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 هارمونی چیست؟
 

در شبكه هاي فشار ضعیف كنونی شاهد رشد روز افزون مصرف كنندگانی هستیم كه جريان غیر سینوسی از شبكه 

 نمايد كه باعث اعوجاج ولتاژمی كشند. عبور اين جريان غیر سینوسی از امپدانس شبكه افت ولتاژي را ايجاد می 

سینوسی شبكه می شود. اين اعوجاجها را می توان به سري فوريد بسط داد، تمامی موجها )جمله هاي سري 

 فوريه( با فركانسی برابر مضرب صحیحی از فركانس پايه )فركانس شبكه( هارمونیك نامیده می شود

 

 ؟ها كجا به وجود می آيندهارمونیک 

 

 یف صنعتی، بويژه هنگامی كه تغییر دهنده هاي سرعت موتورهاي القايی نصب شده باشند.در شبكه فشار ضع

در تمامی ساختمانهاي مسكونی و تجاري : تمامی تلويزيونها ، كامپیوترها، المپ هاي كم مصرف مولد هارمونیك 

 هستند.

 

 فیلتر هارمونیک چیست؟

 
هاي هارمونیكی را به سمت زمین هدايت ومقاومت جريانفیلترهارمونیك با استفاده ازآرايشی ازخازن، سلف 

ها جهت انتقال يكی از تواند ازبسیاري ازعناصر تشكیل شود، كه هر يك ازآنكنند. هرفیلتر هارمونیك میمی

 شود.مضارب هارمونیكی به زمین استفاده می
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 ر شبكه دارد. به عنوان مثال:دامنه و تنوع هارمونیكها بستگی به تعدد بارهاي غیر خطی نصب شده د

قدرت ترانس در شبكه اي نصب شده باشد هارمونیك پنجم با دامنه  %۵۰پالسه تريستوري با قدرت  ۶اگر مبدل 

 در شبكه وجود خواهد داشت. %۳و هارمونیك هفتم با دامنه  ۴%

آنها، اثر هارمونیكهاي اگر تعداد زيادي مبدل تريستوري در شبكه نصب شوند به دلیل اختالف فاز جريانهاي 

 مبدل كمتر میشود.

توان نامی ترانس در شبكه نصب شوند هارمونیك ها تقريبا  %۲۵به عنوان مثال اگر مبدل تريستوري با توان كلی 

 به صورت زيرند:

 دامنه موج اصلی %۱٫۵۱الی  %۱هارمونیك پنجم با دامنه 

 دامنه موج اصلی %۱الی  %۰٫۷هارمونیك هفتم با دامنه 
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 انتخاب راكتور هارمونیک مناسب نحوه

 

 

در ) %۳ولتاژ بیشتر از  THDو يا  %۱۰ها بیش از جريان آن THDهايی ضروري است كه نصب راكتور در شبكه

 باشد:حالت بدون خازن( باشد. در اينگونه موارد رعايت نكات زير ضروري می

هاي هارمونیك سوم هارمونیك پنجم جريان باشد، از راكتور %۲۰اگر دامنه هارمونیك سوم جريان بیشتر از -۱

(P=۱۴% )شود. در غیر اين صورت از راكتوراستفاده می( هاي هارمونیك پنجمP=۷%  ياP=۵.۶۷% ) استفاده

 خواهد شد.

تر و اگر بیش %۷باشد از راكتور  %۷ولتاژ كمتر از  THDهاي هارمونیك پنجم اگر در حالت استفاده از راكتور-۲

 شود.استفاده می %۵.۶۷باشد از راكتور 

  .Uc=U / (۱ - Pدر حالت نصب خازن بصورت سري با راكتور، ولتاژ اعمالی به خازن برابر خواهد بود با: -۳

ولتاژ نامی خازن مورد استفاده در مدارات راكتور دار همیشه بیشتر از ولتاژ نامی شبكه  كه داشت توجه بايد لذا

خواهد بود. براي رسیدن به فركانس تشديد طراحی شده، حتما بايد از خازنی استفاده شود كه ظرفیت آن روي 

 راكتور ثبت شده يا در كاتالوگ آن ذكر شده باشد.

 

 ف هارمونیکهای حذمزايای استفاده از راكتور
 

 

 باشد:هاي حذف هارمونیك شامل موارد زير میمزاياي استفاده از راكتور

 

 كاهش اضافه جريان در زمان سوئیچینگ بانك خازن-۱

 هاكاهش اضافه بار خازن در اثر هارمونیك-۲

 هاكاهش حرارت ايجاد شده در كابل-۳

 تر خازنهت ايجاد شده در ترانسفورماتوركاهش حرار-۴

 اعوجاج شكل موج ولتاژحذف -۶

 هاي حفاظتیجلوگیري از عملكرد بی دلیل مدار-۷

 انتخاب راكتور مناسب
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باشد. براي رسیدن به بهترين انتخاب خازن و راكتور مناسب براي كاركرد صحیح سیستم بسیار مهم می

 باشد:نتیجه، رعايت نكات زير ضروري می

بخاطر خاصیت سلفی راكتور، -۲ارمونیك سیستم انتخاب شود.فركانس رزونانس سري بايد بر مبناي آنالیز ه-۱

باشد؛ لذا انتخاب ولتاژ خازن بر مبناي فركانس رزونانس صورت ولتاژ دوسرخازن از ولتاژ برق شبكه بیشتر می

 گیرد.می

ن ابدلیل باالتر بودن ولتاژ خازن از ولتاژ شبكه خاصیت سلفی راكتور، توان ايجاد شده در شاخه سري با تو-۳

 هاي اصالح شده استفاده كرد.خازن متفاوت است. به همین دلیل براي رسیدن به توان دلخواه بايد از ظرفیت

 ن فركانس تشديد را انتخاب نمود:توابا استفاده از فلوچارت زير می-۴

 Uc=U / (۱-Pولتاژ دو سر خازن برابر خواهد بود با: )-۵

 گردد.زير ظرفیت خازن متناظر تعیین میبعد از انتخاب فركانس رزونانس، از جداول 
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 های حذف هارمونیکنکات مهم در استفاده از راكتور

 
 

 خازن و راكتور بايد با هم هماهنگ باشند يعنی ظرفیت خازن دقیقا معادل مقدار ذكر شده در جدول باشد-۱

ها قرار گیرند و تهیه مناسب براي خازنكنند لذا بايد در ارتفاع باالتري از ها حرارت زيادي تولید میراكتور-۲

 ها پیش بینی گرددآن

سانتی متر در نظر گرفته  ۷تا  ۵اي بین ها و بدنه تابلو، و همچنین بین دو راكتور حداقل فاصلهبین راكتور-۳

 شود.

 

 

 

 بانک خازنی برای شبکه هارمونیکیطراحی 

 فیلتر حذف هارمونیك بانك خازنی

 زير در طراحی بانك مفید واقع می گردند.تركیبی از اطالعات 

 فشار سمت در چه خازنی ولتاژ و جريان در طی چند روز بدون حضور هیچ گونه هارمونیكهاي گیري اندازه –

 قوي فشار سمت چه و ضعیف

 

https://teslakala.com/academy/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86/
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 رزونانس فركانس تئوري محاسبه –

 ربض شبكه كننده تحلیل از آمده بدست تقويت ضريب در شده، گیري اندازه هارمونیك دامنه مقدار حداكثر –

 .گردد می

كیلو وات آمپر هنگامی كه بانك خازنی كامل  ۱۰۰۰با ترانس  متوسط ضعیف، فشار شبكه يك در براي مثال : 

 ۴كیلووار هارمونیك هفتم  ۲۵۰كیلو وات( در مدار است هارمونیك پنجم سه برابر می شود و در ظرفیت  ۴۰۰)

 برابر می شود.

 فشار متوسط حضور داشته باشند: اگر هارمونیكهاي زير در شبكه

 هرتز( ۱۵۰)                 ۳هارمونیك مرتبه       ۴%

 هرتز( ۲۵۰)                 ۵هارمونیك مرتبه       ۵%

 هرتز( ۳۵۰)                 ۷هارمونیك مرتبه       ۴%

 هرتز( ۵۵۰)               ۱۱هارمونیك مرتبه       ۳%

 هرتز( ۶۵۰)               ۱۳هارمونیك مرتبه     ۲٫۱%

دراين مثال می پذيريم كه دامنه ولتاژ هارمونیكی از میزان تعیین شده در استانداردها فراتر رود فقط در صورتی 

 كه بدون جبران سازي:

 يا %۲بیش از  ۵ مرتبه هارمونیك دامنه –

 باشد %۱و باالتر بیش از  ۷ مرتبه هارمونیك دامنه –

 چنین شرايطی قويا توصیه می گردد از بانك خازنی مجهز به سلف استفاده شود.در 
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 موارد زير بايد در انتخاب بانك خازنی مد نظر قرار گیرند:

 شتركم ضعیف فشار شبكه يك در فیلتر بدون خازنی بانكهاي با همراه نبايد فیلتر به مجهز خازنی بانكهاي –

 .شوند استفاده

بصورت موازي می توان نصب كرد .در اين  را متفاوت رزونانس فركانسهاي با فیلتر به مجهز خازنی بانكهاي –

 شرايط احتمال تحت اضافه بار قرار گرفتن بانك با فركانس رزونانس باالتر

 وجود دارد. 

 حذف هارمونیک بانک خازنیانواه فیلتر 

هارمونیكی با هم برابر شوند، در شبكه رزونانس اتفاق اگر میزان فركانس رزونانس و فركانس يكی از مولفه هاي 

می افتد. در واقع مقدار موثر ولتاژ شبكه در زمان رزونانس تغییر بسیار ناچیزي می كند در حالی كه جريان موثر 

 بانك خازنی شديداً افزايش می يابد.

ب آسیب به خازن ها و ديگر پر واضح است كه براي جلوگیري از چنین پديده اي در بانك هاي خازنی كه موج

تجهیزات می شود، استفاده از فیلترهاي هارمونیكی اجتناب ناپذير است. به طور كلی فیلترها به دو دسته تقسیم 

 بندي می شوند:

 فیلتر پستو

 فیلتر اكتیو

به دلیل قیمت پايین تر فیلتر پسیو نسبت به فیلتر اكتیو، در اكثر مواقع كه مجبور به استفاده از فیلتر اكتیو نیستیم 

و  tunedاز فیلترهاي پسیو استفاده می كنیم. فیلترهاي پسیو با توجه به نوع عملكرد آنها به دو دسته 

detuned  شبكه پايین بوده و نیاز به خازن گذاري می باشد،  قدرت ضريب كه مواقعی در. شوند می بندي تقسیم

براي جلوگیري از بروز رزونانس در شبكه در اثر ورود خازن و كاهش دادن فركانس رزونانس جهت عدم انطباق 

استفاده كنیم. بسته  detuned فیلترهاي از مجبوريم شبكه، غالب هارمونیك  فركانس رزونانس خازن با فركانس

 P=7%و  P=14% فیلترهاي دسته دو از يكی به باشد پنجم يا سوم  ك غالب شبكه مرتبهبه اينكه هارمونی

براي هارمونیك سوم به باال مناسب می باشند  %۱۴براي حذف هارمونیك پنجم به باال و  %۷نیازمنديم. فیلترهاي 

 می باشد. %۷و بالطبع قیمت آنها هم حدوداً دو برابر فیلتر 

https://teslakala.com/academy/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b6%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86/
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در مواقعی كه هدف حذف هارمونیك شبكه يا كاهش هارمونیك جريان در نقاط اتصال بارهاي غیر خطی يا 

باشد و بخواهیم اين منظور را با استفاده از فیلتر پسیو به انجام برسانیم، به زير حد مجاز می dedicatedنقاط 

صات فیدرهاي باال مشخ و شبكه بار از الذكر فوق فیلترهاي رزونانس فركانس  داريم،  tunedهاي نیاز به فیلتر

دست تاثیر پذير است. و استفاده از اين فیلترها به صورت سويیچینگ سريع خالی از خطا نمی باشد و امكان اشباع 

 Tuned فیلتر را استفاده است متغیر شدت به بار كه زمانی در بنابرابن  فیلتر و آسیب كل سیستم را به دنبال دارد.

شود كه دراين حال نیز بايد كلیت بار يكپارچه باشد ) مانند پیشنهاد می TCRبه عالوه راكتور سويیچ شونده 

 كوره هاي قوس الكتريكی(.

همانطور كه گفتیم دسته ديگر فیلترها، فیلترهاي اكتیو می باشند كه می توانند جريانی هم اندازه ولی در جهت 

ار اعمال كنند. به اين صورت كه مثالً در جايی كه ضريب قدرت شبكه مخالف هارمونیك هاي موجود، به مد

جريان شبكه نیز باال باشد راه حل استفاده همزمان از فیلتر اكتیو و فیلترهاي  THDنامطلوب است و 

Detuned  رزونانس فركانس جابجايی با و شود تصحیح شبكه قدرت ضريب هم تا باشد می خازنی بانك در 

نیز كاهش  THDتزريق جريان ضد هارمونیكی به مدار، میزان  با و يابد كاهش نیز رزونانس پديده بروز احتمال

را نداشته و فركانس و پارامترهاي  tuned فیلترهاي الذكرمعايب فوق فیلترهاي يابد و از مضرات آن جلوگیري شود. 

 آن از شبكه تاثیر پذير نیست.

 و در پايان 

ا تركیبی با بارهاي غیر خطی مانند درايوهاي سرعت متغیر، يو پی اس ها، يكسوسازها فیلتر هارمونیك در صنايعی ب

و غیره ... ، تاسیساتی كه براي جلوگیري از اضافه بار نیاز به كاهش اغتشاشات هارمونیكی جريان می باشد ، كاربرد 

ارند نیز مورد استفاده قرار دارد. همچنین در تاسیساتی كه نیاز به كاهش اغتشاشات ولتاژ جهت بارهاي حساس د

مزاياي استفاده از فیلترسازي هارمونیك تنها جلوگیري از خروج و حفاظت تجهیزات نمی باشد بلكه  .می گیرند

فیلترسازي هارمونیك از طريق كاهش مجموع هارمونیك باعث افزايش ضريب توان مجموع خواهد شد و اين امر 

هارمونیك ها همچنین بر روي خازن ها تاثیر  .اقتصادي بااليی می باشدموجب كاهش مصرف توان راكتیو و صرفه 

گذار بوده و باعث عبور جريان زياد از خازن می شوند. باالخص در خازن هايی كه با افزايش فركانس امپدانس 

  .پايینی دارند افزايش جريان شدت گرفته و موجب گرم شدن بیش از اندازه خازن و كاهش عمر آن می گردد
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