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ضوبسُ یبصدّن اص سشی خجشًبهِ ّبی  ضشوت فشاوَُ است وِ دس ساستبی هؼشفی ّش چِ ثْتش ضشوت فشاوَُ جْت تسْیل  

دس اطالع سسبًی ٍ خذهبت ایي ضشوت دس اختیبس ضوب لشاس گشفتِ است ، اهیذ است اطالػبت هختػش دس خػَظ هؼشفی 

َُ وِ دس لبلت خجشًبهِ فشاّن گشدیذُ است ، دس ساستبی ثشطشف وشدى ّش چِ ثْتش ٍ خذهبت ٍ هحػَالت ضشوت فشاو

 ثیطتش ًیبصّبی غٌؼت ٍ هشدم ػضیض ٍ هحتشم وطَس هب ایشاى هَثش ٍالغ گشدد .
 

: ذیخًاو یشمارٌ م هیدرا  

  َهؼشفی اًَاع فیلتش ّبی پسیَ ٍ اوتی

  هؼشفی فیلتشّبی اوتیَ ضشوتAblerex

  بصًی وٌتبوتَس ّبی خهؼشفی

 سخي سٍص                          
 

 




ٍ یوٌتشل ضاتیاًىَدس ٍ تجْ َص،یف ذیٍ ول َصیف يی، تبه ی، فطبس لَ فیفطبس ضؼ یخبصً یٍ سبخت ثبًه ّب يیٍ تبه یضشوت فشاوَُ طشاح تیفؼبل یاغل ی ٌِیصه  

ثبضذ یه شیص یضشوت ّب یٌذگیٍ ًوب سبًسیتحت ل یىیالىتش  

سبل تجشثِ ( 16آلوبى )ثب ثیص اص   (/http://www.frako.com) FRAKO سبًسیتحت ل فیتَاى فطبس ضؼ تیخبصًْبی اغالح ضش   - 
سبل تجشثِ (  18ایتبلیب )ثب ثیص اص   (http://www.ducatienergia.it) Ducati سبًسیتَاى فطبس لَی تحت ل تیاغالح ضش یخبصى ّب   - 

سبل تجشثِ ( 11آلوبى )ثب ثیص اص     (http://www.efen.com/ ) EFEN  ضشوت َصیذفیول ٍ َصیف   - 
سبل تجشثِ ( 11ایتبلیب )ثب ثیص اص    (http://www.lovatoelectric.com/ ) Lovato ْثب ضشوت یىیٍ الىتش یوٌتشل ضاتیتج  - 

سبل تجشثِ (  66آلوبى )ثب ثیص اص   (http://www.wachendorff.de) Wachendorff Encoder وتضش  -  

سبل تجشثِ ( 02تبیَاى )ثب ثیص اص     (http://www.ablerex.com.tw) Ablerex - یلتشّبیف   

 ( سبل تجشثِ 51ثیص اص  بوشُ )ث vitzrotech (http://www.vitzrotech.com/)تجْیضات فطبس ضؼیف ٍ هتَسط -                      
 سبل تجشثِ ( 55( )ثب ثیص اص http://www.hycapacitor.com ) Herong Electricلیسبًس خبصى ّبی اغالح ضشیت تَاى فطبس لَی تحت  -

 



http://www.hycapacitor.com/


 
 

 
 

6931تیر                66شمارٌ :  
 
 

 
   11881061فىس: 11881688-02تلفي: 5پالن-ثي ثست ضجٌن-خیبثبى وَلیًَذ-خیبثبى ضیخ ثْبیی-خیبثبى هالغذسا-تْشاى

WWW.Farakoh.ir Farakoh@farakoh.ir 

 

 



*معرفی اوًاع فیلترَای َارمًویکی 

یستن ّبی تَصیغ هٌجش ثِ ثشٍص یىسَسبصّبی دیَدی ٍ تبیشستَسی ، وَسُ ّبی لَسی ٍ ...... دس س افضایص سٍص افضٍى ثبسّبی غیش خطی اػن اص

 هی ضًَذ .ثبس هطىالت ویفیت تَاى ٍ تبثیش هتمبثل آى ثش سٍی ثبسّبی تغزیِ ضًَذُ اص آى 

ذ گبّبً ثِ طَس اضتجبُ ، ًػت خبصى دس ضجىِ ّبی ثشق ، ػبهل افضایص ٍ تَلیذ ّبسهًَیه هؼشفی هیطَد وِ ثبیذ گفت خبصى ّیچ دخبلتی دس تَلی

ثِ دست هی آیذ ، ٌّگبهی وِ خبصى دس ضجىِ ّبی داسای  -j / 2πf × c ثِ دلیل رات خبصى وِ اهپذاًس آى اص ساثطِ ّبسهًَیه ًذاسد .اهب

ّبسهًَیه ًػت هی گشدد ، ثِ دلیل وبّص اهپذاًس خبصى ثب افضایص فشوبًس ، ّشچِ هیضاى هشتجِ ّبسهًَیه افضایص یبثذ ، اهپذاًس خبصى 

بصى ػجَس هی وٌذ . ثِ ّویي دلیل ًػت خبصى دس ضجىِ ّبی داسای ّبسهًَیه هَجت افضایص جشیبى ّبی وَچىتش گطتِ ٍ جشیبى ثیطتشی اص خ

 ّبسهًَیىی هی گشدد .

ثِ دلیل هحذٍدیت ّبی دس ًظش گشفتِ ضذُ تَسط استبًذاسدّبی هختلف ثِ خػَظ ثشای هػشف وٌٌذُ ّبی غٌؼتی ، وبّص هطىالت 

یىی اص سٍش ّبی حزف ّبسهًَیه ّب استفبدُ اص فیلتشّبی ّبسهًَیىی است . ثِ طَس ولی  .شدد طشح هی گّبسهًَیىی ثِ ػٌَاى یه ضشٍست ه

 فیلتشّبی ّبسهًَیىی ثِ دٍ دستِ پسیَ ٍ اوتیَ تمسین هی گشدًذ .





فیلترَای پسیً -6

دس ایي سٍش ثب تشویت سشی سلف ٍ خبصى یه هسیش ون همبٍهت ثشای یىی اص هَلفِ ّبی 

ٍجَد هی آیذ تب اص آلَدگی ّبسهًَیىی ضجىِ جلَگیشی ضَد ، ثِ گًَِ ّبسهًَیىی ضجىِ ثِ 

 ای وِ فشوبًس سصًٍبًس ایي تشویت ثشاثش ثب فشوبًس هَلفِ ی ّبسهًَیىی هَسد ًظش گشدد .

دس ایي ًَع فیلتشّب همذاس سلف ٍ خبصى طَسی اًتخبة هی ضَد تب دس ثشاثش ّبسهًَیىی وِ هی 

بس وَچىی داضتِ ثبضذ ٍ ثِ دلیل اهپذاًس ووتش ضبخِ خَاّین فیلتش ضَد ، اهپذاًس ثسی

فیلتش ًسجت ثِ ثمیِ ضجىِ ، ّبسهًَیه هَسد ًظش جشیبى ٍاسد ضبخِ فیلتش ّبسهًَیه ضَد . 

ایي هسئلِ ثبػث گشدش آى هشتجِ ی ّبسهًَیه جشیبى ثیي هٌجغ تَلیذ وٌٌذُ ّبسهًَیه ٍ 

. اگشچِ ایي دستِ اس  ِ ًوی ضَد ضبخِ فیلتش ّبسهًَیه هی ضَد ٍٍاسد دیگش ثخص ّبی ضجى

اهپذاًس خط ٍ احتوبل ثشٍص  لفیلتش ّب اص سبدگی ٍ ّضیٌِ ووی ثشخَس داسًذ ، ٍلی ثِ دلی

ثشخَس  ذ هَلفِ ّبسهًَیىی اص همجَلیت ووتشیهطىالت سصًٍبًسی ٍ ػذم تَاًبیی دس حزف چٌ

 داسًذ .



 

 

   فیلترَای اکتیً-2
اوتیَ لبثلیت حزف لحظِ ای ّبسهًَیه ّب سا دس یه  ثش خالف فیلتش ّبی پسیَ ، فیلتشّبی

اوتیَ  گستشُ ٍسیغ فشوبًسی داسا هی ثبضٌذ . ثب استفبدُ اص ادٍات الىتشًٍیه لذست فیلتشّبی

لبدس ّستٌذ تب دس ّش لحظِ داهٌِ جشیبى ّبسهًَیىی سا تطخیع ٍ ثب تضسیك آى ّب دس فبص 

هَج سا ثِ ضىل هَج ٍالؼی ًضدیه وٌٌذ ٍ ػالٍُ ثش آى لبثلیت ثْجَد ضشیت  هخبلف ، ضىل

 تَاى ٍ وبّص ػذم تؼبدل سا داسا هی ثبضٌذ .

هضیت اغلی فیلتش اوتیَ ًسجت ثِ فیلتش پسیَ ٍاوٌص ًطبى دادى ثِ تغییشات ثبس ٍ ّبسهًَیه 

ذ ٍ ثِ تغییشات ّب است دس حبلی وِ ّبسهًَیه ّبی دفغ ضذُ تَسط فیلتش پسیَ ثبثت ّستٌ

دس ضوي تٌظین فیلتشّبی پسیَ ووی پیچیذُ  سهًَیه ّب ػىس الؼولی ًطبى ًوی دٌّذ .بّ

ثَدُ ٍ ًیبص ثِ تحلیل داسد دس حبلی وِ دس فیلتشّبی اوتیَ ًیبصی ثِ ایي وبس ًیست . الجتِ 

ٍلی فیلتشّبی اوتیَ ّضیٌِ ثبالتشی داسًذ ٍ ثشای استفبدُ دس تجْیضات وَچه هٌبست ًیستٌذ 

 دس غٌبیغ ثضسي ٍ حسبس ، اّویت ٍ وبسثشد صیبدی داسًذ .
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کارشىاسان مجرب شرکت فراکًٌ تعذ از اوذازٌ گیری َای متعذد ي شثیٍ سازی شثکٍ از وقطٍ وظر َارمًویکی ي تا تًجٍ تٍ وقاط آلًدٌ 

از وصة  تٍ دست آمذٌ میسان صرفٍ جًیی ، کی اوذازٌ ي مکان تُیىٍ وصة فیلتر را تعییه ومًدٌ ي تر اساس دامىٍ مًلفٍ َای َارمًوی

 فیلتر اعم از وًع پسیً یا اکتیً را مشخص می کىىذ .

 

 

 

 *فیلتر اکتیً مذيالر 

گضیٌِ ای هٌبست جْت ججشاى سبصی  تَاى ساوتیَ ٍ    Ablerexفیلتش اوتیَ هذٍالس ضشوت 

ثشداسی اص اص آلَدگی ّبی ّبسهًَیىی هی ثبضذ . ایي دستگبُ پس اص ًوًَِ پبن سبصی ضجىِ 

ّبسهًَیه ّب جشیبى ثشق هػشفی ضجىِ ، ثب ووه الگَسیتن اص پیص تؼشیف ضذُ ، هَجی خالف 

سا اغالح ًوَدُ ٍ تَلیذ ٍ ثِ ضجىِ تضسیك هی وٌذ ٍ ثِ ایي ٍسیلِ ضشیت تَاى  هٌفیٍ ثب فبص 

 . هی وٌذ ضجىِ سا اص آلَدگی ّبی ّبسهًَیىی پبن 

 
 
 
 

 

  Ablerex مسایای فیلتر اکتیً

 58تب هشتجِ  0بن سبصی ّبسهًَیه ّبی صٍج ٍ فشد اص هشتجِ پ -

 فبص یب پس فبص ثَدى ضشیت تَاى  صثْجَد پی -

 ججشاى سبصی ػذم تؼبدل ثبس  -

 ظبّشی دس هٌجغ تَاى هػشف تَاى وبّص  -

  MCBBجلَگیشی اص هطىل لطغ ًبگْبًی  -

 
 
 

 کىتاکتًرَای خازوی معرفی 
ٍ ثِ ػجبست دیگش ٌّگبم ٍغل ثِ ضجىِ ، جشیبى ّجَهی ثسیبس ثضسگی اص خبصى ػجَس هی وٌذ.ایي صًی دس حبلت اتػبل وَتبُ است خبصى دس لحظِ ولیذ

سائِ جشیبى ػالٍُ ثش تبثیشات تخشیجی سٍی خبصى ثبػث خشاثی پالتیي ّبی وٌتبوتَسّب ًیض هی ضَد . ثشای سفغ چٌیي حبلتی ساُ حل ّبی هتفبٍتی ا

 آى استفبدُ اص وٌتبوتَسّبی هخػَظ خبصى است .اسصاى تشیي ٍ ساحت تشیي  ، ضذُ وِ سایج تشیي

 
 

 R.K خازویکىتاکتًرَای-6 

 )ویلٍَاس 75 الی 2 /5 اص( گًَبگَى ّبی ظشفیت دس -

 )ٍلت 230 – 690 ( هتٌَع ٍلتبط ُگستش دس استفبدُ لبثل -

 ٍلت 1000 تب ػبیمی تحول ٍلتبط داسای -

 ویلٍَلت 8 تب ضشثِ ٍلتبط تحول لبثلیت -

 گشاد سبًتی 55+ / 25- دهبی دس دوبسثش لبثل -

 سبػت ّش دس هشتجِ 240 تب هذاٍم ٍغل ٍ لطغ لبثلیت -
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 LOVATO خازویکىتاکتًرَای-2 
 )ویلٍَاس 70 الی 5/4  اص( گًَبگَى ّبی ظشفیت دس -

 )ٍلت 240 - 690 ( هتٌَع ٍلتبط گستشُ دس استفبدُ لبثل -

 ٍلت 1000 تب ػبیمی تحول ٍلتبط داسای -

 ویلٍَلت 8 تب ضشثِ ٍلتبط تحول یتلبثل -

 گشاد سبًتی دسجِ 50 دهبی تب وبسثشد لبثل -

 سبػت ّش دس هشتجِ 120 تب هذاٍم ٍغل ٍ لطغ لبثلیت -

 
 
 

 

 
 

صهبًی وِ ًجبس پیشی ثبصًطستگی خَد سا اػالم وشد غبحت وبسش ًبساحت ضذ ٍ سؼی وشد اٍسا هٌػشف وٌذ.اهب ًجبس 

غبحت وبس دسحبلی وِ ثبتأسف ثبایي دسخَاست هَافمت هیىشد، اصاٍ خَاست تبثِ ػٌَاى  تػویوص سا گشفتِ ثَد.سشاًجبم

آخشیي وبس سبخت خبًِ ای سا ثِ ػْذُ ثگیشد. ًجبس ًیض چَى دلص چٌذاى ثِ ایي وبسساضی ًجَد ثِ سشػت هَاد اٍلیِ 

غبحت وبس آى سا ثِ ًجبس ، حَیل ولیذ ًبهشغَثی تْیِ وشد ٍثب ثی دلتی ثِ سبختي خبًِ هطغَل ضذ ٍوبس سا توبم وشد.صهبى ت

ثبصگشداًذ ٍ گفت: ایي خبًِ ّذیِ ایست اص طشف هي ثِ تَ ثِ خبطش سبلْبی ّوىبسی! ًجبس یىِ خَسد ٍ ثسیبس ضشهٌذُ ضذ. 

لَاصم ٍ هػبلح ثْتشی ثشای سبخت آى ثىبس هی ثشد  دسٍالغ اگش اٍ هیذاًست وِ خَدش لشاس است دسایي خبًِ سبوي ضَد

خَد ساهیىشد.ایي داستبى صًذگی هبست. گبّی هب ووتشیي تَجْی ثِ آًچِ وِ ّشسٍص هیسبصین ًذاسین، پس دس  ٍتوبم دلت

فْوین وِ هججَسین دس ّویي سبختِ ّب صًذگی وٌین. اهب فشغت ّب اص دست هی سًٍذ ٍ گبّی ثبصسبصی  اثش یه اتفبق هی

ّب چىطی ّستٌذ وِ ثش یه هیخ اص صًذگی ضوب وَثیذُ آًچِ سبختِ این هوىي ًیست .ضوب ًجبس صًذگی خَد ّستیذ ٍ سٍص

 .هیطًَذ. هشالت خبًِ ای وِ ثشای صًذگی خَد هیسبصیذ ثبضیذ


