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تقدیر و تشکر
خدای را سپاس میگویم که با آنکه بنده حقیرش را میشناسد و میداند به هنگام نیاز به سراغش
میآید ،باز از دریای کرم و جودش ذرهای دریغ نمیکند.
بر خود الزم میدانم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر جلیلزاده که با حمایتها و نظرات خود بنده
را در طول انجام پروژه راهنمایی نمودهاند تشکر و قدر دانی نمایم.و در نهایت باید قدردان خانواده
بزرگوارم باشم ،همسرم که همواره از من حمایت کردند ،پدر و مادرم که گرمای وجودشان امید راهم
بود ،برادرانم که همیشه و در همه مراحل کمک حال و مشوقم بودهاند ،و از همه دوستانی که در انجام
این پروژه از نظرات با ارزششان بی نصیب نبودهام.

أ

چکیده مطالب:
با گسترش صنعت و رشد روز افزون مصرف برق و همچنین استفاده از بارهای غیرخطی در سیستم قدرت ،بهره
برداری بهینه و پایدار از شبکه برق و ارائه یک توان با کیفیت باال از دغدغه های مهندسین برق میباشد .بارهای
غیرخطی زمانی که در مدار قرار می گیرند هارمونیک هایی در سیستم شبکه برق ایجاد می کنند که باعث
اغتشاشاتی در شکل موج ولتاژ و جریان می شود و باتوجه به این نکته که پایداری شبکه در برابر نوسانات و
حالت های گذرا بسیار مهم است ،نیاز است که این اغتشاشات تا حد ممکن برطرف گردند .از جمله روش هایی
که برای حل این مشکل مورداستفاده قرار می گیرد ،ادوات  FACTSمیباشند .این ادوات با توجه به قابلیت
انعطافی که دارند می توانند در زمان های مختلف باتوجه به میزان بار وارد مدار شده و به تثبیت ولتاژ و پایداری
سیستم قدرت کمک بسزایی نمایند با توجه به اینکه در برخی از کارخانههای دارای بارهای خاص نظیر کورههای
قوس یا موتورهای توان باال با مشکل کیفیت توان روبهرو هستند،در این پروژه سعی خواهیم کرد با در نظر
گرفتن شیبه سازی یک شبکه و با استفاده از ادوات  Factاز جمله  svcآن را جبران نماییم.
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فصل اول
مقدمه
از جمله بارهای غیرخطی و بسیار پر کاربرد در صنعت،کورههای قوس الکتریکی میباشند که تاثیر زیادی
بر کیفیت توان شبکه دارند .به طوریکه امروزه ظرفیت کوره الکتریکی در سطح جهان به طور پیوسته با سرعت
قابل مالحظهای رو به افزایش است .مهمترین مبحث در کورههای قوس ،چگونگی مدل سازی قوس الکتریکی
در آنها میباشد .تا کنون مدلهای فراوانی برای قوس الکتریکی بیان شده است.
یکی از این مدلها ،مبتنی بر مدار معادل غیر خطی در حوزه زمان میباشد که بر پایه منحنی مشخصه
ولتاژ-جریان قوس بنا نهاده شدهاند .در حقیقت این مدلها مبتنی بر منبع ولتاژ هارمونیکی بنا میشوند که بر
اساس مطالعات هارمونیکی نوع مشخصی از شکل موج ولتاژ قوس الکتریکی استوار است .تحت این شکل موج
ولتاژ قوس ،سیستم کوره قوس الکتریکی نمیتواند تحت شرایط توان ماکزیمم عمل نماید .دستهای دیگر از
مدلها مبتنی بر حل در حوزه فرکانس است که با توجه به معادالت دیفرانسیل غیرخطی سیستم ایجاد میشود
و تنها بر توپولوژی سیستم و شرایط عملکرد آن بستگی دارد .مدلهای دیگری مبتنی بر فرآیندهای تصادفی و
مدارهای مولد بی نظمی میباشند که میتوانند به خوبی عملکرد سیستم کوره قوس را نمایش دهند.ولی این
مدلها تنها برای تحلیل فلیکر ولتاژ مناسب هستند.
جبران کننده استانیک توان راکتیو  svcیکی از ادوات الکترونیک قدرت است که برای کنترل توان راکتیو
و بهبود کیفیت توان به کار گرفته میشود .امروزه بحث کیفیت توان به یکی از موارد جدی و اساسی در
سیستمهای قدرت الکتریکی تبدیل شده است .افزایش کاربرد بارهای غیر خطی در سیستمهای قدرت و اثرات
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مخرب این بارها بر کیفیت توان شبکههای قدرت ،جبرانسازی این بارها را به یکی از مسایل خطیر و اساسی
در سیستمهای قدرت تبدیل نموده است که از بارزترین بارهای غیر خطی کوره قوس الکتریکی  ACمیباشد.
پیچیدگی روز افزون بهره برداری تجهیزات الکتریکی،سیستمهای قدرت را با چالشهای جدیدی رو به رو
کرده است.ناپایداری ولتاژ یکی از مشکالتی است که در سالهای اخیر و به سبب بهره برداری بیش از حد از
تجهیزات و افزایش تقاضای بار به وجود آمده است .در حالت کلی دو روش برای تحلیل پایداری ولتاژ پیشنهاد
شدهاند،تحلیل استاتیکی پایداری ولتاژ و تحلیل دینامیکی آن.تحلیل استاتیکی پایداری ولتاژ با استفاده از
معادالت جبری و تجزیه و تحلیل صورت میگیرد .و در حالت کلی،این تحلیل سریعتر از نوع دینامیکی انجام
میشود.
فراهم آوردن توان راکتیو در محل مناسب،سبب حل مشکالت ناپایداری ولتاژ خواهد شد .کمبود توان
راکتیو در شبکههای قدرت سیستم را به سوی ناپایداری سوق میدهد و منجر به ایجاد افت ولتاژ و نوسانات
ولتاژی میگردد .مصرف کنندهها باید ولتاژ را در حالت بسیار نزدیک به مقدار نامی نگه دارند .زیرا در غیر
اینصورت،آسیبهایی به دلیل جریانهای باال به تجهیزات وارد خواهد شد.
برای افزایش پایداری ولتاژ و جلوگیری از فروپاشی ولتاژ ،از ترانسفورماتورهای مجهز به تپ چنجرهای زیر
بار ( ،)LTCروشهای حذف بار و تولید توان راکتیو و جبرانسازی توان راکتیو استفاده میشود.
مهمترین گزینههای پیشنهادی برای جبران سازی تولید مستقیم توان راکتیو توسط ژنراتورها ،نصب
بانکهای خازنی ثابت ،نصب بانکهای خازنی سوییچ شونده،نصب جبران ساز وار استاتیکی ( )svcو جبران
سازی وار فعال با استفاده از .STATCOM
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استفاده از تپ چنجر به دلیل محدودیت تپ ترانسها بازه عملکرد کمتری دارد .همچنین روش حدف بار
نسبت به روش تزریق توان مقبولیت کمتری دارد چرا که با وجود جبرانسازهای کنترل پذیر و صدمات اقتصادی
ناشی از حذف قسمتی از بارهای مصرفی،نقاط ضعف این استراتژی نمایان میشود.از طرفی ،توان راکتیو تولید
شده توسط ژنراتورها و بانکهای خازنی برای تغییرات ناگهانی بارها و کاربردهای فوری مثل توربینهای بادی
بسیار کند است .بنابراین بهترین راه حل استفاده از جبرانسازهای موازی ادوات  FACTSهمچون  SVCو
 STATCOMمیباشد
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فصل دوم
مقدمهای بر عملکرد کورههای قوس الکتریکی
.1-2مقدمه
استفاده از کورههای قوس الکتریکی برای تولید فوالد یکی از متداولترین روشهایی است که امروزه بهکار
میرود .با نیاز روز افزون صنایع به فوالد ،کورههایی با ظرفیت  251تن و با قدرت نامی  411مگاوات نیز ساخته
شدهاند .به علت ظرفیت باالی این کورهها ،اندکی افزایش در راندمان آنها باعث صرفه جویی انرژی بسیاری
خواهد شد .با توجه به کاهش منابع طبیعی سنگ آهن و ذغال سنگ از یک طرف و مشکالت زیست محیطی
ناشی از ذوب قراضههای آهن از طرف دیگر ،استفاده از کورههای قوس الکتریکی با توجه به قادر بودن در حل
مشکالت زیست محیطی و ایجاد چرخهی بسته مصرف فوالد در جامعهی بشری از اهمیت ویژهای برخوردار
خواهد بود .لذا در آینده نه چندان دور استفاده از کورههای قوس الکتریکی در صنعت فوالدسازی اهمیت
استراتژیک پیدا خواهد کرد .همچنان که بارهای قوس الکتریکی در صنعت رو به افزایش است مشکالت کیفیت
توان در اثر اینگونه بارها نیز رو به فزونی است .ایجاد فلیکر و ترزیق هارمونیک ،نمونههایی از اثرات سوء
کورههای قوس در سیستم قدرت است .عالوه بر مشکالت کیفیت توان کورهها برای شبکه برق ،به خاطر ظرفیت
باالی بار مربوط به آنها (در حدود  411مگاوات) تغییرات دینامیکی بار چنین کورههایی دو هدف عمده را به
دنبال دارد .یکی افزایش متوسط توان تحویلی به کوره و دیگری محدود نگه داشتن اغتشاشات ناشی از چنین
1

بارهای غیر خطی و متغیر با زمان ،در محدوده استانداردهای تعیین شده .مواردی که در طراحی سیستم تغذیه
کوره قوس بایستی در نظر گرفت عبارتند از:
-4نوسانات فرکانس سیستم تغذیه کوره
-2نوسانات ولتاژ باس
-9فیلتر کردن هارمونیکی
-1نحوه عملکرد کنترل کنندههای کوره و سیستم قدرت
یکی از روشهای مرسوم این است که ابتدا بار کوره تخمین زده شده و یا شبیه سازی عددی و دینامیکی
بار کوره و سیستم قدرت مربوط به آن ،پروسههای کنترل ،شبیه سازی و آنالیز گردند .لذا شبیه سازی کورههای
قوس الکتریکی از اهمیت ویژهای برخوردار خواهد بود .برای اینکه دید کافی و دقیق نسبت به این موضوع
داشته باشیم الزم است که با ساختمان کورههای قوس الکتریکی ،مراحل کاری آن و نحوه عملکرد سیستم
کنترل آشنا شویم .لذا در این فصل سعی میشود موارد فوق تا حدی مطلوبی تحت پوشش قرار داده شوند.

.2-2انواع کورههای الکتریکی
امروزه طیف گستردهای از سیستمهای ذوب الکتریکی در کنار هم مورد بهرهبرداری قرار میگیرند ،چرا
که انواع ویژهای از کورهها جهت دستیابی به احتیاجات کیفی برای انواع گوناگون فوالدها طرح ریزی شدهاند.
کورههای الکتریکی بر اساس نحوه تبدیل انرژی الکتریکی به گرمایی ،میتوان به پنج گروه کلی زیر طبقه بندی
نمود:
-4کورههای قوسی
-2کورههای القایی
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داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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