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  :تقدیر و تشکر   

شد و به  ستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان  سپاس بی کران پروردگار یکتا را که ه

 همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.

ستاد ارجمندم جناب آقای دکتر جلیل زاده که با راهنمایی های خود مرا در طول که از میدانم بر خود الزم  ا

تمام دوسکککتانی که از نتراتشکککان بی  همچنین انجام این پروژه راهنمایی کرده اند تشککککر و قدر دانی نمایم.

 زم که همواره مرا حمایت کرده اند.نصیب نبوده ام، و در انتها خانواده ی عزی
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 کیده مطالبچ

یشکککتر انرژی الکتریکی را ایجاب ، لزوم تولید بار تحمیلی به شکککبکه های انتقال و افزایش مصکککر افزایش ب

و این مسککا ل باعم می شککود که شککرکت های تولید کننده و انتقال دهنده برق سککعی کنند که از  کند می

کت ها این قابلیت را برای شککر FACTSحداکثر ظرفیت خطوط انتقال خود اسککتفاده کنند، فناوری جدید 

 ایجاد و عالوه بر آن قابلیت اطمینان شبکه ها را نیز باال میبرد.

SVC  وTCSC  از ادواتFACTS  .ستم قدرت دارند سی سانات  سازی نو ستند که تاثیر مهمی در میرا  ه

شبیه سازی این دو عنصر و بررسی تأثیر آن ها در کاهش نوسانات، مقایسه ای بین  در این پایان نامه ضمن

 این دو عنصر نیز صورت گرفته است.
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 فصل اول                                 

 مقدمه 1

توان در شککبکه های قدرت ضککروری اسککت و سککیسککتم کنترل باید ولتاژ و فرکانس میرا کردن نوسککان 

ه بروز از جملدر یک شبکه ی قدرت به دالیل مختلف  را تحت هر اغتشاشی در سطح ثابتی نگه دارد.سیستم 

قطع خطوط و یا قطع ژنراتور و ... قطع یا ورود ناگهانی بار های بزرگ به شکککبکه،  خطا ی اتصکککال کوتاه ،

شبکه ی قدرت را با خطرا سانات توان بوجود می آید و این امر می تواند پایداری  سازد. در نو ت جدی مواجه 

شبکه ی قدرت به حالت ماندگار  شوند،  سط عاملی میرا  سانات می تواند هر چه زود تر تو صورتی که این نو

 خود رسیده و ضمن داشتن عملکردی مناسب از بروز مشکل برای بار های صنعتی جلوگیری به عمل آورند.

ند یا اتفاق بیفتیا ژنراتور های یک منطقه ها ممکن است محلی باشند و فقط در یک ژنراتور این نوسان

بازه ی  راین نوسککانات فرکانس پایین بوده و معموال د بر بگیرند.فواصککل مختلف را دردر اینکه چند ژنراتور را 

گر بکه های بزرگ به یکدیهرتز می باشد دلیل بوجود آمدن این نوسانات توسعه ی شبکه و اتصال ش 3تا  0.2

با اعمال کنترل مناسککب می توان این نوسککانات را میرا نمود. کنترل ها می تواند از طریق جبران میباشککد. 

منشا نوسان های محلی معموال تحریک سریع ژنراتور و منشا نوسان  کننده ها یا کنترل تحریک ژنراتور باشد.

 فشار ضعیف است.های گسترده معموال اضافه بار در سیستم های 

ستفادپذیر است. یکی از این روشهای مختلفی امکانکنترل تحریک ماشین سنکرون به روش ه از ها ا

شین می ستم قدرت یک حلقه کنترل کمکی بر روی تحریک ما سی ساز  شد که به پایدار  شهور  PSS)1)با م

ریک و مسککا ل اشککباع محدود شککود بخاطر ثابت زمانی تحاسککت. میزان میرایی که از این طریق افزوده می

گردد شود و به تحریک  اضافه میباشد. در ضمن در این روش فقط از یک متغیر حالت فیدبک گرفته میمی

شکککود. برای وارد کردن اثر متغیرهای حالت دیگر الزم اسکککت و اثر متغیرهای حالت دیگر در نتر گرفته نمی

ش شکیل  ستم تحریک وارد نماییم و جهت سیگنالی که از ترکیب خطی متغیرهای حالت ت سی ست را به  ده ا

همچنین این کنترلر توانایی میرا  شککود.بدسککت آوردن ضککرایب متغیرهای حالت از کنترل بهینه اسککتفاده می

سان به  ست بنابراین مهند سیع کاربردی نی سانات در مقیاس و ست و برای نو سانات محلی را دارا سازی نو

 ی میرا سازی این نوسانات رفتند.سمت استفاده از ادوات دیگری برا

برای بهبود پایداری  2FACTS امروزه با توسکککعه فناوری الکترونیک قدرت مزایا اسکککتفاده از ادوات 

قال های انتبرداری سیستم قدرت و رفع محدودیتهای قدرت، کنترل پذیری، بهره)گذرا و دینامیک( سیستم

ست .کنترل کنندتوان به شده ا شناخته  شبکه  FACTSهای هطور کامل  شرایط  سریع  دارای قابلیت کنترل 

                                           
1 Power system stabilizer 
2 Flexible AC transmission system 
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 برای بهبود پایداری سیستم قدرت بهره گرفت. FACTSتوان از این ویژگی هستند و می

توانند ایجاد کنند یکی از وسایلی های قدرت میپذیری که در شبکهبه دلیل انعطا  FACTSادوات 

هستند که با ایجاد اصالحات الزم در خطوط انتقال، قادر به کاهش فاصله بین حد بارگذاری حرارتی خطوط 

پخش معموالً افزایش ظرفیت قابل استفاده خطوط و کنترل  FACTSباشند  هد  اصلی و حد پایداری می

شامل بهبود  FACTSهای باشد. عملکرد دینامیک کنترل کنندهتوان بر روی مسیرهای انتقال مشخص می

   باشدیمپایداری گذرا، میرایی نوسانات، افزایش پایداری ولتاژ، محدود کردن جریان و تغییر سطح اتصال کوتاه 

انتقالی در خطوط انتقال را دارند،  های حقیقی و راکتیوقابلیت کنترل هر دو مؤلفه توان FACTSادوات 

قدرت  ی در شبکهتوان به هر دو خواسته اصالح پایداری گذرا و دینامیکها میلذا با کنترل به هنگام این مؤلفه

  دست یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 TCSCبا استفاده از  5-3-3

 

 6-5شکل 

 مقایسه و نتیجه گیری 5-4

شکل م سه ی  ستفاده از ج های فوق در میوبا مقای د وبوده و حد SVCموثر تر از  TCSC یابیم که ا

 بخشد.پریونیت بیشتر ولتاژ را بهبود می 0.05
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