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 تعهدنامه اصالت اثر

 

تنظنم  نامنه انا وننوا   شوم كه مطالب مندرج در اين  ااينا متعهد می مرتضی سهندی اينجانب

ديگرا  كه در  اينجانب است و اه دستاوردهای اژوهشی حاصل كاری  SVCاهمنه اارامترهای 

مآخن  ها استفاده شده است، مطناا  مرنرراا ارعنا  و در سهرسنت منناا  و اي  اژوهش از آ 

هن  سنطي ينا انااتر اراشنه نشنده  نامه قبالً ارای احراز هيچ مندر ِذكر گرديده است. اي  اايا 

صادر شده توسط دانشنگاه، از  اا تخلف )در هر زما (، مدر  تحصيلیاست. در صورا اثب

-  منیاي  اثنر متعلن  انه دانشنگاه زنجنا مادی و معنوی ی حروقاوتبار ساقط خواهد شد.كليه

 ااشد.
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 اه ااس تعبمر وظم  و انسانی شا  از کلمه ایثار و از خودگ شتگا 

ا  که در ای  سردتری  روزگارا  اهتری  اه ااس واطفه سرشار و گرمای اممداخش وعودش

 اشتمبا  است

اه ااس قلب های ازرگشا  که سریاد رس است و سرگردانی و ترس در اناهشا  اه شجاوت می 

 گراید

 و اه ااس محبت های ای دریغشا  که هرگز سروکش نمی کند

 ای  مجمووه را اه ادر و مادر وزیزم تردی  می کن 
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محترم و گرانردر عناب آقای دکتر وباس ها و زحماا استاد سراوا  از راهنماشی اا سپاس 

های خود مرا در نگارش ای  که از ااتدای راه و در طی انجام ای  تحرم ، اا راهنماشی رامعی

 یاری نمودند  اثر 
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 چکیده

ه ممدهم  و  موارد کارارد و مزیت های ا  را ووانوا  ا  اراSVCااتدا تعریفی از در ای  اروژه 

در سمست  قدرا SVCتنطم  اهمنه اارامترهای کنترلی ارممشمری  و در ادامه روشی را عهت 

.هدف ای  اررسی ممکنم الکترومکانمکی  ااهدف اهبود نوساناا شم  امنهایت-تک ماشم  

ری  یک الگوریت  اهمنه سازی هوشمند اارامتر های کنترلی مناسب از ط است که در ای  سمست 

.شبمه سازی اا استفاده از مدل دومحوری ماشم  سنکرو  و در محمط طراحی شودSVCارای 

 انجام می ا یرد.MATLABنرم اسزار 

 

 

 Static(.عبرا  کننده  ایستای توا  راکتمو)Reactive Powerکلماا کلمدی:توا  راکتمو)

var compensator( خاز.)Capacitor)(سلف.Reactor) ژنراتور سنکرو . 
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 مردمه

های انترال قدرا و همچنم  گسترش خطوط در وصر حاضر شاهد تحولی ومم  در سمست  

اسزایش مصارف ‚انترال و توزی  در سراسر دنما ممباشم  از ولل ای  امر ممتوا  اه رشد صنعت

غمر صنعتی و ودم امکا  تولمد انرژی در محل زندگی اشاره کرد.اما اا توعه اه همه ووامل ذکر 

مراوط اه ا  ممباشم . از وری زو  خطوط انترال و امشرست س  اشده شاهد گسترش روز اس

عدم قااليت اوتماد ااا، احث اايداري ولتاژ و مشکالا سنی گسترش خطوط انترال انرزی

در  آل، ولتاژ و سركانسهاي تغ يه و ... اشاره كرد. در يك سيست  قدرا ايدهسركانس در مکا 

هاي اعزاء قدرا اطور هر نرطه تغ يه ثاات و واري از هارمونيك است. از آنجاشي كه امپدانس

ااشند، انترال توا  اكتيو مستلزم وعود اختالف زاويه ساز اي  ولتاژ ااتدا و غالب راكتيو مي

تفاوا انتهاي خط است. در حالي كه اراي انترال توا  راكتيو ازم است كه اندازه اي  ولتاژها م

ااشد. انااراي  ثاات نگهداشت  سركانس توسط ايحاد تواز  قدرا اكتيو اي  منب  توليد و 

يااد و كنترل ولتاژ اه وسيله نظارا ار ميزا  توا  راكتيو مصرسي توسط كننده تحر  ميمصرف

شود.ودم تواز  قدرا اكتيو از تأثير آ  ار سروت يا سركانس ژنراتور حس اار حاصل مي

. در صورا كاهش اار و اضاسه اود  توليد ژنراتور، ژنراتور تمايل اه اسزايش سروت و شودمي

سركانس خود دارد و در صورا اسزايش اار و كمبود توليد، سروت و سركانس ژنراتور رو اه 

كاهش است. انحراف سركانس از مردار نامي آ  اه ونوا  سيگنالي عهت تحريك سيست  كنترل 

شود. اه اي  ترتيب اا ايجاد تواز  قدرا اكتيو اي  منب  توليد و مي دور ژنراتور انتخاب

شود.اما ازمه انترال توا  راكتيو وعود داشته ميكننده، سركانس سيست  ثاات نگهمصرف

هاي توا  راكتيو وامل كنندهااشد. انااراي  مصرفاختالف در اندازه ولتاژ دو سرخط انترال مي

هاي تغ يه اا سطي اتصال اندازه ولتاژ هستند. اه خصوص اا سيست  مهمي در ايجاد نوسا  در
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1كوتاه كوچك يا خطوط انترال طواني سطي ولتاژ اه شدا تحت تأثير اارهاي راكتيو مثل  

ها داراي سيست  كنترل ولتاژ هستند كه ها، راكتورها و ترانسفورماتورهاست. نيروگاهخاز 

رل ازم اراي ااا ارد  تحريك ژنراتورها و در نتيجه كاهش ولتاژ را حس كرده و سرما  كنت

كنند. اا اااارد  تحريك )در حالت سوق اسزايش ولتاژ ژنراتور تا سطي نامي را صادر مي

شود. ليک  قدرا راكتيو توليدي ژنراتور اه تحريك( قدرا راكتيو توسط ژنراتورها توليد مي

راكتيو  تواند اه تنهاشي تمام قدراژنراتور نميها محدود اوده و ايچخاطر مساشل حرارتي سي 

توانند اه مورد نياز سيست  را تأمي  كند. همچني  در شرايط اروز اضاسه ولتاژ، ژنراتورها مي

صورا زير تحريك اه كار استاده، مرداري از قدرا راكتيو اضاسي سيست  را مصرف نمايند. 

صرسي ژنراتورها نيز محدود اوده و ليک  اه لحاظ مالحظاا اايداري، قدرا راكتيو م

توانند اه تنها مسئله اضاسه توليد قدرا راكتيو و اسزيش ولتاژ ناشي از آ  را حل نمي

اي داري  كه در حالت اول اتواند قدرا راكتيو اه شبکه تزري  كنند.انااراي  احتياج اه وسيله

وسايلي را كه اراي كنترل  كند و در حالت دوم قدرا راكتيو اضاسي سيست  را مصرف نمايند.

2روندتوا  راكتيو و ولتاژ اه كار مي نماشي . همانطوري كه مالحظ شد تواز  كننده ميعبرا  

اود  ولتاژ و كنترل قدرا راكتيو اه منزله كنترل قدرا راكتيو در سيست ، تضميني ار ثاات

FACTS3از ادواا هاي توا  راكتيو اه ونوا  يکي كنندهااشد.امروزه عبرا ولتاژ مي عزء  

روند و نرش غيرقاال انكاري در اسزايش ديناميك هاي قدرا اه شمار ميضروري سيست 

سيست  قدرا، اايداري، حمايت از ولتاژ و اسزايش توا  قاال انترال اه وهده دارند. 

 شوند. هاي توا  راكتيو در حالت كلي اه دو دسته غيرسعال و سعال ترسي  ميكنندهعبرا 

                                                           
1Wcak System.   

2Compencator  

3Flexible AC Traxsmisson System.   
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هاي سري و موازي ها و خاز شامل سلفهاي توان راكتيو غيرفعال: كنندهلف( جبرانا

نظر از قط  و وصل مدار، غيرقاال د و صرفنااشيااشد كه قادر اه تغييراا ايوسته نممي

 د.نااشكنترل مي

هاي كنندههاي سنكرو  و عبرا كنندهشامل عبرا هاي توان راكتيو فعال: كنندهب( جبران

SVC4ايستاي توا  راكتيو ااشد كه قاال كنترل اوده و قادر اه تغييراا سري  و ايوسته توا  مي 

ها، اراي ع ب و توليد توا  هادي. اا ايشرست تكنولوژي ساخت نيمههستندراكتيو استفاده 

هاي سوشيچ شونده اا تريستور و راكتورهاي كنترل شونده اا تريستور مورد استفاده راكتيو خاز 

در شبکه قدرا مورد استفاده قرار گرست و مزاياي  1978اولي  اار در سال  SVCقرار گرست.

آ  ااوث شد استفاده از آ  سريعاً رو اه رشد گ ارد.امروزه در موارد كنترل ولتاژ اا كيفيت ااا، 

SVC هاي از قبيل كاهش هزينه كل، قااليت اطمينا  ااا تعمير و اه دليل دارااود  مزيت

هاي سنكرو  كنندههاي كاري، عايگزي  عبرا تر و مناسب اود  مشخصهنگهداري ساده

كننده تري  ونصر عبرا اه ونوا  اصلي SVCاز اي  رو در ادامه احث اه اررسي  گرديده است.

هاي توا  راكتيو را نيز معرسي كنندهحاضر ارداخته و در انتها ساير عبرا  توا  راكتيو در وصر

 خواهي  كرد. 

 

 

 

 

 
                                                           

4Static Var Campensator.   
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 فصل اول : 

 SVCكننده ايستاي توان راكتيو معرفي جبران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي قدرا همانطور كه در قبل ذكر شد، اي  امر اسنت كنه یکي از مساشل اسيار مه  در سيست 

ها و ولتاژها واري از هارمونيك ااشند. اه غير از اي  ولتاژ در نراط مختلف ثاات اوده و عريا 

 خواهي  ضريب توا  تا حد امکا  و اا حداقل هزينه در نراطموارد اه دايل اقتصادي و سني مي

هاي قندرا مخصوصناً در مختلف شبکه اه يك نزديك شود.اما اا توعنه انه گسنتردگي سيسنت 
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آل غينننرممک  اخنننش انترنننال و سنننوق توزيننن ، دسنننتياار انننه شنننراشط مننن كور انننه طنننور اينننده

هناي دسنتياار انه اهنداف اناا كنتنرل تنوا  راكتينو ااشد.همانطور كه ذكر شد يکي از روشمي

ادواا كه اا ايشرست ساخت ادواا نيمه هنادي انا تنوا  اناا انه  تري ااشد. يکي از ايشرستهمي

در دنيناي صنناي  الکتريکني انه  SVCااشد. اولي  حضور ها ميSVCاازار ورضه شده است، 

هننناي قنننوس الکتريکننني و علنننوگيري از كورهگنننردد. كنننه انننراي عبرا اننناز مي 1960هاي سنننال

زياد اسيار زود اراي كاراردهناي ديگنر منورد زد  ولتاژ استفاده شد. اما اه دليل مزاياي چشمك

اطور وملي در شنبکه قندرا منورد اسنتفاده  1978اولي  اار در سال  SVCتوعه قرار گرست. 

هناي آوري نيمنه هاديو همچني  ايشرست در امر سن  SVCقرار گرست. اه ولت مزاياي اسيار 

هناي كنتنرل عديند، اشنه روشقدرا اا توا  ااا و ولتاژ ااا و كاهش قيمنت آننا ، همچنني  ار

SVCدر كانادا و آمريکا ظرسيت نصب  1988اند. اه ونوا  مثال تا سال ها توسعه سراواني ياسته

مگاوار انراي مصنارف  1760مگاوار اراي خطوط انترال و  9710كننده شده از اي  نو  عبرا 

كنه كنل  SVCمنورد  195در حندود  1990صنعتي اوده اسنت. ينا طبن  آمناري ديگنر تنا سنال 

اندازي شده كنه انيش ااشد، در شبکه قدرا نصب و راهمگاوار مي 31000ظرسيت آنها االغ ار 

 ااشند.هاي قاال كنترل اا تريستور ميSVCدرصد از اي  ظرسيت سه   95از 

 SVCتعريف -1-1

SVC تواند عريا  راكتيو خازني يا سنلفي از يك وسيله يا سيست  الکتريکي ساك  است كه مي

سيست  قدرا اکشد و اه اي  ترتيب تنوا  راكتينو توليند ينا عن ب كنند. اين  منبن  توليند تنوا  

اي تغيينر كنند كنه راكتيو اايستي اه صورا موازي انه شنبکه متصنل شنود و خروعني آ  اگوننه

 ز سيست  قدرا را كنترل كند.اارامترهاي مشخصي ا

هاي سننكرو  داراي اعنزاء كننندهاه اي  معني است كه ارخالف عبرا  SVCمفه  استاتيك در 

تري اه تغييراا شبکه ادهد شود ااسخ سري ااشد و اي  ويژگي سبب ميچرخنده و متحرك نمي



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 صل انج  :س

 گیرینتیجه

 

 

در سمست  قدرا تک SVCدر ای  اروژه روشی را عهت تنطم  اهمنه اارامترهای کنترلی 

که اودهدف ای  کردی  والکترومکانمکی اررسی  شم  امنهایت ااهدف اهبود نوساناا-ماشم  

اارامتر های کنترلی مناسب  (GA)از طری  یک الگوریت  اهمنه سازی هوشمند در ای  سمست 

طراحی شود.شبمه سازی اا استفاده از مدل دومحوری ماشم  سنکرو  و در محمط SVCارای 

 ا یرست.انجام MATLABنرم اسزار 
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