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 :با سپاس ازسه وجود مقدس                

                     ...آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم

                  ...  روسفید شویم موهایشان سپید شد تا ما

                     ...و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود و روشنگر راهمان باشند 
  

     پدرانمان                           

مادرانمان                                                 

  استادانمان                                                   
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به جان معرفت بخشید و جهان را دریاي  ,دیبه نام او که جان و جهان را آفر
د و به نام او که قلم را آفرید تا انسان از دریاي معرفت بهره اي گیرد و معرفت قرار دا

  .زینت وجود خویش قرار دهد
نوروزیان که زحمت راهنماي این  رضا از استاد گرانقدر جناب آقاي دکتر

پروژه را تقبل نموده و با راهنمایی هاي دقیق و شایسته خود کمک شایانی در جهت 
 .تشکر و قدردانی می نماییم ,ه اندگردآوري و تنظیم آن نمود
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  : شرح مختصر پروژه
سپس سیستم .ارائه خواهد شد SMESو  DVRدر این پروژه ابتدا مدلسازي براي 

بین شبکه توزیع و  يمربوط جهت تبادل انرژ یبا الگوریتم کنترل DVR-SMES یترکیب
SMES  از طریقDVR یک شبکه نمونه  يبرا یدر انتها سیستم ترکیب.خواهد شد  یبررس

 يبردار تایید کننده اهداف بهره يساز  خواهد شد و نتایج شبیه يساز توزیع مورد مطالعه شبیه 
  .خواهد بود یترکیب
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  :مقدمه
با پیشرفت صنعت و گسترش استفاده از بارھای حساس مثل  1980از اواخر دھھ 

ھا و درایوھای تغییر سرعت plc ،ی الکتریکی و الکترونیکی مانند کامپیوترھا  تجھیزات پیچیده

غیر خطی بر کیفیت  یمخرب بارھاغیر خطی و آثار  یاز یک سو و افزایش کاربرد بارھا...و

کیفیت توان اھمیت ویژه ای پیدا   موجب شده است مسئلھ ،دیگر یاز سو قدرت یتوان شبکھ ھا

شرکت ،بھ طوریکھ با توجھ بھ در خواست مشترکین مصارف فشار ضعیف و فشار متوسط.کند

 . ھای برق در صدد بھبود کیفیت توان در شبکھ ھای توزیع برآمده اند

  

  :برشمرد زیر بصورت را مسألھ این بھ روزافزون توجھ عمده دالیل انتو یم

  

 بھ ھا شبكھ اتصال یك عنصربخاطر شدن معیوب صورت در اشكال بروز 

 .بزرگتر یھا تشكیل شبكھ و یكدیگر

 قدرت یسیستمھا در ھارمونیك روزافزون افزایش. 

 افزونروز یآگاھ توان بخاطر كیفیت موضوع بھ برق یشركتھا بیشتر توجھ 

 .برق كیفیت مسائل از مشتریان

 كامپیوترھا  مانند یالكتریك تجھیزات حساسیت افزایش،PLC ر    ،ھا درایوھاي تغیی

 .توزیع یھا شبكھ در موجود اغتشاشات انواع در مقابل... و  (ASD)سرعت

  
ن رو  را  از ای ود كیفیت   یب وان  بھب ا  ت دد  یراھكارھ ھ  دارد وجود  یمتع ا  از ییك  ك  آنھ

ارگیر  وژ ت یبك ك  یكنول درت  الكترونی د  یم  custom powerادوات  قالب  در ق  حال  در. باش

 :بھ  توان یآنھا م جملھ از كھ دارند وجود  Custom Powerازادوات  یا گسترده پھنھ حاضر

  

 Voltage Restorer(DVR)  Dynamic  

 Distribution Static Compensator(D-STATCOM)  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


8 
 

 Unified Power Quality Conditioner(UPQC)   

  .اشاره كرد

  

درت ھای الکتریکی        ین ق درت ب ای ق ھمچنین قابل ذکر است کھ بھ طور معمول در سیستم ھ

ی      ورت نم رژی در آن ص ره ان ھ ذخی یچ گون ت و ھ رار اس ھ ای برق ادل لحظ رفی تع دی و مص تولی

رد اه و  . گی ال کوت اعقھ و اتص ل ص ف از قبی ات مختل وع اغتشاش ام وق ر ھنگ رف دیگ را... از ط ی ب

ره   ھ ذخی ا         جبران اثر این اغتشاشات و بھبود کیفیت توان نیاز ب م ت بکھ داری ھ ش ق آن ب رژی و تزری ان

 .سطح ولتاژ بھ طور مطلوبی در اختیار مصرف کننده ھا قرار گیرد

  

 :برای ذخیره انرژی می توان از فن آوری ھای مختلفی نظیر 

  
 Battery Technologies   

 Flywheel Technologies   

 Advanced / Super Capacitors   

 Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES)  

  

م   د داری روژه قص ن پ ع ذخ  DVRدر ای راه منب ھ ھم ازی یرا ب ود  SMESره س رای بھب ب

  .کیفیت توان مورد بررسی قرار دھیم 
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  فصل اول
 :توان  کیفیت

ا ک     روزی ب ع ام ای توزی بکھ ھ د در ش ھ ش ھ گفت ور ک ان ط ای ھم زون بارھ اربرد روز اف

ت        درت و وسائل حساس الکترونیکی مسئلھ کیفی غیرخطی و حساس، از قبیل ادوات الکترونیک ق

  .توان بیشتر مورد توجھ قرار گرفتھ است

برای مثال .در مراجع مختلف تعاریف کامال متفاوتی برای واژه کیفیت برق وجود دارد

فرض نموده و " عدم قطعی برق"ترادف با کلمھ شرکتھای برق ممکن است واژه کیفیت برق را م

در عوض سازندگان . با استفاده از آمارھای موجود نشان دھند کھ میزان قطعی بسیار کم بوده است

مشخصاتی از شبکھ قدرت کھ توانایی "وسایل الکتریکی ممکن است تعریف دیگری بھ صورت 

این تعاریف .ت توان ارائھ دھندیفیبرای واژه ک" کارکرد مناسب را برای تجھیزات مھیا سازد

  .ھای گوناگون بسیار متفاوت باشند توانند برای تجھیزات مختلف و سازنده می

 مشتركین نظرات نقطھ و مختص مشتركین، ایست مسألھ نھایت در توان كیفیت حال ھر بھ

 مورد وانمسألھ كیفیت ت یبرا مقالھ این در كھ یتعریف بنابراین، .دخیل است بسیار امر این در

   :از عبارتست است گرفتھ قرار استفاده

 یا یخراب موجب و فركانس گردد یا جریان ولتاژ، در تغییر باعث كھ یمشكل ھرگونھ"  

  ". گردد مصرف كننده تجھیزات نادرست عملكرد

جریان و فرکانس مجاز  ،بھ عبارت دیگر واژه کیفیت برق بھ معنی ارائھ برق با ولتاژ

یازھای استاندارد صنعت برق کشور را تامین کند و برق مورد نیاز مشترکین است بھ طوری کھ ن

  .را با مشخصات مناسب برآورده سازد
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  :از جملھ مشکالتی کھ کیفیت توان نامناسب می تواند ایجاد کند عبارتند از

  
 کاھش ظرفیت انتقال توان در خطوط انتقال قدرت. 

  توزیع یھاافزایش تلفات در خطوط انتقال و سیستم.   

 افزایش جریان نقطھ نول در شبکھ.  

  اختالل در عملکرد تجھیزات اندازه گیری و حفاظتی بخصوص در پستھای برق.  

  کاھش طول عمر ادوات الکترونیکی.   

 تریپ ھای نادرست دژنگتورھای قدرت و دیگر تجھیزات.  

 صنعتی ھا و یعملکرد اشتباه تجھیزات کنترل دیجیتالی ،کامپیوترھاPLC  ھا.  

 القایی یکنترل سرعت موتورھا یاختالل در عملکرد درایوھا. 

 در تجھیزات و افزایش دما یحرارت اضاف 

 ی آنھاو جزئ یآسیب دیدن کل ی وصدمات عایق 

 تصحیح ضریب توان یعملکرد نامناسب سیستمھا 

 کاھش ظرفیت موتور و ترانس و کاھش راندمان 

   
 : توان دالیل عمده توجھ روزافزون بھ مسألھ كیفیت

 قدرت یافزایش روزافزون ھارمونیك در سیستمھا. 

 روزافزون  یبرق بھ موضوع كیفیت توان بخاطر آگاھ یتوجھ بیشتر شركتھا

  .مشتریان از مسائل كیفیت برق

 در مقابل انواع اغتشاشات موجود  یامروز یافزایش حساسیت تجھیزات الكتریك

   .توزیع یدر شبكھ ھا
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 ی حساس بھ کیفیت توانافزایش یافتن تجھیزات صنعت.   

 برق یاھمیت روزافزون افزایش بھره و بازده در شبکھ ھا.   

 یغیر خط یافزایش یافتن بارھا.  

  
اجتناب ناپذیر بھ نظر  یبنابراین با توجھ بھ خواست مشتركین، لزوم بھبود كیفیت توان امر

  .ھم می باشدرسد و پیدا کردن راھکار برای پیشگیری و اصالح شبکھ بسیار ضروری و م یم

  

  :برای بھبود کیفیت توان و پیشگیری از مشکالت آن وجود دارد راه حلدر کل چند  

 حذف یا بھبود منابع اغتشاش  

 حذف یا اصالح مسیرھایی کھ رابط منابع اغتشاش ھستند 

  عبور کھ فرکانسی بھ محدوده نسبت پسیو یفیلترھا:  )پسیو یا اکتیو(فیلتر کردن 

 طبقھ تنظیم شده یوفیلترھا گذر میان گذر، باال گذر، ئینپا یگروھھا بھ میدھند

 انعطاف عدم جملھ از پسیو، یزیاد فیلترھا مشکالت دلیل بھ. شوند می یبند

 این .گردید اکتیو مطرح یھا فیلتر بحث ،مزاحم یفرکانسھا داتعد درمقابل یپذیر

 و شده یبند متقسی فاز سھ و تکفاز دستھ دو بھ اساس ساختمان بر فیلترھا از دستھ

 یبند تقسیم ھایبرید ،یسر شنت، یگروھھا بھ بھ شبکھ اتصال نحوه اساس بر

 نماید می را محدود اکتیو یھا فیلتر کاربرد کھ پارامترھایی از یکی. شوند  می

 .باشد می توان یباال یھا رنج خصوصًا در فیلترھا این یباال قیمت

  بھ توجھ با:  توان کیفیت یھا پدیده بھ حساس تجھیزات کلیھ یساز استاندارد 

 پذیر امکان کار این انجام عمًال دارند یبسیارزیاد تنوع تجھیزات این اینکھ

 .نمیباشد

  توانیت بارھا نسبت پدیده ھای کیفتغییرات در طراحی بھ منظور کاھش حساسیت 

 استفاده از ادوات الکترونیک قدرت برای بھبود کیفیت توان 

 :موسوم بھ  یالكترونیك قدرت در قالب یتكنولوژ یگیركھ از مھمترین آنھا بكار

   ادواتFACTS  )مربوط بھ شبكھ انتقال (  
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  Custom Power )مربوط بھ شبكھ توزیع(  

  .باشد یم 

  
 . کیفیت ولتاژ و قابلیت اطمینان سرویس دھی, کیفیت توان شامل دو مولفھ است

ییرات فرکانس، اغتشاشات شکل موج کیفیت ولتاژ می تواند در قالب دامنھ ولتاژ، فلیکر، تغ

با توجھ بھ اینکھ در ھر سیستم قدرت، ھمواره اغتشاشات . و نامتقارنی ولتاژ سھ فاز بیان گردد

بارھایی . وجود دارد، تالش بر این است کھ اثرات اغتشاشات را بر بار بھ مقدار حداقل رساند

اما بارھای . ای ولتاژ حساس نمی باشند گرمایی اکثرا بھ تغییرات سریع و لحظھ و ھمانند روشنایی

  .حساس بھ تغییرات ولتاژ و یا تغییرات فرکانس را باید در برابر این اغتشاشات محفوظ نمود

ھا کھ شامل مدت  ھا وکمبود ولتاژ ھمچنین قابلیت اطمینان سرویس دھی، بوسیلھ تعداد قطعی

قطعی توان، از دست رفتن  تعریف. (زمان و کل مدت قطعی در سال می باشد،مشخص می گردد

قابلیت اطمینان در سیستم ھای .) باشد سرویس در یک پریود زمانی معین از دیدگاه ھر مشترک می

قدرت بھ معنای انجام کامل وظایف محولھ و جلوگیری از صدمات ناشی از خطا در شبکھ می 

  . باشد

  :قابلیت اطمینان سیستم قدرت بھ دو بخش عمده تقسیم می شود 

 وجود امکانات( ت سیستمکفای(  

 قابلیت پاسخ گویی بھ اغتشاشات( امنیت سیستم( 

 
  : کفایت سیستم

بستگی بھ وجود امکانات کافی در سیستم برای تامین تقاضای بار مشترکین و پاسخگویی 

بھ حالتھای اضطرار دارد کھ این شامل امکانات مورد نیاز برای تولید انرژی کافی و امکانات 

و توزیع برای منتقل نمودن انرژی بھ نقاط بار واقعی متعلق بھ مشترکین می باشد، سیستم انتقال 

بنابراین کفایت بھ شرایط حالت پایدار سیستم بستگی داشتھ و ربطی بھ اغتشاشات وارد شونده بھ 

  .سیستم ندارد
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  :امنیت سیستم
ن سیستم دارد، بستگی بھ قابلیت سیستم برای پاسخ گویی بھ اغتشاشات ظاھرشونده در درو

بنابراین امنیت با پاسخ سیستم بھ ھرآشفتگی کھ بھ آن وارد می شود مرتبط است کھ ھم بھ 

اغتشاشات محلی و اغتشاشات گسترده واردشونده بھ سیستم وھم بھ فقدان امکانات اصلی تولید و 

  .انتقال توان بستگی دارد

  

  

 :اغتشاشات ولتاژ 
 بروز احتمال ھمواره گوناگون دالیل بھ كھ دھستن یوسیع یھا شبكھ قدرت یھا شبكھ

 همحدود در یالكتریك یانرژ كنندگان مصرف دیگر طرف از . دارد وجود درآنھا اغتشاش

 و برق ینیرو كیفیت یارزیاب یبرا . ھستند مناسب عملكرد قادربھ برق ینیرو كیفیت از یخاص

 كیفیت كاھش موجب كھ یشاشاتاغت از یكاف شناخت تا است الزم آن بھبود جھت یتدابیر انجام

 ھر كھ مختلف یگروھھا بھ منظوراغتشاشات این یبرا . باشد داشتھ وجود شود یم برق ینیرو

 طبق آنھا از یك ھر یبرا و شوند یم یبند طبقھ ھستند خود خاص یویژگیھا یدارا كدام

  .شود یم وضع یھای محدودیت استاندارد

  
امل زیر ممکن است موجب ایجاد در فاصلھ بین محل تولید و مشترکین، عو

  : اغتشاشات ولتاژ شود
 پدیده ھای جوی و صاعقھ  

  خطاھای روی سیستم قدرت مانند اتصال کوتاه در یک پست،در یک خط ھوایی

  ...و 

 نوسانات سیستم قدرت  

 بزرگ   راه اندازی موتورھای بارھای درون تاسیسات اختصاصی مشترکین مانند

  ...،عملکرد رلھ ھا و 

 تاسیسات اختصاصی مشترکین خطا در  

  وجود بارھای خاص در کنار یکدیگر ، کوره ھای قوس ، دستگاھھای جوش و

... 
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 :اغتشاش ولتاژ بھ چند نوع مختلف تقسیم می گردد

  
 کاھش ولتاژکوتاه و بلند مدت 

 اضافھ ولتاژ کوتاه و بلند مدت  

 ھارمونیکھای ولتاژ 

 تغییرات فرکانس 

 فلیکر(نوسانات ولتاژ( 

 ادل ولتاژعدم تع 

 نویز 

  

  

 ):  Voltage sag( افت ولتاژ .1

ھ حدودا   . باشد یم) sag(ولتار  ازمھمترین مسائل كیفیت توان افت ییك دا  85%ک ھای درخ

  .دھد مربوط بھ عدم وجود کیفیت توان را بھ خود اختصاص می

ی    اژ   (قبل از بررسی کامل افت ولتاژ الزم است تفاوت بین یک قطع دان کامل ولت ت  ) فق و اف

ود خص ش اژ مش ی .ولت اق م انی اتف ی زم یلھ قطع ھ وس د ک اظتی  افت ترک  ،ای حف ک مش ھ ی دار تغذی م

ی     چنین عملکردی در شبکھ .مشخص را قطع کند انی رخ م رق زم اھی در      ھای ب ال کوت ھ اتص د ک دھ

اه ممکن است در محدوده وسیعی از شبکھ          ،از طرف دیگر  .شبکھ اتفاق افتد ام اتصال کوت در ھنگ

د   امکان ،قدرت  تھ باش اه دریک     .ایجاد افت ولتاژ وجود داش اد اتصال کوت در ایج ت      فی اد اف باعث ایج

ی   ولتاژ در فیدر وازی م در        ھای م ن فی اژدر ای ی نتیجھ آن قطعی ولت ود    گردد ول د ب ا نخواھ ر  .ھ در زی

  .شود مثالی برای این رویداد ذکر می
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   :دانشجویان محترم

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




