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 اظ وٝ ثبقس قسٜ سكىيُ قٗبٖي ذٌُٛ اظ اِىشطيىي ا٘طغي سحٛيُ ؾيؿشٓ يه اٌط وّي َٛض ثٝ

 ٔٙبثٕ ثبقٙس، ديٛؾشٝ ٟٓث قجىٝ يه اظ ثركي ايٙىٝ ثسٖٚ ثبقٙس، قسٜ ٔٙكٗت قٗبٖي ٔٙفطز ِٔٛسٞبي

 سطسيت ثسيٗ ٕ٘بيس، سِٛيس إَيٙبٖ لبثّيز ٕٞبٖ ثب ضا ثبضي وٝ ثٛز ذٛاٞس الظْ ثيكشطي ثؿيبض سِٛيس

 يه ثطاي ػبيٍعيٙي ٕٞيكٝ ٘يطٚ ا٘شمبَ ذٍ زيسٌبٞي، چٙيٗ ثب .ضفز ذٛاٞس ثبال ٔطاست ثٝ ثطق ٞعيٙٝ

 ٘يبظ ثيكشط سِٛيس ٔٙبثٕ ثٝ وٝ اؾز آٖ ٙبئٗ ثٝ وٕشط ا٘شمبَ لبثّيزثٛز.  ذٛاٞس ػسيس سِٛيس ٔٙجٕ

 ٚالٕ، زض .ثبقس قسٜ سكىيُ ثعضي يب هچوٛ ٘يطٌٚبٟٞبي اظ ؾيؿشٓ ايٙىٝ اظ نطفٙٓط ثٛز، ذٛاٞس

 ا٘شمبَ قجىٝ يه اظ وٝ ثٛز ذٛاٞس نطفٝ ثٝ الشهبزي ٘ٓط اظ ٍٞٙبٔي دطاوٙسٜ وٛچه ِٔٛسٞبي

 زضيبثس ضا ٚا٘شمبَ سِٛيس ٔيبٖ سٗبزَ ثٛزٖ ٝثٟيٙ زضؾشي ثٝ ٕ٘يشٛا٘س وؿي .ثبقٙس ثطذٛضزاض ٔؿشحىٓ

 ثط٘بٟٔطيعي ضٚقٟب، ايٗ زض ٚ ٔيىٙٙس اؾشفبزٜ سحّيّي ديكطفشٝ ضٚقٟبي اظ وٝ ؾيؿشٓ َطاحبٖ ٍٔط

 ٘يطٚ ا٘شمبَ ذٌُٛ ٞعيٙٝ .ٔيسٞٙس ا٘ؼبْ ا٘شمبَ ٚ سِٛيس يىذبضچٝ الشهبزي ثط٘بٔٝ يه ثب ضا ا٘شمبَ قجىٝ

 ا٘شمبَ قجىٝ ْطفيز وٙٙسٜ ٔحسٚز اغّت ػسيس ذٌُٛ حساصا فطاضٚي ٔكىالر ٕٞچٙيٗ سّفبر، ٚ

 زض ٔكبضوز يب الشهبزي ا٘طغي سبٔيٗ زضآٟ٘ب وٝ ثبقس زاقشٝ ٚػٛز ظيبزي ٔٛاضز ضؾس ٔي ٘ٓط ثٝ .اؾز

 ٘ساقشٝ ٚػٛز ٚيٗيز ثٟجٛز ثطاي ا٘ساظي چكٓ ٚ ثبقس ٔٛاػٝ ا٘شمبَ ْطفيز ٔحسٚزيز ثب شذيطٜ ٔٙبثٕ

 اظ آٔس وبض ثطق قجىٝ ثطق، ذسٔبر اضائٝ ثطاي(قسٜ ذهٛني)يبفشٝ ؾبذشبض سغييط ٔحيٍ زض .ثبقس

 .اؾز ثطذٛضزاض ذسٔبر ايٗ سبٔيٗ زض فًب وطزٖ ضلبثشي ثطاي حيبسي إٞيز

 ضا ػسيسي فطنشٟبي ،  FACTSفٙبٚضي وٝ اؾز آٖ اؾز، ػبِت ا٘شمبَ ضيعاٖ ثط٘بٔٝ ثطاي وٝ آ٘چٝ

 اضسمب ٚ ػسيس ذٌُٛ ٕٞچٙيٗ ٚ ٔٛػٛز ذٌُٛ ثطزاضي ثٟطٜ لبثُ ْطفيز افعايف ٚ سٛاٖ وٙشطَ ثطاي

 ضا ٔٛػٛز ذٌُٛ ْطفيز افعايف ا٘شمبَ، ذٍ يه زاذُ زض ػطيبٖ وٙشطَ أىبٖ .وٙس ٔي فطاٞٓ يبفشٝ،

 ضا سٛاٖ ؾيالٖ FACTS وٙٙسٜ وٙشطَ ازٚار اظ يىي اظ اؾشفبزٜ ٚ ثعضٌشط، ٞبزيٟبي ثب ذٌُٛ قىُ ثٝ

 [1] ٔي ؾبظز. ٕٔىٗ ٘كسٜ يٙيث ٚديف ٖبزي قطايٍ سحز ذَُٛي چٙيٗ زضٖٚ زض
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 اظ يىي آٖ أٙيز ٚ اٖشٕبز لبثّيز حفّ ٕٞطاٜ ثٝ لسضر ؾيؿشٕٟبي ْطفيز حساوظط اظ اؾشفبزٜ

 ٘عزيه ػٟز ز٘يب زض اذيط زٞٝ زض .ثبقس ٔي ؾيؿشٕٟب ايٗ ٖاثطزاض ثٟطٜ ٚ َطاحبٖ اٞساف ٟٕٔشطيٗ

 FACTS ازٚار ؾيؿشٓ، اٖشٕبز ٚ أٙيز حفّ ٚ ثطزاضي ثٟطٜ حساوظط ٔشفبٚر ٞسف زٚ وطزٖ

 إٞيز ثٝ ٘ٓط ٚ ضاؾشب ايٗ زض .اؾز قسٜ ٘هت ػٟبٖ لسضر ٞبي قجىٝ اظ ثؿيبضي زض ٚ قسٜ، ديكٟٙبز

 وٝ اؾز ثطايٗ اٖشمبز ٚ ٌطزيسٜ ُٔطح ٔجبحظي ايطاٖ، ثطق نٙٗز ػبٔٗٝ زض ازٚار ايٗ قٙبذز ٚ

 وٙس ديسا زؾشطؾي ٔٛيٛٔ يٗا ثٛزٖ سبظٜ ٚ ٘ٛ ٕٞچٙيٗ ٚ ضٚظ ّٖٓ ٚ سىٙيىٟب ثٝ نٙٗشي ٚ ّٖٕي ػبٔٗٝ

 سىِٙٛٛغي ؾطيٕ ديكطفز .قٛز ا٘ؼبْ ٖبِي آٔٛظـ ٔطاوع ٚ زا٘كٍبٜ زض الظْ سحميمبر ظٔيٙٝ ايٗ زض ٚ

 اظ ثٟشط ثطزاضي ثٟطٜ ٔٙٓٛض ثٝ ػسيس سؼٟيعار سٛؾٗٝ ثطاي اٍ٘يعي قٍفز أىب٘بر لسضر اِىشطٚ٘يه

 ٖٙٛاٖ سحز ٔشٗسزي وٙشطِي ٟيعارسؼ ٌصقشٝ، زٞٝ ذالَ زض .اؾز آٚضزٜ فطاٞٓ ٔٛػٛز ؾيؿشٕٟبي

  سؼٟيعار. ا٘س قسٜ سىٕيُ ٚ َطاحي AC (FACTS) دصيط اُ٘ٗبف ا٘شمبَ ؾيؿشٕٟبي سىِٙٛٛغي

FACTS ثيٗ ؾيؿشٓ سمؿيٓ ٌطزقي، سٛاٖ وٙشطَ سٛاٖ، ٖجٛض وٙشطَ ثطاي ٔٛططي ثُٛض سٛاٖ ٔيضا 

 [3] .وبضثطز ثٝ ؾيؿشٓ ر٘ٛؾب٘ب ٚسٗسيُ ٌصضا دبيساضي افعايف ،ِٚشبغ سٙٓيٓ ٔٛاظي، وطيسٚضٞبي

ٞبي لسضر ا٘ؼبْ ذٛاٞس قس ٚ ؾذؽ ثٝ ثطضؾي سؼٟيعار  ثشسا ٔطٚضي ثط ٚيٗيز قجىٝ٘بٔٝ ا زض ايٗ دبيبٖ

FACTS  ٕٝ٘ٛ٘ ٝثطاي وٕه ثٝ دبيساضي قجىٝ سحز قطايٍ ذُب دطزاذشٝ ذٛاٞس قس. ضٚي يه قجى

 UPFCٛضز قجيٝ ؾبظي قسٜ ٔ  FACTSٌطزز. زض ايٗ دبيبٖ ٘بٔٝ ازٚار  ايٗ ثطضؾي قجيٝ ؾبظي ٔي

 ذٛاٞس ثٛز.
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 انتقال نیشوی به هن پیوسته       1-1

اغّت ؾيؿشٓ ٞبي سبٔيٗ ٘يطٚي ثطق زض ػٟبٖ ثٝ نٛضر ٌؿشطزٜ اي ثٝ ٞٓ ديٛؾشٝ ا٘س. ايٗ ثٝ ٞٓ 

ٞبي ثطق ثٛزٜ وٝ زض حس اسهبالر ثيٗ قجىٝ اي ٌؿشطزٜ ّي لّٕطٚ قطوز قبُٔ اضسجبَبر زاذديٛؾشٍي 

فطا ُٔٙمٝ اي ٚ ثيٗ إِّّي سٛؾٗٝ يبفشٝ اؾز.ايٗ وبض ثٝ زاليُ الشهبزي  قسٜ ٚزض ٟ٘بيز ثٝ قجىٝ ٞبي

 ا٘ؼبْ ٔي قٛز سب ٞعيٙٝ ثطق وبٞف يبفشٝ ٚ لبثّيز اٖشٕبز آٖ افعايف يبثس.

 ل به هن پیوسته نیاص داسينچشا به شبكه های انتقا     1-1-1

ُ ٘يبظ ٔب ثٝ ايٗ اسهبالر، ػسا اظ فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ أىبٖ سحٛيُ ثطق ثٝ ٔهطف وٙٙسٜ، ايؼبز سٕطوع زِي

زض ٔطاوع سِٛيس ٚ ٔهطف ثطق اؾز سب ْطفيز سِٛيس ٚ ٞعيٙٝ آٖ ثٝ حسالُ وبٞف يبثس.قجىٝ ا٘شمبَ 

سٌي ثبضٞب، زض زؾشطؼ ثٛزٖ ٔٙبثٕ، ٚ ليٕز ٘يطٚي ثٝ ٞٓ ديٛؾشٝ لبزض اؾز وٝ ثب ثٟطٜ ٌيطي اظ دطاوٙ

ؾٛذز، ا٘طغي اِىشطيىي ضا ثب حسالُ ليٕز ٚ لبثّيز اٖشٕبز ٔٛضز ٘يبظ ثٝ ٔهطف وٙٙسٜ ثطؾب٘س.ثٝ َٛض 

وّي اٌط يه ؾيؿشٓ سحٛيُ ا٘طغي اِىشطيىي اظ ذٌُٛ قٗبٖي اي سكىيُ قسٜ ثبقس وٝ اظ ِٔٛسٞبي 

ركي اظ يه قجىٝ ثٝ ٞٓ ديٛؾشٝ ثبقٙس، ٔٙبثٕ سِٛيس ٔٙفطز ٔحّي ٔٙكٗت قسٜ ثبقٙس، ثسٖٚ ايٗ وٝ ث

ثؿيبض ثيكشطي الظْ ذٛاٞس ثٛز وٝ ثبضي ضا ثب ٕٞبٖ لبثّيز إَيٙبٖ سبٔيٗ ٕ٘بيس؛ ٚ ثسيٗ سطسيت ٞعيٙٝ 

ثطق ثٝ ٔطاست ثبالسط ذٛاٞس ضفز. ثب چٙيٗ زيسٌبٞي ، ذٍ ا٘شمبَ ٘يطٚ ٕٞيكٝ ػبيٍعيٙي ثطاي يه ٔٙجٕ 

ثّيز ا٘شمبَ وٕشط ثٝ ٔٗٙبي آٖ اؾز وٝ ثٝ ٔٙبثٕ سِٛيسي ثيكشطي ٘يبظ ذٛاٞس سِٛيس ػسيس ذٛاٞس ثٛز.لب

ثٛز، نطف ٘ٓط اظ ايٙىٝ ؾيؿشٓ اظ ٘يطٌٚبٟٞبي وٛچه يب ثعضي سكىيُ قسٜ ثبقس. زض ٚالٕ، ِٔٛسٞبي 

وٛچه دطاوٙسٜ ٍٞٙبٔي اظ ٘ٓط الشهبزي ثٝ نطفٝ ذٛاٞٙس ثٛز وٝ اظ يه قجىٝ ا٘شمبَ ٔؿشحىٓ 

وؿي ٕ٘ي سٛا٘س ثٝ زضؾشي ثٟيٙٝ ثٛزٖ سٗبزَ ٔيبٖ سِٛيس ٚ ا٘شمبَ ضا زضيبثسٍٔط َطاحبٖ ثطذٛضزاض ثبقٙس. 

ؾيؿشٓ وٝ اظ ضٚقٟبي ديكطفشٝ سحّيّي اؾشفبزٜ ٔي وٙٙس ٚ زض ايٗ ضٚـ ٞب، ثط٘بٔٝ ضيعي قجىٝ ا٘شمبَ 

سّفبر، ٞٓ  ضا ثب يه ثط٘بٔٝ الشهبزي يىذبضچٝ سِٛيس ٚ ا٘شمبَ ا٘ؼبْ ٔي زٞٙس.ٞعيٙٝ ذٌُٛ ا٘شمبَ ٘يطٚ ٚ

چٙيٗ ٔكىالر فطا ضٚي احساص ذٌُٛ ػسيس اغّت ٔحسٚز وٙٙسٜ ْطفيز قجىٝ ا٘شمبَ اؾز. ثٝ ٘ٓط 

ٔي ضؾس ٔٛاضز ظيبزي ٚػٛز زاقشٝ ثبقس وٝ زض آٟ٘ب سبٔيٗ ا٘طغي الشهبزي يب ٔكبضوز زض ٔٙبثٕ شذيطٜ ثب 

 ساقشٝ ثبقس.ٔحسٚزيز ْطفيز ا٘شمبَ ٔٛاػٝ ثبقس ٚ چكٓ ا٘ساظي ثطاي ثٟجٛز ٚيٗيز ٚػٛز ٘
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اظ َطف زيٍط، ثب ضقس ٔيعاٖ ا٘شمبَ سٛاٖ ؾيؿشٓ لسضر ثٝ نٛضر فعايٙسٜ اي اظ ٘ٓط ثٟطٜ ثطزاضي 

ديچيسٜ سط قسٜ ٚ ثطاي ٌصض اظ ٚيٗيز لُٗي ٞبي ٖٕسٜ اظ ايٕٙي وٕشطي ثطذٛضزاض ٔيٍطزز. ايٗ أط 

آوشيٛ ايبفي زض ثرف ٕٔىٗ اؾز ثٝ ؾيالٖ ٔمبزيط ظيبز سٛاٖ، ثسٖٚ وٙشطَ ٔٙبؾت، ٔٙؼط قٛز؛سٛاٖ ض

ٞبي ٔرشّف ؾيؿشٓ ايؼبز ٕ٘بيس؛ ٘ٛؾب٘بر زيٙبٔيىي ثعضٌي ثيٗ ثرف ٞبي ٔرشّف ؾيؿشٓ ٚ ٌٌّٛبٜ ٞب 

 ايؼبز وٙس؛ ثٝ نٛضسي وٝ اظ ٕٞٝ ْطفيز ٞب ٚ لبثّيز ٞبي قجىٝ ا٘شمبَ ثٟطٜ ثطزاضي ثٝ ُٖٕ ٘يبيس.

قٛ٘س. ٞط چٙس زض قجىٝ ثٝ َٛض وّي،ؾيؿشٓ ٞبي لسضر، أطٚظٜ ثٝ نٛضر ٔىب٘يىي وٙشطَ ٔي 

ا٘شمبَ أطٚظي اؾشفبزٜ ٌؿشطزٜ اي اظ ٔيىطٚ اِىشطٚ٘يه، وبٔذيٛسطٞب ٚ ٔربثطار ؾطيٕ ثطاي وٙشطَ ٚ 

حفبْز ثٝ ُٖٕ ٔي آيس، ِيىٗ، ٍٞٙبٔي وٝ ؾيٍٙبَ ٞبي ّٖٕيبسي ثٝ ٔساضٞب اضؾبَ ٔي قٛ٘س، يٗٙي 

٘ي ثٝ نٛضر ٔىب٘يىي ٞؿشٙس ٚ ٕٞبٖ ػبيي وٝ آذطيٗ ُٖٕ وٙشطِي ا٘ؼبْ ٔي قٛز، سؼٟيعار وّيس ظ

وٙشطَ ؾطيٕ زض ايٗ ٔطحّٝ ٚػٛز ٘ساضز. ٔكىُ زيٍط زؾشٍبٜ ٞبي ٔىب٘يىي آٖ اؾز وٝ وٙشطَ ثب ايٗ 

سؼٟيعار ٕ٘ي سٛا٘س ٔىطضا ا٘ؼبْ قٛز؛ شيطا ايٗ ازٚار ٔىب٘يىي زض ٔمبيؿٝ ثب سؼٟيعار اؾشبسيىي زض 

بٜ حبِز ٌصضا ٚ ٞٓ اظ زيسٌبٜ ثٟطٜ ثطزاضي زض ٔٗطو فطؾٛزٌي ؾطيٕ لطاض زاض٘س. زض ٘شيؼٝ: ٞٓ اظ زيسٌ

حبِز دبيساض، ؾيؿشٓ زض ٚالٕ وٙشطَ ٘كسٜ اؾز. َطاحبٖ ؾيؿشٓ ٞبي لسضر، ثٟطٜ ثطزاضاٖ ٚ ٟٔٙسؾيٗ، 

آٔٛذشٝ ا٘س وٝ، ثب ثٟطٜ ٌيطي اظ ٔؼٕٖٛٝ ٔشٖٙٛي اظ ضٚـ ٞبي اثشىبضي، ثب ايٗ ٔحسٚزيز ٞب ظ٘سٌي 

ؾيؿشٓ ضا ثٝ َٛض ٔؤططسطي ثٝ وبض  –حٛاقي ٚ ايبفبر ثيكشط  اِجشٝ ثٝ ليٕز نطف -وٙٙس سب ثشٛا٘ٙس

ثط يه ثٙيبٖ ٔكرم  FACTSٚازاض٘س. ايٗ ٕٞبٖ ؾطٔبيٝ ايؿز وٝ ٔي سٛاٖ ثب وبضثطز ٖبلال٘ٝ فٙبٚضي 

 ٚ ثط اؾبؼ ٘يبظٔٙسي، ثٝ وبض ا٘ساذز.

چٙبٖ ثٝ  ثبض سحٕيّي ثٝ قجىٝ ٞبي ا٘شمبَ افعايف يبفشٝ اؾز ٚ ايٗ افعايف ٞٓزضؾبِٟبي اذيط، 

زِيُ اظزيبز سٗساز ِٔٛسٞبي ٔٙفطز ٚ ػسا اظ قطوز ٞبي ثطق ٚ ٕٞچٙيٗ افعايف ضلبثز ٔيبٖ ذٛز 

قطوز ٞب، ازأٝ ذٛاٞس يبفز. ثٝ ايٗ أط ثبيس ايٗ ٔؿئّٝ ضا ٘يع افعٚز وٝ ثٝ زؾز آٚضزٖ حطيٓ ٞبي 

٘جٛز َطاحي ثّٙس ٔسر،  ػسيس ثطاي ٖجٛض ذٌُٛ ا٘شمبَ ٘يطٚ ثؿيبض ٔكىُ قسٜ اؾز. افعايف ثبض ا٘شمبِي،

ٚ ٘يبظ ثٝ زؾشطؾي آظازا٘ٝ قطوز ٞب ٚ ٔكشطويٗ ثٝ ٔؤؾؿبر سِٛيس وٙٙسٜ، ٕٞٝ ثب ٞٓ ٔٛػت دسيساض 

قسٖ سٕبيالسي زض ػٟز ايٕٙي وٕشط ٚ ويفيز دبييٗ سط سِٛيس ٚ سأٔيٗ ٘يطٚ قسٜ ا٘س.فٗ آٚضي 

FACTS بَ ذٛز ٚ ثب افعايف لبثّيز ،ثب لبزض وطزٖ قطوز ٞب ثٝ ثٟطٜ ٌيطي حساوظط اظ أىب٘بر ا٘شم
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ايٗ ٔكىالر ٔي ثبقس.  –٘ٝ سٕبٔي   –إَيٙبٖ قجىٝ، اظ ٖٛأُ اؾبؾي زض ثط َطف ٕ٘ٛزٖ دبضٜ اي اظ 

ٞط چٙس ثبيس سأويس وطز وٝ زض ثؿيبضي اظ يطٚضر ٞبي افعايف ْطفيز قجىٝ، احساص ذٌُٛ ػسيس، يب 

 طٚضر زاضز.افعايف ْطفيز ػطيبٖ ٚ ِٚشبغ ذٌُٛ ٔٛػٛز زض يه وطيسٚض، ي

 FACTSفشصت های فشا سوی      2-1-1

، فطنز ٞبي  FACTSآٖ چٝ وٝ ثطاي ثط٘بٔٝ ضيعاٖ ا٘شمبَ ػبِت اؾز، آٖ اؾز وٝ فٗ آٚضي 

ػسيسي ضا ثطاي وٙشطَ سٛاٖ ٚ افعايف ْطفيز لبثُ ثٟطٜ ثطزاضي ذٌُٛ ٔٛػٛز ٚ ٕٞچٙيٗ ذٌُٛ 

زض زاذُ يه ذٍ ا٘شمبَ ثب ٞعيٙٝ اي ُٔٙمي، ػسيس ٚ اضسمب يبفشٝ، فطاٞٓ ٔي وٙس.أىبٖ وٙشطَ ػطيبٖ 

افعايف ْطفيز ذٌُٛ ٔٛػٛز ضا ثٝ قىُ ذَُٛي ثب ٞبزي ٞبي ثعضٌشط، ٚ اؾشفبزٜ اظ يىي اظ ازٚار 

ؾيالٖ سٛاٖ ضا زض زضٖٚ چٙيٗ ذَُٛي سحز قطايٍ ٖبزي ٚ ديف ثيٙي ٘كسٜ  FACTSوٙشطَ وٙٙسٜ 

 ٕٔىٗ ٔي ؾبظز.

زض وٙشطَ دبضأشط ٞبيي ٘بقي ٔي قٛز وٝ زض  FACTSٞبي ايٗ فطنز ٞب اظ لبثّيز وٙشطَ وٙٙسٜ 

اضسجبٌ ثب يىسيٍط ّٖٕىطز ؾيؿشٓ ا٘شمبَ ضا ٞسايز ٔي وٙٙس؛ دبضأشط ٞبيي اظ لجيُ أذسا٘ؽ ؾطي، 

أذسا٘ؽ ٔٛاظي، ػطيبٖ، ِٚشبغ، ظاٚيٝ فبظ ٚ ٔيطا قسٖ ٘ٛؾب٘بر زض فطوب٘ؽ ٞبي ٔرشّف ظيط فطوب٘ؽ ٘بٔي 

زيز ٞب، يٕٗ حفّ لبثّيز إَيٙبٖ ؾيؿشٓ ثب اؾشفبزٜ اظ ٖٛأُ ؾيؿشٓ. غّجٝ ثط ايٗ ٔحسٚ

 FACTSٔىب٘يىي،ثسٖٚ وبؾشٗ اظ ْطفيز لبثُ ثٟطٜ ثطزاضي ا٘شمبَ ٔمسٚض ٘يؿز.وٙشطَ وٙٙسٜ ٞبي 

ٔي سٛا٘ٙس ثب سأٔيٗ اُ٘ٗبف دصيطي ايبفي، يه ذٍ ا٘شمبَ ضا لبزض ثٝ ٔٙشمُ ٕ٘ٛزٖ سٛاٖ سب ٘عزيىي حس 

يس ظ٘ي ٔىب٘يىي ٘يبظٔٙس آٖ اؾز وٝ ثب دبؾد ٌٛيي ؾطيٕ اِىشطٚ٘يه لسضر حطاضسي آٖ ثٕٙبيٙس. وّ

يه فٗ آٚضي سٛإ٘ٙس ؾبظا٘ٝ اؾز ٘ٝ يه ػبيٍعيٗ  FACTSسىٕيُ قٛز. ثبيؿشي سأويس ٕ٘ٛز وٝ 

 ٔشٙبْط ثطاي وّيس ٞبي ٔىب٘يىي.

سٜ يه وٙشطَ وٙٙسٜ ٔٙفطز ٚ دط سٛاٖ ٘يؿز، ثّىٝ ٔؼٕٖٛٝ اي اظ وٙشطَ وٙٙ FACTSفٗ آٚضي 

ٞبؾز،وٝ ٞط يه ٔي سٛا٘س ثٝ سٟٙبيي يب ثب ٕٞبٍٞٙي زيٍط وٙشطَ وٙٙسٜ ٞب يه يب چٙس دبضأشط شوط قسٜ 

وٝ ثٝ َطظ ٔٙبؾجي ا٘شربة قسٜ ثبقس، ٔي  FACTSضا زض ؾيؿشٓ وٙشطَ ٕ٘بيس. يه وٙشطَ وٙٙسٜ 

وٙٙسٜ  سٛا٘س ٔحسٚزيز ٞبي ذبل يه ذٍ ٔكرم يب يه وطيسٚض ضا ثطَطف ٕ٘بيس.اظ آ٘ؼب وٝ وٙشطَ
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وبضثطزٞبيي اظ يه فٗ آٚضي دبيٝ ضا ٖطيٝ ٔي وٙٙس، سِٛيس آٖ ٞب زض ٟ٘بيز ٔي سٛا٘س اظ  FACTSٞبي 

ٔعيز فٗ آٚضي ٞبي ٔجٙب ثٟطٜ ثجطز. ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ سطا٘عيؿشٛض ػعء دبيٝ ثطاي َيف ٚؾيٗي اظ سطاقٝ 

ع ػعء انّي ثطاي ٔؼٕٖٛٝ ٞبي ٔيىطٚ اِىشطٚ٘يىي ٚ ٔساضار اؾز، سطيؿشٛض يب سطا٘عيؿشٛض لسضر ثبال ٘ي

 اي اظ وٙشطَ وٙٙسٜ ٞبي اِىشطٚ٘يىي لسضر ثبال اؾز.

ٞٓ چٙيٗ لبثّيز آٖ ضا زاضز وٝ ثشٛاٖ ثب اؾشفبزٜ اظ آٖ حس ا٘شمبَ لبثُ ثٟطٜ  FACTSفٗ آٚضي 

ثطزاضي ضا ثٝ نٛضر ٌبْ ثٝ ٌبْ ٚ ثب ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٞبي ٔطحّٝ اي زض ٔٛالٕ ٕٔىٗ ٚ الظْ ا٘ؼبْ 

شٓ ٔي سٛا٘س ديف ثيٙي ذٛز ضا ثط اؾبؼ يه ؾٙبضيٛي ٌؿشطـ يبثٙسٜ ٔشكىُ اظ ازٚار زاز.َطاح ؾيؿ

ثٙب ٟ٘س، ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ ذٌُٛ ا٘شمبَ ٘يطٚي زضٌيط  FACTSوّيس ظ٘ي ٔىب٘يىي ٚ  وٙشطَ وٙٙسٜ ٞبي 

،اٞساف ٔٛضز ٘ٓط ضا زض يه ثط٘بٔٝ ؾطٔبيٝ ٌصاضي  FACTSثب سطويجي اظ وٙشطَ وٙٙسٜ ٞبي ٔىب٘يىي ٚ 

 حّٝ اي ٚ ٔٙبؾت، وؿت ٕ٘بيٙس.ٔط

زض آٔسٜ ا٘س  FACTSثطذي اظ وٙشطَ وٙٙسٜ ٞبي اِىشطٚ٘يه لسضر،وٝ ايٙه زض ظٔطٜ ٔفبٞيٓ 

سٛؾٍ آلبي ٞيٍٙٛضا٘ي ثٝ ػبٔٗٝ نٙٗشي ٔٗطفي قس.  FACTSٔطثٌٛ ثٝ ظٔب٘ي ٞؿشٙس وٝ ٔفْٟٛ 

( ٔي ثبقس. وٝ SVC) قبذم سطيٗ آٟ٘ب ػجطاٖ وٙٙسٜ اؾشبسيىي سٛاٖ ضاوشيٛ زض حبِز اسهبَ ٔٛاظي

ٚثٝ ٚؾيّٝ  1974ض ز GEثطاي وٙشطَ ِٚشبغ اِٚيٗ ثبض زض ٘جطاؾىب ثٝ ٕ٘بيف زضآٔس ٚ ثٝ ٚؾيّٝ وٕذب٘ي 

ثٝ نٛضر سؼبضي ٖطيٝ قس. اِٚيٗ وٙشطَ وٙٙسٜ ؾطي ،  1975وٕذب٘ي ٚؾشيٍٟٙبٚؼ زض ٔيشٝ ؾٛسب زض 

NGH-SSR وٙشطَ وٙٙسٜ ٖجبضر اظ اثعاض ثب حبِز ٔيطا وٙٙسٜ سٛؾٍ آلبي ٞيٍٙٛضا٘ي ؾبذشٝ قس. اي ٗ

سٛؾٍ ظيٕٙؽ زض وبِيفط٘يب ثٝ  1984وٙشطَ أذسا٘ؽ ثٝ نٛضر ذبظٖ ؾطي وٓ سٛاٖ ثٛز ٚ زض ؾبَ 

ٕ٘بيف زضآٔس. ايٗ ٚؾيّٝ ٘كبٖ زاز وٝ ثب يه وٙشطَ وٙٙسٜ فٗبَ ٞيچ حسي ثطاي ػجطاٖ ؾبظي سٛؾٍ 

ثُ اقجبٔ اؾشبسيه ثطاي ٔحسٚز وطزٖ ٞب، زٚ ٘ٛٔ ضآوشٛض لب SVCذبظٖ ؾطي ٚػٛز ٘ساضز. حشي لجُ اظ 

ايبفٝ ِٚشبغٞب ٚػٛز زاقشٙس ٚ ٘يع ثطق ٌيطٞبي لسضسٕٙس اوؿيس فّعي فبلس فبنّٝ ٞٛايي ٘يع ثطاي ٔحسٚز 

وطزٖ ايبفٝ ِٚشبغٞبي ٌصضا ثٝ وبض ٔي ضفشٙس. سحميمبسي ٞٓ ثط ضٚي سخ چٙؼطٞبي اِىشطٚ٘يىي ٚ ػبثؼب 

آ٘ٛ ثب اؾز وٝ  FACTSٞب، ٚيػٌي ٔٙحهط ثٝ فطز فٗ آٚضي  وٙٙسٜ ٞبي فبظ ا٘ؼبْ قسٜ اؾز.ثب ٕٞٝ ايٗ

ٔفبٞيٓ ايٗ چشط ٌؿشطزٜ، ٔٛلٗيز فطاٚاٖ ثبِمٜٛ اي ضا ثطاي فٗ آٚضي اِىشطٚ٘يه لسضر ثٝ ٚػٛز آٚضزٜ، 

ثٝ َٛضي وٝ اضظـ ؾيؿشٓ ٞبي لسضر افعايف يبفشٝ، ٚ ثب اؾشفبزٜ اظ آٖ ا٘جٛٞي اظ ٘ٓطار ديكطفشٝ ٚ 
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ز سجسيُ قسٜ اؾز. آلبي ٌبيٌٛي ديكٍبْ چٙيٗ ٘ٓطيبر ديكطفشٝ اي ثٛزٜ اؾز. ئٝ ٚ ثٝ ٚالٗيػسيس اضا

٘ؿُ ػٛاٖ سط قسٜ اؾز، ، ثبٖض ايؼبز سحطن ٚ ٞيؼبٖ زض ٟٔٙسؾبٖ  FACTSٞٓ چٙيٗ فٗ آٚضي 

 چٖٛ ثب سفىط زٚثبضٜ قجىٝ ٞبي لسضر ضا زض ٕٞٝ ي ػٟبٖ ثبظؾبظي ذٛاٞٙس وطز.

، ٔب ثب يه فٗ آٚضي دبيٝ ؾطٚ وبض زاضيٓ  FACTSضي ٔٙبؾت اؾز اقبضٜ قٛز وٝ زض اػطاي فٗ آٚ

ٚ ٔٛسٛضٞبي نٙٗشي سٛاٖ ظيبز ثٝ اطجبر ضؾيسٜ اؾز. ثٝ ايٗ سطسيت، ثب  HVDCوٝ وبضايي آٖ اظ َطيك 

زاقشٝ " لُٕ وطزٖ  "سساْٚ انالح زض ازٚار ٘يٕٝ ٞبزي لسضر، ثٝ ذهٛل زؾشٍبٟٞبيي وٝ لبثّيز 

، ليٕز ايٗ وٙشطَ وٙٙسٜ ٞب زائٕب  FACTSوٙشطَ وٙٙسٜ ٞبي  ، ٚ ثب سساْٚ ديكطفز زض ٔفبٞيٓثبقٙس

 وبٞف ٔي يبثس.

  ACسیالى تواى دس يک سیستن      2-1

زض حبَ حبيط ثؿيبضي اظ أىب٘بر ا٘شمبَ ٖالٜٚ ثط آٖ وٝ لبزض ثٝ ٞسايز سٛاٖ زض ػٟز زِرٛاٜ 

 ٘يؿشٙس، ثب يه يب چٙس دبضأشط ٔحسٚز وٙٙسٜ قجىٝ ٔٛاػٝ ٞؿشٙس.

، اٌط شذيطٜ سِٛيس لبثُ سٛػٟي ٚػٛز ٘ساقشٝ ثبقس،سِٛيس ٚ ٔهطف ثطق acٞبي لسضر  زض ؾيؿشٓ

 "سٙٓيٓ  -ذٛز "ثبيؿشي زض سٕبْ ٔسر زاضاي سٗبزَ ثبقٙس. سب حسٚزي، ؾيؿشٓ ٞبي اِىشطيىي حبِز 

طاثط زاض٘س. اٌط سِٛيس وٕشط اظ ثبض ٔهطفي  ثبقس، ِٚشبغ ٚ فطوب٘ؽ وبٞف ٔي يبثٙس، ٚ زض ٘شيؼٝ ثبض سب حس ث

وٙٙسٌي  "سٙٓيٓ  -ذٛز"قسٖ ثب سِٛيس، ٟٔٙبي سّفبر ا٘شمبَ، وبؾشٝ ٔي قٛز. ثب ايٗ ٚػٛز، ثطاي چٙيٗ 

فمٍ زضنس ٔرشهطي حبقيٝ سغييطار ٚػٛز زاضز. اٌط ِٚشبغ ثب حٕبيز سٛاٖ ضاوشيٛ دبثطػب ثٕب٘س، ٔمساض ثبض 

ٚ ٟ٘بيشب ؾيؿشٓ ؾبلٍ ذٛاٞس افعايف ذٛاٞس يبفز ٚزض ٘شيؼٝ فطوب٘ؽ ثٝ وبٞف ذٛز ازأٝ ذٛاٞس زاز 

 قس. ثط ٕٞيٗ ٔٙٛاَ اٌط ثبض ضاوشيٛ ٘بٔٙبؾت ثبقس، ؾيؿشٓ زچبض فطٚدبقي ِٚشبغ ذٛاٞس قس.

اٌط ٔمساض سِٛيس ٔشٙبؾت ثبقس، ٔمساضي سٛاٖ آوشيٛ اظ ٔٙبَمي وٝ ٔبظاز سِٛيس زاض٘س ثٝ ٔٙبَمي وٝ 

اظي ٚ زض زؾشطؼ قبُٔ ذَُٛي زض وٕجٛز زاض٘س ػطيبٖ ٔي يبثس، ٚ ايٗ ػطيبٖ اظ ٕٞٝ ٔؿيط ٞبي ٔٛ

ٕٞٝ ؾُٛح ِٚشبغ اظ ٔشٛؾٍ سب ظيبز اؾز، ٖجٛض ٔي ٕ٘بيس. اغّت ذٌُٛ َٛال٘ي زض ٔؿيط ذٛز اظ ٘يطٌٚبٜ 

 ٞب ٚ ٔٙبَك ثبض ٔشٗسزي ٌصض ٔيىٙٙس.



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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

ٔفبٞيٓ ٚ  – FACTSيسٖٚ زضافكبٖ ، آقٙبيي ثب [ ٘بضيٗ ػي ٞيٍٙٛضا٘ي ، الظِٛ ٌبيٌٛي ، احٕس فط1]

 1384فٗ آٚضي قجىٝ ٞبي ا٘شمبَ ٘يطٚي اُ٘ٗبف دصيط، چبح اَٚ ، سٟطاٖ ، ٟٔٙسؾيٗ ٔكبٚض لسؼ ٘يطٚ، 

، چبح اَٚ ، ٔكٟس ،  [ سي ػي اي ٔيّط ، ضيب لبيي ، وٙشطَ سٛاٖ ضاوشيٛ زض ؾيؿشٓ ٞبي اِىشطيىي2]

 71ا٘شكبضار ػٟبز زا٘كٍبٞي ، ظٔؿشبٖ 

ٞبي  [ يًٛ٘ ٞٛآ ؾًٛ٘ ، آِٗ سي ػب٘ع ، ٔحٕٛزضيب حمي فبْ ، ٟٔسي ضؾَٛ ظازٜ حمي ، ؾيؿش3ٓ]

وٕيشٝ سحميمبر  -( ، چبح اَٚ ، ثٙسضٖجبؼ ، زا٘كٍبٜ ٞطٔعٌبٖ  FACTS)  ACا٘شمبَ اُ٘ٗبف دصيط 

 1382قطوز ؾٟبٔي ثطق ُٔٙمٝ اي ٞطٔعٌبٖ ، ذطزاز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




