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  : تشکـر و تقدیـر

  

 و فاضل استاد از.  برسانم پایان به را نامه پایان این تا ساخت راهم رفیق را توفیق که منان ایزد نثار شایان شکر
 داه قرار خود محبت و لطف مورد مرا را همواره که راهنما استاد عنوان دکتر امیر باقري به آقاي جناب اندیشمند

  . دارم را تشکر ،کمال اند

  

  

  :به نمایم می تقدیم امتنان و افتخار کمال در و بیکران سپاس و تشکر ضمن را نامه پایان این

  

 ام زندگی مختلف دوران در که ي آمیز محبت تالشهاي ي همه خاطر به عزیزم مادر و پدر ارزشمند محضر -
  .اند آموخته من به را زیستن چگونه بامهربانی و اند داده انجام

  

  . است بوده من همگام و همراه تحصیل طول تمام در که مهربانم همسر به -

  

  . نمودند یاري مرا معرفت و علم کسب راه در که اي فرهیخته و فرزانه استادان به -

  

  . بودند راهنمایم دانش کسب راه در که آنان به -

  



  .بود راهم ي بدرقه پرورشان روح دعاي و خیرشان نفس که آنان به -

  

  . بپوشانم عمل ي جامه آنان ي خواسته به و کنم دین اداي بتوانم تا کن کمک من به الها -

  

  . نما مقدر آنان براي را سعادت و سالمت ، عاقبت حسن پروردگارا -

  

 شکوفایی و رشد جهت پژوهش و دانش و علم با همسو و همراه و نشاط و شور از سرشار خدمتی توفیق خدایا -
  .بفرما عنایت کهنسال ایران
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 مقدمه

کهاستشدهباعثوآمدهپدیدقدرتسیستمهایدراخیرهایسالدرکهجدیدیساختارتغییربا

رودمیانتظارترتیب،بدینهنددعبورانتقالخطوطازرابیشتریهرچهالکتریکیتوان،تولیدیواحدهای

خطیکحدازبیشتوانعبورمثالبرای؛باشیمقدرتهایسیستمبیشتروترگستردهولتاژفروپاشیشاهد

قدرتسیستمازمشخصیبخشبهالکتریکیتوانانتقالظرفیتکاهشوحدازبیشولتاژافتباعثانتقال

.گردد

چیست؟ ولتاژ پایداری-1

دردائمیولتاژنگهداریدرقدرتسیستمیکتواناییازعبارتاستولتاژپایداریازIEEEتعریف

[7]برداریبهرهازمشخصیشرایطدراغتشاشبروزازبعدسیستمباسهایهمه استممکناغتشاش.

بهروارببهانتقالیالکتریکیتوانکههنگامی.بارتدریجیافزایشیاباشدتجهیزاتازیکیناگهانیخروج

هروباشدروشنایییاحرارتیمکانیکی،استممکنبار)کندتأمینراشدهاضافهباربتواندتااستافزایش

وخواهدولتاژیپایداریقدرتسیستمبمانند،کنترلقابلولتاژوتوانیعنیمؤلفهدو سیستماگربود

رخهنگامیولتاژفروپاشی.استولتاژناپایداریستمسبروددستازولتاژوکندمنتقلراالکتریکیباربتواند

بنابراین.گرددقدرتسیستمازمشخصیناحیهدرولتاژشدنکنترلغیرقابلباعثبارافزایشکهدهدمی

سریعیبهصورتپاسخهیچبدونتواندمیکهاستایناحیهپدیدهیکخودطبیعتدرولتاژناپایداری

.گرددبدلکلیولتاژفروپاشی
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 :ولتاژ پایداری بندی دسته -1-1

استسودمندزیردستهدوبهولتاژپایداریتقسیم     پایداریوبزرگاغتشاشولتاژپایداری:

تحلیلبابایدکهقسمتی.کندمیتفکیکقسمتدوبهراپدیدهبندیدستهاین.کوچکاغتشاشولتاژ

این.گرددبررسیماندگارحالتتحلیلککمبهکهقسمتیوگرددبررسیغیرخطیدینامیک

شودگرفتهنظردرابزاریعنوانبهوکندسادهرامحاسباتیابزاروکارکردطراحیتواندمیبندیدسته

.کندمیفراهمرامکملاطالعاتکه

ازبزرگهایاغتشاشبروزدنبالبهولتاژکنترلدرراسیستمتواناییبزرگاغتشاشولتاژپایداری

داردنظردرتولیددادندستازیا،باردادندستاز،سیستمخطاهایقبیل ازصورتاینتعیین.

مطالعهبرایزمانآنکهاستزمانازایدورهدرسیستمدینامیکیعملکردبررسیمستلزمپایداری

پایداری  .دباشکافیژنراتورتحریکجریانهایمحدودکنندهوهاULTCقبیلازوسایلیبینتداخل

مناسبیسازیمدلکهزمانحوزهدرغیرخطیهایسازیشبیهکمکبهتوانمیرابزرگاغتشاشولتاژ

کردمطالعهشوندمیشاملرا وگذرازمانیهایمحدودهبهرابزرگاغتشاشولتاژپایداریتوانمی.

.کردتقسیمبلندمدت

دنبالبهولتاژکنترلدرسیستمتواناییبهرناظکوچکسیگنالیاکوچکاغتشاشولتاژپایداری

بهطورتوانمیراپایداریازصورتاین.استباردرتدریجیتغییراتقبیلازکوچکهایاغتشاشبروز

معلومکارنقطهیکدرسیستمدینامیکیمعادالتسازیخطیازکهماندگارحالتهایروشباموثر

.نمودمطالعهکنندمیاستفاده

استالزمبنابراینگردندبازنمیاولیهسطوحبهسیستمولتاژهایمعموالًاغتشاشبروزدنبالبه

ناحیهدرمحدودپایداریدارایسیستمشودمیگفتهسپسوشودتعریفقبولقابلولتاژسطحناحیه

.باشدمیولتاژسطحشدهتعیین
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 ولتاژ: پایداری تحلیل -1-2

 در را زیر جنبه دو بررسی سیستم معین حالت یک برای ژولتا پایداری تحلیل -1-2-1

 :گیرد می نظر

 :ولتاژ ناپایداری به نزدیکی( الف

حسببرتوانمیراناپایداریتافاصله؟استنزدیکولتاژناپایداریبهمقدارچهسیستم

راکتیووانتذخیرهوبحرانیفاصلحدیکدرحقیقیتوانعبور،بارسطحقبیلازفیزیکیهایکمیت

گرفتاندازه نظرموردکاربردومشخصسیستمبهمفروضموقعیتهربرایمیزانترینمناسب.

نمونهبرای،حاشیه داردبستگیبرداریبهرههایتصمیممقابلدرریزیبرنامه: پیشامدهایبایدالبته.

.غیرهوراکتیوتوانمنبعایتولیدیواحددادندستاز،بارقطعمانندگرفتنظردرنیزرااحتمالی

 :ولتاژ ناپایداری مکانیزم( ب

.کندمیبررسیراپایداریبهبوداقداماتوناپایداریکلیدیعواملوناپایداریدادنرخچگونگی

راروندشانورویدادهااستشدهواردمناسبیسازیمدلهاآندرکهزمانحوزههایسازیشبیه

دهندمینشاناستشدهناپایداریبهمنجرکه بهوهستندگیروقتهاییسازیشبیهچنینلیکن.

.دهدمیبهدستراپایداریدرجهوحساسیتاطالعاتسادگی

ازبسیاریبنابراین.هستندکندگذارندمیتأثیرولتاژپایداریبرکهسیستمهایدینامیکمعموالً

طورتوانمیرامسئلههایجنبه هاروشاین.کردتحلیلاستاتیکیهایروشگیریکاربهباموثربه

.کنندمیبررسیراقدرتسیستممعینکارنقطهیکوسیلهبهشدهدادهنمایشتعادلنقطههایقابلیت

اگروکردبررسیراسیستموضعیتازوسیعیگسترهتوانمیاستاتیکیتحلیلهایروشازاستفادهبا

.بدهندبهدستنظرموردمسئلهماهیتازرابیشتریدیدتوانندمیشوندگرفتهبکارمناسبیبهطور
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تفصیلیمطالعهبرایدینامیکیتحلیلدیگرطرفاز.کنندشناساییراناپایداریبرموثرکلیدیعوامل

سودمندسازچارهاقداماتآزمونوکنترلرهاوحفاظتهماهنگی،ولتاژفروپاشیمعینهایموقعیت

تعادلنقطهبهسیستمآیاکهکنندمیبررسیراموضوعاینهمچنیندینامیکیهاییسازشبیه.است

.کندمیبررسینیزراآنبهرسیدنچگونگیپاسخبودنمثبتصورتدرورسدمیماندگار

 :افتد می اتفاقاتی چه ناپایداری بروز هنگام در -1-3

[ شبکهیکانتقالسیستمظرفیتخطایکوزبرکهدهدمیرخهنگامیاغلبولتاژناپایداری[3در

آنکندمیافتولتاژبهحساسبارهایمصرفیبارسرعتبهخطا،اینبروزازپس.دهدمیکاهشراقدرت

.کردافتولتاژکهگونه

گذشتباحالهربه.بماندپایدارقدترتسیستمکهشودمیباعثموقتیبهصورتبارگیریکاهشاین

صورتبارهاازبسیاریکهچرایافتخواهدافزایشبارهارفیمصتوانزمان کنترلخودکاریادستیبه

ترانسفورماتورهاینپهمچنینوکنندبرآوردهراایشدهتعیینوویژهفیزیکینیازهایبتوانندتاشدندمی

ترانساولیهسمتدرولتاژنکهایبانمودتأمینرانیازموردولتاژبتوانتاکردخواهندتغییرایگونهبهقدرت

مقداربهبارکههنگامیاز.باشدپایینترمطلوبحدازوباشدنداشتهرامطلوبمقدار(انتقالسیستمولتاژ)

کهگرددولتاژناپایداریمرحلهواردقدرتسیستماستممکنیافت،دست(خطابروزازقبل)خوداولیه

هستنیزولتاژفروپاشیزمینه استممکنقدرتسیستم(Operators)بردارانبهرهمرحلهاینخاللدر.

.بدهنددستازراشبکهدربارپخشوولتاژکنترل

حدازبیشحرارتازتایابدکاهشقدرتسیستمژنراتورهایخروجیراکتیوتواناستممکن[1در]

دستازویابدکاهشقدرتسیستمتیوراکتوانذخیرهگرددمیباعثکاراینآید،عملبهجلوگیریهاآن



 6فصلاول:کنترلتوانراکتیووولتاژ

 

 
 

بسیاریراکتیوتوانمصرفباعثخودکهمانندمیبازحرکتازموتورهاولتاژیافتنکاهشباطرفیاز.برود

.داردپیدرراولتاژکاملفروپاشیامرایننهایتاًکهگرددمی

 :گردند می شبکه در ولتاژ فروپاشی بروز باعث چیزهایی چه -1-4

انتقالدرتولیدیواحدهایکهنجاییآاز وقوعهستند،انتقالخطوطازبیشترهرچهتوانصددند

بیشتراندشدهبارگیریحدازبیشکههاییخطمصرفیراکتیوتوانکهچرااست،ترمحتملولتاژفروپاشی

.است

صورتکهتجهیزاتی مقدارکهثابتسرعتموتورهایهمچنینوهستندمتصلیکدیگربهپلبه

موثریطوربهتوانندمی–یابدمیکاهشولتاژکهمواقعیدرحتی–کنندرمیمصرفتوانمشخصی

سیستمدرخروجتواندباعثمیودادهرخشبکهولتاژکاهشسرعتبهکهراطبیعیوموقتیبارکاهش

 Whde Less).آمددرخواهدناپایداربهصورتقدرتسیستمفوقمواردانجامپیدر.دهدکاهشراگردد

Stable).

هاآنسیستم،اولیهدرولتاژکاهشجبرانبرای.دارندمشابهیکنندهناپایداراثربارتپهایتغییردهنده

درسیستماولیهدرولتاژنتیجتاً.داتشخواهدثابتبهصورتثانویهولتاژداشتننگهدرسعینسبتافزایشبا

عالوه.نرسدخودنهاییحدبه                      کهزمانیتاشداهدنخوظاهرثانویهقسمت

لتاژوناپایداریباعثکهگردد،میاولیهدرمصرفیراکتیوتوانافزایشبرزوسببLTCعملفوقمواردبر

.گرددمیسیستماولیه

-بهولتاژتأمینباراتوانانتقالظرفیتازتوانندمیهاSTAT COMهاوSVCمانندFACTSادوات

ناگهانیبهطورFACTSتجهیزیککاری،رنجانتهایدر.نقطهیکبرایفقطامادهندافزایشاکتیوصورت

ازخروجیراکتیوتوان.کندمیعملثابتتجهیزیکبهصورتودهدمیدستازکنترلدرراخودتوانایی



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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



 118راکتیوتوانهایکنندهجبراندیگرانواعفصلچهارم:

 

 
 

 : گروهی سازی جبران-4-16

نصببزرگخازنیککنند،میکاریکدیگرکناروهمزمانکهکنندهمصرفچندبرایروشایندر

.شودمی

بهاستداراراقبلیروشمزایایاست،موضعیسازیجبرانازخاصیحالتجبراننوعاینچون

.استتراقتصادیآنهزینهنصب،ومراحلهاخازنتعدادکاهشخاطربهاینکهاضافه



وباهمهاکنندهمصرفکهاستمواردیدرباال،نسبتاًهزینهازغیربهروشاینایرادترینبزرگ

مداردرخازنیصورتبهراکتیوباروگرفتهصورتاشتباهسازیجبرانحالتایندر.نکنندکارگروهی

.شودمیظاهر

 :مرکزی سازی جبران-4-17

رگالتور،یک.ستاشدهتقسیمکوچکهایپلهبهونصبسیستمورودیدرکالًخازنروشایندر

نمایدمیشبکهواردومحاسبهرانیازموردخازنکردهکنترلراشبکهقدرتضریب تقریباًروشاین.

استفادهساده،کنترلساده،نصباز،اندعبارتسازیجبراننوعاینمزایای.استاستفادهقابلجاهمه

جبرانعدمروشاینایرادترینعمده.بارراتتغییبهنسبتپذیریانعطافوشدهنصبهایخازنازبهینه

.استکنندهمصرفشبکهداخلسازی

 نتیجه گیری:-4-18

خازنهاادواتیهستندکهبرایجبرانتوانراکتیووهمچنینبهبودضریبقدرتاستفادهمیشود

یکسریادواتی از که بود این اینفصلهدفبر در نهایتبه در تا  شود  ضریبقدرتاستفاده

(power-Factorمناسبوباالییدستیابیمکهضریبقدرتباالنشانهبهرهبرداریمناسبازشبکه)

است.
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اصالحضریبقدرتمزایایبسیاریبههمراهداردازجملهکاهشهزینههایسرمایهگذاری،

توانراکتیوکمترشدهدرنتیجههزینههایپرداختیبهش رکتبرقکاهشخواهدیافت.مصرف

حذفجریانراکتیوباعثکاهشحرارتدرکلیدهاوترانسهاوباعثکاهشافتولتاژمیگردد.
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