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به طور کلی اگر یک سیستم تحویل انرژي الکتریکی از خطوط شعاعی تشکیل شده باشد که از 
مولدهاي منفرد شعاعی منشعب شده باشند، بدون اینکه بخشی از یک شبکه بهم پیوسته باشند، منابع 

 نماید، بدین ترتیب هزینه تولید بسیار بیشتري الزم خواهد بود که باري را با همان قابلیت اطمینان تولید
با چنین دیدگاهی، خط انتقال نیرو همیشه جایگزینی براي یک منبع . برق به مراتب باال خواهد رفت

قابلیت انتقال کمتر به معناي آن است که به منابع تولید بیشتر نیاز خواهد بود، . تولید جدید خواهد بود
در واقع، مولدهاي کوچک . زرگ تشکیل شده باشدصرفنظر از اینکه سیستم از نیروگاههاي کوجک یا ب

. پراکنده هنگامی از نظر اقتصادي به صرفه خواهد بود که از یک شبکه انتقال مستحکم برخوردار باشند
تواند به درستی بهینه بودن تعادل میان تولید وانتقال را دریابد مگر طراحان سیستم که از کسی نمی

ریزي شبکه انتقال را با یک برنامه در این روشها، برنامه کنند ومیروشهاي پیشرفته تحلیلی استفاده 
تلفات، همچنین مشکالت  هزینه خطوط انتقال نیرو و. انتقال انجام میدهند اقتصادي یکپارچه تولید و

رسد موارد  به نظر می. فراروي احداث خطوط جدید اغلب محدود کننده ظرفیت شبکه انتقال است
اشد که درآنها تامین انرژي اقتصادي یا مشارکت در منابع ذخیره با محدودیت زیادي وجود داشته ب

درمحیط تغییر . چشم اندازي براي بهبود وضعیت وجود نداشته باشد ظرفیت انتقال مواجه باشد و
براي ارائه خدمات برق، شبکه برق کار آمد از اهمیت حیاتی براي رقابتی )خصوصی شده(ساختار یافته

   .خوردار استتامین این خدمات برکردن فضا در 
فرصتهاي جدیدي ، FACTSآنچه که براي برنامه ریزان انتقال جالب است، آن است که فناوري  

رابراي کنترل توان وافزایش ظرفیت قابل بهره برداري خطوط موجود وهمچنین خطوط جدید وارتقا 
ال، افزایش ظرفیت خطوط موجود رابه امکان کنترل جریان در داخل یک خط انتق. یافته، فراهم می کند

سیالن توان را در درون FACTS خطوط با هادیهاي بزرگتر، و استفاده از یکی از ادوات کنترل کننده شکل 
            ]1[. سازدچنین خطوطی تحت شرایط عادي وپیش بینی نشده ممکن می

تماد و امنیت آن یکی از مراه حفظ قابلیت اع هاستفاده از حداکثر ظرفیت سیستمهاي قدرت به
در دهه اخیر در دنیا جهت نزدیک کردن . باشدبردارن این سیستمها میمهمترین اهداف طراحان و بهره
 پیشنهاد شده، و  FACTSبرداري و حفظ امنیت و اعتماد سیستم، ادواتدو هدف متفاوت حداکثر بهره

ستا و نظر به اهمیت و شناخت این در این را. در بسیاري از شبکه هاي قدرت جهان نصب شده است
ادوات در جامعه صنعت برق ایران، مباحثی مطرح گردیده و اعتقاد براین است که جامعه علمی 

تازه بودن این موضوع دسترسی پیدا کند و در این زمینه  و علم روز و همچنین نو و وصنعتی به تکنیکها
پیشرفت سریع تکنولوژي الکترونیک . شودات الزم در دانشگاه و مراکز آموزش عالی انجام یقتحق



 ٣

برداري بهتر از سیستمهاي قدرت امکانات شگفت انگیزي براي توسعه تجهیزات جدید به منظور بهره
در خالل دهه گذشته، تجهیزات کنترلی متعددي تحت عنوان تکنولوژي . موجود فراهم آورده است
    را FACTS یزات هتج. یل شده اند طراحی و تکمAC (FACTS)پذیر سیستمهاي انتقال انعطاف

توان بطور موثري براي کنترل عبور توان، کنترل توان گردشی، تقسیم سیستم بین کریدورهاي می
  ]3[.موازي، تنظیم ولتاز، افزایش پایداري گذرا وتعدیل نوسانات سیستم به کاربرد

  
  FACTS تاریخچه )1- 1

که موجب ) پذیري عبور توانه، پایداري و کنترلفاصل(مشکالت موجود در سیستم هاي انتقال رایج
گردد به همراه تاثیر قابل مالحظه جبرانگرهاي کنترل شده، منجر به ظهور بهره برداري نامناسب می

در . جبرانگرهاي کنترل شده بوسیله تجهیزات الکترونیک قدرت در اواخر دهه هفتاد میالدي گردید
 افزایش فزاینده جمعیت و. این زمینه حاصل گردیده استاي در سالهاي اخیرگسترش قابل مالحظه

سابقه فن آوري بعد از لذا به طوري که پیشرفت بی. منابع انرژي موجب رشد بیشتر این صنعت گردید
تشکیل یک شبکه  رشد سریع صنعت موجب به هم پیوستگی سیستم هاي مجاور و جنگ جهانی دوم و

هاي به هم پیوسته روبه رشد یت ولتاژ وپایداري گذرا در شبکهملی یکپارچه گردید ودر نتیجه لزوم تقو
هاي قابل کنترل از اواخر دهه گرومحدودیتهاي احداث خطوط جدید موجب به کارگیري فزاینده جبران

 .هفتاد میالدي گردید و در دهه هشتاد با ظهور میکروکنترلرها شروع به پیشرفت کرد

قدرت به همراه خازن ها و رآکتورها در پیکربندي هاي ، تریستورهاي پر 1970 از اوایل دهه 
این ادوات در واقع امپدانس . مختلف مدار به کار گرفته شدند تا خروجی رآکتیو متغیر را تولید نمایند 

یا رآکتورها به شبکه یا به بیرون شبکه، / موازي متغیري را با کلیدزنی هم زمان خازن هاي موازي و
ستفاده مناسب از کنترل کلیدزنی ها، خروجی توان رآکتیو می تواند به صورت با ا. ایجاد می نماید 

 درحال .مستمر، از خروجی حداکثر خازنی تا حداکثر القایی در یک ولتاژ معین شینه، کنترل شود 
 جبرانگر 70000 جبران گر قابل کنترل در ایالت متحده، مکزیک وکانادا وحدود 20000حاضر 

  ]3[.ورد بهره برداري قرار گرفته استدرسراسر دنیا نصب وم
  
   FACTS اهداف )1- 2

  :  دو هدف اصلی زیر را دنبال می کندFACTSادوات 
  . هاي انتقالافزایش قابلیت انتقال توان سیستم-1
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  .عبور دادن توان از مسیر هاي مورد نظر-2
ز آن با اعمال کنترل پس ا  هدف اول به این معنی است که اگر پایداري سیستم در هنگام وقوع خطا و

 البته این به این .توان توان انتقالی را تا رسیدن به حد حرارتی افزیش دادبالدرنگ توان حفظ شود می
زیرا تلفات انتقال زیاد وغیر قابل قبول ( معنی نیست که خطوط همیشه در حد حرارتی خود کار کنند

 با استفاده از کنترلرهاي.  گرفته شوددر شرایط اضطراري ممکن است بکار امر اما این )خواهد شد
FACTS  بجاي در نظر گرفتن حاشیه پایداري بزرگ، انتقال توان در وضعیت عادي به مقدار قابل
یکی از محدودیتهاي بهره برداري از سیستمهاي انتقال این است که . اي افزایش خواهد یافتمالحظه

اگر توان انتقالی بتدریج افزایش . یابدآن کاهش میدر یک سیستم با افزایش توان انتقالی خط، پایداري 
شود این سطح ماکزیمم توانی است که در سطح معینی از توان انتقالی، سیستم ناگهان ناپایدار می. یابد
این حد یک مقدار غیر قابل تغییر که با طراحی ماشین سنکرون . تواند در حالت ماندگار انتقال یابدمی

مهمترین این عوامل . باشدده باشد، نیست وبا عوامل مختلفی قابل تغییر میو تجهیزات خط تثبیت ش
 و اتصال خطوط، تعداد و انواع ماشینهاي سنکرون متصل به شبکه، و دتحریک ماشین سنکرون، تعدا

شوند تا سیستم اجازه ها با تزریق توان راکتیو باعث میجبران کننده. باشدتجهیزات جبران کننده می
  .کندن بیشتري از خطوط را در حد پایداري بدهد، در نتیجه بارپذیري سیستم افزایش پیدا میعبور توا

    )مثال تغییر امپدانس موثر خط(دارد که در صورت قابل کنترل بودن جریان خط هدف دوم بیان می
ن را محدود رهاي انتقال توان دلخواه عبور داد و عبور گردشی توادوتوان عبور توان را از طریق کری می
دارد که تغییر سریع مسیر عبور توان در صورت وقوع همچنین این هدف بصورت ضمنی بیان می. کرد

  . اي باید امکان پذیر باشد تا عبور توان در کل سیستم انتقال به شکل دلخواه باشدحادثه
  ]3[. باشدمیها و جبرانگرهاي توان باال کنندهانجام دو هدف مذکور مستلزم بهبود گسترش کنترل

  
  محدودیتهاي بار پذیري سیستم) 3-1

اي از خطوط انتقال است که تمام پستهاي نیروگاهی و نقاط یک سیستم انتقال پیشرفته، شبکه پیچیده
تواند این خطوط حامل توان بوده و این توان می. کندعمده باردهی  سیستم قدرت را به هم وصل می

.  سازدهقال جاري شده و عملکردها و اهداف اقتصادي را برآوردهاي سیستم انتدر هر کدام از جهت
یکدیگر وصل ه  مجزا را با استفاده از خطوط انتقال متناوب بصورت سنکرون بacهاي توان سیستممی

در این . شودها، انرژي تبادل میکرد و یک شبکه قدرت بزرگ بوجود آورد که در آن، بین سیستم
کنند و در ها توان صادر و بعضی دیگر توان دریافت میضی از سیستمترکیب در یک زمان معین بع
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مشخصه اصلی سیستمهاي انتقال امروزي داشتن . کندبرخی دیگر فقط توان از شبکه انتقال آنها عبور می
ساختار حلقه مانندي است که ترکیبی از مسیرها را براي دستیابی به قابلیت انعطاف مطلوب فراهم   

است ) و سیستمهاي فوق توزیع و توزیع کنونی( ویژگیها بر خالف سیستمهاي انتقال اولیه این. آوردمی
  . رسانندو توان را از ژنراتور به بار معلومی می) هستند(که اکثرا شعاعی بوده 

هاي شبکه انتقال و به حداکثر رساندن در یک سیستم قدرت هدف ما بهترین استفاده از دارایی
اما عواملی باعث محدودیت قابلیت . باشدمی) با در نظر داشتن شرایط اضطراري(قابلیت باربري آن
  .باشندشوند که از قرار زیر میباربري شبکه می

   محدودیت حرارتی -1
   محدودیت عایقی -2
  محدودیت پایداري-3
قابلیت حرارتی یک خط انتقال هوایی تابعی از درجه حرارت محیط، شرایط : محدودیت حرارتی -1
  .اد، شرایط هادي و فاصله تا زمین استب

ریزي و طراحی، غالبا ظرفیت باربري خط براي کار در حالت عادي بر مبناي ارزش در مراحل برنامه
شود، با گذراي مقدار تلفات و با مفروضاتی که بنا به دالیل متفاوت ممکن است عوض شوند، تعیین می

یت اضافی باربري خط بصورت همزمان، به حساب آورده تواند در تعیین ظرفاین حال مقدار تلفات می
امکان دیگر براي ارتقاء ظرفیت باربري خط انتقال، تعویض هادي آن با هادي دیگر است که . شود

هاي و این امر به نوبه خود ممکن است نیاز به افزایش استحکام سازه. مقدار جریان نامی آن بیشتر است
و به . ل دارد که یک خط تک مداره به یک خط دو مداره تبدیل شوددر نهایت احتما. خط داشته باشد
  .برداري موثر از این ظرفیت جدید کمک کندتواند به بهره میFACTSآوري  همین ترتیب فن

کارانه طراحی بندي، اغلب خطوط انتقال نیرو بسیار محافظهاز دیدگاه عایق: هاي عایقیمحدودیت -2
یعنی (پذیر است که ولتاژ کارکرد خط را ده درصدامی مشخص، اغلب امکانبراي یک ولتاژ ن. اندشده
هاي در این حالت بایستی دقت شود که اضافه ولتاژ. و حتی بیشتر افزایش داد)  کیلوولت550-500

هاي خط که گیرهاي جدید بدون فاصله، یا مقرهبرق. دینامیک و گذرا در محدوده معینی باقی بمانند
اي در سطح ولتاز خط و توانند افزایش قابل مالحظهصله در داخل آنها تعبیه شده، میبرقگیر بدون فا

تواند به منظور حصول اطمینان از شرایط اضافه ولتاژي و  می FACTSآوري فن. پست ایجاد نمایند
  .سیالن توان قابل قبول به کار گرفته شود
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  :هاي پایداريمحدودیت -3
  راپایداري در حالتهاي گذ) الف
  پایداري در حالتهاي دینامیکی) ب
  پایداري در حالتهاي کار عادي) ج
  فروپاشی فرکانس)د
  فروپاشی ولتاژ )و
  ]1[تشدید زیر سنکرون      )ه
  
 FACTS هايکنندهانواع اصلی کنترل) 4-1

  :کردتوان به چهار دسته تقسیم   را میFACTSهاي  به طور کلی، کنترل کننده
  هاي سري  کنترل کننده§
  ) شنت(هاي موازي   کنترل کننده§
   سري-هاي ترکیبی سري  کنترل کننده§
   موازي-هاي ترکیبی سري کنترل کننده§

دهد که به صورت یک   را نشان میFACTS الف نماد عمودي براي یک کنترل کننده 1-3شکل 
  .تریستور در داخل یک جعبه است. پیکان

  
  هاي سري کنترل کننده)4-1- 1
... مثل خازن، رآکتور و غیره. تواند یک امپدانس متغیر باشد هاي سري می نترل کنندهک)  ب1-1شکل  (

هاي هارمونیکی مبنی بر الکترونیک قدرت  یا یک منبع متغیر فرکانس اصلی یا زیر سنکرون یا فرکانس
سري ولتاژ هاي  در اصل همه کنترل کننده. که نیاز مورد نظر را برآورده نماید) یا ترکیبی از آنها(باشد، 

حتی یک امپدانس متغیر ضرب در جریان داخل آن، نماینده . کنند را به صورت سري به خط تزریق می
تا زمانی که ولتاژ بر جریان خط عمود است، کنترل . کنند یک ولتاژ سري است که به خط تزریق می

جایی توان  گري، جابههر اختالف فاز دی. کند کننده سري فقط مقادیري توان رآکتور تأمین یا مصرف می
  .واقعی را نیز درگیر خواهد نمود
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  هاي موازي کنترل کننده) 4-1- 2
تواند امپدانس متغیر،  منبع   هاي سري، کنترل کننده موازي می مثل حالت کنترل کننده)  ج1-1شکل  (

یان به هاي موازي در نقطه اتصال خود جر در اصل همه کنترل کننده. متغیر یا ترکیبی از آنها باشد
حتی یک امپدانس متغیر که به ولتاژ خط متصل شده باشد موجب سیالن جریان . کنند سیستم تزریق می

تا زمانی که جریان تزریق شده و ولتاژ . متغیري شده و لذا نماینده تزریق جریان به داخل خط است
هر اختالف . کند رف میهاي موازي فقط مقادیري توان رآکتیو تأمین یا مص کننده خط عمود باشند، کنترل

  .فاز دیگري، جا به جایی توان واقعی را نیز درگیر خواهد داشت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ،کنترل کننده سري)ب(، FACTSهايکنندهنماد عمومی براي کنترل )الف (FACTSهايانواع اصلی کنترل کننده): 1-1(شکل
کنترل کننده یکپارچه ) و(کنترل کننده هماهنگ شده سري و موازي ) ه (کنترل کننده یکپارچه سري،) د(کنترل کننده موازي، ) ج(

کنترل کننده موازي با ) ط(ساز، کنترل کننده سري با ذخیره) ح(ي خطوط متعدد، سرکنترل کننده یکپارچه ) ز(سري و موازي، 
  سازکنترل کننده یکپارچه سري و موازي با ذخیره) ي(ساز، ذخیره
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   سري-هاي ترکیبی سري  کنترل کننده)1- 3-4
هاي سري جداگانه باشد که در چند خط  تواند ترکیبی از کنترل کننده این وسیله می)  د1-1شکل  (

تواند یک کنترل کنندة  یا می. شوند انتقال سیستم نصب شده و به صورت هماهنگ شده کنترل می
ان سازي راکتیو سري را به هاي سري، جبر که در آن، کنترل کننده)  د1-1شکل (.یکپارچه شده باشد

دهند، اما توان واقعی را نیز از طریق رابط توان بین خطوط منتقل  طور مستقل براي هر خط انجام می
 سري که به آن کنترل کنندة سیالن -قابلیت انتقال توان در کنترل کننده یکپارچه شدة سري. نمایند می

سازد و به  اقعی و راکتیو را در خطوط ممکن میگویند، تعادل سیالن هر دو توان و توان بین خطی می
      توجه نمایید که در اصطالح. رساند برداري از سیستم انتقال را به حداکثر می این طریق بهره

ها،  در کنورتورهاي همه کنترل کنندهdc  هاي  در این جا به این معنی است که ترمینال"یکپارچه شده "
  .توان واقعی را منتقل نماینداند تا  همه به یکدیگر متصل شده

  
  کنترل کننده ترکیبی سري و موازي)1- 4-4
هاي سري و موازي جداگانه  تواند ترکیبی از کنترل کننده این وسیله می)  و1-1 ه، شکل 1-1شکل  (

 یا یک کنترل کننده یکپارچه شده  ،) ه1-1شکل (شوند   باشد که به صورت هماهنگ شده کنترل می
هاي ترکیب شده سري و  در اصل کنترل کننده).  و1-1شکل (جزاء موازي و سري سیالن توان یا ا

 جریان را با بخش موازي کنترل کننده و ولتاژ سري شده با خط را در بخش سري کنترل کننده،  موازي،
هاي سري و موازي یکپارچه شوند، تبادل توان واقعی  هرگاه کنترل کننده. کنند به سیستم تزریق می

  ]1[. .هاي سري و موازي از طریق خط رابط توان انجام شود بین کنترل کننده دتوان می
  
    FACTSشرح مختصر و تعاریف کنترل کننده ها ) 1- 5

  .منظور از این بخش ارائه تعریف و شرح مختصري از کنترل کننده هاي سري، موازي و ترکیبی است 
 ، شایان ذکر است  FACTSکننده هاي معین قبل از ورود به شرح بسیار مختصر مجموعه اي از کنترل 

که براي کنترل کننده هاي بر پایه کنورتور، دو نوع اساسی کنورتور با دستگاه هاي قطع دریچه وجود 
همان طور که در سمت چپ . این ها همان کنورتورهاي منبع ولتاژي و منبع جریانی هستند. دارد 

تاژي به صورت نمادین به شکل جعبه اي نشان داده دیده می شود، کنورتور منبع ول)  الف1-2شکل (
 به عنوان منبع dcشده که در آن، دستگاه قطع دریچه با یک دیود معکوس، موازي شده و یک خازن 

دیده می شود ، کنورتور منبع جریانی با )  الف1-2شکل (همان طور که در سمت راست . ولتاژ دارد
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قطع دریچه با یک دیود به صورت سري قرار گرفته و یک یک جعبه نشان داده شده که در آن دستگاه 
  . نیز به عنوان منبع جریان داردdcراکتور 

 یک خازن dcفعالً فقط ذکر این نکته کفایت می کند که در کنورتور منبع ولتاژي ، ولتاژ یکسویه 
dc از طریق کلید زنی مرحله اي دستگاه ها ، در سمت ، ac و به عنوان ولتاژ ac با تعیین . می شود ارائه

 را از نظر مقدار و نیز زاویه فازي با ولتاژ سیستم، acمکان صحیح کنورتور می توان ولتاژ خروجی 
  . می شود– و نه ولتاژ –معکوس شدن توان موجب معکوس شدن جریان . تغییر داد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ی بر کنورتورهاي منبع نمبت)STATCOM( استاتیکیجبران کننده سنکرون) الف: ( کنترل کننده هاي موازي بسته شده2-1 شکل
، ذخیره ساز انرژي  )BESS( با ذخیره ساز، یعنی سیستم ذخیره انرژي باطري STATCOM ) ب(ولتاژي و منبع جریانی؛

سیستم  ،(SVG) مولد توان راکتیو استاتیکی  ،svc) (جبران کننده توان راکتیو استاتیکی )ج( بزرگ؛ dcمغناطیس ابر رسانا وخازن 
 قابل کلید ر،وراکتو (TSC)،خازن قابل کلید زنی با تریستور (TCR)قابل کنترل با تریستورر،راکتو (SVS)توان راکتیو استاتیکی 

  .ترمز مقاومتی باکنترل تریستوري)د(،  (TSR)زنی با تریستور 
                 

گري به آن متصل نشده باشد،  کوچک باشد، و منبع توان دیdc هنگامی که ظرفیت ذخیره سازي خازن 
 خروجی با acولتاژ .کنورتور نمی تواند توان واقعی را چندان بیش از یک سیکل تامین و یا جذب نماید
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 نگه داشته می شود، و کنورتور فقط تامین یا جذب ac درجه تقدم یا تاخیر فاز نسبت به جریان 90
  .توان راکتیو مورد استفاده قرار می گیرد

  ac، از طریق کلید زنی مرحله اي دستگاه ها، به عنوان جریان dcمنبع جریانی، جریان در کنورتور 
.  ارائه می شودacقابل تغییر در دامنه و نیز در هر اختالف فازي نسبت به ولتاژ سیستم، به طرف 

کنورتور منبع جریانی، به .  می شود– و نه جریان –معکوس شدن توان موجب معکوس شدن ولتاژ 
          به عنوان منبع جریان آن نشان دادهdcمادین به صورت جعبه اي با دستگاه توان و یک القاگر طور ن

به نظر می رسد که از لحاظ هزینه کلی، کنورتورهاي منبع ولتاژي مناسب تر هستند، و مبناي . می شود
  . بر پایه کنورتور، خواهند بود FACTSعرضه اغلب کنترل کننده هاي  

     سر و کار پیدا می کنند، بایستی به تعداد انبوهی از FACTSن است که کسانی که با واقعیت ای
نام هاي مخفف بسیاري در حال حاضر وجود دارند و در آینده نیز توسط . هاي مخفف عادت کنند نام

تولید کنندگان براي محصول خاص شان، و نیز توسط مولفین مقاالت براي کنترل کننده هاي جدید یا 
 در کمیته  FACTSگروه کاري . دل تغییر یافته اي از یک کنترل کننده موجود، ساخته خواهند شدم

 ، IEEE) آمریکا( وابسته به انجمن مهندسین برق و الکترونیک (PES)کاري جامعه مهندسین قدرت 
در .  را تعریف نموده است FACTS و کنترل کننده هاي  FACTSاصطالحات و تعاریف مربوط به 

 نیز به IEEE، اصطالحات و تعاریف مناسب  FACTSار شرح مختصري از کنترل کننده هاي کن
. انعطاف پذیري انتقال نیرو.صورت حروف خوابیده، به عنوان مرجع، در این بخش ارائه شده است 

توانایی سیستم انتقال الکتریکی در همساز شدن با تغییرات یا شرایط کاري، در حالی که حاشیه کافی 
  .اي حالت ماندگار و گذرا وجود داشته باشدبر

سیستم هاي انتقال نیروي جریان متناوب، با ترکیب .  )AC) FACTSسیستم انعطاف پذیر انتقال 
کنترل کننده هاي مبتنی بر الکترونیک قدرت و کنترل کننده هاي استاتیکی دیگر براي افزایش قابلیت 

  .کنترل و افزایش قابلیت انتقال توان
 توجه  FACTS در این تعریف " کنترل کننده هاي استاتیکی دیگر " است که به کلمات شایسته

این ترکیب گویاي آن است که کنترل کننده هاي استاتیکی دیگري که بر الکترونیک قدرت مبتنی . شود
یک سیستم مبتنی بر الکترونیک قدرت و دیگر   FACTSکنترل کننده .نیستند، نیز وجود دارند

  . را مسیر می سازدacستاتیکی که کنترل یک یا چند پارامتر سیستم انتقال تجهیزات ا
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  کنترل کننده هاي موازي) 5-1- 1
یک مولد سنکرون استاتیکی که به عنوان جبران ساز  : STATCOM)(جبران کننده سنکرون استاتیکی

 acن مستقل از ولتاژ توان راکتیو موازي، کار می کند و جریان خازنی یا القایی خروجی آن را می توا
  .سیستم کنترل کرد

 STATCOM  یکی از کنترل کننده هاي کلیدي FACTS مبناي آن می تواند بر کنورتور منبع .  است
 را بر اساس STATCOM الف یک دیاگرام تک خطی 1-2شکل . ولتاژي یا منبع جریانی باشد

همان طور که قیالً اشاره شد، از لحاظ . کنورتور منبع ولتاژي و نیز کنورتور منبع جریانی نشان می دهد
هزینه کلی، به نظر می رسد که کنورتورهاي منبع ولتاژي برتري داشته و در آینده مبناي عرضه اغلب 

  . مبتنی بر کنورتور خواهند بودFACTSکنترل کننده هاي 
ن  خروجی، طوري کنترل می شود که درست براي سیالacدر کنورتورهاي منبع ولتاژي، ولتاژ 

 به صورت خودکار به dc ، ولتاژ خازن  acبراي هر ولتاژ شینه . جریان راکتیو مورد نیاز کفایت نماید
 STATCOMمی توان . اندازه مورد نیاز، جهت عمل کردن به عنوان منبع ولتاژ کنورتور، تنظیم می شود
  . نیز جذب نمایدرا به صورتی طراحی کرد که به عنوان یک فیلتر فعال، هارمونیک هاي سیستم را

STATCOM به صورتی که توسط IEEE  در باال تعریف شده، یک زیر مجموعه از گستره کنترل کننده
، به صورتی dcهاي موازي است که قابلیت در اختیار داشتن یک منبع توان اکتیو یا ذخیره را در طرف 

رل کننده اي به صورت زیر چنین کنت. که جریان تزریق شده بتواند شامل توان اکتیو باشد، داراست 
  .تعریف می شود

 تغییر براي کلید زنی توان، که از –یک کنورتور استاتیکی خود :  (SSG) مولد سنکرون استاتیکی
یک منبع مناسب انرژي الکتریکی تغذیه می شود و براي تولید مجموعه اي از ولتاژهاي خروجی قابل 

وان هاي حقیقی و راکتیوي که مستقالً قابل کنترل هستند، تنظیم به کار می رود و می تواند براي تبادل ت
  . جفت شودacبا یک سیستم قدرت 
 و هر منبع انرژي، براي STATCOMترکیبی از ) مولد سنکرون استاتیکی (SSGروشن است که 

 ، نامی عمومی براي در برگرفتن هر منبع انرژي از جمله  SSGاصطالح . تامین یا جذب توان است
یکسو ساز دیگر و /  بزرگ، یک متناوب سازdcخ طیار، مغناطیس ابر رسانا، خازن ذخیره، باطري، چر

معموالً یک واسطه الکتریکی که به عنوان برش گر شناخته می شود، بین منبع انرژي . می باشد  غیره،
    فظدر خدمت تامین متناسب بار خازن از طریق واسطه الکترونیکی است و ولتاژ مورد نیاز خازن را ح

  .می کند
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 به IEEE، سیستم ذخیره انرژي باطري هم وجود دارد که تعریف آن توسط SSGدر محدوده تعریف 
  : شرح زیر است 

 یک سیستم ذخیره انرژي با پایه شیمیایی، با استفاده از  :) (BESSسیستم ذخیره انرژي باطري
ار توان جذب شده یا تامین شده کنورتورهاي منبع ولتاژي موازي شده، که قادر به تنظیم سریع مقد

  .  را داردacبراي یک سیستم 
ب یک دیاگرام تک خطی ساده را نشان می دهد که در آن وسائط ذخیره سازي به 1-2شکل 

STATCOM براي کاربردهاي انتقال، واحد ذخیره سازي نوع .  متصل شده استBESS تمایل به 
، و اگر توان کوتاه مدت کنورتور به اندازه کافی )در حدود چند ده مگاوات ساعت(کوچکتر شدن دارد 

باالتري براي ) مگاوات بر مگاوات ساعت (MW/MWHبزرگ باشد، می تواند مگاوات هایی با نسبت 
در ضمن، کنورتور می تواند به طور هم زمان، توان راکتیوي در . حالت پایداري گذرا تأمین نماید 

زمانی که کنوتور به تأمین توان راکتیو . ل یا جذب نماید محدوده ظرفیت مگاوات آمپري خود را تحوی
زیر .براي سیستم مشغول نیست، به منظور شارژ باطري با یک سرعت قابل قبول، بکار می رود 

 که براي کاربردهاي انتقال مناسب است، ذخیره سازي انرژي مغناطیسی SSGمجموعه دیگري از 
  : به شرح زیر است IEEEسط که تعریف آن تو  می باشد(SMES)ابررسانا 

 یک دستگاه ذخیره سازي انرژي الکترومغناطیسی :(SMES) ذخیره سازي انرژي مغناطیسی ابررسانا
یا راکتیو را به سرعت /به صورت ابررسانا که شامل کنوتورهاي الکترونیکی است و توان حقیقی و

از آنجا . می کند  دینامیکی کنترل به صورت acیا جذب می کند، یا سیالن توان را در سیستم /تزریق و
 در مغناطیس به سرعت تغییر نمی کند، توان ورودي یا خروجی مغناطیس، با کنترل ولتاژ dcکه جریان 

       ، تغییرSTATCOMدر طول مغناطیس، با استفاده از واسطه الکترونیکی مناسبی جهت اتصال به 
  .می کند

 مولد یا جذب کننده استاتیکی توان رآکتیو که به یک:)SVC(جبران ساز توان رآکتیو استاتیکی
 تنظیم می شود، به طوري القاییصورت موازي متصل شده و خروجی آن براي مبادله جریان خازنی یا 

  .را حفظ یا کنترل نماید) نوعاً ولتاژ شینه(که پارامترهاي مشخصی در سیستم قدرت
دزنی با تریستور یا قابل کنترل با تریستور، این عبارت اصطالحاً عمومی براي یک رآکتور قابل کلی

 بر SVCعملکرد . )ج1-2شکل (قابل کلیدزنی با تریستور است) یا ترکیب خازن و رآکتور(یا خازن/ و
مبناي تریستورهاي فاقد قابلیت قطع دریچه است، و شامل تجهیزات جداگانه اي براي تقدم یا تأخر فاز 

با قابلیت کلیدزنی یا کنترل تریستوري براي جذب : ند از رآکتوراین تجهیزات عبارت. توان رآکتیو است
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 را گزینه ارزان SVCبرخی . با قابلیت کلیدزنی تریستوري براي تأمین بار رآکتیو: توان رآکتیو و خازن
 می دانند، هر چند اگر مالك مقایسه بر اساس عملکرد مورد نیاز باشد، و نه STATCOMقیمت تر 

  .ت به این صورت نخواهد بود وضعیMVAفقط مقدار 
یک القاگر قابل کنترل با تریستور که به صورت موازي بسته  ):TCR(رآکتور قابل کنترل با تریستور

  .شده و رآکتانس مؤثر آن، با کنترل هدایت جزیی دریچه تریستور، به صورت پیوسته تغییر می کند
TCR زیر مجموعه اي از SVC این ترتیب جریان در یک رآکتور  است که در آن زمان هدایت و به

              مبتنی بر تریستور که زاویه آتش آن قابل کنترل است، کنترل می شودacموازي، با یک کلید 
  .) ج1-2شکل (

 یک القاگر قابل کلیدزنی با تریستور که به صورت :)TSR(رآکتور قابل کلیدزنی با تریستور
ن، با عملکرد دریچه تریستور در حالت هاي هدایت صفر یا موازي بسته شده و مقدار رآکتانس مؤثر آ
.  استSVC یک زیرمجموعه دیگر از )ج 1-2شکل (TSR .کامل، به صورت پله اي تغییر می کند

TSR از چندین القاگر تشکیل شده است که به صورت موازي بسته شده اند، و با کلیدهاي تریستوري 
می شوند تا پله هاي تغییرات مورد نیاز در توان  از آن خارجفاقد کنترل زاویه آتش به مدار وارد یا 
استفاده از کلیدهاي تریستوري فاقد کنترل زاویه آتش منجر به . رآکتیو اخذ شده از سیستم به دست آید

  .هزینه و تلفات کمتر می شود، اما کنترل به صورت پیوسته نمی باشد
بل کلیدزنی با تریستور که به صورت موازي یک خازن قا :)TSC(خازن قابل کلیدزنی با تریستور

بسته شده و رآکتانس مؤثر آن با عملکرد دریچه تریستور در حالت هاي هدایت صفر یا کامل، به 
 است، که در آن SVCهم یک زیرمجموعه   ) ج1-2شکل ( TSC  .صورت پله اي تغییر می کند

ي وارد کردن و خارج کردن واحدهاي برا) بدون کنترل زاویه آتش(  مبتنی بر تریستورacکلیدهاي 
خازن موازي به کار می روند تا پله هاي تغییرات مورد نیاز در توان رآکتیو تحویل شده به سیستم به 

برخالف رآکتورهاي موازي، خازن هاي موازي را نمی توان با کنترل زاویه آتش متغیر، به . دست آید
  .صورت پیوسته کلیدزنی کرد

  : به شرح زیر استIEEEکننده هاي گسترده سري در تعاریف سایر کنترل 
 استاتیکی که قادر به -یک دستگاه یا سیستم الکتریکی :)SVG(مولد یا جذب کننده توان رآکتیو

یا خازنی کنترل شده از سیستم قدرت الکتریکی است و به این ترتیب توان / کشیدن جریان القایی و
قابل کنترل با تریستور و یا ) هاي( عموماً متشکل از رآکتوراین دستگاه. رآکتیو تولید یا جذب می کند

  .خازن هاي قابل کلیدزنی با تریستور که به صورت موازي متصل شده اند، می باشد
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SVG با همه گستردگی تعریف ،IEEEبه سادگی یک منبع توان رآکتیو )Var ( است که با کنترل هاي
لذا هم . وان رآکتیو مشخص یا چند منظوره تبدیل شودمناسب می تواند به هر نوع جبران ساز موازي ت

SVC و هم STATCOM مولدهاي استاتیکی توان رآکتیو محسوب می شوند که مجهز به حلقه هاي 
  . خروجی هستند، تا اهداف مشخص جبران سازي تأمین گرددVarکنترل براي تغییر 

هاي توان رآکتیو با کلیدزنی هاي  ترکیبی از جبران ساز):SVS(استاتیکی) Var(سیستم توان رآکتیو
  .مختلف استاتیکی و مکانیکی، که خروجی آنها با یکدیگر هماهنگ شده است

 یک مقاومت قابل کلیدزنی با تریستور که به صورت ):TCBR(ترمز مقاومتی با کنترل تریستوري
اب گیري موازي بسته شده، و به منظور کمک به متعادل کردن یک سیستم قدرت یا حداقل کردن شت

  .توان ژنراتور در زمان اخالل، کنترل می شود
TCBRبه ) معموالً یک مقاومت خطی(  عبارت است از کلیدزنی سیکل به سیکل یک مقاومت

 براي هزینه )د 1-2شکل (  مبتنی بر تریستور که داراي کنترل زاویه آتش استacوسیله یک کلید 
به هر حال با کنترل . ، یعنی بدون کنترل زاویه آتش را می توان با تریستور کلیدزنی کردTCBRکمتر، 

آتش که می تواند به صورت نیم سیکل به نیم سیکل باشد، می توان به صورت انتخابی نوسانات کم 
 .فرکانس را میرا نمود

  
  :کنترل کننده هاي متصل شده به صورت سري) 5-1- 2

کرون استاتیکی که بدون  منبع  یک مولد سن):SSSC(جبران ساز سنکرون استاتیکی به صورت سري
 90انرژي الکتریکی خارجی، به عنوان جبران ساز سري کار می کند و ولتاژ خروجی آن هم داراي 

درجه اختالف فاز با جریان خط بوده و هم قابل کنترل به طور مستقل از جریان خط است و به منظور 
ه کنترل توان الکتریکی انتقال یافته، به افزایش یا کاهش کل افت ولتاژ رآکتیو در طول خط و در نتیج

 می تواند شامل ذخیره انرژي در حد مقدار گذرا یا وسایل جذب کننده انرژي باشد SSSC. کار می رود
 موقت افزایش  تا عملکرد دینامیکی سیستم قدرت را با جبران سازي توان حقیقی اضافی به صورت

را در طول خط به صورت لحظه اي افزایش یا کاهش ) افت ولتاژ مقاومتی(دهد و کل افت ولتاژ حقیقی
  .دهد

SSSC یکی از مهمترین کنترل کننده هاي FACTSمشابه .  استSTATCOM است، با این تفاوت 
 یا منبع پایه کنورتور منبع جریانی می تواند بر.  خروجی به صورت سري با خط استacکه ولتاژ 

زریق شده به صورت سري، در مقایسه با ولتاژ خط بسیار معموالً ولتاژ ت.  باشد) الف1-3شکل(ولتاژي
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با عایق بندي مناسب بین اولیه و ثانویه به . کوچک است و عایق بندي فاز به زمین کامالً زیاد است
ترانسفورماتور، تجهیزات کنورتور در پتانسیل زمین قرار می گیرند، مگر این که کل تجهیزات کنورتور 

نسبت سیم پیچ ترانسفورماتور، متناسب . از زمین عایق شده باشد، قرار گیردبر روي سکویی که کامالً 
 فقط می تواند SSSCبدون منبع انرژي اضافی، . با اقتصادي ترین طراحی کنورتور، انتخاب می شود

اولیه ترانسفورماتور و .  درجه با جریان تقدم یا تأخر فاز دارد، به خط تزریق کند90ولتاژ متغیري را که 
ا ثانویه آن به همراه کنورتور بایستی جریان کامل خط را به همراه جریان خطا عبور دهند، مگر این لذ

  .که کنورتور در جریان خطاهاي سنگین خط به طور موقت میان بر زده شود
        منابعی مثل باطري ذخیره یا ذخیره مغناطیسی ابررسانا هم می توانند به کنترل کننده سري

  . متصل شوند تا یک بردار ولتاژ با زاویه متغیر را به صورت سري به خط تزریق کنند )ب 1-3شکل(
 کنترل کننده جدیدي است که در همین اواخر IPFC(: IPFC(کنترل کننده سیالن توان میان خط

یک تعریف احتمالی عبارت .  هنوز تعریفی براي آن ارائه نکرده استIEEEلذا . معرفی شده است
 با dc ترکیبی از دو یا چند جبران ساز سنکرون استاتیکی سري که با واسطه یک روابط :خواهد بود از

 ها تسهیل کننده و کنترل SSSCهم جفت شده اند تا سیالن یکسویه توان حقیقی را بین ترمینال هاي 
 آن ها به منظور جبران سازي مستقل توان رآکتیو است تا سیالن توان حقیقی در هر خط، تنظیم شده و

 هم می تواند شامل یک IPFCساختار . توزیع مطلوب سیالن توان رآکتیو در میان خطوط حفظ شود
STATCOM باشد که با رابط dc مشترك IPFC ها جفت شده تا جبران سازي توان رآکتیو موازي را 

  . ها را تأمین یا جذب نمایدSSSCانجام دهد و کمبود کل توان حقیقی مجموعه 
 یک جبران ساز رآکتانس خازنی، که شامل یک بانک خازن :)TCSC( تریستوريخازن سري با کنترل

سري است و با یک رآکتور کنترل شونده با تریستور موازي شده تا رآکتانس خازنی سري با تغییرات 
  .یکنواخت فراهم آید

TCSC)به عنوان جایگزینی . بر مبناي تریستورهایی بدون قابلیت قطع دریچه است ) ج1-3شکل
 کی.  استFACTS از ادوات مهم کنترل کننده SSSC قبلی محسوب می شود و مثل یک SSSCاي بر

      به دو طرف یک خازن سري متصل ) TCR(رآکتور متغیر مثل یک رآکتور قابل کنترل با تریستور
 درجه است، رآکتور غیرهادي می شود و خازن سري TCR ،180زمانی که زاویه آتش . می شود

 درجه، امپدانس 180 درجه به کمتر از 180با شروع کاهش زاویه آتش از . ي خود را داردامپدانس عاد
 درجه است، رآکتور به طور TCR  90در طرف دیگر، هنگامی که زاویه آتش . خازنی افزایش می یاید

کامل هادي می شود و امپدانس کلی حالت القایی پیدا می کند، زیرا امپدانس رآکتور طوري طراحی 
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 به محدود TCSC درجه، 90در زاویه آتش .  است که بسیار کمتر از امپدانس خازن سري باشدشده
 می تواند یک واحد منفرد بزرگ باشد، و یا از چندین خازن TCSC. ساختن جریان خطا کمک می کند

 .کوچکتر هم اندازه یا متفاوت جهت رسیدن به عملکرد بهتر تشکیل شده باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 خازن سري قابل کنترل با)ج(باذخیره ساز؛SSSC )ب( ؛(SSSC)جبران کننده سنکرون سري استاتیکی) الف (1–3 شکل

 وراکتیو سري (TCSR)راکتیو سري قابل کنترل باتریستور)د(؛(TSSC) وخازن سري قابل کلید زنی باتریستور(TCSC)تریستور
  . (TSSR)قابل کلید زنی باتریستور

 
 یک جبران ساز رآکتانس خازنی که شامل یک بانک ):TSSC(ی با تریستورخازن سري قابل کلیدزن

خازنی سري است و با یک رآکتور قابل کلیدزنی با تریستور موازي شده تا کنترل مرحله اي براي 
  .رآکتانس خازن سري فراهم آید

درجه اما  180 یا 90به جاي کنترل مداوم امپدانس خازنی، روش کلیدزنی القاگرها در زوایاي آتش 
تخصیص . کاهش دهد ) ج1-3شکل( بدون کنترل زاویه آتش می تواند هزینه و تلفات کنترل کننده را

یک از واحدها به کنترل تریستوري، در حالی که سایر واحدها با تریستور کلیدزنی می شوند روش 
  .معقولی خواهد بود
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یی که شامل یک رآکتور سري  یک جبران ساز رآکتانس القا):TCSR(رآکتور با کنترل تریستوري
است و با یک رآکتور کنترل شونده با تریستور موازي شده تا رآکتانس القایی سري با تغییرات 

  .یکنواخت فراهم آید
       درجه قابلیت هدایت آن متوقف180تش در رآکتور با کنترل تریستوري،  آهنگامی که زاویه

 با ) د1-3شکل( . کننده جریان خطا عمل می کندمی شود، و رآکتور کنترل نشده به عنوان محدود
کاهش می یابد تا زاویه ) اندوکتانس( درجه، مقدار خالص ظرفیت القایی180کاهش زاویه به کمتر از 

.  درجه برسد، جایی که مقدار خالص ظرفیت القایی حاصل ترکیب موازي دو رآکتور است90آتش به 
  .منفرد بزرگ و یا چندین واحد کوچک سري باشدمی تواند یک واحد   نیزTCSC وTCSRهمانند 

 یک جبران ساز رآکتانس القایی که از موازي شدن :)TSSR(رآکتور سري قابل کلیدزنی با تریستور
یک رآکتور سري با رآکتور قابل کنترل کلیدزنی با تریستور تشکیل شده، تا کنترل مرحله اي رآکتانس 

 است، اما با کلیدهاي تریستوري به طور کامل باز یا TCSRاین وسیله مکمل  .القایی سري فراهم آید
که در جهت دست یافتن به ترکیبی مرحله اي از اندوکتانس سري به کار ) بدون زاویه آتش( بسته اي
  ) د1-3شکل( .می روند

  
  :کنترل کننده هاي ترکیبی موازي و سري) 3-5-1

 )STATCOM(ان ساز سنکرون استاتیکی ترکیبی از جبر:)UPFC(کنترل کننده یکپارچه سیالن توان
 به هم جفت شده اند، تا اجازه سیالن dcکه از طریق یک رابط ) SSSC(و جبران ساز سري استاتیکی

و ترمینالهاي خروجی موازي   SSSCدو سویه توان حقیقی را بین ترمینالهاي خروجی سري
STATCOM توان حقیقی و رآکتیو خط،  بدهند و کنترل آن ها به منظور جبران سازي سري هم زمان

 با تزریق ولتاژ سري بدون محدودیت UPFC. بدون منبع خارجی انرژي الکتریکی، صورت می گیرد
زاویه، قادر به کنترل هم زمان یا انتخابی ولتاژ خط انتقال، امپدانس، زاویه، و یا بطور جایگزین کنترل 

 می تواند جبران سازي توان رآکتیو را UPFCهم چنین . سیالن توان حقیقی و رآکتیو در خط می باشد
  .به صورت موازي با قابلیت کنترل مستقل فراهم نماید

        SSSCو یک  ) الف1-2شکل(STATCOM  که ترکیبی از )ب1-4شکل(UPFC  در
   موازي کسبSTATCOMاز طریق ) SSSC(است، توان رآکتیو براي واحد سري ) الف1-3شکل(

این یک . رل توان رآکتیو خط، براي کنترل ولتاژ خط نیز به کار می رودمی شود، واحد اخیر با کنت
  .کنترل کننده کامل براي کنترل توان آکتیو و رآکتیو در خط و نیز کنترل ولتاژ خط است
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 متصل می شود، dcذخیره اضافی مثل مغناطیس ابر رسانا که از طریق یک واسطه الکترونیکی به رابط 
تبادل کنترل شده توان حقیقی با یک .  خواهد شدUPFCوسعه بیشتر کارایی باعث فراهم شدن امکان ت

منبع خارجی، مثل یک منبع ذخیره، به مراتب در کنترل دینامیک سیستم مؤثرتر از تغییر و تنظیم انتقال 
  . توان در داخل سیستم است 

تور جابجا کننده فاز یک ترانسفورما: (TCPST) ترانسفورماتور تغییر دهنده فاز با کنترل تریستوري
  .که با کلیدهاي تریستوري تنظیم می شود تا امکان سریع تغییر زاویه فاز را فراهم کند 
.  بدست می آید  بطور کلی تغییر فاز با افزودن یک بردار عمودي ولتاژ، بصورت سري با یک فاز

. ) الف1-4شکل( می شوددیگر حاصلاین بردار بوسیله ترانسفور ماتورهاي موازي بسته شده از دو فاز 
تصوري از . ولتاژ سري عمودي با ترکیب بندهاي مختلف الکترونیک قدرت، بصورت متغیر در می آید 
این کنترل . یک مدار که بتواند ولتاژ را معکوس نماید، می تواند تغییر فاز را در هر جهتی انجام دهد 

 . هم می نامند (TCPAR)ریستور کننده را با نام تنظیم کننده زاویه فاز قابل کنترل با ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قابل کنترل با  یا تنظیم کننده زاویه فاز  (TCPST)ترانسفورماتورجابجا کننده فاز قابل کنترل با تریستور) الف(1–4شکل 
   .   (UPFC)کنترل کننده یکپارچه سیالن توان )ب(؛(TCPR)تریستور

 
کننده توان آکتیو و راکتیو که به صورت سري متصل یک کنترل :  (IPC) کنترل کننده میان فاز توان

شده و در هر فاز شامل شاخه هاي القایی و خازنی است که هرکدام در معرض ولتاژهایی قرار دارند 
لکترونیکی، توان ابا استفاده از کلیدهاي مکانیکی یا . که به صورت جداگانه تغییر فاز داده شده اند 

. و یا امپدانس شاخه، تنظیم کرد / ورت مستقل و با تنظیم جابجایی فاز آکتیو و راکتیو را می توان بص
 یک IPCدر حالت خاص که امپدانس خازنی و القایی یک جفت توام را تشکیل می دهد، هر ترمینال 

  . منبع جریان تأثیر پذیر است که بستگی به ولتاژ ترمینال دیگر دارد 
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  : کنترل کننده هاي دیگر)4-5-1
 که به منظور (MOV)یک واریستور اکسید فلزي :  (TCVL)  ولتاژ با کنترل تریستوريمحدود کننده

  . محدود سازي ولتاژ روي ترمینال هاي آن در زمان شرایط گذرا استفاده می شود 
       کلید تریستوري را می توان به صورت سري با یک برق گیر بدون رخنه قرار داد؛ بدون رخنه را

برق گیر بدون رخنه )  درصد20 تا 10حدود (بخشی از  ) الف نشان داده شده1-5می توان با در شکل 
را می توان با کلید تریستوري میان بر کرد تا سطح محدود کنندگی ولتاژ، بصورت دینامیکی کاهش 

 TCVL از برق گیر بدون رخنه باشد، تا تر بایستی به طرز چشمگیري قدرتمندMOV  بطور کلی، .یابد
ه ولتاژهاي دینامیکی را که در صورت سرکوب نشدن می توانند تا چند ده سیکل طول بتواند اضاف
  . ف کند قوتبکشند ، م

یک ترانسفورماتور قابل کنترل با تریستور قابل : (TCVR) تنظیم کننده ولتاژ با کنترل تریستوري
  . نماید کنترل با تریستور که می تواند ولتاژ هم فاز متغیر، با کنترل مداوم را تأمین 

بنا بر دالیل عملی، این وسیله می تواند یک ترانسفورماتور معمولی با تپ چنجر قابل کنترل با تریستور 
 که قابل کنترل با تریستور ac به acباشد، یا ترانسفورماتوري معمولی با یک کنورتورولتاژ ) 1-5شکل (

)  ج 1-5شکل (ط استفاده می شود  از هر فاز به صورت سري به همان خacاست و براي تزریق ولتاژ 
 بسیار acچنین کنترل کننده نسبتاً کم قیمتی می تواند براي کنترل سیالن توان راکتیو بین دو سیستم 

 ]1[ .مؤثر باشد 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

محدود  )الف: (کنترل کننده هاي دیگر 1- 5شکل
) ب( ؛ (TCVL)کننده ولتاژ با کنترل تریستوري 

 (TCVR)رل تریستوري تنظیم کننده ولتاژ با کنت
   مبتنی بر تزریق ولتاژ (TCVR) تنظیم کننده ولتاژ با کنترل تریستوري )ج(مبتنی بر تپ ؛ 
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   :باشنددر سیستمهاي قدرت داراي کاربردهاي زیر میFACTS ادوات 
  ثابت نگه داشتن ولتاژ در یک سطح معین -1
  قطع بار، خارج شدن خط یا ژنراتورتصحیح تغییرات ولتاژ ناشی از حوادث غیره منتظره مانند -2
  بهبود پایداري سیستمهاي قدرت -3
  بهبود ضریب توان-4
  افزایش بارپذیري سیستمهاي قدرت-5
  حداقل کردن تلفات سیستم با هماهنگی توان راکتیو-6
   Flicker  دهیکاهش پد-7
   بهره گیري از کمترین هزینه تولیدافزایش-8
 ها و مناطق هم جوار و از طریق کاهش ظرفیت رزرو تولید براي تامین خطوط ارتباط امن با شرکت-9

  ]1و3 [.هر دو طرف
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 فصل دوم

  
  

  جبرانسازي
  
  

  :مقدمه
خش اقتصادي پمورد فواید  سپس در. هماهنگی توان راکتیو بحث می شود مورد این فصل ابتدا در در

 ادامه شرایط جبران کننده ایده آل و در.  شده استاهمیت جبرانسازي توضیحاتی ارائه توان راکتیو و
مورد ضرورت جبران راکتیو قابل  سپس در.جبران کننده موازي ایده آل را مورد بررسی قرار می دهیم 

  .ان مطالبی درموردجبران کننده هاي استاتیک ارائه شده است یدرپا. تنظیم بحث می شود
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  اهمیت جبرانسازي) 2- 1
انتقال توان اکتیو مستلزم جابجایی . ي و مهمی بین انتقال توان راکتیو و اکتیو وجود دارد یک رابطه بنیاد

مقدار آنها نه تنها . لیکن مقدار ولتاژها نیز به همین میزان حائز اهمیت است . می باشد  فاز ولتاژها 
قدر کافی پائین باشد که بایستی بقدر کافی باال باشد که بتواند بارها را حمایت نماید ، بلکه الزم است ب

بنابراین بایستی در صورت لزوم ولتاژها را در نقاط کلیدي . منجر به شکست عایق تجهیزات نگردد 
کنترل کرده و یا حمایت یا محدودیتی را بر آنها اعمال کنیم  این عمل کنترل می تواند در سطح وسیعی 

    .گیردبوسیله تولید یا مصرف توان راکتیو در نقاط کلیدي صورت 
گرچه این جنبه از توان راکتیو از دیر باز مورد توجه بوده است لیکن امروزه حداقل بدو دلیل زیر 

دلیل اول مربوط به فشار روز افزون در جهت بهره برداري حداکثر . اهمیت زیادي پیدا کرده است 
ه هاي راکتیو استاتیکی ممکن از سیستم هاي انتقال است و دلیل دوم اینکه انواع جدیدي از جبران کنند

در سنوات خیلی دور در روند شبکه هاي قدرت الکتریکی براي . قابل کنترل توسعه یافته است 
همزمان در سیستم . حمایت ولتاژ و بهبود توانایی انتقال توان از کندانسورهاي سنکرون استفاده گردید 

با اصالح ضریب (ارگیري خط و تلفات توزیع از خازنهاي موازي براي بهبود پروفایل ولتاژ  و کاهش ب
توسعه سریع و اقتصادي بودن خازنهاي موازي منجر به جایگزینی آنها با .استفاده شد ) توان

که کندانسورهاي سنکرون   میتوان آنچه را عمال .کندانسورهاي سنکرون در سیستمهاي انتقال گردید
هم اکنون شیوه . اي خیلی کمتر بدست آورد انجام می دادند از سوئیچ کردن خازنهاي موازي با هزینه 

  ]2[.تأمین توان راکتیو قابل کنترل در قالب وسایل استاتیکی مطرح شده است
  
  هماهنگی توان راکتیو) 2- 2

در سال هاي اخیر توجه فزاینده اي به بهبود عملکرد سیستم قدرت از طریق کاهش مصرف مواد 
زات موجود و در نتیجه اجتناب از خرید تجهیزات جدید، سوختی و بهره برداري بهتر از وسایل و تجهی

عوامل دیگري که موسسات از آن متاثر هستند عبارت از تورم، کمبود مواد . معطوف گشته است 
یکی از روش هایی که این . سوختی و افزایش قیمت و مضیقه قرض گرفتن پول کمتر خواهد بود

  . راکتیو می باشدموضوع را مورد توجه قرار می دهد مدیریت توان
  :به طور طبیعی، دو نوع عبور توان راکتیو در سیستم قدرت وجود دارد 

  .توان راکتیوي که توسط بارها مصرف می شود -1
 .توان راکتیوي که در داخل شبکه مصرف می شود -2
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اجزایی که توان راکتیو مصرف می کنند شامل ژنراتورها و کندانسورهاي سنکرون که با زاویه پیش 
ر می کنند، راکتورهاي موازي، اندوکتانس خطوط و ترانسفورماتور، جبران کننده هاي راکتیو فاز کا

ژنراتورها و کندانسورهاي سنکرون با عملکرد پس فاز، خازن استاتیک، .  می باشندااستاتیک و باره
با توجه . دجبران کننده هاي استاتیک و کاپاسیتانس کابل ها و خطوط، تولید کننده توان راکتیو می باشن

به تمامی اعمال متقابل بین اجزاء سیستم اعمال روش هماهنگی الزم است که طی آن ولتاژ و پخش 
براي نیل به این هدف برنامه هاي . توان راکتیو به گونه اي کنترل شود تا تلفات سیستم مینیمم گردد

  .کامپیوتري بهینه سازي کمک کننده است
ه صورت کنترل ولتاژ ژنراتورها، تنظیم تپ ترانسفورماتورها، مدیریت توان راکتیو را می توان ب

به اضافه نصب بانک هاي خازنی یا (جبران سازي و بانک هاي راکتور و خازنی موازي قابل سوئیچ 
تعریف کرد به گونه اي که بهترین کنترل ولتاژ ها و کمترین تلفات سیستم را فراهم ) راکتور جدید

 از دیدگاه موسسات تولید کننده برق در شرایط ماندگار و دینامیک سیستم مدیریت توان راکتیو. نماید
  :مس تواند به طبقه بندي زیر تقسیم گردد

  طرح ریزي توان راکتیو -1
 طرح ریزي بهره برداري سیستم  -2

 کنترل و پخش توان راکتیو -3

ارتباط طرح ریزي توان راکتیو به نصب کردن یا برداشتن تجهیزات توان راکتیو در سیستم قدرت 
این طرح ریزي به طور نمونه براي شرایط سیستم در چندین ماه تا چندین سال در آینده انجام . دارد 

طرح ریزي بهره برداري سیستم به بهبود در بهره برداري از تجهیزات توان راکتیو موجود  .می شود
ند روز تا یک سال این طرح ریزي براي شرایط سیستمی که انتظار می رود که در چ. مربوط می شود 

  .آینده اتفاق بیفتد، انجام می شود
تجزیه و تحلیل مربوطه . کنترل و پخش توان راکتیو بهره برداري واقعی تجهیزات را معین می کند

اصطالح تجهیزات عالوه بر وسایل .براي چندین ثانیه تا چندین ساعت قبل از اجراء انجام می شود
 که براي انجام پخش -)دیده بانی (ل مخابراتی، کنترل و نظاره کردن جبران کننده توان راکتیو، بر وسای

  . اطالق می شود–بار زمان واقعی الزم است 
تجهیزات جبران کننده توان راکتیو که ممکن است نصب گردد و یا از سیستم برداشته شود یا 

سري، جبران کننده خازن هاي موازي قابل سوئیچ، راکتورهاي موازي، خازن هاي : کنترل گردد شامل 
  .هاي استاتیک، کندانسورهاي سنکرون، زنراتورها و ترانسفورماتورهاي با تپ چنجر زیر بار می باشد
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وسایل اندازه گیري توان راکتیو، رله ها، کنترل هاي اتوماتیک، سوئیچ ها و : تجهیزات فرعی شامل 
  . باشدمی) PLCمثالً حامل خط انتقال (کلیدهاي قدرت و وسایل مخابراتی 

  
  مدیریت توان راکتیو) 3-2

مساله طرح ریزي از نظر ریاضی مساله . طرح ریزي توان عمل جامع مدیریت توان راکتیو می باشد
نظیر، (و تا امروزه براي سیستم هاي بزرگ ) با در نظر گرفتن مساله اقتصادي و ایمنی(بزرگی است 

  . استبه طور موفقیت آمیز حل نشده )  اضطرار 100 باس و 500
   در بخش طرح ریزي توان راکتیو هدف این است که هزینه تجهیزات توان راکتیو مورد نیاز را 
می نیمم نموده و سیستم قدرت را قادر سازد تا در هنگام وقوع شرایط اضطراري، به شکلی قابل قبول 

 که همزمان هر –  این موضوع شامل تعیین بهینه نصب تجهیزات توان راکتیو. به کار خود ادامه دهد
هدف از فراهم کردن توان راکتیو اضافی .  و پخش توان راکتیو می باشد–اضطراري را ارضاء می کند 

  .جدید کنترل کردن تغییرات ولتاژ پس از وقوع اضطرار است
  
  اهداف موسسه برق) 3-2- 1

  :اهداف موسسه برق در مدیریت هر یک از طبقه بندي هاي فوق شامل دو مورد زیر است 
  ایمنی  -1
  اقتصادي بودن -2

در گذشته مساله ایمنی موجب عکس العمل موسسات در مقابل مساله توان راکتیو و مساله 
وقتی گفته می شود که سیستم قدرتی در وضعیت ایمن قرار دارد . کنترل ولتاژ می گردیده است 

  .لفی رخ دهدکه بتواند اغتشاشی را تحمل نماید بدون اینکه در بار آن و محدوده عملکرد آن تخ
در عمل، میزان ایمنی سیستم که در طرح ریزي در نظر گرفته می شود با مالحظات اقتصادي 

طرح ریزي و بهره برداري هر دو بایستی سیستم را ایمن نگاهدارند در حالی . محدود می گردد
مساله اقتصادي شامل محاسبات راه حل هاي مختلف بر اساس . که هزینه را افزایش می دهند

مدیریت توان راکتیو در هر دو قسمت طرح ریزي و بهره . قایسه سود کل به هزینه کل استم
  .برداري، اقتصادي بودن و ایمن بودن را تقویت می کند
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    پخش اقتصادي توان راکتیوفواید) 4-2
کاربرد استراتژي پخش اقتصادي توان راکتیو براي بهبود عملکرد سیستم قدرت فواید مشخصی را عاید 

  .تعدادي از این فواید در ذیل مورد بحث قرار می گیرد. وسسه تولید کننده برق می کندم
 کاهش تلفات کل سیستم داراي مزیت پایین –کاهش هزینه به واسطه کاهش تلفات سیستم ) الف(

از آنجایی که توان واقعی ژنراتورها بایستی تامین کننده بارهاي موجود . آمدن هزینه سوخت می باشد
  .یستم و تلفات گردد، کاهش تلفات سیستم موجب کاهش هزینه سوخت می گردددر س

 با مسطح شدن و افزایش یافتن مقدار ولتاژ نرمال، پروفایل ولتاژ کلی سیستم -بهبود پروفایل ولتاژ) ب(
این موضوع حائز اهمیت است زیرا پروفایل ولتاژ معیاري براي توان راکتیو در یک . بهبود می یابد 

. ولتاژ می تواند به میزان قابل مالحظه اي از محلی به محل دیگر تغییر نماید.  قدرت استسیستم
گرچه پروفایل ولتاژ یک نشان دهنده با ارزشی از شرایط سیستم است لیکن به تنهایی نشان دهنده (

  .)که در زمان وقوع اتصال کوتاه در دسترس است، نمی باشد) رزرو(توان هاي راکتیو ذخیره اي 
.  کنترل بهتر ولتاژ بر اساس کنترل ولتاژ در سراسر سیستم امکان پذیر است–کنترل بهتر ولتاژ ) ج(

 در مقایسه با استراتژي کنترل ولتاژ محلی که در حال -استراتژي کنترل که تمامی سیستم را شامل شود
زمینه وسایل جهت رسیدن به این مزیت سرمایه گذاري در .  به کار می رود-حاضر انجام می گیرد

  .ارتباطات و اندازه گیري ضروري است
 با بهره برداري بهتر از منابع توان راکتیو ایمنی سیستم قدرت بهبود می یابد، –بهبود ایمنی سیستم ) د(

بنابراین براي شرایط سیستمی که تقاضاي ناگهانی توان راکتیو افزایش می یابد، توان راکتیو ذخیره 
گر چه شرایط متفاوتی منجر به افزایش ناگهانی تقاضاي توان .  خواهد بودبیشتري در دسترس) رزرو(

 EHV و افزایش قابل مالحظه در بار خطوط EHVراکتیو سیستم می گردد، لیکن در اثر قطع یک خط 
با . نی بوده اند، منجر به افزایش زیاد تقاضاي توان راکتیو سیستم می گرددیدیگر که قبالً تحت بار سنگ

  .نگ توان راکتیو این شرایط بهبود می یابد پخش هماه
 با کاهش پخش توان راکتیو، بارگیري تجهیزات سیستم –بهبود ظرفیت توان انتقالی مبادله شده ) ه (

قدرت کاهش می یابد و در نتیجه ظرفیت توان واقعی افزایش یافته و ظرفیت انتقالی مبادله شده را 
   انتقالی، براي موسسات برق یک تجارت بزرگی محسوبعملیات مربوط به توان . افزایش می دهد

 مخصوصاً –می شود، بنابراین پخش بهینه توان راکتیو به عنوان ابزاري که این عملیات را آسان می کند 
  .حائز اهمیت است-وقتی که بتوانند بدون خرید تجهیزات زیادي انجام گیرند
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ا در زمینه پخش توان راکتیو ، سطح رزرو و کنترل استراتژي پخش بهینه توان راکتیو خطوط راهنمایی ر
این فرایند می تواند به طور اتوماتیک انجام گیرد و با روش هاي . ولتاژ در اختیار اپراتور قرار می دهند 

  .پخش توان که در حال حاضر در مراکز دیسپاچینگ به کار می رود همراه گردد
  
  تاثیر بر روي تجهیزات ) 2- 5

 راکتیو نیازمند تنظیم کردن تنظیم هاي کنترل در تعدادي از تجهیزات سیستم قدرت و پخش بهینه توان
دو سوال زیر را . نظاره کردن آنها در سراسر سیستم است تا وضعیت پارامترهاي بحرانی معین شوند

  :باید مورد توجه قرار داد 
  چگونه پخش توان راکتیو بر روي تجهیزات موجود اثر می گذارد ؟ -1
ن راکتیو چه اثري در آینده بر روي تجهیزات موجود می گذارد، یا چه تجهیزات جدیدي پخش توا -2

 الزم خواهد شد ؟

ولتاژ :  پارامترهاي کنترل براي پخش توان راکتیو عبارتند از –تاثیر بر روي تجهیزات موجود ) الف(
انک هاي راکتور و تنظیم ترمینال ژنراتورها، تنظیم کنترل جبران کننده استاتیک، خازن قابل سوئیچ و ب

براي اینکه عمل تنظیم از مرکز کنترل دور دست انجام گیرد همراه با تجهیزات . تپ ترانسفورماتورها 
        اپراتور سیستم. یک سیستم مخابراتی الزم است تا ولتاژ ترمینال ژنراتورها را اندازه گیري نماید

  .الزم را اعمال نمایدمی تواند وضعیت جاري را مشاهده کند و تغییرات 
. امکان دارد که از همین سیستم مخابراتی براي نشان دادن وضعیت پارامترها و تنظیم آنها استفاده کرد

 تپ جریان ترانسفورماتورها شامل ساعت زمانی یا مدار اتوماتیکی است که ولتاژ باس –روش تغییر 
  .بار در مجاورت ترانسفورماتور را ثابت نگاه می دارد

، ولتاژ ترمینال در باس هاي کلیدي متعدد، مولفه هاي (ازه گیري داده هاي سیستم قدرت اند مثالً
این عمل براي . جنبه هاي دیگر مساله است که باید در نظر گرفته شود) حقیقی و موهومی بار و غیره

مکن است نقاط اندازه گیري اضافه تري نیز م. بنا کردن مدل دیجیتالی فعال سیستم قدرت الزم است 
بنابراین ممکن است الزم باشد . الزم باشد تا سیستم قدرت را براي پخش توان راکتیو شبیه سازي کرد

  .وسایل اندازه گیري اضافه تري خریداري گردد و به سیستم مخابراتی افزوده شود
 اضافی بنابراین تاثیر عمده بر روي تجهیزات موجود، اندازه گیري اضافی و سیستم مخابراتی کمکی یا

  .براي کار کردن با داده هاي اندازه گیري شده است
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 به منظور بهبود در تنظیم ولتاژ بایستی سیستم –تاثیر بر روي تجهیزات آینده و سخت افزار جدید ) ب(
یک مکانیزم عوض کردن سریع تپ . تحریک ژنراتورهاي حرارتی مورد بررسی قرار گیرد

در صورتی که یک . لتاژ را در سطوح ولتاژ باال مساعدت نمایدترانسفورماتورها الزم است تا کنترل و
مکانیزم عوض کردن سریع تپ مورد نیاز باشد مواد جدیدي براي اتصاالت الزم است که بایستی 

الزم است وسایل اندازه گیري . توسعه یابد تا بتواند وظیفه سنگین تر عوض کردن تپ را انجام دهد
  ]2[ .با دقت  بیشتر طراحی شود) مثالً ولتاژ(دد براي نشان دادن پارامترها متع

  
  ويژگي هاي يك جبران كننده بار) ٢-٦

احی یک جبران کننده فاکتورها و ویژگی هاي یک جبران کننده بار در زیر به عنوان ایده اي براي طر
  : د نظر باشند، یعنی در طراحی یک جبران کننده این اطالعات و فاکتورها باید مآورده می شود

  .د تولید شود و یا اینکه جذب گردد که در صورت لزوم بایراکتیوحداکثر توان  )1
 .ن و مدت زمان این اضافه بارمقدارنامی اضافه بار و میزان آ )2

 .فرکانس و تغییرات آن )3

 .راکتیو نباید از آن تجاوز کندولتاژ نامی و حدود نامی ولتاژ که توان  )4

 .دقت الزم در تنظیم پاسخ )5

 .ن کننده در مقابل یک اغتشاش معینبراي پاسخ جبرازمان مورد نیاز  )6

 .نیازمندیهاي کنترلی )7

 .ر اثر وجود جبران کنندهآلودگی هارمونیکی ایجاد شده د )8

 .براي توسعه آرایش سیستم در آینده، پیش بینی نگهداري قطعات یدکی )9

  . سیستم در مورد بارهاي نا متعادلرفتار و عملکرد)10
 .نصب تأسیسات در محیط باز یا بسته، عوامل محیطی، سطح نویز)11 

  
  ده آلي جبران کننده ا) ۲- ۷

متصل و قادر است ) یعنی به موازات بار(یک جبران کننده ایده آل وسیله اي است که در نقطه تغذیه 
 پاسخ آن سریع و بدون تأخیر باشد و در یک رنج ،که توان راکتیو خود را به طور پیوسته تنظیم نموده

 در یک خط انتقال که دو سیستم را به هم متصل می کند، .عمل نماید )  فاز و پیش فازپس(نامحدود 
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بهترین مکان براي جبران ساز توان رآکتیو در نقطه وسط است، در حالی که براي یک تغذیه کننده 
 .شعاعی بار، بهترین مکان در انتهاي طرف بار است 

  :عهده می گیرد جبران کننده ایده آل وظایف سه گانه زیر را به 
         ولتاژ را حذف می کند) تغییر(تنظیم ) 2(ضریب توان را به مقدار واحد تصحیح می کند ) 1(
جریانهاي سه فاز و یا ولتاژهاي سه فاز را ) 3( و) ویا مقدارش را تا سطح قابل قبولی کاهش می دهد(

رمونیک که در جریان و یا ولتاژهاي جبران کننده ایده آل در حذف اعواج ناشی از ها. متعادل می کند 
،لیکن جبران کننده ایده آل )این عمل به عهده فیلتر مناسب می باشد (تغذیه موجوداست، نقشی ندارد 

    جبران کننده ایده آل همچنین توان متوسط مصرف. خودش نبایستی تولید هارمونی اضافی نماید 
   .نمی کند یعنی بدون تلفات در نظر گرفته می شود 

البته، اصالح ضریب توان  .عملیات اصلی سه گانه جبران کننده ایده آل مستقل از یکدیگر هستند
در حقیقت در بعضی  . و متعادل کردن فازها خودبخود منجر به بهبود در وضع تنظیم ولتاژ می گردد

راي اصالح موارد، مخصوصاً  وقتی که تغییرات بار کند و یا وقوع آن کم است، جبران کننده اي که ب
ضریب توان و یا متعادل کردن فازها طراحی شده است الزم نیست که عمل خاصی را به منظور تنظیم 

جبران کننده ایده آل را می توان با بیان موارد زیر دقیق تر معرفی کرد و آن اینکه . ولتاژ انجام دهد
  : جبران کننده بایستی

  .  کنترل توان راکتیو را بدون تأخیر فراهم نماید  بر طبق نیازمندي بار ، مقدار متغیر و قابل-1
  .  در ترمینال خودش مشخصه ولتاژ ثابتی را ارائه نماید -2
  ]2[.  قادر باشد که در سه فاز به طور مستقل عمل نماید -3
  
  سازي در خطوط انتقال وکنترل توان عبوريجبران) 8-2

 میدانیم که
X

VP
2

max  و با  )v(قابل انتقال از یک خط بدون تلفات در ولتاژ مفروض ، حداکثر توان =
حد . دهداین مقدار حد تئوریک انتقال توان در حالت ماندگار را بدست می. می باشد) x(راکتانس خط 

 حرارتی وابسته است که موجب گرم شدن هادي 2RI، به تلفات Rعملی یک خط واقعی با مقاومت 
هاي هادي به شکل غیر قابل برگشتی تغییر خواهد کرد و در در درجه حرارت معینی ویژگی. شودمی

عموما حد توان قابل انتقال در . آیدنتیجه یک حد حرراتی براي حداکثر توان قابل انتقال بدست می
   شود که بازاءمعموال چنین فرض می(شود  تعیین میR و در خطوط کوتاه توسط xخطوط بلند توسط 
، توان راکتیو عبوري از خط زیاد شده )RX〉5( کم باشد RX بطوریکه نسبت Rمقادیر نسبتا بزرگ
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بطوریکه مقدار مجاز توان قابل انتقال ناشی از این امر کمتر از مقدار مجاز توان قابل انتقال در اثر 
  .باشدحرارت می

سیستم .  به دامنه ولتاژ متناوب و در بعضی موارد به فرکانس حساس هستندبارهاي متناوب معموال
ولتاژ سیستم هاي قدرت ممکن . کنندکار می) Hz60یا50(هاي قدرت متناوب معموال در فرکانس ثابت

این حد مجاز تغییر . تجاوز کند% ) -10و +% 5بین (است اندکی تغییر کند اما نباید از حدود معلوم 
اي  است عامل اصلی در محدود کردن توان قابل انتقال در خطوط شعاعی بلند و خطوط پلهولتاژ ممکن

  .کند باشدرا در مسیر خط انتقال تغذیه می) بارهاي کوچک(که از تعدادي از بارها 
این امر ممکن . توان قابل انتقال حالت ماندگار ممکن است بدلیل عبور توان گردشی محدود شود

این . یستم هاي قدرت یا چندین خط بهم پیوسته بدلیل امپدانس خطوط رخ دهداست در بعضی از س
  .شودمسأله به اضافه بار خطوط و تخطی از حدود مجاز حرارتی و ولتاژ منجر می

. توان با جبران مناسب توان راکتیو، پروفیل ولتاژ را کنترل کرده و توان قابل انتقال را افزایش دادمی
از اینرو براي . باشدغییر مشخصات طبیعی الکتریکی خط براي هماهنگی یا بار میهدف از این جبران، ت

تعدیل اضافه ولتاژ در بارهاي کم از سلف ثابت یا سلف همراه کلید مکانیکی و براي حفظ سطح ولتاژ 
    هاي ثابت یا مخازن به همراه کلید مکانیکی استفاده در مقدار مطلوب در بارهاي سنگین از خازن

که براي . گردد در خطوط انتقال بلند جبران سري براي ایجاد خط کوتاه مجازي ایجاد می.شودمی
)کاهش امپدانس سلفی خط در نتیجه کاهش طول الکتریکی خط یعنی  ) θβαθ cl XX==بکار       

     لرود در بعضی از سیستم هاي چند مداره زاویه انتقالی که بطور طبیعی بر خط خاصی اعما می
یا شیفت (در این حالت از تنظیم کننده زاویه فاز . شود، براي انتقال توان مورد نظر نامناسب استمی

  ]3[.شودبراي کنترل زاویه این خط مستقل از زاویه انتقال کلی استفاده می) دهنده فاز
  

  جبران موازي ایده آل) 9-2
      نی خط انتقالی نصب گردیده را مطابق شکل سیستم دو ماشینه با جبرانگر ایده آلی که در نقطه میا

1-2)a(جبرانگر با یک منبع ولتاژ سینوسی . در نظر بگیرید)و هم فاز )با فرکانس اصلی سیستم قدرت ،
 نشان داده شده است و همچنین دامنه آن بادامنه ولتاژهاي ابتدا و انتهاي mVبا ولتاژ نقطه میانی خط

VVVVباشد،   میخط برابر rsm قسمت اول : کند    جبرانگر خط را به دو قمست تقسیم می===
داراي امپدانس 

2
Xامپدانس قسمت دوم نیز .  رساند بوده و توان را از ابتداي  خط به وسط خط می

2
X 

باید توجه کرد که در اینجا جبرانگر وسط خط . رساند میبوده و توان را از وسط خط به انتهاي خط
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mrدهد روابط بین ولتاژها فقط با خط انتقال تبادل توان راکتیو انجام می VV ) rmVوsmVبه همراه (sV و ,
  .نشان داده شده است ) b-2-1(یاگرام فازوري شکل و جریانهاي این دو قطعه خط در د

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دیاگرام فازوري متناطر  منحنی توان انتقال بر -b سیستم دو ماشینه به همراه یک جبرانگر در وسط خط انتقال -a  )2-1(شکل 
  منخنی توان زاویه ) c(حسب زاویه 

  
یکسان ) ابتدا وسط و انتها(، توان اکتیو در هر نقطه خط در این سیستم که بدون تلفات فرض شده است

بوده بدست ) 4-2(تا ) 1-2(و معادالت ) 2-1( بوده و بسهولت با استفاده از دیاگرام فازوري شکل 
  :آید در نتیجه داریممی

)1-2                                                  (
4

sin4,
4

cos δδ
X
VIIIVVV mrsmmrsm =====  

   برابر است با توان انتقالی
)2-2                                                    (

2
cos

4
cos δδ VIIVIVIVP smmmrmrsmsm ====  

  یا
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) 3-2                                                                                             (
2

sin2
2 δ

X
VP =  

  :بطور مشابه

)4-2                 (                                                     





 −==

2
cos12

4
sin

2 δδ
X
VVIQ  
رسم شده  ) c -2-1(رابطه بین توان اکتیو، توان راکتیو و زاویه  با یک جبرانگر ایده آل در شکل 

اي در توان قابل واضح است که استفاده از جبرانگر در وسط خط، موجب افزایش قابل مالحظه. است
        شود اما در مقابل توان راکتیو مورد تقاضا در جبرانگرمی) مقدار حداکثر آن دو برابر شده است(تقال ان
  .یابدبسرعت افزایش می) و ژنراتور انتهاي خط(

 نشان داده شده است میتوان چندین جبرانگر در فواصل مساوي خط 2-2همانطور که در شکل 
بصورت تئوریک در یک خط . به چهار قطعه تقسیم شده استدر این شکل خط . انتقال قرار داد

عالوه بر این با . شودها،  توان قابل انتقال دو برابر می مفروض با هر دو برابر شدن تعداد قطعه خط
اي کاهش یافته و پروفیل ولتاژ تقریبا ها، تغییرات ولتاژ به شکل قابل مالحظه افزایش تعداد قطعه خط

ایت اگر تعداد جبرانگرها به اندازه کافی باشد جبران بصورت یکنواخت شده و در نه. شودثابت می
با این تفاوت که محدودیتی در انتقال . هاي حالت بار طبیعی را دارا خواهد داشتسیستم همان ویژگی

واضح است براي اینکه جبران به این . توان وجود نداشته و در هر بار پروفیل ولتاژ مسطح خواهد بود
انجام شود باید سرعت پاسخ جبرانگرهاي موازي سریع، ظرفیت جذب و تولید توان راکتیو آنها شکل 

  .ها باشند نامحدود و هم فاز با ولتاژ قطعه خط
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

کنند و دیاگرام فازوري متناظر ال که خط را به چندین قسمت تبدیل می سیستم دو ماشینه به همراه چندین جبرانگر ایده2-2شکل 
  آنبا 
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. اي ثابت نگهدارندبطوریکه صرفنظر از مقدار بار، دامنه ولتاژ انتقال را در مقدار از قبل تعیین شده
توانند دقیقا مقدار جبران الزم می) کندانسور(شد که جبرانگرهاي سنکرون در ابتدا چنین فرضی می

یکی سیستم عملکرد مناسبی براي خطوط انتقال بلند را تأمین کنند اما این جبرانگرها در شرایط دینام
  . نداشتند به همین دلیل راکتورهاي اشباع شونده جایگزین آنها شدند

هاي در سالهاي اخیر جبرانگرهاي کنترل شده بوسیله تایریستور به منظور تقویت ولتاژ در سیستم
م واقعی آل یک سیستبراي تجسم پیچیدگی هماهنگی عملکرد و کنترل جبران ایده. اندقدرت بکار رفته

آل در خط فرض کنید که به تعداد کافی جبرانگر موازي ایده. توان در نظر گرفتاما بدون تلف را می
شود ولتاژ تمام جبرانگرها هم فاز بوده و توان در بی باري که توانی منتقل نمی. قرار داده شده است

زوایه فاز نسبی ) δفزایشا(کنند با افزیش بار راکتیو تولید شده توسط خازن هاي خط را جذب می
بین ولتاژ جبرانگرهاي مجاور افزایش یافته اما توان راکتیو جذب شده توسط آنها تا رسیدن به بار 

  .یابدکاهش می) که در آن توا ن راکتیو صفر می شود(طبیعی 
ید کنند تا پروفیل ولتاژ ثابت حال اگر بار از بار طبیعی بیشتر شود، جبرانگرها باید توان راکتیو تول

شود در نتیجه کاهش در بارهاي سنگین زاویه فاز نسبی بین جبرانگرها موازي بسیار زیاد می. بماند
استفاده ر براي برطرف شدن این مساله باید از جبرانگرهاي بیشت. آیدولتاژ بزرگی بین آن ها بوجود می

  .کرده و تعداد قطعات خط ها را افزایش داد
مطالب باال مشخص است که جبران یک خط بصورت ایده ال مستلزم این است که با تغییر بار از 

از صفر تا چندین برابر بار طبیعی امپدانس موجی خط نیز بطور پیوسته تغییر کرده تا پروفیل ولتاژ ثابت 
بسیار پیچیده و بماند که اگر مساله پایداري و قابلیت اطمینان را نیز در نظر بگیرند، انجام این کار 

عملی بودن جبران به روش تقسیم خط بوسیله جبرانگرها، با استفاده از . پرهزینه خواهد بود
جبرانگرهاي استاتیک کنترل شده تایریستوري در سیستم قدرت در خطوط انتقال به اثبات رسیده است 

هاي کنترل شده در مناطق عالوه بر این تقویت ولتاژ خطوط انتقال در نقاط مهم با استفاده از جبرانگر
  .بسیاري انجام شده است

در بسیاري از موارد براي تقویت ولتاژ خطوط انتقال در مقابل تغییرات کند، روزانه و فصلی بارها 
ها در حالت عملکرد این خازن. شوند استفاده کردتوان از خازن هایی که با کلید وارد مدار میمی

عالوه بر این تعداد قطع و . اثرندي زیاد در رفتار دینامیکی سیستم بیماندگار مناسب است اما بدلیل کند
توان وصل مجاز یک کلید محدود بوده، در نتیجه این خازنها داراي قابلیت انعطاف اندکی بوده  ونمی

  .آنها را در سیتسم هاي قدرت پیشرفته بکار برد
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شد این عمل را میتوان به حالت دراین قمست جبران موازي یک سیستم انتقال دو ماشینه بررسی 
را P  توان Vدر حقیقت اگر بار پسیوي که در ولتاژ . خاص سیستم هاي انتقال شعاعی نیز تعمیم داد

که شامل(کند، بجاي قمست انتهایی سیستم مصرف می
2
Xخط انتقال وژنراتورهاي انتهاي خط      

تداي خط و امپدانسقرار داده شود، ژنراتور اب) شودمی
2
X و بار، یک سیستم شعاعی ساده را به تصویر 

    با تغییر بار) که حاال انتهاي خط است(سازي ولتاژ نقطه میانی کشد واضح است که بدون جبرانمی
بار بوده و تغییر خواهد کرد اما با استفاده از جبرانگرهاي کنترل شده، ولتاژ مستقل از )و ضریب توان(

ظیم ولتاژ در مقابل تغییرات بار یا تقویت ولتاژ در نجبران موازي در عمل براي ت. ثابت خواهد بود
  ]3[. .رودهنگام از دست رفتن قسمتی از تولید یا قطع بعضی از خطوط بکار می

  
  ضرورت جبران راکتیو قابل تنظیم  )2- 10
ابل قبول حول مقدار مطلوب ماندگار به منظور  ضرورت کنترل ولتاژ و نگهداري آن در محدوده ق-1

      و یا در  به دنبال وقوع تغییرات ناگهانی در بار-فراهم آوردن کیفیت سرویس به بارهاي مصرفی
پیکر بندي شبکه به واسطه عمل کلید زنی، الزم است که در فاصله زمانی کوتاه چند سیکل فرکانس 

اي سایر تغییرات ولتاژ تصحیح ولتاژ در فاصله چند ثانیه کفایت   بر. پایه عمل تصحیح ولتاژ انجام گیرد 
این تغییرات ولتاژ، حتی اگر موقتی باشد اگر چنانچه کنترل نگردد منجر به قطع و یا وارد . می کند 

حتی تغییرات کوچک ولتاژ، . آمدن خسارت به مؤسسه یا وسایل مصرف کنندگان برق می گردد 
  . ر به چشمک زدن المپ می گردند اغلب قابل اعتراض هستند مخصوصاً تغییراتی که منج

 جلوگیري از عبور توان راکتیو غیر ضروري از  نیاز به تنظیم پروفایل ولتاژ در شبکه به منظور-2
 با استفاده از جبران توان راکتیو می توان تلفات انتقال را به حداقل به این منظور. خطوط انتقال انرژي

که جبران توان راکتیو بایستی تنظیم شود و یا متناوبا تغییر نماید تا اینکه تلفات در در حالی  .رساند 
 .حداقل قرار گیرد، این تنظیم می تواند ندرتاً در چند دقیقه انجام گیرد تا تغییر مطلوب را ایجاد نماید 

]2[  
  

  خالصه الزامات جبران ساز  ) 11-2
کتیو را که براي افزایش انتقال توان، اصالح ولتاژ، و الزامات کارکردي جبران ساز موازي توان رآ

  :پایداري حالت گذرا، و میرایی نوسانات توان به کار می رود، می توان به صورت زیر خالصه کرد 
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ü  جبران سازي بایستی تحت همه شرایط کارکردي، شامل اختالالت اساسی، در حال عملکرد هم
 . ران سازي شده، باقی بماند  در شینه جبacبا سیستم ) سنکرون ( زمان 

ü  جبران ساز بایستی قادر به تنظیم ولتاژ شینه به منظور پشتیبانی ولتاژ و بهبود پایداري حالت گذرا
باشد یا آن را به عنوان یک الویت پایه اي بر اساس نیاز سیستم در هنگام میرایی نوسان توان و افزایش 

  . پایداري حالت گذرا، کنترل نماید 
ü ط انتقال که دو سیستم را به هم متصل می کند، بهترین مکان براي جبران ساز توان در یک خ

رآکتیو در نقطه وسط است، در حالی که براي یک تغذیه کننده شعاعی بار، بهترین مکان در انتهاي 
  ]1[ .طرف بار است 

  
 جبران کننده هاي استاتیک ) 12-2

 ، چنین جبرانی توسط ژنراتورهاي سنکرون 1960ل  در سا varگرهاي استاتیکی قبل از ظهور جبران
این ژنراتورهاي سنکرون، کندانسور سنکرون . شد کنند، انجام می چرخان که بدون توربین عمل می

 acنامیده شده و فقط توانایی تولید یا جذب توان راکتیو را داشته و تلفات توان اکتیو آنها توسط شبکه 
  . شد تأمین می

. عناست که بر خالف کندانسورهاي سنکرون، داراي قسمت متحرك نمی باشند استاتیک به این م
جبران کننده استاتیک را می توان یک سوسپتانس موازي قابل تنظیم تلقی کرد که توانایی آن مافوق 

مهم ترین مشخصه جبران کننده استاتیک این است که . راکتورها و خازن هاي ثابت موازي می باشد 
ظیم توان راکتیوي که با سیستم تبادل می نماید ولتاژ را به طور قابل مالحظه اي در قادر است با تن

  . ترمینال خود ثابت نگاهدارد 
توان راکتیو جبران کننده . از مشخصه هاي مهم دیگر جبران کننده استاتیک، سرعت پاسخ آن است 

در جبران بار، کاهش .ر نماید بایستی در پاسخ به تغییرات کوچک ولتاژ ترمینال، با سرعت کافی تغیی
  ]2[ .چشمک زدن تنها با انواع جبران کننده ها با پاسخ خیلی سریع امکان پذیر است
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  سومفصل 

  
  ناپایداري وفروپاشی ولتاژ

  
  
  

  :مقدمه 
 مشخصه هاي ژنراتور مورد  در وسپس.بررسی شده است  دراین فصل ابتدا ریشه هاي ناپایداري ولتاژ

و در . در ادامه راههاي جلوگیري از فروپاشی ولتاژ ارائه خواهد شد.بحث شده است  و مشخصه بار
  .پایان انواع ناپایداري ولتاژ بررسی می شود
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   :ژلتاوفروپاشی و ناپایداري) 3- 1
پایداري ولتاژ یعنی توانایی سیستم قدرت ونگهداري ولتاژ در نقاط مختلف شبکه در محدوده قابل 

  .قبول
  :می توان به چند دسته تقسیم کرد را  هاي ناپایداري وفروپاشی ولتاژریشه

 انتقال زیاد مقادیر توان روي خطوط طوالنی-1

  افزایش فاصله الکتریکی بین ادوات کنترل ولتاژ و بارهاي الکتریکی-2
  شرایط بار گذاري سنگین سیستم هاي قدرت-3
  کافی نبودن منابع تولید توان راکتیو-4

اگر به این تقاضا . راکتیواست  ناپایداري ولتاژ ناتوانی سیستم درمقابل تقاضاي بارعامل اصلی 
که بعضی رله هاي ولتاژ عمل نماید و  اگراین افت به حدي باشد. پاسخ داده نشود ولتاژ افت می کند

بعضی واحدهاي تولیدي خارج شوند، افت ولتاژ بیشتر می شود و این باعث خارج شدن تعدادي دیگر 
 این پدیده ادامه می یابد تا شبکه به چند قسمت تقسیم شود این حالت را  واحدها می شود واز

 .می نامند فروپاشی ولتاژ

راههاي جلوگیري از این پدیده این است که همواره توان واکنشی زیادي درهمه جاي  یکی از
مسائل اقتصادي اندیشید، قطعا این کار هزینه دارد از طرف دیگر نمی توان فقط به . شبکه ذخیره شود

به عبارت دیگر باید بین . زیرا باید همیشه یک حداقل مقدار توان واکنشی ذخیره وجود داشته باشد
 مصالحه )کم کردن احتمال وقوع ناپایداري وفروپاشی ولتاژ(مسائل اقتصادي و قابلیت اعتماد سیستم 

  ]4[. استفاده کردTCR شامل SVCز یک لذا براي مقابله با این پدیده می توان ا . اي صورت پذیرد
  

  طرح نوعی از فروپاشی ولتاژ ) 3- 2
هرگاه سیستم قدرت به دنبال پیشامدي در سیستم، تحت افزایش ناگهانی تقاضاي توان راکتیو قرار 
. گیرد، تقاضاي اضافی به کمک ذخیره هاي توان راکتیو ژنراتورها و جبرانسازها برآورده می شود

لیکن، . افی وجود دارد و درنتیجه سیستم، در یک سطح ولتاژ پایدار استقرار می یابدمعموالً ذخیره ک
ممکن است به علت ترکیبی از رویدادها و وضعیت سیستم، تقاضاي توان راکتیو اضافی به فروپاشی 

  . ولتاژ منجر شود، که خود باعث از کارافتادگی عمده قسمتی از سیستم یا تمامی آن خواهد شد
  :وعی فروپاشی ولتاژ به شرح زیر استیک طرح ن
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سیستم قدرت در شرایط کاري غیرعادي قرار دارد و واحدهاي تولید کننده بزرگ، نزدیک  •
    بشدت تحت بارگذاري قرار EHVدر نتیجه، برخی از خطوط . مراکز بار کار نمی کنند

 . اند و منابع توان راکتیو در حداقل قرار دارند گرفته

وپاشی ولتاژ، از دست دادن یک خط، تحت بار شدید است که باعث رویداد آغازگر فر •
این موضوع، تلفات توان راکتیو را در . گذاري اضافی بر خطوط مجاور باقیمانده می شودربا

 جذب شده توسط یک خط براي بارهاي بزرگتر از بارگذاري Q(خطوط افزایش می دهد 
سطه آن تقاضاي توان راکتیو سنگینی به ، که به وا)امپدانس ضربه، بسرعت افزایش می یابد

 . سیستم تحمیل می شود

، به علت تقاضاي راکتیو اضافی، کاهش چشمگیري EHVبالفاصله پس از از دست دادن خط  •
در ولتاژ مراکز بار مجاور، به وجود خواهد آمد که باعث کاهش بار شده و کاهش حاصل در 

هاي ژنراتور با AVRلیکن، . ي خواهد داشت، اثر پایدارسازEHVانتقال توان از طریق خطوط 
عبور توان راکتیو اضافی حاصل از . افزایش تحریک، بسرعت ولتاژهاي پایانه را ترمیم می کنند

طریق اندوکتانسهاي مربوط به ترانسفورمرهاي ژنراتور و خطوط، موجب افت ولتاژ افزایش 
 . یافته در طول هر کدام از عناصر می گردد

، به عبارت دیگر در P-Qژنراتورها به احتمال زیاد در محدوده قابلیتهاي خروجی در این مرحله، 
داخل حدود گرمایی آرمیچر و جریان تحریک، قرار دارند و گاورنرهاي سرعت با کاهش خروجی 

MWفرکانس را تنظیم می کنند ، .  
 تپ . در مراکز بار، به داخل سیستم توزیع منعکس می شودEHVکاهش ولتاژ سطح  •

 دقیقه ولتاژهاي توزیع و بارها را به 4 تا 2 ترانسفورمرهاي پست، در زمانی بین جرهايچن
، EHVبا هر عمل تغییر تپ، نمو حاصل در بار بر خطوط . سطوح قبل از خطا باز می گردانند

XIتلفات  RIو  2 موجب افت بزرگتري در   خطوط را افزایش می دهد، که به نوبه خود 2
 زیر بار قرار گیرد، هر  SIL به مقدار زیادي باالتر از EHVاگر خط . می شود  EHVسطوح 

 .  در تلفات خط می گرددMVAr در توان خط باعث چندین واحد MVAواحد افزایش 

در نتیجه، با هر عمل تغییر دهنده تپ، خروجی راکتیو ژنراتورها در سراسر سیستم افزایش  •
این (بتدریج، ژنراتورها یک به یک به حدود توانایی توان راکتیو خود می رسند . د یافتخواه

هنگامی که اولین ژنراتور ). حدود توسط حداکثر جریان تحریک پیوسته مجاز تحمیل می شود
که خود ممکن است . به حد جریان تحریک خودش می رسد، ولتاژ پایانه اش افت خواهد کرد
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شتر خروجی راکتیو گردد تا جریان آرمیچر را در داخل حدود قابل قبول باعث محدود کردن بی
و بدین ترتیب سهم آن ژنراتور در بارگذاري توان راکتیو به سایر ژنراتورها انتقال . نگه دارد

اگر تعداد کمتري از . خواهد یافت، که به اضافه بارگذاري ژنراتورهاي بیشتري منجر می شود
ل خودکار تحریک باشند، سیستم بسیار بیشتر در معرض ناپایداري ژنراتورها در حالت کنتر
کم اثرتر شدن جبرانسازهاي شنت در ولتاژ  و احتماالً این مسأله با. ولتاژ قرار خواهد داشت

 . تر می شود هاي پایین، پیچیده

ادن سرانجام، فرایند به فروپاشی یا شکست بهمنی ولتاژ منتهی می شود که ممکن است به از دست د
  .حالت سنکرون واحدهاي تولید و بروز خاموشی وسیع منجر گردد

چند رویداد فروپاشی ولتاژ در سطح جهان رخ داده  مشخص سازي کلی براساس رویدادهاي واقعی
  : براساس این رویدادها، فروپاشی ولتاژ را می توان به صورت زیر مشخص کرد. است
تغییرات تدریجی کوچک سیستم از : خ دهدممکن است رویداد آغازگر به دالیل مختلفی ر .1

قبیل افزایش طبیعی در بار سیستم، یا اغتشاشهاي ناگهانی بزرگ از قبیل از دست دادن یک 
برخی اوقات، ممکن است بروز یک اغتشاش اولیه . واحد تولیدي یا یک خط تحت بار شدید

 موجب فروپاشی به ظاهر غیر مهم، به رویدادهاي پی در پی منجر می شود که در نهایت
  .سیستم شود

، ولی نه . اصل مسأله، ناتوانی سیستم در برآورده ساختن تقاضاهاي راکتیو خود می باشد .2 معموالً
هنگامی که . هاي ولتاژ مستلزم وضعیتی با خطوط تحت بار شدید است همیشه، فروپاشی

فزایش توان راکتیو انتقال توان راکتیو از ناحیه هاي مجاور مشکل است، هر تغییري که مستلزم ا
 .باشد، می تواند به فروپاشی ولتاژ منجر گردد

یندي آکه نتیجه فر. فروپاشی ولتاژ معموالً به صورت یک میرایی کند ولتاژ، ظاهر می شود .3
. هاي بسیاري از وسایل، کنترلها، و سیستمهاي حفاظتی است تجمعی از عملیات و تداخل

 . مکن است در حدود چندین دقیقه باشدمحدوده زمانی فروپاشی در چنین حاالتی م

. البته مدت زمان فروپاشی ولتاژ در برخی موارد ممکن است بسیار کوتاه تر و در حدود چند ثانیه باشد
چنین مواردي معموالً به وسیله مؤلفه هاي نامطلوب بار از قبیل موتورهاي القایی یا کنورتورهاي جریان 

نی این رده از ناپایداري ولتاژ، همانند ناپایداري زاویه اي روتور محدوده زما. مستقیم به وجود می آید
در بسیاري از موارد، ممکن است فرق بین ناپایداري ولتاژ و زاویه اي واضح نباشد، و جنبه هایی . است

این صورت از ناپایداري ولتاژ را می توان به کمک شبیه سازیهاي . از هر دو پدیده وجود داشته باشد
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داري گذرا، تحلیل کرد، مشروط بر آنکه مدلهاي مناسبی براي نمایش وسایل، بخصوص براي مرسوم پای
بارهاي موتور القایی و کنترلهاي مختلف و حفاظتهاي همراه با ژنراتورها و وسایل انتقال، به کار گرفته 

  .شوند
 در زیر عوامل اصلی. فروپاشی بشدت تحت تأثیر وضعیت و مشخصه هاي سیستم قرار دارد .4

  :مؤثر بر ناپایداري و یا فروپاشی ولتاژ، آورده شده است
 فاصله هاي زیاد بین تولید و بار؛ •

  در طی وضعیت فشار ضعیف؛تپ چنجرهاعمل  •

 مشخصه هاي نامطلوب بار؛ •

 ؛هماهنگی ضعیف بین سیستمهاي مختلف کنترلی و حفاظتی •

خازن شنت، تشدید مسأله فروپاشی ولتاژ ممکن است با بکارگیري بیش از حد جبرانسازي  .5
لذا می توان با انتخاب عاقالنه مجموعه اي از خازنهاي شنت، سیستمهاي استاتیکی توان . شود

  ]5[.راکتیو و احتماالً کندانسورهاي سنکرون، جبرانسازي راکتیو را داراي حداکثر تأثیر نمود
  

  مشخصه هاي ژنراتور) 3-3
AVRدر حالت عادي ولتاژهاي . یستم قدرت هستندهاي ژنراتور، مهمترین وسایل کنترل ولتاژ در س

در حالتی که ولتاژهاي سیستم پایین باشند، ممکن است . پایانه ژنراتورها، ثابت نگه داشته می شوند
البته . تقاضاي توان راکتیو بر روي ژنراتورها از حدود جریان تحریک و یا جریان آرمیچر آنها، فراتر رود

حدود شود، ولتاژ پایانه تا مدت زیادي در یک مقدار ثابت نگه داشته هنگامی که خروجی توان راکتیو م
  .نمی شود

محدود ) OXL(جریان تحریک ژنراتور به طور خودکار، به کمک یک محدود کننده فوق تحریک 
با جریان تحریک ثابت، نقطه ولتاژ ثابت، پشت سر راکتانس سنکرون قرار دارد این موضوع به . می شود

  .می کند انس شبکه را افزایش می دهد و موقعیت فروپاشی ولتاژ را بدترطور مؤثري راکت
در اکثر ژنراتورها، حد جریان آرمیچر به طور دستی و به وسیله اپراتورها در پاسخ به اخطارها تنظیم 

   اپراتور با کاهش خروجی توان حقیقی و یا راکتیو، جریان آرمیچر را به داخل حدود ایمن. می شود
 اما در برخی ژنراتورها، از محدودکننده هاي جریان آرمیچر به طور خودکار همراه با زمان .می آورد

  ]5[.استفاده می شود) AVRاز طریق (تأخیر براي محدود کردن خروجی توان راکتیو 
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  مشخصه هاي بار) 4-3
. ستم هستندمشخصه هاي بار و وسایل کنترل ولتاژ سیستم توزیع، از عوامل مؤثر در پایداري ولتاژ سی

بارهایی که مؤلفه هاي حقیقی و راکتیو آنها با ولتاژ تغییر می کنند، با تغییر انتقال توان از طریق سیستم، 
ولتاژهاي سیستم در مقادیري که با مشخصه ترکیبی سیستم . بر مشخصه هاي انتقال تأثیر می گذارند

  . انتقال و بارها تعیین می شود، مستقر می گردند
درون . هاي ولتاژ سیستم توزیع سعی می کنند تا ولتاژ را در نقطه مصرف ثابت نگه دارندتنظیم کنند

و ممکن . ي ثابت، ظاهر می شوندMVA گستره کنترل عادي، بارها به طور مؤثري به صورت بارهاي 
پ ها به انتهاي بازه تتپ چنجرهنگامی که . است در حین فروپاشی ولتاژ اثر ناپایدارسازي داشته باشند

بارهاي حقیقی و راکتیو خانگی با ولتاژ . خود می رسند، ولتاژهاي سیستم توزیع شروع به افت می کنند
. افت می کنند، که به نوبه خود موجب کاهش بارگذاري خط و در نتیجه تلفات راکتیو خط می شود

لیکن خازنهاي ناحیه . می کنند بارهاي صنعتی، با تعداد زیادي از موتورهاي القایی، به مقدار کمی تغییر
 . صنعتی، توان راکتیو کمتري را تأمین می کنند، که خود باعث افزایش کلی در بار راکتیو می شود

که درتحلیل  (v-p) برحسب توان حقیقی با درنظرگرفتن یک خط شعاعی درباره منحنی هاي ولتاژ
 ) الف و ب3-1شکل (.بحث می شود مهم است، بسیار ناپایداري ولتاژ

و ) پایدار(نقطه تعادل باال : می توان تعریف کرد نقطه تعادل براي ولتاژ یک توان مشخص دوبراي 
آنچه که منطقی به نظرمی رسد قسمت باالي منحنی است زیرا در این . )ناپایدار(نقطه تعادل پایین 

جیه این موضوع یک پدیده کامال قابل تو.چه تقاضاي بار بیشتر شود ولتاژ پایین می آید قسمت هر
ولی در قسمت پایین منحنی رابطه .است و در هر مثال از مدارهاي الکتریکی چنین حالتی وجود دارد

مثال فرض کنید که یک بار توان ثابت  . ولتاژ زیادتر می شود برعکس است یعنی با اضافه شدن توان،
فت کند در نقطه تعادل نتیجه ولتاژ سر بار کمی ا در تغذیه می شود در این حالت به دلیلی ولتاژ شبکه و

 .آرام می گیرد یک نقطه تعادل جدید سیستم در جبران می شود و باال این افت ولتاژ با جریان بیشتر
ولی درنقطه تعادل پایین این جریان بیشتر باعث افت بیشتر ولتاژ و افت بیشتر ولتاژ باعث جریان 

  .بیشترمی شود و سیستم از نظر ولتاژ ناپایدار می گردد
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  یک خط شعاعی)الف(3- 1شکل

 
 
 
  
  
  
  
  
  
 

  مشخصه ولتاژ بر حسب توان حقیقی)ب(3-1شکل 

  
نقطه دماغه هر منحنی که در هر یک از ضریب قدرتها نشان داده شده ، نمایانگر ناپایداري ولتاژ 

لقایی کاهش باید توجه شودکه حد ناپایداري ولتاژ با بارهاي ا. سیستم در شرایط سیستم مربوطه است 
  ) الف و ب3-2شکل ( .یافته و با بارهاي خازنی افزایش می یابد 

جبران سازي رآکتیو موازي می تواند به صورتی مؤثر حد پایداري ولتاژ را با تأمین بار رآکتیو و 
واضح است که براي یک خط شعاعی، انتهاي خط، که . افزایش دهد ) V – Vr =0(تنظیم ولتاژ انتهایی 

نقطه میانی . (تغییرات ولتاژ در آن جا اتفاق می افتد ، بهترین محل براي جبران ساز است بیشترین 
  .) را به هم متصل می کندacمؤثرترین مکان براي خطی است که شینه هاي دو سیستم 
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ن حد توسط جبران ساز راکتیو ، وگسترش ای)الف( تغییرات حد پایداري ولتاژ در یک خط شعاعی با بار و ضریب بار3-2شکل  
  )ب(موازي

  
سیستم هاي  قدرت معموالً طوري . منظر ایمنی کلی سیستم، سیستم در حالت پس از خطا است 

طراحی می شوند که با سناریوهاي محتمل و تعریف شده در قبل از خطا ، و کوچکتر شدن سیستم بعد 
می گیرند، پایدار  اج هاي عمده قراراز وقوع خطا، در وضعیت گذرا و هنگامی که در معرض اعوج

  ]4و5[ . باشند 
  

  راههاي جلوگیري از فروپاشی ولتاژ) 3- 5
  :براي مقابله با فروپاشی ولتاژمی توان اقدامات زیررا انجام داد

     بکارگیري وسایل جبرانسازي توان راکتیو توسطشبکه  در باالبردن قابلیت تزریق توان راکتیو )الف
  بکه و خروجی راکتیو ژنراتورکنترل ولتاژ ش )ب
  سیستمهاي کنترلی هماهنگی بهتررله ها و )ج 

   کنترل تغییر دهنده هاي تپ ترانسفورمر )د 
  بارزدایی هنگام کمبود ولتاژ    )و 
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  بکارگیري وسایل جبرانسازي توان راکتیو) الف
با انتخاب . سی کردیماثر انواع مختلف وسایل جبرانسازي توان راکتیو را بر روي پایداري ولتاژ برر

انتخاب اندازه ها، ظرفیتها و . مناسب طرحهاي جبرانسازي باید حاشیه هاي کافی پایداري تضمین شوند
موقعیتهاي وسایل جبرانسازي باید براساس مطالعه تفصیلی صورت پذیرد، که در آن سخت ترین حالت 

  . ر نظر گرفته شودسیستم، که براي آن باید سیستم به طور رضایتبخشی عمل نماید، د
معیارهاي طراحی که براساس حداکثر مجاز افت ولتاژ پس از یک پیشامد پایه ریزي شده باشند، 

 و MWحاشیه پایداري باید بر مبناي فاصله هاي . معموالً از نظر پایداري ولتاژ رضایتبخش نیست
MVArکنترل ولتاژ و مرزهاي از این نظر، شناختن ناحیه هاي.  تا ناپایداري، پایه ریزي شده باشد 

  .انتقال ضعیف، مهم است
  کنترل ولتاژ شبکه و خروجی راکتیو ژنراتور) ب

 ژنراتور، ولتاژ را بر روي طرف فشار  قوي AVRمربوط به ) یا جبرانسازي افت خط(جبرانسازي بار 
ور نیز براي می توان از کنترل حلقه خارجی ثانویه تحریک ژنرات. ترانسفورمر باالبرنده تنظیم می کند
اما این عمل باید بسیار کندتر از تنظیم ولتاژ پایانه ژنراتور باشد تا . تنظیم ولتاژ جانبی شبکه استفاده کرد

 ثانیه، معموالً براي کنترل حلقه 10پاسخ زمانی در حدود . تداخل زیان آور دو کنترل حداقل شود
  . خارجی کافی است

 خاص براي کنترل ولتاژهاي شبکه و توان راکتیو چندین شرکت، در حال کار بر روي طرحهاي
در حال کار بر روي طرحهاي ) EDF وENEL(براي نمونه، شرکتهاي تولید برق فرانسه و ایتالیا . هستند

. هاي راکتیو ژنراتورها می باشند براي کنترل مرکزي ولتاژهاي شبکه و خروجی» کنترل ولتاژ ثانویه«
  .طبیقی تغذیه توان راکتیو را در برنامه داردشرکت برق توکیو نیز طرح کنترل ت

  هماهنگی بهتررله ها و سیستمهاي کنترلی) ج
ها و یا کنترلهاي وسایل و تجهیزات  یکی از موجبات فروپاشی ولتاژ، عدم هماهنگی بین حفاظت

  .براساس مطالعات شبیه سازي دینامیکی، باید هماهنگی کافی تضمین شود. سیستم قدرت است
ه از مدار براي جلوگیري از شرایط اضافه بار، باید آخرین چاره براي این کار باشد و خروج وسیل

خودکار یا (هرگاه ممکن باشد، براي بر طرف کردن موقعیت اضافه باري، باید عملهاي کنترلی کافی
  .فراهم آورده شود) دستی
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  کنترل تغییر دهنده هاي تپ ترانسفورمر ) د
ره فروپاشی ولتاژ، تغییر دهنده تپ را به طور محلی یا مرکزي کنترل می توان به منظور کاهش مخاط

هنگامی که تغییر تپ زیان آور است، روش ساده آن است که هرگاه ولتاژ جانبی منبع، افت پیدا . کرد
می کند از تغییر تپ ممانعت به عمل آید و با بازگشت ولتاژ به مقدار مناسب این ممنوعیت برداشته 

چنین . وجود دارد تپ چنجر لقوه اي براي اعمال راهبردهاي بهبود یافته کنترلامکان با. شود
براي نمونه، کاهش . راهبردهایی باید براساس اطالعاتی از بار و مشخصه هاي سیستم توزیع باشند

ولتاژهاي توزیع در پستهایی که به طور عمده بارهاي خانگی را تغذیه می کنند، حداقل به طور موقت 
در نهایت قسمتی از این عمل با افزایش بار توسط عمل وسایل . ي را به همراه خواهد داشتکاهش بار

ولی توان راکتیو تغذیه شده به وسیله خازنهاي متناظر با چنان . کنترل شده تأثیر نخواهد گذاشت
  . بارهایی را افزایش می دهد

تپ  اهبردهاي کنترلی، قابلیت نامحدودي براي اعمال رتپ چنجر کنترلهاي میکروپروسسوري
هرگاه کاهش ولتاژ ثانویه مشکل را . ، به منظور بهره گرفتن از مشخصه هاي بار، فراهم آورده اندچنجر

. تا حدي حل کند، می توان با افت ولتاژ اولیه زیر یک آستانه، ولتاژها را تا سطح مشخصی کاهش داد
.  را اعمال کردتپ چنجر کنترلهاي عادي از طرف دیگر، هرگاه حفظ ولتاژ ثانویه سودمند باشد، باید

باید اشاره کرد که انتخاب بهترین . حتی باالتر بردن ولتاژها از حد عادي به مقدار کم نیز امکان دارد
  . راهبرد به مشخصه هاي سیستم خاص، بستگی دارد

  بارزدایی هنگام کمبود ولتاژ   ) و
 ریزي نشده یا شدید، استفاده از طرحهاي ممکن است براي آمادگی برخورد با موقعیتهاي برنامه

این موضوع همانند بارزدایی کمبود فرکانس است، که یک عمل . بارزدایی کمبود ولتاژ الزم باشد
   صنعتی متداول است که در برخورد با موقعیتهاي شدید، که به کمبود تولید و کمبود فرکانسی منجر 

 ارزان قیمت براي جلوگیري از فروپاشی همه جانبه بارزدایی وسیله اي. می شوند، به کار می رود
سیستم است، خصوصاً اگر پیشامدهایی که به ناپایداري ولتاژ منجر می شوند، داراي احتمال ضعیف 

       مشخصه و مکان بارهایی که قطع. بوده ولی در صورت وقوع نتایج جدي به همراه داشته باشند
طرحهاي بارزدایی باید به گونه اي باشند . بارزدایی فرکانس هستندمی شوند در بارزدایی ولتاژ مهمتر از 

که خطاها، افتهاي گذراي ولتاژ و نیز حالتهاي ولتاژ کم را که منجر به فروپاشی ولتاژ می شوند، از هم 
  ]4و5[.تشخیص دهد
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  انواع ناپایداري ولتاژ) 6-3
درتقسیم بندي اول ناپایداري به . ده استتعاریف وتقسیم بندي هاي مختلفی از ناپایداري ولتاژ ارائه ش

مدل خطی و در  تحلیل اغتشاش کوچک از در .دو دسته اغتشاش کوچک و بزرگ تقسیم می شود
  .اغتشاش بزرگ از مدل غیرخطی استفاده می کنند

یک اغتشاش کوچک ولتاژ به همان مقدار  یک سیستم قدرت دریک نقطه کار مشخص، اگر پس از-
  .ردد و یا در همسایگی آن آرام گیرد، پایدري ولتاژ اغتشاش کوچک نامیده می شودقبل از اغتشاش برگ

باتوجه به تئوري پایداري سیستمهاي خطی این درصورتی امکان پذیر است که مدل خطی شده سیستم، 
  .نظر، مقادیر ویژه اي با قسمت حقیقی منفی داشته باشد حول نقطه کارمورد

چنانچه ولتاژ سیستم پس از اغتشاش بزرگ، در نقطه  ار مشخص،یک سیستم قدرت در یک نقطه ک- 
  .تعادل بعد ازخطا قرار بگیرد، پایدار اغتشاش بزرگ نامیده می شود

یک سیستم قدرت در یک نقطه کار مشخص و تحت یک اغتشاش معین، چنانچه نقطه تعادل بعد از -
  .تاژ می انجامدبرسد، به فروپاشی ول)قابل تحمل(خطاي آن به زیرحد قابل قبول 

تقسیم بندي دیگر در ناپایداري ولتاژ، براساس محدوده زمانی است و به سه دسته کوتاه مدت، میان 
  .مدت و بلندمدت تقسیم بندي می شود

   در.در محدوده زمانی صفر تا ده ثانیه تعریف می شود) پایداري گذراي ولتاژ( پایداري کوتاه مدت 
از این جهت ناپایداري ولتاژ کوتاه  . یداري ولتاژ موتورهاي القایی هستندثانیه هاي اول عامل اصلی ناپا

 .مدت گاهی ناپایداري موتور القایی نامیده می شود

بعد از .دقیقه بعد از خطا به وجود می آید )دو الی سه(ناپایداري ولتاژ میان مدت در عرض چند 
خارج  شدن یک یا چند واحد تولیدي بزرگ از مدار در اثر یک اغتشاش شدید و یا خروج چند منبع 

ترانسفورماتورهاي تغییر دهنده تپ، بعد از .تامین کننده توان واکنشی از شبکه، ولتاژ افت می کند
یف شده براي آنها، تعداد حلقه هاي سیم پیچ ثانویه تشخیص افت ولتاژ و گذشت یک تاخیر زمانی تعر

عمل .خود را باال میبرند تا ولتاژ ثانویه اصالح شود و بارها در ولتاژ نامی خود توان الزم را جذب نمایند
      این اضافه جریان باعث افت ولتاژ بیشتر.این تغییر دهنده ها جریان سیم پیچ اولیه آنها را زیاد می کند

 واحدهاي تولیدي مجاور به حالت فوق تحریک می روند و ممکن است رله هاي اضافه می شود و
تکرار این وقایع  . قطع این واحدها مجددا باعث افت ولتاژ بیشتر می شود.جریان آنها وارد مدار شوند

      ولتاژ را به زیر حد نصاب قابل قبول می برد و پدیده ناپایداري ولتاژ در عرض چند دقیقه اتفاق 
  .می افتد
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عامل اصلی آن .ش از چند دقیقه و به مرور زمان رخ می دهدی ناپایداري ولتاژ بلند مدت در عرض ب
است که کم کم به افت ولتاژ  )مثال در بعدازظهر یک روز گرم تابستانی(عموما اضافه شدن تدریجی بار

 ]4[.و رسیدن به زیر حد قابل قبول منجر می شود
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  مچهارفصل 

 
  

 
  SVC  هاي مختلفاصول عملکرد و آرایش

  
  
  
  

  :مقدمه 
سپس قسمتهاي  . داده می شود ابتدا اصول جبران استاتیک موازي مورد بحث قرار این فصل در در

  ادامهدر. بررسی خواهد شد TCR، TCS ، TSR ، FC/TCR، TSC/TCRز قبیل   ا SVCمختلف 

 TSCهمچنین در. ارائه شده است TCRمونیک هاي هار چگونگی عملکرد و مطالبی راجع به ساختار،

پایان توضیحاتی  در و. شرایط سوئیچ کردن بدون گذرا بررسی خواهد شد ساختار چگونگی عملکرد و
  . ارائه شده است SVC مزایاي و V-Iهمچنین مشخصه مورد مولدهاي نوع کنورتور سوئیچ شونده و در
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  :هاي موازي  کنترل کننده) 4- 1
در اصل همه کنترل . تواند امپدانس متغیر،  منبع متغیر یا ترکیبی از آنها باشد  ننده موازي می کنترل ک

حتی یک امپدانس متغیر که به . کنند هاي موازي در نقطه اتصال خود جریان به سیستم تزریق می کننده
 به داخل خط ولتاژ خط متصل شده باشد موجب سیالن جریان متغیري شده و لذا نماینده تزریق جریان

هاي موازي فقط مقادیري  کننده تا زمانی که جریان تزریق شده و ولتاژ خط عمود باشند، کنترل. است
هر اختالف فاز دیگري، جا به جایی توان واقعی را نیز درگیر . کند توان رآکتیو تأمین یا مصرف می

  ]1[. .کردخواهد 
 
  :اصول جبران استاتیک موازي و توان راکتیو) 4- 2
 توان راکتیو را به svc. نشان داده شده است4-1در شکل ) var(ول جبران موازي توان راکتیو اص

 در نقطۀ میانی یک svcدر این شکل . کند صورت موازي شبکه در نقطۀ اتصال خود تولید یا جذب می
  .  قرار گرفته استacخط انتقال فشار قوي 

  
  

 
 
  
  
  

  var جبران استاتیکی موازي ):4-1(شکل  
 

 در تمام سطوح توان عبوري کنترل شده باشد، در واقع Vmاگر جبرانگر به نحوي عمل کند که ولتاژ 
براي این حالت معادله حاکم بر پایداري سنکرون . شودتقسیم می) با امپدانس راکتیو(خط به دو بخش 

و بدون آن  svcرا با  )  δ –p(  زاویه–هاي توان   منحنی4-2شکل . هر بخش در شکل داده شده است
  . دهد نشان می
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   زاویه– اثر جبران موازي بر دیاگرام توان ):4-2(شکل
 

  svc با وجود p(svc)max دهند که حد تئوریک حداکثر توان پایدار  نشان می) δ – p(هاي  منحنی
ه ولتاژ از نظر زاویه کلی خط در این سطح توان باالتر بوده اما بدلیل اینکه دامن. شود دو برابر می

 درجه حفظ 90شود، پایداري سنکرون حتی در زوایاي بزرگتر از  دینامیکی ثابت نگه داشته می
〈0(گردد می

δd
dp .(یابد حد فروپاشی ولتاژوپایداري ولتاژ نیز بهبود می از این رو حد پایداري خط و .

 آن به هزینه بر حسب نیازمندي براي افزایش  در عمل محدود بوده و اندازهsvcظرفیت توان راکتیو 
 قبل. هاي آن، بستگی دارد قابلیت انتقال پایدار توان با در نظر گرفتن عملکرد دینامیکی واقعی و کنترل

زنی  کلید.  ممکن بودVR و VS هاي ژنراتور، یعنی  کنترل ولتاژ فقط در ترمینال svcاز بوجود آمدن 
صورت مکانیکی نیز با اندازه کافی داراي کنترل یکنواخت یا سریع نیست هاي موازي ب ها و راکتور خازن

تواند هر کاهش یا افزایش ولتاژ در حالت  زاویه تأثیر بگذارد اما می–که بتواند بر روابط دینامیکی توان 
  .ماندگار را محدود کند
کتور با هستۀ آهنی گر استاتیکی توان راکتور موازي با تغییرات پیوسته، یک را اولین طرح جبران

ترین فرم راکتور اشباع  ساده.  در انگلستان نصب گردید1950 – 1960اشباع شده بود که در سالهاي 
           هاي ذاتی  مشخصه. باشد هر فاز می پیچ در ، یک القاگر هسته آهنی با یک سیم)4-3(شده شکل

یک ) B-H( جریان –ند، از رابطه شار ا نشان داده شده) 4-4(که در شکل ) V-I( ولتاژ مؤثر –جریان 
  .هسته آهنی اشباع شونده تبعیت کرده و در نتیجه راکتور داراي دو مقدار راکتانس است
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  SVC- SR                                                    شده جبرانگر راکتور اشباع ):4-3(شکل                                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  SR- SVC جریان – مشخصه ولتاژ ):4-4(شکل
  

دار باالیی،   است، در حالیکه قسمت شیب" ولتاژ اشباع " مولفۀ اصلی ولتاژ داراي دامنه ثابتی متناظر با 
تغییر جریان بازاء افزایش بیشتر در ولتاژ را تعیین کرده و متناظر با اندوکتانس اشباع شده فاصله هوایی 

  .باشد   می" راکتانس شیب"م پیچ یعنی سی
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راکتور اشباع شده تک فاز به طور طبیعی و بدون داشتن یک فیدبک کنترلی قادر به تثبیت سریع 
هاي هارمونیکی  البته جریان آن داراي مؤلفه. باشد در ترمینالهاي خود می% ) 10مثالً به اندازة ( ولتاژ

یري خازن تصحیح شیب بصورت سري با راکتور سه فاز، به بکارگ. باشنداست که معموالً نامطلوب می
هاي  اي بطور گسترده در شبکه چنین راکتور چند سیم پیچه% ). 3 -2مثالً (کند  تثبیت ولتاژ کمک می

انگلستان و دیگر کشورها مورد استفاده ) هاي صنعتی باري جبران بار متغیر و در شبکه(توزیع و انتقال 
پذیر   ، استفاده از تجهیزات نیمه هادي مقرون به صرفه، امکان1970ه در دهۀ گرفت تا این ک قرار می
   .گردید
.  کار کندkv 66توان راکتور اشباع شده را چنان اقتصادي طراحی کرد که در ولتاژهاي حدود  می

که داراي . شودتر معموالً از یک ترانسفورماتور افزاینده استفاده می هاي باال براي اتصال راکتور به ولتاژ
نیاز براي   را در صورت "ولتاژ مرجع اشباع"این امتیاز است که با تپ چنجر زیر بار آن، می توان سطح 

  .عملکرد سیستم انتقال تنظیم کرد
در صورت نیاز می توان از یک فیلتر (زنی مکانیکی  استفاده از خازن موازي ثابت یا خازن موازي با کلید

سازد که مانند عملکرد سلفی، عملکرد خازنی نیز داشته ن سیستم را قادر می، ای)هارمونیک استفاده کرد
  .باشد

 تاکنون، موجب کنار رفتن راکتورهاي اشباع شده 1980گسترش تکنولوژي تایریستور از دهۀ 
تر بوده و کنترل مستقیمی بر لحظه شروع  کلید هاي تریستوري ارزانتر و کم تلفات. گردیده است

 ]3[.. هر نیم سیکل دارندهدایت جریان در 

  
   SVC آرایش  واصول عملکرد) 3-4

SVC است که بصورت موازي اتصال ستاتیکی کننده توان راکتیو ا اساسا یک تولید کننده یا مصرف
شود، تا حدي که شود که خروجی آن براي تغییر دادن جریان کاپاسیتیو یا اندوکتیو تنظیم میداده می

جبرانگر استاتیکی کنترل شده بوسیله تایریستور بطور  .  ویا کنترل شوندمتغیرهاي سیستم قدرت حفظ
 شود که که بصورت موازي با خط قرار گرفته و با تایریستور کنترل کلی به جبرانگرهایی اطالق می

  )4-5(شکل . شوندبندي میاین جبرانگرها بصورت زیر دسته. شوندمی

1-TCR       2-TSR        3-TSC          4-FC/TCR      5-TCR/TSC 
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  جبرانگرهاي استاتیکی کنترل شده بوسیله تریستور) 4-5(شکل

  .این جبرانگرها وظیفه تنظیم ولتاژ و افزایش بارپذیري را به عهده دارند

  )TCR(راکتور کنترل شده بوسیله تایریستور )1-3-4 

چنانچه در شکل  .شده استنمایش داده ) 4-6(مدل یک راکتور کنترل شده با تایریستور در شکل
 ، و یک Lبا اندوکتانس ) معموالً با هسته هوایی( این دستگاه شامل یک رآکتور ثابت شودمشاهده می

  .است) یا کلید(والو تریستور دو طرفه 

  

  

  
  

 نمایش راکتور کنترل شده بوسیله تایریستور): 4-6(شکل    

توان باال که به صورت موازي  معکوس یا هاي فشار قوي  کلید تایریستوري از جفت تایریستور
اند و براي بدست آوردن ظرفیت، جریان و ولتاژ مورد نیاز کلید، با هم سري  پشت به پشت وصل شده

               به صورت سري متصل)  دستگاه20 تا 10نوعاً (یک والو کارآمد، تریستورهاي زیادي (اند شده
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 این است که جهت جلوگیري از اشباع TCRم در طراحی  نکته مه.، تشکیل گردیده است)می شوند
   .راکتور طی پروسه تغییر زاویه آتش، باید راکتور را با هسته هوایی ساخت

از اتصال موازي دو تایریستور جهت کنترل جریان عبوري و در نتیجه تغییر مقدار موثر امپدانس 
وري می تواند با اعمال همزمان یک پالس یک والو تریست . شودموثر دیده شده توسط شبکه استفاده می

جریان در در نتیجه . دریچه به همه تریستورهایی که هم پالریته هستند، به وضعیت هدایت برود 
با روش کنترل تأخیر ) والو تریستوري باز(تا صفر ) والو تریستوري بسته(رآکتور می تواند از حداکثر 
سته شدن والو تریستوري نسبت به پیک ولتاژ اعمال شده بدین معنی که ب. در زاویه آتش، کنترل شود 

 عنصر .می شوند  در هر نیم سیکل، تأخیر داشته و به این ترتیب طول دوره هاي هدایت جریان کنترل
کنترل کننده، کنترل تایریستوري است که در آن یک زوج تایریستور هریک در جهت خالف هم قرار 

اگر تایریستورها دقیقاً در لحظه پیک . س تغذیه هدایت می کنند گرفته و در نیم سیکل متوالی فرکان
ولتاژ تغذیه، آتش شوند، تایریستور بطور کامل هدایت کرده وجریان عبوري از راکتور مشابه وقتی است 

  ))4-7(شکل(.که تایریستور  اتصال کوتاه شده باشد

  
  ریان عبوريچگونگی هدایت والو تریستوري و تاثیر آن بر میزان ج) 4-7(شکل

 
، از سه کلید فاز با اتصال مثلث که یک واحد شش پالسه را تشکیل TCRترین طرح  در ساده

حداکثر هدایت به . شودو در نتیجه کنترل مدت زمان هدایت در نیم سیکل انجام می) 4-8شکل(دهد می
اژ و تا حداقل  درجه تأخیر زاویه آتش نسبت به لحظۀ صفر شدن ولت90ازاي حالت هدایت پیوسته، با 

  . درجه قابل کنترل است180هدایت در زاویه تأخیر 
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  آرایش رآکتور کنترل شده تایریستوري شش پالسه) 4-8شکل(
 

 به صفر می رسد به صورت خودکار مسدود می شود، حتی acوالو بالفاصله بعد از اینکه جریان 
والو تریستوري را ) یا زاویه(یند دوره هدایت در واقع این فرا.اگر سیگنال دریچه مجدداً اعمال شود 

)بصورت  σزاویه هدایت با  α زاویه تأخیر رابطهیعنی اینکه . کنترل می کند  )απσ به این . است=−2
 افزایش می یابد، افزایش پیامد ناشی از آن منجر به کاهش زاویه αترتیب، هم چنان که زاویه تأخیر 

 کاهش جریان افزایش اندوکتانس راکتور و ، دادن مؤلفه هاي هارمونیک جریان ،کاهش والوσهدایت 
2πα افزایش حداکثر تأ خیر در.رآکتور می شود  LV، تفاوت نیز به حداکثر مقدار خود = ω     

 درجه 90 زاویه آتش  در.می رسد، که در آن هم زاویه هدایت و هم جریان راکتور صفر می شوند
 درجه به دست 180 درجه و 90کسري از هدایت با زاویه آتش بین . هدایت کامل صورت می گیرد 

از آنجایی که در لحظه صفر جریان راکتور بدون انرژي ذخیره دشده باقی می ماند و می توان  . می آید
عدل بین زوج تایریستور معکوس را البته براي اینکه بتوان ت. آنرا مجددا بدون گذرا وارد مدار نمود 

 و هارمونیک هاي زوج اجتناب کرد، الزم است که پالس هاي آتش dcحفظ نموده و از مولفه جریان 
   .a< 90>180 محدود گردند یعنی  )نسبت به پیک ولتاژ( درجه 90در پریود 

یا  وره آتشد (π / 2تنظیم جریان در رآکتور فقط یک بار در هر نیم سیکل در فاصله صفر تا 
   این محدودیت باعث بروز تأخیر در کنترل قابل حصول جریان. قابل انجام است ) دریچه اي شدن

. آید  با استفاده از کنترل حلقه باز پاسخ سریعتري بدست می.))ج(و)ب(و)الف (4-9شکل  (.می شود
ین سرعت الزم بوده و از هاي خاصی نظیر بارهاي صنعتی متغیر که معموالً باالتر این مورد براي کاربرد

کنترل ممکن . گیرد باشد، مورد استفاده قرار می دست رفتن مقداري از دقت کنترل ولتاژ قابل قبول می
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است در هر فاز به منظورجبران نامتعادل بودن بار یا شبکه به طور جداگانه صورت گیرد و یا این که 
افزار دیجیتالی یا ادوات الکترونیکی  م از نروسیله کنترلی . براي هر سه فاز بطور یکسان انجام شود

  .کند استفاده می آنالوگ
  
  
  
  
  
  
  

  
  هستندTCR نشان دهنده تاثیر کنترل زاویه آتش  شکل موج):الف) (4-9(شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TCR جریان فاز ): ب) (4-9(شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TCR جریان خط ): ج) (4-9(شکل 
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هاي  کند اما جریان اي تولید نمی مونیک سوم قابل مالحظههار) 4-8شکل ( طرح شش پالسه 
و در اغلب موارد ) TCRجریان نامی %  5تا حدود (هارمونیک پنجم و هفتم قابل توجهی وجود داشته 

استفاده از فیلترهاي هارمونیک  براي به حداقل رساندن اعوجاج در انتقال توان و ولتاژ توزیع الزم 
، kv 33 به شین سیستم قدرت تا ولتاژ حدود TCRگ، اتصال مستقیم هاي بزر براي ظرفیت. است

ها، یک ترانسفورماتور افزاینده براي مطابقت دادن ولتاژ بهینه براي  باشد اما در اغلب کاربرد اقتصادي می
ترانسفورماتور معموالً داراي یک سیم پیچ مثلث و . طراحی کلید با ولتاژ باالتر سیستم قدرت الزم است

  .باشد می) معموالً ولتاژ باالتر(یم پیچ ستاره زمین شده یک س

نشان ) 4-10( این روش کنترل جریان، به صورت مجزا براي نیم سیکل هاي مثبت جریان در شکل
)و جریان راکتور  Vداده شده است، که در آن ولتاژ اعمال شده )αLi کلید (در زاویه تأخیر صفر

 در SW ، والو α=0هنگامی که . ، نشان داده شده اند αو در یک زاویه تأخیر اختیاري) بسته مالاک
قله ولتاژ اعمال شده بسته می شود و روشن است که جریان حاصله در راکتور همان جریانی خواهد 

هنگامی که دریچه اي شدن والو . لت ماندگار و با یک کلید همیشه بسته، حاصل می شود بود که در حا
(  αبه اندازه زاویه

2
0 π

α نسبت به قله ولتاژ به تأ خیر انداخته می شود، جریان داخل راکتور ) ≥≥
tVtV می تواند با ωcos)(   : ان شود به صورت زیر بی =

) 1-4( )sin(sin)(1)( αω
ω

ω

α

−== ∫ t
L

VdttV
L

ti
t

L 

) 4-1( از آنجا که والو تریستوري، بر حسب تعریف با رسیدن به جریان صفر باز می شود، رابطه
απωαبراي دوره زمانی  −≤≤ t  روشن است که براي دوره هاي زمانی نیم سیکل . صحیح است

  دوره هاي نیم سیکل منفی بعدي، عالمت جمله هاي رابطهبراي. مثبت بعدي، همان رابطه معتبر است 
  .مثبت می شوند  )1-4(

تاکنون تا جایی که به مولفه جریان پایه مربوط می شود، راکتور کنترل شده با تایریستور یک 
 .سوسپتانس قابل کنترل بوده و بنابراین می تواند به عنوان جبران کننده استاتیک به کار برده شود 

   تا حداکثر) والو باز( می تواند مؤلفه اصلی جریان را به صورت پیوسته از صفر TCRت که روشن اس
بنابراین، یک ادمیتانس راکتیو مؤثر . کنترل کند، مثل اینکه یک ادمیتانس راکتیو متغیر است )  والو بسته(

( )αLB  برايTCR تابعی از این ادمیتانس را به عنوان.  قابل تعریف است α می توان مستقیماً از رابطه 

  )                      4-2(  :قبل نوشت ؛ یعنی 





 −− α

π
α

πω
2sin1211

L
 =( )αLB  
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   کنترل تاخیر زاویه آتش4-10شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   با زاویه آتشBتغییرات  4-11شکل 
    

)آشکار است که ادمیتانس  )αLB به همان شکل مولفه اصلی جریان ( )αLFi با ،α تغییر      
) یک ادمیتانس موثر αآن است که در هر زاویه تأخیر  ) -( معنی رابطه .می کند  )αLB می توان 
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 ، تعیین V  براي یک ولتاژ داده شده TCR را در αLFi)( ،اصلی جریانتعریف کرد، که مقدار مولفه 
می کند در عمل، مقدار حداکثر ولتاژ اعمال شده و مقدار جریان مربوطه با حد مجاز توان دستگاه هاي 

 تواند در   کارآمد میTCRبنا براین یک . مورد استفاده محدود می شوند ) راکتور و والو تریستوري(
 کار کند ؛ مرز هاي این سطح با حداکثر ادمیتانس قابل حصول و  V – I هر جاي سطح تعریف شده

  ] 1و2 و3و9[.نشان داده شده، تعیین می شوند) 4-11(مقادیر نامی ولتاژ و جریان، همانگونه که در شکل
  
   جریان - مشخصه ولتاژ) 4- 1-3- 1

را ) σو در نتیجه (    که لحظه آتش کردن تریستورهااستترلی سیستم کنمستلزم داشتن  TCRجبران کننده 
در بعضی از طرح ها سیستم کنترل ، به سیگنالی که . معین و پالس هاي آتش را به تریستورها صادر نماید 

گر سیستم کنترل طی الگوریتمی در موارد دی.  است ، پاسخ می دهد LBمستقیمأ معرف سوسپتانس مطلوب 
را پردازش نموده و پالس هاي آتش را مستقیمأ بدون به ) مثأل ولتاژ(پارامترهاي مختلف سیستم جبران شده 

 جریان مطابق -در هر یک از این دو حالت ، یک مشخصه ولتاژ.، تولید می کند LBکار گرفتن یک سیگنال 
در حالت ماندگار سیستم در نقطه تالقی این مشخصه با خط سیستم کار . ی آید به دست م) 4-12(شکل 

  ]2[ .می کند 
   
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  TCR جریان –ولتاژ  مشخصه) : 4- 12(شکل   
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  هارمونیک)4- 1-3- 2
 است، یک شکل موج غیر سینوسی را در رآکتور TCRکنترل زاویه هدایت، که مشخص کننده عملکرد 

ارت دیگر، رآکتور کنترل شده با تریستور، عالوه بر مؤلفه اصلی جریان خواسته به عب. نتیجه می دهد 
  . شده، هارمونیک ها را تولید می کند 

اولین اثر این که تلفات توان در . دو اثر مهم دارد ) کاهش زاویه هدایت(افزایش زاویه آتش 
به میزان بیشتري از شکل اثر دوم این که شکل موج جریان . تایریستور و راکتور کاهش می یابد 

اگر زاویه هاي .  جریان هاي هارمونیک تولید می کند TCRسینوسی خارج می شود، به عبارت دیگر 
      ، تمامی هارمونیک هاي فرد ایجاد )یعنی براي هر دو تایریستور یکسان باشد(آتش متعادل باشد 

                           .ر بدست می آید  ام هارمونیک به وسیله رابطه زیn مولفه rmsمی شود و مقدار 
  

)3-4(                           ]sincos
)1(2
)1(

)1(2
)1([4

n
n

n
nSin

n
nSin

X
VI

L
n

α
α

α
π

−
−
−

+
+
+

=  

                   753 ,,=n  
 این مسأله حائز اهمیت است که مطمئن باشیم زاویه هدایت در دو تایریستور که در TCRدر 

 نامساوي بودن زاویه هدایت منجر به تولید مولفه هاي .جهت خالف هم قرار دارند یکسان است 
آنها همچنین منجر به تنش حرارتی نابرابر در زوج .  در جریان می گردد dcهارمونیک زوج و مولفه 

وقتی سیستم متقارن باشد تمامی هارمونیک سوم در مثلث بسته به گردش . تایریستور زوج می گردند 
در کاربردهاي سه فاز جهت جلوگیري از ورود . حذف می گردنددر می آیند و از جریان هاي خط 

  .کنندهارمونیکهاي سوم معموال راکتورها را بصورت اتصال مثلت بهم متصل می
 که به TCR عدد mیک روش که به خصوص در کاربردهاي توان باال داراي مزیت است، از 

. د نیاز را دارد، استفاده می کند  کل مقدار نهایی مورm/1صورت موازي متصل شده اند و هر کدام 
 رآکتور از نظر تأخیر کنترل m یعنی اینکه تنها یکی از. رآکتورها به صورت مرحله اي کنترل می شوند 

 رآکتور دیگر، بسته به کل توان رآکتیو مورد نیاز، یا تماماً وصل یا کامالً قطع m-1می شود و بقیه 
یک نسبت به حداکثر مقدار نامی مؤلفه جریان، به اندازه ضریب نوبه این طریق ، دامنه هر هارم. هستند 

m الف، ب، ج، د، و4-13شکل(.  کاهش می یابد (  
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  )الف(
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ب(
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ج(
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 )د(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )و(

  
هارمونیک یازدهم، )د(هارمونیک هفتم، )ج(هارمونیک پنجم، )ب(هارمونیک اول، ) الف (– TCR هارمونیک هاي 4-13 شکل

  هارمونیک سیزدهم)و(
  

 12به دلیل اینکه در هر پریود  ( دوازده پالسه استفاده می کندTCRروش دیگر از یک آرایش 
در این روش، دو گروه رآکتور کنترل ). تریستور تریگر می شوند به این آرایش دوازده پالس می گویند

 بهم وصل شده اند، مورد استفاده قرار می گیرند، که شده با تریستور که در دو مثلث سه فاز مشابه،
   یکی با سیم پیچ هاي ستاره و دیگري با سیم پیچهاي مثلث ثانویه ي ترانسفورماتور کوپل کننده کار

البته انواع آرایشهاي دیگر ترانسفورماتور که در آن دو مجموعه ولتاژ سه فاز با جابه جایی . (می کند 
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 به دلیل جابه جایی .)داشته باشند، هم می توانند مورد استفاده قرار گیرند درجه وجود 30فازهاي 
 درجه بین ولتاژهاي مربوط به دو سیم پیچ ترانسفورماتور، پنجمین، هفتمین، هفدهمین، 30فازهاي 

 ، k 2 ( 6.... ) ،3 – 1 + ( 1 و 6 ) k 2 – 1 ( – 1نوزدهمین، و عموماً جریانهاي هارمونیک از درجه 
2 ، 1 = k (  حذف می شوند ، که نتیجه آن در همه زاویه هاي تأخیر، جریان خروجی نزدیک به

پیچ ثانویه  براي تأسیسات بزرگ، ممکن است استفاده از یک ترانسفورماتور با دو سیم. سینوسی است 
ند، ا هاي تایریستوري با اتصال مثلث بسته شده ها و کلید کتورااتصال ستاره و مثلث که هر یک به ر

هاي   پالسه جبران هارمونیک بهتري را فراهم کرده و هارمونیک12این طرح . مقرون به صرفه باشد
و %) 1حدود (اصلی در این حالت یازدهم و سیزدهم هستند که داراي دامنه جریانی نسبتاً اندکی بوده 

  ))4-14(شکل(.هاي هارمونیک نباشد ممکن است نیازي به فیلتر
  
  
  
  
  
 

ایش دوازده پالسه براي دو مجموعه راکتور آر) 4-14(شکل
  کنترل شده با تریستور

  
 
 
 
 

 پالس مزیت دیگري نیز دارد و آن اینکه اگر چنانچه در یکی از قسمتها اتصال کوتاه رخ 12ترتیب 
 درجه 30سیستم کنترل بایستی جابجایی فاز . دهد، قسمت دیگر قادر است که به طور نرمال کار کند 

 را در نظر بگیرد و بایستی طوري طراحی گردد که به طور مطمئن باعث حذف TCRموجود بین دو 
هارمونیک ها گردد از نقطه نظر قابلیت انعطاف در کنترل، با وجود تکنولوژي امروزي،جبران کننده 

TCRبهترین نوع است  .TCR را می توان طوري طراحی کرد که داراي توانایی محدود کردن اضافه 
 . عادي وجود نداردTSCچنین توانایی در   کهولتاژ باشد
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براي هارمونیک هاي مرتبه باالتر اغلب اتصال یک خازن به طرف فشار ضعیف ترانسفورماتور 
  ] 1و2[. گذر بایستی بکار گرفته شود –در غیر اینصورت یک فیلتر باال . کاهنده کفایت می کند

  
   TCR مشخصات دیگر جبران کننده ها ي )3-1-3-4

 می تواند در فاصله نیم سیکل هاي TCR واضح است که زاویه هدایت در هر فاز -خسرعت پاس
در . درجه باقی بماند 180کمتر از σمتوالی فرکانس تغذیه با هر مقداري تغییر نماید مشروط بر اینکه

 معموالً از اهمیت زیادي کاربردهاي سیستم هاي انتقال ولتاژ باال که در آنها پایداري و کنترل ولتاژ
 و خازن TCRبا وجود این، زمان پاسخ مجموعه . برخوردار است به چنین پاسخ سریعی نیازي نیست 

  . باشد ) یا حتی کمتر( سیکل 2ثابت براي اغتشاشات فاحش ولتاژ می تواند به کوچکی 
ن به طور مستقل  مستتراست که سه فاز را می تواTCRدر مفهوم  -کنترل هر فاز به طور مستقل 

 نیز قابلیت TSCجبران کننده .  می توان در متعادل کردن فاز استفاده کرد TCRبنابراین از . کنترل کرد 
کنترل مستقل هر فاز را دارا است، اما به واسطه اینکه در آن تنها تغییر پله اي توان راکتیو میسر است، 

  . در متعادل کردن سه فاز از دقت خوبی برخوردار نیست 
 در متعادل کردن فاز نمی کاهد، بلکه باعث تقویت TCRنه تنها از توانایی  TCRخازن هاي موازي با 

آن می شوند زیرا شبکه جبران کننده هر فاز به طور کلی به ادمیتانس کاپاسیتیو یا اندوکتیو در هر فاز 
ري را تولید می نماید و در متعادل، هارمونیک بیشت  نا متعادل در مقایسه با شرایطTCR. نیازمند است 

        مخصوصاً هارمونیک سوم در جریان خطوط ظاهر. نتیجه نیازمندي به فیلتر را افزایش می دهد 
  . می گردد 

بواسطه هزینه باالي انرژي، سرمایه گذاري . در جبران کننده مسأله حائز اهمیتی است  -تلفات توان
 توام با TCRدر یک جبران کننده . ننده قابل مقایسه است براي تلفات با سرمایه گذاري قیمت جبران ک

تلفات دربر گیرنده تلفات اهمی راکتور و . خازن موازي ثابت تلفات با زاویه هدایت افزایش می یابد
تلفات با کاهش توان راکتیو پیش فاز و . هدایت، سوئیچینگ و تلفات دیگر کنترلر تایریستور، می باشد

ن آ که در –روند مخالف این در جبران کننده ترکیبی. س فاز، افزایش می یابد افزایش توان راکتیو پ
  ] 2[. اصل می گردد ،کوچک تر است TCRخازن ها به صورت گروهی سوئیچ می شوند و 
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  )TSR(زنی بوسیله تایریستورراکتور قابل کلید) 3-4- 2

   .شودهاي تایریستوري استفاده میکلیدهاي مکانیکی از ها بجاي استفاده از سوئیچکنندهر این جبراند
 هاي مکانیکی داراي پاسخکنندهها در مواجهه با اغتشاشات نسبت به جبرانلذا براي جبران کننده

 بوده اما فقط در  TCR شبیه  ايوسیله) TSR(راکتور سوئیچ شده تایریستوريباشندسریعتري می
از این رو . شود عدم هدایت کامل، بکار برده می درجه یعنی هدایت یا 180 درجه و 90زوایاي ثابت 

کند اما به دلیل این که کنترل آن، فقط خاموش یا روشن کردن است، کاربرد  هارمونیک تولید نمی
  ] 1و2[ . کمتري دارد

  

  

    V-I TSR  مشخصه4- 15شکل                    

 

  

  )TSC (خازنهاي سوئیچ شده بوسیله تایریستور) 4- 3-3
ه شامل یک خازن، یک والو تریستوري دو جهته، و یک رآکتور نسبتاً کوچک محدود کننده  این مجموع

این رآکتور در ابتدا براي محدود کردن جریان ضربه در شرایط کار غیر . جریانهاي ضربه اي است 
مثالً کنترل عملکرد غلطی که باعث کلید خوردن خازن در (عادي در والو تریستوري مورد نیاز است 

این رآکتور ) ن نامناسب شود، در هنگامی که شرایط کلید زنی بدون وضعیت گذرا فراهم نباشدزما
همچنین می تواند براي جلوگیري از تشدید با امپدانس سیستم در فرکانس هاي بخصوصی مورد 

ق روند و از طریاین نوع جبرانگرها جهت پشتیبانی ولتاژ در نقطه اتصال بکار می.  گیرد استفاده قرار
تزریق توان راکتیو بصورت موازي به سیستم، باعث بهبود پروفایل ولتاژ شده و از این طریق رفتار 

دیاگرام شماتیک این نوع . بخشنددینامیکی و گذراي سیستم را در مواجهه با اغتشاشات بهبود می
  . نمایش داده شده است)4-16 ( کننده در شکلجبران
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 )ج(

  اتصال مثلث با نمایش خازن سوئیچ با تریستور )ج  (نمایش خازن سوئیچ با تریستور  )ب( و)الف( :4-16شکل
  

خازن تایریستور سوئیچ شامل تعدادي بانک خازنی موازي است که هر کدام از آنها به هنگام لزوم 
 داراي سیستم کنترلی است که مقدار ولتاژ TSC. به کمک تایریستور به مدار وصل و یا قطع می گردند 

 در جهت - تنظیم شده قبلی به مقدار بیش از خطاي–هرگاه ولتاژ از مقدار مطلوب . را نشان می دهد 
منفی یا مثبت منحرف گردد سیستم کنترل یک یا چند بانک خازنی را وارد مدار نموده یا از مدار خارج 
می کند تا ولتاژ در محدوده باند مجاز قرار گیرد، البته انجام این کار مشروط به این است که در موقع 

همین طور در موقع خارج کردن خازن ها، . نشده باشند وارد کردن خازن، تمام خازن ها قبالً وارد مدار 
بسیار باالیی که ممکن است هنگام  هاي هجومی   جریان.تمامی آنها قبالً از مدار خارج نشده باشند 

ها ایجاد شوند، انتخاب نقطه مناسب موج، به منظور آتش کردن دقیق تایریستورها را  برقرار کردن خازن
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ل، آتش کردن باید زمانی صورت گیرد که ولتاژ تایریستور صفر بوده  آه ایدبه صورت . سازد ضروري می
اما عمالً بدلیل عدم تطابق بین ولتاژ خازن  . و ولتاژ منبع تغذیه در پیک خود باشد، تا گذراها حذف شود

که ممکن است در همین پریود تغییر (و ولتاژ سیستم ) که تا حدي بدلیل سیکل قبلی دشارژ شده است(
از این رو یکی از وظایف سیستم کنترل، انتخاب لحظه . شود ال ممکن نمی ، این حالت ایده)ده باشدکر

  .صحیح آتش کردن هر کلید به منظور حداقل کردن گذارهاست
دار کردن اولیه یک  دهد، براي مثال در خالل برق حاالتی وجود دارد که گذراهاي شدیدي رخ می

ترین حالت ممکن، به مقداري که در محدوده قابلیت   خطا در بدخازن شارژ نشده براي کاهش جریان
، هارمونیکی تولید TSCبه استثناي این گذراها، . شود هاي سري استفاده می تایریستور باشد، از راکتور

، ) یا در خود سیستمTCRبراي نمونه در (اگر منابع دیگر جریان هارمونیکی وجود داشته باشد . کند نمی
، تقویت TSCی مدار دقت شود تا اطمینان حاصل شود که بدلیل اثرات تشدید در مدار باید در طراح

  .نشوند
 که فقط عمل قطع و وصل خازنها TSCذکر این نکته اهمیت دارد که به دلیل ماهیت سیستم کنترل 

  .را انجام می دهد، جریان جبران کننده قادر است که فقط به صورت پله اي ناپیوسته تغییر نماید 
تواند مستقیماً اثر یک خازن متغیر را از خود بروز دهد،  که می) STATCOMبه غیر از  (SVC تنها نوع 

TSC اند، عموماً مشابه  هاي تریستوري که از تایریستورهاي موازي  معکوس تشکیل شده کلید. باشد می
تصال مثلث سه فاز هاي خازن با ا ، براي ارائه سوئیچینگ سریع بلوكTCRهاي بکار رفته  تایریستور
کند و   با یک بار آتش کردن، تایریستور به مدت نیم سیکل هدایت می) ج4-16شکل( . روندبکار می

تواند ظرفیت   فقط می TSCاین ربناب. شود پس از آن، تا زمانی که دوباره آتش شود، جریان قطع می
هاي  ناسب بودن کنترل، با بررسیها و در نتیجه م تعداد پله. هاي گسسته تغییر دهد خازنی را در پله

زنی با  تر از کلید ها، سریع هاي بزرگ خازنی با تایریستور زنی بانک کلید. شود اقتصادي تعیین می
 براي تقویت سریع ولتاژ انتقال استفاده کرده و بدین TSCتوان از  هاي مکانیکی است بنابراین می کلید

هاي  یر خروج ناگهانی بار، ژنراتور و خط یا نوسانوسیله پایداري را پس از وقوع یک اغتشاش، نظ
تکرار سوئیچینگ بوسیله این تجهیزات الکترونیکی . سریع عمده در توان عبوري سیستم، حفظ کرد

   .گردد موجب خرابی مکانیکی نمی
وقتی در ولتاژهاي باال بکار برده می شوند، به علت باالبودن هزینه تایریستورها، تعداد بانک هاي 

در نتیجه پله هاي ناپیوسته جریان جبران کننده خیلی . محدود می شود  )4یا3مثالً (نی به تعداد کم خاز
 خازن به طور موازي قرار Kوقتی . بزرگ خواهند شد، که منجر به کنترل در مقیاس بزرگ می گردد 
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تانس  سوسپKدارند و هریک توسط یک سوئیچ کنترل می شود سوسپتانس کل می تواند ترکیبی از 
بنابراین سوسپتانس کلی در یک روش پله اي .  در هر زمان باشد Kیا ...  ، 1،2، 0تکی، یعنی مقادیر 

با .در اصول می توان پله ها را تا حد امکان با افزایش تعداد خازن ها کوچک کرد . تغییر می کند 
اوي هارمونیک صرفنظر کردن از گذراي ناشی از سوئیچ کردن خازن، جریان سینوسی است یعنی ح

  .نمی باشد 
TSC داراي یک تفاوت مهم با TCRپس از اینکه جریان خازنی عبوري از تایریستور در .  است

در حالیکه ولتاژ منبع تغذیه پس از نیم سیکل . ماند جریان صفر قطع شد، خازن در ولتاژ پیک شارژ، می
تاژي دو برابري را بر تایریستورهایی که تواند فشار ول این مسأله می. رسد با پالریته مخالف به پیک می

 در مقایسه با یک TSCهاي سري  کنند، وارد کرده و از این رو افزایش تعداد تایریستور هدایت نمی
  ] 1و2 و3[. با ولتاژ یکسان ضروري استTCRکلید 

  
  گذراي سوئیچ کردن خازن و مفهوم سوئیچ کردن بدون گذرا ) 3-3-4- 1
 به نقطه صفر طبیعی اش می رسد تایریستورها می توانند خاموش شوند و نگامی که جریان یک خازنه

توان راکتیو تحویلی به سیستم قدرت به طور ناگهانی متوقف می گردد  . درنتیجه جریانی عبور نمی کند 
به واسطه وجود همین بار، ولتاژ دو . بنابراین خازن قطع شده از مدار به صورت باردار باقی می ماند 

 اگر ولتاژ دو سر خازن قطع شده . برابر پیک ولتاژ فاز تغییر می کند 2ریستور ها بین صفر و سر تای
 ac می تواند بدون هیچ گونه حالت گذرا، در پیک مناسب ولتاژ TSCبدون تغییر باقی بماند مجموعه 

اژ پسماند  اگر والو تریستوري در آن لحظاتی وصل شود که ولت .اعمال شده، به داخل مدار سوئیچ شود
 اعمال شده برابر هستند، یعنی هنگامی که ولتاژ دو سر والوتریستوري صفر است، acخازن و ولتاژ 

   .آنگاه این کار می تواند با حداقل اعوجاجات گذرا انجام شود
  
  سوئیچ کردن بدون گذاري ایده آل ) 3-3-4- 2
 ساده اي مرکب از خازن و منبع به منظور توصیف کردن اهمیت مفهوم سوئیچ کردن بدون گذرا، مدار 

با منبع ولتاژ سینوسی .  به کار برده می شود – بدون در نظر گرفتن سایر عناصر مدار –ولتاژ 
)sin( 0 α+= twVV وقتی یعنی توانند در پیک ولتاژ آتش شوند، تایریستور ها فقط می 
)cos(0که 00 =+= αtwvw

dt
dv ر مستلزم این است که جریان آتش کردن تایریستور در لحظات دیگ
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dtCdi /υ= یک تغییر پله اي منفصل در لحظه t=o+ البته در عمل به واسطه وجود .  داشته باشد
   .نمی کند  اندوکتانس چنین تغییر پله اي تحقق پیدا

 را di/dtبایستی یک حداقل مقدار اندوکتانس سري کافی وجود داشته باشد تا TSC در هر مدار عملی
در بعضی از مدارها ممکن است مقدار اندوکتانس بیشتر از . در محدوده توانایی تایریستور نگاه دارد 

  .این حداقل مقدار باشد
 :         معادله ولتاژ بر حسب تبدیل الپالس به شکل زیراست

    
 
 
 
)4-4( 

                                          
  
  

)( ولتاژ تغذیه با رابطه 0 α+= tWSinVV زمان از اولین لحظه آتش تایریستور که .  داده شده است
با عملیات ساده تبدیل و .  بر روي موج ولتاژ است ، اندازه گیري می شود αمطابق با زاویه آتش

تبدیل 
عکس 

می 
 . توان جریان لحظه اي را به دست آورد 

  
)5-4(  

   فرکانس طبیعی مدار nωدرآن که
  
)6-4(  
  
)7-4                                             ( lc XXn /=  
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  . پریونیت فرکانس طبیعی استnکه درآن
 به iac دامنه آن . رادیان جلوتر است 2π/ است که از ولتاژ تغذیه iacجریان داراي مولفه فرکانس پایه 

  :ابطه زیر به دست می آید روسیله
  
)8-4(  
  

فرکانس پایه خازن و اندوکتانس سري متناسب است یعنی  که به طور طبیعی با سوسپتانس
)1/( 22 −nnBc.  جمله)/( 122 −nn ضریب بزرگنمایی است که همنوایی جزیی مدار L-C را 

 و یا حتی 5/2 می تواند مقدار کم nار قابل مالحظه اندوکتانس موجود باشد ، اگر مقد. توضیح می دهد
  . یا باالتر می رسد2/1کمتر را به خود بگیرد و ضریب بزرگنمایی به مقدار 

 نمایانگر مولف هاي نوسانی جریان مورد انتظار است که 13دو جمله انتهایی سمت راست معادله 
در بخش  . در عمل ،مقاومت اهمی باعث کاهش این جمالت می شود.  استnωداراي فرکانس 

  .بعدي رفتار مولفه هاي نوسانی تحت شرایط عملی مهم مورد نظر قرار می گیرد
 براي سوئیچ کردن بدون گذرا، بایستی مولفه هاي –شرایط الزم براي سوئیچینگ بدون گذرا ) الف(

و این وقتی تحقق پیدا می کند که دو شرط زیر به طور . دند صفر گر13نوسانی جریان در معادله 
                   .همزمان بر قرار گردد

  )   9-4                    ()1(sin0cos)( ±== ααA  

                  )10-4(                    accC iX
n

nVVB =
−

±=
1

)( 2

2

0
  

 در پیک مثبت یا منفی موج سینوسی ولتاژ آتش مفهوم شرط اول این است که بایستی تایریستورها
)/1(شرط دوم به این معناست که همچنین خازن ها بایستی تا ولتاژ . شوند 22 −nnV از قبل شارژ شده 

وجود اندوکتانس ایجاب می کند که براي داشتن کلید زنی بدون ). با همان پالریته موج ولتاژ(باشند 
)/1(یعنی با ضریب بزرگنمایی  Vیش از ولتاژگذرا، الزم است خازن ب 22 −nnبراي .  شارژ گردد

 شرایط کلید زنی عاري از وضعیت گذرا براي یک .این ضریب قابل مالحظه خواهد بود nمقادیر پایین 
   : آمده است زیرخازن بطورخالصه در 

آن گاه لحظه صحیح کلیدزنی ) Vc<V( باشد ac پیک ولتاژ  اگر ولتاژ پسماند خازن کمتر از مقدار )1(
   برابر با ولتاژ خازنی شود وacوقتی است که مقدار لحظه اي ولتاژ 

12

2

−
=

n
nBVi cac
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آن گاه کلیدزنی )  Vc >= V( باشد ، acاگر ولتاژ پسماند خازن برابر یا بزرگتر از مقدار پیک ولتاژ  )2(
 . توري حداقل است  است که در آن ولتاژ والو تریسacصحیح در پیک ولتاژ 

از گفته هاي باال نتیجه می شود که حداکثر تأخیر ممکن در کلید زنی یک بانک خازن به داخل 
تا پیک ) منفی( اعمال شده است ، یعنی فاصله زمانی از یک پیک مثبت acمدار، یک سیکل کامل ولتاژ 

به خازن ها قابل اعمال همچنین نتیجه می شود که کنترل تأخیر زاویه آتش . بعدي ) منفی(مثبت 
 کلیدزنی خازن بایستی در آن لحظه بخصوصی در هر سیکل انجام شود که در آن شرایط حداقل .نیست

ذرا مراعات شده باشد، یعنی هنگامی که ولتاژ دو سر والو تریستوري صفر یا گبودن وضعیت هاي 
   ي در جریان رآکتیوي که  می تواند فقط یک تغییر پله اTSCبه این دلیل یک شاخه . حداقل است 

نماینده یک ادمیتانس خازنی منفرد  TSCبه عبارت دیگر، شاخه . ایجاد کند ) حداکثر یا صفر(می کشد 
 رسم شده در V-Iهمانگونه که در منحنی . متصل شده یا از آن جدا شده استacاست که یا به سیستم 

عمال شده، به صورت خطی، متناسب با  با ولتاژ اTSC جریان در شاخه  نشان داده شده،4-18شکل 
 TSCحداکثر ولتاژ قابل اعمال و جریان مربوطه با مقادیر نامی اجزاء . ادمیتانس خازن تغییر می کند

dtdvvVبا این محدودیت ها، یعنی.می شوند محدود) خازن و والو تریستوري( c /,
0

، t=0در =±
  . اي ایده آل داریم  یک حالت سوئیچینگ بدون گذر4-17مطابق شکل 

  )ب             (  )الف(  
                                                 

  قطع کردن خازن)ب(وصل کردن خازن )الف(شکل موجهاي سوئیچ کردن ائده آل بدون گذرا  4-17 شکل
  

هریک از در اصل، هر گاه . است TSC این مفهوم اساس و پایه کنترل سوئیچینگ در جبران کننده 
خازن ها تا پیک مثبت یا منفی ولتاژ سیستم شارژ می شود می توان هریک از آنها و یا تمامی آنها را 

  ] 1و2[. براي هر تعدادي از نیم سیکل ها بدون گذرا به مدار وصل و یا از آن قطع نمود 



 ٧١

  
  
  
  
  
  
  
  

   منفردTCS در یک V-I محدوده عملکرد 4-18شکل 
  
  

  وان راکتیو جبران کننده و زاویه آتش تایریستور ارتباط بین ت )3-4- 3-3
درك اینکه چگونه توان راکتیو جبران کننده بوسیله زاویه هاي آتش تایریستور ها تعیین می گردد، حائز 

 در هر فاز خود متشکل از واحدهاي خازنی موازي (TSC)خازن تایریستور سوئیچ . اهمیت است
تور هاي مختص به خود دارد تقاضاي توان راکتیو با سوئیچ کوچکتر است، که هر واحد خازنی تایریس

  . تعداد مناسبی از واحدهاي خازنی حاصل می شود ) یا قطع(کردن 
 در حالتی که تایریستور قطع می باشد خازن به مقدار پیک ولتاژ مثبت یا منفی شارژ گردیده است زیرا 

 acاهش جریان گذرا بایستی وقتی که ولتاژ براي ک. خازن در نقطه صفر جریان از مدار قطع شده است 
و این حالت . است، خازن را به مدار سوئیچ کرد ) یا خیلی نزدیک به آن(با مقدار ولتاژ خازن برابر 

فقط یک بار در هر پریود اتفاق می افتد، بنابراین مدار کنترل همواره حداقل یک پریود کامل را در 
. تصمیم گیري نماید که آیا واحد خازنی را وارد مدار نماید یا خیر اختیار دارد که در طول ان می تواند 

همینطور مدار کنترل همواره حداقل یک نیم پریود را در اختیار دارد که در آن می تواند تصمیم گیري 
از ) با قطع پالس هاي گیت تایریستور مربوط به آن(نماید که آیا یک واحد خازنی در حال هدایت را 

که در برگیرنده اندازه گیري (ین تصمیمات ابراي به دست آوردن پاسخ سریع . اید یا خیر مدار قطع نم
معموالً در چندین میلی ثانیه ) ها است توان راکتیو مورد نیاز و هماهنگی وضعیت تایریستورها و خازن

  . آخر زمان انتظار موجود انجام می گیرد 
      ا تا نقطه صفر طبیعی بعدي جریان ادامههنگامی که تایریستور آتش می گردد هدایت خود ر

 هارمونیکی تولید نگردد پریود هدایت همواره مجموعه اي از نیم TSCاگر در خارج از . می دهد 
با اعمال پالس به تایریستور سبب .  خودش تولید هارمونیک نمی کند TSCپریود کامل خواهد بود و 
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 بعدي هدایت نماید و بنابراین طبق تعریف زیر توان می شود که واحد خازنی مربوطه در نیم پریود
dttitv. راکتیو جبران کننده تولید می کند 

T
q cT )()(2

2/∫=  
این معادله به این حقیقت تأکید دارد که پاسخ توان راکتیو لحظه اي نبوده بلکه بر حسب میانگین 

ه پریود انتگرال گیري پریود بواسطه اینک. که در یک فاصله زمانی به دست می آید تعریف می شود 
viدقیقی نیست هارمونیک موجود در  c اثر کلی هارمونیک بایستی .  این نتیجه را تغییر می دهد ,

بقدري کوچک باشد که اجازه دهد سیستم کنترل تعداد صحیحی از خازن ها را به مدار سوئیچ نماید 
  ] 2[ .ده شود برآور» پایه «تا نیازمندي توان راکتیو 

  
   FC-TCR ترکیب خازنهاي ثابت و راکتور کنترل شده بوسیله تایریستور) 4- 4-3

مولد توان رآکتیو از نوع خازن ثابت و رآکتیو کنترل شده با تریستور را می توان بطور اصولی شامل یک 
شماتیک آن در دیاگرام .و یک خازن ثابت در نظر گرفت) αکنترل شده با زاویه تأخیر (رآکتور متغیر 

  . آمده است4-19شکل 
  

  
  
  
  
  
  
  

 

 

  FC-TCR نمایش ):4-19(شکل
مربوط به خازن ثابت، در مقابله با توان رآکتیو جذب شده ) CQ(زنی ثابت اتولید توان رآکتیو خ

رد، تا منجر به توان رآکتیو خروجی مربوط به رآکتیو کنترل شده با تریستور، قرار می گی) LQ(متغیر 
شود، در حداکثر توان رآکتیو خازن خروجی، رآکتور کنترل شده با تریستور قطع ) Q(کلی 
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در .  افزایش می یابدα براي کاهش خروجی خازنی، جریان رآکتور با کاهش زاویه تأخیر .)(α=90است
زنی و القایی برابر شده و به این ترتیب توان هاي رآکتیو توان رآکتیو خروجی صفر، جریانهاي خا

با فرض اینکه اندازه نامی رآکتور بزرگتر  (αبا کاهش بیشتر در زاویه . خازنی و القایی حذف می شوند
، جریان القایی بزرگتر از جریان خازنی می شود، و نتیجه یک خروجی خالص القایی )از خازن است

ویه تأخیر صفر، رآکتور کنترل شده با تریستور جریان القایی می شود که برابر در زا. توان رآکتیو است 
است با اختالف میان توان هاي رآکتیو تولید شده خازن و جذب شده توسط رآکتور داراي هدایت 

  . کامل 
کننده،  جریان این جبران-باشد، زیرا منحنی ولتاژاین ترکیب در عمل بیشترین کاربرد را دارا می

تواند بصورت مکانیکی یا با ترکیب خازن ثابت می. باشداص تمام ترکیبهاي قبلی را دارا میخو
 این است که در اینجا عمل TCRعمده این ترکیب با  تفاوت. تایریستور به مدار سوئیچ شود

باشد، در حالیکه در می) یک راکتور یا یک خازن(جبرانسازي، براساس یک سوسپتانس قابل کنترل 
TCRباشدساس کنترل کننده برپایه راکتور قابل کنترل می ا.  

مشخصه تلفات در مقابل توان رآکتیو خروجی در یک مولد توان رآکتیو در کاربردهاي عملی از اهمیت 
 با سه جزء تشکیل دهنده عمده تلفات مواجه FC-TCRمولد توان رآکتیو نوع . زیادي برخوردار است 

  :است 
  به صورت نسبتاً کم اما ثابت )  خازنییا فیلتر(تلفات خازن ) 1
 ) . این تلفات با مجذور جریان افزایش می یابند(تلفات رآکتور ) 2

بنابراین کل تلفات با ) این تلفات تقریبا بصورت خطی با جریان افزایش می یابد(تلفات تریستور ) 3
. ی خروجی، کاهش می یابد  افزایش یافته و در نتیجه با افزایش توان رآکتیو خازنTCRافزایش جریان 

هاي رآکتیو خازنی به وسیله توانهاي رآکتیو القایی،   با حذف توانFC-TCRخروجی صفر در آرایش 
البته معنی این نکته آن است که جریان خازن از طریق والو تریستوري در رآکتور . به دست می آید 

در (ه به کار قابل توجه می شود چرخش می کند که منجر به تلفات بی باري یا تلفات وضعیت آماد
این تلفات با افزایش توان رآکتیو خازنی خروجی ) . حدود یک درصد توان نامی خازنی خروجی

 کاهش می یابند و بر عکس با افزایش توان رآکتیو القایی خروجی بیش TCRدر ) جریان کاهش یافته(
لید یک توان رآکتیو القایی خالص،  به منظور توTCRجریان (از کاهش حالت قبلی افزایش می یابند 

 ] 1و2و3[.  نشان داده شده است 4-20این مطلب در شکل ) . بیشتر از جریان خازنی است
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   با خازن یا فیلتر موازيTCR مشخصه تلفات توان در جبران کنده 4- 20شکل

  

                                     )TSC وTCRترکیب(ترکیب راکتور تایریستور کنترل و خازن تایریستور سوئیچ )3-4- 5
خازنهاي ثابت اغلب با . عموماً خازن هاي ثابت به موازات سوسپتانس قابل کنترل قرار می گیرند 

راکتورهاي کوچک براي فرکانس هاي هارمونیک که ممکن است عدد صحیح یا غیر صحیح باشند، 
هارمونیک هایی که توسط سوسپتانس قابل کنترل این عمل همنوایی به منظور جذب . همنوا می گردند 

 (TCR) خازن هاي ثابت موجب  . ایجاد می شود و یا اجتناب از رزونانس هاي مزاحم انجام می گیرد
. سوق داده شود ) تولید توان راکتیو(می شوند که خروجی راکتیو جبران کننده به سمت رژیم پیش فاز 

ترانسفورماتور همیشه . ار گرفتن ترانسفورماتور کاهنده است وجه کلی دیگر در جبران کننده ها به ک
وجود ندارد لیکن وقتی که وجود دارد عملکرد و رفتار جبران کننده را به خصوص نسبت به 

   .هارمونیک، تلفات و اضافه ولتاژ به طور قابل مالحظه اي تحت تأثیر قرار می دهد 
شار قوي این ترانسفورماتور متصل می شوند،  خازن هاي موازي ثابت در بعضی مواقع به طرف ف

. اما عموما در باس جبران کننده با ولتاژ متوسط ، به طور مشترك با عنصر کنترل شده قرار می گیرند 
در جبران کننده . گاهی جبران کننده به سیم پیچی سوم ترانسفورماتور موجود در شبکه متصل می شود 

ي موازي به طرف فشار قوي مستلزم ترانسفورماتور کاهنده اتصال دادن خازن هاTCR هاي از نوع 
یک ) 4-21(دیاگرام تک خطی شکل . بزرگتري است و این امر تأثیر نامطلوبی بر تلفات می گذارد 

  . جبران کننده راکتور تایریستور کنترل همراه با خازن تریستور سوئیچ و خازن ثابت را نشان می دهد
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  TSC   باTCRرکیب  ت 4-21 شکل
 

 و خازن هاي موازي قابل سوئیچ، به روش و استراتژي سوئیچ TCRرفتار این مجموعه متشکل از 
ارزان ترین روش سوئیچ کردن خازن ها، بکارگرفتن کلیدهاي قدرت . کردن خازن ها بستگی دارد 

تغییر کند عمل سوئیچ  جریان به باال و پایین –اگر نقطه دائماً بر روي مشخصه ولتاژ . مرسوم است 
همچنین در استعمال آنها در . کردن مکرر ممکن است منجر به مسأله نگهداري کلیدهاي قدرت گردد 

سیستم انتقال در مواقع وقوع اتصال کوتاه هاي شدید از اینکه آیا خازن ها بایستی وارد سیستم یا خارج 
نگ مکرر وظیفه سنگینی را بر خازن در تحت چنین شرایطی عمل سوئیچی. گردند، تناقض پیش می آید

ها و کلیدهاي قدرت باز می کند و در اغلب موارد تنها با منع کردن جبران کننده از سوئیچ کردن خازن 
  متأسفانه این عمل سبب می شود که نتوانیم از پتانسیل کامل .ها، می توان از این کار اجتناب کرد

در .  مفیدي در پایداري سیستم داشته باشند استفاده نمائیم خازن ها در وقتی که قادرند نقش فوق العاده
 که توانایی و – به جاي کلید قدرت –بعضی موارد براي قطع و وصل  خازن ها با استفاده از تایریستور 

از دقت زمانی که تایریستورها می توان . عمر سوئیچینگ نامحدود دارند، این مشکل رفع شده است 
 وسیله شدت وظیفه سوئیچینگ را کاهش داد اما با وجود این در خالل استفاده نموده و بدین

  .اغتشاشات این وظیفه سنگین خواهد بود 
 باید توانایی عملکرد در شرایط خاص سیستم در SVCدر بعضی از کاربردهاي سیستم، هر چند 

ور پیوسته بین دو حد دو حد انتهاي محدوده توان راکتیو خود را دارا باشد، اما الزم نیست که بتواند بط
 قادر است SVCاي است که در آن،  محدوده دینامیک یا نوسان آن، که محدوده. انتهایی، نوسان کند

در . توان تنها بخشی از کل محدوده عملکرد آن باشد اي بدهد، می اي یا نزدیک به لحظه پاسخ لحظه
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توان به نحوي  تر است، می  گرانقیمتچنین طرحی، اندازة عنصر با تغییرات سریع را، که بسته به ظرفیت
هاي موازي با  ها و راکتور کاهش داد که تنها در محدوده نوسان سریع عمل کند در حالیکه خازن

تر اما بصورت خودکار کنترل کرد تا کل محدوده  توان آهسته  را، می(MSR,MSC)زنی مکانیکی  کلید
 کمتر TCR/TSC از Varهاي استاتیکی  تمهزینۀ کلی چنین سیس. تغییرات توان راکتیو حاصل شود

  .است
TCR ها معموالً در ترکیب با TSCها در خروجی توان  شوند تا تلفات توان آن  ها استفاده می

. ، کاهش یابد (FC- TCR) بزرگترTCRراکتیو صفر، در مقایسه با تلفات ترکیب یک خازن ثابت و یک 
دار کردن خازن داراي اهمیت   راکتیوکه سرعت برقتواند در ناحیه تولید توان میTSC  وTCRترکیب 

  .است، یا جایی که تغییرات مکرر در خروجی الزم است، بکار رود
کند در حالیکه  شود، فراهم می  پله بیشتر می4هاي گسسته را که بندرت از  پله TSCدر این کاربردها، 

TCRشود  کنترل پیوسته مناسبی را سبب می.    
قادر است به طور )جریان جبران کننده (TCRئز اهمیت است که جریان توجه به این نکته حا

جریان .پیوسته یعنی بدون پله، از صفر تا حداکثر مقدار که به هدایت کامل مربوط می شود، تغییر نماید 
اثر افزودن جریان خازنی به جریان  .همواره پس فاز است بنابراین همواره توان راکتیو جذب می گردد 

TCRدر ربع دوم با یاس 4-22 داده شده در شکل، این است که مشخصه کنترل را مطابق شکل  نشان 
همانطوري که در مورد بانک هاي خازنی موازي معمول است، ممکن است خازنها به بیش از . نماییم 

   .یک گروه سه فاز تقسیم گردند طوریکه هر گروه بطور جداگانه با کلید قدرت سوئیچ می شوند
ردن راکتورهاي کوچک با خازن هاي هر فاز  می توان آنها را براي فرکانس هاي معین همنوا با سري ک

 را فیلتر نموده و از عبور آنها از TCRکرده طوري که جریان هاي  هارمونیک تولید شده به وسیله 
 . سیستم خارجی ممانعت کرد 

اي از   ها براي فراهم نمودن درجهSVCتوان از  ها بر پایه یک فاز تنظیم شده باشند، می اگر کنترل
هاي هارمونیک   این عمل موجب بوجود آمدن جریانTCRمتعادل نمودن فاز استفاده کرد، اما در طرح 

  .سوم شده که براي مقابله با آن باید در طراحی، فیلتر هارمونیک نیز در نظر گرفته شود
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  تایریستور کنترل و خازن تایریستور سوئیچترکیب راکتور مشخصه ولتاژ وجریان 4-22شکل 

  
هاي تایریستوري، حداقل است و در  گذاري اولیه خصوصاً براي کلید  سرمایهTCR-FC در طرح

توان ، تلفات حداقل است اما در حداکثر جذب ) پیش فازMvar(خازنی توان راکتیو حداکثر تولید 
دهد تا خروجی خازن  یادي از خود عبور می جریان زTCR، زمانی که ) پس فاز Mvar(سلفی راکتیو 

توان  گیرند، می ها مورد استفاده قرار میTCRهنگامی که . ثابت را خنثی کند، تلفات حداکثر است
    را به نحوي تنظیم کرد که در سطح خروجی مناسب، خارج شده بطوریکه در ناحیه TSCهاي  پله

.  دهند و در نتیجه تلفات بسیار کمتر است  جریان عبور میTCR کوچکتر و FCپس فاز، فقط یک 
یعنی (گذاري ارزیابی شده براي تلفات، هزینه کلی   و نرخ هزینه سرمایهSVCبسته به سیکل عملکرد 

 SVCبه کمک یک . اي کمتر شود تواند بطور قابل مالحظه ، می)TCR/TSCهزینه در طول عمر طرح 
   ترکیب.ور بهبود میرایی سیستم قدرت، مدوله کردتوان سیگنال ولتاژ مرجع را به منظ  می TCRشامل
TSC وTCR تواند توان  سیگنال مدوالسیون می .را افزایش می دهد) محدوده عملکرد( انعطاف کنترل

 داراي چندین پله نیز TSCاز یک . هاي تغییر آنها باشد فاز ولتاژ یا نرخ) هاي( عبوري خط، زاویه
  . یک سیستم انتقال استفاده کردتوان براي فراهم کردن میرایی در می

از لوازمات عمومی جبران سازي این است که جبران کننده از رنج پیش فاز تا پس فاز بسط داده 
 توام با خازن هاي ثابت قادر نیستند جریان پس فاز تولید نمایند مگر اینکه مقدار نامی TCRیک . شود 

مقدار نامی توان راکتیو جذب شده . اوز نماید  از مقدار نامی راکتیو خازن ها تجTCRتوان راکتیو 
  .  و خازن هاي ثابت می باشد TCRمنتجه برابر با تفاوت مقدار نامی توان راکتیو 
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هنگامی که یک گروه خازن از مدار قطع یا به مدار سوئیچ می شود، زاویه هدایت همراه با سایر 
      توان راکتیو خازنی که اضافه یا کم سیگنال هاي مرجع بالفاصله تنظیم می شود طوري که مقدار 

آنگاه مطابق نیازمندي هاي سیستم زاویه .  معادل است TCRمی شود دقیقاً با تغییر توان راکتیو القایی 
 یک آرایش .هدایت به طور پیوسته تغییر می نماید تا اینکه سوئیچ کردن خازن بعدي انجام گیرد 

براي یک محدوده خروجی . شان داده شده است  ن4-23 تک فاز در شکل TSC – TCRابتدایی 
 .  است TCR و یک TSC شاخه  nخازنی داده شده، این آرایش شامل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TSC  با TCRترکیب  4-23شکل 
 اضافی، TCRالبته محدوده القایی هم می تواند تا هر مقدار نامی حداکثر با استفاده از شاخه هاي 

را می توان به صورت  4-23شکل نشان داده در  TSC – TCR توان رآکتیو کرد مولدلعم. توسعه یابد 
  :زیر شرح داد

در اولین دوره، خروجی مولد توان رآکتیو .  دوره تقسیم شده است nکل محدوده خروجی خازنی به 
 عبارت است از کل توان نامی که به Qcmax قابل کنترل است، که Qcmax / nدر محدوده صفر تا 

  در این فاصله، یک بانک خازنی به داخل مدار سوئیچ.  ایجاد می شود TSC شاخه هاي وسیله همه
 با تأخیر زاویه TCRو به طور همزمان جریان داخل ) sw1مثالً با آتش کردن والو تریستوري (می شود 

) مثبت (TCR و  )منفی (TSCآتش مناسب تنظیم می شود، به صورتی که جمع خروجی توان رآکتیو 
  .  خروجی خازنی مورد نیاز شود برابر

، n Qcmax2 / تا Qcmax / n امین فاصله، توان خروجی در محدوده هاي nو ....در دومین، سومین، 
Qcmax / n تا Qcmax / n3 ،  ..... وQcmax / n)n-1 ( تاQcmax ،می تواند با سوئیچ کردن دومین 
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 براي جذب توان رآکتیو خازنی TCRتفاده از  امین بانک خازنی به داخل مدار و اسn، و .... سومین، 
 .اضافی، کنترل شود 

           مشخصه توان رآکتیو مورد نیاز در مقابل توان رآکتیو خروجی، براي مولد توان رآکتیو نوع
TSC – TCRهمانطور که مشاهده می شود، توان رآکتیو .  نشان داده شده است 4-24  در شکل

 ها تغییر داده شده تا توان راکتیو مورد نیاز، با یک TSC پله اي توسط  ، به صورتیQcخروجی خازنی 
 مدار خالص توان رآکتیو خازنی اضافی تقریب زده شود و خروجی نسبتاً کوچک توان رآکتیو القایی

TCR ،یعنیQL استفاده شده تا توان هاي رآکتیو خازنی اضافی حذف گردند . 

از اصول  TSC – TCRتیو در یک مولد توان رآکتیو نوع مشخصه تلفات در برابر خروجی توان رآک
در خروجی توان رآکتیو صفر یا اندکی پایین تر از آن، همه بانک هاي . عملکرد اولیه آن پیروي می کند 

 صفر است یا در حد قابل صرف نظر کردن TCR جریان ،خازنی به خارج از مدار سوئیچ می شوند
 . یا تقریباً صفر است کوچک است، و در نتیجه، تلفات صفر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TSC – TCRمشخصه تلفات در برابر خروجی توان رآکتیو در یک مولد توان رآکتیو نوع  4- 24شکل

 
  
  
  
  
  
  

  
 TSC – TCR توان رآکتیو نوع  استاتیکیخروجی در یک مولد مشخصه تلفات در برابر توان رآکتیو 4- 25شکل
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 ها به مدار سوئیچ می شوند، در TSCعداد فزاینده اي از همین که خروجی خازنی افزایش می یابد، ت
 که به مدار TSCبه این ترتیب با هر بانک .  توان رآکتیو خازنی اضافی را جذب می کند TCRحالی که 

   نیز اضافهTCR  تلفات به این تلفات ثابت،. سوئیچ می شود، تلفات به اندازه ثابتی افزایش می یابد 
 ، تلفات مولد توان TSC از حداکثر تا صفر بین کلیدزنی هاي متوالی بانک هاي می شود، که مقدار آن

  )4-25شکل (. به طور متوسط، متناسب با خروجی توان رآکتیو تغییر می کند TSC – TCRرآکتیو نوع 
 به کار رود، آن گاه به طور متوسط شانس معقولی وجود TSCبه هر حال، اگر دو یا چند شاخه 

، در لحظه اي )یا بدون هر گونه شارژ( چند بانک خازنی داراي شارژ با پالریته مطلوب دارد که یک یا
  ] 1و2 و3[. که در آن افزایشی در خروجی خازنی مورد نیاز است، در دسترس قرار گیرند 

 
  مولدهاي توان رآکتیو نوع کنورتور سوئیچ شونده ) 4-4

یا رآکتور، و با  acیم، بدون استفاده از خازن هاي امکان تولید توان رآکتیو قابل کنترل به صورت مستق
این کنورتورها .  آشکار نمود 1976 در سال " گایوگی "کلیدزنی متعدد کنورتورهاي قدرت را آقاي 

به عنوان منابع ولتاژ و جریان عمل می کنند و اساساً توان رآکتیو را بدون اجزاء ذخیره ساز انرژي 
از لحاظ عملکردي، و .  تولید می کنند acناوب در میان فازهاي سیستم رآکتیو و با چرخاندن جریان مت

از نقطه نظر تولید توان رآکتیو، عملکرد آنها مشابه یک ماشین سنکرون ایده آل است که توان رآکتیو 
       آنها مانند ماشینی که با توان مکانیکی کار می کند،. خروجی آن با کنترل تحریک تغییر می کند 

              تأمین شوند، توان حقیقی نیز با سیستم )dcمعموالً ( نند در صورتی که از یک منبع مناسبمی توا
ac به دلیل این تشابهات با یک مولد گردان سنکرون، آن ها را اصطالحاً مولدهاي استاتیک . مبادله کنند

ل هاي مناسب براي عمل بدون منبع انرژي و با کنتر SSGهنگامی که یک . می نامند ) SSG(سنکرون 
ش که جبران ساز  امانند مشابه آنالوگ ،کردن به عنوان جبران ساز رآکتیو موازي بسته شده، کار می کند

             نام دارد، اصطالحأ به آن جبران ساز سنکرون استاتیکی) کندانسور(سنکرون گردان 
  .  می گویند )  STATCOM کندانسور یا(

  بهac یا ac به dcترل می تواند به وسیله تمام انواع کنورتورهاي سوئیچ شونده توان رآکتیو قابل کن

ac ل عموماً کنورتور ونوع ا.  تولید شودdc به ac  در حالی که نوع . یا فقط کنورتور نامیده می شود
ها عملکرد عادي کنورتور. دوم را تغیر دهنده فرکانس یا کنورتور فرکانس یا سیکلوکنورتور می نامند 

 با ac   از یک فرکانس به توانac است و کار تغییر دهنده هاي فرکانس، تغییر توان ac به dcتغییر توان 
یک کنورتور قدرت از هر یک از این دو نوع، شامل آرایه اي از کلیدهاي حالت . فرکانس دیگر است 
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نتیجه یک کنورتور در . جامد است که ترمینالهاي ورودي را به ترمینالهاي خروجی متصل می کند 
قدرت سوئیچ شونده ، هیچ نوع ذخیره انرژي داخلی ندارد و به این ترتیب توان ورودي لحظه اي باید 

هم چنین پایانه هاي ورودي و خروجی باید مکمل یکدیگر باشند، . برابر توان خروجی لحظه اي باشد 
د یک منبع ولتاژ فعال مثل یک که می توان(یعنی اینکه، اگر ورودي منتهی به یک منبع ولتاژ است 

که در (آنگاه خروجی بایستی منتهی به یک منبع جریان باشد ) باطري، یا غیر فعال مثل یک خازن باشد
) عمل همیشه به معنی یک منبع ولتاژ با یک منبع امپدانس القایی یا یک امپدانس القایی غیر فعال است

   معموالً به عنوان ورودي در نظر گرفته dc ه هاي ، پایانac به dcو برعکس، در حالت کنورتورهاي 
می شوند و بنابراین کنورتورهاي منبع ولتاژي یا منبع جریانی بر حسب این که با یک منبع ولتاژ 

  .موازي شده باشند از یکدیگر تمیز داده می شوند ) القاگر(یا با یک منبع جریان ) خازن(
 به کار می روند، نوع منبع ولتاژي  FACTSده هاي کنورتورهایی که در حال حاضر در کنترل کنن

  . هستند 
  :دالیل عمده براي ترجیح کنورتورهاي منبع ولتاژي عبارتند از 

کنورتورهاي منبع جریانی نیاز به نیمه هادي هاي قدرت با قابلیت مسدود سازي دو جانبه ولتاژ، )1
                ت قطع دریچه هستند نیمه هادي هاي توان زیاد در دسترس که داراي قابلی. دارند

)GTOها وIGTBیا اصالً نمی توانند ولتاژ معکوس را مسدود کنند یا می توانند این کار را فقط با )  ها
 . انجام دهند ) مثل افزایش تلفات هدایت(تأثیر مخرب بر پارامترهاي مهم دیگر 

ریان از نوع رآکتور شارژ شده با جریان، کنورتور به یک منبع جdc در عمل منتهی کردن ترمینالهاي ) 2
 . بسیار پر تلفات تر از اتصال انتهایی توسط منبع ولتاژ از نوع خازن شارژ شده با ولتاژ است 

 دارد، که معموالً بصورت acکنورتور منبع جریانی نیاز به پایانه اي از نوع منبع ولتاژ در ترمینالهاي )3
 acع ولتاژي نیاز به پایانه اي از نوع منبع جریان در ترمینالهاي کنورتور منب. یک فیلتر خازنی است 

 .دارد، که به صورت طبیعی با اندوکتانس نشتی ترانسفورماتور کوپل کننده تأمین می شود 

قابلیت ایجاد یک حفاظت خودکار براي )  بزرگdcیعنی یک خازن (اتصال انتهایی با ولتاژ منبع ) 4
کنورتورهاي منبع جریانی . ابر وضعیت هاي گذراي خط انتقال را دارد نیمه هادي هاي قدرت، در بر

   ممکن است  نیاز به حفاظت هاي اضافی، در برابر اضافه ولتاژ ها یا مقادیر ولتاژ نامی باالتر، براي
به هر حال، کنورتورهاي منبع جریانی یک مزیت عمده بر همتاي منبع . نیمه هادي ها داشته باشند 

که به دلیل .  دارند و آن ایمنی تقریباً کامل آنها در برابر اتصال کوتاه ترمینال ها است ولتاژي خود
  .  می باشد – که توسط منبع جریان تأمین  می شود –محدودیت ذاتی جریان خروجی آنها 
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  :اصول اولیه عملکرد کنورتورها ) 4-4- 1

ه صورت شماتیک و تک خطی در شکل   بطرح اولیه کنورتور منبع ولتاژي براي تولید توان رآکتیو
  .نشان داده شده است  26-4
  
  
  
  
  
  
  
  

 توان راکتیو بوسیله چرخش در کلید زنی تولید 4-26شکل  
  کنورتور منبع ولتاژي

  
  

  
 ایجاد شده، کنورتور، مجموعه اي از Cs ورودي، که با یک خازن شارژ شده dc از یک منبع ولتاژ 

هر ولتاژ خروجی .  تولید می کندacرل را با فرکانس سیستم قدرت ولتاژهاي خروجی سه فاز قابل کنت
) عمل با اندوکتانس نشتی فاز ترانسفورماتور کوپالژ، تأمین می شود در(از طریق یک رآکتانس ارتباطی 

  با تغییر .می شود  هم فاز و کوپلهac با ولتاژ متناظر خود در سیستم  )0,15 تا  p.u. 0,1 ( نسبتاً کوچک
می تواند به صورتی  ac ولتاژهاي خروجی تولید شده، تبادل توان رآکتیو بین کنورتور و سیستم دامنه

بنابراین، اگر دامنه ولتاژ خروجی به باالتر از ولتاژ . مشابه همان ماشین سنکرون گردان، کنترل شود 
     سیالن acتم  افزایش یابد، آنگاه جریان از طریق رآکتانس هاي رابط از کنورتور به سیسacسیستم 

اگر دامنه ولتاژ خروجی به .  تولید می کند ac  براي سیستم) خازنی(می یابد، و کنورتور توان رآکتیو 
 به کنورتور سیالن می یابد و ac کاهش یابد، آنگاه جریان رآکتیو از سیستم acکمتر از ولتاژ سیستم  

 باشد، تبادل acلتاژ خروجی برابر ولتاژ سیستم اگر دامنه و. جذب می کند ) القایی(کنورتور توان رآکتیو 
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 که با یک ac به dc  ولتاژ خروجی سه فاز به وسیله یک کنورتور منبع ولتاژي.توان رآکتیو صفر است 
  . خازن ذخیره انرژي کار می کند، تولید می شود 

د، از تعدادي تمام کنورتورهاي عملی که تاکنون در کاربردهاي واقعی انتقال به کار گرفته شده ان
 سه  دو سطحی شش پالسه تک فاز یا، پل هايHکنورتور ابتدایی تشکیل شده اند، یعنی از پل هاي 

والوهاي مورد .  نشان داده شده اند 4-27، که در شکل  سه فاز سه سطحی دوازده پالسه، یا پل هايفاز
ادي قدرت سري شده، مثالً نیمه ه) 10 تا3(استفاده در کنورتورهاي ابتدایی معموالً شامل تعدادي 

در حالت پل تک فاز، کنورتورهاي اولیه . ( با دیودهاي موازي معکوس، هستند GTOتریستورهاي 
کامل، به جاي دستگاههاي کلیدزنی منفرد، می توانند به صورت سري در یک مدار ارتباط زنجیره اي 

  ) متصل شوند
 یا شبه مربعی یا داراي مدوالسیون هر کنورتور ابتدایی یک شکل موج ولتاژ خروجی مربعی،

این شکل موج هاي ولتاژ جزیی، نسبت به یکدیگر داراي جابه جایی فاز . عرض باند، تولید می کند 
به طور معمول با استفاده از اجزاء مغناطیسی  و بعدا ً) یا در غیر این صورت مکمل یکدیگرند( هستند 

  .کل کنورتور را تولید نمایند مناسب ترکیب می شوند، تا ولتاژ خروجی نهایی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   طرح هاي اولیه کنورتور براي تولید توان راکتیو 4-27شکل 
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 با طراحی مناسب این ولتاژ خروجی نهایی می تواند به اندازه کافی به یک موج سینوسی تقریب 
یک شکل موج ولتاژ  4-28به عنوان مثال، شکل . زده شود، به صورتی که هیچ فیلتر کردنی نیاز نباشد 

 پالسه را نشان می دهد که یا از ترکیب خروجی هشت کنورتور دو سطحی شش پالسه یا 48خروجی 
    .چهار کنورتور سه سطحی دوازده پالسه تولید شده است

  
  
  
  
  
  
   

  
  

  
  . پالسه که توان راکتیو تولید می کند48شکل موج ولتاژ خروجی و جریان تیپ در یک کنورتور  4-28شکل 

  
      عملکرد کنورتورهاي منبع ولتاژي که به عنوان مولد توان رآکتیو استاتیکی قابل کنترل به کار

می روند، می تواند بدون درنظر گرفتن جزئیات عملکرد والوهاي کنورتور با قوانین پایه اي فیزیکی که 
یح در این واقعیت کلید توض. بر روابط بین توان هاي خروجی و ورودي حاکم است، توضیح داده شود 

فیزیکی نهفته است که، مانند همه کنورتورهاي سوئیچ کننده توان، توان لحظه اي خالص در ترمینالهاي 
با چشم پوشی از ( باشد dc باید همیشه برابر توان لحظه اي خالص در ترمینالهاي ورودي acخروجی 

  ) .نقاط کلیدهاي نیمه هادي
ولتاژهاي خروجی آن طوري کنترل (و خروجی ایجاد می کند از آنجا که کنورتور فقط توان رآکتی

خازن شارژ (، توان حقیقی ورودي که توسط منبع )  هم فاز باشندacمی شوند که با ولتاژهاي سیستم 
به عالوه ) .  نیز صفر استacزیرا کل توان لحظه اي در طرف (تأمین می شود بایستی صفر باشد ) شده

 هیچ  dcبر حسب تعریف صفر است، خازن) dcدر خازن (فرکانس صفر از آنجا که توان رآکتیو در 
را به c  به عبارت دیگر کنورتور به سادگی سه ترمینال. نقشی در تولید توان رآکتیو بازي نمی کند 
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. صورتی به هم متصل می کند که جریان هاي خروجی رآکتیو می توانند آزادانه بین آنها سیالن نمایند 
 می توان دریافت که کنورتور، سیالن جریان چرخشی در بین فازها را با acنالهاي سیستم با نگاه از ترمی

  . مبادله توان لحظه اي صفر میان آنها برقرار میکند 
   ذخیره ساز، به دلیل تساوي توان هاي لحظه اي خروجی و وروديdcاز نظر تئوري نیاز به خازن 

به این .  یک موج سینوسی کامل نیست ac به dcتور شکل موج ولتاژ خروجی کنور. فوق الذکر است 
داراي یک مؤلفه نوسان کننده است، حتی اگر جریان هاي ) VA(دلیل، توان لحظه اي خروجی خالص 

این وضعیت در سیستم هاي عملی با تقریب (خروجی کنورتور موج هاي سینوسی خالص باشند 
برابري توانهاي لحظه اي ورودي و خروجی،  براي تخطی نکردن از ، بنابراین.)زیادي وجود دارد

 ذخیره ساز که ولتاژ ثابتی را در ترمینال  dcاز خازن ) داراي ریپل(کنورتور بایستی جریان نوسان کننده 
لذا حضور مولفه هاي ریپل دار جریان ورودي به طور کامل ناشی از  . بکشد ،کندمی ورودي تأمین 

  . که خود تابعی از روش ساخت شکل موج خروجی هستندمولفه هاي ریپل دار ولتاژ خروجی است
در یک مولد توان رآکتیو کاربردي، کنورتورهاي ابتدایی دو یا سه سطحی الزامات عملی هارمونیک 

به هر حال با ترکیب تعدادي از . برآورده نمی کنند )  dcخازن(را براي ولتاژ خروجی یا جریان ورودي 
 –و یا با استفاده تقریبی از مدوالسیون عرض باند (تاري چند پالسه این کنورتورهاي پایه اي در ساخ

PMW –اعوجاج ولتاژ خروجی و ریپل جریان خازن از نظر )  یا تکنیک هاي دیگر شکل دهی موج
  . تئوري می تواند تا حد دلخواه کاهش یابد 

 ذخیره شده در در یک کنورتور کاربردي، سوئیچ هاي نیمه هادي بدون تلفات نیستند، لذا انرژي
اما با تأخیر دادن به ولتاژهاي خروجی کنورتور به میزان .  با تلفات داخلی مصرف می شود  dcخازن 

به این ترتیب .  تأمین شود ac این تلفات می تواند توسط سیستم acاندکی نسبت به ولتاژهاي سیستم 
داخلی خود را پوشش دهد و  جذب می کند تا تلفات acکنورتور مقدار کمی توان حقیقی از سیستم 

یه فاز هم می تواند براي کنترل تولید یا ومکانیزم تنظیم زا. ولتاژ خازن را در سطح مطلوب نگه دارد 
جذب توان رآکتیو با افزایش یا کاهش ولتاژ خازن و از این طریق دامنه ولتاژ تولیدي کنورتور، مورد 

به  acن دامنه ولتاژ خروجی کنورتور و ولتاژ سیستم به یاد آورید که اختالف بی. (ار گیرد راستفاده ق
تولید شده یا جذب شده را،  طور کامل مقدار و جهت سیالن جریان رآکتیو و به دنبال آن توان رآکتیو

 حتی در یک کنورتور کامل نیز، در برقراري تعادل انرژي مورد نیاز بین  dc خازن .)تعیین می نماید
  . دل دینامیکی خروجی توان رآکتیو کارکردي حیاتی دارد ورودي و خروجی، در زمان تبا
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یا با یک دستگاه ذخیره ساز انرژي ) مثالً باطري ( dcالبته ممکن است که کنورتور را با یک منبع 
در این صورت . مجهز نمود )  بزرگ یا یک مغناطیس ابر رسانا dcمثالًیک خازن(با ظرفیت قابل توجه 

و به .  کنترل نماید acله توان رآکتیو و هم مبادله توان حقیقی را با سیستم کنورتور می تواند هم مباد
قابلیت کنترل توان حقیقی به همراه . این ترتیب به صورت یک مولد سنکرون استاتیکی عمل نماید 

توان رآکتیو، جنبه بسیار حائز اهمیتی است که می تواند به صورت مؤثر در کاربردهایی مانند میراسازي 
. انات توان، مسطح سازي منحنی بار و تأمین توان غیر قابل قطع براي بارهاي حساس بکار رود نوس

این خاصیت منحصراً  در مولدهاي توان رآکتیو نوع کنورتورهاي سوئیچ شونده وجود دارد، و در اصل 
  . مایه تمایز آن از همتاي قدیمی تر یعنی مولد نوع کنترل شده با تریستور متداول است 

  
  رویکرد اصلی کنترل ) 4-4- 2

عملکرد حاصل آن راه بردن کلیدهاي قدرت . کنترل داخل یک بخش جدایی ناپذیر کنورتور است 
کنورتور است، تا یک شکل موج بنیادین ولتاژ خروجی ، با زاویه فاز و مقدار خواسته شده، به صورت 

 کنترل داخلی را می توان به شکل به این طریق کنورتور قدرت با.  تولید شود acسنکرون با سیستم 
که توسط اندوکتانس نشتی ترانس کوپله (یک منبع ولتاژ سینوسی سنکرون در پشت یک رآکتور رابط 

       در نظر گرفت، که دامنه و زاویه فاز آن به وسیله کنترل کننده بیرونی) کننده تأمین می شود
  . ترل می شوند از طریق سیگنالهاي مرجع مناسب، کن) STATCOMسیستم (

کارکرد اصلی کنترل داخلی، راه بردن کلیدهاي قدرت کنورتور است تا یک شکل موج خروجی 
. مورد نیاز براي جبران سازي را تسریع نماید ) و حقیقی(سنکرون تولید شود که تبادل توان رآکتیو 

 این کار را با کنترل داخلی،.  نشان داده شده است 4-29همانگونه که به صورت شماتیک در شکل 
       انجام– که بوسیله کنترل بیرونی تأمین شده –  محاسبه مدار و زاویه فاز ولتاژ خروجی مورد نیاز

را ) الگوهاي عملکرد دریچه( کننده –می دهد ومجموعه اي از شکل موج هاي هماهنگ و زمان بندي 
 را در کنورتور، در ارتباط با ولتاژ   این الگوها دوره هاي زمانی وصل و قطع هر کلید.تولید می نماید

این شکل موج هاي زمان بندي کننده داراي ارتباط فازي  .روجی خواسته شده تعیین می کنند خ
اي میان خود هستند که با تعداد پالس هاي کنورتور روش مورد استفاده براي ساختن  تعریف شده

  .تعیین می شود)  درجه 120معموالً ( شکل موج ولتاژ خروجی و ارتباط زاویه فازي بین سه خروجی 
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   کنترل درونی کنورتورکارکردهاي اصلی4-29شکل 
  

    مقدار و زاویه ولتاژ خروجی دو پارامتر داخلی هستند که جریان حقیقی و رآکتیوي را که کنورتور
      کند، تعیین مبادله میacمی کشد و از آن طریق توان حقیقی و رآکتیوي را که کنورتور با سیستم 

اگر کنورتور محدود به مبادله توان رآکتیو باشد، یعنی اینکه منحصراً به عنوان مولد استاتیکی . می کنند
از این جا، . توان رآکتیو کار کند، آن گاه ورودي مرجع به کنترل داخلی، توان رآکتیو مورد نیاز است 

 مورد  dcی کنورتور را استنتاج می کند تا ولتاژ  و مقدار و زاویه فاز براي ولتاژ خروج کنترل داخلی،
  dc مستقیماً متناسب با ولتاژ خازنacقدار ولتاژ خروجی م برقرار نماید ، زیرا  dcنیاز بر روي خازن 

به دلیل این تناسب ، جریان رآکتیو خروجی در یک رویکرد می تواند بطور غیر مستقیم از طریق . است 
) که آن هم به نوبه خود با زاویه ولتاژ خروجی کنترل می شود(کنترل شود  dc کنترل کردن ولتاژ خازن

 یا در رویکردي دیگر، مستقیماً با مکانیزم کنترل ولتاژ داخلی کنورتور کنترل شود که در این حالت ولتاژ

dc ) ثابت نگه داشته می شود ) با کنترل زاویه .  
  : می توان بدین صورت در نظر گرفت مولد توان رآکتیو استاتیکی مبتنی بر کنورتور را

یک منبع ولتاژ سنکرون که می تواند جهت کشیدن جریان خازنی یا القایی، تا حداکثري که مقدار نامی 
MVA توجه به این نکته حائز اهمیت است که حداکثر جریان رآکتیو .  آن تعیین می کند، کنترل شود

  . ی آن کمتر شود قابل تداوم است حتی اگر ولتاژ سیستم تا حد زیادي از مقدار نام
 که دمولد توان رآکتیو نوع کنورتور منبع ولتاژي می تواند یک منبع ولتاژ سنکرون در نظر گرفته شو

 که می تواند در یک محدوده تعریف شده بین –جریان رآکتیو را، متناسب با یک مرجع بیرونی 
.  می کشد ac از سیستم – است acاژ سیستم حداکثرهاي خازنی و القایی تغییر کند، و مستقل از ولت

نشان داده شده، فقط با حداکثر   4-30شکل این مولد توان رآکتیو همانگونه که در V-Iمنطقه عملکرد 
  .مقدار نامی ولتاژ  جریان کنورتر محدود می شود 
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  اژي در یک مولد توان راکتیو نوع کنورتور منبع ولتV-I  محدوده عملکرد 4- 30شکل
  

زمان پاسخ دینامیکی این نوع مولد توان رآکتیو به دلیل تأخیر انتقال تقریباً قابل چشم پوشی آن، 
       و FC-TCR(از آن چیزي است که با همتاي امپدانس متغیر آن ) تا چند برابر(عموماً بسیار سریعتر 

TSC-TCR ( دلیل اصلی آن است که . دالیل متعددي براي این امر وجود دارد . قابل حصول می باشد
به کار رفته در کنورتور و لذا هر دو لبه آغاز و )  هايGTO(هر دو لحظه وصل و قطع نیمه هادي هاي 

و TCRدر حالی که در بانک هاي . پایان شکل موج تولید شده توسط کنورتور می توانند کنترل شوند 
TSC جریانی که می کشند، قابل کنترل  فقط لحظات وصل تریستورها و لذا فقط لبه آغاز شکل موج

 قابلیت وصل .) حتی لحظه وصل و تنها محدود به یک لحظه در هر سیکل استTSCدر مورد (هستند 
و قطع نیمه هادي ها حالت هاي عملکرد اختیاري را نیز براي کنورتور تسهیل می کند، مثالً مدوالسیون 

 ها TCR و TSCحی، که با جا به جایی اختار شکل موج چند سطسعرض باند، برش دادن شکل موج، 
 درصد تغییر در مقدار ولتاژ خروجی 15دلیل مهم دیگر آن است که فقط حدود . ممکن نیستند 

 براي حصول به این امر TSC  وTCR. تغییر می دهد % 100کنورتور، جریان رآکتیو خروجی را 
الوه مولد توان راکتیو مبتنی بر به ع. بایستی از وصل کامل به قطع کامل یا بر عکس منتقل شوند 

و به تبع آن مقدار ولتاژ  ( dcکنورتور قابلیت منحصر بفردي هم براي افزایش یا کاهش ولتاژ خازن 
 عالوه بر استفاده از – ac، با یک نوبت مبادله توان حقیقی کوتاه مدت با سیستم )خروجی هر سه فاز

ربردهاي انتقال توان زیاد استفاده از کنورتور هاي منبع هم چنین در کا.  دارد –کنترل ولتاژ داخلی خود 
هستند، که )  یا باالتر24(ولتاژي بنابر مجموعه اي از دالیل فنی و اقتصادي ، داراي ساختار چند پالسه 
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می توانند به میزان ) تأثیر زیاد بر جریان رآکتیو خروجی به دلیل تغییر کم ولتاژ(بنابر دالیل فوق الذکر 
مولدهاي توان رآکتیو مبتنی بر . (حظه اي در اصالح زمان پاسخ قابل حصول، مشارکت نمایند قابل مال

TCR /TSCًاما .  پالسه دارند 12ساختار شش پالسه و گاهی   نیز بنابر دالیل فنی و اقتصادي معموال
داکثر تأخیر زیرا ح. حتی اگر تعداد پالس هاي اینها افزایش یابد، اصالح زمان پاسخ محدود خواهد بود 

زمان  . با تغییر تعداد پالس ها به میزان قابل توجهی تغییر نمی کند TCR /TSCکلی مولد توان رآکتیو 
پاسخ بسیار سریع که فی نفسه با مولد توان راکتیو مبتنی بر کنورتور قابل حصول است، عمومأ براي 

قال کم، یک حلقه مسدود عرض جبران سازي خطوط انتقال مورد نیاز نمی باشد اما مزیت تأخیر انت
 در گستره بسیار وسیع STATCOMباند با فرکانس وسیع را ممکن می سازد که باعث عملکرد متعادل 

   . ممکن است می شود SVC نسبت به آن چه که با acتري از امپدانس 
) نابراس(تلفات کنورتور، ناشی از هدایت نیمه هادي و تلفات کلید زنی و نیز تلفات مدار کاهنده 

این تلفات به مقدار زیادي بستگی به مشخصات نیمه هادي هاي قدرت مورد استفاده در . است 
   .کنورتور و تعداد کلید زنی هایی که آنها باید در یک سیکل اصلی انجام دهند، دارد

  
  
   تابع تبدیل وعملکرد دینامیکی )4- 3-4

 شده نمایش گر رابطه حالت ماندگار نشان داده 4-31 جبران ساز استاتیک که در شکل V-Iمشخصه 
رفتار دینامیکی جبران ساز در محدوده عادي جبران سازي می تواند با بلوك دیاگرام ابتدایی . است

در محدوده ي عملکرد خطی جبران ساز ، ولتاژ ترمینال  .  مشخص شود 4-32نشان داده شده در شکل 
VT  می تواند بر حسب ولتاژ داخلی Vو ولتاژ مرجع   VRefبه صورت زیر بیان شود4-32  از شکل :  

  
)11-4(  
  

است، تنها  )متغیر(از انجا که هدف، تعیین میزان مناسب بودن تنظیم ولتاژ ترمینال در برابر ولتاژ سیستم 
0Reتغییرات کوچک را در نظر گرفته و فرض نمایید که  =fV آن گاه تغییرات دامنه ولتاژ .    است

  : می تواند به صورت زیر بیان شود ∆Vدر برابر تغییرات دامنه ولتاژ سیستم قدرت   ∆tV نالترمی
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   SVC مربوط به V-I مشخصه 4-31شکل              
  

  که  در آن
)13-4(  

  
)14-4(                                                          STdeG −=2  

  
)15-4(                                                           21GGG =  
  
)16-4(                                                        
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 میلی ثانیه بسته به تأخیر انتقال مولد 50 تا 10نوعاً حدود (PI ثابت زمانی اصلی کنترل کننده = 1Tو

  ) توان رآکتیو
 2T = میلی ثانیه10 تا 8نوعاً (ثابت زمانی مدار اندازه گیري دامنه  (  
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KG

1
1 1
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Td = میلی ثانیه براي 2,5نوعاً (تأخیر انتقال مولد توان رآکتیو TCR ، 5میلی ثانیه براي  TSC تا 0,2 و 
  )  میلی ثانیه براي کنورتور0,3

X=ImZ  )بخش رآکتیو امپدانس سیستم (  
K= و   % ) 5 تا 1نوعاً ( شیب تنظیمSر الپالس می باشد گ عمل .  

  
  تابع تبدیل اصلی جبران ساز استاتیکی توان راکتیوبلوك دیاگرام  4-32شکل 

  
     ترلهاي عملی جبران ساز اغلب در مدار پردازش سیگنال از فیلتر استفاده بایستی اشاره شود که کن

. می کنند که ممکن است ثابت زمانی هاي اضافی در تابع تبدیل هاي تحت تأثیر خود ایجاد نمایند 
  . مورد استفاده قرار می گیرند ) تأخر/ تقدم (گاهی اوقات مدارهاي تصحیح فاز 

  : تبدیل می شود به )4-12(ابطهتحت شرایط حالت ماندگار ر
                    

)        17-4(  
  

 تأیید می کند که هر چه شیب کوچکتر می شود، ولتاژ ترمینال مستقل از تغییرات )4-17(رابطه 
  .به طور مشابه با افزایش شیب ولتاژ ترمینال تنظیم نشده باقی می ماند . ولتاژ سیستم ثابت می ماند 

 که رفتار دینامیکی جبران ساز را تعریف می کند تابعی از )4-12(تی توجه داشت رابطههم چنین بایس
امپدانس سیستم قدرت است، یعنی اینکه امپدانس سیستم یک بخش غیر قابل تفکیک از حلقه باز 

 و لذا پایداري کنترل بستگی به امپدانس سیستم  معنی این سخن آن است که زمان پاسخ،. خورد است 
حداقل ظرفیت اتصال ( به همین دلیل کنترل معموالً براي حداکثر امپدانس سیستم مورد انتظار .دارد 
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ظرفیت اتصال (این البته به مفهوم آن است که اگر امپدانس سیستم کاهش یابد . بهینه می شود ) کوتاه
استاتیکی در جبران سازهاي . زمان پاسخ سیستم ، مقداري طوالنی تر خواهد شد ) کوتاه اضافه شود

 سیکل 4 تا 2( میلی ثانیه است 70 تا 30کاربردي، زمان پاسخ در بدترین حالت نوعاً در محدوده 
 در تغییرات امپدانس سیستم  بدترین حالت زمان پاسخ قابل تلرانسمقدار ) . درفرکانس سیستم قدرت

رد، که نهایتاً با حصول به مقدار زیادي بستگی به عرض باند فرکانس قابل دست یابی جبران ساز دا
  ] 1[.تأخیر انتقال مولد توان رآکتیو مورد استفاده محدود می شود

  
  جمع بندي مولدهاي استاتیکی توان راکتیو) 4- 5

انواع اصلی  در این جدول. آمده است(*) انواع اصلی مولدهاي استاتیکی توان راکتیو، در جدول 
، تلفات در برابر توان راکتیو V-Q و V-Iمولدهاي استاتیکی توان راکتیو از لحاظ هاي مشخصه 

خروجی، تولید هارمونیک، حداکثر تاخیر ازنظر تئوري و رفتار گذرا تحت اثر اغتشاشات ولتاژ سیستم 
  .باهم مقایسه شده اند
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   V-Q,V-I هاي مشخصه) 6-4
SVCبدیل به ها و رآکتورهاي سوئیچ شونده با تریستور، تشکیل شده، در خروجی کامل ت  که از خازن

 به صورت SVCبنابراین حداکثر جریان جبران سازي قابل وصول . شود یک ادمیتانس خازنی ثابت می
) 4-34(و ) 4-33(هاي  یب در شکلتیابد، و همان گونه که به تر  سیستم کاهش میacخطی با ولتاژ 

  .می یابدنشان داده شده، حداکثر توان رآکتور خروجی با مجذور این ولتاژ کاهش 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  SVC یک V-Iمشخصه ):4-34(شکل                                         SVC یک V-Qمشخصه ):4-33(شکل      
  

SVC هیچ روشی براي افزایش تولید توان راکتور در وضعیت گذرا ندارد، زیرا حداکثر جریانی خازنی 
   .شود م خارج میتواند بکشد دقیقاً با اندازه خازن و مقدار ولتاژ سیست که می

     تجاوز % 1حداکثر عدم تعادل معموالً از ( به طور معمول متعادل هستند acولتاژهاي سیستم 
بنابراین جبران سازها در شرایط عادي هر سه فاز را از نظر جریان خروجی یک جا کنترل می ) نمی کند

انس موازي مشابه براي سه فاز  معنی این سخن آن است که کنترل کننده آن سه ادمیتSVCبراي . کنند 
در نتیجه، با ولتاژهاي نامتعادل سیستم ، جریانهاي جبران سازي در هر فاز متفاوت . ایجاد می کند 

 ها بصورت منفرد کنترل TCRمی توان سه ادمیتانس جبران سازي را تنظیم زاویه تأخیر. خواهد بود 
به این ترتیب در چنین حالتی محتواي . کرد به صورتی که سه جریان جبران سازي یکسان شوند 

  در هر فاز متفاوت خواهد بود و حذف عادي آنها از طریق اتصال مثلث صورت nهارمونیکی ضریب 
این حالت عملکرد، بنابراین نصب فیلترهاي هارمونیک هاي سوم را که معموالً . نخواهد گرفت 

 ها به صورت منفرد در جبران سازي SVC به این دلیل کنترل فاز. ضرورتی ندارد الزامی خواهد کرد 
  . خطوط انتقال به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد 
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با توجه به طرح هاي جبران ساز مختلط به خصوص یک مورد مناسب را می توان از طریق 
 TSC-TCR با مولد توان رآکتیو مبتنی بر کنورتور در آرایش جبران سازي هاي TCRجایگزین کردن 

این جاگزینی منجر به برخی مزیت هاي مهم عملیاتی و .  به کار می روند، به وجود آورد که امروزه
  :کاربردي خواهد شد، از جمله 

ها بتوانند به داخل  TSCاز آن جهت که کنورتور می تواند بالفاصله  قبل از آنکه   پاسخ سریعتر،. 1
  .) ند توان رآکتیو جذب کند فقط می تواTCR (.مدار کلیدزنی شوند، خروجی خازن تأمین کند

کاهش در تولید هارمونیک و امکان حذف فیلترها ، از آن جهت که کنورتور می تواند طوري طراحی . 2
  )  منبع هارمونیک استSVC در TCR.(شود که هارمونیک بسیار کمی تولید کند 

     هت که کنورتوراز آن ج  انعطاف پذیري بیشتر در بهینه سازي از نظر مالك هاي ارزش تلفات،. 3
زن ها را با خروجی توان رآکتیو امی تواند توان رآکتیو را تولید و جذب کند و به این ترتیب کلیدزنی خ

  .خالص اضافی با نقصانی که کنورتور براي جذب یا تولید نیاز دارد، ممکن می سازد 
TCRوان رآکتیو کلیدزنی شد فقط می تواند توان رآکتیو را جذب کند، لذا ضروري است که خازن با ت .

 بایستی به مدار سوئیچ شود TSCبه عنوان مثال حتی در تقاضاي بسیار کم توان رآکتیو خروجی، اولین 
 را وادار به جذب توان رآکتیو خازنی بسیار زیادي می کند و باعث تلفات داخلی TCR که این امر

  ]1و6[. چشمگیري در نقطه کار جبران ساز می شود 
  
  یت تبادل توان حقیقی قابل) 4- 7

       STATCOMدارند، روشن است که ) حقیقی(هایی که نیاز به جبران سازي توان اکتیو  در کاربرد
، به منظور تبادل توان حقیقی acتواند واسطه مناسب ذخیره سازي انرژي با سیستم   میSVCبرخالف 

خازن (ا از یک منبع انرژي  قادر است توان حقیقی کنترل شده رSTATCOMباشد، یعنی این که، 
 خود کشیده dcاز طرف ترمینال ) سازي مغناطیسی ابر رسانا و غیره  بزرگ، باتري، پیل سوختی، ذخیره

 را به acتواند جذب انرژي از سیستم  هم چنین می.  به سیستم تحویل دهدacو آن را به صورت توان 
 این قابلیت بالقوه، ابزار جدیدي را براي بهبود .منظور شارژ نگه داشتن دستگاه ذخیره ساز، کنترل نماید

  .کند جبران سازي دینامیکی، اصالح بازدهی سیستم قدرت و عمالً جلوگیري از قطع توان، فراهم می
تواند مستقل از یکدیگر کنترل شود،   میac و سیستم STATCOMتبادل توان حقیقی و رآکتیو بین 

بنابراین، با .  و تولید و جذب توان رآکتیو قابل وصول استو هر ترکیبی از تولید و جذب توان حقیقی
تري  العاده مؤثر به یک دستگاه ذخیره ساز انرژي با ظرفیت مناسب، راهبردهاي فوقSTATCOM تجهیز
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العاده مؤثر کنترلی براي  به جاي دستگاه ذخیره ساز انرژي با ظرفیت مناسب، راهبردهاي فوق
یاراکتیو به منظور اصالح پایداري گذرا و میرایی نوسان توان، مدوالسیون توان خروجی حقیقی و 

باید توجه کرد که براي اغتشاشهاي دینامیکی کوتاه مدت، یک . تواند به مورد اجرا گذاشته شود می
تواند به صورت مؤثرتري به جاي  می) مثل یک مقاومت سوئیچ شونده(دستگاه مصرف کنندة انرژي 

 به ac به منظور جذب توان از سیستم STATCOM ساز انرژي، همراه با تر ذخیره دستگاه گران قیمت
، منتقل خواهد کرد dcهاي   به ترمینالac انرژي را از سیستم STATCOMبا این طرح ساده، . کار رود

توسط دستگاه مصرف ) dcمثالً با افزایش ولتاژ (و در آن جا، هر گاه مقدار انرژي اضافه شناسایی شود 
  .شود تلف خواهد شد  که به داخل مدار سوئیچ میکنندة انرژي

  
  ابعاد فیزیکی و نصب ) 8-4

را کنترل ) خازنی و القایی(، نه تنها توان راکتور خروجیSTATCOMاز دیدگاه نصب فیزیکی چون 
هاي رآکتور به همراه کلیه افزار  کند؛ به خازن بزرگ و بانک کند، بلکه آن را در درون خود تولید می می

روند، احتیاج  هاي متداول به کار می  هاي کنترل شده با تریستورSVCهایی که در  ه، و حفاظتمربوط
و نیز نیروي انسانی و )  درصد40 تا 30در حدود (نتیجۀ این امر کاهش چشمگیر در ابعاد کلی . ندارد
طقی که  آن را به مقدار زیادي براي نسب در مناSTATCOMابعاد فیزیکی کوچک . باشد ها می هزینه

بینی شده سیستم ممکن است  هزینۀ زمین داراي اهمیت اول است، و براي کاربردهایی که تغییرات پیش
  ] 1[ .سازد جایی تأسیسات را الزام آور کند، مناسب می جابه

  
  :  به شرح زیر است SVCکاربردهاي مختلف 

   :Flicker کاهش -1
د که چشم انسان نوسان فرکانس و ولتاژ را به تغییرات سریع توان رآکتیو باعث نوسان ولتاژ می شو

اولین .   می تواند این حالت را کاهش دهد SVC.المپها مشاهده می کند ) Flicker(صورت سوسوزدن 
SVC بدین منظور در اتیوپی نصب گردید 1964  صنعتی جهان در سال .  

   :افزایش پایداري ولتاژ -2
این ناپایداري باعث آسیب . شدت باعث ناپایداري شود وارد شدن کوره هاي الکتریکی می تواند به 

رساندن به موتورهاي القایی سه فاز می شود و همچنین ممکن است باعث کاهش بازده، گرمایی بیش 
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 در زامبیا  SVC نخستین بار براي این منظور یک  1968در سال . در عملکرد موتور شود ،از حد، نویز
  . نصب گردید 

  
   :هاکاهش هارمونیک -3

ی هارمونیکهاي جریان تولید می کند که این هارمونیکهاي جریان کبارهاي غیر خطی مانند کوره الکتری
اعوجاج ولتاژ ممکن است باعث عملکرد بد وسایل . می توانند باعث اعوجاج در ولتاژ شوند 

 شده توسط بار  می تواند هارمونیکهاي تولید SVCمدار فیلتر . کامپیوتري یا دیگر وسایل کنترلی شود 
  . جذب نماید و هارمونیکها را تا حد زیادي کاهش دهد TCRیا  
  
   :جبران توان رآکتیو -4

توان رآکتیو در خطوط انتقال باعث افزایش جریان و در نتیجه افت ولتاژ بیشتر در شبکه می شوند که 
آکتیو به افزایش توان   می تواند با جبران توان رSVC. این باعث محدود شدن توان انتقالی می شود 

  . می تواند عرضه و تقاضاي توان رآکتیو را کنترل کند SVCدرواقع . انتقالی کمک کند 
.  پرهیز از احداث خطوط جدید در صورتی که با از دست رفتن یک خط، تقویت ولتاژ الزم باشد -5

 عدد 5 به 8تقال را از ها، تعداد خطوط انSVC   در کبک کانادا، استفاده ازJames Bayدر خط انتقال 
  .کاهش داد 

 افزایش  فاصله انتقال و در عین حال حفظ ولتاژ هر بار در حد قابل قبول که در گسترش به مناطق -6
  .دور یا نواحی روستایی و نیز نواحی توسعه یافته مناسب است 

  ]3و7 و8[ .    زیر پوشش گرفتن خطر اضافه ولتاژهاي موقت در صورت قطع بار-7
  
   SVCکاربردهاي عملی ) 9-4

ها،  دهد که در آن، ترانسفورماتور را نشان می + SVC ،Mvar 75- / 150نمایی از یک ) 4-35(شکل
در یک واحد خنک کنندة کلیدهاي تریستوري  . اند هاي اصلی در محیط باز نصب شده راکتورها و خازن

 در حال حاضر در .اند آزادي نصب شدههاي دمنده هوا  در فضاي  تنها خنک کننده) با آب دیونیزه شده(
 براي کنترل ولتاژ و در برخی موارد به منظور افزایش پایداري، در حال SVCسراسر دنیا صدها 

           در شبکه) اغلب با کنترل تایریستوري(از این تأسیسات % 30در حدود . دهی هستند سرویس
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kv 275/400تا هایی   کشور انگلیس هستند و داراي ظرفیتMvar150 -/ Mvar150 +در . باشند می
   . اند  در یک کابین قابل حمل بکار گرفته شدهSVCها و کلیدهاي  بعضی از کاربردها، کنترل

  
  
  
  
  
  
  
  

  SVCنماي پرسپکتیو : 4- 35شکل
  

کند، بلکه نگامی که به دلیل تغییر نیازهاي  این نوع ساخت، نه تنها به محل و نصب اولیه کمک می
 را SVCجایی مجدد  ال، در محل دیگري از سیستم تقویت توان راکتیو الزم است، جابهسیستم انتق

هر چند اساس تئوري جبرانگرهاي موازي بر پایه سوئیچینگ مبدل در ابتدا دهه .  سازد پذیر می امکان
 بوجود امد اما توسعه عملی سخت افزاري بدلیل فقدان نیمه هادي فشار قوي مناسب تا اواسط دهه 70
 ] 3[. ادفت به تأخیر ا80
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