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  قدرت  کنترل توان راکتیودر سیستمھای  :دوره عنوان

اوب مي توان راكتیو بعنوان یكي از فاكتورھاي مھم در طراحي و بھره: هدف تمھاي قدرت الكتریكي متن ي و ساده مي برداري از سیس د. بصورت كل وان  باش ت

ً راكتیو ھستند نیاز بھ توان راكتیو دارند. در این کارگاه آموزشی ضمن آشنایی با توان راکتیو در شبکھ،  گفت كھ از آنجائیكھ امپدانس المانھاي شبكھ قدرت اكثرا
  روشھای مختلف کنترل آن بررسی می شود
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:دوره نتایج  
 

 آشنایی با توان راکتیو در شبکھ، روشھای مختلف کنترل آن بررسی می -١
  شود.

وان ، -٢ ریب ت ل اصالح ض ار از قبی ران سازي ب ھای جب ا روش نایی ب آش
  تنظیم ولتاژ ، ومتعادل كردن بارھاي نامتقارن.

دگار -٣ ت مان ال در حال تمھای انتق و درسیس وان راكتی رل ت ا کنت نایی ب آش
ین رل بمنظور بھره برداری بھینھ ازماش ال کنت نكرون و خطوط انتق اي س ھ

  ولتاژ آنھا .

ایی با انواع روشھای جبران سازي ،اثر جبران کننده گسترده آشن-٤
یکنواخت  بر كنترل ولتاژ،اثر جبران کننده گسترده یکنواخت بر روي توان 

راكتیو بارگیري خط ،اثر جبران کننده گسترده یکنواخت بر روي حداكثر 
  .ھاي استاتیكيسازي غیر فعال موازی ، جبران كنندهتوان انتقالي ، جبران

  
ھاي استاتیكي ،انواع اصلي جبران كننده كاربرد و مشخصات جبران كننده-٥

  .و روشھای کنترل آن
  : هافصل سر

 تئوري جبران سازي بار

ار (  ازي ب ران س داف جب ازي، اھ ران س ھ جب از ب وان: نی ریب ت اژ،  اصالح ض یم ولت از ،  تنظ ده نی ران كنن ھ جب ائي ك اي نامتقارن،بارھ ادل كردن بارھ متع
  دارند،استاندارد ھاي مورد قبول براي كیفیت تغذیھ)

 کنترل توان راكتیو درسیستمھای انتقال در حالت ماندگار

ھاي سنكرون بزرگ بایستي در وضعیت سنكرون باقي بمانند، ولتاژ بایستي نزدیك مقادیر نامي آنھا نگاھداشتھ ،ماشین acنیازمندیھاي اساسي در انتقال توان  (
ل جبران نشده ،خط جبران نشده در حالت بارداري،اثر طول خط، توان بار و ضریب توان بر ولتاژ و توان راكتیو، خطوط انتقال جبران شده ، شود،خطوط انتقا

بر كنترل   اثر جبران کننده گسترده یکنواخت،  بندي خط"سازي با تقسیممجازي، و "جبران مجازي،  Zo-ھاي اكتیو و پاسیو،انواع جبران سازي: كنندهجبران
  ) ولتاژ،اثر جبران کننده گسترده یکنواخت بر روي توان راكتیو بارگیري خط ،اثر جبران کننده گسترده یکنواخت بر روي حداكثر توان انتقالي

  سازی توان راكتیو و رفتار دینامیكی سیستم انتقالجبران

دا: اضرورت جبران كننده توان راكتیو قابل تنظیم  (  نكرون حتیاج بھ حفظ پای ینھاي س اژ در محدوده مجاز ، ري ماش ھ كنترل ولت اج ب یم ،احتی ھ تنظ اج ب احتی
  )پروفیل ولتاژ براي جلوگیري از جاري شدن توان راكتیو غیر الزم

  ھاي استاتیكيجبران كننده
ھاي استاتیكي ،انواع اصلي جبران كننده : راكتور با كنترل تایریستور ھمراه با خازنھاي ثابت ھاي استاتیكي،كاربرد و مشخصات جبران كنندهكنندهاساس جبران(

(TCR-FC) راكتور اشباع با خازن ثابت ،(SR-FC)  خازن كنترل شونده توسط تایریستور ،(TSC)  ،کاربرد خازنھا ) ترانسفورماتور با كنترل تریستور
  در شبکھ ھای توزیع

  : هانیازپیش
  برقشبكھ ھای آشنایی کلی با  

 نفر ٢٠حداکثر   :دوره هر در کنندهشرکت تعداد 
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منطقھ ای ، کارشناسان و مھندسین برق، دانشجویان کارشناسی ارشد و 
دکترای رشتھ برق، کارشناسان و مھندسین رشتھ ھای مھندسی با آشنایی 

  بھ شبکھ ھای برق مختصر
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