
 ايجاد را ياديز مشکالت تواندمي که است قدرت سیستم در مشکالت ترينمهم از يکي سیستم و سنکرون ژنراتور بین توان نوسان ضعیف میرايي

 که است استاتیکي سنکرون مولد ساز جبران يك SSSC .گردد نوسانات اين رفتن بین از موجب تواندمي قدرت سیستم در SSSC کاربرد. کند

 جبران اين عملکردي اصول. هست خط جريان بر عمود همواره تزريقي ولتاژ بنابراين دهد،نمي جاي خود مسیر در را خارجي انرژي منبع هیچ

 .هست متداول سري خازن سازي جبران بر مبتني ساز،

 توان کنترل جهت را خط امپدانس انتقال، خط با سري صورتبه متناوب ولتاژ يك تزريق با تواندمي سري سنکرون استاتیکي ساز جبران     

  .رادارند خود به مربوط معايب و مزايا هرکدام که اندشدهارائه SSSC کنترل براي متنوعي کنترلي هايروش. نمايد تنظیم آن از عبوري

 SSSC خطي مدل میرايي کنترل براي و ندارد غیرخطي رياضي هاي¬مدل به نیاز PI کنترل روش. است PI کنترل روش هاروش اين از يکي     

 و رايطش تغییر با که است اين هاکنندهکنترل اين مشکل. است برخوردار خوبي دينامیکي پاسخ از و شودمي گرفته نظر در قدرت سیستم در

 تطبیق به هک است فازي کنترل روش ديگر، روش. يابد¬مي کاهش قابلیتشان بار ناگهاني تغییرات يا کوتاه اتصال مخصوصاً شبکه، پارامترهاي

 در آمده ودوج به سنکرون زير نوسانات میرايي در مناسبي عملکرد و ندارد دقیق رياضي مدل يك به نیاز دارد، کنندهکنترل طراحي با بیشتري

 شدهساخته قیممست فیدبك سازي خطي تئوري پايه بر که است، سنکرون استاتیکي ساز جبران غیرخطي کنندهکنترل روش بعد روش. دارد شبکه

 ، بار ضعیتو تغییر اثر در است ممکن که گیرد قرار مدنظر بايد که است خطوط شرايط تغییر گیرد قرار موردتوجه بايد که مسائلي از يکي. است

 طوطخ وضعیت عوامل اين اثر در بنابراين. است( شبکه به متصل بارهاي از يکي حذف يا جديد باريك شدن اضافه... )  و قدرت ضريب تغییر

 اين در  SSSC  درست عملکرد بنابراين. نکند کار است ممکن کار نقطه حول ديگر قدرت سیستم و کرد خواهد تغییر قدرت شبکه و انتقال

 انجام را توان تزريق و سازي جبران عمل درستيبه توزيع فوق و انتقال خطوط شرايط تغییر اثر در SSSC که شود کنترل نحوي به بايد شرايط

 .دهد

 هايتگاهدس. کند¬مي عمل شرايط از مستقل بنابراين و است غیرخطي روش يك که است اين مستقیم فیدبك سازي خطي تئوري مهم مزيت    

 شده خطي آن حول سیستم که است اينقطه از شدن دور اثر در ها¬آن عملکرد شدن ضعیف همآن که برند¬مي رنج مشکل يك از غیرخطي

 باشد داشته متغیر شرايط اين در مناسبي عملکرد خط شرايط و خطوط پارامترهاي تغییر زمان در تواند¬مي فازي کنترل روش. است


