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 شماره:

 :تاريخ 

 

 ارشدنامه کارشناسياری جلسه دفاع از پايانزبرگ

 
با  HVDC یی چند ترمينالهدر يک شبکه FCLتوسط سازی جريان خطا محدود :پروژه عنوان

 ACو  DCبهبود ايزوالسيون 

 

 عليرضا پيرهادی دانشجو:خانوادگي  نام و نام

 دکتر محمد توکلي بينا استاد راهنمای پروژه:

 استاد مشاور پروژه:

 (استاد)بطحايي دکتر  (: ارزياب داخلي)مرتبه علمي

علمي )دانشيار و عضو هيئت  بيرجندی مطيعدکتر  (:نام دانشگاهو  مرتبه علميارزياب خارجي)

 (شهيد رجاييدانشگاه 
 

دارند كه البته در چند سال اخیر  (HVDC)م های انتقال جریان مستقیمبدلهای منبع ولتاژی مزایای زیادی برای سیستم چکيده)فارسي(:

زیادی نظیر كاهش اند با قابلیتهای كه از نوع منبع ولتاژی هستند توانسته (modular multi-level converter) الرمبدلهای چند سطحی ماژو

 برابری ادوات توان پایین توجه محققان زیادی را به خود جلب كنند ولی در به وسیله االفیلتر و تولید ولتاژهای بو در نتیجه كوچک شدن  هارمونیکها

استفاده  مبدلبرای زیر ماژولهای  های متنوعیتوپولوژیافتد ضعیف هستند، اخیرا برای مقابله با این معضل از اتفاق می DC خطاهایی كه در بخش

گیرند و در حین خطا بهره می AC و DC یسیون شبکهالشده است ولی ساختارهای ارائه شده از تعداد زیادی سوئیچ الکترونیک قدرت به منظور ایزو

یمت هستند یا با قطع و بلوكه كردن سریع توان، . تمامی راه كارهای ارائه شده در این زمینه یا گران قشوندموجب افزایش هزینه، حجم، تلفات و ... می

، موجب كاهش جریان خطا DCهای توان باال در شبکه نامه با وارد مدار كردن مقاومتشوند لذا روش ارائه شده در این پایانموجب ناپایداری شبکه می

تلقی شده و از  ACی صورت یک بار مجازی برای شبکه های توان باال بهاین مقاومتها خواهد شد و همچنین به مقدار قابل تحمل برای مبدل

 كند.گیری میناپایداری فركانس جلو
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