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ABSTRACT 
   The continuous increase of disturbances on the interconnected electric power system 
resulting in its inability to reliably meet demands. This paper presents an application of a 
series capacitor compensation in transmission line and shunt reactors. Wherever all 
inductive loads required two kinds of power to operate with active power (P) and reactive 
power (Q) in design and operation of alternating current electric power systems. There is 
an important interrelation between reactive power and voltage of electrical power system 
which depends on losses compensation using series capacitors compensation. The 
reactive power losses in power system distribution can be reduced by connect series 
capacitors and shunt reactors with transmission lines. From noticing the location of 
reactive power control in distribution substation we can see the reactive power, series 
capacitors and shunt reactors, economical considerations which are effected on  selection 
of using apparatus and equipments in power stations. Certain switching conditions of 
circuit breakers of electric power systems can result very high transient recovery voltages 

comparing with its normal conditions of working. Using Metal-oxide varistor (MOV) and 
shunt reactors helping on damping high voltages and return systems to its normal state. 
The paper describes how can we design and implement series capacitors compensation to 
solve problem working of reactive power and collapse voltage in transmission lines using 
simulation methods. 
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  فولتية باستخدام تعويض المتسعات المتواليةال رانهياتقليل القدرة المفاعلية و

 خطوط النقلفي  في حالة تغير االحمال المفاجئة
IRAQ-UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – ELECTROMAGNETIC DEPARTM  

  الخالصة
يؤدي الى عدم قابلية ) المتبادل التاثير (المترابط مرة في اضطرابات نظام الطاقة الكهربائية الزيادة المست

تطبيقا لتعويض المتسعة المتواليـة مـع    يقدم البحث الحالي .النظام لتلبية االحمال المطلوبة بشكل موثوق
لب نوعين مـن القـدرة   الحثية تتط ان  جميع االحمال خط النقل وكذلك المتفاعالت المتوازية معها حيث

الالزمة لتشغيلها مع القدرة الفعالة وكذلك القدرة المفاعلية في تصميم وعمل انظمة القدرة الكهربائية ذات 
التيار المتناوب علما ان هنالك عالقة مهمة بين القدرة المفاعلية وفولتية النظام الكهربائي المسـتند علـى   

ان خسائر القدرة المفاعلية في انظمة توزيع الطاقة  .تواليتعويض الخسائر باستخدام تعويض متسعات ال
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الكهربائية يمكن لها ان تقلل بربط متسعات التوالي والمتفاعالت المتوازية  مع خطوط النقل ومن خـالل  
جانب االقتصـادي يـؤثر   المالحظة موقع سيطرة القدرة المفاعلية في محطات التوزيع الثانوية يرى ان 

ذلك على المتسعات المتوالية مع المتفاعالت المتوازية والتي بدورها تؤثر في عمليـة  على هذه القدرة وك
اختيار االجهزة والمعدات الالزمة في المحطات الكهربائية كما ان شروط فتح وغلق قواطع الدورة فـي  

طبيعـي  انظمة الطاقة الكهربائية يمكن لها ان تؤثر في اعادة فولتية عابرة ذات قيمة اعلى مـن الحـد ال  

والمفاعالت المتوازية يساهمان في امتصاص الفولتيـات العاليـة    (MOV)لعملها لذا فان استخدام فجوة 
يصف البحث الحالي كيفية تصميم وبناء متسعات التعـويض   . وارجاع النظام الى الحالة الطبيعية للعمل 

في خطوط النقـل باسـتخدام طـرق    المتوالية لحل المشاكل الناجمة عن القدرة المفاعلية وتذبذب الفولتية 
  .النمذجة 
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