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ABSTRACT 
        Electrical power system has become large and complicated, so it is subjected to 
sudden changes in load levels. Stability is an important concept which determines the 
stable operation of the power system. The modern trend is to employ by installing 
Flexible Alternating Current Transmission System (FACTS) devices in the system for 
effective utilization of transmission resources. The FACTS devices contribute to the 
power flow improvement besides, they extend their services in transient stability 
improvement as well, study and analyze the stability of the system through rotor 
angle and voltage .The object of this work is to improve the stability of the Iraqi 
National Super Grid System (INSGS) by using optimal FACTS devices in different 
optimal locations under fault conditions. Two test systems are studied, the first 
system is IEEE or WSCC (9-bus bars), and the second system is the Iraqi (400 KV) 
electrical network 24-bus bars. The load flow program was implemented using the 
Newton-Raphson method and the numerical solutions of non-linear differential 
equations are solved using Trapezoidal method. A comparison has been made 
between five types of FACTS (UPFC, SSSC, TCSC, SVC, STATCOM) at optimal 
location of the Iraqi grid and (9-bus bars) to get optimal FACTS devices by (voltage 
stability, rotor angle ) .The results obtained showed that the installation of Unified 
Power Flow Controller (UPFC) is optimal devices for an improvement of the stability 
by damping the voltage and rotor angle oscillations. 
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)بأستعمال افضل جھاز من KV 400(  إستقرارية منظومة الشبكة العراقيةتحسين 
  ) ( FACTS    اجھزة ال

  الخالصة
ه الحتوائھا على عدد كبير من محطات يعتبر نظام القدره الكھربائيه من االنظمه الضخمه والمعقد    

التوليد وخطوط النقل وأجھزة السيطرة لذلك فانه يخضع الى تغيرات مفاجئه في مستويات الحمل ، 
حيث اصبح من الصعب جداً الحفاظ على نظام مستقرمع التغيرات التي يشھدھا النظام, لذلك فمن المھم 

 . تحسين أستقرارية منظومة القدرة جداً 
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) في اماكن  FACTSالتطور الحديث في نظام القدره الكھربائيه ھو عن طريق تنصيب اجھزة ال(    
مثاليه مختلفه حيث تساھم ھذه االجھزه الكھربائيه في تحسين تدفق القدره الكھربائيه الى جانب تحسين 

استقرارية لغرض من ھذا العمل ھو تحسين اه عن طريق الفولتية وزاوية الدوار االستقرارية العابر
ونصب ھذه االجھزه ) FACTS(جھاز للـ كة العراقية عن طريق استخدام افضلمنظومة القدرة للشب

 IEEE orفي اماكن مثاليه مختلفة تحت ظرف الخطأ تم دراسة منظومتان, المنظومة األولى ھي(
WSCC ) 400(  والمنظومة الثانية ھي الشبكة الوطنية العراقية ة) عقد9) المكونة من KV المكونه (

,في المنظومتان تم اختبار عطل ثالثي األطوار عند مواقع مختلفة  و حاالت مختلفة ة ) عقد24من (
 )Load Flow(عطل وقتي, عطل دائم) . تم في ھذا البحث دراسة وتكوين برنامج لسريان الحمل(

باســتــخــدام   ــــةحل المعادالت التفاضلية الغير  خــطـيوتم  )Newton-Raphsonباستخدام طريقة (
في   المستخدمة البرامج  . ) Trapezoidalطــريـقــة ( باســتــخــدام  وذلـك العــدديــــــة  الطـرق  

 (R2010b)اصدار MATLAB  (7.11.0.584 )باستخدام برنامج  تطبـيـقــھــا   تم  البحث  ھذا
. في ھذا البحث تم ©) PSAT version 2.1.6 )(2002-2010المبني على اساس برامجيات (

 ,UPFC, SSSC, TCSC, SVC ) ھي(FACTSالمقارنه بين خمسة انواع من ال 
STATCOM)) ة) عقد9) وتنصيبھا في اماكن مثالية ومختلفه في الشبكه الوطنيه العراقية ومنظومة 

  .وزاوية الدوارت عن طريق الفولتية للحصول على جھاز مثالي لتحسين القدره المنقوله والمقارنة تم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


