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Abstract 
In general, electrical power stations are constructed far from load regions because 

of pollution problems and using long transmission lines for high voltage. Also, the 
networks are connected with other networks for the purpose of transmission and to 
return supply the electrical energy. As a result, and because of other factors, such as 
sudden change in the load, oscillations occur in electrical systems, some time, these 
oscillations become strong and if they continue they will affect stability system.   
This work is devoted to the study of the stability of the Iraqi National Grid when 
subjected to various operating conditions (fault: large and small load changes). Load 
changes produce low frequency oscillations which represent an unstable 
phenomenon, it is important that these oscillations are damped. Supplementary 
controllers (power system stabilizers, PSS type 2A) may be added to the generators 
controllers to improve the damping of these oscillations. Part of the work will be 
focused on studying the oscillation in the generators torque angles of the Iraqi Grid. 
Three cases of disturbances are investigated; the first is load changing, the second is 
Single-Line-Ground fault, and the third is three phase fault at the generator terminals.   

  
 تحسين استقارية الشبكة الوطنية العراقية باستعمال مثبات النظام الكهربائية

  
  الخالصة
غالبا ما يكون انشاء محطات التوليد الكهربائية بعيدة عن مناطق الحمل بسبب مشاكل التلوث         

دة و أستخدام خطوط نقل طويلة و بفولتيات فائقة و أيضا ربط الشبكات مع بعضها لغرض نقل وأعا
و نتيجة لما ذكر وأيضا بسبب عوامل اخرى مثل التغير المفـاجئ للحمـل   . تجهيز الطاقة الكهربائية

تظهر تذبذبات في األنظمة الكهربائية ففي بعض االحيان تكون هذه التذبذبات شديدة و اذا ما أستمرت 
  .في الزيادة سوف تؤثر في أستقرارية المنظومة

ية الشبكة الوطنية العراقية  تحت شروط تشغيل متعـددة  كرس هذا البحث لدراسة أستقرار   
تغيرات الحمل تنتج ذبذبات واطئة التردد التي تمثل ظـاهرة  ). تغير كبيروتغير صغير للحمل:عطل (

مثبتات نظام ( من الممكن أضافة المسيطرات التكميلية.من المهم أن تخمد هذه الذبذبات،غير مستقرة 
  .المولدات لتحسين أخماد هذه الذبذبات لمسيطرات)   A 2  نوع القدرة

العمل الحالي هو محاولة لتمثيل مثبتات نظام القدرة فـي محطـة القـدرة لمسـاعدة أخمـاد هـذه       
. جزء من العمل يركزعلى دراسة الذبذبات على زاوية عزم المولدات في الشبكة العراقيـة .الذبذبات

عطل خطي منفرد والثالثة مـع عطـل   ة مع فقد درست ثالث حاالت، األولى مع تغير الحمل والثاني
 .ثالثي الطورعلى طرف المولدة
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