
 
 

 
*Electromechanical Engineering Department, University of Technology/Baghdad 

Eng. &Tech .Journal,Vol.27, No.3, 2009

Harmonics Distribution in Electrical Power System Containing 
Static Var Compensator 

 
*Edan. KMohammed   

 
Received on: 3/3/2008  

              Accepted on:  9/10/2008              
Abstract  
This research presents a harmonic analysis of the power system with static VAR 
compensator. The model is formed by parallel combination of Thyristor Control 
Reactor (TCR) with a bank of capacitor .This model based on use of harmonic 
switching functions and this harmonic model is completely general and can be 
interpreted as a harmonic admittance equivalent. It is suitable for direct 
incorporation into the harmonic domain frame of reference where it combines 
easily with frequency dependent admittances of the transmission network, and 
with other linearised component. This approach leads to efficient iterative solution 
of power networks containing TCR. The general operating condition corresponds 
to a case, when the switching instant of thyristor valve are function of network 
nodal voltage conditions, this applies to both thyristor turn-on and turn-off 
instants. In such situation the voltage zero crossing points calculated with good 
accuracy at each iterative step, are used to update the TCR switching function. 
Newton-Raphson technique is used to determine the zero-crossing points.              
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توزیع التوافقیات في منظومات القدرة الكھربائیة التي تحتوي على معوضات   

            أستاتكیكیة للقدرة غیر الفعالة  
                                                        

  الخالصة        
قـدرة  يقدم هذا البحث تحليل للتوافقيات في منظومة القدرة المـزودة بمعـوض اسـتاتيكي لل             
هـذا  .االنموذج مكون من مسيطر الثايرستور على المفاعلة مربوط على التوازي مع متسعة             .

االنموذج عام يمكن تحويلـه الـى       . االنموذج يعتمد على استخدام دالة الفتح والغلق للتوافقيات       
على للتوافقيات وباالمكان دمجهامباشرة في حيز التوافقيات مع السايرة المعتمدة           مسايرة مكافئة 

هذا التركيب يقود الى حل تكراري فعال للشبكات التي         .التردد لشبكات النقل واالجزاء االخرى    
شروط العمل العامة تعتمدعلى الحالة، لحضات      .تحتوي على مسيطر الثايرستور على المفاعلة       

طع في هذه الحالة نقاط تقـا . الغلق و الفتح للثايروسترتعتمد على شروط فولتية العقدة للشبكة          
الفولتية مع الصفر تحسب بدقة عند كل تكرار وهذه القيمة تستخدم لتحديث دالة الغلق والفـتح                

استخدمت تقنية نيوتن رافسن لحـساب نقـاط تقـاطع          .الى مسيطر الثايرستور على المفاعلة      
  . الفولتية مع الصفر
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