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1- مقدمه
استفاده از ترانسفورماتورهای سه فاز سه سیم پیچه در سیستم قدرت، 
باعث کاهش هزینه ها، افزایش قابلیت اطمینان و کارآیی شبکه شده 
ترانس  قبیل  از  مختلفي  موارد  در  ترانسفورماتورها  این  است]1[. 
پست ژنراتور و براي مرتبط کردن سه سطح ولتاژ استفاده شده است 
ثالثیه سیم پیچ هاي اصلي، نقش  به عنوان  که سیم پیچ سوم، معموالً 
مصرف داخلی نیروگاه و یا کنترل ولتاژ را بازی می کند. فواید زیادی را 

می توان برای استفاده از ترانسفورماتورهای چند سیم پیچه بیان کرد از 
قبیل ]1-7[: تغذیه چند بار با ولتاژهای تغذیه متفاوت، اتصال خطوط 
انتقال با سطح ولتاژ های مختلف، تصحیح ضریب توان و تنظیم ولتاژ با 
اتصال راکتور، خازن یا کندانسور سنکرون به یکی از سیم پیچ ها، بهبود 
پایداری گذرا با اتصال کندانسور سنکرون به یکی از سیم پیچ ها، اتصال 
چند مدل مختلف از ژنراتورهای یک نیروگاه با ولتاژهای مختلف به 
 HVDC باس مشترک نیروگاه، کاهش هارمونیک در خطوط انتقال

و ...
همچنین یکی از کاربردهای مهم ترانسفورماتور سه فاز چهارسیم پیچه، 
ساخت ترانسفورماتور سن1 است ]8-18[. در سال 2003 آقای سن 
برای اولین بار این ترانسفورماتور را معرفی کرد ]8[. این ترانسفورماتور 
شبیه یک UPFC2 عمل می کند با این تفاوت که هزینه های آن بسیار 
کمتر می باشد. آقای سن ثابت کرده است که هزینه کل ترانس سن، 
تقریباً یک پنجم هزینه کل یک UPFC خواهد شد ]9[. این وسیله بر 
پایه فّناوری تپ چنجر عمل می کند که وظیفه اصلی آن کنترل توان 

اکتیو و راکتیو می باشد.
در بخش دوم این مقاله سعی شده است مدل مداری ترانسفورماتور 
و عملکرد  بررسی شود. در بخش سوم، مدل  سه فاز چهارسیم پیچه 
ترانسفورماتور سن آورده شده است. در بخش چهارم، مدل سایر ادوات 
فکتس ازجمله، SSSC4 ،STATCOM3 ،UPFC و TCSC5 ]19[ به طور 
خالصه بررسی شده است. در بخش پنجم، بهبود پایداری گذرای یک 
شبکه نمونه با کمک ترانسفورماتور سه فاز چهارسیم پیچه، در نرم افزار 
دیجسایلنت نشان داده شده است و در بخش ششم، ترانسفورماتور 
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سن با سایر ادوات فکتس مقایسه شده و در انتها، نتیجه گیری و مراجع 
آورده شده است.

2- ترانسفورماتور سه فاز چهارسيم پيچه
یک ترانسفورماتور سه فاز چهارسیم پیچه را در نظر بگیرید. این ترانس، 
12 سیم پیچ دارد و هر سیم پیچ می تواند اتصال های مختلفی از جمله 
باشد. همان طور که  داشته  زیگزاگ  یا  و  مثلث  زمین،  ستاره، ستاره 
باشد؛  شده  ساخته  متقارن  ترانسفورماتور  که  فرض  این  با  می دانید 
منفی  و  مثبت  مولفه های  مداری  مدل  در  تاثیری  ترانس،  اتصاالت 
آن ندارد ولی می توان برای آن از دو مدل دقیق و ساده استفاده کرد 
]5-8[. مدار معادل مولفه های صفر ترانسفورماتورهای سه فاز، شدیداً 

به اتصاالت آن وابسته است که در مرجع ]5[ نشان داده شده است.

3- ترانسفورماتور سن
طراحی ترانسفورماتور سن شبیه یک ترانسفورماتور سه فاز چهارسیم پیچه 
است که سیم پیچ های ثانویه چندگانه در هر فاز، با سیم پیچ اصلی کوپل 
شده است. شکل )1( نمای کلی یک ترانسفورماتور سن را نشان می دهد 

.]12-11[

شكل 1: نمای کلی يک ترانسفورماتور سن ]12-11[

3-1-مزايایترانسفورماتورسن
به طور خالصه می توان مزیت کلی ترانسفورماتور سن را نسبت به دیگر 

ادوات کنترل ولتاژ و توان، به صورت زیر خالصه کرد ]18-8[:
- قابلیت اطمینان باال با حداقل تعداد تجهیزات

- کنترل امپدانس با استفاده از توپولوژی سری- موازی
- حداقل هزینه عملکرد با نگهداری و تلفات کم

- در دسترس بودن اجزای تشکیل دهنده با قیمت مناسب
- بازده باال

- قابل حمل
UPFC ابعاد بسیار کمتر در مقایسه با -

- حداقل تعداد تجهیزات 
- پاسخ زمانی مناسب برای کاربردهای معمولی، بدون اینکه الزم باشد 

از ادوات الکترونیک قدرت با هزینه باال استفاده کرد.
- عدم منسوخ شدن اجزا )توجه داشته باشید که اجزای الکترونیک 

قدرت هر 10 سال یک بار منسوخ می شوند.(
تامین کننده های مختلف سفارش داد و در  از  را می توان   ST اجزا   -

نتیجه با یک استاندارد جهانی، سهولت نگهداری و هزینه پایین تری 
خواهیم داشت.

- اگر در یک شبکه متعادل یا نامتعادل خطایی رخ دهد؛ با استفاده از 
ST، شبکه قدرت بدون از دست دادن سنکرونیزم، می تواند در زمان 

خطا هم به شبکه کمک کند.
- برای کاهش تلفات خط انتقال و امنیت ولتاژ، می توان از تعیین محل 

بهینه ST نیز استفاده کرد.
- با استفاده از فّناوری اثبات شده ترانسفورماتورها و LTC6ها، می توان 

به راحتی نیازهای کنترلی توان را پاسخ داد.
3-2-مدارمعادلترانسفورماتورسن]20[

شکل )2( مدار معادل یک ST را در یک خط انتقال نمایش می دهد 
.]20[

شكل 2:مدار معادل يک ST در يک خط انتقال ]20[

داده  نمایش    π مدل  توسط  شنت  خازن  و  خط  سری  امپدانس 
استفاده  فاز  هر  برای  جبران  سیم پیچ  دو  از   ST همچنین  می شود. 
می کند. با توجه به شکل 2، می توان معادالت زیر را برای ترانس سن 

بدست آورد ]20[:
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j ( به صورت زیر بدست می آیند:
injP و i
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سپس:

)11-2(( )cosi
inj i se se i AP AV V θ θ θ= − − +

و به طور مشابه:
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 و سپس توان های خط به صورت زیر به دست می آیند:
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& را می توان با  ) (ST Line loSSP  ST و در نهایت، تلفات حقیقی یک
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3-3-مدلسازیترانسفورماتورسن
همان طورکه در شکل )1( دیده می شود با استفاده از یک ترانسفورماتور 
سه فاز چهارسیم پیچه، می توان با سری کردن فازهای مختلف سرهای 
ثانویه، ثالثیه و رابعیه، و کنترل تپ هر سیم پیچ به طور مستقل، یک 

ترانسفورماتور سن ساخت.
روش دوم ساخت، استفاده از نه ترانس تک فاز است که هر ترانس، 
قابلیت تغییر تپ در زیر بار را دارد. این روش به این دلیل استفاده 
می شود که در اغلب نرم افزارهای ویرایش قدیم، )متلب، دیجسایلنت 
از  استفاده  با  ندارد.  ترانسفورماتور سه فاز چهارسیم پیچه وجود   )... و 
ترانس های تک فاز، رابطه بین شار متقابل بین فازها در نظر گرفته 
شود.  نتایج  در  اختالف ها  برخی  باعث  است  ممکن  که  است  نشده 
شکل)3( یک نمونه از ترانسفورماتور سن، با 9 ترانس تک فاز را نشان 

می دهد که یک بار 15 مگاوات را تغذیه می کند.

شكل 3: ساخت ترانسفورماتور سن با 9 ترانس تک فاز در ديجسايلنت ]22[

SSSC و TCSC، UPFC، STATCOM 4- مدل سازی
در این بخش به معرفی مدل ادوات فکتس مورد استفاده می پردازیم 

.]19[
]14[UPFC-الف

UPFC یکی از مناسب ترین و تطبیق پذیرترین ادوات فکتس است که 
اساسی  عملکرد  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  قدرت  سیستم های  در 
UPFC در تزریق ولتاژ سری قابل کنترل )هم ازنظر اندازه و هم ازنظر 
آن،  نتیجه  و  است  واقع  شده  آن  در  که  است  باسی  به  نسبت  فاز( 

کنترل عبور توان در خط انتقال است.
]19[SSSC-ب

با  سري  به طور  که  است  سنکرون  ولتاژ  منبع  مبدل  یک   SSSC
سیستم انتقال قرار مي گیرد و ازلحاظ عملکرد، مشابه ترانسفورماتور 
 SSSC موردنیاز  حقیقي  توان   .]19[ است   PAR7 فاز  تنظیم کننده 
جهت تبادل با شبکه قدرت از سوي یک منبع انرژي DC )باتري یا 

خازن که در سمت DC مبدل قرار دارد( تأمین مي گردد.
]19[TCSC-ج

جبران گر سری خط انتقال، برخی از عملکردهای سیستم را از قبیل 
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بهبود  و  موازی  انتقال  در خط  زیر سنکرون، حلقه جریان  رزونانس 
زاویه  TCSC شامل کنترل  بهبود می دهد. مدل  را  و...  ناپایدار  ولتاژ 

آتش می شود و به صورت دینامیکی عمل می کند ]19[.
]19[STATCOM-د

شنت  فکتس  ادوات  از  نوع  یک   STATCOM استاتیک  جبران گر 
سرعت  باالست که فناوری VSC را پشت یک راکتور یا ترانسفورماتور 
به کار گرفته است. فناوری STATCOM تغییرات کنترل شده از منبع 
AC را استفاده کرده تا توان راکتیو تقاضا شده در سیستم قدرت را 

از بین ببرد ]19[.

5- بهب�ود پاي�داری گ�ذرای ي�ک ش�بكه نمون�ه ب�ا کم�ک 
ترانسفورماتور سه فاز چهارسيم پيچه

در  سیم پیچه  چند  سه فاز  ترانسفورماتورهای  از  استفاده  اصلی  ایده 
شبکه های ایران، وجود سطح ولتاژهای مختلف 400، 132، 63 و 20 
انتقال بوده و بیشتر ترانس های سه سیم پیچه،  کیلوولت در خطوط 
استان ها،  از  بسیاری  در  همچنین  دارند.   )20/132/400( ولتاژ  سه 
 ... و   13 و   11  ،6 مثل  مختلفی  ولتاژهای  نیروگاه،  یک  ژنراتورهای 
کیلوولت دارند از این رو می توان به جای دو ترانس دو سیم پیچه، از 
این کار  ثابت شده است که  استفاده کرد.  ترانس سه سیم پیچه  یک 
سیستم  کارآیی  و  اطمینان  قابلیت  افزایش  هزینه ها،  کاهش  باعث 

خواهد شد ]1[.
شبکه مورد مطالعه، یک شبکه نمونه است که در چند پروژه صنعتی 
مورد استفاده قرار گرفته است]21[. در مقاله حاضر به جای استفاده 
استفاده  چهارسیم پیچه  ترانس  یک  از  سه سیم پیچه،  ترانس  یک  از 
سنکرون  کندانسور  یک  به  چهارم،  سیم پیچ   که  به طوری  می شود 
توان  کنترل  بررسی،  این  در  کندانسور سنکرون  نقش  است.  متصل 
راکتیو در حالت دینامیکی شبکه است. شکل 4، نحوه تغییر اتصاالت 

دو واحد از شبکه نمونه را نشان می دهد.

شكل 4 : نحوه تغيير استفاده از ترانس سه فاز چهار سيم پيچه به جای دو ترانس 
دو سيم پيچه در نيروگاه ]22[

دو   ،)A( اول  حالت  در  می شود.  بررسی  حالت  دو  در  نمونه  شبکه 
ترانس نیروگاهی در مدار هستند که دو واحد نیروگاهی را به شبکه 
متصل می کنند. زمان قطع بحرانی برای اتصال کوتاه سه فازی که در 
خط کنار نیروگاه رخ داده است؛ محاسبه می شود. پس از رفع خطا، 
خط از مدار خارج می شود. شکل 5 مرز ناپایداری 200 میلی ثانیه را 

در این حالت نشان می دهد.
ترانسفورماتور  یک  از   ،)A( ترانس  دو  جای  به   ،)B( دوم  حالت  در 

یک  به  آن  چهارم  سیم پیچ  که  است  شده  استفاده  چهارسیم پیچه 
کاماًل  عادی  حالت  در  شبکه  دو  است.  متصل  سنکرون  کندانسور 
مشابه بوده و کندانسور سنکرون، هیچ توانی تولید نمی کند. در حالت 
اتصال کوتاه، کندانسور سنکرون با کنترل ولتاژ باس سیم پیچ چهارم 
ترانسفورماتور، نقش سازنده ای در بهبود پایداری گذرا دارد. شکل 6، 
پایدار بودن شبکه را در همان زمان 200 میلی ثانیه برای قطع خطا 
نشان می دهد و دیده می شود که حاشیه پایداری گذرا افزایش زیادی 

یافته است.
مزیت استفاده از کندانسور سنکرون در اتصال چهارم ترانس در اینجا 
از  کمتر  بسیار  که  ولتاژی  هر  با  سنکرونی  کندانسور  هر  که  است 
می دهد  انجام  را  کنترل  کار  است؛  کیلوولت  انتقال 400  ولتاژ خط 
ارتباطی با واحدهای حساس نیروگاهی داشته  بدون اینکه مستقیماً 
شین  به  مستقیماً  را  کندانسور  نمی توان  حفاظتی،  دالیل  به  باشد. 
ژنراتور وصل کرد و همچنین نمی توان کندانسور سنکرون را به شین 
400 کیلوولت وصل کرد بنابراین کندانسور سنکرون 10کیلوولتی به 

راحتی دو ژنراتور یک نیروگاه را کنترل می کند.

شكل 5:  مرز ناپايداری 200 ميلی ثانيه در حالت )A( با وجود دو ترانس دو 
سيم پيچه ]22[

شكل 6:  پايداری شبكه با زمان رفع خطای 200 ميلی ثانيه در حالت )B( با وجود 
يک ترانس چهارسيم پيچه ]22[

6- مقايسه ترانسفورماتور سن با ساير ادوات فكتس
در این بخش سیستم نه باسه IEEE مورد بررسی قرار گرفته است. در 
هر بررسی یکی از جبران کننده های STATCOM ،UPFC ،TCSC و 

SSSC و ترانس سن در خط 2-3 نصب می شود )شکل 5(.
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در صورتی که هیچ جبران کننده ای در شبکه نباشد تلفات شبکه 4.64 
مگاوات و 92.25 مگاوار می باشد. سپس یک اتصال کوتاه در خط3 
ایجاد می شود و هریک از جبران کننده ها برای جبران تلفات و پایداری 
گذرا وارد شبکه می شوند. در این شبیه سازی زمان اتصال کوتاه، 0.1 
ثانیه و زمان شبیه سازی نیز 10 ثانیه تعریف شده است و زمان قطع 

خطای بحرانی برای تعیین پایداری گذرا بدست آمده است.
مقایسه ها نشان می دهد که در حضور ترانسفورماتور سن، تلفات کاهش 
و پایداری شبکه قدرت افزایش یافته است. زمان قطع خطای بحرانی 
 ،STATCOM حضور  در   0.246372  ،SSSC حضور  در   3 خط  در 
 ،UPFC حضور  در   ،0.2371413  ،TCSC حضور  در   0.26222
است.  شده   0.29678 سن،  ترانسفورماتور  حضور  در  و   0.25018
را  مراجع ]18-8[  بقیه  نتایج شبیه سازی  و  این شبیه سازی  خالصه 

می توان به صورت زیر خالصه کرد.
ترانسفورماتور سن یک کنترل کننده منحصربه فرد برای کنترل ولتاژ، 
زاویه فاز و جریان توان در شبکه است. UPFC و ST، هر دو از یک روش 
کنترل کامپیوتری یکسان و الگوریتم های بهینه سازی مستقل توان P و 
 VSC8شامل یک توان الکترونیکی UPFC استفاده می کنند. اگرچه Q
بر پایه مدار توان می باشد، اما ST شامل یک ترانسفورمر و LTC بر 
پایه مدار توان می باشند که از هیچ توان الکترونیکی برای کاربردهای 

بیشتر استفاده نمی کند

شكل7 : شبكه 9 باس IEEE با اتصال انواع ادوات فاکتس و ترانس سن ]22[

مدارات الکترونیکی VSC، هزینه نصب باالتر، هزینه تلفات و نگهداری، 
هزینه عملکرد، کهنگی سریع و …را دارند درصورتی که ترانسفورمر 
و LTCها هزینه پایین تر، فناوری پایدار بلندمدت، در دسترس بودن 
قابلیت  کردن  فراهم  نگهداری،  و  عملکرد  برای  گسترده ای  تخصص 
اطمینان ترانسفورماتور و LTCها و کنترل جریان توان مستقل مساوی 

در مقایسه با یک VSC بر اساس راه حل هایشان دارند.
ST از UPFC کارآمدتر است زیرا توان از طریق ST فقط در یک مرحله 
باعث تلفات می شود درصورتی که در UPFC، چهار مرحله تلفات )دو تا 
در VSCها و دو تا در ترانسفورماتورهای جفت شده( داریم. هم چنین 
اگر جبران توان راکتیو شنت موردنیاز باشد، ST می تواند در اتصال با 

یک جبران گر راکتیو شنت نیز استفاده شود.
ترانسفورماتور  و   PAR فاز  تنظیم کننده  ترانسفورماتور  ازآنجایی که 
تنظیم کننده ولتاژ VRT9 طرح خود را به صورت خطی ارایه می دهند، 

پس توان اکتیو و راکتیو به طور مستقل تنظیم نمی شود.
با توجه به این بررسی ها، کنترل توان با استفاده از PAR فقط می تواند 

به نوبه خود اجازه می دهد توان  فاز ولتاژ خط را تنظیم کند و  زاویه 
اکتیو و راکتیو تغییر کند، مفاد هر دو توان با هم یا افزایش می یابد 
توان  مقدار  باالترین  برای  نمی تواند  بنابراین خط  می یابد؛  کاهش  یا 
اکتیو که بیشترین بازده را در کمترین مقدار توان اکتیو تولید می کند، 
به   نسبت  سن  ترانسفورماتور  روی هم رفته  به عالوه  شود.  بهینه سازی 
PAR برای مقدار دلخواه افزایش توان اکتیو، مقدار توان راکتیو کمتری 

نیاز دارد.
اندازه گیری از کل  مقدار شاخص توان راکتیو PRI10 که درواقع یک 
در  است،  اکتیو  توان  واحد  یک  انتقال  برای  موردنیاز  راکتیو  توان 
ترانسفورماتور سن کمتر از زمانی است که از یک PAR استفاده شده 
است. و مقدار شاخص تلفات که درواقع یک اندازه گیری از تلفات خط 
ترانسفورماتور سن همیشه کمتر  از مقاومت است، در یک  هر واحد 
از زمانی است که برای افزایش توان اکتیو از یک PAR استفاده  شده 
است. همچنین نصب صحیح یک ترانسفورماتور سن، قابلیت کنترل 
مستقل توان، کنترل توان اکتیو و راکتیو را فراهم می کند درحالی که 

PAR این توانایی را ندارد. 

7- نتيجه گيری
از  بسیاری  در  سیم پیچه  سه  ترانسفورماتورهای  که  همان طور 
می شوند؛  استفاده  سیم پیچه  دو  ترانسفورماتور  چند  جای  به  موارد، 
را  خود  نقش  به زودی،  هم  چهارسیم پیچه  سه فاز  ترانسفورماتورهای 
ترانس  تپ  تغییر  توانایی  داد.  نشان خواهند  قدرت  واقعی  در شبکه 
برای کنترل ولتاژ و توان در ترانسفورماتور سن، فقط بخش کوچکی 
از توانایی ترانسفورماتورهای چهارسیم پیچه می باشد. ثابت شده است 
که ترانسفورماتور سن، عالوه بر کاهش تلفات و هزینه های اقتصادی، 
تجهیزات،  حداقل  با  اطمینان  قابلیت  افزایش  مانند  زیادی  مزایای 
کنترل امپدانس با استفاده از توپولوژی سری- موازی، حداقل هزینه 
ساخت تجهیزات، پاسخ زمانی مناسب برای کاربردهای مصرفی و ... 

دارد.

8- مراجع

[1] C. A. Helfrich, R. W. Carlson, “Using three-winding transformews 
to save money and improve reliability and performance”, IEEE 
Petroleum and Chemical Industry Committee Conference 
(PCIC), DOI: 10.1109/PCICON.2015.7435101, 2015, pp.1-6.

فریدون پرجیش ور،  و  تقدیمی عباسپور؛ محمد منوچهریان  احمد  ]2[محسنی. حسین؛ 
ششمین  توزیع“،  شبکه  در  انتقال  ترانسفورماتورهای  سوم  سیم پیچ  از  ”استفاده 

کنفرانس بین المللی برق، تهران، 1370.
[3] K. Yamashita, Y. Kameda, S. Nishikata, “A Harmonics Elimina-

tion Method Using a Novel Three-winding Transformer for HVDC 
Transmission Systems”, 18th Int. Conf. on electrical machines 
and systems (ICEMS), 2015, pp. 307-311.

[4] R. R. L. L. Wijayaratne, P. J. Binduhewa, S. G. Abeyratne, J. B. 
Ekanayake, “Investigation the Feasibility of Distribution System 
Voltage Regulation with a Three Winding Transformer”, 9th In-
ternational Conference on Industrial and Information Systems 
(ICIIS), DOI: 10.1109/ICIINFS.2014.7036647, 2014

[5] Technical Reference Documentation, Four-Winding Transformer, 
DIgSILENT PowerFactory, www.digsilent.de, 2017.

[6] G. J. Wakileh, Power System Harmonics: Fundamentals, Analy-
sis and Filter Design., Springer, 1 ed., 2001.

[7] A. GANGUPOMU, Multi-winding model with direct extraction of 
parameters from voltage measurements, A Thesis in University 
of FLorida, 2003.

[8] K. K. Sen and M. L. Sen, “Introducing the family of Sen transform-
ers: a set of power flow controlling transformers” IEEE Transac-
tions Power Delivery, vol. 18, no. 1, Jan. 2003, pp. 149–157.



فصلنامه

علمي- ترويجي 
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ايران-شاخه خراسان
سال چهارم/شماره7/ تابستان 1396 34

[9] K. K. Sen, M. L. Sen, “Comparison of the Sen transformer with 
the unified power flow controller” IEEE Transactions Power De-
livery, vol. 18, no. 3, Oct. 2003, pp. 1523–1533.

[10Kalyan K. Sen, Mey Ling Sen, Introduction to FACTS conte-
lollers, Theory, Modeling, and Applications, IEEE Press, 2009.

[11]M. Omar Faruque, Venkata Dinavahi, “A Tap-Changing Algo-
rithm for the Implementation of Sen Transformer”, IEEE Trans-
actions Power Delivery, vol. 22, no. 3, July 2007, pp. 1750-1757.

[12]B. Asghari, M. Omar Faruque, and Venkata Dinavahi, “De-
tailed Real-Time Transient Model of the Sen Transformer”, IEEE 
Transactions Power Delivery, vol. 23, no. 3, July 2008, pp. 1513-
1521.

[13]K. K. Sen and A. J. F.Keri, “Comparison of field results and digi-
tal simulation results of voltage-sourced converter-based facts 
controllers” IEEE Trans. Power Del., vol. 18, no. 1, Jan. 2003, 
pp. 300–306.

[14]K. K. Sen and E. J. Stacey, “UPFC-unified power flow control-
ler: Theory, modeling and applications,” IEEE Trans. Power Del., 
vol. 13, no. 4, Oct. 1998, pp. 1453–1460.

[15]Kalyan K Sen, “Sen Transformer: A Power Regulating Trans-
former”, Advanced Solutions in Power Systems, 2016, pp. 651-
679.

[16]Kalyan K Sen, Mey Ling Sen, “Comparison of operational 
characteristics between a Sen Transformer and a phase an-
gle regulator”,Power and Energy Society General Meeting 
(PESGM), 2016, pp. 1-5.

[17]Kalyan K Sen, Mey Ling Sen, “Unique capabilities of Sen 
Transformer: A power flow regulating transformer”,Power and 
Energy Society General Meeting (PESGM), 2016, pp. 1-5.

[18]K.K. Sen, M.L. Sen, “Phase Angle Regulation Versus Imped-
ance Regulation: Which Offers Greater Control Of Power Flow 
On the Grid?”, How2Power Today, Issue 02, 2017.

[19]N. G. Hingorani and L. Gyugyi, Understanding FACTS: Con-
cepts and Technology of Flexible AC Transmission Systems, 
December 1999, Wiley-IEEE Press

[20]S. E. Gasim Mohamed, J. Jasni, M. A. M. Radzi, H. Hizam and 
M. Mirzaei, “Optimal Allocation of Sen Transformer for Active 
Power Loss Reduction”, IEEE International Conference Power 
& Energy (PECON), 2014: pp. 59-64.

]21[پروژه پیاده سازی استاتیکی و دینامیکی اطالعات شبکه خراسان در نرم افزار مطلب، 
شرکت برق منطقه ای خراسان، 1391.

]22[رحیمی، فرزانه، کاربردهای ترانسفورماتور سن، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه 
آموزش عالی خراسان، تابستان 1396.

پينوشتها
1-SEN Transformer
2 Unified power flow controller
3 Static Synchronous Compensator
4 Series Synchronous Static Compensator
5 Thyristor Control Series Capacitor
6 Load Tap Changer
7 Phase Angle Regulator
8 voltage-sourced converter
9 voltage-regulating transformer
10 Power reactive index
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بدست آمده برای هر ایستگاه، بزرگی و کوچکی آن مشخص می شود. 
به  نسبت  کوچک  ایستگاه  چند  احداث  است  ممکن  بخش هایی  در 
احداث یک ایستگاه با تعداد واحد شارژ زیاد مقرون به صرفه تر باشد. 
برای توسعه این الگوریتم می توان برنامه را برای یک شهر اجرا کرد 
و در آن به این نکته توجه داشت که، در نواحی با قیمت زمین باال 
الگوریتم فارغ از تعداد واحدهای شارژ و ایستگاه شارژ مورد نیاز به 
طور هوشمند ایستگاه ها را در نواحی مجاور و یا حتی نواحی دورتر 

در نظر بگیرد.
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