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شبکه ها در حالت  زیکنترل ولتاژ و فرکانس ر ی( براSMES)یسيمغناط یکننده انرژ رهيذخ ینقش ابررسانا یدر این مقاله به بررس - دهيچک

 یکنترل پارامترها یبرا یراه افتنیقابل کنترل هستند لذا  ريغ یانرژ ديمنابع تول یشبکه ها دارا زیکه ر یی. از آنجاشودیشده پرداخته م رهیجز

 کيفتوولتائ ستميس (،WT)یباد نيتورب لياز قب یشبکه مورد مطالعه شامل منابع نجایاست. در ا یضرور یفرکانس و ولتاژ امر ليقبشبکه از 

(PVپ ،)یسوخت یها لي(FCو ابررسانا )یکننده انرژ رهيذخ ی (SMES و )بودن یعمل زانيسنجش م یبار برا کیSMES  کنترل فرکانس و  یبرا

جذب  قی، حفظ تعادل توان از طرSMESستمياستفاده ازس ی. هدف اصلباشدیدر حالت متصل به شبکه و جدا م متفاوتیگذرا یخطا یحالتها

بدست آمده  جیانجام شده و نتا PSCAD/EMTDCافزارشده با استفاده از نرم شنهاديکنترل پ ستمي. عملکرد سشدبایبار م کيتوان در زمان پ

 .کندیکمک م یا رهیدر عملکرد جز ستميس یکينامیکنترل فرکانس ولتاژ و بهبود عملکرد د یبرايبه خوب  SMESکه  دهدینشان م

 (، انرژی های تجدید پذیرMGکه ها)ب( ، ریز شSMES)ابرسانای ذخیره كننده انرژی مغناطیسیرل فركانس، كنت -كلید واژه

 
 

 مقدمه -1

شهبکه هها انجها      زیه كنتهرل ر  نهه یدر زم یاریبس قاتیتحق رایاخ

شبکه ها در دوحالت متصه  بهه شهبکه و     زی[. ر2-1گرفته است]

[. 4-3كنند] یكار م یبدون اتصال به شبکه اصل یا رهیحالت جز

 یراه حه  هها   و ی( توسه  كنسرسه  MGشهبکه هها)   زیه مفهو  ر

شهده   ئهه ( اراCERTSsبهرق)  یشبکه ها نانیاطم تیقابل یفناور

 یریو انعطها  پهذ   نهان یاطم تیه است. بهه منوهور بهادبردن قابل   

كه ممکن اسهت شهام    بخشی از شبکه  ،یکیالکتر یانرژ ستمیس

 رهیه ذخ ی(، واحهد هها  DERs)پراكنده  یانرژ دیمنبع تول نیچند

جهدا از   صهورت بهه   دتوانه  یمه بخشی از بار باشد،  و یانرژ یساز

د شومی فیتعر عم  كند و به عنوان ریزشبکه یا رهیجزشبکه و 

[5-6.] 

فركانس  کیها حفظ  زشبکهیمهم در عملکرد ر اریمسئله بس کی

باشد. فركانس به طهور قابه     یهرتز م 65 ایهرتز  55 ثابت مانند

عرضهه و تقاضها مهرتب  اسهت. در      انیبه تعادل بار م یمالحضه ا

تبادل بهرق بها شهبکه     س حالت متص  به شبکه تفاوت تعادل تو

 یا رهیه حالهت جز  حهال تفهاوت در   نیه شود با ایباد دست ح  م

[. بها  8-7در كنترل فركهانس خواههد شهد ]    یباعث مشکالت جد

( SMES) یانرژ رهیذخ یابررسانا ستمیس کینکات  نیتوجه به ا

تعهادل   میمشک  و تنوه  نیغلبه بر ا یموثر برا اریدستگاه بس کی

 .[15-9باشد] یمقدرت  ستمیتوان در س

كنترل فركانس در زمهان عملکهرد    یبرا SMESکیمقاله،  نیا در

شده  یساز هیشب زشبکهیشبکه اعمال شده است. ر زیر یا رهیجز

  یه پ ،یدیبرق خورش دیتول ستمیس ،یژنراتور برق باد کیشام  

فركانس جبهران   تیتثب یباشد. برا یبار م کیو  SMES،یسوخت

 .[13-11است ] ازیباد ن یسرعت باد و توان خروج یساز

 نیه ، اDGمتصه  بهه    SMESستمیس ینشان دادن اثر بخش یبرا

بهرق   دیه تول سهتم یس یكنتهرل بهرا   دیه جد یاسهترات   کیه مقاله 

آن  یکینهام یدهد. سپس عملکرد د یارائه م یدیبریه ریدپذیتجد

شهده   یو بررسه  سهازی هیشهب  PSCAD/EMTDCافهزار توس  نر 

 است.



 

   

 

 

 
 

 

 مشخصات سيستم -2

 نیدهههد.ا یرا نشههان مهه شههبکه زیههر یکربنههدیپ 1شههک  

 سههتمیس کیههلوولت،یك 27 یبههاد نیتههورب کیههشههام   سههتمیس

تست امکهان   یبرا یلوواتیك 55بار  کیو  لوولتیك 25 کیفتوولتا

منبهع ولتهاژ سهه فهاز بها       کیه شبکه با  شبکه. زیبودن ر یاتیعمل

 24خه  انتقهال    کیه فركانس ثابت نشان داده شده اسهت.كه بها   

متصه  شهده اسهت.قدرت     یدیه بریه دیتول ستمیبه س یلومتریك

سرعت بهاد و   رییبا تغ کیفتوولتائ ستمیو س یژنراتور باد یخروج

 بانیبعنهوان پشهت   یسهوخت  یها  یشود.پ یتابش دچار نوسان م

بهه نقطهه اتصهال     SMESدر نوهر گرفتهه شهده اند.واحهد      یانرژ

 ی( متصهه  اسههت كههه در طههر  بهها  شههبکه مههPCCمشههتر )

 یمگاژول با توان نهام  1922جمع شده در آن  یانرژ داكثرباشد.ح

 است. لوواتیك 15

 شبکه زیر کییکربندی: پ 1شک 

 

 بادی -2-1

(  قفهس  IGژنراتهور بهادی  بعنهوان یهک ژنراتهور القهایی)      

سنجابی مدل شده است.مبدل سهمت روتهور بهه منوهور جبهران      

گشههتاور ژنراتههور و مصههر  تههوان راكتیههو اسههتاتور كنتههرل شههده 

و  DCاست.مبدل سمت شبکه به منوور حفظ ولتاژ لینک شهده  

نشهان   2تنویم توان راكتیو شبکه كنترل شده اسهت و در شهک    

 .داده شده است.

 : پیکربندی توربین بادی 2شک  

 

قدرت خروجی تولیدی توس  توربین بادی به صورت زیر 

 :است

 (         )    
 A=0.5𝜌    

ضریب روتور با عالئم زیهر   كه سرعت باد، مشخصه روتور،

 نشان داده شده اند:

، سههرعت (  )بههه سههرعت بههاد بسههتگی دارد    و    , 

كه با پارامترهای زیر ارائه می چرخشی توربین و پارامترهای تیغه 

 شوند:
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سرعت چرخش پره    ،باشدا)به متر( میهشعاع پره    كه

ثابت       زاویه استقرار پره ها و    برحسب رادیان بر ثانیه،

 هستند.

 سيستم فتوولتائيک -2-2

سهبک تولیهد بهرق طبیعهی و قابه        PVواضح است كهه  

انعطهها  از طبیعههت اسههت. میههزان تههابش خورشههید،دمای سههلول 

پارامترهایی هستند كهه بهر    PVخورشیدی و نحوه آرایش منطقه 

انرژی الکتریکی استخراج شده از پانه  ههای خورشهیدی وتولیهد     

به طور  PVمدار معادل سیستم . [41]برق خروجی اثر دارند

 عمده شام  یک منبع جریان كه دامنه آن به مقدار تابش و دمها، 

 و مقاومهت ههای مهوازی و سهری داخلهی بسهتگی دارد.       Dدیهود  

یار غیر خطی توس  معادلهه زیهر نشهان    مشخصات سلول های بس

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 



 

   

 

 

 
 

 

  شوند:داده می 
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و  q،A،K،    جریان آنها بوده و بعالوه     و     ولتاژ هر سلول با

T  .عناصر اشباع معکو  شده جریان دیود می باشند 

 

سيستم ابررسانا ذخيره انرژی  -3

 (SMESمغناطيسی)

SMES   ذخیره ساز انرژی است كه به منوور مدیریت بهینه بهار،

و افزایش پایداری گذرا مورد استفاده قرار می گیرد.كنترل پذیری 

عملکرد این سیستم با بار مصرفی سهبب شهده اسهت كهه از ایهن      

تجهیز در سیستم كنترل فركانس بار بهه منوهور بهبهود سیسهتم     

تشهک  از یهک   م SMESكنترل اتوماتیک شبکه استفاده شهود. ، 

بوده كه در یک مخزن پر از هلیم مایع  NbTiسیم پیچ از جنس 

استفاده شهده شهام     SMESبا قابلیت هدایت باد غوطه ور است.

كه یک سوییچ كنترلی بوده كه می تواند انتقال تهوان   VSCیک 

 DCاكتیو و راكتیو را به سرعت و بطور مستق  انجها  دههد.چاپر   

شده و ارتباط بین سیستم سه فاز و سیم برای تنویم ولتاژ اعمال 

پیچ مغناطیسی را ایجاد می كنداستفاده شده است.دز  بهه ذكهر   

از شبکه قدرت شهده و از   SMESاست كه چاپر باعث جداسازی 

 آن در مقاب  اغتشاشات شبکه محافوت می كند.

 

 
 SMES: دیاگرا  مداری واحد  3شک  

افهزایش یافتهه و    SMESدر سالهای اخیر مزیت های قاب  توجه 

به سیتم های توزیع و ریز شبکه ها اعمال گردید.ظرفیت انرژی و 

 .[41-41]. توان را می توان با معاددت زیر بیان نمود

        
 

 
          

  

    
    
  

       
    
  

        

اندوكتانس     است،  SMESجریان نامی         كه در اینجا 

ولتههاژ سراسههر سههیم پههیچ اسههت.پارامترهای       سههیم پههیچ و 

 در جدول زیر ذكر شده است: SMESپیشنهادی واحد 

 

 SMES:مشخصات سيستم 1جدول 

 پارامترها مقدار

 سیم پیچه 1آرایش  نوع پیکربندی سیم پیچ

 155 (KWظرفیت توان)

 7/1 (Mjظرفیت انرژی)

 A) 1555جریان نامی 

 15 (Hاندوكتانس)

 15 (mFظرفیت خازن لینک)

 

 

 SMESتثبيت فرکانس با سيستم  -3-1

 ایه جذب  ایرا  یانرژ SMESستمیثبات نوسانات فركانس،س یبرا

 جهاد یباعهث ا  یبهاد  نیتهورب  یكند. نوسانات توان خروج یآزاد م

 زیشبکه و ر زاتیتجه نیشده ب قیكنترل توان تزر یاغتشاش برا

 رهیه شبکه درحالت متص  به شبکه و كنترل فركانس درحالت جز

فركهانس   كنتهرل  ستمیهمانند س SMESستمیشود.در س یم یا

 صیتشهخ  گنالیخود بعنوان س یانحرا  فركانس از مقدار نام بار،

 یویه توان اكت ، خطا گنالیس نیشود و براسا  ا یم نییخطا تع

 نیكند و به ا یم قیكرده است به شبکه تزر رهیرا كه در خود ذخ

 جهاد یا ییكنترل فركانس بهار توانها   ستمیكه س یدر موارد بیترت

 نیه كنهد.در ا  یرا ندارد به آن كمهک مه   یفركانس یگذرا یداریپا

فركهانس   یناگههان  رییدر هنگا  تغ SMESستمیمقاله عملکرد س

كنهورتر   ستمیس ی.در مدل مدارردیگ یقرار م یشبکه مورد بررس

ظاهر شده در دوسر سلف را كه به صهورت   DC ولتاژ ، منبع ولتاژ

یمه  رییه تغ یمثبت و منف ریاز مقاد یعیمحدوده وس نیب وستهیپ

(6) 

(7) 

(5) 



 

   

 

 

 
 

 

   :دیآ یبدست م ریاز رابطه ز  DC.ولتاژدینما یم كنترل ، كند

 
                   

اعمههال شههده بههه دوسرسههلف برحسههب     DCولتههاژ Ed كههه

معادل برحسب   یمقاومت تبد Rcداخ  سلف، انیجرIdلوولت،یك

است.شهارژ   لوولتیولتاژ مدار برحسب ك ممیماكز Vd0اهم و لویك

كهه در شهک     DC-DCتوس  دو چهاپر    SMESو دشارژ واحد 

  S2دیه كلشود.با روشن بهودن   ینشان داده شده است انجا  م ریز

و   S2)حالت شارژ( و با خاموش بودن   S1دیو خاموش بودن كل

 ) حالت دشارژ( S1روشن بودن 

 

 
 SMES: دو حالت كنترلی  4شک  

 

به طهور پیوسهته بها اسهتفاده از          طی عملکرد سیستم كنترل،

كنتهههرل مهههی  SMESسهههیگنال ورودی بهههه منطهههق كنتهههرل 

جریان سلف بعد از اغتشاش بایهد بهه مقهدار نهامی     .[41]شود

خود برگردد،بنابراین به منوور بهبهود بازیهابی جریهان بهه مقهدار      

حالت ماندگار، انحرا  جریان سلف به عنوان یک سگنال فیهدبک  

اسههتفاده مههی شههود.براین    SMESمنفههی در حلقههه كنترلههی   

ر سههلف و میههزان سههاسهها ،ولتاژ خروجههی كنورتراعمههالی بههه دو 

 یرات جریان سلف به صورت رواب  زیر در نور گرفته می شود.تغی

  

    ( )  
     
       

      ( )  
   

       
  ( ) 

    ( )  
 

   
    ( ) 

سلف در ابتدا با اعمال یک ولتاژ كم بها جریهان نهامی شهارژ مهی      

با كاهش ولتهاژ دو   شود.پس از اینکه جریان به مقدار نامی رسید،

كه در هر ناحیه كنترلی برای كاهش عهد  تطهابق آنهی بهین     سر 

بلهو  دیهاگرا     سلف به صفر ثابت باقی می مانهد. SMES  تولید

 نشان داده شده است. 5استفاده شده در شک  كنترلی واحد 

 

 
 SMES: بلو  دیاگرا  كنترلی واحد  5شک  

 

 و توان SMESکنترل  -3-2

، بخهش   5در بلو  دیاگرا  كنترلی ارائه شهده در شهک    

تنویم كننده توان قدرت واقعی مورد نیهاز بهرای شهارژ و دشهارژ     

 را محاسهبه مهی كنهد.   SMES سیم پیچ ابررسانا و تهوان راكتیهو   

جریان مرجع  qو   dسپس بخش ذكر شده شروع به تولید محور 

ه، می توانهد  با جریان مرجع بدست آمد برای جبرانسازی می كند.

بها   PWMرا كنترل كنهد. سهیگنالهای    ACمبدل ولتاژ خروجی 

 بههرای عملکههرد كنورترههها تولیههد مههی شههوند. SPWMالگههوریتم 

همچنین، جریان جبرانساز جاری شده می توانهد بهرای بهرآوردن    

 DCنیازهای كیفیت توان در شرای  افت ولتاژ كنترل شهود.چاپر  

انجها  مهی دههد. تغییهرات      را ACتوازن توان ابررسانا و سیستم 

 از رابطه زیر بدست می آید: SMESتوان در جریان 

         
     

       
    

     

       
 

هنگهامی كهه بهار     SMESدر سلف  dcمقدار اولیه جریان     كه 

تعریهف            به صورت SMESوص  است می باشد.ثابت 

 می شود.

نشهان داده   5شک   SMESبلو  دیاگرا  كنترلی اعمال شده به 

شده است.بخش تنویم كننده توان اكتیو و راكتیو مورد نیاز برای 

سهپس مقهدار مرجهع     را محاسبه می كند، SMESشارژ و دشارژ 

بها   را برای جبران سازی تولید می كند. qو محور جریان  dمحور 

خروجی كنهورتر را   ACولتاژجریان مرجع بدست آمده،می تواند 

برای كنترل  SPWMبا الگوریتم  PWMسیگنالهای  كنترل كند.

(8) 

(9) 

(15) 

(11) 



 

   

 

 

 
 

 

عملکرد كنورتر تولید مهی شهوند.همچنین جریهان جبهران شهده      

جاری به شبکه را می توان با مطابقت با پارامترهای كیفیت تهوان  

تهوازن تهوان    DCدر شرای  افت ولتاژ كنترل نمود. كنترل چهاپر  

 را انجا  می دهد.  ACو سیستم SMESاكتیو بین 

 

 
 : بلو  دیاگرا  كنترل هماهنگ 6شک  

 تایجنبررسی  -4

 یزیه با برنامهه ر  SMESیاعمال ستمیعملکرد س یبه منوور بررس

 PSCAD/EMTDCبا نر  افهزار   یمطالعه مورد کیشبکه، یها

 2/5ولتاژ سه فهاز از   افت ،یساز هیانجا  گرفته است.در طول شب

% 25شهبکه بهه   ژ سپس ولتها  اعمال شده است. هیثان 3/5تا  هیثان

 كند. یخود افت م یمقدار نام
 

 

 

 SMES: فركانس شبکه در زمان اعمال  7شک  

 

 

 : نتایج مقایسه تغذیه توان اكتیو به ریز شبکه در حالت حضور یا عد  8شک  

 SMESحضور 

 

 

 غیرمجاز فركانس شبکهو تغییرات  ادیتوربین ب: الگوی سرعت باد  9شک  

 نتيجه گيری -5

دستورالعم   تیبا رعا SMESكاربرد  یمقاله به بررس نیا

قدرت  ستمیس کی یکینامید یداریپا باد بردن یشبکه برا یها

 کیدر مدت افت ولتاژ و فركانس پرداخته است. ریدپذیتجد

 بزرگ مدل شده و ا یدر مق یدیخورش یو انرژ یباد ستمیس

 SMESستمیاضافه شد. س ستمیس نیبه ا SMES ستمیسپس س

. دیگرد یطراح ویو راكت ویهر دو توان اكت یكنترل برا تیقابل با

 یداریپا شیقادر به افزا SMESستمیدهد كه س ینشان م جینتا

در نقطه اتصال  یعیرطبیغ انیو افت جر ستمیولتاژ و فركانس س

در  ویو راكت ویاز توان اكت یمناسب یبانیمشتر  بوده و پشت

 توان دارد. تیفیك شیافزا یراستا



 

   

 

 

 
 

 

 عمراج

[1] M.  Mao, Y.  Liu, P.  Jin, H.  Huang, and L.  Chang,  “Energy  

Coordinated  Control  of  Hybrid  BatterySupercapacitor  
Storage  System  in  a  Microgrid”,  Proceedings  of  4th  IEEE  

International  Symposium  on Power Electronics for Distributed 

Generation Systems, (2013) July 8-11, Arkansas, U.S.A.A. 
Author 1 and B. Author 2, “Title of the conference paper,”  

[2] N. D. Hatziargyriou, H. Asano, H. R. Iravani, and C. Marnay, 

“Microgrids”, IEEE  Transactions on Power Energy, Vol. 5, 

(2007), pp. 78-94. 

[3]  Sandia National Laboratories Report, the Advanced Microgrid 

Integration and Interoperability, (2014). 

[4] L.  Meng, X.  Zhao, F. Tang, M Savaghebi, T. Dragicevic, J. C. 

Vasquez, and J. M.  Guerrero, “Distributed Voltage Unbalance 

Compensation in Islanded Microgrid by Using Dynamic-
Consensus-Algorithm”, IEEE Transactions on Power 

Electronics, vol. PP, no. 99, (2015) 

[5]  Lee Kyebyung, Son KM, Gilsoo Jang. Smart storage system 

for seamlesstransition of customers with intermittent renewable 
energy sources intomicrogrid. In: 31st International 

telecommunications energy conference; 2009. p. 1–5.  

[6] Asmus Peter. Microgrids distributed energy systems for 

campus, military,remote, community, and commercial & 
industrial power applications: marketanalysis and forecasts. 

Pike Report; 2012 

[7]  H.M. Kim, T. Kinoshita, Y. Lim, Journal of Electrical 

Engineering & Technology 6(2011) 284. 

[8] H.M. Kim, T. Kinoshita, M.C. Shin, Energies 3 (2010) 246  

[9] T. Asao, R. Takahashi, T. Murata, J. Tamura, M. Kubo, Y. 
Matsumura, A.Kuwayama, T. Matsumoto, Electrical Machines 

and Systems 8 (2007) 302. 

[10] A.R. Kim, G.H. Kim, K.M. Kim, D.W. Kim, M. Park, I.K. Yu, 
S.H. Kim, S. Kim, M.H.Sohn, K.C. Seong, Physica C 470 

(2010) 1695 

[11] A.R. Kim, J.G. Kim, S. Kim, M. Park, I.K. Yu, K.C. Seong, K. 

Watanabe, Physica C471 (2011) 1404. 

[12]  H.Y. Jung, A.R. Kim, J.H. Kim, M. Park, I.K. Yu, S.H. Kim, 
K. Sim, H.J. Kim, K.C.Seong, T. Asao, J. Tamura, 

IEEETransactions on Applied Superconductivity 19(2009) 

2028 

[13] J. Shi, Y. Tang, K. Yang, L. Chen, L. Ren, J. Li, and S. Cheng, 
“SMESbased dynamic voltage restorer for voltage fluctuations 

compensation,”IEEE Trans. Appl. Supercond., vol. 20, no. 3, 

pp. 1360–1364, Jun. 2010. 

[14] L.Wang,, L. Dong, , L.W Jen, Z. Chen, “ Analysis a novel 
autonomous marine hybrid power generation/energy storage 

system with a high-voltage direct current link ,” J power 

sources .pp, 1284-1292. 2008.  

[15] J.   Padull’es, G.W.  Ault,  J.R  McDonald,  “  An  integrated  
SOFC  plant  dynamic  model  for  power  systems simulation,” 

J Power Sour  pp 495–500. 2000.  

[16]  N. Gyawali1, Y. Ohsawa2, O. Yamamoto, “ Power 

management of double-fed induction generator-based wind 
power  system  with  integrated  smart  energy  storage  having  

superconducting magneticenergy  storage/fuelcell/electrolyser,” 

IET renew. Power gener, pp, 407–421. 2011. 

[17]  Abraham, Rajesh Joseph, D. Das, and Amit Patra. "Automatic 
generation control of an interconnected hydrothermal power 

system considering superconducting magnetic energy storage." 
International Journal of Electrical Power & Energy Systems 

29.8,pp. 571-579, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


