
 

   

 

 

 
 

 

 

استفاده از واحدهاي توليد پراكنده مزايايي نظير ابعاد  .در بهره برداري از ريز شبکه ها از واحدهاي توليد پراكنده استفاده مي گردد – دهيچک

و كوچک ، بازده باال، قابليت بهره برداري به صورت پارالل با شبکه سراسري و حالت منطقه اي )جزيره اي( را دارند. به منظور تحليل دقيق 

ابتدا در وضعيت مي توان را داري از واحدهاي توليد پراكنده كاربردي موضوع و همچنين چگونگي رفتار مولدها و پارامترهاي اساسي آنها ، بهره بر

اتصال  خطاي . در حين بهره برداري از يک شبکه همواره عواملي مانند انواعنمودپارالل با شبکه سراسري ، سپس در وضعيت جزيره اي بررسي 

حل و موقعيت و نوع خطا با حاالت متنوعي نظير حالت گذرا ، را تهديد مي كند كه در اين وضعيت واحدهاي توليد پراكنده با توجه به م آنكوتاه 

كه در اين راستا به تشريح چگونگي  .دنبه آن مي دهبه وجود آمده و پاسخهاي گوناگوني را با توجه به شرايط  هستندفوق گذرا و ... مواجه 

 . پرداخته خواهد شدعملکرد آنها در ساختار ريز شبکه ها 

 ، كنترل ولتاژ و فركانس ، مبدلهای الکترونيک قدرتتوليد پراكنده ، هره برداری جزیره ای ب، ریز شبکه -كليد واژه

 

 مقدمه -1

ابعاد كوچک ، به دالیل متعددی چون  واحدهای توليد پراكنده   

مسائل زیست محيطی سریع و بازده باال، قابليت بهره برداری 

باعث كه این عوامل ، پيدا كرده اند  در صنعت برقجایگاه خاصی 

و ایجاد ریز شبکه افزایش روز افزون استفاده از توليدات پراكنده 

به شبکه توزیعی كه سيستم توليد به طور كلی  كهشده است ها 

 .وصل شده باشد ریز شبکه می گویندپراكنده به آن 

ریز شبکه هنگامی به وجود می آید كه یک ناحيه الکتریکی 

بتواند به صورت خودكار و مستقل از شبکه بهم پيوسته 

پارامترهای الکتریکی خود نظير ولتاژ و فركانس را كنترل و بار 

شبکه های  البته در وضعيت فعلیموجود در خود را تامين كند. 

بهره برداری هنوز پایداری شبکه  مانند حفظبه دالیلی  الکتریکی

، لذا واحدهای انجام نمی شود ریز شبکه ها به صورت مستقل  از

توليد پراكنده در صورت بوجود آمدن ریز شبکه باید به سرعت از 

زه كار ریز شبکه ها )البته در مواردی خاص اجا .شبکه جدا شوند

 داده شده است.(

ت برق چون شبکه ها به صورت جریان در ابتدای رشد صنع

طوالنی افت های به مسيم بودند و انتقال جریان مستقيم مستق

تلفات زیادی داشت، پس شبکه های اوليه به نوعی شبکه توليد 

ماتور كه ت صنعت برق و اختراع ترانسفورپراكنده بودند با پيشرف

جریان وجود آورد شبکه های ه تحول عظيمی در این صنعت ب

تقریباً تمام شبکه ها  كم كم جای خود را باز كردند و متناوب

شدند، در این حالت نيروگاه های بزرگ در مناطق  جریان متناوب

مناسبی ساخته شدند و انرژی توليدی آنها به مسافت های 

چند علت عمده زیر موجب توجه  طوالنی منتقل می شد اما

 شده است:DG (Distributed Generation  )باره به استفاده از دو

  DGهای  پيشرفت در تکنولوژی واحد -1

 ضرورت ایجاد خطوط انتقال جدید -2

 خواست انرژی با قابليت اطمينان باالافزایش در -3

 مسایل اقتصادی -4

تشخيص خطا و رفع آن و تحليل حاالت بهره برداري در ريز شبکه هاي هوشمند 

 الکتريکي با حضور منابع مختلف توليد پراكنده 
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 مشکالت زیست محيطی -5

 دو مورد آخر مهم ترین آنها هستند .از پنج علت مذكور كه 

 رفته شدهگه و به كار ئراكنده اراپبرای توليد  مختلفیفناوریهای 

به كاربرد  با توجهراكنده پاههای توليد وگ، توان توليدی نيرستا

این  بد. تعدادی ازایاوات تغيير میگميلی وات تا م دامنهآنها در 

  بارتند از :عفناوریها 

 فتوولتایيک  سلولهای -

 ی بادی به الکتریکیژسيستمهای تبدیل انر -

 ( ترمالژئو) رماییگن زمي اههایگنيرو -

 ی موجی و جزر و مدی به الکتریکی ژسيستمهای تبدیل انر -

 های سوختی پيل -

 الکتریکی  -رماییگ -یهای خورشيدیژسيستمهای تبدیل انر -

 های زیست محيطی )بيومس( استفاده و بازیافت توده -

كه  CHPیا واحدهای  رماگق و راههای توليد همزمان بگنيرو -

برق و  همزمان از طبيعی برای توليدگاز ورودی در این واحدها 

 كنند.رما استفاده میگ

بررسي مسائل و مشکالت بهره برداري ريزشبکه ها  -2

 جزيره اي در حالت

بهره برداری از ریزشبکه ها در حالت جزیره همواره معضالتی در 

 :بعضی از آنها عبارتند ازكه وجود دارد ای 

 از ؛ پراكنده توليد واحدهای توليد ميزان بودنن مشخص -الف

 مصرف و توليد ميزان باید شبکه پایداری حفظ برای كه آنجا

 ميزان بودن نامشخص لذا ،دباش برابر هم با لحظه هر در انرژی

 بارهای پخش نتایج تواند می پراكنده توليد واحدهای توليد

 تجدید انرژی منابع اگر خصوصاً ،سازد دچار اشتباه را سيستم

 عدم تواند میموضوع  اینكه  باشند. موجود شبکه در هم پذیر

 .آورد وجوده ب را قدرت سيستم در جدیدی های قطعيت

 به منجر تواند می پراكنده توليد از استفاده ؛ ولتاژ نوسانات -ب

، شود شبکه مختلف های باس ولتاژ كنترل مشکالت برخیبروز 

مشهودتر می باشد و در شبکه های كوچکتر  این مسئله در ریز

زمان پيک مصرف و مينيمم توليد بيشترین تاثيرات را روی ولتاژ 

 های شبکه دارد.

در شبکه های الکتریکی عدم توازن بين  ؛ نوسانات فركانس -ج

گردد. اعث بروز نوسانات فركانس شبکه می توليد و مصرف ب

 كوچک بودن ابعاد شبکه باعث تشدید این نوسانات می گردد. از

آنجایی كه در بهره برداری جزیره ای ریزشبکه ها ابعاد شبکه 

 چندان می یابد. بسيار كوچک است، لذا مسئله فوق اهميت دو

 دیدگاه دو از توان كيفيت بر پراكنده توليد اثر ؛ توان كيفيت -د

 : است بررسی قابل

 توليدات ای از عمده بخشاز آنجایی كه : هارمونيکی آلودگی •

متصل می  شبکه به قدرت الکترونيک مبدلهایتوسط  پراكنده

شود، استفاده از ادوات الکترونيک قدرت به دليل غير خطی بودن 

 و پدیده كليد زنی سبب توليد هارمونيک هایی در شبکه می شود

 به ادوات این توسط توليدی کهارموني از بخشی ، در نتيجه

فيلترهای . برای كاهش اثر فوق باید از شود می تزریق شبکه

 مناسب استفاده شود.

 ,باشد ضعيف شبکه كه شرایطی در: پراكنده توليد توان تغيير •

 محسوس تغيير به منجر تواند می تغيير توان توليدات پراكنده

 پدیده ،شود تکرار متناوب بصورت توان تغيير چنانچه. شود ولتاژ

 تضعيف عوامل از یکی كه شود می حاصل ولتاژ زدن سوسو

 نيروگاههای در ویژه به پدیده این. شود می محسوب توان كيفيت

 قابل ثابت-سرعت بادی های توربين از زیادی تعداد شامل

 باید باد سرعت تغييرات با ها نيروگاه این در است، مالحظه

 افزایش مقابل در باید توربين لذا بماند ثابت بادی توربين سرعت

 این كه كند مقابله است باد سرعت افزایش از ناشی كه سرعت

 ژنراتور توربين محور به مکانيکی شدید های تنش تواند می امر

 و ژنراتور ورودی گشتاور شدن نوسانی سبب و كند تحميل

 توليد و ژنراتور خروجی الکتریکی توان شدن نوسانی نتيجتاً

 .شود می مزاحم های هارمونيک

 های شبکه حفاظتی های طرح: حفاظت سيستم در اختالل -ه

 از. شود می طراحی آنها( شعاعی اغلب) ساختار با متناسب توزیع

 دارای پراكنده توليدات شامل توزیع شبکه ،حفاظت نظر

 با متناسب حفاظتی طرح نيازمند و بوده انتقال شبکه ویژگيهای

 سرسام هزینه به نياز دليل به امر این اما. است حلقوی ساختار

 توليد وجود كه است طبيعی بنابراین. است ممکن غير آور

 تاثير دو. شود حفاظتی طرح عملکرد در اختالل باعث پراكنده

 : از عبارتند عمده

 شامل فيدر در كوتاه اتصال وقوع با: كوتاه اتصال قدرت افزایش •

 جریان یافتن جریان باعث پراكنده توليد وجود ،پراكنده توليد



 

   

 

 

 
 

 

 تواند می تاثير این. شود می وقوع محل در بيشتری خطای

 حفاظت و خطا وقوع محل در شده نصب فيوزهای بين هماهنگی

 .ببرد بين از را جریان فوق

 ،آنها تنظيم حسب بر ،زیاد جریان های رله دسترس محدوده •

 خارج محدوده در خطای. شود می شامل را فيدر طول از بخشی

 رله و شده آنها تنظيم از كمتر جریان به منجر رله دسترس از

 در داده رخ خطای جریان از بخشی چنانچه. شد نخواهد فعال

 وجود آن امکان  شود، تامين پراكنده توليد توسط رله دسترس

 كمتر آن تنظيم از رله توسط شده دیده خطای جریان كه دارد

 این. نشود دیده رله دسترس در واقع خطای دیگر عبارت به. شود

 خوردن هم بر باعث است معروف دسترس كاهش به كه پدیده

 .شود می حفاظت سيستم هماهنگی

 كنترل ريزشبکه ها در حالت جزيره اي   -3

 مشخصات دليل به كوچک كنندگان توليد اغلب از آنجایی كه 

 مناسب ضعيف فشار شبکه به مستقيم اتصال برای آنها، الکتریکی

 AC/DC/AC یا DC/AC های مبدل طریق از بنابراین ،نيستند

 كنترل برای اصلی ایده. شوند می متصل ضعيف فشار شبکه به

 این كنترل ای، جزیره حالت در ریزشبکه در فركانس و ولتاژ

 این اصلی محور بنابراین.  باشد می قدرت الکترونيک های مبدل

 ای جزیره حالت در قدرت الکترونيک های مبدل كنترل مقاله

 داشتن برایمبدل های الکترونيک قدرت  كنترل. باشد می

 دو به تواند میكه  دارد، بسزایی اهميت ریزشبکه مناسب عملکرد

 : شود بندی تقسيم نوع

  P-Q مد اساس براینورتر   كنترل( الف

 اساس بر كننده توليد خروجی راكتيو و اكتيو توان روش این در

 با متناظر كنترلی مد این. شود می كنترل فرض پيش مقادیر

 از صورتيکه در است اوليه محرک و اینورتر كنترل دو هر تركيب

 كه را توانی اینورتر كه معنا بدین. باشد پذیر امکان فيزیکی لحاظ

 بعنوان. كند می تزریق شبکه به كند می دریافت خود ورودی در

 سازی پياده قابل فتوولتائيک های واحد در كنترل نوع این مثال

 كه ،است فرض پيش مقدار با برابر شده تزریق راكتيو توان. است

. شود می تعيينمركز كنترل ریزشبکه  طریق از یا محلی بصورت

 یابد تحقق جریان كنترل تکنيک با تواند می P-Q كنترلی مدل

 كنترل ای گونه به اینورتر جریان فاز و دامنه كه صورت این به

 .شود حاصل راكتيو و اكتيو توان مطلوب مقدار كه شود می

  ولتاژ منبع اینورتر براساس كنترل( ب

 با و فركانس و ولتاژ مرجع مقادیر اساس بر اینورتر حالت این در

 كنترل اصوالً در. كند می تغذیه را بار معين كنترلی شيوه یک

 ژنراتور رفتار از باید در ریزشبکه، شده نصب ولتاژ منبع اینورتر

 از عملکردی چنين گرفتن نظر در با. شود تبعيت سنکرون

 ای زاویه فركانس با و شبکه با موازی حالت در ولتاژ، منبع اینورتر

 افتی مشخصه توسط ولتاژ منبع اینورتر خروجی اكتيو توان

 در. گردد می تعيين ،شده داده نشان( 1) شکل در كه فركانس

 رسم موازی اینورتر دو برای فركانس افتی مشخصه شکل این

 مربوط 2 اندیس و 1 شماره مبدل به مربوط 1 اندیس. است شده

 تواند می اینورتر هر خروجی توان باشد می 2 شماره مبدل به

 .كند تغيير اینورتر هر باری بی فركانس تغيير توسط

 
 

 فركانسی افت مقابل در اكتيو توان -( 1) شکل
 

 طبق اینورتر هر خروجی توان برود دست از اصلی شبکه اگر

 به شبکه فركانس جابجایی مقدار و آن  افتی مشخصه تنظيمات

 بر ها اینورتر بين اكتيو توان. كند می تغيير جدیدی مقدار سمت

 می مشابه بطور. شود می توزیع آنها افتی شيب مشخصه حسب

 مفهوم از استفاده با را راكتيو توان وكنترل ولتاژ بين رابطه توان

 ولتاژ افتی كنترل مشخصه( 2)شکل در. نمود بيان افتی ولتاژ

 .است شده داده نشان

 
 ولتاژ افتی كنترل مشخصه( : 2) شکل



 

   

 

 

 
 

 

 مفهوم دو دارنده بر در كه فاز سه متعادل مدل یک( 3) شکل در

 های بلوک. است شده داده است فركانس و ولتاژ افتی شيب

 می راكتيو و اكتيو توان گيری اندازه در تأخير معادل جداكننده

 از استفاده با را اینورتر خروجی ولتاژ فركانس ،اكتيو توان. باشد

 ،راكتيو توان مشابه بطور. كند می تعيينشيب افت فركانسی 

 می شيب افت ولتاژی تعيين از استفاده با را خروجی ولتاژ دامنه

 پایداری منظور به kff بهره  باپيشخورد   فاز كننده كنترل كند،

 .است شده اضافه سيستم به

 
 ولتاژ مبدل كنترل فاز سه مدل( : 3) شکل

 

 ها اینورتر ،برقرار نباشد مصرف و توليد تعادل شبکهریز در اگر 

 عهده بر ای جزیره عملکرد در را فركانس كنترل وظيفه باید

 دسترس در( متوسط فشار شبکه) توان اصلی منبع اگر. گيرندب

 P-Q مد در توانند می ریزشبکه در موجود های اینورتر همه باشد

. است دسترس در مرجع فركانس و ولتاژ یک كه چرا ،كنند كار

 می متوقف ها اینورتر برود دست از متوسط فشار شبکه اگر اما

 و نيست موجودریزشبکه  در مرجع ولتاژ حالت این در زیرا شوند

. باشد نمی پذیر امکان مصرف و توليد بين دقيق تعادل ایجاد

 كنترل استراتژی یک ای جزیره عملکرد حالت در بنابراین

 .دشو دنبال باید فركانس

 تئوري روش ارائه شده   -3-1

 توليد و بار شامل شده جزیرهشبکه  یک همان طور كه می دانيم

 توليد این از یکی . معموالًباشدبه آن می  متصل های كننده

 گرفته كار به فركانس و ولتاژ كننده كنترل عنوان به ها كننده

و دیگر واحد های توليد انرژی در یک محدوده مشخص كه  شده

توسط مركز كنترل تعيين می شود به كنترل توان های اكتيو و 

 كنترل حالت این در واقع درراكتيو توليدی خود می پردازند. 

 كل فركانس و كرده تثبيت مرجع باس در را ولتاژ باید كننده

 مقادیر اعمال با ولتاژ مطلوب فاز و دامنه. كند تثبيت را شبکه

refdV مبنای refqVو   _ كنترل  دو اینجا درآید.  می بدست  _

 مقدار در ولتاژ حفظ برای( PI) انتگرالی-تناسبی كننده از نوع

 فركانساز  فاز زاویه سيگنال حالت این در. رود می كار به مرجع

 نوسان یک توسط پهنای پالسمدوالسيون  برای نياز مورد مرجع

  . آید می بدست ساز

 (كنندهdecouple ) طراحي كنترل كننده -3-2

pccولتاژهای سه فاز در نقطه اتصال جزیره به شبکه 
abcV  منظور از(

نقطه اتصال واحد توليد پراكنده به شبکه می باشد(.    pccاندیس

 و مقدار  PLLاندازه گيری شده و با استفاده از بلوک 

اندازه گيری  DGمی آید. جریان های سه فاز توليدیبدست 

جریان های سه فاز  PLLبدست آمده از  شده و با استفاده از 

به جریان محورهای مستقيم و متعامد )
dIو

qI.تبدیل می شود ) 

 این جریان ها با جریان های مرجع محورهای مستقيم و متعامد 

(
refdI 

و
refqI 

( مقایسه می شوند خروجی این مقایسه ها به 

decouple  كننده تناسبی انتگرالی برای توليد ولتاژ محور های

مستقيم و متعامد)
refdV 

و
refqV 

(  استفاده می شود. سپس این 

فرستاده می شوند تا دامنه ولتاژ باس  ,mdqمقادیر به بلوک 

(m و زاویه ولتاژ )( باس( از روابط )بدست آید:2-1 )  
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يون پهنای پالس برای ساختن به بلوک مدوالس حاصلهمقادیر  

های كنترلی ادوات الکترونيک قدرت موجود در اینورتر فرمان

و زاویه mو متناسب با مقادیر فوق ولتاژی با دامنه  شدهفرستاده 

  در خروجی اینورتر كه همان باس شبکه است ساخته می

 ( به وضوح قابل مشاهده است.4مراحل گفته شده در شکل )شود.

 

 
 كننده به كمک روش ارائه شده decouple(: طراحی 4شکل)
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( وmبه جای بدست آوردن دامنه وزاویه ولتاژ باس )می توان 

( برای بدست آوردن مستقيم ولتاژهای باس شبکه 5از شکل )

 استفاده كرد.

 
 

 (: بدست آوردن مستقيم ولتاژ فازها با روش ارائه شده5شکل)

 محورهای ولتاژ مقادیر شود می مشاهده شکل در كه طور همان

  شده گيری اندازه زاویه كمک با آمده بدست  متعامد و مستقيم

 .شوند می تبدیل باس فاز سه ولتاژهای به  تبدیل طریق از

 مورد مطالعاتي  -4

، شده طراحی های كننده decouple عملکرد سنجی اعتبار برای 

 و شده انتخاب استاندارد شبکه یک شده طراحی شبکه

decouple است شده سازی پياده آن روی نظر مورد های كننده .

بصورت یک مدل تركيبی از  پراكنده توليد واحدهای كه

 . است شده نصب آن درواحدهای بادی و پيل سوختی 

 بررسي عملکرد حالت مانا -4-1

 و 1 فازهای بين به بررسی ولتاژ برای بررسی عملکرد حالت مانا، 

 مربوط مختلف های قسمت در ها بادی، جریان توربين ژنراتور 2

پيل  اینورتر ای لحظه های بادی، ولتاژ پراكنده توليد واحد به

پيل  اینورتر ای لحظه های فيلتر، ولتاژ از بعد و قبل سوختی

 مختلف های باس در ولتاژ فيلتر و تغييرات از بعد و قبل سوختی

 انجام ثانيه 5 زمان مدت برای ها سازی شبکه می پردازیم. شبيه

 مدل شبکه برای زیر نمودارهای ماندگار حالت در و است شده

 بين ولتاژ نمودار( 6) شکل در. است آمده بدست شده سازی

 شده آورده فيلتر از بعد و قبل بادی توربين ژنراتور 2 و1 فازهای

 عبور از مانع وجود فيلتر شود می مالحظه كه طور همان است

 منبع. شود می ژنراتور سمت به باال فركانس های هارمونيک

 .باشد می قدرت الکترونيک های مبدل ها هارمونيک توليد

 

 
 

ژنراتور توربين بادی قبل و بعد از  2و 1(: نمودار ولتاژ بين فازهای 6شکل )

 فيلتر

 به مربوط مختلف های قسمت در ها جریان نمودار( 7) شکل در

 جریان از عبارتند كه است شده آورده بادی پراكنده توليد واحد

 ركتی ، (مشکی) راتوترانسفورم ،(آبی رنگ) ژنراتور اول فاز های

 نمودارهای در شود می مالحظه(. سبز) اینورتر و( قرمز) فایر

 از بيشتر خيلی هارمونيکی نوسانات اینورتر و فایر ركتی به مربوط

 .است ژنراتور و فورماتورترانس به مربوط های نمودار

 

 
 

قسمت های مختلف مربوط به واحد توليد  (: نمودار جریان ها در7شکل )

 پراكنده بادی

 بررسي عملکرد كنترل كننده در هنگام بروز حادثه -4-2

 نوسانات بار سيستم -4-2-1

 در تغيير این اثر و تغيير سيستم در موجود بار قسمت این در

 .شود می مالحظه خروجی پارامترهای بعضی

  671 و692 های باس بين بریکر شدن قطع اثرات بررسی این در

 عمل این نتيجه در گيرد می قرار مطالعه مورد t=3sec زمان در

 . شوند می قطع 675 و 692 های باس در موجود های بار
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 بروز اتصال كوتاه تک فاز -4-2-2

 فاز در زمين به تکفاز كوتاه اتصال یک ابتدا در حالت این برای

 سيستم به سيکل3 مدت به t=5sec زمان در 671 باس در اول

 به مربوط نمودار( 8) شکل در شود می رفع خطا سپس و اعمال

 این در است ذكر به الزم. است شده آورده شبکه در حالت این

 .است شده گرفته نظر در قبل حالت مثل باد سرعت هم حالت

 

 
 

(: تغييرات ولتاژ در باس ها ناشی از وقوع اتصال كوتاه تکفاز در باس 8شکل )

671 

 7,77 تا ها باس از تعدادی  ژولتا شده باعث خطایی چنين بروز

 افزایش ها باس ولتاژ هم خطا رفع از پس و یابد كاهش پریونيت

 به ها كننده كنترل مناسب عملکرد دليل به كه داشته شدیدی

 .است برگشته خود عادی حالت

 پراكندهاضطراري يک  واحد توليد  بررسي اثر خروج -4-3

كه در باس  1در این بررسی ابتدا واحد توليد پراكنده شماره 

از مدار خارج  sec5tنصب شده است در لحظه  632شماره 

 شده است مشخصات توان این واحد به شرح زیر است:

MWPDG 7.1max

1  

MVARQDG 25.1max

1  

 مجموع بارهای موجود در شبکه برابر است با:

MVARjMWjQP 102.2466.3  
با توجه به خروج این واحد سهم مهمی از توليد از دست می رود 

عدم تعادل در توليد و مصرف پيش  درصد( و نتيجتا57ً)حدود 

خواهد آمد، این عدم تعادل اگر بتواند جبران شود شبکه ممکن 

است بتواند پایداری خود را حفظ كند در غير این صورت شبکه 

ری می شود، الزم به ذكر است مقادیر حداكثر توان دچار ناپایدا

 توليدی واحد دوم به شرح زیر است:

MVARQDG 7.1
max

2       MWPDG 3.2
max

2  

 تواند نمی دیگر واحد توليدی واحد یک خروج صورت در لذا

 این شد خواهد ناپایدار شبکه و كند جبران را توليد كمبود

 .است شده آورده (9) شکل در موضوع

 

 
 

(: تغييرات ولتاژ باس واحدهای توليد پراكنده در اثر خروج اضطراری 9شکل)

 واحد توليد پراكنده پيل سوختی
 

در این مرحله با خروج یک واحد توليدی متناسب با ميزان توليد 

از دست رفته مقداری از بار را خارج می كنيم در این صورت 

 را حفظ كند.شبکه می تواند پایداری خود 

برای این حالت فرض شده است با خروج واحد اول بارهای زیر  

از شبکه  sec6tهم در لحظه 

 جدا می شوند :

در فازهای  671در باس شماره 

 اول دوم و سوم به اندازه:

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ترتيب به فازها برای شده خارج بار مقدار 675 شماره باسدر 

 توان ميزان با برابر شده خارج بارهای ميزان مجموع:با است برابر

 حفظ را خود پایداری بتواند باید شبکه لذا باشد می اول واحد

و همچنين مالحظه می شود، پس از اینکه یک واحد توليد  كند



 

   

 

 

 
 

 

دچار خروج اضطراری شده و واحد دیگر نتوانسته كمبود توليد 

به اعمال قطعی این واحد را جبران كند، اپراتور شبکه اقدام 

اجباری به برخی مشتركان به اندازه ای كه بتواند سيستم را به 

حالت اوليه برگرداند، نموده است. همچنين مالحظه می شود 

پس از اعمال خاموشی كنترل كننده های موجود در واحد توليد 

پراكنده بادی توانسته اند ولتاژ را در حدكثر مقدار مجاز خود قرار 

صورت شبکه تقریباً به صورت یک شبکه شعاعی از دهند. در این 

یکسو تغذیه در می آید و همين امر باعث اختالف ميزان ولتاژ دو 

الزم به ذكر است كه  باس شده است به دليل وجود تلفات.

ماكزیمم قرار دادن ولتاژ در باس واحد بادی به این دليل است كه 

 گيرند.ولتاژ باس های دیگر در محدوده مجاز خود قرار 

    نتيجه گيري  -5

 های ماشين طریق از است ممکن پراكنده توليد های واحد

 به قدرت الکترونيک های مبدل طریق از یا گردان الکتریکی

 به است ممکن فوق های واحد باشند،همچنين شده وصل شبکه

. باشند كار حال در ای جزیره صورت به یا شبکه به متصل صورت

 ظرفيت و شبکه اندازه بودن كوچک دليل به ها ریزشبکه در

 تواند می توليد یا بار ميزان در كوچکی تغييرات توليد شده نصب

 بنابراین. دهد تغيير را فركانس و ولتاژ مثل شبکه پارامترهای

 باید ها شبکه از نوع این در استفاده مورد های كننده كنترل

. باشد باالیی اطمينان قابليت و انعطاف قابليت ، سرعت دارای

 دارا را مشخصات این تمام تقریبا قدرت الکترونيک های مبدل

 و اكتيو توان كنترل با قدرت الکترونيک های مبدل.  باشند می

 را ولتاژ و زاویه پایداری ترتيب به توانند می خود خروجی راكتيو

 الگوی یک بررسی این در. كنند حفظ مختلف های باس در

 و ولتاژ كنترل برای پارک تبدیل روش از استفاده با كنترلی

 شبکه در آن عملکرد و است شده آورده ها شبکه ریز فركانس

 از حاكی آمده بدست نتایج.  است گرفته قرار ارزیابی مورد

 های پارامتر تغيير با فركانس و ولتاژ كنترل در روش موفقيت

 سه فضای پارک تبدیل از استفاده با روش این در.  است شبکه

 شود می تبدیل متعامد و مسفقيم بعدی دو فضای صورت به فازه

 سه فضای به سپس و انجام مناسب كنترلی اعمال فضا این در و

 های كننده كنترل از استفاده معایب از یکی. گردد می بر فازه

 این كه است سيستم در مزاحم های هارمونيک توليد اینورتری

 قدرت الکترونيک ادوات خطی غير ماهيت دليل به ها هارمونيک

 می مناسب فيلترهای از استفاده. باشد می زنی كليد  پدیده و

 . شود ها هارمونيک این حذف سبب تواند
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