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د   واحد مشه

 

تغذیه بارهای محلی بسيار جذاب شده اند. این سيستم های جدید اساسا نسبت به شبکه های توان معمول  اخيرا منابع توليد پراکنده برای - چکيده

ل رمتفاوت می باشد و آن به دليل نداشتن اینرسی بوده که اغلب با استفاده از ادوات الکترونيک قدرت متصل به شبکه می شوند. پایداری و کنت

رین چالش های سيستم های توليد توان می باشد. اتصال بين منابع توليد پراکنده در حالت متصل به شبکه سيستم های توليد پراکنده یکی از بزرگت

راه مالزم بوده تا به یک هماهنگی جهت پایداری سيستم قدرت برسند. در این مقاله دو منبع توليد پراکنده شامل انرژی خورشيدی و انرژی بادی ه

. اساسا ژنراتورهای سنکرون رفتار دیناميکی سيستم قدرت را در شرایط ندکيلو ولت شده ا 52شبکه توزیع با یک ژنراتور سنکرون متصل به یک 

. نشان خواهيم داد که با یک کنترل مناسب زندتخمين  ،نشان می دهد و همچنين تغييرات بار را می توانند با یک کنترل مناسبمتفاوت کنترلی 

ت توان کاهش یافته و دامنه پایداری افزایش می یابد. مشکالت ناپایداری سيستم در شرایط حلقه باز با رسم در سمت منابع توليد پراکنده ، تغييرا

بصورت  منابع توليد پراکندهمکان هندسی ریشه ها نشان داده و مشکالت آن در سيستم حلقه بسته با تزریق منابع توليد پراکنده اصالح می گردد. 

 ردد. وارد شبکه می گبار جبران ساز 

 .  DG، منابع منابع توليد پراكنده، ژنراتور سنکرون، كنترل هماهنگ، پایداری سيستم قدرت -كليد واژه

 

 مقدمه -1

ه كامروزه زیر ساخت توليد برق تحت شرایطی عمل می كند       

با استرس و نگرانی فوق العاده ای همراه است. طی چند دهه اخير 

، سرمایه گزاری كمی در مورد زیر ساخت ها ، و نيز در جهت تهيه 

 در حاليکه و جایگزین كردن تجهيزات كهنه صورت گرفته است،

رشد بارهای شبکه و افزایش تقاضا اجتناب ناپذیر است در نتيجه 

به یک جایگزین مناسب برای پروسه   دهتوسعه منابع انرژی پراكن

های پرهزینه و زمان بر مربوط به بهبود امکانات و تکميل سيستم 

 توليد پراكنده منابع  .[3-1] های توزیع و انتقال تبدیل شده است

، منابع كوچک و واحدی از انرژی هستند )جهت توليد یا ذخيره 

منابع توليد انرژی پراکنده  در شبکه های توزیع برق به منظور کنترل هماهنگ 

 پایداری سيستم های قدرت

 3صادق حصاریو  2علی اصغر شجاعی، 1محسن نوروزی
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ی، كارآیی سازی ( كه در مقایسه با واحد های توليد برق سنت

این تجهيزات ، در  .بيشتری داشته و قابليت كنترل باالیی دارند

نزدیکی و یا در مراكز توليدی نصب می شوند. در نتيجه با نفوذ 

 قروزافزون این فناوری ، ساختار آن ها به مرور شبيه شبکه های بر

منتها در مقياس كوچک با ارتباط داخلی خواهد شد كه سبب 

  .[4]قابليت اطمينان شبکه می گردد افزایش پایداری و

بيشتر انرژی الکتریکی در نيروگاههای بزرگ توليد  در حال حاضر

ميشود كه از طریق خطوط انتقال منتقل شده و از طریق شبکه 

های توزیع غيرفعال به مشتركين تحویل داده ميشود. در دهه اخير 

های متصل به شبکه در حال افزایش است. چندین  DG ميزان

 :[9-5]ها شده استDG عامل منجر به افزایش

افزایش پيوسته تقاضای انرژی الکتریکی در سراسر جهان  .1

 باعث جستجوی منابع جدید انرژی ميشود.

نگرانی ها در مورد تغييرات آب و هوایی در محدودیت  .2

ذخيره سوختهای فسيلی منجر به افزایش عالقه مندی به 

 انرژیهای تجدید پذیر شده است.

مانند توليد همزمان  DG ت ها در تکنولوژی هایپيشرف .3

 برق و گرما مستلزم توليد انرژی نزدیک مصرف كننده است.

آزاد سازی بازار برق، ورود به تجارت توليد انرژی حتی با  .4

 نيروگاههای كوچک را فراهم ميکند.

تقاضای مصرف كننده ها برای انرژی الکتریکی با قابليت  .5

یافته كه نياز به سيستم های ذخيره اطمينان باال افزایش 

 سازی و پشتيبان را موجب ميشود.

 DG ها شامل گستره ی وسيعی از ژنراتورها به عنوان مثال

، توربين های بادی، ميکرو توربين ها، پيل های PV فتوولتانيک

ها، واحدهای آبی و. . . ميشود كه توان توليدی آنها  CHPسوختی،

در این مقاله، دو منبع  .[13-11]است KV وMW در محدوده

DG كيلوولت  25، شامل بادی و خورشيدی متصل به شبکه توزیع

گردیده است. از طرفی دیگر، ژنراتور سنکرون نيز به شبکه متصل 

شده است. در این پژوهش به منظور پایداری شبکه، كنترل 

و ژنراتور سنکرون ایجاد نموده ایم. این  DGهماهنک بين منابع 

بوده كه با فيدبک از سمت شبکه  DGتر سمت منابع كنترل بيش

صورت می گيرد. در بخش های بعدی به هر یک اشاره خواهيم 

 نمود.    

،  2ادامه مقاله در بخش های بعدی به شرح زیر است. در بخش 

سيستم و استراتژی كنترل  معرفی می شود. در بخش ریاضی مدل 

 ، 4مدل سازی سيستم پيشنهادی بيان می گردد ؛ در بخش  ، 3

، نتایج شبيه سازی  5شبيه سازی سيستم پيشنهادی و در بخش 

    عنوان می گردد. 

 مدل سازی ریاضی سيستم   -5

 سازی شبيه صورت به را فيزیکی پدیده یک بتوان آنکه برای      

 خوبی به آن ریاضی مدل است الزم كرد، تحليل كامپيوتری

 این در اصلی هدف. شود فهميده آن اجزاء تمام و شود شناسایی

 فيزیکی عملکرد دقيق فهم و ریاضی مدل آوردن بدست بخش

 غذیهت القایی های ماشين و بادی، سيستم فتوولتائيک توربين

 برای را مناسب كنترلی سيستم بتوان آن از پس تا باشد می دوگانه

 سازی شبيه و طراحی را شده متصل بادی توربين به كه ژنراتور این

 .كرد

 مدل توربين بادی -5-1

جزئی از نيروگاه بادی كه انرژی باد را به انرژی دورانی تبدیل می 

كند، قسمت توربين است. توربين ها به صورت كالسيک در دو نوع 

قی های افاند. امّا امروزه بيشتر از توربينافقی و عمودی ساخته شده

حداكثر  یپره برا هیشود. زاو یاستفاده مدر نيروگاه های بادی 

وزش باد، صفر است و با دوران پره به دور محور  یمقابله با راستا

در مقابل وزش باد داشته باشد  یخودش هر چقدر مقاومت كمتر

 . ابدی یم شیافزا

متصل شده از نوع ژنراتور  نيمورد نظر كه به شفت تورب ژنراتور

وان قابل دریافت از بادی توسط یک ت باشد. یم هیدوسو تغذ ییالقا

 [6بدست می آید. ] (1)توربين بادی از رابطۀ 
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(1) 3( , )
2

W P R WP C A v


 
 

WP توان قابل جذب از باد :[W]  

ρ  3[: چگالی جرمی باد[Kg/m   

v  سرعت وزش باد :[m/s]   

RA   .سطططحی كه پروانه های توربين آن را جاروب می كند :

]2/4m2[πD   

PC :   ضططریب قدرت یا ضططریب عملکرد توربين : درصططدی از

شد از آن ناحيه عبور        شته با ست كه اگر توربين وجود ندا انرژی ا

  (2)می كرد و حال توسطططط توربين جذب می شطططود و از رابطۀ     

 بدست می آید.

(2) 
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نسططبت سططرعت     λ( و شططکل  زاویه پره ها ) θدر این رابطه  

ست كه از رابط  ست م 3) ۀگردش نوک پره ها    نی. در ادیآ ی( بد

 است. نيتورب یا هیسرعت زاو rωشعاع دوران و  Rرابطه، 

(3) m

w

R

v


 

 

 

 [5]( θ: زاویه پره توربين ) 1شکل 

اگر در یک سرعت وزش ثابت بخواهيم بيشترین توان را جدب 

بيشينه  PCكنيم باید سرعت دورانی را انتخاب كنيم كه به ازاء آن 

 شود. 

 مدل سيستم فتوولتائيک  -5-5

های تجدیدپذیر و از           انرژی خورشطططيدی یکی از منابع انرژی

ی خورشططيدی در نقاط  ژمهمترین آنها می باشططد. ميزان تابش انر

زمين   ،مختلف جهططان متغير بوده و در كمربنططد خورشطططيططدی

بيشططترین مقدار را داراسططت. طراحان جهت دسططتيابی به بهترین   

نياز به یک مدل دقيق جهت   PV نتيجه قبل از نصططب سططيسططتم

ستاندارد و عملياتی را         شرایط ا سازی دارند مدلی كه تمام  شبيه 

ست      سي سازی  یکی از بخش های مهم  PV مدر نظر بگيرد. مدل 

تار الکتریکی            نه ای رف به گو قدرت اسطططت،  يک  حث الکترون در ب

را می توان در تركيب با این عناصر مورد بررسی قرار   PV سيستم

 می باشد.  5و  4 روابط رابطه ریاضی مدل پنل بصورت .داد

(4) 
 

(5) 
 

متصل به شبکه توان توليد شده از       PV سيستم فتوولتائيک  

را به شططبکه منتقل می كند. بلوک دیاگرام   آرایه های فتوولتائيک

 .قابل مشاهده است 2این سيستم در شکل

 

 : مدل سيستم فتوولتائيک متصل به شبکه 2شکل 

سيله آرایه های فتوولتائيک    شده بو سته    PV انرژی توليد  واب

آرایه    .به برخی پارامترها از جمله دما و ميزان تابش می باشطططد         

جهت دستيابی به حداكثر توان به دنبال كننده حداكثر    PV های

متصططل شططده اسططت، این كار از طریق تغيير ولتاژ    MPPT توان

 DC انجام می شططود و بعد از آن توان الکتریکی PV كاری آرایه

شططده و به   AC توليدی بوسططيله اینورتر تبدیل به توان الکتریکی

 .شبکه منتقل می شود



 

4 

   

 مدل سازی سيستم -3

سته   غير   ،حالت های مختلف كاری، بار و توليد اعوجاج ناخوا

باعث پيچيدگی در منابع توليد پراكنده  كه قابل پيش بينی شططده 

می شططود. چنين سططيسططتمی احتياج به اسططتراتژی های كنترل     

  .[6]سططيسططتم های قدرت كالسططيک داردبا متفاوتی در مقایسططه 

انرژی ، وسيله  یک منابع توليد پراكنده شامل واحد های   3 شکل 

ساز و بارها را نشان می دهد.  مبدل منبع ولتاژ      vscهای ذخيره 

این   4در سمت منابع توليد پراكنده پيشنهاد شده است. در شکل 

 ساختار نشان داده شده است.    

 

 : سيستم شامل منابع توليد پراكنده و شبکه توزیع3شکل

 

 : كنترل مبدل های سمت توليد پراكنده4شکل

پاسططد دیناميکی سططریع ، عملکرد دقيق ، سططادگی طراحی و 

كنترل حلقه بسته از مزایای این سيستم به شمار می آید. اینورتر      

ستم     شامل چندین منبع انرژی   DGسي و فيلتر   VSCمی تواند 

می باشطططد. منابع توليد پراكنده می توانند در حالت   LCخروجی 

شبکه       صل از  شبکه و یا در حالت منف صل به  صورت    مت به همين 

دارای توليد   DGعمل نمایند. در حالت متصل به شبکه، هر واحد 

توان اكتيو و راكتيو می باشطططد. درصطططد باالیی از این منابع توليد  

ستم قدرت تغيير            سي شرایط رفتار دیناميکی  سا در  سا پراكنده ا

مبدل ها متصل به شبکه می شوند. تفاوت اصلی      توسط  كرده و با 

سيک         منابع توليد پر ستم های قدرت كال سي سه با  اكنده در مقای

شبکه  1شامل   . ظرفيت توليدی توان  2. ثابت عمل كردن آنها در 

. دیناميک سطططریع  می توان اشطططاره نمود. همچنين برای  3كم و 

سطيسطتم های كنترل منابع توليد پراكنده، سطيسطتم های ذخيره      

ستم را   يكه می تواند عملکرد س  بگيریمدر نظر می توانيم ساز نيز  

يد          له از منابع تول در تهيه توان اكتيو بهبود بخشطططد. در این مقا

پراكنده برای جلوگيری از تغييرات در سططيسططتم توزیع اسططتفاده   

 شده است. موارد زیر در این مقاله در نظر گرفته شده است:

شرایط كنترل توان اكتيو و   (1 كنترل منابع توليد پراكنده در 

 راكتيو

تركيب منابع توليد پراكنده ، ژنراتور سطططنکرون و بارها در  (2

 كنترل توان اكتيو و راكتيو شبکه 

سط كنترل توان اكتيو و راكتيو       (3 شبکه تو كنترل هماهنک 

 سمت منابع توليد پراكنده

برای نمایش موقعيت  پایداری كل شبکه، ابتدا مکان هندسی  

سد پله كل   بود ، دیاگرام شرایط قدرت  سيتم  شبکه  و پا   را در 

حلقه باز نمایش داده و برای رفع مشططکل ناپایداری نياز به جبران  

ه برای جبران  دسطططاز داریم كه در این مقاله از منابع توليد پراكن       

 سازی استفاده می نمایيم.   

، مولفه های فوق الذكر نشان داده شده   7 – 5در شکل های  

 می دهد.    نقاط پایدار و ناپایدار شبکه را نشان 6است. شکل 
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 : دیاگرام بود كل شبکه سيتم قدرت5شکل 

 

 . مکان هندسی كل شبکه6شکل 

 

 . پاسد پله كل سيستم 7شکل 

بهبود می دهيم.  حال شرایط سيستم را با تزریق جبران ساز     

سططيسططتم در شططرایط حلقه بسططته و با تزریق منابع  به این منظور، 

 ردد.  توليد پراكنده بصورت شکل های زیر حاصل می گ

 

در حضور جبران  DG: دیاگرام بود در حالت نامتمركز برای یک 8شکل 

 Lagساز 

 

در حضور  DG. مکان هندسی در حالت نامتمركز برای یک 9شکل 

 Lagجبران ساز 

 

در حضور جبران  DG. پاسد پله در حالت نامتمركز برای یک 11شکل 

 Lagساز 

اضافه كردن یک   از شکل های فوق می توان نتيجه گرفت كه

ساز       ستم جبران  ستم و همچنين       Lag سي سي ، روند پایداری 
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پاسططد پله و دیاگرام بود كل شططبکه را بهبود می بخشططد. در ادامه 

سططيسططتم های جبران سططاز شططامل توربين بادی و خورشططيدی را   

 تشریح می نمایيم.  

 DFIGژنراتور  سمت کنترل -3-1

كه توان بيشتری را نسبت به انرژی خورشيدی  DGیکی از منابع 

دارد، مزرعه بادی می باشد. طریقه كنترل این سيستم مطابق شکل 

سيستم توان اكتيو و راكتيو به شبکه ترسيم گردیده است.  11

تزریق كرده و از سمت شبکه، ولتاژ برای كنترل كننده ولتاژ 

را توليد كرده  dدریافت می گردد. كنترل كننده ولتاژ جریان محور 

این دو را توليد می نماید.  qو كنترل كننده سرعت، جریان محور 

برای  abcمولفه با استفاده از عکس تبدیل پارک سه مولفه مرجع 

توليد می نماید. مبدل سمت روتور وظيفه  PWMسوئيچينگ 

را به سمت شبکه دارد. هرچه مقدار ولتاژ  DCتزریق منبع ولتاژ 

DC تی داشته باشد، كنترل كننده از روند بهتری ، یکنواختی ثاب

 دارد.  ACبه  DCدر تبدیل برق  

 

 سيستم پيشنهادیسمت توربين بادی در بخش كنترل  : 11شکل

 کنترل سمت سيستم فتوولتائيک  -3-5

مشکل اصلی در توليد الکتریسيته از طریق انرژی باد و تابش  

ودن بينی نبخورشيد عدم پيوستگی، عدم دسترسی و قابل پيش

 فوذن درصد رفتن باال با باشد، دقيق ميزان توليد این منابع می

 الشچ به را شبکه تواندمی قطعيت عدم این شبکه در مذكور منابع

های به هم بزند. یکی از راهکار مصرف را و توليد تعادل و بکشاند

باشد خورشيد می -اصلی برای رفع این مشکل سيستم هيبرید باد

به بررسی آن پرداخته شده است. ساختار سيستم  مقالهكه در این 

هيبرید پيشنهادی در این پروژه با هدف دریافت ماكزیمم توان از 

 .است هخورشيد و انتقال آن به شبکه ارائه شد-سيستم هيبرید باد

در بخش قبل مدل سيستم بادی و چگونگی اتصال آن به شبکه 

نشان داده شد. در این بخش ساختار كنترلی اتصال سيستم 

این ساختار را  12فتوولتائيک به شبکه تشریح می گردد. شکل 

 نشان می دهد. 

 

 : سيستم كنترل ردیابی ماكزیمم توان 12شکل

 نتایج شبيه سازی  -4

 111نيروگاه خورشيدی  در مدل شبيه سازی این تحقيق، از یک 

 121ژنراتور سنکرون  یک  ، مگاوات 9 نيروگاه بادی ، كيلو وات

استفاده نموده و یک باس بی نهایت  هرتز 61كيلو ولت با فركانس 

 ایم. برخی از ملزومات شبيه سازی به شرح زیر است: 

  تری شبکه باس كيلوم 15الی  11هر نيروگاهی در فاصله

 بی نهایت قرار دارد.  

  هم نيروگاه خورشيدی و هم نيروگاه بادی مجهز بهMPPT 

دریافت ماكزیمم توان انرژی از  MPPTهستند. وظيفه 

 خورشيد و باد می باشد.

  متر مربع در  1111ایرادیانس خورشيد را در شرایط نرمال

 نظر گرفته ایم. 

  از یک مبدل بوست برای افزایش ولتاژ سيستم خورشيدی

 به كار برده ایم. 

  كيلو واتی واقع شده  511موجود یک بار محلی در هر باس

 است.
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همانطور كه در بخش قبل دیده شد این مدل براساس دو منبع 

توليد پراكنده خورشيدی و بادی متصل به شبکه شده است. از یک 

نيز متصل به شبکه گردیده است.  سمت طرف یک ژنراتور سنکرون 

شبکه متصل به باس بی نهایت شده است. هدف از اعمال منابع 

پایداری می باشد. این پایداری با كنترل هماهنک  ،كندهاتوليد پر

هر سه منبع توليد توان انجام می گيرد. در این مقاله كنترل 

تد. فهماهنگ سيستم با كنترل منابع توليد پراكنده اتفاق می ا

یعنی از سمت شبکه جریان و ولتاژ فيدبک گرفته می شود و به 

ازای آن مبدل های الکترونيک قدرت را كنترل می نمایيم تا تزریق 

توان اكتيو و راكتيو كنترل گردد. در هر یک از باس ها ، یک بار 

 9كيلو وات در نظر گرفته ایم. توربين بادی دارای  511محلی 

كيلووات می  111انرژی خورشيدی شامل مگاوات توليد توان و 

 باشد. 

 (DFIG)در این مقاله توربين بادی از ژنراتور القایی دو سو تغذیه 

كه شامل یک ژنراتور القایی روتور سيم پيچی و یک مبدل مبتنی 

می باشد ، استفاده شده است.  IGBTبر مدوالسيون پهنای پالس 

متصل شده در  هرتز 61سيم پيچی استاتور، مستقيم به شبکه 

در فركانس متغير  AC/DC/ACحاليکه روتور از طریق مبدل 

تغذیه می گردد. سرعت بهينه توربين كه انرژی مکانيکی ماكزیمم 

را در یک سرعت باد معلوم توليد می كند ، متناسب با سرعت باد 

 باید باشد كه جزئيات آن به طور دقيق در ادامه بيان گردیده است.

قابليت مبدل های الکترونيک قدرت آن در  DFIGمزیت فناوری 

توليد یا جذب توان راكتيو است، كه در نتيجه نياز به نصب بانک 

های خازنی همانند حالت ژنراتورهای القایی قفس سنجابی برطرف 

متر 11می شود. در این تحقيق روتور برای سرعت های باد كمتر از 

 11ی باد باالتر از بر ثانيه در سرعت زیر سنکرون و برای سرعت ها

در سرعت فوق سنکرون كار می كند. توان مکانيکی توربين به 

متر بر ثانيه  5عنوان تابعی از سرعت توربين بوده كه در محدوده 

متر بر ثانيه نشان داده شده است. بلوک دیاگرام بخش  1662تا 

از . [11-11]قابل مشاهده می باشد 13كنترل توربين در شکل

 قرمز شرایط بهينه ردیابی را نشان می دهد.، خطوط 13شکل 

 
  یباد نيمشخصه تورب ی: منحن13شکل

بيشتر مقایسه ها را حول سرعت ، كنترل توان اكتيو توربين ، توان 

 DCدر نظر گرفته ایم. مقدار ولتاژ پایانه  DCراكتيو و ولتاژ پایانه 

می باشد. در  AC/DC/ACبين مبدل های پشت به پشت 

 مبدل سمت شبکه و ژنراتور را نشان می دهد.   14شکل

 

 : مبدل های تبدیل سمت شبکه و سمت ژنراتور14شکل 

 DCبا نمایش ولتاژ  

، نتایج شبيه سازی سيستم تحت شرایط  16تا  15در شکل های 

بدون تزریق   1613الی  1613برای زمانی كوتاه بين  افت ولتاژ

 منابع توليد پراكنده نشان داده شده است.   
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 : توان اكتيو در سمت ژنراتور15شکل

 

 : توان راكتيو در سمت ژنراتور 11شکل

 ار سيستم پایداری شرایطی  پراكنده، منابع های توان تزریق با

حال شکل موج های .  دادكه در ادامه نشان خواهيم  داده بهبود

بخش منابع توليد پراكنده را كه به صورت هماهنگ با شبکه كنترل 

 می شود را نشان می دهيم. شکل ها بر واحد پریونيت می باشند.

 

 : توان اكتيو تزریقی به شبکه در سمت توربين بادی 11شکل

 

 : توان راكتيو سمت توربين بادی 11شکل

 

 در مبدل الکترونيک قدرت سمت توربين بادی dc: ولتاژ 11شکل 

 

 : توان اكتيو توليدی از سمت سيستم خورشيدی21شکل

 

 : توان راكتيو سمت سيستم خورشيدی 21شکل

بادی را  انرژی، مولفه های مهم در بخش 11تا  11شکل های 

همانطور كه از شکل ها مشاهده می گردد زمانيکه نشان می دهد. 

در باس بينهایت، افت توان اتفاق می افتد، توان های اكتيو و راكتيو 

الزم به شبکه تزریق می گردد. این ميزان توان تزریقی بستگی به 

فيدبکی است كه از سمت ولتاژ شبکه دریافت می گردد. در شکل 

 DCولتاژ باس  11شکل در. ه استاین مساله نشان داده شد 11

همانطور كه از این شکل در سمت توربين بادی را نشان می دهد. 
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ولت ثابت  1311پيداست، بعد از یک نوسان توانسته به مقدار 

برسد. اگر چنانچه زمان شبيه سازی را بيشتر نمایم ميتوانيم تثبيت 

این مقدار را واضح تر نشان دهيم. این شکل نشان می دهد كه با 

شبکه تثبيت گردیده  DCميزان افت توان در شبکه، مقدار این 

، ولتاژ، جریان، توان اكتيو و راكتيو در 21تا  21است. شکل های 

سمت انرژی خورشيدی را نشان می دهد. از آنجاكه ایرادیانس در 

وات بر متر مربع قرار داده  1111سمت پنل خورشيدی در مقدار 

ا وابسته نيست بلکه اختصاصا شده، لذا تزریق توان منحصرا به دم

به ولتاژ و جریان فيدبک گرفته شده از شبکه وابسته است. یعنی 

هرچقدر افت توان در شبکه اتفاق بيافتد به همان نسبت تزریق 

 توان نيز از سمت انرژی خورشيدی می تواند به شبکه اعمال گردد. 

 نتيجه گيری  -2

 یدبا یل انرژشام عیشبکه توز کیمقاله كنترل هماهنگ  نیدر ا

كار در  نی. ادیو ژنراتور سنکرون انجام گرد یديخورش ی، انرژ

كنترل  یصورت گرفته است. برا MATLABنرم افزار  نکيموليس

و ولتاژ  انیجر یاز شبکه پارامترها ستم،يس یداریهماهنگ و پا

 یكننده سمت مبدل ها رلكنت یگرفته شده و در بلوک ها دبکيف

درت ق کيالکترون یقدرت به كار برده شد. با مبدل ها کيالکترون

شبکه  به ويو راكت ويتوان اكت قیتزر کسوسازیها و  نورتریشامل ا

 ويو راكت ويتوان اكت قیشود كه تزر یم دهید جی.  از نتادیكنترل گرد

 انزيپراكنده و ژنراتور سنکرون به م ديدر هر سمت از منابع تول

ت صور قیتزر زانيم نيدارد و به هم یبستگ یمحل یمصرف بارها

حالت دائم و  عیباال ، زمان سر یداری. اورشوت كم ، پارديگ یم

 .  دیآ یبه شمار م قيتحق نیا یایاز مزا عیسر ییرايم
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