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 چکیذُ 
 آى گزفتي لزار ٍ خكب ٌّگبم در کِ است ضذُ قزاحی ایثِ گًَِ (DG)1پزاکٌذُ تَلیذ هٌبثى ایؾذرشیزُ حفبنت

 حفبنت ایي يولکزد گذرا، خكبّبی ٍلَو ٌّگبم دّذ. درهی ضجکِ ّب اسDGرذاسبسی   ثِ فزهبى رشیزُ، در ضزایف

 ٍلتبص ایافت لحهِ ضزایف آهذى ٍرَد ثِ ثبيج هَؾَو ایي کِ ضذُ هزذد اتػبل تب DGرذاسبسی  ثِ هٌزز
2

 در 

 حبؾز، همبلِتَاًذ هَرت اس دست رفتي ثبرّبی حسبس گزدد. ثز ّویي اسبس در هی ، کِ ایي پذیذُگزددهی ضجکِ

 ٍ تحلیل DIgSILENT  افشارًزم اس استفبدُ ثب  IEEEضیٌِ 33استبًذارد  تَسیى ضجکِ ای ٍلتبص درلحهِ افت ٍلَو
تٌهین  است. ضذُ آى ثْجَد ثِ ( الذامSVR) 3ٍلتبص ایکٌٌذُ پلِتٌهین هٌبست پبراهتزّبیثب تٌهین  سپس

گیزد. ّوچٌیي تبحیز اًزبم هی  DGضذى رذا ضزایف در ٍلتبص ثبرّبی حسبس پزٍفیل ثْجَد ثبّذف  SVRهٌبست
ًَو ثبر اس لحبل استبتیکی ٍ دیٌبهیکی ثَدى آى ٍ ضزایكی کِ در آى دٍ یب چٌذ ثبر حسبس در ضجکِ ٍرَد داضتِ 

افت  اًذاسُ سهبى ٍ کبّص در  SVRيولکزد ثَدى هؤحز دٌّذًُطبى اًذ. ًتبیذ،لزار گزفتِ ثبضذ، ًیش هَرد ثزرسی
 .ثبضذهی DGای رشیزُ ؾذ حفبنت يولکزد اس ًبضی ٍلتبص ایلحهِ

 .ای ٍلتبصکٌٌذُ پلِتٌهین، ٍلتبصای افت لحهِ، هٌبثى تَلیذ پزاکٌذُ، ایحفبنت ؾذرشیزٍُاصگبى کلیذی: 
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3 Step Voltage Regulator 



 همذهِ  .1

اسبسی اس لحبل هذیزیت ٍ ات تغییزّبی اخیز ِدر دّ
اس یك قزف ٍ يَاهلی ّوچَى  در غًٌت ثزق  هبلکیت

آلَدگی هحیف سیست، هطکالت احذاث خكَـ اًتمبل 
رذیذ ٍ پیطزفت فٌبٍری در سهیٌِ التػبدی ًوَدى سبخت 
ٍاحذّبی تَلیذی در همیبس کَچك در همبیسِ ثب 

 صيج افشایٍاحذّبی تَلیذی ثشرگ اس قزف دیگز، ثب
تَلیذات "استفبدُ اس ٍاحذّبی تَلیذی کَچك تحت يٌَاى 

-آٍری في اًَاو ثِ تَرِ ثب گزدیذُ است (DG) 4"پزاکٌذُ
-سیستن در هتػل هٌبثى تَلیذ پزاکٌذُ تًذاد ،DG ّبی
 .یبفتِ است افشایص تَرْی لبثل قَر ثِ لذرت تَسیى ّبی

 ٍ ًذدهت هسبئل ضجکِ، ثِ پزاکٌذُ تَلیذ هٌبثى اتػبل در
 ريبیت ثبیستهی کِ است، ًیبس فٌی پیچیذّبی داًص

 تَلیذ هٌبثى ایوٌیدر  هسبئل هْوتزیي اس یکی .گزدًذ

ای رشیزُ حبلت ٍلَو اس کزدى رلَگیزی پزاکٌذُ،
 غیزيوذی است. 

 است، ایي هْن هسئلِ یك رشیزُ ؾذ اس آًزبییکِ حفبنت
 اضتِد ّب هكبثمتضجکِ اتػبل ثب الشاهبت صًزاتَرّب ثبیذ

 رشیزُ یك در ّبDG لكى ّوِ ثِ حفبنت ایي. ذٌثبض
 درپی خكبی ّبثبسثست ثب ثبس ضذى تَاًذ هی الکتزیکی کِ

 رشیزُ صًزاتَر لكى يذم. ضَدهٌزز هی هَلت اتفبق افتذ،
 هطتزیبى ضَد ٍ صًزاتَر ثزای رذی هطکالت ثبيج تَاًذهی

]1[. 
 یِ قاست ک یكیپزاکٌذُ ضزا ذیای ضذى هٌبثى تَلزُیرش

پزاکٌذُ ٍ  ذیکِ ضبهل هٌبثى تَل ستنیاس س یآى لسوت
ثِ غَرت رذا اس ضجکِ ثِ کبر خَد  ثبضٌذ،یکٌٌذُ ههػزف
ثب  ایزُیدر حبلت رش ٌکِی. ثب تَرِ ثِ ادٌّذیاداهِ ه
ذم کٌتزل هٌبست يتَاى،  تیفیکبّص ک زیًه یهطکالت

 تیاحتوبل آس ن،یرٍثزٍ ّست ٍ غیزُ ٍلتبص ٍ فزکبًس
کٌٌذُ ٍرَد ٍ هػزف کٌٌذُیذتَل شاتیثِ تزْ ذىیرس

-یکِ فزؼ را ثز ث شیً زاتیپزسٌل تًو ي،یيالٍُ ثز ا دارد.
دار ثَدى اًذ، ثِ يلت ثزقثزق ثَدى خكَـ لزار دادُ

 در هًزؼ خكز، DG اتصال آنها به خكَـ ثب تَرِ ثِ
 هٌبثى توبهی . ثٌبثزایي،داضت خَاٌّذر لزا یزفتگگثزق
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  تطخیع  در هَحز رٍش یك ثِ یستیثب تَلیذپزاکٌذُ
 حبلت سهبى کَتبّی در تب ثبضٌذ، هزْش ضذى ایرشیزُ

ضَد ٍ در پی آى حفبنت  دادُ ای تطخیعرشیزُ
. ]2[ را اس ضجکِ رذا کٌذ DGؾذرشیزُ يول کزدُ ٍ 

ثِ دٍ  لذرت ضجکِ ضذى ایرشیزُ ضٌبسبیی ّبی رٍش
 .]3[شوندتقسيم می اكتيو رٍش پسیَ ٍ رٍش ثخص
اس تطخیع رشیزُ ضذى هٌبثى تَلیذ پزاکٌذُ، حفبنت  پس

دّذ. اس ضجکِ هی DGفزهبى ثِ رذاسبسی  DGؾذ رشیزُ 
 ثِ هٌزز حفبنت ایي يولکزد گذرا، در ٌّگبم ٍلَو خكبّبی

 تب اتػبل هزذد ضذُ کِ ایي هَؾَو ثبيج DGرذاسبسی 

 ضجکِ در ٍلتبص فلصیب  ایلحهِ افت ضزایف آهذى ٍرَد ثِ

سهبًی را گَیٌذ کِ همذار  "ٍلتبصای لحهِافت " .گزددهی
 ٪90هَحز ٍلتبص ثزای هذت ثیص اس یك دلیمِ کوتز اس 

کبّطی در ٍلتبص هَحز ثِ  "فلص ٍلتبص"همذار ًبهی ضَد. اهب 
پزیًَیت در فزکبًس ًبهی ثَدُ کِ ثزای  0.9تب  0.1اًذاسُ 

 سیکل تب یك دلیمِ تذاٍم یبثذ. 0.5هذت سهبًی اس 
تَاًذ تبحیز هی DGًبضی اس حفبنت ؾذ رشیزُ افت ٍلتبص 

 اتػبل ( ٍ رٍشPQ) 5ّبی کیفیت تَاىرذی ثز ضبخع
 ثزای هْن هطکالت ّوچٌیي ثبيج داضتِ ثبضذ، DG هزذد

 يولکزد ثب هزتجف ّبی ّشیٌِ افشایص ٍ کٌٌذگبى هػزف
 فزآیٌذّبی اس ثسیبری لكى الکتزیکی، ّبی هبضیي ؾًیف

 حسبس ثبرّبی يولکزد رد ًمع یب ضذى خبهَش غًٌتی،
 یبثیدست ي،یثٌبثزا. ]4[ضَد ( هی کبهپیَتز هبًٌذ) ٍلتبص ثِ

 .الشاهی است هطکل يیا بهمبثلِ ث یثزایی ّبحلثِ راُ
 ٍلتبص ایافت لحهِ کِ است ضذُ دادُ ًطبى ]5[در همبلِ  

 در .ضذ خَاّذ تَاى کیفیت ًمؽ ثبيج حبًیِ 30اس  ثیص

 احز در پزاکٌذُ تَلیذات هٌبثى سبسی لكى ضجیِ ثِ هزرى ایي

 دّذهی ًطبى ٍ پزداختِ ضذُ DGای  رشیزُ ؾذ حفبنت

چِ  ثِ ای رشیزُ ؾذ حفبنت احز در ٍلتبص ایافت لحهِ
 فزٍ ثْجَد رْت ّبیی پبراهتز چِ ٍ ثَد خَاّذ غَرت

 هْن ّستٌذ. ٍلتبص افتبدگی
 تَسف تَاًذ هی کِ ای راثبلمَُ ّبی حل راُ ]4[در همبلِ 

 افت رسبًذى حذالل ثِ ثزای DG غبحجبى ٍ یب ضجکِ
    اًزبم ضَد، ثزرسی  DG لكى اس پس ٍلتبص ایلحهِ
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 ثزای گبمثِگبم سبدُ ّبی رٍش ایي، ثز ضَد. يالٍُهی
 هشایب ثِ اضبرُ ثزای ٍ ّبحل راُ اس یك ّز احزثخطی ارسیبثی

 ]6[در همبلِ . است ضذُضبى ارائِ اغلی هًبیت ٍ
ٍلتبص ًبضی اس حفبنت ؾذ  ایلحهِ ذُ افترجزاًسبسی پذی

DG را تَسف SVR کٌذ. ثزرسی هیSVR  ُهَرد استفبد
ا در ضجکِ ًوًَِ ثِ ربیبثی هکبًیکی است،  کِ در اثتذ

پزداسد ٍ ضجکِ هی ٍلتبص  حذالل ثب ّذف ثْجَدثْیٌِ آى 
بس را در ضزایف ٍلتبص ثبر حس ایلحهِ پس اس آى افت
 . کٌذس حبثت رجزاى هیاهپذاً ثبرّبی استبتیکی

 حفبنت اس ًبضی ٍلتبص ایافت لحهِ در ایي همبلِ،

 ثبرّبی هختلف ضجکِ ثزرسی اًَاو ، ثزای DGای ؾذرشیزُ
س ثخص اهپذاً 3ضَد. حبلت ثبرّبی استبتیکی در هی

ضًَذ ٍ ثزای هكبلًِ هی حبثت، رزیبى حبثت ٍ تَاى حبثت
هزثَـ ثِ هذل ضزایف ثبر دیٌبهیکی ًیش تبحیز پبراهتزّبی 

ضَد. ٍلتبص هَرَد، ثزرسی هی ایلحهِ ًوبیی ثبر ثز افت
افت    کبّص رْت هَرَد ّبیثیي رٍش اس اسآىپس

 SVRاس  استفبدُ پذیذُ، ایي اس ًبضی ٍلتبصای لحهِ
گیزد. ّوچٌیي ثزای لزار هی ثزرسی الکتزًٍیکی هَرد

ّبی استفبدُ اس ثبر حسبس هَرَد ثبضذ، رٍش 2حبلتی کِ 
هَرد هكبلًِ ٍ  ثبر دٍ ؾزایت ٍسًی ٍ تطخیع ثزتزی ثیي 

  ثزرسی لزار گزفتِ است.
اس ًبضی  ٍلتبص ایلحهِ افت ثِ تَؾیحدر اداهِ لسوت دٍم 
لسوت در . پزداسدهی در ضجکِ DGحفبنت ؾذرشیزُ 

 است، ٍضذُ سبسی پذیذُ هَرد ًهز تَؾیح دادُ ضجیِسَم 
 .ضَدهی ارائِ چْبرم لسوت در استٌجبقی ًتبیذ پبیبى، در
 

ًبضی اس حفبنت  ٍلتبص ایلحهِ آًبلیش افت .2
 DGؾذرشیزُ 

 DG رشیزُ ؾذ حفبنت اس ًبضی ٍلتبص ایلحهِ افت پذیذُ
 در کِ است، ضذُ دادُ تَؾیح (1) ضکل سیستن اسبس ثز

     ٍ  پست تزهیٌبل ثِ تزتیت ثِ SUB ٍ SVR آى
 ٍ اکتیَ ّبیىتَا کٌٌذ؛هی اضبرُ ٍلتبص ایپلِ کٌٌذُتٌهین
 .اًذضذُ دادُ ًوبیص سیستن رٍی ثز ًیش ربری راکتیَ

 اتَهبتیك غَرت ثِ SVR ّبیتپ( الف،1) ضکل در
 در DG حؿَر در تٌهین ضیي ٍلتبص تب ضًَذهی تٌهین

 غَرت ثِ ریکلَسر اس يجَری تَاى. گیزد لزار هزبس هحذٍدُ
 .ثبضذهی( 1) راثكِ

   SUB SUB L L G GP jQ P jQ P jQ      (1 )          
  

 ثبس کلیذ دّذ، رخ ریکلَسر دستپبییي در خكب یك اگز
 ثبیستی ریکلَسر دٍثبرُ يولکزد اس لجل DG ٍ ضَدهی

 ضذى ثستِ اس پس. ضَد لكى ؾذرشیزُ حفبنت تَسف
 هذت تب DG ٍ ضًَذهی ثبسسبسی ثالفبغلِ ثبرّب کلیذ،

 ایي در سیستن. داضت ًخَاّذ حؿَر ضجکِ در قَالًی
 رذیذ، پیکزثٌذی ایي در. آیذهیدر(  ة 1) کلض ثِ حبلت
     افشایص( 2) راثكِ غَرت ثِ ریکلَسر اس يجَری تَاى
. ضَدهی سیستن در ٍلتبص ایلحهِ افت سجت کِ یبثذ،هی

 در ریکلَسر دستپبییي در ٍلتبص ایلحهِ افت اس ایًوًَِ
 .است ضذُ دادُ ًطبى( 2) ضکل

SUB SUB L LP jQ P jQ                                      (2 )
  

 )الف( 

 
 )ب(

سیستم تًزیع مًرد بررسی. الف( تًان عبًری قبل از  1شکل 
 خطا. ب( تًان عبًری بعذ از خطا

 



 
ای يلتاش واشی از حفاظت ضذ جسیرٌ پذیذٌ افت لحظٍ -2شکل 

DG 

پارامتر  (2در شکل )
1V ایلحظه فتا دامنه به عنوان 

 شود.ولتاژ تعریف می

هذت  در ٍلتبص ایافت لحهِ ثزرسی ّذف، همبلِ ایي در
 ثبضذ، کِ ثِهی DG فزاّن ًجَدى ایچٌذ دلیمِ سهبى

 حفبنت يولکزد اس ًبضی ٍلتبص ایلحهِ افت رجزاى هٌهَر
 غیزتزتیجی( SVR) ٍلتبص کٌٌذُتٌهین اس DG ایؾذرشیزُ

 .ذض خَاّذ استفبدُ الکتزًٍیکی

SVR دٍرُ یك قَل در را ایلحهِ ٍلتبص ،غیزتزتیجی 
 اس سهبًیکِ تب را آى هیبًگیي همذار ٍ گیزدهی اًذاسُ هًیي
 تًذاد سپس. کٌذهی هحبسجِ تزبٍس کٌذ، آستبًِ همذار

 هَرد همذار ثِ ٍلتبص رسبًذى ثزای را ًیبس هَرد تپ تغییزات
 هبًیس تبخیز یك اس پس ثٌبثزایي،. کٌذهی هحبسجِ ًهز

 ضذُ هحبسجِ هَلًیت ثِ هستمین قَر ثِ تپ ضذُ، تٌهین
 .کٌذهی تغییز هیبًی ّبیهَلًیت در تَلف ثذٍى

 ّبیکٌٌذُتٌهین اضکبالت ٍ ّبهحذٍدیت حذف ثزای
   ثزای رذیذی ّبیسبختبر هکبًیکی، تپ تغییز دارای

گزٍّی اس است کِ در  ضذُ پیطٌْبد تپ تغییز ّبیسیستن
 کلیذّبی کٌبر در ربهذ حبلت ذرتل کلیذّبی ّبآى

 ٍ. است ضذُ استفبدُ رزلِ کبّص هٌهَر ثِ هکبًیکی
 کلیذسًی ٍ ًذارد ٍرَد هکبًیکی ثخص ّیچ ،دیگز گزٍُ

. ضَدهی اًزبم ربهذ حبلت لذرت سَئیچ تَسف کبهال
 ٍ تًویز ّشیٌِ ضبهل هشایبی ایي سبختبرّبی رذیذ

 تغییز ٍ زشپ اهکبى ٍ ثبال يول سزيت کن، ثسیبر ًگْذاری
 .]7[د ضَهی تپ غیزتزتیجی

 
ای ٍلتبص ًبضی اس سبسی پذیذُ افت لحهِضجیِ .3

 در ضجکِ ًوًَِ  DGحفبنت ؾذرشیزُ 

 تَسیى استبًذارد ضیي 33 ضجکِ ثزرسی، هَرد ًوًَِ ضجکِ
IEEE افشارًزم در کِ است digsilent  ثِ ّوزاُ استفبدُ اس

( 3) ضکل. دضَهی تحلیلدر آى  DSLًَیسی سثبى ثزًبهِ
 ایي. ثبضذهی ًوًَِ ضجکِ خكیتك ضوبی دٌّذًُطبى
 هػزفی ثبر هزوَو ثب ضبخِ، 32 ٍ ضیي 33 ضبهل ضجکِ
 ثزرسی ثزای [.8] ثبضذهی هگبٍار 3/2 هگبٍات ٍ 715/3
 حفبنت يولکزد اس ًبضی ٍلتبص ایلحهِ افت پذیذُ ثْتز
 پیك ٍؾًیت در ضجکِ کِ است فزؼ ضذُ ای،رشیزُ ؾذ

 در ضجکِ هحبفهت هٌهَرثِ ّوچٌیي. دارد لزار هػزف
 ٍ 5 ّبیضیي ثیي در ثبسثست کلیذ اس گذرا، خكبّبی ثزاثز

 ثب 29 ضیي در پزاکٌذُ، تَلیذ است. هٌجى ضذُ استفبدُ 6
لزار  راکتیَ هگبٍار 7/0 ٍ اکتیَ هگبٍات 5/1 تَاى تَلیذ

  گزفتِ است.

ر در ضجکِ تَسیى، يبهل هَحزی د SVRهحل لزارگیزی 
هیشاى ثْجَد کیفیت تَاى ضجکِ )اس رولِ در ضزایف افت 

  ثِ SVRثبضذ. يوَهبً هذار کٌتزل ای ٍلتبص( هیلحهِ
گزدد تب ثب تَرِ ثِ هطخػبت اهپذاًسی ای قزاحی هیگًَِ

 تٌهین هزبس هحذٍدُ در را ضیي هَردًهز ٍلتبص ضجکِ، ثتَاًذ

 یي( ًبم دارد. ضLDC) 6خف افت رجزاى کٌتزل کِ ًوبیذ

 ضیي یب ضجکِ دٍردست ّبیضیي اس یکی تَاًذهی هَردًهز

 هحل ٍ هَردًهز تحمیك ضیي ایي ثبضذ. در  SVRًشدیك ثِ

 ثیي  ]6[هكبثك ًتیزِ ربیبثی هزرى  SVRگزفتي  لزار
  قرار گرفته است. 6و  5های شين

                                                           
6
 Line Drop Compensation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 است. ضذُ گزفتِ درًهز HV سوت در SVR تپ

 پذیذُ ٍلَو ٌّگبم ثِ صٍلتب ایافت لحهِ هكبلًِ رْت

 ًَو )ضذیذتزیي  فبس سِ خكبی ای، یكرشیزُ ؾذ حفبنت

 1/0 سهبى اس پس .استدادُ خ ر 5 حبًیِ در 8 ضیي در خكب(
حبًیِ، ثبسثست رْت حفبنت ثبرّبی ثبالدست در ضزایف 

حفبنت ؾذ  2/5ضَد. در حبًیِ خكب، يول ًوَدُ ٍ ثبس هی
يلت رشیزُ ضذى ثخطی  ثِ تَلیذ پزاکٌذُ جىای هٌرشیزُ

تَلیذ پزاکٌذُ  جىاس ضجکِ کِ ثبسثست در آى لزار دارد، هٌ
خكبی گذرا اس ثیي   4/5کٌذ. در حبًیِ را اس هذار خبرد هی

 اس ضَد. پسثبسثست هزذداً ثستِ هی 5/5رفتِ ٍ در حبًیِ 
آى ثِ يلت پبکسبسی خكب، ثبسثست در ٍؾًیت ثستِ ثبلی 

ِ هحذٍدُ هزبس داهٌِ ٍلتبص، ثب تَرِ ثِ ایٌک هبًذ.هی
10%  ٍِلتبص ًبهی درًهز گزفتِ ضذُ است، پس اس ثست

ضذى ریکلَسر، ٍلتبص اس هحذٍدُ هزبس تزبٍس کزدُ است ٍ 
 ای ٍلتبص گزدیذُ است.سجت پیذایص افت لحهِ

 ضَد:سبسی پذیذُ هَرد ًهز، هَارد سیز ثزرسی هیدر ضجیِ

و ثبرّبی استبتیکی رٍی پذیذُ هَرد تبحیز اًَا -
 ًهز

ای تبحیز دیٌبهیکی ثَدى ثبرّب رٍی افت لحهِ -
 ٍلتبص.

 

 

 

 

 

 

 

 

تبحیز پبراهتزّبی هزثَـ ثِ هذل ًوبیی ثبر  -
 ای ٍلتبص هَرَد.دیٌبهیکی ثز افت  لحهِ

ثبر حسبس در ضجکِ ٍ ًحَُ رجزاًسبسی  2ٍرَد  -
دٍ ضزایف ّب. در ایي ای ٍلتبص در آىافت لحهِ

استفبدُ اس ؾزایت ٍسًی ٍ تطخیع ثبر  رٍش
 ت.ضذُ اس کبر ثزدُثِ تزهْن

ّبی اکتیَ ٍ راکتیَ هذل ثبر استبتیك، هذلی است کِ تَاى
را در ّز لحهِ اس سهبى ثِ غَرت تَاثًی اس داهٌِ ٍفزکبًس 

ّبی تحلیلی ثبر استبتیکی کٌذ. در اکخز رٍشٍلتبص ثیبى هی
رزیبى حبثت ٍ اهپذاًس حبثت غَرت تَاى حبثت،  3را ثِ 

ثتَاى ثبرّب را ثِ غَرت  ٌکِیا یثزا. ]9[دٌّذ ًوبیص هی
-یاستفبدُ ه (4( ٍ )3)اس رٍاثف  ای هذل کزد،چٌذرولِ

 :ضَد

a

0

0

V
P=P

V

 
 
 

                                                 (3)  

b

0

0

V
Q=Q

V

 
 
 

 (4          )                                      

    دٌّذُ ثِ تزتیت ًوبیص  P ٍQ (4( ٍ )3) در رٍاثف
کِ داهٌِ ٍلتبص ضیي ّبی اکتیَ ٍ راکتیَ ثبر ٌّگبهیتَاى

همبدیز هتغیزّبی  0 سیزًَیسثبضٌذ. است، هیV هسبٍی 

 شیىٍ 33استاوذارد  خطی شبکٍشمای تك -3شکل 

 



هزثَقِ را در ضزایف اٍلیِ کبری )ضزایف ًبهی( ًوبیص 
 .]9[دّذ هی

a  ٍb  ًطبًگز ًَو ثبر الکتزیکی ّستٌذ کِ هًوَالً يذد
 aضًَذ. در ثبرّبی تزکیجی، غحیح در ًهز گزفتِ هی

 است. 6تب  5/1ثیي  bٍ 8/1تب  5/0هًوَالً ثیي  

هذل ثبر دیٌبهیك، هذلی است کِ تَاى اکتیَ ٍ راکتیَ را ثِ 
ثیبى  غَرت تَاثًی اس داهٌِ فزکبًس ٍ ٍلتبص در قَل سهبى

یکی اس اًَاو هذل ثبر دیٌبهیکی، هذل ًوبیی ًبم کٌذ. هی
رٍاثف  هًبدالت غیزخكی. ایي هذل ثِ ٍسیلِ ]10[دارد 

 اکتیَ ٍ ًطبى دادُ ضذُ است کِ در آى تَاى (6( ٍ )5)
  .]11[ ای غیزخكی ثب ٍلتبص دارًذراکتیَ راثكِ

t

0 0

0 0

dP V V
T +P  = P P

dt V V

s

r

p r

 
   

   
   

     (5            )  

0 0

0 0

tdQ V V
T + Q  = Q Q

dt V V

r

q r

s
   

   
   

          (6)  

 ضًَذ:کِ در رٍاثف ثبال پبراهتزّب ثِ غَرت سیز تًزیف هی

V:ٍِلتبص تغذی 

V0:ٍلتبص تغذیِ پیص اس خكب 

P0 :تَاى اکتیَ هػزفی در ٍلتبص لجل اس خكب 

Pr : َثبسیبثی تَاى اکتی 

sα:ثبراکتیَ حبلت هبًب -ٍاثستگی ٍلتبص 

tα:اکتیَ حبلت گذرا ثبر -ٍاثستگی ٍلتبص 

Tp:َحبثت سهبًی ثبسیبثی ثبر اکتی 

Q0  :تَاى راکتیَ هػزفی در ٍلتبص لجل اس خكب 

Qr : َثبسیبثی تَاى راکتی 

sβ :ثبراکتیَ حبلت هبًب -ٍاثستگی ٍلتبص 

tβ:راکتیَ حبلت گذرا ثبر -ٍاثستگی ٍلتبص 

Tq :َحبثت سهبًی ثبسیبثی ثبر راکتی 

 ثبرّبی استبتیکی اهپذاًس حبثت.   3-1
 ضجکِ ثبرّبی (،4( ٍ )3) رٍاثف در a=b=2 دادى لزار ثب

. ضًَذهی تجذیل حبثت اهپذاًس استبتیکی ثبر ثِ ضیي، 33
 حسبس ثبرّبی اس یکی ٍلتبص ایلحهِ افت( 4) ضکل در

 ٍ  DG ؾذرشیزُ حفبنت اس ًبضی( 18ضیي) ضجکِ
 اهپذاًس ثبر حبلت در ،SVR تَسف ٍلتبص ثْجَد ّوچٌیي

 .ضَدهی هطبّذُ حبثت

 
در شرایط بارَای  18مقذار مًثر يلتاش بارحساس در شیه  -4شکل

 امپذاوس ثابت 

را در ٍاحذ  18( همذار هَحز ٍلتبص ضیي 4هٌحٌی ضکل )
ضَد همذار دّذ. ّوبًكَر کِ هطبّذُ هیسهبى ًطبى هی

ٍ در حبًیِ   است p.u.931/0 هَحز ٍلتبص لجل اس ٍلَو خكب 
 18ص ضیي دّذ، ٍلتبهیرخ  8ٌّگبهیکِ خكب در ضیي  5

 جىرذا ضذى هٌ ٍرسیذُ ٍ پس اس رفى خكب  فَراً ثِ غفز
 p.u.889/0 آى ثِ ٍلتبص حبًیِ  5.6در سهبى تَلیذ پزاکٌذُ 

رسذ. ایي کبّص ٍلتبص ثبيج خبرد ضذى ٍلتبص اس هی
تَاًذ هَرت آسیت هی( ضذُ کِ  10هحذٍدُ هزبس )%

ثٌبثزایي  در ایي ضیي ضَد. رسیذى ثِ ثبرّبی حسبس ٍالى
SVR  حبًیِ اس  6يول کزدُ ٍ همذار هَحز ٍلتبص را در سهبى

.p.u 889/0  . ِثp.u 917/0 رسبًذ.هی 



 حبثت رزیبىثبرّبی استبتیکی .   3-2
ّبی اکتیَ ثزای حبلت ثبر رزیبى حبثت، در رٍاثف تَاى

 33ثزای ّوِ ثبرّبی ضجکِ  =1a=b راکتیَ ثبر استبتیکی
ًبضی  18ای ٍلتبص ضیي ضَد. افت لحهِدادُ هیضیي، لزار 

، در SVRٍ رجزاى آى تَسف  DGاس حفبنت ؾذرشیزُ 
 .ضَد( هطبّذُ هی5حبلت ثبر رزیبى حبثت در ضکل )

 
در شرایط بارَای  18مقذار مًثر يلتاش بارحساس در شیه  -5شکل

  جریان ثابت

 ضَد همذار ٍلتبص لجل( هطبّذُ هی5ّوبًكَر کِ در ضکل )
اس رفى خكب ثِ يلت رذا  ثًذٍ  p.u934/0 اس ٍلَو خكب .

حبًیِ ثِ  5.6آى در سهبى تَلیذ پزاکٌذُ ٍلتبص  جىضذى هٌ
p.u.  898/0 رسذ. ثٌبثزایي خبرد اس هحذٍدُ هزبس لزار هی

احتیبد دارد. پس اس  SVRدارد ٍ ثِ رجزاًسبسی تَسف 
ِ اس حبًی 6در سهبى  18همذار هَحز ٍلتبص ضیي  SVRيولکزد 

. p.u898/0  ِث p.u.923/0 کٌذتغییز هی. 
 

 حبثت تَاىثبرّبی استبتیکی .   3-3
سبسی ثبرّبی استبتیك در حبلت تَاى حبثت، ثزای ضجیِ

ّب ثزاثز غفز در راثكِ  تَاىa  ٍ bثبیست پبراهتزّبی هی
 18ای ٍلتبص ضیي ( افت لحه6ِلزار دادُ ضَد. در ضکل )

رْت  SVRولکزد ٍ ي DGًبضی اس حفبنت ؾذرشیزُ 
ای ٍلتبص در حبلت ثبرّبی تَاى حبثت ثْجَد افت لحهِ

 ضَد.هطبّذُ هی
 

 

 
در شرایط بارَای  18مقذار مًثر يلتاش بارحساس در شیه  -6شکل

  تًان ثابت

لجل اس  18ضَد کِ ٍلتبص ضیي ( هطبّذُ هی6در ضکل )
ٍ ثزقزف  DGٍ ثًذ اس رذاسبسی   p.u 930/0ٍلَو خكب .

ضذُ ٍ اس  p.u 888/0حبًیِ . 6/5ر سهبى ضذى خكب د
هحذٍدُ هزبس خبرد گزدیذُ است. پس اس رجزاًسبسی افت 

حبًیِ همذار هَحز  6، در سهبى SVRای ٍلتبص تَسف لحهِ
 رسذ.هی p.u 917/0ثِ .  p.u 888/0ٍلتبص اس .

ثب همبیسِ ضزایف اًَاو ثبرّبی استبتیکی ثذیي تزتیت 
ای ٍلتبص  غذ افت لحهِضَد کِ اس لحبل درهطبّذُ هی

ثبرّبی رزیبى حبثت دارای کوتزیي همذار ّستٌذ. ایي 
درغذ ثزای دٍ ثبر اهپذاًس حبثت ٍ تَاى حبثت تمزیجب در یك 

 ثبضٌذ. حذ هی
 

 توبم ثبرّب دیٌبهیکی.   3-4
در ایي لسوت کل ثبرّبی ضجکِ دیٌبهیکی درًهز گزفتِ 

 18ای  ٍلتبص ضیي ضًَذ. در ایي غَرت افت لحهِهی
( 7ثِ غَرت ضکل ) DGًبضی اس حفبنت ؾذ رشیزُ 

 آیذ.درهی



 
در شرایط  18مقذار مًثر يلتاش بار حساس در شیه  -7شکل 

 بارَای دیىامیکی 

لجل اس  18( همذار هَحز ٍلتبص ضیي 7ثب تَرِ ثِ ضکل )
 p.u. 614/0ٍ ثًذ اس رفى خكب در اثتذا  p.u.943/0 خكب 

ٍدُ هزبس دارد ٍ ثَدُ است کِ اختالف سیبدی ثب هحذ
ضَد. هی 18هَرت ثزٍس آسیت در ثبرّبی حسبس ضیي 

کطذ تب همذار هَحز ٍلتبص هسیز حبًیِ قَل هی 5/0حذٍد 
کوبًی ضکل را قی کٌذ ٍ ثِ حبلت هبًذگبر خَد لجل اس 

ثزسذ. ثِ دلیل  p.u. 890/0یًٌی همذار  SVRيولکزد 
ثِ  SVRایٌکِ ایي همذار خبرد اس هحذٍدُ هزبس است، تپ 

ای ٍلتبص تغییز همذار هَرد ًیبس رْت رجزاًسبسی افت لحهِ
دّذ. پس اس کٌذ ٍ همذار هَحز ٍلتبص را افشایص هیهی

حبًیِ سهبى ًیبس دارد تب ثِ  3/0داهٌِ ٍلتبص ثِ  SVRيولکزد 
 ثزسذ.  p.u. 922/0همذار ًْبیی خَد یًٌی 

ثٌبثزایي در حبلتی کِ توبم ثبرّبی ضجکِ دیٌبهیکی 
کطذ تب ٍلتبص ثِ حبلت هبًذگبر خَد سهبًی قَل هی ّستٌذ،

ای ٍلتبص ضذیذی، ثزسذ ٍ ایي اهز ثبيج تحویل افت لحهِ
ثبیست ثب تَرِ ثِ هٌحٌی ضَد، کِ هیثِ ضجکِ هی

-، هیشاى تحول18حسبسیت ثبر حسبس هَرَد در ضیي 
ای ٍلتبص هَرَد ثزرسی پذیزی ایي ثبر تحت افت لحهِ

 .ضَد
 

ستبتیکی ثِ رش ثبر کٌبری ثبر حسبس، توبم ثبرّب ا.   3-5
 دیٌبهیکی ثبضذ

-دیٌبهیکی در ًهز گزفتِ هی 32در ایي لسوت ثبر ضیي 
گزدد. در ثِ يٌَاى ثبر حسبس کٌتزل هی 30ضَد ٍ ضیي 

ثز رٍی همذار  Tpتٌهین پبراهتزّبی ثبر دیٌبهیکی، تغییز 
ّوبى  Tpهفَْم هَحز ٍلتبص ثبر حسبس لبثل هالحهِ است. 

درغذ همذار  63ًی است کِ تَاى ًیبس دارد تب ثِ هذت سهب
ّبی هختلفی Tp، 32رٍ ثزای ثبر . اس ایيًْبیی خَد ثزسذ

در  30ای ٍلتبص ضیي در ًهز گزفتِ ضذُ ٍ افت لحهِ
( 8سبسی گزدیذُ است. ضکل )ّبی هختلف ضجیِحبلت

دیٌبهیکی  32در ضزایف ثبر  30همذار هَحز ٍلتبص ضیي 
استبتیکی  32ّوچٌیي حبلت ثبر  هختلف ٍ Tpثزای دٍ 

 است. اهپذاًس حبثت رسن ضذُ

 

 
 32در شرایط بار  33مقذار مًثر يلتاش بارحساس در شیىٍ -8شکل 

 استاتیکی 32مختلف ي بار  Tpدیىامیکی با دي 

ضَد کِ در ّز ( هطبّذُ هی8ثٌبثزایي ثب تَرِ ثِ ضکل )
خَد ثًذ اس دٍ حبلت ٍلتبص پس اس ایٌکِ ثِ همذار هبًذگبر 

رسذ، خبرد اس هحذٍدُ هزبس است ٍ ثِ رفى خكب هی



 SVRًیبس دارد ٍ پس اس يولکزد  SVRرجزاًسبسی تَسف 
  دست ثِ 30همبدیز لبثل لجَلی ثزای داهٌِ ٍلتبص ضیي 

 آیذ.هی
ضَد ّب هطخع هیّبی آىثب همبیسِ همبدیز ٍلتبص ٍ سهبى

زی در ای ٍلتبص ضذیذتافت لحهِ= s08/0 Tp در حبلت
 پذیذ آهذُ است. 5/5حبًیِ 
ضَد، ٍلتبص ضیي ( هطبّذُ هی9-4قَر کِ در ضکل )ّوبى

      اثتذا در حبلت ثبر استبتیکی، ثًذ ثبر دیٌبهیکی ثب  30
s1/0 Tp = ثب  ٍ در آخز ثبر دیٌبهیکیs08/0 Tp = ِث

-هی DGهمذار هبًذگبر خَد ثًذ اس رفى خكب ٍ رذا ضذى 
د، ٍلتبص سٍدتز  ثِ همذار هبًذگبر ثیطتز ضَ Tp رسذ. ّزچِ

رسذ، ٍ ثِ هی SVRخَد ثًذ اس رفى خكب ٍ لجل اس يولکزد 
 گزدد.حبلت استبتیکی ًشدیکتز هی

ٍ ًتیزتبً ( Tp) ثٌبثزایي ّزچِ ؾزیت ثبر دیٌبهیکی
ضَد، ٍلتبص سٍدتز ثْجَد خبغیت ثبر دیٌبهیکی ثیطتز هی

-طتزی هییبثذ ٍ ثبيج حفم داهٌِ ٍلتبص در همذار ثیهی
 ضَد.
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 ٍسًی
در  حسبس فزؼ ضذُ است کِ ثبرّبیدر ایي لسوت 

لزار دارًذ، در ایي غَرت رجزاًسبسی  30ٍ  18ّبی ضیي
ثِ رٍش اختػبظ ای ٍلتبص  دٍ ثبر حسبس افت لحهِ

ای ٍلتبص ّز کذام اًزبم  ؾزیت ٍسًی ثِ همذار افت لحهِ
 ضَد.هی

ز دیبهم SVRتزتیت ًیبس است تب در لسوت کٌتزلز ثذیي
هَحز ٍلتبص ّز دٍ ثبر حسبس در ّز لحهِ اًذاسُ گیزی 

ای ٍلتبص ّز ثبر در ذ، پس اس آى همذار افت لحهًِضَ
اًذ، گذاری ضذًُبم w1  ٍw2ؾزیت ٍسًی هتٌبنزش کِ 

تَرِ ضَد کِ در تًییي ایي پبراهتزّب  ضًَذ.ؾزة هی
ثزلزار ثبضذ. ثٌبثزایي هزوَو حبغل  w1+w2=1ضزـ 
ای ٍلتبص ّز ثبر حسبس در ّبی همبدیز افت لحهِؾزة

ٍ  SVRؾزایت ٍسًی هتٌبنزضبى ثِ يٌَاى ٍرٍدی کٌتزلز 
 کٌٌذ.يول هی SVRکٌٌذُ تپ يبهل تًییي

ًکتِ لبثل تَرِ در ایي لسوت همذاردّی ؾزایت ٍسًی 
w1  ٍw2 بصش کوتز است، ّز ثبری کِ همذار هَحز ٍلت

دّذ. ثب ثبضذ، ؾزیت ٍسًی ثشرگتزی ثِ خَد اختػبظ هی
کوتز ثَدُ است،  18تَرِ ثِ ایٌکِ همذار هَحز ٍلتبص ضیي 

ٍ ؾزیت ٍسًی هتٌبنز  =9/0w1ؾزیت ٍسًی هتٌبنز ثب آى 
 در ًهز گزفتِ ضذُ است. =1/0w2، 30ثب ثبر حسبس ضیي 

( همبدیز هَحز ٍلتبص ثبرّبی حسبس هَرَد در 9ضکل )
 دّذ.را ًطبى هی 30ٍ  18ّبی ضیي

 
  18 ي شیه 33مقذار مًثر يلتاش بارَای حساس شیه -9شکل 

ضَد همذار هَحز (  هطبّذُ هی9ّوبًكَر کِ در ضکل )
ٍ ثًذ اس رذا ضذى  p.u 971/0لجل اس خكب . 18ٍلتبص ضیي 

DG . رفى خكب ٍp.u 871/0  ّوچٌیي همذار هَحز ٍ ،
ٍ ثًذ اس رفى خكب  p.u 991/0.لجل اس خكب  30ٍلتبص ضیي 

pu 888/0   .ضذُ استSVR  ثزای ّز دٍ ثبر حسبس
هَحز يول کزدُ ٍ ثب تغییز گبم ٍلتبص هٌبست، ٍلتبص ضیي 

 p.u 915/0 ٍ.p.u 934/0را ثِ تزتیت ثِ همبدیز . 30ٍ  18
 رسبًذُ است.
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 ای ٍلتبص آىافت لحهِ
یي سٌبریَ ًیش ًیبس است تب همذار هَحز ٍلتبص ّز دٍ ثبر ادر 

در ّز لحهِ اًذاسُ گیزی  SVRحسبس در لسوت کٌتزلز 
تز کِ همذار ّب ثبر حسبسپس اس همبیسِ ثیي آىٍ  ضَد

ای ٍلتبصش ثیطتز است، ضٌبسبیی گزدد ٍ آى افت لحهِ
يول کٌذ. در ایي  SVRکٌتزلز همذار ثِ يٌَاى ٍرٍدی 

ای ٍلتبص ثبر ضٌبسبیی ضذُ هجٌبی افت لحهِ غَرت همذار



تَاى . ایي رٍش را هیخَاّذ ضذ SVRهحبسجِ تپ 
 ًبهیذ.  overrideاغكالحبً 

ثِ يٌَاى ثبرّبی حسبس  30ٍ  11در ایي لسوت دٍ ثبر 
ّب همبدیز هَحز آى( 10در ضکل )کِ  ضًَذدرًهز گزفتِ هی

 لبثل هطبّذُ است.

 
  11 ي شیه 33ارَای حساس شیهمقذار مًثر يلتاش ب  -13شکل

ضَد، همذار هَحز ( هطبّذُ هی10گًَِ کِ در ضکل )ّوبى
کوتز است، ثٌبثزایي قجك  30اس ضیي  11ٍلتبص در ضیي 

هًیبر کٌتزلز  11همذار افت ٍلتبص ضیي  overrideرٍش 
SVR  ِخَاّذ ثَد ٍ تپ هَرد ًیبس  ثز اسبس آى هحبسج

 11ار هَحز ٍلتبص ضیي (  همذ10ثب تَرِ ثِ ضکل )ضَد. هی
ٍ رفى  DGٍ ثًذ اس رذا ضذى  p.u 928/0لجل اس خكب .

 30، ٍ ّوچٌیي همذار هَحز ٍلتبص ضیي  p.u 872/0خكب .
  pu 879/0ٍ ثًذ اس رفى خكب  p.u 965/0لجل اس خكب .

ثزای ّز دٍ ثبر حسبس هَحز يول کزدُ  SVRضذُ است. 
را ثِ  30ٍ  11ٍ ثب تغییز گبم ٍلتبص هٌبست، ٍلتبص ضیي 

 رسبًذُ است. p.u 902/0 . ٍp.u 907/0تزتیت ثِ همبدیز .
 

 گیزیًتیزِ .4

 حفبنت اس ًبضی ٍلتبص ایلحهِ افت پذیذُ همبلِ، ایي در
. است ضذُ ثزرسی هختلف ضزایف در ،DG ایؾذرشیزُ

 تغذیِ DG تَسف آى ثبر اس ثخطی کِ ًوًَِ ضجکِ یك
 تًذاد ٍ َوً تغییز ثب کِ ضذُ گزفتِ ًهز در ضَد،هی

 اس آى اس پس. است ضذُ ایزبد هختلف ضزایف آى ثبرّبی
 ایي اس ًبضی ٍلتبص افت کبّص رْت هَرَد ّبیرٍش ثیي

 آى تبخیز سهبى کِ تزتیجی غیز الکتزًٍیکی SVR اس پذیذُ،
 .ضَدهی استفبدُ است، کن ثسیبر

 ای ٍلتبص در ثیي اًَاوتحلیل ًتبیذ رجزاى افت لحهِ
کِ اس لحبل درغذ افت دّذ ًطبى هی ثبرّبی استبتیکی

ای ٍلتبص ثبرّبی رزیبى حبثت دارای کوتزیي همذار  لحهِ
ّستٌذ. ایي درغذ ثزای دٍ ثبر اهپذاًس حبثت ٍ تَاى حبثت 

 ثبضٌذ. تمزیجب در یك حذ هی
در  حبلتی کِ کل ثبرّب دیٌبهیکی است، ًسجت ثِ حبلت 

سذ، ٍ هذت راستبتیکی ٍلتبص دیزتز ثِ حبلت پبیذار خَد هی
کطذ تب ٍلتبص ثِ حبلت هبًذگبر خَد ثزسذ ٍ سهبًی قَل هی

ای ٍلتبص ضذیذی، ثِ ضجکِ ایي اهز ثبيج تحویل افت لحهِ
ثبیست ثب تَرِ ثِ هٌحٌی حسبسیت ثبر ضَد، کِ هیهی

پذیزی ایي ثبر تحت افت حسبس هَرَد ، هیشاى تحول
 ای ٍلتبص هَرَد ثزرسی ضَد.لحهِ

برّب استبتیکی ٍ ثبر کٌبری ثبر حسبس در حبلتی کِ کل ث
ایي ًتیزِ حبغل ضذ کِ  Tp دیٌبهیکی ثَد،ثب تغییز

ثبيج ًگِ داضتي اًذاسُ ٍلتبص ٍ ثْجَد ضزایف  Tpافشایص 
 ضَد.هی

کِ ثیص اس یك ثبر حسبس در ضجکِ هَرَد ثبضذ، ٌّگبهی
ّبی حلراُ overrideاستفبدُ اس ؾزایت ٍسًی ٍ رٍش 

ِ در ّز دٍ رٍش ثبر حسبس ثب همذار ثبضذ، کرٍ  هیپیص
ٍ تًییي  SVRهَحز ٍلتبص کوتز، تبحیز ثیطتزی ثز يولکزد 

تپ آى دارد. رٍش استفبدُ اس ؾزایت ٍسًی ثِ دلیل ایٌکِ 
ای ٍلتبص ّز دٍ ثبر حسبس در تًییي تپ همذار افت لحهِ
 حل هَحزتزی خَاّذ ثَد.دخبلت دارًذ، راُ
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