
بر نوسان  ولتاژ  و كاهش ولتاژ  در سيستم  هاي تابشي  توزيع  شده  DGتاثيرات  اندازه ي  

 

  

 چكيده

 

  

و اندازه آن  بر نوسان  كاهش  ولتاژ  مي پردازد  كه اخيراً  به عنوان  )  DG( اين مقاله به بررسي اثر توزيع شده 

مشكالت مبرم  كيفيت  برق  بررسي  شده  كه مي تواند  بر استارت موتور ،  افزايش  دما،  زياد كردن   بار ژنراتور   

ولتاژ  است  موجب  مشكالت  موتورها اثر بگذارد و ممكن  است به دليل  تحريك  رقص نور  كه  نتيجه ي  نوسان  

   IEEE ۳۴بر نوسان ولتاژ  و كاهش  ولتاژ  در مسيرهاي  مختلف    DGخطر سالمتي شود  تاثير  اندازه هاي مختلف  

.مسيرهاي   سيستم توزيع  ثابتي  بررسي  شده است 

 

  

ه است  ، در به  دست آمد MATLAB/SIMULINKبه منظور تاييد  اين استدالل ها شبيه  سازي هايي روي 

را روي نوسان و كاهش  ولتاژ انواع  مختلف  گذرگاههاي  سيستم  توزيع  تابش    DGحاليكه  نتايج  ،ميزان  تاثير  

.را آشكار  مي كند 

 

  

،كيفيت  برق،  كاهش ولتاژ،  نوسان ولتاژ)DG(توليد  برق  توزيع شده  :واژگان كليدي

 

  

:مقدمه

 

  

خود جلب  كرده ه به علت  كاربرد  گسترده اش  توجه  بيشتري  ب)  DG(زيع شده در سالهاي   اخير،توليد برق  تو 

مترقي   نيروي   الكتريكي  متحمل ها در آينده  به  ويژه بعنوان  بازار   DGاستفاده  از اين   است  و انتظار  افزايش

آينده ممكن است  توليد برق   توزيع سال   ۳يا۲نشان مي دهد  كه در طي  ]۳] [ ۱ [شده است  برخي از پژوهش  ها 

ها در سيستم  هاي   DGتوافق  زيادي  در مورد  تاثيرات  مثبت اين  . جديد ارائه  شود هاي همه توليد%  ۳۰شده  تا 

برخي  از اين  تاثيرات مثبت  حاليت ولتاژي   قابليت  اطمينان  بهبود يافته    ]۳[ ]۱۱[توزيع الكتريكي  وجود دارد

اندازه  وه  توليد  توزيع شده  به دليل سارت  خط توليد  و انتقال  و انتشار  ظرفيت  توزيع  مي باشد بعالكاهش  خ

ها  تقريبا صفر  است   DGهم چنين  انرژي  تجديد  بر مبتني  بر ) هزينه ي سرمايه اي  پايين  تري دارد(كوچك

]۱۲[ .DGدوره ي  تقاضاي  باال يا بعنوان  معيار  شبكه  براي    ها  در حالت  قطعي  يا براي كاهش  اوج بار  در طي

 ]۱۳[.پشتيبان  عمل كنند  تغذيه  نيرو  با سيستم  توزيع   مي توانند  به عنوان


