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 ّبی ثبزی ثطزاضی ٍ ػولىطز تَضثیي ثْطُ

 توزبین عملکسد
 

 :ضنساتوز
 .ًوبیس هی تجسیل الىتطیىی اًطغی ثِ ضا هىبًیىی اًطغی ثبزی  تَضثیي غًطاتَض–
  اظ ظیطا است ضجىِ ثِ هتصل تَلیسی ٍاحسّبی سبیط غًطاتَض اظ هتفبٍت ثبزی ّبی تَضثیي غًطاتَض–

 .گطزز هی تغصیِ ًَسبًی هىبًیىی ًیطٍی ثب هٌجغ یه
 ٍ هی ضسًس هتصل ضجىِ ثِ هستمیوبً وِ ثَزًس سٌىطٍى غًطاتَضّبی زاضای ثبزی ّبی تَضثیي اٍلیي–

 .ثَزًس ثبز سطػت افعایص ٌّگبم زض هىبًیىی تَاى وطزى هحسٍز ثطای پطُ وٌتطل سیسٌن زاضای
  تجسیل ضٍتَض، سطػت ثَزى ثبثت اطویٌبى، لبثل ٍ التصبزی ثْیٌِ ططاحی پیچیسگی ثِ تَخِ ثب–

 ثِ اتصبل اظ لجل ضسى سٌىطٍى ثِ ًیبظ ّوچٌیي ٍ گطتبٍض، ٍ تَاى تغییطات ثِ ثبز سطػت تغییطات
 .است ضسُ هٌسَخ ولی ثِ تَضثیٌْب ایي اظ استفبزُ وٌتطل، غیطلبثل هحطوِ  ًیطٍی ٍخَز ثب ضجىِ
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 ّبی ثبزی ثطزاضی ٍ ػولىطز تَضثیي ثْطُ

 توزبین عملکسد
 

 :ضنساتوز
 سیستن ػٌَاى ثِ هتغیط سطػت غًطاتَضّبی ٍ سٌدبثی لفس المبیی غًطاتَض هبًٌس غًطاتَضّبیی–

 .ضسًس سٌىطٍى غًطاتَضّبی خبیگعیي الىتطٍهىبًیىی تجسیل
 هٌحٌی زاضای ًیع ٍ تط اضظاى سٌىطٍى، غًطاتَضّبی ثِ ًسجت سٌدبثی لفس المبیی غًطاتَضّبی–

 .ثبضٌس هی استفبزُ هَضز ًیع اهطٍظُ غًطاتَضّب ًَع ایي .ثَزًس تط هطلَة ثسیبض سطػت –گطتبٍض
 هَضز ًیع هتغیط سطػت غًطاتَضّبی سٌدبثی، لفس المبیی غًطاتَضّب،ی ثط ػالٍُ هستی اظ پس–

 .ّستٌس ای پیچیسُ سیستن زاضای هتغیط سطػت ّبی تَضثیي .گطفتٌس لطاض استفبزُ
  هجسل ططیك اظ ضجىِ ثِ هتصل سٌىطٍى غًطاتَض ثب ثبزی تَضثیي هبًٌس ثبزی تَضثیٌْبی زیگط اًَاع–

 هٌجغ هجسل ثب زٍگبًِ تغصیِ ثب المبیی غًطاتَض زاضای ثبزی تَضثیي ًیع ٍ هَج توبم لسضت الىتطًٍیه
 .اًس ضسُ سبذتِ ٍ ططاحی ضٍتَض، پیچی سین تغصیِ خْت تطیستَضی خطیبى
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 ّبی ثبزی ثطزاضی ٍ ػولىطز تَضثیي ثْطُ

 توزبین عملکسد
 

 :ضنساتوز
 .گیطًس هی لطاض استفبزُ هَضز هتغیط سطػت ٍ ثبثت سطػت ثبزی تَضثیي ًَع زٍ اهطٍظُ،–
  سٌدبثی لفس المبیی غًطاتَض زاضای وِ ّستٌس ّبیی تَضثیي ثبثت، سطػت ثبزی ّبی تَضثیي–

   .هی ضًَس ضٌبذتِ SCIG ثبزی ّبی تَضثیي ًبم ثب ّب تَضثیي ایي .ثبضٌس هی
 اظ ػجبضتٌس وِ گیطًس هی لطاض استفبزُ هَضز اهطٍظُ ًیع هتغیط سطػت ثبزی تَضثیي ًَع زٍ–

  سٌىطٍى غًطاتَض ثب ثبزی ّبی تَضثیي ٍ (DFIG) زٍگبًِ تغصیِ ثب المبیی غًطاتَض ثب ثبزی ّبی تَضثیي
 .(DDSG) هستمین هحطوِ ثب
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 ّبی ثبزی ثطزاضی ٍ ػولىطز تَضثیي ثْطُ

 :باد انسضی اش بسدازی بهسه
 

  اظ ثطزاضی ثْطُ ّبی ضیَُ زض تغییط ًیبظهٌس ثبز، اًطغی ثبالی ًفَش سطَح اظ ثْیٌِ ثطزاضی ثْطُ•
 .ثبضس هی اًتمبل، ٍ تَلیس هثل لسضت سیستن هرتلف ّبی ثرص

 

 ػالٍُ ٍ زّس هی لطاض تأثیط تحت ضا ّب ًیطٍگبُ سبیط ػولىطز هتغیطش، ذطٍخی زلیل ثِ ثبز اًطغی•
 .گطزز هی آًْب ضیعی ثطًبهِ زض تغییط ثِ هَخت آًْب، اظ هَضزًیبظ ذطٍخی تَاى وبّص ثط

 

 ططیك اظ وِ ثبضس ثیطتطی اًؼطبف زاضای ثبیستی سیستن ثبز، اًطغی اظ ثْیٌِ استفبزُ هٌظَض ثِ•
 :گطزز هی هْیب ظیط هَاضز
 پصیط اًؼطبف تَلیس ٍاحسّبی–
 تمبضب سوت زض پصیطی اًؼطبف–
 ای ضجىِ ثیي اضتجبطبت ٍ اتصبالت–
 ثطق ثبظاض زض تط هٌؼطف لَاًیي–
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 ّبی ثبزی ثطزاضی ٍ ػولىطز تَضثیي ثْطُ

 :زشزوها زیصی بسنامه بس باد انسضی تأثیس
 

اولیه زشزو: 
 

  .گصاضز ًوی سیستن اٍلیِ ضظضٍ ضٍی تأثیطی تمطیجبً ثبز اًطغی تَلیسی تَاى–
 

 هبًٌس ثبز، اًطغی تَاى ذطٍخی زض سطیغ تغییطات زلیمِ، ٍ ثبًیِ ظهبًی ّبی همیبس زض–
 .افتس هی اتفبق تصبزفی صَضت ثِ ثبض، زض تغییطات

 

 زض اًسوی تأثیط ضَز، هی خوغ تَلیس ٍ ثبض تغییطات ثب ثبز هست وَتبُ تغییطات وِ ٌّگبهی–
  ًبگْبًی ذطٍج تأثیط تحت ثیطتط سیستن اٍلیِ ضظضٍ هیعاى لصا .زاضز تغییطات هدوَع

  خجطاى ضا ثبز اًطغی خعئی ٍ سطیغ تغییطات تَاًس هی ضاحتی ثِ ٍ است حطاضتی ٍاحسّبی
 .ًوبیس
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 ّبی ثبزی ثطزاضی ٍ ػولىطز تَضثیي ثْطُ

 :زشزوها زیصی بسنامه بس باد انسضی تأثیس
 

ثالثیه و ثانویه زشزو: 
 

  .است تَخِ لبثل زضصس 10 اظ ثیص ًفَشّبی زض تٌْب ثبًَیِ ضظضٍ ثِ ثبز اًطغی ًیبظ–
 

  تطیي اصلی ًیست، زلیك ثیٌی پیص لبثل آیٌسُ ضٍظ زٍ یب یه ثطای ثبزی ًیطٍگبُ ذطٍخی وِ آًدب اظ–
 (ضٍظاًِ ٍ سبػتی ّبی ثبظُ زض) ثبض اظ پیطٍی ثطای سٌتی ٍاحسّبی ضیعی ثطًبهِ چگًَگی ثط آى اثط
 .وٌس هی ثیطتط ثبض، ثیٌی پیص اظ ًبضی لطؼیت ػسم ثط ػالٍُ ضا آى لطؼیت ػسم ٍ ثبضس هی

 

 ضطٍضی هَالغ زض ثطػىس یب ٍ ثبضس ضٍضي ضطٍضت ثسٍى تَلیسی ٍاحس یه است هوىي ًتیدِ زض–
 تطی تبظُ ٍ سطیؼتط تصویوبت ثبضس، ثیطتط تَلیسی ٍاحسّبی پصیطی اًؼطبف ّطچِ لصا .ثبضس ذبهَش

 .گطفت تَاى هی آًْب ثَزى ذبهَش/ضٍضي ثب ضاثطِ زض
 

 آى ضسُ ًصت ظطفیت زضصس 4-2 حسٍز زض ثبز اًطغی زضصسی 10 ًفَش ثطای هَضزًیبظ ضظضٍ هیعاى–
 .است ضسُ ظزُ ترویي
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 ّبی ثبزی ثطزاضی ٍ ػولىطز تَضثیي ثْطُ

 :سیستم اش بسدازی بهسه
 

انتقال سطح: 
 

 اًتمبل ذطَط اظ استفبزُ ضبهل اًتمبل ضجىِ ثطزاض ثْطُ تَسط سیستن اظ هطوئي ٍ هتؼبزل ثطزاضی ثْطُ–
 .ثبضس هی ّوسبیِ ّبی ضجىِ ثب تجبزالت ٍ هٌطمِ

 

 زض ثبز لطغ الَیت ٍ زستطسی ثٌسی الَیت ذطَط، گطفتگی هسیطیت ضبهل ثرص ایي زض هططح هسبئل–
 .ثبضس هی ثبز ثبالی تَلیسی تَاى یب پبییي تمبضبی هثل ثحطاًی ضطایط

 

 ًعزیىی زض هثبل ػٌَاى ثِ .زّس هی لطاض تأثیط تحت ضا اًتمبل ضجىِ اظ ثطزاضی ثْطُ ثبز اًطغی ثبالی ًفَش–
  ٍلتبغ ًبذَاستِ تغییطات ثب همبثلِ خْت ٍلتبغ وٌتطل ثبز، تَاى هتغیط ذطٍخی زلیل ثِ ثعضي ثبزی هعاضع

 .است ضطٍضی
 

 است هوىي هٌظَض ایي ثطای .است ذطَط پطضسگی اظ خلَگیطی ٍ ثبض پرص هسیطیت زیگط، هسألِ–
 .ثبضس تغییطفبظ تطاًسفَضهبتَضّبی ٍ ،FACTS ازٍات زلیك، ثیٌی پیص اثعاض ًیبظهٌس اًتمبل ضجىِ ثطزاض ثْطُ
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 ّبی ثبزی ثطزاضی ٍ ػولىطز تَضثیي ثْطُ

 :سیستم اش بسدازی بهسه
 

توشیع سطح: 
 

 ضجىِ ثطای ظیبزی هعایبی وِ است افتبزُ اتفبق تَظیغ سطح زض اغلت ضجىِ ثِ ثبز اًطغی اتصبل تبوٌَى–
 :زاضز
   ضؼیف ّبی ضجىِ ثْجَز•
 هطتطویي ثِ ثْتط ضسبًی سطٍیس•
 ضجىِ ٍلتبغ وٌتطل•
 لسضت الىتطًٍیه تدْیعات تَسط تَاى ویفیت ثْجَز•
 ّب ّعیٌِ وبّص ٍ اًتمبل ضجىِ ثِ ًیبظ ػسم•
 اًتمبل ضجىِ زض ذطب ضذساز هَالغ زض ضجىِ تغصیِ لبثلیت•

 

 ویفیت ٍ خْت زض تغییط هثل اًتمبل سطح هطبثِ اثطات ثطذی زاضای تَظیغ سطح زض ثبز اًطغی افعٍزى–
 لصا .وٌس پیسا تساذل ضجىِ وٌتطلی ٍ حفبظتی تدْیعات ثب است هوىي وِ ثبضس هی ضاوتیَ ٍ اوتیَ، تَاى

  ثِ ٍ ثبضس زاضتِ اصالح ثِ ًیبظ تَظیغ سطح ثطزاضی ثْطُ ٍ ططاحی است هوىي پطاوٌسُ تَلیسات افعٍزى ثب
 .ضَز هسیطیت  فؼبل صَضت
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 ّبی ثبزی ثطزاضی ٍ ػولىطز تَضثیي ثْطُ

 :سیستم اش بسدازی بهسه
 

باد انسضی گسوهی مدیسیت (Wind Power Cluster Management): 
 

 تَاى تدویغ سبظی ثْیٌِ ثطای خسیسی ّبی گعیٌِ گیگبٍاتی، چٌس ّبی گطٍُ زض ثبزی هعضػِ چٌسیي گطزآٍضی–
 .اٍضز هی فطاّن لسضت ّبی سیستن ثب ثبزی هعاضع هتغیط تَلیسی

 

 ٍ ضجىِ، ثْیٌِ هسیطیت ثطای هتٌَع، هؼیبضّبی اسبس ثط پطاوٌسُ ثبزی هعاضع تدیغ ضبهل گطٍّی هسیطیت هفبّین–
 .است تَلیسی سٌتی ٍاحسّبی ضیعی ثطًبهِ

 

 .هی ضًَس ثطزاضی ثْطُ ٍ وٌتطل سٌتی ثعضي ّبی ًیطٍگبُ ّوبًٌس ّب گطٍُ ایي–
 

  اضظش چطوگیط افعایص هَخت ثبالًس، ّبی ّعیٌِ وطزى حسالل ثب ثطزاضی، ثْطُ زض ّبیی ضیَُ چٌیي ثىبضگیطی–
 .ضَز هی ضجىِ ثطای ثبز اًطغی التصبزی

 یه اسبس ثط تَاى تَلیس ثبزی، هعاضع ّبی گطٍُ ٍ سیستن ثطزاض ثْطُ هیبى وٌتطلی ٍاحس یه ضٍش ایي ثطاسبس–
 اطالػبت ّب، ثیٌی پیص اسبس ثط ضا ثبزی هعاضع وٌتطلی ّبی سیستن ٍاحس ایي .سبظز هی هیسط ضا هطرص پطٍفیل

 .وٌس هی تٌظین ٍ ازغبم سیستن، ثطزاض ثْطُ ّبی فطض پیص ٍ هَضزًیبظ ذطٍخی تَاى ثطزاضی، ثْطُ
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 ّبی ثبزی ثطزاضی ٍ ػولىطز تَضثیي ثْطُ

 :شبکه پریسی انعطاف افصایش
 

  ایٌىِ ٍخَز ثب .ثبضس هی ثبز اًطغی ًفَش ثطای وٌٌسُ تسْیل ػبهلی لسضت ضجىِ زض پصیط اًؼطبف هٌبثغ ٍخَز•
 ّبی چبلص هتغیطش شات زلیل ثِ ثبز اًطغی ثبالی ًفَش اهب ًیست خسیسی هجحث لسضت سیستن هتؼبزلسبظی

 .است ضجىِ ثیطتط پصیطی اًؼطبف ًیبظهٌس وِ آٍضز هی ٍخَز ثِ خسیسی
 

  ثِ زاًوبضن هثل وطَضّبیی ثَز؛ ذَاّس تط ّعیٌِ ون آى زض ثبز اًطغی ًفَش ثبضس، پصیطتط اًؼطبف ضجىِ ّطچِ•
 ثطای ثبالیی لبثلیت آثی، سطیغ پبسد ّبی ًیطٍگبُ زاضتي زلیل ثِ پطتمبل ٍ ای ضجىِ لَی اضتجبطبت زلیل
 .زاضًس ثبز اًطغی اظ گیطی ثْطُ

 

 :اظ ػجبضتٌس پصیطی اًؼطبف اصلی هٌبثغ•
 سطیغ ثبظاضّبی–
 (گبظی ٍ آثی هبًٌس) پصیط اًؼطبف ّبی ًیطٍگبُ–
 تمبضب سوت هسیطیت–
 شذیطُ ّبی سیستن–
 (Interconnections) اتصبالت–
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 ّبی ثبزی ثطزاضی ٍ ػولىطز تَضثیي ثْطُ

 شبکه پریسی انعطاف افصایش
 

 سسیع باشازهای: 
 

 زض ذَثی ّبی پیططفت ایٌىِ ثب .است لسضت ّبی سیستن زض ثبظاض تطیي ضایح ثؼس ضٍظ ثبظاض–
 ضٍظاًِ ّبی ثیي پیص ذطبّبی ٌَّظ حبل ایي ثب است، آهسُ ٍخَز ثِ ثیٌی پیص ّبی ضٍش

 .ثبالست
 زض ثبظاض ثبیستی ثبز اًطغی ثبالی ًفَشّبی زض ثیٌی، پیص زض لطؼیت ػسم وبّص هٌظَض ثِ–

   .ضَز ثستِ ووتطی ّبی ظهبى
 .وٌس هی پصیط تَخیِ ضا ثبز اًطغی ثبالی ًفَشّبی سبػتِ، 3 ّبی ثبظُ زض ثبظاض ثستي–
 سبػتی، ّبی ثبظُ زض ثبظاض تٌظین وِ است زازُ ًطبى آهطیىب Minnesota ایبلت زض هطبلؼِ یه–

 ػسز ایي ای زلیمِ 5 ّبی ثبظُ ثطای ٍ زّس هی وبّص زضصس 10 تب ضا ثبالًس هَضزًیبظ تَاى هیعاى
 .زاضت ذَاّس ّب ّعیٌِ وبّص زض ثسعایی تأثیط وِ ضسس هی زضصس 20 ثِ
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 ّبی ثبزی ثطزاضی ٍ ػولىطز تَضثیي ثْطُ

 شبکه پریسی انعطاف افصایش
 

 پریس انعطاف های نیسوگاه: 
 

   .ّستٌس حطاضتی ٍ آثی پوپ آثی، سٌتی تَلیسی ٍاحسّبی تَاى، ثبالًس ثطای هَخَز اصلی حل ضاُ–

 خجطاى ثطای سطیغ ثسیبض ضاُ ػٌَاى ثِ ،ramp-up  ٍ ramp-downثبالی ًطخ زلیل ثِ آثی ًیطٍگبُ–
 ضلبثتی حلی ضاُ وِ است ضسُ ثبػث آى، صفط ثِ ًعزیه ای حبضیِ ّعیٌِ ٍ آیس هی حسبة ثِ ًبهتؼبزلی

 .آیس ثطوبض
 سبػبت زض اضظاى، الىتطیىی اًطغی وِ سبظز هی فطاّن ضا اهىبى ایي آثی پوپ ٍاحسّبی زض اًطغی شذیطُ–

 .یطسس فطٍش ثِ ثیطتط لیوت ثب پطثبضی سبػبت زض ٍ ضَز ذطیساضی ثبضی ون
 .هی ضًَس ثىبضگطفتِ (ثبًَیِ وٌتطل ٍ اٍلیِ وٌتطل) سیستن هتؼبزلسبظی ثطای هؼوَالً حطاضتی ٍاحسّبی–

 هیسط ضا تَلیس سطیغ تٌظین ٍ زاضًس ثیطتطی پصیطی اًؼطبف گبظی ٍاحسّبی حطاضتی، ّبی ًیطٍگبُ هیبى اظ
 .سبظًس هی
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 ذخیسه های سیستم: 
 

 سطح زض وَچىتط ٍاحسّبی ًیع ٍ اًتمبل سطح زض ثعضي شذیطُ ّبی سیستن ثىبضگیطی اظ استمجبل–
 .است افعایص ثِ ضٍ تَظیغ،

 آثی پوپ ٍاحسّبی ضبهل ثعضي، شذیطُ ّبی سیستن ّستٌس؛ ای گستطزُ طیف زاضای شذیطُ ّبی فٌبٍضی–
   .ّستٌس فططزُ َّای شذیطُ ّبی سیستن ٍ
 :اظ ػجبضتٌس پطاوٌسُ ّبی همیبس زض شذیطُ سیستوْبی–

 (Flywheels) گطزاى ّبی چطخ•
 (الىتطیىی ّبی هبضیي زض یب ٍ هدعا صَضت ثِ) ّب ثبتطی•
 سَذتی ّبی پیل•
 ّب اثطذبظى•

 .است پصیطی اًؼطبف افعایص خْت CHP ٍاحسّبی زض حطاضتی ثَیلطّبی اظ استفبزُ زیگط حل ضاُ–
 .ًیست التصبزی زضصس 20 ظیط ًفَشّبی زض ٍ است ّوطاُ تلفبت ثب اًطغی شذیطُ است شوط ثِ الظم–
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  تقاضا سمت مدیسیت: 
 

 .هی ضًَس وٌتطل هصطف، هیعاى افعایص یب وبّص ثب تَاى ّبی ًبهتؼبزلی ثِ پبسد خْت ثبضّب هصطف، هسیطیت ثب–
 

 ٍ ظهبًی خبثدبیی لبثلیت سطهبیطی ٍ گطهبیطی ًیبظّبی هثل تمبضب اظ ثرطی لیوت، ّبی سیگٌبل اسبس ثط–
  تٌظین ثِ ًیبظ ثسٍى هصطف ٍ تَلیس هیبى تؼبزل ثطلطاضی اهىبى اهط ایي .زاضًس ضسى ضٍضي /ذبهَش لبثلیت ثرطی
 .وٌس هی فطاّن ضا تَلیس سطح

 

 اهىبًبت ثِ ٍاثستِ حل ضاُ ایي ثِ زستطسی .تمبضبست سوت هسیطیت اظ تط هتساٍل تَلیس سطح تٌظین اهطٍظُ–
 تَاى ٍصل ٍ لطغ ّبی ّعیٌِ) آى التصبزی هٌبفغ ٍ (فَالز صٌؼت خولِ اظ صٌؼتی فطآیٌسّبی هثل) ثبض هسیطیت

 .ثبضس هی (حبصلِ زضآهس ثب همبیسِ زض
 

 اظ ضا الىتطیىی اًطغی هصطف ظهبى پطاوٌسُ، شذیطُ ّبی سیستن اظ استفبزُ ثب وِ تمبضب هسیطیت خصاة حلْبی ضاُ–
 :اظ ػجبضتٌس ًوبیٌس، هی هدعا ٍسیلِ ثىبضگیطی ظهبى

 

 ذبًگی ٍ هحلی سطَح زض CHP ٍاحسّبی•
 ضجىِ ثِ اتصبل لبثلیت ثب ثطلی ذَزضٍّبی•
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 اتصاالت: 
 

 زض پصیطی اًؼطبف اصلی هٌبثغ اظ یىی وطَضّب هیبى تَاى تجبزل ثطای هَخَز اتصبالت ظطفیت–
 .است لسضت ّبی سیستن

 

  تَاى تجبزل لبثلیت زاضای ثبیستی ًیع تدبضی لحبظ اظ ثلىِ فٌی لحبظ اظ تٌْب ًِ هَخَز اتصبالت–
 .ثبضٌس
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