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نتایج مقدمه

ی نقوا،  محدودیت منابع تولید کننده انرژی و نیز ضعیف بوود  بوه د دب بع و
ود یوا باعث می بود کد دب بابهای پیک به د ام ا  تأمین تمام بواب میرور ن و

.این د با کاهش ولتاژ و افزایش تلفات مواجد بویم
ای باه حلوی بوربود عنووا  مهحث پاسخگویی باب دب به د های قودبت میتوانود 

ای کاهش باب دب زما  پیک مصرف بد کاب برده بود  همچنین کنترل کننوده هو
د بد کواببرده منظوب بههود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات دب به توا  باکتیو کد بد

ه بود دب ایون پوروژ. بوند  نیز بعنوا  یک بوش عملیاتی موبد بحث می بابودمی
ی معرفی این دو مهحث پرداختد و تأثیر آ  بر به د های قودبت با مووبد بربسو

.قراب می دهیم

رگ وت سازی هزیند انرژی و بتوا  باکتیو ی ی از ابزاب بهیندسازی همچنین جهرا 
ای هوگیری از مواد جدید و بوشدب طول چند سال گذبتد با بهره. سریع سورماید است
ده هوای کوچوک سواختد بوهایی با تلفات بریاب اندك دب حجومتولید پی رفتد  خاز 

هوای جایابی بهیند این جهرا  کننده ها  بد منظوب اجتناب از م  الت و هزینود. است
.احتمالی بعدی  امری مهم و پر اهمیت می بابد

ک هوای پاسوخگویی بواب  یوها و همچنین برنامودجایابی بهیند جهرا  کنندهبرای 
العود  بود عنووا  بوه د مووبد م . افزاب متلب پیاده سازی بدبرنامد کامپیوتری دب نرم

.انتخاب و مدل سازی بده استIEEEباس 33به د 

ای تصاویر زیر تأثیر جایابی بهیند جهرا  کننده هوا و همچنوین اعموال برنامود هو
عموال نتایج بد دسوت آموده حا ول ا. پاسخگویی باب با بر به د ی نموند ن ا  می دهد

بواب بورای پخوش. الگوبیتم جایابی بهیند پیاده سازی بده دب نرم افوزاب متلوب می بابود
.بافرو  استفاده بده است-گرفتن از بوش نیوتن

دب حالوت بوه د بواب پخوش 2پخش باب به د دب حالت عوادی و بو ل 1ب ل 
.جهرا  سازی و اعمال برنامد های پاسخگویی باب با ن ا  می دهد

جمع بندی
موثر دب حال حاضر برنامد های پاسخگویی باب دب سیرتم قدبت ایرا  بد طوب

وبی قع ضراموو دب بتد بی داجهااجنهد بی تر ف مصردب کاهش . اجوورا نمی بووود
. دمیبوا جرا  بی تر دب  نایع بوزب  نهابدها ببای بگواتولید به د جوا  کد میز

کنتورل از خاز  بد عنوا  تولیدکننده باب باکتیوب بد منظووب تنظویم واما استفاده 
رف ولتاژ و جلوگیری از نوسانات قدبت دببه د ها و ا الح ضوریب تووا  دب مصو

.استبریاب متداول آ   کننده ها بد علت ابزانی و سادگی سیرتم 

اب بورد  با توجد بد نتایج بهید سازی بد دست آمده دب نرم افزاب متلب  بود کو
نده های برنامد های پاسخگویی باب دب به د قدبت و همچنین استفاده از جهرا  کن

برای خازنی  دب  وبت جایابی  حیح و بهیند  بد عنوا  ی ی از بوش های کابآمد
.کاهش تلفات به د و بههود پروفیل ولتاژ قابل استفاده می بابد
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پخش باب به د پس از جهرا  سازی: 2ب ل 

اب موی ی ی از بوش های بههود ولتاژ به د  استفاده از برنامد هوای پاسوخگویی بو
ق  برزاب بادب کوچک   کنندگافکت مصربم اا  کلی بد عنوبب وب پاسخگویی با. بابوود

. دتعریف میبوآ  پاسخگویی بد زاب و باای لحظدی نها با قیمتها  آبدوبربو
  دب م لع میبابندق قعی برواقیمت   از کنندگافمصراز کمی اد تعداکنووو  هووم

ت هیق زاب و بادب برکت ای بر  کنندگافمصرای نتیجد هیچگوند عامل ت ویقی بر
.بتداهد انخود جوق وهمچنین قیمت برو یط به د ابر  با سمت تولیدد خوف مصر

. ا  می دهدتصویر زیر تأثیر برنامد های پاسخگویی باب بر منحنی مصرف م تریا  با ن
پخش باب به د دب حالت عادی: 1ب ل 


