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فرض  ی هی.روپردازديآنها م لیشناخت و تعد یبرا یباد کپارچهیبرق  ستميدر س رسنکرونیمتقابل ز راتيجامع تاث یمقاله به بررس نیا - دهيچک

.در مرحله دوم ، شوديانجام م رسنکرونیرزونانس در دامنه ز یوجود فرکانس ها نييتع یفرکانس برا شیاست.در مرحله اول،پو یشده دو مرحله ا

.و شوديحالت مورد بحث در اثرات متقابل استفاده م یها ريمتغ نييتع یموجود برا ی.از فاکتورهارديگيکوچک انجام م گناليس کیکامل  یبررس

 یسنکرون درژنراتورها ریمتقابل ز راتيتاث نیکه ا شودي.نشان داده مشودياستفاده م لیروش تعد نييتع یبرا یریکنترل پذ یاز شاخص ها

 یسر یژنراتور و خطوط جبران کننده  نيب یکیرزونانس الکتر کی،  یسر یخطوط جبران کننده  قیبه شبکه از طر لمتص 3نوع  یباد نيتورب

 .باشديمبدل حساس م یکنترل کننده   انیجر شیبه افزا یادیاست که تا حد ز

 سنکرن. ریز راتیگنال،تاثیکم س ،ثباتیکیتحر ،خودیفرکانس، مدل خط شی( پوDFIGژنراتور القاء کنند مضاعف ) -کليد واژه

 مقدمه

در شابکه  یدر ادقاا  قادرت بااد یقابل مالحظه ا شرفتیپ

انجاا  شادا اسات.در  ریاخ یقدرت در سال ها یستمهایس یها

درصاد  0.32در جهاان  یبااد ساتیتاس تیکل ظرف 0202سال 

شابکه  یالز  بارا یها تیش،ظرفیافزا نیداشته است.با ا شیافزا

 برق تیظرف تیتقو ایانتقال  دیانتقال بواسطه ساخت خطوط جد

کاه  یجای.روش راباشندیم شیانتقال خطوط موجود مستلز  افزا

، استفادا از مجموعه  باشدیانتقال مطرح م تیگسترش ظرف یبرا

 است . یجبران یها

سال ها گمان رفته است که مجموعه خاازن هاا خودباه  یط

[ اما تنها 0.]کنندیم کیرا تحر ییسنکرن و القا یها نیخود، ماش

ها در کارخانه برق   نیاز ماش یکیبعد از نقض شناخت محرک در 

Mohave   معکااو   اتریشاادت تاااث 0790در اکتباار سااال

 قارارماورد توجاه  یکایالکتر یها نیماش یمجموعه خازن ها رو

رزوناانس  یبررسا یبرا یشتریب قیتحق نی[ بنابرا.گرفته است ]

انتقال  یهمزمان با مجموعه خطوط جبران یهمزمان و ژنراتور ها

انجا  گرفته   HVDCمبدل  یها الینیطرح ها مثل ترم گریو د

از  یبرخا نکاهیبار ا یارائه شادا اناد مبنا ی[  و گزارشات4است ]

 اند. دایخسارت د یژنراتورها در کارخانه برق باد

، ژنراتاور  یبکار رفته در مزارع بااد یانواع ژنراتورها انیاز م

 راتیدر برابر تاث .نوع  یباد نیژنراتور تورب ایالقاء کنندا مضاعف 

رزوناانس [2[ در ]4دانسته شدا اند. ] ریپذ بیمتقابل همزمان آس

القااء  یکاه مجهاز باه ژنراتورهاا یمزرعاه بااد کی نیهمزمان ب

 یبا استفادا از محرک ها یجبران طسرعت ثابت و مجموعه خطو

 گنالیثبات کم س یثابت شدا است.بررس یسیالکترومغناط یموقت

ژنراتور القااء کننادا مضااعف  نیرزونانس همزمان ب یبررس یبرا

 گاری. د شاودیال انجاا  مانتقا یمجهز و مجموعه خطاوط جبرانا

باا  یهاا ستمیدر س یکه رزونانس همزمان دهدینشان م قاتیتحق

تاا  باشدیم یوجود دارد که اساسا حاصل خود القاء ریغسرعت مت

 یبا توجه باه همانندسااز ریدر هر حال ، آثار اخ یچشیپ راتیتاث

 نیبا یهمزمان راتینشان دادا اند که تاث ،یدر محدودا زمان ییها

 یجبرانا یساتمهایو مجموعاه س .نوع  یباد نیتورب یژنراتورها

کنترل  راتیانتقال وجود دارد که حاصل تاث یجبران یها ستمیس

 [7.]باشدیکنند م

مسااله  نیاا یبار رو یاز لحاظ صنعت یبه طور خالصه تضاد

 ایااست  ینوسانات حاصل القاء خودبه خود نیا ایوجود دارد که آ

 نیاا یمقالاه باه بررسا نی.اباشادیکنترل کندا م راتیحاصل تاث
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نوساانات  نیاا تیامرباوط باه ماه یهاا دیترد پردازد،تایمساله م

 برطرف شوند.

 یماوثر و کاراماد بارا یاز اهداف مقاله ارائه روند گرید یکی

امر همراا  نیا نیی.تعباشدینوسانات همزمان م یو بررس صیتشخ

لقوا قبال و از مطالعاه نوسانات همزماان و باا لیمسا ایاست که آ

فرکانس بعناوان  شی.روش سادا شدا پوریخ ایحل شدا اند  یکل

فرکاانس  شی.اگر پوشودیمطالعه کامل مطرح م یمرحه برا نیاول

علات و  یبررسا یبارا یرا نشان دهد،مطالعه کاامل یخط بالقوا ا

 یسااز هیشاب یبجاا یا ژایو کی.تکنشودیمساله انجا  م تیماه

 یزماان یسااز هی، شاب نکاهی. اول اشاودیارائاه م لیفوق به دو دل

 یسااز هی، شاب نکاهیاسات ، دو  ا ریابزرگ وقات گ یستمهایس

 یطراحا ایمساله  یشناخت علت اصل یاطالعات الز  را برا یزمان

 .کندیارائه نم یلیاقدامات تعد

.بخش دو  باه شاودیم یساازمان بناد ریامقاله بشرح ز نیا

 حی.توضااپردازدیفرکااانس م شیپااو یشاانهادیماادل پ یبررساا

در بخش  ژایو یبررس یبکاررفته برا یخط یاز مدل ها یمختصر

 ساتمیباا کماک س ی.در بخش چهار ،روند فرضشودیسو  ارائه م

 راتیاز تااث یجاامع ی.البته،بررساشودیارائاه م یشایکوچک آزما

حاصال  جی.نتاشاودیبخش انجا  م نیدر ا ستمیس نیدر ا زمانهم

در  جی.باالخرا ، نتااشاوندیپانجم ارائاه م در بخش یاز روند فرض

 .شوندیم انیبخش ششم ب

 
 

(B مدل )0 (A مدل  )0 

 ییفرکانس ژنراتور القا شیمدل پو -0شکل 

 

 فرکانس شیپو

اساناد  نیادر ا یالقاائ یژنراتورها یفرکانس برا شیپو روش

 یژنراتورها یفرکانس برا شی.در هر حال،روش پوباشدیموجود نم

[ ارائااه شاادا اساات.و مقاوماات 00[ و ]02ساانکرون در قساامت ]

محرک در مقابل دامنه فرکانس مورد نظر بر اسا  ژنراتور  یریپذ

ژنراتور همزمان  ک،یتکن نی.در اشوندیدر صنعت محاسبه م یخنث

 ی( مادل باردارB) 0شاکل  یبا استفادا از معاادل ژنراتاور القاائ

 یکاانی انیابا سارعت ثابات، از جر ی.در مورد ژنراتور القائشودیم

 .شودیاستفادا م

هر حال،در مورد ژنراتور القائ کنندا دوگانه ، ژنراتاور در  در

 ی.براکنادیمطلوب باا کنتارل ولتااژ روتاور عمال م یینقطه اجرا

 یباا مقاومات ظااهر تاوانیمنبا  ولتااژ را م نیفرکانس،ا شیپو

تاور ثابات رو ریمسا قیااز طر انیاجر نکاهیمعادل جابجا کرد تا ا

 شیپو یرا برا انیکه جر وگانهژنراتور القائ کنند د ن،یبماند.بنابرا

 یمنبا  ولتااژ روتاور بجاا هیانیگزیباا جا کندیم کسانیفرکانس 

 : ریبشکل ز د،یآ یبدست م Z ru معادل یمقاومت ظاهر

 
Z ru=-Vr/sIr 

حالت ثابت ولتااژ چرخنادا،  ریمقاد بیبترت Vr  ،I r ،Sکه 

 0اصالح شادا در شاکل  انی.جرباشدیچرخندا و لغزش م انیجر

(Aنشان دادا م  )باه فرکاانس  ریمقااد نیاکاه ا یی.از آنجاشودی

هار فرکاانس در دامناه  یبارا Z ruدارد،مقادار  یبستگ ستمیس

 .شودیمربوط روزامد م یفرکانس ها

 یژنراتاور القاائ یفراوانا شیمقاله ،دو مدل پاو نیا یمابق در

 .شوندیمشخص م ریبشرح ز

  یاصالح یمعادل ژنراتور القائ انی: جر 0مدل  -

 یقرارداد یمعادل ژنراتور القائ انی: جر 0مدل  -

 

 یمدل خط

 یو برناماه هاا گنالیثبات کم سا یابیارز یسنت یبرنامه ها

فرکانس معتبار  یکیمطالعه نوسانات الکترومکان یبرا یثبات موقت

 نیاشبکه در ا یها کینامیاستاتور و د یها کینامید نیهستند.ا

را  یتناد یموقت اناتیآنها جر رایز شوندیگرفته م دایبرنامه ها ناد

باا فرکاانس کام  یکیلکترومکاانکاه بار نوساانات ا کنندیم جادیا

شاابکه  یهااا کیاانامیندارنااد. در هاار حااال اسااتاتور و د یریتاااث

 رایشاوند.ز یمطالعه نوسانات همزمان مدل باردار یبرا ستیبایم

[ 04دارناد . ] ریبر نوسانات همزمان تاث مایها مستق کینامید نیا

 :شودیم جادیا ریبشکل ز یمزرعه باد کینامی[ مدل د00]

 



 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 روتور یکنترل کنندا جانب - 0شکل 

 

 

 
 شبکه جانبی مبدل کنندا کنترل – .شکل               

 

نوسان  یبرا لیفرانسیبا معادالت د هیدوسو تغذ ییژنراتور القا

انتقال  ستمیس .شودیم یاستاتور، نوسان روتور و لغزش مدل بردار

[ مدل 01بشکل ] یبا استفادا از سه مدل جمع یتوان مزرعه باد

 .شودیم یبردار

استاتور کنترل  انیچرخندا در قالب مرج  جر یمدل جانب

 ییشبکه در قالب مرج  نها یکه مبدل جانب ی.در حالشودیم

 ی.کنترل کنندا ها هر دو مبدل حلقه داخلشودیژنراتور کنترل م

 یکندتر  یو حلقه خارج انیکنترل جر یبرا یعتریسر

روتور سرعت  یمبدل جانب یدارند.کنترل کنندا حلقه خارج

در  کندیو استاتور قدرت را دوبارا فعال م کندیکنترل م ژنراتوررا

شبکه ولتاژ خط  یمبدل جانب یکنترل کنندا حلقه خارج کهیحال

DC جذب شدا از شبکه را با انتقال  یرویو ن کندیرا کنترل م

 ی.کنترل کنندا هاکندیشبکه دوبارا فعال م یدهندا مبدل جانب

 .شوندینشان دادا م .و  0روتورو شبکه در شکل ها  یمبدل جانب

برای مبدل برداری تعداد زیادی   [17]از روش کامل تکمیلی در 

 از واحد های ژنراتور توربینی در مزرعه بادی استفادا می شود.

 

 ACاز فاز بردار دینامیکی برای مدل برداری دینامیک های شبکه 

استفادا میشود.معادالت دینامیکی در طی نقطه  [12]همانند  

عملیات و معادالت دینامیکی خطی در فضای ثابت بشرح زیر 

 یورود 4ثابت، ریمتغ 02از  یثابت مزرعه باد یمدل فضائ بمی

حالت  1حالت ژنراتور، 4ثابت شامل  یرهای.متغشودیم لیتشک

 یمبدل جانب یحالت کنترل کنندا برا 4انتقال توان، ستمیس

مبدل  یحالت کنترل کنندا برا Dc  ،4چرخندا،ولتاژ خازن 

 4. باشندیانتقال مبدل م انیجر یشبکه و دو حالت برا یجانب

برق فعال استاتور ،  قیتزر یمرجه برا ریشامل مقاد یورود

شدا از مبدل  قیو برق فعال تزر  DCسرعت چرخندا، ولتاژ 

 ریشبکه ، بشکل ز یخط یکینامی.مبدل دباشدیشبکه م یجانب

 : باشدیم

 

 

 سادا آزمایش سیستم –( 4) شکل                  

 

شامل جریانات خطی موقتی و ولتاژهای  ∆Xnetبردار حالت 

 ∆Unetگذری میباشند.ورودی های طرح دینامیکی شبکه 

میباشند.معادله تزریق جریان برای مزرعه بادی بشکل زیر 

 میباشد: 

 

ژنراتاور و  نیدر نقطه تماا  با نیبزم یکاذب ادیو مقاومت ز

واساطه  جاادیا ی.که از آنها باراشودیمتصل م PCCانتقال دهندا 



 

   

 

 

 
 

 

.از شاودیو شبکه اساتفادا م یحالت مزرعه باد یمدل فضا یانیم

دهنادا را  رییااز تغ یخاارج انیژنراتور و جر اناتیکه جر ییآنجا

از حالت هاا نشاان داد، اصاطالحات  ییبشکل مجموعه ها توانیم

  یکااااربرد انیاابااا قاااانون جر تاااوانی( را م.( )0در ) یولتاااژ

kirochhoff  در گرا حذف کرد که در آن حالات مقاومات کااذب

حاذف شاوند و معاادالت  یاصطالحات ولتاژ ی.وقتشودیمتصل م

 شیباه نماا ریابشاکل ز ساتمیشاوند، س بیژنراتور و شبکه ترک

 : شودیگذاشته م

 
باه شابکه وصال  یگارید یکیناامید یدستگاا ها یکه وقت

( 0)باه آنچاه در شاکل  هیشب یخط یکینامید یباشند ، مدل ها

 .شوندینشان دادا شدا اند به معادالت شبکه اضافه م

 

 متقابل همزمان ريروند مطالعه تاث -4

نشان دادا شادا  4که در شکل  یسادا ا شیآزما ستمیاز س

 یهاا ستمیس یجداساز یبرا یاثبات کاربرد روند فرض یاست برا

 نی.اشاودیهمزماان اساتفادا م راتیتااث یبارا یباد کپارچهیبرق 

 دهدینشان م .نوع  ینیتورب یرا با ژنراتورها یمزرعه باد ستمیس

 یقاو ساتمیباه س یمجموعه خط انتقال خط جبرانا قیکه از طر

آمادا  A مهیدر ضام یمزرعاه بااد یمتصل هستند . پارامترهاا

و  لیاز لحاظ مساائل پتانسا ی( جداساز0اند.روند مطالعه شامل : 

 و کامل  ژایو ی( بررس0

 لیاز لحاظ مسائل پتانس یالف( جداساز

پرسش فرکانس :  یبرا ستمیس سازی آمادا -مرحله اول 

شابکه  ینماودار خطا کیا یابتدا باا بازرسا لیپتانس یمکان ها

 رندیقرار گ ییدستگاا ها کینزد ی. اگر مزارع باد شودیمشخص م

 یمثل مجموعه خطاوط انتقاال شوندیهمزمان م راتیکه باعث تاث

 ییهاا ناهیگز ان، آنها بعنو HVDCمبدل  یها نالیو ترم یجبران

 .شوندیفرکانس انتخاب م شیمطالعه پو یبرا

معادلشاان  انااتیجر لهیبوسا 4بجاز ناوع  یمزارع بااد تما 

 .شوندیم نیگزیجا

باا  باادی مزرعاه در ژنراتاور – نیجداگاناه تاورب یها واحد

 لیا(  تکم09دادا شادا در قسامت ) حیتوضا یاستفادا از روشا

 4ناوع  یمتقابل مزارع بااد راتیکه مطالعه تاث ییآنجا. از شوندیم

 یمناب  ولتااژ لهیمقاله گنجاندا نشدا است،آنها بوس نیدر حوزا ا

باا مقاومات  تمیسا نیاا رهمزمان د ی.ژنراتورهاشوندیم نیگزیجا

 .شوندیم نیگزیجا شانیگذرا مهین یظاهر

باار مربوطاه نشاان دادا  یمدل ها لهیثابت بوس یبارها تما 

 .شوندیم

مدل  لهیبوس یفرکانس : اگر مزارع باد شیمطالعه پو  -2مرحله 

باا اساتفادا از معاادالت  Zru یشوند ، مقاومات ظااهر نیگزیجا

محاسابه  یهار فرکاانس ماورد بررسا یهالت ثابات بارا ستمیس

 ناالیاسات. ترم ستمینقطه محرک در س ی.مقاومت ظاهرشودیم

 همحاسااب یشاایپو یتمااا  فرکااانس هااا یروتااور باارا یهااا

 شیحاصل از پاو یجزء مقاو  و فاز مقاومت ظاهر ،ی.بزرگشودیم

در  ریی.تغشاوندیم میشدا ترسا شیفرکانس در مقابل فرکانس پو

مطابق باا  یدر دامنه مقاومت ظاهر یسیعالمت فاز و مدل مغناط

ماورد مطالعاه مشااهدا  یمجموعه مقاومت شبکه در مزرعه بااد

فرکاانس  شودیم اهدامورد مش نیکه در آن ا Fn.فرمانس شوندیم

 .باشدیمقاومت شبکه م

 اناااتیکنااد ، جر کیاامقاوماات شاابکه را تحر یاختاللاا اگاار

 شاوندیم جاادیا Fo-Fn یلیهمزمان در چرخندا در فرکانس تکم

. اگار سارعت چرخنادا ثابات  باشادیم ستمیفرکانس س  Foکه 

حاصال از  یسیمغناط دانیفرض شود ، روتور تند تر از چرخش م

 اناتیمقاومت در باربر جر ن،ی.بنابراچرخدیم یهمزمان القائ انیجر

چرخندا در نظار  نالیاست که از ترم یمنف یزمان یهمزمان القائ

مقاومت  نیاستاتور و شبکه کمتر از ا یگرفته شود.اگر مقاومت کل

،  نی( بناابرا07.)دهادیانجاا  م یباشد، ژنراتاور خاود القاائ یمنف

فرکاانس ،  شیپو جیدر فرکانس مقاومتشبکه از نتا یمقاومت منف

 است. یمزرعه باد یژنراتورها یقائنشان دهندا خود ال

 یفرکاانس بارا شیپاو جیکوچک ، نتا شیآزما ستمیس یبرا

نشااان دادا  1سااتون مختلااف مجموعااه جبااران هااا در شااکل 

اسات  یحاصل از زماان جی.خطوط پررنگ نشان دهندا نتاشوندیم

 شیپاو جی( نشاان دادا شادا باشاد.نتا0ا مدل )ب یکه مزرعه باد

هرتاز ،  013.4مقااو  در  طیفرکانس نشاان دهنادا وجاود شارا

و  72 لیسطوح تعد یهرتز برا .4132هرتز، 40300هرتز ، 1327.

مقاومت شبکه را باعاث  یتیزیدرصد است. اگر پار 01و  12و  91

 22 یلایتکم یهمزمان در استاتور در فرکانس هاا اناتیشود، جر

 09377هرتاز، 04370هرتز ، 4322.هرتز القائ خواهد شد.مثال در 

 هرتز. 043.9هرتز و 



 

   

 

 

 
 

 

ساطوح  یروتاور بارا ناالیمقاومات شابکه را از ترم 2 شکل

 یشایماوارد آزما ی. مقاومت معادل برادهدینشان م یقبل یجبران

 یبارا یامر نشان دهنادا مساائل خاود القاائ نیمثبت است که ا

 .باشدیژنراتورها نم

 یبارا zruمعاادل  یمستلز  محاسبه مقاومت ظاهر 0 مدل

امار مساتلز  حال  نی.ابااشیم شیتما  فرکانس ها در دامنه پاو

در حالت ثابت در تما  فرکانس هاا  یمعادالت شبکه و مزرعه باد

 ساتمیس یمعاادالت بارا نیااست. اگرچه حال ا شیدر دامنه پو

 گتارهاا بزر تمیسا نیاا رایاسات.ز ریکوچک امکاان پاذ شیآزما

 به محاسبه دارند. ازیو ن شوندیم

 

 
 

 مقاومت دامنه –سادا  شیآزما ستمیس یفرکانس برا شیپو جینتا -1شکل 

 و فاز ظاهری

 

 
 

 مقاومت –نتایج پویش فرکانس برای سیستم آزمایش سادا  -2شکل   

از مدل ژوش  جینشان دهندا نتا 1-2خطوط مقط  در اشکال 

 نیکه در ا یمدل دو( همانطوراست. ) یفرکانس القاء قرار داد

کامال از  یمورد قرار داد نیحاصل از ا جینتا شود،یم دایاشکال د

 یروش مستلز  راا حل ها نی. اکندیم یروی( ژ0مدل ) نیا

مشاهدات،  نی. بر اسا  ا باشدیثابت همزمان نم یمعادله ها

 .  شودیفرکانس فرض م شیپو یبرا 0مدل 

مطالعه  یدر ط یاگر مقاومت شبکه ا کامل: یبررس -3مرحله 

متقابل همزمان را  ری، روند مطالعه تاثوجود نداشته باشد شیپو

( متوقف کرد . در هر حال اگر مقاومت 0را بعد از مرحله ) توانیم

اگر  ی( وجود داشته باشد، حت0مرحله ) یدر ط یشبکه ا

 ریمشاهدا شود، تاث تتوسط ژنراتور مثب یمقاومت شبکه ا

 تواندیم ستمیس یو مابق یمزرعه باد نیبه طور همزمان ب یلمتقاب

مقاله نشان دادا خواهد شد .  نیوجود داشته باشد که بعدا در ا

 یابیدست یبرا یوبژا کامل یکه بررس شودیمقاله فرض م نیدر ا

مثل فرکانس انها و  شودیانجا  م ینوسان یبه اطالعات حالت ها

 حیو شبکه توض یمزرعه باد یموجود از مدل خط یفاکتور ها

اطالعات استفادا  نیبه ا دنیرس یدادا شدا در بخش سو  برا

 .  شودیم

 

 
 

 های حالت: جبران ٪12همزمان با  یموجود حالت ها ی( فاکتورها9شکل 

: RSC : 04: کنترل کنندا .0-02انتقال توان :  ستمی: س7-1ژنراتور: :  0-4 

: :انتقال دهندا موبلGHC:07-02کنندا  -00-کنترل  DC : 01-07 خازن

 :شبکه.00-07

 یها کینامیمدل کامل شامل د نیکه ا دیتوجه داشته باش -4

DFIG ع اطالعات مربوط  نیبنابر ا باشدیم شیو کنترل کنندا ها



 

   

 

 

 
 

 

 نیاز چن توانیرا م ستمیس نیمختلف در ا ینوسان یبه حالت ها

 بدست اورد .  یمطالعه ا

 

را با  یهمزمان ینوسان یموجود حالت ها ی، فاکتورها9شکل 

 یشیآزما ستمیس یبرا یرائیکم همراا با فرکانس آنها و م یرائیم

 نیدر ا .دیآ یبدست م لیتعد %12با  جینتا نیا .دهدینشان م

که حالت  شوندیم یگروا بند یبشکل ستمیس یشکل، حالت ها

کنترل کنندا  02تا  .0انتقال توان و  7تا  1ژنراتور و  4-0 یها

کنترل کنند  01تا  07خازن و  04چرخندا و  یمبدل جانب یها

دهندا  ریینشان دهندا تغ 07تا 02شبکه و  یمبدل جانب یها

شبکه  یبه بعد حالت ها 00 ی.حالت هادهندیمبدل را نشان م

شبکه  یحالت ها (،9که در شکل ) دیهستند . توجه داشته باش

آن را  توانین م ایهرتز نقش داشتند.بنابر 04392در  یادیتا حد ز

انتقال توان  ستمیس یکه حالت ها ییاز آنجا حالت شبکه دانست.

حالت  کی توانیدارند، آن را م ریهرتز تاث .30.در حالت  دایشد

 0321هرتز و  239در  گریحالت د ن،دویهمچن دانست. یچشیپ

کندا  ترلو حالت کن یکیکانیبعنوان حالت الکترو م بیهرتز بترت

 یژنوراتور ی، حالت هایشبکه ا ی.جدا از حالت هاشوندیم ریتصو

امر را  نیهرتز( که ا 04392) در حال شبکه دارند. ینقش مهم

ژنراتور و مجموعه  نیمتقابل و همزمان ب رینشان دهندا تاث

 یاز حالت ها ینقش چی.البته، هباشندیم یخطوط انتقال جبران

در  یچشیپ ریکه تاث دهدینشان نم یچشیدر حالت پ یشبکه ا

از  یادیتعداد ز یبرا یبررس نیمورد وجود نداشته باشد. ا نیا

و  ی، سطوح جبرانینرسی. اشودیمحور انجا  م یسخت ریمقاد

 با شبکه مشاهدا نشد. یچشیمتقابل پ راتیتاث
 

 ی( و بررس0( ، مدل )0حاصل از مدل ) یمطالعه جداساز سهی( مقا0جدول )

بدقت فرکانس مدل  تواندیفرکانس م یشیپو ی. مدل هادهدیکامل را نشان م

 کامل بدست آمدا است. یکنند که از بررس ینیب شیشبکه را پ
 

 
 

که با استفادا  یلیفرکانس تعد یها شپوی مجموعه ٪12مثال:در 

در  بیانجا  شدا اند که ، حالت شبکه بترت 0و  0 یاز مدل ها

که فرکانس  یدر حال شود،یهرتز مشخص م 013.7و  04370

. هرتز است 04392کوچک  گنالیس یحالت شبکه حاصل از بررس

در محاسبات حالت ثابت در هر فرکانس  0که مدل  ییاز انجا

ا شبکه  شودیم هیتوص یزمان 0ندارند، استفادا از مدل  ینقش

. تفات در فرکانس رزونانس حاصل  شوندیم یبزرگ جداساز یاه

انجا  شدا در مود  یو در فرکانس ها باشدیم pccدر  شیاز پو

ژنراتور القاء کنندا دوگانه در مدل اول در نظر گرفته  0و  0 یها

 . شودینم

 شیدر زمان انجا  پو توانیرا نم یهر مساله خود القائ بعالوا،

ژنراتور القاء کنندا دوگانه در  رایمشخص کرد ز pccفرکانس در 

نظر گرفته نشدا است . در دامنه فرکانس همزمان وجود دارد و 

همزمان حاصل  ریتاث نیکه ا سازدیامر مشخص م نیالبته ا

کوچک  گنالیس یبررس جی. نتا باشدینم یشبکه ا یمقاومت منف

 بودا. ژنراتور و شبکه نیکم ب ییرایم رینشان دهندا وجود تاث

 یدر بررس یحالت شبکه براحت ییرایاطالعات مربوط به م

 .باشندیکوچک موجود م گنالیس

 راتیتاث نیا تیرا در مورد ماه یدیمشاهدا هر گونه ترد نیا

 نیکه ا شوندی. کامال ثابت م برندیم نیمتقابل همزمان از ب

. حالت  باشدیو ژنراتور هم م یهمزمان در شبکه انتقال راتیتاث

 همزمان دارند. یحالت نوسان نیدر ا یکنترل نقش مهم یها

 : ژنراتور – یمتقابل مجموعه خطوط جبران ریب(علت تاث

در  یارائه شدا در باال  نشان داد که حالت شبکه ا یقیدق مطالعه

در دامنه فرکانس همزمان وجود دارد و البته  یشیازما ستمیس

همزمان حاصل مقاومت  ریتاث نیکه ا سازدیامر مشخص م نیا

کوچک نشان  گنالیس یبررس جی. نتا باشدینم یشبکه ا یمنف

 بود. شبکهژنراتور و  نیب یمرائ ریدهندا وجود تاث

 یحالت شبکه نسبت به بهرا ور یرائیم تیحساس( a)7 شکل

چرخندا را نشان  یموجود کنترل کنندا مبدل جانب رایزنج

حالت شبکه کاهش  یرائیم ابدیم شیافزا یبهرا ور ی. وقتدهدیم

 ریکه کنترل کنندا چرخندا تاث دهدیامر نشان م نی. اابدیم

، موضوع نیا شتریب تیتقو یشبکه دارد. برا ییرایبر م یمعکوس

مطالعه شد که ناتوان بود.  یبا کنترل کنندا چرخندا ا ستمیس

کنترل کنندا مبدل  یناتوان نیموثر حالت شبکه در ح یفاکتورها

مورد ژنراتور موجود  نی. در اشوندینشان دادا م( b) 7در شکل 

، بعالوا باشدیموثر نم یدر حالت شبکه به اندازا کنترل کنندا ها



 

   

 

 

 
 

 

درصد  7394حالت شبکه را تا  یرائیکنندا ها ،م ترلکن یناتوان

 .دادا است شیافزا

 

 
موجود  یورود 1حالت شبکه را با استفادا از  یری(  کنترل پذc) -7شکل 

 .دهدینشان م

 

، حالت شبکه شکل نشان دادا شدا است نیکه در ا یهمان طور

. در کالگر باشدیم ریکنترل پذ اریبا دو ولتاژ چرخندا در قائم بس

کنترل کنندا  کی، قابل کنترل باشد یخاص یحالت با ورود کی

 .باشد چه به طور مطلوب و چه معکو داشتته  ریتاث تواندیم

حالت دارند  نیاز ا یمعکوس ری، کنترل کنندا ها تاثمورد نیا در

حالت  یها ریحالت در متغ نیاست که ا نیکه نشان دهندا ا

که فاکتور  یی. از انجابل مشاهدا هستندکنترل کنندا کمتر قا

کنترل و قابلت مشاهدا را نشان  تیقابل یبیترک ریموثر تاث

 . شودیم یکم منته ریاثبه ت تیمشاهدا وضع تی، قابل دهدینم

 :باال ارائه کرد یبر اسا  بررس توانیا مر ریز جینتا

حالت است  یرهایمتغ ریهمزمان، تاث یحالت نوسان یاصل ریتاث

 .شودیکه به شبکه و ژنراتور مربوط م

حالت مربوط به کنترل کنندا ها نسبتا کم  یرهایمتغ ریتاث

 .باشدیم

 جی. نتاکوچک گنالیفرکانس و س شیپو سهمقای – 0 جدول

 یبررس

حلقه  یدر مقابل بهرا ها یرائیم یریپذ تیحساس( a( )7 جدول

 چرخند.    یها در کنترل کنندا مبدل جانب

 (bفاکتورها )مبدل  یموثر حالت شبکه بدون کنترل کنندا ها ی

دهندا مبدل  رییو تغ DC :خازن  9-1: ژنراتور :  0-4 یحالت ها

 : شبکه     02-.0انتقال توان :  ستمی: س 7-00

 (Cش )یریکنترل پذ یها اخه 

حالت  نیانتقال توان در ا ستمیحالت مربوط به س یرهایمتغ

 ندارند. ینقش

 .باشدیم ریکنترل پذ اریحالت در کنترل ولتاژ چرخندا بس نیا

کنترل کنندا ها  یحالت همزمان به بهرا ها یرائی، منیبنابرا

 .حسا  است

 دهدیشبکه و ژنراتور را نشان م نیب یکیحالت رزونانس الکتر نیا

 .باشدیم ریچرخندا کنترل پذ یکه با کنترل کنندا ها

فرکانس با استفادا از معادل حالت  شیکه پو دیداشته باش توجه

.اگرچه ولتاژ حالت شودیثابت ژنراتور القاءکنندا دوگانه انجا  م

 0شدا است در مدل  قیچرخندا تزر یثابت که با مبدل جانب

 یکینامید ریدر تاث فرکانس شیپو جیگنجاندا شدا است ، نتا

که  یاند. همان طور نشدامبل در نظر گرفته  یکنترل کنندا ها

 یکنترل کنندا ها یبهرا ها ریدر مورد مقاد یقبل یدر بررس

، حالت شبکه ثابت چرخندا نشان دادا شد یمبدل جانب انیحر

همزمان حاصل رزونانس  یکه حالت نوسان یی. از انجاماندینم

 یگرفت که برا جهینت توانیشبکه و ژنراتور است، م نیب یکیالکتر

چرخندا،  یکنترل کنندا مبدل جانب یها هراخاص ب ریمقاد

که  شوندیکنترل کنندا مقاومت شبکه را باعث م یها کینامید

 است. یو حاصل خود القائ شودیژنراتور نشان دادا م یبا منف

 تمسيسنکرن با استفاده از س ریمتقابل ز ريمطالعه تاث-5

 :ینيبرق چند ماش

 ینیبرق چند ماش ستمیبعنوان س 7شکل  شیآزما ستمیس از

 یابیارز یبرا یشیازما ستمیاز س ستمیس نی. اشودیاستفادا م

 رینشات گرفته است. اصالحات ز FACITو   HVDC یمدل ها

 .انجا  شدا اند هیاول یشیآزما ستمیس یرو

نوع  یباد نتوربی –متصل است با ژنراتور  00که به گذر  ژنراتور

 شدا است. نیگزیمگاوات جا 022 .

است  ییدرصد مجموعه ها 91، 2و  4 یگذر ها نیب یانتقال خط

( 20و  40) . دو گذر اضافهشودیخطوط جبران م انیکه در م

 .اتصال مجموعه خازن وارد شدا است یبرا

 حذف شدا اند. 1و  4با  شنت در با  



 

   

 

 

 
 

 

 
 

 7شکل 

 
 0جدول 

 
 

 2بخش  یمطالعه همانند دادا ها نیدر ا یمزرعه باد یدادا ها

 2391که تا  kpqrو  Kpdrکنترل مبدل رتور. یاست بجز بهرا ها

 بود. افتهی شیافزا

 یانجا  شدا بود و برا ستمیسالم س طیشرا یهمزمان برا مشاهدا

نامناسب  طیشرا نیا 2و  0با   نیبا خط انتقال ب یستمیس

 الیو ترم یمزرعه باد نالیفرکانس در ترم یها شی. پوشوندیم

 شیتما  موارد آزما یانجا  شدند. برا 0رتور با استفادا از مدل 

 نیمشاهدا شد که ا یدر مقاومت ظاهر یسیمغناط لیشدا، م

. که رزونانس شبکه در جدول دهدیامر رزونانس شبکه را نشان م

 یانس منفرزون یبررس جیهر دو مورد، نتا یارائه شدا است. برا 0

 شبکه را نشان ندادند.

 07397نشان دهندا حالت شبکه در  ستمیس یکامل رو یبررس

 یبرا یرائیم 7310-هرتز با  02302درصد و  0377 یرائیهرتز با م

( و a) 02است .شکل  یشیو احتمال آزما ستمیسالم س طیشرا

(bفاکتورها  )حالت  نی. ادهندیحالت شبکه نشان م یموثر برا ی

که  شدیمربوط م یلیها به مجموعه خازن و مجموعه خطوط تعد

 یداشتند. البته، حالت مزرعه باد یادیز ریبر حالت شبکه تاث

 نی.ا باشدیمخصوصا نوسان استاتور ژنراتور در حالت شبکه موثر م

 جیکه نتا دهدیژنراتور و شبکه نشان م نیمتقابل را ب راتیامر تاث

 .دکنیرا ثابت م B-09بخش 

 یلیمجموعه خطوط تعد قیتوان فعال را از طر انیجر 00 شکل

با استفادا از  یسیالکترومغناط یموقت یساز هیحاصل از  شب

PSKAD/EMIDC کپارچهیکوتاا سه فاز  انی.از جردهدینشان م 

استفادا  هیدر دو ثان 0و  2 یبا  ها نیدر خطوط انتقال ب یا

 سمیمورد سالم س یپاک شد. برا هیثان یلیم 022شد که بعد از 

 نیکه در ا یخطا بدون قط  خط حذف شد .همان طور زانیع م

برق  انیرا در جر توانیشکل نشان دادا شد، نوسان همزمان را م

 یمشاهدا کرد که با بررس یانیمجموعه خطوط جر قیاز طر

 ینیب شیکه پ ی.البته، همان طور باشدیم ینیب شیکامل قابل پ

است  .فرکانس  ریمتغ مالاحت نیتحت ا مستیشدا است س

هرتز است که به فرکانس ارائه  0234حادثه  نکهیا ینوسان در ط

در حالت  ستمیس یاست . برا کینزد ریکامل بسا یشدا در بررس

 هرتز است. 0732 بایتقر هیاول یسالم فرکانس موقت
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 نتایج: -6

متقابل همزمان در  راتیو مطالعه تاث یبررس یروش برا نیاز ا ما

با ،  17که شامل  میاستفادا کردا ا یقو یبرق شبکه ا ستمیس

 یلیمجموعه خط تعد 1از نوع ژنراتور نوع سو  و  یمزرعه باد 2

قرار  یکیدستگاا الکتر کی یکیدر نزد ی. مزارع باد باشدیم

انجا   0استفادا از مدل  افرکانس ب یها شیپو یگرفتند . وقت

انجا  شد،رزونانس تنها در  یمزرعه باد کیشد، رزونانس تنها در 

قرار داشت  N-Zمشاهدا شد که در احتمال  یمزرعه باد کی

به مجموعه خطوط  یبراحت یامر اگرچه مزرعه باد نیا یبرا

خطوط  نیا قیاز برق از طر یعیبخش وس باشدیمتصل نم یلیتعد

در مطالعه  یمزرعه باد یژنراتورها یخود القائ ته.البشودیتقل ممن

انجا  شد .  ستمیس یرو یکامل یفوق مشاهدا نشد . بررس

درصد  037ان  یرائیهرتز بود و م 734. یفرکانس حالت نوسان

 یموقت یها یساز هیبا شب سهیمشاهدات در مقا نیبود. ا

 ثابت شدند. یسیالکترومغناط

 ینیبرق چند اش یها ستمیس یرو یکامل یخالصه، بررس بطور

که نوسانات همزمان مربوط به  کندیانجا  شدا است که ثابت م

حاصل  یلیتععد ینوع سه و شبکه ها یبا ژنراتور ها یمزارع باد

 .باشندیشبکه و ژنراتور م نیب یکیرزونانس الکتر

برق  یها ستمیروند جام  و کامل مطالعه نوسانات همزمان در س

در  یلیو مجموعه خطوط تعد .نوع  یباد ینیتورب یبا ژنراتورها

 یفرکانس برا شی، پواله ارائه شدا است. در مرحله اولمق نیا

معادل  انیحضور رزونانس شبکه انجا  شد. استفادا از جر نییتع

و  قیمعادل دق انیبا جر سهیادر مق یقرارداد یژنراتور القائ

 یمعادل قرارداد انیکه جرشد و مشخص شد  سهیمقا حیصح

مناسب است. مشخص شدا است که اگر رزونانس شبکه در 



 

   

 

 

 
 

 

رغم وجود  یکامل عل یمرحله اول مشخص شود، انجا  بررس

. یاست.چه رزونانس مثبت باشد چه منف یرزونانس شبکه ضرور

حالت وجود  یرهایتغکه م دهدیکامل فوق نشان م یبررس

برق  ستمیبرق سادا و دو س ستمیس یرو یدارند.مطالعات مورد

انجا  شدند و نشان دادند که نوسانات همزمان  ینیچند ماش

 یلیو مجموعه خط تعد .نوع  ینتوربی – یمربوط به ژنراتورها

.کنترل باشندیشبکه و ژنراتور م نیب یکیحاصل رزونانس الکتر

داشته باشند.  ریحالت تاث نیا یرائیبر م توانندیکنندا ولتاژ روتورم

شدا است که نوسانات همزمان مشاهدا شدا حاصل  مشخص

 .باشندینم یچشیمتقابل پ راتیتاث
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