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نتایج خالصه
هدف از این پروژه بررسی اثر شررای  ختلفرب بهره برریارز از اعرنار عاروهاه هراز•

بر پایدارز  ییناخاکی وهررراز ساسرلم( ESS)بایز و ساسلم ذخاره ساز اعرژز
.قدرت خی باشد

بر  ونرهسرلریه یر عرن   ( DFIG)تنربان بایز با ژعراتنر القایی یوسرن تذری •
از ورتری تنربان هراز برایز برا ژعراترنر. اعرژز بایز اخروزز بر  ااررتلر  اسر 

⸲و بدون ج ب  یعده ب   یلال اراه  هیینر ( PMSG)سنکرون خذناواس یایم
.  وزن و ت مار و عگهدارز خنری تنج  واقع شده اعد

ز بالغ اساد خجهی ب  خبدل قدرت ب  عننان یک ساسلم ذخاره اعرژ-باترز سرب•
.و ام هیین  اعلتاب شده اس 

عراترنر خطفرنب ترین هیینر  برراز ژ⸲با خدلسازز و شبا  سازز یک شبکة عمنعر •
م چنان ه. تنربان بایز و با هدف بهبنی پایدارز ساسلم قدرت خ رتی شده اس 

ده ب  باس عاروهاه بایز بر پایدارز شبک  بررسری شرESSاثر اضات  ارین یک 
.اس 

ررتلر  ارای  اعنل بهره بریارز و خدل هاز ییناخاکی ژعراتنرهاز القایی و سنکرون بر  اا•
یر ساسلم هاز اعرژز بایز

PMSGو DFIGانلرل با خحنری  وللاژ براز ساسلم هاز اعرژز بایز خ رتی ورح •

ESSخدل خبدل خنبع وللاژ و خدل انلرلر براز ⸲ارای  خدل باترز•

برر  همررراه عاروهرراه بررایز و برراترز یر عررر  اترریار IEEEباسرر  9شبا  سررازز شرربک  •
DIgSILENT( 1شکل)

:ساززشبا سنارینهاز
باس 9اعفیساسلم1.
DFIGبایزعاروهاهحضنرباساسلم2.

باترزحضنرباساسلم3.

PMSGبایزعاروهاهحضنرباساسلم4.

باترزوDFIGبایزعاروهاهحضنرباساسلم5.

اتصالخطازاعمالباPMSGوDFIGبایزتنربان هازییناخاکیپاسخخقایس •
(2شکل)5خ وس ب انتاه

t=1لحظةیرشبک ازG1ژعراتنرخروجباباترزییناخاکیپاسخبررسی• s(3شکل)
اتصالخطازاعمالبا(CCT)خطارتعبحراعیزخانبراساسهرراپایدارزسنج •

(4شکل)5خ وس ب انتاه

جمع بندی
از عقط  عظر بهبنی شاخص هاز ⸲ PMSGیر این پروژه عشان یایه شد ا  تنربان هاز بایز 

هم چنان عشان یایه . یارعدDFIGعمفکری بهلرز عسب  ب  تنربان هاز بایز ⸲پایدارز شبک 
هاه بایز شد ا  با ب  اارهارز یک ساسلم ذخاره ساز اعرژز با پاسخ سریع یر خجاورت عارو

.خی تنان پایدارز هرراز شبک  برق را با  از پا  بهبنی یای
ان یکری خی تناعد ب  عنرن⸲اعجا  خطال ات پایدارز هررا ب  عنرت خشاب ⸲ یر ااربریهاز عن لی

یر عظر هرتل  از خ اارها براز اعلتاب ساسلم تراابی تنربان بایز و ساسلم ذخاره ساز اعرژز
.   شنی

اصلیمراجع

1. B. Wu, Y. Lang, N. Zargari and S. Kouro, Power Conversion and Control of 
Wind Energy Systems, Wiley/IEEE, 2011. 

2. A. Mitra and D. Chatterjee, "Stability Enhancement of Wind Farm 

Connected Power System Using Superconducting Magnetic Energy Storage 

Unit," in IEEE, Guwahati, India, 2014.

106

667
727 757

0

100

200

300

400

500

600

700

800

باسه9سیستم اصلی  ی سیستم با حضور  نیروگاه باد
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نقشه تک خطی سیستم قدرت شبیه سازی شده در نرم افزار: 1شکل

3شکل 2شکل 

4شکل 

خافی سریع بر  PMSGتنان تنلادز تنربان ⸲با رتع خطاز اتصال انتاه یر شبک •
خدتی ونل خی اشد تا ترنان DFIGیر حالی ا  یر تنربان . خقدار اولا  برخی هریی

(.2شکل )باشلر اس DFIGعنساعات تنان ⸲یر حال  افی. اولا  بازیابی شنی
برراز بهبرنی DFIGقابفا  باشلرز عسب  ب  تنربان بایز PMSGتنربان بایز •

(.4شکل)پایدارز هرراز ساسلم یاری
یک باترز خجهی ب  خبردل قردرت خی تناعرد برا اهرداف چنردخنظنره شراخل تنظرام •

م قدرت خرنری ترااعس، پشلاباعی از وللاژ شبک  و بهبنی پایدارز هررا یر یک ساسل
(.4و3شکل )بهره بریارز قرار هاری

و باترز باشلر از تنربان هاز برایزDFIGساسلم تراابی شاخل تنربان هاز بایز •
PMSG(.4شکل )پایدارز هرراز ساسلم را بهبنی خی یهد
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