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 الملخص
ن في السابق، و لكن مع تزايد الطلب على الطاقة كا االحتياجاتاحتلت محطات توليد الطاقة المركزية الجزء األكبر و األهم لتلبية 

المترتبة  توجد العديد من السلبيات أو النتائج البد من دمج المصادر المتجددة للطاقة و تنويع مصادر توليد الطاقة في الشبكة الحالية.

ى إلى طبيعة هذه المصادر باإلضافة إل على دمج المصادر المتجددة منها التأثير على ثبات و استقرار الشبكة و الذي بدوره يعود

تتم عملية نقل الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة عبر مسافات طويلة إما عن طريق  استخدام أنواع مختلفة من محوالت الطاقة.

عالي، يعود السبب لنقل التيار المتغير أو نقل التيار الثابت، و لكن غالباً يفضل نقل الطاقة عن طريق نقل التيار الثابت ذو الجهد ا

في ذلك إلى انخقاض التكلفة و الخسائر في الطاقة و حاالت انقطاع التيار باإلضافة إلى سهولة السيطرة على هذا النوع من أنواع 

يوجد العديد من الطرق المتبناة للتحكم بمحوالت مصادر الجهد المتصلة بالشبكة من أبرزها التحكم عن طريق زاوية الطاقة  النقل.

التحكم عن طريق التيار و اتجاهه. بيد أن هناك بعض المشاكل التي يواجهها الناس عند استخدام هذه التقنيات أو األساليب عند  أو

تهدف هذه األطروحة إلى تطوير استراتيجية للتحكم بمحوالت مصادر الجهد المستخدمة في عملية نقل  النقاط الضعيفة في الشبكة.

لعالي باالعتماد على فكرة التزامن و التحويل. تعتمد هذه الطريقة على وجود طرفان، الطرف المرسل التيار الثابت ذو الجهد ا

الذي يحتوي على مقوم يقوم بالتحكم عن طريق محاكاة طريقة عمل المحركات المتزامنة ، و الطرف المستقبل الذي يقوم بمحاكاة 

 تيار ثابت و هذا النوع من الروابط يدعى رابط التزامن و التحويل. طريقة عمل المولدات المتزامنة. الطرفان متصالن عبر خط

في هذه األطروحة، ستعمل مزرعة الرياح التي تتكون من النوع الرابع من المولدات المتزامنة التي تحتوي على مغناطيسات دائمة 

سوف تتم مشاركة و إدارة استراتيجية التحكم  باستخدام رابط التزامن و التحويل عن طريق المقوم معاً. اعتماداً على سرعة الرياح

بالطاقة بمولدات الرياح من طرف التيار الثابت بشكل تلقائي، باإلضافة إلى ذلك يوجد نظام مكون من بطاريات لحفظ الطاقة 

تم  ر مستقرة.يمتصلة برابط التزامن و التحويل و ذلك بهدف المحافظة على استقرار التقلبات في الطاقة بسبب طبيعة الرياح الغ

إثبات فعالية هذا النظام المتكامل عن طريق استخدام برنامج المات الب للمحاكاة، و أكدت النتائج  على أن هذا النوع من األنظمة 

يمكنه التحكم بشكل فعال باتجاه و تدفق الطاقة من شبكة إلى أخرى. و تؤكد النتائج أيضاً أنه من الممكن تقليل تأثير الرياح و 

أن هذا في الختام، يمكننا القول بتها الغير مستقرة عن طريق نظام البطاريات المستخدمة لحفظ الطاقة و المتصلة بالرابط. طبيع

النوع من األنظمة المتكاملة يساعد في عملية ربط الطاقة عن بعد من مصادر الطاقة المتجددة بالنقاط الضعيفة في الشبكة بطريقة 
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