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التوافق بين المولد  هذه مقدمة لكتابي منظومة
ا ه  سائال المولى عز وجل أن ينفع بوالشبكة

المختصين في شتى المجاالت وال تنسونا من 
  صالح الدعاء 
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 كةمنظومة التوافق بين المولد والشب

 
 تيم من خاللها ربط المولد مع الشبكة بعد عملية والتي المنظومات أهمتعتبر منظومة التوافق بين المولد والشبكة من 

قضيب التوزيع   صغير يقوم بمراقبة قضيب التوزيع للشبكة وبحاسوبدء التشغيل للتربينة وتتكون المنظومة من 
 ليتحقق من الشروط التالية وذالك لمولد ل

 مولد يساوى جهد الشبكة جهد ال •
 تردد المولد يساوى تردد الشبكة  •
 التوافق الوجهى بين جهد المولد وجهد الشبكة  •

على خاصية التحكم لتغيير قيمة الجهد والتردد للمولد وذالك عن طريق تغيير تيار التحريض  بالحاسوحيث يحتوى 
 التردد وعند توفر الشرطين األساسيين يقوم بمراقبة في قيمة الجهد وتغيير  سرعة التربينة للتحكم فيللمحرض لتحكم 

 يكون آل طور من أنللتوفر حالة التوافق الوجهى لألطوار بمعنى   R S Tجهد المولد وجهد الشبكة لألطوار الثالثة  
 غلق لقاطع إشارة إرسال عند ذالك يتم  المولد خارجات من نفس النقطة ومتساويات الزواياوأطوار الشبكة أطوار

 المولد ليتم ربط المولد على الشبكة وتحميل المولد 
   يوضح منظومة التوافقأدناهوالشكل 
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 يوضح اختبار عملية التوافق بين المولد والشبكة مع توفر جميع الشروط معادا جهد المولد حيث تم أدناه الشكل في

 0.45pu وارتفاع للتيار بمعدل  0.05pu لجهد بمعدل    ونالحظ حدوث هبوط لpu 0.1رفع جهد المولد بمعدل  
 وبالتالي تأرجح للقدرة  الفعالة وغير الفعالة

 حيث الخط األحمر يمثل جهد المولد 
  ألزرق يمثل تيار المولد       والخط ا

 

 
 حيث الخط األحمر يمثل القدرة الفعالة للمولد 
 لمولد        والخط األزرق يمثل القدرة الغير فعالة ل
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 يوضح اختبار عملية التوافق بين المولد والشبكة مع توفر جميع الشروط معادا تردد المولد حيث تم أدناه الشكل في

 لتيار وبالتالي تأرجح للقدرة  الفعالة وغير الفعالة وا   ونالحظ حدوث تأرجح الجهد 52Hz  إلىرفع تردد المولد 
   pu 2.83  إلى  تيار المولد الرتفاععزل المولد من الشبكة  ووفى هذه الحالة يتم فتح قاطع المولد 
 حيث الخط األحمر يمثل جهد المولد 

        والخط األزرق يمثل تيار المولد 

 
 حيث الخط األحمر يمثل القدرة الفعالة للمولد 

        والخط األزرق يمثل القدرة الغير فعالة للمولد
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 عملية التوافق بين المولد والشبكة مع توفر جميع الشروط معادا زاوية  الطور للمولد  يوضح اختبارأدناه الشكل في

ونالحظ حدوث تأرجح الجهد  والتيار   deg 60 بمعدل   للمولدحيث تمت عملية التوافق مع تقدم زاوية الطور
   S.C دائرة القصر   هذه الحالة شبيهه بحالةإن آما نالحظ وبالتالي تأرجح للقدرة  الفعالة وغير الفعالة

 وفى هذه الحالة يتم فتح قاطع المولد وعزل المولد من الشبكة  بوقاية انعكاس القدرة 
 حيث الخط األحمر يمثل جهد المولد 

        والخط األزرق يمثل تيار المولد 
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معادا زاوية  الطور للمولد  يوضح اختبار عملية التوافق بين المولد والشبكة مع توفر جميع الشروط أدناه الشكل في

  ونالحظ حدوث تأرجح الجهد  والتيار deg 120حيث تمت عملية التوافق مع تقدم زاوية الطور للمولد بمعدل  
   S.C هذه الحالة شبيهه بحالة دائرة القصر  إنوبالتالي تأرجح للقدرة  الفعالة وغير الفعالة آما نالحظ 

   وهبوط الجهد وزيادة التيارد وعزل المولد من الشبكة  بوقاية انعكاس القدرةوفى هذه الحالة يتم فتح قاطع المول
 حيث الخط األحمر يمثل جهد المولد 

 والخط األزرق يمثل تيار المولد     
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 يوضح اختبار عملية التوافق بين المولد والشبكة مع توفر جميع الشروط معادا زاوية  الطور للمولد أدناه الشكل في

  ونالحظ حدوث تأرجح الجهد  والتيار وبالتالي تأرجح deg 180مت عملية التوافق مع زاوية الطور للمولد   حيث ت
   S.C هذه الحالة شبيهه بحالة دائرة القصر  إنللقدرة  الفعالة وغير الفعالة آما نالحظ 

  وزيادة التيار وهبوط الجهدقدرة وفى هذه الحالة يتم فتح قاطع المولد وعزل المولد من الشبكة  بوقاية انعكاس ال
 حيث الخط األحمر يمثل جهد المولد 
        والخط األزرق يمثل تيار المولد
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