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چکیده
در این پژوهش در صدد هستیم با استفاده از نیروگاه بادی اثرات خطا در شبکه توزیع را بررسی کنیم،برای این منظور
مقایسه ای هم بین شبکه توزیع با در نظر گرفتن نیروگاه بادی و بدون در نظر گرفتن نیروگاه بادی انجام میدهیم.در این پژوهش
از نیروگاه بادی بینالود که به عنوان دومین نیروگاه بادی کشور می باشد استفاده کرده ایم ،تا کنون چند کار مطالعاتی محدود
در این مورد انجام شده است لذا این مطالعه به بررسی تاثیرات نیروگاه بینالود در حالت دائمی بر دامنه ولتاژ وسایر پارامترهای
شبکه متصل شده به این نیروگاه در شرایط مختلف اتصال کوتاه شبکه متصل به آن و تولید نیروگاه پرداخته است  .دراین
پژوهش شبیه سازی استاتیکی نیروگاه بادی بینالود و شبکه خراسان در حالت دائمی بر مبنی داده های واقعی و با استفاده از
نرم افزار متلب صورت گرفته است.
واژه های کلیدی  :ولتاژ حالت پایدار ،ژنراتورالقایی ،شبکه توزیع ،توان راکتیو

www.SID.ir

Archive of SID

 -1مقدمه
ا ستفاده از انرژی بادی در سال های اخیر ،درجهان گ سترش یافته ا ست نیز در ک شور ایران با توجه به پتان سیل باالی
انرژی باد ،استتتفاده از نیروگاه های بادی برای تولید برق بستتیار مورد توجه قرار گرفته استتت با توجه به غیر قابل کنترل بودن
منابع بادی و ا ستفاده بی شتر از ژنراتورهای القایی در مزارع بادی ات صال این مزارع به شبکه های قدرت و بخ صوص شبکه های
فشار ضعیف باعث بروز تاثیرات منفی بر روی ولتاژ و سایر پارامترهای شبکه های متصل به آنها می گردد .همچنین استفاده از
انرژی باد م سایل و م شکالت مربوط به خود را دارد .الف:کاهش بارهای دینامیکی بر روی محور روتور و سی ستم انتقال قدرت
بطوری که سی ستم کنترل با بکارگیری الگوریتم صحیح و منا سب تاثیرأت نیروهای ناخوا سته گوناگون بر روی اجزاء توربین
باد را کاهش دهد .ب :کنترل تولید توان الکتریکی درمحدوده وستتیعی ازستترعت های باد درحالتی که هنگام رستتیدن باد
بسرعت نامی می رسد .با افزایش سرعت باد بیش از سرعت نامی ،الزم است تا با روش کنترلی مناسب توان خروجی در مقدار
نامی خود تولید گردد .لذا هماهنگی الزم در میان تجهیزات کنترل توان راکتیو و ولتاژ موجود در شبکه توزیع بینالود ،برای به
حداقل ر ساندن تلفات در سی ستم توزیع ،با وجود و بدون وجود نیروگاه بادی برر سی شد .تقا ضای توان راکتیو باال به عنوان
یکی از مشخصه های بارز مزارع بادی است که باعث ایجاد مشکالتی برای ولتاژ و سایر پارامترهای شبکه های قدرت می گردد .
نیروگاه بادی بینالود با ظرفیت نامی  4.82مگاوات در دشتتت دیزباد خراستتان در ستتالهای اخیر به مور کامل مورد بهره برداری
قرار گرفته است .این نیروگاه ضمن اتصال مستقیم به مصرف کننده ،از مریق پست های  36کیلو ولت دیزباد و مرق به شبکه
فوق توزیع خرا سان مت صل ا ست .در این پایان نامه با شبیه سازی مزرعه بادی بینالود و شبکه توزیع مت صل به آن در حالت
دائمی به برر سی تاثیرات این مزرعه بر ولتاژ و سایر پارامترهای شبکه مت صل شده به آن در شرایط مختلف بار و تولید مزرعه
بادی و مطالعات اتصال کوتاه پرداخته شده است.
 -2ساختار یک سیستم تولید انرژی بادی
شکل زیر ساختار یک توربین بادی  DFIGبه کار رفته در مزرعه بادی را نشان میدهد .اگر چه توربینهای بادی در
مقیاسهای مختلف از چند ده ک یلووات تا ده مگاوات وجود دارند اما استفادهی گسترده از انرژی بادی به عنوان بخش قابل
توجهی از کل منابع الکتریکی مستلزم کاهش هزینههای مربوط می باشد و چنین امری تنها در استفاده از مزارع بادی گسترده
با تعداد زیادی توربین بادی در بازه مگاوات ،امکان پذیر است.

-1ساختار توربین بادی  DFIGبه کار رفته در یک مزرعه بادی
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یک مزرعه بادی دارای تعداد زیادی توربین ژنراتور بادی است .توان دریافتی توسط هر توربین ،به وسیلهی یک جعبه دندهی
یک یا چند مرحلهای به محور ژنراتور منتقل میشود .در انواع درایو مستقیم جعبه دنده وجود ندارد و محورهای توربین و ژنراتور
مستقیماً به یکدیگر کوپل شده اند .به دلیل سرعت متغیر باد الزم است که محور توربین نیز با سرعت متغیر بچرخد تا بیشترین
میزان انرژی ممکن از باد دریافت شود .بنابراین سرعت ژنراتور نیز متغیر بوده و ولتاژ القایی در پایانههای استاتور دارای فرکانس
متغیری خواهد بود .همچنین در انواع بدون جعبه دنده به دلیل محدودیت در افزایش تعداد قطبهای ماشین ،فرکانس الکتریکی
ماشین غالباً در حدود  1/6تا  1/4فرکانس شبکه است .بنابراین نیاز است که از یک مبدل  ACبه DCو  DCبه ACبرای اتصال
سمت روتور به شبکه در توربین بادی  DFIGاستفاده نمود .یک مبدل پشت به پشت با توان نامی ،این وظیفه را بر عهده دارد.
این مبدل شامل دو اینورتر منبع ولتاژ است که توسط خازن لینک  DCدر سمت  DCخود به یکدیگر متصل شدهاند .مبدل
سمت ماشین که یکسوساز نیز نامیده میشود توان  ACتولیدی ژنراتور را به توان  DCتبدیل میکند .خازن لینک  DCوظیفه
تأمین ولتاژ  DCبا ریپل بسیار کم جهت عملکرد صحیح مبدلها را بر عهده دارد .توان یکسو شده از مریق مبدل  DCبهAC
به صورت  ACبا فرکانس ثابت به سمت شبکه ارسال میشود(E.santacana et al,2010).
ولتاژ نامی اکثر ژنراتورهای به کار رفته در توربینهای بادی ( اعم از القایی ،دو سو تغذیه و سنکرون)  396ولت است .بنابراین
میزان ولتاژ خروجی مبدل سمت شبکه نیز باید  396ولت باشد .در حالتی که توربین بادی به شبکه وصل باشد این ولتاژ توسط
ترانسفورمر افزاینده توربین به ولتاژی در سطح  42تا  62کیلوولت ارتقا مییابد .سپس خروجی توربینهای مختلف توسط یک
باس جمع آوری کننده با یکدیگر موازی میشوند .نهایتاً کل توان تولیدی توسط مزرعه بادی توسط یک یا چند ترانسفورمر
افزاینده انتقال به سطح ولتاژ شبکه انتقال رسیده و به آن متصل میگردد

 -6شرح سیستم مورد مطالعه
تقاضای توان راکتیو باال به عنوان یکی از مشخصه های بارز مزارع بادی است که باعث ایجاد مشکالتی برای ولتاژ و سایر
پارامترهای شبکه های قدرت می گردد .نیروگاه بادی بینالود با ظرفیت نامی  4.82مگاوات در دشت دیزباد خراسان در سالهای
اخیر به مور کامل مورد بهره برداری قرار گرفته است .این نیروگاه ضمن اتصال مستقیم به مصرف کننده ،از مریق پست های
 36کیلو ولت دیزباد و مرق به شبکه فوق توزیع خراسان متصل است .در این پایان نامه با شبیه سازی مزرعه بادی بینالود و
شبکه توزیع متصل به آن در حالت دائمی به بررسی تاثیرات این مزرعه بر ولتاژ و سایر پارامترهای شبکه متصل شده به آن در
شرایط مختلف بار و تولید مزرعه بادی و مطالعات اتصال کوتاه پرداخته شده است .شبیه سازی نیروگاه بینالود توسط نرم افزار
قدرتمند و کاربردی متلب انجام شده است .توربین های بادی مورد استفاده در مزرعه بادی بینالود از نوع سرعت ثابت لغزش
متغیر( )OptiSlipبوده که با نام  SSNV47شناخته شده و یک توربین سه پره ای به قطر رتور  24متر ،به صورت محور افقی
با قدرت نامی 336کیلووات ،با سیستم کنترل زاویه پره می باشد .در این نوع سیستم کنترلی توان خروجی هر واحد از مریق
تغییر زاویه پره های رتور نسبت به جهت وزش باد کنترل می شود (Y.zhu and K.tomsovic,2008).ژنراتورهای مورد
استفاده در این نیروگاه ،از نوع ژنراتورهای القایی رتور سیم پیچی شده ( )WRIGsبا قدرت نامی  336کیلو وات و ولتاژ خروجی
 396ولتی می باشند  .ساخت این ژنراتورها توسط شرکت فن ژنراتور و تحت لیسانس شرکت  Weierآلمان انجام شده است.
این نوع ژنراتورها قادرند با لغزش متغیر ( 1تا  16درصد) کار کرده و هم زمان قدرت خروجی خود را ثابت نگه دارند .این قابلیت
به کمک سیستم کنترل کننده جریان رتور ( )VRCCمحقق شده است .سیستم  VRCCشامل مدارات میکروپروسسوری،
الکترونیک قدرت و مقاومتهای متغییری می باشد که در انتهای ژنراتور قرار گرفته و به سیم پیچ های رتور متصل شده اند .وقتی
سیستم کنترل کننده توربین بادی یک مقدار مشخص برای توان خروجی آن تعیین می کند سیستم  VRCCمقدار مقاومت
رتور را موری تنظیم می کند که قدرت خواسته شده محقق گردد.
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 - 1-3فرموالسیون مسأله

توان موجود در باد توسط انرژی جنبشی در توده ی هوایی در واحد زمان جاری می شود ،توان بادی که با سرعت vw
سطح پوشانده شده توسط پرههای توربین ( )Aعبور میکند برابر است با :
1
()1
 Av 3
w

2

از

Pwind

که در این رابطه  ρچگالی حجمی هوا استت .این رابطه بر استاس انرژی جنبشتی یخیره شتده در جرم هوای عبوری از
سطح توربین به دست آمده است .هوای عبوری از سطح پرهها هرگز نمیتواند انرژی جنبشی خود را به صورت کامل به توربین
داده و متوقف شود .حداکثر توان قابل ا ستح صال از باد اولین بار تو سط بتز 1بیان شد .بر ا ساس قانون بتز حداکثر توان قابل

دریافت از باد  29درصتتد کل توان آن استتت .بنابراین توان دریافتی توستتط توربین با رابطهی زیر بیان میشتتود که در آن 𝑝𝐶

ضریب بازدهی توان ا ست .این ضریب به ساختار فیزیکی توربین ،زاویه پرههای آن و ن سبت سرعت خطی حرکت توربین به
ستترعت باد وابستتته استتت و به صتتورت تکوری حداکثر میتواند به  6/29برستتد .حد عملی آن برای تکنولوژیهای فعلی توربین
بادی بین  6/2.تا  6/2میباشد.
1
()4
P
 AC v 3
p w

2

turbine

همان مور که ا شاره شد ضریب بازدهی توان (𝑝𝐶 ) عالوه بر م شخ صات یاتی توربین به شرایط کاری آن نیز ب ستگی
دارد .این شرایط عباتند از نرخ سرعت نوک )𝜆( 4و زاویه گام.)𝛽( 6
نرخ سرعت نوک عبارت ا ست از ن سبت سرعت خطی نوک پرههای توربین به سرعت خطی باد .در رابطهی فوق که این
نسبت را بیان میکند Rr ،شعاع توربین و  ωtسرعت زاویهای چرخش توربین است.
()6
Rrt

v



بر ا ساس رابطهی فوق توان باد با مکعب سرعت آن رابطه دارد و سرعت باد در هر محل نیز معموالً دارای روند متغیری با زمان
استتت.بنابراین میزان توان دریافتی از باد به شتتدت متغیر خواهد بود و مهمتر اینکه به منظور بهینه کردن هزینهها معموالً توان
نامی ژنراتور های به کار رفته در تولید بادی و همچنین ظرفیت مبدل های مربومه با توجه به توان دریافتی از باد در ستتترعت
متو سط باد یا سرعتهای نزدیک به آن انتخاب می شود و لذا با افزایش سرعت باد به بیش از سرعت نامی نیاز ا ست که توان
دریافتی از توربین به نحوی کاهش یابد تا به این اجزا آستتتیبی وارد نشتتتود .روش معمول در توربین ژنراتور های بزرگ بادی
ا ستفاده از تغییر زاویه پرههای توربین ( زاویه گام) است .زاویهای که در آن حداکثر توان دریافت می شود صفر درجه ا ست و با
افزایش زاویه پرهها میتوان ضریب بازدهی توان را کاهش داد .شکل زیر نمودار تغییرات این ضریب را بر ح سب نرخ سرعت
نوک بیان میکند.

Betz
)Tip Speed Ratio (TPR
Pitch angle
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 -2نمودار تغییرات ضریب بازدهی توان بر حسب نرخ سرعت نوک و برای زوایای گام مختلف از صفر تا  33درجه

به ازای زاویهی گام صفر ،ضریب بازدهی توان در یک نرخ سرعت نوک مشخص (𝑡𝑝𝑜𝜆) بیشینه میشود .مقدار این ضریب در

این نقطه برابر 𝑥𝑎𝑚  𝐶𝑃,میباشد که مقدار نوعی آن برابر  6/2.یکر شده است .با افزایش زاویه گام مقدار بیشینهی این
ضریب کاهش مییابد و در مقادیر کوچکتری از نرخ سرعت نوک رخ میدهد.
با توجه به مطالب فوق میتوان نوشت:
()2
) C p  C p ( , 
برای توصیف رابطهای 𝑝𝐶 با متغیرهای 𝜆 و 𝛽 روابط مختلفی از روی نمودار آن ارائه شده است .رابطهی زیر یکی از معروفترین
آنهاست .
C
()2
C

C p  C1  2  C3   C4 e   C6 
 1

51

i

که در آن
()3

1
1
0.035

 3
1   0.08   1

گشتاور توربین را نسبت قدرت مکانیکی به سرعت دورانی تعریف میشود :
()4
سرعت مکانیکی توربین از معادلهی دینامیکی نیز به دست میآید:
().
 f

PW


d
 Tm  Tem
dt

معادلهی ( )9-6بیان کنندهی حداکثر توان به دست آمده به وسیلهی استراتژی  MPPTاست.
()9
PMPPT  Kopt3
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که :
()16

1 R 5CP max
2
3opt

K opt 

در برخی از انواع توربین بادی مغنامیس دائم همچنان از جعبه دنده استفاده میشود .در این موارد میتوان توان مکانیکی

ژنراتور( )𝑃𝑚𝑒𝑐ℎرا به صورت رابطهی زیر نوشت که در آن 𝐺𝜂 راندمان جعبه دنده است.
()11
P  P
mech

G turbine

در اغلب موارد میتوان این اتالف نسبتاً جزئی چشم پوشید و با فرض برابری توان مکانیکی در هر دو سمت جعبه دنده
روابط ( )14و ( )16را برای سرعت و گشتاور مکانیکی در دو سمت آن نوشت.
()14
 K 
G r

()16

mech

1
Tturbine
KG

Tmech 

𝐺𝐾 نسبت تبدیل جعبه دنده است ،اتصال بین ژنراتور به خصوص اگر شامل جعبه دنده هم باشد یک اتصال صلب نموده و
دارای خاصیت پیچشی است و میتوان آن را با یک ثابت فنری پیچشی مدل کرد .در این صورت مدل روتور مجموعهی توربین
ژنراتور یک مدل دو جرمی خواهد بود .در صورت بزرگ بودن سختی پیچشی و چشم پوشی از این خاصیت فنری ،میتوان کل
سیستم را به صورت تک جرمی مدل کرده و اینرسی توربین را با استفاده از نسبت تبدیل جعبه دنده به سمت ژنراتور منتقل
نمود و با اینرسی ژنراتور جمع کرد:
()12
1

J turbine

KG2

J  J generator 

بررسیهای انجام شده نشان میدهد که مدل تک جرمی برای بررسی مشخصههای دینامیکهای الکترومکانیکی توربین
ژنراتورهای بادی فاقد دقت کافی بوده و مدل سازی دو جرمی برای چنین مطالعاتی ضروری است.
رابطهی حاکم بر سیستم مکانیکی توربین-ژنراتور در مدل تک جرمی به صورت زیر است:
dmech
()12
T
T  J
 B
mech

Kdt

e

mech

در این رابطه  Jو  Bبه ترتیب اینرسی چرخشی کل و اصطکاک چرخشی کل مجموعه توربین و ژنراتور است.
توان الکتریکی خروجی ژنراتور به لینک  DCمنتقل میشود .در این بین اندکی تفاوت مبدل وجود دارد که به سادگی میتوان
از آن صرفنظر کرد.
()13
Pe  Pdc,machine
در رابطهی فوق 𝑒𝑃 توان خروجی ژنراتور است.
توان لحظهای در سمت لینک  DCرا میتوان بر حسب جریان  DCلحظهای سمت این لینک بیان نمود:
()14
Pdc,machine  Vdc I dc,mahine
از مرف دیگر رابطهی انرژی خازن لینک و توان  DCآن را میتوان به صورت زیر نوشت:
1
()1.
Ecapacitor  CdcVdc2   ( Pdc,machine)dt
2
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یا به عبارت دیگر رابطهی ولتاژ لینک  DCرا بر اساس جریان ورودی لینک نوشت:
()19
1
Vdc 
I dc,mahinedt

Cp
چگونگی اتصال مزرعه بادی به شبکه توزیعبرای اینکه سیستم توربین بادی بته شتبکه توزیتع متصتل شتود بایتد حتدود حرارتتی شتبکه بترای انتقتال انترژی الکتریکتی
ال احتتدان شتده و مصتترف کننتدگان نیتتز بتتر روی آن
لحتا شتتود کته ایتتن امتر بخصتتوص در شتترایطی کته ختتط توزیتع قتتب ً
وجتتود دارنتتد حتتائز اهمیتتت استتت.برای بدستتت اوردن شتترایط الزم از ایتتن واقعیتتت استتتفاده متتی کنتتیم کتته جهتتت انتقتتال
توان نیروگاه به سطح ولتاژ بتاالتر عکتس جهتت انتقتال بته مشتترکین استت ،بنتابراین بترای هتر جتزء از ختط داریم(شتکل
زیر)

 -3جهت انتقال توان نیروگاه

𝑏𝑢𝑙 𝑖𝑆 = | 𝑖𝑆  |𝑆𝐸𝑇 −که 𝑇𝐸𝑆 توان نامی تولید شده توسط نیروگاه بادی است 𝑆𝑖 ،توان نربوط به مصرف کنندگان

جزء  iام خط است و 𝑏𝑢𝑙 𝑖𝑆 ماکزیمم توان انتقالی از خط است.بدترین شرایط وقتی است که مصرف کنندگان بار کمی را از

شبکه دریافت دارند ،در این صورت در حالت حدی  𝑆 ≈ 0داریم 𝑏𝑢𝑙𝑖𝑆 ≤ 𝐺𝑆 بنابرایم ماکزیمم توان تولیدی مجاز توسط
مینیمم توان متناظر با حد حرارتی خظ محدود می شود.
()66-6
) 𝑏𝑢𝑙𝑖𝐼 𝑛𝑈𝑆𝐺 ≤ min(𝑆𝑖𝑙𝑢𝑏 ) = min(√3
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-4بررسی نتایج :
سیستم مورد مطالعه و استراتژیهای کنترلی در سیمولینک متلب برای سیستم نشان داده شده در شکل ( )2با مشخصات ارائه
شده در جدول ( )1و ( ) 4ارائه شده است .برای بررسی بیشتر سیستم توزیع بینالود این سیستم در  2حالت مختلف مورد بررسی
قرار گرفته بصورتیکه که در حالت اول بدون حضور منابع تولید انرژی باد است و بدون شرایط اتصال کوتاه  ،حالت دوم بدون
حضور منابع تولید انرژی باد است و با در ن ظر گرفتن شرایط اتصال کوتاه در سیستم توزیع است  ،حالت سوم با حضور منابع
تولید انرژی باد با ماهیت تولید توان ثابت و بدون در نظر گرفتن شرایط اتصال کوتاه در سیستم توزیع است  ،حالت چهارم با
حضور منابع تولید انرژی باد با ماهیت تولید توان ثابت و با در نظر گرفتن شرایط اتصال کوتاه در سیستم توزیع است.

 -4دیاگرام تک خطی مزرعه بادی بینالود و شبکه توزیع محلی امراف آن
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-1مشخصات ترانسها ،ژنراتورهای القایی ،توربینهای بادی مزرعه بینالود
ترانسفورماتورهای 20 KV

, Dyn5 ٪800 KVA,690V/20KV, 4.5

ترانسفورماتورهای 63 KV
)(T11-T12

,Ynd1٪30MVA,20KV/63 KV,12.1

ژنراتورهای القایی

S3φ:725.8 KVA,
VL: 690V,
f: 50 Hz,
2p: 4
Rated Speed: 1575 RPM,
5٪Rated Slip:
Winding Connection (stator/rotor) : Y/Y
Rs: 0.0046Ω,
Rr: 0.0043Ω,
J: 280 Kg m2
نرخ توان 660Kw :
Swept area: 1735 m2
قطر روتور47m :
مول تیغه 22.9 m :
مول هاب40.8m :
ضریب دنده 52.6 :
سرعت روتور28.5 RPM :
زاویه پیتچ پره15˚ :
مول برج 40 m :
جرم ناسل 5415 Kg :
وصل در سرعت 2 :متر بر ثانیه
سرعت باد 12:متر بر ثانیه
قطع در سرعت 42 :متر بر ثانیه

توربین های بادی
SSNV47

 -2مشخصات فیدر های  46کیلوولت شبکه توزیع

www.SID.ir

Section

R

X

mm2

Ω/Km

Ω/Km

C μF/ Km

Length

نام
فیدر
20kv
امام تقی دو مداره

120

0/3066

0/161

0.195

40.259

نگار دو مداره

120

0/3066

0/161

0.195

21/81

بینالود

120

0/3066

0/3494

0/265

16/691

کاشف

120

0/3066

0/3494

0/265

18/15

کوهستان

120

0/3066

0/3494

0/265

42.501

Km
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حالت اول :بدون حضور منابع تولید انرژی باد است و بدون شرایط اتصال کوتاه
در این حالت سیستم توزیع مشابه بدون حضور منابع تولید انرژی باد است و بدون شرایط اتصال کوتاه در سیستم شبیه سازی
شده در محیط متلب ،کل زمان شبیه سازی برابر با  4ثانیه در نظر گرفته شده که در این حالت میزان تغییرات ولتاژ در باس
 PCCو میزان تغییرات ولتاژ در باس کوهستان ،کاشف ،بینالود ،نگار و امام تقی می باشد،هدف از بررسی این حالت ارزیابی
سیستم قبل از حضور منابع تولید پراکنده باد و شرایط اتصال کوتاه است ،شایان یکر است که بارهای محلی نیز در هر خط
توزیع لحا شده است که هم بار القایی هم بار مقاومتی با مقدار ثابت است که در این حالت ظرفیت بارها در باس های کاشف،
بینالود ،نگار و امام تقی هر کدام  4مگاوات و  133کیلوار و در باس کوهستان  1مگاوات و  166کیلو وار است ،نمونه برداری
ولتاژ بر حسب پریونیت نشان داده شده است.
حالت دوم :بدون حضور منابع تولید انرژی باد است و با در نظر گرفتن شرایط اتصال کوتاه در سیستم توزیع
در این حالت خطای اتصال کوتاه سه فاز در فیدر بینالود با مقاومت اهمی  681در زمان  2تا  281ثانیه ایجاد می شود .کل زمان
شبیه سازی برابر با  4ثانیه در نظر گرفته شده که در این حالت میزان تغییرات ولتاژ در باس  PCCو میزان تغییرات ولتاژ در
باس کوهستان ،کاشف ،بینالود ،نگار و امام تقی می باشد ،هدف از بررسی این حالت ارزیابی سیستم قبل از حضور منابع تولید
پراکنده باد و با در نظر گرفتن شرایط ات صال کوتاه ا ست  ،شایان یکر ا ست که بارهای محلی نیز در هر خط توزیع لحا شده
استتت که بار القایی و بار مقاومتی با مقدار ثابت استتت که در این حالت ظرفیت بارها در باس های کاشتتف ،بینالود ،نگار و امام
تقی هر کدام  4مگاوات و  133کیلوار و در باس کوهستان  1مگاوات و  166کیلوار است .نمونه برداری ولتاژ بر حسب پریونیت
نشان داده شده است.
حالت سوم :با حضور منابع تولید انرژی باد با ماهیت تولید توان ثابت و بدون در نظر گرفتن شرایط اتصال کوتاه در
سیستم توزیع
در این حالت سیستم توزیع بینالود با حضور منابع تولید انرژی باد با ماهیت تولید توان ثابت (سرعت وزش باد  14متر بر ثانیه)
و بدون در نظر گرفتن شرایط اتصال کوتاه در سیستم توزیع بررسی می شود،در این حالت میزان تغییرات ولتاژ در باس PCC
و میزان تغییرات ولتاژ در باس کوهستان ،کاشف ،بینالود ،نگار و امام تقی می باشد ،شایان یکر است که بارهای محلی نیز در هر
خط توزیع لحا شده است که بار القایی و بار مقاومتی با م قدار ثابت است که در این حالت ظرفیت بارها در باس های کاشف،
بینالود ،نگار و امام تقی هر کدام  4مگاوات و  133کیلوار و در باس کوهستان  1مگاوات و  166کیلوار است .هدف از بررسی این
حالت ارزیابی سیستم توزیع با حضور منابع تولید پراکنده باد است ،نمونه برداری ولتاژ بر حسب پریونیت نشان داده شده است.
حالت چهارم با حضور منابع تولید انرژی باد با ماهیت تولید توان ثابت و با در نظر گرفتن شرایط اتصال کوتاه در
سیستم توزیع
در این حالت سیستم توزیع بینالود با حضور منابع تولید انرژی باد با ماهیت تولید توان ثابت (سرعت وزش باد  14متر بر ثانیه)
و با در نظر گرفتن شرایط اتصال کوتاه در زمان  2تا  281ثانیه در سیستم توزیع بررسی می شود کل زمان شبیه سازی  4ثانیه
در نظر گرفته شده است ،در این حالت میزان تغییرات ولتاژ در باس  PCCو میزان تغییرات ولتاژ در باس کوهستان ،کاشف،
بینالود ،نگار و امام تقی می باشد شایان یکر است که بارهای محلی نیز در هر خط توزیع لحا شده است که بار القایی و بار
مقاومتی با مقدار ثابت است که در این حالت ظرفیت بارها در باس های کاشف ،بینالود ،نگار و امام تقی هر کدام  4مگاوات و
 133کیلوار و در باس کوهستان  1مگاوات و  166کیلوار است.هدف از بررسی این حالت ارزیابی سیستم توزیع با حضور منابع
تولید پراکنده باد در شرایط اتصال کوتاه سه فاز به زمین است .نمونه برداری ولتاژ بر حسب پریونیت نشان داده شده است
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1.1
Bus Pcc without wind
Bus Pcc with wind

1.08
1.06

Voltage (pu)

1.04
1.02
1
0.98
0.96
0.94
0.92

2

2.5

3

3.5

4

4.5
Time (s)

5

5.5

6

6.5

7

 بدون در نظر گرفتن شرایط اتصال کوتاهPCC میزان تغییرات ولتاژ در باس-5

1.3
Bus Pcc without wind
Bus Pcc with wind

1.2

Voltage (pu)

1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5
Time (s)

5

5.5

6

6.5

7

 با در نظر گرفتن شرایط اتصال کوتاهPCC میزان تغییرات ولتاژ در باس-6
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در شرایط تغییر بار به دو برابر ظرفیت قبلی در ثانیه  ،2میزان تغییرات ولتاژ در باس های مرق و دیزباد و  Pccدر شکل های
زیر نشان داده شده است.
1.1
Bus Pcc Without wind
Bus Pcc With Wind
1.05

0.95

)Voltage (pu

1

0.9

6.5

7

5.5

6

5

4.5
)Time (s

4

3

3.5

2

2.5

0.85

-7میزان تغییرات ولتاژ در باس  Pccدر شرایط افزایش بار در ثانیه 5

-4-2بررسی ولتاژ در تمام باس های فیدر کوهستان
1.025
1.02
1.015
1.01

1
Targh without wind
Local load without wind
Kohestan without wind
Targh with wind
Local load with wind
Kohestan with wind
7

6.5

6

)Voltage (pu

1.005

0.995
0.99
0.985

5.5

5

4.5
)Time (s

4

3.5

3

2.5

2

0.98

-8میزان تغییرات ولتاژ در باس های طرق ،بار محلی و کوهستان در شرایط بدون نیروگاه بادی و با نیروگاه بادی با در نظر گرفتن شرایط
نرمال

در شرایط تغییر بار به دو برابر ظرفیت قبلی در ثانیه  ،2میزان تغییرات ولتاژ در باس های مرق ،بار محلی و کوهستان در
شکل های زیر نشان داده شده است.
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Targh without wind
Local load without wind
Kohestan without wind
Targh with wind
Local load with wind
Kohestan with wind

Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus

1.04
1.03
1.02
1.01
1
0.99
0.98
0.97

7

6.5

6

5.5

5

4.5

4

3.5

3

2.5

2

0.96

-9میزان تغییرات ولتاژ در باس های طرق ،بار محلی و کوهستان در شرایط بدون نیروگاه بادی و با نیروگاه بادی با در نظر گرفتن شرایط
تغییر بار

-5نتیجه گیری
عملکرد نیروگاه های بادی در هنگام شرایط گذرا مانند راه اندازی ،ات صال کوتاه و تغییرات شدید باد بر روی م شخ صات
شبکه مت صل شده به آنها تاثیر می گذارند .در این پژوهش به برر سی پا سخ شبکه مورد مطالعه در شرایط بروز خطا در این
شبکه و تاثیر مزرعه بینالود بر این شرایط ،مورد برر سی قرار گرفت .برر سی بروز خطا در یکی از فیدر های خروجی از پ ست
دیزباد به منظور برر سی تاثیر بروز خطا در شبکه توزیع بر تولید نیروگاه بادی و م صرف کننده ها یک ات صال کوتاه سه فاز در
فیدر بینالود در شرایط تولید حداکثر مزرعه بادی و بار متو سط شبکه اعمال کرده که در زمان  2ثانیه رخ داده و به مدت پنج
سیکل ادامه دا شته و در زمان  2/1ثانیه خطا رفع می گردد .در عمل بعد از رفع خطا در فیدر بینالود ،ژنراتور القایی معادلی که
به این فیدر متصل بوده تولید خود را متوقف نموده و از شبکه خارج شده است .زیرا ژنراتورهای القایی به عنوان بارهای مصرف
کننده توان راکتیو ،در شبکه های شعاعی به محض اتصال کوتاه در شبکه(در می خطا) ،وسایل حفاظتی آنها عمل کرده و آنها
را نیز از مصرف کننده ها جدا می کنند .در نتیجه در صورت بروز هرگونه اغتشاش در این شبکه توزیع شعاعی ،نه تنها قسمتی
از مصتترف کننده های محلی بدون برق می مانند بلکه تولید بخشتتی از نیروگاه بادی نیز از دستتت می رود که تاکید بر نحوه
نامناسب بهره برداری از این مزرعه بادی در شبکه خراسان است .با توجه به نتایج بدست آمده از شبیه سازی های انجام شده،
دامنه ولتاژ برخی از نواحی شبکه توزیع در شرایط پیک بار شبکه به علت حضور مزرعه بادی در حدود  6/1پریونیت افزایش را
از خود نشتتان می دهد که در محدوده مجاز استتت .همچنین این مزرعه بادی به دلیل وجود توان راکتیو عظیم در خروجی هر
توربین بادی می تواند در زمان اتصال کوتاه حدود  6/2پریوتیت از فروافتادگی ولتاژ را رفع کند.
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