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هاي بادي نيازمند افزايش ظرفيت شبكه توسعه نيروگاه —چكيده 
هاي پايش حد حرارتي ديناميكي خط و سازي سيستمانتقال است. پياده

 )DLR( خط ظرفيت ديناميكي بر مبنايبرداري از خطوط انتقال بهره
توسعه شبكه را  تواند نياز بهمي، )SLR( آن رفيت استاتيكيجاي ظبه

و نيز هاي بادي نيروگاهوري اقتصادي منتفي كند و منجر به افزايش بهره
در اين مقاله،  به شبكه شود. آن از ظرفيت بيشتريامكان اتصال 

سازي سيستم اقتصادي پياده -مناسب براي ارزيابي فني  يالگوريتم
DLR گاه بادي، پيش و پس از اجراي طرح توسعه شبكهدر حضور نيرو 

يك شبكه نمونه  ي، ارائه شده است. اين الگوريتم بر رودر مجاورت آن
توزيع ايران در پيرامون نيروگاه بادي واقعي (بخشي از شبكه انتقال و فوق

كه  دهدينشان م يسازهيشب جيشده است. نتا يسازهيپوش) شبسياه
توسعه  يبرا مناسب ينيگزيجا تواندينه تنها م خطوط،  DLRاستفاده از 

نسبت به توسعه  ياز موارد، عملكرد بهتر يشبكه باشد، بلكه در برخ
به شبكه  يباد يهاروگاهياز ن يشتريب تيشبكه دارد و امكان اتصال ظرف

  .كنديرا فراهم م

هاي پايش سيستم ؛)DLRديناميكي خط ( ظرفيت —هاي كليدي هواژ
DLRتوسعه شبكه انتقال؛ريزي برنامه ؛داري بهينه خطوط انتقالبربهره ؛ 

 هاي باديتوسعه نيروگاه

 مقدمه   .1

هم در مقياس  هاي تجديدپذير خصوصاً انرژي باد و آناستفاده از انرژي
هاي بادي، مزاياي متعددي از جمله استحصال انرژي وسيع مانند نيروگاه

برداري آسان و سريع، كاهش رايگان و بدون هزينه سوخت، احداث و بهره
تلفات و آزادسازي ظرفيت خطوط انتقال در صورت استفاده در محل توليد 

محيطي و حفظ محيط زيست هاي زيستتر از همه، عدم انتشار آاليندهو مهم
آوري استحصال اين مالحظه فنرا در پي دارد. با توجه به پيشرفت قابل

هاي بادي در مقايسه با ي نيروگاههاي كلانرژي و قابل رقابت شدن هزينه
ها در شبكه هاي با سوخت فسيلي، سرعت نفوذ اين نيروگاهانواع نيروگاه

 شبكه انتقال تيظرف شيافزا مستلزم يباد يهاروگاهيتوسعه نبسيار باالست. 
، تا بتوان امكان اتصال ظرفيت است هاي توسعه شبكهاز طريق اجراي طرح
  به شبكه را فراهم كرد.  هابيشتري از اين نيروگاه
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توسعه  هايطرح اجراي هاي جايگزينحليكي از راهگونه موارد، در اين
كه  است )DLR( 1خط يكيناميد ظرفيت شيپا يهاستميسشبكه، استفاده از 

ند. نكفراهم مي در هر لحظه را خط حداكثر توان قابل عبور از بالدرنگ پايش
جاي استفاده بهبرداري از سيستم بهرهها بر روي خطوط، با نصب اين سيستم
شده در بدترين شرايط) (محاسبه 2SLRوط يا خط اين از ظرفيت استاتيكي

 شده در شرايط واقعي)(محاسبه وطخطاين ظرفيت ديناميكي با استفاده از 
از آنجا كه با افزايش سرعت باد، از يك طرف توان توليدي شود. انجام مي

يابد و از طرف ديگر ظرفيت ديناميكي خطوط نيروگاه بادي افزايش مي
كننده باد بر روي آن يابد (به علت اثر خنكمجاور آن نيز افزايش مي

تواند خطوط در بعضي موارد ميها بر روي اين نصب اين سيستمخطوط)، 
هاي بادي را منتفي كند نياز به اجراي طرح توسعه شبكه در مجاورت نيروگاه

تر و نيز اتصال سريع هانيروگاهوري اقتصادي اين افزايش بهرهو منجر به 
. به عبارت ديگر، با اين كار امكان استفاده شود با ظرفيتي باالتر هكبه شب هاآن

 كاهشتوان از مي ،شود و در نتيجهبهينه از ظرفيت خطوط انتقال فراهم مي
وگيري هاي بادي به دليل ظرفيت ناكافي شبكه انتقال جلنيروگاه توليدي توان

  .]4-1[ پذير ساختهاي بادي را امكانكرد و توسعه هر چه بيشتر نيروگاه

اقتصادي  - مناسب براي ارزيابي فني  يمقاله، الگوريتم نيدر ا
در دو نيروگاه بادي،  مجاور بر روي خطوط DLR هايسازي سيستمپياده

، ارائه نيروگاهدر مجاورت  طرح توسعه شبكه پيش و پس از اجرايحالت 
الگوريتم پيشنهادي براي انجام  )2بخش ( ادامه مقاله، در در شده است.

كه از روش برنامه ،DLRسازي سيستم هاي مربوط به پيادهگيريتصميم
) نيز نتايج شبيه3در بخش ( .شودميمعرفي  كند،ريزي تصادفي استفاده مي

يك شبكه نمونه واقعي (بخشي از شبكه انتقال و ي سازي الگوريتم بر رو
شود. در نهايت مي بيان پوش)توزيع ايران در پيرامون نيروگاه بادي سياهفوق

  گيري و منابع مورد استفاده ارائه خواهند شد. نيز نتيجه

 الگوريتم روش پيشنهادي  .2

دي اقتصا -الگوريتم پيشنهادي براي ارزيابي فني  روندنماي )1در شكل (
نشان داده  نيروگاه بادي مجاور بر روي خطوط DLR هايسازي سيستمپياده

شود، الگوريتم پيشنهادي قادر است اثر گونه كه ديده ميشده است. همان
DLR در مقايسه با  راSLRدر  ، پيش و پس از اجراي طرح توسعه شبكه

وردنظر، ، مورد ارزيابي قرار دهد. براي اجراي الگوريتم منيروگاهمجاورت 
هاي ها شامل دادهها ضروري است. اين دادهاي از دادهآوري مجموعهجمع

                                                            
1  Dynamic Line Rating 
2  Static Line Rating 

هاي هاي آب و هوايي و دادههاي جغرافيايي، دادهقدرت، داده سيستم
  .اقتصادي هستند

  
  الگوريتم روش پيشنهادي: 1شكل 

باشد، بايد در شبكه مورد نظر  DLRسازي سيستم كه پيادهدر صورتي
 ،مقالهمشخص شوند. در اين  هانصب اين سيستمخطوط كانديدا براي 

اند ريز شبكه مشخص شدهشود كه اين خطوط قبالً توسط برنامهفرض مي
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ها هستند). (در اين زمينه، خطوط متصل به نيروگاه بادي جزء بهترين گزينه
هوايي مربوط به هاي جغرافيايي و آب و اي از دادهبا استفاده از مجموعه

بحراني هر خط (كه ظرفيت خط در آن دهنه از  3ابتدا دهنه خطوط كانديدا،
اين  DLR شود و سپس بر مبناي آن،ها كمتر است) شناسايي ميساير دهنه

  شود. محاسبه مي سرعت باد هاي مختلفخطوط در حالت

م ريزي تصادفي انجاسازي بر مبناي روش برنامهمدل در اين الگوريتم،
اي هاي نيروگاه بادي، مجموعهمعين توربين تعدادبه ازاي يك  .]5[ شودمي

نمايش داده شده  sسناريو كه هر يك  با نماد  snاز سناريوها (تعداد 
اند كه كليه عدماي طراحي شدهگونها بهد. اين سناريوهنشواست) ساخته مي

سطوح مختلف باد،  سرعت قطعيتهاي موجود در مسأله (شامل عدمقطعيت
 .كنندلحاظ  را پذيري خطوط انتقال و ترانسفورماتورها)بار و دسترس

   شود.هاي مختلف تعيين مياحتمال هر سناريو با تركيب احتمال وقوع حالت

بهينه يك مسألههزينه نظير آن با حل شده، به ازاي هر سناريوي ايجاد
شود. هزينه مورد انتظار كل، با داشتن هزينه هر محاسبه مي DC-OPF سازي

يك از سناريوها و احتمال وقوع آنها به دست خواهد آمد. اين هزينه مورد 
محاسبه  SLRو استفاده از  DLRانتظار كل، در دو حالت استفاده از 

نشان  SLRCو  DLRCترتيب با نمادهاي ها بهين هزينها ،)1شود. در شكل (مي
 DLRسازي اند. اختالف اين دو هزينه، بيانگر درآمد حاصل از پيادهداده شده

 سازيهاي مربوط به پيادهدر شبكه است. با مقايسه اين درآمد با هزينه
در شبكه را مورد ارزيابي  DLRسازي توان مسأله پياده، ميDLR سيستم
، اين ارزيابي اقتصادي در دو حالت پيش و مقالهي قرار داد. در اين اقتصاد

صورت خواهد  در مجاورت نيروگاه بادي پس از اجراي طرح توسعه شبكه
 DLRسازي عبارت ديگر، اثر توسعه شبكه بر جنبه اقتصادي پيادهگرفت. به

هاي در ادامه، برخي از بخش گيرد.مورد بررسي و تحليل قرار مينيز 
  شوند.تر ارائه ميگوريتم به طور مفصلال

 خطوط كانديدا DLRمحاسبه  .2,1

شود. خطوط كانديدا براي دهنه بحراني آنها انجام مي DLRمحاسبه 
اي از خط كه بدترين شرايط محيطي از نظر تابش، دما و سرعت باد در دهنه

كه ظرفيت خط در آن  شودي بحراني خط ناميده ميآن حاكم است، دهنه
. پس از تعيين دهنه بحراني هر خط، معادلهها كمتر استز ساير دهنهدهنه ا

صورت در شرايط كار ماندگار به در آن دهنه ي حرارت هاديي موازنه
  :]6[ شودهاي دريافت و انتقال حرارت بسط داده ميتعادل بين نرخ

                                                            
3  Span 

)1(    
loss solar convection radiation

P Q Q Q 

solarو تلفات اهمي ناشي از عبور جريان از هادي lossPكه در آن
Q ،

convection
Q وradiation

Q به  قال حرارت تابش خورشيدترتيب نرخ انتنيز به
 ادي به محيطاز ه حرارت به محيط و تابشاز هادي  حرارت ، همرفتهادي

بيان  ]6[شده در كه با روابط پيچيده بيان هستند )W/mهمگي بر حسب (
 DLR) و kAظرفيت ديناميكي جريان هادي (در اين صورت، . شوندمي

  :]6[د نشو) تعيين مي3) و (2ترتيب از روابط (به) MVAخط (

)2(  310  
 

c

convection radiation solar

DLR

T

Q Q Q
I

R
 

)3(  3
DLR DLR Rated

S I V 

 است. )kV( ولتاژ نامي خط ratedV كه در آن

 )DC )DC-OPFپخش بار بهينه  .2,2

ازاي همه سناريوها بيان شد، مسأله مورد نظر بايد به پيشترگونه كه همان
با توجه به احتمال وقوع  و سپس، گرددو محاسبه يهر سنار هزينهشود و حل 

ه هر سناريو بر يابي است. هزينهر سناريو، هزينه موردانتظار كل قابل دست
 در ادامه، آيد.دست مي) بهDC )DC-OPFمبناي يك مسأله پخش بار بهينه 

  مورد نظر توضيح داده شده است.  DC-OPFتابع هدف و قيود مسأله 

  تابع هدف 2,2,1
مورد نظر كه بايد به ازاي هر سناريو حل شود، با  DC-OPFمسأله 

برداري را كمينه اري و بهرهگذهاي سرمايه)، مجموع هزينه4توجه به رابطه (
اي است كه صرف احداث گذاري در واقع هزينهكند. هزينه سرمايهمي

در  DLRگذاري تجهيزات گردد (هزينه سرمايهها ميخطوط و توسعه پست
لحاظ خواهد شد).  )14( شود؛ بلكه بعدها در رابطهاينجا لحاظ نمي

شود كه ش اصلي تشكيل ميبرداري هر سناريو از دو بخهمچنين، هزينه بهره
عبارتند از هزينه قطع بار و هزينه قطع انرژي توليدي نيروگاه بادي در آن 

  سناريو.

)4(  ( ) ( ) ( ) 8760 8760  s s s
Inv LR W CM in C C C C

)5(  ( ) ( )s s
LR f i

i

C p LR 

)6(  ( ) ( )
,

s s
WC f Curt i

i

C c P 

  م:يدر روابط فوق دار
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( )sCي: هزينه سناريوs(ريال) ام  

InvCشده (ريال)گذاري ساليانه: هزينه سرمايه  
( )s
LRCهزينه متوسط قطع بار در سناريوي :s(ريال بر ساعت) ام  
( )s

WCCبادي در سناريو وليدي نيروگاه: هزينه متوسط قطع انرژي تs ام (ريال
  بر ساعت)

fpساعتبر مگاوات : ضريب جريمه قطع بار (ريال.(  
( )s
iLRي شينهشده: بار قطعiيويام در سنارs(مگاوات) ام  

fc :ضريب جريمه قطع انرژي توليدي نيروگاه بادي (ريال بر مگاوات
  .ساعت)

( )
,

s
Curt iPي متصل به شينهباد ي نيروگاهشده: توان قطعiيويام در سنارs ام

  (مگاوات)

  مسأله قيود 2,2,2
  مورد نظر در هر سناريو داراي قيدهاي زير است: DC-OPFمسأله 

  قيد تعادل توان در هر شينه در هر سناريو: -

)7(  
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

, ,
1

   1, 2,...,



    




n

s s s s s s
i o i Curt i ij ij i i

j

PG P P a f PD LR

i n

)در رابطه فوق،  )s
iPG  و( )s

iPD ترتيب توان توليدي توسط ژنراتورهاي به
دهند. همچنين، ام را نشان ميsي ويام در سنارiمصرفي شينه سنتي و بار 

( )
,
s

o iP  و( )
,

s
Curt iP شده گر حداكثر توان قابل توليد و توان قطعترتيب نمايانبه

 سازيمدل ام هستند.sيويسناردر  امiبادي متصل به شينه نيروگاه 
 توزيع احتمال توربين بادي با در نظر گرفتن تابع قابل توليدتوان  حداكثر

انجام مي ]8-7[و با استفاده از روابط مندرج در  ]7[ ويبال براي سرعت باد
)درايه  ija شود. , )i j ماتريس همسايگيA  است كه مطابق با رابطه زير

  شود:تعريف مي

)8(  
ij n na A [ ] 

0  if i=j or buses i,j are not connected

1   if buses i,j are  connectedija


 


( )s
ijf  شاخهنيز توان عبوري از ij آيد:دست مياست كه از رابطه زير به  

)9(  
( ) ( )

( )
s s

i js
ij

ij

f
X

 


)در رابطه اخير، )s
i زاويه ولتاژ شينهiيدر سناريو ام sو   امijX 

 است.    ij شاخهراكتانس 

  قيد ظرفيت مجاز خطوط در هر سناريو:  -

)10( 
 

( )

( )

( )         for SLR Analysis

( )      for DLR Analysis 

ijs
ij s

ij

SLR
f

DLR

 


 

)در رابطه اخير،  ) ijS LR  ظرفيت استاتيكي خطij  ،است كه طبق تعريف
)راي هر خط، مقداري ثابت است. همچنين، ب )( ) s

ijDLR  ظرفيت ديناميكي
خطوط  يكه فقط برا به ذكر استالزم ام  است. s يدر سناريو ijخط 
نظر از صرف ،ر خطوطيشود و در مورد سامياستفاده  DLRدا از يكاند

مياستفاده آنها  SLR مقدار از ،خطوط كانديدا DLR يا SLR از استفاده
 شود.در مورد ترانسفورماتورها هم از ظرفيت ثابت آنها استفاده مي شود.

 : سناريو هر قيد حداكثر ظرفيت مجاز واحدهاي توليدي سنتي در -

)11(   ( ) max0 s
i iPG PG   

 وگاه بادي در هر سناريو: قيد حداكثر ميزان قطع توان توليدي نير -

)12(  ( ) ( )
, ,0 s s

Curt i o iP P   
 قيد حداكثر ميزان قطع بار در هر سناريو:  -

)13( ( ) ( )0 s s
i iLR PD   

مورد نظر، متغيرهاي  DC-OPFبايد توجه شود كه در مسأله 
)گيري شاملتصميم )s

iPG ،( )
,

s
Curt iP ،( )s

i  و( )s
iLR  هستند كه در هر

 سناريو بايد تعيين شوند.

 DLRفايده  -تحليل هزينه .2,3

دست آمد، هزينه مورد انتظار كل قابل پس از آن كه هزينه هر سناريو به
و  SLRمحاسبه است. اين هزينه مورد انتظار كل در هر دو حالت تحليل 

DLR شود. تفاوت اين دو هزينه، برابر با درآمد ناشي از ه ميمحاسب
 در شبكه خواهد بود. DLR سيستم سازيپياده

نياز به  خطوط DLRبرداري از پايش و بهره ،اما از طرف ديگر
گذاري براي خريد و نصب تجهيزات موردنياز دارد. براي پايش سرمايه
DLR گيري شكم مانند اندازه هاييبايد تجهيز پايش مستقيم (مبتني بر روش

يا كشش خط) يا غيرمستقيم (مبتني بر پايش شرايط آب و هوايي) در دهنه 
در  DLRبحراني خط نصب شود؛ البته در بعضي موارد، چند تجهيز پايش 

هاي تمتوان از سيسشوند. براي اين منظور ميچند دهنه از خط نصب مي
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هاي ي، دقت و كارآيي، قيمتآوركه بسته به فن تجاري مختلفي استفاده كرد
ي براي تحليل اقتصادي در بلندمدت، بايد هزينه ،متفاوتي دارند. همچنين

  هاي فوق نيز در نظر گرفته شود.تعمير و نگهداري تجهيزات و سيستم

با توجه به توضيحات فوق، اگر تحليل اقتصادي براي سال افق انجام 
سود حاصل از به  يش فعلارزيا در واقع  SLRنسبت به  DLRشود، مزيت 

  شود: ي زير محاسبه مياز رابطه SLR يجابه DLR يريكارگ

)14(  ( ) ( )

1

{ } ( )


    
s s s

n

DLR DLR DLR s SLR DLR
s

NPV IC MC C C  

  در اين رابطه داريم:

DLR
NPV ارزش فعلي سود حاصل از به كارگيري :DLR  به جايSLR (ريال) 

( )s

SLRCهزينه سناريوي :sكارگيري ام در حالت بهSLR (ريال) 

( )s

DLRCهزينه سناريوي :sكارگيري ام در حالت بهDLR (ريال) 

DLR
ICشده سيستم گذاري ساليانهسرمايه : هزينهDLR (ريال)  

DLR
MCبرداري و تعمير و نگهداري سيستم ساليانه بهره : هزينهDLR (ريال) 


sاحتمال وقوع سناريوي :s ام  

 ان ذكر است كهيشا
( )s

SLRC  و( )s

DLRC ) محاسبه 4هر دو از رابطه (
  شوند.مي

 سازي شبيهيج نتا  .3

توزيع نمونه موردنظر در اين مقاله، بخشي از شبكه انتقال و فوق شبكه
پوش قرار دارد. اين شبكه، ايران است كه در پيرامون نيروگاه بادي سياه

كيلوولت گسترده شده و  63كيلوولت و  230) در سطوح 2مطابق شكل (
و ترانسفورماتور)  شاخه (اعم از خط انتقال 19شينه و  17مجموعاً داراي 

گردد. در به شبكه متصل مي 14ي پوش در شينهباشد. نيروگاه بادي سياهمي
پوش قرار تنها بخشي از شبكه كه در پيرامون نيروگاه بادي سياه ،اين مقاله

شود و مابقي شبكه با استفاده از مدار معادل سازي ميدارد به طور كامل مدل
اطالعات پارامترهاي  گيرد.فاده قرار ميسازي شده و مورد استتونن مدل

  از شركت توانير، اطالعات نيروگاه بادي از هاي اقتصاديو داده شبكه
، اطالعات هاي نو ايران (سانا)سازمان انرژي  اطالعات اطلس باد از ،]9-11[

و و اطالعات جغرافيايي از پژوهشگاه نير ISRCافزار تابش خورشيد از نرم
    اخذ شده است. Google Earth Pro افزارنرم

  
  (پس از اجراي طرح توسعه) شبكه نمونه: 2شكل 

، تحليل فني و اقتصادي اجراي SLR، با استفاده از رويكرد ]12[در 
همين شبكه انجام شده بود. در اين مقاله، تأثيرات  طرح توسعه شبكه بر روي

پيش از اجراي طرح شود. در اين شبكه ارائه مي DLRسازي سيستم پياده
و  ))2در شكل ( 16-15(خط  پوشسياه -گيلوان ال انتق وطخطتوسعه، 

 km 15هاي ترتيب با طول))، به2در شكل ( 9- 15(خط  لوشان –پوش سياه
 خطوط كانديدا برايعنوان به 37و  89 هاينهو تعداد ده km 10و 
ند. همچنين پس از اجراي طرح شوفرض مي DLRسازي سيستم پياده

، خطوط لوشان) و گيلوان مستقيم بين خروج كردن خط –(ورود  توسعه
شوند و كانديداي دومداره مي لوشان -پوش پوش و سياهسياه -گيلوان 

مدار ديگر  DLR هر مدار، DLRيش (با پا هستند DLRسازي سيستم پياده
   .آيد)كه مشابه آن است به دست مي

 براي خطوط كانديدا DLRنتايج محاسبه  .3,1

 -گيلوان انجام محاسبات براي خطوط بررسي شرايط محيطي و 
هاي بحراني اين كه دهنه دهدنشان مي لوشان –پوش پوش و سياهسياه

ابتدا در بدترين حالت  ند.هست 114و  40هاي شماره ترتيب دهنهخطوط به
(سرعت باد صفر، بيشترين دما و تابش خورشيد) مقادير ظرفيت استاتيكي 

)SLR ترتيب برابر با به لوشان - پوش پوش و سياهسياه -گيلوان ) خطوط
اين خطوط براي  DLRدست آمده است. مقادير مگاوات به 14/53و  87/52

داده شده است. با توجه به اين ) نشان 3سرعت باد در شكل ( مختلف مقادير
ير سرعت باد بيشتر از دشكل، ظرفيت ديناميكي خطوط موردنظر در همه مقا

براي  SLRبه  DLRتر، نسبت عبارت دقيقظرفيت استاتيكي آن است. به
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 لوشان -پوش سياهبرابر و براي خط  3/2تا  1/1از  پوشسياه - گيلوان خط 
  برابر متغير است. 5/2تا  15/1از 

  
  )MW( با تغيير سرعت باد كانديداخطوط  DLRتغييرات : 3شكل 

 و SLRنتايج ارزيابي شبكه با دو رويكرد  .3,2
DLRپيش و پس از اجراي طرح توسعه ، 

، DLRو  SLRدر هر دو رويكرد هاي بادي با افزايش تعداد توربين
حد آستانه (كه  نهتوسعه شبكه، تا يك حد آستااجراي طرح پيش و پس از 

گونه قطع انرژي توليدي هيچ شود)ناميده مي قطع انرژي نيروگاه بادي
 نيروگاه بادي شود؛ ولي از آن به بعد، بخشي از انرژي توليديمشاهده نمي

قابل انتقال به شبكه نيست و بايد قطع شود. اين مقدار با افزايش تعداد 
 صورتابد. اين حد آستانه بهيطور خطي افزايش ميها تقريباً بهتوربين
  .است )1( جدول

  قطع انرژي نيروگاه بادي ها برايتعداد توربين حد آستانه: 1 جدول

  
شده نيروگاه بادي در مقايسه انرژي قطع ،)4همچنين، با توجه به شكل (

پس از يك  DLRسازي دهد كه اثر پيادهنشان مي SLRو  DLRدو رويكرد 
 بر قطع انرژي نيروگاه بادي DLR تأثيرگذاري حد آستانهكه حد آستانه (
هاي بادي، اين اثر ) نمايان شده و با افزايش تعداد توربينشودناميده مي
توسعه شبكه، اجراي طرح شود. اين حد آستانه پيش و پس از بيشتر مي

 ،پس از اجراي طرح توسعه شبكه است. همچنين، 92و  84ترتيب برابر با به
نصب  )نسبت به حالت قبل از توسعه شبكه(هاي بيشتري نتعداد توربي بايد

باعث كاهش مشخصي در قطع انرژي نيروگاه  DLRكارگيري شود تا به
  بادي شود.

، كه ميزان مزيت اقتصادي DLRNPV)، شاخص 5( با توجه به شكل
 هابا افزايش تعداد توربين دهد،را نشان مي SLRبه جاي  DLRكارگيري به

حد آستانه كه ودي دارد. اين شاخص تا يك حد آستانه (همواره روند صع
DLRNPV منفي و از آن پس مثبت است. اين حد آستانه، شودناميده مي (

توربين است.  93و  84ترتيب برابر با پيش و پس از اجراي طرح توسعه به
يعني در حالت بعد از اجراي طرح توسعه نسبت به حالت قبل از اجراي آن، 

نسبت  DLRكارگيري وربين بيشتري در نيروگاه نصب شود تا بهبايد تعداد ت
  مزيتي داشته باشد. SLRبه 

  
 SLRو  DLRشده نيروگاه بادي در دو رويكرد اختالف انرژي قطع: 4شكل 

)MWh(  

  
  (ريال) ازاي مقادير مختلف توربين باديبه DLRNPV شاخص: 5شكل 

و اجراي طرح  DLRسازي هاي پيادهيك از گزينهكداماز لحاظ اينكه 
شده تنهايي اثر بيشتري بر روي كاهش انرژي متوسط ساالنه قطعتوسعه به

شود كه با افزايش تعداد ) مشاهده مي6نيروگاه بادي دارد، با توجه به شكل (
وي كاهش بر ر DLRتوربين، اثر توسعه شبكه و  92هاي بادي تا توربين

هاي بادي از شده نيروگاه بادي يكسان است. هر چه تعداد توربينانرژي قطع
نسبت به طرح توسعه بيشتر خواهد بود. در  DLRاين مقدار بيشتر شود، اثر 

سازي ، همواره اثر پياده92براي مقادير تعداد توربين بادي بيشتر از  ،نتيجه
DLR ده نيروگاه بادي، كمي شبر روي كاهش انرژي متوسط ساالنه قطع

درصد براي تعداد توربين  3بيشتر از اجراي طرح توسعه (حداكثر حدود 
باشد. اين در حالي است كه هزينه توسعه شبكه چندين برابر هزينه ) مي400
شده اجراي طرح توسعه گذاري ساليانهاست (هزينه سرمايه DLRسازي پياده
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در  DLRسازي شده پيادهساليانه گذاريميليارد ريال و هزينه سرمايه 6/4
كه باشد). بنابراين، در صورتيميليارد ريال مي 07/1بدترين حالت برابر با 

كامالً  DLRسازي سيستم هدف صرفاً مقايسه اين دو گزينه باشد، پياده
  اقتصادي دارد. -نسبت به اجراي طرح توسعه شبكه توجيه فني 

  
طرح توسعه بر كاهش قطع  يو اجرا DLR يسازادهيسه اثر پمقاي: 6شكل 

  )MWh( انرژي نيروگاه بادي

، ميزان تلفات قبـل و  DLRو  SLR)، براي هر دو رويكرد 7در شكل (
بعد از اجراي طرح توسعه نشان داده شده است. پيش از اجـراي طـرح   

، ميزان تلفـات بـه   DLRيا  SLRنظر از انتخاب رويكرد توسعه، صرف
 66اي هر تعداد توربين يكسان است و كمترين ميزان تلفات بـه ازاي  از

شود. با اجراي طرح توسعه شبكه، گرچـه تلفـات در   توربين حاصل مي
كمتـر از حالـت قبـل از توسـعه شـبكه       DLRو  SLRهر دو رويكـرد  

، SLRشـود. در رويكـرد   است؛ اما شكل اين دو منحنـي متفـاوت مـي   
، DLRسـت؛ در حـالي كـه در رويكـرد     منحني تلفات كـامالً نزولـي ا  

شـود. همچنـين، تـا يـك     توربين حاصل مي 98كمترين تلفات به ازاي 
توربين)، ميـزان تلفـات    94هاي بادي (آستانه مشخص از تعداد توربين

يكسان است و از آن به بعـد، تلفـات    DLRو  SLRدر هر دو رويكرد 
تعـداد  شـود. هـر چـه    مـي  SLRبيشـتر از رويكـرد    DLRدر رويكرد 

ها از اين حد بيشتر شـود، اخـتالف تلفـات در دو رويكـرد نيـز      توربين
  افزايش خواهد يافت.

 
، قبل و  بعد DLRو  SLRمقايسه تلفات ساالنه شبكه در دو رويكرد  :7شكل 

  )MWhاز اجراي طرح توسعه، به ازاي مقادير مختلف تعداد توربين (

 يريگجهينت  .4

اقتصادي استفاده  -سب براي ارزيابي فني ، يك الگوريتم منامقالهدر اين 
در خطوط مجاور با نيروگاه بادي، پيش و پس از اجراي طرح  DLRاز 

هاي مورد نياز، الگوريتم آوري دادهپس از جمعتوسعه شبكه، ارائه شد. 
پوش) پيشنهادي بر روي يك شبكه واقعي (شبكه پيرامون نيروگاه بادي سياه

كه ها نشان داد كه سازي. نتايج شبيهرفتمورد بررسي و تحليل قرار گ
برابر ظرفيت  5/2تواند تا مي خطوط كانديدا) DLRظرفيت ديناميكي (

 تواندينه تنها م DLRاستفاده از همچنين،  ) آنها باشد.SLRاستاتيكي (
از موارد، عملكرد  يتوسعه شبكه باشد، بلكه در برخ يمناسب برا ينيگزيجا
از  يشتريب تيكه دارد و امكان اتصال ظرفنسبت به توسعه شب يبهتر

 .كنديبه شبكه را فراهم م يباد يهاروگاهين
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