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 كاربرد حد بارگذاري ديناميك خط در انتقال توان نيروگاه هاي بادي 
 

 جواد نظافت نميني   محمد جعفريان 

 پژوهشكده برق
 پژوهشگاه نيرو
 تهران، ايران 

 
 

نيازمندي امروزي شبكه هاي قدرت جهت بكارگيري —چكيده 

انرژي هاي تجديدپذير به همراه رويكرد كلي سيستم هاي قدرت براي 

پياده سازي شبكه هاي هوشمند در سال هاي اخير، و همچنين لزوم 

بهره برداري حداكثري از شبكه هاي موجود در مقابل توسعه شبكه در 

پاسخگويي به نياز روز افزون انرژي الكتريكي، مهندسان را به پياده سازي 

راهكارهاي مبني بر سيستم هاي هوشمند جهت غلبه بر نيازمندي هاي 

شبكه هاي برق رهنمون مي سازد. در مطالعات انجام شده در كشور ما 

توجه اصلي در بكارگيري شبكه هاي هوشمند اغلب در حوزه شبكه هاي 

توزيع مورد بررسي قرار گرفته است در حاليكه مي بايست به كاربردهاي 

سودمند آن در شبكه هاي انتقال نيز توجه شود. بارگذاري ديناميكي 

خطوط انتقال به عنوان رويكردي از كاربرد شبكه هاي هوشمند در سطح 

انتقال، به مدت بيش از دو دهه به عنوان موضوع اصلي در ارائه راهكار 

در بهره برداري حداكثري از ظرفيت هاي موجود در شبكه در دنيا مورد 

نوجه قرار گرفته است. در اين مقاله با توجه به وابستگي بارگذاري 

خطوط نسبت به سرعت وزش باد از يك سو و افزايش توليد نيروگاه هاي 

بادي تحت تاثير اين عامل از سوي ديگر، وابستگي اين دو مبحث مورد 

بررسي قرار گرفته و نشان داده شده است كه با لحاظ نمودن اين ارتباط 

مي توان از توسعه بي مورد شبكه جلوگيري نموده و از ظرفيت موجود 

شبكه در انتقال توان نيروگاه هاي بادي بهره جست. براي بررسي كمي، 

شبيه سازي با استفاده از اطالعات يك خط نمونه به همراه اتصال نيروگاه 

  بادي به آن براي انتقال توان به شبكه انجام شده است.

افزايش ظرفيت انتقال؛ انتقال توان بادي؛  —ه هاي كليدي واژ
 بارگذاري ديناميك خطوط انتقال؛ 

 مقدمه  .1

امروزه با توجه به بحران سوخت هاي فسيلي در جهان و آلودگي هاي 
زيست محيطي ناشي از مصرف اين سوخت ها و نيز با توجه به اينكه يكي از 
مصارف باالي سوخت هاي فسيلي در صنعت توليد برق مي باشد، استفاده از 

منابع تجديدپذير به منظور توليد برق امري اجتناب ناپذير است. در اين ميان، 
به علت پايين بودن قيمت برق توليدي توسط نيروي باد نسبت به منابع 
تجديدپذير ديگر، توليد برق از نيروي باد مورد توجه زيادي قرار گرفته 

است. همزمان با توجه به انرژي هاي تجديدپذير، رويكرد شبكه هاي هوشمند 
به شدت مورد توجه قرار گرفته و مباحث مربوط به آن به خصوص در 
حوزه شبكه هاي توزيع وارد شده است. از سوي ديگر كاربرد شبكه هاي 

هوشمند در سطح انتقال در مطالعات كشور ما كمتر مورد توجه مي باشد در 
صورتيكه مطالعات در اين زمينه از حدود دو دهه قبل در زمينه مطالعات و 
پيشرفت تكنولوژيكي متناسب با آن آغاز شده است. به طور ويژه بارگذاري 

حرارتي ديناميك خطوط انتقال به عنوان يكي از موضوعات مهم و اصلي در 
]، در خصوص رويكردهاي متفاوت در 1اين زمينه مطرح شده است [

انتخاب استراتژي و تكنولوژي مورد استفاده براي پياده سازي اين سيستم، 
] و تجربيات گوناگوني از 4] و [3]،[2مطالعات گوناگوني انجام شده است [

پياده سازي سيستم بارگذاري حرارتي ديناميك بر روي خطوط شبكه انتقال 
]) در بخش مطالعات شبكه در مباحثي 5موجود مي باشد(به عنوان مثال [

همچون معيارهاي انتخاب خطوط شبكه جهت پياده سازي بارگذاري 
] و همچنين مطالعات مربوط به بهينه سازي هزينه و تلفات شبكه 6ديناميك [

]. در حيطه مباحث مربوط به 7با بكارگيري اين سيستم انجام شده است [
شبكه هاي هوشمند با توجه به ورود انرژي هاي نو در شبكه قدرت و لزوم 

بهره برداري دقيق و در كنار آن بسترسازي مناسب در ساختار شبكه براي 
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بكارگيري اين انرژي ها، در بخش ورود توليد انرژي بادي در شبكه و اتصال 
]. در اين مقاله با تكيه بر 8آن به شبكه هاي برق مطالعات انجام مي پذيرد[

سرعت باد كه يك پارامتر تاثيرگذار مشترك مابين توليد انرژي در 
توربين هاي بادي و تعيين ظرفيت حرارتي خطوط انتقال برق مي باشد، نشان 
داده شده است كه با در نظر گرفتن شرايط محيطي الزم جهت توليد نيروي 
بادي، اين شرايط جهت افزايش بارگذاري خطوط ثمربخش بوده و مي توان 

از خطوط موجود در شبكه بهره برداري بهينه نمود و از توسعه بي مورد شبكه 
جلوگيري نمود. در بخش هاي بعدي، معرفي، تئوري و روابط رياضي حاكم 

بر سيستم بارگذاري حرارتي ديناميك خطوط انتقال و همچنين كاركرد 
توربين هاي بادي و روابط مربوط به آن ارائه شده است. سپس با تعيين 

صورت مساله مورد بررسي در مقاله، خط نمونه معرفي و نتايج شبيه سازي 
 .حاصله ارائه شده است

 بارگذاري حرارتي ديناميك خطوط انتقال   .2

ظرفيت بارگذاري حرارتي يك خط انتقال توسط حداكثر درجه حرارت 
مجاز براي هادي خط تعيين مي گردد. در تعيين اين درجه حرارت دو 

شاخص مهم تاثيرگذار هستند، يكي مقاومت كششي هادي كه با افزايش 
درجه حرارت هادي از حد مجاز، از بين رفته و امكان بازگشت به حالت 

اول را از دست مي دهد و ديگري رعايت فاصله مجاز هادي تا زمين 
مي باشد. هر دو اين عوامل محدود كننده بار عبوري از خط و نتيجتاً تعيين 

ميزان ظرفيت حرارتي هادي خط مي باشند. اين حد به عنوان حد بارگذاري 
استاتيك خط شناخته مي شود. 

، امكان  پديد آمدهيهاها و استراتژيدر دو دهه گذشته، فناوري
 را هاي خط انتقال و شرايط محيطيمشخصه   از اندازه گيري در زمان واقعي

ميسر ساخته و محاسبه بارگذاري در زمان واقعي امكان پذير شده است. 

 است كه ي جريانحد حرارتي حالت دائم بارگذاري يك هادي, ميزان
. مي شود ي محيطبا توجه به شرايطحداكثر دماي حالت پايدار ايجاد موجب 
ميزان حرارت  كه در آن ي استوار استمعادله تعادل حرارتبر پايه اين دما 

] 9[:است دفعي آنحرارت  ميزان  هادي برابرجذبي در

)1                                                    (crsj PPPP +=+ 

 به علت مقاومت هادي حرارت جذبي، نشان دهنده Pjدر اين رابطه، 
 تشعشعخورشيد (ناشي از تابش   جذبي نشان دهنده حرارتPsاست. 

 طبيعي و همرفت اجباري حرارت دفعي، نشان دهنده Pcخورشيدي) است. 

از  حرارت دفعي تابشي بر اثر تشعشعدهنده نشان  Pr در حالي كه است(باد)
) 5) تا (2) به صورت (1هر يك از مولفه هاي (. روي سطح هادي مي باشد

) 2محاسبه مي شوند. پارامترهاي مورد استفاده در اين روابط در جدول (
] 9معرفي شده اند.[

)2                                (( )acfc TTDP −= 75.05.0283.0 ρ 

 قطر Dچگالي هوا بر حسب پوند بر فوت مكعب، fρكه در آن 
 به ترتيب دماي محيط و هادي بر Tc و Taخارجي هادي بر حسب اينچ،  

حسب درجه سانتيگراد مي باشند. 

)3         ( 
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 ضريب تشعشع مي باشد. eكه در آن 

)4                                                   (( )AQP ss ′= θα sin 

)5                           (( ) ( )[ ]lcc ZZH −= − coscoscos 1θ 

 θ سطح بيروني هادي،′A ضريب جذب خورشيدي،αكه در آن 
  Zl و Zc ارتفاع خورشيد بر حسب درجه، Hcزاويه تابش اشعه خورشيد، 

نيز به ترتيب جهت فضايي خورشيد و خط بر حسب درجه مي باشند. در اين 
روابط مولفه هاي حرارتي بر حسب حرارت در واحد طول هادي محاسبه 

 acمي شوند. پس از محاسبه مولفه هاي وابسته به شرايط محيطي، مقاومت 
 درجه سانتيگراد در 90هادي در حداكثر دماي مجاز هادي كه معموالً برابر 

 طبق رابطه Iنظر گرفته مي شود، محاسبه شده و در نتيجه جريان مجاز هادي 
) بدست مي آيد. 6(

) 6                                                 (( )90R
PPPI src −+

=
 

  

 اصول كاركرد توربين بادي  .3

توربين بادي ماشيني است كه توان باد را به برق تبديل مي كند. توربين 
بادي مي تواند به شبكه هايي مانند مدارات شارژ باتري، سيستم هاي قدرت 

خانگي، شبكه هاي ايزوله (جزيره اي) و شبكه هاي سراسري برق متصل 
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مي شود. توربين بادي برخالف اكثر ژنراتورها فقط در حضور بادي كه در 
همان لحظه وجود دارد مي تواند برق توليد كند و از آنجا كه نمي توان انرژي 

باد را ذخيره نمود. بنابراين توليد برق آن دائمي نيست. همچنين توان توليدي 
توربين بادي بسيار متغير است زيرا سرعت باد در يك منطقه كامال متغير 

 ].10مي باشد [

) اجزاي كلي يك توربين بادي را نشان مي دهد. همانطور كه در 1شكل (
 شكل مشخص است، اجزاي اصلي توربين عبارت است از:

 - پره  كه وظيفه ي تبديل نيروي باد به نيروي مكانيكي چرخشي را دارد.

- گيربكس كه وظيفه ي آن فراهم نمودن سرعت و گشتاور مناسب براي 
 اعمال بر روي ژنراتور است.

 - ژنراتور كه نيروي مكانيكي را به الكتريسيته تبديل مي كند.

- برج توربين كه سبب مي شود بادي كه توسط توربين دريافت مي شود، 
داراي سرعت باالتر و فاقد جريان هاي گردابي- كه توسط تداخل باد با 
 ساختمان ها, درخت ها, تپه ها و ... در سطح زمين ايجاد مي شود- باشد.

- مبدل فركانس كه در بعضي از توربين هاي بادي وجود دارد و فركانس 
برق خروجي توربين را تبديل به فركانس برق شهر مي كند.  

 
 ) - قسمت هاي كلي يك توربين بادي1شكل (

) كه با چگالي هواي برابر با Pwindمطابق قوانين فيزيكي، توان بادي (
ρ و با سرعتي برابر با v از سطحي به مساحت A عبور مي كند از رابطه ي 
] 10) قابل محاسبه است.[7(

)7                                       (
35.0 vAPwind ρ×= 

مطابق اين رابطه توان باد با چگالي هوا و مكعب سرعت باد رابطه ي 
مستقيم دارد. الزم به ذكر است چگالي هوا در شرايط استاندارد برابر با 

] 10 كيلوگرم بر متر مكعب مي باشد.[1.255

اگر يك توربين در مسير وزش باد قرار بگيرد، نمي تواند همه ي انرژي 
موجود در باد را جذب كند و تنها كسري از آن را مي تواند جذب كند كه به 

). پس توان جذب شده توسط توربين Cpاين كسر، ثابت توان گفته مي شود (
)Pabs) 10) محاسبه نمود.[8) را مي توان مطابق رابطه ي [

)8                                (
35.0 vACP pabs ρ××= 

ثابت توان، مطابق قوانين فيزيك داراي يك مقدار بيشينه اي برابر با 
 توسط v مي باشد. پس ماكزيمم توان حاصل شده از بادي با سرعت 0.5926
]. 10) قابل محاسبه است [9)، مطابق رابطه ي (Pmaxتوربين (

)9                        (
3

max 5926.05.0 vAP ρ××= 

بايد توجه نمود كه در عمل رسيدن به اين حد ممكن نخواهد بود. در 
 متر بر ثانيه) توان توليدي توربين بادي 15عمل براي سرعت هاي باال (حدود 

 ] 10ديگر متناسب با سرعت باد نبوده و مقدار ثابتي مي شود.[

با توجه به اينكه در مطالعات انجام شده در اين مقاله جهت تعيين 
بارگذاري ديناميكي خطوط، پارامتر سرعت باد در سطح خطوط انتقال شبكه 

برق مورد نظر مي باشد در نتيجه مي بايست سرعت باد از ارتفاع پروانه هاي 
توربين بادي به ارتفاع خطوط انتقال برق تبديل شود. براي تخمين سرعت 

باد در سطحي غير از سطح توربين از دو رابطه استفاده ميشود: رابطه ي 
لگاريتمي و رابطه ي تواني كه استفاده از رابطه ي لگاريتمي شايع تر مي باشد 

. بدين منظور در اين مطالعه از رابطه ي لگاريتمي استفاده شده است. ]10[
: ]10[اين رابطه بصورت زير مي باشد 

)10                                       (

( )
( ) 1

01

02
2 ln

ln v
zz
zzv =

 

 برابر با سطح مورد نظر، z1 ارتفاع محل نصب توربين، z2در اين رابطه 
v2 ،سرعت باد در محل نصب توربين v1 سرعت باد در سطح مورد نظر و 
z0 .طول ناهمواري سطح زمين مي باشد z0 براي يك منطقه بستگي به 

وضعيت پوشش گياهي و ناهمواري آن منطقه دارد. مقدار پارامتر ناهمواري 
  بيان شده است.]10[سطح براي توپوگرافي هاي مختلف در 
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  شرح مساله .4

پس از آشنايي با اصول بارگذاري ديناميك خطوط انتقال و همچنين 
معرفي مختصر اصول كاركرد توربين بادي، مي توان به پارامتر مشترك 

تاثيرگذار مابين اين دو موضوع پي برد. عامل توليد نيرو در توربين هاي بادي 
سرعت باد مي باشد در حالي كه مهمترين پارامتر در خنك كنندگي خطوط 

انتقال كه سبب افزايش ظرفيت بارگذاري آنها مي گردد نيز سرعت باد 
مي باشد. در نتيجه با افزايش سرعت باد  ميزان توليد نيرو در توربين بادي 

افزايش مي بابد و در همين حين اين افزايش سرعت باد ظرفيت حرارتي خط 
را نيز افزايش مي دهد، در نتيجه اگر خط متصل كننده نيروگاه بادي به شبكه 
قدرت در همان شرايط محيطي توربين هاي بادي قرار داشته باشد، ظرفيت 

حرارتي آن نيز به شدت افزايش مي يابد و در نتيجه در اتصال و انتقال توان 
توليدي نيروگاه هاي بادي به شبكه مي توان از ظرفيت آزاد شده خطوط 

استفاده نمود و از توسعه و احداث خطوط جديد جهت اين انتقال توان 
جلوگيري نمود. براي تايد كمي اين موضوع، يك خط نمونه كه مشخصات 

آن در بخش بعدي توضيح داده شده است در نظر گرفته مي شود. يكبار بدون 
حضور نيروگاه بادي، توان عبوري و ظرفيت حرارتي استاتيك آن محاسبه 

 MW 150مي شود. در حالت دوم يك مزرعه بادي با حداكثر توان توليدي 
به خط دوم موجود در اين شبكه نمونه اضافه مي گردد و مجدداً توان عبوري 
و ظرفيت خط با در نظر گرفتن شرايط جديد سرعت باد بدست مي آيد. در 

نهايت در هر سرعت باد توان عبوري جديد و ظرفيت حرارتي جديد خط با 
 روش اندازه گيري تكي و دوتايي، به ترتيب از تك يكديگر مقايسه مي شوند.

تك نمونه ها و تركيب دو از تعداد نمونه ها براي محاسبات استفاده مي شود، 
] استفاده مي شود كه در آن 5ولي در اين مقاله از روش اندازه گيري چندتايي [

نمونه بطور يكجا استفاده مي شود.   6از 

 شبكه نمونه .5

در اين مقاله براي بررسي تاثير متقابل سرعت باد به عنوان پارامتري 
كليدي در افزايش ظرفيت حرارتي خطوط انتقال از يك سو و عامل توليد 

 شينه استفاده مي شود. 2نيروگاه هاي بادي از سوي ديگر، از يك شبكه نمونه 
 مگاوات توسط يك خط دومداره به 300در اين شبكه يك نيروگاه با توليد 

) نشان داده شده است.  2شينه بينهايت متصل شده كه در شكل (

 

 
  شينه نمونه2 شبكه –) 2شكل (

اطالعات مربوط به پياده سازي شبكه و مورد نياز براي تحليل پخش بار 
) آورده شده است.  1در جدول (

 اطالعات پخش بار شبكه نمونه بدون حضور نيروگاه بادي  –) 1جدول (

اندازه  مشخصه عنصر 
Gen001  300توان توليديMW  
Bus001  1.02ولتاژ تنظيم شده شينه 
Bus001 33 ولتاژ شينهKV 
Bus002 110 ولتاژ شينهKV 

Line001 امپدانس خط j0.2 
Line002 امپدانس خط j0.2 

Trans001  امپدانس
 

j0.05 
در حالت اول كه نيروگاه بادي وجود ندارد، بارگذاري هر دو خط از 

 بدست مي آيد.با پياده سازي رابطه تعادل MVA 151نتايج پخش بار برابر 
] و در نظر گرفتن مفروضات الزم جهت محاسبه 9حرارتي بر اساس [

) نشان داده شده است، ظرفيت 2ظرفيت حرارت نامي خط كه در جدول (
 MVA 189 متر بر ثانيه، برابر 0.61حرارت نامي خط با فرض سرعت باد 

بدست مي آيد. 

 پارامترهاي الزم جهت محاسبه رابطه تعادل حرارتي هادي  –) 2جدول (

  2پارامترهاي در نظر گرفته شده براي تعيين ظرفيت خط 

 e( 0.5ضريب تشعشع (

 α (0.5ضريب جذب خورشيدي ( 

Pدرجه حرارت محيط (

o
PC (40 

Pحداكثر درجه حرارت هادي (

o
PC (90 

 inch (1.108قطر خارجي هادي (

P) در ftΩ هادي (ACمقاومت 

o
PC 25 P

5-
P10 .2.22 

P) در ftΩ هادي (ACمقاومت 

o
PC 75 P

5-
P10 .2.648 

، يك ورود و خروج جهت اتصال يك 2در حالت دوم از ميانه خط
) نشان داده شده 3مزرعه بادي به شبكه در نظر گرفته شده كه در شكل (

است. علت استفاده از ورود و خروج در اين خط، استفاده از خط موجود 
جهت انتقال توان نيروگاه بادي مي باشد و در ادامه امكان اين انتقال توان 

بررسي مي گردد. 
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  اتصال نيروگاه بادي به شبكه نمونه –) 3شكل (

اطالعات مربوط به پياده سازي شبكه و مورد نياز براي تحليل پخش بار 
) آورده شده است.  3در جدول (

 اطالعات پخش بار شبكه نمونه با حضور نيروگاه بادي –) 3جدول (

اندازه مشخصه عنصر 
Gen002  150توان توليديMW 
Bus004  1.00ولتاژ تنظيم شده شينه 
Bus007 0.66 ولتاژ شينهKV 
Bus006 34.5 ولتاژ شينهKV 
Line002 امپدانس خط j0.1 
Line003 امپدانس خط j0.1 
Line004 0.003 امپدانس خط+j0.00

 Trans002  امپدانس
 

j0.021 
Trans003  امپدانس

 

j0.03 
 توربين بادي با حداكثر توان توليدي 60در اين مزرعه بادي از تعداد 

MW 2.5 در سرعت باد) m/s 13 براي هر توربين كه منجر به حداكثر (
 مي گردد استفاده شده است. با اجراي پخش بار MW 150توان توليدي 

 MVA در حداكثر توان توليدي نيروگاه بادي برابر 2مجدد، فلوي توان خط
 با حضور 2 مي گردد. همانطور كه مشاهده مي شود فلوي توان خط266

نيروگاه بادي از حد بارگذاري حرارتي استاتيك خط فراتر رفته و نتيجه 
 نياز است. در 3 و 2مي دهد كه به احداث خط جديدي مابين شينه هاي 

 m/s 0.61صورتيكه بايد توجه نمود كه ظرفيت نامي خط در سرعت باد 
محاسبه شده است ولي از سوي ديگر ماكزيمم نوان توليدي نيروگاه بادي در 

 2) نتايج فلوي توان خط4 بدست آمده است. در جدول (m/s 13سرعت باد 
حاصل از پخش بار شبكه با و بدون حضور نيروگاه بادي به همراه ظرفيت 

 نشان داده شده است. 2نامي حرارتي خط

   2 فلوي توان و ظرفيت بارگذاري خط–) 4جدول (

 150)(بدون حضور مزرعه بادي) MVA (2فلوي خط 
 MVA( 189 (2ظرفيت نامي خط 

 266 )(با حضور مزرعه بادي)MVA (2فلوي خط 
  

 نتايج شبيه سازي .6

در بر اساس رابطه مابين سرعت باد و توان توليدي نيروگاه بادي، و بر 
اساس مشخصات توربين مورد نظر، مي توان براي سرعت هاي باد گوناگون، 

) توان توليدي مزرعه 5توان توليدي توربين را مشخص نمود. مطابق جدول (
 متر بر ثانيه نشان داده شده است. در اين جدول با 13 تا 4بادي از سرعت 

 2توجه به هر ميزان توليد توان نيروگاه بادي، فلوي توان مربوطه از خط
شبكه حاصل از پخش بار شبكه نشان داده شده است. كه بر اساس نتايج 

 مي باشد. MVA 266 در حداكثر سرعت باد برابر 2حاصله فلوي توان خط

   2 توان توليدي نيروگاه بادي به همراه فلوي توان خط–) 5 جدول (

سرعت باد 

)m/s (

توان توليدي مزرعه 

) MWبادي (

 2فلوي خط 

)MVA (

4 3 153.7 
5 13.26 161.6 
6 25.8 171.2 
7 43.2 184.4 
8 66.1 201.9 
9 94.5 223.6 
10 121.1 244.1 
11 138.2 257.2 
12 147.5 264.3 
13 150 266.2 

 m/s 4مطابق مشخصات توربين حداقل سرعت باد منجر به توليد توان 
مي باشد كه از مقدار لحاظ شده براي تعيين حد بارگذاري خط بسيار بيشتر 
است. با توجه به وابستگي شديد حد بارگذاري خط به پارامتر سرعت باد، 

 براي سرعت هاي باد لحاظ شده براي 2) حد بارگذاري خط6در جدول (
توربين بادي نشان داده شده است. الزم به ذكر است كه با توجه به رابطه 

 كه براي 0.008) و با در نظر گرفتن ضريب ناهمواري سطح برابر 10(
]، سرعت باد در ارتفاع پروانه 10زمين  هاي هموار در نظر گرفته مي شود[

 متر) تبديل شده 10 متر)، به سرعت باد در ارتفاع خط (100توربين بادي (
) نشان داده شده است. 6است كه اين مقادير نيز در جدول (
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 بر حسب تغييرات سرعت باد  2 ظرفيت بارگذاري خط–) 6جدول (

سرعت باد 

)m/s (

سرعت باد كاهش 

يافته در ارتفاع خط 

)m/s (

ظرفيت 

 2حرارتي خط 

)MVA (
4 3.02 275 
5 3.78 291 
6 4.53 304 
7 5.29 316 
8 6.05 327 
9 6.8 337 
10 7.56 346 
11 8.31 354 
12 9.07 362 
13 9.82 369 

 

نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه حتي در پايين ترين سرعت باد ممكن 
 نيروگاه MW 3براي توليد توان در توربين هاي بادي كه منجر به توليد توان 

بادي مي گردد، ظرفيت بدست آمده براي خط انتقال، مقدار بيشينه بارگذاري 
اين خط را نيز پوشش داده و حتي با وجود همين سرعت باد، نه تنها ديگر 

 وجود ندارد بلكه حتي 3 و 2احتياجي به احداث خط جديد مابين شينه هاي 
مي توان توان هاي بادي بيشتري را نيز از اين خط در شرايط فعلي آن عبور 

 به همراه ظرفيت حرارتي خط در 2) بارگذاري خط4داد. در شكل (
سرعت هاي باد مورد بررسي نشان داده شده است. 

 
 بر حسب سرعت  باد 2 فلوي توان و ظرفيت بارگذاري خط–) 4شكل (

  

 نتيجه گيري .7

با توجه به مطالعات و بررسي هاي گسترده درباره استفاده از شبكه هاي 
هوشمند در رده شبكه هاي توزيع، مي بايست به سودمندي استفاده از اين 

مبحث در شبكه انتقال نيز بهره جست. بارگذاري ديناميك خطوط انتقال به 
عنوان مهمترين رويكرد شبكه هاي هوشمند در رده انتقال، در اين مقاله مورد 

توجه قرار گرفت و با تاكيد بر پارامتر مشترك مابين بارگذاري ديناميك 
خطوط و توليد توان بادي، كه همانا سرعت باد مي باشد؛ نشان داده شد كه 
در صورت استفاده از سيستم بارگذاري ديناميك خط انتقال با پايش شرايط 
محيطي مناسب براي توليد توان بادي، مي توان بارگذاري خط انتقال دهنده 
اين توان را نيز به مقدار چشمگيري افزايش داد و بدين صورت بدون نياز 

به توسعه شبكه اين منابع توان را به شبكه متصل نمود. تاييد كمي اين 
موضوع با پياده سازي بر روي خط نمونه با اتصال نيروگاه بادي صورت 
پذيرفت به گونه اي كه با حداقل سرعت باد الزم جهت توليد توان بادي، 
بارگذاري خط تا حد باالتر از انتقال ماكزيمم توان توليدي نيروگاه بادي 

افزايش يافت. البته در اين مقاله اثرات غيرخطي رابطه بارگذاري با سرعت 
باد در مقادير بسيار باالي سرعت باد در نظر گرفته نشده است كه به دليل 
جواب مناسب مسئله در سرعت باد پايين مي توان از اين موضوع صرفنظر 

  كرد.
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