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، همچنین کلیدزنی مبدلها. منجر به تولید هارمونیک و میانهارمونیک میشووود، کاربرد مبدلهای الکترونیک قدرت در توربینهای بادی:چکیده
 انت شار هارمونیکها در آن و تقویت، برهمکنش هارمونیکی مزارع بادی با شبکه باالد ستی.منجر به اغت شاش توان اکتیو خروجی توربینها می شود
 این مقاله رو شی را. میتواند به افزایش م شکالت کیفیت توان منجر شود،این انت شارها بهوا سطه ت شدیدهای موجود در کابلهای انتقال زیرزمینی
 این روش از مفهوم تابع انتقال برای ارزیابی سهم.برای مطالعه و د ستهبندی انت شارهای جریان هارمونیکی متداول در یک مزرعه بادی ارائه میدهد
جریان هارمونیکی هر توربین بادی در محل ات صال م شترک به شبکه و نیز سهم ولتاژ هارمونیکی پسزمینه شبکه بر اعوجاج جریان هارمونیکی هر
 و امپدانس و ادمیتانس انتقال بر اساس نظریه مدار و مدلسازی، استخراج توابع انتقال ولتاژ و جریان، در این راستا.یک از توربینها استفاده میکند
 دو دسته انتشار هارمونیکی تحت عنوان.هارمونیکی اجزای مزرعه بادی از سمت ولتاژ متوسط ترانسفورماتور توربین در حوزه فرکانس انجام می شود
 به کمک این روش میتوان سهم هر توربین و نیز سهم شبکه را در انتشار برآیند."انتشار اولیه" و "انتشار ثانویه" بر اساس این توابع بررسی می شود
 نتیجه مهم. رایج در توربینهای بادی بر هر یک از آن توابع انتقال بررسووی میشووودLCL  همچنین تأثیر تابع انتقال فیلتر.مزرعه بادی تفکیک کرد
حاصل شده این است که حضور این فیلتر باعث می شود دامنه تابع انتقال هارمونیکی اولیه از توربین به توربین در محدوده فرکانسی معینی از دامنه
.تابع انتقال اولیه از توربین به شبکه بیشتر باشد
.LCL  فیلتر، تحلیل امپدانسی، مدلسازی حوزه فرکانس، انتشار اولیه و ثانویه، تابع انتقال، تشدید، مزرعه بادی، هارمونیک:واژههای کلیدی
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Abstract: Application of power electronic converters in wind turbines results in generation of harmonic and interharmonic. Also, the
switching of converters results in turbines active output power distortions. Harmonic interaction of wind farms with external grid,
harmonic propagations in it and amplification of these propagations due to resonance of underground transmission cables, can leads to
increase in power quality problems. This paper presents a method for study and classification of conventional current harmonic
emissions in a wind farm. This method uses the concept of transfer function in order to evaluate the harmonic contributions of each
wind turbines at point of connection as well as the contribution of external grid background harmonic voltage on each turbine current
harmonic distortion. In this regard, extraction of voltage and current transfer functions, transfer admittance and impedance is done
based on circuit theory and harmonic modeling of wind farm components from medium voltage (MV) side of turbine transformer in
frequency domain. Two classification of harmonic propagation called as “primary emission” and “secondary emission” is evaluated
based on these functions. With use of this method, the contribution of each turbine and also the contribution of external grid at overall
wind farm emission can be decomposed. Also, the impact of transfer function of conventional LCL filter used in wind turbines, on
each those transfer functions, is studied. The important conclusion is that the presence of this filter causes that the amplitude of primary
harmonic transfer function from one turbine to another turbine, in special frequency range, be more than the amplitude of primary
harmonic transfer function from one turbine to the grid.
Keywords: Harmonic, Wind farm, Resonance, Transfer function, Primary and Secondary emission, Frequency domain modeling,
Impedance analysis, LCL filter.
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 -1مقدمه
انرژی بادی در بین منابع انرژی با باالترین سرعت رشد در جهان است.
از سال  2178تا سال  ،2171نرخ رشد بهرهبرداری از انرژی بادی ساالنه
بهطور میانگین حدود  %22افزایش یافته است؛ یعنی  19گیگاوات
ظرفیت اضافه شده در مدت یک سال .ظرفیت کلی انرژی حاصل از این
نوع منبع تجدیدپذیر حدود  899گیگاوات است که بیش از نیمی از آن
طی  1سال گذشته اضافه شده است .باد ،منبع پیشتاز ظرفیت جدید
تولید انرژی در اروپا و ایاالت متحده بوده و در چین جایگاه دوم را دارد.
با یک تقریب کلی میتوان گفت باد ،ظرفیت تولید انرژی بیشتری را در
سرتاسر جهان نسبت به سایر منابع فراهم آورده است [.]7
توربینهای بادی در دو نوع سوورعت ثابت و سوورعت متغیر به کار
میروند [ .]2در انواع سرعت ثابت اکثرًا سرعت نسبت به فرکانس شبکه
تثبیت می شود و ولتاژ متأثر از سرعت باد ا ست یعنی نو سانات باد در
عملکرد توربین و ولتاژ خروجی تاثیرگذار است .برای توربینهای سرعت
متغیر که ژنراتور توسط تجهیزات الکترونیک قدرت کنترل می شود ،این
امکان فراهم ا ست که سرعت روتور کنترل شود .در این روش نو سانات
توان ایجاد شده تو سط تغییرات باد  -که ممکن ا ست زیاد یا کم با شند
بهو سیله تغییر سرعت روتور م ستهلک می شوند [ .]9ژنراتورهای بادی
نوین به علت اسوووتفاده از مبدل های منبع ولتاژی بر مبنای ابزارهای
الکترونیک قدرت کموتاسوویون اجباری ،هارمونیک (مضووارص صووحی
فرکانس شبکه) و میانهارمونیک (م ضارص غیر صحی فرکانس شبکه)
تولید میکنند [ .]8این هارمونیکها با مؤلفه اصووولی ولتاژ یا جریان
ترکیب شده و موجب اعوجاج در شکل موج میگردند [.]1
7
توربینهای بادی مبتنی بر ژنراتورهای القایی دوسوووو تغذیه (نوع
8
 )29به م بدل های قدرت ظرف یت پایین ،9و توربین های بادی نوع 8
(مبتنی بر ژنراتور های سووونکرون آهنر بای دائم ،1ژنراتور سووونکرون
روتورسیمپیچیشده یا ژنراتور القایی روتورسیمپیچیشده) به مبدلهای
قدرت ظرفیتباال 1مجهز شوودهاند .تبدیل شووکل موج از  ACبه  ،DCو
سپس از  DCبه  ACدر مدل یک مبدل قدرت بهکار برده شده ا ست.
کلیدزنی مبدل اعوجاجات شکل موج در توان خروجی را به همراه دارد.
هرگونه انحراف قابلتوجه در دامنه ،فرکانس و یا خلوص شووکل موج،
یک م سئله کیفیت توان خواهد بود .اعوجاج شکل موج درهر صورت در
ب سیاری از ک شورها ،بهوا سطه محدودیتهای اجباری یا ارادی بهخوبی
تنظیم شده ا ست .نگرانی ا صلی برای صاحبان پارک بادی و مت صدیان
شبکه ،نگهداشتن سطوح اعوجاج زیر این محدودیتها است .اعوجاجات
خروجی به پیکربندی دقیق توربینهای بادی وابسته هستند [.]1
هارمونیک و میانهارمونیکهای حاصووولشوووده در محل اتصوووال
مشووترک 1باید بهدرسووتی اندازهگیری و شووبیهسووازی شوووند چرا که
میتوانند منجر به تقویت ،عکسالعمل سی ستم کنترل ،تداخل سی ستم
حفاظت ،یا سووطوح جریان غیرمنتظره در تأسوویسووات مجاور مجهز به
بانکهای فیلتری شوند [ .]1 ،8همچنین بدیهی ا ست که فیلترهای هر
ژنراتور بووادی و فیلترهووای مربو بووه سووویسوووتم جمعکننووده اکثر
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فرکانسهای باالی تزریق شده تو سط ژنراتور بادی به شبکه را پاالیش
میکند .و نیز اثر حذف بین ژنراتورهای بادی اتفاق خواهد افتاد ،که
برخی مؤلفه های فرکانس باال را تحت تأثیر قرار خواهد داد .اطالعات
بسوویار کمی درباره چگونگی تجمیع سووهم هارمونیکی ژنراتورهای بادی
مجزا و سطوح مورد انتظار ،در محل اتصال مشترک ،در دسترس است.
باید گفت انتشار از توربینهای بادی با انتشار از منابع عمدتًا رایج مانند
تأسیسات صنعتی یا مناطق مسکونی ،فرق دارد [ .]3 ،4این اعوجاجات
گونه جدیدی از منبع انت شار هارمونیک ،غیر از منابع متداول مت صل به
شبکه هستند [.]77 ،71
م طال عه صوووورت گرف ته در [ ]72به ارا ئه یک روش جد ید برای
سنجش آلودگی هارمونیکی در محل ات صال م شترک یک توربین بادی
نوع  9به شووبکه پرداخته اسووت اما درباره انتشووار سووطوح هارمونیکی
محاسبه شده در شبکه و نیز نحوه تجمیع جریانهای هارمونیکی حاصل
از چند توربین بادی به کمک این روش جدید صووحبتی به میان نیامده
اسووت .این در حالی اسووت که اسووتفاده از کابلهای زیرزمینی در یک
مزرعه بادی تأثیر مهمی بر انت شار برآیند آن دارد [ :]79به علت ترکیب
خازن کابل و اندوکتانس تران سفورماتور پ ست ،این کابلها ت شدیدهایی
را در شبکه جمعکننده بهوجود آورده که جریانهای هارمونیکی انت شار
یافته توسووط یک توربین بادی بهواسووطه این تشوودیدها تقویتش وده و
منجر به تجاوز از محدودههای مجاز اعوجاج ولتاژ هارمونیکی میشود.
به منظور م طال عه انت قال و انتشوووار هارمون یک ها به یک روش
نظاممند ،مرجع [ ]79د ستهبندی آنها را به دو گروه پیشنهاد میدهد:
انتشووار اولیه از یک توربین به سووایر توربینها و نیز به شووبکه اصوولی؛ و
انتشوووار ثانویه از شوووبکه اصووولی به شوووبکه جمعکننده و به هر یک از
توربین های موجود در مزرعه بادی .این رویکرد امکان ارزیابی انتشوووار
هارمونیکی کل را در هر نقطهای از مزرعه بادی فراهم آورده و به کمک
آن میتوان سهم هر توربین را در انتشار کلی مزرعه بادی بهدست آورد.
مراجع [ ]78 ،1تنها تابع انتقال انتشووار اولیه را ارائه کرده و سووهم
هر توربین را در آلودگی هارمونیکی برآیند در محل اتصوووال مشوووترک
بهدست آوردهاند .این در حالی است که برای مطالعه جریان هارمونیکی
برآیند در هر نقطه از شوووبکه ،بهدسوووتآوردن سوووهم اعوجاج ولتاژ
پسزمینه 4نا شی از شبکه در اعوجاج هارمونیکی محل مورد مطالعه نیز
ضروری ا ست .مرجع [ ]79به برر سی تأثیر فیلتر توربین بر انت شار نیز
پرداخته ا ست .این فیلتر به صورت یک فیلتر  RLCدر نظر گرفته شده
ا ست که البته پارامترهای آن داده ن شده ا ست .این در حالی ا ست که
فیلتر  LCLبهصورت معمول در قسمت مبدل سمت شبکه 3یک توربین
بادی نوع  9نصوووب میشوووود .روند طراحی فیلتر  LCLبرای این نوع
توربین بادی در مراجع [ ]71-71ذکر شووده اسووت .روند طراحی فیلتر
 LCLدر یک اینورتر متصول به شوبکه با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی
آن سلف ،در [ ]71برر سی شده ا ست اما درباره تأثیر پا سخ فرکان سی
فیلتر طراحی شده بر نحوه انتقال هارمونیکهای تولیدی تو سط اینورتر
صحبتی به میان نیامده است .همچنین انواع ساختارهای فیلتر غیرفعال
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مورد استفاده در ساختار یک توربین بادی در [ ]71ارائه شده است .در
هیچیک از این مراجع درباره بهکارگیری پا سخ فرکان سی فیلتر  LCLدر
مدل تابع انتقال صحبتی به میان نیامده ا ست .ازاینرو هدف ا صلی این
مقاله ،بررسی تأثیر پاسخ فرکانسی فیلترهای  LCLرایج در توربینهای
بادی بر هر یک از توابع انتقال انتشار اولیه و ثانویه است.
این مقاله به ارائه یک رویکرد نظاممند به منظور مطالعه انتشوووار
هارمونیکی و تکثیر هارمون یک ها در یک مزر عه بادی میپردازد .از
آنجایی که اندازهگیری جریان در محل اتصوووال بین شوووبکه و مزرعه
بادی ،به خودی خود هیچ اطالعاتی را درباره انت شار از توربینهای مجزا
در اختیار نمیگذارد ،برای بهدسووتآوردن سووهم جریان هارمونیکی هر
توربین بادی در محل اتصال مشترک و نیز سهم اعوجاج ولتاژ شبکه بر
هر یک از توربین ها  ،از تابع انت قال ول تاژ یا جر یان ،ام پدانس انت قال و
ادمیتانس انتقال در یک مزرعه بادی نمونه اسوووتفاده میشوووود .مزیت
اصووولی این توابع این اسوووت که میتوانند اطالعاتی را درباره سوووطوح
هارمونیکی بدون داشوووتن دانش دقیقی از م نابع هارمون یکزا و نوع
توربین بادی (نوع  9یا  )8در اختیار قرار دهند .بهدستآوردن این توابع
بر اسوواس نظریه مدار و مدلسووازی هارمونیکی اجزای مزرعه بادی در
حوزه فرکانس به کمک نرمافزار  MATLABصورت گرفته است .تحلیل
حسوواسوویت مقاومت وابسووته به فرکانس کابل به توان اثر پوسووتی در
نرمافزار  DIgSILENTانجام داده شده ا ست .همچنین به برر سی تأثیر
فیلتر  LCLن صب شده بر ق سمت مبدل سمت شبکه یک توربین بادی
نوع  9نیز بر توابع انتقال پرداخته شده است.
در راسووتای مطالعات ذکرشووده ،در بخش  2راهکارهای مدلسوازی
هارمونیکی یک مزرعه بادی نمونه ارائه شده است .انتقال هارمونیکها و
دستهبندی انتشارهای هارمونیکی در بخش  9بیان شده است .در بخش
 8انتشار اولیه و در بخش  1انتشار ثانویه مبتنی بر توابع تشری شدهاند.
در بخش  1به کارگیری فیلتر  LCLدر مدل تابع انتقال ارزیابی خواهد
شد .در بخش  ،1جمعبندی کلی از نتایج حاصل از قسمتهای پیشین
بیان شده و در بخش  4نیز نتیجهگیری ارائه شده است.

 -2مدلسازی هارمونیکی مزرعه بادی
بهاستثنای جریان مغناطیسکنندگی ترانسفورماتور که در ولتاژ نامی
بسیار پایین است ،ژنراتورهای بادی تنها منبع تولید هارمونیک و
میانهارمونیک برای نیروگاه بادی مورد آزمایش هستند .مبدل سمت
شبکه ،مبدل سمت روتور 71و سیمپیچهای ژنراتور القایی دوسو تغذیه
سه منبع عمده تولید هارمونیک و میانهارمونیک هستند [ .]8یک مبدل
 PWMمعمولی استفاده شده در یک ژنراتور بادی ،بهعنوان یک مبدل
منبع ولتاژی کنترلشده جریانی عمل میکند .کلیدزنی سریع،
هارمونیکها و میانهارمونیکهای فرکانس باالی ولتاژ ایجاد میکنند.
اگرچه مبدل سمت شبکه در فرکانس سیستم قدرت کار میکند ،مبدل
سمت روتور در فرکانسی بسیار پایینتر مطابق با لغزش ژنراتور بادی
عمل میکند .با توجه به اتصال غیرمستقیم مبدل سمت روتور به شبکه،
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مؤلفههای فرکانسی در جریان روتور بهواسطه فاصله هوایی ،به استاتور
ماشین انتقال مییابند .فرکانس این مؤلفهها با سرعت ژنراتور بادی تغییر
میکند [ .]8از طرفی ،هنگامی که جریان رابط  DCیک یکسوساز کامالً
صاف نباشد ،سمت  ACآن توسط ریپل  DCمدوله شده و
میانهارمونیکها تولید میشوند [ .]74به علت توزیع فیزیکی
سیمپیچهای استاتور و روتور ،ژنراتور القایی یک شار فاصله هوایی تقریبًا
غیر سینوسی ایجاد میکند .هارمونیکهای باالتر که به هارمونیکهای
فضای  MMFاز آنها یاد میشود ،نیز در شار فاصله هوایی وجود دارند
[.]8
مدلسازی توربین بادی نوع  9پیچیدهتر از نوع  8است چراکه عالوه
بر دا شتن یک مبدل که دقیقًا مانند مبدل نوع  8مدل می شود ،ات صال
مسوووتقیمی نیز از ژنراتور به شوووبکه وجود دارد که به نوبه خود منبعی
برای هارمونیکها بهخصوص میانهارمونیکهای مرتبط با لغزش ژنراتور
اسووت .مطابق [ ]73مدلسووازی  DFIGبه این صووورت اسووت GSC :از
طریق یک فیلتر  LCLبه شووبکه متصوول اسووت .هارمونیکهای تولیدی
توسووط  GSCاز طریق این عناصوور القایی به شووبکه انتشووار مییابند.
هارمونیکهای تولیدی تو سط  RSCنیز از روتور به ا ستاتور القا شده و
سپس از آنجا به شبکه انتشار مییابند؛ مطابق شکل .7
متأسفانه تاکنون هیچ روش نظاممندی برای نمایش توربین بادی از
منظر عملکرد هارمونیکیاش وجود ندا شته ا ست [ .]21این مو ضوع در
ارزیابی عملکرد هارمونیکی توربین بادی ،ارزیابی اعوجاج پسزمی نه در
توربین بادی مت صل به شبکه و تجزیه و تحلیل هارمونیکی نیروگاههای
بادی ،ناسووازگاری به بار میآورد .ویژگیهای مورد نظر مدل هارمونیکی
توربین بادی مطابق [ ]21بهصورت زیر است:
 مدل هارمونیکی توربین بادی اجازه حذف تأثیر شبکه جمعکننده
را از خصوصیات اندازهگیریشده توربین بادی میدهد.
 مدل هارمونیکی توربین بادی بهطور صوووحیحی واکنش توربین
بادی را به ولتاژهای هارمونیکی پسزمینه در شوووبکه جمعکننده
ارائه میدهد.
 مدل هارمونیکی توربین بادی میتوا ند در م طال عات ارز یابی
هارمونیکی و در شووورایط مختلف شوووبکه به کار رود در حالیکه
اندازهگیری های جریان هارمونیکی بهتنهایی نمیتواند این کار را
انجام دهد.
 مدل هارمونیکی ساختار استانداردی دارد و میتواند بهطور وسیعی
برای مطالعات هارمونیکی در سط سیستمی به کار رود.
برای شرح مدل هارمونیکی یک مزرعه بادی ،ابتدا باید موووووووودل
GSC
RSC

LCL
Lg1

Lf
Cf

GSC

RSC

П

شکل  :1نمودار تکخطی توربین بادی نوع  3متصل به شبکه []11 ،2
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هارمونیکی (حوزه فرکانس) سی ستم جمعکننده ( شامل تران سفورماتور
توربین ،ترانسفورماتور پست و کابل) ،شبکه و توربین بادی بهدست آیند
که در ادامه به بررسی هر یک پرداخته میشود.

بخش  8-2صورت خواهد گرفت.
ترانسفورماتورها با توان نامی و امپدانس داخلی خود مدل می شوند.
جریان مغناطیسکنندگی تران سفورماتورها در نظر گرفته نمی شود زیرا
مقدار آن در ولتاژ نامی پایین است [ .]28هم ترانسفورماتور پست و هم
ترانسووفورماتور توربین بهصووورت یک مدار سووری با اندوکتانس  Ltrfو

شبکه جمعکننده از سه قسمت ترانسفورماتور توربین ،کابل ،و
ترانسفورماتور پست تشکیل میشود .برای مدلسازی کابلها در حوزه
فرکانس از مدل  Tفشردهشده یا  استفاده میشود [ .]27مدار معادل
یک کابل بر اساس مدل  مطابق شکل  2است.
امپدانس سری معادل در هر فاز برح سب اهم ( '  ) Zبرابر ا ست با
[:]22

مقاومت  Rtrfمدل میشووود [ .]22مقاومت معادل ترانس وفورماتور نیز در

 -1-2مدل شبکه جمعکننده

sinh   L 

()7

L

Z  Z

که در آن  Zبرابر  z ( z  Lامپدانس سری در واحد طول) L ،طول
کابل و  γثابت انتشار است [ .]22ادمیتانس موازی معادل برحسب
زیمنس ( '  ) Yنیز برابر است با:
tanh  L / 2 

()2

L

Y '  2Y

که در آن  Yبرابر  y ( y  Lادمیتانس موازی در واحد طول) است [.]22
برای بهدسوووتآوردن ماتریس مربو به یک کابل با مدل  ، باید
گفت رابطه بین ولتاژها و جریانهای ار سالی (با زیروند  Sدر شکل ))2
و دریافتی (با زیروند  Rدر شکل  ]29[ ))2مطابق رابطه زیر است:
()9

  Z Y  

'Z
 1  2 
 V
V
VS   

  R   [H ]   R 
I   
I 
I 





Z
Y
Z
Y
 
  R
 R
 S  Y ' 1 
 
 1 

4  
2 
 

اگر  Nکابل باهم سری شده با شند ،ابتدا باید ماتریس  Hدر رابطه
( )9را برای هر  Nکابل محاسبه کرد و سپس آنها را در هم ضرص کرد
و از روی ماتریس حا صل شده L ،R ،و  Cمعادل آن  Nکابل را بهد ست
آورد .از بین این سه پارامتر R ،نیز یک کمیت وابسته به فرکانس است.
مقاومت وابسته به فرکانس کابل بهصورت زیر مدل میشود [:]79
b

()8
که در آن  R fمقاومت در فرکانس  fو

 f 
 1  a   a  

R1
 f nom 

Rf

R1

مقاومت در فرکانس نامی

(  ) f nomاست .انتخاص ضرایب  aو ( bضریب میرایی یا توان اثر پوستی)
امپدانس حاصل از پویش فرکانسی را پیرامون فرکانس تشدید بهشدت
تحت تأثیر قرار میدهد [ .]79مطالعهای در خصوص این موضوووووع در
IS

IR
+

VR
-

جریانهای خطا به ازای ولتاژ شبکه (  771 ) U gridکیلوولت ،در محدوده
 5 / 5  I k  47 / 7کیلوآمپر برای تمامی مکانها تغییر میکند [.]28
ازاینرو ،مطابق رابطه ( )1توان اتصال کوتاه در محدوده
 1048  Sk  9088مگاولتآمپر و امپدانس شبکه در محدوده
 1 / 4  Z k  11 / 6اهم تغییر خواهد کرد.
()1

U grid 2
Zk

Sk  3I kU grid 

در [ ]1تنها مقدار سووط خطا و ولتاژ شووبکه ذکر شووده اسووت (به
ترتیب  771کیلوو لت و  411مگاو لتآمپر) و اطالعی درباره نسوووبت
 X / Rشووبکه بهدسووت نداده اسووت .مرجع [ ]79نیز مقدار امپدانس
شوووبکه را در ولتاژ  11کیلوولت 0/ 581 j0/ 058 ،پریونیت ذکر کرده
است؛ یعنی نسبت  X grid / Rgridبرابر  .1/7در اینجا اگر بر اساس مقاله
[ ]79نسبت  ، X / Rمعادل  1/7در نظر گرفته شود ،به ازای ولتاژ شبکه
 771کیلوولت و سووط خطای  7171مگاولتآمپر (که در محدوده S k
قرار دارد) ،امپدانس شبکه بر اساس رابطه ( )1بهدست خواهد آمد.
()1

(110  103 ) 2
 7.05 
1716  106

با توجه به نسبت  X / Rو اینکه  Z kبرابر



U grid 2
Sk

Rgrid 2  X grid 2

Zk 

است،

آن گاه  X gridبرابر  1/1171اهم و  Rgridبرابر  1/171اهم بهدسووووت
خواه ند آمد .برای پریونیت کردن این مقادیر از بیشوووینه  Z kمعادل
 77/1اهم استفاده میشود؛ پس:
()1

) Z k ( pu )  Rgrid ( pu )  jX grid ( pu
 0.604  j 0.0604 pu

مقاومت شبکه نیز با ضریب میرایی  1/4واب سته به فرکانس ا ست
(  bgمعادل .]79[ )1/4
 -3-2مدل توربین بادی

Y'/2

VS
-

شکل  :2مدار معادل یک کابل انتقال بر اساس []22
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 -2-2مدل شبکه اصلی

+

'Z
Y'/2

ارزیابی هارمونیکی ،وابسته به فرکانس است؛ مطابق رابطه (.)8
در اینجا مقاومت ترانسووفورماتورها ،تابعی نمایی از فرکانس اسووت:
 atو  btمطابق [ ]1هر دو برابر  7انتخاص شوودهاند bt .ضووریب میرایی
مقاومت وابسووته به فرکانس ترانسووفورماتور یا توان اثر پوسووتی مقاومت
ترانسفورماتور است.

ارائه مدار معادل هارمونیکی توربین بادی بهصورت شکل " 9الف" که در
[ ]73ارائه شده است ،برای ارزیابی هارمونیکها از سمت ولتاژ پایین
( )LVترانسفورماتور توربین مناسب است .در این مقاله و بهمنظور به-
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+
MV

VLV
-

شکل  :3مدار معادل هارمونیکی توربین بادی؛ الف) منبع جریان
موازی با امپدانس در سمت  LVترانسفورماتور توربین [ ]11و ب) تنها
یک منبع جریان هارمونیکی به سمت  MVترانسفورماتور توربین
شکل  :5مطالعه حساسیت اثر پوستی

دستآوردن توابع انتقال ،مدار معادل انتخاصشده برای توربین بادی
مطابق شکل " 9ص" است .درواقع تمامی توربینهای بادی همراه با
مبدلها و مدار معادل ژنراتور القایی آن در این مقاله بهصورت شکل 9
"ص" مدل میشود ؛ یک منبع جریان هارمونیکی ناشی از توربین بادی،
که به سمت ولتاژ متوسط ( )MVترانسفورماتور توربین جریان
هارمونیکی تزریق میکند .تابع انتقال از این نقطه به شبکه اصلی محاسبه
میشود .این رویکرد برای مطالعه انتشار هارمونیکها در شبکه
جمعکننده مناسب است و مزیت اصلی آن این است که برای مطالعه
مسیرهای انتشار هارمونیکی یک مزرعه بادی به شبکه و برعکس،
صرفنظر از نوع توربینهای بادی آن (نوع  9یا نوع  )8قابل اعمال خواهد
بود.
 -4-2ساختار مزرعه بادی
ساختار مزرعه بادی در شکل  8نشان داده شده است .این مزرعه بادی
شامل  3توربین بادی نوع  9هر یک به ظرفیت  2مگاوات است که در دو
فیدر بهصورت نامتقارن توزیع شدهاند و سمت ولتاژ پایین ترانسفورماتور
توربین  131ولت است .در هر فیدر فاصله بین توربینهای مجاور 921
متر است .شبکه جمع کننده  92کیلوولتی ،از طریق ترانسفورماتور پست
( 91مگاولتآمپر ،امپدانس  %71و مقدار نسبت  X / Rبرابر  )72به
شبکه اصلی  771کیلوولتی متصل است .توربینها به کمک کابلهای
زیرزمینی با مقاومت  1/79اهم بر کیلومتر در فرکانس  11هرتز ،ظرفیت
خازنی  1/21میکروفاراد بر کیلومتر و اندوکتانس  1/911میلیهانری بر
کیلومتر ،به هم متصل شدهاند [ .]79 ،1مطالعهای درباره حساسیت
مقاومت کابل به ضرایب میرایی در رابطه ( ،)8در نرمافزار DIgSILENT
بر اساس مزرعه بادی شکل  8صورت گرفته است و در شکل  1نشان
داده شده است.
32 kV

WT4

WT3

WT2

110 kV

Trf 4

Trf 3

Trf 2

MV4

MV3

MV2

Trf 1
MV1

1

320
MV9

MV8

Trf Grid

2
MV7

MV6

MV5
MV

Trf 9

Trf 8

Trf 7

Trf 6

Trf 5

LV9

LV8

LV7

LV6

LV5

WT9

WT8

PCC

0.69 kV

LV4

LV3

LV2

WT1
LV1

WT7

WT6

HV

WT5

شکل  :4ساختار مزرعه بادی؛ عالئم آبی ،خط و شینهای  32کیلوولت؛
عالئم قرمز شینهای  016ولت؛ عالمت سبز ،شین  116کیلوولت
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مطالعه حساسیت برای امپدانس دیدهشده از ترمینال توربی وونهای
بادی  8و  3به شبکه صورت گرفته ا ست؛ یعنی دورد ستترین توربین
موجود در هر فیوودر .مقووادیر بزرگتر  ، bcامپوودانس بوواالتری را در
فرکانسهای باالتر نتیجه میدهد .تفاوتها در فرکانس تشوودید 7141
هرتز مشووخ اسووت .برای فرکانسهایی جز این فرکانس ،امپدانس با
تغییر پارامتر  bcچندان متأثر نمی شود .مدل سازی صورت گرفته در
این مقاله ،بر مبنای  acبرابر  7و  bcبرابر  1/1صورت میگیرد.

 -3انتقال هارمونیکها
مطالعه انتقال هارمونیکها در یک شبکه توسط تابع انتقال ،امپدانس
انتقال و ادمیتانس انتقال صورت میگیرد .فرض کنید منبع جریانهای
هارمونیکی در گره  Aاز شبکه قرار گرفته باشد .این جریانها ،بهعنوان
جریان "ورودی" توابع انتقال هستند .محاسبه انتشار جریان هارمونیکی
حاصل در گره  Bمورد نظر است .این جریانها درواقع "خروجی" تابع
انتقال هستند .ولتاژ و جریان مختلط در گره  Aو گره  Bدر فرکانس f
به ترتیب  U fAو  ، I fAو  U Bfو  I fBاست.
 -1-3توابع انتقال
تابع انتقال برابر نسبت ولتاژ/جریان خروجی به ولتاژ/جریان ورودی
تعریف میشود .اگر این نسبت بهصورت ولتاژ خروجی (  ) U Bfبه ولتاژ
ورودی (  ) U fAبهدست آید ،نام آن تابع انتقال ولتاژ و اگر بهصورت جریان
خروجی (  ) I fBبه جریان ورودی (  ) I fAبهدست آید ،نام آن تابع انتقال
جریان است .امپدانس انتقال بهصورت نسبت ولتاژ خروجی به جریان
ورودی و ادمیتانس انتقال بهصورت نسبت جریان خروجی به ولتاژ ورودی
تعریف شده است .سهم جریان هارمونیکی در گره  Bناشی از تزریق
جریان هارمونیکی در گره ( Aیعنی ترمینالهای یک توربین) از تابع
انتقال جریان بهدست میآید .همچنین جریانهای هارمونیکی حاصل در
هر گرهای از شبکه ناشی از اعمال ولتاژ هارمونیکی پسزمینه در شبکه،
بر اساس ادمیتانس انتقال بهدست خواهد آمد.
با فرض حضوووور  Nتوربین در یک مزرعه بادی ،تابع انتقال برآیند،
تابع انتقال همه توربینها باهم در یک گره معین (مثالً  )PCCاسوووت.
تجمیع هارمونیکها از اینجا پدید میآید .دو مورد تجمیع برای زوایای
فاز هارمونیکها وجود دارد )7 :زوایای فاز یکسوووان ؛  )2زوایای فاز با
توزیع یکنواخت برای منابع جریان .تابع انتقال برآیند با فرض توزیع
زاویه فاز یکسان ،مجموع دامنههای همه توابع انتقال است [.]21
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H f ,identical   H f ,i

بر اسوواس این قاعده که جریان متناسووب با عکس امپدانس در یک
شووواخه اسوووت ،تابع انتقال جریان از یک توربین به شوووبکه با توجه به
شکل  1عبارت است از:

N

()4

i 1

که در آن  H f ,iتابع انتقال از توربین 𝑖 ام به گره مورد مطالعه است .تابع
انتقال برآیند با فرض توزیع زاویه فاز یکنواخت از قانون جذر مربعات
پیروی میکند.
()3

N

2
f ,i

H

H f ,uniform 

i 1

 -2-3طبقهبندی انتشارهای هارمونیکی

رسم نمودار  HWT ,Grid  تا فرکانس  81کیلوهرتز صورت گرفته
و در شکل  1ن شان داده شده ا ست .دو د سته ت شدید در اثر این تابع
انتقال بهوجود میآید:
 )7تشوودید ناشووی از کابلهایی که توربین مورد مطالعه به آن متصوول
است :قسمت سمت راست رابطه (.)71
 )2تشوودید ناشووی از بقیه کابلها و ترانسووفورماتور پسووت و امپدانس
شبکه :قسمت سمت چپ رابطه (.)71
دسته اول منجر به بروز تشدیدهای موازی میشود؛ یعنی تشدید-
ZS

Lgrid Rgrid

Z13

Ltrf Rtrf

Z1

R1

Z12

L1

R3
L3

CL3

CR1

CL1

CR3

تابع انتقالی که برای بررسی انتشار اولیه جریانهای هارمونیکی مورد
استفاده قرار میگیرد ،تابع انتقال اولیه نام دارد .در بخشهایی که در
ادامه میآید ،تابع انتقال انواع انتشارهای اولیه معرفیشده در قسمت
 2-9بر اساس معادلهای ارائه شده در قسمت  2مورد بررسی قرار
میگیرد.

که در آن  Z Sامپدانس معادل ترانسوووفورماتور و شوووبکه اسوووت؛
امپدانس معادل بخش سوووری کابل "قسووومت  Z12 ،"7امپدانس معادل
"قسمت  "2موازی با خازن نیمه چپ "قسمت  "7و  Z13امپدانس معادل
"قسمت  "9موازی با خازن نیمه راست "قسمت  ."7الزم به ذکر است که
هر کابل مطابق شوووکل  2دو خازن دارد :خازن نیمه چپ (  ) CLو خازن
نیمه راسوووت (  ) CRکه باهم برابرند CL1 .خازن نیمه چپ و  CR1خازن
نیمه راسووت کابل معادل بین توربین مورد مطالعه و شووبکه CL2 ،خازن
نی مه چپ و  CR 2خازن نی مه راسوووت کا بل م عادل بین توربین مورد
مطالعه و دیگر توربینهای موجود در همان فیدر CL3 ،خازن نیمه چپ و
 CR 3خازن نیمه راست کابل معادل فیدر دیگر است.
Z1

3

1

CR2 L2 R2

 -4انتشار اولیه

()71

CL2

به منظور مطالعه انتقال هارمونیکها به یک روش نظاممند ،مرجع []79
دستهبندی آنها را به دوگروه پیشنهاد میدهد :انتشار اولیه ( ،)Pانتشار
ناشی از یک منبع هارمونیکزای مورد مطالعه (برای مثال یک توربین
بادی یا کل مزرعه بادی) و انتشار ثانویه ( ،)Sانتشار ناشی از سایر مکانها.
در یک مزرعه بادی ،ارزیابی ولتاژها و جریانهای هارمونیکی در نقا
مختلف مورد نظر است .این موضوع باعث میشود تقسیم انتشارها به دو
دسته اولیه وثانویه ناکارآمد و بسیار کلی به نظر برسد .طبقهبندیای که
در ادامه میآید دقیقتر بوده و خط و مرز روش نظاممند را برای مطالعه
انتقال هارمونیکها بهتر مشخ میکند:
 : P1 انت شار اولیه نا شی از یک توربین بادی در محل ات صال شبکه
جمعکننده به شبکه اصلی.
 : P2 انتشار اولیه ناشی از یک توربین بادی به دیگر توربینها.
 : P3 انتشوووار اولیه برآیند مزرعه بادی؛ برابر با مجموع سوووهم همه
توربین ها در آلودگی هارمونیکی ناشوووی از انتشوووار اول یه
در محل اتصال به شبکه.
 : S1 انتشار ثانویه ناشی از شبکه اصلی بر یک توربین بادی.
 : S 2 انتشووار ثانویه ناشووی از یک توربین دیگر موجود در شووبکه
جمعکننده بر یک توربین بادی؛ مشابه . P2
 : S3 انتشار ثانویه ناشی از شبکه اصلی بر کل مزرعه بادی.

Z13
Z12

Z13  Z S Z  Z  Z13  Z S
12
1
Z13  Z S

HWT ,Grid   

MV

2

شکل  :0مدار معادل مورد استفاده برای محاسبه تابع انتقال اولیه از
یک توربین به شبکه

 -1-4تابع انتقال اولیه از توربینها به شبکه ()P1
مدار معادل مورد استفاده برای مطالعه این انتشار هارمونیکی در شکل 1
نشان داده شده است .کابل بین توربین بادی مورد مطالعه در یک فیدر
و محل اتصال به شبکه با برچسب "قسمت  "7مشخ شده است .بقیه
کابلهای متصل بین آن توربین و توربینهای دیگر موجود در همان فیدر
با برچسب "قسمت  "2مشخ شده است .برچسب "قسمت  "9نشووان-
دهنده کابل فیدر دیگر است.

Serial no. 84

شکل  :7تابع انتقال اولیه جریان از توربینها به شبکه
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هایی که در آنها با یک اعوجاج جریان کم در سمت منبع هارمونیکزا،
اعوجاج ولتاژ زیاد در مکان دیگر حا صل می شود که به صورت پیکی با
دامنه باال خود را ن شان میدهند .د سته دوم منجر به بروز ت شدیدهای
سری می شوند؛ یعنی ت شدیدهایی که در آنها با یک اعوجاج ولتاژ کم
در سمت منبع هارمونیکزا ،اعوجاج جریان زیادی در مکان دیگر حاصل
می شود که به صورت پیکهایی با دامنه کم خود را ن شان میدهند .از
آنجایی که تشووودیدهای دسوووته دوم در فرکانسهایی بین  21تا 11
کیلوهرتز ات فاق میافتند ،توابع انتقال نیز تا همین محدوده فرکانسوووی
رسم شدهاند.
همه  3توربین ،اولین تشووودید خود را در فرکانس  7112هرتز با
م قدار  78/19نشوووان میده ند .این به این معنی اسوووت که در این
فرکانس ،سهم هر توربین در انت شار کل مزرعه بادی در محل ات صال به
شبکه (جریان خروجی در شکل  78/19 ،)1برابر انتشار اولیه آن توربین
(جریان ورودی در شکل  )1ا ست .برای فرکانسهای باالی  1کیلوهرتز
سهم یک توربین در انت شار نا شی از کل مزرعه بادی ،کمتر از  1در صد
انتشووار اصوولی آن توربین اسووت .دامنه تابع انتقال در دومین فرکانس
ت شدید برای دورد ستترین توربین موجود در هر فیدر ن سبت به سایر
توربینهای موجود در آن فیدر ،کمی بیشتر است.
 -2-4تابع انتقال اولیه از توربین به توربین ()P2
مدار معادل مورد ا ستفاده برای محا سبه تابع انتقال اولیه از یک توربین
به سووایر توربینهای همفیدر با آن توربین با مدار معادل مورد اسووتفاده
برای محاسوووبه تابع انتقال اولیه از آن توربین به توربینهای موجود در
فیدر دیگر تفاوت دارد .مدار معادل مورد اسوووتفاده برای محاسوووبه تابع
انتقال از  WT 1به  WT 3 ،WT 2و  WT 4در شکل  4ن شان داده شده
ا ست" .ق سمت  ،"7کابل بین  WT 1و یکی از سه توربین دیگر در فیدر
 7ا ست" .ق سمت  ،"2کابل بین  WT 1و محل ات صال به شبکه ا ست.
مدار معادل کابلهای موجود در فیدر  2نیز مطابق "قسوومت  "9اسووت.
هنگامی که محاسوووبه تابع انتقال از توربین  WT 1به توربینی غیر از
( WT 4دوردستترین توربین موجود در فیدر  )7مد نظر باشد" ،قسمت
 "8نیز وارد مدار میشوووود که بیانگر کابل بین توربین مورد مطالعه و
دوردستترین توربین در همان فیدر خواهد بود.
تابع انتقال حاصل از مدار معادل شکل  4برای محاسبه انتقوووال از
Z1

Z14

R1

توربین  7به توربینهای  9 ،2و  ،8مطابق رابطه ( )77است.
Z14
Z12

Z14  ZWT Z  Z  Z14  ZWT
12
1
Z14  ZWT

()77

که در آن  Z1امپدانس معادل بخش سوووری کابل "قسووومت ،"7
امپدانس معادل "قسمت " ،"2قسمت  ،"9ترانسفورماتور پست ،امپدانس
داخلی شوووبکه و خازن نیمه چپ قسووومت  ،7و  Z14امپدانس معادل
"قسوومت  "8و خازن نیمه راسووت "قسوومت  "7اسووت ZWT .امپدانس
ترانسووفورماتور توربین مورد مطالعه از سوومت ولتاژ متوسووط آن اسووت.
امپدانس هر یک از تران سفورماتورهای توربین  1در صد ،و ن سبت X / R
آن ها 4/98 ،اسوووت .با توان نامی  2/1م گاو لتآمپر و ول تاژ نامی 92
کیلوولت ZWT ،برابر  2 / 57  j21 / 45اهم بهدست خواهد آمد.
مدار معادل مورد اسووتفاده برای محاسووبه تابع انتقال از  WT 1به
 WT 8 ،WT 7 ،WT 6 ،WT 5و  WT 9در شکل  3ن شان داده شده
ا ست" .ق سمت  ،"7کابل بین  WT 1و محل ات صال به شبکه ا ست .بقیه
کابلهای موجود در فیدر " 7قسووومت  "2اسوووت" .قسووومت  "9معادل
کابلهایی است که توربین مورد مطالعه (یعنی یکی از  1توربین موجود
در فیدر  )2را به محل اتصوووال به شوووبکه وصووول میکند .هنگامی که
م حاسووو به تابع انت قال از توربین  WT 1به توربینی غیر از WT 9
(دورد ستترین توربین موجود) در فیدر  2مد نظر با شد" ،ق سمت "8
نیز وارد مدار میشوووود و ن ما یانگر کا بل بین توربین مورد م طال عه و
دوردستترین توربین در همان فیدر  2خواهد بود.
در اینجا به منظور سوواده کردن رابطه تابع انتقال ،امپدانس معادل
سوومت راسووت ( R1شووامل  Z34 ، Z 3 ، Z13و  ) ZWTمعادل  Z134Tدر نظر
گرفته میشود و بهصورت زیر محاسبه میشود:
Z134T  ((ZWT || Z34 )  Z3 ) || Z13
()72
تابع انتقال حاصوول از مدار معادل شووکل  3برای محاسووبه انتقال از
توربین  7به توربینهای  4 ،1 ،1 ،1و  ،3مطابق رابطه ( )79است.
Z12

Z 34

Z 34  ZWT

()79

رسم نمودار  HWT 1/WT feeder1 و  HWT 1/WT feeder 2 تا فرکانس
Z134T
L3

L2 R2

ZWT

CR4 L4 R4

CL4

CR1

CR3 L3 R3
CL1

CL3

Ltrf Rtrf Lgrid Rgrid

CL2
CR2

ZWT

CL4

CR4 L4 R4

CR3

CL3

Ltrf Rtrf Lgrid Rgrid

CR1

CL1

3

R1

L1

1

CR2 L2 R2

4

R3

Z13

Z1

Z12

CL2

1

WT5,WT6,W
T7,WT8/WT9

WT2,WT3/WT4

4

1

3

Z3

Z34

MV

HWT 1/WT feeder 2  

Z13
Z12

Z 34  ZWT Z12  Z1  Z134WT
Z13  Z 3 
Z 34  ZWT

Z12

L1

HWT 1/WT feeder1  

1
2

2

شکل  : 8مدار معادل مورد استفاده برای محاسبه تابع انتقال اولیه

شکل  : 1مدار معادل مورد استفاده برای محاسبه تابع انتقال اولیه

از توربین  WT 1به توربینهای  WT 3 ،WT 2و WT 4

از توربین  WT 1به توربینهای  WT 8 ،WT 7 ،WT 6 ،WT 5و WT 9
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 11کیلوهرتز صورت گرفته و در شکل  71نشان داده شده است.
فرکانس تشووودید برای همه توابع انتقال 7413 ،هرتز با دامنه 7/3
اسوووت .برای فرکانس های باالی  1کیلوهرتز سوووهم توربین  WT 1در
انتشار  WT 3 ،WT 2و  ،WT 4کمتر از  1/4درصد و سهم آن در انتشار
 WT 8 ،WT 7 ،WT 6 ،WT 5و  ،WT 9کمتر از  7در صد انت شار ا صلی
آن توربین است .دامنه تابع انتقال در اولین فرکانس تشدید برای انتشار
طبقه  P2با نسوووبت  7به  ،4کمتر از انتشوووار طبقه  P1اسوووت .این به
معنای انت شار آ سانتر هارمونیکها از یک توربین به شبکه ن سبت به
انتشار آنها از یک توربین به توربین دیگر است.

استخراج توابع انتقال بهمنظور جداسازی . . .

توزیع زاویه فاز یکسووان ،مقدار بیشووینه تابع انتقال برآیند در فرکانس
ت شدید برابر  792/8ا ست یعنی  3برابر (تعداد توربینها) مقدار بی شینه
تابع انتقال یک توربین به شوووب که ( .)78/19به ازای توزیع زاویه فاز
یکنواخت ،مقدار بیشووینه تابع انتقال برآیند در فرکانس تشوودید برابر
 88/71اسووت یعنی  9برابر (جذر تعداد توربینها) مقدار بیشووینه تابع
انتقال یک توربین به شبکه (.)78/19

 -5انتشار ثانویه
تابع انتقالی که برای بررسووی انتشووار ثانویه جریانهای هارمونیکی مورد
اسووتفاده قرار میگیرد ،تابع انتقال ثانویه نام دارد .در بخشهایی که در
ادامه میآید ،تابع انتقال انواع انت شارهای ثانویه معرفی شده در ق سمت
 2-9بر اسوواس معادلهای ارائه شووده در قسوومت  2مورد بررسووی قرار
میگیرد.
 -1-5ادمیتانس انتقال ثانویه از شبکه به توربین ()S1

شکل  :16تابع انتقال اولیه جریان از  WT 1به هشت توربین دیگر

 -3-4انتشار اولیه از مزرعه بادی به شبکه ()P3
تابع انتقال برآیند جریان (از نظر دامنه) با فرض توزیع زاویه فاز یکسان،
مجموع دامنههای همه توابع انتقال است؛ تابع انتقال برآیند جریان با
فرض توزیع زاویه فاز یکنواخت از قانون جذر مربعات پیروی میکند.
درواقع تابع انتقال برآیند ،در حالت توزیع زاویه فاز یکسان ،مجموع
اندازه توابع انتقال اولیه محاسبه شده از توربینها به شبکه (  ) P1در
قسمت  7-8است و در حالت توزیع زاویه فاز یکنواخت ،جذر مجموع
مربعات آنها .نتایج در شکل  77نشان داده شده است.
فرکانس اولین تشدید برای هر دو تابع انتقال برآیند برابر با فرکانس
اولین تشدیود تابع انتقال هر یک از توربیوونها به شبکووه است .بهازای

ادمیتانس انتقال ،تأثیر انتقال اعوجاج ولتاژ هارمونیکی ناشی از شبکه را
به جریان حاصلشده در ترمینال یک توربین ارزیابی میکند .هدف،
بررسی تأثیر اعوجاج ولتاژ شبکه بر اعوجاج جریان هارمونیکی در ترمینال
 3توربین بادی موجود در مزرعه بادی است.
مدار معادل مورد ا ستفاده برای محا سبه تابع انتقال از شبکه به هر
یک از  3توربین در شکل  72ن شان داده شده ا ست" .ق سمت  ،"7کابل
بین محل ات صال به شبکه و توربین مورد مطالعه ا ست .بقیه کابلهای
موجود در فیدری که توربین مورد مطالعه در آن قرار گرفته اسوووت ،با
برچسب "قسمت  "2است :اگر دوردستترین توربین موجود در هر فیدر،
توربین مورد مطالعه با شد ،این ق سمت حذف خواهد شد" .ق سمت "9
معادل کابلهای موجود در فیدر دیگر است.
با توجه به اینکه جریان در دو شاخه به نسبت عکس امپدانسهای
آنها تق سیم می شود ،جریان حا صل از اعوجاج ولتاژ شبکه در ترمینال
توربین مورد مطالعه (  ) IWTبهصورت زیر بهدست میآید:
Z12
Z12  ZWT

()78
جریان
بهدست میآید:
I2

خود بر اسواس یک تقسویم جریان با

I1

IWT  I 2 

بهصوورت زیر

Z13

()71

Z12 ZWT
Z12  ZWT

CR2 L2 R2
ZWT IWT

CL2

CR1

CL1
1

CR3 L3 R3

2

R1

I2

CL3

Z12

Z1
L1

Z13

I1

Z13  Z1 

I 2  I1 

Ztrf+grid
Ltrf Rtrf Lgrid Rgrid

Ugrid
3

شکل  :11تابع انتقال برآیند اولیه جریان از مزرعه بادی به شبکه

شکل  :12مدار معادل مورد استفاده برای محاسبه ادمیتانس انتقال

به ازای توزیع زاویه فاز یکسان و یکنواخت

ثانویه از شبکه به توربین

Serial no. 84
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استخراج توابع انتقال بهمنظور جداسازی . . .

خود ناشی از امپدانس کل مزرعه بادی (  ) Z gTاست.

( WT 4با توجه به همف یدر بودن آن ها) از مدار معادل ارائهشوووده در
شکل  4استفاده میشود .نتایج مطابق شکل  78است.
همه هشووت تابع انتقال ،اولین تشوودید خود را در فرکانس 7413
هرتز با دامنه  7/3نشووان میدهند .دامنه تابع انتقال  WT 4در دومین
فرکانس تشدید ،ناشی از دوردستترین توربین موجود در فیدرِ با تعداد
توربین بیشتر ( )WT 9نسووو بت به دام نه تابع انت قال ناشوووی از
دوردسوووتترین توربین موجود در فیدرِ با تعداد توربین کمتر ()WT 3
بیشتر ا ست .این به این معنی ا ست که توربینهای دورد ستتر تأثیر
بیشتری بر آلودگی هارمونیکی توربین  WT 4دارند؛ خصوووصووًا توربین
دوردستتر در فیدرِ با تعداد توربین بیشتر.

جریان

I1

U grid

()71

Z gT

I1 

 Z gTنیز عبارت است از:
 ZWT Z12

 Z1   Z13

Z  Z12

  WT
 ZWT Z12

 Z1   Z13

 ZWT  Z12


()71

Z gT  Z trf  grid

با قرار دادن روابط ( )71و ( )71در راب طه ( ،)78ادمی تانس انتقال
مطابق رابطه ( )74بهدست خواهد آمد.
()74

Z12
Z13

Z gT  ( Z12  ZWT ) Z  Z  Z12 ZWT
13
1
Z12  ZWT

Ygrid ,WT ( ) 

که در آن  Z1امپدانس معادل بخش سوووری کابل "قسووومت ،"7
امپدانس معادل "قسووومت  "2و خازن نیمه راسوووت "قسووومت ، Z13 ،"7
امپدانس معادل "قسوومت  "9و خازن نیمه چپ "قسوومت Z trf  grid ،"7
Z12

امپدانس معادل ترانسووفورماتور و امپدانس داخلی شووبکه اسووت.
امپدانس تران سفورماتور توربین مورد مطالعه از سمت ولتاژ متو سط آن
ZWT

است و مقدار آن در بخش  2-8بهدست آمد .رسم نمودار Ygrid ,WT  

در مبنای لگاریتم  ،71تا فرکانس  11کیلوهرتز و در شووکل  79نشووان
داده شده است .ادمیتانس انتقال تمامی  3توربین تا  1کیلوهرتز مشابه
اسوووت؛ بیشترین مقدار ادمیتانس انتقال با مقدار  1/1781زیمنس در
فرکانس  7413هرتز اتفاق میافتد .این به این معنی اسوووت که در این
فرکانس جریان نسوووبتًا زیادی بهواسوووطه مدار ،از شوووبکه به توربینها
میرسوود .مقادیر پایین ادمیتانس انتقال در فرکانسهای باالتر ،انتشووار
هرگونه هارمونیکهای فرکانسباال را از شبکه به توربین محدود میکند.

شکل  :14توابع انتقال جریان ثانویه از تمامی توربینها به توربین

 -3-5ادمیتانس انتقال ثانویه از شبکه به مزرعه بادی ()S3
جریان انتقال یافته به مزرعه بادی (ناشی از اعوجاج ولتاژ شبکه)، IWF ،
به دو فیدر که با برچسب "قسمت  "7و "قسمت  "2در شکل  71نشان
داده شده است ،تقسیم میشود" :قسمت  "7معادل کابلهای فیدر  7و
"قسمت  "2معادل کابلهای فیدر  .2با در نظر گرفتن  Z12بهعنوان
امپدانس معادل قسمت  7و  ،2و  Z trf  gridبهعنوان امپدانس معادل
ترانسفورماتور پست و شبکه ،ادمیتانس انتقال برآیند ،برابرعکس امپدانس
کل مدار است و از رابطه زیر بهدست میآید:
IWF
1

U grid Z12  Ztrf  grid

()73
شکل  :13ادمیتانس انتقال ثانویه از شبکه به توربینها

Ztrf+grid
IWF
Ltrf Rtrf Lgrid Rgrid

Z12

CR1

CL1
1

CR2 L2 R2

R1

L1

CL2

Serial no. 84

Ygrid ,WF ( ) 

ادمیتانس انتقال برآیند در شکل  71ر سم شده ا ست .بیشترین
مقدار ادمیتانس در فرکانس  7112هرتز با دامنه  1/77بهدسوووت آمده

 -2-5تابع انتقال ثانویه از توربین به توربین ()S2
توابع انتقال ثانویه جریان از سایر توربینها به یک توربین مورد مطالعه،
همانند تابع انتقال اولیه از یک توربین به توربین دیگر اسوووت که در
بخش  2-8ارائه شووود .در این جا برای نمونه تنها توابع انتقال از همه
توربینها به توربین  8بررسووی میشووود .برای محاسووبه توابع انتقال از
 WT 8 ،WT 7 ،WT 6 ،WT 5و  WT 9به توربین ( WT 4با توجه به
مجزا بودن فیدر آنها از هم) از مدار معادل ارائهشده در شکل  3و برای
محاسووبه توابع انتقال از توربینهای  WT 2 ،WT 1و  WT 3به توربین

WT4

Ugrid

2

شکل  :15مدار معادل مورد استفاده برای محاسبه ادمیتانس انتقال از
شبکه به مزرعه بادی
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است .در فرکانسهای باالتر ،ادمیتانس بهسرعت کاهش مییابد.

استخراج توابع انتقال بهمنظور جداسازی . . .

در نتیجه:
()22

شکل  :10ادمیتانس انتقال ثانویه از شبکه به مزرعه بادی

 -0تأثیر فیلتر توربین بر انتشار هارمونیکی
توربینهای بادی امروزی در کنار مزایای خود ،معایبی نیز به همراه دارند:
به منظور کاهش هارمونیکهای ناشی از کلیدزنی مبدلها ،به فیلترسازی
هارمونیکی در محل اتصال به شبکه نیاز است .فیلتر  ،LCLاز طرفی با
خاصیت القایی در خروجی خود توانایی محدودسازی مشکالت جریان
هجومی را دارد و از طرف دیگر وابستگی کمتری به پارامترهای شبکه
دارد .اما در کنار این مزایا ،این نوع فیلتر نسبت به نوع القایی خال
فرکانس تشدید دارد [ .]71درتوربینهای بادی نوع  9محل قرارگیری
فیلتر  LCLبین مبدل سمت شبکه و محل اتصال مبدل سمت شبکه به
استاتور است []8 ،2؛ آنگونه که در شکل  7نشان داده شده است .شکل
 71ساختار کلی فیلتر  LCLرا نشان میدهد .مطابق این شکل U o ،ولتاژ
ترمینال مبدل ( PWMبا فرکانس کلیدزنی  7311هرتز) U S ،ولتاژ
استاتور L1 ،سلف مبدل سمت شبکه R1 ،مقاومت معادل  L2 ، L1سلف
سمت اتصال به استاتور R2 ،مقاومت معادل سلف  C3 ، L2خازن و R3
مقاومت میراکننده است .با صرفنظر از  R1و  ، R2فیلتر بهصورت L2
موازی با ( C3به همراه  ،) R3و برآیند آنها بهصورت سری با  L1است.
تابع انتقال فیلتر ( ) ) H ( sبرابر نسوبت جریان خروجی فیلتر ( ) I 2
به ول تاژ ورودی (یعنی ول تاژ م بدل  ) U oاسوووت .این نوع تابع انت قال
بهعنوان تابع ادمیتانس انتقال ( )  ) Y ( sشناخته میشود [.]21 ،71 ،71
)I 2 ( s
1
 Y ( s) 
)U o (s
)Z ( s

()21

R3C3s  1
L1L2C3s 3   L1  L2  R3C3s 2   L1  L2  s

H ( s) 

با صوووفر قرار دادن م قدار  R3در راب طه ( ،)22تابع انت قال فیلتر،
) ، H ( sدو جفت قطب بر محور موهومی خواهد داشوووت .این قطبها
سبب نو سان سی ستم می شوند و در نتیجه نیاز به فیلتری دارد تا از
مشووکالت ناشووی از تشوودید اجتناص شووود .مقادیر بیشتر مقاومتهای
میراکننده سبب بازداری بهتر از ت شدیدها می شود .بااینحال ،افزایش
مقدار این مقاومت تلفات توان باالتری را در پی دارد .بهصوووورت کلی،
مقدار  ، R3یکسوووم مقدار امپدانس خازن در فرکانس تشوودید تعریف
میشود [.]71
برای بهدسوووتآوردن پارامترهای فیلتر از روند ارائهشوووده در []71
اسوووتفاده شوووده اسوووت .مقادیر  L1و  L2به ترتیب  1/117هانری و
 1/11119هانری و مقادیر  C3و  R3نیز  711میکروفاراد و 1/1481
اهم بهدست آمده است.
نمودار بد این تابع انتقال مطابق شوووکل  74اسوووت .خط آبیرنگ،
نمودار بد فیلتر  LCLنصوووبشوووده سووومت  GSCهمراه با مقاومت
میراکننده ا ست .فیلتر عملکرد قابل قبولی را برای فرکانس  7311هرتز
(کلیدزنی مبدل) با دامنه  -94/4دسیبل نشان میدهد و هارمونیکهای
فرکانس باالتر ،بیشتر تضووعیف شوودهاند .خطچین سوویاهرنگ عملکرد
فیلتر را بدون مقاومت میراکننده نشووان میدهد .در این حالت ،پیرامون
فر کانس تشووود ید فیلتر ( 111هرتز) دام نه ز یادی برای تابع انت قال
مشووواهده میشوووود که به منظور اجتناص از این مقدار باال ،مقاو مت
میراکننده اضافه شده است .خط قرمزرنگ فیلتر  Lتقریبی است که در
آن  Lبرابر مجموع  L1و  L2با مقدار  7/19میلیهانری اسوووت .چنین
فیلتری خط آبیر نگ را در نق طهای ق بل از فر کانس  7311هرتز قطع
میکند .در نتیجه به منظور دسوووتیابی به تضوووعیف فرکانس کلیدزنی
م بدل با یک فیلتر  Lبه ه مان دام نه  -94/4دسوووی بل ،با ید م قدار
اندوکتانس این فیلتر را به مقداری بیش از مجموع دو اندوکتانس فیلتر
 LCLافزایش داد .مقدار اصالح شده این فیلتر  1/2میلیهانری است که
پاسخ فرکانسی آن مطابق خط سبزرنگ است.

H (s) 

امپدانس انتقال برابر است با:
()27

1
))  L1s
C3 s

Z ( s )  ( L2 s || ( R3 

L1L2C3 s 3   L1  L2  R3C3 s 2   L1  L2  s
L2C3 s 2  R3C3 s  1



شکل  :18نمودار بد تابع انتقال :فیلتر  LCLهمراه با مقاومت
میراکننده ،تقریب با یک فیلتر  ،Lتقریب با یک فیلتر  Lاصالحشده،
شکل  :17ساختار کلی فیلتر ]10[ LCL

Serial no. 84

فیلتر  LCLبدون مقاومت میراکننده
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برای بررسوووی تابع انتقال انتشوووار اولیه با حضوووور فیلتر ،باید مدار
معادل ارائه شده در بخش  7-8و  2-8با ح ضور امپدانس فیلتر ا صالح
شووود .در اینجا تنها تأثیر فیلتر نصووب شووده در سوومت ولتاژ متوسووط
تران سفورماتور توربین  WT9بر انت شار اولیه به شبکه و انت شار اولیه (یا
ثانویه) به توربین  WT4بررسی می شود .مدار معادل مورد استفاده برای
مطالعه انتشار هارمونیکی  WT 9به شبکه در حضور فیلتر در شکل 73
نشووان داده شووده اسووت .امپدانس فیلتر با "قسوومت  "7و "قسوومت "2
موازی است .در نتیجه  Z12بهصورت زیر اصالح میشود:
Z12  Z filter

()29

Z12  Z filter

Z12 new 

تابع انتقال جریان از این توربین به شبکه در این حالت عبارتند از:
Z13
Z12 new

Z13  Z S
Z13  Z S Z
12 new  Z1 
Z13  Z S

()28

HWT 9,Grid   

مدار معادل مورد استفاده برای مطالعه انتشار هارمونیکی  WT 9به
توربین  WT 4در حضور فیلتر نیز مشابه شکل  3است با این تفاوت که
یک امپدانس موازی با  Z12نیز به آن اضافه شده که مطابق رابطه ()29
بهروز میشوووود .تابع انتقال جریان از این توربین به توربین  8در این
حالت عبارت است از:
Z 34
Z13

Z 34  ZWT Z  Z  Z 34  ZWT
13
3
Z 34  ZWT

()21

Z12
Z12  Z1  Z134WT

HWT 9/WT 4   



رسم نمودار  HWT 9/ grid ,WT 4  تا فرکانس  8کیلوهرتز برای حالت
با و بدون فیلتر صورت گرفته و در شکل  21ن شان داده شده ا ست .با
اعمال فیلتر فرکانس تشووودید شوووبکه از  7112هرتز به  7172هرتز
میر سد در حالیکه فرکانس ت شدید توربین  8از  7171هرتز به 7811
هرتز میرسد.
ZS

Z13

Ltrf Rtrf Lgrid Rgrid

R1

L1

Zfilter

MV

f

CR3 L3 R3

CL3

CR1

f

CR2 L2 R2
CL L1
L

Cf Rf

CL2

3

Z1

Z12new

1

2

شکل  :11مدار معادل مورد استفاده برای محاسبه تابع انتقال اولیه
از یک توربین به شبکه با حضور فیلتر

شکل  :26تابع انتقال جریان از توربین  1به شبکه و به توربین  4در دو
حالت با و بدون نصب فیلتر

Serial no. 84

استخراج توابع انتقال بهمنظور جداسازی . . .

تأثیر توربین  3بر جابجایی فرکانسووی توربین  8نسووبت به تأثیر آن بر
جابجایی فرکانسووی شووبکه بیشتر اسووت .میزان انتقال با اعمال فیلتر
کاهش یافته اسووت :تأثیر توربین  3بر تضووعیف میزان انتقال توربین 8
نسوووبت به تأثیر آن بر شوووبکه بیشتر اسوووت .با اعمال فیلتر ،پیرامون
فرکانس  9111هرتز ،دامنه تابع انتقال توربین  3به توربین  8بیشتر از
دامنه تابع انتقال به شبکه است .نصب فیلتر ،باعث میشود هارمونیکها
بیشتر به توربین انتشار یابند تا به شبکه .این موضوع برای فرکانسهای
باالتر از فرکانس تشدید صادق است.

 -7جمعبندی نتایج
از بررسی توابع انتقال اولیه نتیجه گرفته میشود که انتشار از هر یک از
توربینهای بادی در اولین فرکانس تشدید تابع انتقال آنها ،با ضریب
 78/1به شبکه انتقال مییابد .فرکانس تشدید برای همه توابع انتقال
اولیه از توربین به توربین ،نزدیک به فرکانس کلیدزنی مبدلهاست ولی
با میزان انتقال پایین .تابع انتقال برآیند برای فرکانسهای زیر  111هرتز
به ازای توزیع زاویه فاز یکسان ،با تعداد توربینها ،و به ازای توزیع زاویه
فاز یکنواخت ،با جذر تعداد توربینها تجمیع مییابد اما برای محدوده
فرکانسی  111تا  2111هرتز ،انتقال تقویتشده و در فرکانسهای باالتر
تضعیف مییابد .مقادیر پایین ادمیتانس انتقال ثانویه در فرکانسهای
باالتر از فرکانس کلیدزنی مبدل ( 7311هرتز) ،انتشار هرگونه هارمونیک
را از شبکه به توربین محدود میکند.
ح ضور فیلتر  ،LCLتأثیر یک توربین بر جابجایی فرکانس ت شدید و
نیز بر تضعیف میزان انتقال جریان هارمونیکی توربین دیگر را ن سبت به
تأثیر آن بر شوووبکه افزایش میدهد .برای فرکانس های باالی فرکانس
ت شدید توابع انتقال اولیه ،ن صب فیلتر  LCLباعث تقویت دامنه انت شار
جریان هارمونیکی از یک توربین به توربین دیگر میشود.

 -8نتیجهگیری
تقویت جریان هارمونیکی انتقالیافته از توربینها به شبکه در اثر
تشدیدهای توابع انتقال ،منجر به اثر تجمیع با ضریبی بسیار بیشتر از
تعداد توربینها در محدوده فرکانسی  111تا  2111هرتز و تقویت آثار
کلیدزنی مبدلها میشود .میزان پایین دامنه توابع انتقال ثانویه از شبکه
به هر یک از توربینها سبب محدودیت انتشار جریانهای هارمونیکی
ناشی از هارمونیکهای ولتاژ شبکه به توربینها میشود .در این مقاله اثر
نصب فیلتر  LCLدر مبدل سمت شبکه یک توربین بادی (نوع  9یا ،)8
بر توابع انتقال انتشار اولیه و ثانویه نیز بررسی شد .برهمکنش امپدانس
فیلتر با توابع انتقال باعث میشود دامنه توابع انتقال اولیه از هر توربین
به توربین دیگر ،پیرامون  9111هرتز ،بیشتر از دامنه توابع انتقال اولیه
از هر توربین به شبکه باشد .در این صورت سرایت جریانهای هارمونیکی
انتقالی از یک توربین به توربین دیگر نگرانکننده خواهد بود.
پژوهشهای بیشتر در این زمینه مستلزم در نظر گرفتن مدلهای
دقیقتری از پیکربندی سیستم جمعکننده و نیز در نظر گرفتن امپدانس
توربین بادی (ژنراتور القایی و مبدلهای آن) در مدل توابع انتقال است.
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Type IV
Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG)
6
Full Scale Power Converter
7
Point of Common Coupling (PCC)
8
Background Voltage Distortion
9
Grid Side Converter (GSC)
10
Rotor Side Converter (RSC)
5
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زیرنویسها
1

Doubly Fed Induction Generator (DFIG)
Type III
3
Partial Scale Power Converter
2

Serial no. 84

