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 برای کاهش پیچیدگی محاسبات و زمان شبیهسازی به معادلسازی بادها، تنوع سرعت باد و تعداد ژنراتورها، با افزایش وسعت مزرعه بادی:چکیده
 سرعتهای باد ورودی توربینها در یک بازه مشخص در نظر گرفته میشوند و با پیشنهاد رگرسیون، در این مقاله.و ژنراتورها پرداخته میشود
 نشان داده میشود که سرعتهای باد ورودی در این مطالعه چه قدر بر توان خروجی مؤثرند و چه اهمیتی برای فضای،عصبی و ایجاد ساختار آن
 روشهای سنتی، این در حالی است که بهطورمعمول بهدلیل پیچیدگی رابطه دینامیکی بین توان خروجی و سرعت باد.ویژگی خوشهبندی دارند
 رابطهای برای محاسبه درایههای ماتریس فضای ویژگی پیشنهاد میگردد و، پس از اتمام رگرسیونگیری.رگرسیونگیری نیز پیچیدهتر میشوند
 درنتیجه سرعتهای باد خوشهبندی و سپس در هر خوشه.سپس به ارائه و اعمال خوشهبندی فازی بر روی فضای ویژگی مذکور مبادرت میگردد
، سپس بر اساس روابطی خاص. از ویژگیهای خوشهبندی فازی آن است که بهراحتی در نقطه بهینه محلی اسیر نمیشود.معادلسازی میشوند
 در این مقاله رگرسیون قوی و درعینحال نتایج معادلسازی بسیار نزدیک به.پارامترهای معادل برای ژنراتور معادل در هر خوشه محاسبه میگردد
.مدل دقیق برای بادها و ژنراتورهای معادل اخذ میگردد
. رگرسیون عصبی، الگوریتم خوشهبندی، روش نمایش چندماشینی، مشخصه توان اکتیو خروجی، روش مدلسازی معادل:واژههای کلیدی
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Abstract: As the size of wind farms and therefor the wind speed variety and number of generators is increased, it is of interest to
work with equivalent models for wind and generators to avoid complexity in calculation and time consuming simulations. In this
paper, an interval of wind inputs will be considered and with the suggestion of the neural regression and with the creation of its
structure, it will be shown that how much the input winds affect the output power and its importance for feature space in the
clustering, too. Normally, due to the complexity of dynamic relationship between output power and wind speed traditional regression
methods become more complex. After finishing regression, with suggestion of a formula to calculate the entries of the feature space
matrix, fuzzy clustering algorithm will be proposed and applied on the feature space. In each cluster the equivalent model for the
wind is determined as well as the aggregated parameters are calculated based on specific formulas. The fuzzy clustering is not fallen
easily in to local optimums. Strong regression as well as very closeness between equivalent and detailed models are shown as the
benefits of using the proposed approach in this paper.
Keywords: Equivalent modeling method, active power output characteristics, multi-machine representation method, clustering
algorithms, neural regression.
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 -1مقدمه
افزایش نیاز روزافزون به انرژیهای نو از مدتها پیش موردتوجه
قرارگرفته و به دنبال آن ،مطالعه روی مزارع بادی به موضوع جالبی در
بسیاری از تحقیقات تبدیل شده است .مهمترین تجهیزی که در مزارع
بادی به کار میرود ،ژنراتور القایی دوسوتغذیه است .با افزایش تعداد
ژنراتورها در یک مزرعه ،مسائلی از قبیل معادلسازی دینامیکی،
گروهبندی مناطق نصب و آرایش توربینهای بادی ،شناسایی
ورودیهای همریخت باد در رویدادهای افزایشی و یا کاهشی سرعت
باد ،پیشبینی الگوهای مشابه منطقهای باد و نیز کاهش سناریوهای باد
در بهرهبرداریهای سیستمی و  ...بروز مییابند که البته بهطور خاص از
اطالعات ناشی از دستهبندی سرعتهای باد در معادلسازی دینامیکی،
پیشبینی و شبیهسازی در مزارع بادی استفاده میشود .در مقاله پیش
رو ،از خوشهبندی باد جهت معادلسازی سرعت بادها و ژنراتورهای یک
مزرعه بادی استفاده میشود؛ بنابراین این مقاله یک مقاله معادلسازی
بوده و طبق رویه مقاالتی که درزمینة معادلسازی هستند ،ورودیهای
باد برای سیستمِ شبیهسازی تعریف میشوند [ .]1-6در مقاله پیش رو،
سرعت بادهای ورودی ،متغیر در نظر گرفته شده است.
بعضی مقاالت بهدنبال مطالعه تأثیر سرعت باد بر روی قابلیت
اطمینان بهرهبرداریهای شبکه قدرت هستند ،چراکه سرعت توربین
بادی با محدودیتهایی مواجه است [ .]3مثالً ممکن است کاهش یا
افزایش سرعت باد تا حد سرعتهای قطع توربین پیش رود.
در معادلسازی بهدنبال کاهش پیچیدگی و زمان مدلسازی
هستند ،بهطوری که با معادلسازی سیستم بتوانند با دقت خوبی
مشخصه خروجی توان اکتیو را در مدل دقیق -و نه مدل معادل-
تقریب بزنند [ .]1-6بههرحال ضرورتهای مذکور انگیزهای برای ارائه
مقاله پیش روست .مراجع ذکرشده در باال ،مقاالتی در زمینة
معادلسازی مزرعه بادی هستند و همه آنها بهجز [ ]4 ،3که بیشتر
جنبه مروری دارند ،بهجای الگوریتم دستهبندی از تحلیلهای ساده
شهودی برای دستهبندی ورودیهای مشابه باد استفاده میکنند و
گروههای مشابه ،یا از قبل معلوم و بهعنوان یک پیشفرض میباشند و
یا معیار آنها بهگونهای است که اگر اختالف سرعتهای باد ورودی
توربینها از یک مقدار ثابتی کمتر بود ،در یک دسته قرار گیرند .این در
حالی است که معیاری جهت تعیین آن مقدار ثابت ارائه نمیدهند .در
صورت افزایش تنوع در سرعت باد ،دیگر این تحلیلها معتبر نیستند.
برای معادلسازی سرعت باد ممکن است از میانگینگیری سرعت باد
در توربینهای بادی استفاده شود [ .]1-4در بسیاری کارهای مشابه نیز
همین رویه در پیش گرفته شده است و در مراجع [ ]4 ،3که مقاالتی
مروریاند ،بررسی کاملی روی این مقاالت انجام شده است .ضمن آنکه
در [ ]4به بررسی جامعی در خصوص بحث معادلسازی دینامیکی
مزرعه بادی ،پرداخته شده است .در [ ،]7با انتخاب سرعت باد
ورودی 𝑞𝑒𝑉 ،یک مدل معادل برای مزرعه بادی با در نظر گرفتن
میانگین سرعت باد ،پیشنهاد شده است که بر اساس دادههای
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بهرهبرداری سرعت باد در مزرعه بادی میباشد .در [ ،]9 ،8یک روش
محاسبه برای توان اکتیو هر توربین بادی تحت سرعت باد مربوطه
اعمال گردیده است که بر اساس رابطه سرعت-توان میباشد .در مراجع
ذکرشده در باال بین توان خروجی واقعی توربین بادی و توان
محاسبهشده ،انحراف چشمگیری وجود دارد.
در [ ،]10یک روش برای معادلسازی دینامیکی مزارع بادی با
مقیاسهای مختلف ارائه شده است که در آن هر ردیف یا هر ستون از
توربینهای بادی را بهعنوان یک واحد معادل در نظر میگیرد .کاربرد
این روشِ معادلسازی میبایست دو پیششرط داشته باشد )1 :مزرعه
آرایشی مستطیلی داشته باشد )2 .توربینهای بادی شرایط بهرهبرداری
یکسانی داشته باشند؛ اما در مرجع اخیر شرایط باد در همه توربینها
یکسان فرض شده است .همچنین در مرجع [ ]11به ارائه یک شیوه
برای دستهبندی رویدادهای افزایشی یا کاهشی ( 1)WPREsباد
پرداخته شده که مبتنی بر  2SVMبوده و هدف آن پیشبینی
رویدادهای مذکور میباشد.
در مرجع [ ]12به مطالعه آماری و یافتن یک نوع رابطه
خویشاوندی بین رویدادهای افزایشی یا کاهشی سرعت باد مبادرت
گردیده و با استفاده از یک تکنیک برنامهریزی دینامیکی بازگشتی به
شناسایی کلیه رویدادهای افزایشی یا کاهشی پرداخته شده که البته
روش ارائهشده بسیار پیچیده است .همچنین در بحث مشارکت واحدها
و برنامهریزی تصادفی سناریوهای باد ،بار و تولید ،به گروهبندی و
کاهش سناریوهای مشابه تولیدشده در ساختار مونتکارلو 3پرداخته
میشود و دستهبندی در آن مبتنی بر خوشهبندی است [ .]13هرچند
مرجع [ ،]13مقالهای کاربردی در زمینة پیشبینی است ولی روش
خوشهبندی بهکار گرفتهشده در آن قابلاستفاده و مفید در بحث
معادلسازی مبتنی بر الگوریتم خوشهبندی نیز میباشد .ضمن اینکه
روش خوشهبندی برخی از مشکالت  SVMرا هم ندارد .خاطرنشان
میشود که بهطور خاص دستهبندی بادها در معادلسازی ،پیشبینی و
شبیهسازی حائز اهمیت است.
مدل ارائهشده در [ ،]14با تمرکز بر شرایط گذرا ،ابعاد سیستم را با
کاهش مرتبه سیستم کاهش میدهد و دقت را در شرایط خطا تا
حدودی حفظ میکند ،اما پیچیدگی مدل بهقدری زیاد است که برای
کاربردهای عملی قابلاستفاده نیست و ضمن اینکه زمان شبیهسازی
نیز بهنحو مطلوبی کاهش نمییابد .بهعالوه در روش مذکور
بهطورمعمول ورودیهای سرعت باد برای همه توربین_ژنراتورها
یکسان فرض میشوند و کارایی و نیز چگونگی کاربرد این روش برای
مزارع بادی نامنظم که در آن ،هر توربین دارای سرعت باد متفاوتی با
توربینهای دیگر است ،موردبحث و اثبات قرار نگرفته است همچنین
در [ ،]15روش ارائهشده برای معادلسازی مزرعه بادی مبتنی بر
روشهای آماری بوده و بر حالت ماندگار متمرکز است و حالت
دینامیکی ژنراتور را نادیده میگیرد.
مقاالتی نظیر [ ]16که به بررسی رفتار یک نوع توربین خاص در
مزرعه میپردازند برای مطالعه دقیقتر میبایست رفتار مابقی سیستم

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 49, no. 1, spring 2019

 / 215مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،49شماره  ،1بهار 1398

بادی متصل به آن را بهنحوی مدل کنند تا رفتار کلی مزرعه بادی مورد
بررسی قرار گیرد ،درحالیکه اغلب چنین کاری انجام نمیشود ،بنابراین
روش پیشنهادشده در این مقاله بهمنظور مدلکردن کل مزرعه به یک
مزرعه معادل ،میتواند نقش مهمی در مطالعات مذکور داشته باشد.
بهطور خالصه کارهای انجامشده در مراجع را میتوان به سه دسته
تقسیم کرد )1 :معادلسازی فقط به روش تکماشینی  )2معادلسازی
چند ماشینی بدون لحاظ یک روش علمی و الگوریتمی  )3معادلسازی
بر اساس یک الگوریتم ضعیف که بهراحتی در دام مینیمم محلی اسیر
میشود نظیر .SVM
در این مقاله پس از بررسی تأثیر سرعت باد بر توان خروجی که
مبتنی بر شبکه عصبی انجام میشود ،معادلسازی دینامیکی مزرعه
بادی مبتنی بر مواردی از قبیل اطالعات سرعت باد ،ایجاد یک فضای
ویژگی پیشنهادی و نیز بهکارگیری الگوریتم خوشهبندی فازی انجام
میگیرد که ویژگی الگوریتم مذکور این است که بهراحتی در نقطه
بهینه محلی اسیر نمیشود و بدین ترتیب ایراد الگوریتمهایی نظیر
 SVMنیز مرتفع میگردد .در ضمن بیان میدارد که طرح شبکه
عصبی و استفاده از آن بهعنوان ابزار رگرسیونگیری ،برای بررسی
اهمیت سرعت باد در توان خروجی و درنتیجه در فضای ویژگی بوده
است که این مورد در هیچکدام از کارهای موجود در مراجع قبلی،
اعتبار سنجی نشده است و بهعنوان یک کار جدید دیگر ،برای اولین بار
در این مقاله انجام پذیرفته است.
 -2مدل دینامیکی DFIG

توجه شود که 𝒑𝑪 تابعی از زاویه گام 𝜷 و نسبت سرعت نوک پره 𝝀
است که با تنظیم آنها و درنتیجه تنظی ِم 𝒑𝑪 ،ماکزیمم انرژی باد
بهدست میآید .هنگامیکه سرعت باد ورودی از سرعت نرمال باد
) 6(NWSبیشتر شد ،کنترل زاویه لبه جهت کاهش توان مکانیکی تا
حدِ نامی تجهیز عمل میکند ،که مت ِ Dبه بعد به این منظور نشان
داده شده است .قسمت  Cتا  Dهم بهمنظور هموارکردن نوساناتی که
حوالی  NWSرخ میدهد ،معرفی شده است [ .]17 ،3بهطورکلی،
 DFIGیک ژنراتور القایی با رتور سیمپیچیشده میباشد و برای
مدلسازی دینامیکی آن از سیستم مختصاتی  d-qاستفاده میشود.
معادالت پایه ولتاژ ،شار پیوندی و گشتاور الکترومغناطیسی مربوطه
بهترتیب بهصورت ( )3( ،)2و ( )4میباشند [.]17 ،4
( )1معادله ولتاژ
𝑠𝑑𝜓𝑑
𝑒𝜔 𝑠𝑞𝜓 −
𝑡𝑑
𝑠𝑞𝜓𝑑
𝑈𝑞𝑠 = 𝑅𝑠 𝐼𝑞𝑠 +
𝑒𝜔 𝑠𝑑𝜓 +
𝑡𝑑
𝑟𝑑𝜓𝑑
𝑈𝑑𝑟 = 𝑅𝑟 𝐼𝑑𝑟 +
𝑠𝜔 𝑟𝑞𝜓 −
𝑡𝑑
𝑟𝑞𝜓𝑑
𝑈𝑞𝑟 = 𝑅𝑟 𝐼𝑞𝑟 +
𝑠𝜔 𝑟𝑑𝜓 +
𝑈𝑑𝑠 = 𝑅𝑠 𝐼𝑑𝑠 +

()2

𝑡𝑑

( )2معادله شار پیوندی
𝑟𝑑𝐼 𝑚𝐿 𝜓𝑑𝑠 = 𝐿𝑠 𝐼𝑑𝑠 +
𝑟𝑞𝐼 𝑚𝐿 𝜓𝑞𝑠 = 𝐿𝑠 𝐼𝑞𝑠 +
𝑠𝑑𝐼 𝑚𝐿 𝜓𝑑𝑟 = 𝐿𝑟 𝐼𝑑𝑟 +
𝑟𝑞𝐼 𝑚𝐿 𝜓𝑞𝑟 = 𝐿𝑟 𝐼𝑞𝑟 +

()3

در توربین بادی با  ،4DFIGبا اتکا به قابلیت سرعت متغیرِ توربین،
امکان استفاده از استراتژیهای کنترلی مختلفی در سرعتهای مختلف
باد وجود دارد .رابطهای که توان خروجی ژنراتور بادی را بهسرعت باد
مربوط میسازد بهصورت ( )1است [.]17 ،3
()1
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1
𝑃𝑚 = 𝐶𝑝 (𝜆,𝛽)𝜌𝐴𝑟 𝑣 3
2

که 𝒎𝑷 تابع پیچیدهای از سرعت نوک پره ،ضریب تووان )𝝀،𝑪𝒑 (𝜷,
سرعت باد ) 𝒎𝑽( و غلظت هوا )𝝆( اسوت .طبوق شوکل  ،1زموانی کوه
سرعت باد از حد نرمال پایینتر است ،در ژنراتور القایی دوسو تغذیوه از
استراتژیهای ردیابی بهینه  5 OPTSبهمنظور اخذ ماکزیمم انرژی بواد
استفاده میشود که توسط قسمت  Bتا  Cنشان داهشده است.

( )3معادله گشتاور الکترومغناطیسی
()4

3

) 𝑟𝑞𝐼 𝑠𝑑𝐼 𝑇𝑒 = 𝑁𝑝 𝐿𝑚 (𝐼𝑞𝑠 𝐼𝑑𝑟 −
2

که در آنها 𝑠𝑑𝑈 𝑈𝑑𝑟 ،𝑈𝑞𝑠 ،و 𝑟𝑞𝑈 بوهترتیب ،ولتاژهوای اسوتاتور و
روتور برای محور dو  qهستند 𝐼𝑑𝑟 ،𝐼𝑞𝑠 ،𝐼𝑑𝑠 .و 𝑟𝑞𝐼 بهترتیب جریانهوای
استاتور و روتور برای محورهای  dو  qهسوتند 𝜓𝑑𝑟 ،𝜓𝑞𝑠 ،𝜓𝑑𝑠 .و 𝑟𝑞𝜓
بهترتیب ،شار استاتور و روتور برای محورهوای  dو qهسوتند 𝑅𝑠 .و 𝑟𝑅
بووهترتیب ،مقاومتهووای روتووور و اسووتاتور هسووتند 𝜔𝑒 .و 𝑠𝜔 بووهترتیب
سوورعتهای زاوی وهای چرخش وی و لغووزش هسووتند 𝐿𝑠 .و 𝑟𝐿 بووهترتیب،
اندوکتانس خودی اسوتاتور و روتوور هسوتند 𝐿𝑚 .انودوکتانس متقابول
استاتور و روتور است ، 𝑁𝑝 .تعداد جفت قطبها است [.]17 ،4

 -3بررسی رگرسیون بین سرعت باد و توان خروجی با
استفاده از شبکه عصبی

شکل  :1مشخصه توان  -سرعت توربین بادی

Serial no. 87

شبکههای عصبی ) 7(NNsابزار مناسبی برای رگرسیونگیری هستند
[ ]18و با استفاده از این شیوه میتوان میزان همبستگی بین سرعت
باد و توان خروجی مزرعه را بررسی و این موضوع را فهمید که توصیف
و دستهبندی سرعت باد چه قدر در آنالیز مشخصه خروجی مزرعه مؤثر
است ،هرچه این رابطه قویتر باشد ،تأثیر دستهبندی و معادلسازی
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سرعتهای باد بر مشخصه خروجی ناشی از معادلسازیهای دینامیکی
و همچنین کارهای مربوط به پیشبینی مشهودتر است .توجه شود که
در کارهای قبلی ،ارزیابی شدت تأثیر سرعت باد در خروجی و درنتیجه
تأثیر معادلسازیهای سرعت باد در توان خروجی مزرعه بادی لحاظ
نشده است [ ،]1-4درصورتیکه این همبستگی بین سرعت باد و توان
خروجی در مطالعات مذکور قوی نبوده باشد ،نتیجه مطالعات مربوط به
معادلسازی سرعت باد و مزارع بادی نیاز به اعتبار سنجی 8دارد ،چراکه
اهمیت معادلسازی در جایی است که نتوان از تأثیر سرعت باد در
خروجی صرفنظر کرد و در این صورت است که میتوان روش
معادلسازی پیشنهادی را مورد ارزیابی قرارداد .همچنین اگر این
9
رگرسیون قوی نباشد ،چگونه میتوان سرعت باد را در فضای ویژگی
خوشهبندی انتخاب کرد؟! بههرحال در حالت معمول بهدلیل پیچیدگی
رابطه دینامیکی بین توان خروجی و سرعت باد ،روشهای سنتی
رگرسیونگیری نیز پیچیدهتر میشوند .لذا در مقاله پیش رو از ساختار
عصبی شکل  2با 11ورودی 9 ،نرون در الیه مخفی و  1خروجی
استفاده شده است که ورودیها ،همان نمونههای سرعتهای باد در 11
توربین و خروجی شبکه عصبی ،توان خروجی مزرعه است .الزم بهذکر
است که شکل سرعتهای باد و توان خروجی در بخشهای بعدی
نشان داده شده است .انتخاب تعداد نرونهای الیه مخفی در شبکه
عصبی برحسب نوع موضوعِ موردمطالعه خود نوعی چالش است و
معموالً نحوه تعیین تعداد نرونهای الیه مخفی به این صورت انجام
میشود که هر بار تعدادی نرون در الیه مخفی در نظر میگیرند و
کارایی 10شبکه را ارزیابی میکنند ،هر تعدادی که کارایی بهتری ارائه
داد ،بهعنوان تعداد نرونهای الیه مخفی لحاظ میگردد و روش دیگری
در این زمینه وجود ندارد [ .]19در این مقاله نیز از همین رویه پیروی
شده است .توابع فعالیت در الیه مخفی و خروجی بهترتیب تنسیگ 11و
پیورلین 12میباشند .از الگوریتم لونبرگ-مارکوئر 13برای آموزش شبکه
عصبی استفاده شده است و کارایی شبکه با خطای مربع میانگین
« 14»MSEمشخص میشود .تقسیم دادهها برای فاز آموزش،
اعتبارسنجی و تست بهترتیب  %15 ،%70و  %15میباشد .بهترین
کارایی شبکه  4/0019×10-5بهدست آمد.

شکل  :2ساختار عصبی مورداستفاده

میزان رگرسیون بهدستآمده همانطور که در شکل  3نشان داده
شده ،برابر 0/99986و فاقد پراکندگی در دادهها است که یک

Serial no. 87

معادلسازی دینامیکی بادها . . .

همبستگی قوی را نشان میدهد .بدین ترتیب تأثیر قوی سرعت باد
ورودی در توان خروجی و نیز اهمیت آن برای فضای ویژگی در
الگوریتم خوشهبندی ،نشان داده شده و برای مطالعه پیش رو در این
مقاله مورد تأیید قرار میگیرد.

شکل  :3ترسیم وضعیت رگرسیون

 -4خوشهبندی و معادلسازی بادها در یک بازه مشخص
 -4-1خوشهبندی
با توجه به شکل  1و مرجع [ ،]3مطالعات دینامیکی را متناسب با
قسمتهای  BC ،ABو CDبه سه بخش دینامیکی معطوف میکنند .از
هر قسمتِ منحنی ،یک نقطه را به نمایندگی از بازه اطراف خود انتخاب
و برای معادلسازی سرعت باد در یک گروه از توربینهای بادی بهکار
میگیرند .برخالف مقاالت گذشته ،در مقاله پیش رو ،تنها یک نقطه
بهعنوان نماینده یک بازه لحاظ نمیشود .روش استفادهشده در این
مقاله اوالً مبتنی بر الگوریتم خوشهبندی فازی ) 15(fcmبوده و ثانیًا با
پیشنهاد و استفاده از رابطه پیشنهادشده ( ،)5درایههای ماتریسِ
متقارنِ  Mدر ( )6بهدست میآیند .این ماتریس همان ماتریس فضای
ویژگی پیشنهادی میباشد که بر اساس آن فرآیند خوشهبندی ادامه
مییابد .بهاینترتیب همانطور که از ظاهر رابطه ( )5برمیآید ،معیار
پیشنهادی خوشهبندی همان فاصله اقلیدسی تکتک نمونههای یک
بازه بهصورت برداری از نمونهها میباشد .پس الگوریتم خوشهبندی
مبتنی بر خوشهبندی در یک بازه و بر اساس شباهت و نزدیکی
نمونههای سرعتهای ورودی باد از هم و نیز از خودشان میباشد.
()5

𝑛𝑖,𝑗 = 1, … ,

𝑎𝑖,𝑗 = ‖(𝜈𝑖 − 𝜈𝑗 )‖2

که 𝑗 𝑎𝑖,درایه سطر  iام و ستون  jام 𝜈𝑖 ،و 𝑗𝜈 ،بردارهوای نمونوههای
سرعت باد در یک بازه و مربوط به  iامین و jامین توربین بادی هستند.
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 nتعداد توربینهای بادی است که در اینجا تعدادشان  11عدد است .با
توجه به تعداد توربینها بعد ماتریس 11×11میباشد.
توجه شود که با استفاده از رابطه ( ،)5درایههای ماتریسِ متقارنِ M
بهصورت زیر بهدست میآیند:
𝑗𝑎1,
] ⋮
𝑛×𝑛 𝑗𝑎𝑖,

()6

…
⋱
…

𝑎1,1
⋮ [=𝑀
𝑎𝑖,1

معادلسازی دینامیکی بادها . . .

اخذشده توسط روابط ( )5و ( )6آمادهسازی میشوند .دادهها ،بهصورت
جداول  1و  2آمادهشدهاند؛ که بهدلیل محدودیت فضای نوشتاری و
همچنین رعایت خوانایی ،اعداد داخل جدول با یک رقم نمایش داده
شدهاند و جداول مذکور در دو بخش ترسیم گردیدهاند .دقت شود که
𝑗 𝑎𝑖,همان فاصله بردار نمونههای  iامین باد ورودی نسبت به  jامین
باد ورودی میباشد .سرعتهای ورودی باد برای یک بازه زمانی 3/4
ثانیهای در شکل  5ترسیم شدهاند.

 -4-2معادلسازی
پس از خوشهبندی ،میبایست سرعتهای باد در هر خوشه به یک
سرعت معادل تبدیل شوند که مطابق [ ]7 ،1-4یکی از روشهای
معمول ،استفاده از میانگین سرعت باد است .در این مقاله نیز برای این
بخش ،همین رویه دنبال میگردد.
 -4-3سیستم شبیهسازیشده
ابزار مورداستفاده جهت شبیهسازی MATLAB/Simulink ،میباشد.
شکل کلی سیستم شبیهسازیشده ،در شکل  4نشان داده شده است
که در آن  11ژنراتور القایی دو سو تغذیه به شبکه متصل شدهاند و
پارامترهای آنها در پیوست آمدهاند .محیط مورداستفاده جهت
شبیهسازی همانند اکثر مراجع MATLAB/Simulink ،میباشد و در
نظر گرفتن این تعداد ژنراتور و یا کمتر از آن ،در مراجع مرسوم بوده و
مورد استناد میباشد [ .]20کلیت سیستم دینامیکی موردمطالعه ،نظیر
سیستم موردمطالعه در مراجع [ 2،1و  ]20میباشد.

جدول  :1قسمت اول ماتریس متقارن  11×11برای دادههای آمادهشده

𝟒𝒂𝒊,

𝟑𝒂𝒊,

𝟐𝒂𝒊,

𝟏𝒂𝒊,

𝟓𝒂𝒊,

𝟔𝒂𝒊,
81/2

87/4

121/7

20/2

26/8

0

101/9

113/7

146/6

12/2

0

26/8

97/1

106/6

140/3

0

12/2

20/2

54/9

43/6

0

140/3

146/6

121/7

51/9

0

43/6

106/6

113/7

87/4

0

51/9

54/9

97/1

101/9

81/2

56/4

16/6

52/8

100/1

107

81/2

75/6

39/2

81/4

85/2

93/7

67/7

104/5

119/6

150/4

19/4

13/5

33/8

34/8

34

63/1

77/4

83/9

58/6

10/5

50/1

50

103/1

107/4

86/4

جدول  :2قسمت دوم ماتریس متقارن  11×11برای دادههای آمادهشده

𝟏𝟏𝒂𝒊,

𝟎𝟏𝒂𝒊,

𝟗𝒂𝒊,

𝟖𝒂𝒊,

𝟕𝒂𝒊,

86/4

58/6

33/8

67/7

81/2

107/4

83/9

13/5

93/7

107

103/1

77/4

19/4

85/2

100/1

50

63/1

150/4

81/4

52/8

50/1

34

119/6

39/2

16/6

10/5

34/8

104/5

75/6

56/4

57

32/1

112/9

29/7

0

77/2

42/5

100/4

0

29/7

110/5

88/4

0

100/4

112/9

37/7

0

88/4

42/5

32/1

0

37/7

110/5

77/2

57

 -4-5نتایج خوشهبندی
مطابق آنچه در باال بیان شد ،با استفاده از الگوریتم خوشهبندی فازی،
نتایج جدول  3بهدست آمدهاند.
شکل  :4سیستم شبیهسازیشده

جدول  :3نتایج خوشهبندی
5

 -4-4آمادهسازی دادهها
از سیستم شبیهسازیشده در شکل  4برای اخذ نمونههای توان
خروجی و سرعتهای ورودی مختلف باد ،استفاده شده است .نمونههای

Serial no. 87

6

4

گروه 1

2

1

گروه 2

10

3

گروه 3

8

7

گروه 4

11

9

گروه 5
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دقت شود که سرعت باد در بازه زمانی  0تا ( 3/4ثانیه) میباشد.
الگوریتم خوشهبندی بهکاررفته نیز در همین بازه ،رویدادها را
خوشهبندی میکند .تعداد خوشهها میتوانند بیشتر یا کمتر و یا شامل
هر نوع رویدادی باشند که البته مالک در خوشهبندی دستیابی به
بهترین برازندگی 16است .با تغییر تعداد خوشهها میتوان بهترین
برازندگی را در خوشهبندی یافت.

معادلسازی دینامیکی بادها . . .

که  kتعداد توربینها دریک خوشه خاص است S .و  Pبهترتیب ظرفیت
و توان اکتیو هستند 𝑋𝑠 .و 𝑟𝑋 بهترتیب راکتانسهای استاتور و روتور
هستند 𝑋𝑚 .راکتانس مغناطیسکنندگی و 𝑠𝑅 و 𝑟𝑟 بهترتیب
مقاومتهای استاتور و روتور هستند H .ثابت زمانی اینرسی و برابر
 Ht+Hgمیباشد 𝐶𝐷𝐶 𝑏𝑢𝑠−𝑖 ،ظرفیت مربوط به خازن باس  DCو ،K
ضریب سختی است .که 𝑡𝐻 ،ثابت؛ کهی اینرسی توربین و 𝑔𝐻 ،ثابت
زمانی اینرسی روتورِ ژنراتور است.

 -6مشخصه توان اکتیو و راکتیو خروجی مزرعه بادی
مشخصههای خروجی توان اکتیو و راکتیو در شکلهای-6الف و -6ب
ترسیمشدهاند .عالوه بر سرعتهای باد ورودی متفاوت ،یک خطای سه
فاز متقارن نیز در نظر گرفته شده است که در ثانیه  1/5رخ میدهد و
به مدت دوازده سیکل ( 200میلیثانیه) ادامه مییابد.

شکل  :5تمام ورودیهای باد مزرعه بادی

 -5معادلسازی پارامترهای ژنراتورها
در قسمت قبل به معادلسازی سرعتهای باد ورودی پرداخته و گفته
شد که چون سرعتهای ورودی باد متفاوتاند ،بایستی از خوشهبندی
برای گروهبندی توربین-ژنراتورها استفاده کرد تا توربینهای بادی که
وضعیت مشابهی دارند ،در یک خوشه و توربینهای مشابه دیگر و البته
متفاوت با خوشه قبلی ،در خوشهای دیگر قرار بگیرند و همینطور
الیآخر؛ و درنهایت ،معادلسازی پارامترهای ژنراتورها انجام میشود.
توجه شود که از اصطالحِ «مدل چند ماشینی» 17در برابر «مدل
تکماشینی» 18استفاده شده است [ .]4برای معادلسازی پارامترهای
ژنراتورهای یک خوشه به یک ژنراتورِ معادل ،از روشی استفاده میشود
که قبالً به طریقی مشابه در مورد روش نمایش تکماشینی استفاده
شده است و روابط آن بهصورت ( )7میباشند [.]22 ،21
𝑠𝑅
𝑘

𝑘

= 𝑞𝑒_𝑠𝑅

𝑟𝑋
𝑘

𝑘

𝑖𝑆 ∑ = 𝑞𝑒𝑆

𝑖𝑃 ∑ = 𝑞𝑒𝑃
𝑖=1

= 𝑞𝑒𝑟𝑋

𝑠𝑋
=
𝑘

𝑖=1
𝑟𝑅

𝑞𝑒𝑠𝑋

𝑘

𝑚𝑋
𝑘

𝑘

= 𝑞𝑒𝑟𝑟

= 𝑞𝑒_𝑚𝑋
(ب)

𝑖𝐶𝐷𝐶 𝑏𝑢𝑠−𝑒𝑞 = ∑ 𝐶𝐷𝐶−𝑏𝑢𝑠−
𝑖=1

𝑖𝑆 𝑖𝑔𝐻 ∑𝑘𝑖=1

1
𝑞𝑒𝑆

= 𝑞𝑒𝑡𝐻,

𝑞𝑒𝑆

= 𝑞𝑒𝑔𝐻,

1

𝑘

1
𝑖𝑆 𝑖𝐾 ∑
𝑞𝑒𝑆
𝑖=1

Serial no. 87

شکل ( :6الف) مقایسه خروجی توان اکتیو در مدل دقیق با دو مدل
معادلسازیشده (ب) مقایسه خروجی توان راکتیو در مدل دقیق با دو

𝑖𝑆 𝑖𝑡𝐻 ∑𝑘𝑖=1

()7

(الف)

= 𝑞𝑒𝐾

مدل معادلسازیشده

همانطور که پیداست هر شکل شامل سه ترسیم است که
عبارتاند از )1 :مدل دقیق خروجی مزرعه که متأثر از 11ورودی باد در
توربینها میباشد ) 2.مدلی که خروجی آن متأثر است از اینکه فرض
شود تمامی بادها در یک خوشهاند و با این فرض بادها معادلسازی
شوند )3.مدلی که خروجی آن متأثر از خوشهبندی بادها انجام شده و
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سپس به معادلسازی پارامترها پرداخته میشود .نتایج و نمودارها
نشان میدهند که مشخصههای خروجی در سیستم معادل ایجادشده
به روش پیشنهادی شباهت و تطبیق بسیار خوبی بر مدل دقیق دارد و
همچنین میزان خطا یا انحرافِ ناشی از معادلسازی سرعتهای باد با
فرض اینکه در یک خوشه باشند ،در شکلها بهوضوح قابلمشاهده
است.

 -7زمانهای حل سیستمهای دینامیکی
متناظر با تکتک سیستمهای دینامیکی شبیهسازیشده در این مقاله،
یک زمان حل بهدستآمده که در جدول  4قابلمشاهده است .کاهش
زمان حل ،بهمنزله کاهش پیچیدگی محاسبات هم میباشد [.]2 ،1
نتایج بهوضوح یک صرفهجویی  38/54درصدی از زمان محاسبه را در
روش معادلسازی پیشنهادی چندماشینی نشان میدهند .همچنین
یک کاهش زمانی  90درصدی در روش تکماشینی قابلمشاهده است
ولی همانطور که در بخش قبل ذکر شد نتایج شکل خروجی توانها
در مدل تکماشینی معادل ،دارای انحراف از مدل دقیق است و این
نشان میدهد که هر مقداری نمیتوان محاسبات را کاهش داد و
درعینحال انتظار داشت که نتایج دقیقی حاصل شود.

معادلسازی دینامیکی بادها . . .

ایجادشده به روش معادلسازی پیشنهادی ،بهنحو مطلوبی بر مدل
دقیق منطبقاند .همچنین از مشاهده نتایج زمانهای حل سیستم
مشخص شد که زمان حل سیستم دینامیکی در روش معادلسازی
پیشنهادی بهوضوح کاهش مییابد که این موضوع از کاهش پیچیدگی
محاسبات و پیرو آن از کاهش زمان محاسبات حکایت میکند.
بهاینترتیب هدف معادلسازی محقق میشود .همانطور که بهوضوح
در شکلها نشان داده شد ،اگر بادها و پارامترها به یک گروه
معادلسازی شوند ،مشخصه خروجی دارای خطا و انحراف از مدل
دقیق میباشد.

پیوستها
جدول پ :1-پارامترهای روتور و استاتور
𝑚𝐿
)(pu

)H(s

)Nom. Power (MVA

2/9

5/04

1/6667

𝑟𝐿)(pu

𝑠𝑅)(pu

𝑠𝐿)(pu

4/68×10-2

2/118×10-3

5/13×10-2
𝑟𝑅)(pu

جدول  :4زمان محاسبات سیستم در مدلها
زمان حل سیستم

مدلهای دینامیکی

"02 ':01.91

مدل دقیق

"01 ':14.92

مدل چندماشینی معادل پیشنهادی

"00 ':12.15

مدل تکماشینی معادل

 -8نتیجهگیری
در این مقاله ،در ابتدا به بیان اهمیت موضوعِ گروهبندی و معادلسازی
سرعتهای ورودی باد و نیز معادلسازی پارامترهای ژنراتورها ،پرداخته
و بیان شد که در اینجا بهطور خاص از اطالعات ناشی از دستهبندی
سرعتهای ورودی باد در معادلسازی دینامیکی استفاده میشود.
شبکه عصبی بهعنوان یک ابزار برای رگرسیونگیری پیشنهاد و ساختار
آن ایجاد گردید و از آن ابزار برای نشاندادن میزان همبستگی توان
خروجی به سرعتهای باد ورودی استفاده شد و بهدنبال آن میزان
تأثیر معادلسازی سرعتهای باد بر توان خروجی و نیز اهمیت آن در
فضای ویژگی ،مورد تحقیق و تأیید قرار گرفت .در ادامه این بررسیها،
رابطهای جهت محاسبه درایههای ماتریس فضای ویژگی پیشنهاد شد
که درنتیجه با ارائه یک الگوریتم خوشهبندی ،کار دستهبندی ادامه
یافت .الزم بهذکر است که الگوریتم پیشنهادی برای خوشهبندی،
الگوریتم خوشهبندی فازی است که بهراحتی در نقطه بهینه محلی
اسیر نمیشود .سپس معادلسازی سرعتهای ورودی باد در هر خوشه
در یک بازه زمانی مشخص انجام شد .همچنین پارامترهای ژنراتور
معادل در هر خوشه مبتنی بر خوشهبندی و روابط ارائهشده ،محاسبه
شدند؛ و سپس به بررسی توانهای اکتیو و راکتیو خروجی پرداخته
شد .درنهایت مشخص گردید که توانهای خروجی سیستم معادل

Serial no. 87

15×10-4

جدول پ :2-پارامترهای مبدل
DC bus
)capacitor(F

Nominal DC
)bus voltage(V

Converter muximum
)power(pu

6×10-2

1200

5×10-1

Grid side
coupling
)resistance(pu

Grid side coupling
)inductor(pu

1/5×10-3

1/5×10-1

جدول پ :3-پارامترهای خط انتقال
)C(F/km

)L(H/km

1/133×10-8

)R(ohm/km
-1

-3

1/153×10

1/05×10

)Length(km

10

20

جدول پ :4-پارامترهای ترانسها (∆)Yg
𝐿1
)(pu

𝑅1
)(pu

𝑛𝑓
)(Hz

𝑛𝑃
)(MVA

8×10-2

2/6×10-3

60

47

2/5×10-2

8×10-4

60

12

𝑚𝐿
)(pu

𝑚𝑅
)(pu

𝐿2
)(pu

𝑅2
)(pu

500

500

8×10-2

2/6×10-3

T1
T2

T1
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T2

8×10-4

2/5×10-2

500

∞

𝑉1 : 𝑉2
(kv)
T1

120:25

T2

25 :0/575
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Validation
Feature space
10
Performance
11
Tansig
12
Purelin
13
Levenberg-marquardt
14
Mean square error
15
Fuzzy c-means
16
Fitness
17
Multi machine model
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Wind power ramp events
Support vector machines
3
Monte Carlo
4
Doubly fed induction generator
5
Optimal tracking strategy
6
Normal wind speed
7
Neural networks
2

Serial no. 87

. . . معادلسازی دینامیکی بادها

1398  بهار،1  شماره،49  جلد، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز/ 221

18

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 49, no. 1, spring 2019

Single machine model

Serial no. 87

