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مقدمة
لقد زاد ضخ الطاقة الكهربائية املُولدة من الطاقات املتجددة وخاصة طاقة الرياح يف الشبكات الكهربائية خالل السنوات املاضية بشكل كبري نتيجة للمخاوف 
البيئية املتزايدة الناجمة عن استخدام الوقود األحفوري، إىل جانب التذبذب يف أسعار النفط والغاز الطبيعي، باإلضافة إىل التطور التكنولوجي الذى أدى 
اىل رفع وثوقية التوليد الكهربايئ من توربينات الرياح، وتعترب جمهورية مرص العربية الدولة الرائدة يف استثامر طاقة الرياح يف الوطن العريب، حيث تتكون 
مزارع الرياح يف مرص من مزرعة الرياح يف الغردقة )5 ميجا واط( ومزرعة الرياح يف الزعفرانة )545 ميجا واط( ومزرعة رياح يف جبل الزيت )200 ميجا 
واط( حيث تم االنتهاء من أعامل الرتكيبات وجاري حاليا اختبارات التشغيل، وتقوم هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة يف مرص بإبرام االتفاقيات لرتكيب مزارع 
طاقة الرياح بقدرات كبرية تصل حالياً إىل 2000 ميجا واط مام دعت الحاجة إىل رضورة فحص التأثريات الناتجة عن توربينات الرياح يف الشبكة الكهربائية 

املرصية ]2[.

لقد طََورت وأطلقت اللجنة التقنية الكهربائية الدولية معايري مثل IEC 61400-21 إلختبار وتقييم مميزات جودة الطاقة )power quality( لتوربينات 
 wind( الرياح املتصلة بالشبكة الكهربائية بطريقة دقيقة، حيث تُحَدد مميزات جودة الطاقة لتوربينات الرياح يف تعيني كل من مواصفات توربينة الرياح
 active( والتحكم يف القدرة الفعالة وغري الفعالة )harmonics( والتوافقيات )voltage flicker( وارتعاش الجهد )turbine specifications
 voltage( الشبكة الكهربائية واستجابة توربينة الرياح لالنخفاض املفاجئ للجهد )protections( باإلضافة إىل حاميات ،)and reactive control

ride through( عند األعطال يف الشبكة الكهربائية مع تعيني الزمن الالزم الذي تحتاجه توربينة الرياح إلنتاج الكهرباء بعد زوال العطل ]2[.

تتناول هذه املقالة مدخالً يهدف إىل إعطاء نظرة عامة عن طاقة الرياح يف عاملنا العريب ويقدم وصفاً مخترصاً ألنواع وتصميامت توربينات الرياح أفقية 
املحور، ومن ثم تعرض املقالة الدراسة النظرية الرتعاش الجهد والتوافقيات للتيار الكهربايئ عند نقطة ارتباط توربينة الرياح بالشبكة الكهربائية حسب 
IEC 61400-21 ، باإلضافة إىل ذلك تقدم املقالة تقريراً الختبارات قياسات مميزات جودة الطاقة لتوربينة الرياح ذات املولد التحرييض )الحثي( 
نتائج  بعض  املقالة  تظهر  وأخرياً   ،)MATLAB( املاتالب  برنامج  باستخدام  برمجياً   )doubly fed induction generator( التغذية  مضاعف 

االختبارات الحقيقية ملميزات جودة الطاقة لبعض توربينات الرياح يف مزرعة الزعفرانة.

شكر وتقدير : 

يتقدم فريق العمل بوافر الشكر والعرفان إىل األستاذ الدكتور/ حسام كامل يوسف يف كلية الهندسة - جامعة القاهرة  مبا تفضل به من تسهيالت 
ودعم إلتاحة أجهزة القياس، كام يتقدم فريق العمل ببالغ الشكر واالمتنان إىل كل من: 

األستاذ الدكتور/ محمد صالح السبيك الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة واملتجددة
 والدكتور/  أبو بكر عبد الحميد سليم نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة واملتجددة 

ملا قدماه من تسهيالت وخدمات أثناء العمل يف حقل االختبارات مبوقع محطات الرياح بالزعفرانة - جمهورية مرص العربية.
فريق العمل
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طاقة الرياح يف عاملنا العريب. 1

يف عاملنا العريب تعد طاقة الرياح الفاعلة مرتكزة بشكل أو بآخر يف مناطق بعينها وليست متوفرة يف كل مكان، وبالرغم من هذا فإن شبكات الكهرباء القامئة 
وتوسعاتها املخططة قد تتيح نقل هذه الطاقة من مواقع توليدها إىل أماكن احتياجها، واملثري يف هذا أن الكثري من تلك املواقع تتميز برياح ذات خصائص 
رائعة من حيث إمكانية استغاللها إلنتاج الكهرباء. فدول مثل مرص واملغرب وعامن لديها مواقع بها متوسط رسعات رياح سنوى يرتاوح ما بني 9 و11 مرتاً يف 
الثانية ومبعامالت سعة تتجاوز حاجز الـ %30 سنوياً وذلك مقارنة مبتوسط عاملى يرتاوح ما بني 20 و%25، وكذلك توجد العديد من املواقع بها متوسط 

رسعات رياح سنوى يرتاوح ما بني 7 و8 مرتاً يف الثانية، وهي تصلح أيضاً إلنتاج الكهرباء ]1[. 

أنواع وتصميامت توربينات الرياح أفقية املحور. 2

تَُصَنف تصميامت توربينات الرياح ضمن ثالث فئات رئيسية
 وفق املرجع ]1[:

الفئة األوىل:
التقليدي  املراحل  متعدد  الرتوس  صندوق  ذات  الكالسيكية  التوربينات 

وتظهر يف يسار الشكل وتسمى أيضاً بذات املفهوم الدامنريك 
ثالث  ذو  تروس  صندوق  عادة  فيها  ويقوم   )Danish Concept(
مراحل بنقل الحركة من عامود الرسعة الرئييس البطيئ -املتصل بالريش- 
إىل عامود إدارة املولد )األعىل رسعة( ومن ثم تبدأ عملية توليد الكهرباء.

الفئة الثانية:
 Gearless(للرتوس صندوق  بدون  التوربينات  هى  التصميامت  من 
Turbines( وتظهر يف ميني الشكل وفيها يتصل عامود الرسعة الرئييس 
متعدد  كبري  حجم  ذو  مولد  بقلب  مبارشة  بالريش-  -املتصل  البطيئ 
من  وهي  بطيئة،  دوران  رسعات  عند  الكهرباء  توليد  يستطيع  األقطاب 
يف  رياح  توربينة  أكرب   Enercon E-126 األملانية  التوربينة  نوع  نفس 

العامل اآلن. 

الفئة الثالثة:
 فهي هجني بني التصميمني السابقني بحيث تسمح مبولد أصغر وكذلك صندوق تروس أصغر يتكون عادة من مرحلة واحدة. إن التوربينات الكالسيكية 
ذات التصميم الدامنريك -الفئة األوىل- ال ميكن فيها تغيري زاوية حركة ريش التوربينة مع تغري رسعات واتجاهات الرياح، وهي تعتمد فقط عىل التصميم 

اإليرودينامييك للريشة الذى يؤدي إىل انفصال الهواء عن سطح الريش عند الرسعات العالية غري املرغوب فيها للرياح ]1[، ولذلك تسمى بالـ
.Stall Controlled Turbines 

توربينة بدون صندوق الرتوس

توربينة ذات صندوق تروس
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ولكن معظم التوربينات الحديثة اآلن تعتمد عىل وجود أنظمة تحكم ميكانيكية وكهربائية يف الرصة )hub( تتيح تحريك زوايا أرياش التوربينة مبا يسمح 
بتغيري زاوية استقبال الريشة للهواء املندفع إليها لتعظيم االستفادة من الطاقة يف حالة الرسعات املنخفضة للرياح وتخفيضها عند رسعات الرياح القصوى 
التي ال تتحملها التوربينة ولذلك تسمى بالـ Pitch Controlled Turbines. فضالً عن ذلك فإن التوربينات الحديثة ذات تصميامت مولدات متنوعة 
سواء الحثية أو التزامنية منها، األمر الذى أتاح دوراً أكرب إللكرتونيات القدرة الكهربائية )Power electronic(واالرتقاء بجودة وكفاءة الطاقة الكهربائية 

املُْنتََجة والثبات النسبي لخصائصها بالرغم من التغريات الطبيعية يف رسعات واتجاهات الرياح ]1[. 

 )Microprocessor(يف التوربينة والتي هي عبارة عن كمبيوتر به أكرث من ُمَعالِج دقيق )Controller( يوجد يف أسفل برج كل توربينة عادة وحدة التحكم
كل منها له مجموعة من الوظائف تتضمن برامج ملراقبة األداء لتأمني الحامية الكاملة للتوربينة أثناء التشغيل وبرامج لجمع ومعالجة العديد من القياسات 
من جهد وتيار وتردد وغريها من حسابات الطاقة. كام أن هناك برامج لتشغيل دوائر الهيدروليك ومراقبة الضغوط وقياس درجات الحرارة يف األماكن الهامة 
التآكل  من  لحاميتها  وغريها  املولد  وملفات  البطيئة  الرسعة  وعمود  واملولد  الرتوس  صندوق  يف  العمالقة   )Bearings( التحميل كرايس  مثل  بالتوربينة 
 Power( الطاقة إنتاج  عملية  لتنظيم  هيدروليكية  دوائر  طريق  عن  الريش  زاويا  يف  والتحكم  الرياح  واتجاه  رسعة  لقياس  برامج  هناك  وكذلك  واالنهيار، 
التغذية  إشارات  من  مجموعة  طريق  عن  التوربينة  أداء  مراقبة  تتم  كام  والرسيعة  البطيئة  الرسعة  عمود  دوران  رسعة  أيضاً  قياس  ويتم   .)regulation
العكسية وبذلك تعمل كل توربينة كوحدة مستقلة، وكام يحوي نظام التحكم والتشغيل مجموعة متطورة من الكروت الذكية التي تؤمن فصل وتوصيل 
البيانات  لتخزين  الالزمة  الذاكرة  كروت  بخالف  والفيوزات  الكونتاكتورات  مثل  الكهربائية  واملكونات  الكابالت  لحامية  املحلية  الكهرباء  بشبكة  التوربينة 

والقراءات املرتاكمة لكل املتغريات الفنية ]1[.

إجراءات قياس اضطرابات الجهد لتوربينة الرياح وطريقة التقييم. 3

من املهم يف البداية أن نعلم بأن IEC 61400-21 ينجز اختباراته يف الشبكات القوية )strong grids( والتي تعترب أّن مجال نسبة دارة القرص
)short circuit ratio( يرتاوح من 20 إىل 50 حيث تفرُض الشبكة القوية عىل خرج توربينة الرياح موجة جيبية معينة؛ والتي تكون محملة باضطرابات 
طريق  عن  تقييم  طريقة   IEC 61400-21 اعتمد لذلك  الرياح،  توربينة  خرج  عىل  القوية  الكهربائية  الشبكة  تفرضها  وتوافقيات   )fluctuations(
الشبكة الوهمية )fictitious grid( الشكل 1 والتي هدفها إلغاء جميع االضطرابات والتأثريات القادمة من الشبكة الكهربائية عن طريق توليد موجة 
جيبية مثالية  يحايك جهد الشبكة الكهربائية وبنفس فرق الطور بني التيار والجهد املقيس لتوربينة الرياح وربطها مع منبع التيار والذي 
 ) يحايك توربينة الرياح، وهذا الربط يقوم عىل أربع قيم مختلفة للمقاومة )resistance( واملحارضة )الحثية( )inductance( الوهميني )
الوهمية   الشبكة  جهد  حساب  وبالتايل   ،  )grid impedance( الشبكة ملامنعة  مختلفة  زوايا  أربع  مبعنى 
)املمثل لجهد توربينة الرياح( وهو الجهد الذي يلغي جميع االضطرابات الخارجية ويبقى فيه تغرّي الذروة مامثل لتغرّي الذروة يف جهد توربينة الرياح. إذا 

الهدف من الشبكة الوهمية هو دراسة توربينة الرياح وكأنها املصدر الوحيد إلضطرابات الجهد )voltage fluctuation(ء]1[. 

IEC 61400-21

الشكل 1 الشبكة الوهمية ملحاكاة جهد توربينة الرياح ]3[
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)continuous operation / flicker( التشغيل املتواصل لتوربينة الرياح / قياس االرتعاش )أ(

يحسب جهد الشبكة الوهمية وفق العالقة:

)1(

 )short-term flicker emission( حساب قيمة انبعاث ارتعاش الجهد قصري األمد )algorithm( بعد ذلك يستخدم هذا الجهد كدخل لخوارزمية
 )short circuit power( للشبكة الوهمية  واملوصوفة يف املرجع ]4[، وتعتمد هذه القيمة عىل كل من قدرة دارة القرص للشبكة الوهمية

  وعىل زاوية الطور )phase angle( ملامنعة الشبكة  وفق العالقة:

)2(

 )flicker coefficient( لتوربينة الرياح، وميثل  معامل االرتعاش )rated apparent power( حيث ميثل  القدرة الظاهرية االسمية
والذي يحسب ألربع زواية ربط كام ذكر سابقا، وأخريا قيمة انبعاث ارتعاش الجهد لتوربينة الرياح عىل الشبكة الحقيقية تعطى بالعالقة:

)3(

حيث نالحظ من هذه العالقة تأثّر قيمة ارتعاش الجهد بقيمة القدرة الظاهرية لدارة القرص  عند نقطة الربط املشرتكة لتوربينة الرياح مع الشبكة 
.)point of common coupling( الكهربائية

)ب( عمليات الوصل والفصل لتوربينة الرياح/ قياس معامل تغري الجهد ومعامل خطوة االرتعاش للجهد 
)switching operation / voltage change factor and flicker step factor(

يتم قياس كل من القيم الفعالة لكل من التوترات والتيارات والقدرة الفعالة وغري الفعالة حسب IEC 61400-21 من خالل فصل ووصل توربينة الرياح 
عن الشبكة الكهربائية عند كل من رسعة الرياح االبتدائية )cut-in wind speed( واالسمية. يتم حساب معامل تغري الجهد وفق العالقة التالية:

)4(

حيث ميثل  معامل تغري الجهد )voltage change factor(، وميثل  و  و  التوترات الفعالة العظمى والدنيا 
واالسمية لجهد الشبكة الوهمية عىل الرتتيب، وكام يحسب معامل خطوة االرتعاش للجهد من العالقة:

)5(

حيث ميثل  معامل خطوة االرتعاش )flicker step factor(، وميثل  الفرتة الزمنية لعملية وصل توربينة الرياح مع الشبكة الكهربائية 
الخالية من االضطرابات العابرة لحظة الوصل، ويحسب التغري النسبي للجهد )relative voltage change( نتيجة عمليات الوصل والفصل 

لتوربينة الرياح من العالقة:

)6(

وكام يحسب انبعاث االرتعاش  لتوربينة الرياح خالل هذه العمليات من العالقة:

)7(

حيث ميثل  العدد األعظمي لعمليات الوصل والفصل لتوربينة الرياح عند رسعة الرياح االبتدائية لتوليد الكهرباء من توربينة الرياح.
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نتائج قياسات جودة الطاقة لتوربينة الرياح - دراسة برمجية معتمدة عىل برنامج املحاكاة والنمذجة )املاتالب(. 4

تتألف مزرعة الرياح اإلفرتاضية من ستة مولدات تحريضية مضاعفة التغذية بقدرة ظاهرية 9 ميجا فولط أمبري، وأربعة مولدات تحريضية )حثية( ذات 
القفص السنجايب )sequirrel-cage induction generator( بقدرة ظاهرية مقدارها 6 ميجا فولط أمبري، وتوربينة رياح ذات املولد التحرييض 
مضاعف التغذية بقدرة ظاهرية 2 ميجا فولط أمبري وهي التوربينة املدروسة الشكل 2، باإلضافة إىل أن الجهد االسمي بني طورين لتوربينة الرياح عند 
نقطة الربط مع الشبكة 575 فوط عند الرتدد االسمي 60 هرتز، والقدرة الظاهرية لدارة القرص 56 ميجا فولط أمبري، والعينات املأخوذة من التيارات 

والجهود اللحظية لرتبية الرياح املدروسة مبعدل 10 كيلو هرتز ]5[.

الشكل 2 مزرعة الرياح االفرتاضية للنمذجة باستخدام املاتالب ]5[ 
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الشكل 3 يظهر قيم معامالت ارتعاش الجهد لتوربينة )flicker coefficient( الرياح WT1 كتابع لنسب القدرة الغعالة املقيسة عىل القدرة االسمية 
للتوربينة ألجل زوايا الربط  مع الشبكة الكهربائية.

الشكل 3 معامالت ارتعاش الجهد ]5[

الشكل 4 معامالت تغري الجهد ]5[

نالحظ من الشكل أن قيم معامالت االرتعاش ترتاوح بني 0.13 إىل 4.1 وهي قيم مقبولة عمليا ألنه بحساب بسيط حسب املعادلة )3( تنتج انبعاثات 
ارتعاش الجهد بني 0.006 و0.15 وهي قيم أصغر من القيمة العظمى املسموحة النبعاث االرتعاش 0.35 حسب القواعد الفنية لربط توربينات 

الرياح مع الشبكات الكهربائية.

3.5

3

 .2

2

[ ]
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بحساب بسيط من املعادلتني )6( و)7( ينتج لدينا عند عمليات الوصل لتوربينة الرياح عند اقالعها يف رسعة الرياح االبتدائية القيمة العظمى للتغري 
النسبي للجهد والذي يساوي %9.58 وهي قيمة مقبولة ألنها أصغر من %10، وكذلك يظهر لدينا القيمة العظمى النبعاث ارتعاش الجهد 0.023 
وهي قيمة مقبولة ألنها أصغر من 0.35 ، بينام عند اقالع التوربينة عند رسعة الرياح االسمية كانت القيمة العظمى للتغري النسبي للجهد مساوياً 

%11.45 وهي قيمة مرفوضة حسب IEC 61400-21 وكانت القيمة العظمى النبعاث ارتعاش الجهد 0.20 وهي قيمة مقبولة. 

نتائج قياس جودة الطاقة لتوربينة رياح - دراسة حقيقية لبعض توربينات الرياح يف مزرعة الزعفرانة. 5

قبل البدء بعرض بعض نتائج قياس جودة الطاقة لبعض توربينات الرياح يف مزرعة الزعفرانة، البد من االشارة أن معالجة القياسات تتطلب فرتات زمنية 
طويلة األمد حيث استمرت يف دراستنا ملدة 42 يوم، وأيضاً يجب توضيح بأن IEC 61400-21 ينجز اختباراته بأخذ عينات لحظية من الجهود 
والتيارات لتوربينة الرياح برشوط خاصة وبنفس الوقت يأخذ عينات من رسعة الرياح، وبعد ذلك يقوم بتحليل العينات اللحظية لكل الجهود والتيارات 
عن طريق بعض الربامج وعرض النتائج لكل حزمة رسعة رياح مقيسة، بينام يف دراستنا قمنا باستخدام جهاز متطور ياباين الصنع )MR8875( لتسجيل 
العينات املأخوذة من التيارات والجهود اللحظية للتوربينات املدروسة مبعدل 2 كيلو هرتز، ثم استُخدام برنامج املاتالب للمحاكاة والنمذجة إلظهار 
النتائج، ولكن لعدم توفر جهاز قياس رسعة الرياح متطور تم اعتامد أسلوب جديد يف تابعية النتائج إىل متوسطات النسب املئوية لحزم القدرة الفعالة 

املقيسة وليس ملتوسطات رسعة الرياح كام ستوضح يف األشكال القادمة ]2[.

الشكل 5 معامالت خطوة ارتعاش الجهد ]5[

الشكالن 4 و5 يظهران قيم معامالت تغري الجهد وقيم معامالت خطوة االرتعاش عند عمليات الوصل لتوربينة الرياح مع الشبكة الوهمية من خالل 
زوايا الربط األربعة. 

[ ]



الشكل 6 يوضح رسعة الرياح يف موقع مزرعة الزعفرانة خالل فرتة القياس، وكام يوضح الشكل 7 منظر حقيقي ملعدات القياس )a( ونقطة الربط 
.)b( بني توربينة الرياح والشبكة املرصية )PCC( املشرتكة

تعطي الرشكة الصانعة مواصفات توربينة الرياح املدروسة واملتمثلة يف قدرتها االسمية )كيلو واط( والجهد بني طورين )فولط( والرتدد االسمي )هرتز( 
ورسعة الرياح االسمية )م/ث(، باإلضافة لذلك ميكن أن تحسب قيمة القدرة الظاهرية لدارة القرص عند نقطة الربط املشرتكة )ميجا فولط أمبري( 

الشكل 6 املتوسط اليومي لرسعة الرياح خالل فرتة القياسات ]2[

الشكل 7 توربينة الرياح تحت االختبار ومعدات القياس )a( ونقطة الربط املشرتكة )b(ء]2[

مسجل الذاكرة )Memory Recorder( لقياس 
الشاحن )Charger(وتخزين قيم التيارات والجهود الكهربائية اللحظية

)Suitcase( حقيبة الجهاز)Differential Probe( مسبار تفاضيل
 لقياس الجهود الكهربائية اللحظية الخطية أو الطورية

)L1( الطور األول )L2( الطور الثاين )L3( الطور الثالث

)b()a(

نقطة الربط املشرتكة بني توربينة الرياح والشبكة 
الكهربائية املرصية عند الجهد املنخفض 690 فولط

)PCC at low voltage 690 v( 

 )clamp sensor( مالقط املجسات
لقياس التيارات الكهربائية



توربينة الرياح الواقعة تحت اختبار جودة الطاقة 
الكهربائية

الريش  ثالثية  اإلختبار  توربينة  متتلك 
 -  )upwind ( الريح  بعكس  واملوجهة 

لتغذية  ا مضاعف  مولد 
أربع  ذي  عالية  بكفاءة   )doubly fed(

 )wound rotor( دائر ملفوف  أقطاب مع 
باإلضافة إىل   )slip rings( وحلقات إنزالق 
ونظام   )active yaw( فعال  توجيه  نظام 
 )pitch system( للتحكم بزوايا الهجوم للريش
الذي ميكِّنها من العمل  ونظام تحكم متقدم 

بنطاق واسع من تغريُّ رسعة الدائر
إىل   rpm  900 من  وذلك   )rotor speed(

بإنتاج  مرتبط  التغري  هذا   ،rpm  1900

القدرة الكهربائية، مبعنى يقوم نظام التحكم 
الهجوم  بزوايا  التحكم  ونظام  التوربينة  يف 
عىل  باملحافظة   )pitch system( للريش 
خرج القدرة الكهربائية عند قيمتها االسمية 
وذلك عند رسعات الرياح العالية، بينام عند 
من  كل  يعمل  املنخفضة،  الرياح  رسعات 
النظامني السابقني عىل تحقيق أقىص حد من 
إعطاء  طريق  عن  الكهربائية  القدرة  خرج 
عدة  تقوم  ذلك  غري  أعظمي،  قدرة  معامل 
 )microprocessors( املعالجات امليكروية
يف  التقنية  الوظائف  بكل  والتحكم  مبراقبة 
توربينة الرياح، حيث يتوضع هذا النظام يف 

 .)nacelle( القمرة
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)أ(  نتائج اختبارات التشغيل املتواصل لتوربينة الرياح 

خالل فرتة القياس آنفة الذكر كان عدد القياسات للتوربينة تحت االختبار 135 قياس، حيث فرتة كل قياس استمرت عرش دقائق والتي تضمن خاللها 
تخزين القيم اللحظية للجهود والتيارات مبعدل 2 كيلو هرتز وهو الحد األدىن ملعدل أخذ كام موضح يف IEC 61400-21، فلحساب ارتعاش الجهد 
نقوم بادخال الحزم املخزنة للجهود والتيارات يف جهاز القياس إىل منوذج منذجة لحساب قيم التيارات والجهود والقدرة الفعالة وغري الفعالة حسب

IEC 61400-21 ، بعد ذلك تدخل القيم الناتجة للتيارات والجهود من النموذج السابق إىل منوذج آخر لحساب انبعاث ارتعاش الجهد الوهمي 
 ومن ثم معامالت ارتعاش الجهد وأخرياً انبعاث ارتعاش الجهد. الشكل 8 يظهر قيم معامالت ارتعاش الجهد  للتوربينة املختربة كتابع 

لحزم القدرة الفعالة ألجل زواية الربط °30= مع الشبكة الكهربائية الوهمية ]2[. 

الشكل 8 معامالت ارتعاش الجهد لتوربينة الرياح ]2[

كل نقطة زرقاء يف الشكل السابق ممثلة ملتوسط معامالت ارتعاش األطوار الثالثة للجهود املقيسة، ونالحظ من الشكل بأن قيم معامالت ارتعاش الجهد 
املتوسطة لكل حزمة قدرة فعالة ترتاوح من 0.79 إىل 3.8، وبحساب بسيط ترتاوح قيم انبعاث ارتعاش الجهد من 0.03 إىل 0.15 وهذه القيم أصغر 

من 0.35 ، نتيجة لذلك التوربينة محققة وفق IEC 61000-3-7 من ناحية ارتعاش الجهد.

سنقوم اآلن برسم الجهود والتيارات والقدرات الفعالة وغري الفعالة لحزمة قياس حسب IEC 61400-21، باإلضافة إىل عامل القدرة والرتدد
ويجب مالحظة قبل مناقشة األشكال بأن مجال محور العينات ملنحنيات الجهد والرتدد محدد وفق IEC 61400-21، وكل املنحنيات املعروضة بقيم 

.)per unit( لكل وحدة

)3
0 

 (
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نالحظ من الشكل 9 التغري الكبري بقيم القدرة الفعالة خالل فرتة القياس املستمرة لعرش دقائق والذي يظهر حساسية توربينة الرياح املختربة لتغري 
رسعة الرياح كبري باملقارنة مع أنواع آخرى من التوربينات، مام يفرس ذلك بأن نظام التحكم بالقدرة الفعالة )متعقب نقاط القدرة العظمى( للتوربينة 

ال تعمل بكفاءة عالية.

الشكل 9 القدرات الفعالة وغري الفعالة للمركبات املوجبة األساسية ]2[

الشكل 10 القيم الفعالة للجهود ثالثية الطور األساسية ]2[

نالحظ من الشكل 10 أن الجهد أعىل من 1 لكل وحدة ).p.u(، السبب هو بأن الرشكة الصانعة غريت مغري الجهد التابع للمحول ليك تستطيع توربينة 
الرياح الربط بالشبكة يف فصل الصيف وهي أحد مشاكل الربط يف هذه املحطة، باإلضافة إىل مالحظة التموجات يف القيمة الفعالة للجهد بنقطة الربط 

مع الشبكة الكهربائية.

a1rms, b1rms, c1rms

1+ 1+,
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 نالحظ من الشكل 11 كرثة النتوءات االبرية )spikes( يف منحني عامل القدرة للتوربينة املدروسة خالل فرتة القياس، والسبب يف ذلك هو كرثة تشغيل 
دارات القدح )firing circuits( يف لوحة القدرة االلكرتونية يف التوربينة من عمليات وصل وفصل للعنارص االلكرتونية؛ مثل ترانزستور ثنايئ القطب 
ذي البوابة املعزولة )Insulated-Gate Bipolar Transistor( ، تبعاً للتغري املتكرر بالقدرة الفعالة الناتجة، وهذه النتوءات قد تؤثر سلباً يف 

املستقبل عىل العنارص االلكرتونية للتوربينة مام يستوجب استشارة املختصني بالرشكة الصانعة عن هذه املشكلة.

الشكل 11 عامل القدرة للمركبة املوجبة األساسية ]2[

الشكل 12 الرتددات ثالثية الطور ]2[

f1, f2, f3

1+

1+

( حيث يعد تحديد  نالحظ التغريات اللحظية يف تردد الشبكة ضمن املجال املسموح به يف الشكل 12 كام ميكن استنتاج معدل التغري اللحظي فيه )
هذا العامل هام جدا الرتبينات الحديثة للتحكم بالقدرة الفعالة أثناء التغري املفاجئ و الرسيع يف الرتدد.
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)ب(  نتائج اختبارات عمليات الوصل والفصل لتوربينة الرياح

الشكالن 13 و14 يظهران قيم معامالت تغري الجهد وقيم معامالت خطوة االرتعاش عند عمليات الوصل لتوربينة الرياح مع الشبكة الوهمية من خالل 
زوايا الربط األربعة.

الشكل 13 معامالت تغري الجهد ]2[

نالحظ من الشكل 14 ازدياد معامل التغري بالجهد خالل اختبار وصل توربينة الرياح عند رسعة الريح االسمية مقارنة بوصل التوربينة عند رسعة الرياح 
االبتدائية، ويفرس هذا بأن نسبة دارة القرص )SCR( ينخفض مع ازدياد القدرة الفعالة املحقونة يف الشبكة وبالتايل تضعف الشبكة الكهربائية أي يصبح 

التغري يف الجهد الكهربايئ أكرب.

الشكل 14 معامالت خطوة ارتعاش الجهد ]2[

f

[ ]

[ ]
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بحساب بسيط من املعادلتني )6( و)7( ينتج لدينا عند عمليات الوصل لتوربينة الرياح عند اقالعها يف رسعة الرياح االبتدائية القيمة العظمى للتغري 
النسبي للجهد والذي يساوي 0.85 % وهي قيمة مقبولة ألنها أصغر من %10، وكذلك يظهر لدينا القيمة العظمى النبعاث ارتعاش الجهد 0.09 
وهي قيمة مقبولة ألنها أصغر من 0.35 ، بينام عند اقالع التوربينة عند رسعة الرياح االسمية كانت القيمة العظمى للتغري النسبي للجهد مساوياً 

%3.28 وهي قيمة مقبولة حسب IEC 61400-21 وكانت القيمة العظمى النبعاث ارتعاش الجهد 0.12 وهي قيمة مقبولة. 

الشكل 15 يوضح القيم الفعالة للتيار )a( والجهد )b( عند نقطة االتصال بالشبكة الختبار وصل احدى توربينات الرياح ذات املولد ذي القفص 
السنجايب عند رسعة الرياح االسمية.

)a(

)b(

الشكل 15 القيم الفعالة للتيار )a( والجهد )b( عند نقطة االتصال بالشبكة ]2[

Ia1rms, Ib1rms, Ic1rms

a1rms, b1rms, c1rms
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نالحظ من الشكل b-15 كيف أن الجهد عند نقطة PCC قد انخفض إىل قيمة غري مسموحة حوايل %87 من الجهد االسمي عند وصل توربينة الرياح 
مع الشبكة، باالضافة ميكن املالحظة كيف أن طبيعة الجهد تغريت من حالة االستقرار قبل الربط اىل حالة عدم االستقرار )التموجات الظاهرة يف الشكل( 

بعد الربط وهذا يطرح سؤال كبري عىل تأثري طبيعة الشبكة الكهربائية عىل محددات جودة الطاقة لتوربينات الرياح.

الخالصة

نستنتج مام سبق تأثري طبيعة الشبكة الكهربائية عند نقطة اتصال توربينة الرياح املدروسة عىل عدم تحقيق بعض محددات جودة الطاقة املجال 
املسموح به من قبل IEC 61400-21 ، باإلضافة إىل أن توربينات الرياح قدمية لدرجة أنها صنعت قبل تطوير متطلبات ربط توربينات الرياح مع 

الشبكات الكهربائية IEC 61400-21 ، وهذا ما أدى إىل عدم القيام بإختبارات التحكم لكل من القدرة الفعالة والغري فعالة لتوربينات الرياح.

وعىل هذا االساس ولضامن األداء األمثل لكامل نظام اإلنتاج الكهربايئ من توربينات الرياح املربوطة بالشبكة باإلضافة إىل استخالص الطاقة العظمى منها 
بكلفة أقل وأيضا لضامن التوافق مع متطلبات الشبكة يلزم رضورة تقسيم العمل إىل مرحلتني أساسيتني:

املرحلة األوىل: مرحلة الدراسة املسبقة والتي تضمن وضع سيناريوهات أولية بشكل برمجي أو مخربي لتحقيق النقاط الرئيسية االتية:
١- االختيار األمثل لنوع وخصائص توربينة الرياح واختبارها مبا يتوافق مع رشوط الربط يف الشبكات طبقاً للحالة الفعلية لهذه الشبكات عند نقاط الربط

٢- تصميم مزرعة الرياح بالقدرة املطلوبة للحصول عىل اإلنتاج األمثل للطاقة الكهربائية
٣- دراسة تأثري ربط مزرعة الرياح عىل خصائص الشبكة الكهربائية مع ايجاد الحلول املناسبة للربط األمثيل

املرحلة الثانية: مرحلة القياس والتحقق وتأيت بعد اإلختيار إلحدى لسيناريوهات املناسبة فنيا وماليا للبدء بعملية التعاقد والدراسات الفنية والتنفيذ، 
حيث يتم التحقق بعد التنفيذ وخالل مرحلة التشغيل من النقاط املذكورة سابقا ومدى توافقها أثناء الدراسة الربمجية أو املخربية عىل:

١- املدى الطويل
٢- املدى القصري

وبشكل  علينا  يتوجب  املتجددة،  الطاقات  من  متزايدة  تتضمن حصص  متكاملة  توليد طاقة  سيناريوهات  تجاه  والرسيع  الواسع  العاملي  التوجه  مع 
جدي اإلملام بالحيثيات الجديدة التي ترتبط بهذه السيناريوهات، وذلك باألخذ بعني االعتبار تغريات الشبكات الكهربائية وقدرة التكنولوجيا الحديثة 
لتوربينات الرياح )أو أنواع أخرى للطاقات املتجددة( عىل مواكبة أو تغطية هذه التغريات. من أهم الخطوات املقرتحة التي ميكن اتخاذها يف هذا 
الخصوص هو مفهوم )Re-powering( برتكيب توربينات الرياح الحديثة يف مواقع املرشوعات القدمية التي شارف العمر االفرتايض لتوربينات الرياح 
املركبة فيها عىل االنتهاء، ومنها عيل سبيل املثال بعض مرشوعات الرياح بالزعفرانة والغردقة. إن تطور السوق العاملية لطاقة الرياح جعل التوربينات 
الحديثة ذات خاصيات متميزة تتأقلم مع املتطلبات الفنية الدولية من حيث الربط عىل الشبكات الكهربائية وضامن عمل توربينات الرياح ألطول وقت 
ممكن مع ضامن استقرار الشبكة الكهربائية طول فرتة العمل. وقد قامت معظم الرشكات املنتجة للتوربينات بتطوير توربينات رياح تتوافق مع أحدث 
املعايري الدولية والتي عىل سبيل املثال ال الحرص تؤمن عملية التوليد للمركبات العكسية يف الشبكة يف حال وجود عطل غري متناظر، كام أن توافر أنظمة 

التخزين ومتحكامت الجهد يساعد أيضاً عىل توفري استقرار الشبكات الكهربائية ودعم تطوير أدائها.
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