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LỜI MỞ ĐẦU
1. Ủy ban điện kỹ thuật quốc tế (IEC) là tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa gồm các ủy ban điện kỹ thuật
quốc gia (Các Ủy ban Quốc gia của IEC). Mục tiêu của IEC là thúc đẩy hợp tác quốc tế về tất cả các vấn
đề liên quan đến tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực điện và điện tử. Để đạt được các mục đích này và ngoài
các hoạt động này, IEC còn xuất bản những tiêu chuẩn quốc tế, các đặc tính kỹ thuật, các báo cáo kỹ
thuật, các đặc tính sẵn có đã công bố (PAS) và những hướng dẫn [sau đây gọi là “(những) ấn phẩm”].
Việc biên soạn những tài liệu này được giao cho các ủy ban kỹ thuật; một ủy ban quốc gia bất kỳ của
IEC nếu có quan tâm đến đề tài sẽ được trình bày trong ấn phẩm đều có thể tham gia vào công việc
biên soạn này. Các tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ hoặc phi chính phủ có quan hệ với IEC cũng có
thể tham gia vào công việc này. IEC hợp tác chặt chẽ với Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa (ISO) theo
các điều kiện được xác định trong thỏa thuận giữa hai tổ chức này.
2. Những quyết định hoặc thỏa thuận chính thức của IEC về các vấn đề kỹ thuật sẽ thể hiện, sát nhất có
thể, sự đồng thuận quan điểm quốc tế về những trình bày của các ủy ban kỹ thuật đại diện cho tất cả
các ủy ban quốc gia của IEC có quan tâm.
3. Những ấn phẩm của IEC ở dạng những đề xuất cho áp dụng quốc tế và được các ủy ban quốc gia của
IEC chấp nhận về điểm này. Trong khi tất cả những nỗ lực hợp lý được thực hiện để đảm bảo rằng nội
dung kỹ thuật của các ấn phẩm là chính xác, IEC không chịu trách nhiệm về cách chúng được sử dụng
hoặc sự hiểu không đúng của người sử dụng cuối cùng.
4. Để thúc đẩy sự nhất quán quốc tế, các Ủy ban quốc gia của IEC cam kết áp dụng những ấn phẩm của
IEC một cách minh bạch ở mức tối đa có thể trong các ấn phẩm quốc của gia hoặc của khu vực. Nếu có
sự khác biệt giữa ấn phẩm của IEC và ấn phẩm tương ứng của quốc gia hoặc khu vực thì những khác
biệt này phải được được chỉ rõ trong ấn phẩm của quốc gia hoặc khu vực.
5. IEC không đưa ra quy trình đánh dấu thể hiện sự phê chuẩn của mình và không chịu trách nhiệm về
bất kỳ thiết bị nào được công bố là phù hợp với một Ấn phẩm của IEC.
6. Tất cả những người sử dụng phải đảm bảo rằng họ có bản phát hành mới nhất của ấn phẩm này.
7. Không có trách nhiệm nào được gán cho IEC hoặc các giám đốc, cán bộ, người làm hoặc đại lý của IEC
bao gồm cả những chuyên gia cá nhân và các thành viên của các ủy ban kỹ thuật và các ủy ban quốc gia
của IEC về bất kỳ sự thương vong về người, hư hỏng tài sản hoặc những thiệt hại khác bất kể bản chất
như thế nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, hoặc đối với các chi phí (kể cả những phí pháp lý) và những
chi phí phát sinh từ ấn phẩm, sử dụng, hoặc dựa vào ấn phẩm này của IEC hoặc những ấn phẩm khác
của IEC.
8. Lưu ý đối với những tài liệu tham chiếu có tính quy phạm được trích dẫn trong ấn phẩm này. Sự sử
dụng những ấn phẩm tham chiếu là cần thiết đối để áp dụng đúng ấn phẩm này.
9. Lưu ý đối với khả năng rằng một số phần của Ấn phẩm này của IEC có thể phải chịu quyền sáng chế.
IEC sẽ không chịu trách nhiệm về việc xác định bất kỳ một hoặc tất cả các quyền sáng chế này.
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Tiêu chuẩn quốc tế IEC 61400 – 21 đã được ủy ban kỹ thuật 88 của IEC biên soạn cho các tua bin gió.
Xuất bản lần hai này loại bỏ và thay thế xuất bản lần 1 vào năm 2001. Lần xuất bản này có đưa vào sửa
đổi kỹ thuật.
Lần xuất bản này bao gồm những mục mới sau đây so với lần xuất bản trước:
Liên sóng hài và sự méo dòng điện (<9 kHz)
Đáp ứng đối với sự sụt điện áp
Các giới hạn độ dốc của công suất tác dụng và điều khiển điểm đặt
Công suất phản kháng và điều khiển điểm đặt
Bảo vệ lưới điện và thời gian nối lại sau các sự cố lưới điện
Văn bản của tiêu chuẩn này dựa vào các tài liệu sau:
FDIS

88/317/FDIS

Báo cáo biểu quyết
88/326/RVD

Thông tin đầy đủ về biểu quyết thông qua tiêu chuẩn này có thể thấy trong báo cáo biểu quyết nêu ở
bảng trên.
Ấn phẩm này đã được soạn thảo theo các Chỉ thị của ISO / IEC, Phần 2.

Danh mục tất các các phần của seri IEC 61400, dưới tiêu đề chung Tua bin gió, có trên website của IEC.
Ủy ban đã quyết định rằng những nội dung của ấn phẩm này sẽ không thay đổi cho đến khi kết quả bảo
dưỡng được đăng trên trang web của IEC http://webstore.iec.ch vào ngày liên quan đến xuất bản cụ thể.
Vào ngày này, sự xuất bản sẽ được:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

tái khẳng định
rút lui
thay thế bằng một xuất bản đã được sửa chữa, hoặc
đã được sửa, bổ sung

GIỚI THIỆU
Mục đích của phần này của tiêu chuẩn IEC 61400 là cung cấp một phương pháp luận thống nhất đảm
bảo sự nhất quán và chính xác trong trình bày, thử nghiệm và đánh giá đặc tính chất lượng điện của các
tua bin gió nối lưới (WTs). Đặc tính chất lượng điện ở đây bao gồm các đặc tính kỹ thuật của tua bin gió,
chất lượng điện áp (sự nhấp nháy và phát xạ các sóng hài), đáp ứng đối với sự sụt điện áp, điều khiển
công suất (điều khiển công suất tác dụng và công suất phản kháng), bảo vệ lưới điện và thời gian kết nối
lại lưới.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 61400 đã được biên soạn với dự kiến là nó sẽ được những đối tượng sau
áp dụng:

▪▪ nhà chế tạo tua bin gió đang cố gắng đáp ứng đặc tính chất lượng điện đã được xác định;
▪▪ người mua tua bin gió trong việc xác định đặc tính chất lượng điện như trên;
▪▪ người vận hành tua bin gió khi họ có thể được yêu cầu kiểm tra để xác minh rằng tua bin gió đã đạt
được những đặc tính chất lượng điện đã công bố hoặc đã được yêu cầu;
▪▪ người lập quy hoạch hoặc người điều chỉnh tua bin gió phải có khả năng xác định chính xác và hợp lý
ảnh hưởng của một tua bin gió lên chất lượng điện áp để đảm bảo rằng hệ thống này đã được thiết kế
đạt các yêu cầu về chất lượng điện áp tương ứng;
▪▪ cơ quan cấp chứng nhận tua bin gió hoặc tổ chức kiểm nghiệm các phần của tua bin gió trong việc
đánh giá đặc tính chất lượng điện của loại tua bin gió đó;
▪▪ người làm quy hoạch hoặc người điều khiển lưới điện phải có khả năng xác định yêu cầu nối lưới cho
một tua bin gió.

Phần này của tiêu chuẩn IEC 61400 cung cấp những khuyến nghị cho công việc chuẩn bị đo và đánh giá
đặc tính chất lượng điện của các tua bin gió nối lưới. Phần này của tiêu chuẩn IEC 61400 sẽ mang lại lợi
ích cho các bên tham gia chế tạo, quy hoạch lắp đặt, xin phép, vận hành, sử dụng, thử nghiệm và điều
khiển các tua bin gió. Các kỹ thuật đo và phân tích đề xuất trong phần này của tiêu chuẩn IEC 61400 cần
được tất cả các bên áp dụng để đảm bảo sự liên tục phát triển và vận hành các tua bin gió được thực hiện
trong một môi trường thông tin nhất quán và chính xác.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 61400 trình bày các quy trình đo và phân tích với kỳ vọng sẽ cung cấp các
kết quả nhất quán có thể được nhân rộng bởi những đối tác khác.
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TUA BIN GIÓ –
Phần 21: Đo và đánh giá đặc tính chất lượng
điện của các tua bin gió nối lưới
1 Phạm vi
Phần này của tiêu chuẩn IEC 61400 bao gồm:

▪▪ định nghĩa và đặc tính định lượng sẽ được xác định để mô tả đặc tính chất lượng điện của một tua bin
gió nối lưới;
▪▪ các quy trình đo để định lượng đặc tính;
▪▪ quy trình đánh giá sự tuân thủ những yêu cầu về chất lượng điện, bao gồm ước tính chất lượng điện kỳ
vọng từ loại tua bin gió khi được triển khai ở một địa điểm cụ thể, có thể thành các nhóm tua bin gió.

Các quy trình đo có hiệu lực đối với các tua bin gió đơn có nối lưới ba pha. Các quy trình đo là có giá trịcó
hiệu lực đối với kích cỡ bất kỳ của tua bin gió, mặc dù phần này của tiêu chuẩn IEC 61400 chỉ yêu cầu thử
nghiệm và xác định đặc tính đối với các loại tua bin gió có PCC (Điểm nối chung) ở điện áp trung thế (MV)
hoặc điện áp cao thế (HV) như được quy định trong phần này của tiêu chuẩn IEC 61400.
Các đặc tính đã đo chỉ có hiệu lực đối với cấu hình cụ thể và phương thức vận hành của loại tua bin gió
được đánh giá. Cần có sự đánh giá riêng đối với các cấu hình khác, kể cả các cấu hình có các thông số điều
khiển đã thay đổi làm cho tua bin gió hoạt động với chất lượng điện khác với kỳ vọng

Các quy trình đo được thiết kế để có thể không phụ thuộc vào một địa điểm cụ thể, để cho đặc tính chất
lượng điện đo được, ví dụ tại một địa điểm thử nghiệm, cũng có thể được coi là có giá trị cho các địa điểm
khác.
Quy trình đánh giá sự tuân thủ những yêu cầu chất lượng điện là có giá trị đối với các tua bin gió có PCC
ở MV hoặc HV trong các hệ thống điện có tần số cố định dao động trong khoảng ± 1 Hz, và đủ khả năng
điều chỉnh công suất tác dụng và công suất phản kháng. Trong các trường hợp khác, những nguyên tắc về
đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu chất lượng điện có thể vẫn được sử dụng như một hướng dẫn.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 61400 là cho thử nghiệm các tua bin gió, mặc dù có các thông tin cũng có thể
hữu dụng cho thử nghiệm các trang trại điện gió.
GHI CHÚ: Phần này của tiêu chuẩn IEC 61400 sử dụng các thuật ngữ sau cho điện áp của hệ thống:
hạ thế (LV) cho Un ≤ 1 kV
trung thế (MV) cho 1 kV < Un ≤ 35 kV
cao thế (HV) cho Un > 35 kV
2 Những tài liệu tham chiếu có tính quy phạm

Những tài liệu tham chiếu sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tài liệu này. Đối với các tài liệu tham chiếu
có ghi thời gian, thì chỉ áp dụng những xuất bản đã được trích dẫn. Đối với những tài liệu không ghi thời
gian, thì áp dụng lần xuất bản mới nhất của tài liệu tham chiếu.
IEC 60044-1, Máy biến thế đo lường – Phần 1: Máy biến dòng
IEC 60044-2, Máy biến thế đo lường – Phần 2: Máy biến điện áp cảm ứng

IEC 60050-161, Từ vựng điện kỹ thuật quốc tế - Phần 161: Khả năng tương thích
IEC 60050-415, Từ vựng điện kỹ thuật quốc tế - Phần 415: Các hệ thống máy phát điện tua bin gió
IEC 6000-4-7: 2002, Khả năng tương thích điện từ trường (EMC) – Phần 4-7: Các kỹ thuật thử nghiệm và
đo – hướng dẫn chung về đo và dụng cụ đo sóng hài và sóng liên hài cho các hệ thống cung cấp điện và
các thiết bị nối vào chúng.
IEC 6000-4-15, Khả năng tương thích điện từ trường (EMC) – Phần 4: Các kỹ thuật thử nghiệm và đo –
Phần 15: Máy đo độ nhấp nháy – Các đặc tính kỹ thuật cơ sở và thiết kế
IEC 61400-12-1, Tua bin gió – Phần 12-1: Đo tính năng hoạt động điện của các tua bin gió sản xuất điện
năng
IEC 61800-3:2004, Các hệ thống truyền động điện có tốc độ điều chỉnh – Phần 3: những yêu cầu của EMC
và những phương pháp thử nghiệm cụ thể
IEC 62998, Các đặc tính hoạt động và phương pháp hiệu chỉnh đối với các hệ thống thu nhận dữ liệu dạng
số và các phần mềm liên quan
3 Các thuật ngữ và định nghĩa
Trong tài liệu này, các thuật ngữ và định nghĩa sau được áp dụng.

3.1
Vận hành liên tục (đối với tua bin gió)
là vận hành bình thường của tua bin gió trừ các vận hành khởi động và dừng
3.2
tốc độ gió khởi động (đối với tua bin gió)
là tốc độ gió thấp nhất mà ở đó tua bin bắt đầu sản xuất điện
(IEV 415-03-05)

3.3
hệ số nhấp nháy trong vận hành liên tục (đối với tua bin gió)
là một đo chuẩn hóa phát xạ nhấp nháy trong vận hành liên tục của tua bin gió:

Trong đó:

Pst,fic

là sự phát xạ nhấp nháy từ tua bin gió trên lưới điện giả tưởng

Sk,fic

là công suất biểu kiến ngắn mạch của lưới điện giả tưởng

Sn

là công suất biểu kiến định mức của tua bin gió

GHI CHÚ: Hệ số nhấp nháy đối với vận hành liên tục cũng là hệ số cho vận hành thời gian ngắn (10 phút)
và thời gian dài (hai giờ)
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3.4
hệ số bước nhấp nháy (đối với tua bin gió)
là một đo chuẩn hóa phát xạ nhấp nháy do một vận hành chuyển mạch của tua bin gió:

3.10
điểm ghép nối chung
PCC
là điểm của một lưới cung cấp, gần nhất về mặt điện đến một phụ tải, mà ở đó có các phụ tải khác, hoặc
có thể nối vào.

GHI CHÚ 1: Các phụ tải này có thể là các máy móc, thiết bị hoặc hệ thống, hoặc những hệ thống riêng của khách hàng

Trong đó:

Tp
là khoảng thời gian đo, đủ dài để đảm bảo rằng sự quá độ của vận hành chuyển mạch đã
giảm, mặc dù đã hạn chế để loại trừ khả năng dao động do nhiễu loạn.
Pst,fic
Sn

Sk,fic

là phát xạ nhấp nháy từ tua bin gió trên lưới điện giả tưởng;
là công suất biểu kiến định mức của tua bin gió

là công suất biểu kiến ngắn mạch của lưới điện giả tưởng

GHI CHÚ; Hệ số nhấp nháy Pst,fic ở đây được đánh giá trong cả khoảng thời gian Tp.

3.5
công suất lớn nhất đo được (đối với tua bin gió)
là công suất (với một thời gian trung bình xác định) quan sát được trong vận hành liên tục của tua bin gió
3.6
góc pha tổng trở của mạng lưới
là góc pha của tổng trở ngắn mạch của lưới điện
Ψk =arctan (Xk/Rk)

Trong đó:
Xk
là điện kháng ngắn mạch của mạng lưới

Rk

là điện trở ngắn mạch của mạng lưới

3.7
vận hành bình thường (đối với tua bin gió)
là vận hành không có sự cố, tuân thủ mô tả trong sổ tay hướng dẫn tua bin gió

3.8
phương thức vận hành (đối với tua bin gió)
là vận hành theo chế độ đặt điều khiển, ví dụ phương thức điều khiển điện áp, phương thức điều khiển
tần số, phương thức điều khiển công suất phản kháng, phương thức điều khiển công suất tác dụng, vv.
3.9
công suất phát (đối với tua bin gió)
là công suất điện tác dụng do tua bin gió cung cấp ở đầu ra của nó
[IEV 415-04-02, sửa đổi]

GHI CHÚ 2: Trong một số ứng dụng, thuật ngữ “ghép nối chung” được hạn chế ở các mạng lưới điện công cộng.

[IEV 161-07-15, sửa đổi]

3.11
hệ thống thu gom điện (đối với tua bin gió)
là hệ thống thu gom điện từ tua bin gió và nạp vào một lưới cung cấp điện
[IEV 415-04-06, sửa đổi]

3.12
Công suất biểu kiến định mức (đối với tua bin gió)
là công suất biểu kiến từ tua bin gió khi vận hành ở dòng điện định mức và điện áp và tần số danh định:

Trong đó:
Un
In

là điện áp danh định

là dòng điện định mức

3.13
dòng điện định mức (đối với tua bin gió)
là dòng điện ra liên tục lớn nhất mà một tua bin gió được thiết kế để đạt được trong các điều kiện vận
hành bình thường.

3.14
công suất định mức (đối với tua bin gió)
là công suất điện phát ra liên tục lớn nhất mà một tua bin gió được thiết kế đạt được trong các điều kiện
vận hành bình thường
[IEV 415-04-03, sửa đổi]
3.15
tốc độ gió định mức (đối với tua bin gió)
là tốc độ gió mà ở đó tua bin gió đạt được công suất định mức
[IEV 415-03-04, sửa đổi]
3.16
đứng yên (đối với tua bin gió)
là trạng thái của một tua bin gió đang ngừng hoạt động
[IEV 415-01-15]
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3.17
khởi động (đối với tua bin gió)
là trạng thái quá độ của tua bin gió giữa trạng thái đứng yên và trạng thái sản xuất điện
3.18
vận hành chuyển mạch (đối với tua bin gió)
là sự khởi động hoặc chuyển mạch giữa các máy phát điện

3.19
cường độ nhiễu loạn
là tỷ số giữa sự lệch chuẩn tốc độ gió với tốc độ gió trung bình, được xác định từ cùng một bộ mẫu số liệu
đo của tốc độ gió, và lấy trong một khoảng thời gian xác định
[IEV 415-03-25]
3.20
hệ số thay đổi điện áp (đối với tua bin gió)
là số đo chuẩn hóa sự thay đổi điện áp do vận hành chuyển mạch của tua bin gió

4. Ký hiệu và đơn vị
Trong phần này của tiêu chuẩn IEC 61400, những ký hiệu và đơn vị sau được sử dụng
Sự thay đổi điện áp lớn nhất được phép (%)
Ψk

Sự thay đổi điện áp lớn nhất được phép (%)

∝m (t)

Góc điện của thành phần điện áp cơ sở đo được (o)

β

c(Ψk)
d
EPlti
EPsti
fg
fover
funder
fy,i
h
Ih,i

Trong đó:

im
In

Ufic,min và Ufic, max
		

là giá trị thấp nhất và cao nhất của một khoảng thời gian RMS của điện
áp pha - trung tính trên lưới điện giả tưởng trong vận hành chuyển mạch;

Sn			

là công suất biểu kiến định mức của tua bin gió

Un			
Sk,fic			

là điện áp pha – pha danh định;

là công suất biểu kiến ngắn mạch của lưới điện giả tưởng

kf (Ψk )
ki
ku (Ψk )
Lfic
N10m
N120m
Nbin
ni

GHI CHÚ: Hệ số thay đổi điện áp ku giống như ki là tỷ số giữa dòng điện vào lớn nhất và dòng điện định mức, mặc dù ku là hàm của

Nm

3.21
tua bin gió
là hệ thống biến đổi động năng của gió thành năng lượng điện

Nwt

góc pha tổng trở của lưới điện. Giá trị cao nhất của ku sẽ là gần sát ki về mặt số học.

3.22
các đầu cuối của tua bin gió
là điểm, là một phần của tua bin gió được nhà cung cấp tua bin gió xác định mà ở đó có thể đấu nối tua
bin gió vào hệ thống thu gom điện.

Nm,i
Nm,i,c<x
P
P0,2
P60
P600
Plt
Pn
Pr(c<x)
Pst
Pst,fic
Q
Rfic

Góc pha của tổng trở của mạng lưới (o)

Số mũ liên quan với tổng sóng hài

Hệ số nhấp nháy đối với vận hành liên tục
Sự thay đổi tương đối của điện áp (%)

Giới hạn phát xạ nhấp nháy thời gian dài

Giới hạn phát xạ nhấp nháy thời gian ngắn

Tần số danh định của lưới điện (50 Hz hoặc 60 Hz)
Mức bảo vệ quá tần số

Mức bảo vệ dưới tần số

Tần số xuất hiện tốc độ gió trong bin tốc độ gió thứ i
Bậc của sóng hài

Biến dạng dòng hài bậc h của tua bin thứ i (A)
Dòng điện tức thời đo được (A)
Dòng điện định mức

Hệ số bước nhấp nháy

Tỷ số của dòng kích từ lớn nhất và dòng định mức

Hệ số thay đổi điện áp

Điện cảm của lưới điện giả tưởng (H)

Số lớn nhất của một loại vận hành chuyển mạch trong khoảng thời gian 10 phút

Số lớn nhất của một loại vận hành chuyển mạch trong khoảng thời gian 120 phút
Tổng số các bin tốc độ gió trong khoảng giữa νcut-in và 15 m/s
Tỷ số của máy biến thế ở tua bin gió thứ i

Tổng số các giá trị hệ số nhấp nháy đo được

Số các giá trị hệ số nhấp nháy đo được trong bin tốc độ gió thứ i

Số các giá trị hệ số nhấp nháy nhỏ hơn x trong bin tốc độ gió thứ i
Số lượng tua bin gió

Công suất tác dụng (W)

Công suất tác dụng lớn nhất đo được (giá trị trung bình 0,2 s) (W)
Công suất tác dụng lớn nhất đo được (giá trị trung bình 60 s) (W)

Công suất tác dụng lớn nhất đo được (giá trị trung bình 600 s) (W)
Hệ số nhiễu loạn nhấp nháy thời gian dài

Công suất tác dụng định mức của tua bin gió (W)
Sự phân phối tích lũy của c

Hệ số nhiễu loạn nhấp nháy thời gian ngắn

Nhiễu loạn nhấp nháy thời gian ngắn ở lưới điện giả tưởng
Công suất phản kháng (var)

Điện trở của lưới điện giả tưởng (Ω)
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Sk
Sk,fic
Sn
THC
Tp
U
u0 (t)
ufic (t)
Ufic,max
Ufic,min
Un
Uunder
Uover
νa
νcut-in
νi
wi
Xfic
Z1
Z2

Công suất biểu kiến ngắn mạch của lưới điện (VA)

Công suất biểu kiến ngắn mạch của lưới điện giả tưởng (VA)
Công suất biểu kiến định mức của tua bin gió (VA)
Tổng biến dạng của dòng hài (% của In)

6.2 Đặc tính kỹ thuật của tua bin gió
Các số liệu định mức của tua bin gió (tham chiếu vào các đầu nối của tua bin) sẽ được xác định bao gồm
Pn, Sn, Un và In.

Khoảng thời gian quá độ của (các) vận hành chuyển mạch

GHI CHÚ: Các số liệu định mức chỉ được sử dụng cho mục đích chuẩn hóa trong phần này của tiêu chuẩn IEC 61400

Điện áp tức thời mô phỏng pha – pha trên lưới điện giả tưởng (V)

6.3.1 Điều khoản chung

Điện áp pha – trung tính danh định (V)

Những đặc tính biến động điện áp (nhấp nháy và thay đổi điện áp) do tua bin gió phải được mô tả theo
quy định trong mục 6.3.2 và mục 6.3.3.

Điện áp pha – pha (V)

Điện áp tức thời pha – trung tính của một nguồn điện áp lý tưởng (V)
Điện áp pha – trung tính lớn nhất ở lưới điện giả tưởng (V)

Điện áp pha – trung tính nhỏ nhất ở lưới điện giả tưởng (V)
Mức bảo vệ dưới điện áp
Mức bảo vệ quá điện áp

Tốc độ gió trung bình năm (m/s)
Tốc độ gió khởi động (m/s)

Điểm giữa của bin tốc độ gió thứ i

Trọng số đối với bin tốc độ gió thứ i

Trở kháng của lưới điện giả tưởng (Ω)

Tổng trở của giới hạn ảnh hưởng của ngắn mạch trên lưới thượng nguồn (Ω)
Tổng trở giữa các pha hoặc đến đất trong khi ngắn mạch (Ω)

5. Những chữ viết tắt

Những chữ viết tắt sau được sử dụng trong phần này của tiêu chuẩn IEC 61400
Bộ biến đổi A/D Bộ biến đổi từ tương tự (analogue) sang số (digital)
DFT
Biến đổi Fourier rời rạc
HV
Cao thế
LV
Hạ thế
MV
Trung thế
PCC
Điểm nối ghép chung
RMS
Căn quân phương
SCADA
Điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu
THC
Tổng độ méo dòng hài
WT
Tua bin gió
6. Các thông số của đặc tính chất lượng điện của tua bin gió
6.1 Điều khoản chung

Điều này đưa ra những định lượng phải được công bố để mô tả đặc tính chất lượng điện của một tua bin
gió, ví dụ các đặc tính kỹ thuật của tua bin gió (6.2), chất lượng điện áp (từ 6.3 đến 6.4), đáp ứng sụt điện
áp (6.5), điều khiển công suất (từ 6.6 đến 6.7), bảo vệ lưới điện và kết nối lại (từ 6.8 đến 6.9). Hình thức
báo cáo mẫu được trình bày trong Phụ lục A.
Quy ước về đánh dấu máy phát điện sẽ được sử dụng, ví dụ, chiều dương của trào lưu công suất được
định nghĩa là từ máy phát điện đến lưới điện. Nếu tua bin gió được thay thế bằng một điện trở và một cảm
biến, thì cả công suất tác dụng và công suất phản kháng đều là âm.

6.3 Biến động điện áp

6.3.2 Vận hành liên tục

Hệ số nhấp nháy của tua bin gió đối với vận hành liên tục, c(Ψk, νa) sẽ được báo cáo là phân vị thứ 99 đối
với các góc pha của tổng trở của lưới Ψk = 30o, 50o, 70o và 85o trong một Bảng cho bốn phân bố tốc độ gió
khác nhau với tốc độ gió trung bình năm tương ứng là νa = 6 m/s, 7,5 m/s, 8,5 m/s và 10 m/s. Các giá trị
tốc độ gió trung bình của 10 phút sẽ được giả định cho phân bố Rayleigh (xem Ghi chú). Tốc độ gió trung
bình năm tham chiếu tại chiều cao trục cánh quạt của tua bin gió.
Những đặc tính này phải được công bố cho tua bin gió đang vận hành có công suất phản kháng gần bằng
zero, ví dụ, nếu có thể áp dụng điều khiển điểm đặt thì công suất phản kháng phải được đặt ở Q = 0. Nếu
sử dụng phương thức vận hành khác thì phải công bố rõ ràng điều này.

GHI CHÚ: Phân bố Rayleigh là sự phân bố xác suất phù hợp chung với sự phân bố tốc độ gió hàng năm. Phân bố Rayleigh có thể
được mô tả bằng công thức:

Trong đó:
F(v)
va

v

là hàm số phân bố xác suất tích lũy Rayleigh đối với tốc độ gió;

là tốc độ gió trung bình năm ở độ cao của trục cánh quạt của tua bin
là tốc độ gió

6.3.3 Vận hành chuyển mạch
Đặc tính sẽ được công bố cho các loại vận hành chuyển mạch sau đây:
a.
b.
c.

Khởi động tua bin gió ở tốc độ gió khởi động
Khởi động tua bin gió ở tốc độ gió định mức hoặc tốc độ gió cao hơn.
Trường hợp xấu nhất của chuyển mạch giữa các máy phát điện (chỉ có thể áp dụng cho các tua bin có
nhiều hơn một máy phát điện hoặc một máy phát điện có nhiều cuộn dây). Xem Ghi chú 1.
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Đối với mỗi loại vận hành chuyển mạch trên, các giá trị của các thông số dưới đây sẽ được công bố (Xem
Ghi chú 2 và 3):
▪▪ Số lớn nhất N10m của vận hành chuyển mạch trong khoảng thời gian 10 phút.
▪▪ Số lớn nhất N120m của vận hành chuyển mạch trong khoảng thời gian 2 giờ.
▪▪ Hệ số bước nhấp nháy kf(Ψk) đối với các góc pha của tổng trở của lưới là Ψk = 30o, 50o, 70o, và 85o.
▪▪ Hệ số thay đổi điện áp ku(Ψk) đối với các góc pha của tổng trở của lưới là Ψk = 30o, 50o, 70o, và 85o.

Các đặc tính sẽ được công bố đối với vận hành tua bin gió có công suất phản kháng gần bằng zero, ví dụ,
nếu có thể áp dụng điều khiển điểm đặt thì đặt công suất phản kháng thì Q = 0. Nếu sử dụng phương thức
vận hành khác thì điều này phải được công bố rõ.

GHI CHÚ 1 Trường hợp xấu nhất của chuyển mạch giữa các máy phát điện là trong hoàn cảnh hệ số bước nhấp nháy được xác định
là vận hành chuyển mạch tạo ra hệ số bước nhấp nháy cao nhất, và trong trường hợp hệ số thay đổi điện áp được xác định là vận
hành chuyển mạch tao ra hệ số thay đổi điện áp cao nhất.

GHI CHÚ 2 Các thông số N10m và N120m có thể dựa vào thông tin của nhà chế tạo, còn kf(Ψk) và ku(Ψk) phải đo và tính.

6.5 Đáp ứng các sụt điện áp
Đáp ứng của tua bin gió đối với các sụt điện áp nêu trong Bảng 1 sẽ được công bố cho tua bin gió vận
hành trong khoảng a) từ 0,1 Pn đến 0,3 Pn và b) trên 0,9 Pn. Sự đáp ứng được công bố này sẽ bao gồm các
kết quả từ hai thử nghiệm liên tiếp của mỗi trường hợp (VD1 – VD6) theo chuỗi thời gian của công suất
tác dụng, công suất phản kháng, dòng điện tác dụng, dòng điện phản kháng và điện áp ở các đầu ra của
tua bin gió trong khoảng thời gian ngắn trước khi xảy ra sụt điện áp và cho đến khi sự sụt điện áp đã qua,
nhưng cũng phải xác định rõ phương thức vận hành tua bin gió.

Thử nghiệm này về cơ bản là để kiểm tra sự đáp ứng của tua bin gió đối với các sụt điện áp (do sự cố lưới
điện) và đưa ra cơ sở cho đánh giá mô hình mô phỏng số học của tua bin gió. Các phương án thử nghiệm
và đo (ví dụ góc chúc ngóc và tốc độ quay) có thể được thực hiện và lập báo cáo cho đánh giá chi tiết hơn
các mô hình mô phỏng và sự phù hợp với những yêu cầu riêng của quy chuẩn lưới điện.
Bảng 1 – Đặc tính của các sụt điện áp. Biên độ, thời gian và hình dạng được xác định cho sụt điện
áp xuất hiện khi tua bin gió đang thử nghiệm không nối vào lưới

GHI CHÚ 3 Tùy thuộc vào hệ thống điều khiển của tua bin gió, số lớn nhất của vận hành chuyển mạch trong khoảng thời gian 2 giờ
có thể ít hơn 12 lần số vận hành chuyển mạch lớn nhất của vận hành chuyển mạch trong khoảng thời gian 10 phút.

6.4 Sóng hài dòng, liên sóng hài và các thành phần tần số cao hơn

Sự phát xạ các sóng hài của dòng điện, các liên sóng hài và các thành phần tần số cao hơn trong thời gian
vận hành liên tục phải được công bố (xem Ghi chú).

Các giá trị của các thành phần dòng riêng rẽ (sóng hài, liên sóng hài và các thành phần tần số cao hơn) và
tổng độ biến dạng dòng hài sẽ được cung cấp trong bảng dưới dạng phần trăm của in và đối với vận hành
tua bin gió trong các bin công suất tác dụng là 0, 10, 20, …, 100 % của Pn. 0, 10, 20, …, 100 % là những
điểm giữa của bin.
Các thành phần dòng hài riêng rẽ sẽ được xác định là nhóm con các giá trị cho các tần số lên đến 50 lần
tần số cơ bản của lưới, và tổng biến dạng của dòng hài phải được công bố là bắt nguồn từ các giá trị này.

Các thành phần của dòng hài sẽ được xác định là nhóm con các giá trị đối với các tần số đến 2 kHz theo
Phụ lục A của Tiêu chuẩn IEC 61000-4-7:2002.
Các thành phần của dòng có tần số cao hơn sẽ được xác định là nhóm con các giá trị đối với các tần số nằm
giữa 2 kHz và 9 kHz theo Phụ lục B của Tiêu chuẩn IEC 61000-4-7:2002.

Các sóng hài dòng, liên sóng hài và các thành phần có tần số cao hơn sẽ được công bố đối với tua bin gió
đang vận hành có công suất phản kháng gần zero nhất có thể, ví dụ, nếu có thể áp dụng thì đặt điểu khiển
điểm đặt công suất phản kháng là Q = 0. Nếu sử dụng phương thức vận hành khác thì điều này phải được
công bố rõ.

GHI CHÚ: Sóng hài được coi là vô hại miễn là trong khoảng thời gian ngắn. Vì thế, phần này của tiêu chuẩn IEC 61400 không yêu
cầu xác định các sóng hài thời gian ngắn do khởi động tua bin gió hoặc vận hành chuyển mạch gây ra.

Trường hợp
VD1 – Sụt điện áp
ba pha đối xứng
VD2 - Sụt điện áp
ba pha đối xứng
VD3 - Sụt điện áp
ba pha đối xứng
VD4 – Sụt điện áp
hai pha
VD5 - Sụt điện áp
hai pha
VD6 - Sụt điện áp
hai pha

Biên độ của điện
Biên độ của điện
áp pha – pha
áp thứ tự dương
(phần của điện áp (phần của điện áp
ngay trước khi xảy ngay trước khi xảy
ra sụt áp)
ra sụt áp)

Thời gian (s)

0,90 ± 0,05

0,90 ± 0,05

0.5 ± 0,02

0,20 ± 0,05

0,20 ± 0,05

0,2 ± 0,02

0,50 ± 0,05

0,90 ± 0,05
0,50 ± 0,05
0,20 ± 0,05

0,50 ± 0,05

0,95 ± 0,05
0,75 ± 0,05
0,60 ± 0,05

Hình dạng

0,5 ± 0,02

0,5 ± 0,02
0,5 ± 0,02
0,2 ± 0,02

GHI CHÚ 1: Sụt điện áp có thể làm tua bin gió tách khỏi lưới điện vì nhiều nguyên nhân, không chỉ liên quan đến hệ thống truyền

động điện mà còn do rung cơ học hoặc điện dung hạ thế của hệ thống phụ trợ. Do đó cần làm thử nghiệm trên tua bin hoàn chỉnh
chứ không chỉ làm thử nghiệm hệ thống truyền động.

GHI CHÚ 2: Mục đích của VD1 và VD4 cơ bản là để thử nghiệm các tua bin gió không có khả năng vượt qua bất kỳ sự sụt điện áp sâu
nào, và các thử nghiệm này nhìn chung là phù hợp để làm cơ sở xác định giá trị của các mô hình mô phỏng số.
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6.6 Công suất tác dụng

6.7 Công suất phản kháng

6.6.1 Công suất lớn nhất đo được

6.7.1 Khả năng cung cấp công suất phản kháng

Công suất lớn nhất đo được của tua bin gió sẽ được xác định là giá trị trung bình 600 s, P600, giá trị trung
bình 60 s, P60 và giá trị trung bình 0,2 s, P0,2.

Dung lượng của tua bin gió về công suất phản kháng cảm ứng lớn nhất và công suất phản kháng điện
dung lớn nhất của tua bin gió sẽ được xác định trong một Bảng các giá trị trung bình 1 phút là hàm số của
công suất ra trung bình 1 phút đối với 0, 10, … 90, 100 % công suất định mức.

6.6.2 Giới hạn tốc độ thay đổi

6.7.2 Điều khiển điểm đặt
Khả năng của tua bin gió vận hành trong phương thức điều khiển giới hạn tốc độ thay đổi phải được mô
tả đặc tính trên đồ thị bằng các kết quả thử nghiệm. Đồ thị này sẽ thể hiện công suất tác dụng khả dụng
và đo được trong khi vận hành ở giá trị tốc độ thay đổi 10 % của công suất định mức trên 1 phút đối với
thời gian thử nghiệm là 10 phút.
Kết quả thử nghiệm sẽ được báo cáo là các số liệu trung bình 0,2 s.
6.6.3 Điều khiển điểm đặt

Khả năng của tua bin gió vận hành trong phương thức điều khiển điểm đặt công suất tác dụng sẽ được
mô tả đặc tính trên đồ thị bằng các kết quả thử nghiệm. Đồ thị này sẽ thể hiện công suất tác dụng phát
ra và đo được trong vận hành ở các giá trị điểm đặt được điều chỉnh trong khoảng từ 100 % xuống 20 %
công suất định mức với bước điều chỉnh là 20 % trong thời gian vận hành 2 phút ở mỗi giá trị điểm đặt,
ví dụ theo Hình 1.

Điều khiển điểm đặt của công suất phản kháng sẽ được mô tả bằng một bảng và một đồ thị như sau:

▪▪ Bảng này thể hiện công suất phản kháng đo được ở giá trị điểm đặt công suất phản kháng = 0 cho vận
hành ở mức 0, 10, 20, … 100 % công suất tác dụng.
▪▪ Công suất tác dụng và công suất phản kháng sẽ là các giá trị trung bình 1 phút.

Đồ thị thể hiện công suất phản kháng đo được trong một thay đổi bước của điểm đặt công suất phản
kháng như trình bày trong Hình 2. Công suất tác dụng đầu ra đo được là các giá trị trung bình 1 phút, sẽ
là khoảng 50 % của công suất định mức. Công suất phản kháng sẽ là các số liệu trung bình 0,2 s.

Kết quả thử nghiệm sẽ được báo cáo là các số liệu trung bình 0,2 s

GHI CHÚ: Khả năng tua bin gió tham gia vào sơ đồ điều khiển tần số tự động là liên quan chặt chẽ với khả năng vận hành trong
phương thức điều khiển điểm đặt công suất tác dụng. Ví dụ, sự tham gia vào điều khiển tần số tự động đạt được thông qua hệ thống

SCADA của trang trại điện gió hiện đại có thể cập nhật liên tục điểm đặt công suất tác dụng của từng tua bin gió để đạt yêu cầu đáp
ứng tần số.

Hình 2 – Điều chỉnh điểm đặt công suất phản kháng
GHI CHÚ: Khả năng tua bin gió tham gia vào sơ đồ điều khiển tần số tự động là liên quan chặt chẽ với khả năng vận hành trong

phương thức điều khiển điểm đặt công suất phản kháng. Ví dụ, sự tham gia vào điều khiển tần số tự động đạt được thông qua hệ
thống SCADA của trang trại điện gió hiện đại có thể cập nhật liên tục điểm đặt công suất phản kháng của từng tua bin gió để đạt
yêu cầu đáp ứng điện áp.

6.8 Bảo vệ lưới điện
Chức năng của hệ thống bảo vệ lưới điện của tua bin gió được thử nghiệm. Với những giá trị đặt trước của
các mức ngắt kết nối và thời gian ngắt kết nối, mức ngắt kết nối thực tế và thời gian ngắt kết nối thực tế
của tua bin gió sẽ được xác định cho trường hợp quá điện áp và dưới điện áp và quá tần số và dưới tần số.
Hình 1 – Điều chỉnh điểm đặt công suất tác dụng

Mức ngắt kết nối là điện áp hoặc tần số làm cho tua bin gió ngắt kết nối.

Thời gian ngắt kết nối là khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu có dưới/quá điện áp, hoặc dưới/quá tần số
cho đến khi tua bin gió đã tách kết nối.
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6.9 Thời gian kết nối lại
Thời gian kết nối lại sau khi tua bin đã được tách ngắt kết nối do sự cố lưới điện sẽ được mô tả đặc tính
bằng các kết quả nêu trong một Bảng. Bảng này sẽ thể hiện thời gian kết nối lại sau khi lưới bị sự cố tương
ứng 10 s,1 phút và 10 phút. Thời gian kết nối lại là thời gian từ khi lưới điện có điện ở trên các đầu dây ra
của tua bin gió cho đến thời điểm tua bin gió bắt đầu sản xuất điện.
7. Các quy trình thử nghiệm
7.1 Điều khoản chung
Điều hoản 7.1 này đưa ra thông tin chung về tính hiệu lực của phép đo, những yêu cầu về điều kiện và
thiết bị đo. Điều từ 7.2 đến 7.9 trình bày những yêu cầu thực hiện phép đo để xác định các thông số chất
lượng điện đặc trưng của tua bin gió được đánh giá, ví dụ đặc tính kỹ thuật của tua bin gió
(7.2), chất lượng điện áp (từ 7.3 đến 7.4), đáp ứng đối với điện áp (7.5), điều khiển công suất (từ 7.6 đến
7.7), bảo vệ lưới điện và kết nối lại (từ 7.8 đến 7.9)
Các quy trình đo là có hiệu lực cho các tua bin gió đơn lẻ có nối lưới điện ba pha.

Mục đích của phép đo nói chung là để thẩm tra các thông số đặc trưng của chất lượng điện đối với toàn bộ
dải vận hành của tua bin gió được đánh giá. Tuy nhiên, không yêu cầu đo đối với tốc độ gió trên 15 m/s
(xem Ghi chú 1). Bởi vì yêu cầu đo ở tốc độ gió cao hơn thường sẽ cần thời gian đo dài hơn nhiều do các
tốc độ gió cao hơn này ít xuất hiện và không kỳ vọng có được sự thẩm tra tốt hơn các thông số đặc trưng
chất lượng điện của tua bin gió được đánh giá. Xem Ghi chú 2.
GHI CHÚ 1

Nếu các số đo có được trên 15 m/s, thì có thể bỏ qua chúng. Tuy nhiên nếu đưa chúng vào, thì giải tốc độ gió áp dụng phải được
nêu trong báo cáo thử nghiệm.
GHI CHÚ 2

Việc đưa các số liệu đo trên 15m/s có thể cải thiện độ chính xác của hệ số nhấp nháy đã xác định, và đối với một số thiết kế tua bin

gió cho ta công suất tối đa đo được lớn hơn (trung bình 0,2 s). Tuy nhiên, vì mục đích cân bằng giữa chi phí và độ chính xác, không
yêu cầu đưa vào các giá trị đo trên 15 m/s. Nếu các số đo trên 15 m/s được đưa vào, thì điều này sẽ làm cải thiện độ tin cậy trong
các kết quả của quy trình 8.2 đối với các vị trí có vận tốc gió cao. Xem Ghi chú 5 trong mục 7.3.3

7.1.1 Tính hiệu lực của thử nghiệm

Các đặc tính đã đo là chỉ có giá trị đối với cấu hình cụ thể của loại tua bin gió được đánh giá. Đối với các
cấu hình khác, kể cả các cấu hình có thông số điều khiển đã thay đổi làm cho tua bin gió hoạt động khác
về mặt chất lượng điện, thì cần có sự đánh giá riêng. Đánh giá này có thể thực hiện bằng mô phỏng.

Một số thiết kế tua bin gió có bố trí máy biến thế ở bên trong. Việc đo các đặc tính điện sẽ phải thực hiện
ở các đầu ra của tua bin gió. Điều này phụ thuộc vào nhà cung cấp tua bin gió để xác định các đầu ra của
tua bin gió ở phía hạ thế hay cao thế của máy biến thế. Sự thay đổi máy biến thế từ một điện áp này ra
sang một điện áp khác là không dự kiến vì sẽ làm cho tua bin hoạt động khác đi về mặt chất lượng điện.
Như vậy, không yêu cầu đánh giá riêng nếu điện áp ra của máy biến thế thay đổi, trừ việc cập nhật điện
áp và dòng điện định mức.
Định vị các đầu ra của tua bin gió (là điểm đo) và cấu hình riêng của tua bin gió được đánh giá bao gồm các giá
trị đặt thông số điều khiển liên quan sẽ được công bố rõ ràng trong báo cáo thử nghiệm (Phụ lục A).

Có thể lựa chọn bất bỳ các thử nghiệm và lập báo cáo riêng, ví dụ chất lượng điện (từ 7.3 đến 7.4), điều
khiển công suất (từ 7.6 đến 7.7), và đáp ứng sụt điện áp (7.5).
7.1.2 Các điều kiện thử nghiệm
Các điều kiện thử nghiệm sau được yêu cầu, và sẽ được đo và báo cáo như là một phần của quy trình thử
(xem Ghi chú 1). Tất cả các số liệu thử nghiệm đo được trong các khoảng thời gian không phù hợp với các
điều kiện thử nghiệm đã cho sẽ bị loại bỏ.
▪▪ Tua bin gió sẽ được nối trực tiếp vào lưới điện trung thế thông qua một máy biến thế tiêu chuẩn có
công suất biểu kiến định mức ít nhất tương ứng công suất biểu kiến định mức của tua bin khí thử
nghiệm.
▪▪ Tổng độ méo hài của điện áp bao gồm tất cả các sóng hài đến bậc thứ 50 sẽ phải nhỏ hơn 5% được đo
với số liệu trung bình 10 phút tại các đầu ra của tua bin gió trong khi tua bin gió không phát điện. Có
thể xác định tổng độ méo hài của điện áp bằng đo trước khi thử nghiệm tua bin gió..
▪▪ Tần số lưới đo được với số liệu trung bình 0,2 s cần nằm trong giải ± 1% của tần số danh định, và tốc
độ thay đổi của tần số lưới điện đo được với số liệu trung bình 0,2 s cần phải nhỏ hơn 0,2 % của tần
số danh định trên 0,2 s. Nếu tần số lưới điện là rất ổn định và nằm trong các khoảng yêu cầu trên, là
trường hợp phổ biến trong một hệ thống điện liên kết lớn, thì yêu cầu trên không cần phải đánh giá
thêm. Nếu không thì cần đo tần số lưới điện trong thời gian thử nghiệm. Điện áp sẽ cần nằm trong
khoảng ± 10 % của giá trị danh định của nó được đo như làvới số liệu trung bình 10 phút tại các đầu
ra của tua bin gió.
▪▪ Điện áp cần nằm trong khoảng ± 10 % của giá trị danh định của nó được đo với số liệu trung bình 10
phút tại các đầu ra của tua bin gió.
▪▪ Hệ số mất cân bằng điện áp sẽ phải nhỏ hơn 2% được đo với số liệu 10 phút tại các đầu ra của tua bin
gió. Hệ số mất cân bằng điện áp có thể được xác định theo mô tả trong tiêu chuẩn IEC 61800-3:2004,
Điều B.3. Nếu hệ số mất cân bằng điện áp được biết là trong khoảng với yêu cầu ở trên, thì không cần
đánh giá thêm. Nếu không thì phải đo hệ số mất cân bằng điện áp trong khi thử nghiệm.
▪▪ Các điều kiện môi trường phải tuân thủ những yêu cầu của nhà chế tạo đối với các thiết bị đo và tua
bin gió. Nói chung, không cần thiết phải đo trực tuyến các điều kiện môi trường, tuy nhiên các điều
kiện môi trường cần được mô tả chung như một phần của báo cáo thử nghiệm. Xem Ghi chú 2.
Những thử nghiệm có thể được chuẩn bị ở cường độ nhiễu loạn bất kỳ và ở tỷ lệ ngắn mạch bất kỳ, nhưng
các điều kiện (cường độ nhiễu loạn trung bình, công suất biểu kiến ngắn mạch và góc tổng trở của lưới
điện) sẽ được trình bày như một phần của báo cáo /chứng nhận thử nghiệm. Cường độ nhiễu loạn phải
được trình bày dựa trên sự xác định các chướng ngại vật theo phân vùng hướng gió và sự biến đổi của
địa hình hoặc dựa trên đo tốc độ gió.

GHI CHÚ 1

Các điều kiện xác định được yêu cầu để đạt được kết quả thử nghiệm tin cậy không nên hiểu là các điều kiện cho nối lưới tin cậy và
vận hành của tua bin gió.
GHI CHÚ 2

GHI CHÚ 2: Công suất lớn nhất đo được có thể đối với một số thiết kế tua bin gió, ở một mức độ nào đó, phụ thuộc vào mật độ không
khí. Do đó, công suất lớn nhất đo được được xác định theo quy trình trong mục 7.6.1 và được đo tại địa điểm có mật độ không khí

thấp thì có thể thấp hơn ở địa điểm có mật độ không khí cao hơn. Tuy nhiên, có thể nhận thấy rằng sự không chắc chắn do không
quy định dải mật độ không khí hạn chế không đủ lớn so với chi phí thiết bị phụ và các quy trình liên quan với nó.
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7.1.3 Thiết bị thử nghiệm

7.2 Đặc tính kỹ thuật của tua bin gió

Sự mô tả các đo lường giả thiết là ứng dụng hệ thống nhận, lưu dữ liệu dạng số có các phần tử được minh
họa trong hình 3.

Dựa vào thông tin của nhà chế tạo, các đặc tính kỹ thuật của tua bin gió như được tóm lược trong mục
6.2 sẽ được trình bày.
7.3 Biến động điện áp
7.3.1 Điều khoản chung

Như đã trình bày trong 7.1.2, tua bin gió đang thử nghiệm sẽ được nối vào một lưới điện trung thế (MV).

Hình 3 – Các phần tử giả định của hệ thống đo
Máy đo gió, máy biến điện áp (máy biến thế) và máy biến dòng điện (máy biến thế) là những cảm biến
được yêu cầu của hệ thống đo. Điều hòa tín hiệu là để nối các thiết bị này vào bộ lọc thông thấp cần để
chống chồng phổ. Biến đổi tương tự sang số (A/D) phải ở độ phân dải ít nhất là 12 bit, ví dụ để duy trì độ
chính xác của phép đo. Xem Bảng 2 về đặc tính kỹ thuật của độ chính xác của thiết bị.
Bảng 2 – Danh mục những yêu cầu đối với thiết bị đo

Thiết bị

Yêu cầu độ chính xác

Tuân thủ tiêu chuẩn

Máy biến điện áp

Cấp 1,0

IEC 60044-2

Máy biến dòng
Máy đo gió

Bộ lọc + bộ biến đổi A/D +
hệ thống số liệu

Cấp 1,0

± 0,5 m/s

1 % của cả thang đo

IEC 60044-1

IEC 61400-12-1 (theo hướng dẫn)
IEC 62008

Hệ thống thu thập dữ liệu số được giả định là ghi, tính và lưu các kết quả như được quy định trong các
điều tiếp theo. Hướng dẫn chung cho tính toán điện áp RMS, công suất tác dụng và công suất phản kháng
trong một hệ thống được thể hiện trong Hình 3 của Phụ lục C. Công việc này đòi hỏi tốc độ lấy mẫu ít nhất
là 2 kHz cho một kênh các tín hiệu điện áp và các tín hiệu dòng điện. Để đo sóng hài (các thành phần tần
số cao) thì tốc độ lấy mẫu ít nhất phải là 20 kHz cho một kênh. Tín hiệu tốc độ gió sẽ được lấy mẫu với
tốc độ ít nhất là 1 Hz.

Lý tưởng nhất là máy đo gió ở độ cao của trục cánh quạt đặt ở vị trí không bị chắn bởi tua bin gió hoặc
bị ảnh hưởng do dòng đuôi của tua bin để đo tốc độ gió. Vị trí cách 2,5 đường kính của rotor ở gió đến sẽ
cho điều kiện đo tốt. Hoặc có thể ước tính vận tốc gió ở độ cao của trục cánh quạt từ các số đo ở độ cao
thấp hơn, hoặc hiệu chỉnh từ số đo tốc độ gió ở thân tua bin kết hợp với đo điện và những hiểu biết về
đường cong đặc tuyến điện. Dù thế nào, thì sự không chắc chắn do vị trí của máy đo gió không được vượt
quá ± 1 m/s.

Lưới điện MV này bình thường sẽ có các phụ tải thay đổi mà có thể gây ra những biến động điện áp đáng
kể ở các đầu của tua bin gió nơi thực hiện các đo thử nghiệm. Hơn nữa, những biến động điện áp mà tua
bin gió chịu ảnh hưởng sẽ phụ thuộc vào đặc tính của lưới điện. Tuy nhiên, mục đích là đạt được các kết
quả thử nghiệm không phụ thuộc vào các điều kiện của lưới điện tại địa điểm thử nghiệm. Để hoàn thành
công việc này, phần này của tiêu chuẩn IEC 61400 sẽ quy định phương pháp sử dụng chuỗi số liệu điện
áp và dòng điện theo thời gian đo được ở các đầu ra của tua bin gió để mô phỏng sự biến động điện áp
trên một lưới điện giả tưởng không có nguồn biến động điện áp khác ngoài tua bin gió (xem Ghi chú).
Việc áp dụng lưới điện giả tưởng được mô tả kỹ hơn trong mục 7.3.2. Các quy trình đo đối với những biến
động điện áp được tách và đưa vào các quy trình vận hành liên tục (xem 7.3.3) và vận hành chuyển mạch
(xem 7.3.4). Sự phân tách này phản ánh rằng sự phát xạ nhấp nháy từ một tua bin gió có đặc tính của
nhiễu ngẫu nhiên trong khi vận hành liên tục trong khi phát xạ nhấp nháy và sự thay đổi điện áp trong
vận hành chuyển mạch có đặc điểm của các sự kiện không trùng hợp và giới hạn thời gian.

GHI CHÚ: Mặc dù phương pháp này được quy định để mô phỏng những biến động điện áp trên một lưới điện giả tưởng để tránh

ảnh hưởng của những biến động điện áp thực của lưới điện tại điểm đo lên sự nhấp nháy, vẫn có thể có ảnh hưởng của những biến

động điện áp do các nguồn khác gây ra, lên dòng điện đo được từ tua bin gió. Điều này lại có thể ảnh hưởng đến các biến động điện
áp được mô phỏng trên lưới điện giả tưởng. Tuy nhiên, hiệu ứng này là tương đối nhỏ và không đủ thuyết phục cho sự thay đổi quy
trình xác định hệ số nhấp nháy.

7.3.2 Lưới điện giả tưởng
Sơ đồ pha của lưới điện giả tưởng được trình bày trong Hình 4.

Hình 4 – Lưới điện giả tưởng cho mô phỏng điện áp giả tưởng
Lưới điện giả tưởng được đại diện bằng một nguồn điện áp pha – trung tính có giá trị tức thời là u0(t) và
một tổng trở lưới cho trước là một điện trở Rfic mắc song song với một điện dung Lfic. Tua bin gió được
đại diện bởi một máy phát dòng im(t), nó là giá trị dòng điện tức thời đo được của đường dây.
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Mô hình đơn giản này cho một điện áp được mô phỏng với giá trị tức thời ufic(t) theo phương trình (1):

Nguồn điện áp lý tưởng uo(t) có thể được tạo ra bằng các cách khác nhau, nhưng phải có hai tính chất của
điện áp lý tưởng là:
a. Điện áp lý tưởng phải không có bất kỳ sự dao động nào, ví dụ nhấp nháy trên điện áp phải là zero;
b. uo(t) phải có cùng góc điện ∝m(t) của thành phần cơ bản của điện áp đo được. Điều này đảm bảo góc
pha giữa ufic(t) và im(t) là đúng, với điều kiện là | ufic(t) –u0(t) | << | u0(t) |

Để thỏa mãn các tính chất này, u0(t) được định nghĩa là:

trong đó Un là giá trị r.m.s của điện áp danh định của lưới điện.

Góc điện của thành phần cơ bản của điện áp đo được có thể được biểu diễn bằng phương trình (3):

		
Trong đó:
f(t)
là tần số (có thể thay đổi theo thời gian);
t
là thời gian từ lúc bắt đầu chuỗi thời gian;
∝0
là góc điện tại t = 0.

Rfic và Lfic sẽ được chọn để có được góc pha Ψk phù hợp của tổng trở của lưới điện theo phương trình (4)
như sau:

trong đó fg là tần số danh định của lưới (50 hoặc 60 Hz)

Công suất biểu kiến ngắn mạch của lưới điện giả tưởng được cho trong phương trình (5) dưới đây:

Tỷ số ngắn mạch Sk,fic/Sn đúng sẽ được sử dụng để đảm bảo rằng thuật toán của đồng hồ đo độ nhấp nháy
hoặc khí cụ sử dụng sẽ cho các giá trị Pst nằm trong dải đo như yêu cầu trong tiêu chuẩn IEC 61000-4-15.
Vì mục đích được mô tả trong tiêu chuẩn IEC 61000-4-15 là để xác định xem một điện áp cụ thể dao động
có gây ra nhấp nháy hay không, nên quy trình trong IEC 61000-4-15 không xử lý những biến động điện
áp nhỏ thật chính xác. Những biến động điện áp lớn hơn có thể nhận được nhờ giảm tỷ số ngắn mạch.

Mặt khác, nếu tỷ số ngắn mạch trở lên quá bé, thì giá trị RMS trung bình của ufic(t) sẽ sai lệch nhiều so
với giá trị RMS của u0(t), điều này sẽ ảnh hưởng đến những thay đổi điện áp tương đối vì những thay đổi
điện áp tuyệt đối được chuẩn hóa bằng một giá trị trung bình khác. Để có những biến động điện áp được
mô phỏng trong dải của đồng hồ đo nhấp nháy, thì phần này của tiêu chuẩn IEC 61400 gợi ý sử dụng một
hệ số ngắn mạch Sk,fic/Sn trong khoảng giữa 20 và 50, mặc dù trách nhiệm của người đánh giá là chọn tỷ
số phù hợp. Đề xuất sử dụng bộ phân loại 6400 mức thay vì bộ phân loại 64 mức như đề xuất trong IEC
61000-4-15 để có độ phân dải tốt hơn. Độ chính xác của các giá trị Pst được tính toán cần tốt hơn 5 %.
7.3.3 Vận hành liên tục

Hệ số nhấp nháy c(Ψk va) phải được xác định sao cho nó có thể được công bố theo mục 6.3.2. Việc này sẽ
được thực hiện bằng đo và mô phỏng.
Điều khoản này cung cấp quy trình chi tiết còn những tóm lược có mang tính thông tin được đưa ra trong
Điều B.1.
Những phép đo sau đây cần được thực hiện:
a.

Ba dòng điện tức thời của đường dây và ba điện áp tức thời pha – trung tính sẽ được đo tại các đầu
ra của tua bin gió. Xem Ghi chú 1.
b. Những phép đo sẽ được thực hiện sao cho ít nhất 15 dữ liệu đo điện áp và dòng điện tức thời trong
thời gian 10 phút đo (năm thử nghiệm và ba pha) được thu thập cho từng bin tốc độ gió 1 m/s giữa
tốc độ gió khởi động và tốc độ gió 15 m/s. Ở đây, tốc độ gió được đo là các giá trị trung bình 10 phút.
c. Tốc độ gió phải được đo theo 7.1.3
d. Các vận hành chuyển mạch được loại trừ trừ chuyển mạch tụ điện xuất hiện trong vận hành liên tục
của các tua bin gió.
Sự nhấp nháy điện áp trong khi thử nghiệm sẽ được báo cáo. Nhấp nháy điện áp sẽ được đo ở các đầu ra
của tua bin gió và theo tiêu chuẩn IEC 61000-4-15. Xem Ghi chú trong 7.3.1.

Các phép đo sẽ được thực hiện với sự bố trí đo như quy định trong Hình 3, và sử dụng các máy biến dòng
và biến điện áp và một máy đo tốc độ gió có đặc tính theo Bảng 2. Tần số ngắt của đo điện áp và dòng ít
nhất sẽ là 400 Hz. Xem Ghi chú 2.

Các số đo sẽ được xử lý để xác định hệ số nhấp nháy của tua bin gió như là hàm số của góc pha của tổng
trở của lưới điện và sự phân bố tốc độ gió. Điều này sẽ được thực hiện bằng sự lặp lại các quy trình cho
từng góc pha của tổng trở của lưới điện và phân bố tốc độ gió đã được quy định trong mục 6.3.2.

Đầu tiên, hệ số nhấp nháy sẽ được xác định cho từng bộ chuỗi thời gian 10 phút dòng điện và điện áp đo
được. Quy trình cho việc này được nêu thành các bước từ 1) đến 3) như sau:
1. Chuỗi thời gian đo được sẽ được kết hợp với phương trình (1) để đưa ra chuỗi thời gian điện áp
ufic(t).
2. Chuỗi thời gian điện áp ufic(t) sẽ là đầu vào thuật toán nhấp nháy theo tiêu chuẩn IEC 61000-4-15 để
cho một giá trị phát xạ nhấp nháy Pst,fic trên lưới điện giả tưởng cho từng chuỗi thời gian 10 phút.
3. Hệ số nhấp nháy sẽ được xác định cho từng giá trị phát xạ nhấp nháy tính bằng công thức (6):
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7)

Phân bố tích lũy có trọng số của các giá trị hệ số nhấp nháy được tính theo phương trình (10):

trong đó:
Sn

Sk,fic

là công suất biểu kiến định mức của tua bin gió;

là công suất biểu kiến ngắn mạch của lưới điện giả tưởng

Xem Ghi chú 3.

Thứ hai, một trọng số sẽ được xác định cho từng bin tốc độ gió để tính mức tần số xuất hiện các hệ số
nhấp nháy đo được tương ứng với sự phân bố tốc độ gió đã giả định. Quy trình tìm trọng số được mô tả
trong các bước từ 4) đến 6) dưới đây.
4)
Như được quy định trong 6.3.2, tần số xuất hiện giả định Fy,I của các tốc độ gió trong bin tốc độ
gió thứ i sẽ tương ứng với phân bố Rayleigh, như:

Trong đó:
νi

νa

là điểm giữa của bin tốc độ gió thứ i

Trong đó:
Nm,i,c<x
Nbin

là số các giá trị hệ số nhấp nháy nhỏ hơn hoặc bằng giá trị x trong bin tốc độ gió thứ i
là tổng số các bin tốc độ gió

8)
Hệ số nhấp nháy sẽ được xác định là phân vị thứ 99 của phân bố tích lũy có trọng số của các giá
trị hệ số nhấp nháy. Việc này được thực hiện bằng cách tính Pr(c<x) và đọc phân vị thứ 99 từ đó.
Các bước của quy trình từ 4) đến 8) được minh họa thêm trong Điều B.3.

Theo IEC 61000-3-7, phát xạ nhấp nháy thời gian dài có thể được tính theo trung bình bậc ba của 12 giá
trị thời gian ngắn liên tiếp. Xét thấy phát xạ nhấp nháy từ tua bin gió là một hàm của tốc độ gió, và các
điều kiện gió là tiếp tục tồn tại trong khoảng thời gian 2 giờ nên 12 giá trị thời gian ngắn liên tiếp là có
thể bằng nhau. Do đó, đối với các tua bin gió, hệ số phát xạ nhấp nháy thời gian dài sẽ bằng giá trị thời
gian ngắn.

GHI CHÚ 1: Nếu không có các điện áp pha – trung tính, thì nên đo các điện áp pha – pha và tính ra các điện áp pha – trung tính từ các

điện áp pha – pha đã đo được. Các điện áp pha –trung tính có thể tính được từ các điện áp pha-pha đã đo được theo công thức sau:

là tốc độ gió trung bình năm giả định
Tần số xuất hiện thực tế fm,i của các hệ số nhấp nháy đo được trong khoảng bin tốc độ gió thứ i
tính bằng công thức:

Trong đó:

Trong đó:

Nm

u12, u31

Nm,i

là số các giá trị hệ số nhấp nháy đo được trong bin tốc độ gió thứ i

là tổng số các giá trị hệ số nhấp nháy

6)
Trọng số sẽ được xác định cho từng bin tốc độ gió 1 m/s giữa tốc độ gió khởi động νcut-in và 15
m/s bằng việc đưa các giá trị của fy,i và fm,i đã tính vào công thức (9) sau đây:

Cuối cùng sự phân bố tích lũy có trọng số của các giá trị hệ số nhấp nháy sẽ được tìm thấy, và hệ số nhấp
nháy c(Ψk ,va) sẽ được xác định là phân vị thứ 99 của phân bố này (Xem ghi chú 4 và 5). Quy trình này
được đưa vào trong các bước từ 7) đến 8) dưới đây:

u1, u2, và u3

là là các điện áp pha – trung tính tức thời;
là các điện áp pha – pha tức thời

GHI CHÚ 2: Thuật toán nhấp nháy được mô tả trong IEC 61000-4-15 tạo ra giá trị RMS của ufic(t) và sau đó cắt bỏ những biến đổi
nhanh hơn 35 Hz. Một tần số cắt bỏ 400 Hz tương ứng với tần số lấy mẫu 800 Hz vẫn cần cho các đo nhấp nháy của vận hành liên

tục trong phần này của tiêu chuẩn IEC 61400. Các tính toán thử nghiệm đã cho thấy tần số lấy mẫu này là cần thiết để có được các
kết quả nhất quán. Một tần số lấy mẫu thấp hơn sẽ làm giảm độ chính xác của góc điện của phần cơ bản của điện áp đo được ∝m(t).
GHI CHÚ 3: Công thức tính hệ số nhấp nháy được giải thích thêm trong B.4.1.
GHI CHÚ 4: Phân vị thứ 99 được áp dụng vì các giới hạn phát xạ nhấp nháy thường liên quan đến phân vị này.
GHI CHÚ 5: Như đã trình bày trong 6.3.2, c(Ψk, νa) sẽ được xác định cho νa = 6 m/s, 7,5 m/s, 8,5 m/s và 10 m/s tương ứng. Ngoài
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ra, như được trình bày trong điều khoản này, chỉ yêu cầu đo các tốc độ gió tới 15 m/s. Giả định là tốc độ gió sẽ được phân bố theo
Rayleigh, thì có thể cho rằng 15 m/s tương ứng với phân vị thứ 99 đối với νa = 6 m/s, và tiếp theo 96 %, 91 % và 83 % tương ứng

với νa = 7,5 m/s, 8,5 m/s và 10 m/s. Vì thế, mặc dù c(Ψk, νa) được xác định theo điều này là phân vị thứ 99 của bộ số liệu thì nó có
thể đại diện cho các phân vị thấp hơn đối với các phân bố tốc độ gió theo Rayleigh với νa = 7,5 m/s, 8,5 m/s và 10 m/s. Vấn đề này

sẽ được giải thích thêm trong Điều B.3. Tuy nhiên, xét thấy sự bất định của các phân vị thực tế không đủ lớn cho việc yêu cầu đo ở

các tốc độ gió cao hơn để mở rộng bộ số liệu để đảm bảo các phân vị thứ 99 cũng cho νa = 7,5 m/s, 8,5 m/s và 10 m/s, vì việc này
thường đòi hỏi tăng đáng kể thời gian thử nghiệm. Mặc dù vậy, đây là điểm mở cho những người sử dụng phần này của tiêu chuẩn
IEC 61400 có thể thỏa thuận đưa vào đo vận tốc gió trên 15 m/s để cải thiện độ chính xác của c(Ψk, νa) cho νa > 6 m/s.

7.3.4 Vận hành chuyển mạch

Dựa vào thông tin của nhà chế tạo, số lượng các vận hành chuyển mạch lớn nhất, N10m và N120m sẽ được xác
định cho từng loại vận hành chuyển mạch được quy định trong 6.3.3. Trong trường hợp nhà chế tạo tua
bin gió không thể cung cấp những số này, hoặc nhà cung cấp không thể cung cấp đủ đặc tính của hệ thống
điều khiển tua bin gió để hỗ trợ các số đã cung cấp, thì sẽ sử dụng những giả định sau:

a)
b)
c)

Khởi động tua bin gió ở tốc độ gió khởi động: N10m = 10 và N120m = 120
Khởi động tua bin gió ở tốc độ gió định mức hoặc tốc độ gió cao hơn: N10m = 1 và N120m = 12
Trường hợp xấu nhất của chuyển mạch giữa các máy phát điện: N10m = 10 và N120m = 120

Những phép đo và mô phỏng tiếp theo và những tính toán sẽ được thực hiện để xác định hệ số thay đổi
điện áp ku (Ψk ), và hệ số bước nhấp nháy kf (Ψ(k ) cho từng loại vận hành chuyển mạch đã nêu trong 6.3.3.

Điều khoản này đưa ra quy trình chi tiết còn những những nét chínhtóm lược có mang tính thông tin
được trình bày trong Điều B.2.

Trong khi Điều 6.3.3 a) và 6.3.3 b) quy định rõ sự chuyển mạch ở tốc độ gió cụ thể, thì nhiệm vụ của người
đánh giá là xác định các điều kiện của 6.3.3 c). Việc này có thể được thực hiện bằng đánh giá thiết kế của
tua bin gió, hoặc nếu không có đủ bằng chứng thì thực hiện đo để xác định các điều kiện cho 6.3.3 c). Xem
Ghi chú 1 trong 6.3.3.
Để xác định hệ số thay đổi điện áp ku(Ψ(k ) , và hệ số bước nhấp nháy kf (Ψ(k ), cần thực hiện các phép đo sau:

i)
Ba dòng điện tức thời của đường dây và ba điện áp tức thời pha – trung tính sẽ được đo ở các
đầu ra của tua bin gió.
ii)
Các phép đo sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian Tp đủ dài để đảm bảo rằng sự quá độ của
vận hành chuyển mạch đã giảm nhẹ, mặc dù chỉ giới hạn ở mức loại trừ khả năng dao động điện do nhiễu
loạn.
iii)
Để đảm bảo kết quả đo là đại diện cho các điều kiện trung bình bình thường, mỗi trường hợp sẽ
thực hiện năm lần.
iv)
Tốc độ gió sẽ được đo theo 7.1.3. Tốc độ gió trung bình 1 phút trong vận hành chuyển mạch sẽ là
trong dải ± 2 m/s của tốc độ gió yêu cầu.

Các phép đo sẽ được thực hiện với sự bố trí đo như quy định trong Hình 3, sử áp dụng các máy biến dòng
và biến điện áp và một máy đo tốc độ gió có đặc tính theo Bảng 2. Tần số cắt của đo điện áp và dòng điện
ít nhất sẽ là 1500 Hz (xem Ghi chú 1). Theo hướng dẫn, đối với tua bin gió sử dụng các bộ khởi động mềm
hoặc thiết bị giới hạn dòng điện khởi động khác, thì các máy biến dòng phải có công suất định mức gấp từ
2 đến 4 lần dòng định mức. Đối với các tua bin gió không có thiết bị giới hạn dòng khởi động, theo hướng
dẫn, máy biến dòng phải có công suất gấp từ 10 đến 20 lần dòng định mức của tua bin gió.Các số đo sẽ
được xử lý để xác định hệ số hệ số thay đổi điện áp và hệ số bước nhấp nháy. Điều này sẽ được thực hiện

theo quy trình sau:
1)

Chuỗi thời gian đo được sẽ được kết hợp để đưa ra chuỗi thời gian điện áp của ufic(t).

3)

Hệ số bước nhấp nháy kf(Ψk) sẽ được tính theo phương trình (11) ở dưới đây.

2)
Chuỗi thời gian điện áp được mô phỏng của ufic(t) sẽ là đầu vào thuật toán nhấp nháy theo tiêu
chuẩn IEC 61000-4-15 để cho một giá trị phát xạ nhấp nháy Pst,fic trên lưới điện giả tưởng cho từng chuỗi
thời gian của ufic(t). Kết quả sẽ là 15 giá trị của Pst,fic cho mỗi trường hợp, nghĩa là năm thử nghiệm và ba
pha.

Xem thêm Ghi chú 2 và 3.
4)

Hệ số thay đổi điện áp ku(Ψk) sẽ được xác định theo phương trình (12) ở dưới đây

Trong đó:

Ufic,min là giá trị nhỏ nhất của một khoảng RMS của điện áp trên lưới điện giả tưởng trong vận hành
chuyển mạch;
Ufic,max là giá trị lớn nhất của một khoảng RMS của điện áp trên lưới điện giả tưởng trong vận hành
chuyển mạch
Xem Ghi chú 4.
5)
trị đo.

Hệ số bước nhấp nháy và hệ số thay đổi điện áp sẽ được xác định là kết quả trung bình của 15 giá

GHI CHÚ 1:Tần số cắt ít nhất phải bằng 1 500 Hz để đảm bảo rằng những sóng hài dao động do “khởi động mềm” bằng điện tử công
suất được đưa một cách chính xácvào các hệ số thay đổi điện áp và các hệ số bước nhấp nháy. Xem Ghi chú 2 trong 7.33.
GHI CHÚ 2: Công thức để tính hệ số bước nhấp nháy không có trong IEC 61000-3-3 vì đã được giải thích trong B.4.2.
GHI CHÚ 3: Hệ số nhấp nháy P_(st,fic) ở đây được đánh giá trên cả khoảng thời gian Tp

GHI CHÚ 4: Công thức để xác định hệ số thay đổi điện áp được giải thích thêm trong B.4.3.

7.4 Sóng hài dòng, liên sóng hài và các thành phần tần số cao hơn

Sự phát xạ các sóng hài của dòng điện, các liên sóng hài và các thành phần tần số cao hơn từ tua bin gió
trong thời gian vận hành liên tục phải được đo sao cho những thông số này có thể được công bố theo quy
định trong 6.4.

Các kết quả phải dựa vào số lần quan sát 10 phút đối với từng bin công suất tác dụng (tức là các điểm giữa
của bin 0, 10, 20, …, 100 % của Pn như được nêu trong 6.4) và sẽ cho các trường hợp có độ méo nhỏ nhất
từ lưới điện. Quy trình đo phải phù hợp với các tua bin gió, v.d. ở nơi biên độ sóng hài của dòng điện được
tạo ra có thể dự kiến sẽ thay đổi theo các khoảng thời gian một vài giây.

IEC 61400 - 21: 2008(E)

IEC 61400 - 21: 2008(E)

30

33

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
Những số đo bị ảnh hưởng rõ ràng bởi nhiễu nền của lưới điện thì phải loại bỏ.

Ít nhất chín chuỗi thời gian 10 phút của các đo dòng tức thời (ba thử nghiệm và ba pha) sẽ được thu thập
cho mỗi bin công suất 10%.

Các phép đo và sự gộp nhóm các thành phần theo phổ sẽ được thực hiện theo IEC 61400-4-7. Sự lựa chọn
phương pháp gộp nhóm được thực hiện phản ánh rằng phép đo được thực hiện trên một nguồn biến
động. Cấp chính xác sẽ được áp dụng theo định nghĩa trong IEC 61400-4-7.
Đề xuất sử dụng cửa sổ 10 chu kỳ cho hệ thống 50 Hz và cửa sổ 12 chu kỳ cho hệ thống 60 Hz. Kích thước
cửa sổ sẽ được công bố trong báo cáo thử nghiệm (xem Phụ lục A).
Không cần báo cáo các dòng hài dưới 0.1% của In đối với hài bậc bất kỳ.

DFT (biến đổi Fourier rời rạc) được áp dụng cho từng dòng điện đo được, đó không phải là hàm trọng số
đặc biệt (Hanning, Hamming, vv.) sẽ được áp dụng cho các chuỗi thời gian đo được. Công suất tác dụng
sẽ được đánh giá trên cùng cửa sổ thời gian theo sóng hài.
Các thành phần của dòng hài đối với các tần số đến 50 lần tần số cơ bản của lưới điện sẽ được gộp thành
tiểu nhóm như trình bày trong Điều 5.6 của IEC 61000-4-7:2002. Xem Ghi chú.
Tổng độ méo dòng hài (THC) sẽ được tính theo phương trình (13)

GHI CHÚ: IEC 61000-4-7:2002, Điều 5.6 là về các sóng hài điện áp. Quy trình gộp nhóm vẫn được đề xuất cho đánh giá các sóng hài
dòng điện của nguồn dao động như các tua bin gió.

7.5 Đáp ứng đối với sụt điện áp tạm thời
Đáp ứng của tua bin gió đối với các sụt điện áp tạm thời được chỉ rõ trong Bảng 1 sẽ được đo sao cho
chúng có thể được công bố theo 6.5. Đáp ứng được công bố sẽ bao gồm các chuỗi thời gian của công suất
tác dụng, công suất phản kháng, dòng điện tác dụng, dòng điện phản kháng và điện áp tại các đầu ra của
tua bin gió trong thời gian ngay trước khi có sụt điện áp và cho đến khi ảnh hưởng của sụt điện áp đã
giảm. Phương thức vận hành tua bin gió và tốc độ gió trung bình 10 phút sẽ được nêu rõ.

Công suất tác dụng, công suất phản kháng, dòng điện tác dụng, dòng điện phản kháng và điện áp sẽ được
cho tần số của đường dây (50 hoặc 60 Hz), và sẽ được đo là những thành phần cơ bản thứ tự dương – xem
Phụ lục C.
Thử nghiệm sẽ được thực hiện đối với tua bin gió vận hành ở khoảng a) giữa 0,1 Pn và 0,3 Pn và b) trên
0,9 Pn.

Thực nghiệm sẽ được thực hiện, ví dụ, sử dụng một hệ thống như được phác họa trong Hình 5. Các sụt
điện áp được tạo ra bởi bộ mô phỏng ngắn mạch nối ba hoặc hai pha với đất qua một tổng, hoặc nối ba
pha hoặc hai pha với nhau thông qua một tổng trở.

Trong đó:
Ih
In

là sóng hài của dòng tiểu nhóm RMS của hài bậc thứ h
là dòng điện định mức của tua bin gió.

Các thành phần của dòng liên hài dưới 2 kHz sẽ được gộp nhóm theo Phụ lục A của IEC 61000-4-7:2002
(các phương trình (A3) và (A4) cho các hệ thống 50 Hz và 60 Hz tương ứng).
Các thành phần tần số cao hơn, như các thành phần dòng từ 2 đến 9 kHz, sẽ được đo vào gộp nhóm theo

Phụ lục B của IEC 61000-4-7:2002 (Phương trình (B1)). Đầu ra của DFT thô sẽ được gộp nhóm vào các
dải 200 Hz.

Những giá trị trung bình 10 phút của từng dải tần số (v.d. mỗi nhóm hài, liên hài và thành phần dòng có
tần số cao hơn) sẽ được tính cho từng chuỗi thời gian 10 phút, và sau đó các giá trị trung bình 10 phút
lớn nhất của từng dải tần số trong từng bin 10 % công suất sẽ được báo cáo.
Các sóng hài điện áp trong thử nghiệm sẽ được báo cáo. Các sóng hài điện áp sẽ được đo tại các đầu ra
của tua bin gió theo IEC 61000-4-7. Vì là nhỏ nhất nên các giá trị trung bình 10 phút của tổng độ méo hài
của điện áp sẽ được báo cáo.

Hình 5 – Hệ thống có bộ mô phỏng ngắn mạch để thử nghiệm đáp ứng
của tua bin gió đối với sụt điện áp tạm thời
Tổng trở Z1 là để hạn chế ảnh hưởng của ngắn mạch lên phần đầu nguồn của hệ thống. Cỡ của tổng trở
phải được chọn sao việc thử nghiệm sụt điện áp không gây ra tình trạng không thể chấp nhận được ở
phần đầu nguồn của lưới điện, và đồng thời không ảnh hưởng nhiều đến sự đáp ứng quá độ của tua bin
gió. Sự nối tắt của Z1 có thể được sử dụng trước và sau khi xảy ra sụt điện áp.

Sụt điện áp được tạo ra nhờ việc nối tổng trở Z2 bằng công tắc S. Cỡ của Z2 sẽ được điều chỉnh để có biên
độ điện áp như được nêu trong bảng 1 khi tua bin gió không kết nối. Các giá trị của tổng trở Z1 và Z2 sử
dụng trong các thử nghiệm được trình bày trong mô tả thiết bị thử nghiệm.
Công tắc S sẽ có khả năng điều khiển chính xác thời gian giữa kết nối và cắt kết nối của Z2, và cho cả ba
hoặc hai pha. Công tắc này có thể là một máy cắt mạch cơ khí hoặc một thiết bị điện điện tử.

Biên độ của điện áp được nêu trong Bảng 1 có thể bị ảnh hưởng bởi vận hành tua bin gió, nhưng được
định nghĩa đối với tua bin gió không nối với hệ thống trong Hình 5. Không có tua bin gió kết nối, thì sụt
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điện áp sẽ có hình dạng như được thể hiện trong Hình 6. Thời gian sụt điện áp sẽ được đo từ lúc đóng đến
lúc mở công tắc S. Dung sai thời gian được đưa vào là để tính cho dung sai trong vận hành công tắc S và
để điện áp thứ tự dương không sụt hoặc tăng tức thời, mà theo một tỷ lệ.

▪▪ Công suất tác dụng sẽ được đo ở các đầu ra của tua bin gió.
▪▪ Kết quả thử nghiệm sẽ được báo cáo là số liệu trung bình 0,2 s.

Các phép đo sẽ được thực hiện với sự bố trí đo như quy định trong Hình 3, và sử dụng các máy biến dòng
và biến điện áp và một máy đo tốc độ gió có đặc tính theo Bảng 2. Tốc độ gió sẽ được báo cáo là biểu đồ
chuỗi thời gian với số liệu 1 Hz trong cả thời gian thử nghiệm.
Công suất tác dụng đầu ra khả dụng sẽ được đọc từ hệ thống điều khiển tua bin gió, hoặc nếu hệ thống
điều khiển tua bin gió không có thiết bị này thì có thể sử dụng giá trị gần đúng dựa vào số đo tốc độ gió
kết hợp với đường đặc tuyến công suất của tua bin gió.
7.6.3 Điều khiển điểm đặt

Hình 6 – Dung sai của sụt điện áp
GHI CHÚ: Thử nghiệm nên được thực hiện trong khoảng a) giữa 0,1 Pn và 0,3 Pn để có được đáp ứng ở chế độ vận hành có xác suất

lớn nhất (phụ thuộc vào điều kiện gió), và trong khoảng b) trên 0,9 Pn để có đáp ứng ở các điều kiện hà khắc hơn.

7.6 Công suất tác dụng
7.6.1 Công suất đo được lớn nhất

Công suất đo lớn nhất sẽ được đo sao cho nó có thể được xác định theo 6.6.1 là giá trị trung bình 600s,
P600, giá trị trung bình 60s, P60 và giá trị trung bình 0,2 s, P0,2 , với việc áp dụng quy trình sau:
▪▪ Chỉ được lấy mẫu đo trong khi vận hành liên tục.
▪▪ Công suất tác dụng sẽ được đo tại các đầu ra của tua bin gió.
▪▪ Những phép đo sẽ được thực hiện sao cho ít nhất 5 loạt thời gian 10 phút đo công suất được thu thập
cho từng bin tốc độ gió 1 m/s giữa tốc độ gió khởi động và tốc độ gió 15 m/s.
▪▪ Tốc độ gió được đo là các giá trị trung bình 10 phút và theo 7.1.3.
▪▪ Công suất đã đo sẽ được chuyển sang số liệu trung bình 0,2 s và số liệu trung bình 60 s lấy trung bình
theo block.
▪▪ P0,2 sẽ được xác định là giá trị trung bình 0,2 s cao nhất có giá trị được ghi trong thời gian đo.
▪▪ P60 sẽ được xác định là giá trị trung bình 60 s cao nhất có giá trị được ghi trong thời gian đo.
▪▪ P600 sẽ được xác định là giá trị trung bình 600 s cao nhất có giá trị được ghi trong thời gian đo.

Các phép đo sẽ được thực hiện với sự bố trí đo như quy định trong Hình 3, và sử dụng các máy biến dòng
và biến điện áp và một máy đo tốc độ gió có đặc tính theo Bảng 2.
Theo hướng dẫn, dải thang đo đầy đủ cho đo dòng điện có thể là hai lần dòng điện định mức của tua bin gió.
7.6.2 Giới hạn tốc độ thay đổi

Giới hạn tỷ lệ dốc sẽ được thử nghiệm sao cho đặc tính của nó có thể mô tả được theo 6.6.2. Quy trình
sau sẽ được áp dụng:
▪▪ Tua bin sẽ được khởi động từ trạng thái đứng yên.
▪▪ Tốc độ thay đổi sẽ được đặt là 10 % / phút của công suất định mức.
▪▪ Thử nghiệm sẽ được thực hiện 10 phút tính từ khi tua bin gió đã nối vào lưới điện.
▪▪ Công suất tác dụng đầu ra trong suốt thời gian thử nghiệm ít nhất phải bằng 50 % công suất định mức.

Điều khiển điểm đặt công suất tác dụng sẽ được thử nghiệm sao cho đặc tính của nó có thể mô tả được
theo 6.6.3. Quy trình sau sẽ được áp dụng:
▪▪ Thử nghiệm sẽ được thực hiện trong thời gian thử nghiệm là 10 phút.
▪▪ Giới hạn tốc độ thay đổi sẽ được khử kích hoạt để đảm bảo đáp ứng nhanh nhất có thể.
▪▪ Tín hiệu điểm đặt sẽ được giảm từ 100 % xuống 20 % trong vận hành 2 phút ở mỗi giá trị điểm đặt, v.
d. theo Hình 1.
▪▪ Công suất tác dụng đầu ra phải sẵn có trong suốt thời gian thử nghiệm ở mức ít nhất bằng 90 % công
suất định mức.
▪▪ Công suất tác dụng sẽ được đo ở các đầu ra của tua bin gió.
▪▪ Kết quả thử nghiệm sẽ được báo cáo là số liệu trung bình 0,2 s.

Các phép đo sẽ được thực hiện với sự bố trí đo như quy định trong Hình 3, và sử dụng các máy biến dòng
và biến điện áp và một máy đo tốc độ gió có đặc tính theo Bảng 2. Tốc độ gió sẽ được báo cáo là biểu đồ
chuỗi thời gian với số liệu 1 Hz trong cả thời gian thử nghiệm.

Công suất tác dụng đầu ra sẵn có sẽ được đọc từ hệ thống điều khiển tua bin gió, hoặc nếu hệ thống điều
khiển tua bin gió không có thiết bị này thì có thể sử dụng giá trị gần đúng dựa vào số đo tốc độ gió kết hợp
với đường đặc tuyến công suất của tua bin gió.
7.7 Công suất phản kháng
7.7.1 Khả năng cung cấp công suất phản kháng

Công suất phản kháng cảm ứng lớn nhất và công suất phản kháng điện dung lớn nhất sẽ được đo sao cho
nó có thể mô tả được theo 6.7.1.
▪▪ Để đo công suất phản kháng cảm ứng lớn nhất, tua bin gió phải đặt ở chế độ vận hành cung cấp công
suất phản kháng cảm ứng lớn nhất trong cả dải công suất.
▪▪ Để đo công suất phản kháng điện dung lớn nhất, tua bin gió phải đặt ở chế độ vận hành cung cấp công
suất phản kháng điện dung lớn nhất trong cả dải công suất.
▪▪ Quy trình sau được áp dụng cho hai chế độ đặt mỗi lần:
▪▪ Sẽ chỉ lấy mẫu đo trong khi vận hành liên tục.
▪▪ Công suất tác dụng và công suất phản kháng sẽ được đo tại các đầu ra của tua bin gió.
▪▪ Những phép đo sẽ được thực hiện sao cho ít nhất ba mươi loạt thời gian 1 phút của công suất tác dụng
và công suất phản kháng được thu thập cho từng bin 10% công suất.
▪▪ Số liệu lấy mẫu sẽ được chuyển sang số liệu trung bình 1 phút bằng cách lấy trung bình block cho từng
khoảng thời gian 1 phút.
▪▪ Số liệu trung bình 1 phút sẽ được chọn theo phương pháp bin sao cho công suất phản kháng có thể
được xác định là các giá trị bin trung bình trong một Bảng cho 0, 10, …, 90, 100 % công suất định mức.
Ở đây 0, 10, …, 90, 100 % là các điểm giữa của các bin công suất tác dụng.
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Các phép đo sẽ được thực hiện với sự bố trí đo như quy định trong Hình 3, và sử dụng các máy biến dòng
và biến điện áp có đặc tính kỹ thuật theo Bảng 2.
7.7.2 Điều khiển điểm đặt

Điều khiển công suất phản kháng bằng giá trị điểm đặt sẽ được đo sao cho nó có thể được báo cáo theo 6.7.2.
Đối với đo tại điểm đặt công suất phản kháng = 0, áp dụng quy trình sau:

▪▪ Sẽ chỉ lấy mẫu đo trong khi vận hành liên tục.
▪▪ Công suất tác dụng và công suất phản kháng sẽ được đo tại các đầu ra của tua bin gió.
▪▪ Đo sẽ được thực hiện sao cho ít nhất ba mươi chuỗi thời gian 1 phút của công suất tác dụng và công
suất phản kháng được thu thập ở mỗi 10% bin công suất.
▪▪ Số liệu lấy mẫu sẽ được chuyển sang số liệu trung bình 1 phút bằng áp dụng lấy trung bình block cho
từng khoảng thời gian 1 phút.
▪▪ Số liệu trung bình 1 phút sẽ được chọn theo phương pháp bin để công suất phản kháng có thể được
xác định trong một bảng cho 0, 10, …, 90, 100 % công suất định mức. Ở đây 0, 10, …, 90, 100 % là các
điểm giữa của các bin công suất tác dụng.
Đối với đo trong khi thay đổi bước của công suất phản kháng, thì áp dụng quy trình sau:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Sẽ chỉ lấy mẫu đo trong khi vận hành liên tục.
Công suất tác dụng và công suất phản kháng sẽ được đo tại các đầu ra của tua bin gió.
Công suất tác dụng đầu ra phải vào khoảng 50 % công suất định mức.
Số liệu lấy mẫu đối với công suất phản kháng sẽ là số liệu trung bình 0,2 s.
Điểm đặt công suất phản kháng sẽ thay đổi theo Hình 2.
Công suất phản kháng đo được sẽ được thể hiện trong một đồ thị là số liệu 0,2 s cùng với giá trị điểm
đặt của công suất phản kháng.

Các phép đo sẽ được thực hiện với sự bố trí đo như quy định trong Hình 3, và sử dụng các máy biến dòng
và biến điện áp có đặc tính kỹ thuật theo Bảng 2.
7.8 Bảo vệ lưới điện

Các mức bảo vệ lưới điện và thời gian tách kết nối của tua bin gió sẽ được xác định có xét đến quá điện
áp và dưới điện áp và quá tần số và dưới tần số. Việc này sẽ được thực hiện có sử dụng nguồn cung cấp
điện áp ba pha riêng, có điện áp và tần số, và cấp điện cho điều khiển tua bin gió. Các mức bảo vệ điểm
đặt và thời gian tách kết nối của bộ điều khiển tua bin gió cũng sẽ được quy định rõ. Vì các lý do an toàn
những phép đo liên quan đến bảo vệ lưới điện được thực hiện trong khi máy phát điện của tua bin gió
không vận hành.
Quy trình sau sẽ được áp dụng để xác định các mức bảo vệ:
▪▪ Mức bảo vệ dưới điện áp, Uunder:
▪▪ Điện áp của nguồn cung cấp điện áp ba pha riêng rẽ sẽ giảm trong cả ba pha từ 100 % điện áp danh
định ở tần số danh định với bước giảm là 1 % điện áp danh định cho đến khi tua bin gió tách kết nối.
Mỗi bước mất 20 s.
▪▪ Mức bảo vệ quá điện áp, Uover:
Điện áp của nguồn cung cấp điện áp ba pha riêng rẽ sẽ tăng trong cả ba pha từ 100 % điện áp danh định
ở tần số danh định với bước tăng là 1 % điện áp danh định cho đến khi tua bin gió tách kết nối. Mỗi bước
mất 20 s.
▪▪ Mức bảo vệ dưới tần số, funder:

Tần số của nguồn cung cấp điện áp ba pha riêng rẽ sẽ giảm trong cả ba pha từ 100 % tần số danh định ở
điện áp danh định với bước giảm là 0,1 Hz cho đến khi tua bin gió tách kết nối. Mỗi bước mất 20 s.
▪▪ Mức bảo vệ quá tần số, fover:
Tần số của nguồn cung cấp điện áp ba pha riêng rẽ sẽ tăng trong cả ba pha từ 100 % tần số danh định ở
điện áp danh định với bước tăng là 0,1 Hz cho đến khi tua bin gió tách kết nối. Mỗi bước mất 20 s.
Để xác định thời gian tách kết nối, quy trình sau được áp dụng:
▪▪ Thời gian tách kết nối của tua bin gió sẽ được xác định từ bảng số liệu của tua bin gió hoặc bằng phép
đo thời gian tách kết nối.
▪▪ Thời gian tách kết nối là khoảng thời gian từ khi bắt đầu bước điện áp đến khi tua bin gió đã tách kết
nối.
▪▪ Dưới điện áp:
Một bước điện áp từ điện áp danh định Uunder – 5 % điện áp danh định sẽ được chuyển đến máy cắt của
tua bin gió từ nguồn cung cấp điện áp riêng.
▪▪ Quá điện áp:
Một bước điện áp từ điện áp danh định Uover + 5 % điện áp danh định sẽ được chuyển đến máy cắt của
tua bin gió từ nguồn cung cấp riêng.
▪▪ Quá tần số:
Một bước tần số từ tần số danh định đến fover + 1 Hz sẽ được chuyển đến máy cắt của tua bin gió từ
nguồn cung cấp điện áp riêng.
▪▪ Dưới tần số:
Một bước tần số từ tần số danh định đến funder - 1 Hz sẽ được chuyển đến máy cắt của tua bin gió từ
nguồn cung cấp điện áp riêng.
7.9 Thời gian kết nối lại

Thời gian kết nối lại sẽ được thử nghiệm sao cho đặc tính của nó có thể mô tả được theo 6.9. Quy trình
sau sẽ được áp dụng:
▪▪ Thử nghiệm sẽ được thực hiện một lần cho mỗi ba lần mất kết nối lưới điện được quy định trong 6.9.
▪▪ Tốc độ gió trung bình sẽ lớn hơn 10 m/s trong thời gian kết nối lại.
▪▪ Lưới điện phải là không có đối với tua bin gió với máy cắt trong lưới điện mở. Máy cắt này là máy cắt
MV đặc trưng nối tua bin gió vào hệ thống thu điện. Sự mở máy cắt sẽ được thực hiện trong khi tua
bin gió đang vận hành. Lưới điện lại sẵn sàng cho tua bin kết nối vào khi máy cắt đóng.
▪▪ Thời gian mất kết nối là thời gian giữa mở và đóng máy cắt. Máy cắt sẽ phải được vận hành bằng tay,
và người thử nghiệm phải đảm bảo rằng thời gian mất kết nối lưới như được quy định trong dung sai
± 1 s.
▪▪ Công suất tác dụng sẽ được đo tại các đầu ra của tua bin gió.
▪▪ Điện áp sẽ được đo tại các đầu ra của tua bin gió.
▪▪ Kết quả thử nghiệm sẽ được báo cáo dựa trên số liệu trung bình 0,2 s của công suất và điện áp. Dựa
vào công suất và điện áp đã đo được, thời gian kết nối lại sẽ được xác định từ thời gian khi điện áp trở
về mức bình thường của nó (trong khoảng 0,9 và 1,1 pu) đến khi tua bin gió bắt đầu sản xuất điện trở
lại (P>0).
Các phép đo sẽ được thực hiện với sự bố trí đo như quy định trong Hình 3, và sử dụng các máy biến dòng
và biến điện áp có đặc tính kỹ thuật theo Bảng 2
8. Đánh giá chất lượng điện
8.1
Điều khoản chung

Điều này đưa ra các phương pháp ước tính chất lượng điện trông đợi từ một tua bin gió hoặc một nhóm
các tua bin gió khi được triển khai tại một địa điểm cụ thể, và cho phép so sánh kết quả với những yêu
cầu trong các ấn phẩm khác của IEC.
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8.2.2 Vận hành liên tục
Nếu những người vận hành lưới điện và những cơ quan điều tiết áp dụng những yêu cầu riêng của họ
thay cho hoặc thêm vào các tiêu chuẩn của IEC, thì những nguyên tắc của điều này vẫn có thể sử dụng
như là một hướng dẫn.
Các phương pháp đánh giá sự phù hợp với những yêu cầu về chất lượng điện là có giá trị cho các tua bin
gió có PPC ở hệ thống điện MV hoặc HV có tần số cố định trong khoảng ±1 Hz, và có đủ khả năng điều
chỉnh công suất tác dụng và công suất phản kháng. Trong các trường hợp khác, những nguyên tắc đánh
giá sự phù hợp với những yêu cầu về chất lượng điện có thể vẫn sử dụng được như là một hướng dẫn.
8.2 Biến động điện áp
8.2.1 Điều khoản chung

Phát xạ nhấp nháy từ hệ thống tua bin gió sẽ được hạn chế theo các giới hạn phát xạ nhấp nháy như được
xác định trong phương trình (15) và phương trình (16) ở dưới đây.

Trong đó:
Pst và Plt
là các phát xạ nhấp nháy thời gian ngắn và thời gian dài từ hệ thống tua bin gió
EPlti và EPli là các giới hạn phát xạ nhấp nháy thời gian ngắn và thời gian dài đối với PCC liên quan

Hơn nữa, sự thay đổi điện áp tương đối do hệ thống tua bin gió sẽ được hạn chế theo phương trình (17)
dưới đây:

Trong đó:
d

là thay đổi điện áp tương đối do vận hành chuyển mạch của một hệ thống tua bin gió

là sự thay đổi điện áp lớn nhất cho phép

Các phương pháp đề xuất cho đánh giá các giới hạn phát xạ nhấp nháy và thay đổi điện áp lớn nhất cho
phép đối với các hệ thống ở các mức điện áp trung thế và cao thế được quy định trong IEC 61000-3-7.

Phát xạ nhấp nháy phân vị thứ 99 từ một tua bin gió trong vận hành liên tục sẽ được ước tính bằng
phương trình (18) dưới đây

Trong đó:
c(Ψk,νa) là hệ số nhấp nháy của tua bin gió đối với góc pha tổng trở của lưới điện đã cho, Ψk
ở PCC, và đối với tốc độ gió trung bình năm đã cho, νa ở độ cao trục cánh quạt của
tua bin gió tại địa điểm;
Sn
là công suất biểu kiến định mức của tua bin gió
Sk
là công suất biểu kiến ngắn mạch ở PCC.

Hệ số nhấp nháy của tua bin gió đối với Ψ_k và ν_a thực tế tại địa điểm, có thể tìm thấy trong Bảng số
liệu được tạo ra từ kết quả của các lần đo được mô tả trong 7.3.3 bằng nội suy tuyến tính.
Trong trường hợp có nhiều tua bin gió kết nối vào PCC, tổng phát xạ nhấp nháy từ chúng có thể ước tính
từ phương trình (19) dưới đây:

Trong đó:

ci(Ψk,νa) là hệ số nhấp nháy của tua bin gió cá thể
Sn,i
là công suất biểu kiến định mức của tua bin gió cá thể
Nwt
là số tua bin gió nối vào PCC
8.2.3 Vận hành chuyển mạch

Phát xạ nhấp nháy do các vận hành chuyển mạch của một tua bin gió sẽ được ước tính bằng phương trình
(20) và phương trình (21) ở dưới đây:

Quy trình được trình bày trong các điều tiếp theo là đề xuất cho đánh giá phát xạ nhấp nháy và thay đổi
điện áp tương đối do một hệ thống tua bin gió.
Trong đó kf (Ψk ) là hệ số bước nhấp nháy của tua bin gió đối với Ψkcho trước ở PCC. Xem Ghi chú 1.

Hệ số bước nhấp nháy của tua bin gió đối với Ψk thực tế ở địa điểm có thể thấy được từ bảng số liệu được
tạo ra từ kết quả đo đã trình bày trong 7.3.4 bằng nội suy tuyến tính.

Trong trường hợp có nhiều tua bin gió kết nối vào PCC, tổng phát xạ nhấp nháy từ chúng có thể ước tính
từ phương trình (22) và (23) dưới đây:
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phương trình (25) dưới đây:

Trong đó

N10m,i và N120m,i là số lần vận hành chuyển mạch của tua bin gió cá thể trong khoảng thời gian 10 phút và 2
giờ tương ứng;
kf,i(Ψk)
là hệ số bước nhấp nháy của tua bin gió cá thể;
Sn,i
là công suất biểu kiến định mức của tua bin gió cá thể. Xem Ghi chú 2.

Nếu có hệ thống điều khiển chung liên quan với hệ thống tua bin gió mà giới hạn tổng số lần vận hành
chuyển mạch, thì cần thực hiện các biện pháp đủ để mang lại hiệu quả của hệ thống này.
Thay đổi điện áp tương đối do vận hành chuyển mạch của một tua bin gió sẽ được ước tính bằng phương
trình (24) dưới đây:

Trong đó:
d

là thay đổi điện áp tương đối tính bằng %

ku (Ψk ) là hệ số thay đổi điện áp của tua bin gió đối với Ψk đã biết ở PCC.

Hệ số bước nhấp nháy của tua bin gió đối với Ψkthực tế ở địa điểm có thể thấy được từ bảng số liệu được
tạo ra từ kết quả đo đã trình bày trong 7.3.4 bằng nội suy tuyến tính.
Trong trường hợp nhiều tua bin gió nối vào PCC, vẫn khó có khả năng hai trong số tua bin đó cùng vận
hành chuyển mạch. Do đó, không cần lấy ảnh hưởng tổng để đánh giá sự thay đổi điện áp tương đối của
một hệ thống tua bin gió có nhiều tua bin gió nối vào.

GHI CHÚ 1: Phương trình (20) và phương trình (21) có thể suy ra từ B.4.2 bằng việc áp dụng khoảng thời gian quan sát là 600 s
và 7 200 s tương ứng.

GHI CHÚ 2: Phương trình (22) và phương trình (23) có thể suy ra như phương trình (20) và phương trình (21), mặc dù bao gồm
trong tổng số tua bin nối vào PCC . Tổng này được luận chứng vì phần quá độ của vận hành chuyển mạch, v.d. phần có đóng góp
nhiều vào phá xạ nhấp nháy thường có thời gian ngắn.

8.3 Sóng hài dòng, liên sóng hài và các thành phần tần số cao hơn
Các dòng hài sẽ được giới hạn ở mức cần thiết để tránh các điện áp hài không thể chấp nhận được ở PCC.
Có thể tìm thấy các giới hạn có thể áp dụng cho phát xạ sóng hài bằng việc sử dụng hướng dẫn có trong
IEC 61000-3-6.
IEC 61000-3-6 đưa ra hướng dẫn cho lấy tổng độ méo của dòng hài từ các phụ tải. Áp dụng hướng dẫn
này, dòng hài ở PCC do một hệ thống tua bin gió có một số tua bin gió có thể được ước tính bằng sử dụng

Trong đó:
Nwt
là số tua bin gió nối vào PCC;
Ih∑⎕
là độ méo dòng hài thứ h ở PCC;
ni
là tỷ số của máy biến thế tại tua bin gió thứ I;
I(h,i)
là độ méo dòng hài thứ h ở tua bin gió thứ I;
β
là số mũ có giá trị số sẽ được chọn theo Bảng 3 và các điểm dưới đây.
Bậc hài

β

h<5

1,0

h > 10

2,0

5 ≤ h ≤ 10

1,4

Nếu các tua bin gió là như nhau và có đường dây chuyển mạch các bộ biến đổi của chúng thì các sóng hài
có thể sẽ ở trong pha và β = 1 sẽ được sử dụng cho tất cả các bậc hài.
Phương trình (25) không xét đến việc sử dụng các máy biến thế có các nhóm vec tơ khác nhau mà chúng
có thể có ảnh hưởng đối ngược với các sóng hài cụ thể. Nếu là trường hợp như vậy thì cần áp dụng các
biện pháp đủ để đưa vào xem xét ảnh hưởng này.

Phương trình (25) cũng có thể áp dụng cho liên sóng hài dòng và các thành phần có tần số cao hơn. Vì các
sóng hài của dòng và các thành phần có tần số cao hơn được giả định là không tương ứng với nhau nên
khuyến nghị lấy β = 2 trong phương trình (25) để tính tổng các hài này.
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Phụ lục A
(có tính chất thông tin)
Hình thức báo cáo mẫu
Hình thức báo cáo mẫu này gợi ý một hình thức cho việc lập báo cáo kết quả các thử nghiệm để mô tả đặc
tính các thông số chất lượng điện của tua bin gió. Người đánh giá nên điền vào những bảng trống và đưa
vào các đồ thị ở những chỗ có tiêu đề hình vẽ.
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG ĐIỆN CỦA TUA BIN GIÓ

Các đặc tính được báo cáo là chỉ có giá trị đối với cấu hình cụ thể của loại tua bin gió được đánh giá. Các
cấu hình khác, có các thông số điều khiển đã thay đổi, làm cho tua bin gió hoạt động khác về mặt chât
lượng điện, thì cần có sự đánh giá riêng.
Số báo cáo

Tên cơ quan thử nghiệm

Loại tua bin gió

Nhà chế tạo tua bin gió

Số seri của tua bin gió thử nghiệm

Tua bin gió xác định ở trên đã được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 71400-21. Dưới đây là số liệu chung
của tua bin gió này:
Loại tua bin gió (trục ngang / đứng)

Số cánh

Đường kính rotor (m)

Chiều cao trục cánh quạt (m)

Điều khiển cánh (bước răng / giảm tốc)

Điều khiển tốc độ (cố định / hai tốc độ / tốc độ
thay đổi)
Loại máy phát điện và công suất (kW)
Loại biến tần và công suất (kVA)

Loại bù phản kháng và công suất (kvar)
Tỷ số máy biến thế và công suất (kVA)
Ký hiệu các đầu dây của tua bin gió

Báo cáo thử nghiệm này có kèm theo các tài liệu sau:
Loại thông tin

Mô tả tua bin gió đã thử nghiệm, bao gồm giá trị
đặt các thông số điều khiển liên quan

Tên tài liệu và ngày

Mô tả địa điểm thử nghiệm và nối vào lưới điện
Mô tả thiết bị thử nghiệm

Mô tả các điều kiện thử nghiệm

Ghi chú về những ngoại lệ khác với tiêu chuẩn
IEC61400-21
Tác giả

Kiểm tra

Phê duyệt

Ngày phát hành

Các thông số đặc tính được xác định khác với cách đề ra trong đề cương trong tiêu chuẩn IEC 61400-21
được đánh dấu. Bao gồm cả những thông số tính toán thay vì đo. (Các) tài liệu có các ngoại lệ so với IEC
61400-21 mô tả (các) quy trình thay thế đã được áp dụng.
Kết quả các thông số đặc tính được trình bày dưới đây.
A.1 Số liệu định mức của tua bin gió tại các đầu ra
Công suất định mức, Pn(kW)

Tốc độ gió định mức, vn(m/s)

Công suất biểu kiến định mức, Sn(kVA)
Dòng điện định mức, In(A)
Điện áp định mức, Un(V)

Tần số định mức, fn(Hz)

A.2 Biến động điện áp
A.2.1 Vận hành liên tục
Phương thức vận hành tua bin gió trong thử nghiệm là:
Điều khiển điểm đặt công suất phản kháng, Q = 0
Phương thức khác:
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Góc pha tổng trở của lưới điện, Ψk (o)

30

Tốc độ gió trung bình năm, νa (m/s)
6,0

50

70

Hệ số nhấp nháy, c(Ψk,νa)

85

7,5
8,5

Điều khiển điểm đặt công suất phản kháng, Q = 0

A.2.2 Vận hành chuyển mạch

Phương thức khác:

Phương thức vận hành tua bin gió trong thử nghiệm là:

A.3.1 Sóng hài

Điều khiển điểm đặt công suất phản kháng, Q = 0

Pbin
(%)

Phương thức khác:

Trường hợp vận hành chuyển mạch

Số lượng lớn nhất các vận hành chuyển
mạch,N120m
Góc pha tổng trở của lưới điện, Ψk (o)

H
2

Khởi động ở tốc độ gió khởi động
30

50

70

3

85

Hệ số bước nhấp nháy, kf Ψ(k )
Hệ số thay đổi điện áp, kuΨ(k )

Trường hợp vận hành chuyển mạch

Số lượng lớn nhất các vận hành chuyển
mạch,N10m

Số lượng lớn nhất các vận hành chuyển
mạch,N120m
Góc pha tổng trở của lưới điện, Ψk (o)

				

Trường hợp vận hành chuyển mạch

Số lượng lớn nhất các vận hành chuyển
mạch,N10m

Số lượng lớn nhất các vận hành chuyển
mạch,N120m
Góc pha tổng trở của lưới điện, Ψk (o)
Hệ số bước nhấp nháy, kf Ψ(k )
Hệ số thay đổi điện áp, kuΨ(k )

4
5
6
7
8
9

Khởi động ở tốc độ gió định mức hoặc cao hơn
30

50

70

85

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Hệ số bước nhấp nháy, kf Ψ(k )
Hệ số thay đổi điện áp, kuΨ(k )

Sự phát xạ các sóng hài của dòng, các liên sóng hài và các thành phần tần số cao hơn từ tua bin gió được
xác định ở dạng phần trăm của in đối với vận hành tua bin gió trong các bin công suất là 10, 20, …, 100
% của Pn
Phương thức vận hành tua bin gió trong thử nghiệm là:

10,0

Số lượng lớn nhất các vận hành chuyển
mạch,N10m

A.3 Sóng hài của dòng, liên sóng hài và các thành phần tần số cao hơn

19
Trường hợp xấu nhất chuyển mạch giữa các máy
phát điện

20
21
22
23
24
25

30

50

70

85
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Pbin
(%)

H

30
31

0

Ih (%)
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Ih (%)

20

Ih (%)
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40

Ih (%)

50

Ih (%)

60

Ih (%)
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Ih (%)

80

Ih (%)
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Ih (%)
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Ih (%)

Ih (%)
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100

1425/1710
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1475/1770

46

1525/1830

47

1575/1890

48

1625/1950

49

1675

50

1725

THC
(%)

1775
1825
1875

A.3.2 Liên sóng hài

625/750

Ih (%)

1375/1650

44

575/690

100

1325/1590

43

525/630

Ih (%)

90

1275/1530

42

475/570

Ih (%)

80

1225/1470

41

425/510

Ih (%)

70

1175/1410

40

375/450

Ih (%)

60

1125/1350

39

235/390

Ih (%)

50

1075/1290

38

275/230

Ih (%)

40

1025/1230

37

225/270

Ih (%)

30

975/1170

36

175/210

Ih (%)

20

925/1110

35

125/150

725/870

Ih (%)

10

875/1050

34

75/90

675/810

0

825/990

33

f (Hz)

f (Hz)

775/930

32

Pbin (%)

Pbin (%)
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A.3.3 Các thành phần tần số cao hơn
						
Pbin (%)
f (kHz)
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4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
5,1
5,3
5.5
5,7
5,9
6.1
6.3
6,5
6,7
6.9
7,1
7,3
7.5
7.7
7,9
8,1
8,3
8,5
8,7
8,9

A.4 Đáp ứng sụt điện áp
Phương thức vận hành tua bin gió
Điều kiện thử nghiệm:
Hình A.1 Chuỗi thời gian của sụt điện áp đo được khi tua bin đang thử nghiệm không nối lưới. Trường
hợp VD1-VD6.

hợp VD1-VD6

Kết quả thử nghiệm cho vận hành ở mức trên 0,9 Pn

Hình A.5a Chuỗi thời gian của công suất tác dụng cơ bản thứ tự dương đo được. Trường hợp VD1-VD6

Hình A.5b Chuỗi thời gian của công suất phản kháng cơ bản thứ tự dương đo được. Trường hợp VD1-VD6
Hình A.6a Chuỗi thời gian của dòng điện tác dụng cơ bản thứ tự dương đo được. Trường hợp VD1-VD6
Hình A.6b Chuỗi thời gian của dòng phản kháng cơ bản thứ tự dương đo được. Trường hợp VD1-VD6

Hình A.7 Chuỗi thời gian của điện áp cơ bản thứ tự dương đo được tại các đầu ra của tua bin gió. Trường
hợp VD1-VD6
A.5 Công suất tác dụng
A.5.1 Công suất lớn nhất đo được
Giá trị trung bình 600 s

Giá trị đo được, P600 (kW)

Giá trị chuẩn hóa, P600 = P600 / Pn

Giá trị trung bình 60 s

Giá trị đo được, P60 (kW)

Giá trị chuẩn hóa, P60 = P60 / Pn

Giá trị trung bình 0,2 s

Giá trị đo được, P0.2 (kW)

Giá trị chuẩn hóa, P60 = P60 / Pn

A.5.2 Giới hạn tỷ lệ dốc

Phương thức vận hành tua bin gió: Giới hạn tỷ lệ dốc được đặt là 10 % của công suất định mức
trên 1 phút

Kết quả thử nghiệm cho vận hành trong khoảng giữa 0,1 Pn và 0,3 Pn:

Hình A.8a Chuỗi thời gian của công suất phản kháng đầu ra khả dụng và đo được.

Hình A.2a Chuỗi thời gian của công suất tác dụng cơ bản thứ tự dương đo được. Trường hợp VD1-VD6

A.5.3 Điều khiển điểm đặt

Hình A.2b Chuỗi thời gian của công suất phản kháng cơ bản thứ tự dương đo được. Trường hợp VD1-VD6
Hình A.3a Chuỗi thời gian của dòng tác dụng cơ bản thứ tự dương đo được. Trường hợp VD1-VD6

Hình A.3b Chuỗi thời gian của dòng phản kháng cơ bản thứ tự dương đo được. Trường hợp VD1-VD6

Hình A.4 Chuỗi thời gian của điện áp cơ bản thứ tự dương đo được tại các đầu ra của tua bin gió. Trường

Hình A.8b Chuỗi thời gian của tốc độ gió đo được trong khi thử nghiệm.

Phương thức vận hành tua bin gió: Phương thức điều khiển điểm đặt công suất tác dụng
Hình A.9a Chuỗi thời gian củacác giá trị điểm đặt công suất tác dụng, công suất tác dụng đầu ra khả dụng
và công suất tác dụng đầu ra đo được.
Hình A.9b Chuỗi thời gian của tốc độ gió đo được trong thử nghiệm
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Phụ lục B
(có tính thông tin)

A.6 Công suất phản kháng
A.6.1 Dung lượng công suất phản kháng
Phương thức vận hành tua bin gió: Phương thức điều khiển điểm đặt công suất phản kháng
Công suất tác dụng (% của công
suất định mức)

Biến động điện áp và nhấp nháy
B.1 Vận hành liên tục

Công suất phản kháng cảm ứng
lớn nhất (kvar)

Quy trình đo và đánh giá nhấp nháy trong vận hành liên tục được thể hiện trong Hình B.1. Hình B.1 cho
thấy quy trình đo là tương đối toàn diện trong khi quy trình đánh giá là khá đơn giản.

Công suất phản kháng điện dung
lớn nhất (kvar)
											
A.6.2 Điều khiển điểm đặt

Phương thức vận hành tua bin gió: Phương thức điều khiển điểm đặt công suất phản kháng
Điểm đặt công suất tác dụng = 0 kvar
Công suất tác dụng (% của công
suất định mức)

Hình B.1 – Quy trình đo và đánh giá nhấp nháy trong vận hành liên tục của tua bin gió

Công suất phản kháng (kvar)
											
Thay đổi bậc điểm đặt công suất phản kháng
Hình A.9 Chuỗi thời gian của các giá trị điểm đặt công suất phản kháng và công suất phản kháng
đo được
Hình A.10 Chuỗi thời gian của công suất phản kháng trong khi thử nghiệm (phải bằng khoảng 50
% công suất định mức).
A.7 Bảo vệ lưới điện

Quá điện áp

Dưới điện áp

Điểm đặt

Mức bảo vệ

Giá trị đo được

Thời gian tách kết nối (s)

Điểm đặt

Giá trị đo được

Quá tần số

Dưới tần số
			
A.8 Thời gian nối lại
Thời gian mất lưới

Thời gian mất lưới thực
tế đo được (s)
Thời gian nối lại (s)

Dưới đây là minh họa quy trình đo trong Hình B.1:
1)
Một số chuỗi thời gian của điện áp và dòng điện um(t) và im(t) đã đuợc đo, phân bố trên cả dải tốc
độ gió, từ tốc độ khởi động đến tốc độ 15 m/s.
2)
Mỗi bộ chuỗi thời gian đã đo được được sử dụng làm đầu vào để mô phỏng biến động điện áp ufic (t) trên
một lưới điện giả tưởng có công suất biểu kiến ngắn mạch phù hợp Sk,fic và cho bốn góc pha khác nhau của
tổng trở của lưới điện, Ψk;
3)
Mỗi một chuỗi thời gian điện áp tức thời mô phỏng um(t) được sử dụng làm đầu vào thuật toán
nhấp nháy điện áp như mô tả trong tiêu chuẩn IEC 61000-4-15 để tạo ra giá trị phát xạ nhấp nháy Pst,fic;
4)
Mỗi giá trị Pst,fic được chuẩn hóa sang một hệ số nhấp nháy c(Ψk ) mà về nguyên tắc nó là độc lập
với công suất biểu kiến ngắn mạch được chọn Sk,fic ;
5)
Đối với mỗi góc pha tổng trở của hệ thống Ψk , quy trình gán trọng số sẽ tính chức năng phân bố
tích lũy có trọng số của các hệ số nhấp nháy, Pr(c<x), giả định bốn phân bố tốc độ gió khác nhau. Pr(c<x)
đại diện phân bố của các hệ số nhấp nháy lẽ ra đã nhận được nếu đã thực hiện đo tại địa điểm với phân
bố Rayleigh tốc độ gió trung bình νa;
6)
Đối với mối phân bố tích lũy, phân vị 99 % c(Ψk,νa ) của hệ số nhấp nháy sẽ được báo cáo.
Quy trình đánh giá xác định cách sử dụng các hệ số nhấp nháy được báo cáo này để ước tính phát xạ nhấp
nháy từ một tua bin gió hoặc một nhóm các tua bin gió đang vận hành liên tục trên một địa điểm xác định.
B.2 Vận hành chuyển mạch

10 s

1 phút

10 phút

Quy trình đo và đánh giá đối với các vận hành chuyển mạch được trình bày trong Hình B.2. Những quy
trình này xác định cách đo và đánh giá những thay đổi điện áp cũng như nhấp nháy. Thấy rằng quy trình
đo là tương đối toàn diện trong khi quy trình đánh giá lại khá đơn giản.
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Hình B.2 - Quy trình đo và đánh giá thay đổi điện áp và nhấp nháy
trong vận hành chuyển mạch của tua bin gió
Quy trình đo đối với vận hành chuyển mạch là như sau:
1)
Một số chuỗi thời gian của điện áp và dòng điện um (t) và im (t) đã đuợc đo cho từng loại chuyển
mạch riêng;
2)
Mỗi bộ chuỗi thời gian đã đo được được sử dụng làm đầu vào để mô phỏng biến động điện áp
ufic (t) trên một lưới điện giả tưởng có công suất biểu kiến ngắn mạch phù hợp Sk,fic và cho bốn góc pha
khác nhau của tổng trở của lưới điện, Ψk ;
3)
Mỗi một chuỗi thời gian điện áp tức thời được mô phỏng um(t) sau đó được sử dụng làm đầu vào
thuật toán nhấp nháy điện áp được mô tả trong tiêu chuẩn IEC 61000-4-15 để tạo ra giá trị phát xạ nhấp
nháy Pst,fic và là đầu vào cho thuật toán tính RMS để xác định một khoảng giá trị RMS lớn nhất Ufic,max và
một gía trị r.m.s. nhỏ nhất Ufic,min ;
4)
Mỗi giá trị Pst,fic được chuẩn hóa sang một hệ số bước nhấp nháy kf Ψ(k) , và mỗi thay đổi điện áp
Ufic,max - Ufic,min được chuẩn hóa về hệ số thay đổi điện áp kuΨ(k );
5)
Đối với mỗi góc pha tổng trở của lưới Ψk , các hệ số bước nhấp nháy và các hệ số thay đổi điện
áp đo được sẽ được lấy trung bình.
6)
Các hệ số bước nhấp nháy và các hệ số thay đổi điện áp được lấy trung bình sau đó được báo cáo
cùng với số lớn nhất N10m của vận hành chuyển mạch trong khoảng thời gian 10 phút và số lớn nhất N120m
của vận hành chuyển mạch trong khoảng thời gian 120 phút, đối với mỗi loại vận hành chuyển mạch.

Quy trình đánh giá đối với các vận hành chuyển mạch sẽ xác định cách ước tính phát xạ nhấp nháy và
những thay đổi điện áp từ các vận hành chuyển mạch ở vị trí địa điểm đã được xác định, sử dụng hệ số
bước nhấp nháy. Các phương pháp được đưa ra cho một tua bin gió cũng như nhóm các tua bin gió.

Hình B.3 – Hệ số nhấp nháy là hàm của tốc độ gió
Sử dụng các hệ số nhấp nháy này để suy ra hệ số nhấp nháy cuối cùng c(Ψk,νa ) cho từng phân bố tốc độ
gió. Các bước thực hiện như sau:
▪▪ Phân loại các hệ số nhấp nháy c(Ψk) trong các bin 1 m/s của tốc độ gió;
▪▪ Xác định số lần đo trong từng bin tốc độ gió;
▪▪ Xác định trịng số wi cho từng bin tốc độ gió;
▪▪ Xác định phân bố tích lũy có trọng số Pr(c<x);
▪▪ Xác định phân vị thứ 99 là phân vị cho hệ số nhấp nháy c(Ψk,νa)

Trong ví dụ này, tốc độ gió khởi động là νcut-in = 3 m/s. Đã thực hiện một số phép đo ở tốc độ gió thấp hơn
tốc độ gió khởi động và ở tốc độ gió cao hơn 15 m/s. Những số đo này không được đưa vào xem xét. Chỉ
những số đo tốc độ gió trong khoảng từ trên tốc độ gió khởi động và thấp hơn 15 m/s được sử dụng để
xác định hệ số nhấp nháy c(Ψk,νa).

Bảng B.1 thể hiện các bin tốc độ gió, số đo của từng bin, tần số xuất hiện tương đối của các hệ số nhấp
nháy đo được fm,i cho từng bin tốc độ gió và phân bố Rayleigh fy,i cho tốc độ gió trung bình νa = 6 m/s, 7,5
m/s, 8,5 m/s và 10 m/s.
Bảng B.1 – Số lần đo Nm,i và tần số xuất hiện của fm,i và fy,i cho mỗi bin tốc độ gió
trong dải từ tốc độ gió khởi động đến tốc độ 15 m/s

B.3 Trọng số các hệ số nhấp nháy

Ví dụ sau minh họa quy trình tính trọng số, được sử dụng trong phần này của tiêu chuẩn IEC 61400 để
suy ra hệ số nhấp nháy c(Ψk,νa) cho bốn phân bố tốc độ gió khác nhau. Sự xác định hệ số nhấp nháy chỉ
thể hiện cho góc pha tổng trở của lưới điện Ψk= 50o. Cùng một quy trình sẽ được thực hiện cho các góc
khác nhau của tổng trở của lưới điện, là 30 o, 70 o và 85o.

Hình B.3 minh họa bộ các hệ số nhấp nháy đo được c(Ψk ) là hàm của tốc độ gió cho góc pha tổng trở của
lưới điện Ψk= 50o.

Dải bin
tốc độ gió
m/s

Số lần đo
Nm,i

fm,i

fy,i

fy,i

fy,i

fy,i

%

%
6 m/s

%
7,5 m/s

%
8,5 m/s

%
10 m/s

3-<4

30

5,38

11,64

8,21

6,64

4,98

6-<7

33

5,91

11,26

10,04

8,91

7,32

4-<5

5-<6

36

45

6,45

8,06

12,57

12,37

9,44

10,04

7,83

8,59

6,02

6,80
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7-<8

42

7,53

9,58

9,53

8,83

7,56

10 - < 11

69

12,37

4,15

6,29

6,88

6,93

8-<9

33

9 - < 10

5,91

33

11 - < 12

5,91

87

12 - < 13

15,59

60

13 - < 14

10,75

45

14 - < 15

8,06

45

8,06

Tổng N_(m,i) 558

7,67

8,65

5,80

8,41

7,52

2,82

7,74

5,07

1,82

5,75

4,05

2,16

5,07

3,21

Bảng B.2 - Trọng số wi cho từng bin tốc độ gió
wi
6 m/s

3-<4

2,165

4-<5

7-<8

1,273

8-<9

1,267

1,297

9 - < 10

0,335

11 - < 12

0,325

0,169

13 - < 14

0,557

0,367

0,138

0,368

0,081

0,267

0,9967

0,9956

10,472

10,444

10,418

10,418

10,364

8,836

8,831

0,542

13,4

0,9997

13,4

0,9994

11,9

0,9989

14,6

0,9985

11,9

0,9983

10,3

0,9979

14,6

0,9972

14,6

0,9970

10,3

0,9968

11,9

0,9961

10,3

0,9957

14,2

0,9950

14,2

0,9948

:

:

12,9

0,9906

12,9

0,9902

12,1

0,9898

11,3

0,9895

12,1

0,9891

0,9992

0,9984

0,9971

0,9964

0,9958

0,9951

0,9940

0,9935

0,9929

0,9918

0,9911

0,9900

0,9894
:

0,9788

0,9780

0,9772

0,9765

0,9758

0,9989

0,9985

0,9978

0,9970

0,9958

0,9943

0,9950

0,9933

0,9941

0,9920

0,9933

0,9911

0,9921

0,9898

0,9912

0,9885

0,9903

0,9872

0,9891

0,9859

0,9883

0,9849

0,9871

0,9836

0,9862

0,9823

:

:

0,9713

0,9620

0,9703

0,9608

0,9693

0,9595

0,9683

0,9582

0,9674

0,9573

Các phân vị thứ 99 liên quan được đánh dấu bằng in đậm trong Bảng B.4. Những phân vị thứ 99 này cho
các hệ số nhấp nháy c(Ψk,νa) cho góc pha tổng trở của lưới điện 50o để đưa vào báo cáo đo, như được thể
hiện trong Bảng B.5.
Bảng B.5 - Kết quả hệ số nhấp nháy trong vận hành liên tục

Tổng trọng số của mỗi bin nhân với số lần đo cho ta số liệu trong Bảng B.3

Bảng B.3 – Tổng trọng số nhân với số lần đo của tất cả các bin tốc độ gió
ν_a (m/s)

0,9976

8,846

0,628

0,398

0,9991

8,585

0,535

0,502

14,6

11,298

8,882

0,410

0,463

10,584

11,379

:

0,561

0,381

1,0000

9,931

1,241

Pr(c<x)
10 m/s

1,0000

10,059

1,278

1,308

0,509

0,181

12 - < 13

1,423

1,272

Pr(c<x)
8,5 m/s

1,0000

10,104

1,005

Pr(c<x)
7,5 m/s

1,0000

10,280

1,237

1,173

1,462

1,980

10 - < 11

1,507

Pr(c<x)
6 m/s

13,4

10,286

0,843

Tốc độ gió
tương ứng
m/s

11,495

10,308

0,933

1,065

1,698

wi
10 m/s

0,927

1,214

1,245

1,904

wi
8,5 m/s

1,238

1,464

1,533

6-<7

14 - < 15

1,527

1,949

5-<6

wi
7,5 m/s

Hệ số nhấp
nháy chọn lọc

4,37

Trọng số, wi ,là tỷ số giữa tần suất của tốc độ gió fy,i và tần suất tương đối của các hệ số nhấp nháy đo được
fm,i . Bảng B.2 trình bày trọng số, wi , cho từng bin tốc độ gió.
Dải bin
tốc độ gió
m/s

Bảng B.4 – Phân bố tích lũy trọng lượng của các hệ số nhấp nháy Pr(c<x)
cho từng phân bố tốc độ gió

6,39

4,97

2,97

0,65

7,34

5,94

3,95

1,11

7,56

gió từ 3 m/s đến 15 m/s. Hệ số nhấp nháy lớn nhất c(Ψk) là 100 phân vị, có nghĩa là hệ số phân bố tích lũy
trọng lượng Pr(c<11,495)=1,0. Các hàng tiếp theo của Bảng B.4 được hoàn thành bằng việc trừ đi trọng
số đối với đo liên quan (từ Bảng B.2) chia cho tổng các trọng số (từ Bảng B.3), từ số trong hàng trước đó.

6,0

7,5

8,5

10

454,40

467,99

457,64

424,60

Trong buớc tiếp theo các lần đo sẽ được chọn theo hệ số nhấp nháy c(Ψk). Bước này được minh họa trong
Bảng B.4 trong đó hàng trên cùng là giá trị lớn nhất của tất cả các hệ số nhấp nháy c(Ψk) trong dải tốc độ

Ψk(o)
νa(m/s)
6,0

30

50

Hệ số nhấp nháy
8,9

7,5

10,1

10,0

10,4

8,5

70

10,3

85
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Những hệ số nhấp nháy đã được báo cáo là phân vị thứ 99 của các giá trị trong dải tốc độ gió từ tốc độ
khởi động đến 15 m/s, mặc dù không cần thực hiện trong toàn bộ dải tốc độ gió từ zero đến vô tận.

Sự không chắc chắn do giới hạn dải đo được minh họa trong Bảng B.6. Sử dụng các chức năng phân phối
tích lũy cho các phân phối Ratleigh, ba hàng đầu cho thấy xác suất tốc độ gió là thấp, ở trong hoặc bên
trên dải đo xác định từ 3 m/s đến 15 m/s. Trường hợp tốt nhất là tất cả các hệ số nhấp nháy nằm ngoài
dải đo là thấp hơn phân vị thứ 99 nằm trong dải đo. Trong trường hợp đó, phân vị được báo cáo thực tế
tương thích với phân vị của trường hợp tốt nhất trong Bảng B.6. Trường hợp xấu nhất, tất cả các hệ số
nhấp nháy trong dải tốc độ gió trên 15 m/s là cao hơn phân vị thứ 99 bên trong dải đo. Trong trường hợp
đó, phân vị được báo cáo tương thích với phân vị của trường hợp xấu nhất trong Bảng B.6. Như có thể
thấy phân vị thực tế của phân vị được báo cáo là hoàn toàn không chắc chắn đối với phân bố tốc độ gió
có các giá trị tốc độ gió trung bình năm cao. Sự không chắc chắn này có thể giảm xuống đến mức mong
muốn nếu tăng giới hạn trên của dải đo lên trên 15 m/s. Tuy nhiên, điều này thường đòi hỏi kéo dài thời
gian thử nghiệm và do đó tăng chi phí đo.
Bảng B.6 – Xác suất và các phân vị cho các tốc độ gió khác nhau

νa(m/s)
Pr(c<3m/s) (%)
Pr(3m/s < ν < 15 m/s) (%)
Pr( ν >15 m/s) (%)
Phân vị trong trường hợp tốt nhất (%)

Phân vị trong trường hợp xấu nhất (%)

6,0

7,5

8,5

10,0

17,8

11,8

9,3

6,8

81,4
0,7

99,2

98,4

83,9
4,3

99,2

94,8

82,0
8,7

99,2

90,5

76,1

17,1

99,2

82,2

GHI CHÚ: Ba hàng đầu tiên thể hiện xác suất của vận tốc gió ở dưới, ở trong hoặc ở bên trên dải đo tốc độ gió từ 3 m/s đến 15
m/s. Từ những xác suất này, các dải phân vị có khả năng đo được thực tế được đưa ra trong hai hàng cuối.

B.4 Suy ra các định nghĩa
B.4.1 Hệ số nhấp nháy

Giá trị Pst,fic mô phỏng sẽ phụ thuộc vào công suất ngắn mạch của lưới điện, Sk,fic và góc tổng trở của lưới
Ψk.Pst,fic gần tỷ lệ nghịch với Sk,fic trong khi quan hệ giữa Pst,fic và Ψk phụ thuộc vào loại tua bin gió. Do đó hệ
số nhấp nháy, c(Ψk ) được xác định để cho:

trong đó Sn là công suất biểu kiến định mức của tua bin gió.
Vì vậy hệ số nhấp nháy c(Ψk ) sẽ là:
B.4.2 Hệ số bước nhấp nháy
Tiêu chuẩn IEC 61000-3-3 định nghĩa phương pháp phân tích để đánh giá nhấp nháy, dựa trên sự thay
đổi điện áp và hệ số hình dạng. Hệ số hình dạng, F = 1, tương ứng với sự thay đổi điện áp từng bước.
Phương pháp này được sử dụng để xác định hệ số bước nhấp nháy, kf(Ψk ), trong tiêu chuẩn này. Hệ số
bước nhấp nháy được xác định để sử dụng cho tính bước điện áp tương tương đương cũng quan trọng
như vận hành chuyển mạch. Định nghĩa chính thức là:

trong đó dmax là bước điện áp tương đương tính bằng phần trăm của điện áp định mức.
Áp dụng phương pháp phân tích của tiêu chuẩn IEC 61000-3-3, một bước điện áp, dmax , sẽ cho thời gian
in nhấp nháy, tf , theo

và thời gian in nhấp nháy sẽ cho mức nghiêm trọng của nhấp nháy, Pst,fic , theo

trong một khoảng thời gian quan sát, Tp, với một thời gian in nhấp nháy, tf, như trên,

Sử dụng kết quả này, hệ số bước nhấp nháy, kf Ψ(k ), có thể tính theo công thức

Thời gian quan sát, Tp, trong phương trình (B.7) là độ dài của chuỗi thời gian điện áp mô phỏng, tính
bằng giây.
B.4.3 Hệ số thay đổi điện áp

Sự thay đổi điện áp tương đối, ∆u, do vận hành chuyển mạch sẽ phụ thuộc vào công suất ngắn mạch của
lưới điện, Sk,fic , và góc của tổng trở của lưới điện Ψk. ∆u gần tỷ lệ nghịch với Sk,fic, trong khi quan hệ giữa ∆u
và Ψk phụ thuộc vào công nghệ của tua bin gió. Đo đó, hệ số thay đổi điện áp, ku(Ψk), được định nghĩa theo

Lắp giá trị thay đổi điện áp mô phỏng trên lưới điện voái công suất ngắn mạch của lưới điện, S_(k,fic), thì
có thể tính được hệ số thay đổi điện áp bằng công thức:

trong đó:
Ufic,max và Ufic,min là các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất tương ứng của điện áp pha – trung tính, Ufic(t) được mô
phỏng trên lưới điện giả tưởng.
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Phụ lục C
(có tính chất thông tin)
Đo công suất tác dụng, công suất phản kháng và điện áp

Các thành phần véc tơ của điện áp và dòng điện thứ tự dương cơ bản được tính bằng công thức:

Phụ lục này trình bày quy trình đề xuất cho tính toán công suất tác dụng, công suất phản kháng, dòng
điện tác dụng, dòng điện phản kháng và điện áp, là những thành phần cơ bản thứ tự dương, dựa vào các
số đo dòng điện và điện áp tức thời.
Lý do trình bày các thành phần cơ bản thứ tự dương của các số đo dòng điện và điện áp là vì việc trình
bày này sẽ cung cấp các định nghĩa rõ ràng về định lượng và đặc biệt có ý nghĩa cho trường hợp hệ thống
điện không cân bằng. Các lý do tiếp theo khác là:

a)
Thứ tự dương của các thành phần cơ bản là tác nhân tạo ra mô men làm quay máy. Thứ tự âm và
các sóng hài chỉ gây ra các tổn thất.
b)
Trong nhiều trường hợp, dòng điện phản kháng được tính thay vì công suất phản kháng. Với việc
sử dụng thứ tự dương của thành phần cơ bản, thành phần dòng điện đáp ứng có thể được tính một cách
rõ ràng. Cũng như vậy áp dụng cho hệ số công suất.
c)
Nhiều bộ mô phỏng hệ thống điện chỉ sử dụng thứ tự dương của thành phần cơ bản. Do đó, để
dễ dàng kiểm tra các mô phỏng, các số đo nên được trình bày theo cách tương tự.
Để đo thứ tự dương của thành phần cơ bản của điện áp và dòng điện, cần một bộ ghi số liệu đa kênh có
tốc độ lấy mẫu cao (ít nhất 2 kHz cho một kênh). Bộ lọc chống chồng phổ (bộ lọc thông thấp) phải có cùng
độ đáp ứng tần số trong tất cả các điện áp và dòng điện đầu vào để chống sai sót pha. Hơn nữa, sai số về
biên độ do bộ lọc chống chồng phổ phải là không đáng kể ở tần số cơ bản.

Khi đo điện áp và dòng điện pha, hệ số Fourier của thành phần cơ bản đầu tiên được tính cho toàn bộ một
chu kỳ cơ bản T (phương trình ở đây chỉ là cho điện áp pha a , ua, còn điện áp và dòng điện của các pha
khác cũng tính tương tự).

Vì vậy công suất tác dụng và công suất phản kháng của thứ tự dương cơ bản là

và điện áp pha – pha hiệu dụng của thứ tự dương cơ bản là

Dòng điện tác dụng và dòng điện phản kháng hiệu dụng của thứ tự dương cơ bản là

Hệ số công suất của thứ tự dương cơ bản là:
trong đó f1 là tần số của thành phần cơ bản.

Giá trị hiệu dụng của điện áp pha cơ bản là:

Có thể thực hiện những tính toán này trong một chương trình tính bằng biểu bảng hoặc trình máy tính
đặc biệt. Giá trị mới của công suất tác dụng và công suất phản kháng cần được tính ít nhất một lần trong
mỗi khoảng thời gian cơ bản, sử dụng số liệu mới nhất.
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