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 ضريب رفتار لرزه اي براي توربينهاي بادي دو مگاواتي 

  با برج فوالدي لوله اي
 

  محمد علي جعفري صحنه سرايي، عليرضا رهنورد، حديث محمد مرادي

 گروه سازه هاي انتقال نيرو
 پژوهشگاه نيرو

  ايران–تهران 
 
 

با توجه به لزوم طراحي توربينهاي بادي در برابر آثار  —چكيده 

ها خيز، بارگذاري و تحليل سازه اين توربينناشي از زلزله در مناطق لرزه

ترين در برابر نيروهاي زلزله ضروري است. يكي از متداولترين و ساده

، روش استاتيكي معادل  در برابر زلزلهها براي طراحي انواع سازه هاروش

است كه در اين روش، نيروي زلزله با استفاده از ضرب يك ضريب 

گردد. ضريب زلزله بطور كلي (ضريب زلزله) در وزن سازه تعيين مي

خيزي منطقه، خصوصيات ديناميكي سازه، وابسته به عواملي مانند لرزه

اي سازه است. وابستگي ضريب زلزله به رفتار اهميت سازه و رفتار لرزه

گردد كه ها با اعمال ضريبي به نام ضريب رفتار منظور ميلرزه اي سازه

ها توسط محققان مختلف محاسبه و در استانداردهاي براي انواع سازه

اند. با توجه به اينكه در مورد ضريب رفتار اي ارائه شدهطراحي لرزه

هاي بادي اطالعات مشخصي در استانداردها و ادبيات فني موجود توربين

 2هاي بادي اي براي توربيننيست، در اين مقاله ضريب رفتار لرزه

  اي هستند، تعيين و ارائه شده است.مگاواتي كه داراي برج فوالدي لوله

 پذيريتوربين بادي؛ زلزله؛ ضريب رفتار؛ شكل —ه هاي كليدي واژ

 مقدمه   .1

امروزه به داليل گوناگون از جمله محدوديت منابع انرژي، استفاده از 
انرژيهاي تجديدپذير و بدون آلودگي، بسيار مورد توجه بشر قرار گرفته 
است. يكي از مفيدترين منابع تجديدپذير براي تأمين انرژي، باد است. 

امروزه يكي از موارد مهم استفاده از انرژي باد، تأمين انرژي الكتريكي است 

كه با استفاده از توربينهاي بادي صورت مي گيرد. در سالهاي اخير به منظور 
وري بهينه در توليد انرژي الكتريكي، استفاده از افزايش راندمان و بهره

 توربينهاي بادي بزرگتر و مرتفع تر كه داراي ظرفيت توليد بيشتري مي

 باشند، در كشورهاي مختلف از جمله ايران، مورد توجه قرار گرفته است. 

باري هاي طبيعي است كه داراي آثار مخرب و زيانزلزله يكي از پديده
باشد. تجربيات گذشته در نقاط مختلف جهان نشان بر مستحدثات بشري مي

دهنده پتانسيل باالي تخريب و خسارت در انواع سازه ها، ناشي از زلزله 
ها در است. بنابراين در مناطق لرزه خيز دنيا، لحاظ تأثير زلزله بر سازه

طراحي آنها كه اصطالحاً به طراحي لرزه اي نيز موسوم است، ضروري 
هاي باشد. كشور ايران نيز يكي از مناطق لرزه خيز دنيا است و وقوع زلزلهمي

متعدد و بروز خسارات گسترده حاصل از آنها در نقاط مختلف كشور، اين 
موضوع را به اثبات رسانده است. بر اين اساس، لحاظ نيروهاي حاصل از 

 زلزله نيز، در طراحي سازه اي توربينهاي بادي در كشور ضروري است. 

ي هادر آيين نامهها سازهاي طراحي لرزهروند اي از امروزه بخش عمده
گردد. روش انجام مي معادل ي روش استاتيكبا استفاده از طراحي در دنيا

طراحي از طيف با استفاده  نيروهاي زلزلهتعيين اساس استاتيكي معادل بر
براي تهيه طيف طراحي غيرخطي زلزله با . غيرخطي تدوين شده است

استفاده   رفتاري به نام ضريباز ضريباستفاده از طيف االستيك خطي، 
 بر اساس اين ضريب در واقع اعمال كننده فلسفه طراحي لرزه اي گردد.مي

پذيرش رفتار غيرخطي سازه در اثر وقوع خرابيهاي محدود ناشي از 
 شكل پذيري بعبارت ديگر با استفاده از توان مي باشد. هاي بزرگزلزله
 و استفاده از تمامي ظرفيت سازه (حالت  در حوزه غيرخطيهاسازه
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هاي محدود در سازه را پذيرفته و نيروهاي توان وقوع خرابي ميپالستيك)،
طراحي زلزله را كاهش داد كه اين كاهش، با استفاده از ضريب رفتار انجام 

شود. مقادير ضريب رفتار براي انواع مختلف سازه ها در استانداردهاي مي
اي ارائه شده اند. در مورد سازه توربين بادي مقدار ضريب رفتار طراحي لرزه

] با 3]) مرجع [2] و [1در مراجع طراحي لرزه اي ارائه نشده است. ([
سازي توربين بادي با پاندول وارونه و بر اساس استاندارد آمريكايي مشابه

ASCE در مواردي كه وقوع كمانش موضعي در سازه محتمل است، مقدار ،
  پيشنهاد ميدهد.R=1ضريب رفتار سازه توربين بادي را برابر 

در اين پژوهش با بررسي روش هاي مختلف تعيين ضريب رفتار كه 
توسط محققين متعددي ارائه شده است، روش مناسب براي تعيين ضريب 

 مگاوات 2رفتار يك نمونه توربين بادي با ظرفيت توليد توان الكتريكي 
انتخاب شده و مقدار اين ضريب تعيين گرديده است. بدنه برج توربين بادي 

 80مذكور فوالدي و به شكل مخروط ناقص است. ارتفاع برج اين توربين 
 متر و ضخامت هاي 20متر است كه از چهار مخروط ناقص به ارتفاع 

متفاوت تشكيل شده است. براي تعيين منحني نيرو-تغيير مكان اين برج از 
 استفاده شده و در نهايت با ABAQUSنرم افزار اجزاء محدود غيرخطي 

انجام تحليل استاتيكي غير خطي و محاسبه پارامترهاي الزم براي تعيين 
 ضريب رفتار، اين ضريب تعيين شده است. 

   پارامترهاي موثر بر ضريب رفتار .2

 ]4مهمترين پارامترهاي موثر در ضريب رفتار عبارتند از: [

 شكل پذيري .2.1

هاي غير ارتجاعي بدون افت مقاومت و سختي، توان پذيرش تغيير مكان
پذيري يك سازه از لحاظ كمي، نسبت شود. شكلشكل پذيري ناميده مي

ماكزيمم تغيير مكان جانبي غيرخطي نهايي به تغيير مكان جانبي حد تسليم 
 است.

  مقاومت افزون  .2.2

مقاومت افزون سازه مقاومتي است كه بر اثر عوامل مختلف در سازه 
مانند درجه نامعيني، لحاظ تركيبات مختلف بارها در طراحي و باز توزيع 

نيروهاي داخلي در محدوده غير ارتجاعي، ذخيره شده و انهدام سازه را به 
 .تأخير مي اندازد

  روش طراحي بكار گرفته شده .2.3
گرفته در روش طراحي براساس تنش مجاز، يك ضريب اضافي نيز بكار

 در .شود تا نيروي حاصل از زلزله را به سطح تنشهاي مجاز برساندمي
روشهاي مبتني بر مقاومت نهايي (مانند روش ضرايب بار و مقاومت يا روش 

 حاالت حدي) اين ضريب برابر يك منظور ميگردد.

   روش هاي محاسبه ضريب رفتار .3

تاكنون پژوهشگران روش هاي متفاوتي براي محاسبه ضريب رفتار ارائه 
بندي اند. با مقايسه اين روشها مي توان آنها را در دو گروه كلي تقسيمنموده

كرد كه شامل روش هاي پژوهشگران آمريكايي و روش هاي پژوهشگران 
هاي آمريكايي مباني تئوري ساده تري دارند، اروپايي مي شود. عموماً روش

تر هستند، در حالي كه روش هاي اروپايي داراي ولي با وجود اين كاربردي
تري بوده و استفاده از آنها در عمل دشوار مباني تئوري و تحليلي پيچيده

است. با بررسي اجمالي كليه روش هاي طرح شده براي محاسبه ضريب 
توان دريافت كه روش ضريب شكل پذيري يوانگ از روشهاي رفتار مي

آمريكايي و روش تئوري شكل پذيري از روش هاي اروپايي، مشابهت 
زيادي با يكديگر داشته و هر دو براساس نتايج تحقيقات نيومارك براي 

 هايي با يك درجه آزادي، استوارند. سيستم

هاي آمريكايي نسبت به روش هاي اروپايي عموميت در كل روش
هاي آمريكايي استناد شده ها به روشبيشتري دارند و در بيشتر پژوهش

پذيري و است. از طرفي، بيشترين تاثير در ضريب رفتار ناشي از شكل
مقاومت افزون مي باشد كه هر دوي اين پارامترها در روش يوانگ وارد شده 

است و روابط قابل استنادي براي تمام پارامترها ارائه شده است. در روش 
يوانگ ضريبي به نام ضريب تنش مجاز بصورت صريح بيان شده است كه 

اين ضريب به نوع روش طراحي بستگي دارد و اين موضوع از اهميت قابل 
توجهي برخوردار است. روش يوانگ عالوه بر اينكه پارامترهاي تاثيرگذار 

در ضريب رفتار را در نظر گرفته، نسبت به ساير روش ها، از دقت و سادگي 
بيشتري نيز برخوردار است. تمامي پارامترهاي مهم در روش يوانگ از 

 تحليل استاتيكي غير خطي قابل تعيين است. 

توان گفت روش يوانگ بر براي تعيين ضريب رفتار در اين مطالعه، مي
بندي كلي ها ارجحيت دارد. براين اساس در اين تحقيق از فرمولساير روش

مربوط به روش يوانگ استفاده شده است و براي تعيين هر يك از پارامترها، 
 ]4روش مناسب و قابل استنادي بكار گرفته شده است. [
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 نشان داده شده 1مباني تعيين ضريب رفتار به روش يوانگ در شكل 
)، مقدار 1است. با در نظر گرفتن رفتار كلي يك سازه متعارف (شكل 
تعريف  (CReuR)مقاومت ارتجاعي مورد نياز كه بر حسب ضريب برش پايه 

 VReR وزن موثر سازه و W) بدست مي آيد. در اين رابطه،1شده است، طبق (
حداكثر برش پايه در اثر زلزله است، در صورتي كه سازه كالً در محدوده 

توان اين ارتجاعي باقي بماند. با تعيين پارامترهاي موثر در ضريب رفتار، مي
 ]8ضريب را تعيين كرد. [

)1( 

 
 

 
 : رفتار كلي يك سازه متعارف تحت اثر بار جانبي1شكل

 

هاي طراحي مبتني بر مقاومت نهايي ضريب رفتار مورد استفاده در روش
پذيري در ضريب مقاومت در اين روش، از ضرب ضريب كاهش بر اثر شكل

) عبارت است از 2پذيري (شود. ضريب كاهش بر اثر شكلافزون حاصل مي
 صورتي كه رفتار  (در(CReuR)خارج قسمت نيروي نهايي وارد به سازه 

ارتجاعي باقي بماند)، به نيروي متناظر با حد تسليم عمومي سازه به هنگام 
. (CRyR)تشكيل مكانيزم خرابي 

)2( 

 
 

 و تراز اولين (CRyR)مقاومت ذخيره اي كه بين تراز تسليم كلي سازه 
 وجود دارد به عنوان مقاومت افزون شناخته مي شود. ضريب (CRSR)تسليم 

) عبارت است از خارج قسمت نيروي متناظر با حد 3مقاومت افزون (

، به نيروي متناظر (CRyR)مقاومت كلي سازه به هنگام تشكيل مكانيزم خرابي
 .(CRSR)با تشكيل اولين مفصل پالستيك در سازه 

)3( 
 

 ) قابل حصول ميباشد:4بر اين اساس، مقدار ضريب رفتار سازه از (

)4( Ω== µR
C
CR

S

eu 

بنابراين براي تعيين ضريب رفتار بايد مقادير ضرايب شكل پذيري و 
مقاومت افزون سازه محاسبه شوند كه اين كار با استفاده از يك تحليل 

 استاتيكي غيرخطي فزاينده قابل انجام ميباشد.

 مدلسازي و تحليل سازه .4

براي تعيين پارامترهاي مربوط به ضريب رفتار توربين بادي  نياز به 
تحليل سازه توربين مي باشد كه با توجه به مطالب عنوان شده، از روش 
استاتيكي غير خطي فزاينده استفاده شده است. نتيجه اين تحليل منحني 

باشد. بدين منظور نياز به مدلسازي براي تعيين  مكان مي تغيير–يكطرفه نيرو
رفتار سازه در مقابل افزايش تدريجي تغييرمكان جانبي است. براي مدلسازي 

 استفاده شده است.  (ABAQUS)برج از نرم افزار اجزاء محدود آباكوس 

 

 مشخصات كلي مدل تحليلي .4.1

باشد. مدل اي ميالمان بكار گرفته شده براي بدنه برج از نوع پوسته
ساخته شده در نرم افزار شامل چهار مخروط ناقص است كه بدنه برج  

توربين بادي را تشكيل مي دهد. در اين مدل اثر وزن ناسل و روتور بصورت 
هاي متمركز و لنگر ناشي از خروج از مركزيت آنها نسبت به برج، به بار

-Stباالي برج اعمال شده است. مشخصات مصالح مصرفي مربوط به فوالد 

باشد. در مصالح بكار گرفته شده اثر سخت شدگي مصالح بصورت  مي52
كينماتيكي، لحاظ شده است. اتصاالت در قطعات برج توربين مورد مطالعه، 
بصورت فلنجي بوده كه در مدلسازي اين اتصاالت بصورت صلب در نظر 

گرفته شده اند. اصوالً فلسفه طراحي اتصاالت بدين صورت است كه اتصال 
از اعضاي اتصال قويتر طراحي مي شوند. در نتيجه مودهاي خرابي اعضا 
زودتر از اتصاالت اتفاق مي افتند و بنابراين به احتمال زياد، مود خرابي 

اين اساس نياز به مدلسازي اتصال كه داراي پيچيدگي اتصال غالب نيست. بر
باشد. افزايش مي دهد، نمي بسيار بوده و حجم و زمان تحليل را نيز به شدت
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اتصال پاي برج به فونداسيون نيز بصورت صلب در مدلسازي وارد شده 
است. در اين تحقيق، تحليلهاي غيرخطي استاتيكي فزاينده بصورت كنترل 

 شده با تغيير مكان انجام شده اند. 

 بررسي نتايج تحليل .5

براي بارگذاري و اعمال پروفيل حداكثر تغيير مكان هاي جانبي بر سازه، 
توان در نظر گرفت. در اينجا از سه الگوي بارگذاري الگوهاي مختلفي را مي

 جانبي زير استفاده شده است:

 اعمال بار متمركز در باالترين نقطه برج: •

در اين روش بدون توجه به توزيع جرم تنها در باالترين نقطه برج تغيير 
گاه (برش پايه) در العمل تكيهمكان بصورت افزايشي وارد مي شود و عكس

 هر گام محاسبه و ثبت ميشود.

 توزيع مثلث وارونه: •

در اغلب آيين نامه هاي ساختماني اين روش پيشنهاد مي شود و براين 
فرض استوار است كه سازه تحت يك توزيع خطي از تغيير مكان ها در 

 ارتفاع خود قرار دارد.

 اعمال بار متناسب با توزيع جرم در ارتفاع برج: •

اساس توزيع جرم در ارتفاع هاي ها بردر اين روش حداكثر تغيير مكان
مختلف توزيع ميشود. بدليل متغير بودن مقطع برج، توزيع جرم بصورت 
يكنواخت و ثابت نيست. از طرفي در باالي برج به دليل وجود روتور و 

ناسل جرم قابل توجهي وجود دارد. به همين دليل در اين حالت از توزيع 
 تغيير مكان مقدار افزايش تغيير مكان ثابت نيست. 

 

نتايج الگوي بارگذاري متمركز (اعمال بار در  .5.1
 باالترين نقطه برج توربين بادي)

در اين الگوي بارگذاري، كمانش موضعي در انتهاي بااليي سگمنت اول 
برج اتفاق مي افتد. در نهايت به علت كمانش موضعي كه رخ داده و به دنبال 

) كرنش 2شود. شكل (آن ناپايداري برج اتفاق افتاده است، تحليل متوقف مي
هاي پالستيك را در زمان كمانش موضعي نشان مي دهد. در واقع كمانش 
موضعي و تسليم تقريبا همزمان رخ مي دهد. به عبارتي ديگر قبل از اينكه 

تمام المانهاي برج در منطقه مذكور كامالً تسليم شوند، در همان محل 
 كمانش موضعي غيراالستيك رخ مي دهد. 

) ارائه شده است. 3نمودار نيرو- تغيير مكان در اين حالت نيز در شكل (
العمل محور افقي تغيير مكان باالترين نقطه برج و محور عمودي عكس

 باشدجانبي در محل تكيه گاه (برش پايه) مي

 

 
 : كانتورهاي كرنش پالستيك در محل ايجاد كمانش موضعي در برج2 شكل

  

 
 : نمودار نيرو-تغيير مكان. براي الگوي اول بارگذاري 3 شكل

 
در اين سازه با توجه به اينكه يك المان بصورت ستون طره اي تحت 

توان فاصله ميان مقاومت متناظر با اولين تسليم خمش در آن وجود دارد، مي
تا مقاومت نهايي متناظر با كمانش موضعي غير االستيك را برابر با مقاومت 
افزون سازه در نظر گرفت. همچنين با توجه به اينكه منحني فوق حاصل از 
تحليل مونوتونيك بوده و آثار ناشي از كاهندگي تحت اثر رفتار چرخه اي 

در آن لحاظ نشده، در راستاي اطمينان تغيير مكان متناظر با اولين ناپايداري 
(كمانش موضعي) به عنوان حداكثر تغييرمكان براي محاسبه ضريب شكل 
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پذيري منظور ميگردد. با توجه به مطالب ذكر شده، مقدار ضريب رفتار در 
  عبارتست از:3اين حالت بر اساس منحني شكل 

1.1≈Ω= µRR      

 شكل مثلث وارونهبهجانبيالگوي بارگذارينتايج .5.2
در اين حالت از بارگذاري تغيير مكان جانبي تنها در يك نقطه از برج 
اعمال نمي شود و در سراسر برج تغيير مكان جانبي بصورت خطي توزيع 
مي شود. بديهي است كه در باالترين نقطه برج بيشترين تغيير مكان اعمال 

شود. پس از تحليل مدل مشاهده مي شود كه تسليم المانهاي پاي برج و مي
) كانتورهاي 4كمانش موضعي بطور تقريبا همزمان اتفاق مي افتد. در شكل (

كرنش پالستيك در لحظه وقوع كمانش موضعي كه در پاي برج نشان داده 
 نيرو- تغيير مكان برج در اين حالت ) نيز منحني5است. در شكل (شده

 بارگذاري، ارائه شده است. 

شود كه بعد از كمانش در اين حالت از الگوي بارگذاري مالحظه مي
موضعي، نمودار به شكل تقريبا مستقيم و بدون افزايش مقاومت پيش 

رود. از اين رو تغيير مكان ماكزيمم در اين حالت از بارگذاري، تقريباً مي
 شود.برابر با تغيير مكان در لحظه كمانش موضعي در نظر گرفته مي

در اين حالت نيز بر اساس روند محاسباتي مشابه با حالت قبل، مقدار 
 ضريب رفتار عبارتست از:

 27.2≈Ω= µRR 
 

 

 
 : كانتورهاي كرنش پالستيك در زمان كمانش موضعي در پاي برج4 شكل

 

 
 : منحني نيرو-تغيير مكان در حالت بارگذاري مثلثي وارونه5 شكل

 

 توزيع جرمجانبي براساسالگوي بارگذاري نتايج .5.3
در اين حالت، نحوه توزيع بارگذاري جانبي در ارتفاع برج متناسب با 

توزيع جرم آن در ارتفاع است. تغيير مكان جانبي مورد نظر در پنج نقطه از 
برج اعمال شده است. در اين حالت به دليل وجود روتور و ناسل در باالي 

برج، مقدار نيروي اعمالي به باالي برج نسبتاً بزرگتر از ساير نقاط موجود در 
بدنه آن است. اين موضوع مي تواند توجيهي براي رخ دادن كمانش موضعي 

 زمان  كانتورهاي كرنش پالستيك در)6(در ارتفاع باالي برج باشد. در شكل
وقوع كمانش موضعي، مالحظه مي شود. در اين حالت از بارگذاري نيز قبل 

از اينكه تمام المان هاي مقطع تسليم شود، كمانش موضعي در بدنه برج 
) نيز نمودار نيرو- تغيير مكان براي اين حالت از 7اتفاق مي افتد. در شكل (

شود. محل تسليم اولين المانها و همچنين كمانش بارگذاري مالحظه مي
 موضعي در نمودار مشخص شده اند.
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 : كانتورهاي كرنش پالستيك در هنگام كمانش موضعي در برج6 شكل

 

 
: منحني نيرو-تغيير مكان براي حالت توزيع بارمتناسب با جرم در ارتفاع 7 شكل

 برج
 

در اين حالت نيز براساس روند محاسباتي مشابه با حاالت قبل، مقدار 
 ضريب رفتار عبارتست از:

50.1≈Ω= µRR 
افزار اساس مدلسازي برج توربين بادي در نرمبنابر نتايج بدست آمده بر

ABAQUS و تحليل هاي انجام شده براي الگوهاي مختلف توزيع بار 
) 1جانبي، مقادير مختلفي براي ضريب رفتار حاصل گرديد. در جدول (

 خالصه اين نتايج مالحظه مي شود.

 
 : مقادير ضريب رفتار، حاصل از تحليل هاي مختلف1جدول 

 مقدار ضريب رفتار الگوي توزيع تغيير مكان جانبي 
 1.1 اي متمركزنقطه

 1.27 مثلثي وارونه
 1.5 متناسب با توزيع جرم

 

علت اختالفي كه در مقدارهاي بدست آمده براي ضريب رفتار وجود 
ترين  مكان جانبي است. مناسبهاي مختلف تغييردارد، استفاده از توزيع

توزيع تغيير مكان جانبي براي آناليز، توزيع بار يا تغيير مكان بر اساس جرم 
 1.5اساس اين توزيع بار برابر باشد كه در اينجا عدد بدست آمده برمي
 باشد. مي

 گيرينتيجه
ضريب رفتار يكي از پارامترهاي مهم و اثرگذار در تعيين نيروهاي زلزله در 

سازه توربين بادي است كه در آيين نامه هاي طراحي لرزه اي مقدار 
مشخصي براي آن ارائه نشده است. در اين تحقيق، با انجام تحليل هاي الزم 

در نرم افزار اجزاء محدود غيرخطي و بررسي نحوه رفتار سازه تحت اثر 
اي انواع بارگذاريهاي جانبي، مقدار قابل اطميناني براي ضريب رفتار لرزه

سازه توربين بادي تعيين شد. با توجه به مطالعات انجام شده و همچنين 
نتايج حاصله، مقدار ميانگين ضريب رفتار حاصل از سه الگوي توزيع بار 

باشد كه به مقدار حاصل از توزيع بار متناسب با  مي1.62منظور شده برابر با 
جرم نزديكتر است. بنابراين مناسبترين مقدار براي ضريب رفتار توربين 

باشد. برج  مي1.5هاي مقاومت نهايي برابر بادي، براي طراحي به روش
توربين بادي تحت اثر نيروهاي زلزله حاصل از ضريب رفتار فوق، بايد براي 

جلوگيري از وقوع حاالت حدي اولين تسليم و انواع ناپايداري (كمانش) 
 كنترل و طراحي شود.
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