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مگاواتی2ررسی دینامیکی سیستم تهویه توربین بادي ب

بخشی، عباس الهی، حمیدرضا الري، عباس بحريمرتضی فیض
هاي باديمرکز توسعه توربین

پژوهشگاه نیرو
تهران، ایران

mfeizbakhshi@nri.ac.ir, aelahi@nri.ac.ir

در این مقاله ابتدا به طراحی سیستم تهویه ناسل توربین —چکیده 
براي . پرداخته شده استدر پژوهشگاه نیرو شده مگاواتی طراحی بادي 

و سپس دبی شدهاین منظور ابتدا بارهاي حرارتی درون ناسل محاسبه 
دبی فن تهویه و تعیینپس از . تعیین شده استفن الزم براي تهویه ناسل

مدل دینامیکی سیستم ،کننده درون ناسلهاي خنکپارامترهاي سیستم
،نهایتدر .ایجاد شده استMatlabافزار منردرتهویه درون ناسل 

تواند دما را در نشان داده شده است که سیستم کنترلی بصورت کامل می
.ترین روز سال نگه داردمحدوده مجاز در گرم

، ناسلMatlab ،Simulinkتوربین بادي، تهویه، —یدي هاي کلهواژ

مقدمه.1.١
توربین بادي به عنوان یک واحد نیروگاهی کوچک داراي تجهیزات 

کارکرد این مجموعه تجهیزات وابسته . باشدمکانیکی و الکتریکی مختلفی می
به این . باشدبه فراهم آمدن شرایط کاري مناسب شامل دما و رطوبت می

هاي بادي نیز همانند دیگر واحدهاي صنعتی سیستم وربینترتیب در ت
.اي دارد که حائز اهمیت استویژهکاري و تهویه جایگاه خنک

هاي با هاي بادي به خصوص در توربینکاري توربینسیستم خنک
ها به دلیل در این توربین. کننداي پیدا میهاي باالتر اهمیت ویژهظرفیت

ظرفیت باالي اجزاء به کار رفته در آن، بارهاي حرارتی اعمالی به توربین 
عالوه بر این بسیاري از این تجهیزات مکانیکی و الکتریکی با . رودباالتر می

در نتیجه طراحی بهینه سیستم تهویه و . شوندافزایش دما دچار افت بازده می
تجهیزات و ازبرداري هر چه بهتربهرهموجبین کنترل دماي اجزاء تورب

. شودپتانسیل انرژي باد می

کاري توربین در این مقاله سعی بر این است که طراحی سیستم خنک
مگاواتی طراحی شده توسط پژوهشگاه نیرو به اجمال تشریح شده و 2بادي 

سپس به مدل سازي دینامیکی سیستم حرارتی و باالنس حرارتی ناسل در
.پرداخته شودشرجه واقع در استان زنجاندر منطقه یک روز گرم سال

سیستم تهویه ناسل.2.٢
کاري اجزاء مکانیکی و الکتریکی سیستم تهویه ناسل به منظور خنک

به منظور طراحی سیستم تهویه مناسب براي ناسل . باشددرون ناسل می
وربین بادي تعیین توربین بادي باید ابتدا بارهاي حرارتی وارد به ناسل ت

. باشدعالوه بر این شرایط دمایی کاري توربین نیز حائز اهمیت می. گردد
2با توان نامی 1سیستم تهویه مورد نظر براي یک توربین بادي ساحلی

بر . باشد که براي شرایط استاندارد محیطی طراحی شده استمگاوات می
تا -10هاي بادي از بینشرایط استاندارد کاري براي تورGLطبق استاندارد 

-20در این استاندارد دمایی تحمل اجزاء مقدار . باشددرجه سانتیگراد می40
مورد بررسی به ناسل توربین. ]1[درجه سانتیگراد ذکر شده است 40تا

. استفرض گردیده 5/4*5/4*12صورت یک مکعب مستطیل با ابعاد 

محاسبه بار حرارتی درون ناسل.3.٣
به منظور محاسبه بار حرارتی ناسل ابتدا باید اجزاء درون ناسل و 

اجزاء اصلی درون ناسل که بار حرارتی . ها تعیین گرددعملکرد هر یک از آن
. باشدکنند شامل ژنراتور، گیربکس و مبدل فرکانسی میبر ناسل وارد می

ناسل وارد عالوه بر بار حرارتی این اجزاء مقدار بار حرارتی تابشی نیز بر 
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در ادامه به محاسبه بار حرارتی هر یک از این اجزاء خواهیم . شودمی
.پرداخت

مگاواتی داراي ظرفیت تولید 2ژنراتور توربین بادي : ژنراتور
به منظور محاسبه مقدار بار حرارتی . باشدمگاوات می2توان 

است بهره 5/96%ژنراتور از راندمان ژنراتور که برابر 
اتالف 5/3%شود مقدار به این ترتیب که فرض می. گیریممی

در . شودانرژي ژنراتور به طور کامل به حرارت تبدیل می
کیلووات را خواهیم 70نتیجه براي بار حرارتی ژنراتور مقدار 

.داشت

گیربکس توربین بادي نیز همانند ژنراتور باید هم : گیربکس
رض راندمان با ف. مگاوات باشد2ظرفیت با کل توربین یعنی 

براي گیربکس و تبدیل شدن تمام اتالف به انرژي %97
کیلووات را براي گیربکس 60گرمایی مقدار بار حرارتی 

.خواهیم داشت

مقدار بار حرارتی مبدل فرکانسی توربین بادي : مبدل فرکانس
مورد نظر بر اساس اطالعات شرکت سازنده استخراج شده 

نده مبدل فرکانسی مقدار بر این اساس شرکت تولید کن. است
.کیلووات را براي آن اعالم کرده است36بار حرارتی 

بر طبق استاندارد : بار حرارتی تابشیGL مقدار شار حرارتی
براي محاسبات بار تابشی باید در نظر 1000(W/m2)تابشی 

به منظور محاسبه کامل بار حرارتی تابشی ]1[.گرفته شود
اسل به همراه انتقال حرارت وارد بر ناسل باید پوسته ن

جایی درون و بیرون پوسته ناسل مدل شود تا سهمی از جابه
. گردد محاسبه شودبار تابشی را که به درون ناسل اعمال می

.در بخش بعدي به محاسبه این بار خواهیم پرداخت

محاسبه بار حرارتی تابشی.1.3.٣.١
اي بوده که بدترین شرایط فرضیات محاسبه بار حرارتی تابشی به گونه

به این ترتیب که مقدار . کاري و محیطی براي ناسل در نظر گرفته شده است
کمترین مقدار سرعت باد که (m/s4سرعت باد جریان اطراف ناسل مقدار 
جه در40و دماي هواي بیرون ) باشدتوربین قادر به شروع تولید توان می

درجه سانتیگراد فرض 45درجه اختالف 5سانتیگراد و دماي درون ناسل با 
همچنین در این محاسبات سرعت جریان درون ناسل مقدار . شده است

m/s5/0به منظور محاسبه ضریب انتقال حرارت . فرض شده است

جایی جایی بر روي سطح پوسته ناسل و در درون ناسل از روابط جابهجابه
به این ))2(و ) 1(معادله (] 2[.ح تخت استفاده خواهیم نمودبر روي سط

:ترتیب خواهیم داشت

)1(< 500,000= 0.664 . .
)2( > 500,000= . (0.037 . − 871)

در این روابط طول مشخصه مورد استفاده در محاسبه عدد رینولدز و 
.در نتیجه خواهیم داشت. باشدمیمتر14ناسلت برابر طول ناسل 

)3(= 375.8= 401063
)4(= 4644= 3298850

براي ناسل ضریب انتقال )4(و ) 3(در معادله از مقادیر محاسبه شده
.آیدجایی جریان هوا به دست میحرارت جابه

)5(ℎ = 0.73 .
)6(ℎ = 8.98 .

بر روي سطح پوسته ناسل، ))7(معادله (در نهایت با حل معادله انرژي
حرارت تابشی وارد فضاي درون ناسل 2/63(W/m2)مقدار شار حرارتی 

به عنوان مساحت مفید مقابل به 84(m2)که با در نظر گرفتن . گرددمی
.گرددمحاسبه می3/5(kW)آفتاب انرژي حرارتی تابشی 

= ℎ ( − ) + ℎ ( − ) )7(

طراحی سیستم تهویه ناسل.۴.4
سیستم تهویه درون ناسل تشکیل شده از سیستم خنک کاري ژنراتور، 

کاري ژنراتور و سیستم خنک. باشدگیربکس و فن اصلی تهویه ناسل می
فع گیربکس به صورت هواخنک بوده و هر یک بطور جداگانه وظیفه د

فن اصلی تهویه ناسل نیز با تعویض . حرارت به بیرون را به عهده دارند
کاري باقی مانده حرارت ناشی از مبدل فرکانسی، هواي درون ناسل به خنک

. پردازدتابش و دیگر اجزاء درون توربین می

))8(معادله (براي محاسبه دبی حجمی فن اصلی ناسل از معادله انرژي
به این صورت که میزان بار حرارتی گرمایی تولید شده . بهره خواهیم گرفت

در درون ناسل باید برابر با ظرفیت گرمایی هوایی باشد که در اثر جریان 
]3[.گردددرون ناسل تعویض می

ℎ = ̇ ( − ) )8(
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براي محاسبه بار حرارتی وارد بر ناسل باید این نکته را مد نظر قرار داد 
کاري مجزا براي هر که در گیربکس و ژنراتور به جهت وجود سیستم خنک

در . شودیک از این تجهیزات، بار حرارتی این اجزاء وارد فضاي ناسل نمی
در . گرددنتیجه بار حرارتی ناسل شامل مبدل فرکانسی و حرارت تابشی می

3/41(kW)نتیجه مجموع بارهاي حرارتی مبدل فرکانس و تابشی برابر 
در مقدار بارهاي 1/1با بکارگیري ضریب عدم قطعیت . آیدبدست می

در نتیجه با بهره گیري از . کندتغییر می4/45(kW)حرارتی این مقدار به 
ز براي تهویه براي محاسبه دبی حجمی مورد نیا))9(معادله (معادله انرژي

̇:خواهیم داشت = ℎ( − ) = 454001.1186×1007( − ) )9(

براي محاسبه حجم هواي تهویه، بدترین شرایط کاري توربین را در نظر 
درجه سانتیگراد در 40به این معنی که دماي هواي بیرون را . خواهیم گرفت

درجه سانتیگراد افزایش 5داخل ناسل را تا حداکثر با نظر گرفته و دماي 
با فرضیات فوق . درجه سانتیگراد در نظر خواهیم گرفت45درجه حرارت 

با در نظر . آیدبدست می06/8(m3/s)مقدار میزان حجم هواي تهویه برابر 
075/10به عنوان ضریب اطمینان مقدار حجم هواي تهویه 25%گرفتن 

عدد بدست آمده بیانگر مقدار هواي تازه . آیده بدست میمترمکعب بر ثانی
کاري و فن هاي سیستم خنکفن. کاري ناسل استمورد نیاز براي خنک

اصلی ناسل باید معادل این مقدار حجم هوا از ناسل خارج کنند تا هواي 
مترمکعب بر 4بنابراین با فرض مقدار دبی حجمی . تازه جایگزین آن گردد

̇.کاري ژنراتور و گیربکس خواهیم داشتیستم خنکثانیه براي س = ̇ − ̇ − ̇ = 10.075 − 4 −4 = 2.075 ( ) )10(

سازي دینامیکی تهویه درون ناسلمدل.5
سازيفرضیات مدل.1.5.١.۴

سازي دینامیکی سیستم تهویه درون در این بخش به بررسی نحوه مدل
سازي همانطور که پیش از این نیز اشاره شد مدل. ناسل خواهیم پرداخت

در ادامه به ارائه . صورت پذیرفته شده استSimulinkانجام شده در محیط 
:سازي خواهیم پرداختفرضیات این مدل

 ارت در نظر گرفته شده هواي درون ناسل یک درجه حربراي
ژنراتور و کانورتور از , هواي داخل ناسل با گیربکس. است

وح خارجی آنها انتقال حرارت به روش جابجایی ططریق س
جایی این سطوح برابر ضریب انتقال حرارت جابه.دارد

(W/m2K)2فرض شده است.

 گیربکس شامل بدنه فلزي و روغن درون آن داراي یک دماي
اي کاري جداگانهیربکس داراي سیستم خنکگ. واحد است

کاري برابر بار حرارتی باشد که ظرفیت این سیستم خنکمی
کاري گیربکس سیستم خنک. است) kW60(نامی گیربکس 

کیلووات 40و 20به صورت دو واحد مجزا از هم با ظرفیت 
به این ترتیب که با افزایش دما ابتدا . در نظر گرفته شده است

یلوواتی وارد مدار شده و با افزایش بیشتر دما، ک40واحد 
60گردد و در مجموع کیلوواتی نیز اضافه می20واحد 

.شودکاري به کار گرفته میکیلووات ظرفیت خنک

 ژنراتور توربین بادي نیز به صورت یک جسم با دماي
ژنراتور داراي سیستم . مشخص در نظر گرفته شده است

.باشدکیلووات می70کاري با ظرفیت نامی خنک

 مبدل فرکانسی به صورت واحدي جداگانه در درون ناسل
سازي شده است که بار حرارتی خود را مستقیم وارد مدل

. کاري مستقلی نداردهواي درون ناسل کرده و سیستم خنک

 اثر بار حرارتی تابشی به صورت مقدار گرماي ثابتی به هواي
.شوددرون ناسل اعمال می

 ناسل که با افزایش دما از یک حد مجاز روشن فن اصلی
شده و مقدار مشخصی از هواي گرم درون ناسل را به بیرون 

.کندهدایت می

 مجموع هواي ورودي به ناسل برابر با میزان هواي خارج
کننده و فن هاي خنکهاي سیستمشده از ناسل به وسیله فن

دن هر در نتیجه با روشن یا خاموش ش. باشداصلی ناسل می
ها دبی جریان هواي ورودي به ناسل تغییر یک از این فن

.خواهد کرد

 از فضاي درون ناسل، بخشی به تجهیزات درون ناسل
اختصاص داشته و مابقی فضا شامل هواي درون ناسل 

اي هواي درون ناسل به همراه دیگر اجزاء سازه. باشدمی
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رون واي ددما با هدرون ناسل که نقش تولید گرما ندارند هم
حاسبه ظرفیت گرمایی ناسل ناسل در نظر گرفته شده و در م

.اندلحاظ شده

کننده ژنراتور و گیربکس بر هاي خنکمکانیسم اصلی سیستم
به این ترتیب به منظور . باشدمی2جایی اجبارياساس جابه

تر این اجزاء درون ناسل مقدار ظرفیت سازي دقیقمدل
ها به صورت تابعی از اختالف دماي کنندهحرارتی خنک

بطور . تجهیز و هواي درون ناسل در نظر گرفته شده است
کننده گیربکس در اختالف دماي فرض شده که خنکمثال 

هواي درون ناسل قادر به درجه مابین دماي گیربکس و30
با افزایش و یا کاهش . باشدکیلووات گرما می60دفع 

اختالف دماي گیربکس و دماي درون ناسل ظرفیت حرارتی 
کن گیربکس نیز به صورت خطی افزایش و یا کاهش خنک

.یابدمی

سازي انجام شده سرعت باد را به عنوان ورودي به مدل
توان توربین - مودار سرعتسیستم دریافت کرده و بر اساس ن

. نمایدمگاواتی، توان تولیدي توربین را محاسبه می2بادي 
سپس بار حرارتی اجزایی مانند گیربکس، ژنراتور و مبدل 

باشند به این ترتیب فرکانسی تابعی خطی از توان توربین می
مگاوات، این تجهیزات بار 2که با افزایش توان توربین به 

کنند و با کاهش یافتن توان تولید میحرارتی نامی خود را
توربین به کمتر از توان نامی، بار حرارتی این اجزاء که به 

.یابدشود نیز کاهش میناسل وارد می

سازي دینامیکیمدل.2.5.٢.۴
بر اساس Simulinkدر نهایت پس از اعمال فرضیات ذکر شده، مدل 

ر، گیربکس و یا هاي مربوط به ژنراتوهر یک از بخش. بدست آمد2شکل
باشد که در این مربوط به خود میهايسیستم- زیرمبدل فرکانسی نیز داراي 

.شکل نشان داده نشده است

نتایج.۵.6
سازي یک روز گرم خواهیم در این بخش به ارائه نتایج حاصل از مدل

پارامترهاي مورد بررسی در این قسمت شامل تغییرات دماي درون . پرداخت

2 Forced Convection

. باشدها میها و خاموش روشن شدن هر یک از آنعملکرد فنناسل، نحوه 
عالوه بر پارامترهاي ذکر شده، تغییرات بار حرارتی ایجاد شده در درون 

کننده در دفع این گرما نیز بر هاي خنکناسل و سهم هر یک از سیستم
.گرددحسب زمان ارائه می

زمان نمودار تغییرات دماي هواي بیرون و هواي ناسل بر حسب
.رسم شده است1در یک روز گرم سال در شکل) ساعت(

نمودار تغییرات دماي ناسل و هواي محیط: 1شکل 
شود دماي درون ناسل و دماي هواي مشاهده می1همانطور که در شکل
که درجه سانتیگراد از یکدیگر تغییرات دارند5بیرون در فاصله حدود 

هایی که دماي در زمان.مطابق با فرض انجام شده در بخش طراحی است
کننده درون ناسل خاموش شده و هاي خنکهواي بیرون کاهش یافته، سیستم

.درجه تجاوز کرده است5به این جهت اختالف میان دو دما از 
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۵

Simulinkافزار در نرمدیاگرام مدل دینامیکی سیستم تهویه : 2شکل 

هاي پارامتر بعدي که در این بحث گنجانده شده است عملکرد سیستم
هاي کن به صورت سیگنالهاي خنکعملکرد سیستم. باشدکن میخنک

بیانگر روشن 1مقدار عدد . نمایش داده شده است3صفر و یک در شکل
.کن استکننده و عدد صفر خاموش شدن سیستم خنکشدن سیستم خنک

کن گیربکس شامل همان گونه که پیش از این اشاره شد سیستم خنک
باشد که عملکرد مستقل از یکدیگر دارند و بر اساس دماي دو بخش می

کن با باال رفتن دما خنک3در شکل. شوندگیربکس روشن و یا خاموش می
روشن شدن تمامی . شوددوم گیربکس روشن شده و وارد مدار می

کن موجب کاهش دماي درون ناسل و در نتیجه خاموش هاي خنکدستگاه
دماي گیربکس نیز با تاخیر اندکی نسبت به . شودشدن فن اصلی ناسل می

کن دوم گیربکس نیز در انتها دماي ناسل دچار افت دما شده و خنک
.شودخاموش می

کنندههاي خنکهاي کنترلی سیستمسیگنال: 3شکل 
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۶

نمودارهاي بارهاي حرارتی و سهم هر یک از اجزاء در تولید در ادامه 
. رسم شده است4در شکلبار حرارتی

بارهاي حرارتی تولیدي در ناسل: 4شکل 
شود بارهاي حرارتی روندي همسان مشاهده می4همانطور که در شکل

دلیل اصلی این روند به خاطر متناسب بودن بارهاي حرارتی . کنندرا طی می
در این شکل همچنین . باشداجزاء اصلی به کل توان تولیدي توربین می

.توان به سهم هر یک از پارامترها در گرم کردن ناسل پی بردمی

نمایش داده شده است سهم هر یک از 5پارامتر بعدي که در شکل
کاري در حذف بار حرارتی از درون ناسل به محیط بیرون هاي خنکسیستم

.باشدمی

کاري اجزاء مختلف درون ناسلتوان خنک: 5شکل 
هاي تمبر خالف نمودار بارهاي حرارتی تولیدي، مقدار بار حرارتی سیس

باشد و از کننده وابسته به اختالف دماي تجهیز و دماي درون ناسل میخنک

توان سهم هر در این شکل همچنین می. کنندتوان تولیدي توربین تبعیت نمی
.کننده را در کنترل دماي درون ناسل مشاهده نمودهاي خنکیک از سیستم

رد استفاده براي در این مقاله نشان داده شد که الگوریتم کنترلی مو
به حفظ دماي اجزاء در محدوده مجاز سیستم تهویه ناسل توربین بادي قادر 

همچنین مدل دینامیکی ارائه شده تاییدي بر . باشدمیGLتعیین شده توسط 
.باشدنحوه طراحی سیستم تهویه و باالنس حرارتی کل مجموعه می
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