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No. F-13-AAA-0000

ایستمیسیکنترليارایه یک رهیافت جدید براي تعیین استراتژ
یمگاواتيباديهانیتورب

، عباس بحري، حمیدرضا الريمحمد چمنی، بهرام تاران، عباس الهی
هاي بادي مگاواتیمرکز توسعه فناوري توربین

پژوهشگاه نیرو
تهران، ایران

ماهیت وجود سیستم یا توربین بادي به منظور همراستا —چکیده 
باشد و طبیعت متغیر باد نمودن محور دوران روتور با جهت وزش باد می

. کندب میلزوم دوران پیوسته ناسل براي دنبال کردن جهت باد را ایجا
با این حال نبایستی این دوران به طور همیشگی و یا براي مدت زمان 

به همین جهت بایستی یک استراتژي کنترلی براي سیستم . طوالنی باشد
این استراتژي باید بتواند بین حداکثر توان ورودي از . یا تعریف کرد

ین مقاله با در ا. روتور و کمترین میزان دوران سیستم یا تعادل برقرار کند
توجه به شرایط بارگذاري و نیز الزامات مورد نظر در توربین هاي بادي 

.شودمگاواتی، یک استراتژي کلی براي دوران یا توربین بادي طراحی می

؛خطاي یا؛سیستم یا؛توربین بادي مگاواتی—هاي کلیدي هواژ
مدلسازي سیمولینک

مقدمه . 1.١
سیستمی باشند که بتواند توربین را در هاي بادي بایستی داراي توربین

قرار دادن توربین در راستاي باد از دو جنبه اهمیت . جهت باد قرار دهد
کاهش بارهاي وارده به - 2افزایش توان دریافتی از باد - 1: فراوانی دارد

] 1[توان استحصالی از توربین با توان سوم خطاي یا . اجزاي توربین بادي
روند . یابدزایش زاویه خطاي یا توان دریافتی کاهش میو با افارتباط دارد

تغییرات بارهاي وارده به توربین بر حسب خطاي یا منظم نبوده و وابسته به 
اما به عنوان یک قاعده کلی . باشدمیحالت باري و نیز میزان خطاي یا 

ن میتوان گفت که با افزایش زاویه باد نسبت به توربین، بارهاي وارده به توربی
.]2[یابدافزایش می

در سیستم . شودتقسیم می2و فعال1فعالغیریا به دو دسته کلی هايسیستم
. کندتغییر میبه صورت خودکاریا غیرفعال، جهت توربین با تغییر جهت باد

. پذیرداین کار توسط یک دنبالچه که در انتهاي ناسل قرار دارد صورت می
در حال . زاویه یا توربین بادي وجود نداردبه عبارتی کنترلی روي تغییرات 

شود زیرا در هاي کوچک از این روش استفاده میحاضر تنها براي توربین
صورتی که تغییرات جهت باد زیاد و سریع باشد، گشتاور ژیروسکوپی بسیار 

در نوع فعال . شود که براي توربین خطرناك استباالیی به توربین وارد می
جموعه ناسل و روتور به صورت کنترل شده و توسط سیستم یا، دوران م

در این . پذیردروي یاتاقان یا انجام می) یا هیدرولیکی(موتورهاي الکتریکی 
هاي براي توربین. حالت میتوان سرعت و زمان انجام حرکت یا را کنترل کرد

بزرگ نیز با استفاده از یک گیربکس کاهنده، سرعت دوران سیستم یا بسیار 
.یابد تا گشتاور ژیروسکوپی حداقل شودیکاهش م

باشد و هاي زمانی کوتاه مدت بسیار زیاد میتغییرات جهت باد در بازه
اگر.در صورتی که باد توبوالنس بوزد این تغییرات بسیار چشم گیر است

توربین بادي بخواهد همیشه در راستاي باد قرار بگیرد، الزم است که سیستم 
با توجه به محدودیت موجود در زمینه عمر . عال باشدیا به صورت دائمی ف

امکان دوران ،موتورهاي الکتریکی، گیربکس و یاتاقان یا توربین بادي
مضاف بر اینکه در زوایاي خطاي یا کم، اتالف . همیشگی ناسل وجود ندارد

هاي بسیار کم بوده و انجام دوران) و افزایش بارهاي وارده به اجزاء(توان 

1 Passive
2 Active
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به لحاظ عملکرد مکانیکی براي اجزاء سیستم یا و چه به لحاظ پیاپی چه
.باشداقتصادي به صرفه نمی

در اهمیت این بحث باید به این موضوع نیز اشاره کرد در صورتی که 
پایین (یاتاقان یا دچار خرابی شود باید ناسل و روتور از توربین باز شده 

که باالي برج قرار داده شوندو پس از تعویض یاتاقان یا دوباره در ) بیایند
.بر خواهد بودبسیار پرهزینه و زمان

با توجه به مباحث مطرح شده تضادي بین حداکثر توان دریافتی از توربین 
- با حداکثر عمر اجزاي سیستم یا ایجاد می،بادي و حداقل بار وارده به اجزاء

م یا در نظر در نتیجه بایستی یک استراتژي براي کنترل دوران سیست. شود
براي این منظور ابتدا . گرفت که بتواند تعادلی بین این سه عامل ایجاد کند

استراتژي کنترلی در نظر گرفته شده براي یک توربین بادي مگاواتی ارائه شده 
در انتها نیز با . شودو سپس روش یافتن پارامترهاي مربوطه شرح داده می

ضی از پارامترهاي کنترلی بر زمان فعال اثر بعSimulinkاستفاده از نرم افزار 
.شودبودن سیستم یا و توان استخراجی از توربین بررسی می

استراتژي کنترلی. 2.٢
استراتژي کنترلی که در ادامه آمده است با توجه به استراتژي کنترلی توربین 

شدت و مدت (و هم چنین بارهاي وارده به سیستم یا ] 3[و] 1[هاي بزرگ
البته سعی شده است که تا حد ممکن . تدوین شده است) بارهازمان اعمال

- سیستم کنترلی ساده باشد و منطبق بر تجهیزات استفاده شده براي ثبت داده

.  هاي باد باشد
Vسرعتشروع به کار سیستم یا در  = 3m sec⁄)P1 (این مقدار . است

.تشده اسقرار داده) سرعت شروع به کار توربین بادي(Vبرابر با 

تواند فعال باشد، صرفا از روي نیروي وارده حداکثر سرعتی که سیستم یا می
- هاي باالتر از این مقدار دو استراتژي میبراي سرعت. شودبه اجزا تعیین می

:این دو استراتژي عبارتست از. تواند مد نظر قرار گیرد
Vکه در اینجا Vref8/0در صورتی که سرعت باد از -1 = 34m sec⁄
)P2( است فراتر رود، ترمز موتورها غیر فعال شده و توربین اجازه پیدا

کند که تحت اثر گشتاور وارده از سوي باد دوران کرده تا زمانی که می
).سیستم یا توربین حالت غیرفعال داشته باشد(توربین پشت به باد شود 

لبه سیستم یا فعال بوده و ترمزهاي سیستم یا بتوانند بر گشتاور باد غ-2
به Vrefدر این صورت ).داشته باشدفعالسیستم یا توربین حالت (کنند 

.شودعنوان سرعت نهایی انتخاب می

الزم به ذکر است که در این سرعت توربین توانی را تولید نکرده و خاموش 
.باشدمی

ثانیه 10سپس هر . شودجهت باد توسط بادنما تعیین می) P3(هر یک ثانیه 
در. شودگیري میها میانگیناین داده) P4) (گیريمیانگینزمان (یکبار

شود، بیشتر ازثانیه حاصل می10صورتی که میزان خطاي یا که در این 
φ(شود ) P5(3خطاي یامقدار حداقل  = در نظر گرفته شده 7°

:آنگاه یکی از چهار حالت زیر اتفاق خواهد افتاد) است

) درجه15تا 7در بازه (مقدار کمی باشد در صورتی که خطاي یا -1
)P6( ثانیه 60، آنگاه براي مدت زمان)P7 ( صبر کرده) زمان

هاي باد جمع آوري شده و میانگین و در این بازه داده) 1انتظار 
باز هم ،شود و در صورتی که پس از این مدت زمانگیري می

میزان خطاي یا در بود، آنگاه به خطاي یا بیشتر از 
.یا خواهد کردتوربینثانیه آخر زمان انتظار، 10

تا 15بازه (در صورتی که خطاي یا مقدار متوسطی داشته باشد -2
صبر کرده ) P9(ثانیه 20، آنگاه براي مدت زمان )P8) (درجه25

هاي باد جمع آوري شده و و در این بازه داده) 2زمان انتظار (
شود و در صورتی که پس از این مدت زمان میانگین گیري می

بود، آنگاه به میزان خطاي یا در خطاي یا بیشتر از 
. یا خواهد کردتوربینثانیه آخر زمان انتظار، 10

35تا 25(در صورتی که خطاي یا مقدار زیادي داشته باشد -3
- یا میتوربینهمان لحظه سیستم یا فعال شده و ) P10) (درجه

.کند
) (در صورتی که خطاي یا باالتر از مقدار بحرانی -4

)P11 ( باشد، آنگاه توربین بادي باید خاموش شده و تا زمانی که
درجه کمتر 10حداقل (خطاي یا به مقدار کمتر از مقدار بحرانی 

.شودنرسد، توربین یا نکرده و روشن نمی) از مقدار بحرانی
استراتژي در نظر گرفته شده براي توربین بادي مگاواتی نمایش 1در شکل 

با توجه به شرایط بادي در نظر گرفته شده و توانایی بسیار . داده شده است
Vسیستم ترمزي یا، توربین امکان تحمل بادهاي باالتر از زیاد = 34m sec⁄به همین جهت حداکثر سرعتی که سیستم یا . را دارد

Vل باشد برابر با میتواند در آن فعا = 42m sec⁄شودقرار داده می.

3 φ
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استراتژي در نظر گرفته شده براي کنترل دروان یا: 1شکل 

P11تا P1طریقه یافتن پارامترهاي . 3.٢.١

:باشندمیP11تا P1تعیین کننده پارامترهاي به طور کلی چهار عامل زیر 
توان استحصالی از توربین بادي-1
نیروي وارده به اجزاء-2
سیستم ]GL]4طبق استاندارد (حداقل کردن حرکت سیستم یا -3

)اوقات فعال است% 10یا در 
شرایط مزرعه بادي مورد نظر-4

مهمترین عامل بوده و بایستی پس از طراحی اولیه شرایط مزرعه بادي 
البته . سیستم کنترل، تمامی پارامترها براي مزرعه بادي مورد نظر کالیبره شوند

هاي است که براي کالیبره کردن کنترلر با مزرعه احتیاج به دادهالزم به ذکر 
هاي بادي براي بازه هاي باد در مزرعهدر حالت کلی، داده. دقیق باد است

. باشداي است که براي کالیبره کردن کنترلر مناسب نمیدقیقه10هاي زمانی 
. شودآورده میP11تا P1در ادامه مبناي انتخاب مقادیر پارامترهاي 

براي . بیشترین نقش را در تعیین این پارامتر دارد) 1(عامل : P1پارامتر 
90خطاي یا (که توربین از حالت پارك استشروع به کار سیستم احتیاج

براي این کار احتیاج است که توربین. به حالت آغاز به کار برود) درجه
سرعت P1به همین منظور حداکثر مقدار براي پارامتر . یا انجام دهدحرکت

. آغاز به کار توربین بادي است

در تعیین این پارامتر تاثیر گذار است زیرا در این ) 2(تنها عامل : P2پارامتر 
این پارامتر از طریق نرم افزارهاي محاسبات .سرعت توربین خاموش است

فعال یا استراتژي مربوط به. آیدبه دست می) Bladedیا FASTمانند (بار
بودن سیستم یا در سرعتهاي باال نیز با توجه به حالتی که سیستم غیر فعال 

ترمز براي آن طراحی شده و مقایسه آن با حالتی که سرعت باد باالتر از 
البته همان طور که در بخش قبلی نیز . آیدشود، به دست میمیP2پارامتر 

.قرار داده شده استm/sec42شد، این پارامتر برابر با سرعت بدان اشاره

بادنماهاي موجود . باشداین پارامتر جزو مشخصات بادنما می: P3پارامتر 
. دارند4Hz-1فرکانس داده برداري 

این . گذار هستنددر تعیین این پارامتر تاثیر) 3(و ) 1(عوامل : P4پارامتر 
.آیدبه دست میSimulinkپارامتر از طریق نرم افزار 

گذار در تعیین این پارامتر تاثیر) 3(و ) 2(، )1(عوامل : P9تا P5پارامتر 
.آیدبه دست میSimulinkاین پارامتر از طریق نرم افزار . هستند

گذار است زیرا ردر تعیین این پارامتر تاثی) 2(تنها عامل : P11و P10پارامتر 
FASTاین پارامتر از طریق نرم افزار . در این سرعت توربین خاموش است

.آیدبه دست می

پارامترهاي FASTبراي تعیین پارامترهاي باال ابتدا از طریق نرم افزار 
P2 ،P10 وP11آیند و سپس از طریق نرم افزار به دست میSimulink

توان از براي تعیین بهترین حالت می.شوندپارامترهاي دیگر محاسبه می
هاي بهینه سازي دیگر مانند روش سعی و خطا استفاده کرده و یا از روش

البته باید توجه داشت که بین . الگوریتم ژنتیک یا شبکه عصبی استفاده کرد
هاي ذکر شده براي بهینه سازي این پارامترها، حداقل کردن زمان عامل

حداکثر کردن توان استحصالی از توربین حرکت سیستم یا، نسبت به 
.ارجحیت دارد

درجه + 8و 0، - 8تنها خواسته شده است که خطاي یا GLدر استاندارد 
براي (اما یکی از نکات مهم در زمینه خطاي یا این است که . بررسی شوند

درجه است، -8برابر m/s24هنگامی که خطاي یا در باد توربوالنس ) نمونه
34−اي خطاي یا بین  ظهبه صورت لح < < در نتیجه . کندتغییر می31

. کنددرجه را نیز احساس می8در این حاالت توربین خطاهاي یا باالتر از 
اما باید توجه کرد که الزامی ندارد هنگامی که خطاي یا زیاد است، گشتاور 

Mz زیاد باشد زیرا در باد توربوالنس، جهت عمودي باد، سرعت افقی و
هم چنین باید توجه کرد که در صورتی که . کنندي نیز تغییر میعمود

را در نظر بگیریم، در بازه ) خطاي یا(اي جهت افقی بادثانیه10میانگین 
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−13.2 < < درجه باشد در -8خطاي یا باید (گیرد قرار می12.5
21.2−نتیجه خطاي واقعی  < < ).باشدمی4.5

مدلسازي سیمولینک کنترل یا. 4.٢.٢
در . مربوط به کنترل یا آورده شده استSimulinkمدل 2در شکل 

Yaw Controlشود و در باکسباد ورودي داده میwind dataباکس 

Parameterهاي مربوط به پارامترهاي مورد نیاز براي کنترل یا ورودي
. شودآورده می

مدل سیمولینک کنترل دوران سیستم یا: 2شکل 

ه توان استحصالی از توربین با توان سوم خطاي یا الزم به ذکر است ک
ارتباط دارد به عبارتی

)1(∝
درجه بر 6/0تا 4/0یا توربین هاي مگاواتی در محدوده سرعت دوران

ان یا توربین بادي ثابت و ورشود که سرعت ددر ادامه فرض می. ثانیه است
مورد استفاده اولیهپارامترهاي1در جدول .درجه بر ثانیه است5/0برابر با 

موقعیت ناسل 3در برنامه نوشته شده براي استراتژي کنترلی یا و در شکل 
. اي آورده شده استثانیه800ک بازه زمانی با توجه به جهت باد براي ی

پارامترهاي اولیه استفاده شده براي کنترل دوران یا: 1جدول 
P1سرعت شروع به کار سیستم یاm/sec3
P2حداکثر سرعت باد براي فعال بودن یاm/sec42
P3هر یک ثانیهفرکانس خواندن جهت باد توسط باد
P4ثانیه10گیريزمان میانگین
P5درجه7حداقل خطاي یا
P6درجه10بازه خطاي یا کم
P7 برابر 6(ثانیه 160زمان انتظارP4(
P8درجه20بازه خطاي یا متوسط
P9 برابر 2(ثانیه 220زمان انتظارP4(

P10درجه35بازه خطاي یا زیاد
P11درجه40خطاي یا بحرانی

کردن جهت ناسل با جهت باد براي استراتژي نوشته شدهروند دنبال : 3شکل 

در و باد فرضی اعمالی، این توربین1با فرضیات ذکر شده در جدول
درصد اوقات سیستم یا فعال 4/7اي، در ثانیه10000مجموع یک بازه زمانی 

با توجه به . شوداز توان اتالف می% 5/2باشد و در این مدت زمان تنها می
شود، استراتژي نوشته % 10نبایستی زمان فعال بودن سیستم یا بیشتر از اینکه 

توان به راحتی تغییر داده و زمانهاي متوسط گیري یا انتظار را شده را می
ها میتواند سبب افزایش درصد فعال بودن اما کاهش این زمان. افزایش داد

.شوددر ادامه این پارامترها بررسی می. سیستم یا شود
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بررسی تاثیر پارامترهاي کنترلی.5.٣
جزو پارامترهایی P9تا P4در بین پارامترهاي مذکور، پارامترهاي 

اي تغییر داد که کمترین نیرو و نترلی هستند که بایستی آنها را به گونهک
مورد بررسی قرار P5و P4در ادامه دو پارامتر . باالترین توان را ایجاد کند

در صورتی که خطاي یا در . ن میانگین گیري استزماP4پارامتر .گیردمی
در نظر هاي انتظار این بازه زمانی باالتر از حداقل خطاي یا باشد، آنگاه زمان

مقدار . ثانیه بررسی شده است50تا 5این زمان براي بازه . شوندگرفته می
جه بهینه براي این پارامتر که باالترین توان و کمترین زمان فعال بودن را نتی

.   آمده است4نتایج این بررسی در شکل . استP4=15دهد، 

بررسی تاثیر زمان متوسط گیري بر توان و زمان فعال بودن سیستم یا: 4شکل 

- اي است که کنترلر یا در آن فعال مینیز معرف حداقل زاویهP5پارامتر 

زاویه خطاي یا . درجه بررسی شده است10تا 5این پارامتر براي بازه . شود
.دهددرجه کمترین زمان فعال بودن سیستم یا و باالترین توان را نتیجه می7

.این تغییرات نشان داده شده است5در شکل 

بررسی تاثیر حداقل خطاي یا بر توان و زمان فعال بودن سیستم یا: 5شکل 

نتیجه گیري. 6.٣.١
در این مقاله استراتژي کنترلی براي سیستم یا یک توربین بادي مگاواتی 

حداقل کردن زمان فعال -1این استراتژي بر اساس سه پارامتر . تدوین شد
حداکثر -3حداقل کردن بارهاي وارده به سیستم یا و - 2بودن سیستم یا 

براي تدوین پارامتر 11بدین وسیله . دگردیتوان استخراجی از توربین ایجاد 
این استراتژي به کار گرفته شد و روش استخراج این پارامترها شرح داده 

که گردیدهم چنین با استفاده از مدلسازي انجام گرفته مشخص . شد
به عبارتی تغییرات . استحساسیت به توان خروجی توربین بسیار کم 

روجی از گسترده در پارامترهاي کنترلی اثر بسیار کمی بر تغییرات توان خ
اما بالعکس تاثیر تغییرات پارامترها بر زمان فعال بودن سیستم یا. توربین دارد

هم چنین مشخص شد که دو .بسیار زیاد استو بارهاي وارده به اجزاء
گیري بیشترین اثر را روي زمان فعال نگینپارامتر حداقل خطاي یا و زمان میا

.دارندو بارهاي وارده به توربینبودن سیستم یا
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