
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


   

تعیین بهینه تعداد و مکان توربین های بادی در یک مزرعه بادی با 

 (PSOاستفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات)
 

 مهسا ملکی  
 گروه برق،واحد تبریز

 دانشگاه آزاد اسالمی تبریز

 تبریز،ایران

Mahsamalekiii.edu@gmail.com 

 میترا سرهنگ زاده 
 گروه برق،واحد تبریز

 دانشگاه آزاد اسالمی تبریز

 تبریز،ایران

mitsarhang@iaut.ac.ir

   

 

اخیر  هایبا توجه به افزایش نفوذ انرژی بادی در زمان —یدهچک

تمایل محققان به افزایش تولید مقدار انرژی بادی از مزارع دارای پتانسیل 

انرژی ر های امکان سنجی بادی که دارای سطح بادی که توسط نرم افزا

 یهزینهو  . سازگاری با محیط زیستاست باشند، بیشتر شدهمناسبی می

و  باشنداساسی مزارع بادی می هایتولید برق مناسب از جمله ویژگی

 سازیروشهای بهینهی باعث شده است که محققان و صنعتگران به وسیله

کنند. یکی از  طراحیتر و اقتصادی ترهمتعددی، مزارع بادی پر بازد

و  چیدمان یباید مد نظر قرار گیرد، نحوه هامسائلی که در این طراحی

که به عنوان دو عامل مهم در  باشدبادی می هایتعیین موقعیت توربین

تولیدی تاثیر ی تولید انرژی و میزان انرژی ساالنه یهزینه یمحاسبه

بادی با  هایو نصب توربین جایابی نحوه ی که می دانیم  دارد. سزاییبه

یق و توجه به محدود بودن زمین و شرایط منطقه به محاسبات دق

به صورت بهینه  هاکه تداخل جریان باد بین توربین نیاز دارد ایپیچیده

جهت اینکه  گرفته شود. از ماکزیمم پتانسیل بادی منطقه بهره انجام گیردو

با توجه به پایین  ، حداکثر شودیدی ساالنه( )انرژی تولتوان تولیدی 

بودن توان تولید هر توربین بادی نسبت به یک نیروگاه سنتی نیاز است تا 

 هاییک مزرعه بادی شامل گروهی از توربین. مزارع بادی به وجود آیند

شایان اند. خاصی در کنار یکدیگر قرار گرفته باشد که با آرایشبادی می

بادی توان تولیدی نیز افزایش  هایزایش تعداد توربینذکر است که با اف

. باشدمی این مقالهمهم اهداف  یکی از  خواهد یافت که این مقوله جزو

در  هاچیدمان صحیح توربین موقعیت ازیاین مقاله روشی برای بهینه س

با هدف  به طور همزمانها توربینتعداد  همچنینیک مزرعه بادی و

گاه و حداقل نمودن هزینه بهره برداری ودر نتیجه افزایش راندمان نیرو

در  با انرژی تولیدی ساالنه( )نسبت هزینه بهمینیمم کردن تابع شایستگی

 های توربینهای توپولوژیکی و فاصلهمحدودیت و wakeنظر گرفتن اثر 

1الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات  به کمک 
PSO)ارائه می کند ) . 

تولیدی انرژی  ، ها توربین صحیحچیدمان  —های کلیدی  هواژ

2ساالنه
(AEP) ،الگوریتم اجتماع ذرات(PSO) ،اثرwake تابع ،

 Cost)   ، هزینهشایستگی

                                                           
1
 Particle Swarm Optimization                                                    
2 Annual Energy Production 
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 عنوان مقاله

 قدمهم .1

های تجدیدپذیر یکی از بهترین و اقتصادی  انرژی باد در بین انرژی

ترین روشهای تولید برق می باشد که آلودگی زیست محیطی در پی نداشته 

بطور کلی با جایگزینی انرژی برق بادی به جای  . می باشد ناپذیر نیزو پایان 

می توان از انتشار های سوخت فسیلی  انرژی برق تولیدی از نیروگاه

معتقدند که در زمان های اخیر  پژوهشگران  .]1[کاستای  گازهای گلخانه

 گستردگی نیاز بشر به منابع انرژی های نو همواره از مسائل مهم و اساسی

تلقی شده و این امر باعث افزایش سهم این نوع از انرژی در جوامع کنونی 

شده است. از جمله تمایل کشورها و محققان برای بکارگیری این نوع از 

انرژی،  می توان افزایش قیمت وکاهش منابع سوخت های فسیلی، بهبود 

ی تکنولوژی های مربوط به تولید و طراحی توربین های بادی، نگرانی ها

زیست محیطی مثل افزایش دمای جو و افزایش حمایت های نهاد های 

را ذکر  مختلف در سطح ملی و بین المللی از طرح های نیروگاه های بادی

میان انرژی های نو انرژی های بادی و خورشیدی به دالیل از . ]2[نمود

ه امروز مزایای قابل توجهی که دارا می باشند، از اهمیت خاصی برخوردارند.

اکثر کشورهای جهان به گونه های مختلف و در ظرفیت های گونان از این 

 54تقریبا  2111در طول سال انرژی برای تامین برق خود استفاده می کنند. 

 282گیگاوات به ظرفیت عملیاتی انرژی بادی جهان افزوده شده و به حدود 

 55بر  الغب .]2[نشان داده شده است«  1شکل »گیگاوات رسیده است که در 

ظرفیت بادی خود را افزایش داده اند و  2111کشور جهان در طول سال

مگاوات تا انتهای سال به ظرفیت خود افزوده اند 11کشور بیش از  45حداقل

میزان رشد ظرفیت نصب نیروگاهای بادی برای کشورهای «  2شکل »که در 

 . ]2[مختلف نشان داده شده است

 
 (REN21 )1991-1111سال جهان در بادی دهش نصب ظرفیت : میزان1شکل 

 
 میزان و جهان در بادی ه های نیروگا نصب میزان در پیشرو کشور11 :1شکل

(REN21)آنها تجمعی و سالیانه ظرفیت

 

 

ظرفیت اضافه نموده و کل  به مگاوات 2کشور ایران در این میان 

نها کشور مگاوات رسانیده است و خود را به عنوان ت 11ظرفیت خود را به 

  .]2-5[خاورمیانه معرفی نموده استدر با پروژه های بادی در مقیاس بزرگ 

 4111ظرفیت بادی نصب شده از  ،]4[براساس شورای جهانی انرژی باد

مگاوات در دو دهه ی اخیر افزایش یافته است و انتظار  218114مگاوات به 

% 12سد)تقریبا سال آینده بر4گیگاوات در 1111می رود این عدد به باالی 

تامین برق جهان(. رویکرد مهندسی سیستمهای استاندارد از گرفتن انرژی باد 

بالقوه در یک مزرعه با قرار دادن توربین های بادی در مکانهای مطلوب 

شناخته شده به عنوان میکرو مکان و در نتیجه بهره برداری از حداکثر انرژی 

 .]4[خارج از آن می باشد

نشمندان بسیاری دست به کار شدند و نتایج مختلفی به در این زمینه دا

در مقایسه با کار  ،]Chowdhury ]7از جمله کار  ه است.دست آمد

Mosetti ]8[، و ]1Grady[،  که از طریق الگوریتم ژنتیک مطالعات خود را

روش جدیدی  ،]7[ مرجعدر . به پایان رسانده اند، نتایج بهتری حاصل شد

هینه مزرعه بادی ارائه شده است. این روش به طور برای برنامه ریزی ب

همزمان طرح مزرعه بادی مطلوب و انتخاب توربین مناسب)از نظر قطر 

روتور( انجام می دهد، که تولید برق شبکه را بیشتر می کند. مدل تولید برق 

مزرعه بادی در برابر داده ها از یک آزمایش تونل باد در یک مزرعه بادی 

ده است، که شرایط منطقی بین مدل و نتایج تجربی به دست کوچک تایید ش

آمده است. مشکل بهینه سازی غیر خطی ارائه شده توسط مدل مزرعه بادی 

حل شده  (PSO)به طور موثر با استفاده از ذرات محدود بهینه سازی ازدحام

و به این نتیجه رسیده شده است که یک ترکیب بهینه از توربین های بادی با 

روتورهای متفاوت خیلی می تواند بهره وری مزرعه را بهبود بخشد.  قطر 

ی استفاده شده است که برای حل این مشکل از روش ترکیب ،]4[مرجع در 

ترکیبی از الگوریتم ژنتیک و روشهای بهینه سازی گرادیان می  این روش،

باشدکه در مرحله ی اول، مزرعه ی بادی مربعی شکل به یک تعداد متناهی 

نقاط شبکه تبدیل شده است و تعداد بهینه توربین و مکانها به طور  از

همزمان از مکانهای ممکن انتخاب شده است . در مرحله ی دوم، تعداد 

توربین در مقدار به دست آمده از مرحله ی اول ثابت می شود و مختصات 

توربین از طریق تکنیک های کالسیک بهینه سازی مبتنی بر گرادیان بهبود 

یابد.  استفاده از روش ارائه شده در این مقاله  باعث افزایش انرژی  می

( نسبت به سایر روش های طراحی نیروگاه بادی شده AEPتولیدی ساالنه )

قرار دادن توربین های بادی در مزرعه با استفاده ،  ]11[در مرجع  .است .  

ژنتیک از یک برنامه نویسی جدید و همچنین یک تابع هدف در الگوریتم 
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حل و فصل می شودکه در مقایسه با کارهای انجام شده ی قبلی نتایج به 

طور قابل توجهی بهبود یافته است.تابع تبدیل ارائه شده،با ضرایب قابل 

تنظیم آن،کنترل بیشتری را در هزینه،قدرت و بهره وری از مزرعه بادی در 

ربین در یک چیدمان تو. مقایسه با توابع هدف قبل از آن فراهم می کند

مزرعه بادی دارای محدودیت هایی می باشد که می توان به محدودیت های 

، عامل ظرفیت کلی (ITD)2سروصدا، حداقل فاصله مجاز بین توربین ها

(OCF)5 و محدودیت توپولوژیکی اشاره کرد . بنابراین مشکل قرار دادن

تولید بسیار  توربین های بادی در مزرعه با توجه به حداکثر رساندن انرژی، 

ما به دنبال طراحی بهینه پارامترهای  در این مقاله .]4[پیچیده و محدود است

یک نیروگاه بادی از جمله تعداد توربین های نصب شده و موقعیت 

قرارگیری توربین ها هستیم. با توجه به پتانسیل بادی موجود در منطقه و 

ن بادی انتخاب کرده شرایط محیطی حاضر، توربین را برای بهینه گیری توا

پارامترهای بهینه یک نیروگاه بادی که  PSOایم و توسط الگوریتم هوشمند 

باعث تولید هرچه بیشینه ی توان بادی و اقتصادی تر بودن پروژه می شوند، 

رویه ی کار صورت گرفته  2را انتخاب می کنیم. در این مطالعه در بخش

مشخصات  5ره شده، در بند اشا wakeبه اثر  2ارائه شده است. در بخش 

پتانسیل سنجی  4و  4توربین بادی مورد مطالعه، به همین ترتیب در بخش 

سازی و نتیجه توابع هدف معرفی شده اند. در نهایت نتایج شبیه منطقه و 

 گیری ارائه شده است.

 روش کار .1

های بادی یکی  همان گونه که اشاره شد طراحی مقرون به صرفه نیروگاه

ای حیاتی در بهره برداری انرژی بادی می باشد. در این مقاله از از معیار ه

برای طراحی بهینه پارامتر های یک مزرعه بادی  PSOالگوریتم بهینه سازی 

مکان توربین و تعداد توربین ها متغیر های طراحی مساله . استفاده شده است

هزینه  ، آن دسته از متغیر هایی که حداقل PSOد. توسط الگوریتم نمی باش

نتیجه می دهند، به عنوان متغیر های بهینه انتخاب می شوند.  را تولید انرژی

فلوچارت کلی پروسه ی دستیابی به پارامترهای بهینه یک «  2شکل»در 

و محدودیت های موجود نشان داده   PSOبادی توسط الگوریتم  نیروگاه

 .شده است

 

 

                                                           
3
 Inter Turbine Distance 

4
 Overall Capacity Factor 

 

    

تعریف مساله شامل متغرهای مساله و پارامترهای 
ورودی

اجرای عمل بهینه سازی
(Optimazation)

تولید جمعیت و اعمال به تابع 
هدف

محاسبه میزان تابع هدف

F=Cost/P

محدودیت ها
عامل ظرفیت کلی*
محدودیت سروصدا*
محدودیت توپولوژیکی*

آیا تابع ارضا شد

خروجی مساله

ماکزیمم انرژی*
مینیمم هزینه*

تعداد توربین مطلوب*

خیربله

 
 کار کلی فلوچارت:3شکل

 و محاسبه ی آن  (wake)اثر ویک  .3

توان تولیدی یک توربین بادی تابعی از مکعب سرعت باد اعمال شده 

به توبین می باشد. واضح است که هر گونه کاهش در سرعت باد، توان 

تولیدی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. سرعت باد در وحله ی اول 

ول( زیاد است اما بعد از عبور از توربین )هنگام  برخورد به توربین بادی ا

بادی اول)رسیدن به توربین بادی دوم( سرعت به شدت کاهش می یابد و 

این کاهش سرعت باعث کمتر شدن انرژی تولیدی می شود. این کاهش در 

سرعت باد در پشت توربین تابعی از ابعاد توربین، سرعت باد ، فاصله بوده 

 .]11[«5شکل » شودگفته می  wakeکه به آن اثر 

 
 ]11[:شماتیک کلی مدل جنسن4شکل

البته این تاثیر با فاصله گرفتن از توربین تضعیف و به اصطالح سرعت 

که ناشی از اثر جریانات عمومی هوا در منطقه می  وزش باد بهبود می یابد،

 .موجود دارد wakeباشد. به طور کلی، سه مدل برای اثر 
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 عنوان مقاله

 

 ].15[ G. c. Larsen و مدل ]12[ Ainslie، مدل  ]Jensen12[مدل 

که به زبری  ،]14[باشدمی براساس کاهش ثابت ضریب پیشران Jensenمدل 

براساس روابط  Ainslieه است. مدل تسطح و شدت اغتشاش وابس

که شامل اتالط مغشوش دهد را نشان می wake دیفرانسیلی، سرعت اولیه اثر

 wake  یت مدل محیطی است. در نهاهای آشفتگیوG. c. Larsen  مربوط

. ]14[می باشد Swain یمقالهبه معادالت مرز اغتشاشات است که براساس 

، که یک مدل تحلیلی ساده و Jensenدر این مقاله از مدل بسیار معروف 

 .]11[استفاده شده است باشد میکاملی 

 سرعت باد برای توربین های پایین دست بعد از عبور باد آزاد از توربین

 ( محاسبه می شود:1های باالدست، از رابطه ی )

Vx=Vin (1 )               

 

، سرعت باد آزاد که همان سرعت باد در هنگام Vin(m/s)که در آن 

رعت باد بعد از عبور آن از س Vx(m/s)عبور از توربین باالدست و 

 «5شکل »شده در  . پارامترهای مشخصباشدمی پایین دست هایتوربین

قطر توربین پایین  dxقطر صفحه چرخش توربین باالدست و  dعبارتند از: 

 .]11[( قابل محاسبه است2دست می باشد که به طور تقریبی از رابطه ی )

dx=d+2rx=d+2kx (2 )                       

ضریبی است که  kمشخص شده اند.   «5شکل »در  xو  k  ،rxکه در آن

 kبر کاهش سرعت باد را نشان می دهد. معموال مقدار  wakeیر میزان تاث

، برای توربین های نصب شده در  1. 24برای مناطق جنگلها و روستاها 

، برای مناطق خشکی 1. 14، برای مناطق دریا 1. 11زمین با سطح صاف

و برای شهرهای بزرگ با ساختمان های  1. 14، زمین زراعی مسطح 1. 174

. در این مقاله با توجه به موقعیت ]17[ر نظر گرفته می شودد 1. 21بلند 

 لحاظ شده است.  1. 174منطقه مقدار آن 

Ct ضریب منحنی پیشران( نام دارد،  برای هر توربین متفاوت 5که همان(

  .]11[( قابل محاسبه است2است و از رابطه ی )

Ct= (2)

 

F(kg که  نیروی پیشران،  ( )  چگالی هوا وr(m) 

نشان داده شده  «5 شکل»که در  xشعاع روتور می باشد. حال اگر مقدار 

                                                           
5
 Thrust coefficient 

است صفر قرار داده شود، رابطه بین سرعت باد در جلو و پشت توربین 

 محاسبه خواهد بود: ( قابل5بادی از رابطه ی )

Vo=Vin (5)                    

تواند ها میتوربیندر یک مزرعه بادی، سرعت باد در همسایگی  در عمل

با  .]18[شودمی توسط موانع اطراف کاهش یابد، که به آن اثر سایه باد گفته

 یی به صورت رابطه( برای یک مزرعه باد1)یرابطهدر نظر گرفتن این اثر، 

 ( اطالح می شود:4)

Vx=Vin (4)     

m)که در آن
2
) AS باالدست وهای سایه برای دیگر توربین ی، ناحیه 

A(m
2
)

سایه صفر  ی. اگر ناحیهباشدمی دستپایین هایتوربین یناحیه 

این سرعت باد دیگر نیست، بنابر هایتوسط توربین ایباشد، آنگاه هیچ وقفه

 دستپایین هایباالدست برابر با سرعت باد در توربین هایدر توربین

باشد،  دستپایین هایتوربین یسایه همانند ناحیه ی. اگر ناحیهباشدمی

 هایباالفاصله پشت توربین دستپایین هایبدین معنی است که توربین

دی بادی تعداد زیا یدر یک مزرعه گرفتگی است.  یباالدست حاصل پدیده

در نظر  هااین باید اثر تجمعی هر یک از توربینتوربین بادی وجود دارد. بنابر

،  ]11[مومنتوم)سرعت حرکت( یگرفته شود. در نتیجه با استفاده از قضیه

 اصالح می شود:( 4) یمعادله( به صورت 4) یرابطه

Vx=Vin (4)   

Asi(mکه در آن 
2
ارتفاع  می باشد. iتوربین باالدست  یناحیه،  (

. در ارتفاع بیش باشدتاثیرگذار می wake در مزرعه بادی نیز در اثر هاتوربین

از یک کیلومتر به دلیل تاثیر نپذیرفتن سرعت باد از اصطکاک زمین، ارتفاع 

سرعت باد با  تر،پایین هایتاثیری بر سرعت باد نخواهد داشت. اما در الیه

6یابدافزایش ارتفاع افزایش می
در یک  هابنابراین اگر ارتفاع توربین .]21[

 شود.در نظرگرفته می( 7)یرابطهتوسط  ارتفاعمزرعه بادی متفاوت باشند، اثر

                                  V=Vref            (7              )  

ارتفاع مرجع و  href (m)سرعت باد مرجع،  Vref (m/s)که در آن 

h0(m) 7کندارتفاعی است که بسته به موقعیت جغرافیایی محل تغییر می . 

( برای یک مزرعه بادی به 4) یرابطه، حال با لحاظ کردن اثر ارتفاع

 :شود( تبدیل می8) یرابطه

Vx=Vin (8) 

                                                           
6
 Wind shear effect 

7
 Roughness length 
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باشند،  تربادی متراکم بادی موجود در یک مزرعه هایهرچه توربین

افزایش یافته و باد فرصت کافی برای  دستاغتشاشات باد در توربین پایین

 بیشتر کاهش دستو در نتیجه توان خروجی توربین پایینکند نمیبهبود پیدا 

به دلیل تغییرات طبیعی  دست. ارتباط توربین های باالدست و پایینیابدمی

در نتیجه جهت باد به عنوان شود. میتغییر  جهت باد ،  با زمان دست خوش

 خواهد بود.  wakeعامل موثر دیگری در اثر 

 مشخصات توربین بادی مورد مطالعه .4

بوده   Vestas-V52 850KWتوربین مورد استفاده در این مقاله از نوع 

برخوردار  خاصیموجود در بازار از مزایای  هایکه نسبت به سایر توربین

 آمده است. «  1جدول »د آن در شخصات مهم و پر کاربراست. برخی از م

 :مشخصات توربین بادی مورد مطالعه1جدول

 

مشخصه ی توان و ضریب نیروی پیشران توربین  .4.1
vestas-v52 

نمودار قدرت توربین ی نشان دهندهبه ترتیب  ( «4)و  (5) شکل»نمودار 

توربین( و همچنین  یبادی مورد مطالعه بر حسب سرعت باد)شناسنامه

 سرعت بادبر حسب )ضریب نیروی پیشران( Ctنمودار  بیانگر

  m/s 8 ،Ctتا m/s 2باد بین هایکه برای سرعتشود می.مشاهده باشدمی

اکثر خود است. در این ناحیه مشهود است که و حددارای مقدار عددی ثابت 

با افزایش سرعت باد توان تولیدی نیز زیاد شده و در صورت افزایش 

تا از  کندشروع به کاهش شدن می  m/s8،Ctاز تقریبا  سرعت باد به بیش

افزایش توان تولیدی توربین بادی به بیش از توان نامی جلوگیری کند و در 

این محدوده توان تولیدی توربین برابر توان نامی خواهد بود.در سرعت های 

به علت کم بازده بودن توان تولیدی،توربین بادی توسط m/s  2کمتر از 

به علت m/s 24باالتر از  و در سرعت های شودمی ای بادسنج بستهسنسوره

کار یک توربین  یناحیه.کندنمی ایمنی،توربین بادی توان تولید هایمحدوده

 یباد هایکه در سرعت باشد،می Vcut-outو  Vcut-inی محدودهبادی در 

 رسد.یمتوربین به حالت نامی خود  باشدتوربین می Vratedکه مطابق با 

 

 :منحنی توان توربین مورد مطالعه4شکل

 

 توربین مورد مطالعه (Ct) پیشران  نیروی:منحنی ضریب 5شکل

در  wakeمحاسبات اثر  انجامموثر در  هایاین پارامتر یکی از شاخص

 بادی در یک مزرعه بادی می باشد. هایطراحی و جایابی توربین

 تابع هدف .5

حداقل کردن مقدار عددی اصلی د،هدف اشاره شقبال هم همان طور که 

در حالت کلی،برای حل .باشدمی(کل توان بههزینه تابع شایستگی)نسبت 

ابداع شود که شرایط و  باید تابع شایستگی طراحی و سازیبهینه یمسئله

خصوصیات خاصی ها را ارضا کند.تابع شایستگی باید از محدودیت

از مقادیر ای هر جواب )مجموعهبرخوردار باشد.این تابع باید به ازای 

.به عبارت بهینه را ارائه دهد،جواب  شودورودی( که توسط ذرات ارائه می

باید طراحی  ایدیگر،این تابع شایستگی همان تابع هدف است و به گونه

باشد،نشان دهنده  ترشود که هر چه جواب ارائه شده به جواب بهینه نزدیک

عمدتا هزینه تولید توان بادی به عنوان االت مقدر اکثر  شایستگی بیشتر است.

میزان نرخ هزینه مقاله  این اما درشود. می پارامتر شایستگی در نظر گرفته

ساالنه به عنوان تابع هدف مورد مطالعه قرار گرفته  یانرژی تولید تولیدی به

 با توجه به وشمند متغیرهای اساسی که بتوانندهلگوریتم ا.توسط است

ی تولید برق کمتر نتیجه دهند نطقه میزان انرژی بیشترو هزینهبادی م خواص

 مقدار کمیت عنوان
Nominal Power kw 058 

Diameter m 55 

Power density m2/kw 5 .5  

Rated wind speed 

Cut-out wind speed 

Cut-in wind speed 
 

m/s 
m/s 

m/s 

41 

55 

3 

Swept erea 

Maximum rotor speed 

 

m2 

rd/min 
5453 .7  

34 .1  

Manufacturer - Vestas 
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 هابرای هزینه توربین (1)جواب بهینه انتخاب خواهند شد .فرمول  نبه عنوا

 .]21[استنصب،خرید و...( استفاده شده  ی)هزینه

  Cost=Nt                (1)  

آن طرف دوم معادله کاهش تعداد توربین بوده و با افزایش   Ntدر آن  که

تابع هدف استفاده شده در اکثر  ابد،در نتیجه هزینه کمتر می شود.می ی

 ( تعریف می شود:11ی )مقاالت به صورت رابطه

F=    : Main Objective Function
8  (11)    

( 11) یو از معادله باشدتوان کل تولیدی مزرعه بادی می Ptotکه در آن 

 .]4[باشداستخراج می قابل

Ptot= (11)  

به دلیل اینکه در  AEP مقاله از این ولی به جای آن)توان تولیدی( در  

AEP و  استفاده شده استشود، ( نیز مد نظر گرفته می8744زمان)طول سال

 .]4[محاسبه کرد توانمی (12) یاز رابطه

(12)AEP=8766 

 نطقه پتانسیل سنجی م .1

مورد نظر از  یپیش از طراحی هر نیروگاه بادی الزم است که منطقه

برای این منظور تابع توزیع احتمالی ویبول و  لحاظ بادی ارزیابی شود.

نشان دهنده ی جهت وزش باد غالب منطقه مورد استفاده قرار  نمودارهای

( 15) یابطهسرعت باد با استفاده از دو پارامتر توزیع ویبول طبق رمی گیرد. 

  .]22-24[محاسبه می شود

f( )=    (15)  

سرعت  به ترتیب ضرایب شکل و مقیاس و  Cو  Kکه در آن، 

( 14( و )14براساس معادالت ).این ضرایب به ترتیب متوسط باد است

 .]27[شوندمحاسبه می

K=                   (14)  

 سرعت متوسط انحراف از معیار داده های بادی و  که در آن، 

 مورد نظر می باشد یباد در منطقه یسالیانه

                                                           
 تابع هدف اصلی8

     (14)                               C= 

 محاسبه می شود. (17) یمعادلهمعرف تابع گاما بوده و از  Γ که در آن،

(17 )(x)=Γ 

 (Wind Rose)و منحنی گلباد «4شکل »، ر این مقاله منحنی ویبولد

 .مورد بررسی قرار گرفته است «7شکل »ی مورد مطالعه)تبریز(،  منطقه

 
 ول: منحنی تابع توزیع ویب1شکل 

 
 ی مورد مطالعه: منحنی گلباد منطقه7شکل 

 .نتیجه گیری و نتایج شبیه سازی7

 هایدر این تحقیق برای چیدمان بهینه وهمچنین تعداد مطلوب توربین

و انواع  wakeبادی به طور همزمان عوامل مختلفی از جمله اثر 

شامل محدودیت توپولوژیکی، محدودیت عامل ظرفیت کلی و  هامحدودیت

محدودیت فاصله بین دو توربین در نظر گرفته شده است. با مدلسازی این 

و هزینه ی توربین ها سعی بر ماکسیمم کردن توان   wakeعوامل مانند اثر 

 سازیآن با استفاده از الگوریتم بهینه هایتولیدی مزرعه و کاهش هزینه

داقل ست. با تعریف تابع هدف مورد نظر و حشده ا (PSO)اجتماع ذرات 

ای به ابعاد سازی در مزرعهسازی کردن شبیهنمودن آن و همچنین پیاده

نتایج حاصل از سعی بر نیل به این اهداف شده و مترمربع 411*411

حاکی از آن است که راندمان مزرعه بادی)پارک بادی(  PSOالگوریتم 

موجود بهبود یافته است که این افزایش در اثر انتخاب  هاینسبت به روش

 شده است.  wakeاثرچیدمانی است که باعث کاهش هر چه بیشتر 
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 مترمربع 511*511ای به ابعاد مزرعه: موقعیت توربین ها در 8شکل

 

 : نتایج حاصله)تابع هدف(9شکل 

 

 ( مکان توربین ها در مزرعه بادی مختصاتتوربین) Yو  X:1جدول 

Y X 

1 1 

13.43019 146.9794 

398.9425 46.65358 

391.7034 355.7013 

412.7077 311.9613 

202.7375 17.51129 

240.4484 124.8344 

140.3424 440.4196 

13.11307 299.5713 

416.9554 77.59933 

414.894 97.44668 

335.5583 169.0374 

367.1545 26.18316 

471.65 249.7409 

188.2802 144.8862 

482.4254 56.87768 

42.2816 216.2558 

253.3937 358.3382 

376.7621 164.0439 

126.8582 418.0029 

217.5826 267.3917 

300.2406 78.85207 

53.87929 468.7254 

275.2325 449.9907 

76.19042 213.6783 

223.6844 123.773 

177.3256 266.3917 

440.8406 386.5574 

203.216 367.046 

320.5525 302.0894 

248.096 63.73342 

289.2872 155.2347 

213.4698 471.8045 

464.7169 16.56422 

179.1535 462.4911 

393.4298 129.9946 

281.2636 255.7911 

46.1983 342.3969 

471.4689 436.2896 
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