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چكيده
زمينه و هدف :باد منبعی از انرژی پاک ،فراوان و به طور کامل تجدیدپذیر میباشد .مزارع بادی بزرگ در حال احداث در سراسر جهان
بهعنوان یک راه پاک برای تولید برق میباشد ،اما اپراتورها هنوز به دنبال موثرترین آرایش توربینهای بادی در مزرعه بادی برای به
حداکثر رساندن جذب انرژی باد هستند .بهینهسازی جانمایی مزارع بادی یکی از راههای افزایش توان خروجی مزرعه بادی میباشد.
روش بررسی :در این مقاله از الگوریتم ژنتیک برای به حداکثر رساندن انرژی خروجی مورد انتظار ،استفاده شده است .هدف
الگوریتمژنتیک ،بهینه سازی آرایش مزرعه بادی از نظر مکان ،ارتفاع مبتنی بر هاب و قطر روتور توربینها ،برای جذب حداکثر انرژی باد و
کاهش اثر سایه میباشد .مدل پیشنهادی با دو سناریو از سرعت باد و جهت توزیع آن از سایت بادی در زمین صاف نشان داده شده است.
يافتهها :نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعات پیشین مقایسه شده است .نتایج نشان میدهد که با بهینهسازی آرایش مزرعه بادی از نظر
مکان ،ارتفاع مبتنی بر هاب و قطر روتور توربینها به طور همزمان ،اجرای بهتری  -بر حسب حداکثر مقادیر انرژی خروجی مورد انتظار و
کاهش اثر سایه  -از استراتژیهای موجود که فقط به بهینهسازی یک یا دو مورد از پارامترها بطور همزمان میپرداختند ،را در بر دارد.
نتيجهگيری :استفاده از توربین های بادی با ارتفاع هاب و قطر روتور متفاوت در یک مزرعه بادی در واقع مزایای کاهش اثر سایه و جذب
حداکثر انرژی باد را دارد.
واژههای كليدی :الگوریتم ژنتیک ،اثر سایه ،بهینهسازی ،توربین بادی ،مزارع بادی.
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Abstract
Background and Objective: Wind is a clean and abundant of source of energy which is completely
renewable. Large wind farms are being built around the world as a way to generate electricity, but
operators still seeking the most effective arrangement of wind turbines in the wind farm to maximize
absorption of wind energy. Wind farm layout optimization is one the way to increase the output of the
wind farm.
Method: In this paper, a genetic algorithm to maximize the expected energy output was used. The
purpose of the genetic algorithm optimization of wind farm was arranged in terms of location, hub
height and rotor diameter of the turbines to capture maximum wind energy and reduce the wake effect.
The proposed model with two scenarios of wind speed and direction distribution of wind sites are
shown on the flat ground.
Results: The results of the present study were compared with the previous studies. The results showed
by wind farm layout optimization of the place, the hub height and rotor diameter of the turbines, at the
same time, has a better performance - in terms of the maximum value of the expected energy output
and reduces the wake effect with strategies which optimize with one or two parameters
simultaneously.
Discussion and Conclusion: The use of wind turbines with a hub height and rotor diameter varies in a
wind farm and has the benefits of reducing the wake effect and captures maximum wind energy.
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مقدمه
باد منبعی از انرژی پاک ،فراوان و به طور کامل تجدیدپذیر

معرفی جانمایی توربینها با مختصات دکارتی ) (x,yاست و

میباشد .مزارع بادی بزرگ در حال احداث در سراسر جهان به

فاصله از محل توربین x 2  y 2

عنوان یکراه پاک برای تولید برق میباشد ،اما اپراتورها هنوز

زمین را میتوان ناچیز انگاشته و راه حل بهینه با مختصات

بدنبال موثرترین جانمایی توربینهای بادی در مزرعه بادی برای

دکارتی نشان داده میشود(x i , y i ) i = 1, 2, …, N .

به حداکثر رساندن جذب انرژی باد هستند .پارامترهای متعددی
از جمله مکان توربینها ،ارتفاع هاب و قطر روتور توربینها بر
توان خروجی از مزرعه بادی تاثیرگذار میباشند برای
بهینه سازی آرایش مزارع بادی باید مقدار بهینه آنها اعمال شود.
چن و همکارانش ( )1بهینهسازی آرایش مزارعبادی را با
توربین های بادی با ارتفاع هاب متفاوت ،برای افزایش توان
خروجی و کاهش هزینه بر واحد توان ،با استفاده از الگوریتم
حریصانه انجام دادهاند .دوپنت و همکارانش ( )2به بررسی
بهینه سازی جانمایی مزارع بادی ،برای مشخص کردن مقدار
بهینه ارتفاع هاب و قطر روتور توربین با استفاده از یک الگوی
جستجوی توسعه یافته پرداختهاند .در مطالعات پیشین ینگ
چن و همکارانش ( )3به بررسی بهینهسازی آرایش مزارع بادی
با توربینهای بادی با ارتفاع هاب متفاوت ،برای افزایش توان
خروجی مزرعه و کاهش اثر سایه با استفاده از الگوریتم ژنتیک
پرداختهاند.
پارامترهای متعددی از جمله مکان توربینها ،ارتفاع هاب و قطر
روتور بر بهینهسازی آرایش مزارع بادی تأثیرگذار میباشند ولی
اکثر مطالعات پیشین هر کدام به بررسی تأثیر یک یا دو مورد از
این پارامترها بر روی بهینهسازی آرایش مزارع بادی پرداختهاند
و به بررسی تأثیر کلیه پارامترها به صورت همزمان بر روی
بهینهسازی آرایش مزارع بادی و بدست آوردن ماکزیمم
توانخروجی از مزارع بادی نپرداختهاند .انتظار میرود نتایج
حاصل از این تحقیق به بهینهسازی هرچه بهتر آرایش مزارع
بادی کمک کند.
تعريف مسأله و روش
هر مسأله بهینهسازی آرایش مزرعه بادی دارای فرضیهها و
محدودیتهایی میباشد که در این مقاله به شرح زیر میباشند:
 -1شکل مزرعه باد طراحی شده ،مستطیلی فرض میشود-2 .

است .ناهمواری سطح

( Nتعداد کل توربینها)  -3به منظور کاهش برخی از بارهای
خطرناک بر روی توربینها مانند تالطم باد ،باید فضای کافی
بین هر دو توربین وجود داشتهباشد .4 .فرض میشود در مدل
سایه تحلیلی ( )3مورد استفاده در این مقاله( ،الف) سرعت در
داخل سایه متقارن محوری و یکنواخت است( ،ب) سایه دقیقاً از
پشت توربین شروع به گسترش میکند و (ج) سرعت جریان
آزاد یکنواخت است .عالوه بر این ،فرض میشود شکل سرعت
پخش سایه خود مشابه است ( .)3پارامتر افزودنی حباب ( )αبه
طور تجربی و براساس ساختار تالطم تعیین میشود .5 .در یک
مزرعه بادی در مقیاس تجاری ،مکان نسبی توربین نیز توسط
عواملی مانند (الف) بارگذاری دینامیکی در توربین( ،ب)زمین
های محلی( ،ج) ظرفیت تحمل بار و خاک و (د) طرح جاده
مزرعه ،تنظیم میشود ( .)7با این حال ،این محدودیتهای
عملی اضافی در آرایش مزرعه در این مقاله در نظر گرفته نشده
است -6 .فضای جستجوی مسأله ،متغیرهای مختصات گسسته
دارد و آن را با شکل مزرعه باد محدود کرده است -7 .مدل
ریاضی مسأله در دو بخش ساخته شده است .بخش اول ،اثر
سایه که ممکن است باعث تولید توان کمتر از توربینهای پایین
دست شود و بخش دوم ،مدل توان خروجی است -8 .هدف به
حداکثر رساندن توان خروجی است ،به طوری که اثر سایه به
حداقل رسانده شود.
مدل اثر سايه
در ( ،)16بیان میشود که بازده یک توربین بادی پس از قرار
دادن آن در یک مزرعه بادی با توربینهای دیگر به علت اثر
سایه کاهش خواهد یافت .هنگامی که باد از طریق یک توربین
بادی گردش مییابد ،بخشی از انرژی جنبشی به پرههای توربین
منتقل میشود .همانطور که سرعت باد توسط پرهها کاهش
یافته ،آن یک گسترش حجمی در خصوص تجمع جرم قبل از
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تیغهها تولید میشود .برای ساده کردن مدل سایه بدون در نظر

فرجی پور و همكاران
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r 


گرفتن شدت تالطم در نزدیکی ،این اثر انتشار به طور پیوسته و
خطی همانطور که در شکل  1نشان داده شده است فرض شده

U def 

است .اثر سایه وقتی که سایههای متعدد به همان توربین بادی

که در آن  αثابت افزودنی حباب ،و  xفاصله پایین دست از

اعمال میشود افزایش مییابد .مدل سایه تحلیلی مورد استفاده

توربین بادی که سایه تولید میکند است .و  αمیتواند با

در این مطالعه برای اولین بار توسط جنسن ( )17توسعه داده

استفاده از معادله ( )4محاسبه شود .از آنجا که ما از

شد و بعد از آن توسط کتیک و همکارانش ( )18و فرندسن

توربینهای بادی با ارتفاع هاب متفاوت استفاده میکنیم ،مقدار

( )11بهبود یافته است .در این مدل ،سرعت حرکت در داخل

 αزمانی که ارتفاع هاب  h jتغییر کند تغییر خواهد کرد .شعاع

سایه ثابت فرض شده است.

سایه  rrمربوط به ثابت افزودنی حباب  αو فاصله  ،xمیتواند
با معادله ( )5مشخص شود ( .)11معادله ( )7معرفی رابطه بین
ضریب محوری و عامل القا محوری ،که برای محاسبه شعاع
روتور پایین دست به مانند معادله ( )6استفادهشده است.
هنگامی که چند سایه با هم ادغام میشوند ،سرعت حاصل  uبه
وسیله معادله کسری انرژی جنبشی از سایه مخلوط شده،

شكل  -1طرحی از مدل سايه مربوط به توربينهای غير
يكسان ()1
Figure 1. A proposal from the wake model,
)related to non-identical turbines (1
کسری سرعت توربینهای بادی توسط معادله زیر بیان میشود:



()1



U i  U 0 1 U def   Aoverlap / A 

u*  hj 
ln   
k  Z0 

()2

U 0j  Z j  

که در آن  U 0jسرعت جریان آزاد قبل از توربین بادی u * ،J

از مجموع کسری انرژی جنبشی هر سایه تکی در آن نقطه ،که
در معادله ( )8نشان داده شده است محاسبه میشود.
()4

0.5
 
 hj 
ln  
 Z0 

()5

r1  x  r

()6

rr  r 1 a  / 1 2a 

1 1CT
2

()7
()8

N

a

1u / U 0   1U i / U 0 

2

سرعت اصطکاک مربوط به ارتفاع هاب توربین k ،ثابت فون

2

i 1

کارمن است که به طور معمول ( )3مقدار  0/4تنظیم شده

-1مدل توان
توان تولید شده توسط یک توربین بادی از طریق معادالت زیر

خنثی صفر ،در شرایطپایدار مثبت و در شرایط ناپایدار منفی

محاسبه میشود .معادله ( )1توان خروجی از توربین بادی iام

است .شرایط در این مطالعه خنثی فرض میشود .بر اساس

باسرعت باد  U iرا محاسبه میکند:

است ،و



مدت ثبات است .مقدار (ارزش)



در شرایط

مقادیر تجربی ( ،)20در این مطالعه طول زبری سطح Z 0

()1

مقدار  0.3در نظر گرفته شده است .کاهش سرعت  U defدر
معادله زیر بیان میشود:

1
Pi  AU i3C p
2

که در آن



3

چگالی هوا و برابر  A ،1/2245 kg/ mمنطقه

جاروب شده توسط پرههای توربین و  C pضریب توان و برابر
 0/4میباشد .تابع هدف استفاده شده در الگوریتم ژنتیک برای
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به حداکثر رساندن توان خروجی کل از یک مزرعه بادی در

را در بر دارد .سپس مقدار تابع هدف به ازای جوابهای هر

معادله ( )10نشانداده شده است.

رشته محاسبه شده و مطابق با آن برازندگی هر رشته تعیین
N

()10

Max P  Pi
i 1

میگردد .سپس با استفاده از عملگرهای جابجایی و جهش،
جمعیت جدیدی که در حکم فرزندان جمعیت قبلی هستند

سرعت باد نامی یک توربین بادی ،یکی دیگر از عوامل بسیار

تشکیل میشود .این روند تا رسیدن به نقطه بهینه ادامهمییابد.

مهم است که نیاز به توجه دارد .اگر سرعت باد واقعی بیش از

شرط توقف مسأله میتواند طی کردن تعداد معینی تکرار یا

سرعت باد نامی توربین بادی باشد ،تولید برق افزایش نمییابد.

عدم تغییر در برازندگی بهترین رشته بعد از چند تکرار و یا

هنگام محاسبه توان خروجی ،دو حالت در نظر گرفته شده

شرایطخاص دیگری باشد.

است )1( :سرعت باد واقعی مساوی یا بزرگتر از سرعت باد

بررسی پارامترهایی که تأثیر بیشتری بر بهبود عملکرد الگوریتم

نامی توربین ،که در آن توان خروجی برابر ظرفیت نصب شده

خواهند داشت:

است و ( )2سرعت باد واقعی کمترتر ازسرعت باد نامی توربین،

ايجاد جمعيت اوليه

که در آن توان خروجی با استفاده از معادله ( )1محاسبه

جمعیت اولیه در الگوریتمهای ژنتیک به طور معمول به صورت

میشود .در ضمن ،بسیاری از توربینهای بادی تجاری دارای

تصادفی ایجاد میشود .با توجه به حدود جواب مسأله در هر ژن

سرعت باد قطع (برش) میباشند ،بنابراین زمانی که سرعت باد

یکعدد تصادفی قرار میگیرد .در روش انتخاب اعضای نسل

بیش از سرعت قطع (برش) شود ارتباط روتور با جعبه دنده

اول ،محدودیتی وجود ندارد .در مسایل ویژه میتوان اعضای

(گیربکس) قطع خواهد شد .سرعت باد قطع (برش) به طور

نسل اول را با دانش موجود در مورد مسأله ،به گونهای انتخاب

معمول حدود  25 - 20 m/sاست که باالتر از سرعت باد مرجع

کرد که به نقاط بهینه نزدیکتر باشند .باید نقاط کافی در فضا

مورداستفاده در این مطالعه است ،به طوری که سناریوی قطع

پخش باشند تا الگوریتم برای پیداکردن نقطه بهینه ،مناطق

ارتباط روتور با جعبه دنده در این مطالعه در نظر گرفته نشده

مختلفی را بررسی کند.

است.

آميزش يا جابجايی

()11

 0
U U c or U U f

1
Pi U     AU i3C p
U c U U r
2
U r U U f
 Prated

که در آن  Ucسرعت باد شروع در توربین (که به نام سرعت راه
اندازی تولید انرژی نیز نامیده میشود) U f ،سرعت قطع و
 U rحد مجاز سرعت باد است .به عبارت دیگر تولید توان
پایدار توربینبین  U rو  U fاست.

جابجایی در الگوریتم ژنتیک نقش اصلی را در همگرایی و
رسیدن به نقطه بهینه داراست .برای پیادهسازی جابجایی برروی
کروموزومها ،روشهای گوناگونی تاکنون پیشنهاد شده است.
عملکرد مشترک آنها ،ایجاد عناصر جمعیت نسل آینده با
ترکیب بخشهایی از کروموزومهای نسل موجود میباشد.
معموال ضریب آمیزش عددی بین  0/8تا  1انتخاب میشود.
جهش
جستجوی الگوریتم ژنتیک و رسیدن به نقطه بهینه ،بیشتر
برپایه عمل جابجایی است .جهش تنها برای جلوگیری از همگرا

-2الگوريتم ژنتيک )(GA
الگوریتم ژنتیک یک روش آماری برای بهینهسازی و جستجو
است .کارکرد الگوریتم بر اساس ژنتیک طبیعی استوار میباشد.
دراینروش ابتدا یک جمعیت اولیه که چندین رشته را شامل
میشود تشکیل میگردد .هر رشته جوابهای متفاوتی از مسأله

شدن سریع جمعیت به یک مقدار و توقف در نقاط بهینه محلی
و ایجاد تنوع در عناصر جمعیت استفاده میشود .معموال ضریب
جهش عددی بین  0/001و  0/1انتخاب میشود.
در این مطالعه ،برای نمایش مکان یک توربین از دو ژن و بررای
نمایش ارتفاع هاب و قطر روترور بره ازای هرر کردام از یرک ژن
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استفادهمی شرود .ابتردا جمعیرت اولیره الگروریتم شرامل مکران

محدودیت حداقل فاصله ،تعداد واقعی از توربینهای برادی کره

توربینها تشکیل میشود سپس ،ارتفاع هاب و قطرر روترور هرر

میتواند در این مزرعه بادی قرار داده شود کمتر از  361خواهد

توربین بادی به منظور محاسبه توان خروجی هر یک از آرایرش

بود .پارامترهای زیر (نشان داده شده در جدول  )2از توربینهای

مزرعه بادی بالقوه مشخص خواهد شد .مقدار تابع هدف برابر برا

بادی بر اساس (7و )3برای هدف سادهسازی انتخاب شده است.

توان خروجی مزرعه بادی می باشرد .برا تشرکیل جمعیرتهرای

از آنجایی که دو ارتفاع هاب متفاوت در نظر گرفته شده اسرت

جدید ،مکان توربینها ،ارتفاع هاب ،قطرر روترور و مقردار تروان

دو سرعت جریان آزاد وجود دارد ،سرعت جریان آزاد در  78متر

خروجی مزرعه بادی تغییر میکنند.

باالتر از سطح زمین به مانند سرعت براد مرجرع انتخراب شرده

نتايج شبيهسازی

است و سرعت جریان آزاد در  50متر بر اساس سرعت باد مرجع

با توجه به محدودیت ظرفیت محاسبات ،اندازه مزرعره براد داده

محاسبه شده است .در مطالعه مورد اول ،سرعت باد مرجع m/s

شده  500متر *  500متر است کره بره  400سرلول برا انردازه

 12است و جهت باد از شمال به جنوب فررض شرده اسرت .در

سلول 25متر *  25متر همانطور کره در شرکل  2نشران داده

مطالعه موردی دوم ،سرعت باد مرجع  12 m/sاست ،در حرالی

شده است تقسیم شده است .این انردازه سرلول بایرد بره انردازه

که جهت باد به  36جهت با  10درجره افرزایش برین دو جهرت

کافی مناسب برای ارایه مکانهای بالقوه برای توربینهای برادی

مجاور جدا شده است .احتمال وقوع هر جهت یکسان فرض شده

باشد .در اینجا بجای قرار دادن توربینهای برادی در مرکرز هرر

است.

سلول ،تمام توربینهای بادی در نقاطتقراطع در شربکه (نشران

هدف از این مطالعه ،بررسی اثر استفاده از تروربین هرای برادی

داده شده در شکل  )2در داخل منطقه از مزرعه براد داده شرده

غیر یکسان (با ارتفاع هاب و قطر روتور متفاوت) بر تولیرد تروان

قرار میگیرند .با توجه به اندازه پایره بررج ،مواضرع دردسرترس

کل از مزرعه بادی اسرت .ایرن بررسری مسرتلزم بهینره سرازی

شامل آن نقطه تقاطع در چهار لبه نخواهد شد .به عنوان مثرال،

همزمان مکان ،ارتفاع هاب و قطر روترور هرر تروربین قررار داده

نقطه تقاطع ( )25،25یرک موقعیرت برالقوه اسرت ،امرا ()0،25

شده در مزرعه بادی است .الزم به ذکر است ،از آنجایی که ما از

یکموقعیت بالقوه نیست .بنابراین 361 ،مکان بالقوه موجرود در

بهینه سازی اکتشافی استفاده می کنیم ،این روش لزوماً تضمین

این مزرعه بادی کوچک وجود دارد .با ایرن حرال ،برا توجره بره

بهینه کلی نیست.

جدول  -2پارامترهای توربين بادی استفاده شده ()1
)Table 2. Wind turbine parameters used (1

ارتفاع هاب
 78متر 50/

قطر
80متر 50/متر 40/متر

CT
0/8888

CP

ظرفیت نصب شده
0/4

kW680

سرعت باد نامی
m/s13/0158
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شكل  -2شبكه مزرعه باد استفاده شده در سناريوها
Figure 2. Network wind farm in the scenarios

مطالعه مورد اول :سرعت و جهت باد ثابت
نخستین مطالعه موردی در شرایط سررعت و جهرت براد ثابرت

آرایش بهینه مزرعه بادی برای این حالت در شکل  4نشان داده

است .مزرعه باد از تعداد ثابتی از توربینهای بادی تشکیل شده

شده است .در واقع ،تروربینهرای برادی براسراس قررار گررفتن

است .در این حالت حداقل فاصله بین توربینها  50 mدر نظرر

یکنواخت رو به جهت باد ،مرتبسازی شدهاند .در شرکل 25 ،4

گرفته شده اسرت .تروان خروجری از مزرعره براد داده شرده برا

توربین بادی استفاده شده است و حرداکثر تروان خروجری کرل

استفاده از توربینهای بادی با ارتفاع هاب  78mو  50mمترر و

 25/6843 MWاست .منحنی تغییرات تابع هدف آن برا نسرل

قطر روتور  40mو  80mمحاسبه میشود.

در حال افزایش در شکل  3نشان داده شده است.

بهینه سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک ،که با جمعیرت اولیره
تصادفی از آرایشهای مزرعه بادی آغاز شرده ،انجرام مریشرود.

شكل  -7منحنی تغييرات تابع هدف با نسل در حال افزايش
Figure 3. Curves objective function of the rising generation

از شکل  ،4مشخص میشود کره در ردیرف اول حرداکثر تعرداد

خروجی و کاهش اثر سایه ،از تروربین هرای برادی داری ارتفراع

مجاز از توربینهای بادی قرار میگیرد ،زیرا توربینهای بادی در

هاب بیشتر استفاده کرده است .با این شرایط ،توان مزرعه بادی

ردیف اول هیچ اثر سایهای بر آنها وجود ندارد و به طور معمول

با افزایش ارتفاع هاب ،افزایش یافته اسرت ولری تروان خروجری

توان خروجی بیشتری از دیگر توربینها تولید میکنند .همانطور

مزرعه بادی ،با قطر روترور تروربینهرا رابطره مسرتقیم نردارد و

که از شکل  4مشخص است الگوریتم برای ماکزیمم کردن توان

الگوریتم هوشمند از هر دو اندازه قطر روتور بررای بهینرهسرازی
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استفاده کرده است .با توجره بره نترایج مشرخص مریشرود کره

نتایج بهتری از نظر افزایش توان خروجی مزرعه براد نسربت بره

بهینه سازی همزمان مکان ،ارتفاع هاب و قطر روترور بره مراترب

بهینهسازی مکان و ارتفاع هاب خواهد داشت.

شكل  -4آرايش بهينه ايجاد شده توسط الگوريتم ژنتيک
Firure 4. The optimal arrangement created by Genetic Algorithm

نتایج نشان میدهد که توان خروجی از ( )3به ازای  25تروربین

 78 mو  50 mمتررر و قطررر روتررور  40 mو  50 mمحاسرربه

با ارتفاع هاب متفاوت  7/1058 MWو توان خروجی از ( )3به

میشود.

ازای  25توربین با ارتفاع هاب یکسان  7/5185 MWمیباشرد

آرایش بهینه مزرعه بادی برای این حالت در شکل  6و منحنری

و برای مطالعه حاضر به ازای  25توربین با ارتفراع هراب و قطرر

تغییرات تابع هدف آن با نسل در حال افزایش در شکل  5نشان

روتور متفاوت  25/6843 MWمیباشد.

داده شده است .آرایش نشان داده شده است در ( ،)3تعرداد 25

مطالعه موردی دوم :سرعت باد ثابت و جهتهای باد مختلف

توربین بادی  -شامل هجده توربین برا ارتفراع هراب  78مترر و

در مطالعه دوم ،شرایط باد دارای سرعت باد ثابت و جهرتهرای

هفت توربین بادی با ارتفاع هاب  50متر و قطر روتور  40متر -

باد مختلف است .فرض بر این است احتمال وقوع تمرام جهرات

دارد و آن میتواند حداکثر توان خروجی  7/1112 MWتولیرد

یکسان است ،به طوری که جانمایی جهتگرا نخواهد شد .ضمنا،

کند .در ( ،)3همان تعداد توربینهای بادی – شامل  25توربین

آن آرایش بهینه چندگانهای که توان خروجی یکسان و یا بسیار

بادی با ارتفاع هاب  78متر و قطر روتور  40مترر  -را دارد و آن

نزدیک به دلیل فاقرد جهرتدار برودن تولیرد مریکننرد ایجراد

میتواند حداکثر تروان خروجری  6/6271MWتولیرد کنرد .در

نمیشود .یک توربین بادی زمانی که جهت باد تغییر کند ممکن

شکل  ،6همان تعداد توربین بادی – شامل  25توربین بادی برا

است در سایه توربینهای دیگر باشد به طوری که نتایج آرایرش

ارتفرراع هرراب  78متررر و قطررر روتررور  50متررر  -را دارد امررا آن

بهینرره برره خطررر خواهرد افتراد .مزرعرره برراد از تعررداد ثررابتی از

میتوانرد حرداکثر تروان خروجری  8/1111 MWکره بترتیرب

توربین های بادی غیرر یکسران (برا ارتفراع هراب و قطرر روترور

 ٪20/11و  ٪26.37افزایش نسبت به جانمایی دارای توربین برا

متفاوت) تشکیل شده است .در این حالت حرداقل فاصرله برین

ارتفاع هاب غیرر یکسران و ارتفراع هراب یکسران در ( )3تولیرد

توربینها  100 mدر نظر گرفته شرده اسرت .تروان خروجری از

خواهد کرد .ضمنا ،ما میتوانیم توجه کنیم که توربینهای بادی

مزرعه باد داده شده با استفاده از توربینهای بادی با ارتفاع هاب

در جانمایی به نظر میرسد که ترجیح مریدهنرد اطرراف طررح

بررسی و بهينه سازی پارامترهای موثربر توليد توان ماكزيمم ....
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کلی از مزرعه باد قرار گیرند بنابراین توربینهای بادی میتوانند

ارتفاع هاب و قطر روتور ،افزایش یافته است .قابل ذکر است کره

روبه روی باد در همه جهات با اثر سرایه کمترر ،تروان خروجری

به علت جهت هرای مختلرف براد و تغییرر حرداقل فاصرله برین

بیشتر تولیرد کننرد .همرانطور کره از شرکل  6مشرخص اسرت

توربینها ،نحوه آرایش مزرعه  -هم از نظر مکران و هرم از نظرر

الگوریتم برای ماکزیمم کردن توان خروجی و کاهش اثر سرایه،

مشخصات توربینهای انتخابی  -نسبت بره حالرت قبرل تفراوت

از توربین هرای برادی داری ارتفراع هراب و قطرر روترور بیشرتر

پیدا کرده است.

استفاده کرده است .با این شرایط ،توان مزرعه بادی برا افرزایش

شكل  -9منحنی تغييرات تابع هدف با نسل در حال افزايش
Figure 5. Curve objective function of the rising generation

شكل  -2آرايش بهينه ايجاد شده توسط الگوريتم ژنتيک
Figure 6. The optimal arrangement created vy Genetic Algorithm
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نتيجه گيری
در این مطالعه ،اثر استفاده از تروربینهرای برادی غیرر یکسران

متفاوت انتخابی بهکاررود .ضمنا ،از این روش میتوان برای انواع

شامل بهینه سازی همزمران مکران ،ارتفراع هراب و قطرر روترور

دیگر مزارع بادی تا زمانی که مدل سایه ثابت میمانرد اسرتفاده

توربین بااستفاده از روش  GAبررسی شده است ولی مطالعرات

شود .الزم به ذکر است استفاده از توربینهرای برادی برا ارتفراع

پیشین هر کدام به بررسی تأثیر یک یا دو مورد از این پارامترها

هاب و قطر روتور متفاوت در یک مزرعه بادی در واقرع مزایرای

بر روی بهینه سازی آرایش مزارع بادی پرداختهاند و بره بررسری

کاهش اثر سایه را دارد در نتیجه ،این کاربرد نمریتوانرد بسریار

تأثیر کلیه پارامترها به صرورت همزمران برر روی بهینره سرازی

مفید باشد اگر تفاوت دو یا بیشتر از ارتفاعهای هاب و قطرهای

آرایش مزارع بادی و بدسرت آوردن مراکزیمم تروان خروجری از

روتور بیش از حد کم باشد.

مزارع بادی نپرداختهاند .پارامترهای  GAابتدا از طریق آزمایش
و خطا و مقایسه آن با نتایج تحقیقات پیشین تایید شرده اسرت
(اعتبار سنجی شده است) .جمعیت اولیه در  GAنقش بسرزایی
در رسیدن به بهینه مطلق و سررعت همگرایری دارد .براانتخراب
جمعیت اولیه مناسب برای  ،GAجواب مسأله به جرواب بهینره
مطلق نزدیکتر میشرود .محردودیتهرای مسرأله در الگروریتم
ادغام شدهاند .بنابراین ،پروسه بهینهسازی تنها بره عنروان یرک
مسأله بیشینهسازی غیر خطی کار میکند .راه حلهای بهینه از
طریق طراحی دقیقتر آرایش مزرعه بادی برای جرذب حرداکثر
توان خروجی با کاهش اثر سایه نشان داده شده است و عملکرد
الگوریتم پیشنهادی برروی محک مسأله مورد تأیید قرار گرفرت.
دو مطالعه موردی برای مقایسه مزارع بادی الف) برا اسرتفاده از
توربین های بادی با ارتفاع هراب و قطرر روترور یکسران ،ب) برا
استفاده از توربینهای بادی با ارتفاع هاب متفاوت و قطر روترور
یکسان و ج) با استفاده از توربینهای بادی با ارتفاع هاب و قطر
روتور متفاوت انجام شده است .نتایج نشان مریدهرد کره تروان
خروجی از مزرعه بادی با توربینهای بادی دارای ارتفاع هراب و
قطر روترور متفراوت ،افرزایش قابرل تروجهی (حردود )%26/37
نسبت به مزرعه بادی با تروربین هرای برادی یکسران و (حردود
 )%20/11نسبت به مزرعه بادی با توربینهای بادی دارای ارتفاع
هاب متفاوت و قطر روتور یکسان ،حتی زمرانی کره تعرداد کرل
توربین بادی برابر است دارد.
روشهای ارایه شده در این مطالعه ،تنها به توربینهای بادی برا
دو ارتفاع هاب ،دو قطر روتور و مقادیر گسسته محدود نمیشود.
 GAکدگذاری شده واقعی میتواند برا اسرتفاده از کردها بررای
نشان دادن همزمان تعرداد ،مکران ،ارتفراع هراب و قطرر روترور
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