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تحلیل دینامیکی توربین بادی سهپایه دریایی تحت اثر توام بارهای موج و باد با درنظر
گرفتن اندرکنش آب و سازه

رضا دزواره رسناني
er.ha.trn@hrravzedr
استاديار دانشکده مهندسي عمران ،دانشگاه صنعتي نوشیرواني بابل
چکیده
استفاده از انرژی باد به عنوان منبع تجديد شونده و جايگزين مناسب سوخت های فسیلي بسیار مهم است .با توجه به اينکه در دريا پايداری
و سرعت بادها بیشتر است  ،لذا اكثر كشورهايي كه به دريا دسترسي دارند به نصب توربین های بادی در دريا توجه ويژهای دارند .با نصب
توربینهای بادی در دريا ،مسائل جديدی در مقايسه با نصب اين سازهها در خشکي بوجود ميآيد كه از بارهای اضافي محیط دريا (موج،
جريان و )...و ويژگيهای خاص طراحي اين سازه ناشي ميشود .لذا مدلسازی و تحلیل توربین بادی دريايي تحت بارهای باد و موج به صورت
توأم امری ضروری است .در اين تحقیق يک توربین بادی دريايي با سکوی سهپايه تحت اثر توأم بارهای موج و باد با توجه به معادالت حاكم
بر آن ها ،مدلسازی شده و تحلیل دينامیکي بر روی آن انجام شده است .سپس به بررسي اثرات مشخصههای موج و باد بر روی پاسخ اين
سازه ميپردازد .نتايج تحقیق نشان ميدهد كه لزوماً افزايش مشخصات موج و باد باعث افزايش پاسخ سازه نميشود به عنوان مثال با افزايش
سرعت متوسط باد تا مقدار 41متر بر ثانیه ،میزان نیروی برشي و لنگر خمشي پای سازه افزايش مييايد ولیکن با بیشتر شدن سرعت ،مقادير
نیروی برشي و لنگر خمشي روند كاهشي را طي مينمايند كه ناشي از سیستم كنترلي توربین بادی دريايي است .همچنین میزان اثر اين
پارامترها بر روی پاسخ سازه متفاوت است به نحوی كه با افزايش ارتفاع مشخصه موج از  1متر به  8متر متوسط نیروی برش پايه سازه و
لنگر واژگوني پای سازه به ترتیب  401و  65درصد افزايش مييابد لیکن با افزايش پريود حداكثر موج از  8ثانیه به  45ثانیه ،متوسط نیروی
برش پايه سازه و لنگر واژگوني پای سازه ،تنها حدود  1درصد افزايش داشته است.
واژگان کلیدی  :توربین بادی دریایی ،سکوی سهپایه ،تحلیل دینامیکی ،باد ،موج ،اندرکنش آب و سازه
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 – 1مقدمه

بطور كلي ،با نصب توربینهای بادی در دريا ،مسائل جديدی
در مقايسه با نصب اين سازهها در خشکي بوجود ميآيد كه
از بارهای اضافي محیط دريا (موج ،جريان و )...و ويژگيهای
خاص طراحي اين سازه ناشي ميشود ].[7
لذا عملکرد رفتار دينامیکي اين توربینها تحت بارگذاری
موج و باد بسیار حائز اهمیت است .به همین دلیل يک
معیار مهم طراحي برای بسیاری از جزئیات سازههای
نگهدارنده توربینهای بادی دريايي ،بررسي اثر بارگذاری
توأم موج و باد است ].[1
در حال حاضر با توجه به عمق دريا انواع مختلفي از اين
توربینها در دريا استفاده ميشوند كه عمده تفاوت اصلي
سازهای آنها ،نوع سازه نگهدارندهشان است (شکل (.))4
همانطور كه در شکل ( )4مشاهده ميگردد ،سازههای
نگهدارنده توربینهای بادی دريايي به سه دسته كلي تک
شمع (مونوپايل) ،4شابلوني (سکوی سه پايه 1و چهارپايه)7
و نیمه شناور كابلي ( 1) TLPتقسیمبندی ميشوند.
سازههای نگهدارنده از نوع تک شمع برای عمل در اعماقي
در حدود  70متر مناسب است .همچنین سازههای شابلوني
مناسب اعماق حدود  70تا  90متر است و در اعماق بیشتر
از  90متر از سازههای نیمهشناور با كابلهای مهاری
استفاده ميشود.

امروزه رشد مصرف انرژی در جوامع مدرن صنعتي عالوه بر
خطر اتمام سريع منابع فسیلي ،جهان را با تغییرات برگشت
ناپذير و تهديد آمیز زيست محیطي مواجه نموده است .لذا
در برنامه ها و سیاستهای بین المللي در راستای توسعه
پايد ار جهاني ،نقش ويژه ای به منابع تجديدپذير انرژی
محول شده است .به گونهای كه بطور مثال اتحاديه اروپا
تولید  %41انرژی الکتريکي مورد نیاز از طريق انرژيهای نو
را هدف قرارداده است .در كشور ما نیز در اين راستا سازمان
انرژیهای نو ايران متعاقب سیاستگذاريهای معاونت امور
انرژی وزارت نیرو از سال  4791عهدهدار پرداختن به اين
مهم به منظور دستیابي به اطالعات و فن آوريهای روز دنیا
در خصوص استفاده از منابع انرژيهای تجديدپذير ،پتانسیل
سنجي و اجرای پروژههای متعدد (خورشیدی ،باد و زمین
گرمايي ،هیدورژن و بیوماس) بوده است ]4و.[1
استفاده از انرژی باد به عنوان منبع تجديد شونده و جايگزين
مناسب سوخت های فسیلي بسیار مهم است .با توجه به
اينکه در دريا پايداری و سرعت بادها بیشتر است ،لذا اكثر
كشورهايي كه به دريا دسترسي دارند به نصب توربین های
بادی در دريا توجه ويژهای دارند .كشور ايران نیز به واسطه
دارا بودن صدها كیلومتر مرز آبي در شمال و جنوب ،در
آيندهای نه چندان دور ميتواند از اين انرژی پاک در درياها
استفاده نمايد.

شکل ( )1انواع مختلف توربین های بادی دریایی در اعماق مختلف.
Monopile
Tripod
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Jacket
)Tension Leg Platform (TLP
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شايان ذكر است در مناطق ساحلي كه عمق دريا بسیار كم
است ،ميتوان از كیسون (مطابق شکل ( ))4نیز استفاده نمود.
از آنجا كه در مرحله اول پیادهسازی اين طرح ميبايست از
پتانسیلهای موجود در كشور استفاده نمود ،با توجه به
توانايي ساخت سکوهای شابلوني (مشابه سکوهای شابلوني
نفتي) ،امکان ساخت و نصب سازه نگهدارنده شابلوني برای
توربینهای بادی دريايي ،نسبت به ساير گزينهها فراهم است.
لذا در اين تحقیق مطالعه بر روی توربین بادی دريايي با
سکوی سه پايه انجام ميشود.
تا كنون تحقیقاتي در زمینه اثر نیروی آئرودينامیکي باد بر
روی سازه نگهدارنده توربین بادی دريايي انجام شدهاست ،به
عنوان نمونه فیضاله زاده و محمودی توربین بادی دريايي با
سکوی ثابت تک شمعي را تحت نیروی تراست مورد بررسي
قرار دادند ] .[6همچنین جانکمن و بوهل به مدلسازی عددی
توربین بادی دريايي شناور دريايي پرداختهاند ] .[5سرانجام
جانکمن و همکاران بر پايه معادالت حاكم بر توربین بادی
دريايي تحت بارهای آئرودينامیکي ناشي از باد و
هیدرودينامیکي ناشي از موج ،در محیط شبیهساز برنامه
متلب ،يک توربین بادی دريايي با پايه تک شمع را مورد
مطالعه قرار دادند ] .[9اين تحقیقات منجر به ارائه يک برنامه
منبعباز 4به نام  FAST1گرديد كه امکان تحلیل دينامیکي
انواع توربینهای بادی دريايي را تحت بارگذاریهای مختلف
ميدهد ] 8و .[7
در تحقیقات مذكور هدف اصلي ارائه يک مدل عددی برای
حل معادالت حاكم بر توربینهای بادی دريايي بودهاست و
هیچکدام توربین بادی دريايي با سکوی نگهدارنده سه پايه
را بررسي نکردهاند لذا در ادامه اين تحقیقات در مطالعه حاضر
اوالً به بررسي اين نوع از توربین بادی دريايي و تحلیل
دينامیکي آن پرداخته ميشود ،ثانی ًا اثرات هر كدام از
خصوصیات موج و باد بطور جداگانه بر روی عملکرد اين سازه
بررسي ميگردد .بطور كلي دو نقصي كه در تحقیقات گذشته
بوده است به شرح ذيل است:
الف -اكثر تحقیقات بر روی توربین دريايي با سکوی تک
شمع ،شناور و شابلوني چهارپايه انجام شده ،لذا از آنجا كه با
توجه به پتانسیل اجرايي كشور و همچنین عمق كم در
سواحل خلیج فارس ،به نظر ميرسد طرح پايلوت توربین

توربین بادی دريايي استفاده شده در اين تحقیق ،توربین 6
مگاواتي طراحي شده در  NRELمي باشد ،كه مشخصات آن
در جدول ( )4ارائه شده است .جزئیات بیشتر مشخصات اين
توربین در مرجع ] [9قابل مشاهده مي باشد.
در توربین  6مگاواتي با مشخصات ذيل ،با افزايش سرعت باد
تا مقدار  44/1متر بر ثانیه نیروی تراست وارد بر توربین
افزايش مييابد و پس از اينکه در اين سرعت باد ،توربین به
حداكثر توان اسمي خود ( 6مگاوات) رسید ،بوسیله سیستم
كنترلي  pitchو  ،stall dynamicپرهها در جهتي قرار
ميگیرند ،كه نیروی تراست بیشتری به توربین وارد نشود
ولیکن قدرت همچنان  6مگاوات باقي بماند .اين امر بدلیل
جلوگیری از آسیب ديدگي توربین تحت بادهای شديد
صورت ميگیرد .همچنین در سرعتهای باد باالتر از  16متر
بر ثانیه ،توربین از كار كردن باز ميايستد ( )parkedيا به
آرامي ميچرخد ( ،)idlingتا دچار آسیب نشود ].[40

1

3

Opensource
Fatige, Aerodynamics, Structures, and Turbulence

بادی دريايي در كشور با سکوی نگهدارنده سه پايه كاربردی
و امکانپذير است ،در اين تحقیق تحلیل دينامیکي توربین
بادی دريايي با سکوی سه پايه مورد بررسي و ارزيابي قرار
گرفتهاست.
ب -از آنجا كه توربینهای بادی دريايي موضوع نسبتاً
جديدی است ،تاكنون تمركز تحقیقات بر روی ارائه مدل
كامل و قابل اعتمادی برای تحلیل اين سازهها بودهاست و به
بررسي تاثیر پارامترهای مختلف دريا بطور جداگانه بر روی
عملکرد توربین پرداخته نشده است ،لذا مطالعه حاضر اين
پارامترها و تاثیر آن بر روی عملکرد سازه را مورد بررسي قرار
ميدهد.
به عبارت دقیقتر در اين تحقیق به تحلیل دينامیکي توربین
بادی سه پايه دريايي تحت تحريکات توأم ناشي از موج و باد
با درنظر گرفتن اثرات آشفتگي باد و اندركنش آب و سازه با
استفاده از معادالت حاكم بر اين سازه كه شامل تئوری
( BEM7تکانه المان پره) ( برای محاسبه بار آئرودينامیکي
توربین) و معادله موريسون( 1برای محاسبه اندركنش آب و
سازه) است ،پرداخته خواهد شد.
 -2معرفی توربین بادی سه پایه دریایی
 -1-2توربین بادی

)Blade Element Momentum (BEM
Morison Equation

2
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جدول ( )2مشخصات هندسی سکوی سهپایه.

جدول ( )1مشخصات توربین  5مگاواتی .NREL

قدرت اسمی

 5مگا وات

عق آب

جهت روتور

Upwind

ارتفاع عرشه نسبت به سطح آب

 48متر

طول و تعداد پره ها

سه پره  54/6متر طول

قطر خارجي ستون مركزی

 6/9-7/1متر

قطر روتور ()Hub

 415/7متر

ضخامت ستون مركزی

 0/06متر

 70متر

قطر خارجي قطعه انتقالي

 6/9متر

سرعت اسمي باد

 44/1متر بر ثانیه

ضخامت قطعه انتقالي

 0/06-0/071متر

سرعت اسمي روتور

 41/4دور بر دقیقه

قطر خارجي مهاربندهای كف

 4/1متر

راندمان ژنراتور

 71/1درصد

ضخامت مهاربندهای كف

 0/016متر

جرم روتور

 440000كیلوگرم

قطر خارجي مهاربندهای تحتاني

 4/896متر

 110000كیلوگرم

ضخامت مهاربندهای تحتاني

 0/016متر

قطر خارجي مهاربندهای فوقاني

 1/196متر

ضخامت مهاربندهای فوقاني

 0/076متر

ارتفاع

جرم

Hub

Nacelle

 -2-2سکوی سه پایه نگهدارنده توربین
سکوی سه پايه نگهدارنده توربین در واقع يک سازه تركیبي
بین سکوی تک شمعي و سکوی شابلوني چهارپايه است كه
در آن ستون مركزی همانند سکوی تک شمع ،برج توربین
را به قطعه انتقالي متصل مينمايد .و در قسمت تحتاني اين
سکو ،ستون مركزی به يک قاب فضايي همانند آنچه كه در
سکوی شابلوني چهارپايه هست ،متصل ميشود (شکل (.))1
سکوی سهپايه نگهدارنده مطابق شکل ( ،)1در عمق 16
متری آب قرار ميگیرد به نحوی كه عرشه آن در ارتفاع 48
متری از تراز سطح آب است .مشخصات سازهای اين سکو
مطابق جدول ( )1است ].[44

 55متر

()4
كه در آن مجموع نیروهای داخلي سیستم (اينرسي ،میرايي
و االستیک) برابر با نیروهای خارجي وارده كه نیروی
آئرودينامیکي و نیروی هیدرودينامیکي وارد بر توربین و
سکوی نگهدارنده آن است ،قرار گرفته است ].[41

𝑜𝑟𝑒𝑎𝐹 𝐹𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑎 + 𝐹𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐 + 𝐹𝑑𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔 = 𝐹ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜 +

 -3معرفی نیروهای آئرودینامیک و هیدرودینامیک
 -1-3بار موج وارد بر سکوی سه پایه
به منظور محاسبه بار موج و نیروهای هیدرودينامیکي ناشي
از اندركنش آب و سکوی نگهدارنده توربین بادی از فرمول
موريسون استفاده ميشود .محاسبه نیروی وارده از طرف
امواج بر روی اجزای استوانهای ،به نسبت طول موج به قطر
عضو بستگي دارد .وقتي كه اين نسبت بزرگتر از  6باشد عضو
تاثیر قابل توجهي روی موج تابشي نميگذارد ،لذا نیروی موج
را ميتوان به صورت جمع نیروی درگ و نیروی اينرسي،
مطابق رابطه ( )1محاسبه نمود.

 -3-2معادله حرکت توربین بادی دریایی
معادله حركت دينامیکي توربین بادی ثابت دريايي با سکوی
سهپايه تحت بارهای دينامیکي توام موج و باد را ميتوان
مطابق رابطه ذيل تعريف نمود.

𝐹ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜 = 𝐹𝑚𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛 = 𝐹𝐷 + 𝐹𝐼 = 0.5𝜌𝑤 𝑐𝐷 𝐴(𝑣 −
) "𝑢)𝑢′ )|𝑣 − 𝑢′ | + 𝜌𝑤 𝐵(𝑐𝑀 𝑣 ′ − (𝑐𝑀 − 1

()1
كه در آن  Fhydroنیروی هیدرودينامیکي بر حسب نیوتن بر
متر كه در جهت عمود بر محور عضو عمل ميكند FD .نیروی
درگ بر حسب نیوتن بر متر كه بر محور عضو در صفحه محور
عضو و ´ uوارد ميشود FI .ماتريس نیروی اينرسي بر حسب
نیوتن بر متر كه عمود بر محور عضو در صفحه محور عضو و
´´ uاعمال ميگردد ρw .جرم مخصوص آب بر حسب
كیلوگرم بر متر مکعب A ،سطح تصويرشده عمود بر محور
استوانه در واحد طول B ،حجم جابجاشده استوانه در واحد

شکل ( )2سکوی سهپایه نگهدارنده توربین بادی.
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()9
𝑟𝑑 𝑇𝑝𝐵𝑟 ∫ = 𝑀
()8
كه در آن  Tنیروی كل عمود بر صفحه روتور (،)rotor thrust
 Mلنگر كل وارده بر توربین ( B ،)rotor torqueتعداد پرههای
(تیغه های) توربین r ،فاصله هر ايرفويل از مركز توربینdr ،
طول هر ايرفويل است .شايان ذكر است پارامترهای معرفي
شده در باال به همراه ديگر پارامترهای اصلي تئوری BEM
بطور شماتیک در شکل ( )7مشخص شده است.

طول cD ،ضريب درگ cM ،ضريب اينرسي v ،مولفه بردار
سرعت تحت موج يا جريان آب عمود بر محور عضو بر حسب
متر بر ثانیه v´ ،مولفه بردار شتاب آب عمود بر محور عضو بر
حسب متر بر مجذور ثانیه u´ ،سرعت پاسخ سازه و ´´ uشتاب
پاسخ سازه است.
شايان ذكر است در رابطه فوق كه به رابطه موريسون اصالح
شده معروف است اثر حركات نسبي سازه در مقابل آب ديده
شدهاست .همچنین نیروی اينرسي ،ترم جرم افزوده متناسب
با شتاب سازه را شامل شده است ].[47

𝑟𝑑 𝑁𝑝𝐵 ∫ = 𝑇

 -5تشریح مدلسازی
 -2-3بار باد وارد بر بخش توربین بادی

از روابط ارائهشده در بخش قبل و همچنین معادله مربوط به
اندركنش آب و سازه (نیروی موريسون) مشخص است كه
برای حل معادله حركت دينامیکي سازه (رابطه ( ،))4به
سرعت باد و شتاب و سرعت آب نیاز است .از طرف ديگر برای
بدست آوردن اين پارامترها ،به تغییرمکان ،سرعت و شتاب
توربین و سکوی سهپايه نگهدارنده آن نیاز است .بنابراين
معادله حركت سیستم توربین بادی سهپايه دريايي تحت
نیروهای هیدرودينامیک و آئرودينامیک بصورت يک معادله
كوپل و اندركنشي غیرخظي است.
به منظور حل اين معادله غیر خطي و كوپل حاكم بر مدل
رياضي سیستم ،ميتوان با استفاده از شبیه ساز نرم افزار
متلب ( ،)Simulinkبدون نوشتن در يک معادله نیز آنها را
حل نمود كه بر پايه همین امر در ادامه از كد منبعباز FAST
كه پیشتر توضیح دادهشد ،استفاده خواهد شد .در شکل ()1
يک نمونه از مدلسازی انجامشده مشاهده ميشود.

تولید انرژی توسط توربین وابسته به اندركنش بین
ايرفويلهای هريک از تیغههای روتور و جريان باد است.
جريان باد بر روی ايرفويل تیغهها ،تولید نیروهای
آئرودينامیکي  Liftو  Dragميكند .به منظور محاسبه
بارهای ناشي از باد بر روی بخش توربین اين سازهها از روش
 BEMاستفاده ميشود كه شکل كالسیک اين روش در سال
 4776توسط  Glauertارائه شده است ] .[41در اين روش در
صورتیکه  Clو  Cdبه ترتیب ضرايب  liftو  dragباشد ،نیروی
 liftو  dragدر واحد طول ايرفويل از روابط ذيل بدست ميآيد.
2
𝑙𝑒𝑟𝑉 𝑟𝑖𝑎𝜌𝐿 = 0.5
𝑙𝐶𝑐
()7
2
𝑑𝐶𝑐 𝑙𝑒𝑟𝑉 𝑟𝑖𝑎𝜌𝐷 = 0.5
()1
كه در آن  Lنیروی ( liftنیروی برا) وارد بر واحد طول
ايرفويل D ،نیروی  dragوارد بر واحد طول ايرفويل ρair ،جرم
مخصوص هوا بر حسب كیلوگرم بر متر مکعب c ،وتر يا عرض
ايرفويل بر حسب متر (Vrel ،)Chordبرآيند سرعت باد و
سرعت چرخشي روتور است.
از آنجائیکه نیروهای عمودی و مماسي وارد بر صفحه روتور
( )Rotorplaneمطلوب است ،با تصوير نیروهای  liftو drag
محاسبه شده مولفه های عمود و مماس وارد بر روتور مطابق
ذيل بدست ميآيد.
∅ 𝑛𝑖𝑠 𝐷 𝑝𝑁 = 𝐿 𝑐𝑜𝑠 ∅ +
()6
∅ 𝑠𝑜𝑐 𝐷 𝑝𝑇 = 𝐿 𝑠𝑖𝑛 ∅ −
()5
كه در آن  pNمولفه عمود بر صفحه روتور pT ،مولفه مماس
بر صفحه روتور ϕ ،زاويه  Vrelبا صفحه روتور است.
بدين ترتیب در نهايت نیروی كل عمود بر صفحه روتور
( )rotor thrustو لنگر كل وارده بر توربین ( )rotor torqueاز
روابط ذيل بدست مي آيد:

شکل ( )3نیروهای آئرودینامیکی وارد بر توربین بادی دریایی
مطابق .BEM
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شدهاست .اين طیف تابعي از ارتفاع مشخصه موج ( ،)Hs
پريود پیک موج ( )𝑇𝑝 Tpو فركانس ( )fمي باشد].[41
−4

5

) ) 𝑝𝑇𝑓( 𝑒𝑥𝑝(−
4

به منظور مطالعات پارامتريک بر روی سیستم توربین بادی
سهپايه دريايي ،شرايط مختلف بارگذاری مطابق جدول ()7
به عنوان ورودی در نظر گرفته شده است.
جدول ( )3شرایط بارگذاری (مطابق شرایط دریایی کشور)
ارتفاع مشخصه موج ()Hs
پريود حداكثر موج ()Tp

 41 ،8و  45ثانیه

سرعت متوسط باد در تراز
توربین ()Vhub

 10 ،45 ،41 ،8و  11متر بر ثانیه

برای محاسبه تاريخچه زماني نیروهای آئرودينامیکي و
هیدرودينامیکي وارد بر سیستم مطابق بارگذاریهای جدول
( ،)7به ترتیب نیاز به بدست آوردن تاريخچه زماني سرعت
باد و تاريخچه زماني تغییرات تراز سطح آب است .برای
محاسبه سرعت باد وارد بر توربینها بطور كلي دو طیف
سرعت  Kaimalو  Von Karmanمورد استفاده قرار ميگیرد
كه در اين تحقیق از طیف  Kaimalمطابق رابطه زير بهره
برده شدهاست .طیف  kaimalتابعي از فركانس ( ، )fسرعت
متوسط باد ( 𝑛𝑎𝑒𝑚𝑉 ، )Vmeanتراز سرعت از سطح دريا (يا
زمین) ( lمقیاس طولي) و ضريب آشفتگي ( )Itاست ].[41
()7

𝑙 𝑛𝑎𝑒𝑚𝑉 𝐼𝑡2

5
𝑙𝑓
)3
𝑛𝑎𝑒𝑚𝑉

16 𝑇𝑝4 𝑓 5

()40
از طیف مذكور با استفاده از تابع معکوس تبديل سريع فوريه
( ،)IFFTتاريخچه زماني تغییرات تراز سطح آب بدست
ميآيد .از آنجا كه برای محاسبه نیروی هیدرودينامیکي بر
اساس فرمول موريسون داشتن سرعت و شتاب ذرات آب در
ترازهای مختلف نیاز است ،با استفاده از تئوری موج خطي
ايری ( ،)Airyسرعت و شتاب ذرات آب در ترازهای مختلف
از روی تغییرات تراز سطح آب بدست خواهد آمد ].[45
دو پارامتری كه در اين تحقیق به عنوان خروجي در نظر
گرفته شده است ،میزان برش پايه و لنگر واژگوني سازه است.
لذا از آنجا كه برای بررسي اين دو پارامتر در طول زمان بايد
معیاری غیر از بیشینه پاسخ تنها مورد مطالعه قرار گیرد ،چرا
كه بیشینه پاسخ تنها در يک لحظه اتفاق ميافتد ،برای اين
منظور سه پارامتر ماكزيمم ( ،)Maxمیانیگن (𝞵) و میانگین
به عالوه انحراف معیار (𝞵 )𝞼+پاسخ سازه در طول مدت
تحلیل مورد بررسي قرار گرفتهاست.

شکل ( )5مدلسازی توربین بادی سهپایه دریایی

 8 ،5 ،1 ،1و  40متر

𝐻𝑠2

5

= 𝑧𝑡𝑖𝑤𝑜𝑘𝑠𝑜𝑀𝑆(𝑓)𝑃𝑖𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛−

 -5صحت سنجی مدل
به منظور اعتبارسنجي مدل حاضر و همچنین حصول
اطمینان از عملکرد سیستم كنترلي  pitchو stall dynamic
توربین در اين تحقیق ،مقادير بیشینه ،كمینه و متوسط
تاريخچه زماني نیروی تراست حاصل از مدل مذكور با مقادير
حالت پايدار ( )steady stateمدل ارائه شده توسط جانکمن
و همکاران ] [9به ازای سرعتهای مختلف باد مقايسه شده-
است.

= 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑎𝐾)𝑓(𝑆

(1+1.5

در اين تحقیق با استفاده از كد  Turbsimكه يکي از
زيرمجموعه های كد  FASTاست ،با در نظرگرفتن ضريب
آشفتگي ،برش باد و ديگر پارامترهای تاثیرگذار ،تاريخچه
زماني سرعت باد برای سرعت بادهای متوسط مختلف
استخراج شدهاست و برای محاسبه نیروی آئرودينامیکي بر
اساس تئوری  BEMبه برنامه  FASTاعمال ميشود ].[46
همچنین به منظور محاسبه تاريخچه زماني تراز سطح آب از
طیف رايج  Pierson-Moskowitzمطابق رابطه زير استفاده

شکل ( )5مقایسه نتایج نیروی تراست مدل تحقیق حاضر با
مدل جانکمن و همکاران.
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همانطور كه مالحظه ميشود با افزايش ارتفاع موج ،نیروی
برش پايه و لنگر واژگوني پای سازه افزايش مييابد كه اين
امر بدلیل نیروی هیدرودينامیک بزرگتری است كه در ارتفاع
موجهای باالتر به سازه اعمال ميشود .همچنین از روی
تاريخچه زماني نمودارهای فوق ،میزان افزايش سه معیار
ماكزيمم ،میانیگن و میانیگن به عالوه انحراف معیار مطابق
جدول ذيل محاسبه شدهاست.
نتايج جدول ( )1نشان ميدهد كه افزايش ارتفاع موج بر روی
نیروی برش پايه تأثیر بیشتری گذاشتهاست .همچنین درصد
افزايش كم میانیگن در هر دو پارامتر نیروی برش پايه و لنگر
واژگوني نشاندهنده آن است كه افزايش ارتفاع موج دامنه
نوسانات نیروهای وارد بر سازه را به شدت افزايش داده و
مقدار میاني نیروی وارده تغییر چنداني نميكند كه اين امر
از روی نمودارهای شکل ( )5و ( )9نیز قابل مشاهده است.

همانطور كه در شکل ( )6مشاهده ميشود ،مقادير متوسط
تاريخچه زماني نیروی تراست مدلسازی اين تحقیق با تقريب
خوبي بر نتايج مدل حالت پايدار ( )steady stateارائه شده
توسط جانکمن و همکاران تطبیق دارد .همچنین مشاهده
ميشود كه مقادير بیشینه ،كمینه و متوسط تاريخچه زماني
نیروی تراست در مدل اين تحقیق ،برای سرعتهای بیشتر
از  41متر بر ثانیه شروع به كاهش مينمايد كه مطابق آنچه
در بخش  4-1بیان شد ،اين امر نشاندهنده عملکرد درست
سیستم كنترلي  pitchو  stall dynamicدر مدل اين تحقیق
است.
 -6بحث و نتایج
در اين بخش به بررسي اثرات باد و موج بر روی میزان برش
پايه و لنگر واژگوني پرداخته ميشود.
 -1-6اثر ارتفاع مشخصه موج

 -2-6اثر پریود حداکثر موج

به منظور بررسي اثر ارتفاع موج بر روی میزان برش پايه و
لنگر واژگوني سازه ،پريود موج و سرعت میانگین باد در تراز
توربین ثابت در نظر گرفته شدهاست .نمودار شکلهای ( )5و
( )9تاريخچه زماني دو پارامتر برش پايه و لنگر واژگوني را
در دو ارتفاع مشخصه موج  1و  8متر با يکديگر مقايسه نموده
است.

برای بررسي اثر پريود حداكثر موج بر روی میزان برش پايه
و لنگر واژگوني سازه ،دو پارامتر ديگر يعني ارتفاع مشخصه
موج و سرعت میانگین باد در تراز توربین ثابت در نظر گرفته
شدهاست .نمودار شکلهای ( )8و ( )7تاريخچه زماني دو
پارامتر برش پايه و لنگر واژگوني را در سه پريود حداكثر موج
 41 ،8و  45ثانیه با يکديگر مقايسه نمودهاست.
مطابق اين نمودارها ،افزايش پريود موج باعث كاهش میزان
نیروی برش پايه و لنگر واژگوني پای سازه ميشود كه البته
اين كاهش در مقايسه با اثر ارتفاع موج ناچیز است.
جدول ( )5درصد افزایش در اثر افزایش ارتفاع موج.

شکل ( )6نیروی برش پایه.
(پریود موج  8ثانیه و سرعت باد  8متر بر ثانیه)

Max

𝞵

𝞵𝞼+

نیروی برش پايه

105

8

414

لنگر واژگوني پای سازه

78

1

65

شکل ( )8نیروی برش پایه.

شکل ( )7لنگر واژگونی پای سازه.

(ارتفاع موج  2متر و سرعت باد  12متر بر ثانیه)

(پریود موج  8ثانیه و سرعت باد  8متر ب ثانیه)
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شکل ( )9لنگر وازگونی پای سازه.
(ارتفاع موج  2متر و سرعت باد  12متر بر ثانیه)

شکل ( )11تغییرات لنگر واژگونی در سرعتهای مختلف باد.

دلیل كاهش میزان نیرو و لنگر پای سازه با افزايش پريود
موج اينست كه هرچقد پريود موج افزايش يابد میزان
فركانسهای نیروی هیدرودينامیک تولیدشده ناشي از
اندركنش آب و سازه كاهش پیدا ميكند ،در نتیجه باعث
كاهش نیروی وارده به كل سیستم ميشود.
با توجه به تاريخچه زماني نمودارهای فوق ،میزان افزايش سه
معیار ماكزيمم ،میانیگن و میانیگن به عالوه انحراف معیار
مطابق جدول ( )6محاسبه شدهاست.

همانطور كه مشاهده ميشود با افزايش سرعت متوسط باد تا
مقدار 41متر بر ثانیه ،میزان نیروی برشي و لنگر خمشي پای
سازه افزايش مييايد ولیکن با بیشتر شدن سرعت ،مقادير
نیروی برشي و لنگر خمشي روند كاهشي را طي مينمايند.
دلیل اين امر نکته اشاره شده در بخش  4-1است ،همانطور
كه بیان شد ،از آنجايیکه بعد از سرعت  41متر بر ثانیه
سیستم كنترلي توربین به گونهای عمل مينمايد كه ضمن
حفظ حداكثر توان تولید برق ( 6مگاوات) ،نیروی
آئرودينامیکي تولید شده توسط توربین (نیروی تراست)
كاهش يابد تا توربین از اثرات تخريبي احتمالي در
سرعتهای باال در امان باشد ،لذا با كاهش اين نیرو ،مقادير
نیروی برشي و لنگر خمشي پای سازه نیز كاهش مييابد.

جدول ( )5درصد کاهش در اثر افزایش پریود موج.
𝞵𝞼+
𝞵 Max
نیروی برش پايه

40

-1

1

لنگر واژگوني پای سازه

8

-0/6

1/6

 -6نتیجهگیری
در اين مقاله يک توربین بادی دريايي با سکوی نگهدارنده
سهپايه ،تحت بارگذاریهای مختلف باد و موج به صورت توأم
با در نظر گرفتن اندركنش آب و سازه قرار گرفت و تاريخچه
زماني پاسخ سازه (نیروی برش پايه و لنگر واژگوني) محاسبه
شد .سپس اثرات سه پارامتر ارتفاع مشخصه موج ،پريود غالب
موج و سرعت متوسط باد بر روی پاسخ سازه بصورت جداگانه
بحث و بررسي شد .نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد كه:
 بطور كلي تغییرات نیروی برش پايه بیشتر تحت تأثیرتغییرات مشخصههای موج و نیروی هیدرودينامیکي است.
 لنگر واژگوني با تغییر سرعت باد و به تبع آن تغییر نیرویآئرودينامیکي وارد بر سازه ،تغییرات محسوستری را نشان
ميدهد.
 تغییرات در پريود غالب موج ،به میزان ناچیزی باعثتغییرات در پاسخ سازه ميشود.
 -افزايش ارتفاع موج باعث افزايش پاسخ سازه ميگردد.

 -3-5اثر سرعت متوسط باد
به منظور بررسي اثر باد ،تاريخچه زماني پاسخ سازه تحت
شرايط مختلف بارگذاری مطابق جدول ( )7محاسبه گرديده
و سپس متوسط مقادير ماكزيمم ،میانیگن و میانیگن به
اضافه انحراف معیار ،برای سرعت بادهای  8تا  11متر بر ثانیه
مطابق نمودارهای شکلهای ( )40و ( )44رسم شده است.

شکل ( )11تغییرات نیروی برش پایه در سرعتهای مختلف باد.
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