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کاهش ارتعاشات صفحه اي پره توربين باد مقياس کوچک با در نظر گرفتن کوپلينگ ارتعاشات
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خالصه:  در اين مقاله، کاهش ارتعاشات صفحه اي يک نمونه پره توربين باد محور افقي مقياس کوچک )5 کيلو وات( با 
استفاده از ميراگر جرمي تنظيم شده بهينه و با در نظر گرفتن کوپلينگ ميان ارتعاشات داخل و خارج از صفحه پره مورد 
بررسي قرار مي گيرد. به اين منظور، ابتدا معادالت ديفرانسيل حاکم بر ديناميک پره به همراه ميراگر جرمي با استفاده از 
روش الگرانژ استخراج مي گردند. براي اجتناب از خطا در تحليل، از خطي سازي معادالت سيستم خودداري شده و پره 
به صورت عضو انعطاف پذير در نظر گرفته مي شود. در استخراج معادالت حاکم، اثر کوپلينگ ميان ارتعاشات صفحه اي و 
ارتعاشات خارج از صفحه پره و همچنين تأثير نيروهاي گريز از مرکز و جاذبه در نظر گرفته می شود. در ادامه، به منظور 
کاهش ارتعاشات صفحه ای پره، از ميراگر جرمی استفاده می شود و پارامترهاي آن با استفاده از يکی از روش های الگوريتم 
ژنتيک برای يک نمونه پره واقعی بهينه سازي می گردد. در نهايت، با اعمال نيروي باد به صورت سينوسي با فرکانس متغير، 
تأثير ميراگر در کاهش ارتعاشات پره در چهار سرعت باد مختلف مورد بررسي قرار گرفته و نتايج حاصل ارائه می گردند. 
نتايج به دست آمده نشان دهنده کاهش مطلوب دامنه ارتعاشات پره توربين باد با استفاده از ميراگر جرمی بهينه است. 

تاریخچه داوری:
دريافت: 1397-10-08
بازنگری: 1398-02-19
پذيرش: 1398-03-26

ارائه آنالين: 1398-04-16

کلمات کليدي:
پره توربين باد

کاهش ارتعاشات صفحه ای
ميراگر جرمی تنظيم شده

بهينه سازی
کوپلينگ ارتعاشات داخل و خارج از 

صفحه

2261

 v_fakhari@sbu.ac.ir :نویسنده عهده دار مکاتبات *

 )Creative Commons License( حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است. این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی 
در دسترس شما قرار گرفته است. برای جزئیات این لیسانس، از آدرس https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode دیدن فرمائید.

1- مقدمه
گسترش انرژي هاي نو و تجدیدپذیر تاثیري روز افزون و روبه رشد 
در زندگي جوامع بشري دارد. انرژي باد یکي از این انرژي هاي نوین 
بوده که به علت ارزان بودن و تجدیدپذیر بودن مورد توجه فراواني قرار 
دارد. تکنولوژي طراحي و ساخت توربین هاي باد به طور مداوم در حال 
پیشرفت است. توربین بادي انرژي جنبشی موجود در باد را به انرژي 

الکتریکی تبدیل می نماید.
مطالعات زیادي بر روي کارایي انرژي باد به عنوان یک منبع انرژي 
نو و تجدید پذیر براي نواحي شهري و روستایي صورت گرفته است 
]1[. ارتعاشات صفحه اي پره توربین باد را مي توان یکي از مهم ترین 
نگراني ها در توربین هاي بادي دانست ]2[. بنابراین مهار و یا کاهش 
بیش تر  چه  هر  بهره روي  به  شایاني  کمک  مي تواند  ارتعاشات  این 
براي  را  فعال  کنترل  روش   ]3[ همکاران  و  کرن  نماید.  باد  توربین 
ارتعاشات روتور به همراه سه پره توربین باد را مورد بررسي  کاهش 
قرار دادند. ژانگ و همکاران ]4[ عمل کرد جاذب هاي ارتعاشي مایع، 

براي کنترل ارتعاشات عرضي توربین هاي بادي 2 و 3 مگاوات را مورد 
بررسي قرار دادند. هر پره با تئوري تیر اویلر برنولي مدل شده است. 
جرم واحد طول و ممان اینرسي پره ها متغیر در نظر گرفته شده است. 
ارتعاشات صفحه اي و خارج از صفحه در نظر گرفته شده است. براي 
توربین 2 مگاواتي بیشترین کاهش ارتعاشات 34 درصد و براي توربین 
و  چن  شد.  ثبت  درصد   26 ارتعاشات  کاهش  بیش ترین  مگاواتي   3
همکاران ]5[ کاهش ارتعاشات صفحه اي پره توربین باد تحت شرایط 
باد شدید را با به کار بردن روش کنترل فازي نیمه فعال براي دادن 
ولتاژ متناسب با میزان ارتعاشات به میراگر مغناطیسی براي کاهش 
ارتعاشات  میزان  توانستند  آن ها  دادند.  قرار  بررسي  مورد  ارتعاشات 
انتهاي پره را به میزان 20 درصد کاهش دهند. مفهوم میراگر جرمي 
تارگوف در سال 1947 معرفي شد  بار توسط  تنظیم شده نخستین 
]6[. حدود 2 دهه قبل ساکاي و همکاران ]7[ دمپر ستون مایع را 
براي کاهش ارتعاشات توربین هاي بادي محور افقي بلند به کار بردند. 
وانگ و همکاران ]8[ کاهش ارتعاشات توربین باد دور از ساحل را با 
استفاده از میراگر جرمي تنظیم شده به روش غیر فعال مورد بررسي 
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قرار دادند. کیااو و همکاران ]2[ آنالیز ارتعاش و کاهش ارتعاش پره 
نوعي روش کنترل  ارائه  و  پیزوالکتریک  به کارگیری  با  را  باد  توربین 
ارتعاشات   ]9[ همکاران  و  استاینو  نمودند.  بررسي  هوشمند  فعال 
صفحه اي توربین باد را با استفاده از روش کنترل فعال LQR مورد 
در  را  جاذبه  و  مرکز  از  گریز  شتاب  اثرات  آن ها  دادند.  قرار  بررسي 
مدل سازی لحاظ نمودند. نتایج حاصل نشان داد که ارتعاشات به میزان 
قابل مالحظه اي )65 درصد براي بیش ترین جابجایي در انتهای پره( 
کاهش یافت. تاکاشي و همکاران ]10[ کاهش ارتعاشات پره توربین 
باد را با استفاده از میراگر جرمي تنظیم شده به روش غیر فعال مورد 
بررسي قرار دادند. پره به صورت یک میله صلب که ابتداي آن به یک 
فنر پیچشي متصل است مدل شده است. آن ها با استفاده از مقادیر 
بهینه جاذب ارتعاش، ارتعاشات پره را تا حد قابل قبولي کاهش دادند. 
همچنین آن ها میزان تأثیر جرم جاذب را بر کاهش ارتعاشات بررسي 
ارتعاشات  میزان  افزایش میزان جرم جاذب  با  و دریافتند که  کردند 

کاهش بیش تري مي یابد.
تاکنون مطالعات اندکي در مورد کاهش ارتعاشات پره توربین هاي 
باد مقیاس کوچک صورت گرفته است. در واقع، اکثر مقاالت به بررسی 
ارتعاشات پره هاي مربوط به توربین هاي باد چند مگاواتي پرداخته اند. 
بهینه  میراگر جرمي  کارگیری  به   ]11[ در  حاضر  مقاله  نویسندگان 
مورد  کوچک  مقیاس  باد  توربین  پره  ارتعاشات  کاهش  منظور  به  را 
بررسي قرار دادند. اما در آن پژوهش، اثر کوپلینگ ارتعاشات داخل و 
خارج از صفحه، تأثیر نیروهاي وزن و گریز از مرکز پره در استخراج 
معادالت دینامیکی حاکم لحاظ نگردید و از مدل ساده تری استفاده 
از یافتن پارامترهاي  شد. در این پژوهش سعي بر آن است که پس 
با  مقیاس کوچک،  با  افقي  باد محور  توربین  پره  نمونه  فیزیکي یک 
استفاده از میراگر جرمی بهینه، ارتعاشات صفحه ای پره را تا حد امکان 
پارامترهای  بهینه سازي  به  که  مقاالتي  اکثر  همچنین،  داد.  کاهش 
عموماً  پرداخته اند،  باد  توربین  پره  برای  شده  تنظیم  جرمي  میراگر 
از روابط بهینه سازی میراگرهاي جرمي براي سیستم هاي یک درجه 
آزادي استفاده نموده اند. به عبارت دیگر، در آن مطالعات فرض شده 
که پره توربین باد یک سیستم یک درجه آزادی است و بر اساس آن، 
پارامترهای میراگر جرمی بهینه شده اند. در حالي که در این پژوهش، 
از  کاملي  نسبتاً  دینامیکی  اساس مدل  بر  میراگر جرمي  بهینه سازي 
پره توربین باد با در نظر گرفتن اثر کوپلینگ ارتعاشات داخل و خارج 

از صفحه پره، و نیز اثر تغییرات در راستاي طول پره )نیروهاي گریز 
اساس مدل  بر  بهینه سازی  انجام می گردد. مسلماً  از مرکز و جاذبه( 
شد.  خواهد  منجر  واقعی تری  نتایج  به  دقیق تر  و  کامل تر  دینامیکی 
به این منظور، از یکی از روش های الگوریتم ژنتیک استفاده می شود. 
همچنین، مدل هندسي پره مطابق با استاندارد ایرفویل 823S در نظر 

گرفته شده است. 
با  جرمی  میراگر  همراه  به  پره  دینامیکي  معادالت   ،2 بخش  در 
استفاده از روش الگرانژ استخراج مي شود. در ادامه مشخصات فیزیکی 
پره توربین باد استخراج شده و در نهایت فرکانس طبیعي پره شبیه 
سازي شده با فرکانس به دست آمده از نرم افزار کامسول به منظور 
تابع  معرفي  با   ،3 بخش  در  مي شود.  مقایسه  حل  سنجي  اعتبار 
براي  ژنتیک  الگوریتم  اعمال روش  بهینه سازي و سپس  قیود  هدف، 
به دست  جرمی  میراگر  پارامترهای  برای  بهینه  مقادیر  بهینه سازي، 
مي آیند. در بخش 4، به منظور یافتن میزان تأثیر میراگر جرمی بهینه 
شده در کاهش ارتعاشات پره، با اعمال نیروي باد به صورت جاروب 
فرکانسي، با فرکانس هایي که از 0/5 تا 4 برابر فرکانس تشدید مود 
اول تغییر مي کنند، میزان دامنه ارتعاشات انتهای پره در دو حالت با و 
بدون وجود میراگر با یک دیگر مقایسه مي شوند. در بخش 5، نتایج به 

دست آمده مورد تحلیل و بررسي قرار می گیرند.

2- استخراج معادالت حرکت و اعتبار سنجي 
در این بخش به یافتن معادالت حرکت پره با میراگر جرمي، یافتن 

پارامترهاي فیزیکي پره و نیز اعتبار سنجي آن پرداخته می شود.

1-2- استخراج معادالت حرکت
براي یافتن معادالت دینامیکي حاکم بر سیستم از روش الگرانژ 
سه  داراي  که  افقي  محور  بادي  توربین  پره  یک  مي شود.  استفاده 
نشان   1 شکل  در  مربوطه  مختصات  سیستم  با  همراه  مي باشد،  پره 
)  براي پره j ام از رابطه زیر  )j tΨ داده شده است. زاویه آزیموس 

محاسبه مي شود [12]:

2( ) ( -1)         1, 2,3
3j t t j jπΨ Ω= + =       )1(

که در آن Ω سرعت دوراني پره است. در این مقاله، فرض شده که 
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j شماره پره مورد بررسي  سرعت دورانی پره ثابت است. همچنین 
است )پره اول، پره دوم، پره سوم(. در این پژوهش معادالت سیستم 
مشابه  پره ها  سایر  معادالت  زیرا  مي شود،  استخراج  پره  یک  براي 
مي باشد. جا به جایي صفحه اي و خارج از صفحه پره توربین باد در هر 
از روابط )2( و )3( قابل  به ترتیب  از محور آن   x3 به فاصله  نقطه 

محاسبه است:

3 3( , ) ( ) ( ) in in inu x t x q tϕ= −          )2(

3 3( , ) ( ) ( )out out outu x t x q tϕ= −         )3(

ارتعاشات  برای  شکل مود اول نرمال شده    ( )in xϕ 3 که در آن 
ارتعاشات  برای  نرمال شده  اول  مود  ) شکل  )out xϕ 3 داخل صفحه، 
و  پره  صفحه اي  جابه جایي  زمانی  بخش   ( )inq t صفحه،  از  خارج 
) بخش زمانی جابه جایي خارج از صفحه پره توربین باد است.  )outq t

الزم به ذکر است که در این مقاله، با توجه محدوه فرکانسی تحریک، 
تنها مودهای اول ارتعاشی پره )صفحه ای و خارج از صفحه( در نظر 
گرفته شده اند. در شکل 2 نماي یک پره توربین باد به همراه میراگر 

جرمي درون آن آورده شده است.
انرژي های جنبشي و پتانسیل پره به ترتیب از روابط )4( و )5( 

قابل محاسبه اند:

2 2 2 2
3 3 3 3 3 3

0

1 1( )( ( , ) ( , ) ( , ))
2 2

L

in out bd diT x v x t v x t v x t dx m vµ= + + +∫     )4(

2 2 21 1 1
2 2 2in in out out c in out bd iU k q k q k q q k d= + + +            )5(

فنریت  ضریب   bdk و  پره  طول  واحد  جرم   ( )xµ 3 آن  در  که 
 v3 inv  و  ، outv میراگر جرمي افزوده شده به پره مي باشد. همچنین 
مولفه هاي سرعت پره هستند که از رابطه )6( قابل محاسبه مي باشند 
)نحوه استخراج مولفه هاي سرعت در پیوست 1 مقاله قابل مالحظه 

است(:

3 3 3

3 3

3 3 3

( , ) ( ) ( )
( , ) ( ) ( )

( , ) ( ) ( )

in in in

out out out

in in

v x t x x q t
v x t x q t
v x t x q t

Ω ϕ
ϕ
Ωϕ

= − −
 = −
 = −





            
)6(

div سرعت مطلق حرکت جرم میراگر داخل  bdm جرم میراگر و 

پره توربین است که از رابطه )7( محاسبه مي شود:

[ ]
[ ]

222 2

2

( ) ( )

( )

di out i out i in i in i

in i in

v x q x x q d

x q

ϕ Ω ϕ

Ωϕ

 = + + + 

+



 

  )7(

است  پره  نسبت  میراگر  جرم  جابه جایي  میزان   id آن،  در  که 
است.  نظر گرفته شده  در   inu مثبت  آن در جهت  که جهت مثبت 

همچنین:

  
Fig. 1. Wind turbine blade and related coordinates in edgewise and flapwise vibration  

 ای و خارج از صفحه: پره توربين باد و مختصات مربوطه در حالت ارتعاشات صفحه1شکل 
  

شکل 1: پره توربين باد و مختصات مربوطه در حالت ارتعاشات صفحه ای و 
خارج از صفحه

Fig. 1. Wind turbine blade and related coordinates in 
edgewise and flapwise vibration 

 
Fig. 2. Packaging of tuned mass damper in wind turbine blade 

 جاذب ارتعاشات در پره توربين باد: نحوه قرار گيری 2شکل 
  

شکل 2: نحوه قرار گيري جاذب ارتعاشات در پره توربين باد
Fig. 2. Packaging of tuned mass damper in wind turbine 

blade
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∫ ∫

        )9(

3 3
_ 3 3
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L
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ϕ ϕ  
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در  پره  سطح  دوم  ممان   ( )inI x3 یانگ،  مدول   E آن  در  که 
پره در  ) ممان دوم سطح  )outI x3 ارتعاشات داخل صفحه،  راستاي 
دوم سطح  ممان   ( )_in outI x3 و  از صفحه  خارج  ارتعاشات  راستاي 
پره براي کوپلینگ ارتعاشات است. همچنین در معادالت )8( و )9( 
ترم هاي دوم و سوم به ترتیب انرژی پتانسیل ناشي از نیروهاي گریز 
براي  مجازي  کار  مي باشند.  پره  طولي  راستاي  در  جاذبه  و  مرکز  از 

محاسبه کار نیروهاي تعمیم یافته به صورت زیر است:

ext in in out out d iW F q F q F dδ δ δ δ= + +        )11(
inF مجموع نیروهاي وارد بر پره در راستاي صفحه اي،  که در آن 
 dF outF مجموع نیروهاي وارد بر پره در راستاي خارج از صفحه و 

معادالت  مي باشند.  جرمي  میراگر  حرکت  بر  وارد  نیروهاي  مجموع 
الگرانژ برای پره با میراگر جرمي به صورت معادالت زیر می باشند:

in
in in in

d T T U F
dt q q q
 ∂ ∂ ∂

− + = ∂ ∂ ∂ 
              )12(

out
out out out

d T T U F
dt q q q
 ∂ ∂ ∂

− + = ∂ ∂ ∂ 

          )13(

d
i ii

d T T U F
dt d dd
 ∂ ∂ ∂

− + =  ∂ ∂∂ 
      )14(

نیروهاي تعمیم یافته به صورت روابط )15( تا )17( قابل محاسبه 
هستند.

3 3 3
0

sin ( ) ( )

( ) sin

L

in in in in j in

bd in i j

F f c q g x x dx

m x g

Ψ µ ϕ

ϕ Ψ

= − +

+

∫ 

  )15(

out out out outF f c q= −  

            )16( 

cosd bd i bd jF c d m g Ψ= − −  )17(

سازه  میرایي  نمایان گر  ترتیب  به   bdc و   outc  ، inc آن،  در  که 
میراگر  میرایي  نیز  و  از صفحه  خارج  در جهت  در جهت  صفحه اي، 
هستند. در ضمن، ترم های سوم و آخر معادله )15( به ترتیب مربوط 
به نیروی ناشی از وزن خود پره و نیروي ناشي از جرم میراگر در جهت 
outf به ترتیب نمایان گر  inf و  ارتعاش داخل صفحه هستند. همچنین، 
پره  صفحه  از  خارج  و  صفحه اي  راستاهای  در  باد  نیروي  مولفه های 
هستند که روابط مربوطه در پیوست 2 ارائه شده اند. الزم به ذکر است 
که در این مقاله، نیروی تحریک باد به صورت تابع سینوسی با فرکانس 
متغیر در نظر گرفته شده که دامنه آن با استفاده از روش تئوري المان 
دامنه  محاسبه  می گردد.  محاسبه  باد  متوسط  سرعت  بر حسب  پره 
نیروی باد بر اساس روش مذکور به تفصیل در مرجع ]9[ ارائه شده 

است.
و  پتانسیل  جنبشي،  انرژي  به  مربوط  ترم هاي  جاي گذاري  با 
نیروهاي تعمیم یافته در معادالت الگرانژ، معادالت نهایي ارتعاشي پره 

با میراگر جرمی به صورت زیر به دست مي آیند:
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که در آن:
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0

in in

L
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3 3 3( ) ( )

0
out out

L
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2-2- استخراج مشخصه هاي فيزيکي يک نمونه پره توربين باد
در شکل 3 مدل هندسي یک نمونه پره توربین باد 5 کیلو وات 
مدل 823S که در نرم افزار سالید ورکس با مقیاس کوچک تري مدل 
شده است، آورده شده است. طول پره 1/2 متر و وزن آن 5/5 کیلوگرم 

است. 

براي محاسبه تابع هاي مربوط به جرم واحد طول و ممان هاي دوم 
افزار  نرم  پره در  وارد کردن مشخصات قسمت هاي مختلف  با  سطح 
معادله  به عنوان  منحني  معادله  آن،  روي  بر  منحنی  برازش  و  متلب 
مربوط به مختصه مورد نظر براي ادامه تحلیل در نظر گرفته مي شود. 
در  پره  سطح  دوم  ممان  به  مربوط  منحني   4 شکل  در  نمونه  براي 
آن  روي  منحني  برازش  با  که  است.  شده  آورده  صفحه اي  راستاي 
معادله ممان دوم سطح  به صورت معادله )23( مي باشد )معادله سایر 

مشخصه ها به صورت مشابه به دست آمده اند(.
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به منظور یافتن شکل مودهای ارتعاشی پره، از معادله ارتعاشات 
عرضی آزاد یک تیر غیریکنواخت بر مبنای فرضیات تیر اویلر- برنولی 

به صورت رابطه زیر استفاده می گردد.

2 22
3 3

3 32 2 2
3 3

( , ) ( , )( ) ( ) 0w x t w x tEI x A x
x x t

ρ
 ∂ ∂∂

+ = ∂ ∂ ∂ 
 )28(

معادله  مکانی  بخش  متغیرها،  جداسازی  روش  از  استفاده  با 
شرایط  گرفتن  درنظر  با  و  شده  استخراج  مذکور  جزئی  دیفرانسیل 
مرزي به صورت تیر یک سرگیردار و حل عددی آن به روش تکرار، 
صورت  به  صفحه  از  خارج  و  داخل  مودهاي  شکل  به  مربوط  توابع 
مودهای  شکل  همچنین،  می آیند.  به دست   )30( و   )29( معادالت 

 
Fig. 3. Geometric model of a wind turbine blade sample  

: مدل هندسي يک نمونه پره توربين باد3شکل   
  

شکل 3: مدل هندسي يک نمونه پره توربين باد
Fig. 3. Geometric model of a wind turbine blade sample 

 
Fig. 4. The second moment of area variation curve in the edgewise direction of vibrations along the blade 

تغييرات ممان دوم سطح در جهت ارتعاشات داخل صفحه در طول پره: منحني 4شکل   
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شکل 4: منحني تغييرات ممان دوم سطح در جهت ارتعاشات داخل صفحه 
در طول پره

Fig. 4. The second moment of area variation curve in the 
edgewise direction of vibrations along the blade
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نشان  از صفحه در شکل 5  ارتعاشات صفحه ای و خارج  نرمال شده 
داده شده اند. 

6 5 4 3
3 3 3 3 3

2
3 3

( ) 0.52941 2.0825 3.1752 2.3567

0.87766 0.69122 0.0032581
in x x x x x

x x

ϕ = − + −
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6 5 4 3
3 3 3 3 3

2
3 3
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0.80412 0.0668853 0.000883319
out x x x x x

x x

ϕ = − + −

+ + −
 )30(

3-2- بررسی ميزان تأثير کوپلينگ ارتعاشات داخل و خارج 
از صفحه بر ارتعاشات صفحه اي پره 

در این بخش، اثر لحاظ نمودن کوپلینگ ارتعاشات داخل و خارج 
از صفحه در مدل سازی ارتعاشات صفحه ای مورد بررسی قرار می گیرد. 
با و  باد  ارتعاشات صفحه ای پره توربین  به این منظور، نمودار زمانی 
بدون درنظرگرفتن اثر کوپلینگ ارتعاشات استخراج می گردد. شکل 6 
نمودار مذکور را در سرعت باد 10 متر بر ثانیه و فرکانس تحریک 5 
رادیان بر ثانیه نمایش می دهد. با توجه به شکل 6 مشاهده می شود 
میزان  بر  مالحظه ای  قابل  اثر  ارتعاشات،  کوپلینگ  نمودن  لحاظ  که 
از  دارد.  دینامیکی  مدل  توسط  شده  پیش بینی  صفحه ای  ارتعاشات 
مدل  دارد،  وجود  مذکور  ارتعاشات  کوپلینگ  واقعیت،  در  که  آن جا 
را  پره  ارتعاشی  رفتار  ارتعاشات،  کوپلینگ  اثر  دربردانده  دینامیکی 
طراحی  مسلماً  می نماید.  پیش بینی  واقعیت(  به  )نزدیک تر  دقیق تر 
میراگر جرمی و بهینه سازی پارامترهای آن مبتنی بر مدل دینامیکی 
این  در  لذا  شد.  خواهد  منجر  اعتمادتری  قابل  نتایج  به  دقیق تر، 

)با  پره  دقیق تر  مدل  مبنای  بر  بهینه سازی  و  میراگر  طراحی  مقاله، 
لحاظ نمودن اثر کوپلینگ ارتعاشی( انجام شده و نتایج مربوطه ارائه 

می گردند. 

4-2- اعتبار سنجي
حاصل  نتایج  دینامیکي،  مدل سازي  از صحت  اطمینان  به منظور 
کامسول  نرم افزار  از  متناظر  نتایج  با  پره  دینامیکی  معادالت  حل  از 
مورد مقایسه قرار می گیرند. شکل مود اول ارتعاشات صفحه اي براي 
پره به دست آمده از نرم افزار کامسول در شکل 7 مشاهده مي شود. 
مقدار فرکانس طبیعي ارتعاشات صفحه ای با شبیه سازي در نرم افزار 
کامسول برابر با 73 رادیان بر ثانیه می باشد )همگرایي فرکانس طبیعي 
پس از تعداد المان 285000 به دست آمد(. همچنین، مقدار فرکانس 
طبیعي ارتعاشات صفحه ای با حل عددی معادالت در متلب، برابر با 
62 رادیان بر ثانیه به دست آمده است. این فرکانس، حدود 15 درصد 
با فرکانس به دست آمده از نرم افزار کامسول تفاوت دارد. به طور مشابه، 
در  با شبیه سازي  از صفحه  ارتعاشات خارج  فرکانس طبیعي  مقدار 
است.  آمده  دست  به  ثانیه  بر  رادیان   149 با  برابر  کامسول  نرم افزار 
عددی  حل  از  استفاده  با  مذکور  طبیعي  فرکانس  مقدار  همچنین، 
ثانیه می اشد.این فرکانس،  با 131رادیان بر  برابر  معادالت در متلب، 
حدود 12 درصد با فرکانس به دست آمده از نرم افزار کامسول تفاوت 

دارد. 

 
Fig. 5. Edgewise and flapwise mode shapes of vibrations  

 ای و خارج از صفحه: شکل مودهای مربوط به ارتعاشات صفحه5شکل 
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Fig. 6. Edgewise vibrations at the tip of the blade with and without considering of the effect of coupling in a 

wind speed of 10 m/s and excitation frequency of 5 rad/s 
راديان بر  5متر بر ثانيه و فرکانس تحريک  10ای انتهای پره با و بدون در نظر گرفتن تأثير کوپلينگ در سرعت باد : ارتعاشات صفحه6شکل 
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شکل 5: شکل مودهاي مربوط به ارتعاشات صفحه اي و خارج از صفحه
Fig. 5. Edgewise and flapwise mode shapes of vibrations 

تأثير  گرفتن  نظر  در  بدون  و  با  پره  انتهای  صفحه ای  ارتعاشات   :6 شکل 
کوپلينگ در سرعت باد 10 متر بر ثانيه و فرکانس تحريک 5 راديان بر ثانيه 
Fig. 6. Edgewise vibrations at the tip of the blade with 
and without considering of the effect of coupling in a wind 

speed of 10 m/s and excitation frequency of 5 rad/s
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نتایج  مقایسه  با  پره  اجباری  ارتعاشات  اعتبارسنجی  همچنین، 
حاصل از حل عددی معادالت در متلب با نتایج متناظر به دست آمده 
صفحه ای  ارتعاشات   ،8 شکل  است.  شده  انجام  کامسول  نرم افزار  از 
انتهای  با دامنه 10 نیوتن در  با اعمال تحریک نیروی سینوسي  پره 
پره، به دست آمده از حل عددی معادالت در متلب و نتایج متناظر 
حاصل از نرم افزار کامسول را نشان می دهد. با توجه به شکل مذکور 
حل  از  حاصل  اجباری  ارتعاشات  دامنه  میزان  که  می شود  مالحظه 
عددی معادالت در متلب حدود 14 درصد با مقدار متناظر به دست 

آمده از نرم افزار کامسول تفاوت دارد.
از حل عددی  نتایج حاصل  از مهم ترین دالیل وجود خطا میان 
به  متناظر  مقادیر  با  متلب  در  حاکم  غیرخطی  دیفرانسیل  معادالت 
خطای  به  می توان  کامسول،  نرم افزار  در  شبیه سازی  از  آمده  دست 

دیفرانسیل  معادله  کار گرفته شده در حل  به  از روش عددی  ناشی 
غیرخطی حاکم بر ارتعاشات پره و همچنین خطای مربوط به برازش 
منحنی ها برای تغییرات سطح مقطع، جرم واحد طول و ممان هاي دوم 

سطح در راستای طول پره اشاره نمود.

3- بهينه سازي
وجود  مختلفی  روش های  جرمی  میراگرهای  سازی  بهینه  برای 
جرمي  میراگر  بهینه سازي  به  که  مطالعاتی  اکثر  طرفی  از  دارد. 
آمده  به دست  جرمي  میراگرهاي  بهینه  روابط  از  عموماً  پرداخته اند، 
براي سیستم هاي یک درجه آزادي استفاده نموده اند، که اکثر آن ها 
بر پایه کار صادق و همکاران [13] است. در حالي که در این پژوهش 
بهینه سازي میراگر جرمي بر اساس مدل نسبتاً دقیق پره توربین باد 
با در نظر گرفتن تاثیرات کوپلینگ ارتعاشات داخل و خارج از صفحه، 
و همچنین تغییرات در راستای طول پره، با استفاده از روش الگوریتم 
الگوریتم به کار رفته برای بهینه سازی  انجام شده است. نوع  ژنتیک 
نوع  از  هدفه  چند  تابع  ژنتیک  الگوریتم  اساس  بر  پژوهش  این  در 
مورد  میاریوان[14]  توسط  که  الگوریتم  این  می باشد.   NSGA-II

توسعه قرار گرفت، مجموعه ای از مسیرها را پیشنهاد می دهد که این 
از  بهینه  نهایت مسیر  ندارند. در  بر هم  برتری مطلقی  مسیرها هیچ 
بین این مجموعه از مسیرها تعیین می گردد. )در این پژوهش برای 
بهینه سازی، تعداد 300 نسل و جمعیت هر نسل 10 عدد در نظر 

گرفته شد(.
و  میراگر  فنریت  شامل:  بهینه سازي  براي  نظر  مورد  پارامترهاي 
ضریب میرایی آن مي باشند. واضح است که هر چه محل نصب میراگر 
به نوک پره نزدیک تر باشد، میراگر عمل کرد بهتری دارد، اما از آن جا 
که موقعیت قرارگیري میراگر جرمی به علت محدودیت فضا در نوک 
پره نمي تواند در قسمت  نوک پره نصب شود، بنابراین حدود تغییرات 
براي موقعیت قرارگیري میراگر از ابتدا تا حدود 0/7 طول پره مي تواند 
بازده، میراگر جرمي  بیش ترین  براي داشتن  نظر گرفته شود که  در 
تنظیم شده در فاصله 0/7 از ابتداي پره نصب شده است. با توجه به 
فرمول هاي ارائه شده در روابط )31( تا )33( [13] مقادیر اولیه براي 
پره،  به جرم مؤثر  بهینه سازي )شامل نسبت جرم میراگر  متغیرهاي 
فنریت و میرایی( به دست مي آیند. از آن جا که این مقادیر بر مبناي 
براي  این پژوهش  به دست آمده است در  آزمایشات  از  روابط تجربي 

 
Fig. 7. The first mode shape of edgewise vibration for the wind turbine blade obtained by simulation in 

Comsol software 
 ای پره توربين باد با شبيه سازی در نرم افزار کامسول: شکل مود اول ارتعاشات صفحه7شکل 
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Fig. 8. Edgewise vibration of the wind turbine blade by applying a sine force with amplitude of 10N at the tip 

of the blade obtained from the numerical solution of equations in MATLAB and Comsol software 
آمده از حل عددی معادالت در نيوتن در انتهای پره به دست  10ای پره توربين باد با اعمال نيروی سينوسي با دامنه : ارتعاشات صفحه8شکل 
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با  نيروی سينوسی  اعمال  با  باد  توربين  پره  ارتعاشات صفحه ای   :8 شکل 
دامنه 10 نيوتن در انتهای پره به دست آمده از حل عددی معادالت در متلب 

و نرم افزار کامسول 
Fig. 8. Edgewise vibration of the wind turbine blade by 
applying a sine force with amplitude of 10N at the tip 
of the blade obtained from the numerical solution of 

equations in MATLAB and Comsol software
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اطمینان از صحت بهینه سازي از 0/2 تا 2 برابر آن ها به عنوان قیود 
پارامترها در نظر گرفته مي شوند. همچنین جرم میراگر  بهینه سازي 
0/05 جرم مؤثر پره در نظر گرفته مي شود [15]. میزان جابه جایي 
جرم میراگر داخل پره نیز به عنوان قید در بهینه سازي پارامترها لحاظ 
مي شود زیرا جرم میراگر با توجه به محدودیت فضاي داخل پره عماًل 

نمي تواند به میزان زیادي جابه جا شود.

0

bdm
m

γ =  )31(

2 2
0bd bdK f mω=    )32(

02bd bdC f mξ ω=    )33(

bdK فنریت  γ نسبت جرم میراگر به جرم مؤثر پره،  که در آن 
0ω فرکانس طبیعی سازه )پره(  bdC ضریب میرایی میراگر و  میراگر، 
f از روابط زیر قابل محاسبه می باشند  ξو  می باشد. همچنین ضرایب 

[13]

 سازي و مقادیر بهينه: قيود بهينه1جدول 
Table 1. Optimization constraints and optimal values 

 
 متغيرها قيود مقدار بهينه شده

Cbd =1/724 0/6< Cbd <6 (Ns/m)  ضریب ميرایی ميراگر 

Kbd =360 80< Kbd <930 (N/m)  فنریت ميراگر 

di =1/53 -2< di <2  (cm)  جرم ميراگرجایی جابه 

 
  

جدول 1: قيود بهينه سازي و مقادير بهينه
Table 1. Optimization constraints and optimal values

 
Fig. 9. Variations of the objective function (maximum displacement of the tip of the blade) in terms of 

variation of optimization variables (spring and damping coefficient of tuned mass damper) in the 
optimization process 

سازی ) فنريت و ضريب ميرايي ميراگر جرمي( : تغييرات تابع هدف )بيشينه جابجايي انتهای پره( بر حسب تغييرات متغيرهای بهينه9شکل 
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بهينه سازی

Fig. 9. Variations of the objective function (maximum displacement of the tip of the blade) in terms of variation of 
optimization variables (spring and damping coefficient of tuned mass damper) in the optimization process
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0
1 1

1 1
f γζ

γ γ
 

= + − + + 
 )34(

0

1 1
ζ γξ
γ γ

= +
+ +

 )35(

0ζ ضریب میرایی سازه اصلی می باشد. تابع هدف مسئله  که در آن
بهینه سازی بیشنه جابه جایي انتهای پره در نظر گرفته مي شود، که 
بهینه سازي سعي بر کاهش این تابع هدف دارد. بهینه سازي با کوپل 
نرم افزار متلب و نرم افزار مود فرانتیر )که یکي از نرم افزارهاي کاربردي 
و موجود براي بهینه سازي بوده و رابط کاربري بسیار ساده و سرعت 
و  بهینه سازي  قیود  مي پذیرد.  صورت  دارد(  باالیي  محاسبات  انجام 
ارائه   1 جدول  در  بهینه سازی  از  آمده  دست  به  مقادیر  همچنین، 
شده اند. الزم به ذکر است که بهینه سازي بر اساس سرعت متوسط باد 

10 متر بر ثانیه انجام شده است.
حسب  بر  پره(  انتهای  جابجایی  )بیشینه  هدف  تابع  تغییرات 
میراگر  میرایی  ضریب  و  )فنریت  بهینه سازی  متغیرهای  تغییرات 
جرمی( در روند بهینه سازی در شکل 9 ارائه شده است. با توجه به 
به  مربوط  نمودار،  کمینه  نقطه  که  می گردد  مالحظه  مذکور،  شکل 
کمینه مقدار تابع هدف است که مقادیر مربوط به این نقطه به عنوان 

مقادیر بهینه متغیرهای بهینه سازی در جدول 1 معرفی شده اند. 

ارتعاشات  بر  جرمي  میراگر  کارگیری  به  تأثیر  بررسی  منظور  به 
جرمی  میراگر  بدون  و  با  پره  فرکانسی  پاسخ  نمودار  پره،  صفحه ای 
ارائه  در شکل 10  ثانیه  بر  متر  باد 10  متوسط  براي سرعت  بهینه، 
می گردد. با توجه به شکل 10، مالحظه می شود که اگرچه با افزودن 
میراگر جرمی دامنه ارتعاشات در اطراف فرکانس  طبیعی کمی افزایش 
یافته، ولی دامنه ارتعاشات در فرکانس طبیعی به میزان قابل توجهی 

کاهش یافته است.

4- نتايج شبيه سازي و بحث
معادالت دیفرانسیل غیرخطی حاکم بر رفتار ارتعاشی پره توربین 
باد با و بدون وجود میراگر جرمي )روابط )18( تا )20(( با استفاده از 
روش عددی 45ode در نرم افزار متلب سیمولینک حل می شوند. در 
شبیه سازی های ارائه شده در این بخش، نیروی تحریک باد به صورت 
تابع سینوسی با جاروب فرکانسی )از 30 تا 250 رادیان بر ثانیه( در 
نظر گرفته شده که دامنه آن وابسته به سرعت متوسط باد است. نتایج 
شبیه سازی برای چهار سرعت متوسط مختلف باد )5، 10، 15 و 20 
متر بر ثانیه( به ترتیب در شکل هاي 11، 12، 13 و 14 ارائه شده اند.

با اضافه  همانگونه که در شکل های 11 تا 14 مشاهده می شود، 
نمودن میراگر جرمی، فرکانس طبیعی کمی جابجا شده و در ضمن، 
به  ادامه،  در  می یابد.  کاهش  پره  صفحه ای  ارتعاشات  دامنه  بیشینه 

 
Fig. 10. Frequency response diagram of edgewise vibration of the blade with and without employing the 

optimal tuned mass damper at average wind speed of 10 m/s  
 متر بر ثانيه 10ای پره با و بدون ميراگر جرمي بهينه در سرعت متوسط باد نمودار پاسخ فرکانسي ارتعاشات صفحه: 10شکل 
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شکل 10: نمودار پاسخ فرکانسی ارتعاشات صفحه ای پره با و بدون ميراگر جرمی بهينه در سرعت متوسط باد 10 متر بر ثانيه
Fig. 10. Frequency response diagram of edgewise vibration of the blade with and without employing the optimal tuned 

mass damper at average wind speed of 10 m/s 
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حالت  در  پره  نوک  جابه جایي  بیشینه  بیان گر   ,qσ 0 آن  در  که 

σ0 بیان گر بیشینه جابه جایي نوک پره با اعمال روش  بدون کنترل و
کنترلی روی آن است.

در  جرمي  میراگر  می شود،  مشاهده   2 جدول  در  که  همان طور 
کاهش بیشینه ارتعاشات صفحه ای انتهاي پره توربین باد در فرکانس 

 
Fig. 11. Edgewise vibration of the wind turbine blade with and without employing the optimal tuned mass 

damper in the presence of a sweep sine wind excitation with average speed of 5 m/s 
ای پره توربين باد با و بدون ميراگر جرمي بهينه با اعمال تحريک سينوسي با جاروب فرکانسي برای سرعت متوسط : ارتعاشات صفحه11شکل 
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Fig. 12. Edgewise vibration of the wind turbine blade with and without employing the optimal tuned mass 

damper in the presence of a sweep sine wind excitation with average speed of 10 m/s 
گر جرمي بهينه با اعمال تحريک سينوسي با جاروب فرکانسي برای سرعت متوسط ای پره توربين باد با و بدون ميرا: ارتعاشات صفحه12شکل 

  متر بر ثانيه 10باد 
  

0 5 10 15 20 25
-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

Time(s)

X
 (m

)

 

 

without TMD
with TMD

شکل 11: ارتعاشات صفحه ای پره توربين باد با و بدون ميراگر جرمی بهينه 
با اعمال تحريک سينوسی با جاروب فرکانسی برای سرعت متوسط باد 5 

متر بر ثانيه
Fig. 11. Edgewise vibration of the wind turbine blade with 
and without employing the optimal tuned mass damper in 
the presence of a sweep sine wind excitation with average 

speed of 5 m/s

شکل 12: ارتعاشات صفحه ای پره توربين باد با و بدون ميراگر جرمی بهينه 
با اعمال تحريک سينوسی با جاروب فرکانسی برای سرعت متوسط باد 10 

متر بر ثانيه 
Fig. 12. Edgewise vibration of the wind turbine blade with 
and without employing the optimal tuned mass damper in 
the presence of a sweep sine wind excitation with average 

speed of 10 m/s

 
Fig. 13. Edgewise vibration of the wind turbine blade with and without employing the optimal tuned mass 

damper in the presence of a sweep sine wind excitation with average speed of 15 m/s 
ای پره توربين باد با و بدون ميراگر جرمي بهينه با اعمال تحريک سينوسي با جاروب فرکانسي برای سرعت متوسط : ارتعاشات صفحه13شکل 
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شکل 13: ارتعاشات صفحه ای پره توربين باد با و بدون ميراگر جرمی بهينه 
با اعمال تحريک سينوسی با جاروب فرکانسی برای سرعت متوسط باد 15 

متر بر ثانيه
Fig. 13. Edgewise vibration of the wind turbine blade with 
and without employing the optimal tuned mass damper in 
the presence of a sweep sine wind excitation with average 

speed of 15 m/s

 
Fig. 14. Edgewise vibration of the wind turbine blade with and without employing the optimal tuned mass 

damper in the presence of a sweep sine wind excitation with average speed of 20 m/s 
ای پره توربين باد با و بدون ميراگر جرمي بهينه با اعمال تحريک سينوسي با جاروب فرکانسي برای سرعت متوسط : ارتعاشات صفحه14شکل 
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شکل 14: ارتعاشات صفحه ای پره توربين باد با و بدون ميراگر جرمی بهينه 
با اعمال تحريک سينوسی با جاروب فرکانسی برای سرعت متوسط باد 20 

متر بر ثانيه
Fig. 14. Edgewise vibration of the wind turbine blade with 
and without employing the optimal tuned mass damper in 
the presence of a sweep sine wind excitation with average 

speed of 20 m/s

بیشینه  کاهش  میزان  ارتعاشات،  کاهش  میزان  کمی  بررسی  منظور 
در  ارتعاشات  مربعات  میانگین  جذر  همچنین،  و  ارتعاشات  دامنه 
سرعت های مختلف متوسط باد بررسی می گردد. در جدول 2 مقایسه 
میزان تأثیر میراگر جرمی، در کاهش دامنه بیشینه ارتعاشات صفحه اي 
انتهاي پره توربین باد )نقطه پیک نمودارهای دامنه بر حسب زمان( در 

حالت تشدید آورده شده است. که در آن میزان کاهش ارتعاشات از 
رابطه )36( محاسبه شده است.
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qσ, بیان گر بیشینه جابه جایي نوک پره در حالت بدون  که در آن 0
σ0 بیان گر بیشینه جابه جایي نوک پره با اعمال روش کنترلی  کنترل و

روی آن است.
در  جرمي  میراگر  می شود،  مشاهده   2 جدول  در  که  همان طور 
کاهش بیشینه ارتعاشات صفحه ای انتهاي پره توربین باد در فرکانس 
تشدید در تمام سرعت هاي باد تأثیر بسیار موثری دارد. به بیان ساده 
جدول 2 بیان مي کند که بیش ترین میزان جابه جایي پره توربین باد 
که مربوط به قسمت انتهاي پره است و در فرکانس تشدید این بیشنه 
جابه جایي رخ مي دهد، با افزودن میراگر جرمي به سیستم این بیشینه 

جابه جایي کاهش چشم گیري را خواهد داشت.
از آنجا که مقایسه تأثیر میراگر در کاهش ارتعاشات را نمي توان 
تنها در فرکانس تشدید مورد بررسي قرار داد و باید تمام فرکانس هاي 
ممکن را بررسي کرد. به منظور مقایسه بهتر ارتعاشات پره تنها و پره با 
میراگر جرمي، مقایسه بین جذر میانگین مربعات ارتعاشات صفحه ای 
انتهاي پره تنها و پره با میراگر جرمي با یک دیگر صورت مي پذیرد. 
این مقایسه به صورت درصد کاهش جذرمیانگین مربعات ارتعاشات پره 
با میراگر جرمي نسبت به پره تنها در جدول 3 نشان داده شده است.

همان طور که در جدول 3 مشاهده می شود، تأثیر میراگر جرمي در 
کاهش جذر میانگین مربعات ارتعاشات صفحه ای انتهای پره توربین باد 

در سرعت باد پایین، کوچک است. اما در سرعت هاي باد باال، میراگر 
جرمی تأثیر بسیار موثري در کاهش ارتعاشات پره توربین باد دارد.

در این مقاله، هدف اصلی از به کارگیری میراگر جرمی، کاهش 
ارتعاشات صفحه ای پره توربین باد است که نتایج مربوطه ارائه گردیدند. 
در انتها، اثر به کارگیری میراگر جرمی بر ارتعاشات خارج از صفحه نیز 
بررسی می گردد. شکل 15 ارتعاشات خارج از صفحه پره توربین باد را 
با و بدون استفاده از میراگر جرمی بهینه برای سرعت متوسط باد 10 
متر بر ثانیه نشان می دهد. با توجه به این شکل، مشاهده می شود که 
با به کارگیری میراگر جرمی بهینه، فرکانس طبیعی ارتعاشات کمی 
جابجا شده و در ضمن، بیشینه دامنه ارتعاشات خارج از صفحه کاهش 
یافته است. بنابراین، با به کارگیری میراگر جرمی، نه تنها ارتعاشات 
صفحه ای پره توربین باد کاهش یافته، بلکه ارتعاشات خارج از صفحه 
نیز کاهش می یابد. از طرفی، با مقایسه دامنه ارتعاشات خارج از صفحه 
)شکل 15( با دامنه ارتعاشات صفحه ای در همان سرعت متوسط باد 
بیشتر  صفحه ای  ارتعاشات  دامنه  که  می شود  مشاهده   ،)12 )شکل 
ارتعاشات  کاهش  بنابراین،  است.  از صفحه  خارج  ارتعاشات  دامنه  از 
صفحه ای دارای اهمیت بیشتری نسبت به کاهش ارتعاشات خارج از 
صفحه است و بر این اساس، هدف اصلی این مقاله کاهش ارتعاشات 

صفحه ای پره توربین باد است.
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تشدید در تمام سرعت هاي باد تأثیر بسیار موثری دارد. به بیان ساده 
جدول 2 بیان مي کند که بیش ترین میزان جابه جایي پره توربین باد 
که مربوط به قسمت انتهاي پره است و در فرکانس تشدید این بیشنه 
جابه جایي رخ مي دهد، با افزودن میراگر جرمي به سیستم این بیشینه 

جابه جایي کاهش چشم گیري را خواهد داشت.
از آنجا که مقایسه تأثیر میراگر در کاهش ارتعاشات را نمي توان 
تنها در فرکانس تشدید مورد بررسي قرار داد و باید تمام فرکانس هاي 
ممکن را بررسي کرد. به منظور مقایسه بهتر ارتعاشات پره تنها و پره با 
میراگر جرمي، مقایسه بین جذر میانگین مربعات ارتعاشات صفحه ای 
انتهاي پره تنها و پره با میراگر جرمي با یک دیگر صورت مي پذیرد. 
این مقایسه به صورت درصد کاهش جذرمیانگین مربعات ارتعاشات پره 
با میراگر جرمي نسبت به پره تنها در جدول 3 نشان داده شده است.

همان طور که در جدول 3 مشاهده می شود، تأثیر میراگر جرمي در 
کاهش جذر میانگین مربعات ارتعاشات صفحه ای انتهای پره توربین 
باال،  باد  سرعت هاي  در  اما  است.  کوچک  پایین،  باد  سرعت  در  باد 
میراگر جرمی تأثیر بسیار موثري در کاهش ارتعاشات پره توربین باد 

دارد.
در این مقاله، هدف اصلی از به کارگیری میراگر جرمی، کاهش 
ارتعاشات صفحه ای پره توربین باد است که نتایج مربوطه ارائه گردیدند. 
در انتها، اثر به کارگیری میراگر جرمی بر ارتعاشات خارج از صفحه نیز 
بررسی می گردد. شکل 15 ارتعاشات خارج از صفحه پره توربین باد را 

با و بدون استفاده از میراگر جرمی بهینه برای سرعت متوسط باد 10 
متر بر ثانیه نشان می دهد. با توجه به این شکل، مشاهده می شود که 
با به کارگیری میراگر جرمی بهینه، فرکانس طبیعی ارتعاشات کمی 
جابجا شده و در ضمن، بیشینه دامنه ارتعاشات خارج از صفحه کاهش 
یافته است. بنابراین، با به کارگیری میراگر جرمی، نه تنها ارتعاشات 
صفحه ای پره توربین باد کاهش یافته، بلکه ارتعاشات خارج از صفحه 
نیز کاهش می یابد. از طرفی، با مقایسه دامنه ارتعاشات خارج از صفحه 
)شکل 15( با دامنه ارتعاشات صفحه ای در همان سرعت متوسط 
باد )شکل 12(، مشاهده می شود که دامنه ارتعاشات صفحه ای بیشتر 
ارتعاشات  کاهش  بنابراین،  است.  از صفحه  خارج  ارتعاشات  دامنه  از 
صفحه ای دارای اهمیت بیشتری نسبت به کاهش ارتعاشات خارج از 
صفحه است و بر این اساس، هدف اصلی این مقاله کاهش ارتعاشات 

صفحه ای پره توربین باد است.

5- نتيجه گيري
در این مقاله تأثیر میراگر جرمي بهینه بر کاهش ارتعاشات صفحه ای 
پره توربین باد مورد بررسی قرار گرفت. به منظور اعتبارسنجی، مقدار 
فرکانس طبیعی وشکل مود اول پره با مقدار به دست آمده از نرم افزار 
نسبتاً  تطابق  دهنده  نشان  نتایج  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  کامسول 
خوب میزان فرکانس طبیعی اول و شکل مود حاصل از شبیه سازی با 
مقدار به دست آمده از نرم افزار بود. به منظور بهینه سازی پارامترهای 

اي انتهاي پره توربين باد : ميزان تأثير ميراگر جرمي در کاهش بيشينه ارتعاشات ) نقطه پيک نمودارهاي دامنه بر حسب زمان( صفحه2جدول 
 رادیان بر ثانيه 250تا  30با اعمال تحریک سينوسي با جاروب فرکانسي از 

Table 2. Effect of employing the tuned mass damper on maximum edgewise vibration reduction (peak point 
of amplitude diagrams versus time) of tip of the wind turbine blade in the presence of a sweep sine wind 

excitation from 30 to 250 rad/s 
 

 سرعت باد درصد کاهش بيشينه ارتعاشات انتهاي پره

5/62 5 m/s 

31/69 10 m/s 

44/63 15 m/s 

24/61 20 m/s 

  

نقطه   ( ارتعاشات  بيشينه  کاهش  در  ميراگر جرمي  تأثير  ميزان   :2 جدول 
پيک نمودارهای دامنه بر حسب زمان( صفحه اي انتهاي پره توربين باد با 

اعمال تحريک سينوسي با جاروب فرکانسی از 30 تا 250 راديان بر ثانيه
Table 2. Effect of employing the tuned mass damper on 
maximum edgewise vibration reduction (peak point of 
amplitude diagrams versus time) of tip of the wind turbine 
blade in the presence of a sweep sine wind excitation from 

30 to 250 rad/s

مربعات  ميانگين  جذر  کاهش  در  جرمي  ميراگر  تأثير  ميزان   :3 جدول 
با  سينوسي  تحريک  اعمال  با  باد  توربين  پره  انتهای  صفحه ای  ارتعاشات 

جاروب فرکانسی از 30 تا 250 راديان بر ثانيه
Table 3. Effect of employing the tuned mass damper on 
edgewise vibration reduction (rms) of tip of the wind 
turbine blade in the presence of a sweep sine wind 

excitation from 30 to 250 rad/s

اي انتهاي پره توربين باد با اعمال تحریک سينوسي با : ميزان تأثير ميراگر جرمي در کاهش جذر ميانگين مربعات ارتعاشات صفحه3جدول 
 رادیان بر ثانيه 250تا  30جاروب فرکانسي از 

Table 3. Effect of employing the tuned mass damper on edgewise vibration reduction (rms) of tip of the wind 
turbine blade in the presence of a sweep sine wind excitation from 30 to 250 rad/s  

 

درصد کاهش جذر ميانگين مربعات 
 سرعت باد ارتعاشات انتهاي پره

34/11 5 m/s 

21/40 10 m/s 
6/48 15 m/s 

7/53 20 m/s 
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5- نتيجه گيري
در این مقاله تأثیر میراگر جرمي بهینه بر کاهش ارتعاشات صفحه ای 
پره توربین باد مورد بررسی قرار گرفت. به منظور اعتبارسنجی، مقدار 
فرکانس طبیعی وشکل مود اول پره با مقدار به دست آمده از نرم افزار 
نسبتاً  تطابق  دهنده  نشان  نتایج  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  کامسول 
خوب میزان فرکانس طبیعی اول و شکل مود حاصل از شبیه سازی با 
مقدار به دست آمده از نرم افزار بود. به منظور بهینه سازی پارامترهای 
میراگر جرمي، از روش الگوریتم ژنتیک و کوپل بین نرم افزارهای متلب 
بر مبنای میزان  بهینه سازی  تابع هدف  استفاده شد.  فرانتیر  و مود 
شد.  گرفته  نظر  در  ارتعاشات  دامنه  کاهش  بر  جرمي  میراگر  تأثیر 
نیروي باد به صورت تحریک سینوسي با فرکانس متغیر به پره اعمال 
شد. نتایج حاصل نشان داد که میزان تأثیر میراگر جرمی در کاهش 
رخ  تشدید  فرکانس  در  که  باد  توربین  پره  انتهاي  ارتعاشات  بیشینه 
مي دهد، در تمامي سرعت هاي باد بسیار چشم گیر است. براي انجام 
بین  مقایسه  اعمالي  کنترلي  روش  تأثیر  میزان  از  مناسب تر  تحلیل 
باد در دو حالت  توربین  انتهاي پره  ارتعاشات  جذر میانگین مربعات 
با و بدون وجود میراگر جرمي مورد بررسي قرار گرفت. نتایج حاصل 
بیانگر تأثیر موثرتر میراگر جرمي در کاهش ارتعاشات براي سرعت هاي 
باالي باد بود. بنابراین بر اساس این پژوهش مي توان اینگونه بیان کرد 

که استفاده از میراگر هاي جرمي تنظیم شده براي کاهش ارتعاشات 
همچنین  باشد.  مؤثر  مي تواند  کوچک  مقیاس  باد  توربین  پره هاي 
را  باالیي  باد  متوسط سرعت  نواحي که  در  میراگرها  این  از  استفاده 
دارند تأثیر قابل توجهي را در کاهش ارتعاشات دارند. به منظور ادامه 

پژوهش، نویسندگان پیشنهاداتي را به صورت زیر بیان مي کنند:
در نظر گرفتن سرعت دورانی متغیر برای پره 	-

در نظر گرفتن مودهای ارتعاشی باالتر در رفتار دینامیکی پره 	-
با  مقیاس کوچک  توربین هاي  پره هاي  براي سایر  پژوهش  انجام  	-

ایرفویل هاي متفاوت
در نظر گرفتن کوپلینگ بین پایه و پره در تحلیل 	-

با  اعمال سایر روش هاي کنترلي غیر فعال به سیستم و مقایسه  	-
روش ذکر شده در این مقاله

اعمال روش هاي کنترلي فعال به سیستم و مقایسه با روش ذکر  	-
شده در این مقاله و سایر روش هاي کنترلي غیر فعال

تشکر و قدردانی 
آقایان،  برجسته  مهندسان  از  می دانند  الزم  خود  بر  نگارندگان 
محمد کبیري سده، محمدرضا باقریان و تندر فهیمي زند دانشجویان 
کارشناسي ارشد رشته مهندسي مکانیک دانشگاه شهید بهشتي، که 

 
Fig. 15. Flapwise vibration of the wind turbine blade with and without employing the optimal tuned mass 

damper in the presence of a sweep sine wind excitation with average speed of 10 m/s 
بهينه با اعمال تحريک سينوسي با جاروب فرکانسي برای سرعت : ارتعاشات خارج از صفحه پره توربين باد با و بدون ميراگر جرمي 15شکل 

  متر بر ثانيه 10متوسط باد 
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شکل 15: ارتعاشات خارج از صفحه پره توربين باد با و بدون ميراگر جرمی بهينه با اعمال تحريک سينوسی با جاروب فرکانسی برای سرعت متوسط باد 10 
متر بر ثانيه 

Fig. 15. Flapwise vibration of the wind turbine blade with and without employing the optimal tuned mass damper in the 
presence of a sweep sine wind excitation with average speed of 10 m/s
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در این پژوهش با نویسندگان مقاله کمال همکاري را داشته اند، تقدیر 
و تشکر نمایند.

پيوست ها
پيوست 1: نحوه استخراج مولفه هاي سرعت ارائه شده در رابطه 

:(6)

x3 از محور آن  بردار موقعیت مکاني نقطه ای روي پره به فاصله 
نمایش   X X X1 2 3 ( پره  بدنه  به  متصل  دوار  مختصات  در سیستم  را 
k̂ می توان  .  و  ĵ  ، î داده شده در شکل 1( بر حسب بردارهای یکه 

به صورت زیر نوشت:

3 3 3
ˆˆ ˆ( ) ( , ) ( , )i out inr t u x t i u x t j x k= + +

  )37(

outu در رابطه فوق،  .  و  inu با جایگذاری روابط )2( و )3( برای 
رابطه زیر به دست مي آید: 

3 3 3
ˆˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( ) ( )i out out in inr t x q t i x q t j x kϕ ϕ= − − +

  )38(

این که مشتق  به  توجه  با  و  رابطه فوق  از  با مشتق گیری زمانی 
سرعت  با  که   X X X1 2 3 دوار  مختصات  سیستم  یکه  بردارهای 
 ˆˆ ˆ ˆj i j kΩ Ω= × =  ،  ˆ ˆ ˆi i iΩ= × = 0 Ω می چرخد، به صورت  دورانی 
ˆ است، سرعت مطلق نقطه ای روي پره به فاصله  ˆˆ ˆk i k jΩ Ω= × = −

x3 از محور آن، به صورت زیر خواهد بود:

3 3 3 3
ˆˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )i i out out in in in inv t r t x q t i x q t j x q t k x jϕ ϕ Ωϕ Ω= = − − − −






   )39(

3 3 3 3
ˆˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )i i out out in in in inv t r t x q t i x q t j x q t k x jϕ ϕ Ωϕ Ω= = − − − −






 

مرتب سازی رابطه فوق، رابطه به صورت زیر به دست مي آید:

3 3

3 3

ˆ( ) [ ( ) ( )] [
ˆˆ( ) ( )] [ ( ) ( )]

i out out

in in in in

v t x q t i x

x q t j x q t k

ϕ Ω

ϕ Ωϕ

= − + − −

+ −







 )40(

X1 )راستای ارتعاشات خارج  اگر مؤلفه سرعت در راستای محور 
)راستای   X2 محور  راستای  در  سرعت  مؤلفه   ،vout پره(  صفحه  از 
 X3 راستای  در  سرعت  مؤلفه  و   vin پره(  صفحه  داخل  ارتعاشات 
به صورت  معادالت سرعت  نامگذاری شود،   v3 پره(  )راستای طولی 

زیر خواهند بود:

3 3 3

3 3

3 3 3

( , ) ( ) ( )
( , ) ( ) ( )

( , ) ( ) ( )

in in in

out out out

in in

v x t x x q t
v x t x q t
v x t x q t

Ω ϕ
ϕ
Ωϕ

= − −
 = −
 = −



  )41(

 vin ،vout که همان رابطه )6( است. از آن جا که مولفه های سرعت
X3 هستند، بر  X2 و   ، X1 v3   به ترتیب در راستای محورهای   و 
یک دیگر عمود هستند. لذا انرژی جنبشی پره مطابق رابطه )4( مقاله 
خواهد بود. بنابراین، در استخراج سرعت مطلق نقطه ای روي پره به 
X3 از محور آن، تنها از فرض ثابت بودن سرعت دورانی پره  فاصله 

)Ω( استفاده شده است.

 ) outf و   inf  ( باد  نيروي  پيوست 2: نحوه استخراج مؤلفه های 
ارائه شده در روابط )15( و )16(:

در ذیل، نحوه یافتن دامنه نیروي باد بر حسب سرعت متوسط باد 
به روش تئوری المان پره بر اساس مرجع ]9[ ارائه می گردد:

پره  روی  باد  از  ناشی  ایرودینامیکی  نیروهای  پره،  المان  تئوری 
توربین را با درنظر گرفتن مشخصات ایرفویل پره محاسبه می کند. در 
شکل 17، مدل پره و همچنین، مولفه های نیروهای ایرودینامیکی و 
سرعت نسبی باد اعمالی بر پره، بر اساس تئوری المان پره نشان داده 

شده اند. 
باد  توربین  پره  صفحه  در  حرکت  موجب  که  باد  نیروی  دامنه 

می شود، از رابطه زیر قابل محاسبه می باشد ]9[:

( , ) cos( ) ( , )sin( )Edgewise N L DP P P r t P r tϕ ϕ= = +  )42(

DP به ترتیب نیروی های برا و پسا  LP و  ϕ زاویه حمله،  که در آن 
می باشند که از روابط زیر قابل محاسبه اند ]9[:

21( , ) ( , ) ( ) ( )
2L rel lP r t v r t c r Cρ α=  )43(

21( , ) ( , ) ( ) ( )
2D rel dP r t v r t c r Cρ α=  )44(

) ضریب  )lC α ) قطر المان پره،  )c r ρ چگالی پره،   که در آن 
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relv سرعت نسبی ناشی از  ) ضریب پسا است. همچنین،  )dC α برا و 
باد روی پره می باشد که از رابطه زیر قابل محاسبه است ]9[:

2 2 2
0( , ) [ ( , )(1 )] ( ) (1 )relv r t v r t rα Ω α′= − + +  )45(

همچنین رابطه فوق به صورت تقریبی می تواند به صورت رابطه زیر 
محاسبه شود:

2 2
0 ( )relv v rΩ= +  )46(

v0 سرعت متوسط باد است.  که در آن 
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