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بهکارگیری روش ميرايي شانت به منظور کاهش ارتعاشات صفحهاي پره توربين باد مقیاس
کوچک با درنظرگرفتن اثر کوپلينگ ارتعاشات
حامد بيگلري ،وحيد فخاري

*

دانشکده مهندسی مکانيک و انرژي ،دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ،ايران

خالصه :اين مقاله ،به بررسي تاثير روش میرایی شانت در کاهش ارتعاشات صفحهاي پره توربين باد محور افقي مقیاس

کوچک ،با درنظرگرفتن کوپلینگ میان ارتعاشات داخل و خارج از صفحه پره ميپردازد .ابتدا با استفاده از روش
الگرانژ ،معادالت دیفرانسیل غیرخطی حاکم بر دینامیک پره به همراه ميراگر شانت استخراج ميگردند .سپس ،مدل

دینامیکی مذکور با مقايسه فرکانس طبيعي حاصل از حل عددي معادالت با مقدار متناظر بهدستآمده از یک نرمافزار
المان محدود ،اعتبارسنجی میگردد .در ادامه ،با انجام آنالیز حساسیت و انتخاب تابع هدف و قیود مناسب ،پارامترهاي
ميراگر شانت با استفاده از روش الگوريتم ژنتيک برای یک پره واقعی بهينهسازي میگردند .الزم به ذکر است که در

این پژوهش ،نيروي باد اعمالی به پره به صورت سينوسي و با فرکانس متغير ،در چهار سرعت مختلف در نظر گرفته

میشود .پس از حل معادالت دینامیکی حاکم ،به منظور ارزیابی موثربودن روش مذکور در کاهش ارتعاشات ،نتایج

حاصل از اين پژوهش با نتایج حاصل از بهکارگیری میراگر جرمی تنظیمشده بهینه برای کاهش ارتعاشات صفحهای
پره ،مقایسه میگردد .نتایج مقايسه نشان ميدهد که هر دو روش تاثير مطلوبي در کاهش ارتعاشات دارند .همچنين

در سرعتهای باد پایین میرایی شانت تاثیر بیشتری در کاهش ارتعاشات دارد.
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پره توربین باد

کاهش ارتعاشات صفحهای

میرايي شانت

بهینهسازی

کوپلينگ ارتعاشات

نيمهفعال و کنترل غيرفعال تقسيمبندي ميشوند .کاهش ارتعاشات

انرژي باد به عنوان يک منبع انرژي تجديدپذير مورد بررسيهاي

صفحهاي پره توربين باد با استفاده از روش کنترل فعال توسط استاينو

فراواني قرار گرفته است [ .]3-1انرژي برق توليدي از باد بهزودي

و همکارانش [ ]7مورد مطالعه قرار گرفت .آنها اثرات شتاب گريز از

ميتواند به عنوان منبعي براي شارژ خودروهاي الکتريکي تبديل شود

مرکز و جاذبه را در معادالت ديناميکي حاکم بر مسئله لحاظ نمودند

[ .]4انرژي باد همچنين ميتواند براي روشنايي خيابانها استفاده

و با بهکارگيري روش کنترلي ذکرشده ميزان ارتعاشات در انتهای

شود [ .]5مهمترين نوع ارتعاشات در پرههاي توربين باد ارتعاشات

پره را تا حد زيادي کاهش دادند .آناليز عددي و همچنين کنترل

صفحهاي است [ .]6در صورت کنترل اين نوع ارتعاشات ميتوان

ارتعاشات پره هوشمند توربين باد با بهکارگیری پيزوالکتريک و ارايه

هزينههاي تعمير و نگهداري را کاهش داده ،همچنين بازده توربينها

نوعي روش کنترل فعال با درنظرگرفتن تاثيرات کوپلينگ مکانيکي

را افزايش داد.

و الکتريکي توسط کيااو و همکارانش [ ]6مورد بررسي قرار گرفت.

تاکنون روشهاي متعددي براي کاهش ارتعاشات پرههاي توربين

در حوزه کنترل نيمهفعال ،باسو و همکاران [ ]8يک روش نيمهفعال

بادي استفاده شده است که عمدتا به سه روش کنترل فعال ،کنترل

با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیمشده برای کنترل ارتعاشات
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ارتعاشات برج آن ارائه نمودند .چن و همکارانش [ ]9با استفاده از

نصب شدند .شبيهسازي در نرمافزار اجزا محدود و متلب انجام شد و

نوعي روش کنترل نيمهفعال فازي ،کاهش ارتعاشات صفحهای پره

کاهش  42درصدي ارتعاشات مالحظه گرديد .شيواشانکار و کانداگال

توربین باد را مورد بررسي قرار دادند .روش کنترلي آنها بر اين مبنا

[ ]14مدلي تحليلی را براي کاهش ارتعاشات تير يکسرگيردار با

است که سيستم کنترل فازي با اعمال ولتاژ متناسب با ارتعاشات

استفاده از روش ميرايي شانت بهينه ارائه دادند .تير داراي سطح مقطع

به دمپر مگنتورئولوژي ميرايي الزم براي کاهش ارتعاشات را فراهم

مستطيلي بوده و پيزوها به هر دو سمت باال و پايين تير متصل شدند.

ميکند .ژانگ و نيلسن [ ]10در حوزه کنترل غيرفعال ،از میراگر

پس از انجام تستهاي آزمايشگاهي آنها دريافتند که مدل تحليلي با

مايع قابلتنظيم براي کاهش ارتعاشات پره چرخان توربين باد استفاده

نتايج آزمايش مطابقت خوبي دارد .براي نمونه فرکانس ارتعاشات در

کردند .آنها با مقايسه ميراگر مايع با میراگر غلتکي بيان کردند که،

مدل تحليلي  22/879هرتز و در مدل آزمايشي  22/825هرتز بود.

اگرچه ميزان تاثير میراگر غلتکي از میراگر مايع در کاهش ارتعاشات

نویسندگان اين مقاله در مقاله ديگري کاهش ارتعاشات صفحهای

بيشتر است ،اما میراگر مايع مزايايي چون تنظيم آسانتر براي

پره توربین باد مقیاس کوچک را با بهکارگیری میراگر جرمی

بهينهسازي و سهولت در نصب و بهکارگيري را دارد.

تنظیمشده بهینه مورد برررسی قرار دادند [ .]15اما در آن پژوهش،

یکی از روشهای غیرفعال کاهش ارتعاشات ،استفاده از روش

اثر کوپلينگ ارتعاشات داخل و خارج از صفحه ،تاثير نيروهاي وزن و

میرایی شانت است .اساس عملکرد این روش بر مبناي افزودن ميرايي

گریز از مرکز پره در استخراج معادالت دینامیکی حاکم لحاظ نگردید

به سيستم و تبدیل انرژی ارتعاشی نامطلوب به انرژی گرمایی است .در

و از مدل سادهتری استفاده شد .لذا در پژوهش دیگري [ ،]16با

روش ميرايي شانت ،يک ماده پيزوالکتريک ،انرژي مکانيکي ناشی از

درنظرگرفتن اثرات کوپلینگ ارتعاشات داخل و خارج از صفحه و

ارتعاشات نامطلوب را به انرژي الکتريکي تبديل کرده و سپس از طريق

همچنین ،نیروهای جاذبه و گریز از مرکز ،مدل نسبتا کاملی برای پره

يک مدار ،اين انرژي الکتريکي به صورت انرژي گرمايي تلف ميشود.

توربین باد در نظر گرفته شد و بر اساس آن ،پارامترهای بهینه میراگر

نحوه قرارگيري اين پيزوالکتريکها بسته به مسئله و سازه مورد

جرمی استخراج و کاهش ارتعاشات صفحهای پره توربین باد مقیاس

بررسي ميتواند به صورتهاي ستوني ،دايرهاي و  ...باشد .مدارهاي

کوچک مورد بررسی قرار گرفت.

شانت عموما داراي يک مقاومت ،يک مقاومت و سلف ،مقاومت متغير
و در برخي موارد شامل خازن ميباشند [.]11

همچنین ،نویسندگان این مقاله براي نخستين بار در مقاله
ديگري روش میرایی شانت را به منظور کاهش ارتعاشات صفحهای

در حوزه ميرايي شانت ،ريد و همکارانش [ ]12روش کنترلي

پره توربین باد مقیاس کوچک پیشنهاد و موثربودن آن را با ارائه

غيرفعال شانت را براي کاهش ارتعاشات پنلهاي کناري ماهواره بهکار

شبیهسازیهای مناسب ،مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج حاصل ،بیانگر

بردند .معادالت حرکت با روش مود فرضي به دست آورده شدند.

کارآیی مناسب روش مذکور در کاهش ارتعاشات پره است [.]17

تاثير روش کنترلي به صورت گشتاور اعمالي به پايه پنل شبيهسازي

اما در پژوهش مذکور ،از تاثير کوپلينگ ارتعاشات داخل و خارج از

شده است .نتايج نشان دادند که افزودن پيزوالکتريکها به سيستم و

صفحه پره توربین باد براي سادهسازي در مدلسازی پره صرفنظر

اعمال روش ميرايي شانت موجب کاهش ارتعاشات پنلها خواهد شد.

شده بود .نویسندگان این مقاله در پژوهش دیگری [ ]18به بررسی اثر

همچنين آنها دريافتند که مدار مقاومت و سلف تاثير بيشتري نسبت

لحاظنمودن کوپلینگ ارتعاشات در مدلسازی دینامیکی بر ارتعاشات

به مدار مقاومت تنها براي کاهش ميرايي دارد .ماکراني و باستاتيس

صفحهای پره پرداختند .نتایج بهدستآمده نشان داد که لحاظنمودن

[ ]13روش ميرايي شانت همراه با پيزوالکتريکهاي متقارن را براي

اثر کوپلینگ ارتعاشات در مدلسازی ،اثر قابلتوجهی بر پیشبینی

کاهش ارتعاشات پرههاي حول يک استوانه چرخان مورد بررسي قرار

رفتار ارتعاشی پره دارد .به عبارت دیگر ،اگرچه لحاظنمودن تاثير

دادند .آنها بيان کردند که براي تحليل کل سازه درنظرگرفتن تنها

کوپلينگ باعث پيچيدگي نسبتا زيادي در معادالت حرکت ميشود،

يک پره از کل پرههاي موجود حول استوانه کافي خواهد بود .در

ولی منجر به دستیابی به مدل دینامیکی دقيقتر پره خواهد شد .اين

پژوهش آنها ،بر روي يک ديسک آلومينيومي  12پيزو الکتريک

امر ،انگیزه اصلی برای نویسندگان ایجاد نمود که در اين مقاله ،کاهش
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ارتعاشات صفحهای پره توربین باد مقیاس کوچک با استفاده از روش
میرایی شانت و با درنظرگرفتن مدل ارتعاشی نسبتا کامل پره شامل

()1

کوپلینگ ارتعاشات داخل و خارج صفحه پره را مورد ارزیابی قرار
دهند که همین موضوع ،نوآوری اصلی این مقاله است.
در بخش  2معادالت ديناميکي حاکم بر ارتعاشات پره توربين
باد به همراه ميراگر شانت با درنظرگرفتن کوپلینگ ارتعاشات داخل
و خارج از صفحه و با استفاده از روش الگرانژ استخراج شده و
اعتبارسنجی میگردند .در بخش  3پس از انجام آنالیز حساسیت و
انتخاب تابع هدف و قیود مناسب ،پارامترهاي ميراگر شانت به روش

ارزیابی عملکرد روش ميرايي شانت در مقایسه با یکی از روشهاي
معمول ،ميزان کاهش ارتعاشات پره با بهکارگیری ميراگر شانت بهینه
و همچنین ميراگر جرمي تنظيمشده بهینه مورد بررسی و مقايسه قرار
میگیرند .در بخش  5نتیجهگیری مقاله ارائه میگردد.
 -2معادالت ارتعاشي و اعتبارسنجي
در این بخش نحوه بهکارگيري ميرايي شانت در پره توربين باد
بهمنظور کاهش ارتعاشات مورد بررسي قرار گرفته و معادالت حرکت
پره با ميرايي شانت استخراج ميشوند .فرضيات مسئله به صورت زير
است:

j = 1, 2,3

از روابط ( )2و ( )3به ترتيب جابهجايي صفحهاي و خارج از صفحه
پره توربين باد ،در هر نقطه قابلمحاسبه است:
()2

) u in (x 3 , t ) = −ϕin (x 3 )q in (t

()3

الگوريتم ژنتيک بر اساس مدل ارتعاشی پره توربين باد با لحاظ نمودن
کوپلینگ ارتعاشات بهينهسازي میگردند .در بخش  4به منظور

2π
)( j -1
3

=( Ψ j
t ) Ωt +

) u out (x 3 , t ) = −ϕout (x 3 )qout (t
که در آن

و

شکل مودهاي اول نرمالشده

برای ارتعاشات داخل و خارج از صفحه ميباشند .همچنين

و

به ترتيب بخشهاي زمانی جابهجايي صفحهاي و خارج از
صفحه پره توربين باد است .در شکل  2نحوه قرارگيري ميرايي شانت
در پره توربين باد به همراه مختصات مربوط به آن آورده شده است.
توجه شود که براي نصب پيزوالکتريکها در پره ابتدا صفحه کوچکي
از جنس خود پره را به صورت افقي در پره نصب ميکنيم سپس
پيزوالکتريکها را بر روي اين صفحه قرار ميدهيم .در شکل  3مدار
معادل ميرايي شانت نشان داده شده است.
انرژي جنبشي پره به همراه صفحه نصبشده درون پره و همچنين
پيزوالکتريکها بهصورت رابطه زير قابلمحاسبه ميباشد:

الف) پره انعطافپذير در نظر گرفته شده است.
ب) سرعت دوراني پره ثابت فرض شده است.
ج) اثرات نيروهاي گريز از مرکز و مولفه جاذبه در راستاي طولي
پره در استخراج معادالت لحاظ شدهاند.
د) اثر کوپلينگ ارتعاشات داخل و خارج از صفحه پره در استخراج
معادالت دینامیکی در نظر گرفته شدهاند.
ه) از شکل مود پيچشي پره صرفنظر شده است.
 -2-1استخراج معادالت دینامیکی حاکم بر پره با میراگر شانت
در شکل  1نماي پرههاي توربين بادي همراه با سیستم مختصات
مربوطه براي يک پره نشان داده شده است .با فرض اينکه سرعت

صفحهای و
ارتعاشات
relatedحالت
مربوطه در
توربينinباد و مختصات
 .1 andپره
flapwiseشکل
. 1. Wind turbine
blade
and the
coordinates
edgewise
][16
vibrationsپره j
براي
دوراني پره ثابت و برابر با  Ωاست ،زاويه آزيموس
خارج از صفحه []16
ام از رابطه زير محاسبه ميشود [:]16
Fig.ﮫ ][۱۶
Windاز1.ﺻﻔﺣ
turbineو ﺧﺎرج
bladeﺻﻔﺣﮫای
ارﺗﻌﺎﺷﺎت
ﺣﺎﻟت
 coordinatesﻣرﺑوطﮫ
ﺗورﺑﯾن ﺑﺎد و ﻣﺧﺗﺻﺎت
ﺷﮑل  :۱ﭘره
and
relatedدرthe
in
]edgewise and flapwise vibrations [16
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شکل  .3مدار معادل روش شانت []12

]Fig. 3. The equivalent circuit of the shunt method [12

]Fig. 3. The equivalent circuit of the shunt method [12
] [۱۲ﺷﮑل  :۳ﻣدار ﻣﻌﺎدل روش ﺷﺎﻧت

با

نمایش داده شود ،مشابه روند ارائهشده در مرجع []16

برای یافتن رابطه ( ،)6رابطه زیر برای سرعت پيزوالکتريکها به دست
خواهد آمد:

 andباد به
توربين
پيزوالکتريکها در پره
قرارگيري
 .2bladeنحوه
 with the releشکل
Fig. 2. Packaging of the plate
piezoelectric
صفحهinو layers
the wind
turbine
مختصات مربوطه []17
همراه
][17
= ) v in , piezo (x 3 , t
−Ω x z i − ϕin (x z i )qin (t ) − q p
Fig. 2. Packaging of the plate and piezoelectric layers in

ﻣﺧﺗﺻﺎتthe
wind turbine
with
relevant
coordinates
ﮑل  :۲ﻧﺣوه ][17
[)۱۷
 bladeﺑﮫ ھﻣراه
ﺗورﺑﯾن ﺑﺎد
theﭘره
ھﺎ در
ﭘﯾزواﻟﮑﺗرﯾﮏ
ﻗرارﮔﯾري ﺻﻔﺣﮫ و
ﻣرﺑوطﮫ ] (7
) v out , piezo (x 3 , t ) = −ϕout (x z )qout (t
i


) v 3, piezo (x 3 , t ) = −Ωϕin (x z i )q in (t

()4

T = T blade + T plate + T piezo

بخش مربوط به انرژي جنبشي پره از رابطه ( )5قابلمحاسبه
است [:]16
L

2
3

= T piezo
= T blade

(x 3 , t ) + v (x 3 , t ))dx 3

که در آن

()6

ميباشد .در نتيجه بخش مربوط به انرژي جنبشي پيزوالکتريکها از
رابطه زیر قابلمحاسبه است:

1
) µ (x 3 )(v in2 (x 3 , t
2 ∫0

()5

که در آن

نشاندهنده سرعت پيزوالکتريکها نسبت به پره

2
out

+v

جرم واحد طول پره است .همچنين [:]16

()8







v in2 , piezo
 2
 + v out , piezo
 2
 + v 3, piezo

1 n
∑ 2m piezo
2 i =1

که در آن n ،تعداد رديفهاي پيزوالکتريک افزودهشده به پره

) −Ω x 3 − ϕin (x 3 )qin (t
= ) v in (x 3 , t

) v out (x 3 , t ) = −ϕout (x 3 )qout (t
) v (x , t ) = −Ωϕ (x )q (t
in
in
3
 3 3
اگرچه پيزوالکتریکها بر روی پره نصب شده و با پره حرکت

میکنند ،به دلیل انعطافپذیری دارای حرکت نسبی نسبت به پره نیز
هستند .اگر جابجایی پيزوالکتریکها نسبت به پره در راستای محور
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است ،ضريب  2نيز به علت اين است که دو رديف پيزوالکتريک وجود
دارد ،يک رديف در باال و ديگري در پايين صفحه نصب شده در
پره (شکل  .)2همچنين زير نويس

مختصه مرکز طولي صفحه

نصبشده در پره و نيز مختصه مرکزي در راستاي طول پيزوالکتريک
ميباشد که از رابطه ( )9قابلمحاسبه است (در اين مقاله پيزوها در
راستاي عرض صفحه نصب شدهاند و طول پيزوها با طول صفحه برابر
است بنابراين مرکز پيزو بر مرکز صفحه افزوده شده به پره منطبق
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است).

2

x si + x ei
2

()9

L

 d 2ϕout (x 3 ) 
= ∫ EI out (x 3 ) 
 dx 3
dx 32


0

= x zi

2

L
  d ϕ (x ) 
+Ω 2 ∫  ∫ µ (r )rdr   out 3  dx 3

0x
  dx 3

()14

انرژي جنبشي صفحه نصب شده در پره از رابطه زير به دست

L

2

L
  d ϕ (x ) 
− g cosΨ j ∫  ∫ µ (r )dr   out 3  dx 3

0x
  dx 3

ميآيد.
= T plate

L

) (

2
2
ϕout

x z i qout
+


Ω 2 x z2 +

i


ϕin2 x z qin2 +

i


 2Ω x z ϕin x z qin + 
i
i


2
2
2
Ω ϕin q in




()10

1
m plate
2

) (

) (

= kc

()15

) EI in _ out (x 3

 d ϕout (x 3 ) 
(x 3 )  
 dx 3
  dx 3

dx 3 
in

انرژي پتانسيل پره به همراه صفحه نصبشده درون پره و
پيزوالکتريکها بهصورت رابطه ( )11قابلمحاسبه ميباشد.

k out

مدول يانگ،

و

L

∫  d ϕ


0

به ترتيب ممانهاي دوم

سطح پره در راستاي ارتعاشات داخل و خارج از صفحه ميباشند.
ممان دوم سطح پره براي کوپلينگ ارتعاشات است.

()11

U = U blade + U plate + U piezo

بخشهاي دوم و سوم معادالت ( )13و ( )14به ترتيب نمایانگر
سختی ناشي از نيروهاي گريز از مرکز و مولفه جاذبه در راستاي طولي
پره ميباشند .در شکل  4نحوه تاثير نيروي جاذبه بر پره توربين باد

که در آن [:]16
1
k in q in2
2

()12

قابلمالحظه است.
مشابه با پره ،انرژي پتانسيل صفحه نصبشده در پره به صورت

= U blade

1
2
+ k out qout
+ k c q in qout
2

زير قابلمحاسبه است:

همچنين:
2

L

 d 2ϕin (x 3 ) 
= ∫ EI in (x 3 ) 
 dx 3
2
dx
3


0
2

()13

k in

L
  d ϕ (x ) 
+Ω ∫  ∫ µ (r )rdr   in 3  dx 3
0x
  dx 3 
2

L

2

L
  d ϕ (x ) 
− g cosΨ j ∫  ∫ µ (r )dr   in 3  dx 3
0x
  dx 3 
L

شکل  .4نحوه تاثير نيروي جاذبه بر پره

Fig. 4. Effect of the gravity force on the blade
Fig. 4. Effect of the gravity force on the blade
ﺷﮑل  :۴ﻧﺣوه ﺗﺎﺛﯾر ﻧﯾروي ﺟﺎذﺑﮫ ﺑر ﭘره
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1
k in _ plate q in2 +
2

()16

) ∂ 2u 2 ( x 3 , t

=
U plate

1
2
k out _ plate qout
+ k c _ plate q in qout
2

∂x 32

()21

) q in (t

= k in _ plate
()17

2

) ∂ ϕ (x 3
∂x 32

 d 2ϕin (x 3 ) 
E plate I in _ plate ∫ 
 dx 3
dx 32

xe 

2

که در آن

xs

= U piezo

()19

)

xs

 d ϕin (x 3 )   d ϕout (x 3 ) 

 dx 3
dx 3   dx 3

xe

∫ 

()23

الزم به ذکر است که به علت تاثير بسيار ناچيز نيروهاي گريز
از مرکز و مولفه جاذبه در راستای طولی (محور

صفحه نصبشده در پره ،در استخراج روابط ( )17و ( )18از آنها
صرفنظر شده است .براي محاسبه انرژي پتانسيل پيزوالکتريکها،
رابطه الکترومکانيکي براي پيزو به صورت زير است [:]12

تنش مکانيکي،

ثابت دي الکتريک،
ديالکتريک و

i

)   (S 1
 ( D )i
  3

) (

) (

کرنش،

ميدان الکتريکي،

سختي مکانيکي،

جابهجايي الکتريکي ميباشد.

ضريب
و

از

روابط ( )21و ( )22محاسبه ميشوند.

)

) (

که در آن
جايگذاري

)

() (
) (
∫ ∫∫
() (

i 2
 D i
C
S
(
)
11
1


i
i
i
)  −2 h31 ( S 1 ) ( D 3

i
i 2
 + β33s
) D3
(


)

نشاندهنده راستاي ارتفاع،

راستاي عرضي و

1
h +h i
x ei bti 2 p t
1
hp
2

x si 0

نشاندهنده

نشاندهنده راستاي طولي ،ميباشد .با
و

از روابط ( )21و ( )22در رابطه ( )23و

انتگرالگيري ،انرژي پتانسيل پيزوالکتريکها به صورت زير بهدست
ميآيد.
()24
که در آن:
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)

) (

) ((
) ((

 ( S )i C D i ( S )i − h i ( D )i + 
11
1
31
3
 1

= ∫
dv

i
 ( D 3 )i − h31i ( S 1 )i + β33s ( D 3 )i 





 dx 3dx 1dx 2




) در سختی کل

 (T1 )i 
=

i 
( E 3 ) 
 C D i − ( h )i
31
 11
i
i

s
 − ( h31 ) − β33

(

1 n 
i
i
i
i
2  ∫ ( S 1 ) (T1 ) + ( E 3 ) ( D 3 ) dv 
∑

2 i =1 

) E plate I (in _ out ) _ plate (x 3

که در آن

نشاندهنده جابهجايي پيزوالکتريک نسبت به

محاسبه انرژي پتانسيل جفت پيزوالکتريکها استفاده ميشود [.]19

= k c _ plate

()20

i
e

(x

b

i

) ( D3

صفحهاي که بر روي آن نصب شده است ميباشد .از رابطه ( )23براي

 d 2ϕout (x 3 ) 
E plate I out _ plate ∫ 
 dx 3
dx 32

xe 





qp

i
t

=

= −x 2

xs

= k out _ plate
()18

()22

)

= −x 2

) (S 1

2

که در آن:
− x si

i

= U piezo
α q in2 − 2β q in q p + γ q p2

نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر ،دوره  ،53شماره  ،4سال  ،1400صفحه  2073تا 2088

=α







()25

 1 i i 3
 12 bt ht

 + 1 h i + h  2 b i h i

t
p 
t t
 4

) (

i



 C 11D
∑
i =1 


) (

2

 ∂T  ∂T
∂U
+
=
Fout

−
 ∂qout  ∂qout ∂qout

()30

n

 ∂ 2ϕ ( x 3 ) 
∫i  ∂x 32  dx 3
xs 

x ei

 ∂T
∂U  n

+
=
2V 
 −
∑


 ∂q p ∂q p  i =1

()31

 ∂T

 ∂q p

d
dt
d
dt

نيروهاي تعميميافته به صورت روابط ( )32تا ( )34قابلمحاسبه






( h31 )i hti

β = ∑ i
1


i =1   ht + h p 
x ei − x si

n

)

(

()26
) ∂ 2ϕ ( x 3
dx 3
∂x 32






()27
که در آن

ارتفاع پيزو،

نصبشده در پره و

هستند.

)

) (
(

()32

 n 2m piezo 
∑+ 
 ϕin (x z i ) g sinΨ j
 i =1 + m plate 

∫

n

()33

=F
f out − cout qout
out

ارتفاع صفحه

di
= V
−Ri − L
=
dt
 n

 n

−R  ∑ 2q p  − L  ∑ 2qp 
=
= i 1

i 1


عرض صفحه نصبشده در پره است .در ضمن،

خواهیم داشت:

()34

=
δW ext Fin δ q in + Fout δ qout

و

n

= +V δ ∑ 2q p
Fin δ q in
i =1

 n

+  ∑ 2V  δ q p
 i =1


+ Fout δ qout

که در آن مجموع نيروهاي وارد بر پره در راستاي صفحهاي،
مجموع نيروهاي وارد بر پره در راستاي خارج از صفحه و
مجموع نيروهاي ناشي از مدار شانت هستند .معادالت
الگرانژ برای پره با ميرايي شانت بهصورت معادالت زير میباشند:
()29

0

x si

با بهکارگیری اصل کار مجازي براي محاسبه کار نيروهاي تعميمیافته

()28

L

+ g sinΨ j ∫ µ (x 3 )ϕin (x 3 )dx 3

x ei

 βs i hi
t
33
γ = ∑ i i
x e − x si
i =1  bt


عرض پيزو،

=F
f in − c in qin
in

 ∂T  ∂T
∂U
+
=
Fin

−
 ∂qin  ∂q in ∂q in

به ترتيب نمایانگر مولفههای نيروي باد در راستاهای

صفحهاي و خارج از صفحه پره هستند .دامنه اين نيروها با استفاده از
روش تئوري المان پره محاسبه میگردد [ .]7همچنين

و

ت صفحهاي و خارج از صفحه
به ترتيب نمایانگر ميرايي سازه در جه 
ش سوم معادله ( )32مربوط به نیروی ناشی از وزن خود
هستند .بخ 
پره و بخش آخر معادله ( )32نيروي ناشي از جرم صفحه نصبشده در
پره به همراه پيزوالکتريکها در جهت ارتعاش داخل صفحه هستند.
با جايگذاري روابط انرژي جنبشي ،پتانسيل و نيروهاي

d
dt

تعميميافته در معادالت الگرانژ ،معادالت نهايي ارتعاشي پره با میرايي
شانت بهصورت زير به دست ميآيند:
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)  qin


سطح ،سطح مقطع و شکل مودها ،از روابط موجود در مرجع []16

n


 2
+
+
m
m
 in  plate ∑ 2m piezo  ϕin (x z i
i =1




که توسط نويسندگان همين مقاله براي پره مورد بررسی ارائه شده
است ،استفاده ميشود .براي نمونه شکل مودهاي اول ارتعاشات داخل

n

+ ∑ 2m piezo ϕin (x z i )qp + c in qin

و خارج از صفحه در شکل  5نشان داده شده است.

i =1





q in

)Ω 2 






()35

 k in + k in _ plate + 2α

   m in + m plate 
+ 
 2
n
−
 ϕin (x z i
   + 2m
piezo
∑   

  i =1

 -2-2اعتبارسنجي
بهمنظور اعتبارسنجي مدلسازي ارائهشده در بخش قبل ،نتايج
حاصل از حل معادالت دینامیکی پره در متلب با نتايج متناظر از

= −2 β q p + ( k c + k c _ plate ) qout
f in

شبيهسازي با استفاده از یکی از نرمافزارهای مهندسی مورد مقايسه
قرار میگیرند .در شکل  6شکل مود اول ارتعاشات صفحهاي پره

L

+ g sinΨ j ∫ µ (x 3 )ϕin (x 3 )dx 3

مشاهده ميشود .مقدار فرکانس طبيعي ارتعاشات صفحهای با

0

شبيهسازي در نرمافزار برابر با  64رادیان بر ثانيه میباشد .همچنین،

n


) + g sinΨ j  m plate + ∑ 2m piezo  ϕin2 (x z i
i =1



مقدار فرکانس طبيعي ارتعاشات صفحهای با حل عددی معادالت در
متلب بدون درنظرگرفتن تاثير کوپلينگ ارتعاشات ،برابر با  69رادیان


)  qout

()36

()37

n


 2
m
+
m
+
 out  plate ∑ 2m piezo  ϕout (x z i
i =1



+cout qout + ( k out + k out _ plate ) qout

بر ثانیه بهدست آمده است که  %12با نرم افزار اختالف دارد .زماني
که کوپلينگ ارتعاشات در معادالت لحاظ ميشود ،مقدار فرکانس
طبيعي ارتعاشات صفحهای برابر با  62راديان بر ثانيه ميباشد که

= + ( k c + k c _ plate ) q in
f out

 %4با نرمافزار اختالف دارد .همانطور که مشاهده ميشود زماني
که تاثيرات کوپلينگ در معادالت لحاظ ميشود ،فرکانس طبيعي
بهدستآمده ناشي از حل عددي معادالت ،به فرکانس بهدستآمده از

n
n
 n

+
2
m
 ∑ piezo ∑∑ 4L  qp
=
=i 1
i 1
=i 1

 n

+  ∑ 2m piezo ϕin (x z i )  qin
 i =1

n
n


= +  ∑∑ 4R  q p + 2γ q p − 2 β q in
0
=i 1 =i 1


نرمافزار بسيار نزديکتر است.
1
In-Plane
Out-of-Plane

0.9
0.8

0.6

که در آن:

0.5
0.4
0.3

()38
()39

L
m in = ∫ µ (x 3 )ϕin2 (x 3 )dx 3
0

Normalized Mode Shape

0.7

0.2
0.1
1.2

1

0.6
0.8
)Blade Length (meter

0.4

0.2

0

0

L
2
m out = ∫ µ (x 3 )ϕout
(x 3 )dx 3
خارج از
صفحهاي و
ارتعاشات
مربوط به
vibrationsشکل
] [16شکل .5
صفحهFig.
5. Mode
shapes
of the
edgewise
مودهايand
flapwise
0

براي محاسبه تابعهاي مربوط به جرم واحد طول ،ممانهاي دوم

[]16
Fig.
5. Mode
shapes
ارﺗﻌﺎﺷﺎتof the
edgewise
ﻣﻮدﻫﺎي and
flapwise
vibraﺻﻔﺤﻪ ][16
ﺧﺎرج از
ﺻﻔﺤﻪاي و
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ
ﺷﮑﻞ :5
]tions [16
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توربين باد
ای پره
windصفح
ارتعاشات
مود اول
forشکل
شکل .6
Fig. 6. The first mode
shape
theهof
turbine
blade
edgewise vibrations
Fig. 6. The first mode shape of the wind turbine blade for edgewise vibrations
ﺷﮑﻞ  :6ﺷﮑﻞ ﻣﻮد اول ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺻﻔﺤﻪاي ﭘﺮه ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎد

جدول  :1مشخصات پیزوالکتریک []11
حساسیت
برایمیراگر
نامیبرای
مقادیرنامی
مقادیر
جدول :1
آنالیزحساسیت
در آنالیز
شانت در
ميراگر شانت
جدول .2
پیزوالکتریک []21
مشخصات
] material [21جدول .1
Table 1. Characteristics
of the
piezoelectric
able 2. Nominal
values
of
shunt
damper
parameters
in
the
sensitive
analysis
Table 2. Nominal values of shunt damper parameters in
]Table 1. Characteristics of the piezoelectric material [21
پارامتر

مقدار

چگالي ( 𝜌𝜌 )

0557 kg/m3

مدول االستيک ( 𝐷𝐷 𝐶𝐶 )
ثابت ديالکتريک ( ) ℎ

ضريب ديالکتريک ( 𝑠𝑠 𝛽𝛽 )

the sensitive analysis

پارامتر

مقدار

طول پيزوالکتريک

Lt = 077 mm

-0/55 × 079 V/m

عرض پيزوالکتريک

bt = 27 mm

2/58555 × 070 Vm/C

ارتفاع پيزوالکتريک

ht = 2 mm

مقاومت

R = 57 kΩ

ضريب خودالقايي سلف

L=0H

0700 N/m2

 -3بهينهسازي
براي بهينهسازي پارامترهاي ميرايي شانت ،ابتدا حساسيت و اثر
تغيير هر پارامتر در کاهش ارتعاشات مورد بررسي قرار گرفته است.
سپس بر اساس آناليز حساسيت انجامشده ،پارامترهاي موثر در ميزان
ارتعاشات به عنوان متغيرهاي بهينهسازي درنظر گرفته ميشود.
مشخصات هر پیزوالکتریک در جدول  1آورده شده است.
 -3-1آناليز حساسيت
براي آناليز حساسيت بيشينه ارتعاشات انتهاي پره به عنوان تابع
هدف در نظر گرفته ميشود ،که بر اساس يک مجموعه از مقادير
نامی در جدول  2براي ميراگر شانت ،بيشنه ارتعاشات انتهاي پره

بهدست آورده شده است .براي نشاندادن يک نمونه از نحوه انجام
آناليز حساسيت ،در شکل  7نمودار حساسيت تابع هدف (بيشينه
ارتعاشات انتهاي پره) نسبت به تغييرات طول پيزوالکتريک نشان
داده شده است .آناليز حساسيت ساير مشخصهها بهطور مشابه صورت
گرفته است.
همانطور که در شکل  7مشاهده ميشود هر چه طول پيزوالکتريک
بيشتر باشد ،ارتعاشات کاهش بيشتري مييابد .بهطور مشابه با انجام
آناليز حساسيت براي ساير مشخصهها نتايج زير حاصل شد:
 -هر چه مکان نصب پيزوالکتريک به نوک پره نزديکتر باشد ،اثر
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آن در کاهش ارتعاشات بيشتر ميشود .اما با توجه به محدودیت فضا
در قسمت انتهای پره امکان اتصال پیزوها به انتهای پره وجود ندارد و

 در مجموع افزايش مقدار مقاومت موجب کاهش بيشتر ارتعاشاتميشود ،اما اين کاهش الگوي منظم و ثابتي ندارد.

تنها میتوان آنها را در فاصله  20سانتیمتر از انتهای پره نصب نمود.

 -افزايش مقدار ضريب القاگر تا حد مشخصي موجب کاهش

 -هر چه عرض پيزوالکتريک بيشتر باشد ،ارتعاشات کاهش

بيشتر ارتعاشات ميشود ،اما پس از گذشتن از آن حد تاثيری در
کاهش ارتعاشات ندارد.

بيشتري مييابد.
 -اثر تغييرات ارتفاع پيزوالکتريک بر ميزان ارتعاشات الگوي

 -با توجه به آناليز حساسيت پي برده شد که تاثير تغييرات عرض

نامنظمي دارد .پس از شبيه سازيهاي متعدد براي يافتن علت اين

پيزوالکتريک در کاهش ارتعاشات نسبت به ساير پارامترها ناچيز است.

موضوع پي برده شد که ميزان تغييرات ارتفاع پيزوالکتريک به مقاومت

بنابراين براي کمبودن جرم پيزوالکتريکها عرض آنها را کوچک

مدار شانت وابستگي زيادي دارد ،و با باالبردن مقدار مقاومت با افزايش

انتخاب ميکنيم ( 5ميليمتر براي هر پيزو).

ارتفاع ميزان ارتعاشات باز هم ميتواندکاهش يابد.
 -3-2يافتن پارامترهاي بهينه ميرايي شانت
Plot objective versus Length of the transducer

تابع هدف مسئله بهصورت ترکیبی از بيشينه جابهجايي انتهای پره
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پيزوالکتريک بر تابع
تغييرات طول
 .7تاثير
هدفFig. 7. The effect
of variations
in piezoelectric
length
شکلon
the objective function
Fig. 7. The effect of variations in piezoelectric length on
theﺑﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف
ﭘﯿﺰواﻟﮑﺘﺮﯾﮏ
ﺷﮑﻞ  :7ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻃﻮلobjective
function
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0.008
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شکل  .8منحنی پيشاني پارتو
Fig. 8. Pareto front curve
Fig. 8. Pareto front curve

جدول  :3قیود بهینهسازی و مقدار نهایی پارامترها
ﺷﮑﻞ  :8ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﭘﺎرﺗﻮ
نهايي پارامترها
andسازي و مقدار
 finalبهينه
 .3valuesقيود
 of parametersجدول
Table 3. Optimization
constraints
Table 3. Optimization constraints and final values of parameters

متغيرهاي بهينهسازي

قيود

مقدار نامي

مقدار بهينهشده

طول پيزوالکتريک (ميليمتر)

57< Lt <057

Lt = 077

Lt = 058/58

ارتفاع پيزوالکتريک (ميليمتر)

0< ht<5

ht = 2

ht = 2/66

مقاومت (کيلو اهم)

27< R <277

R = 007

R = 052/8

ضريب خودالقايي سلف (هانري)

0< L <00

L=5

L = 0/5

تعداد جفت پيزوالکتريک

0< n <5

n=8

n=6
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و جرم مجموع پیزوالکتریکها در نظر گرفته ميشود .که بهينهسازي

است ،بنابراین دامنه ارتعاشات مقدار باالیی دارد .در نقاط انتهایی

سعي بر کاهش اين تابع هدف دارد .تابع هدف مسئله در رابطه 40

مقدار جرم بیشتر است ،بنابراین دامنه ارتعاشات مقدار پایینتری دارد.

آورده شده است.

مقادیر بهینه برای پارامترهای میرایی شانت با درنظرگرفتن تاثیر هر
X
M
+W 2
X0
M0

()40

1
300

= W1
Objective

دو میزان جرم پيزوالکتريکها و درصد کاهش ارتعاشات پره ،یکی از
نقاط میانی شکل  8در نظر گرفته میشود .قيود بهينهسازي و مقدار
نهايي پارامترها در جدول  3براي  bt = 5 mmآورده شده است.

=
=, W 1 1
, W2

که در آن  W 1و  W 2توابع وزنی میباشند [ .]21علت انتخاب
توابع وزني ذکرشده در معادله  40يکسانسازي ميزان تاثير تغييرات
جرم و دامنه کاهش ارتعاشات است X .بیشینه ارتعاشات انتهای
پره و  X 0بیشینه ارتعاشات انتهای پره در حالت نامی با مقادیر
متوسط پارامترهاي ذکرشده در جدول  ۳میباشد .همچنین M

جرم مجموع پیزوالکتریکها و  M 0جرم پیزوالکتریکها در حالت
نامی با مقادير متوسط پارامترهاي ذکرشده در جدول  3است .شکل
 8نشاندهنده نقاط بهینهسازی بهدستآمده برای مساله بهینهسازی

 -4نتايج شبيهسازي و بحث
معادالت دیفرانسیل غیرخطی حاکم بر رفتار ارتعاشی پره توربین
باد با و بدون وجود ميرايي شانت با استفاده از مقادیر بهینه جدول 3
و با استفاده از روش عددی  ode45در نرمافزار متلب سیمولینک حل
میشوند .با درنظرگرفتن نیروی باد به صورت تابع سینوسی با جاروب
فرکانسی (از  30تا  250رادیان بر ثانیه) برای چهار سرعت متوسط
مختلف باد  15 ،10 ،5و  20متر بر ثانيه ،نتايج شبيهسازي به ترتيب
در شکلهاي  11 ،10 ،9و  12ارائه شدهاند.

میراگر شانت میباشد ،که به منحني پيشاني پارتو معروف است.
با توجه به نیاز طراحی ،میتوان هر یک از نقاط زیر منحنی را
بهعنوان مقدار بهینه درنظر گرفت .در نقاط ابتدایی مقدار جرم کمتر

در اشکال  9تا  12افزایش ناگهانی دامنه ارتعاشات (تشدید)
قابلمالحظه است .همانگونه که اشاره شد ،اشکال مذکور پاسخ زمانی
ارتعاشات صفحهای پره را نسبت به تحریک سینوسی باد با جاروب
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شکل  .9ارتعاشات صفحهای پره توربين باد با و بدون ميرايي شانت بهینه

شکل  .10ارتعاشات صفحهای پره توربين باد با و بدون ميرايي شانت بهینه

متر بر ثانيه

متر بر ثانيه

ﺛﺎﻧﯿﻪand without the optimal
shunt
in the presence
damperﻣﺘﺮ ﺑﺮ
ﺑﺎد 5
of a sweep sine excitation for the wind average speed of
5 m/s

ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ
 damper in the presﺑﺎد 10with and without the optimal
shunt
ence of a sweep sine excitation for the wind average
speed of 10 m/s

Fig. 10. Edgewise vibration of the wind turbine blade with and without the optimal
shunt damper
in theof the wind turbine blade with and without the optimal shunt dam
Fig. 9. Edgewise
vibration
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ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮاي ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ
ofﻨﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
ﺷﺎﻧﺖ ﺑﻬﯿ
ﺑﺪون ﻣﯿﺮاﯾﯽ
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ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎد
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ارﺗﻌﺎﺷﺎت
:Edgewise
ﺷﮑﻞ 10
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the wind
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blade
Fig.
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ﻨﻪ ﺑﺎ
 windﺑﻬﯿ
turbineﯾﯽ ﺷﺎﻧﺖ
bladeو ﺑﺪون ﻣﯿﺮا
ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎد ﺑﺎ
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جدول  :4میزان تاثیر میرایی شانت و میراگر جرمی در کاهش بیشینه ارتعاشات صفحهای انتهای پره توربین باد ( نقطه پیک
نمودارهای دامنه بر حسب زمان) با اعمال تحریک سینوسی با جاروب فرکانسی از  33تا  153رادیان بر ثانیه

Tableبر حسب
نمودارهای دامنه
پيک
توربين باد
tunedپره
اي انتهاي
 dampersصفحه
بيشينه ارتعاشات
ofجرمي در کاهش
ميراگر
تاثير ميرايي شانت
جدول  .4ميزان
4. Effect
نقطهof
the(shunt
and
mass
in suppression
maximumو the
edgewise
ثانيه
بر
راديان
250
تا
30
از
فرکانسی
جاروب
با
سينوسي
تحريک
اعمال
با
زمان)
vibration at the tip of the wind turbine blade (Peak points of the amplitude diagrams in time

)Table 4. Effect of the domain
shunt andintuned
mass dampers
in suppression
of the maximum
vibration at the tip of the
the presence
of a sweep
sine excitation
from 30 edgewise
to 250 rad/s
wind turbine blade (Peak points of the amplitude diagrams in time domain) in the presence of a sweep sine excitation
from 30 to 250 rad/s

درصد کاهش بیشینه ارتعاشات انتهای

درصد کاهش بیشینه ارتعاشات

5 m/s

59

62

07 m/s

60

69

05 m/s

55

65

27 m/s

55

60

سرعت باد

پره با میرایی شانت

انتهای پره با میراگر جرمی []11

فرکانسی از  30تا  250رادیان بر ثانیه نمایش میدهند .همانگونه که

در ضمن ،همانگونه که در شکلهاي  9تا  12مشاهده میشود ،با

در بخش  2-2اشاره شد ،فرکانس طبیعی مود اول ارتعاشی پره (با

اضافهنمودن میرايي شانت ،ميزان دامنه ارتعاشات صفحهای پره نيز

لحاظنمودن کوپلینگ ارتعاشات) برابر با  62رادیان بر ثانیه است .از

کاهش مییابد .به منظور بررسی کمی اين موضوع ،میزان کاهش

آنجا که فرکانس طبیعی مذکور در بازه جاروب فرکانسی تحریک از

بیشینه دامنه ارتعاشات و همچنین ،جذر میانگین مربعات ارتعاشات

 30تا  250رادیان بر ثانیه قرار دارد ،به هنگام عبور فرکانس تحریک

در سرعتهای متوسط مختلف باد مورد بررسی قرار میگيرد .در

از فرکانس طبیعی ،پدیده تشدید رخ داده و افزایش ناگهانی دامنه

جدول  4مقایسه میزان تاثیر میرايي شانت ،در کاهش دامنه بيشينه

ارتعاشات در اشکال  9تا  12مشاهده میشود.

ارتعاشات صفحهاي انتهاي پره توربین باد (نقطه پيک نمودارهای
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جدول  :5میزان تاثیر میرایی شانت و میراگر جرمی در کاهش جذر میانگین مربعات ارتعاشات صفحهای انتهای پره توربین باد با

توربين باد با اعمال تحريک سينوسي با
انتهایبرپره
153های
ارتعاشاتتاصفح
ميانگين مربعات
در کاهش
ميراگر جرمي
ثانیه
رادیان
فرکانسی از 33
جذربا جاروب
سینوسی
تحریک
جدول  .5ميزان تاثير ميرايي شانت و اعمال
جاروب فرکانسی از  30تا  250راديان بر ثانيه
Table 5. Effect of the shunt and tuned mass dampers in suppression of the rms edgewise vibration
Table 5. Effect of the shunt and tuned mass dampers in suppression of the rms edgewise vibration at the tip of the wind
at the tip of theturbine
wind turbine
blade in the presence of a sweep sine excitation from 30 to 250 rad/s
blade in the presence of a sweep sine excitation from 30 to 250 rad/s

درصد کاهش جذر میانگین مربعات

سرعت باد

ارتعاشات انتهای پره با میرایی شانت

[]11

5 m/s

57

07 m/s

88

87

05 m/s

86

89

27 m/s

50

58

0.18

ميانگين مربعات ارتعاشات صفحهای انتهاي پره برای پره تنها ،پره با

0.16

ميرايي شانت و پره با ميراگر جرمي صورت ميپذيرد .اين مقايسه به

0.14

صورت درصد کاهش جذرميانگين مربعات ارتعاشات پره با ميرايي

0.12

0.08

)Amplitude (m

0.1

0.06
0.04
0.02
250

ارتعاشات انتهای پره با میراگر جرمی
00

without shunt
with shunt

200

درصد کاهش جذر میانگین مربعات

100
150
)Frequency (Rad/s

50

0

شانت و پره با ميراگر جرمي ،نسبت به پره تنها در جدول  5نشان
داده شده است.
با توجه به جدول  5مشاهده میشود که میرايي شانت در کاهش
جذر ميانگين مربعات ارتعاشات صفحهای انتهای پره توربين باد تاثير
بسيار مطلوبي دارد .همچنين همانطور که مالحظه ميشود در
سرعتهاي پايين باد تاثير ميرايي شانت از ميراگر جرمي باالتر است،
اما در سرعتهاي باد باال ،میراگر جرمی تاثير موثرتري در کاهش

Fig. 13. Frequency response diagrams for the edgewise vibration of wind turbine blade with and
شکل  .13نمودار پاسخ فرکانسي ارتعاشات صفحهای پره توربين باد با و
optimal shunt damper at the wind average speed of 20 m/s

بدون ميرايي شانت بهینه برای سرعت متوسط باد  20متر بر ثاني

ارتعاشات دارد.

منظور بررسی رفتار ارتعاشی پره با افزودن میراگر شانت در
به ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ
Fig.ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎد  20ﻣﺘﺮ
ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺮاي
responseﯾﯽ ﺷﺎﻧﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ
diagramsﺑﺎ و ﺑﺪون ﻣﯿﺮا
forﭘﺮه ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎد
ﺻﻔﺤﻪاي
ﻮدار ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ
13.
Frequency
ارﺗﻌﺎﺷﺎت the
edgewise
vibration of wind turbine blade with and without the optimal shunt damper at the wind average speed of 20 m/s

دامنه بر حسب زمان) در حالت تشدید آورده شده است .همچنين
ميزان تاثير ميرايي شانت با ميراگر جرمي موجود در مرجع []16
مقايسه شده است.
با توجه به جدول  4مشاهده میشود که تاثیر میرايي شانت
در کاهش بيشينه ارتعاشات صفحهای انتهای پره توربين باد بسيار
قابلمالحظه ميباشد ،اما اندکي نسبت به ميراگر جرمي تاثير کمتري
در کاهش ارتعاشات دارد .بهمنظور درک بهتر تاثير روش ميرايي شانت

حوزه فرکانس ،تبدیل فوریه سریع بر نتایج حوزه زمان اعمال میگردد.

با اعمال تبدیل فوریه سریع بر نمودارهای حوزه زمان ارائهشده برای
تحريک باد  20متر بر ثانيه (شکل  ،)12نمودارهای پاسخ فرکانسی
مطابق شکل  13به دست میآیند .با توجه به شکل  13مشاهده
میشود که با بهکارگیری میراگر شانت ،مقدار فرکانس طبیعی پره
کمی کاهش یافته و بیشینه دامنه ارتعاشات صفحهای پره به میزان
قابلتوجهی کاهش میيابد.
 -5نتيجهگيري
در این پژوهش روش ميرايي شانت به منظور کاهش ارتعاشات

در کاهش ارتعاشات و مقايسه آن با ميراگر جرمي ،مقايسه بين جذر
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صفحهای پره توربین باد با درنظرگرفتن اثر کوپلينگ ارتعاشات داخل
و خارج از صفحه مورد بررسی قرار گرفت .ابتدا معادالت ارتعاشي
حاکم بر مسئله به صورت پيوسته و با روش الگرانژ استخراج شدند.
بهمنظور اعتبارسنجي مدلسازي ،نتايج حاصل از حل معادالت
دینامیکی پره با نتايج متناظر بهدستآمده از شبيهسازي با نرمافزار
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