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فهرستی از واژه های رایج مورد استفاده در رابطه با انرژی باد کوچک در زیر ارائه شده:
چگالی هوا :توده های هوا در واحد حجم است .چگالی هوا به انرژی موجود در باد با چگالی هوای باالتر تاثیر
می گذارد.
ایرفویل :شکل مقطع تیغه است،که برای ایجاد نیروهای لیفت قابل توجهی از حرکت هوا طراحی شده است.
بادسنج :دستگاهی است که سرعت باد را اندازه گیری می کند.
سرعت متوسط باد :سرعت باد متوسط در طی یک دوره مشخص از زمان.
تیغه :سطح آیرودینامیکی است که به تولید نیروی لیفت از حرکت باد می کند.
ترمز :سیستم های مختلفی برای جلوگیری از حرکت روتور استفاده می شود.
برش در سرعت باد :سرعت بادی که در آن یک توربین بادی شروع به تولید برق می کند.
قطع کردن سرعت باد :سرعت بادی که در آن یک توربین بادی متوقف به تولید برق می شود.
چرخش :برای حفاظت توربین که در آن روتور در جهت انحراف باد و یا کج کردن تماس می چرخد.
 :HAWTتوربین بادی محور افقی.
قطب :مرکز روتور توربین بادی ،که در آن تیغه به شفت وصل می شود.
ارتفاع توپی :فاصله عمودی بین مرکز روتور توربین بادی و زمین.
اینورتر :دستگاهی است که جریان مستقیم ( )DCرا به جریان متناوب ( )ACتبدیل می کند.
 :O&Mهزینه ی عملیات و هزینه های نگهداری.
ضریب قدرت :نسبت قدرت استخراج شده توسط یک توربین بادی به قدرت موجود در جریان باد.
منحنی قدرت :نموداری برای نشان دادن قدرت خروجی توربین بادی در سراسر طیف وسیعی از سرعت باد.
ظرفیت درجه ی خروجی :قدرت خروجی یک دستگاه در سرعت باد امتیاز.
سرعت باد امتیاز :کمترین سرعت باد که در آن قدرت خروجی اسمی از یک توربین بادی تولید می شود.
ح

روتور :قسمت چرخشی از یک توربین بادی ،از جمله هر دو تیغه و تیغه مونتاژ یا بخش چرخش ژنراتور است.
قطر روتور :قطر دایره جاروب شده توسط روتور.
سرعت باد راه اندازی :سرعت باد که در آن یک روتور توربین بادی آغاز به چرخش می کند.
منطقه جاروب :منطقه جاروب شده توسط روتور توربین ،A= πR2 ،که در آن  Rشعاع روتور و  241.3 πاست.
نسبت سرعت نوک پره :سرعت نوک پره روتور نسبت به زمین تقسیم بر سرعت باد.
 :VAWTتوربین بادی محور عمودی.
انحراف :چرخش روتور در مورد یک محور عمودی ،که اجازه می دهد توربین روبرو به باد بماند.
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مقدمه
توربین بادی به توربینی گفته میشود که برای تبدیل انرژی جنبشی باد به انرژی مکانیکی به کار میرود
که توان بادی نام دارد .توربین های بادی در دو نوع با محور افقی و با محور عمودی ساخته میشوند .توربین
های بادی کوچک برای کاربرد هایی مانند شارژ کردن باتری ها و یا توان کمکی در قایق های بادبانی و ...مورد
استفاده قرار میگیرند ،آزمایشگاه ملی انرژی های تجدیدپذیر وزارت انرژی آمریکا ،توربینهای بادی با توان
کمتر از  111کیلووات را توربین بادی کوچک تعریف میکند .در این توربینها ،معموالً ژنراتور بهصورت مستقیم
(بدون جعبهدنده) به روتور متصل شده و خروجی جریان مستقیم ایجاد میکند .همچنین برای تعیین جهت
باد ،معموالً از یک بادنما استفاده میکنند.
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فصل اول
معرفی

2

معرفی

شکل  :141بررسی اجمالی سیستم توربین بادی

این تصویر نشان می دهد که چگونه یک 1 SWTمتصل به شبکه کار می کند .نمودار یک توربین بادی سه پره
نشسته در باالی یک دکل مهاری را نشان می دهد .برق تولید شده توسط توربین بادی از طریق یک کابل به
یک کنترل کننده می رود .کنترل کننده تولید توربین را در محدوده امن از فرکانس های مختلف  ACبه DC

اصالح می کند .قدرت  DCبه یک اینورتر می رود که در آن به قدرت  ACاز همان ولتاژ و فرکانس برق از شبکه
تبدیل می شود .یک سوئیچ در صورت نیاز به قطع اینورتر و برای تعمیر و نگهداری سیستم توربین وجود دارد.
برق از اینورتر توربین خود به متر سنج می رود تا برق مصرفی توربین بادی خود ،که شب و روز تولید می شود
را محاسبه کند.

Small Wind Turbine

3

1

در یک سیستم باد کوچک چهار بخش اصلی وجود دارد:
 )1روتور )3 ،ژنراتور )2 ،برج ). ،کنترل سیستم.

شکل  :143اعضای یک توربین

 1.1روتور
روتور شامل تیغه و هاب (3قطب) های قراردادی روی محور افقی سیستم بادی کوچک است .تیغه ها برای
گرفتن انرژی از باد و تبدیل آن به گشتاور چرخشی طراحی شده اند .گشتاور چرخشی نیرویی است که روی
محور (شفت) مرکزی می چرخد .قطب های روتور به یک شفت مرکزی متصل میشوند که ژنراتور را می چرخاند.
Hub

4

2

پره های توربین از بسیاری از مواد مختلف ساخته شده است .اغلب تیغه ها از مواد مرکب (کامپوزیت) ساخته
شده اند )فایبر گالس رایج است) .چرا که آنها محکم ،سبک وزن ،و از مواد دیگر ارزانتر هستند .ممکن است
انواع پره های دیگر را دید،گرچه آنها رایج و عمومی نیستند .تیغه های چوبی را می توان قوی ،سبک و نسبتا
ارزان تولید کرد .گرچه ،تیغه های چوبی راحت تر دچار شکستگی و خراش می شوند ،و نیاز به تعمیر و نگهداری
منظم دارند .باالنس یا تعادل تیغه های چوبی از آنجا که هیچ دو قطعه چوب یکسان نیستند می تواند مشکل
باشد .آنها همچنین می توانند آب را جذب کنند ،که باعث تاب برداشتن و انحراف و مشکالت تعادل (باالنس)
می شود .لرزش های شدید بر روی توربین زمانی رخ می دهد که یک روتور از تعادل (باالنس) درمی آید .تیغه
های آلومینیوم سبک وزن و کم هزینه برای تولید و ساخت هستند ،اما آسیب پذیر و حساس ترند .تیغه های
فوالدی قوی ترند ،اما انها گران قیمت و سنگین هستند و زنگ می زنند .پره های آلومینیوم و فوالدی دیگر
برای توربین های تجاری استفاده نمی شوند ،اما توربین های قدیمی تر در مناطق غرب روستایی از این مواد
ساخته شده اند .باید از مشخصات مواد تیغه ها قبل از خرید یک توربین اگاه شد به طوری که شخص قادر به
برنامه ریزی برای هزینه های تعمیر و نگهداری آنها باشد .تیغه های توربین های بادی ایرفویل 2شکل هستند،
مانند بال هواپیما .ایرفویل اشکالی هستند که وقتی جریان هوا در اطراف آنها ست باعث یک نیروی باالبر .می
شود که این تنها به دلیل شکل آنها است .نیروی باالبر توسط وزش جریان هوا در اطراف شکل ایرفویل ایجاد
می شود.
نیروی کشیدن 1توسط پوش هوا علیه تیغه ها ایجاد می شود .در ماشین آالت "باالبر" ،تیغه ها به شکلی هستند
که نیروی باالبر بیشترین حد خود را داشته باشد .مقدار نیروی باالبر بستگی به زاویه ی برخورد باد با تیغه ها
دارد .با تغییر زاویه ی پره ،نیروی لیفت را می توان زیاد و کم کرد و همچنین می توان سرعت توربین را تنظیم
نمود.
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Airfoil
Lift
5
Drag
4

5

شکل  :142نیروهای ایجاد شده روی ایرفول

اکثر توربین های بادی تجاری موفق از ماشین آالت باالبر 1می باشند .برخی توربین ها (از جمله آسیاب های
بادی تاریخی در دهه ی گذشته که در مزارع و باغ ها وجود داشتند) از ماشین آالت درگ می باشند .این توربین
ها به نیروی درگ برای ایجاد حرکت دواری تکیه می کنند .پره های ماشین االت درگ ممکن است مزدوج

7

باشد و یا با استفاده از یک صفحه ی فلپ انرژی باد را به جای بلند کردن تیغه برای هل دادن پره ها استفاده
کند.

Lift
Cupped

6

6
7

شکل  :14.جهت توربین در مقابل باد

توربین ها ممکن است به صورت ماشین های "خالف جهت باد "8و یا "در مسیر باد  "1باشند .ماشین آالت
خالف جهت باد با استفاده از یک باله دمی و یا بادنما تیغه ها را در مسیر خالف جهت باد از برج قرار می دهند،
در حالی که در یک توربین در مسیر باد ،تیغه ها در مسیر باد از برج هستند .هر نوع توربین دارای مزایا و معایب
خاص خود است .تیغه ها به صورت پیچ و تاب 11و مخروطی شکل در امتداد طول تیغه طراحی شده اند .این
ویژگی های طراحی برای حفظ یکنواخت تنش در امتداد طول تیغه مورد نیاز هستند .زمانی که رتور میپرخد,
برای تولید نیروی لیفت مورد نظر حرکت نوک تیغه باید در یک سرعت سریع تر از پایه ی تیغه و نیاز به یک
زاویه کم تر و تیغه ای با مقطع عرضی کوچکتر باشد .تیغه ی برخی از توربین های بادی پیچ شده و ثابت است
به طوری که وقتی سرعت باد افزایش می یابد زاویه ی تیغه ها تغییر می کند .ثابت کردن تیغه ها در توربین
های بادی بزرگ یک ابزار مقیاس است ،اما برای توربین های بادی کوچک کمتر رایج است.

 1.2ژنراتور
8

Upwind
Downwind
10
Twist
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داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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