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چکیده :توربینهای بادی یکی از منابع در حال رشد تولید انرژی در جهان امروز میباشند که پیوسته به کاهش هزینههای
بهره برداری و تعمیر و نگهداری نیاز دارند .پایش وضعیت یک ابزار برای تشخیص زودهنگام در جهت کاهش خرابی و افزایش
بهرهوری میباشد .در این مقاله به بررسی حالتهای پایش وضعیت در توربینهای بادی ،استراتژی نگهداری و تعمیرات ،روش-
های پردازش سیگنال ،سیستم اسکادا و طراحی معیار خرابی سیستم تحت پایش وضعیت پرداخته ایم .هدف از این مقاله
توسعهی روش تفسیر اطالعات جمعآوری شده توربینهای بادی از طریق اسکادا با بهرهگیری از علم پایش وضعیت که در
گذشته به واسطه نبود ابزار تحلیلی مناسب مورد استفاده قرار نمیگرفت ،میباشد .در واقع با تلفیق مراقبت وضعیت ،تحلیل
اطالعات اسکادا و پردازش سیگنال یک روش جدید ارائه شده است ،که به واسطهی پایش تمامی اجزا مکانیکی و الکتریکی
هزینه های نگهداری و تعمیرات کاهش مییابد.

کلید واژهها :تشخیص خرابی ،پایش وضعیت ،تعمیر و نگهداری ،توربین های بادی ،اسکادا

 -1مقدمه][1-11
در شکل( )1پیشبینی انجمن جهانی انرژی بادی مشاهده میگردد،
در واقع میزان استفاده از فناوری باد تا سال 2020به مقدار حدود
 1900واحد متمرکز در سطح جهان خواهد رسید که خود نشان
دهنده استقبال از این فناوری پاک میباشد .برای گسترش این
فناوری در رقابت با سایر ،میبایست قابلیت اطمینان و عمر توربین ها
بهبود یابد .استقبال از فناوری توربین بادی صرفاً با مدیریت هزینه ها
امکانپذیر خواهد بود .به عنوان مثال در یک دوره  20ساله هزینه
بهره برداری و نگهداری و تعمیرات یک توربین 750 KWمعادل-30
 25درصد کل هزینه ها میباشد که کاهش این هزینه سبب استقبال
روز افزون از این فناوری خواهد شد.

تاریخ دریافت1398/04/26 :
دوره  / 9شماره 3
صفحات261-270 :

شکل( .)1پیش بینی استفاده از انرژی بادی

مطابق شکل( )2میزان خرابی در توربین های بزرگ در مقایسه
با رنج متوسط و کوچک بیشتر بوده و در نتیجه میزان هزینه
نگهداری و تعمیرات آنها افزایش مییابد .در واقع کاهش هزینه های
نگهداری و تعمیرات در توربین های بزرگ از اهمیت خاصی برخوردار
میباشد.

 /تاریخ پذیرش1398/08/21 :
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بر اساس جهت محور چرخش تقسیم بندی می شوند:
 .1محور افقی (:)Horizontal Axis Wind

شکل( .)2میزان خرابی توربین ها

از آنجاکه تعدادی از قطعات به صورت غیرمنتظره و زودتر مورد
شکست قرار میگیرند استفاده از سیستمهای پایش وضعیت)(CM
جهت بهبود این وضع میبایست مورد استفاده قرار گیرد .در این
مقاله تلفیق علم مراقبت وضعیت(آنالیز ارتعاشات ،انتشار صورت،
آنالیز روغن ،ترموگرافی و )...با استفاده از روش تحلیل اطالعات
اسکادا و بهرهگیری از روش پردازش سیگنال جهت از بین بردن
نویزهای دریافتی در جهت تشخیص سریع خرابیهای مکانیکی و
الکتریکی قسمتهای مختلف توربینهای بادی ارائه گردیده است .از
معدود تحقیقات انجام شده میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
•  Vachonدر سااال 2002و Walfordدرسااال 2006هزینااه
نگهداری و تعمیرات ،نرخ خرابیهای توربینهای بادی را بررسی
کردند.

این نوع توربین(3تیغه) از نوع رایج مورد استفاده بوده(شااکل())3
و ویژگی روتور توربینهای محور افقی جدید بسیار شبیه ملخ هواپیما
میباشد .جریان هوا روی مقطع ایرودینامیکی شکل پااره هااا حرکاات
میکند و نیروی لیفت را به وجود آورده که باعث چرخش روتور می
گردد .ناسل(پوشش خارجی مجموعه گیربکس ،یاتاقان هااا ،ژنراتااور و
سیستم دوران حول محور که روتور به آن متصاال اساات) توربینهااای
محور افقی محلی برای گیربکس و ژنراتور می باشد .مساحتی که ها ر
کدام از پره ها جاروب می کنند از فرمول زیر بدست می آید:
𝐴 = 𝜋𝑟 2
 .2محور عمودی (:)Vertical Axis Wind Turbines
جریان هوا بر روی هر سطحی دو نوع نیروی آیرودینامیکی با نام
های درگ و لیفت به وجود میآورد که نیروی درگ در جهت جریان
باد است و نیروی لیفت عمود بر جریان باد می باشد .یکی از این
نیروها یا هر دو می توانند نیروی مورد نیاز برای چرخش پره های
توربینهای بادی را تامین نمایند.

•  Tvanerو همکاران در سال  2008قابلیت اطمینان تااوربین
بادی و کاربرد آنها را بررسی کردند.

•  Annonدرسااال 2005و  Marquezدرسااال 2012کاااهش
هزینهها با استفاده از مراقبت وضعیت را بررسی کردند.

•  Yangدرسااال Zaher ، 2013و همکاااران در سااال 2002از
روش تحلیل اطالعات اسااکادا در تااوربینهااای بااادی اسااتفاده
نمودند.
همانطور که در باال مشاهده میگردد تمامی مطالعات انجام شده به
صورت موردی ،تک بعدی و جزیرهای بوده و هیچکدام از محققین بر
روی اجرای جامع مراقیت وضعیت در توربینهای بادی با استفاده از
روش تحلیل اطالعات اسکادا و بهرهگیری از پردازش سیگنال و لحاظ
کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات مطالعاتی انجام ندادهاند.

 - 2توربین های بادی][12-14
توربین بادی جهت تبدیل انرژی جنبشی باد به انرژی الکتریکی
به کار میرود که توان بادی نام دارد .اگرچه طراحی های مختلفی
برای توربین بادی موجود میباشد ولی به طور عمده به دو دسته کلی
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

شکل( .)3قطعات اصلی توربین بادی.1.تیغه .2روتور .3گیربکس
.4ژنراتور .5یاتاقان ها  .6سیستم .7 Yawبرج

 -3نگهداری و تعمیرات
یکی از مهمترین مفاهیم مدیریت در صنایع بزرگ تعریف
نگهداری و تعمیرات است .در واقع نگهداری و تعمیرات مجموعه ای
از فعالیتها و عملکردها است که هر کدام با توجه به تعاریف خود،
ماموریت عملیاتی نگهداشتن دستگاه ها  ،ماشین آالت و تجهیزات را
دارند که باعث می گردند قابلیت عملیاتی آنها حفظ شود.
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در اینجا منظور از نگهداری و تعمیرات ،نت مبتنی بر پایش وضعیت
میباشد که در واقع به مجری داده های آماری خوبی برای تعیین و
پیش بینی احتمال وقوع یک خرابی در تجهیز را در آینده میدهد.
بعد از تشخیص وقوع یک خرابی در تجهیز واحد نت میتواند فعالیت
های تعمیراتی پیشگیرانه را روی تجهیز در یک زمان برنامه ریزی
شده تبیین و اجرا کند .عمده فعالیت های نگهداری و تعمیرات
پیشبینانه بروی پایش وضعیت )(Condition Monitoring
متمرکز است تکنیک های آنالیز روغن( ،)Oil Analysisترموگرافی ،
ارتعاش سنجی ،صداسنجی ،ضخامتسنجی و تحلیل جریان
الکتریکی تجهیز مجموعه ای از متداولترین فعالیتهای پایش
وضعیت در حوزه نت پیشبینانه میباشد.

 -4مراقبت وضعیت توربین بادی][15-20
در توربین های بادی تمامی تکنیکهای پایش وضعیت ذکر شده
در بخش قبل در اجزای مهم از جمله تیغه ها ،گیربکس ،ژنراتور،
یاتاقان ها و برج مورد استفاده قرار میگیرد .مانیتورینگ میتواند به
صورت آنالین(مانیتورینگ به صورت دائمی) یا آفالین(مانیتورینگ در
بازه های زمانی مشخص) انجام پذیرد.
با جمع آوری اطالعات و پردازش سیگنالی عملکرد مناسب
جهت جلوگیری از خرابی قطعات ،برنامه ریزی شده و زمان خرابی
تشخیص داده میشود .در این حالت وظایف نگهداری و تعمیرات به
صورت موثر برنامه ریزی شده و نتایج سبب افزایش قابلیت اطمینان،
در دسترس بودن ،قابلیت نگهداری و ایمنی( )RAMSمیگردد ،این
در حالی است که هزینه های نگهداری و تعمیرات و بهره برداری
کاهش مییابد .الزم به ذکر است تکنیکهای پایش وضعیت در
تمامی صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد .در ادامه به
تکنیکهای در دسترس اشاره مینماییم.

 1-4آنالیز ارتعاشات
در این روش ارتعاشات تجهیز اندازهگیری شده و بر اساس آن
وضعیت دستگاه سنجیده میشود و در صورت وجود عیب میتوان
عیب را تشخیص داد .این روش بیشتر برای تجهیز دوار بکار
میرود .در این روش ،به تحلیل اسپتکرام فرکانسی و سیگنال زمانی
پرداخته میشود .اندازهگیری ارتعاشات به وسیله سنسورهای
جابجایی ،سرعت و شتاب صورت میگیرد .عموماً در اندازه گیری
فرکانس های زیر 20هرتز و اندازهگیری حرکت نسبی از سنسور
جابجایی ،در اندازهگیری فرکانس های بین  20تا  2000هرتز از
سنسور سرعت ،و در اندازهگیری فرکانسهای باالی  2000هرتز از
سنسور شتاب استفاده میگردد.
آنالیز ارتعاشات مشهورترین تکنیک در پایش وضعیت توربین
های بادی میباشد .کاربرد این تکنیک در مانیتورینگ گیربکس،
یاتاقان ها ،تیغه ها ،روتور و برج میباشد.

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

 2-4انتشار صوت
انتشار صوت یا آکوستیک امیشن ( )AEپدیدهای است که در اثر
ایجاد و انتشار یک موج االستیک در محدوده مافوق صوت رخ
میدهد .بر همین اساس ،پایش وضعیت به روش آکوستیک امیشن
شامل دریافت سیگنالهای منتشر شده در تجهیزات توسط
سنسورهای مخصوص و برقراری ارتباط بین سیگنالهای دریافتی و
تغییرات ایجاد شده بر روی تجهیزات میباشد .این روش برای پایش
وضعیت فرآیندهایی که در آن سیال با فشار باال یا پدیده های فعال
مکانیکی وجود دارد ،مناسب می باشد .در این روش ،سیگنالهای
فرکانس باال توسط سنسورهای مخصوص ثبت شده و نتایج بصورت
داده های عددی شامل پارامترهای دامنه و فرکانس سیگنالها
نمایش داده میشود .تغییرات این پارامترها در طول زمان به عنوان
معیاری برای ارزیابی خرابیهای احتمالی در تجهیزات مورد تحلیل
قرار میگیرد ،کاربرد این تکنیک در مانیتورینگ تیغه ،گیربکس و
یاتاقان ها میباشد.

 3-4تکنیک مافوق صوت
در این تست ،امواج فراصوت که دامنه آنها بین  0/5تا 25
مگاهرتز هستند توسط یک مولد صوتی بر روی قطعه مورد آزمایش
هدایت میشود .این امواج هنگامی که به ناپیوستگی ها و عیوب
سطحی و زیر سطحی قطعه برخورد میکنند منعکس میشوند که
توسط مولد صوتی این بازتاب ها دریافت گردیده و به پالسهای
الکتریکی تبدیل شده و در صفحه نمایش به صورت یک سیگنال
ظاهر میگردد .اپراتور با بررسی این سیگنال ها میتواند به اطالعات
مختلفی از قبیل مکان ،عمق ،ابعاد و نوع عیب بر روی قطعه پی ببرد.
این آزمون می تواند عیوب را تا عمق  5متر در فوالد ها نشان
دهد و درصد نفوذ و حساسیت آن در آشکارسازی عیوب صفحهای و
بحرانی نسبت به آزمون رادیوگرافی باالتر است .نیاز به تخصص و
مهارت باال در انجام دادن آزمون بر روی سازهها و همچنین خواندن
اطالعات دریافتی از محدودیتهای این تکنیک میباشد .در این
روش قطعات بسیار کوچک و نازک و قطعات ناهموار به سختی قابل
تست شدن هستند و اگر ناپیوستگی و عیب کوچک و بسیار نزدیک
به سطح باشد ممکن است تشخیص داده نشود .کاربرد این تست در
تشخیص خرابی (به خصوص خرابی داخلی) تیغه و برج توربین بادی
میباشد.

 4-4آنالیز روغن
در این روش روغن و ذرات موجود در روغن پارامترهایی هستند
که پایش میشوند .میتوان این روش را مشابه آزمایش خون دانست
که پزشکان به این طریق به وضعیت سالمتی انسان پی میبرند .به
همین ترتیب در این روش با آزمایش روغن میتوان وضعیت روغن را
که نقشی حیاتی برای بسیاری از تجهیزات دارد زیر نظر داشت.
همچنین از جنس و شکل ذرات موجود در روغن میتوان به عیب و
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علت ایجاد آن پی برد .به طور مثال افزایش عنصر مس در سیستم
گیربکس میتواند ناشی از فرسایش یاتاقان ها باشد .این روش از آن
جهت اهمیت دارد که میتواند خرابی را در مراحل اولیه نشان دهد،
این در حالی است که در روشهای قبل این موضوع قابل ارزیابی
نمیباشد .این تست با ارزیابی فرسایش ،آلودگی و شاخصهای
فیزیکی و شیمیایی اطالعات جامعی جهت پایش وضعیت تجهیز ارائه
مینماید .چنین روشهایی به طور ویژه در جلوگیری از خرابیهای
فاجعه بار موثر میباشند .کاربرد این روش در تشخیص خرابی
یاتاقان ،ژنراتور و گیربکس میباشد.

 5-4اندازه گیری کرنش
با استفاده از سنسورهای الکترونیکی میتوان کرنش یا تغییرات
نسبی طول یک جسم را اندازه گیری نمود ،کرنش برابر با تغییرات
طول یک ماده به حالت اولیه آن میباشد .کرنش سنج ها میتوانند
برای چهار گروه کلی محوری ،برشی ،خمشی و پیچشی به کار برده
شوند با این وجود نوع محوری و خمشی متداول ترین نوع کرنش-
سنج ها میباشند .ابعاد کرنشسنج ها از چند میلی متر مربع تا چند
سانتی متر مربع است و دارای مقاومتی از چند ده تا چند هزارم اهم
میباشند .کاربرد کرنشسنج ها در توربین های بادی اندازه گیری
کرنش مربوط به تیغه و روتورها میباشد.

 6-4اثرات الکتریکی
پایش وضعیت تجهیزات الکتریکی مانند ژنراتور ،موتور و باتری
ها غالباً از طریق اندازه گیری ولتاژ و جریان صورت میپذیرد .در
شبکه های ولتاژ بزرگ و متوسط اندازه گیری دشارژ ولتاژ بسیار
اهمیت دارد .تحلیل طیفی جریان استاتور ژنراتور میتواند برای
تشخیص خرابی های نهفته در سیستم کابل رسانی بدون تاثیر بر
عملکرد توربین بسیار مفید باشد .مقاومت الکتریکی میتواند جهت
ارزیابی ساختار اجزای خاصی از توربین بادی مورد استفاده قرار
گیرد .تغییرات ناگهانی مقاومت الکتریکی جهت تشخیص خستگی،
شکست و خردشدگی مورد استفاده قرار میگیرد .کاربرد این تست
در برج ،ژنراتور و تیغه های توربین میباشد.
 7-4روش شاک پالس)(SPM
یاتاقانهای غلتشی طول عمر محدود و مشخصی داشته و معمو ًال
پس از اتمام طول عمرشان باید تعویض شوند .اما در حین کار
میتوان آنها را پایش نموده و با بررسی وضعیت ارتعاشی آنها
نسبت به ادامه کار یا تعویض آن تصمیمگیری کرد .تشخیص به موقع
عیب یاتاقان در دستگاههای دوار میتواند از توقاف ناگهانی و بدون
برنامهریزی جلوگیری کرده و برنامهریزی و داشتن زمان کافی جهت
سفارش یاتاقان جایگزین را امکانپذیر مینماید .عیوب یاتاقانها
معموالً ناشی از جدا شدن موضعی مواد ،ترکهای ناشی از خستگی
روی سطوح تماسی و خرد شدن یا ترک برداشتن اجزا غلتشی یعنی
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت
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ساچمهها و رولرها میباشد ،که در اثر روغنکاری ناقص و یا اعمال
نیروهای اضافی روی آنها میتواند اتفاق بیفتد .تکنیک تشخیص
عیوب یاتاقان با دیگر عیوب ارتعاشی تفاوت دارد زیرا خرابی یاتاقان
پالسهای بسیار کم انرژی در فرکانسهای باال تولید میکند که عمالً
این پالسها در ارتعاشات ناشی از عیوب دیگر که عمدتاً مضاربی از
دور ماشین هستند گم میشوند.

 8-4آنالیز کارایی
آنالیز کارآیی ( )Performance Monitoringیکی از تکنیک-
های مهم پایش وضعیت است که برای انواع مختلف تجهیزات به
ویژه تجهیزاتی که در واحدهای فرآیندی به کار می روند و تجهیزاتی
که آنالیزهای دیگر مانند ارتعاشات جوابگوی پایش کامل آنها نیست
کاربرد دارد.
جمع آوری اطالعات اولیه (مانند دبی ،فشار  ،دما  ،آمپر مصرفی
و  )...به کمک انواع گیجها ،نشانگرها ،سنسورها و ترانسمیترها صورت
می پذیرد .ارتباط بین پارامترهایی مثل قدرت ،سرعت باد ،زاویه تیغه
و سرعت روتور جهت ارزیابی ،پایش و تشخیص خرابی ها مورد
استفاده قرار میگیرد .برخی از این وسایل اندازه گیری دارای نشان
دهنده در محل هستند و اطالعات برخی دیگر از طریق سیستم
کنترل مرکزی قابل دستیابی است.
پارامترهای بیان کننده کارآیی ماشین (نظیر راندمان ،هد
تولیدی و  ). . .به کمک فرمولها و روابط ریاضی و بر اساس اطالعات
اولیه محاسبه میشوند .با  trendکردن مقادیر پارامترهای بیان
کننده کارایی ماشین در طول عمر آن ،هرگونه انحراف از وضعیت
نرمال مشخص شده و می توان با انجام اقدام اصالحی ،وضعیت را
نرمال نمود .این تکنیک به ویژه برای توربینها ،پمپها ،فنها،
مبدلهای حرارتی ،بویلرها و  . . .از اهمیت خاصی برخوردار است.
کاربرد این تست در تیغه و ژنراتور توربین بادی میباشد.

 9-4بازرسی رادیوگرافیک
در بازرسی رادیوگرافیک از اشعه ایکس برای پرتونگاری استفاده
میشود .پرتو به جسم تابیده و به علت طول موج کم اشعه ها جذب
قطعه میگردد .اگرچه این روش اطالعات مفیدی را از اجزای سازه
ی مورد بازدید فراهم میآورد اما استفاده از این روش به ندرت مورد
استفاده قرار میگیرد .عکسبرداری رادیوگرافی وابسته به سطوح
مختلف از جذب فوتون هایی میباشد که از میان مواد عبور میکنند.
جهت تشخیص خستگی های شدید ،خردگی و شکافهای کمتر از
𝑚𝜇 50از روش عکسبرداری با اشعه ایکس استفاده میگردد.
عکسبرداری با این روش جهت تشخیص عیوب داخلی توربین های
بادی مفید بوده و مزیت اصلی دقت آن میباشد .سیستم رادیوگرافی
پرتابل به عنوان یک راه حل جهت تشخیص عیوب و کاهش هزینه
بازرسی مطرح میگردد .هرچه طول موج کوتاه تر باشد قدرت نفوذ
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پرتو در داخل جسم بیشتر است .تمام تابش در جسم نفوذ نمیکند
بلکه قسمتی از آن جذب میشود .مقدار جذب تابعی از چگالی و
ضخامت جسم میباشد .کاربرد این روش در تشخیص عیوب تیغه
های توربین از اهمیت خاصی برخوردار میباشد.

 10-4ترموگرافی
مطابق با قانون پالنک ،هر جسمی که دمایی باالتر از صفر مطلق
یا صفر کلوین( )Kداشته باشد از خود اشعه های تابشی مادون ساطع
میکند .این تابش ها امکان دیده شدن جسم در شرایط نور مرئی و
تاریکی مطلق را فراهم میکنند میزان پرتو مادون قرمز منتشر شده
از هر جسم با تغییرات حرارتی جسم وابسته است .این اصل سبب
میشود تا تغییرات نامحسوس دمایی در تصویربرداری فروسرخ
قابلیت رویت داشته باشد.
ترموگرافی یکی از روشهای پایش وضعیت و پیشبینی عیوب
تجهیزات مکانیکی و الکتریکی میباشد که بر اساس اصل درگیری
تجهیزات مکانیکی با یکدیگر و نیز عبور جریان از تجهیزات الکتریکی
و مقاومت ناشی از عبور جریان پایه ریزی شده است .حرارت گسیل
شده از سطوح خارجی اجسام به صورت تشعشعات مادون قرمز است
که با چشم غیر مسلح قابل رویت نیست .این تشعشات به وسیله
دوربینهای ترموگرافی که به نام دوربین های حرارتی نیز شناخته
می شوند آشکارسازی می شود .این تجهیز حساس ابزار الکترونیکی
و دقیق است که امواج مادون قرمز حرارتی منتشر شده از اجسام را
به وسیله سنسورهای حساس خود جمعآوری میکند و به وسیله
میکروپروسسورهای دقیق خود تشعشعات گسیل شده را به یک
تصویر رنگی با کیفیت همراه با جزییات تبدیل میکند .البته باید
توجه داشت که تصاویر ایجاد شده توسط دوربین حرارتی در اصل
تصاویری سیاه سفید هستند که با کمک پردازشگر داخلی دوربین
حرارتی به تصویر رنگی تبدیل میشوند .این روش اغلب جهت
مانیتورینگ قطعات معیوب ،اجرای الکتریک و الکترونیک و ...مورد
استفاده قرار میگیرد .این تکنیک با تفسیرهای دیداری از نقاط داغ
به دلیل خرابی سیستم یا تماس های نامناسب اتفاق میافتد ،دوربین
های مادون قرمز به جهت تغییرات دیداری در دمای سطوح مورد
استفاده قرار گرفته و میتوانند در تشخیص ترک و شکاف ها موثر
واقع گردند .الزم به ذکر است تحقیقات اولیه از نصب دوربین های
ترموگراف جهت اندازهگیری حرارت تیغه ها با استفاده از بالگرد نتایج
رضایت بخشی را نداشته و مشکل جدی در نصب تجهیزات ایجاد
شده است .کاربرد این روش در تشخیص عیوب گیربکس ،ژنراتور و
تیغه های توربین بادی میباشد.

واحد زمان متغیر بوده و مقدار آن قابل اندازه گیری است ،چرا که در
بازه های زمانی مشخص میتوان مقدار سرعت را اندازه گیری و ثبت
کرد .مجموعه اعدادی که از ثبت سرعت در بازه های زمانی مختلااف
به وجود می آیند ،با هماادیگر تشااکیل یااک ساایگنال را ماایدهنااد.
پردازش سیگنال ها یااا عالیا م بااه فراینااد تجزیااه ،تحلیاال و تفساایر
سیگنال ها اطالق میشود ،سیگنال مورد نظر ماایتوانااد صاادا ،دمااا،
توان،سرعت و گشتاور و ...باشد.
اجراپذیری پایش وضعیت به  2اصل زیر وابسته میباشد:
 .1تعداد و نوع سنسورها
 .2پردازش سیگنال و روشهای ساده سازی
یک سیستم اندازه گیری الکترونیک ،اطالعات به دست آورده را
پردازش کرده و جهت مشاهده یا سیستم های کنترلی ارسال می-
نماید .اطالعات جمع آوری شده شامل اندازه گیری متغیرهای مورد
نیاز و تغییر آنها به سیگنال های الکتریکی میباشد .راه های مختلفی
*
از جمله شبکه  Ethernetبا پروتکل های مختلف یا سیستم اسکادا
جهت کنترل و ارتباط بخشهای مختلف مجموعه توربینها مطرح
میگردد .اسکادا از روش های مختلف پردازش سیگنال استفاده می-
کند که در زیر به عناوین آنها اشاره میگردد:
 .1روش Statistical
 .2آنالیز روند )(Trend analysis
 .3روش Filtering
 .4آنالیز Time-domain
 .5آنالیز Cepstrum
 .6میانگین گیری Time synchronous
 .7تبدیل Fast-Fourier
Amplitude demodulation .8
 .9آنالیزOrder
 .10تبدیل Wavelet
 .11مدل Hidden Markov

 -6سیستم اسکادا در توربین بادی][10],[23
سامانه سرپرستی و گردآوری داده یااا اسااکادا بااه تکنولااوژی کااه
امکااان جمااع آوری اطالعااات از تاسیسااات دور دساات و ارسااال
دستورالعمل های کنترلی به آنها را فراهم می کند اطالق ما ی شااود.
منظور از اسکادا یک سامانه مرکزی است کااه نظااارت و کنتاارل یااک
سایت یا سیستم گسترده در فواصل زیاد (در حد چندین کیلومتر) را
بر عهده دارد.

 -5پردازش سیگنال][8],[21],[22
پردازش سیگنال علمی است که به آنالیز سیگنال ها میپااردازد.
به طور ساده هر کمیت متغیر در زمان یا مکان که قابل اندازهگیااری
باشد را سیگنال میگوییم .به عنوان مثال سرعت کمیتی است که در
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

سیستمهای اسکادا برای مانیتور کردن یا کنترل فرایندهای
شیمیایی ،حمل و نقل ،سیستمهای آبرسانی شهری ،کنترل تولید و
* Supervisory Control And Data Acquisition

جلد  -9شماره  -3پاییز 1398

اجرای پایش وضعیت در توربینهای بادی جهت کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات با استفاده از روش تحلیل...

توزیع انرژی الکتریکی و در خطوط نفت و گاز و سایر فرایندهای
گسترده و توزیع یافته استفاده میشود .در یک سیستم اسکادا اتاق
کنترل میتواند بر پایه دادههای بدستآمده دستورهای الزم را صادر
کند .همچنین این دادهها در یک سیستم ثبت اطالعات یا سیستم
مدیریت پایگاه داده ذخیره میشوند که معموالً قابلیت ترسیم نمودار
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موجود میبایست از یک الگوریتم مناسب که در بخش قبل اشاره شد
استفاده گردد ،و نتایج آن در شکل( )6ارائه گردیده است.

و تحلیل اطالعات را هم دارد .یک سیستم اسکادا به وسیلۀ مجموعه
ای از  PLCها و  DCSو سنسور های هوشمند به همراه ایستگاه
های  RTUو شبکه های مختلف صنعتی و کامپیوترهای هاست و
سرور ایجاد میشود.

شکل(.)5اطالعات خام اسکادا توربین بادی750kw
همانطور که در شکل( )6مشاهده میگردد ،نویز هااای موجااود از
بین رفته اند.

شکل(.)4شماتیک کنترل مجموعه توربین های با استفاده از اسکادا

شکل( )4چگونگی ارتباط تجهیزات را در مجموعه توربین از طریق
سیستم اسکادا نشان میدهد .در یک سیستم اسکادا سیگنال و
هشدارها به صورت میانگین اطالعات  10دقیقه منتقل میگردند در
این حالت روش های پایش وضعیت به اجرا در نمی آیند ،در واقع در
ابتدا سیستم اسکادا با هدفی جدا از پایش وضعیت طراحی شده بود و
تمام اطالعات مورد نیاز پایش وضعیت جمع آوری نمیگردید .از آنجا
که مقادیر اطالعات اسکادا در محدوده کاری مختلف میباشد،
تشخیص آغاز خرابی از اطالعات خام بسیار سخت بوده و در اینجا
الزام استفاده از پردازش سیگنال جهت از بین بردن این عیوب مطرح
میگردد.
برای فهم این موضوع ،در شکل ( )5اطالعات خام مربوط به توربین
بادی  3تیغه  750kwارائه گردیده است که در آن منظور از دما
اشاره به دمای یاتاقان ژنراتور دارد ،همانطور که مشاهده میگردد،
علیرغم اینکه اطالعات مربوط به میانگین اندازه گیری  10دقیقه
بوده دارای نویز بسیار میباشد .حال جهت از بین بردن نویزهای
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

شکل( .)6اطالعات توربین بادی 750kwتحت پردازش سیگنال

 -7طراحی معیار خرابی سیستم تحت پایش وضعیت
][10],[11
برای یک زوج از اطالعات سیستم اسکادا ،معادله به صورت زیر
میباشد:
()1

𝑘 𝑖𝑥 𝑘𝑎 𝑦̂𝑖 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑥𝑖 + 𝑎2 𝑥𝑖 2 + ⋯ +

که در معادله )𝑘  1𝑎𝑗 (𝑗 = 0,1, … ,ضرایب مدل بوده 𝑘 ،مرتبه
معادله (در اینجا 𝑘 = 4میباشد) و 𝑖̂𝑦 تخمینی از 𝑖𝑦 میباشد.
به جهت به دست آوردن بهترین تخمین از 𝑖𝑦  ،شرایط زیر میبایست
www.pqprc.ir
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مطابق با اصل حداقل مربع ارضا گردد:
()2

=0

) 𝜕(𝑅 2

بنابراین ماتریس Aمیتواند به صورت زیر بیان گردد:

= 0 ..........

𝑘𝑎𝜕

) 𝜕(𝑅 2
𝜕𝑎1

=0 ،

) 𝜕(𝑅 2

() 7

𝜕𝑎0

که در معادله باال  𝑅2 = ∑𝑛𝑖=1[𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 ]2اشاره به تخمین
خطای کل دارد ،حال با قراردادن معادله ( )1در ( )2روابط زیر را
داریم:

𝑌 𝑇 𝑋 𝐴 = (𝑋 𝑇 𝑋)−1

با کمک مدلهای مشتق شده از داده های قبل و حال ،شرایط
سالمت با استفاده از معیار پایش وضعیت به صورت زیر میباشد:
𝑥

𝑘

𝑛

𝑛
𝑘

𝑖𝑦 ∑

𝑖𝑥 ∑

𝑖=1

]

[ 𝑖=1

𝑖𝑥 ∑

⋯

⋮
]

𝑛

𝑘∑ 𝑥𝑖 2

∑ 𝑥𝑖 2
𝑖=1

𝑖=1

⋱

⋮

⋯

∑ 𝑥𝑖 𝑘+1

𝑖=1

⋮

𝑛

𝑖=1

باشند.

𝑛

𝑘 𝑖𝑥 ∑
[ 𝑖=1

()3
معادله ( )3یک ماتریس واندرموند میباشد ،که میتوان این
ماتریس را به صورت زیر ساده کرد:
𝑦1
⋯ 𝑥1 𝑘 𝑎0
] ⋯ 𝑥2 𝑘 [𝑎1 ] = [𝑦2
⋮
⋮
⋱
⋮
𝑘𝑎 𝑘
𝑦
𝑛
] 𝑛𝑥 ⋯

)(4

𝑥1
𝑥2
⋮
𝑛𝑥

1
1
⋮
[1

حال با ضرب کردن هر بخش معادله ( )4در ترانهاده ماتریس اول
داریم:
⋯ 𝑥1 𝑘 𝑎0
= ] ⋯ 𝑥2 𝑘 [𝑎1
⋮
⋱
⋮
𝑘𝑎 ] 𝑘 𝑛𝑥 ⋯

𝑥1
𝑥2
⋮
𝑛𝑥

()5

1 1
𝑥𝑛 1
]
⋮
⋮
𝑘
𝑥𝑛 [1
𝑦1
1
𝑥𝑛 𝑦2
] ⋮ []
⋮
𝑘
𝑛𝑦
𝑛𝑥

⋯
⋯
⋱
⋯

1
𝑥2
⋮
𝑘 𝑥2
⋯ 1
⋯ 𝑥2
⋮
⋱
⋯ 𝑘 𝑥2

1
𝑥1
[
⋮
𝑘 𝑥1
1
𝑥1
[
⋮
𝑘 𝑥1

حال داریم:
𝑎0
𝑦1
𝑎1
𝑦2
] ⋮ [ =[ ⋮ ] Y
𝑘𝑎
𝑛𝑦

𝑘 𝑥1
= 𝐴𝑥2 𝑘 ,
⋮
] 𝑘 𝑛𝑥

⋯
⋯
⋱
⋯

𝑥1
𝑥2
⋮
𝑛𝑥

1
𝑋= 1
⋮
[1

بنابراین معادله ( )5به صورت زیر بیان میشود:
() 6
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𝑛𝑖𝑚𝑥𝑥𝑚𝑎𝑥 −

که در معادله( )8ضرایب 𝑗𝑎 و 𝑗𝑏 مدل مشتق شده از داده های
حاضر و گذشته بوده 𝑥𝑚𝑖𝑛 ،و 𝑥𝑎𝑚𝑥 حداقل و حداکثر مقدار𝑥 می-

𝑛

𝑖𝑥 ∑

𝑖=1

𝑛𝑖𝑚

𝑛

𝑖=1
𝑛

⋯ ∑ 𝑥𝑖 𝑘+1

𝑛

𝑖𝑦 𝑘 𝑖𝑥 ∑

𝑛

𝑖=1
𝑛

𝑛
𝑎0
𝑎1
∑
𝑖𝑦 𝑖𝑥
=] ⋮ [
𝑖=1
𝑘𝑎
⋮

)(8

𝑥𝑑| 𝑗𝑥)𝑗𝑏∫𝑥 𝑚𝑎𝑥 |∑𝑗=0(𝑎𝑗 −

=𝐶

𝑌 𝑇 𝑋 = 𝐴𝑋 𝑇 𝑋

در معادله( )8میتوان نتیجه گرفت در صورتیکه  𝐶 ≈ 0توربین
بادی سالم میباشد ،این در حالیاست که اگر 𝐶 <  0نشان دهنده
خرابی در مجموعه میباشد ،هرچه مقدار𝐶 تمایل به بزرگ شدن
داشته باشد خرابی جدی تر است.
برای یک توربین بادی که دائماً تحت شرایط کاری مختلف میباشد،
خصوصیات مربوط به خرابی معموالً وابسته به شرایط بهره برداری
میباشد .معیار 𝐶 شرایط اصلی توربین را بر اساس رفتار کلی در
محدودهی 𝑥 بجای پاسخهای لحظهای ارزیابی میکند.
معیار 𝐶 شاخص کارآمد و قابل اعتمادی جهت تعیین سالمت توربین
بادی میباشد.

شکل( .)7روند خرابی دندانه های دنده

در ادامه قصد داریم تفاوت شدت خرابی سطوح گیربکس و
همچنین ارتباط پیشرفت خرابی با تماس سطح و سرعت را ارائه
دهیم .شکل( )7ابعاد خرابی دندانه ی یک دنده را نشان میدهد که
در حالت اول ابعاد 𝑚𝑚 ،3𝑚𝑚 × 2حالت دوم 𝑚𝑚 5𝑚𝑚 × 5و
حالت سوم 𝑚𝑚 7𝑚𝑚 × 5میباشد .سرعت دورانی موتور،DC
ارتعاشات گیربکس ،گشتاور و توان ژنراتور در شکل( )8نشان داده
شده است.
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شکل( .)8اطالعات خام مراحل خرابی گیربکس

همانطور که در شکل( )8مشاهده میگردد ارتعاشات گیربکس
مطابق انتظار با بدتر شدن اوضاع افزایش نمییابد .حال با این تفاسیر
شکل( )9و( )10جهت یافتن خرابی ارائه گردیده است .در شکل()9
و( )10گشتاور ژنراتور در برابر سرعت موتور DCو توان ژنراتور در
برابر سرعت موتور DCترسیم گردیده است.

شکل( .)9ارتباط داده ها جهت تشخیص خرابی گیربکس(گشتاور
ژنراتور در برابر سرعت موتور)DC
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شکل( .)10ارتباط داده ها جهت تشخیص خرابی گیربکس(توان ژنراتور
در برابر سرعت موتور)DC

از شکل( )9و ( )10میتوان فهمید:
 .1گشتاور شفت و توان ژنراتور با افزایش سرعت دورانی موتور
افزایش مییابااد ،همچنااین مقا ادیر آن در محاادوده هااای
مختلفی میباشد.
 .2بهره وری سیستم با بدتر شدن خرابی کاهش مییابد.
جهت ارزیابی خراباای ،روش مطاارح شااده پااایش وضااعیت
تجزیااه تحلیاال گردیااد و نتااایج آن در شااکل( )11و()12
نشان داده شده است.

شکل( .)11نتایج تشخیص خرابی گیربکس با معیار پایش
وضعیت(گشتاور ژنراتور در برابر سرعت موتور)DC
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بادی از نکات حیاتی برای توسعه اقتصادی نیروگاههای بادی میباشد ،در
واقع اگرچه با استفاده از روش ارائه شده در این مقاله هزینههای نگهداری
و تعمیرات تا حدود زیادی کاهش مییابد اما میبایست دسترسی مکان
مورد استفاده به باد مناسب ،دسترسی به خطوط انتقال ،مسائل زیست
محیطی و ...در مراحل اولیه احداث مورد بررسی قرار گیرد تا اجرای این
طرح توجیه پذیر گردد.

 -9نوآوری

شکل( .)12نتایج تشخیص خرابی گیربکس با معیار پایش وضعیت(توان
ژنراتور در برابر سرعت موتور)DC

همانطور که در شکل( )11و ( )12مشاهده میگردد ،بدتر شدن
خرابی به صورت آشکار با موقعیت منحنیهای مدل اشاره شده
در این بخش ارتباط دارد و زمانیکه معیار 𝐶 برابربا  0باشد
دستگاه در سالمت کامل و با افزایش کمی معیار سالمت دستگاه
کاهش میابد.
جدول ( .)1عمده دالیل خرابی زیرمجموعه توربین بادی
دالیل خرابی

زیرمجموعه

اصطکاک و زبری سطح -ارتعاشات غیرطبیعی

تیغه

اصطکاک و زبری سطح -خستگی -لغی پایه -ناباالنسی به دلیل
عدم تنظیم مناسب

روتور

ارتعاشات غیرطبیعی -گرم شدن بیش از حد به واسطه خرابی
سنسورها و  -...مشکالت الکتریکی -ناباالنسی القایی و مقاومتی

ژنراتور

خستگی -سایش به واسطه ی تغییر شکل اجزای یاتاقان-
خردگی پین ها

یاتاقان

خرد شدن به واسطه ی خستگی یا تغییر شکل به دلیل تنش
بیش از حد -گرم شدن -روانکاری نامناسب به دلیل آلودگی
ذرات ،فیلتر نامناسب یا ویسکوزیته پایین -سایش دندانه ها-
انحراف به دلیل ناهماهنگی محور یا طراحی ضعیف

گیربکس

ناهماهنگی و انحراف زاویه سیستمYaw

سیستمYaw

پدیده رزونانس ،ترک خوردگی و خستگی

برج

در جدول( )1عمده دالیل خرابی زیرمجموعه های توربین بادی
ارائه شده است ،که با مراقبت و پایش صحیح از اجزای اشاره شده
میتوان نرخ خرابی ها را به میزان قابل توجهی بهبود بخشید.

 -8تحقیقات آتی و محدودیتهای تحقیق
با اجرایی شدن این روش در نیروگاههای بادی میتوان در فاز بعدی
نسبت به بررسی دقیق صرفه اقتصادی به تفکیک نوع نیروگاه بادی اعم از
دریایی و خاکی اقدام کرد .انتخاب محل مناسب جهت نصب توربینهای
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

مقاله حاضر روشی نوین در تلفیااق علاام مراقباات وضااعیت ،روش تحلیاال
اطالعات( اسکادا) و پردازش سیگنال جهت از بااین بااردن نااویز اطالعااات
دریافتی میباشد ،در واقع اساس کار به این صورت است که با استفاده از
تکنیکهای پایش وضعیت در قسمتهای مختلف توربین بادی اطالعااات
از دوردست (در فواصل مکانی چندین کیلومتر) جهت کنترل بااه سااامانه
مرکزی منتقل شده و سپس نویزهای اطالعات دریافتی با استفاده از روش
پردازش سیگنال از بین میرود کااه نهایتااً تمااام اطالعااات مااورد تحلیاال
قرارگرفته و در تشخیص سریع و به موقااع خراباای قساامتهااای مختلااف
جهت کاهش هزینهها اهمیت بسزایی پیدا میکند.

 -10نتیجه گیری
در این مقاله یک روش نوآورانه بر اساس پایش وضعیت ارائه گردیااده
است .تمرکز این مطالعه بر روی پایش وضعیت و روشهای ریاضی در
جهت پردازش سیگنال روی زیرمجموعه های توربین های بادی می-
باشد ،در واقع در این روش تمامی اجزا پایش میگردند .تکنیک های
پایش وضعیت همراه بااا الگااوریتم پااردازش ساایگنال یااک مجموعااه
مناسب را در جهت نگهداری کیفی و افزایش قابلیت اطمینان فااراهم
کرده است .در اجرای روش ارائه شده میبایست موارد زیاار مااد نظاار
قرار گیرد:
 .1انتخاب تعداد و نوع سنسور
 .2انتخاااب روشااهای پااردازش ساایگنال ماا رتبط بااا
سنسورهای انتخاب شده
 .3استفاده از روش پردازش سیگنال غیرخطی به واسطه
دقت و سرعت باال
روش قدیم(انتقال اطالعات با استفاده از سیستم اسکادا بدون پردازش
سیگنال) ارزان بوده و مقادیر داده های آن وابسته به سالمت توربین
نبوده بلکه وابسته به شرایط بهره برداری میباشد ،در واقع وقتی
تغییرات روی داده های اسکادا اتفاق می افتد نیاز به بررسی های
بیشتر بجای تصمیم گیری در خصوص هشدار خرابی میباشد و در
مقایسه با روش ارائه شده در این مقاله از دقت و قابلیت اطمینان
جلد  -9شماره  -3پاییز 1398
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، با استفاده از روش ارائه شده.بسیار پایین تری برخوردار میباشد
همزمان خرابی های مکانیکی و الکتریکی در همان مراحل اولیه به
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