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  در مكان يابي بهينه توربين هاي بادي يك مزرعه بادي wakeلحاظ كردن اثر 
  

 2فدايي نژاد... روح ا  1احسان محرمي           1سعيد نژاد فرد جهرمي  

  كرمان ي دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفتهدانشجو1
   و فناوري پيشرفته كرماناستاديار دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي 2

  ايران –كرمان                                                                                
  مزرعه بادي، بهينه سازي،الگوريتم ژنتيك ،wake اثر :كليدي واژه هاي

  چكيده
افزايش روز افزون مزارع توربين بادي و گسترش آن ها، 
ضرورت روش هايي براي بهينه سازي مسائل فني و اقتصادي آن 

لش هاي پيش رو  يكي از چا .ها را بيش از پيش نمايان مي سازد
موقعيت توربين ها نسبت به براي طراحي مزارع بادي تعيين 

ينه سازي چيدمان اين مقاله روشي را براي به. يكديگر مي باشد
با در نظر گرفتن  آن ها  تعدادو  در يك مزرعه باديتوربين ها 

در . ه مي كندو تغيير جهت و سرعت باد ارائ  wakeدو عامل اثر 
قسمت بعد اين روش بهينه سازي با استفاده از داده هاي واقعي 

اجرا  واقع در استان سيستان و بلوچستان ميل نادر روي منطقهر ب
چند چيدمان ديگر مقايسه شده  شده و نتايج بدست آمده با 

وزش بادهاي با سرعت مناسب و علت انتخاب اين منطقه .است
در اين بهينه سازي از . تقريبا مداوم در اين ناحيه مي باشد

 .الگوريتم ژنتيك استفاده شده است

  
  مقدمه - 1
نياز جوامع در حـال  در توليد برق مورد  امروزه سهم انرژي باد   

 مي باشد  كـه  تاثيرگذار  امر داليل مختلفي در اين افزايش بوده و
بهبود  تكنولوژي هاي  : مي توان به اين موارد اشاره كرداز جمله 

مربوط به طراحي و توليد تـوربين هـاي بـادي، افـزايش قيمـت و      
 مثلزيست محيطي  يت هاي فسيلي،  نگراني هاكاهش منابع سوخ

و افـزايش حمايـت هـاي نهادهـاي مختلـف در       جوافزايش دماي 
با توجـه بـه   . باديين المللي از طرح هاي نيروگاهي سطح ملي و ب

توان توليدي هر تـوربين بـادي نسـبت بـه يـك واحـد       كمتر بودن 
زرعـه  يـك م  .نياز است تا مزارع بادي بوجود آيندسنتي،  نيروگاهي

ايـن افـزايش تعـداد    كـه  د بادي شامل چندين توربين بادي مي باش
قسـيم شـدن   ماننـد ت مزاياي ديگري  ،عالوه بر افزايش توان توليدي

را در عداد بيشتري از تـوربين هـا   هزينه هاي ثابت روي تبعضي از 
  .]1[ پي دارد

كه جزو اولين مقاله ها در اين بحث مي  ]3[و  ]2[ع در مراج
ربين ها در مزرعه بادي روش براي بهينه سازي مكان تويك ، باشند

استفاده شده،  Jensenآقاي  ارائه شده توسط wakeكه از مدل 
در مقاالت ديگري كه بعد از مقاالت فوق ارائه . ارائه گرديده است

ياد شده و مدل قيمت مزرعه بادي   wakeگرديده معموال از مدل 
و عمده تحقيقات در  ه شدهاستفاد Mossetiارائه شده توسط آقاي 

روش هاي . بهينه سازي صورت گرفته استمورد روش هاي 
 انواع الگوريتم هاي هيوريستيك و روش هاي ديگر مانندمختلفي 
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ولي  .است استفاده شده 1كارلو و الگوريتم حريصانه مونت مانند
در اكثر مقاالت جهت و سرعت باد به طور كامل و پيوسته مدل 

  .فا شده استتنها به جهت و سرعت غالب باد اكت نشده و
براي حل مساله جايابي توربين ها در يك مزرعه ] 4[در مرجع 
] 5[در مرجع يتم مونت كارلو استفاده شده است و بادي از الگور

يك روش جديد براي جايابي توربين ها با استفاده از الگوريتم 
  .ارائه شده است 2تجمع ذرات

وع بهينه سازي براي جايابي توربين ها در يك ن ]6[در مرجع 
مزرعه بادي مطرح شده كه بسيار ساده بوده و بر مبناي آن يك 

قطر  برابر 9تا  5فاصله هر توربين تا ساير توربين ها بايد حداقل 
اشاره شده،  اين روش  ]7[مرجع روتور باشد اما همانگونه كه در 

ير اقتصادي مر غعلت اين ا. كارآمد نبوده و مناسب نمي باشد
با توجه به اينكه طول قطر روتور توربين بودن نتايج مي باشد؛ 

به  مساحتيبايد  بودهمتر  4/93هاي مورد استفاده در اين مقاله 
متر اطراف  هر توربين خالي باشد كه مساحتي  650شعاع تقريبي 

با در نظر گرفتن  وكيلومتر مربع را شامل مي شود  3/1بالغ بر 
 بسيارن و كابل كشي هاي الزم نياز به سرمايه گذاري هزينه زمي

زيادي خواهد بود و كاهش فاصله توربين ها هر چند موجب 
  .باز به صرفه خواهد بوداما شود مي كاهش توان توليدي 

  
 Wakeمدل كردن اثر  - 2

توان توليدي يك توربين بادي تابعي از مكعب سرعت باد 
بالطبع هر گونه كاهش در اعمال شده به توربين مي باشد و 

سرعت باد، توان توليدي را به ميزان قابل مالحظه اي كاهش مي 
سرعت باد در هنگام عبور از توربين بادي و جذب قسمتي  .دهد

اين كاهش در سرعت باد در پشت  .از انرژي آن كاهش مي يابد
بوده كه به آن ... توربين تابعي از فاصله،ابعاد توربين،سرعت باد و 

البته اين تاثير با  .)1مطابق شكل( اطالق مي گردد wake اثر
فاصله گرفتن از توربين تضعيف و باصطالح سرعت وزش باد 
بهبود مي يابد كه ناشي از اثر جريانات عمومي هوا در منطقه مي 

  از سه مدل wake در مراجع مختلف براي مدلسازي اثر .باشد

                                                            
1 greedy algorithm 
2  Particle Swarm Optimization(PSO) 
 

  
  ]Jensen ]11شماي كلي مدل: 1شكل

، مدل ]Jensen ]8مدل :استفاده شده كه عبارتند ازگوناگون 
Ainslie ]9[  و مدلG.c.Larsen ]10[.  در اين مقاله از مدل
Jensen  كاهش براي محاسبه كه يك مدل تحليلي ساده مي باشد

 در توربين هاي بادي پايين دست wakeاز اثر  سرعت باد ناشي
در  N.O.Jensenاين مدل ابتدا توسط  .مي گرددمورد استفاده 

مي  را نشان ،پايه Jensenمدل ) 1(شكل  .ارائه شد 1983سال 
  ].11[دهد 

سرعت باد براي توربين هاي پايين دست بعد از عبور  باد آزاد از    
  :توربين هاي باال دست، از رابطه زير محاسبه مي شود









 2))(11(1

x
tinx d

dCVV                        )1(  

  
)/(كه در آن     smVin    سرعت باد آزاد كه همـان سـرعت بـاد در ،

)/(هنگام عبور از توربين باالدست و  smVx     سـرعت بـاد بعـد از
پارامتر هاي مشخص . عبور آن از توربين هاي پايين دست مي باشد

قطرصــفحه چــرخش تــوربين   d:عبارتنــد از) 1(شــده در شــكل 
قطر توربين پايين دست مي باشـد كـه بـه صـورت      xdباالدست و

  :تقريبي از رابطه زير محاسبه مي شود
kxdrdd xx 22                                             )2(  

ضـريبي    k.مشخص شده اند) 1(در شكل xو  xr  ،kدر آنكه 
 .نشان مي دهدرا بر كاهش سرعت باد  wakeتاثير  است كه ميزان
خشـكي    براي توربين هاي نصـب شـده بـر روي     kعموما مقدار 

در نظـر   05/0و براي  توربين هاي واقع در دريا براي  075/0برابر 
 075/0كه با توجه به محل مورد مطالعه، مقـدار آن  . گرفته مي شود

  .در نظر گرفته شده است
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tC از م دارد و براي هر توربين بادي نا 1نيروي پيشرانضريب
  .محاسبه مي شود) 3(رابطه 

22
in

t
t Vr

FC


                                                       )3(  

)( در جاييكه
2s

mkgFt
)/( ،پيشراننيروي   3mkg  چگالي هـوا

  . شعاع صفحه چرخش توربين مي باشدmr)( و  
 صفر قـرار نشان داده شده است ) 1(كه در شكل  xاگر مقدار 

ين بادي باد در جلو و پشت يك توربسرعت  رابطه بين داده شود؛
  .از رابطه زير محاسبه مي شود

tino CVV  1                                            )4(  
تاثير گذار مي  wakeارتفاع توربين ها در مزرعه بادي نيز در اثر 

سرعت بدليل تاثير نپذيرفتن در ارتفاع بيش از يك كيلومتر، . باشد
اهـد  وارتفـاع تـاثيري بـر سـرعت بـاد نخ      ،باد از اصطكاك زمين

اما در اليه هاي پايين تر، سرعت بـاد بـا افـزايش ارتفـاع     . داشت
ين اگر ارتفاع توربين هـا در يـك مزرعـه    بنابرا .2افزايش مي يابد

در نظـر گرفتـه مـي    ) 5(متفاوت باشد، اين اثر توسط رابطه بادي 
  .شود
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)/(كه  smVref  ، سرعت باد مرجعrefh  و    هـاب ارتفاع
0h

  .3بسته به موقعيت جغرافيايي محل تغيير مي كند
براي يك مزرعـه بـادي   ) 1(اثر ارتفاع، رابطه حال با لحاظ كردن 

  :تبديل مي شود )6(به رابطه 
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))(11(1

0

02

hh
hh

d
dCVV

ref

n

i xi
tinx 








  )6(  

هر چه توربين هاي موجود در يك مزرعه بادي متراكم 
پايين دست افزايش يافته و باد ترباشند،اغتشاشات باد در توربين 

فرصت كافي براي بهبود پيدا نمي كند و در نتيجه توان خروجي 
  .توربين پايين دست بيشتر كاهش مي يابد

ي پايين دست و باال دست بدليل تغييرات ارتباط توربين ها   
يجه در نت .شود مي دستخوش تغييربا زمان  ،طبيعي جهت باد

  .خواهد بود wakeدر اثر  موثر ديگريجهت باد به عنوان عامل 

                                                            
1 Thrust coefficient  
2 wind shear effect 
3 roughness length 

  :تابع هدف - 3
و   حداكثر كردن توان توليدي مزرعه بـادي  در اين مقاله  هدف،

  .هزينه مربوط به توربين ها مي باشدمينيمم كردن 
استفاده   ...)هزينه خريد،نصب و( مدل زير براي هزينه توربين ها

  :]12[شده است 
]3/13/2[cos

20074.0 tN
t eNt        )8               (  

مـي  مالحظـه   و همانطور كه تعداد توربين ها بوده tNكه در آن 
رابطـه در ايـن   .كاهش مي يابد tN ، ترم دوم معادله با افزايششود

tN  
  . متغير مي باشد 

مـي  ) 9(رابطـه   تابع هدف مورد استفاده در اين مقاله به صورت
  .باشد

totp
tF cos

                                                          )9 (  

. سال مي باشددر  كل مزرعه باديتوان توليدي  totpكه در آن 
بدليل حداقل كردن هزينه ها و باال بردن توان توليدي، هدف مينيمم 

  .استكردن تابع شايستگي 
  

  مطالعهمشخصات توربين بادي مورد  - 4
  XC93-2000توربين بادي استفاده شده در اين مقالـه از نـوع   

  .آمده است )1(كه برخي از مشخصات آن در جدول  بوده
مطابق اين  .و سرعت باد را نشان مي دهد tCرابطه بين ) 2(جدول 

باد  هاي براي سرعتكه مشاهده مي شود  )3(جدول و نمودار شكل 
مقداري ثابت و حـداكثر خـود را دارا    m/s 11، tCتا  m/s 3بين 

   .مي باشد
  مورد مطالعه مشخصات توربين بادي: 1جدول

Rated Wind 
Speed 

m/s 11 

Cut-out Wind 
Speed  

m/s  22  

Cut-in Wind 
Speed  

m/s  3  

Blade Length m 45 

Rated Power kW 2156 

Rated Voltage V 690 

Hub Height m 80 

Rotor Diameter m 93.4 
Rated Line 

Voltage 
V 660 
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در اين ناحيه با افزايش سرعت باد توان توليدي توربين بادي زياد 
 m/s11 ،tC بـيش از بـه  بـاد  سرعت در صورت افزايش شده و 

به يدي توربين بادي اهش مي كند تا از افزايش توان تولع با كوشر
 ،بيش از توان نامي جلوگيري كند و در اين ناحيـه تـوان تـوربين   

  .ان نامي خواهد بودبرابر تو
توان توليدي توربين بـادي   زيربا استفاده از جداول و نمودارهاي 

براي سرعت هاي مختلف باد محاسبه شده و بـراي شـبيه    tCو 
رابطـه بـين   ) 3(جـدول   .مورد استفاده قرار گرفته استسازي ها 

  .قدرت توربين بادي و سرعت باد را نشان مي دهد
  بر حسب سرعت بادtC:2جدول

Wind speed 
(m/s)  

Thrust 
 Coefficient  

 

ρ=1.010kg/mP3  

3 0.885924 

3.5 0.809509 

4 0.796002 

4.5 0.796176 

5 0.796144 

5.5 0.796165 

6 0.796216 

6.5 0.796167 

7 0.79624 

7.5 0.7962 

8 0.796223 

8.5 0.796204 

9 0.796214 

9.5 0.790729 

10 0.763537 

10.5 0.677244 

11 0.539533 

11.5 0.452917 

12 0.388139 

13 0.296481 

14 0.234055 

15 0.189211 

16 0.155889 

17 0.130542 

18 0.110751 

19 0.095081 

20 0.082426 

21 0.072114 

22 0.0636 

  
نمودار :2شكل

tC بر حسب سرعت باد  
  

  قدرت توربين بادي بر حسب سرعت باد :3جدول

Wind speed 
(m/s) 

Power 
(kW)  

ρ=1.010kg/mP

3 

3 40.571 

3.5 61.248 

4 94.733 

4.5 136.542 

5 188.646 

5.5 252.117 

6 328.237 

6.5 418.086 

7 522.6 

7.5 643.459 

8 780.952 

8.5 938.001 

9 1114.77 

9.5 1312.379 

10 1531.959 

10.5 1766.195 

11 1943.342 

11.5 2024.861 

12 2042.67 

13 2042.67 

14 2042.67 

15 2042.67 

16 2042.67 

17 2042.67 

18 2042.67 

19 2042.67 

20 2042.67 

21 2042.67 

22 2042.67 
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  نمودار قدرت توربين بادي بر حسب سرعت باد :3شكل

  
  :نتايج شبيه سازي - 5

در اين تحقيق بـا بكـارگيري اطالعـات ده دقيقـه اي سـرعت و      
سـرعت   - باد منطقه در طول سال و مشخصه تـوان وزش جهت 

تـوان توليـدي كـل مزرعـه      ،wakeهر توربين بادي و لحاظ اثر 
)بادي     totP   .محاسبه مي شود  (

در شكل گلباد براي جهـات مختلـف بـاد در منطقـه ميـل نـادر       
بر طبق اين شـكل مشـخص مـي    .نشان داده شده است )4(شكل

  .شود كه جهت باد بيشتر به كدام سمت بوده است
بهينه، از الگوريتم ژنتيـك   چيدمانجهت تعيين براي شبيه سازي  

 4مربع شـكل بـه مسـاحت    براي اينكار منطقه. استفاده شده است
كـه هـر    ،قسمت مسـاوي تقسـيم كـرده    400را به لومتر مربع كي

هر مربع كوچـك را   .متر مي شود 100قسمت يك مربع به ضلع 
در نتيجه طول هر كرومـوزوم در الگـوريتم   . يك سلول مي ناميم

در صورت وجود تـوربين در سـلول   . مي شود 400ژنتيك  برابر 
ن در نظر عدد صفر براي آ نبود،مورد نظر عدد يك و در صورت 

  .شودگرفته مي 
اوليـه بـه صـورت     جمعيـت در ابتدا اين الگوريتم اقدام به توليد 

مـي   50برابـر  عيت اوليه در اين مقاله تصادفي مي كند، اندازه جم
در ادامه مقدار تابع شايستگي براي هر يك از جواب هـاي  . باشد

و جواب هايي كه بيشترين شايستگي را  محاسبه شده ،توليد شده
  و  1عملگرهاي جهش ،بعد گامدر  .مي گردنددارند انتخاب 

                                                            
1 mutation 

  
  ت مختلف باد منطقهاهج شكل گلباد براي: 4شكل

نـرخ جهـش برابـر     اين مقالهكه در  اعمال مي گرددروي آنها  2همبري
سپس تـابع  . گرفته شده است در نظر 8/0و نرخ همبري برابر  05/0

انتخـاب مـي    برتـر محاسبه شده و جـواب هـاي    مجدداشايستگي 
كه يكي از دو شرط زير برآورده شوند  شوند و اين مراحل تا زماني

  :ادامه مي يابد
 رسيدن به جوابي كه شرط توقف را ارضاء كند. 

  50رسيدن به حداكثر تعداد تكرارها كه در اين جا مقدار 
  .ظر گرفته شده استبراي آن در ن

در  .ب به عنوان خروجي الگوريتم ارائه مي شودبهترين جوا انتهادر
مكـان   ،بعد از اينكه مقادير هر ژن تعيين گرديداز الگوريتم،  گامهر 

يگر وضعيت توربين ها نسبت بـه يكـد   و در نتيجهتوربينهاي بادي 
  wakeكه كدام توربين در  مي گرددمشخص مي شود و مشخص 

مقدار  تعداد توربين ها شده وهمچنين و  داشتهساير توربين ها قرار 
بدست جواب بهينه  پايان كارتابع شايستگي محاسبه مي شود تا در 

  .آيد
براي نشان دادن بهينه . مي باشد 47در اين چيدمان تعداد توربين ها 

بودن چيدمان ارائه شده، آن را با چند چيدمان ممكن ديگر با همين 
  .توربين مقايسه مي كنيم تعداد

 نتايج شبيه سازي با استفاده از الگوريتم ژنتيك و با در نظـر گـرفتن  
در  )5( سرعت و جهت باد در طول سال به صـورت شـكل   كامل 
  .مي آيد

                                                            
2 crossover 
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  نتايج شبيه سازي: 5شكل

  

  
  )الف( چيدمان: 6شكل 

  

  
  )ب(چيدمان : 7شكل

  

  
  )ج(چيدمان: 8شكل

، سعي شده نسبت به چيدمان اصلي، توربين )الف(در چيدمان نوع 
هايي كه در كنار هم قرار گرفته اند و فواصل آن ها كوتاه است، بـه  

) ب(در چيدمان نوع . صورت تصادفي در كل مزرعه پراكنده شوند
وزش باد غالب و به صورت عمود بر چيدمان توربين ها در جهت 

توربين هـا در جهـت   ) ج(چيدمان نوع  در. منظم قرار داده شده اند
باد غالب قرار داده شده و پراكندگي آن ها نسبت به عمود بر وزش 

  .بيشتر است) ب(حالت 
در اينجا تابع شايستگي هرچقدر مقدار كمتري را به خود بگيـرد     

مطلوب تر است و نشان ازآن دارد كـه چيـدمان ارائـه شـده بهينـه      
جـدول نشـان داده شـده اسـت بـراي      همانطور كه در . خواهد بود

چيدمان ارائه شده در اين مقاله مقدار تابع شايستگي كمترين  خـود  
  .را داشته و توان توليدي بيشترين مقدار را دارد

  
 مقايسه چيدمان هاي متفاوت توربين ها در مزرعه بادي: 4جدول

مجموع انرژي   
توليدي مزرعه بادي  
 درتمام طول سال

مقدار محاسبه شده 
 براي تابع شايستگي

١٠ × الف
۵6288/1  

MWh 

00025059/0  
 

١٠ ×  ب
۵1242/1 

MWh 

 00028171/0 

 
١٠ × ج

۵055/1 

MWh  

00030019/0 

 
چيدمان ارائه شده 

  در اين مقاله
× ١٠

۵1813/1 

MWh  

000101019/0  
 

  
  :نتيجه گيري - 6
براي چيدمان بهينـه تـوربين هـا در يـك مزرعـه بـادي عوامـل           

بايسـتي در نظـر   هزينه توربين هـا  و  wakeگوناگوني از جمله اثر 
 و هزينه توربين ها  wakeدر اين مقاله با مدلسازي اثر  .گرفته شود

هزينه هاي آن كاهش سعي بر حداكثر كردن توان توليدي مزرعه و 
و مينـيمم كـردن آن    مـورد نظـر   فو با تعريف تابع هد .شده است

در اين مقاله شبيه سازي هـا   .سعي بر نيل به اين اهداف شده است
بلوچستان به نـام ميـل   منطقه اي واقع در استان سيستان و  بر روي 
باد كـامال  جهت وسرعت  در اين منطقه. استورت پذيرفته نادر ص

ناسـي  هواشمتغير بوده و بر اساس اطالعات واقعي كـه از ايسـتگاه   
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در . اسـتفاده شـده اسـت    ثبت گرديـده، دقيقه  10منطقه براي هر 
د مـي  تي كه اطالعات واقعي به طور كامـل در دسـت نباشـ   صور

براي مدل سازي باد و  WAsPمانندتوان از نرم افزارهاي مرتبط 
براي نشان دادن صحت . تخمين سرعت و جهت باد استفاده كرد

  سـاير نتـايج ممكـن   مدلسازي فوق، بين نتـايج بدسـت آمـده و    
  . مقايسه صورت گرفته است

شده، هزينه در مدل هزينه ياد  در تحقيقات آينده پيشنهاد مي شود
ود در مزرعه بادي را نيـز لحـاظ   راه ها و يا هزينه كابل هاي موج

   .شود
  

  :مراجع
[1] Javier Serrano-Gonzalez, Angel G. 

Gonzalez-Rodriguez, Jose Castro-Mora, 
Jesus Riquelme-Santos, and Manuel Burgos-
Payan, “ Optimization of wind farm 
turbines layout using an evolutive,” 
Renewable Energy, vol. 35, no. 8, p.p. 
1671-1681, August 2010.  

[2] N.O.Jensen, “A note on wind generator 
interaction,” Risø National Laboratory, 
Roskilde, Denmark, Tech. Report M-
2411, November 1983. 

[3] I. Katic, J. Høstrup, and N.O.Jensen, “A 
simple model for cluster efficiency,” in 
EWEC’86, Rome, 1986. 

[4] Marmidis. G., Lazarou S., etc. “Optimal 
placement of wind turbines in a wind 
park using Monte Carlo simulation,”  
Renewable Energy, vol. 33, no. 7, pp. 
1455-1460, 2008. 

[5] Rasoul Rahmani, A. Khairuddin, Sam M. 
Cherati, Mahmoud Pesaran H. A,  “A 
novel method for optimal placing wind 
turbinesin a wind farm using particle 
swarm optimization (PSO),” IPEC, 
Conference Proceedings, pp. 134-139, 
2010. 

[6] W.chen-xi, Z. yuan. Wind Power, China 
Electric Power PRESS: Beijing, 2002, 
pp131. 

[7] Feng Wang, Deyou Liu, Lihua Zeng, 
“Modeling and simulation of optimal 
wind turbine configurations in wind 
farms” World Non-Grid-Connected 

Wind Power and Energy Conference, p.p. 
1-5, 2009. 

[8] X. Zhang and W. Wang, “Wind farm and 
wake effect modeling for simulation of a 
studied power system,” in Proceeding 
IEEE Power Systems Conference 
Exposition (PSCE), pp. 1–6, 2009. 

[9] J. F. Ainslie, “Calculating the flowfield in 
the wake of wind turbines,” J. Wind Eng. 
Ind. Aerodynamics, vol. 27, no. 1–3, pp. 
213–224, January 1988. 

[10] G. C. Larsen, A Simple Wake Calculation 
Procedure RISO National Laboratory, 
Roskilde, DK-4000, Denmark, Dec. 1988. 

[11] Hagkwen Kim, Chanan Singh, Alex 
Sprintson,  “Simulation and Estimation of 
Riliability in a wind farm considering the 
wake effect ,” IEEE Transactions on 
Sustainable Energy, vol. 3, no. 2, April 
2012.  

[12] Anshul mittal,  “optimization of the layout 
of large wind farms using a genetic 
algorithm,” MASTER thesis, case western 
reserve university, 24 February 2010. 

  
  
  
  
  
  
  


