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  چکیده
توسط  ك بر عملکرد پره هاي توربین باددراین تحقیق، تاثیر گردوخا

ناویر معادالت  در این روش گرفته است.مورد بررسی قرار  یک روش عددي
حجم محدود گسسته و توسط  یک روند عددي بر مبنايتوسط  استوکس

بطور کلی وجود  الگوریتم فشار مبنا (الگوریتم سیمپل) حل شده است.
گالی و لزجت سیال را تغییر آلودگی هاي محیطی از یک طرف می تواند چ

جمع شدن این  یدهد که منجر به افزایش نیروي رانش می شود از طرف
کاهش عملکرد پره  افزایش زبري و آلودگی ها روي پره می توان منجر

هدف از این تحقیق بررسی این دو پارامتر با هم بر روي یک پره گردد. 
و خاك در روند شبیه بمنظور وارد کردن اثر گرد توربین باد می باشد. 

سازي با معلوم فرض نمودن کسر گرد و خاك با روش کسر حجمی 
)VOF.بمنظور وارد  ) این اثر در روند شبیه سازي اعمال گردیده است

کردن اثر باقی مانده آلودگی بر روي پره، زبري سطح پره تغییر داده می 
تبار سنجی حالت بدون گرد و خاك اع در" در روند شبیه سازي ابتداشود. 

گرد و خاك بر روي توزیع فشار در  میزان صورت گرفته است سپس تاثیر
مقاطع مختلف بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد افزایش 
کسر حجمی گرد و خاك باعث افزایش اختالف فشار در سطح باال و پایین 

ک می همچنین این تاثیر هر چه به نوك پره نزدیمقاطع مختلف پره شود. 
  شویم افزایش می یابد.

  
 توربین باد، قدرت، زبري، آلودگی، گردوخاك، عملکرد :واژه هاي کلیدي

  
  مقدمه
، اولین مشاهدات انجام شده مبین این بود که 1985در حدود سال  

توربین  هاي باد با سرعت ثابت می توانستند بیش از یک سطح انرژي 
 ]. هنگامی که توربین بادي در محوطه بادي قرار می گیرد،1داشته باشند[
که این  ،کثیفی و آلودگی روي پره هاي آن جمع می شوداز یک طرف 

غبار و آلوده کننده هاي باران  گرد و شن، آلودگی ها می تواند حشرات،
دود و کثیفی در طول لبه حمله پره انباشته می  زمانیکه حشرات،  باشد.

درصد نسبت به حالت تمیز  40شود، توان خروجی ممکن است حداکثر تا 
و لزجت از طرف دیگر آن آلودگی ها می توانند چگالی  ].2-4[ کاهش یابد

سیال را تغییر داده و می تواند توان خروجی را تا حدودي افزایش دهد. 
روز بر  25برفک (یخ زدگی) از منابع دیگر آلودگی می باشدکه ممکن تا 

از ذره اکسید آلومینیوم  ]6جاسینسکی و همکارانش [ ].5روي پرده بماند[

هش می دهد را کا برابرفک، حداکثر ضریب  هندنشان د تااستفاده کردند 

] انتقال الیه 7[ کرهو و براج را افزایش می دهد. پسادر حالی که ضریب 
براي اعداد مختلف رینولدز، موقعیت  NACA0012 بالواره مرزي را روي

نتایج نشان می دهد که زبري  و اندازه زبري بررسی کرده اند. )s(زبري
  آهسته تر می انتقال الیه مرزي را  ،سطح بسته به موقعیت و اندازه زبري

تونل باد با مدل حشرات با را در  S814] ایرفویل 8فرر و موندات [   کند.
و ضرائب برآ وپسا را براي وضعیت مدل سازي نموده  =k/c 0019/0زبري 

ضریب برآ براي نتایج نشان داده شد که هاي تمیز و زبر بررسی کرده اند. 
کاهش و ضریب پسا هر دو مقادیر مثبت و منفی در زوایاي حمله باال 

درحالی که پساي فشاري در زوایاي حمله  کرد،افزایش پیدا می  ویسکوز
لی و   .می گرفتباال جایی که جدایش اتفاق می افتد تحت تاثیر قرار 

 و توزیع زبري اندازه تاثیر  DU95-W-180] براي ایرفویل 9همکارانش[
رسی کرده بر mm2/0تا  mm03/0به صورت عددي براي ارتفاع زبري  را

] با استفاده از شبیه سازي عددي اثر موقعیت زبري 10- 11[ رن و او  اند.
آنها به این نتیجه  بررسی کرده اند. NACA63-430را روي ایرفویل 

رسیدند که نیمه اول سطح باالیی به طور مثال بخش لبه حمله نسبت به 
 یوبلبه فرار به زبري سطح بسیار حساس تر می باشد. خال فالح و کل

 Nordtank] تاثیر زبري سطح روي توان خروجی توربیـن باد 13-12[
300Kw  را با هم  زبر آنها نتایج  با پره هاي تمیز و  بررسـی کرده اند.را

با افزایش زبري سطح پره میزان افت توان نشان داده شد، . نمودندمقایسه 
دایش توربین افزایش می یابد که این افزایش افت به دلیل افزایش ج

] اثر آلودگی 14[ سلطانی و بیرجندي جریان روي پروفیل پره می باشد.
مقطع سطح پره هـاي توربـین باد روي عملکرد آن با استفاده از نوار 

و نوار مستقیم زبر و زبري توزیع شده بررسی کرده  درجه 90و  60زیگزاگ 
ار اند و به این نتیجه رسیدند که سطح پره نسبت به اعمال زبري بسی

و زبري باعث می شود زاویه واماندگی کاهش یابد و جدایش  حساس هست
حسین  بازده عملکرد آن بسیار پایین می آید.زودتر اتفاق بیفتد در نتیجه 

خاك و زبري را بر  و به صورت عددي تاثیر گرد ]15[ نژاد دوین و همکاران
ن نتیجه به ای عملکرد ایرفویل توربین بادي در زابل بررسی کرده اند و

شده ضریب برآ باعث افزایش خاك موجود در هوا  و رسیدند با افزایش گرد
  .و با افزایش زبري ضریب برآ کاهش می یابد

همانطور که اشاره گردید آلودگی محیطی می تواند از یک طرف با        
تغییر چگالی و لزجت عملکرد را افزایش دهد از طرفی دیگر با جمع شدن 

هدف روي پره باعث کاهش عملکرد پره توربین باد گردد.  این آلودگی هاي
بر روي یک پره توربین باد می دو پارامتر اشاره شده از این تحقیق بررسی 

باشد. بمنظور وارد کردن اثر گرد و خاك در روند شبیه سازي با معلوم 
) این اثر در VOFفرض نمودن کسر گرد و خاك با روش کسر حجمی (

بمنظور وارد کردن اثر باقی مانده  عمال گردیده است.روند شبیه سازي ا
آلودگی بر روي پره، زبري سطح پره تغییر داده می شود. در روند شبیه 
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حالت بدون گرد و خاك اعتبار سنجی صورت گرفته است  در" سازي ابتدا
سپس تاثیر میزان گرد و خاك بر روي توزیع فشار در مقاطع مختلف 

ین تحقیق نشان می دهد افزایش کسر حجمی بررسی شده است. نتایج ا
گرد و خاك باعث افزایش اختالف فشار در سطح باال و پایین مقاطع 
مختلف پره شود. همچنین این تاثیر هر چه به نوك پره نزدیک می شویم 

   افزایش می یابد.
  

  معادالت حاکم
حرك، مدل را در تبراي حل جریان خارجی در اطراف یک جسم م 

جسم را  ،. به عبارتی دیگرندگیر ل باد مجازي در نظر میداخل یک تون
ثابت فرض نموده و جریانی را در خالف جهت حرکت جسم از روي آن 

تونل باد همراه با جسم محدودة بندي  توان با شبکه . بنابراین میندگذران می
سازي نمود.  مورد نظر و دادن شرایط مرزي ورود و خروج، جریان را شبیه

ت معادالت ناویر استوکس فرم اصلی خود را دارند که در ذیل در این حال
  .دباش می )1(آمده است. معادلۀ پیوستگی براساس رابطۀ 
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باشد. معادلۀ اندازه  بردار سرعت سیال می Vمعرف چگالی و  ، که در آن
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است.  درونی نیروي Fiتانسور تنش و ij  نشان دهندة فشار، p، در آنکه 
  آید. تانسور تنش از رابطۀ زیر بدست میهمچنین 
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دلتاي کرونیکر  ijویسکوزیتۀ دینامیکی سیال و  معرف  ،که در آن
ه توربین پربراي تحلیل جریان در اطراف یک جسم چرخان مثل  باشد. می
هایی را به دو  از معادالت فوق استفاده نمود. چنین جریانعیناً توان  نمی باد

توان حل نمود. در روش  روش شبکۀ متحرك و مختصات نسبی چرخان می
هاي ایجاد شده نسبت به یکدیگر حول یک مرز  شبکه ،شبکۀ متحرك

ه ب میانی در حرکت خواهند بود. این روش زمانی ضروري است که جریان
صورت ناپایدار بوده و هندسۀ مدل تغییر نماید. اما از آنجاییکه در این 

مختصات نسبی چرخان، از روش  پایا می باشدجریان در حالت  تحقیق،
شوند. بنابراین  معادالت حاکم بر جریان در یک مختصات چرخان نوشته می

جاي آنکه جسم صلب بچرخد، محیط اطراف آن در حال چرخش ه ب
توان از بردار حاصل از  ود. بردارهاي سرعت نسبی حاصل را میخواهد ب

چرخش مختصات کم نموده و در نتیجه جریان واقعی اطراف یک روتور را 
هاي  اضافی   در این  روش  شتاب  سیال  داراي  ترم .سازي کرد شبیه

توان هم  شوند. البته می است  که  در  معادالت  اندازه حرکت  ظاهر می
هاي مطلق استفاده کرد.  هاي نسبی و هم از سرعت از سرعتمستقیماً 

  باشد. صورت ذیل میه رابطۀ بین این دو سرعت ب
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 سرعت نسبی، Vrاي مختصات چرخان،  سرعت زاویه  ،که در آن
V  سرعت مطلق وr  .سـمت چـپ   2معادلـۀ   با توجه بهبردار مکان است ،
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که سمت چپ معادلۀ اندازه حرکت براي مختصات چرخان  در حالی
هاي سمت راست  و جمله با استفاده از سرعت مطلق رابطۀ زیر خواهد بود

  معادله تغییري نخواهد داشت.
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باشد. از  همان نیروي کریولیس می 2Vr+r در رابطۀ فوق
rترم 
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 شود، زیرا فرض بر این است که سرعت  صرفنظر می

از است  بهتر، شوداي وارد  بته اگر شتاب زاویهاي روتور ثابت است. ال زاویه
از فرموالسیون  تحقیق. در این ودفرموالسیون سرعت مطلق استفاده نم

مدلسازي توربوالنس  براي تحقیقسرعت ثابت استفاده شده است. در این 
  استفاده گردیده است.  k-  هاي از مدل
  

  روش حل معادالت
ف روتور از روش ضمنی جریان اطرا براي حل معادالت حاکم بر

SIMPLE  استفاده شده است. در این روش ابتدا معادالت اندازه حرکت با
شوند و سپس با حل معادلۀ  توجه به مقادیر اولیۀ داده شده حل می

گردند. پس از آن  ها تصحیح می تصحیح فشار، مقادیر فشار و سرعت
شوند.  نس حل میمعادالت اسکالر از جمله معادلۀ انرژي و معادالت توربوال

 ،در صورت همگرایی، روند حل متوقف شده و در صورت عدم همگرایی
نتایج حاصله به عنوان ورودي به الگوریتم فوق داده شده و روند حل ادامه 

هایی که تمام متغیرها  هم مکان (شبکه از نوع استفاده شده یابد. شبکه می
ۀ ترم جابجایی که براي محاسبباشد  می شوند) در یک مکان ذخیره می

یابی مرتبۀ دوم  روش درون یا بروناندازه حرکت، از  گسسته شدهمعادالت 
بنابراین دقت حل معادالت از مرتبۀ دوم  استفاده گردیده است. باالدست

   خواهد بود.
  

  تولید هندسه و شبیه سازي عددي
بمنظور تحلیل جریان حول پره هاي توربین باد، ابتدا توربین باد با 

انتخاب شده سپس اطالعات زوایاي حمله  E387مقطع ایرفویل نوع اپلر 
مقاطع پره استخراج و در نرم افزار سولید ورك ساخته که جزئیات در 

 1هندسه پره توخالی می باشد. شکل  قسمت بعدي اشاره شده است.
حال براي ایجاد شبکه حجم پره، توسط نرم  نشان می دهد. هندسه مدل را

افزار گمبیت ابتدا خطوط پره شبکه بندي می شود سپس سطح مقطع 
هاي پره به صورت بی سازمان مثلثی شبکه بندي می شود. همچنین 

نشان داده شده  2شبکه بندي محیط اطراف پره و شرایط مرزي در شکل 
  است.

  



 

  
  توربین باد . مدل هندسی پره 1شکل 

  
      
  

  
  . شبکه بندي محیط اطراف پره2شکل 

  
شبیه سازي جریان سیال توسط نرم افزار فلوئنت انجام شده است.     

در این شبیه سازي پره به همراه شبکه شبه استوانه اي می چرخد که 
محیط استوانه بعنوان شرط مرزي لغزشی و مقاطع استوانه به عنوان 

 Yخروجی انتخاب شده است. با رعایت شرط شرایط مرزي ورودي و 
  اندازه شبکه مناسب بر روي پره انتخاب شده است.

جریان در اطراف پره توربین باد به علت سرعت دورانی و پیچیدگی    
متالطم می باشد و ماهیت جریان تراکم ناپذیر است. در این شبیه سازي 

متر بر ثانیه  20ثانیه و سرعت ورودي هوا رادیان بر  6.17سرعت دورانی 
و از الگوریتم سیمپل استفاده شده  κ-εمی باشد و از مدل توربوالنسی 

به ترتیب نشان دهنده استقالل از شبکه و  4و 3 هاي است. شکل
می باشند و سپس  kg/m3225/1اعتبارسنجی در شرایطی که چگالی هوا 

ه سازي شده است که به منظور توربین باد حاضر در شرایط جوي زابل شبی
وخاك با توجه به پایین بودن کسر  گردشبیه سازي جریان هواي حامل 

حجمی ذرات گردوخاك و با فرض یکسان بودن سرعت ذرات گردوخاك با 
سرعت هوا و همگن بودن ذرات با کل جریان،می توان جریان را تک فاز در 

سر حجمی ذرات معلق با تعیین ک نظر گرفت و خواص آن را تعیین نمود.
  چگالی معادل هوا از رابطه زیر بدست می آید. ]15[ در هوا از مرجع

                  (8) 
        

چگالی هواي تمیز در زابل    چگالی گردوخاك و  که در آن
)kg/m31.0721( ك معلق در درصد کسر حجمی ذرات گردوخا  و

براي تعیین ویسکوزیته معادل جریان هوا از رابطه بریکمن  هوا میباشد.
  .]15[استفاده میکنیم

                                            (9) 
 
 5-10*1.88ویسکوزیته هواي تمیز در زابل که در آن    
kg/m.s  ذرات گردوخاك معلق در هوا  درصد کسر حجمی و

 ].15[میباشد
         تغییرات فشار روي سطح باال و پایین  8و  7و  6و  5شکل هاي    

پره توربین باد را براي مقادیر مختلف درصد کسر حجمی ذرات گردوخاك 
نشان تغییرات فشار را در طول پره در درصد کسر حجمی ثابت  9و شکل 

اهده اي براي اختالف فشار به وجود آمده می دهد که تغییرات قابل مش
 است.

 

  
  درصد شعاع پره 95در  . استقالل از شبکه3شکل 

 

 
 95. مقایسه نتایج حاضر با نتایج منتشر شده در مقاله در 4شکل 

 ]16[درصد شعاع پره
 

 
 درصد شعاع پره 30در  اختالف فشار .5شکل 

  

 
  درصد شعاع پره 50در  اختالف فشار .6شکل 



 

 

 
 درصد شعاع پره 95. اختالف فشار در 7شکل 

  
درصد شعاع پره براي در صد کسر  95. اختالف فشار در 8شکل 

  حجمی ذرات گردوخاك متفاوت

  
درصد شعاع پره براي   95و  50،30مقاطع . اختالف فشار در 9شکل 

  0.01برابر با  در صد کسر حجمی ذرات گردوخاك
  

  تاثیر زبري
در هوا عالوه بر اینکه باعث بهبود عملکرد گرد و خاك موجود      

محدوده ي  می شود باعث ایجاد زبري روي سطوح پره ها نیز می گردد.
Y+   براي اینکه اثر زبري سطح اعمال گردد باید به گونه اي باشد که در

 مرکز اولین سلول ناحیه لگاریتمی قرار بگیرم و همچنین باید ارتفاع اول
 تاثیردر این مطالعه به منظور ]. 17[زبري بیشتر باشدمجاور دیوار از ارتفاع 

به صورت دو بعدي در  E387زبري بر ضرایب آیرودینامیکی ، ایرفویل 
برابر  ویسکوزیته هواو  kg/m3225/1شرایطی که چگالی هوا  

درجه  10و زاویه حمله  8/1*106می باشد در رینولدز  7894/1*105
توزیع زبري یکنواخت  براي mm5/1تا mm1/0هاي براي ارتفاع زبري 

)Cs=5/0( ]17[ .11و10همانطور که در شکل هاي بررسی شده است 
ضریب برآ و افزایش ضریب پسا زبري باعث کاهش نشان داده شده است 

که دلیل آن نقش زبري و شدت توربالنسی جریان روي سطح   می شود
واقع  ، دراست که در گذار جریان آرام سطح به مغشوش بازي می کنند

زبري سطح باعث افزایش شدت توربالنسی روي سطح نسبت به حالتی که 
سطح تمیز است می شود و از طرفی هنگامیکه سطح ایرفویل زبر باشد 
ضخامت الیه مرزي افزایش می یابد و سبب حرکت نقطه گذار به سمت 
لبه ي حمله  می شود که در نتیجه الیه مرزي مغشوش ضخیم تر می شود 

       .]15[زایش ضریب پسا و کاهش ضریب برآ می شودو باعث اف
مشاهده می شود اختالف فشار بین  نیز 12در شکل همانطور که همچنین

  سطوح باال و پایین ایرفویل نیز بر اثر وجود زبري سطوح کاهش می یابد.
  

 
 Ksتغییرات ضریب برآ بر حسب ارتفاع زبري . 10شکل 

 

 
  Ksسب ارتفاع زبري تغییرات ضریب پسا بر ح. 11شکل

  
تغییرات ضریب فشار در دو حالت ایرفویل با سطح تمیز و . 12شکل

  ایرفویل با سطح زبر 
  
  

  جمع بندي و نتیجه گیري
با افزایش درصد کسر حجمی ذرات گردوخاك اختالف فشار به     

طور قابل مالحظه اي افزایش می یابد که باعث می شود ضریب تراست 
درصد ش قابل توجهی داشته باشد همچنین افزایش ناشی از فشار افزای

کسر حجمی ذرات گردوخاك نشان می دهد که هرچه از ریشه به سمت 
  .نوك پره می رویم این افزایش اختالف فشار محسوس تر می باشد



 

همانطور که مشاهده شد زبري سطح داراي اثرات منفی می باشد و 
ه هر چه ارتفاع زبري دهد که البت برآ را کاهش و ضریب پسا راضریب 

 اثر آن روي ضرایب آیرودینامیکی کمتر می شود. افزایش یابد

 
 
  

 فهرست عالئم
    C             وتر مقطع پره  
  P              فشار  
  CP            ضریب فشار 

   Cl           ضریب برآ  
  Cd           ضریب پسا  
  Cs           واختثابت زبري براي زبري یکن  
 Ks            ارتفاع زبري  
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