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در این مقاله به بررسی اثر تغییرات و اصالح شکل ایرفویل ناکا  -  چكيده

ن بر آ تأثیرو  بکار رفته در توربین بادی محور عمودی داریوس 0021

اصالح شکل شامل یک  این امیکی توربین بادی پرداختیم.یرودینآعملکرد 

در  .باشد می 0021در سطح پایینی در نزدیکی لبه فرار ایرفویل ناکا  حفره

ایجاد حفره در  به کمکاین مطالعه سعی شده با اصالح شکل ایرفویل 

توربین را در ناحیه مرده و ماکزیمم توان بهبود  عملکرد انتهای پره،

ت اساسی بر پایه روش حجم محدود گسسته و توسط بخشیم. مطالعا

شبکه  صورت بهاین مدل  بندی شبکه است. شده حلالگوریتم پیزو 

به کمک  دینامیک سیاالت محاسباتی با روش سازی شبیهمتحرک و 

ایجاد حفره  دهد میاست. نتایج نشان  شده انجامنت ئانسیس فلو افزار نرم

زایش ضریب توان تولیدی توربین بادی باعث بهبود راه اندازی خودکار و اف

 شده است. 

 

دینامیک ، وسداریبادی  نیتورب سطح، انیجرالمان کنترل  -های کلیدی واژه

 سیاالت محاسباتی

 

 قدمهم -1

 .شوود  یمتجدید پذیر و پاک محسوب انرژی باد یکی از منابع انرژی 

فسویلی و   یهوا  سووخت اخیر با توجه به کاهش منوابع   یها سال در

در منوابع انورژی پواک و     یگوذار  هیسرما، ها آن یطیمح ستیزاثرات 

بوادی   یهوا  نیتوربماندگار ازجمله انرژی بادی را بیشتر کرده است. 

اساس محور  که بر ندینما یمنقش مهمی در تولید برق شبکه را ایفا 

توربین بادی محور افقوی و تووربین بوادی محوور      دودستهدوران به 

، تقسویم  باشود  یمو یوس و ساوینوس عمودی که خود شامل نوع دار

بوادی محوور افقوی بورای تولیود تووان در        یهوا  نیتورب. از شوند یم
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ور ی نووع محو  ها تیقابلولی با توجه به  شود یممقیاس باال استفاده 

باد کوم   سرعتعمودی نسبت به محور افقی، ازجمله تولید توان در 

ی بوه هموراه زیبوای    آزاردهنوده ی سروصودا و مغشوش، عودم تولیود   

ظاهری و کارکردی مستقل از جهت وزش باد، تولید این نووع را در  

ی شوهری بسویار مناسوب    هوا  طیمحابعاد کوچک و برای کاربرد در 

 نیو ا اما با توجه به چرخش مداوم و تغییر زاویه حمله پره،؛ سازد یم

. تغییور پیوسوته زاویوه    باشود  یمنوع توربین با بازدهی پایین همراه 

ور چرخش پره و تجاوز زاویه حملوه پوره از   حمله هندسی در یک د

(، باعوث  میراداری که حداکثر لیفت ا حملهزاویه حمله بهینه )زاویه 

ورود پره بوه ناحیوه وامانودگی شوده کوه گشوتاور تولیودی و تووان         

اولیه این  یانداز راه. همچنین [1] دهد یمخروجی توربین را کاهش 

مشوکالتی هموراه اسوت     به دلیل وجود ناحیه مرده با ها نیتورب نوع

اثبات کردند که تووربین بوادی محوور     [3]. دومینی و همکاران [2]

عمودی نوع سه پره نسبت به دو پره پتانسویل بهتوری بورای خوود     

خودکوار در نووع دو پوره وابسوتگی      یانوداز  راهدارند زیورا   یانداز راه

 [4]. شل دال و همکواران  ها داردپره اولیه شدید به زاویه قرارگیری

، ناکوا  0012هوای ناکوا   لیو عملکورد ایرفو  گزارشی از مطالعه تجربی

در تووربین بوادی    شوده  گرفتهبکار  0021و ناکا  0018، ناکا 0015

افوزایش   [5]کردند. وانگ و همکاران  ارائهمحور عمودی داریوس را 

ضخامت ایرفویل را یک عامل در بهبود عملکرد تووربین در سورعت   

 انحنوادار  یهوا  پوره نشوان داد   [6]هیول  نوک پایین معرفی کردنود.  

نیروی مماسی بیشتری را در هر دور چرخش  ،نسبت به نوع متقارن

. کنند یمانرژی بیشتری را تولید  جهیدرنتتوربین به همراه دارد که 

بواال و پسوای پوایین و     آهای نامتقارن با بروی نشان داد که ایرفویل

توربین  کارخود یانداز هرابه  ،بیشتر باضخامتهای همچنین ایرفویل

بیرونی روی سطح بواالیی ایرفویول نقوش     یبرآمدگ. کنند یمکمک 

 و کواهش  بورآ جریان افزایش  یآشفتگمولد گردابه را داشته که این 

یرودینوامیکی  آ. تحقیقاتی بر رو عملکرد [7]را به همراه دارد  دنباله

ور ایرفویل اصالح شکل شده برای کاربردهای غیر توربین بادی محو 

که این اصالح شکل شامل یک فلو  عموودی در    شده انجامعمودی 

، وجوود فلو    دهود  یم. نتایج تجربی نشان باشد یملبه فرار ایرفویل 

 .[8] شود یم برآعمودی باعث افزایش ضریب 

با  داریوس توربین بادی یکینامیآئرودعملکرد بررسی عددی 

 وجود حفره

 محمدجواد مغربی، انیمأموری مجتب، محمدرضا اللوی
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زیادی در جهت بهبود عملکرد توربین بادی محور  یها تالشگرچه  

توربین به  یها پرهاصالح شکل  ریتأثعمودی شده است اما کمتر به 

مقاله  نیا است. شده پرداختهکنترل جریان سطح  یها المانکمک 

در یرودینامیکی آبر عملکرد  ،ها پرهاصالح شکل  ریتأثبه  مشخصاً

 .پردازد یم توربین بادی محور عمودی

 عددی حل   -2

حل گر عددی حجم محودود دینامیوک سویاالت محاسوباتی بوه         

جریوان   دائوم ی حل عوددی غیور   برا"U.R.A.N.S" کمک معادالت

متور بور    9ورودی  سرعت به. جریان ورودی با توجه شود یماستفاده 

ثانیه تراکم ناپذیر فرض شده است. از الگوریتم گسسته سازی مرتبه 

دوم باالدست برای حل معادالت توربوالنسی، فشوار و مومنتووم و از   

 نواویر  در معوادالت  الگوریتم پیزو برای کوپل کردن سورعت و فشوار  

خووا  جریوان    آوردن به دسوت است. برای  شده استفاده استوکس

 SSTمدل ترکیبی توربوالنسی تنش برش انتقالی  ،دوردست دیواره

K- ω خووا  جریوان کنوار     آوردن به دستو برای  شده بکار گرفته

ترم  یجا به ωبا فرکانس توربوالنسی  k-ᵋ شده اصالحاز مدل  ،دیواره

 یسواز  هیشوب اسوت. بورای محاسوبه و     شوده  هاستفاد ɛانرژی  اتالف

و حول گور    SST K- ωجریوان توراکم ناپوذیر از مودل توربوالنسوی      

ایون مودل    یسواز  هیشوب مبتنی بر فشوار اسوتفاده شوده اسوت. در     

حاصول   ینهوائ زیادی روی نتایج  ریتأث یمرز هیالتوربوالنسی جریان 

واره صحیح جریان حول دی یساز مدلداشته، بنابراین  یساز هیشباز 

بوه سوزایی دارد. ایون مودل توربوالنسوی       ریتوأث در دقت محاسوبات  

توربین را داشوته و   یها پرهساختار جریان اطراف  ینیب شیپتوانایی 

جریووان چرخشووی و محاسووبه دقیوون گرادیووان  یسوواز هیشووببوورای 

الزم بوه   .[9باشود ]  یمفشارهای معکوس و جدایش جریان مناسب 

بوه نحووی انتخواب     یسواز  هیشوب  دائوم ذکر است که در حالت غیر 

که جریان زمان کافی برای تشکیل گردابوه حوول روتوور را     شود یم

دور ضوریب گشوتاور    چهوار داشته باشد. مشواهده شود کوه پوس از     

نتایج صوحیح و   عنوان بهکه نتایج از همان دور  درآمدهپایا  صورت به

 شد. گزارشپایا برای محاسبه ضریب توان توربین 

 حاکم معادالت -3

معادله بقای مومنتوم  ،الت حاکم در حل این مدل توربوالنسیمعاد

و معادله پیوستگی برای  و جرم برای حل در همه حوزه جریان

 ها آنکه در ذیل به  باشند یم اینا پاجریان تراکم ناپذیر و حالت 

 است. شده اشاره
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بوده  zو  yو  xسرعت جریان در راستای  wو  v و u (1در معادله )

 .باشد یمچگالی جریان ρ و
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کوه   باشد یمتانسور تنش  τنیروی حجمی و  fنیروی گرانش،  gکه 

 .شود یم ارائهزیر  صورت به
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و  pو فشوار   uبر اساس خوا  بردار سرعت  توان یمرفتار جریان را 

و ... مشخص کرد. تغییرات در این خوا  سویال در   µ تر یسکوزیو

کووچکی از   یها المانتغییرات برای  نیا .دهد یماز زمان رخ  یا بازه

حاسوباتی محاسوبه   تفاده از روش دینامیوک سویاالت م  سیال با اسو 

 مووردنرر و با استفاده از قوانین پیوستگی و فیزیکی خوا   شود یم

اثورات   یسواز  هیشوب . روش میوانگین زموانی بورای    ندیآ یمبه دست 

بوورای  ییهوا  تورم  هوا  مودل ایون   در .شوود  یمو توربوالنسوی اسوتفاده   

بررسی صوریح   یجا بهتوربوالنسی میانگین حوزه جریان  یساز هیشب

معوادالت انتقوال بورای     سوسس  .شوود  یمو رفتار توربوالنسی معرفی 

 نیو ا .گوردد  یمو کل تغییرات توربوالنسوی جریوان حول     یساز مدل

کووه  باشووند یموو Reynolds average navier stokes معووادالت

توربوالنسوی را سورعت    مسوائل از  یتور  بزرگدر مقیاس  یساز مدل

موودل توربوالنسووی کووه شووامل . حوول دقیوون جریووان در بخشوود یموو

معادالت ناویر استوکس به  لهیوس به ،باشد یم نولدزیر یریگ نیانگیم

. فرم کلی هر ترم شوند یمو میانگین زمانی تقسیم  ریمتغ یها مؤلفه

 .باشد یمزیر  صورت بهاسکالر جریان 

(4)       

مقدار متغیر وابسوته بوه    ́ ∅مقدار میانگین خاصیت جریان و  که 

. با جایگذاری مقادیر میانگین زمانی متغیر جریوان در  باشد یمزمان 

 Reynolds average navier معوادالت  ،معوادالت نواویر اسوتوکس   

stokes  شوند یمزیر نوشته  صورت بهکه  ندیآ یمبه دست. 

(5    )
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 کنود  یمو بیان  Reynolds average navier stokesمدل توربوالنسی 

هوای توربوالنسوی را   گردابوه  لهیوسو  به دشدهیتولکه انتقال مومنتوم 

کورد. ایون    یسواز  مودل با یک گردابوه توربوالنسوی معوادل     توان یم

که تانسور تنش رینولدز با نرخ تانسور کورنش   دهد یمنشان  یتئور

 .شود یمزیر بیان  صورت بهکه  باشد یممتناسب 
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.  باشد یمزیر  صورت بهضریب گشتاور توربین بادی محور عمودی   

(7)                   
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 .باشد یمقطر روتور ارتفاع توربین در  ضرب حاصل A نآ درکه 

توربین بادی محور عموودی بیوانگر نسوبت انورژی      cpضریب قدرت 

انورژی بواد عبوور کورده از تووربین       کول  بهتوسط توربین  دشدهیتول

 .باشد یم
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 نسوبت  ،آزادجریوان   سورعت  بوه نسبت سرعت مماسوی پوره روتوور    

 .شود یمتعریف  λ سرعت نوک

(9)  
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 مرزی شرایط -4

اندازه دامنه محاسباتی باید به نحوی انتخاب شود کوه کمتورین       

نشوان  ]10[نهایی داشته باشد. محمود و همکواران    جهیدرنترا  ریتأث

زیوادی بور نتوایج نهوایی حول خواهود        ریتأثدادن که دامنه کوچک 

و توراکم   یدوبعود حالت  یبرادامنه محاسباتی  1در شکل گذاشت. 

 c= 085/0است. ایرفویل با داشتن طوول وتور    شده دادهناپذیر نشان 

بوده که ایون انتخواب    (c*163و عرض ) (c*256طول دامنه ) متر،

در مورز  . سرعت باشد یمبرای هرچه کمتر کردن اثرات اندازه دامنه 

 صوورت  بوه اتمسوفر   1متر بر ثانیه و فشار در مرز خروجی  9ورودی 

شورطی مورزی دیوواره بوا      هوا  پرهاست. روی سطح  شده میتنرثابت 

 شرط عدم لغزش و قسمت باال و پایین با شرط مرزی متقارن بووده 

 است. شده دادهنشان  1شکل که تمام این شرایط مرزی در 

 
 رایط مرزیدامنه محاسباتی و ش –1شکل 

 مدل هندسه و یبند شبکه -5

عددی توا حود زیوادی وابسوته بوه       یها یساز هیشبصحت نتایج در 

 یبند شبکهبا  سهیدر مقاخیلی ریز  یبند شبکه. باشد یم یبند شبکه

رفتار جریان و دقت باالتر نتایج،  تر نیدق ینیب شیپدرشت علی رقم 

، قرارگرفتوه ال به دلیل باال بردن زمان محاسبات کمتر مورد اسوتقب 

 منروور  بوه بهینوه   یبنود  شوبکه سوعی شوده از    پوووهش لذا در این 

. اسوتفاده شوود  در زمان محاسبات و حفظ دقت نتوایج   ییجو صرفه

 زتور یر هوا  پرهدر اطراف  یا رهیدادر یک منطقه  جیتدر به یبند شبکه

 یبنود  شوبکه  صوورت  بوه در قسمت روتوور تووربین    که ینحو بهشده 

 یبنود  شبکه. باشد یممستطیلی  صورت بهمنه مثلثی و در قسمت دا

بواالتر بوردن    منروور  به. شود یم استفاده ها پرهروی سطح  یمرز هیال

 زتور یر یبنود  شوبکه پوره از   سطحروی  حفرهدقت نتایج در قسمت 

فشووار و سوورعت  یهووا انیووگرادبوورای پاسوو  بووه تغییوورات ناگهووانی 

و  یمورز  هیو المثلثوی،   یبنود  شوبکه  2است. در شوکل   شده استفاده

 است. شده داده، نشان مسئلههندسه 

 
 نمایی از هندسه و شبکه مورداستفاده همراه با بزرگنمایی -2شکل 

 یریگ جهینت و بحث -6

 مسئله یپارامترهاعتبار سنجی و ا 6-1

منحنی ضوریب عملکورد تووربین     ،منرور اعتبار سنجی نتایج به     

مایشوگاهی  ج آزشوده و بوا نتوای    تهیوه  ،برحسب نسبت سرعت نووک 

 .مقایسه شده است]11[همکارانش وشده توسط کستلی  ارائه

  
 کار حاضر اعتبار سنجینمودار  – 3شکل   

 

شوود حول عوددی حاضور      مشواهده موی   3طور که در شوکل   همان

های نوک مختلف  بینی رفتار توربین در سرعت خوبی توانایی پیش به

 لیو دال اتالفوات، جریان و در نرر نگورفتن   یدوبعد. حل است رادار

پوس از اعتبوار    .باشود  یماختالف اندک نتایج روش عددی با تجربی 

بوا   (0021ایرفویول ناکوا   ) یعمودسنجی نتایج توربین بادی محور 

 حفرهبا استفاده از  شده اصالحنتایج تجربی، مشخصات توربین بادی 



 
4 

 حاضور  کوار  درتووربین   یهوا  پرهدر سطح پایین و نزدیکی لبه فرار 

 .گردند یم ارائهزیر  صورت به

 مشخصات و ابعاد توربین بادی محور عمودی در کار حاضر -1جدول 

 P = 50 w توان خروجی توربین

 مقدار صلبیت
 =

BC

R
 =0.5σ 

=AR نسبت ضخامت به قطر پره
H

C
 = 0.017 m 

 B = 3 تعداد پره

 H = 1.03 m ارتفاع روتور

 R = 0.515 m روتور شعاع

 µ 5-10 *1.85 =  ویسکوزیته دینامیکی

 Kg/m3ρ 1.224 =  دانسیته

 L = 0.0001 m اصله فرورفتگی تا لبه فرارف

 

 ایجاد حفره ریتأثبررسی  6-2

ایجاد حفره در نزدیكی لبه فرار بر افزایش ضریب توان  ريتأثبرای بررسی 

نسبت سرعت نوک ترسيم شده  برحسب توربين بادی، نمودار ضریب توان

 یرگذاريتأث، ایجاد حفره با شده دادهنشان  4که در شكل  طور هماناست. 

 ماکزیمم ضریبدر باعث افزایش  ،توربين یها پرهبر جریان عبوری از 

خودکار توربين بادی شده است. از نمودار مشاهده  یانداز راهو بهبود  توان

نسبت قطر  ،توسط توربين جادشدهیاماکزیمم ضریب توان  که شود یم

( مقدار بهينه را در مقایسه با سایر D/C = 0.04حفره به طول کرد )

-دارا میاختالف فشار بهينه بين باال و پایين پره، ، به دليل ایجاد ها مدل

 .باشد

 
  نسبت سرعت نوک برحسبنمودار ضریب توان  – 4شکل 

 

چرخش زاویه  برحسبنمودار ضریب گشتاور توربین  5در شکل 

نشان داده شده است. این مقادیر در حالت پایدار بعد از چهار  روتور

 آمده دست به 5/2 پره دور چرخش توربین در نسبت سرعت نوک

 D/C ریب گشتاور در نسبتض شود یمکه مشاهده  طور هماناست. 

 .باشد یمبیشترین مقدار را دارا  0.04=

 
 = 5/2در  چرخش روتورزاویه  برحسبنمودار ضریب گشتاور  – 5شکل   

  
در  چرخش روتورزاویه  برحسبنمودار ضریب گشتاور توربین 

نشان داده شده است.  6در شکل  =5/1 نسبت سرعت نوک

عت نوک در در این نسبت سر D/Cکه مقدار  شود یممشاهده 

در  ،توربین خودکار یانداز راهعلی رقم بهبود  ،قبلی باحالتمقایسه 

 د.ندارزیادی  تفاوت شده اصالح یها مدلبین  افزایش گشتاور

 = 5/1در  چرخش روتورزاویه  برحسبنمودار ضریب گشتاور  – 6شکل   

 

توربین  یها پرهاز  کانتور فشار برای دو مدل مختلف 7در شکل 

 رفت یمکه انترار  طور همانبادی داریوس نمایش داده شده است. 

بیشترین فشار در نقاط سکون در لبه حمله و لبه فرار پره قرار دارد. 

حفره ، افزایش فشار در اثر مکش جریان توسط شده اصالحدر مدل 

. افزایش فشار در این نقطه باعث افزایش توان شود یممشاهده 

 .شود یملیدی توربین تو

 
 دار حفرهب: حالت  –: حالت پایه الف -کانتور فشار – 7شکل 
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 یریگ جهینت 6-3

ایجاد حفره در انتهای پره توربین بادی  ریتأثدر این مطالعه 

عددی  صورت بهی آن کینامیآئرودمحور عمودی داریوس بر عملکرد 

ی و با استفاده ها با استفاده از مدل دوبعد سازی شبیهبررسی گردید. 

کرد برای نسبت قطر حفره به طول  ،K-ω SSTاز مدل توربوالنسی 

D/C  که  دهند یمنتایج نشان  انسیس انجام گرفت. افزار نرمدر

بینی عملکرد  خوبی توانایی پیش سازی دوبعدی جریان به شبیه

توربین و تأثیر ایجاد حفره روی عملکرد توربین داریوس را دارا 

ایجاد حفره در انتهای پره توربین ضریب توان با  ینهمچن باشد. می

و  13، 5به ترتیب  = 05/0D/Cو  = 03/0D/C =،04/0 D/Cبرای 

 درصد نسبت به حالت پایه افزایش یافته است. 5

 

 فهرست عالئم     

CP
 ضریب لزجت دینامیکی μ ضریب قدرت  

R شعاع توربین Ө زاویه چرخش 

CT
 چرخش توربین ای یهزاوسرعت  Ω ریب گشتاورض  

U سرعت باد λ نسبت سرعت نوک 

P فشار v ضریب لزجت سینماتیکی 

T گشتاور ε ضریب اتالف انرژی توربوالنسی 
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