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 چکیده

هاي بادي، کاهش قیمت تمام شده انرژي باد و رشد سریع پیشرفت در زمینه انرژي باد باعث افزایش بازده انرژي توربین
 392طرفی ظرفیت کل انرژي بادي در جهان به هاي اخیر شده است. از پذیر در دهههاي تجدیدانرژي باد نسبت به سایر انرژي

گیگاوات برسد که این میزان توان نصب شده  428به  2015رود تا پایان سال است، در حالی که انتظار میگیگاوات رسیده
هاي تجزیه باشد. یکی از جنبههاي بادي در شرایط مختلف کارکرد میبینی عملکرد توربینسالیانه در دنیا، نیازمند مطالعه و پیش

باشد. این کار باعث خواهد شد تا هاي عددي میسازي آن در محیطو تحلیل رفتار آیرودینامیکی یک توربین بادي، شبیه
هاي بادي بدون نیاز به ساخت مدل واقعی توربین کاهش یابد. در این مقاله هاي مربوط به مطالعه و بررسی رفتار توربینهزینه

بینی عملکرد روتور توربین بادي محور افقی و بررسی هاي موجود در بررسی و پیشها و روشوريبطور خالصه به مطالعه تئ
 هاي بادي محور افقی خواهیم پرداخت.سازي توربینهاي مدلروش
 
 سازيآیرودینامیک، توربین بادي، محور افقی، مدل هاي کلیدي:واژه

                                                            
 دانشجوي کارشناسی ارشد - ۱
 استادیار - ۲
 استادیار - ۳
 استاد - ٤

mailto:aminishayeste@gmail.com


 پاك و کارآمد مجموعه مقاالت نهمین کنفرانس انرژیهاي تجدیدپذیر،

 هاي صدا و سیما، ایران، تهران، مرکز همایش1395ششم خرداد 
88671676 )021 (- 09197556424 

 مجریان: هم اندیشان انرژي کیمیا و

 انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران 
www.RENEWENERGY.ir 
 
 
 

 

  مقدمه -1

پذیر است که در اثر ایجاد تغییرات دما و فشار ناشی از تابش غیر یکنواخت خورشید به سطح هاي تجدیدانرژي باد شکلی از انرژي
هاي بادي و درنتیجه کاهش قیمت تمام شده در زمینه انرژي باد باعث افزایش بازده انرژي توربینپیشرفت  .]1[گردد زمین ایجاد می

پذیر با سرعت قابل توجه نسبت به سایر هاي تجدیداست تا انرژي باد به عنوان یکی از منابع انرژيو باعث شده استباد شده انرژي
نصب  2015گیگاوات ظرفیت جدید انرژي بادي در نیمه نخست سال  7/21هاي اخیر رشد کند. پذیر در دهههاي تجدیدانرژي
گیگاوات  392است. ظرفیت کل انرژي بادي در جهان به گیگاوات بوده 17، 2014است، این رقم براي نیمه نخست سال شده

  .]2[) 1گیگاوات برسد (شکل 428به  2015رود تا پایان سال است، در حالی که انتظار میرسیده
 

 
 2011-2015ظرفیت کل انرژي بادي در جهان،  -1شکل

هاي بادي در شرایط مختلف کارکرد بینی عملکرد توربینکه این میزان توان نصب شده سالیانه در دنیا، نیازمند مطالعه و پیش
د. کننیباد را به انرژي مکانیکی و سپس به انرژي الکتریکی تبدیل م جنبشیبادي تجهیزاتی هستند که انرژي  يهانیتوربباشد. می

لی توربین باد، تولید توان الکتریکی است، یکی از مباحث مهم در مطالعه آیرودینامیک توربین باد، محاسبه که هدف اصبا توجه به این
 . ]3[باشد میزان توان تولیدي و بدست آوردن تخمین مناسبی از آن می

 5(مومنتم) جامع هاي بادي از اواسط قرن نوزدهم با به کارگیري تئوري تکانههاي محاسباتی در طراحی توربینکاربرد روش
 . ]4[گسترش پیدا کرد  6ام)-اي-هاي تحلیلی در این زمینه مانند تئوري تکانه اجزاء پره (بیشروع شد و سپس به تدریج با مدل

 7(بتز) خطی تکانه تئوري -2

توان براي تعیین توان یک ارائه شد که می 1926اولین مدل براي تحلیل ساده یک توربین بادي توسط بتز و همکارانش در سال 
آل مورد استفاده قرار داد. این مدل ساده بر اساس تئوري مومنتم خطی بنا نهاده شده است. طبق قانون بتز، هیچ توربین بادي ایده

                                                            
5 Integral momentum 
6 Blade Element Momentum Theory 
7Axial momentum theory 
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این  .]5[شود نامیده می 8حد بتز 593/0درصد انرژي باد را دریافت کند. ماکزیمم ضریب توان  3/59از  تواند بیشتوربین بادي نمی

 است:هاي زیر بنا شدهتئوري بر اساس فرضیه
 شود.روتور با یک دیسک به قطر آن تخمین زده می -1
 ناپذیر است.جریان غیر چرخشی، غیر لزج و تراکم -2
 شود.جریان گذرنده از روي روتور به وسیله یک لوله جریان از هواي اطراف جدا می -3
 است. توزیع سرعت در هر مقطع یکنواخت -4
 فشار و سرعت جریان در مناطق دور از دیسک برابر فشار و سرعت جریان آزاد است. -5

 9یافته گسترش تکانه تئوري -3

شود. بنابراین بخشی از انرژي باد صرف چرخش در واقعیت یک مبدل دوار مانند روتور باعث ایجاد حرکت چرخشی در جریان می
شود. در تئوري تکانه گسترش یافته با در نظر گرفتن چرخش جریان، ضریب توان توربین از ضریب توان محاسبه شده در جریان می

شود. در این تئوري ضریب توان وابسته به نسبت میان انرژي مربوط به حرکت دورانی و انرژي تر محاسبه میتئوري تکانه خطی، کم
بدست  𝑣𝑣𝑤𝑤بر سرعت جریان آزاد  𝑢𝑢باشد. این نسبت از تقسیم سرعت مماسی نوك پره روتور مربوط به حرکت انتقالی جریان می

ه به ازاي آن توربین توان نامی (طراحی) خود را تولید ). نسبت سرعت نوکی ک1نامند (می 10آید که آن را نسبت سرعت نوكمی
  .]6[شود کند، نسبت سرعت نوك نامی خوانده میمی

λ =
𝑢𝑢
𝑣𝑣𝑤𝑤

                                                                                                                                                                             (1) 

 ۱۱پره المان تئوري -4

آورد. به دلیل ها و توپی روتور را به حساب مینوك پرهسازي جریان عالوه بر چرخشی بودن جریان، اثر این تئوري براي مدل
ایجاد  13گیرد که در نتیجه آن پسایی به نام پساي القاییدر نوك پره شکل می 12هاییاختالف فشار سطح رویین و زیرین پره، گردابه

چنین در دنباله پیرامون توپی روتور بخاطر دوران توپی، است. هم 14گردد. پساي القایی وابسته به ضریب برا و نسبت منظريمی
گیري یک هاي نوك و مرکزي) موجب شکلهاي یاد شده (گردابهگردد. وجود گردابهاي موسوم به گردابه مرکزي تشکیل میگردابه

ها، هندسه ره با در نظر گرفتن تعداد پرهشود. تئوري المان پاي پیچیده پس از روتور و در نتیجه کاهش ضریب توان میجریان گردابه
از محور  rدهد. نیروهاي آیرودینامیکی وارد شده بر یک المان پره به فاصله پره و مقطع (ایرفویل) آن تخمین بهتري از ضریب توان می

هاي آیرودینامیکی را در شود. این تئوري از روشی مشابه تئوري بال محدود (در نظر گرفتن اثرات نوك بال) توزیع نیرومحاسبه می

                                                            
8 Limit Betz  
9 Extended Momentum Theory 
10 Tip speed ratio 
11 Blade Element Theory  

1 2 Vortex    
1 3 Induced drag 
1 4Aspect Ratio 
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هاي شوند و با انتگرال گرفتن از نیروهاي آیرودینامیکی به دو مؤلفه مماسی و محوري تجزیه میدهد. نیروطول پره به دست می

 .]7[آید مماسی در شعاع روتور، گشتاور و توان روتور به دست می

 تئوري تکانه اجزاء پره -5
آید. . این نظریه از ترکیب دو روش به دست می]8[ام) براي اولین بار توسط گالرت ارائه شد -اي-(بیتئوري تکانه اجزاء پره 

اي بیانگر نحوه هر روش به گونه باشد کهآل میاجزاء پره براي یک روتور ایدهدوم روش اول تعادل تکانه یا مومنتم خطی و روش 
 اعمال کمک به و محوري نیروي روتور، جریان تونل بر برنولی قانون اعمال کمک به تکانه تعادل روشدر باشد. عملکرد توربین می

 استفاده توربین پره هوابر هايداده توزیع از پره اجزاء روشدر . شودمی زده تخمین توربین روي اعمالی گشتاور روتور، بر تکانه تعادل
 محوري نیروي دادن قرار برابر با. شودمی زده تخمین روتور روي اعمالی محوري نیروي و گشتاور محدود، اجزاء به پره تقسیم با و شده

 روش از حاصل گشتاورهاي دادن قرار برابر با و آیدمی دستبه توربین )2( محوري شاخص تخمین معادله دوم، و اول روش از حاصل
 بادي توربین برايام -اي-بی نظریه اساس معادله، دو این. شودمی محاسبه توربین) 3( دورانی شاخص تخمین معادله دوم، و اول
در این معادالت،  هاي عددي محاسبه کرد.هاي محوري و دورانی را با استفاده از روشتوان شاخصبه کمک این دو معادله می .باشندمی
Ø  ،زاویه جریانa  ،شاخص محوري´a  ،شاخص دورانی𝐶𝐶𝑙𝑙  و𝐶𝐶𝑑𝑑  ،به ترتیب، ضرایب آیرودینامیکی برا و پسا𝜎𝜎´  ضریب پري محلی
 باشد.می

1 − a
a

=
4 sin²∅

σ´(Cl cos∅ + Cd sin∅)
                                                                                                                (2) 

1 + a´
a´

=
4 sin∅ cos∅

σ´(Cl sin∅ − Cd cos∅)
                                                                                                              (3) 

ام روشی بسیار ساده و با سرعت باال در محاسبه بار گسترده پره و عملکرد روتور است، اما ضعف اساسی آن این -اي-مدل بی
سازي پسباد، نیاز به حل مسئله در فضاي . براي مدل]9[است که امکانی براي محاسبه پسباد پشت روتور در این مدل وجود ندارد 

 است. 15استوکس-ناویر

 16عملگر خط و دیسک تئوري -6

  دیسک عملگر پایه 6-1

کند و یابد و فشار در پشت دیسک کاهش پیدا میهنگام عبور جریان باد از تونل باد روتور یا دیسک عملگر، سرعت کاهش می
شود. طبق شکل تر از جریان باالدستی از دیسک دور میدهد. جریان پایین دستی با فشار و سرعتی کمي پسباد را تشکیل میناحیه

 .]10[تري دارد شود اما پسباد در ناحیه دور دست انرژي جنبشی کمستی افت فشار جبران می، در جریان پایین دستی و باالد2

                                                            
15 Navier Stokes equation 
16 Actuator disk and Actuator Line theory  
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 .]10[دستی مفهوم ابتدایی دیسک عملگر و تغییرات سرعت و فشار در جریان باالدستی و پایین -2شکل

  یافته دیسک عملگر تعمیم 6-2

تئوري دیسک عملگر تعمیم یافته از ترکیب مفهوم دیسک عملگر پایه با محاسبات دینامیکی سیاالت ایجاد شده است. این 
باشد که توسط پژوهشگران توسعه یافته ام، روشی براي تخمین عملکرد توربین بادي محور افقی می-اي -تئوري همانند تئوري بی

ام این است که در اینجا معادالت -اي-باشد، اما تفاوت این روش با روش بیام می-اي-اساس این تئوري بسیار شبیه به تئوري بیاست. 
باشند. این استوکس (در فیزیک معادالت ناویر استوکس مرجع اصلی حرکت سیال می-ما بر اساس معادالت جریان سیال یا ناویر

 .]10[آیند) بدست خواهد آمد تون به حرکت سیال به دست میمعادالت از اعمال قانون دوم نیو
ه مدور قابل نفوذ براي سیال است که جایگزین روتور یک دیسک عملگر تعمیم یافته همانند دیسک عملگر پایه، یک صفح

توان مرکز اندازه با روتور است که قابل نفوذ بوده و میاي یا حجمی و همشود. آن شامل یک دیسک با هندسه کامل صفحهتوربین می
تواند اي میه به نیروهاي تکانهاي از نیروهاي واحد همراه کرد. این صفحه یا حجم مجهز شداي یا حجمی آن را با دستهاجزاء صفحه

 18، همرفت17هاي ناپایداراستوکس اثر کند. از این رو ذاتا قابلیت ترکیب با پدیده-در فضاي محاسبات دینامیکی سیاالت بر معادله ناویر
هاي ام که براي در نظر گرفتن این شرایط، نیاز به تحلیل فیزیکی و استخراج معادله-اي-را دارد. برخالف روش بی 19و پراکندگی

هاي ناشی از نوك پره و در نظر گرفتن تأثیرات ناشی سازي گردابهچنان در مدلام هم-اي-تحلیلی دارد. با این وجود همانند روش بی
 .]11[از آن محدودیت دارد 

جرومین و همکاران . سپس ]12[ارائه شد  OpenFOAMافزار اجراي مدل دیسک عملگر براي اولین بار توسط سونینگ در نرم
-اي-ا با یک مدل ساده تکانه اجزاء پره (بیتوسعه دادند و نتایج ر OpenFOAMمدل دیسک عملگر را براي روتور مکزیکو در حلگر 

سازي توربین بادي . محمودي و همکاران به مدل]4[هاي آزمایشگاهی مقایسه کردند ام)، مدل دیسک عملگر در کد فلوئنت و داده
 21LNSو  20RANSسازي میدان جریان با استفاده از دو مدل توربوالنسی متفاوت محور افقی با استفاده از مدل دیسک عملگر و مدل

                                                            
1 7 Unsteady Effects 
18 Convective Effects  
19 Dissipative Effects 
20 Reynolds Average Navier-Stokes  
21 Laminar Navier-Stokes  
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روي  LNSکه بین مدل هاي آزمایشگاهی پروژه مکزیکو مقایسه کردند. نتایج مقایسه نشان داد پرداختند و نتایج کارشان را با داده

سازي ها مجموعه کامل تونل باد و توربین را مدل. آن]14, 13[هاي آزمایشگاهی تطابق خوبی وجود دارد گیريدیسک عملگر با اندازه
پسباد پشت روتور PIV(22سنجی تصویري ذرات (تواند در مقایسه با نتایج سرعتکردند و نشان دادند که دیسک عملگر به خوبی می

 .]16, 15[سازي کند چنین بار وارده بر پره توربین بادي را شبیهو هم

 .]17[باشد که براي اولین بار توسط سورنسن و شن ارائه شد می 23سازي، نظریه خط عملگرتئوري دیگر جهت مدل

 تئوري خط عملگر 6-3

سازي مدل خط سازي کرد. هدف اصلی این پژوهش، مقایسه نتایج شبیهپیاده Nek5000جین، مدل خط عملگر را در حلگر 
انجام شد، به بررسی تفاوت  اي کهکه قبال انجام گرفته، بود. در مقایسه Ellipsys3Dسازي در حلگر عملگر در حلگر فوق با نتایج شبیه

 بندي خط عملگرتوزیع گاوسی دو بعدي و سه بعدي نیرو براي این مدل، مطالعه پارامتري در مورد پارامتر هموارسازي و تقسیم
 .]7[پرداخته شد 

هاي بادي در شرایط هاي توربیناستوکس بر روي گردابه-ترلدبرگ، پژوهش جامعی را با استفاده از معادالت سه بعدي ناویر
استفاده سازي میدان جریان با سازي توربین با استفاده از روش خط عملگر و مدلمختلف جریان انجام داد. او در این پژوهش به مدل

پرداخت. بخشی از نتایج این پژوهش، مقایسه انجام شده بین  D3EllipSysدر حلگر  24سازي توربوالنسی ادي بزرگاز روش مدل
برداري توان کل وجود دارد گیري شده، بود که نشان داد تطابق خوبی بین این دو براي روند بهرهضریب توان محاسبه شده و اندازه

]18[. 
تر تر و قابل اطمینانسازي آیرودینامیکی واقع بینانههاي بادي بزرگ، پیشرفته و کارآمد، ابزارهاي شبیهبه منظور طراحی توربین

سازي در ترس جهت مدلتر کدهاي در دسها و محاسبات عددي الزم و ضروري هستند. بیشبینیتري از پیشچنین نتایج دقیقو هم
 .]19, 8[باشند ام می-اي-افزارها بر پایه تئوري بینرم

بارهاي وارده بر روتور و عملکرد توربین بادي ، سرعت انجام محاسبات الزم براي تعیین که اشاره شد، مزیت این کدها همانطور
تر ها و محاسبات بار مناسبام بخصوص در طراحی گسترده توربین-اي-شود که کدهاي بیباشد. سرعت باالي محاسباتی باعث میمی

هاي مربوط ات مربوط به حالت سه بعدي جریان، الیه مرزي، توزیع فشار در طول پره و پدیدههاي این روش، محاسبباشد. از محدودیت
 . ]20[شود  تري باید استفادههاي پیچیدهباشد. بنابراین براي این اهداف، مدلبه گردابه می

 تئوري خط باالبرد -7
 است. 25باشد، مدل خط باالبردسازي میتوان به آن اشاره کرد و داراي دقت خوبی در شبیهمدل دیگري که می

گراسو و همکاران کد جدیدي را بر پایه تئوري خط باالبرد در ترکیب با روش گردابه آزاد براي آیرودینامیک توربین بادي در 
ام) در مورد -اي-هاي تکانه اجزاء پره(بیهاي کدمرکز تحقیقات انرژي هلند توسعه دادند. هدف اصلی پژوهش، عالوه بر حفظ مزیت

                                                            
22Particle Image Velocimetry 
23 Actuator Line Method 
2 4 Large eddy simulation  
25 Lifting Line 
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، بدست آوردن کیفیت باالتر به خصوص در مورد گردابه بود. در این پژوهش جریان تحت شرایط زمان محاسبه و سهولت استفاده
هاي آزمایشگاهی ناسا و پروژه مکزیکو مقایسه شد. نتایج مقایسه نشان . نتایج محاسبات با داده]21[محوري و یاو در نظر گرفته شد 

 .]20[هاي آزمایشگاهی تطابق خیلی خوبی وجود دارد داده داد که بین محاسبات عددي و
 مدل روتور کامل -8

 روش یا عددي سیاالت دینامیک افزارهاينرم محیط در بادي توربین روتور از کامل هندسه یک طراحی دیگر، روش
 همچنین و بادي توربین پره روي بر باد جریان رفتار مشاهده روش، این به سازيشبیه خصوصیات جمله از. باشدمی 26ديافسی

 تحلیل و تجزیه و محاسبات انجام براي زیادي زمان به روش این. است بادي توربین پشت در شده تولید هايگردابه مجموع مطالعه
 .]22, 7[دارد  نیاز

 و پره اجزاء تکانه تئوري از استفاده با را مکزیکو روتور در شده تولید گشتاور و فشارها نیروها، پژوهشی در همکاران و پالزا
 قوت و ضعف نقاط بررسی منظور به را محاسباتی تکنیک دو این از حاصل نتایج و کردند محاسبه 27رینولدز میانگین -ديافسی

 تکانه محاسبات که داد نشان مقایسه نتایج. کردند مقایسه آزمایشگاهی هايگیرياندازه مختلف با هايسرعت در روش دو اصلی
 اجزاء تکانه روش در محاسبه سرعت چنینهم. است بوده ترنزدیک آزمایشگاهی نتایج به متوسط و پایین هايسرعت در پره اجزاء

 .]23[است  بوده باالتر پره

 گیريخالصه و نتیجه -9

هاي تکانه خطی یا بتز، تکانه گسترش یافته، المان پره، تکانه اجزاء پره، دیسک در این مقاله به طور خالصه به مطالعه تئوري
بینی عملکرد روتور توربین بادي محور افقی پرداخته شد. سازي و پیشدي جهت مدلافگرد، خط باالبرد و روش سیعملگر، خط عمل
ام به دلیل سرعت باال در انجام محاسبات، در -اي-باشند. همانطور که اشاره شد روش بیها داراي مزایا و معایبی میهر کدام از روش

 شود.بار مناسب است و در مقیاس صنعتی همچنان براي طراحی پره توربین بادي استفاده میها و محاسبات طراحی گسترده توربین
مدل روتور کامل شبیه سازي واقعی تري دارد اما به دلیل حجم باالي محاسبات از کارآیی پایینی برخوردار است. مدل دیسک عملگر 

کارآتر از مدل روتور کامل عمل کند و نتایج قابل قبول تري را با کاهش حجم محاسبات سیاالتی در اطراف روتور توربین می تواند 
تخمین بزند. مدل خط عملگر مشابه مدل روتور کامل، پسباد را واقعی و به شکل سایکلونی در پشت روتور شبیه سازي می کند. با 

تر مانند خط هاي تحلیلی پیچیدهمدل این مزیت که مشابه مدل دیسک عملگر از حجم محاسبات سیاالتی کمتري نیز برخوردار است.
باالبرد، عالوه بر اینکه از سرعت محاسبات باالتري نسبت به مدل هاي سیاالتی روتور کامل و دیسک و خط عملگر برخوردار است، 

ر سازي روتور توربین هاي بادي برخورداقادر به تخمین پسباد پشت روتور نیز می باشد و همچنین از دقت قابل قبولی در شبیه
 باشد.می

 تشکر و قدردانی
 ا بنمایم.دارم از آقاي مهندس علی خنجري که مرا در این پژوهش راهنمایی نمودند، نهایت تشکر و قدردانی رالزم می

                                                            
26 Computational Fluid Dynamics 
27 Reynolds Average Navier-Stokes(RANS)-CFD  



 پاك و کارآمد مجموعه مقاالت نهمین کنفرانس انرژیهاي تجدیدپذیر،

 هاي صدا و سیما، ایران، تهران، مرکز همایش1395ششم خرداد 
88671676 )021 (- 09197556424 

 مجریان: هم اندیشان انرژي کیمیا و

 انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران 
www.RENEWENERGY.ir 
 
 
 

 

 مراجع
1. V. Nelson, Wind energy: renewable energy and the environment. CRC Press, 2013.  
2. S. Gsänger, WWEA Bulletin Special Issue 2015, p. 20, 2015. 
3. E, Kulunk, Aerodynamics of Wind Turbines, Fundamental and Advanced Topics in Wind Power, Dr. Rupp Carriveau 

(Ed.), ISBN: 978-953-307-508-2. InTech, 2011. 
4. A. Jeromin, A. Bentamy and A. Schaffarczyk. Actuator disk modeling of the Mexico rotor with OpenFOAM. in ITM 

Web of Conferences. EDP Sciences, 2014. 
5. J.F. Manwell, J.G. McGowan, and A.L. Rogers, Wind energy explained: theory, design and application. John Wiley & 

Sons, 2010. 
6. E. Hau, Wind Turbine Fundamentals, Technologies, Application, Economics. Spring, Germany, 2006. 
7. W. Jin, Numerical Simulation of Wind Turbine Wakes based on Actuator Line Method in NEK5000. Royal Institute of 

Technology, 2013. 
8. H. Glauert, Airplane propellers, in Aerodynamic theory. Springer. p. 169-360, 1935. 
9. E. Mahmoodi, et al., A new correlation on the MEXICO experiment using a 3D enhanced blade element momentum 

technique. International Journal of Sustainable Energy, 33(2): p. 448-460, 2014. 
مهندسی  ، پایان نامه دکتري،"هاي بادي با نظریه تکانه اجزاء پره  و دیسک عملگرتوربین سازي آیرودینامیکمدل"اسمعیل محمودي, . 10

 .1390بیوسیستم، دانشگاه تهران، 
11. T. Burton, et al., Wind energy handbook. John Wiley & Sons, 2001. 
12. E. Svenning, Implementation of an actuator disk in OpenFOAM. Developed for, 1, 2010. 
13. E. Mahmoodi, and A.P. Schaffarczyk. Incompressible Navier-Stokes against RANS Turbulent Model for Wake Modeling 

via Actuator Disc Theory. in EAWE 4th Conference: The Science of Making Torque from Wind Conference. Oldenburg, 
Germany, 2012. 

14. E. Mahmoodi, and A.P. Schaffarczyk, Actuator disc modeling of the MEXICO rotor experiment, in Wind Energy-Impact 
of Turbulence. Springer. p. 29-34, 2014. 

15. E. Mahmoodi, A. Jafari, and A. Keyhani, Near Wake Modeling of a Wind Turbine Particle Image Velocimetry 
Experiment. Iranica Journal of Energy & Environment, 6(3): p. 195-206, 2015. 

16. E. Mahmoodi, A. Jafari, and A. Keyhani, Wind Turbine Rotor Simulation via CFD Based Actuator Disc Technique 
Compared to Detailed Measurement. International Journal of Renewable Energy Development (IJRED), 4(3), 2015. 

17. J.N.r. So̸rensen, and W.Z. Shen, Numerical modeling of wind turbine wakes. Journal of fluids engineering, 124(2): p. 
393-399, 2002. 

18. N. Troldborg, J.N. Sørensen, and R.F. Mikkelsen, Actuator line modeling of wind turbine wakes, in Department of Energy  
Engineering. Technical University of Denmark, 2008. 
19. M.O.L. Hansen, Aerodynamics of wind turbines. James & James (Science Publishers) Ltd, 2000. 
20. F. A. Grasso, van Garrel, and G. Schepers. Development and validation of generalized lifting line based code for wind 

turbine aerodynamics. in AIAA, 49th Aerospace Sciences Meeting, 30th ASME Wind Turbine Symposium, Orlando, Fl, 
USA. 2011. 

21. D. Micallef, et al. Validating BEM, direct and inverse free wake models with the MEXICO experiment. in 48th AIAA 
Aerospace Sciences meeting. 2010. 

22. H. Yang, et al., Prediction of the wind turbine performance by using BEM with airfoil data extracted from CFD. 
Renewable Energy, 70: p. 107-115, 2014. 

23. B. Plaza, R. Bardera, and S. Visiedo, Comparison of BEM and CFD results for MEXICO rotor aerodynamics. Journal of 
Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 145: p. 115-122, 2015. 


	مروری بر روشهای مدلسازی آیرودینامیک توربینهای بادی محور افقی
	شایسته امینیP0F P، محمودرضا گلزاریانP1F P، اسمعیل محمودیP2F P، محمدحسین عباسپورفردP3F
	دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی بیوسیستم
	Uaminishayeste@gmail.comU
	چکیده
	2- تئوری تکانه خطی (بتز)P6F
	3- تئوری تکانه گسترش یافته8F
	4- تئوری المان پره10F
	5- تئوری تکانه اجزاء پره
	,1−a-a.=,4,sin²-∅.-σ´(,C-l.,cos-∅+,C-d.,sin-∅)...                                                                                                                (2)

	6- تئوری دیسک و خط عملگرP15F
	مراجع

