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 چکیده

در NACA 4412 دریایی و مرغ ایرفویل ایرودینامیکی عملکرد کند،تحت شرایط رینولدز پایین کار می که کوچک بادی توربین ایرفویل برای

1اعداد رینولدز × 105 ،3.5 × 6و  105 ×  که دهد که،زمانیمی نشان عددی سازیشبیه مقایسه. شده استبررسی فلوئنت توسط 105

 NACA نسبت به ایرفویل ٪54/48 و ٪02/46 ،٪97/24ترتیب  به دریایی مرغ ضریب لیفت ایرفویل است، 20° تا 0°حمله محدوده زاویه

نسبت به  ٪40/39و ٪14/43 ،٪44/40 دریایی مرغ ایرفویل لیفت به درگ است، نسبت درجه 4 حمله زاویه کههنگامی. یابدافزایش می 4412

6رینولدز در. است یافته افزایشNACA 4412 ایرفویل ×  NACAنسبت به  ٪7/16حمله ایرفویل مرغ دریایی زاویه عادی کار محدوده ،105

نسبت به ایرفویل مرغ دریایی به لبه حمله  NACA4412تحت شرایط شبیه سازی مشابه، نقطه جدایی ایرفویل  . افزایش یافته است  4412

فرد ضخامت و انحنای ایرفویل مرغ دریایی دلیل اصلی ویژگیهای آیرودینامیکی تجزیه و تحلیل نشان میدهد که توزیع منحصربه . نزدیک تر است

 .بهتر تحت رینولدز کم است
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 مقدمه .1

عملکرد آیرودینامیکی را دارد، به ویژه مرغ دریایی با محققان بیونیک دریافتند که پس از حدود صد میلیون سال، ایرفویل پرندگان بهترین 

همچنین تحلیل عملکرد خاص تحت . این مقاله طراحی ایرفویل های ژنراتور باد را با ایده بیونیک ترکیب می کند. عملکرد بسیار خوب پرواز

شان که بر ژنراتور بادی با توان کوچک نصب می شوند کاری  اعداد رینولدز کم و با استفاده از نرم افزار فلوئنت به منظور شبیه سازی عملکرد

 .نشان داده شده است 1بال مرغ دریایی در شکل . مقایسه شده است NACA 4412انجام شده و نتایج با ایرفویل 

 

 (همکاران و لیو) را دریایی مرغ یک : بال 1شکل 

 

 عددی سازیشبیهروش  .2

 (SAآلماراس )-مدل توربوالنس اسپاالرت 1-2 

 درست نواحی حل برای عمدتا ،ه طراحی شده استدیوار یمرز های درجریان فضا هوا زمینه های برای خصوص بهکه  SA آشفته جریان مدل

 SA مدلدارد.  جامد دیوار آشفته جریان به نسبت بهتر همگرایی و گیردمی قرار تاثیر تحت لزجت توسط کهمی شود  استفاده ای مرزی الیه

یک مدل تک معادله  مدل این. شود می آغاز ابعاد و تجربی تحلیل با بلکه ،نمی کند استفاده  K-ε  معادالت ساده شده مدل از مستقیم طور به

  SA مدل های ویژگی از .است مناسب جامد دیوار آشفته جریان با آرام جریان برای و یافته توسعه ساده جریان از تدریج به که ای است

 در هطورگسترد به این مدل. آید دست به مرزی الیه جریان فشار گرادیان محاسبه هنگام تواند می بهتر نتایج و است سریع و آسان همگرایی

 . شود می استفاده یتوربین آالت ماشین عددی محاسبه

 بکه بندی و شرایط مرزیش 2-2 

 دامنه را درکلشبکه بندی  وضعیت 2 شکل. انجام شده است NACA 4412 و دریایی مرغ ایرفویل های سازی عددی مدل شبیه مقاله، دراین

 سطح ایرفویل از وتر برابر 25 محاسباتی دامنه تمام. میدهد نشانرا  ایرفویل دو دیوار به نزدیک بخش شبکه 3 شکل. میدهد نشانمحاسباتی 

 و C = 200mm وتر طول کنید فرض. مشخص شده است Pressure-Outletشرط مرزی  با یخارج بخش و گسترش یافته است ایرفویل

 یوارد تا شبکه از الیه اولین فاصله. است شده اضافه ایرفویل دیوار مرز نزدیکی در الیه 10 مجموع در. واقع شده است دایره نیم مرکز در ایرفویل

1/0mm متناظر با فاصله بدون بعد و y+<10 ایده گاز عنوانبه  ماده سیال. است شده گر کوپل استفاده حل سازی، شبیه محاسبه در .است 

 ایرفویل سطح و SIMPLE الگوریتم با سرعت و فشار کوپلینگ .است گسسته شده 1دوم مرتبه طرح با ممنتوم. نظر گرفته شده است آل در

 .است لغزش حرارتی بدون ایزوله مرز

 3/2 باد چرخ قطر متر بر ثانیه، 9 سرعت باد .شد استفاده طراحی هدف یک عنوان بهW   500تولید باد با قدرت ژنراتور کوچک مقاله، این در

100000 رینولدز عدد از وسیعی ما به طیف محاسبه، با. است 20cm طول وتر میانگین و دور بر دقیقه 350 چرخشی سرعت متر، < 𝑅𝑒 <

 عدد و 100000 تیغه ریشه رینولدز عدد ، 600000 رینولدز راس عدد آن در که هستند، کار حال وقتی که پادل ها در میرسیم600000

                                                           
1 second-order upwind 
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نشان داده  1 جدول در همانطورکه دست را تعیین کنیم، دور فشار شرایط مرزی اولیه میتوانیم ما بنابراین،. است 350000 تیغه رینولدز مرکز

 .است درجه 20 درجه تا 0محدوده زاویه برخورد  .می کند تغییر ورودی جریان جهت تغییر با برخورد زاویه اندازه محاسبه، با. شده است

 

 : شرایط مرزی اولیه فشار دور دست 1جدول 

 اعداد رینولدر (paفشار استاتیک ) (m/sسرعت )

3/7 4/101292 100000 

5/25 8/100925 350000 

7/44 5/100156 600000 

 

 

 دامنه محاسبه شبکه:  2شکل 

 

 NACA 4412  ب ( ایرفویل

 

  دریایی الف ( ایرفویل مرغ

 ایرفویل محاسبه شبکه:  3شکل 

 

 

 نتایج .3

 بیشتراز دریایی مرغ ایرفویل لیفت ضریب رینولدزها، در همه. میکند مقایسه NACA 4412 ایرفویل مرغ دریایی را با لیفت ضریب 4شکل

NACA 4412 است درحالیکهدرجه  14دریایی  مرغ ایرفویل برخورد بحرانی زاویه ،(600000و  350000) باالتر رینولدز اعداد در است و 

جنبشی کاهش  انرژی نتیجه در یابد، می افزایش ایرفویل سطح جدایی ناحیه برخورد، افزایش زاویه با. است درجه NACA 4412 12برای
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 افزایش لایرفوی روی سطح فشار بنابراین،. پتانسیل تبدیل می شود انرژی و درونی انرژی به رفته دست جنبشی از انرژی از  بخشی. یابدمی

 ایرفویل پسای ایرفویل مرغدریایی را با نیروی ضریب 5 شکل. یابد می افزایش پسا نیروی نیروی لیفت کاهش و ،یابدمی کاهش مکش ،یابدمی

NACA 4412 تحت ایرفویل را دو لیفت به درگ نسبت وضعیت 6 شکل. در اینجا اختالف بزرگی بین این دو وجود ندارد. مقایسه می کند 

عملکرد  و دیاب می افزایش و سپس کاهش لیفت به درگ با افزایش زاویه برخورد ابتدا نسبت که بینیم می. دهد می نشان مختلف رینولدز اعداد

 .است NACA 4412 از بهتر دریایی مرغ ایرفویل نسبت لیفت به درگ

دهد. جریان چرخشی اطراف ایرفویل در شکل را نشان می 14  حمله زاویه و  Re=100000 برای دریایی مرغ ایرفویل جریان نمودار  7 شکل

 باشد.قابل مشاهده می 7

  

ایرفویل  و دریایی مرغ لیفت ضریب مقایسه نمودار : 4شکل 

NACA 4412  

ایرفویل  و دریایی مرغ درگ ضریب مقایسه نمودار : 5شکل 

NACA 4412 

  

 و دریایی به لیفت مرغ درگ نسبت ضریب مقایسه نمودار : 6شکل 

 NACA 4412ایرفویل 

 100000Re برای دریایی مرغ ایرفویل جریان نمودار : 7شکل 

 .14=  حمله زاویه و  =

 

 نتیجه گیری .4

 ،٪97/24ترتیب  به دریایی مرغ ضریب لیفت ایرفویل است، 20° تا 0°حمله محدوده زاویه که دهد که،زمانیمی نشان عددی سازیشبیه مقایسه

 ایرفویل لیفت به درگ است، نسبت درجه 4 حمله زاویه کههنگامی. یابدافزایش می  NACA 4412 ایرفویلنسبت به  ٪54/48 و 02/46٪

6رینولدز در. است یافته افزایشNACA 4412 نسبت به ایرفویل ٪40/39و ٪14/43 ،٪44/40 دریایی مرغ ×  زاویه عادی کار محدوده ،105

تحت شرایط شبیه سازی مشابه، نقطه جدایی ایرفویل  .افزایش یافته است  NACA 4412نسبت به  ٪7/16حمله ایرفویل مرغ دریایی
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NACA4412 تجزیه و تحلیل نشان میدهد که توزیع منحصربه فرد ضخامت و . نسبت به ایرفویل مرغ دریایی به لبه حمله نزدیک تر است

 .کم استانحنای ایرفویل مرغ دریایی دلیل اصلی ویژگیهای آیرودینامیکی بهتر تحت رینولدز 
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