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 چکیده 

 یاستفاده از سوخت ها یباال نهیهز زیو ن ستیز طیمح یو بحث آلودگ یکیالکتر یروز افزون به انرژ ازین

باد از  ینو معطوف نموده است. انرژ یها یبه استفاده از انرژ شیاز پ شیشورها را بک شتریتوجه ب یلیفس

 ریاخ یدر سال ها زین رانیا رباشد. در کشو ینو م یها یشکل انرژ نیو مناسب تر نیپاک تر ن،یارزان تر

قاله به م نیمنظور در ا نیبرق شده است. به هم دیتول یبرا ینوع انرژ نیبه استفاده از ا یادیتوجه ز

و سرعت در سطح  یفشار، تنش برش راتییتغ یکه شامل بررس یمحور افق یباد نیپره تورب یعدد لیتحل

با استفاده از نرم افزار فلوئنت پرداخت شده  یباد نیتورب شتریب یبه توان خروج یابیدست  تیپره و درنها

 بیضر ،یپره، سرعت محور شچیپ هیکردن معادالت طول وتر و زاو یپژوهش ابتدا با خط نیاست. در ا

 شتریاست که منجر به استحکام ب افتهیکاهش  یکیو فشار استات شیپره افزا یاهیزاو یرویو ن فتیل

پره  چشیپ هیکردن معادالت طول وتر و زاو ی. خطگرددیباد م یباال یهاروتور در برابر سرعت یهاپره

 یباد نیتورب یدیتوان تول شیمنجر به افزاجهت ساخت پره،  یعالوه بر کاهش استفاده از مواد مصرف

 شده است. دهیگرد

 .فلوئنت ،یدیپره، توان تول چشیپ هیطول وتر و زاو یساز یخطواژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

آرام پره دارند.  هیناح شیبه هنگام جدا یفیمعموال عملکرد ضع نییبا سرعت پا ییبادها یکوچک برا یباد یها نیتورب

 ژهیو ی. با استفاده از طراحباشدیکوچک روتور م زیاز سرعت باد کم و سا یکه ناش یکوچک نولدریاعداد ر یآرام دارا هیحنا نیا

پره  نهیبه ی. طراحشودیم نیو بهبود عملکرد تورب یچشیگشتاور پ شیباد باعث افزا نییادر سرعت پ لیرفویکم، ا نولدزیاعداد ر

سرعت -ثابت بیش یباد یها نیتورب یاست. برا ریدر دو دهه اخ یصنعت یو کارها قاتیتحق نیاز مهمتر یکی یباد نیتورب

نشان داد که  گالرت باشد. یبا سرعت کم م ییبادها یتوان برا بیضر دنیبه حداکثر رسان یمعموال هدف از طراح ر،ییمتغ

 چشیپ هیکردن زو یخط. Glauert) (2012 , دارد ریال تاث دهیبه حداکثر راندمان روتور ا یابیدست  یثابت برا ییالقا بیضر

 هیکردن زاو یخط یبرا یمتفاوت یاست. روشها یباد نیتورب یپره ها دیتول یها نهیبه منظور کم کردن هز یمقطع شعاع

جهت  یمحل یساز نهیبه یروش گالرت را گسترش داد و به بررس 2102و همکاران  در سال  لسونیوجود دارد. و چشیپ

به  2102در سال   گیو سل گووری. ج(Wilson et al, 2012)ند پره پرداخت یارهیثر توان در مقاطع دابه حداک یابیدست 

 Giguere and) نمودند 1×011تا  011 نولدزیو در محدوده اعداد ر یباد نیدر پره تورب  SG60XXنازک  لیرفویا یبررس

Selig, 2013) .کوچک و در محدوده اعداد  یباد یهانیتورب لیرفویا نوع 6 شیبه آزما 2102و مک گراناهان در سال  گیسل

 دیتول 8/0 ربه مقدا یفتیل بیضر هالیرفویا نی. ا(McGranahan and Selig, 2013) ، پرداختند 1×101تا  101 نولدزیر

-Xfoil (T.Urbanو براساس کندیم دیتول یشتریب فتیل یرویکه ن یدیجد لیرفویا 2102در سال  کسیکردند. هنر

 016 نولدزیو در محدوده اعداد ر 2به مقدار  یفتیل بیضر لیرفویا نی. ا(Henriques, 2012)  نمود یرا طراح  (10/193

 باشندیپره روتور م نیچند یکوچک که دارا یباد یهانیتورب یبه بررس 2102 الکرد. کالسن  در س دیرا تول 6×011تا 

 چش،یپ عیکردن توز نهیشود. بدر  با به یم یراه انداز عتریا روتور سرتعداد پره ه شیبا افزا (Clausen, 2012).  پرداخت

و  ریما (Badr, 2012).  افتیپره روتور دست  یکینامیآئرود یساز نهیو سرعت نوک پره به به لیرفویتعداد پره ها، شکل ا

 زامنیل  (Mayer et al, 2013). آن پرداختند یباال فتیل یرویراندمان روتور بزرگ و ن یبه بررس 2102همکاران  در سال 

پور و  ییمصظفا (Lissaman, 2013).    روتو رو کوچک در نظر گرفت  زیسا فت،یل بیبه حداکثر ضر یابیدست  یبرا

 نمودند  یابیآن را ارز یاقتصاد طیاقدام و شرا رانیکوچک در شهر بابک در ا یباد نیتوربهمکاران جهت نصب 

.(Mostafaeipour et al, 2012)تواند  یباد، م یبخوص انرژ ریدپذیتجد یها یدر انرژ یگذار هیو سرما یاقتصاد لیلتح

نصب  یبرا یکانبعنوان م یمتعاقد سازد. شهر فدشک در خراسان جنوب ینوع انرژ نیاز ا شتریاستقاده ب یدولت و صنعت را برا

 (Saeidi, 2012). دیگرد یبررس 2102ال در س  یدیتوسط سع نیتورب یدی. عملکرد و توان تولدیانتخاب گرد یباد نیتورب

 

 نسبت سرعت نوک

نوک  یپارامتر برابر نسبت سرعت دوران نی. اباشدیم یباد نیعملکرد تورب یابیجهت ارز ینسبت سرعت نوک پارامتر مهم طراح

 . باشندینسبت سرعت نوک متفاوت م یمختلف دارا یباد یها نیآزاد باد است. تورب انیبه سرعت جر

محور  یباد یهانیمختلف است. تورب یروتورها یتوان تابع نسبت سرعت نوک برا بیاست که ضر نی( نشان دهنده ا0) شکل

 نینوع تورب نیا نییتوان پا بیچون ضر باشدیم ینسبت سرعت نوک کمتر یمدرن دارا یباد یهانیبا تورب سهیدر مقا یعمود

 سهیدر مقا ینسبت سرعت نوک باالتر یاپره کی یباد نیکه تورب شودیم دهاست. مطابق شکل مشاه یکمتر فتیل یها دارا

 دارد. یاسه پره یباد نیبا تورب
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 مختلف یباد یها نیتوان تورب بیضر-(0)شکل

 

 یروانساز بیضر

و  سبک ی، بارگذارنوسانات نیا لی. دلباشدیم ییالقا بیضر یمومنتوم المان پره، رفتار نوسان یدر محاسبات تئور جیرا مشکل

 هیشب ندیفرآ دنیبعد از رس نیترشینوسانات باعث توقف ا نی(. ایتوربوالنس کیاست )حالت و یباد نیتورب یبر رو نیسنگ

 است. نیترشیبه حداکثر ا یساز

 

 
 نیسبک و سنگ یدر اثر بارگذار یمحور ییالقا بینوسانات ضر-(2)شکل

 

 د،یبعد از مقدار جد نیترشیدر ا یروانساز بیضر موجود پرداخت. یرفع مشکل نوسان یبرا یزروانسا بیضر یبه بررس یماهر

 گردد.  یمشخص م

 

راه  ی( )براa=0) هیباشد. چنانچه حدس اول یم ییالقا بیضر هیمومنتوم المان پره وابسته به حدس اول یتئور ییهمگرا زانیم

 .افتدیاتفاق م عتریسر ییهمگراباشد ،  یساز هیشب یینها جیبه نتا کی( نزدیاندار
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 مختلف یها یروانساز بیضر یبرا یمحور ییالقا بیشدن نوسانات ضر رایم-(2)شکل

 

 روش تحقیق 

و معادالت  ریتراکم ناپذ انیجر سکوز،یو ،یسه بعد طیمتوسط که در شرا نولدزیاستوکس ر ریحاکم، معادالت ناو معادالت

خواهد بود. مدل توربوالنس، مدل  یمدل مناسب ریباشد، مدل تراکم ناپذ /.2کوچکتر از  Ma. چنانچه باشندیم ،یوستگیپ

SST k-ω دانیم 2. شکل گردندیمشخص م یاسازهریغ یهامش لهیبوس یباد نیتورب یمحاسبات یدانهای. مباشدیم 

 .باشدیسلول م 28511181مش شامل   دهدیرا نشان م یمحاسبات

محصور شده را  انیتوان جر یو وال فاکنشن استاندارد م SST k-ω یاستوکس، مدل توربوالنس ریبا انتخاب معادالت ناو

. شرط گرددیفشار ، مشخص م-کوپل سرعت یساده جهت بررس تمیو الگور رهاییمتغ یتمام یمرتبه دوم برا هیکرد. رو یابیارز

 .شودیانتخاب م ندیآپ و  یورود انی. جرگرددیم نییبه پره ها تع ندیآپ و یانتخاب سرعت ورود لهیبوس یورود یمرز

 

  یافته ها

 :یکیفشار استات عیتوز

توان  یم نی. همچنافتدیلبه حمله اتفاق م یکیطول پره و در نزد یدرصد 51تا  61فشار در  نیشتری(، ب1شکل ) مطابق

 لیدر سطح نوک پره که بدل نییمحدوده فشار پا کیدارد.  یشتریب راتییفشار تغ انیمشاهده نمود که در اطراف نوک پره گراد

 دارد.  وجودباشد،  یدر نوک پره م یاثر چرخش سه بعد

 لیهوا بدل انی. سرعت جرباشدیشده م یخط چشیبا کورد و پ یباد نیپره تورب یفشار بر رو راتیی( نشان دهنده تغ1) شکل

هوا باعث  انی. کاهش سرعت جرابدییکاهش م جیهوا است(، بتدر یجنبش یاز انرژ یفشار ناش نی)که ا یباد نیفشار تورب

دست و  نییسرعت پا شیکه باعث افزا کند،یعبور م نیتورب یهاهپر انیم زهوا به سرعت ا انی. جرگرددیفشار م شیافزا

ر نوک پره و در قسمت لبه . حداکثر فشار دابدییدست، فشار کاهش م نییپا یسرعت هوا شیافزا لی. بدلگرددیمومنتوم م

 . باشدیحمله م

مشاهده نمود که هر دو روتور  توانیم یو خط یرخطیغ چشیپ هیروتور با کورد و زاو یبر رو یکیکانتور فشار استات سهیمقا با

 هیو زاو روتور با کورد یهابه سطح پره یتر و کمتر کنواختی یکیفشار استات نیو همچن یکیفشار استات نیشتریدر لبه حمله ب

 . گرددیباد م یباال یهاپره در سرعت شتریب ستحکاموارد شده که منجر به ا یخط چشیپ
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 یخط ریغ چشیپ هیروتور با معادالت کورد و زاو یکیکانتور فشار استات-(1)شکل

 

 
 یخط چشیپ هیروتور با معادالت کورد و زاو یکیکانتور فشار استات-(1)شکل

 

 

 یکینامیفشار د عیتوز

. مطابق باشدیم یکیفشار برابر اختالف فشار سکون و فشار استات نیهواست. ا الیس یجنبش یانرژ جهینت یکینامید فشار

 یهادارد. در سرتاسر پره ییدر اطراف لبه فرار هر دو روتور مقدار باال یکینامیکه فشار د شودی( مشاهده م7( و )6) یهاشکل

 دارد.  ینییپا مقدار یکینامیهر دو روتور، فشار د
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 یخط ریغ چشیپ هیروتور با معادالت کورد و زاو یکینامیکانتور فشار د-(6)شکل

 

 

 
  یخط چشیپ هیروتور با معادالت کورد و زاو یکینامیکانتور فشار د-(7)شکل  

 

 دست روتور: نییدر باالدست و پا یسرعت محور

شکل نشاندهنده  نیا نیمختلف است. همچن  x/D یها تیوقعدر م  ی( نشان دهنده کانتور سرعت محور5( و )8) یهاشکل

 باشد. یمحور روتور م یسرعت در راستا راتییتغ

 بیضر لیدارد )بدل ینییدر سطح روتور مقدار پا یشود. سرعت محور یسرعت کم م دیگرد کیبه روتور نزد انیجر کهیهنگام

به هنگام چرخش روتور دارد. در  ییباال یه سرعت محورباشد. لبه حمله  پر یم   x/D=0شکل حالت  نی( که در اییالقا

 .باشدیکم در قسمت پشت لبه فرار م یضمن، محل سرعت محور

سبز پر رنگ اطراف  هی. ناحابدیی(، مقدار سرعت در اطراف روتور کاهش مx/D=0.1تیدست روتور )موقع نییپا انیجر در

. باشدیو ضخامت هاب م انهای. که به علت کاهش سرعت، اختالط جردهد ی( بودن سرعت را نشان می)منف نییروتور مقدار پا

استال  انیاست که شامل جر تیها، اثر روتور قابل روتوسط دوران پره هشد جادیا یآشفتگ لیبدل ت،یموقع نیدر ا نیهمچن

 یانرژ لیتبد یکیزیف یندهایپشت روتور در فرآ کینزد کی. محدوده وباشندینوک م یها سهیو ورت یشده، اثرات سه بعد

 دارد. یشتریکاربرد ب

اثرات بوجودآمده در  نیمحدوده با تخم نیدارد. در ا یشتریکاربرد ب یدور پشت روتور در مبحث مزرعه باد کیو محدوده

 یبارگذار شیو افزا یدیکه منجر به کاهش توان تول یشدت آشفتگ شیباعث کاهش سرعت و افزا نیدست تورب نییپا انیجر

 .گرددیم
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 افتهی شیافزا یخط چشیپ هیروتور با کورد و زاو یکه سرعت محور دیتوان د یهر دو روتور م یکانتور سرعت محور سهیمقا اب

 .گرددیم یشتریتوان ب دیتول تیروتور و درنها عتریکه باعث چرخش سر
 

 
 یخط ریغ چشیپ هیبا معادالت کورد و زاودست روتور  نییدر باالدست و پا یکانتور سرعت محور-(8)شکل

 

 

 
 یخط چشیپ هیدست روتور با معادالت کورد و زاو نییدر باالدست و پا یکانتور سرعت محور-(5)شکل

 
 

 روتور: کیدر و  یشدت آشفتگ

ا باشد. ب یم 1/1تا  0/1در محدوده  ی. شدت آشفتگباشدیم ی( نشان دهنده کانتور شدت آشفتگ00( و )01) یهاشکل

کمتر از  یخط چشیپ هیدر روتور با معادالت کورد و زاو یکه شدت آشفتگ دید توانیم ،یشدت آشفتگ یکانتورها سهیمقا

وارد  یپشت نیبه تورب یو صدمه کمتر تردیمف یمزارع باد در نینوع تورب نیاستفاده از ا شودیاست که باعث م یرخطیحالت غ

 . دینما

   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 یخط ریغ چشیپ هیروتور با معادالت کورد و زاو یکانتور شدت آشفتگ-(01)شکل

 

 
 یخط چشیپ هیروتور با معادالت کورد و زاو یکانتور شدت آشفتگ-(00)شکل

 

 

 یریگ جهینت  

سرعت در  شیو افزا یسرعت محور شیباعث افزا چشیپ هیکورد و زاو یساز یاین مقاله, تالش شد تا با استفاده از خط در

و  یاهیزاو یرویرا به همراه دارد. ن نیتورب یتوان خروج شیامر افزا نیکه ا افتهیدوران  عتریوتور سرر یهاروتور که پره کیو

مشاهده شد که  نی. همچنباشندیم زین نیتورب یدیتوان تول ادیدر ازد یکه عوامل مهم افتهی شیدر سطح پره افزا فتیل بیضر

باد  و کاهش  یباال یهااستحکام پره در سرعت شیمنجر به افزاکه  افتهیدر سطح پره کاهش  یو تنش برش یکیفشار استات

است.  یجهت استفاده در مزارع باد یباد نیبه تورب یکمتر بیامر سبب آس نیکه ا گرددیروتور م کیدر و یشدت آشفتگ

 عیمتد توز نی. بعالوه در اگرددیو سبب بهبود حرکت روتور م افتهیاست کاهش  یدرگ که عامل بازدارندگ بیضر نیهمچن

 یدیباد است توان تول یباال یهاصورت گرفته که منجر به تعادل باالتر پره به هنگام دوران در سرعت کنواختیفشار بطور 

 پره شده است. هیاول یاز طراح شتریدرصد ب 01 زین نیتورب
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