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  چكيده
رف انرژي و زوال پذيري منابع انرژي فسيلي و با توجه به رشد روز افزون مص

آالينده هاي زيست محيطي ناشي از آنها از يك سو و اهميت دستيابي به 
فن آوري هاي مناسب براي استفاده از منابع انرژي هاي تجديد پذير به ويژه 
انرژي بادي از سوي ديگر نياز به تدوين روش هاي علمي و عملي در اين 

ظر مي رسد. از اين رو، در راستاي توسعه ي توانايي هاي زمينه، ضروري به ن
علمي و تحقيقاتي كشور در حوزه انرژي هاي نو، به ويژه در جهت بومي 
سازي فناوري هاي ساخت توربين هاي بادي كوچك از نوع پره ساونيوس 
پژوهش حاضر در تالش است با ايجاد تغييراتي در شكل آيروديناميكي، پره 

بدين منظور  ربين بازدهي و گشتاور آن ها را افزايش دهد.هاي اين نوع تو
هفت نوع پره ساونيوس طراحي شده و با استفاده از اصول ديناميك 

با استفاده از  Fluent6.3 در محيط نرم افزار (CFD) محاسباتي سياالت
 استاندارد با استفاده از روش محورهاي مختصات مرجع چندگانه k-ε الگوي

(MRF) ي شده اندشبيه ساز.   
نظر به اينكه در پژوهش حاضر، هدف بهينه سازي عملكرد توربين و افزايش 
بازدهي آن مي باشد، ضريب توان توربين معياري جهت طراحي در نظر 
گرفته شده است. نتايج شبيه سازي نشان مي دهد كه بازده بيشينه توربين 

بازده بيشينه است، در حاليكه  %42متر بر ثانيه  8بهينه در سرعت باد 
  را در همين سرعت باد بدست مي دهد.  23/0توربين ساونيوس متداول  

انرژي بادي، پره ساونيوس، ديناميك محاسباتي سياالت، : كلمات كليدي
  ضريب توان، توربين بادي كوچك.

  
  مقدمه

همانطور كه قبالً اشاره شد، توربين هاي بادي در طـي سـاليان متمـادي بـه 
توليد نيروي برق مورد استفاده قرار گرفته اسـت. صـرف طور گسترده جهت 

نظر از آلودگي صوتي كمي كه اين تجهيزات تبديل انرژي دارند، آنهـا بـدون 
آالينده و داراي هزينه نگهداري كمي مي باشند. با وجود ايـن تـوربين هـاي 
رايج كنوني نياز به سرمايه اوليه باال داشته و عملكرد آنها بستگي بـه جهـت 

دارد كه همواره آنها بايد در آن جهت قرار گرفتـه تـا تـوان خروجـي آن  باد
حداكثر باشد. دو نوع تـوربين محـور افقـي و محـور قـائم وجـود دارنـد كـه 
ساختمان آنها با هم فرق دارند. ساده ترين آنها توربين محور قائم بـوده كـه 
            ايـــده اوليـــه ايجـــاد آنهـــا توســـط يـــك مهنـــدس فنالنـــدي بـــا نـــام

)Savonius،19291931( ) و,Darrieus ــه شــده اســت ولــي ايــن ) ارائ
توربين ها در مقايسه با توربين هاي محور افقي شايد بدليل داشتن رانـدمان 
كم چندان مورد توجه واقع نشدند با وجود اين توربين هاي محور قائم داراي 

ي بـاال و مزايايي از قبيل، ساختمان ساده، عدم نياز به كنترل در سرعت هـا
].در رابطه با تـوربين 1قبول باد در هر جهت بدون تغيير موقعيت مي باشند[

هاي بادي ساونيوس تا كنون در خصوص شكل آيروديناميكي آن تحقيقـات 
محدودي انجام شده لذا در اين پژوهش هدف بررسي هفـت مـدل از شـكل 

داختـه آيروديناميكي پره روتور ساونيوس مي باشـد كـه در ادامـه بـه آن پر
  خواهد شد.

  
  آيروديناميك توربين بادي ساونيوس:

ساده ترين توربين هاي محور قائم توربين ساونيوس مي باشد. اين توربين بر 
اساس اختالف نيروي كشش وارده به دو پره نـيم دايـره (بـر حسـب اينكـه 
جهت وزش بـاد در سـمت مقعـر يـا محـدب پـره هـا باشـد)كار مـي كنـد. 

د از جمله مزاياي اين نوع توربين راه اندازي خودكـار همانطوري كه اشاره ش
و مستقل از جهت باد، طراحي ساده، و هزينه ساخت كمتر آن ها مي باشـد. 
با وجود اين مطالعات انجام شده نشان مي دهد كـه ايـن تـوربين هـا داراي 
راندمان كمتري مي باشند. بدين جهت توربين ساونيوس در مصارف متفاوت 

شاورزي بدليل توليد توان محورهاي بالواسط مناسب بـوده كـه به ويژه در ك
در نتيجه آن تلفات تبديل انرژي براي پمپاژ آب، و خشك كردن محصـوالت 

) طرحواره يك توربين ساونيوس نشـان داده 1به حداقل مي رسد. در شكل (
شده است كه از دو پره، دو نيم استوانه تشكيل يافته است. اين پره ها بطـور 

نه در طرفين محور اصلي توربين قرار داشته كه در اثـر اخـتالف نيـروي وارو
كشش باد وارد بر آنها مي توانند حول محور توربين بچرخنـد. ايـن پـره هـا 

) مي توانند بصورت هـاي مختلـف نصـب شـوند. در سـمت 1مطابق شكل (

     ) اين پره ها كـامالً بهـم چسـبيده بـوده داراي  فاصـله  هـم 1( راست شكل
) مي باشند. در سـمت چـپ  شـكل پـره هـا بـه فاصـله شـكاف aشاني (وپ
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 bو  aعبارت از طول وتر پره ها مي باشد. و فاصله  c) قرار دارند. و bعرضي(
  مشخص مي شود.  cبصورت درصدي از 

  ]2طرحواره توربين ساوانيوس و ترتيب قرارگرفتن پره ها[ -1شكل 
  

  بازده و راندمان يك توربين بادي:
و راندمان يك توربين بادي عبارت است از نسبت انـرژي جنبشـي كـه بازده 

پره ها از باد مي گيرند به انرژي جنبشي كل باد كه از مقابل پره ها عبور مي 
ناميده مي شـود. ضـريب تـوان  )pC(كند، كه اغلب اين كميت ضريب توان 

 (عامـل  v2a= v/1دستگاه يا قابليت مهار انرژي توربين بستگي بـه نسـبت 
القاي جريان يا نسبت سرعت باد خروجي از توربين به باد ورودي به توربين) 

	].4و  3آيد   [دارد و بنا به محاسبات پروفسور بتز از رابطه زير به دست مي
 

Cp=1/2(1-a2)(1+a)                                                     (1) 
 

به صورت رياضي محاسـبه نمـود.  مقدار حداكثر اين ضريب توان را مي توان
كافي است كه مشتق آن را برابر صفر قـرار داده و جـواب معادلـه حاصـله را 

خواهـد بـود كـه بـراي  a= 1/3تعيين نماييم. يكي از جوابهاي قابل قبـول 
را كه به عدد بتز  pC 0.593=16/27=آل ضريب توان مقدار حداكثر و ايده

درصد) و اين وقتي است كه  59حدود دهد (يعني معروف است، به دست مي
از سرعت آن كاسته  2/3سرعت سيال هوا بعد از گذشتن از توربين به اندازه 

هاي موجـود شده و به كار مفيد تبديل گردد (كه در عمل به علت اصطكاك
را خـواهيم   1/3v2v=1ممكن نيست). در اين صورت در خروجـي سـرعت 

 aاين ضريب توان برحسـب تغييـرات ) منحني تغييرات 1( نمودارداشت. در 
 ).a > 0 < 1نشان داده شده است (

 تغييرات ضريب توان بر حسب عامل القاي جريان -1نمودار

  
چنانكه در باال اشاره گرديد ضريب توان دستگاه بستگي به نوع توربين يعني 
دستگاه مهار كننده انرژي باد دارد و تا به حال توربيني ساخته نشـده اسـت 

 آل رسيده باشد .ب توان آن به مقدار ايدهكه ضري

هر چند برخي منابع بازدهي يك توربين بادي در مهار انرژي را طبق رابطـه 
)pC3P/(1/2 ρAv = idP/P = η   تعريف كرده اند كه در اينجاidP  مقدار

باشـد، بـا ايـن وجـود مقدار واقعي توان توربين يا توان مفيد مي Pآل و ايده
امتر ضريب توان به عنوان بازده توربين رايج تر اسـت. در ايـن استفاده از پار

  پژوهش بازده توربين مترادف با ضريب توان آن عنوان شده است.
  

 روش شبيه سازي:

تحليل از طريق در نظر گرفتن يك حجم كنترل در  Fluentدر نرم افزار 
زي اطراف توربين بادي و تعيين پارامتر هاي تاثير گذار مانند شرايط مر

 سرعت انجام مي شود. مقدار سرعت در ورودي حجم كنترل ثابت و برابر با
باد در جريان آزاد در نظر گرفته مي شود. براي محاسبه دبي جرمي در حجم 

  ) مي توان از رابطه زير استفاده نمود:2كنترل شكل (
m= ∫ pv.dA                                                          (2)

                                                         
 3kg/m 225/1دبي جرمي است. چگالي هوا برابر است با  mدر اين رابطه 

در خروجي حجم كنترل فشار خروجي به عنوان كميت تعيين كننده در نظر 
 )3ه كمك رابطه  (ب P)f(گرفته مي شود. اين مقدار فشار در صفحه خروجي 

محاسبه مي شود. ساير شرايط از طريق محاسبات انجام شده به وسيله مدل 
k-ε 5[درون حجم كنترل مشخص مي شود .[ 

  
Pf= 0.5(Pc+Pe)                                                     (3)

 - 2شكل                                                                     

 نمايي از حجم كنترل و شرايط مرزي اعمال شده در آن
 

فشار  epفشار داخل گره در نزديكي صفحه خروجي و  pcدر رابطه فوق، 
 325/101خروجي حجم كنترل بوده كه برابر است با فشار اتمسفر يعني 

  پاسكال. 
از گزينه به منظور در نظر گرفتن تاثيرات ديواره ها بر روي جريان 

Standard wall function  براي ديواره هاي حجم كنترل، پره ها و
نمايش داده  *Uديواره هاي توربين استفاده شده است. اين تابع توسط 

  شده و از رابطه زير محاسبه مي شود :
 
U*= 1/k[ln(Ey*)]

                                                          (4)
                                                                                            

y*= 
[ρ.Cμ

0.25.kp
0.5.yp] /μ 

                                              (5) 
         

 
ه مقداري ثابت بوده كه به وسيله آزمايش بدست آمد Eدر روابط اشاره شده 

 4187/0ثابت ون كارمن نام دارد كه مقدار آن  K، 793/9و برابر است با 
انرژي جنبشي  pkدر هر گره،  (Wall unit)واحد ديواره  y*مي باشد، 

لزجت ديناميكي هوا و  μاز ديواره و  Pفاصله نقطه  P ،pyآشفتگي در نقطه 
  مي باشد. 7894/1 × 10- 5برابر با 

نگ سرعت و فشار، كمك به حفظ بقاء جرم براي كوپلي SIMPLEالگوريتم 
و دستيابي به ميدان فشار صحيح استفاده شده است. پارامتر هاي ديگري كه 
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براي افزايش دقت پاسخ و نزديك كردن شرايط شبيه سازي به شرايط واقعي 
 Second orderو  Second order implicitدر نظر گرفته شده اند، 

upwind ي و نرخ پراكندگي است. در زير براي انرژي جنبشي آشفتگ
خصوصيات شبيه سازي و تنظيمات تعيين شده در نرم افزار به منظور 

  تحليل عملكرد توربين هاي بادي به طور خالصه آورده شده است.
با استفاده از  Finite volume methodاستفاده از روش  - 

 (Segregat solver)شيوه حل جدا شده

 استاندارد k-εمدل  - 

براي تحليل  Enhanced wall functionاز گزينه استفاده  - 
 رفتار جريان در نزديكي ديواره ها.

 3kg/m 225/1چگالي هوا ثابت برابر با  - 

 kg/m-s 5-10 × 7894/1لزجت هوا ثابت برابر با  - 

 %12شدت توربوالنس جريان پشت توربين برابر با  - 

 استفاده از شرط مرزي سرعت ورودي برابر ورودي حجم كنترل - 

 تنظيم زبري ديواره ها برابر با صفر - 

 براي كوپلينگ سرعت و فشار SIMPLEاستفاده از الگوريتم  - 

 Second orderو  Second order implicitنمايش  - 

upwind  .براي انرژي جنبشي آشفتگي و نرخ پراكندگي  

بديهي است كه، شكل هندسي پره توربين، تاثير بسياري در عملكرد و بازده 
دارد. از اين رو مدل هندسي پره توسط نرم افزار مورد شبيه  خروجي توربين

سـازي قــرار گرفتــه تــا خصوصــيات آيرودينــاميكي هــر يــك از مــدل هــاي 
پيشنهادي تعيين گردد. تمام شبيه سازي هاي انجام شده بر روي مدل پـره 

سانتي متر و به صورت دو بعدي بوده اسـت. در ايـن شـبيه  20×36به ابعاد 
، شبيه سازي جريـان در (k-ε)شفتگي كا اپسيلون استاندارد سازي از مدل آ

كه يكي از با دقت  Enhanced Wall Functionنزديكي ديواره به روش 
 0 /6از مقـدار  +Yترين روش ها مي باشد و گواه اين موضوع عـدم افـزايش

 ، استفاده شده است. QUICK، 4) و روش تحليل مرتبه2( نمودارمي باشد، 

  

  
 نسبت به مكان Y+نمودار مقدار تغييرات  - 2 نمودار

  
  تعيين شكل هندسي و آيروديناميكي پره ها: -5

بدون اغراق مي توان شكل هندسي و آيروديناميكي پره را مهمترين پـارامتر 
موثر در عملكرد توربين هاي بادي ناميد ولي در ايـن زمينـه پـژوهش هـاي 

نجا كه يكـي از اهـداف محدودي در سرتاسر دنيا صورت پذيرفته است و از آ
طراح در اين پژوهش تعيين تاثير شكل آيرودينـاميكي پـره روي بـازدهي و 

 تمـامي گشتاور توربين هاي بادي درگ مي باشـد، تصـميم بـه جمـع آوري
الگوهايي كه در دنيا روي آن تحقيق كرده اند و همچنين طراحي يك مـدل 

ي كه تا كنـون كه ضريب درگ بيشتري (الگوي خسروي) نسبت به مدل هاي
طراحي شده اند داشته است و به طور كلي هفت مدل از اشكال مختلـف در 

 ).3اين زمينه انتخاب و طراحي شده اند، شكل (
  
  

  
 ]7اشكال هندسي و آيروديناميكي مورد تحليل در اين پروژه[ -3شكل 

 
همان طور كه مالحظه مي شود در تمامي اين الگو ها سعي شده است با 

اهش انحناي پره تاثير هر يك از اين پارامتر ها بر عملكرد توربين افزايش و ك
مشخص شود. اگر پره بنش را به عنوان پره معيار در نظر بگيريم در نتيجه از 
آنجا كه الگو هاي بنفش، زرد، قرمز و پيكو از كاهش انحنا و پره هاي 

ي توان از افزايش انحنا برخوردارند م ساونيوس و خسروي نسبت به پره بنش
آن ها را از اين حيث به دو گروه مجزا تقسيم كرد. به منظور تشخيص راحت 

  را نام گذاري كرده ايم.) 3مطابق شكل ( تر،  هر يك از پره هاي پيشنهادي
روي  CFDدر ادامه به منظور مقايسه عملكرد توربين هاي بادي به تحليـل 

يج آن به عنوان معياري تمامي هفت مدل پره به انجام رسيده، تا بتوان از نتا
يكديگر استفاده نمود. نمودار هـاي توزيـع  براي ارزيابي كيفيت اين پره ها با

فشار، سرعت و نمودار ضريب توان و گشتاور بر حسب سرعت نوك پره ايـن 
توربين ها در زير نمايش داده شده اند. براي تحليل بهتر و دقيق تر اين الگو 

طراحي شده اسـت. ضـمناً تمـامي شـبيه ) 2ها حجم كنترلي مطابق شكل (
و  V=8m/sسازي هاي صورت گرفته در در اين فصل در سرعت باد ورودي 

به انجام رسيده است و سيال از طرف پايين  Re=2.19×105عدد رينولدز 
  حجم كنترل وارد مي شود.

 
توربين هاي بـادي از منظـر شـكل  CFDشبيه سازي و تحليل  -6

  :هاهندسي و آيروديناميكي آن
) 1) نمودار توزيع فشار و سرعت سيال در تحليل توربين ساونيوس (4شكل (

) نمودار ضريب توان بر حسب سرعت نوك پره توربين سـاونيوس 3( نمودارو 
مي باشد و همان طور كه از روي نمودار مشخص است بيشترين بـازده ايـن 

  بدست آمده است. 8/0و در ضريب سرعت نوك پره  23/0توربين 
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 سرعت سيال در تحليل توربين شمارهنمودار توزيع فشار و    -4شكل 
  ]6[(ساونيوس)

  
   ]6(ساونيوس)[توربين  بر حسب  Cpنمودار  - 3 نمودار

  
  

  ]7(بنفش)[سرعت سيال در تحليل توربين نمودار توزيع فشار و  -5شكل 
  
  
) مالحظه مي شود كه 5ش (ساير الگوهاي ذكر شده در بخ CFDتحليل با 

بدست  2/1در ضريب سرعت نوك پره  33/0براي پره (بنش) بازده بيشينه 
مي آيد، افزايش سرعت نوك پره نسبت به توربين ساونيوس ناشي از افزايش 

) 4( نمودار) و 5تاثير نيروي برا در اين توربين است. به همين ترتيب شكل (
) براي پره (خسروي)، با مشاهده 5( رنمودا) و 6براي پره (بنفش)، و شكل (

كاهش بازده توربين در اثر افزايش انحناي پره لذا به تحليل الگوي نهايي 

يعني پره (پيكو) كه در آن انحناي پره به طور كامل حذف شده است و تنها 
از يك خميدگي به منظور جذب باد ورودي و هدايت آن به سمت مركز 

). و براي جلوگيري از تكرار 6( نمودار) و 7(توربين استفاده شده است، شكل 
بيش از حد اشكال از آوردن شكل الگوهاي مربوط به پره هاي ( بنش)، 

  (زرد)، (قرمز) امتناء نموده ايم.
  

  
  

  ]7(بنفش)[ توربين شماره بر حسب  Cpنمودار  - 4 نمودار

  ]7شماره (خسروي)[نمودار توزيع فشار و سرعت سيال در تحليل توربين  -6شكل 
  

  

  ]7توربين (خسروي)[ بر حسب  Cpنمودار  - 5 نمودار
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  ]7و8نمودار توزيع فشار و سرعت سيال در تحليل توربين (پيكو)[ -7شكل 
  

) مالحظه مي شود كه بيشترين فشـار 7با تحليل نمودار توزيع فشار، شكل (
به مركز توربين به وجود در خميدگي انتهاي پره و در دورترين فاصله نسبت 

  آمده است كه اين امر دليل اصلي كارايي مناسب اين پره است.
  

  ]7و8توربين پيكو[  λبر حسب  Cpنمودار  -6نمودار 
 

تمامي الگوهاي پيشنهادي، آن ها را به  CFDدر نهايت بعد از تحليل 
  ) رده بندي مي كنيم.1ترتيب عملكرد بهينه مطابق با جدول (

  
  ده بندي اشكال آيروديناميكي متفاوت بر اساس عملكر بهينهر -1جدول 

  
نكته جالب توجه در اين پژوهش ايـن نكتـه اسـت كـه نحـوه تغييـر ميـزان 
گشتاور در اين نوع از توربين ها دقيقاً مطابق تغييرات ضريب توان مي باشد، 

گشـتاور مـي باشـد. كـه كه البته منظور از نقطه نظر نحوه رده بندي ضريب 
 ) به تصوير كشيده شود.15) و (14سعي شده به صورت اجمالي در شكل (

  

 

نمودار ضريب گشتاور نسبت به سرعت نوك پره پره هاي (پيكو)، (زرد) و  - 7 نمودار
  ]7(بنش).[

  
نمودار ضريب گشتاور نسبت به سرعت نوك پره، پره هاي (بنفش)، (قرمز)  - 8 نمودار

  ]7و (خسروي)[
  
  نتايج و پيشنهادات: -7

شبيه سازي از منظر شكل هندسي و آيروديناميكي صورت گرفـت و تمـامي 
بيشـترين  42/0هفت الگو شبيه سازي شدند و مشخص شد كه پره پيكو بـا 

دارد و البته از نظـر ضـريب گشـتاور نيـز  2/1بازدهي را در سرعت نوك پره 
بود، دليل اصلي اين برتري را  داراي رتبه اول از اين منظر 46/0همين پره با 

مي توان در افزايش قابـل توجـه مركـز فشـار از مركـز تـوربين و در نتيجـه 
افزايش گشتاور خروجي جستجو كرد. از سوي ديگر به دليل كاهش ضـريب 

   بدست آمده است. λ = 2/1برا در اين پره ضريب توان بيشينه در 
م پژوهش هاي تكميلي به نظر به منظور ادامه پژوهش ها در اين راستا و انجا

مي رسد موارد زير مي تواند در اين راستا كمك كننده و تكميل كننده بحث 
  در خصوص توربين هاي بادي محور قائم از نوع روتور ساونيوس باشد.

از آنجا كه توربين هاي مورد نظر در اين پروژه در ابعاد كوچك و  - 1
واقعيت  آزمايشگاهي شبيه سازي شدند ممكن است نسبت به

داراي خطاهايي هر چند جزئي باشد لذا طراحي و ساخت يك 
مدل از اين نوع توربين ها در ابعاد بزرگ و نصب آن در محيط 
هاي شهري و آزمايش آن به صورت واقعي مي تواند تكميل 

 كننده اين پژوهش باشد.

از آنجا كه هنگام تست اين تـوربين هـا هـم پـره موافـق و هـم  - 2
مسير جريان باد قرار مي گيرنـد و مـي تـوان مخالف در راستاي 

موجبات نيروي ترمزي را در مجموعه تـوربين ايجـاد كنـد، لـذا 
طراحي ديواره ايي كـه از برخـورد جريـان بـاد بـا پـره مخـالف 
جلوگيري كند و در واقع جريان ورودي به تـوربين را فقـط روي 

 پره موافق متوركز كند مي تواند قابل تامل باشد.

ازي ايـن نـوع له هم پوشاني مـي توانـد در بهينـه سـتغيير فاص - 3
  .توربين ها موثر باشد

  منابع: -8
[1] Savonius, S. J., "The S-Rotor and its Applications", 

Mechnical Engineering, Vol. 53, 1931. 

[2] Benesh, A.H., Wind Turbine system Using a Vertical Axis 

Savonius Type Rotor, US. Pat. No. 4, 838, 757. 

 نام پره رديف

ضريب توان 
بيشينه 

)Cp( 

سرعت نوك 
 پره بيشينه

ضريب 
گشتاور 
بيشينه 

)Cm( 

سرعت 
نوك 
پره 
 بيشينه

 9/0 46/0  2/1 42/0 پيكو 1

 9/0 36/0 2/1 36/0 زرد 2

 9/0 36/0 2/1 35/0 بنفش 3

 9/0 34/0 2/1 33/0 قرمز 4

 9/0 34/0 2/1 33/0 بنش 5

 9/0 29/0 9/0 26/0 خسروي 6

 - - 8/0 23/0 ساونيوس 7
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[4] Manwell, J. F., McGowan, J. G., Rogers, A. L., “Wind 

Energy Explained; Theory, Design and Application”, John 
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  .35-38؛ 1389پذير، پژوهشگاه مواد و انرژي كرج، مهندسي انرژي هاي نو و تجديد 

تاثير شكل آيروديناميكي، وضعيت قرار گيري و تعداد پره هاي ] حسين خسروي، 7[

روتور ساونيوس روي بازدهي و گشتاور توربين بادي ساونيوس پيشرفته، كارشناس 

؛ 1390ارشد مهندسي انرژي هاي نو و تجديد پذير، پژوهشگاه مواد و انرژي كرج، 

73-26 . 

حسين خسروي، مجيد جميل، پيام صبايي فرد، بهينه سازي توربين بادي   ]8[

تاثيرات شكل پره، اولين كنفرانس ساالنه انرژي  CFDساونيوس از طريق محاسبه 
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