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چکیده

NACA0021  وNACA0018 ،NACA0015  سه هیدروفويل،در اين تحقیق برای تحلیل آيرودينامیکی هیدروفويل میکروتوربین آبی محور عمود داريوس نوع اچ

 که با روش المانHOPMBL  سپس با استفاده از روش کدنويسی. مدل سازی شد،انتخاب و با استفاده از معادله بیزير هیدروفويل ها با استفاده از مدل اصلی آن
 نسبت به دو هیدروفويل ديگر در اعداد رينولدز مختلف شرايط بهتری داشت و در روش ديگر باNACA0015  ضريب توزيع فشار هیدروفويل،مرزی حل شد
 نسبت به ساير هیدروفويلها بیشتر و در53670  نسبت ماکزيمم ضريب لیفت به درگ در عدد رينولدزNACA0015  هیدروفويلQ-Blade استفاده از نرم افزار
Kω − SST  سپس برای تحلیل هیدرفويل از نرم افزار فلوئنت از مدل. انتخاب شدNACA0015  هیدروفويل، میباشد و بخاطر همین24.3  درجه برابر5.9 زاويه
 مقايسه و همخوانی خوبیQ-Blade  ضريب درگ و ضريب توزيع فشار را بر حسب طول بدست آورده و با داده بدست آمده از نرم افزار،استفاده تا ضريب لیفت
 سانتی متر در نرم افزار کتیا طراحی و ساخته18.5  و35 ،6.4  ارتفاع پره و شعاع روتور، با طول وترNACA0015  در ادامه میکرو توربین آبی با هیدروفويل.داشت
 شبیه سازی و در شرايط سرعت و فشار استاتیکی مورد تحلیل قرارRealizable k-e  سپس هیدروتوربین طراحی شده در نرم افزار انسیس فلوئنت با مدل.شد
.گرفت
 نسبت ضريب برآ به ضريب پسا، داريوس،X-Foil ، میکرو توربین آبی، هیدروفويل: :کلیدواژگان
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Abstract
In this study, for aerodynamic analysis the vertical axis of Darius H type of hydrofoil micro water turbine, three
hydrofoil NACA0015, NACA0018 and NACA0021 were selected and modeled using the Bezier equation of hydrofoil
using its original model. Then, using the HOPMBL coding method, which was solved by the boundary element method,
the NACA0015 hydrofoil pressure distribution coefficient was better than the other two hydrofoils numbers in different
Reynolds numbers, and in another method, the maximum lift to drag coefficient using Q-Blade NACA0015 hydrofoil
software The drip lift is higher on the Reynolds 53670 than on any other hydrofoil, at 5.9degree angle of 24.3, which is
why the NACA0015 was chosen. Then, to analyze the hydrofoil of the fluent software, it used the KW-SST model to
obtain the lift coefficient, drag coefficient and the pressure distribution coefficient in terms of length, and compared it
with the data obtained from the Q-Blade software. Next, the water micro turbine with NACA0015 hydrofoil with
chord length, blade height and rotor radius of 6.4, 35 and 18.5 cm was designed in catia software and manufactured.
Then, the hydro-turbine designed in Ansys Fluent software was simulated with Realizable k-e model and analyzed
velocity and pressure static conditions.
Keywords: Hydrofoil, Micro Wind Turbine, X-Foil, Darriues, Aspect Ratio Lift to Drag Coefficient
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-1مقدمه

نیاز بشر برای دستيابی به انرژی بطور مستمر وجود داشته و از منابع مختلفی
برای تأمین آن بهره میبرده است .امروزه از سوختهای فسیلی برای گرم کردن
خانهها و تولید توان ماشینها استفاده میشود .استفاده از زغالسنگ ،نفت و
گاز طبیعی برای رفع نیاز به انرژی راحت و مناسب بوده ولی منابع اين سوختها
روی کره زمین محدود است .عالوه بر اين به علت افزايش قیمت روزافزون
حاملهای انرژی از جمله نفت و گاز و ازدياد آاليندههای ناشی از استفاده از
اين نوع منابع ،مجبور به استفاده از انرژیهای نو يا تجديد پذير هستیم ].[1
يکی از منابع انرژی تجديد پذير اقیانوسها و درياها هستند که پتانسیل زيادی
برای تأمین انرژی جهان دارد .آب اقیانوس مدام در حال حرکت است و
جريانهای اقیانوسی در الگوهای مختلفی حرکت میکنند که تحت تأثیر باد،
شوری آب ،دما ،نقشه کف اقیانوس و چرخش زمین قرار دارد .جريانات اقیانوسی
توسط باد و گرمای آب نزديک استوا در اثر خورشید ايجاد میشوند .برخی از
اين جريانات از اختالف چگالی و شوری آب حاصل میشوند .اين جريانات نسبتاً
ثابتاند و تنها در يکجهت جريان دارند .گرچه جريانات اقیانوسی با سرعت
کمتر از سرعت باد حرکت میکنند ولی به خاطر چگالی زياد آب مقدار
قابلتوجهی انرژی حمل میکند ].[2
روش بسیار متداول برای بهرهبرداری از جريانات دريايی استفاده از توربین
جريان دريايی است که عمود برجهت جريان در بستر دريا قرارگرفته و يا از
سکوی شناوری آويزان میشود .برای بهرهبرداری موفق از اين منع انرژی ،در
درجه اول دستيابی به هیدرودينامیک توربینهای جريان دريايی از اهمیت
برخوردار است ]. [3
در میان انرژیهای تجديد پذير ،انرژی آبی از انرژیهای مهم به شمار رفته که
قسمتی از آن مربوط به اقیانوس است .اين انرژی تحت عنوان انرژی اقیانوسی،
توان اقیانوسی ،انرژی دريايی يا توان دريايی شناخته میشود .اقیانوس دارای
پتانسیل انرژی تجديد پذير گستردهای به صورتهای موج ،جزر و مد،
جريانهای دريايی ،اختالف دما میان آبهای سرد عمیق و آبهای گرم
سطحی ،اختالف شوری در دهانههای رودخانهها است .امواج منبع توان زيادی
هستند ،آنگونه که دستگاههای گوناگونی را در انديشه میپرورانند جزر و مد
نتیجه ترکیبی از گرانش خورشید ،ماه و دوران زمین هستند ].[4
دريا منبع عظیمی از انرژی است .دريا و زمین واقع در زير دريا قادر است تمام
انرژی موردنیاز جهان را در سالهای آينده تأمین کند .با توجه به نیاز روزافزون
به انرژی و روند نزولی منابع سوخت فسیلی و گازهای طبیعی و همچنین
آلودگیهای ناشی از اين سوختها بايد بهسرعت بهسوی منابع جايگزين رفت.
يکی از بهترين گزينهها منابع انرژی تجديدشونده دريا است .در حال حاضر
يکی از داليل عدم استفاده از انرژیهای نو نسبت به ديگر انرژیها ،گرانی هزينه
بهرهبرداری از آنها است زيرا استخراج اين انرژی به دلیل کمبود تکنولوژی
هنوز بهصرفه نیست .تحقیقات وسیعی در زمینه اين تکنولوژی انجام شده و يا
در دست اجرا است ].[5
انرژیهای اقیانو سی يک پی شنهاد خوب برای د ستيابی به انرژیهای نو بوده
که يکی از عمدهترين روشهای استتتحلتتال توان از طريق توربینهای جريان
دريايی محور عمودی استتت .مکانیزم کار اين نوع توربینها شتتباهت زيادی به
توربینهای بادی محور عمودی داشتتتته و میتوان از فنّاوری آن در زمینه اين
نوع توربینها بهره برد .هرچند اختالفات عمدهای در اثرات ستتطآ آزاد و وقوع
کاويتاسیون دارند ].[6
1

Bezier
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جريان آب عبوری از هر سطحی دو نوع نیروی آيرودينامیکی به وجود میآورد
که با نامهای پسا و برآ شناخته میشوند که نیروی درگ در جهت باد و نیروی
لیفت عمود بر جريان باد میباشد ].[7
خان و همکاران ] [8در سال  2009سیستم تبديل انرژی هیدروکینتیک و
ارزيابی توربین های محور افقی و عمودی برای ساختار رودخانه ها و شرايط
جزر و مدی را مورد مطالعه قرار دادند.
هاوانگ و همکاران ] [9در سال  2009بهینه سازی توربین آبی حلقوی و بهبود
عملکرد توسط کنترل پره را به صورت تکی مورد مطالعه قرار دادند.
آنی و همکاران ] [10در سال  2010بر روی ارزيابی توربینهای
هیدروکینیتیکی جريان محوری کوچک تحقیق نمودند.
گونی و همکاران ] [11در سال  2010بررسی وضعیت فناوری سیستمهای
تبديل انرژی هیدروکینیتیک را مورد مطالعه قرار دادند.
الگو و همکاران ] [12در سال  2010بر روی پیشرفتها و روند سیستمهای
توربین هیدروکینیتیک مطالعه نمودند.
کینسی و همکاران ] [6در سال  2011آزمايش نمونه اولیه يک توربین
هیدروکینتیک مبتنی بر هیدروفويلهای نوسان کننده را انجام دادند.
دای و همکاران ] [13در سال  2011مدلهای آنالیز هیدرودينامیکی برای
طراحی توربینهای دريايی محور عمودی از نوع داريوس را مورد مطالعه قرار
دادند.
چیمی و همکاران ] [14در سال  2013بر روی آنالیز توربینهای
هیدروکینتیکی در جريانهای کانال باز مطالعه نمودند.
اشلیکر و همکاران ] [15در سال  2013طراحی و شبیهسازی يک میکرو هیدرو
توربین را مورد مطالعه قرار دادند.
فلیسینجر و همکاران ] [16در سال  2014تجزيه و تحلیل جريان محوری از
يک توربین آبی محور عمودی داريوس را مورد مطالعه قرار دادند.
دادواد و همکاران ] [17در سال  2015طراحی پرههای هیدرو میکروتوربین را
مورد مطالعه قرار دادند.
يانگ ] [18در سال  2015هیدروتوربین آبی محور عمودی داريوس با پرههای
جامی را تست کردند.
يانگ و همکاران ]  [19در سال  2016توربین آبی محور عمودی از نوع موجی
با پره های هیدروفويلی را طراحی و ساختند.
در پژوهش حاضر به تحلیل آيرودينامیکی هیدروفويل توربین آبی عمود محور
داريوس نوع اچ در اعداد رينولدز پايین پرداخته میشود.
 -2مدلسازي هیدروفويل

برای مدلسازی هیدروفويلها از معادالت
شده است .نحوه حل
معادالت بیزير به اين صورت است که با داشتن نقاط ابتدايی ،انتهايی و يک
نقطه به عنوان نقطه کنترلی میتوان هیدروفويل مورد نظر را از پانلهای درجه
دوم مدلسازی کرد .در اين حل برای رسیدن به بهترين نقطه کنترلی ذکر شده
از روش کمترين مربعات استفاده شد .معادالت بیزير به صورت زير بیان میشود:
()1

بیزير1استفاده

𝟐𝟐𝑷𝑷 𝟐𝟐𝒕𝒕 𝑩𝑩(𝒕𝒕) = (𝟏𝟏 − 𝒕𝒕)𝟐𝟐 𝑷𝑷𝟎𝟎 + 𝟐𝟐(𝟏𝟏 − 𝒕𝒕)𝒕𝒕𝑷𝑷𝟏𝟏 +

که  tپارامتر بیزير که بین صفر تا يک قرار دارد و  P1نقطه کنترلی و  P0و P2

نقاط ابتدايی و انتهايی میباشد .در روش پانل مرتبه باال ،مدلسازی نیروی
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لیفت و ايرفويل با يک تکین انجام میشود تا حجم محاسبات کاهش يابد و
جريان بايد پتانسیل باشد ].[20
برای اطمینان از صحت مدلسازی بیزير هیدروفويل ،نتايج آن را با سه
هیدروفويل  NACA0018 ،NACA0015و  NACA0021با هیدروفويل
اصلی آن مقايسه کرده که در شکل 2 ،1و  3نشان داده شده است .با مشاهده
شکلهای ذکر شده ،میتوان به اين نتیجه رسید که مدل بیزير هیدروفويل
برای مدلسازی شرايط قابل قبولی را دارد.

شکل 1مقايسه مدل بیزير هیدروفويل  NACA0015با مدل اصلی آن

برای اعتبارسنجی کد  HOPMBLنتايج کد را برای حالت نامحدود با
نتايج آزمايشگاهی مقايسه و توزيع فشار هیدروفويل  AF300را در زاويه حمله
 10درجه در عدد رينولدز  75000مدلسازی کرده که نتابج آن در شکل4
نشان داده شده که بیانگر تطابق خوب نتیجه آزمايشگاهی با مدل انجام شده

است.

شکل  4توزيع فشار در هیدروفويل  AF300در رينولدز 75000و زاويه حمله  10درجه

 -3طراحي آيرودينامیکي هیدروفويل با استفاده از نرم افزار X-Foil
و روش المان مرزي با استفاده از کدنويسي

شکل 2مقايسه مدل بیزير هیدروفويل  NACA0018با مدل اصلی آن

برای انجام روند شییهسازی و انتخاب هیدروفويل از نرمافزار  X-Foilاستفاده
شد .نرمافزار ذکر شده نرمافزاری است که برای محاسبات توربینهای بادی و
آبی استفاده میشود که با استفاده از سرعت میتوان هیدروفويل مناسب را
طراحی و عملکرد قطبی آن را در زوايای  360درجه بررسی کرد و در طراحی
روتورهای توربین آبی و شبیهسازی آنها مورد استفاده قرار داد .اين نرمافزار با
استفاده از مدلهای مومنتم و الگوريتم صحیآ ،شبیهسازی را انجام میدهد و
پارامترهای مورد نیاز طراحی با مدل  CMDMSتغییر میپذيرد که از يک مدل
مومنتم دو مرحلهای برای شبیهسازی آيرودينامیک هیدروتوربین آبی محور
عمودی استفاده میکند .جريان آب به يک قسمت کلی و يک قسمت محلی
تفکیک میشود .مدل قسمت محلی جريان آب از نقشهبرداری منسجم برای
توصیف هیدروفويل همانند يک دايره استفاده میکند .با اين روش سريعتر
شدن محاسبات با استفاده از تبديل فوريه امکانپذير میشود .برای برخی
پروفیلهای متقارن  NACAبخاطر اعداد رينولدز کم خال داده تجربی در
ناحیه پیش استال وجود دارد ].[21
 1-3انتخاب هیدروفويل با استفاده از نرم افزار Q-Blade

برای انتخاب هیدروفويل از سه هیدروفويل Naca0018 ،Naca0015

و  Naca0021استفاده شد .برای تحلیل هیدروفويلها از نرمافزار X-Foil

شکل  3مقايسه مدل بیزير هیدروفويل  NACA0021با مدل اصلی آن

استفاده و در نهايت هیدروفويلی که ضريب لیفت به درگ بااليی داشته باشد،
برای طراحی از آن استفاده می شود.
از نمودارهای مهم در تحلیل هیدروفويلها نمودار ضريب لیفت به ضريب
درگ بر حسب زاويه آلفا میباشد .سه هیدروفويل ذکر شده در اعداد رينولدز
 17890 ،35780و  50000بررسی شد و نتايج آن در شکلهای 6 ،5و  7آورده
شد .ماکزيمم ضريب لیفت به درگ در هیدروفويل  NACA0015در اعداد
رينولدز  35780و  53670در زوايای  5.8و  5.9درجه اتفاق میافتد .چون
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ماکزيمم ضريب لیفت به ضريب درگ هیدروفويل  NACA0015در اعداد
رينولدز 35780 ،17890و  53670نسبت به دو هیدروفويل ديگر بیشتر است،
هیدروفويل  NACA0015انتخاب میشود.

شکل 5مقايسه ضريب لیفت به درگ سه هیدروفويل  NACA0018 ،NACA0015و
 NACA0021در عدد رينولدز 17890

NACA0018 ،NACA0015

شکل  7مقايسه ضريب لیفت به درگ سه هیدروفويل
و  NACA0021در عدد رينولدز 53670

در شکل  7مقايسه نسبت ضريب لیفت به درگ سه هیدروفويل در اعداد رينولدز
 53670قابل مشاهده است که در هیدروفويل  NACA0015اين نسبت در
زاويه  5.9برابر  24.4می باشد و در هیدروفويل  NACA0018در زاويه 5.8
درجه اين نسبت برابر  21.7و برای هیدروفويل  NACA0021در زاويه 4.2
نسبت ضريب برآ به ضريب پسا  18.8می باشد که در عدد رينولدز ذکر شده
هیدرفويل  NACA0015نسبت ضريب لیفت به درگ بااليی در زاويه 5.9
درجه دارد و مناسب انتخاب در اين عدد رينولدز با استفاده از نرم افزار X-Foil
می باشد.
 -2-3تحلیل به روش المان مرزي با استفاده از کدنويسي

HOPMBL

NACA0018 ،NACA0015

شکل 6مقايسه ضريب لیفت به درگ سه هیدروفويل
و NACA0021در عدد رينولدز 35780

همانطور که در شکل  6قابل مشاهده است نسبت ضريب برآ به ضريب پسای
هیدروفويل  NACA0015در زاويه  5.8درجه برابر  14.8میباشد و نسبت
ضريب برآ به ضريب پسای هیدروفويل  NACA0018در زاويه  2.9درجه برابر
 8.4و نسبت ضريب برآ به ضريب پسای هیدروفويل  NACA0021در زاويه
 1.8درجه برابر  8.3میباشد که نسبت ضريب برآ به ضريب پسای هیدروفیل
 NACA0015نسبت به دو هیدروفويل ديگر باالتر میباشد که در عدد رينولدز
 35780با استفاده از نرم افزار  X-Foilمناسب انتخاب برای طراحی میباشد.
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کارايی هیدروفويل طراحیشده به روش المان مرزی مستقیم و در حالت پايا
مورد ارزيابی قرار گرفته شد .در اين روش معادله انتگرالی مرزی الپالس با فرض
جريان پتانسیل حل میشود .در اين راستا ابتدا هیدروفويل توربین و دنباله
ناشی آن مدلسازی با استفاده از کدنويسی  HOPMBLانجام و در نهايت
توزيع فشار روی هیدروفويل مشخص شد .در شکل  8توزيع فشار حاصل از
تحلیل جريان با استفاده از کد نويسی با استفاده از روش المان مرزی را در سه
هیدروفويل  NACA0018 ،NACA0015و  NACA0021در عدد رينولدز
 50000در زاويه  5درجه نشان میدهد.
با توجه به شکل  8می توان دريافت که هیدروفويل  NACA0015نسبت به
دو هیدروفیل ديگر از ضريب توزيع فشار قابل قبولتری نسبت به دو هیدرفويل
ديگر دارد.
با توجه به اينکه با استفاده از تحلیلهای روش المان مرزی و Q-Blade
نتیجهای که حاصل شد هیدروفويل  NACA0015در دو روش ذکر شده
نسبت ماکزيمم ضريب برآ به ضريب پسای باال و ضريب توزيع فشار بهتری
نسبت به دو هیدروفیل ديگر داشت که دلیل بر استفاده از هیدروفويل
 NACA0015در اين تحقیق دارد.

هیدروفويل میکروتوربین آبی محور عمودی داريوس نوع اچ روتور

شکل  9شماتیک و ساخت هیدروتوربین

 -5بحث و نتايج
شکل 8توزيع فشار در عدد رينولدز  50000برای هیدروفويلهای ،NACA0015
 NACA0018و NACA0021

 -4طراحي و ساخت

شماتیک توربین آبی طراحی شده در نرم افزار کتیا ترسیم شده و سپس ساخته
شد که در شکل 14نشان داده شده که ارتفاع پره برابر  35سانتیمتر ،شعاع
پره  18/5سانتیمتر و طول هیدروفويل برابر  6/4سانتیمتر در نظر گرفته شد
که در شکل  9نشان داده شده است.

 -1-5اعتبارسنجي دادههاي Q-Blade

برای صحت کار انجام شده در مرحله اول ،نتايج بهدست آمده را با دادههای
عملی بهدست آمده توسط پینکرتون]  [22و تحلیل داناو ] [23برای ايرفويل
 NACA4412در عدد رينولدز  250000و زوايای صفر تا  20درجه مقايسه و
اعتبارسنجی شد که نتايج بدست آمده مطابقت خوبی داشته و  4/8درصد خطا
دارد که در شکل  10نشان داده که در زمان افزايش زاويه حمله تا قبل از زاويه
واماندگی ،ضريب نیروی برآ به صورت خطی افزايش پیدا کرده و در روش
تحقیق حاضر مدل انتخاب شده به صورت دقیقتر نسبت به مدل داناو ،نتايج را
پیشبینی کرده و با نزديک شدن به مرحله واماندگی در زاويه حمله باال ،بهخاطر
مسائلی همچون جدايی جريان ،نتايج دارای اختالف در نزديکیهای زاويه
واماندگی میباشد و مقدار ماکزيمم ضريب برآی پیشبینی شده در تحقیق
حاضر خیلی نزديکتر نسبت به مدل حل شده داناو برای مدل تجربی میباشد.

شکل 10

اعتبارسنجی دادههای Q-Blade

 -2-5هندسه مسئله و تولید شبکه هیدروفويل NACA0015
 -1-2-5نحوه مشبندي هیدروفويل NACA0015

به علت پیچیدگی هندسه ايرفويل ،جهت بهبود کیفیت شبکهبندی ،دامنه
محاسباتی به چهار ناحیه تقسیم و هر ناحیه به صورت جداگانه شبکهبندی شد.
اين امر کیفیت شبکه بندی را به خلوص در نواحی نزديک سطآ ايرفويل
افزايش داده که اين گونه مشزنی سبب بهبود خاصیت تعامدپذيری خطوط
شبکه بر سطآ ايرفويل در لبه حمله گرديد .هندسه مقطع پره و مشبندی
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ايرفويل در انسیس انجام و شبکه ايجاد شده ساختار يافته و از دامنه محاسباتی
 Cشکل حول ايرفويل استفاده شده که شعاع نیم دايره حول دامنه  11برابر
وتر و فاصله مرز خروجی دامنه تا لبه فرار  18برابر وتر ايرفويل بوده و سعی
شده تا مقدار ضريب بی بعد  𝑦𝑦 +به اندازهای باشد تا اولین گره در نزديکی
ايرفويل در زير اليه لزج قرار گرفته باشد .دامنه محاسباتی و نمای نزديک در
شکل 11نشان داده شد.

مومنتوم ،پیوستگی و فشار استفاده میشود .اين روش دارای همگرای متوسطی
در غالب شبیه سازیها بوده که حدس اولیه مناسب برای فشار به همگرايی
اين روش کمک میکند و مقادير تلحیآ همسايهها صفر فرض میشود.

 -3-5نحوه شبیه سازي روتور هیدروتوربین در نرمافزار انسیس فلوئنت

برای شبیه سازی روتور هیدروتوربین در نرم افزار انسیس فلوئنت از مدل سه
بعدی يا  3Dاستفاده شد که شامل دو قسمت میباشد که ناحیه اول
 Enclosureو ناحیه دوم  Turbine Rotorمی باشد که خود اين ناحیه از دو
قسمت تشکیل شده است که پرهها دارای هیدروفويل  NACA0015و طول
وتر هیدروفويل  6.4سانتیمتر میباشد.

الف

ب
شکل 11نمايی از شبکهبندی کل دامنه حل(الف) و نمای نزديک ايرفويل(ب)
 -2 -2-5شرايط مرزي و شبیه سازي هیدروفويل NACA0015

شرط مرزی ورودی سرعت  ،Inlet Velocityدر خروجی جريان Pressure

 Outletکه در اين شرط مرزی فشار استاتیک بهصورت نسبی در مرز خروجی
وارد ،برای سطآ ايرفويل شرط مرزی ديوار  Wallو شرط عدم لغزش به صورت
پیش فرض در حرکت سیال از روی سطآ ايرفويل اعمال و قسمت خروجی
شبکه  ،outletقسمت باال و پايین شبکه  Wallو ايرفويل مورد نظر Airfoil
نامگذاری شد.
نرم افزار انسیس فلوئنت دارای مدلهای مختلفی برای شبیه سازی ايرفويل
مورد نظر هست که با مطالعهی کارهای انجام شده برای هیدروفويل
 NACA0015در نهايت مدل  Kω − SSTبرای اين کار انتخاب گرديد .مزيت
استفاده از اين مدل در بهبود محاسبات در نزديکی ديواره ها برای اعداد رينولدز
بدون نیاز به اعمال تابع ديواره می باشد و متعاقبا دقت و پايداری باالتری در
اين نواحی خواهد داشت و اين مدل دقت باالتری در پیش بینی نقطه شروع،
شروع جدايش و محاسبه نیروی لیفت دارد.
مراحل و روش انجام کار به طور اختلار در ذيل آورده شده است .سپس موارد
مورد استفاده در شبیه سازی و فاز اصلی که در اينجا آب است ،از کتابخانه نرم
افزار مطابق فراخوانی شده و مشخلات تکمیلی مورد نیاز اضافه گرديد .سپس
از شرط سرعت ورودی ( )VELOCITY_INLETو شرط مرز فشار خروجی
( )PRESSURE_OUTLETدر خروجی بهره گرفته شد .همچنین برای
ديواره از شرط مرزی ( )WALLو از نوع  No slipاستفاده گرديد .برای
جداسازی ( )Discretizedمعادالت مومنتم ،از روش  Second Orderو برای
جداسازی باقی معادالت از روش  Second Order Upwindاستفاده شدهاست.
همچنین جهت کوپل فشار و سرعت ،روش  SIMPLEبه کار گرفته شد که
دلیل استفاده از اين روش از يک روش نیمه ضمنی برای ارتباط بین معادالت
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در زمینه قدرت کامپیوتر ،به همراه گرافیک قدرتمند و به کارگیری مدل
های سه بعدی ،فرآيند تهیه يک مدل دينامیک سیاالت محاسباتی و تحلیل
نتايج را آسانتر کرده است .در اين راستا چندين مدل سه بعدی از توربین آبی
با محور افقی توسط همین روش ارائه شده است ].[14
نرمافزار انسیس فلوئنت دارای مدلهای مختلفی برای شبیهسازی
هیدروفويل مورد نظر هست که با مطالعهی کارهای انجام شده و امتحان چند
مدل مختلف ،در نهايت مدل Realizable k-e, Standard wall function
برای اين کار انتخاب گرديد .اين مدل از يک رابطه متناوب برای تعیین لزجت

هیدروفويل میکروتوربین آبی محور عمودی داريوس نوع اچ روتور

گردابهای استفاده میکند .هر دو مدل  RNGو  Realizableدر مواردی که
جريان تحت چرخش باشد عملکرد بهتری نسبت به مدل استاندارد از خود
نشان میدهند .بعالوه اين مدل تا حدودی دارای دقت باالتر و همگرايی آسان
تری نسبت به مدل  RNGاز خود نشان میدهد .از مزايای ديگر مدل پايداری
مدل ،همگرايی راحت ،حساسیت کم اين مدل به مشخلات جريان آزاد مثل
شدت اغتشاشات و اقتلادی بودن آن اشاره کرد و مدل Realizable k-e,
 Standard wall functionدر ديوارهها عملکرد بهتری دارد و اين مدل برای
گستره وسیعی از جريانها بخلوص جريانهای برشی همگن دورانی ،جريان-
های آزاد شامل جتها ،اليههای اختالطی ،جريانهای اليه مرزی ،جريانهای
شامل چرخش و نرخ کرنش زياد نتايج قابل قبولی بخلوص نسبت به مدل
استاندارد ارائه میکند و مدل  RNGمشکالت مربوط به استفاده در نزديکی
ديواره را دارد و ويسکوز استفاده شده برای جريانهای آشفته بکار میرود و آبی
که سمت هیدروتوربین در جريان است به صورت کامال آرام نبوده و اغتشاشاتی
داشته و مدل استفاده شده در ديوارهها عملکرد بهتری داشته و بخاطر همین
از اين مدل استفاده گرديد .
مراحل و روش انجام کار به طور اختلار در ذيل آورده شده است .سپس
موارد مورد استفاده در شبیه سازی و فاز اصلی که در اينجا آب است ،از کتابخانه
نرم افزار مطابق فراخوانی شده و مشخلات تکمیلی مورد نیاز اضافه گرديد.
سپس از شرط سرعت ورودی ( )VELOCITY_INLETو شرط مرز فشار
خروجی  Outflowدر خروجی بهره گرفته شد .همچنین برای تحلیل پرهها از
شرط مرزی  Mesh Motionاستفاده شد تا دامنه انتخابی بتواند با يک درجه
آزادی چرخشی باشد تا در اثر اصابت جت جريان آب و در نتیجه تبادل تکانه
آن با پرههای هیدروتوربین به چرخش در آيد .در اين روش عمال هیچ بخشی
از شبکه حل جا به جا نمیشود و تنها تاثیر سرعت مرز متحرک به صورت يک
شرط مرزی اعمال میگردد تا قسمتهای شامل پره بچرخش در آمده و نواحی
داخلی آن ثابت در نظر گرفته شد .برای جداسازی ( )Discretizedمعادالت
مومنتم ،از روش  Upwind Second Orderاستفاده شده است .در اين روش
مقدار سرعت بر روی سطوح با استفاده از يک میانیابی باالدستی مرتبه دوم
محاسبه میشود و دقت باالتری نسبت به روشهای مرتبه اول دارد.
همچنین جهت کوپل فشار و سرعت ،روش  SIMPLEبه کار گرفته شد
که دلیل استفاده نکردن از روش  SIMPLECاين بود که در عمل ،برای
شبکههای يکنواخت و در حضور جريانهای ساده و آرام صادق است و در غالب
شبیه سازی های پیچیده صنعتی روش  SIMPLECمزيت معناداری بر روش
 SIMPLEندارد.
برای محاسبه گراديان از حداقل مربعات بر پايه کنترل استفاده شد .اين
روش با استفاده از مقادير سلولهای همسايه سطآ ،مقادير گراديان را محاسبه
میکند .تفاوت آن در استفاده از يک تابع تغییرات بر پايه هندسه شبکه است.
ضرايب اين تابع به روش مینیمم مجموع مربعات محاسبه میگردد .دقت آن
نسبت به روش پايه  Cell-Basedباالتر و هزينه آن نسبت به روش Node-
 Basedپايینتر است.
 -4-5استقالل از شبکه

از آنجايی که نتايج حل عددی میتواند به شبکه ايجاد شده وابسته باشد ،لذا
برای بدست آوردن جواب دقیق ،نتايج میبايست مستقل از شبکهی ايجاد شده
باشند .برای بررسی استقالل حل عددی از سه نوع شبکه متفاوت در حالت پايا
و در زاويه حمله پنج و  10درجه و برای هیدروفويل  NACA0015سه نوع
شبکهبندی درشت با تعداد ،150000متوسط با تعداد  250000و ريز به تعداد

 350000مورد ارزيابی قرار گرفت که بررسی نتايج در شکلهای  13و 14
نشان داده شده است.

شکل 13استقالل از شبکه ضريب برآ در زوايای مختلف

شکل 14استقالل از شبکه ضريب پسا در زوايای مختلف

با توجه به شکلهای  13و  14مشاهده میشود که نتايج با افزايش سلولهای
شبکه ضريب برآ و پسا در زاويههای پنج و  10درجه تاثیر گذاشته و تغییر کرده
است.
 -5-5مقايسه توزيع فشار ،ضريب برآ و پساي هیدروفويل NACA0015
در نرمافزار انسیس و Q-Blade

در شکل  15توزيع فشار در عدد رينولدز  17890در زاويه حمله  10درجه که
در نرمافزارهای  Q-bladeو انسیس فلوئنت انجام شده که از مطابقت خوبی
برخوردار است.

شکل 15مقايسه دادههای  Q-bladeو فلوئنت در عدد رينولدز 17890و در زاويه
 10درجه

در شکل  16مقايسه دادههای  Q-Bladeو فلوئنت با استفاده از مدل K-W

 SSTدر عدد رينولدز  35780و در زاويه حمله  5درجه برای هیدروفويل
 NACA0015نشان میدهد که دو مدل استفاده شده از دقت خوبی برای
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تحلیل هیدروفويل  NACA0015را نشان می دهد که هیدرفويل ذکر شده در
عدد رينولدز  35780از ضريب توزيع فشار بهتری در طول هیدرفويل دارد.

شکل 16مقايسه دادههای  Q-bladeو فلوئنت در عدد رينولدز 35780و در زاويه حمله
 5درجه

در شکل 17توزيع فشار در عدد رينولدز  53670و زاويه حمله  10درجه برای
هیدروفويل  NACA0015که در نرم افزارهای  Q-Bladeو فلوئنت با استفاده
از مدل  K-W SSTانجام شده که نتايج حاصله از مطابقت خوبی برخوردار
است و هیدرفويل  NACA0015در عدد رينولدز  53670از ضريب توزيع
فشار بهتری در طول هیدرفويل  NACA0015دارد که با افزايش عدد رينولدز
ضريب توزيع فشار نیز با افزايش طول هیدروفويل افزايش پیدا میکند.

مطابقت خوبی برخوردار هستند .در شکل  19با افزايش زاويه حمله ضريب
لیفت سیر صعودی دارد و در زاويه  15درجه ماکزيمم ضريب لیفت را دارد.

شکل  19مقايسه دادههای Q-bladeو  fluentضريب لیفت بر زاويه آلفا در عدد
رينولدز17890

در شکل  20نمودار ضريب درگ بر حسب زاويه حمله را در اعداد رينولدز
 17890برای هیدروفويل  NACA0015نشان داده شده که با افزايش زاويه
حمله ،ضريب درگ سیر صعودی داشته که برای تحلیل فلئونت از مدل K-
 W SSTاستفاده شده که به خوبی افزايش ضريب درگ را با افزايش زاويه
حمله نشان داده است.

شکل  20مقايسه دادههای  Q-bladeو انسیس در عدد رينولدز  17890برای
هیدروفويل Naca0015

 -6-5آنالیز کانتور سرعت کل سیستم و روتور هیدروتوربین

شکل  17مقايسه دادههای  Q-bladeو فلوئنت در عدد رينولدز  53670و در زاويه 10
درجه

در شکل  18و  19مقايسه نتايج ضريب لیفت بر حسب زاويه حمله را برای
هیدروفويل  NACA0015در اعداد رينولدز  17890و  35780در دو نرم افزار
 Q-bladeو فلوئنت با استفاده از مدل  K-W SSTقابل مشاهده است که از
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همانگونه که در شکل  22 ،21و  23قابل مشاهده است هنگام آغاز حرکت
توربین در کنار پره اول يا پره سمت بااليی بیشترين سرعت را داشته و پشت
پره دوم (سمت چپ) کم ترين سرعت را در روتور هیدروتوربین ايجاد کرده
است که می توان گفت تقريبا سرعت دو برابری را بین بیش ترين سرعت پره
در قسمت بااليی و پره دومی (سمت چپ) توصیف نمود و در پشت پره سوم
( سمت راست) سرعت به دلیل اينکه به جلوی پره برخورد می کند کمتر است .

هیدروفويل میکروتوربین آبی محور عمودی داريوس نوع اچ روتور

شکل  21خط کانتور سرعت برای کل سیستم

شکل  22کانتور سرعت برای کل سیستم

شکل  23کانتور سرعت برای روتور توربین
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 -7-5آنالیز کانتور فشار استاتیکي سیستم و روتور هیدروتوربین

همانگونه که در شکل  25 ،24و  26قابل مشاهده است هنگام آغاز حرکت
هیدروتوربین در کنار پره دوم (سمت چپ) بیشترين فشار موجود میباشد که
در واقع به دلیل جهت افقی آب و در راستای  xمیباشد و در پشت هیدروبااليی
نیز فشار نسبت به حالت انحنای آن در جلوی آن بیشتر می باشد

شکل  24خط کانتور فشار استاتیکی برای کل سیستم

شکل  25کانتور فشار استاتیکی کل سیستم
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شکل  26کانتور فشار استاتیکی روتور توربین
 -8-5اعتبارسنجي نتايج انسیس فلوئنت

برای صحتسنجی نتايج انسیس فلوئنت ،نتايج بدست آمده را با نتايج عددی و
آزمايشگاهی مايتر و همکاران ] [24مقايسه کرده که نتايج بدست آمده در شکل
 27نشان داده شده و خطای عددی برابر  2.1درصد بوده که از مطابقت خوبی
با نتايج آزمايشگاهی ] [24داشته و از دقت بسیار خوب و دقیق نسبت به تحلیل
عددی ] [ 24برخوردار است.

شکل  27اعتبارسنجی نتايج انسیس فلونت با نتايج تجربی و عددی

 -6نتیجهگیري
در اين تحقیق به تحلیل آيرودينامیکی هیدروفويل میکروتوربین آبی محور
عمود داريوس نوع اچ روتور پرداخته شد .برای اين کار سه هیدروفويل
 NACA0018 ،NACA0015و  NACA0021انتخاب و با استفاده از معادله
بیزير هیدروفويلهای انتخاب شده را با استفاده از مدل اصلی آن ،مدلسازی
کرده که صحت مدل سازی را نشان داد.
در ادامه با استفاده از روش کد نويسی  HOPMBLکه با روش المان مرزی
حل شد ضريب توزيع فشار هیدروفويل  NACA0015نسبت به دو هیدروفويل

ديگر در اعداد رينولدز مختلف شرايط بهتر و قابل قبول تری داشت و در روش
ديگر با استفاده از نرم افزار  Q-Bladeدر اعداد رينولدز مختلف نسبت ضريب
لیفت به درگ را در زوايای حمله مختلف بدست آورده و پس از تحلیل
آيرودينامیکی هیدروفويل  NACA0015با استفاده از نرمافزار  X-Foilنسبت
ماکزيمم ضريب لیفت به درگ هیدروفويل  NACA0015در عدد رينولدز
 53670نسبت به ساير هیدروفويلها بیشتر و در زاويه  5.9درجه برابر 24.3
بود و هیدروفويل  NACA0015انتخاب گرديد.
سپس برای تحلیل هیدرفويل  NACA0015از نرم افزار فلوئنت از مدل
 Kω − SSTاستفاده شد تا ضريب لیفت ،ضريب برآ و ضريب توزيع فشار را بر
حسب طول بدست آورده و با داده بدست آمده از نرم افزار  Q-Bladeمقايسه
گردد که همخوانی خوبی داشت.
در ادامه میکرو توربین آبی با هیدروفويل  NACA0015با طول وتر 6.4
سانتیمتر ،ارتفاع پره  35سانتیمتر و شعاع روتور  18.5سانتیمتر در نرم افزار
کتیا طراحی و سپس ساخته شد.
هیدروتوربین طراحی شده با سه هیدروفويل  NACA0015با طول وتر 6.4
سانتیمتر در نرمافزار انسیس فلوئنت با مدل  Realizable k-eشبیهسازی و
در شرايط سرعت و فشار استاتیکی مورد تحلیل قرار گرفت که هنگام آغاز
حرکت توربین هیدرو پره بااليی بیشترين سرعت را داشته و در شرايط فشار
استاتیکی هنگام آغاز حرکت هیدروتوربین در کنار پره دوم (سمت چپ) بیش-
ترين فشار موجود را داشت.
با استفاده از بهینهسازی هیدروفويلها میتوان انرژی آبی بیشتری با استفاده از
میکرو توربین آبی محور عمودی داريوس نوع اچ در رودخانهها و در ابعاد بزرگ
تر در درياها و اقیانوس ها بدست آورد.
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