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چکیده
در این تحقیق شبیهسازی عددی یک توربین بادی با محوور عموودی
در حالت دوبعدی ،ناپایا و در سرعتهای دورانی مختلف انجوام شوده
است .در ابتدا یک تحلیل یک بعدی ساده برای محاسبه رابطه تقریبی
توان تووربینهوای بوادی ارا وه شوده اسوت .در اداموه روش تحلیلوی
 1DMSTبرای محاسبه ضریب توان توربین بادی و مقایسه نتایج آن
با نتایج عددی ،آمده است .توربین بادی مورد مطالعه در این تحقیوق
دارای  9ایرفویل بوده که هر سوه از نوو  NACA 1110مویباشوند.
مدل سازی و تولید شبکه جهت حل عوددی در نورم افو ار گمبیوت و
تمام تحلیلهای عددی در نرم اف ار فلو نت انجام شوده اسوت .بورای
اعمال شرط دورانی هر پره از روش مش لغ شی در نرم اف ار فلو نوت
استفاده شده و همچنین با توجه به وجود جدایش وسیع جریان ،برای
مدلسازی آشفتگی از روش  RNG k  بهره برده شوده اسوت .در
ضمن برای تحلیل عملکرد تووربین در شورای پایوا از روش دسوتگاه
مختصات چرخان استفاده شده است .در آخر مقادیر تووان و گشوتاور
بهدست آمده در سرعتهای دورانی مختلف بوا روش  DMSTموورد
ارزیابی قرار گرفته و عملکرد توربین در سرعتهوای دورانوی مختلوف
بررسی شده است.
واژگان کلیدی :توربین بادی عمودی ،شوبیهسوازی عوددی ،شوبکه
لغ شی ،روش DMST

Double Multiple Stream Tube Model
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-1مقدمه



در دههای اخیر ،توجه بسیاری به انرژی باد صورت گرفته و همچنوین
پیشرفتهای چشمگیری نیو زمینوه تبودیل نیوروی بواد بوه انورژی
الکتریکی و یا مکانیکی صورت گرفته است .انرژی باد به عنووان یوک
انرژی پایدار میتواند نقش مهمی در اف ایش تولید انورژی کشوورها و
همچنین سیاستهای بین المللی در مواجه با تغییورات آ و هووایی
بازی کند ] .[1به طور کلی روشهای متنوعی برای استفاده از انورژی
باد وجود دارد که یکی از این روشها ،که براسواس آشونایی بوا علوم
آیرودینامیک است ،توربینهای بادی میباشوند .تووربینهوای بوادی
اساسا بر دو نو می باشند:
1
 توربین بادی با محور افقی




 توربین بادی با محور عمودی
توربینهای دارای محور افقی هوماکنوون در ابعواد وسویع در منواطق
بادخی مورد استفاده قرار میگیرند و بسیار توسعه یافتهاند .بوه طوور
کلی توربینهای بادی بوا محوور عموودی دارای م ایوایی نسوبت بوه
توربینهای بادی افقی میباشند .برای مثال:

هیچ گونه نیروی پسای اصطکاکی وجود ندارد.
تعداد پرهها بینهایت است
تراست یکنواخت بر روی سطح دیسک یا روتور وجود دارد.
فشار استاتیکی بالادست و پایین دست جریان با هم برابر است و
هر دوی آنها با فشار استاتیکی محی برابرند.
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شکل  :1مدل توربین ایدهآل ارا ه شده توس  Betzدرسال 1321

با اعمال معادله بقای مومنتوم خطی بورای حجوم کنتورل نشوان
داده شده میتوان مقدار نیوروی خوالو وارد شوده بوه داخول حجوم
کنترل را محاسبه نمود .این نیرو مخالف نیروی تراست  Tاسوت کوه
مقدار نیروی وارده توس باد به توربین بادی اسوت .از معادلوه بقوای
مومنتوم خطی برای جریان یک بعدی و ناپایا ،می ان نیوروی تراسوت
برابر با تغییرات مومنتوم جریان هوا میباشد:
()1
T  V1   AV 1  V4   AV 4

توربین های بادی با محور عمودی ذاتا نیاز به وجود یک مکانی م
که سیستم را همیشه به سمت باد نگه دارد را رفع میکند.
به علت پایین بودن نسبی سرعت دورانی ،توربینهای بوادی بوا
محور عمودی نوعا تولید صدای کمتری دارند.

 ه ینه تولید توربین بادی عموودی مویتوانود بسویار ارزانتور از
نمونه افقی باشد که علت آن سادگی تولید پرههای توربین افقی
(ایرفویل ساده) نسبت به پرههای عمودی است.[5-2] .
در این تحقیق یوک تووربین بوادی بوا محوور عموودی بوا روتوور
داریوس 9در سرعتهای دورانی مختلوف موورد مطالعوه قورار گرفتوه
است .در انتها نتایج عوددی بوه دسوت آموده بوا نتوایج تحلیول روش
 DSMTمووورد مقایسووه و ارزیووابی قوورار گرفتووه و همچنووین تووا یر
پارامترهای مختلف بر روی می ان توان و گشتاور تولیدی بررسی شده
است.

که در آن  چگالی هوا A ،سطح مقطع V ،سرعت هوا و انودی هوا
مشخو کننده شماره سطح مقطعها در شکل فوق میباشند .در یک
جریان پایا ،می ان دبی ورودی با دبی خروجوی برابور اسوت ،بنوابراین
داریم:
()2
T  m V1  V4 
مقدار نیروی تراست مثبت است لذا مقودار  V4از  V1کمتور اسوت.
هیچگونه کاری روی وجههای مختلف و همچنین روتور توربین انجوام
نمیشود پ بنابراین میتوان معادله برنولی را برای دو طرف دیک
فعال کننده نوشت .در بالادست دیسک داریم:
()9
1
1
P1  V12  P2  V22
2
2
در پایین دست دیسک داریم:
()4
1
1
P3  V32  P4  V42
2
2
همانطور که گفته شد ،فرض میشود که مقدار فشار در نقطه  4با 1
برابر است و همچنین سرعت جریان در هنگام عبور از دیسوک تغییور

 -1توان تولیده شده توسط توربین بادی
اولوین موودل بوورای تحلیول سوواده یوک تووربین بووادی توسو بتو و
همکارانش در سال  1321ارا ه شده است که میتووان بورای تعیوین
توان یک توربین بادی ایدال مورد اسوتفاده قورار داد ] .[1ایون مودل
ساده براساس تئوری مومنتوم خطی بنا نهاده شده است .در این مدل
از یک حجم کنترل استفاده میشود که در چهوار مقطوع مختلوف در
نظر گرفته شده و در شکل  1نشان داده شده اسوت .جریوان فقو از
مقطع  1وارد و از مقطع  4خارج میشود .توربین با یک دیسک فعال
کننده 4که یک ناپیوستگی فشاری در جریان تولید میکند ،بیان می-
شود .فرضیات این تحلیل به قرار زیر است:



نمیکند  . V3  V2 در نتیجه می ان خالو تراست تولیدی به فورم
زیر قابل بیان است:
()5
T  A2  P2  P3 

جریان سیال همگن ،تراکمناپذیر و پایا میباشد.

با استفاده از معادلات ( )9و ( )4و جایگذاری در معادلوه ( )5خوواهیم
داشت:
() 1
1
T   A V12  V42
2

1

)Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT
)Vertical Axis Wind Turbine (VAWT
3 Darrieus rotor
4
Actuator Disk
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با استفاده از معادلات ( )2و ( )1و با توجه به آنکه مقودار دبوی برابور
با  A2V2است ،خواهیم داشت:
()7

V1  V4
2
بنابراین ،سرعت باد در صفحه روتور برابر با میوانگین سورعت جریوان
بالادسووت و پووایین دسووت اسووت .اگوور یووک فوواکتور بووه نووام فوواکتور
V2 

القایی   a را به عنووان نسوبت کواهش سورعت بوین جریوان آزاد و
صفحه روتور تعریف کنیم ،خواهیم داشت:
()0
()3

V1  V2
V1

V2 

V2  V1 1  a 

()11
V4  V1 1  2a 
با استفاده از معادلوه ( )3( ،)1و ( )11تراسوت محووری روی دیسوک
برابر است با:
()11
1
T   AV12  4a 1  a 
2
ضریب تراست بیبعد به فرم زیر تعریف میشود:
()12
T
CT 
1
 AV 2
2
از معادله ( )12مقدار ضریب تراست برای یک توربین باد ایدهآل برابر

شکل :2دیاگرام نیروها و سرعتهای ایرفویل

بیبعدسازی معادله،
()17

Va
sin 
V

Va
R
cos  
V
V

tan  

1  a  sin  

 1  a  cos    



()10

  tan 1 

ضرایب عمودی و مماسی را میتوان به فرم زیر بیان نمود:
()13
Cn  CL cos   CD sin 
()21
Ct  CL sin   CD cos 

است با . 4a 1  a 

که در آن  C Lضریب برآ و  CDضریب پسا در زاویه حمله  موی-
باشد .مقدار نیروی تراست لحظهای بورای یوک ایرفویول در زاویوه 
برابر است با:
()21
1
Ti  VR2  hc   Ct cos  Cn sin  
2
که در آن  hارتفا ایرفویل و  cطول وتر پره اسوت .همچنوین مقودار
گشتاور لحظهای برای یک ایرفویل در زاویه  برابر است با:
()22
1
Qi  VR2  hc  Ct R
2

 -2تحلیل آیرودینامیکی توربین بادی با محور عمودی
تحلیل آیرودینامیکی یک توربین بادی ،بسیار پیچیوده ،ذاتوا ناپایوا و
همچنین بسیار غیرخطی میباشد .در ادامه تحلیل آیرودینامیکی یک
ایرفویل در موقعیت مشخو آمده است.
مطابق با شکل  ،2برای محاسبه مولفه سرعت نسوبی جریوان  VRاز
سرعت محوری و همچنین سرعت دورانی روتور استفاده میشود:
2
2
()19
VR  Va sin    Va cos   R 
که در آن  Vaمولفوه سورعت محووری در داخول روتوور  ،سورعت
زاویهای روتور R ،شعا توربین و  موقعیت زاویوهای ایرفویول موی-
باشد .در ادامه سورعت نسوبی را بوا اسوتفاده از سورعت جریوان آزاد
نرمالای میکنیم:
2
2
()14
V
 V
VR
R 
  a sin     a cos 

V
V 
 V
  V
با استفاده از معادله ( )3و جایگذاری  V2با  Vaو جایگذاری  V1بوا
 ، Vمعادله ( )14به فرم زیر قابل بیان است:
2
2
()15
VR
  1  a  sin     1  a  cos   
V
که در آن  aرا فاکتور القایی و  را نسبت سرعت لبوه پوره تووربین
مینامند .با توجه به شکل  ،2زاویه حمله به فرم زیر بیان میشود:
Va sin 
()11
tan  
Va cos   R

 -3مدل های تحلیلی
تاکنون روشهای تحلیلی زیادی برای بررسوی عملکورد تووربینهوای
بادی با محور عمودی ،توس محققان ارا ه شده است که همگی آنها
براساس یکی از سه اصل زیر میباشند:




مدل مومنتوم
مدل گردابهای

 مدل آبشاری
در این تحقیق از مدل مومنتوم با توجه بوه دقیوق بوودن و همچنوین
سریعتر بودن آن استفاده شوده اسوت .اولوین روش مومنتووم توسو
تمپلین ] [7ارا ه شده است .در این تحقیوق از مودل اسوتریکلند ][0
استفاده شده است که در این روش جریان به چنودین کانوال فرضوی
مستقل از هم تقسیمبندی می شود که در شکل  9نشوان داده شوده
است .هر ایرفویل دو بار از هر کانال فرضی عبور می کند که یکوی در
9
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بالادست جریان است و دیگری در پایین دست جریان .مقودار نیوروی
تراست آنی برای هر پره در معادله  21آمده است

شکل :4نمایی از مدل کانال فرضی جریان دوگانه

فرض می شود که گردابههایی که در بالادست به وجوود مویآینود توا
قبل از رسیدن با پایین دست کاملا منبسو مویشووند و بوه نهایوت
سرعت خود میرسند .در نتیجه ،ایرفویلهای پایینی با یک جریان بوا
سرعت کاهیده شده برخورد میکنند .این مدل دقیقتر از مودلهوای
دیگر است و تغییرات سرعت جریان در ا ر برخوورد بوا تووربین را در
نظر میگیرد .در این روش هر توربین با یک سری دیسک فعالکننده
پشت سر هم ،جایگ ین میشود .در این مدل دو معادله برای محاسبه
نیروی وارد بر دیسک ،حل می شود .یکی براسواس بقوای مومنتووم و
دیگری بر اساس ضرایب آیرودینوامیکی ایرفویول و سورعت بواد .ایون
معادلات یکبار برای ناحیه بالادست و یکبار هم بورای ناحیوه پوایین
دست حل میشوند .حال بر طبق تئوری دیسک فعال که در معادله 7
آمده است ،سرعت القایی در بالادست برابر خواهود بوود بوا میوانگین

شکل :9بیان اصل مدل  DMSTبا  1کانال جریان به اندازه 

با میوانگینگیوری زموانی بور روی نیوروی تراسوت و بورای تعوداد N
ایرفویل ،داریم:
()29

*Ta  N *instantaneous thrust
*2



مقدار تراست را می توان به فرم زیر بیبعد نمود:
()24
Ta
CT 

2
0.5V  hR sin  
2

 NC   VR  2  cos

 Cn 

    Ct
 2 R   V    sin 

گشتاور میانگین برای  Nایرفویل ،در یک دور کامل برابر است با:
()24
2 m 0.5V 2  hc  C * R 
R
t

Qa  N * 
2m
i 1
که در آن  mتعداد کانالهای فرضی است و  2mنی برابور بوا هموان
 است .مقدار ضریب گشتاور و ضریب توان توس روای زیور بوه
محاسبه می شوند:
()25
 V  2 

سرعت هوا  Vو سرعت تعادلی در پایین دست  . Veدر این تحقیوق
تلاش شده است برای صحت سنجی  ،نتایج روش  DMSTبوا نتوایج
عددی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گیرد .در شوکل  5الگووریتم روش
 DMSTنشان داده شده است .ضریب القایی برای کانوال جریوان دو
بار محاسبه میشود .از آنجا که معادله  12برای مقادیر  کوچکتر از
 1/5غیر قابل کاربرد است ،بنابراین طبق رابطه تجربوی ] [11مقودار
این ضریب همواره بین  1/5تا  1فرض میشود.



 R  Ct 
 V 

2m

2m


i 1

 NC 


 D 

()21

Qa

0.5 V 2  Dh  * R

CQ 

C p  CQ 

که در آن  Dقطر توربین است.
 -4مدل کانال جریان دوگانه
مدل کانال فرضی دوگانه توس پاراچیو ] [3توسعه پیدا کرده اسوت.
در این روش هر کانال به دو ناحیه بالایی و پایینی تقسیم می شوود و
این دو قسمت می توانند متفاوت نی باشندکه در شکل  4نشوان داده
شده است.

شکل :5الگوریتم تکراری مدل کانال جریان دوگانه
4
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 -5شبیهسازی عددی
در این تحقیق از ایرفویل  NACA1110با طول وتر  1/2و همچنوین
شعا برابر با  2متر استفاده شده است .در ابتدا با استفاده از نرم اف ار
گمبیت 1هندسه و شبکه مورد نظر مطابق شکل  9تولید شده اسوت.
در شکل  4نمایی ن دیک از شوبکه تولیود شوده در ن دیوک ایرفویول
نمایش داده شده است.

شکل  :5شرای مرزی اعمال شده به مسئله
جدول  :1شرای جریان

شکل  :1شبکه تولید شده در ناحیه ن دیک به ایرفویلها

سرعت زاویهای توربین
][rad/s

سرعت باد
][m/s

نسبت سرعت لبه

حمله ] [

1/5

4

1/25

1

4
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1

فلو نت استفاده شده کوه در

آن از معادلات  RANS7با استفاده از مدل آشوفتگی RNG k  
و همچنین روش مش لغ شی برای تحلیل جریوان بهوره بورده شوده
است .البته برای تحلیل آزموایشهوا در حالوت پایوا از روش دسوتگاه
مختصات متحرک 0استفاده شده است .همچنین برای آن کوه بتووان
مقادیر گشتاور تولیدی در هور گوام زموانی را بوه سوت آورد ،از یوک
 3UDFدر نرم اف ار فلو نت بهره برده شده است که مقوادیر گشوتاور
تولید شده توس هر ایرفویل را در هر گام زمانی در یک فایل متنوی،
چاپ میکند.

شکل :7نمایی از شبکه تولید شده ن دیک ایرفویل

شرای مرزی این مسئله مطابق شکل  5تعریوف شوده اسوت .شورط
ورودی سرعت 2برای ورودی جریان یکنواخت با سورعت مشوخو در
نظر گرفته شده است .در انتها نی شرط مرزی فشار خروجی 9به کوار
4
برده شده است .برای مرزهای افقی بالا و پایین شرط مورزی تقوارن
تعریف شده است .همانند تمام مسا ل ل ج در این جا نی شرط مرزی
دیواره بدون لغ ش برای ایرفویلها به کار رفتوه اسوت .بورای اعموال
روش مش لغ شی ،از شرط مرزی فصل مشترک 5مابین ناحیه دایروی
داخلی و ناحیه استوانهای چرخشی و همچنوین یوک فصول مشوترک
دیگر مابین ناحیه استوانهای چرخشی و میدان خارج ،بهره برده شده
است (مطابق شکل .)5
جدول  1شرای جریان در تمامی حالات مختلف را نشان میدهد.

 -6نتایج
در شکل  3نتایج مقادیر ضریب توان به دسوت آموده از شوبیهسوازی
عددی و روش تحلیلی  DMSTبا یکدیگر مقایسوه شودهانود .مقودار
ضریب توان محاسبه شوده در شوبیهسوازی عوددی ،از تقسویم تووان
توربین به توان جریان باد به دست آمده است .نتوایج حاصول از روش
 DMSTدر شکل  3نشان می دهد که ایون تووربین بورای  هوای
کوچکتر از  2/1توان منفی تولید میکند در حالتیکوه نتوایج عوددی
نشان میدهد که این توربین همواره تولید توان مثبوت دارد ولوی در
 های کوچک ،مقدار توان بسیار ناچی است .می توان نتیجه گرقتوه
که روش  DMSTبا توجه به فرضیات سادهکننوده بسویاری کوه در
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خود دارد ولی تا حدودی جوا های قابل قبولی در سرعت های بالوا،
ارا ه میکند .در شکل  11مقادیر گشتاور تولیدی در    0و بورای
سرعتهای باد مختلف و در سه موقعیت زاویهای مختلف ایرفویولهوا
نمایش داده شده است .موقعیت ایرفویلها در سه زاویوه صوفر 45 ،و
 31درجه مورد بررسی قرار گرفته است .به کمک این نمودار میتوان
عملکرد توربین بادی را در حالوتهوای پایوا درک کورد .در شوکل 0
مقادیر گشتاور تولید شده در موقعیتهای زاویهای مختلف نشان داده
شده است .نتایج عددی نشان میدهود کوه مقودار گشوتاور میوانگین
تولید شوده در تموام نسوبت سورعت لبوه ،مقودار مثبتوی مویباشود.
همچنین این نتایج نشان میدهد که مقدار گشتاور تولید شده توس
این سیستم با اف ایش سرعت دوران اف ایش مییابد .همان طوور کوه
مشاهده میشود در نسبت سرعت لبه پایین و در بعضی موقعیتهای
زاویهای شاهد تولید گشتاور منفی هستیم که به معنای عدم کوارایی
از این توربین بادی در محدوده سرعتهای دورانی پایین میباشد .در
سرعتهای دورانی بالاتر این توربین عملکرد بهتری در تولید گشوتاور
از خود نشان میدهد .شکل  0مقادیر گشتاور تولیدی توس تووربین
بادی در نسبت سرعت لبه پایین نشان داده شده است .برای محاسبه
این مقادیر از روش دستگاه مختصات چرخان استفاده شده اسوت توا
نتایج حاصل شده معادل با نتایج میانگینگیری در حالت وابسوته بوه
زمان باشد .شکل  3مقادیر توان تولیودی را بورای تموام نسوبتهوای
سرعت لبه نشان میدهد .این ضوریب از ضور گشوتاور تولیودی در
سرعت دورانی توربین به دست آمده است .این نمودار نشان میدهود
که می ان توان تولیدی توس این توربین در تمام نسبت سرعت لبوه
همواره مثبت بوده و همچنوین در محودوده    3دارای بیشوترین
توان تولیدی میباشد.
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 -7نتیجهگیری و جمعبندی
در این تحقیق یک توربین بوادی بوا سوه ایرفویول  NACA 1110در
سرعتهای دورانی مختلف و در حالوت دوبعودی موورد تحلیول قورار
گرفته است .برای ایون تحلیول از نورم فو ار فلو نوت و از روش موش
لغ شی برای حل حالتهای وابسته به زمان و همچنین از روشهوای
دستگاه مختصات چرخان برای بررسی عملکرد پایوای تووربین بهوره
برده شده است .در ابتدا برای بررسی عملکرد توربین در حالت پایا ،از
تحلیل توربین در حالت عدم چرخش استفاده شوده اسوت .در اداموه
قابلیت و قدرت تولید توان توسو تووربین ،در سورعتهوای دورانوی
مختلوف موورد ارزیوابی قورار گرفتوه اسوت .همچنوین روش تحلیلووی
 DMSTنی به عنوان یک روش ساده ولی معتبر ،کاملوا ارا وه شوده
است و برای صحت سنجی نتایج عددی ،مقادیر ضریب توان به دست
آمده با روش  DMSTمورد مقایسه قرار گرفته است.
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شکل  :3مقایسه مقادیر ضریب توان در  های مختلف

شکل  :11گشتاور تولیدی به ازای سرعت باد در سه موقعیت مختلف
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