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چکیده
در این مقاله ،عملکرد آیرودینامیکی یک توربین باد محور افقی مرجع و مقیاس بزرگ تحت اثر تغییرات باد ورودی به صفحه روتور ناشی از
الیه مرزی اتمسفری و آشفتگی جریان باد ارزیابی شده است .مدلسازی جریان برشی باد به روش اختالط طولی و برای تحلیل آشفتگی باد از
محاسبه سریهای مبتنی بر فرکانس گردابه و سرعت میانگین جریان استفاده شده است .نیروهای آیرودینامیکی روتور با روش اصالحشده
ممنتوم-المان پره ناپایا در شرایط نامی توربین محاسبه و اعتبارسنجی روش با نتایج توربین باد مرجع  5مگاواتی  NRELانجام شده است.
پروفیل سرعتهای ورودی به صفحه روتور با مقادیر ضرایب زبری سطح  1/18تا  1/5و آشفتگی در زبری  1/5با شدت یک تا  85درصد
بررسی شدهاند .نتایج نشان داد ،مقدار میانگین توان در حالت بیشینه زبری 861 ،کیلووات کاهشیافته است .افزایش شدت آشفتگی موجب
غیریکنواختی در منحنی تراست و گشتاور شده و در شدت آشفتگی  85درصد ،مقدار بیشینه نیروی تراست 51 ،کیلونیوتن و مقدار کمینه آن
 25کیلونیوتن افزوده شده است .همچنین به بیشینه و کمینه گشتاور ،بهترتیب مقدار  051و  251کیلونیوتن متر اضافه شده است.
واژههای کلیدی :توربین باد محور افقی ،روش المان ممنتوم پره ،جریان برشی باد ،آشفتگی باد
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ABSTRACT
In this paper, the effects of the atmospheric boundary layer as well as the inflow turbulence on the performance of a
large-scale wind turbine are investigated. The reference wind turbine is the NREL 5 megawatts with a rotor
diameter of 126 meters. Wind shear modeling is carried out using the mixing length theory. Due to the importance
of turbulence analysis, the Sandia method is applied. According to the reference level, the roughness coefficients of
0.01, 0.2 and 0.5 and disturbances in the roughness of 0.5 with the intensity of 1, 5 and 15 percent are studied. The
aerodynamic forces of the rotor are calculated based on the modified blade element momentum theory. The results
show that in the case of maximum roughness the averaged output power is reduced to 160 kW. Moreover, at 15%
turbulence intensity, 50 kN and 25 kN are added to the maximum/minimum thrust force value, respectively.
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 -1مقدمه
ابعاد توربینهای بادی محوور افقوی بوهمنظوور جو ت تووان
بیشتری از باد در حال افوزایش اسوت  .]8،2افوزایش ابعواد
توربین باد منجر به افوزایش توثثیر تغییورات بواد ورودی بوه
صفحه روتور و درنتیجوه ،عملکورد آن مویشوود .تغییور بواد
ورودی به صفحه روتوور ناشوی از اثور الیوه مورزی زموین و
آشووفتگی در سوورعت اسووت .بووهدلیوول ابعوواد زیوواد روتووور
توربینهای باد مقیاس بزرگ و تغییر مکوان پوره در صوفحه
روتور توربین باد ،هر بخش از پره در حوین چورخش روتوور
تحت اثر سرعت متفاوتی ناشی از الیه مورزی سوطح زموین
است .ایون اخوتالف سورعت منجور بوه ایجواد نوسواناتی در
نیروهای برآ ،پسا و گشتاور وارد به هور مقطوع از پوره حوین
حرکت میشود .عالوه بر این در نظر گرفتن آشفتگی جریان
بهدلیول تغییورات زبوری سوطح مرجوع در تحلیول عملکورد
توربین اهمیت زیادی دارد.
ری و همکاران  ]9بررسی مدلهای پیشبینی برش باد
در سطوح مرجع مختلف را انجام دادند .در این تحقیق برای
استخراج دادههای بواد بوه روش تجربوی از چنود بورج بلنود
بهمنظور دادهبرداری اسوتفاده شوده اسوت .نتوایج داد بورای
محلهایی با پوشش گیاهی متنوو ،،میوانگین بورش بواد در
سالهای مختلف حودود  0درصود متفواوت اسوت .بور پایوه
مطالعات آماری آنها ،تفاوت قابل توجهی بین روابط توانی و
لگاریتمی برای پیشبینی بورش بواد وجوود نودارد و هور دو
دارای دقت قابل قبوول هسوتند .وگنور و همکواران در سوال
 ]4 2181اثرات برش و آشفتگی باد را بر عملکورد تووربین
باد در استخراج توان بررسی کردند .نمونهبورداری دادههوای
باد با استفاده از فناوری لیزری لیدار در صفحه روتوور انجوام
شد .سپس با استخراج نتایج تجربی تطابق مدلسازی باد بوا
منحنی توانی ،مناسب ارزیابی شده است .با توجه به پرهزینه
بودن و محدودیتهای استخراج پروفیل باد به روش تجربی،
استفاده از روشهای تحلیلی مقرون بهصرفه است .معموالً از
دو الگو برای مدلسازی جریان بواد در انووا ،پوشوش سوطح
مرجع استفاده میشود .روش اول قانون لگاریتمی اسوت کوه
بر پایه مطالعات الیه مرزی و تئوری اختالط طولی میباشد.
روش دوم که توسوط بسویاری از محققوین انور ی اسوتفاده
میشود ،قانون توانی اسوت .هور دو روش بورای پویشبینوی
شرایط جریان کارایی دارند .]5

با مشخص شدن شورایط بواد ورودی بوه صوفحه روتوور
توربین در هر لحظه ،تحلیل آیرودینامیک در صوفحه روتوور
برای اسوتخراج نیروهوا و گشوتاور انجوام مویشوود .تحلیول
آیرودینامیک روتور به روشهای مختلفوی شوامل روشهوای
ممنتوم المان پره ،روشهای پنل ،روشهای عملگور مبتنوی
بوور دینامی وک س ویاالت محاسووباتی و روشهووای دینامی وک
سیاالت محاسباتی انجام میشود .این روشهوا ازنظور دقوت
تحلیل ،فرضیات محدودکننده و هزینه محاسوباتی متفواوت
هستند .روشهای مبتنیبر گردابه بهدلیل مدلسازی دنبالوه
آزاد ،برای تحلیول رفتوار دنبالوه روتوور و بررسوی توثثیر آن
مناسب هستند .گراسوو  ]6اثور بورش بواد ورودی و سوطح
مرجع را در تخمین بارهای آیرودینامیک توربین باد به روش
گردابه آزاد انجام داد .با استفاده از این روش اثر برش باد بور
گردابههای پشت توربین و تثثیر آن بر توربین بادهای مجاور
بررسی شده است .در حالتیکه توربین در مقابل جریان بواد
با الیه مرزی زمین قرار داشت بوهدلیول تفواوت سورعت بواد
ورودی در صفحه روتور ،گردابههای آزادشده از پشت توربین
به سمت ناحیه با سرعت بواد بیشوتر منحورف شود و توراک
گردابه در ناحیه باالی توربین افزایش یافت .سزر و همکاران
 ]0مطالعه توثثیر بورش بواد در سواختار دنبالوه و عملکورد
توربین باد محور افقی با روش پنل و مدلسازی گردابوه آزاد
را انجام دادند .برای این منظوور از سوه مودل بواد در حالوت
یکنواخت ،برش بواد بوا منحنوی تووانی و بورش بواد آشوفته
اسووتفاده شووده اسووت .نتووایج نشووان داد ،وجووود بوورش بوواد
ساختاری پیچیده از گردابه به شکل نامتقارن و ناپایوا ایجواد
میکند .همچنین پره ها در محدوده نامتقارنی از توزیع فشار
در صفحه روتور قورار گرفتنود کوه موجوب دامنوه تغییورات
بزرگی در توان و تراست تولیدشوده توسوط تووربین شودند.
اخیراً ابراهیمی و نوذری  ]8بهکمک الگوی دیسوک عملگور
سهبعدی ،اثر جریان برشی باد بر عملکرد توربین بواد محوور
افقی را مطالعه کردند .در این روش با حل معوادالت نواویر-
استوکس در ترکیب با الگوریت ممنتووم-الموان-پوره دقوت
بهتری از رفتار جریان حول توربین نسبت به روش ممنتوم-
المان-پره بهدست میآید و درعین حوال هزینوه محاسوباتی
کمتری نسبت به حل کامل معادالت جریان دارد.
روش ممنتوم المان پره با محاسبه زاویه حملوه موثثر در
هر مقطع پره و اسوتفاده از ضورایب آیرودینوامیکی تجربوی،
مقدار نیروها و گشتاور وارده را استخراج میکند .این تئوری
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اولین بار توسط گوالرت  ]3ارائوه شود و بوا اسوتفاده از آن
محاسبه نیروی محوری و توان تووربین در شورایط مختلوف
سوورعت بوواد ،سوورعت چوورخش روتووور و زاوی وه پ ویچ فووراه
میشود .اگر اطالعات کاملی از ضرایب آیرودینامیکی مقاطع
پووره توووربین موجووود باشوود ،در برخووی شوورایط نتووایج
رضایتبخشی میتواند حاصل شود  81و  .]88عابدی ]84
با مقایسه روشهای المان ممنتوم پره ،شبکه گردابه و خوط
برآزا ،روش المان ممنتوم پره را در پیشبینی نیرو و گشتاور
روتور توربین باد مرجع در شورایط نوامی ،بوا دقوت بواالتری
ارزیابی کرده است.

جدول ( :)1مشخصات آیرودینامیکی پره روتور
شرو ،مقطع
از مرکز
روتور (متر)

زاویه پیچش
آیرودینامیکی
(درجه)

اندازه وتر
(متر)

2/86

89/9

9/54

5/6
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4/86
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4
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56/86
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1/90
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 -2معرفی توربین باد مرجع
در این پژوهش ،توربین باد محور افقی  5مگاواتی
فراساحل مرجع  ]85بهعنوان توربین مبنا انتخات شده
است .پره توربین دارای طول  68/5متر است و با احتسات
شعا 8/5 ،متری هات ،شعا ،روتور به  69متر میرسد.
ارتفا ،برج توربین باد ،از سطح دریا تا محل نصب ناسل 31
متر است .مطابق جدول  1برای طراحی الگوی آیرودینامیکی
پرههای توربین باد از مقاطع ایرفویل و زوایای پیچش
متفاوتی استفاده شده است .این توربین دارای قابلیت کنترل
توان با زاویه پیچ است که در شکل  1تغییرات آن با افزایش
سرعت باد نشان داده شده است .همچنین مشاهده میشود،
در سرعت باد بیشتر از سرعت نامی  88/4متربرثانیه ،سرعت

8

) (RPM

استفاده از روشهوای آیرودینامیوک مبتنوی بور گردابوه
بهدلیل فرض غیرلزج و جریان چسبیده به سطح با توجه بوه
ضخامت باالی مقاطع ایرفویل در پره روتور و وقو ،جودایش
جریان ،دارای خطای محاسباتی میباشند .همچنوین هزینوه
محاسباتی روشهای عملگر و دینامیک سویاالت محاسوباتی
نسبت به روش المان ممنتوم پره بسیار زیاد است .در نتیجه
در این تحقیق از روش المان ممنتوم پوره در شورایط نوامی
توربین باد با سرعت دوران  82/8دور بر دقیقه و سرعت بواد
 88/4متر بر ثانیه در هات توربین استفاده شده است .بورای
مدل سازی برش باد از روش لگاریتمی برمبنای زبری سوطح
صاف ،زبری سطح جریان آت آرام و جریان آت مواج استفاده
شده است .به دلیل اهمیت آشفتگی جریان در شرایط زبوری
سطح مرجع بیشینه ،مقدار شدت آشوفتگی جریوان هووا بوا
مدل فرکانس گردابه در سوه مقودار مختلوف بررسوی شوده
است .تثثیر برش و آشوفتگی بواد بور افوت عملکورد تووربین
مطالعه شده است.

دوران روتور (برابر  82/8دور بر دقیقه) و درنتیجه توان
خروجی ثابت باقی میمانند.
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شكل ( :)1تغییرات زاویه پیچ و سرعت دوران توربین باد مرجع

 -2اعتبارسنجی روش تحلیل آیرودینامیک روتور
از روش ممنتوم-المان پره برای تحلیل آیرودینامیک روتور و
محاسبه نیروها ،گشتاور و توان تولیدی استفاده شده است
که روابط آن در مرجع  ]89آمده است .اعتبارسنجی روش
برای توربین باد مرجع در شرایط با کنترل زاویه پیچ در
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زوایای حمله ک و با کنترل زاویه پیچ-واماندگی در زوایای
زیاد انجام شده است .شکل  2مقایسه نتایج تغییرات توان
روتور نسبت به سرعت باد با مرجع  ]85را در حالت کنترل
زاویه پیچ نشان میدهد .توان خروجی با افزایش سرعت باد
تا قبل از سرعت نامی افزایش یافته و پس از آن بهواسطه
زاویه پیچ پره ،ثابت شده است .زاویه پیچ پره مطابق شکل 1
بهگونهای طراحی شده تا زاویه حمله مثثر هر مقطع پره و
درنتیجه نیروی برآ کاهش یافته و توان خروجی با افزایش
سرعت ثابت باقی بماند .در این شکل توان روتور توربین
بیش از  5مگاوات میباشد که با توجه به اتالفات و
استهالک توان در حین چرخش درنهایت به میزان 5
مگاوات میرسد.

شكل ( :)2مقایسه توان روتور در حالت کنترل پیچ

شكل ( :)2تغییرات نیروی تراست در کنترل پیچ

شكل ( :)4مقایسه توزیع نیروی محوری در طول پره

شكل  2تغییرات نیروی تراست روتور نسبت به سرعت
باد در حالت کنترل زاویه پیچ را نشان میدهد .بیشینه
نیروی تراست وارد بر روتور با توجه به سیست کنترل پیچ
پره در سرعت نامی یعنی  88/4متر بر ثانیه اتفاق میافتد .با
فعال شدن سیست کنترل پیچ و افزایش زاویه پیچ ،زاویه
حمله مثثر کاهش یافته و نیروی برآ و پسا کاهش مییابد و
درنتیجه نیروی تراست وارد بر پرهها ک میشود .همچنین
با توجه به اهمیت توزیع نیرو در طول پره ،در شکلهای  4و
 5مقایسهای میان توزیع نیروی محوری (تراست) و نیروی
مماسی در سرعت باد  8متر بر ثانیه و سرعت چرخش 3
دور بر دقیقه با مقادیر مرجع انجام شده است .مقایسه نتایج
روش ممنتوم-المان در شرایط عملکرد پایای روتور با مرجع
 ]86تطابق مناسبی دارد.

شكل ( :)5مقایسه توزیع نیروی مماسی در طول پره
یکی دیگر از سیست های کنترل توان توربین ،حالت
کنترل واماندگی میباشد که با کاهش زاویه پیچ و افزایش
زاویه حمله مقاطع پره ،روتور توربین دچار واماندگی
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میشود .در شرایط واماندگی ،پره روتور با کاهش شدید
نیروی برآ و افزایش نیروی پسا مواجه میشود .تغییرات
زاویه پیچ و سرعت چرخش روتور نسبت به سرعت جریان
باد در حالت کنترل واماندگی در شکل  6نشان داده شده
است .مشاهده میشود که کاهش زاویه پیچ پره مطابق
الگوی دادهشده پس از سرعت باد نامی موجب ثابت شدن
سرعت دورانی و درنتیجه توان روتور با افزایش سرعت باد
میشود .شکلهای  1و  1تغییرات توان و نیروی محوری
روتور نسبت به سرعت باد در حالت کنترل واماندگی در
مقایسه با مقادیر مرجع را نشان میدهند .اگرچه این روش
نیز باعث ثابت شدن توان روتور بعد از سرعت نامی شده
است ولی برخالف روش قبلی (کنترل با افزایش زاویه پیچ)
بهدلیل افزایش نیروی پسای پره در حالت واماندگی ،نیروی
محوری وارد بر روتور با افزایش سرعت باد همواره زیاد شده
است.

شكل ( :)1تغییرات تراست در حالت کنترل واماندگی
 -4مدلسازی الیه مرزوی و آشفتگی باد
شکل  3نمایی از الگوی پروفیل سرعت باد اندازهگیری شده
توسط وندر  ]80را نشان میدهد .تغییر مقدار میانگین
سرعت باد تابعی از ارتفا ،میباشد که به آن برش باد 8گفته

2




1

14

میشود .در این پژوهش برای مدلسازی اثر برش باد از

13

روش لگاریتمی استفاده شده است .قانون لگاریتمی از

12

روشهایی نظیر تئوری اختالط طولی ]88 2و ویسکوزیته
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گردابه استخراج شده است .با این روش سرعت باد در
ارتفا ،مورد نظر از رابطه ( )8بهدست میآید.
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شكل ( :)6تغییرات پارامترها در کنترل واماندگی

)U ( z

معرف سرعت باد در ارتفا U ( zr ) ، z ،سرعت

باد در ارتفا ،مرجع (  ،) zrو  z0طول زبری سطح میباشند.
همچنین برای مدلسازی آشفتگی جریان باد در فضای
سهبعدی از روش ویرز  ]21استفاده شده است.
توربین باد مرجع این پژوهش دارای بیشینه ارتفا859 ،
متر از سطح آت میباشد .برای مدلسازی الگوی برش باد از
مقادیر زبری سطح مرجع  ]82استفاده شده است .سطح
مرجع توربین باد در این تحقیق ،دریا است و مقادیر زبری
سطح آن در شرایط آرام و مواج بهترتیب  1/2و 1/5
میباشد .ارتفا ،مرجع باد در نقطه نصب بادسنج معادل

شكل ( :)1تغییرات توان در حالت کنترل واماندگی

1- Wind Shear
2- Mixing Length Theory
3- Eddy Viscosity Theory
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ارتفا ،هات قرار دارد و برابر  31متر میباشد .مجمو ،طول

افزایش یافته است .انتظار میرود با افزایش دامنه نوسانات

پره و شعا ،هات  69متر است و درنتیجه تغییرات سرعت

سرعت باد ،دامنه نوسانات نیروهای وارد بر روتور ه افزایش

باد در محدوده ارتفا 20 ،الی  859متر مورد نیاز میباشد.

یابد .افزایش دامنه نوسانات بارهای آیرودینامیکی موجب

در شکل  11نمای شماتیک اختالف ارتفا ،بین نقاط باال و

افزایش دامنه تغییر شکلهای االستیک میشود و میبایست

پایین روتور توربین و برش باد ورودی نمایش داده شده

در طراحی سازه توربین باد لحاظ شود.

است.

شكل ( :)3نمایی از الگوی باد حقیقی ]80
شكل ( :)11سرعت جریان در ارتفا ،روتور نسبت به زبری
سطح
شکل  12نمای شماتیک موقعیت پرهها در مختصات محلی
و مرجع را نمایش میدهد .بهدلیل چرخش پرهها ،موقعیت
پره در مختصات مرجع روتور متغیر است .با تغییر سرعت
باد نسبت به ارتفا ،در صفحه روتور برای استخراج سرعت
ورودی به هر مقطع پره باید موقعیت پره در مختصات مرجع
در هر لحظه محاسبه شود .با استفاده از ماتریس انتقال اویلر
و تبدیل مختصات محلی پره به مختصات مرجع ،محل هر
المان از پره و سرعت باد روی آن حین چرخش بهدست
آمده است .با چرخش روتور به میزان
شكل ( :)11برش باد ورودی به روتور

r

در سرعت 82/8

دور بر دقیقه موقعیت پرهها در دستگاه مختصات مرجع
تغییر میکند و سرعت باد ورودی به هر المان پره نیز تغییر

با توجه به شکل  11میزان تغییرات سرعت باد برای

میکند .این تغییرات نوسانی سرعت ورودی در هر دور

سطح صاف با زبری سطح کمینه  1/18در محدوده  3/8تا

چرخش روتور موجب تغییر نوسانی نیروی محوری و گشتاور

 82متر بر ثانیه و برای دریای آرام با زبری سطح  1/2در

وارده به پره میشود .شکل  12تغییرات سرعت جریان باد

محدوده  3/8تا  82/9متر بر ثانیه و برای دریای مواج با

ورودی به نوک پره اول نسبت به زبری سطح متغیر حین

زبری سطح  1/5در محدوده  8/0تا  82/5متر بر ثانیه است.

چرخش روتور را نشان میدهد .دامنه تغییر سرعت در نوک

با افزایش زبری سطح مرجع ،مقدار محدوده تغییرات سرعت

پره در زبری  1/5حدود  4متر بر ثانیه است .این تغییرات
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نسبت به سرعت نامی  88/4متر بر ثانیه قابل توجه است.

سرعت جریان ورودی در زبری سطح  1/5برای یک پره در
نقاط مختلف آن انجام شده است .با نزدیک شدن به ریشه
پره و کاهش تغییرات ارتفا ،،دامنه تغییرات سرعت جریان
کاهش یافته است .همچنین مطابق شکل  ،15وجود اختالف
فاز  821درجه در مختصات زاویه نصب هر پره موجب
اختالف فاز در منحنی سرعت باد ورودی به هر پره حین
چرخش روتور شده است.

شكل ( :)12موقعیت پرهها در دستگاه مختصات محلی و
مرجع
شكل ( :)14سرعت باد در طولهای مختلف پره حین
دوران

شكل ( :)12سرعت باد در نوک پره حین دوران در
زبریهای مختلف
تغییر ارتفا ،در طول پره ناشی از حرکت روتور موجب
افزایش گرادیان سرعت ناشی از الیه مرزی سطح مرجع در
طول پره میشود و با توجه به تثثیرگ اری مستقی سرعت
جریان در محاسبه نیروها موجب افزایش گرادیان نیرو و
تغییر شکل در طول پره میشود .در شکل  14مقایسه

شكل ( :)15سرعت باد در نوک هر پره حین دوران
برای مدلسازی آشفتگی باد همراه با الیه مرزی سطح،
سرعت ورودی در صفحه روتور با کد  FASTدر  91ثانیه
محاسبه شده است .شکل  16تغییرات سرعت ورودی به
المان نوک پره را در مقایسه با شدت آشفتگی  85درصد
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نمایش میدهد .در طی  4دور چرخش روتور از زمان 81
الی  91ثانیه ،سرعت ورودی نوک پره اول در شرایط
آشفتگی همراه با الیه مرزی نسبت به بدون آشفتگی تفاوت
قابل مالحظهای دارد .این اختالف در زمان  25ثانیه دارای
بیشینهای برابر  9متر بر ثانیه معادل  24درصد نسبت به
بدون آشفتگی است .اگر الیه مرزی نیز در نظر گرفته نشود،
میزان تغییرات سرعت باد نسبت به مقدار نامی سرعت باد
توربین ( 88/4متر بر ثانیه) برابر  4/8متر بر ثانیه و معادل
 95/3درصد میباشد .بنابراین ،الیه مرزی و شدت آشفتگی
تثثیر زیادی روی باد ورودی به پره حین چرخش روتور
دارند .شکل  11نیز در یک بازه زمانی کوچک نشان میدهد
که با افزایش شدت آشفتگی تغییرات نوسانی در سرعت باد
افزایش یافته است .این تغییرات در شدت آشفتگی بیشینه
 85درصد ،به  2متر بر ثانیه نیز میرسد .این مقدار نسبت
به مقدار  88/4متر بر ثانیه (سرعت نامی توربین) حدود 80
درصد میباشد.

 -5تأثیر باد ورودی بر عملكرد توربین
باد ورودی به صفحه روتور توربین تحت تثثیر الیه مرزی
سطح مرجع و مقدار آشفتگی باد تغییر میکند .در نتیجه
توربین حین چرخش روتور با تغییراتی در نیروها و
گشتاورهای وارده به روتور مواجه میشود .در ادامه تثثیر
الیه مرزی و آشفتگی در زبری سطح مختلف بررسی شده
است.
 -1-5تأثیر الیه مرزی سطح
مقدار سرعت باد ورودی به صفحه روتور توربین در اثر الیه
مرزی سطح با افزایش ارتفا ،در مختصات مرجع زیاد
میشود .الگوی این افزایش به شکل لگاریتمی اتفاق میافتد
و در نقاط ه ارتفا ،برابر فرض میشوند .با فرض جریان
آرام ،سرعت در هر نقطه در مختصات مرجع حین زمان
ثابت است و تغییرات در سرعت باد ورودی به پره تنها ناشی
از چرخش پره میباشد .در شکلهای  11و  ،13تثثیر زبری
سطح روی گشتاور و تراست وارد به پره اول نمایش داده
شده است .این تغییرات مربوط به یک دور چرخش با
سرعت  82/8دور بر دقیقه و معادل  5ثانیه میباشد .با
شرو ،چرخش پره و کاهش ارتفا ،آن نسبت به مختصات
مرجع ،مقدار باد ورودی کاهش مییابد .در نتیجه مثلفههای
محوری و چرخشی نیروی وارد به پره ک میشوند .این
تغییرات در هر دوران کامل پره بهصورت نوسانی هستند.

شكل ( :)16سرعت نوک پره در آشفتگی بیشینه

شكل ( :)11سرعت نوک پره در شدت آشفتگیهای مختلف

شكل ( :)11گشتاور پره اول نسبت به زبری سطح
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شكل ( :)13تراست پره اول نسبت به زبری سطح
بهدلیل اختالف فاز  821درجه در مختصات زاویهای
نصب پره ها ،فرکانس نیروی تراست و توان وارد بر روتور
معادل  1/6هرتز و سه برابر یک پره است .شکل  21و 21
تغییرات تراست و توان روتور نسبت به تغییرات زبری را
نمایش میدهند .بهدلیل کاهش میانگین باد ورودی به
صفحه روتور در الیه مرزی زمین ،افزایش زبری موجب
کاهش عملکرد روتور توربین شده است .مقدار میانگین
تراست وارد بر روتور از مقدار  088کیلونیوتن در شرایط
بدون الیه مرزی به مقدار  638کیلونیوتن در زبری بیشینه
رسیده است .مقدار میانگین توان نیز در حالت بیشینه زبری
 861کیلووات کاهش یافته است .همچنین دامنه تراست و
گشتاور روتور با افزایش زبری سطح بیشتر شده است .مقدار
دامنه تغییرات نیروی تراست نسبت به زبری سطح به ترتیب
معادل  4 ،9و  5کیلونیوتن میباشد.

شكل ( :)21توان روتور نسبت به زبری سطح
 -2-5تأثیر آشفتگی باد
نوسانات سرعت باد ورودی به روتور توربین باد متناسب با
شدت آشفتگی جریان افزایش مییابد .همچنین در این
شرایط سرعت باد در هر نقطه حین زمان متغیر است که به
پیچیدگی و لزوم تحلیل میافزاید .با توجه به افزایش شدت
آشفتگی در زبری سطح باال ،مطالعه محدود به زبری سطح
 1/5شده است .شکل  22و شکل  22تغییرات نیروی
تراست و گشتاور پره اول در مقایسه با شدت آشفتگی 5 ،8
و  85درصد را نمایش میدهند .تغییرات نیرو و گشتاور در
شدت آشفتگی  8درصد مشابه با شرایط صرف الیه مرزی و
عدم تحلیل آشفتگی میباشد و معیار مناسبی برای درک
تثثیر آشفتگی در شرایط دیگر است .افزایش شدت آشفتگی
موجب غیریکنواختی در منحنی تراست و گشتاور وارده به
پره اول شده است .در شدت آشفتگی  85درصد مقدار
بیشینه نیروی تراست یک پره  51کیلونیوتن و مقدار کمینه
آن  25کیلونیوتن افزوده شده است .همچنین در بیشینه
گشتاور مقدار  051کیلونیوتن متر و در کمینه گشتاور 251
کیلونیوتن متر اضافه شده است.

شكل ( :)21تراست روتور نسبت به زبری سطح
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شكل ( :)22تراست پره اول در آشفتگی متغیر

شكل ( :)22گشتاور پره اول در آشفتگی متغیر

 -6نتیجهگیری
در این تحقیق تحلیل آیرودینامیک توربین باد مرجع با
هدف محاسبه نیروها و گشتاورهای وارد به پره تحت اثر
برش و آشفتگی باد انجام شده است .برش باد ورودی در
شرایط زبری سطح صاف ،آت آرام و آت مواج به ترتیب با
ضریب زبری سطح  1/2 ،1/18و  1/5مدلسازی شده است.
همچنین تثثیر جریان آشفته با شدتهای  5 ،8و  85درصد
در زبری سطح  1/5بررسی شده است .نتایج نشان داد
تغییرات سرعت باد برای سطح صاف با زبری سطح کمینه
 1/18در محدوده  3/8تا  82متر بر ثانیه و برای دریای آرام
با زبری سطح  1/2در محدوده  3/8تا  82/9متر بر ثانیه و
برای دریای مواج با زبری سطح  1/5در محدوده  8/0تا

 82/5متر بر ثانیه است .دامنه تغییر سرعت در نوک پره در
زبری  1/5حدود  4متر بر ثانیه است .این تغییرات نسبت به
سرعت نامی  88/4متر بر ثانیه قابل توجه است .سرعت
ورودی نوک پره اول در شرایط شدت آشفتگی  85درصد
همراه با الیه مرزی نسبت به بدون آشفتگی حدود 24
درصد تفاوت دارد .اگر الیه مرزی نیز در نظر گرفته نشود،
میزان تغییرات سرعت باد نسبت به مقدار نامی سرعت باد
توربین ( 88/4متر بر ثانیه) برابر  4/8متر بر ثانیه و معادل
 95/3درصد میباشد .تغییرات نوسانی در سرعت باد در
شدت آشفتگی بیشینه  85درصد ،به  2متر بر ثانیه نیز
میرسد .این مقدار نسبت به مقدار  88/4متر بر ثانیه
(سرعت نامی توربین) حدود  80درصد میباشد .مقدار
میانگین تراست وارد بر روتور از مقدار  088کیلونیوتن در
شرایط بدون الیه مرزی به مقدار  638کیلونیوتن در زبری
بیشینه رسیده است .مقدار میانگین توان نیز در حالت
بیشینه زبری 861 ،کیلووات کاهش یافته است .همچنین
دامنه تراست و گشتاور روتور با افزایش زبری سطح بیشتر
شده است .مقدار دامنه تغییرات نیروی تراست نسبت به
زبری سطح به ترتیب معادل  4 ،9و  5کیلونیوتن میباشد.
افزایش شدت آشفتگی نیز موجب غیریکنواختی در منحنی
تراست و گشتاور وارده به پره اول شده است .در شدت
آشفتگی  85درصد مقدار بیشینه نیروی تراست یک پره 51
کیلونیوتن و مقدار کمینه آن  25کیلونیوتن افزوده شده
است .همچنین در بیشینه گشتاور ،مقدار  051کیلونیوتن
متر و در کمینه گشتاور  251کیلونیوتن متر اضافه شده
است.
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