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با روباز یک کانال میدان جریان حضور توربین انرژی جنبشی آب بر اثر عددی  بررسی

 مقطع مرکب

 1مهتا سمیع 

 0*سیدحسین مهاجری

 0سید عباس حسینی

 چکیده

انرژی جنبشی آب  آبی، استفاده از توربین-های برقدر نیروگاه محیط زیستیامروزه به دلیل مشکالت 

ها، ساختار طبیعی جریان را تحت در رودخانه این نوع توربین ضورح. است افتهیرواج  ازپیشبیش

قرار دهد. مطالعات پیشین بر این نوع توربین، اغلب در کانال ساده )با مقطع مستطیلی(  تأثیر

مشابه مقطع که تر است و اثر حضور توربین در یک کانال مستقیم با مقطع پیچیده شدهانجام

قرار نگرفته است. در این مطالعه، اثر حضور توربین در یک کانال مرکب  موردبررسیباشد، ها رودخانه

 Ansys 16 افزارنرمابزار فلوئنت ها در سازیاست. مدل قرارگرفته موردبررسیبه روش عددی 

نحوه حرکت توربین انرژی جنبشی از روش دستگاه مرجع  سازیمدل منظوربهاست.  شدهانجام

در اثر و توزیع فشار کانال مرکب نتایج نشان داد که میدان جریان  متحرک بهره برده شده است.

های رایج جریان ثانویه در تشکیل سلول جایبه کهنحویبهکند، تغییر می طورکلیبهحضور توربین 

که توربین  دشتیسیالبمخالف به سمت  دشتسیالبکانال مرکب، یک جریان ثانویه قوی از سمت 

یک ناحیه با مشاهده شد که حضور توربین موجب تشکیل  عالوهبهشود. می در آن قرار دارد، تشکیل

نتایج نشان داد که با  همچنینگردد. در اطراف توربین می پرسرعتسرعت کم در پشت و نواحی 

های پائین در سرعت کهنحویبهپذیرد می تأثیر شدتبهمیدان جریان تغییر سرعت جریان ورودی، 

های باال حضور و در سرعت هستهای مرکب میدان جریان رایج در کانالمیدان جریان شبیه به 

گیری نمود که در توان نتیجهاساس، میدهد. بر این قرار می تأثیرتوربین کل میدان جریان را تحت 

 هرچندحضور توربین انرژی جنبشی آب بر میدان جریان کمتر باشد،  تأثیرهای پائین جریان، سرعت

یابد که در چنین شرایطی نصب توربین جریان کاهش می انرژی با کاهش سرعتکه میزان تولید 
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 مقدمه

 1آب هیدروکینتیکی توربین از ناشی تولیدی انرژی

رز ط به اخیر هایسال در که است مهمی موضوع

 و 0نخا) است قرارگرفته موردمطالعه توجهیقابل

 توربین. (0512و همکاران،  0)روپ و (0557 ،همکاران

در  آب مسیر در که است نیتوربی، آب هیدروکینتیکی

-میآب و یا رودخانه قرار  یک آبراهه مانند کانال انتقال

م از جریان مستقی خود را انرژی و گیرندمی قرارگیرند 

در حقیقت در این نوع از (. 0510، 2)لوپزگیرند آب می

و انرژی  شوداستفاده نمی آب استاتیکی از هد توربین

 اهمیت شود.مستقیم از جریان سیال استخراج می

تجدیدپذیر بودن آن و  به یفنّاور این از استفاده

ضمن  .استط ومرب زیستمحیطسازگاری باالی آن با 

ناشی از  محیط زیستیین نوع انرژی مشکالت که در ااین

 طوربهآب در مخزن سدها  جمع شدنساخت سدها و 

 رود.کامل از بین می

 وجه به استخراج انرژی از جریان سیال، در این نوعبا ت

 زیر یرابطه از آب جریان از استخراجی قدرت ،توربین

 :(0515، 6و کیرکه 0)آنی شودمی محاسبه

(1) 3

2

1
AUC p  

 آن مقدار که است توربین توان ضریب pC رابطه این در

 بازده سطح معیار عمل درشته و دا توربین نوع به بستگی

.کندمی مشخص را توربین


 از که است سیال چگالی 
3kg/m 1555 (هارودخانه آب برای )3 تاkg/m 1500 

 و امالح وجود درواقع. دباشمی متغیر( دریاها آب برای)

 متغیر آب چگالی که شودمی سبب دریا آب دما اختالف

 توربین سطح A درنهایت و است سیال سرعت U .باشد

 .است

یکی از پارامترهای مهم که بر ضریب توان توربین 

. است 9آب اثر دارد، نسبت سرعت نوک هیدروکینتیکی

بت نساست که برابر با بعد عدد بی این پارامتر یک

 (0) یاز رابطه و استجریان  سرعتبهپره  سرعت نوک

 :(0510، 7و بنرجی 0)کلکار آیدمی به دست

                                                                
1Hydrokinetic Turbine 
2Khan 

 3Roupp 

 4Lopez 
5Anyi 

 6kirke 
7Tip-Speed Ratio (TSR) 
8Kolekar  

 9Banerjee 

(0) 
U

R
TSR s

  

سرعت دورانی  sشعاع توربین و  Rی فوق هدر رابط

 .است (rad/s) محور

توربین  درنوین  هایفنّاوریتوسعه  منظوربه

ای فراوانی رشتهمطالعات بین آب، کیهیدروکینتی

ور در بسیاری از این مطالعات ظبه این من. است شدهانجام

 سازیمدلعددی  صورتبهآب  هیدروکینتیکی توربین

مطالعه  کی 0515در سال  11و کایگوسوز 15گانی اند.شده

ی انواع انرژی محرکه آب )جزر و مد، رودخانه، کلی درباره

 0557خان و همکاران در سال  .دندوج و ...( ارائه دام

های توربین )با محور انواع سیستم جزئیاتی از ارزیابی

و  10همار ارائه کردند. هاآن بندیطبقهافقی و عمودی( و 

که انواع گوناگونی با توجه به این 0512همکاران در سال 

مدی  و ها و مناطق جزرجریان آبی در رودخانه توربیناز 

 کهنیاباشند و به خاطر می توسعهحالدرها و اقیانوس

در مقیاس بزرگی هستند، احتمال  بعضی از این توربین

کلکار  .قرار دادند موردبررسیبرخورد با جانوران دریایی را 

با استفاده از روش عددی و  0510و بنرجی در سال 

، وابستگی به عدد رینولدز و اثر اثر انسداد آزمایشگاهی

عملکرد یک  همچنین میدان جریان وبر  ،نزدیکی به مرز

را در یک کانال مستطیلی  آب هیدروکینتیکیتوربین 

گونه هیچ 15. نسبت انسداد زیر%قرار دادند. موردبررسی

نسبت  .مثبتی بر عملکرد توربین را نشان نداد تأثیر

 00افزایش دادند و بهبود  %20تا  %15انسداد را از 

همچنین با  شد. درصدی در ضریب نیرو تولیدی مشاهده

توجه به نتایج آزمایشگاهی برای عملکرد بهینه پیشنهاد 

شد که توربین حداقل با یک شعاع فاصله از دیواره و نیم 

و  10موتول شعاع فاصله از سطح آزاد قرار گیرد.

های مطالعه مروری پتانسیل به 0512در سال  12کالناکس

وان از های تولید تموجود در جریان آزاد رودخانه و مزیت

 جزر و مدیجریان آزاد رودخانه نسبت به جریان 

های ارزیابی رودخانه و . در ادامه به روشکرده استاشاره

. از شده استاشارهها و محاسبات گیریچنین اندازههم

 توان به موارد زیر اشاره نمود:نتایج این مقاله می

                                                                
11Ganey 

 11kaygusuz 

 12Hammar 

 13Mutule 

 14Kalnacs 
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های مختلف افزایش سرعت جریان آب مانند روش -

 دیفیوزر، کانال داخلی.استفاده از 

انتقال و تفریح استفاده ورودخانه برای نقل کهیدرحال -

توان از نصف سطح مقطع آن برای تولید برق ، میشودیم

 استفاده نمود.

آب در طول هر  هیدروکینتیکیی تجهیزات وسیلهبه -

ها میزان جذب انرژی از رودخانه، طبق ارزیابیکیلومتر 

 0/1آب در رودخانه از  روکینتیکیهید ی توربینوسیلهبه

 متر به شرح زیر است: 0کیلومتر پهنا با عمق متوسط 

 0/5وقتی سرعت جریان  در سالگیگاوات  0/9 ومگاوات  1

 باشد.متر بر ثانیه 

 سرعت به ازای جریانی با در سال گیگاوات 05و مگاوات  6

 باشد.متر بر ثانیه  0/1

های ند در محیطتوانآب می هیدروکینتیکی توربین

های انتقال آب و توزیع آب در گوناگون از دریا تا کانال

 .رار گیرندق مورداستفادهشهرها 

 ای نیز استفاده از این نوع توربینهای رودخانهدر محیط

ای یافته است. جریان های اخیر رواج گستردهدر سال

سازی و کانال مرکب شبیه صورتبهها اغلب در رودخانه

در کانال مرکب یک جریان عمیق در شود. می مطالعه

 دشتکانال اصلی و یک جریان با عمق کم در سیالب

شود. در این شرایط گرادیان شدید سرعت بین تولید می

های موجب تولید گردابه دشتسیالبکانال اصلی و 

و تبادل مومنتوم شدید بین دو مقطع  اسیمقبزرگ

و  1)شینیو دشویمو عمیق )منطق اندرکنش(  عمقکم

در مورد  شدهانجامهای پژوهش رغمعلی. (1771، 0نایت

-ها و پیچیدگیگردابه یبعدسهکانال مرکب، طبیعت 

کامل  طوربههای آشفتگی جریان در ناحیه اندرکنش 

در  .(1070پور و همکاران، )نبی نشده استمشخص 

کانال مرکب سرعت طولی در کانال اصلی معموالً بیشتر 

 به وجودکه نتیجه آن  استها دشتعت در سیالباز سر

 این که در اثر ستتنش برشی ظاهری ایک  آمدن

اختالف سرعت در محل اتصال کانال اصلی به 

تنش برشی ظاهری  آید.به وجود می هادشتسیالب

در مرز  بعدیسه هایگردابهباعث ایجاد آشفتگی و 

 و 0)الوادی شودمی هادشتسیالبکانال اصلی و 

 .(0510همکاران، 

                                                                
1Shiono 

 2Knight  

 3Alwadi 

در  گر این واقعیت است کهبیان مطالعات پیشینبررسی  

از اثر شکل ، ارتباط با اثر حضور توربین بر میدان جریان

به شده است و تنها  نظرصرفمقطع عرضی کانال 

و عملکرد هیدرولیکی  دهندهلیتشکها، اجزای ویژگی

 ل بادر کانا هاسازیدلاغلب این م .توربین پرداخته شد

است.  شدهانجامای دایره مانند مستطیلی یامقطع ساده 

در ( 1076اخیراً نیکوهمت و همکاران )در این رابطه، 

تنها به بررسی اثر زاویه پره توربین ای کانال ذوزنقهیک 

کنون اثر قرارگیری یک توربین تا وجودنیباااند. پرداخته

یط آب در یک کانال مرکب که به شرا هیدروکینتیکی

در  ، بررسی نشده است.استها شبیه جریان در رودخانه

 حضور مانندخاص جریان  هایپیچیدگیاین شرایط، 

در ناحیه تداخلی ساختار آشفتگی  و های ثانویهجریان

تواند بر عملکرد می دشتسیالببین کانال اصلی و 

 ازنظر عالوهبه. توربین اثر مثبت یا منفی داشته باشد

یر رژیم طبیعی مقطع در شرایط تغی محیط زیستی

حضور توربین در کانال مستقیم با مقطع مرکب نیاز به 

قرار نگرفته  موردبررسی تاکنونبررسی دقیق دارد که 

 است.

میدان جریان عددی این اثر بر در این مقاله به بررسی 

شده است. همچنین شرایط در حضور توربین پرداخته 

های ریان در کانالبا شرایط طبیعی ج جادشدهیاجریان 

-به این منظور مدل .د شدمقایسه خواهمرکب  روباز

-است که در ادامه این مدل شدهانجامهای عددی سازی

 توضیح داده خواهند شد. سازی

 معادالت حاکم: 

سازی حرکت سیال و توربین این مطالعه به شبیه

، معادالت حرکت سیال معادالت حاکم براختصاص دارد. 

 در یک ای جرم( و اندازه حرکت )مومنتوم()بق پیوستگی

پیوستگی معادله در این شرایط . باشندجریان آشفته می

 :.است انیبقابل( 0) معادله صورتبه
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0   برای جریان تراکم ناپذیر ازآنجاییکه   )چگالی 

د ساده خواهزیر  صورتبهمعادله فوق ، تاسصفر است( 

:شد  
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سرعت جریان  گرانیب u چگالی سیال و،در روابط باال

. همچنین استجریان  مؤلفهگر بیان iو اندیس  باشدمی
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معادله اندازه حرکت . استمتوسط جریان  گرعالمت بیان

شده رینولدز  گیریمیانگیندر جریان آشفته معادله 

 زیر است: صورتبهو این رابطه  است RANSموسوم به 
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P ،فشار u اندیس  ،بردار سرعتi و  جریان مؤلفهگر بیان

μ  اساس خواص این معادالت بر . استلزجت سیال

های متوسط زمانی معادالت جریان آشفته، تقریبی از حل

دهند. سمت چپ این معادله ستوکس ارائه میاناویر

تغییراتی را در مومنتوم اجزای سیال با توجه به ناپایداری 

دهد. این و جابجایی در جریان متوسط نمایش می

 همسانگرد هایتنش، ایبدنهنیروهای  وسیلهبهتغییرات 

 هایتنشلزجی و  هایتنشبوط به میدان فشار، مر

های تنشکه به ) ینوسان سرعتبهظاهری مربوط 

شوند. این عبارت ( متوازن میرینولدز معروف هستند

اضافی  سازیمدلتنش رینولدز غیرخطی، نیاز به 

برای حل شدن دارد  RANSنزدیکی به معادله  منظوربه

 کنند.یآشفتگی مختلفی را ایجاد م هایمدلو 

 

 :ل عددیمد

از  ،جهت حل عددی میدان جریاندر این مطالعه به 

شد.  ( بهره برده116افزار انسیسافزار فلوئنت )در نرمنرم

افزارهای بسیار قوی در دینامیک فلوئنت یکی از نرم

محاسبه که کاربرد آن در  استسیاالت محاسباتی 

رایج بسیار ها پارامترهای میدان جریان در توربوماشین

، RANSمعادالت  .(0510و همکاران،  0)گالیندو است

معادالت متوسط زمانی برای حرکت جریان سیال 

این معادالت، تجزیه رینولدز  دهندهلیتشکهستند. ایده 

ای، به مقادیر یک مقدار لحظه ،آن وسیلهبهاست که 

 است.متوسط زمانی و نوسانی خود تجزیه شده

 شدهلیتشککانال مرکب سازی یک از شبیه سازیمدل

است که در شرایط حضور و عدم حضور توربین مطالعه 

شود. شکل کلی هندسه مطالعاتی در مقطع عرضی در می

 همراه با ابعاد هندسی نمایش داده شده است.( 1شکل )

مدل  افزارنرمدر ابتدا یک کانال مرکب  ،منظوراین به 

 مسیر جریان ای درسپس یک توربین سه پره شد و
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است، قرار  شدهدادهنمایش  (1شکل )همانند آنچه در 

ارتفاع ، متر 0 ارتفاع کانال اصلیدر این مطالعه  .داده شد

و طول  متر 06/5 شعاع توربین ،متر 0/0 دشتسیالب

این ابعاد و در نظر گرفته شد. متر سانتی 700/27ها پره

در  ای کلکار و بنرجیبا توجه به مطالعهتوربین هندسه 

آب در این مطالعه با  د انتخاب شد.ن زمینه انجام دادنای

 00/02 یدمامترمکعب بر ثانیه و در  1555چگالی 

کانال و هندسه  ابعاد گراد در نظر گرفته شد.درجه سانتی

 هارودخانهمقادیر مشاهداتی در شرایط طبیعی  بر اساس

 منظوربه. همچنین (0510، 0)وول انتخاب شدند

جریان الیه  یافتگیتوسعهری شرایط اطمینان از برقرا

 متر در نظر گرفته شد 16مرزی در کانال، طول کانال 

که با توجه به عمق آب در این کانال مرکب، در موقعیت 

. است افتهیتوسعهکامل  طوربهقرارگیری توربین جریان 

افزار ی محاسباتی از نرمبرای رسم پره و توربین و دامنه

بخش مربوط به طراحی  که 2انسیس مودلر دیزاین

 است.استفاده شده ،استهندسه نرم افزار انسیس 

 
 توربین یریقرارگمقطع عرضی کانال و محل (: 1شکل )

مرز ورودی  بر اساساین مطالعه در شرایط مرز ورودی 

. در این شرایط سرعت و عمق است 0ثابت سرعت ورودی

ر گرفته در نظمتر بر ثانیه  1جریان در ورودی برابر با 

در نظر گرفته  6خروجی شرط مرزی خروجی از نوع. شد

بهره  9سازی سطح آزاد از مرز تقارنشبیه منظوربهشد. 

 پره و محور توربین دیوارهبرای  درنهایتبرده شد. 

لغزش  عدم شرط و صفر نسبی دورانی سرعت با متحرک

در  شدهفیتوصدر شرایط  سازیمدل فرض شده است.

و  سازیمدلعدم حضور توربین حضور و  دو حالت

بررسی اثر سرعت  منظوربهادامه در  .سازی شدندشبیه

ورودی بر نتایج مشاهداتی سرعت ورودی تغییر داده 

 ورودی متفاوت برابر با سرعتشدند. در این شرایط چهار 

. با توجه استمتر بر ثانیه  1و  90/5، 0/5، 00/5

انتخاب شد،  ها این مقادیررایج در رودخانه سرعتبه
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منجر به انتخاب مقادیر کمتر برای سرعت ورودی 

-شود بنابراین انتخاب این سرعتبازدهی بسیار کمی می

ای که با میزان باقیمانده رسد.ها مناسب به نظر می

رسیدن به آن انجام مراحل تکراری حل معادالت متوقف 

. محاسبات برای است شدهگرفتهدر نظر  15-0، شودیم

و  شدهانجامبر ثانیه  انیراد 12تا  0/0 انیردوسرعت 

به دست  متغیر نسبت سرعت نوک()های  TSR جهیدرنت

 آمد.

ها در این مطالعه سازیهای مدلترین بخشیکی از مهم

تعداد تاکنون . استانتخاب مدل آشفتگی مناسب 

است که هر یک برای مدل آشفتگی ارائه شدهفراوانی 

ای خاص از ی در ناحیههای خاص جریانی و حترژیم

انتخاب این مدل باشند. میدان جریان معتبر و دقیق می

فیزیکی  یمحصورشدگباید بر اساس مالحظاتی از قبیل 

سازی جریان، منابع محاسباتی موجود و زمان شبیه

باید  نیبنیدرا(. 1070)حجتی و همکاران،  صورت پذیرد

 های آشفتگی موجود درتوجه داشت که از بین مدل

های آشفتگی برای این مطالعه مناسب تنها مدل افزارنرم

های ثانویه ناشی از باشند که قادر به تولید جریانمی

این مورد از  ؛ کهآشفتگی تشکیلی در کانال مرکب باشند

. در حقیقت به جهت است سازیمدلمشکالت این 

جریان ثانویه ناشی از آشفتگی )جریان ثانویه  سازیمدل

تر های آشفتگی پیچیدهناچار باید سراغ مدل( به 0نوع 

بندی و نیز رفت که با توجه به ابعاد کانال، ابعاد شبکه

 چرخش توربین، هزینه محاسباتی باالیی را داشت.

با توجه به اهمیت جریان آشفته در اطراف توربین 

انتخاب مدل آشفتگی مناسب در این تحقیق مسئله 

-زیکی همراه با مدلفی به این منظور مدل. استمهمی 

 ASM و K-ω، RSMی مختلف مانند مدل گآشفت های

با یکدیگر و نیز جریان  هاآنشدند و نتایج  سازیمدل

مدل  درنهایترایج در کانال مرکب مقایسه گشتند. 

RSM این شد.  کاربردهبههای اصلی سازیبرای شبیه

تاج شود. مدل برای جریان بسیار چرخشی استفاده می

های ( به بررسی اثر مدل0510و همکاران ) 1نسایی

 RSMهای های مدلبر نسخه دیتأکآشفتگی مختلف با 

بر جریان ثانویه، سرعت و تنش برشی در یک کانال 

در نشان دادن  SSTای پرداختند. مدل آشفتگی ذوزنقه

در  LRRجریان ناتوان بود، مدل آشفتگی  یهاسلول

هتری نشان داد. های جریان عملکرد بنشان دادن سلول
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 کردیعمل یهاسلولدر نشان دادن این  ω-Kمدل 

مدل  درنهایتاز خود نشان داد و  SSTمدل  مشابه

SSG  بهترین عملکرد را نشان داد و نتایج آن تطابق

این اساس در این  خوبی با نتایج آزمایشگاهی داشت. بر

 بهره برده شد. RSMمطالعه نیز از این نسخه از مدل 

که به  است ازیموردنش و حافظه بیشتری زمان پرداز

در این مطالعه  های ثانویهجریانسازی جهت شبیه

 .از این مدل استفاده شد اجباربه

ناحیه محاسباتی به دو قسمت ساکن و متحرک تقسیم 

 0انسیسمشینگ افزارنرمبندی از برای شبکه شده است.

ی های کل دامنهتعداد المان استفاده شده است.

ای ابتدا و . براستمیلیون المان  9/0 باتی بیش ازمحاس

)المان  0افتهیسازمانبندی انتهای کانال از شبکه

که شامل  انیناحیه می یبندشبکهو جهت منشوری( 

 2غیرساختاری یبندشبکهاز  ،است ناحیه چرخان

انسجام شبکه و  منظوربههمچنین  استفاده شده است.

و ناحیه از کاهش خطا برای سطح مشترک این د

 بندیشبکهاستفاده شده است.  0تطبیقی یبندشبکه

بدین منظور  زیادی بر دقت نتایج دارد. تأثیراطراف پره 

 y+ای مناسب استفاده شده است تا مقدار از مش الیه

تر نتایج دقیق کمتر شده و)فاصله اولین گره از دیواره( 

 همچنین برای دیواره پایین کانال از مش الیهباشد. 

( 2( تا )0های )در شکل .مرزی استفاده شده است

سازی نشان داده بندی این قسمت از شبیهشبکه

ها محور مختصات همچنین در این شکل است.شده

 در این مطالعه نمایش داده شده است. مورداستفاده

ها، ها در مطالعه حرکت توربینترین بحثیکی از مهم

. برای این هدف، تاسهای توربین سازی حرکت پرهشبیه

های دو روش وجود دارد. در روش نخست به روش مش

. این روش بسیار کارا و با دقت باال نتایج است 6متحرک

هزینه  وجودنیباادهد. خروجی را در اختیار کاربر قرار می

محاسباتی بسیار باال و نیز مشکل فراوان در محل اتصال 

ین روش را های متحرک به شبکه ثابت استفاده از امش

در این نوع مطالعات بسیار محدود کرده است. در روش 

 .استاستفاده از روش دستگاه مختصات متحرک دوم، 
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 مقطع کانال بندیشبکهنمایی از (: 2شکل )

 

 
 کل مدل بندیشبکهنمایی از  (:3) شکل

 

 
 اطراف پره بندیشبکه (:4) شکل

 التایس کینامید سازیمدلروش  کیاین روش، 

 یو کارآمد است که برا یساده، قو نسبتاًمحاسباتی 

 ANSYS) شودیمدوار استفاده  یهانیماش یسازهیشب

Fluent UDF Manual, 2013). روش دستگاه  در

 تحرکد که حجم مشویفرض ممختصات متحرک، 

جداره اطراف  ریغ یسرعت ثابت چرخش و مرزها یدارا

 ،یااستوانهد آن، سطوح ناشی از دوران محوری )مانن

در این روش،  گریدانیببهباشند. ( مییمخروط ،یکرو

ماند اما سیال نیروهایی را توربین در جای خود ثابت می

کند را احساس می استکه ناشی از حرکت توربین 
(ANSYS Fluent UDF Manual, 2013). 

معادل  در حقیقت روش دستگاه مختصات متحرک،

 جیو سپس مشاهده نتا یچرخش یسازهیشب کی یاجرا

دستگاه مختصات روتور در  تیمعادل با موقع یالحظهدر 

سازی شبیه منظوربهدر این مطالعه نیز است.  متحرک

 حرکت توربین از این روش بهره برده شد.

از تعداد  بندیشبکهعدم وابستگی نتایج به بررسی جهت 

اده متفاوتی المان مش برای محاسبه ضریب توان استف

رادیان بر ثانیه و  7ای ر این بررسی سرعت زاویهشد. د

متر بر ثانیه در نظر گرفته شده است.  1سرعت ورودی 

( و Cp) تغییر تعداد المان بر ضریب توان تأثیر( 0شکل )

زمان محاسباتی را نشان داده است. محور افقی تعداد 

-محور عمودی نشان میلیون و برحسبهای مش المان

این که در  طورهمان .استتوان ضریب  دهنده زمان و

، با نمیلیون الما 9/0شکل مشخص است، بعد از تعداد 

ریزتر شدن تعداد شبکه تغییر چندانی در ضریب توان 

در این مقدار نتایج بهینه  لذاتوربین ایجاد نشده است، 

ها زمان افزایش تعداد المانواضح است که با  باشند.می

 کهطوریهیابد. بش میمحاسبات به مقدار زیادی افزای

صد شش و برای ساعت 10میلیون  9/0لمان برای تعداد ا

سازی ساعت برای محاسبات و شبیه 0به  المانهزار 

 ای(.هسته 0با استفاده از یک سیستم ) زمان نیاز بود

 
و  pCبر مقدار شبکه ها در بررسی اثر تعداد مش (:5) شکل

 زمان محاسباتی

 سنجی: اعتبار

از اطالعات تجربی که توسط کلکار  سنجی جهت صحت

ستفاده شده است. ، اشدهگزارش (0510) و بنرجی

روباز آب با توربین در یک کانال  هاآنآزمایش تجربی 

ضرایب عملکرد این توربین در شرایط  ای وسه پره

ابعاد کانال مربعی شکل . شده است یریگاندازهمختلف 

 m 70/1ول کانال و ط m 61/5× m61/5برابر با ابعاد 

و نسبت نوک  m/s 7/5. سرعت جریان در ورودی است

و  cm 12 هاپره. شعاع استمتغیر  (TSR) سرعتبه

است.  rpm 055تا  rpm 05سرعت دورانی توربین بین 

 .کندیم یبردارنمونهنمونه در ثانیه  055 گشتاورسنجبار 

و دینامیک سیاالتی  مقایسه نتایج تجربی (6ل )شک در

برای پارامتر ضریب توان حاضر  بامطالعه ار و بنرجیکلک

 TSR دهندهنشانمحور افقی  است. نشان داده شده

و محور عمودی  آمدهدستبه( 0که از رابطه ) است

شود مشاهده میدهد. ( را نشان میCpضریب توان )

در قسمت بیشینه ضریب توان تطابق  آمدهدستبهنتایج 

 شدهمشاهده خطایحداکثر و  خوبی با نتایج تجربی دارد

، اما با کاهش نسبت سرعت استدرصد  9در این قسمت 

مربعات خطای جذر میانگین  .یابدنوک خطا افزایش می

(RMSE از قیاس نتایج آزمایشگاهی )نتایج دینامیک  با

و همچنین دینامیک سیاالتی سیاالتی مطالعه حاضر 
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حاسبه م( 6)از رابطه  (0510) بنرجی و مطالعه کلکار

از دینامیک سیاالت  شدهینیبشیپنتایج iy  شد.

نیز تعداد  n. استآزمایشگاهی  نتایج iŷو  محاسباتی

این مقدار برای مطالعه  .است شدهیبررس یهانمونه

 9/0درصد و برای مطالعه کلکار و بنرجی  6/2حاضر 

با توجه به میزان کم خطا و نیز در دست آمد. درصد به

( بودن این عدد 0510لکار و بنرجی )محدوده مطالعه ک

یزان مها اطمینان داشت. سازیتوان به صحت مدلمی

با مقادیر  CFDز ا شدهینیبشیپتفاوت مقادیر 

 ( نشان داده شده است.6شکل )آزمایشگاهی نیز روی 

(6)  
 MSE 1

2

ˆ

n
R

n

i

yy ii 
 

 

 
 تجربی کلکار، بنرجی نتایج با نتایج سهیمقا(: 6)شکل 

  

 رسی اثر حضور توربینبر

سرعت طولی همراه با خطوط  یشمارگرها (9)در شکل 

جریان در مقطع عرضی کانال مرکب در شرایط بدون 

)الف(( و با حضور توربین )شکل -6حضور توربین )شکل 

که در  طورهمان )ب(( نمایش داده شده است.-9

حداکثر سرعت در ناحیه  ،مشخص است ()الف(-9))شکل

با کانال اصلی و همچنین ناحیه  دشتسیالببرخورد 

است که با نزدیک شدن به مرز،  شدهلیتشک میانی کانال

یابد. این مقدار به دلیل خصوصیات الیه مرزی کاهش می

خطوط جریان دو گردابه را )یکی  دیگر، از طرف

گرد( در ناحیه اندرکنش و دیگری پادساعت گردساعت

چنین است.  و کانال اصلی تشکیل داده دشتسیالب

های جریان ثانویه در کانال م به گردابهسووهایی مگردابه

در مطالعات پیشین جریان در کانال  که باشندمرکب می

تفاوت (. 0550، 0و جوی 1)جونگ اندشدهمشاهدهمرکب 
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در  حاضر در این است که ایشان بامطالعهمشاهدات 

اند ولی در استفاده کرده DNS مطالعه خود از روش

 ولدز با مدل آشفتگیشده رین گیریمیانگینمعادله نجا ای

RSM استفاده شده است. 

 

 
 (الف)

 
 (ب)

متر بر )سرعت طولی و توزیع : مقایسه میدان جریان (7) شکل

 ثانیه( به همراه خطوط جریان در مقطع عرضی، )الف( بدون توربین

 )ب( با توربین

 

در شرایطی که توربین در )ب( -9شکل که در  طورهمان

 تأثیرشود توربین مشاهده می شود،کانال قرار داده می

عمالً میدان بر میدان جریان گذاشته است و  محسوسی

های جریان . در این شرایط گردابهاستجریان متفاوت 

روند و به در ازای آن یک کامل از بین می طوربهثانویه 

خالف محل سمت م دشتسیالبجریان عرضی شدید از 

شود. این توربین به سمت توربین تشکیل می یریقرارگ

. به بیان دقیق، استمشاهده ناشی از حرکت توربین 

های توربین جریان سیال را به سمت توربین حرکت پره

توربین بستگی به  تأثیرسازد. لذا ناحیه تحت منحرف می

 ابعاد پره دارد و در این جا نسبت طول پره به عرض کانال

در اثر چرخش . از طرف دیگر، است 50/5برابر با قریباً ت

در قیاس  شدتبهتوربین سرعت در سمت راست توربین 

 .یابدکاهش می ()الف(-9 )با شکل

های سرعت طولی نیز در اطراف پره شمارگرهمچنین 

توربین مقادیر بسیار زیاد و در حول محور توربین مقادیر 

یط عدم حضور توربین نزدیک به صفر را در قیاس با شرا

دهد که ناشی قرار گرفتن نشان میالف(( -9))شکل

 .استتوربین در مسیر جریان 
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در  هیدروکینتیکیبررسی اثر حضور توربین  منظوربه

سرعت طولی  شمارگر (0راستای کانال، در شکل )

در یک صفحه مقطع طولی جریان در  همراه با خطوط

 10/0در فاصله )توربین محل قرارگیری افقی در مقطع 

 شکلدر نمایش داده شده است. متری از کف کانال( 

 که تغییر میدان جریان شودمشاهده می وضوحبه (0)

در حالت بدون توربین سرعت پس از طی مسافتی 

و اثر ورودی در همان ابتدای شده  افتهیتوسعهاه تکو

رسد. در حالتی و به مقدار ثابتی می مسیر از بین رفته

 دشتیسیالبسرعت در  حضور دارد کاهش که توربین

-مشهود است. طبق مطالعه ،که توربین در آن قرار دارد

انجام  0550و همکاران در سال  1ون پروژنکه ای 

که در کانال مرکب بین  ه استمشاهده شد ،اندداده

؛ و کانال اصلی انتقال مومنتوم وجود دارد دشتسیالب

ر کف و وجود د یبعدسهآشفتگی  تأثیرناشی از  که

 که باعث تشکیل الیه است بعدیسههای آشفته ساختار

شوند. می و کانال اصلی دشتسیالباختالطی بین 

، گیرددر کانال با مقطع مرکب قرار میتوربین  زمانی که

که از یطوربهکند تغییر می یزان محسوسیشرایط به م

محل  دشتسیالبسمت مخالف به سمت  دشتسیالب

شود. میتوربین یک جریان خیلی قوی ایجاد  قرارگیری

 یک گردابه تواند ناشی از تشکیلاین پدیده میعلت 

در مسیر کانال قرار گرفتن توربین  واسطهبه بعدیسه

جریان در حالتی که توربین قرار دارد،  همچنین .باشد

که این انحراف جریان در  شودبه اطراف منحرف می

در پشت شود. هده میسمت راست توربین بیشتر مشا

به دلیل  آمده و به وجودای با سرعت کم ناحیه توربین

در پشت توربین  0جریان و تشکیل دنبالهاثر انسداد 

ای در پشت توربین چنین دنباله تشکیل .است

پیشین نیز در مطالعات  آب، هیدروکینتیکی

در مطالعه خود  کلکار و بنرجی .است شدهمشاهده

به مقایسه  هاآن .را مشاهده نمودند اهدنبالهتشکیل این 

ناشی دنباله و  پرداختندبا سرعت نوک متفاوت  نیتوربی

 های خود مشاهده نموند.مدل از انسداد را در تمامی

، بیش از سه برابر (0در شکل ) شدهلیتشک دنبالهطول 

اثر توربین تا ، دنباله براثر. عالوه استشعاع توربین 

ای م مشاهده شده است، نکتهدست ههای پایینمسافت

توربین تا چه  باید دید است که که به همراه دارد این
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در این  چراکهگذارد، می مسافتی روی میدان جریان اثر

نیست و در  یبررسقابلطول زیاد کانال  باوجودمطالعه 

خاص  طوربهمطالعات بعدی این موضوع باید 

 .قرار گیرد موردبررسی

 

 
 )الف(

 
 )ب(

سرعت و توزیع : مقایسه میدان جریان در مقطع طولی (8)شکل 

)ب(  ، )الف( بدون توربینبه همراه خطوط جریان متر بر ثانیه()طولی 

 جهت جریان از چپ به راست() نیتورببا 
 

های روباز مرکب، پارامترهای مهم در کانال ازجمله

قرار  واسطهبهتواند که می استپروفیل لگاریتمی جریان 

در مسیر جریان تحت  هیدروکینتیکیفتن توربین گر

 ،7در شکل  بررسی این موضوع منظوربهقرار گیرد.  تأثیر

مختلف؛  هیسه ناحعمق برای در  یسرعت طول لیپروف

متر قبل از  کی ،(Z=0) نیتورب یریقرارگدر محل 

را ( Z=1) نیمتر بعد از تورب کیو ( Z=-1) نیتورب

مشخص  0که در شکل  رطوهمان. است شدهدادهمایش ن

پروفیل جریان در نزدیکی  یریرپذیتأثعدم  باوجود است،

حضور توربین  تأثیرپروفیل تحت  0کف کانال، هر 

پروفیل جریان در محل توربین  وجودنیباااند. قرارگرفته

است. پروفیل جریان  قرارگرفته تأثیربسیار بیشتر تحت 

د که در دهدر محل توربین و قبل از توربین نشان می

ارتفاع قرارگیری توربین سرعت جریان به خاطر حرکت 

توربین افزایش پیدا نموده است، ولی با افزایش ارتفاع و 

نزدیک شدن به سطح آب مجدد سرعت کاهش پیدا 

شود که پروفیل سرعت در محل نموده است. مشاهده می

رسیده است که در  هیبر ثانمتر  2/1قرارگیری توربین به 

رعت طولی در همان ارتفاع و در موقعیت قبل قیاس با س

متر بر ثانیه است، افزایش  1/1و بعد از توربین که برابر با 

دهد. این موضوع حاکی از را نشان می توجهیقابل

 .استهای ثانویه قوی در اطراف توربین تشکیل جریان
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های سرعت طولی در عرض کانال، پروفیل :(9)شکل 

 بعد و در محل حضور توربینبرای سه موقعیت قبل، 
ها و دشتسیالبکف تنش برشی بستر در  (15شکل )

-15در شرایط عدم حضور توربین )شکل کانال اصلی 

 شدهدادهنشان  )ب((-15)الف(( و حضور توربین )شکل 

دارد که قرار گرفتن قیاس این دو شکل بیان می است.

 تشدبهتوربین در کانال توزیع تنش برشی در بستر را 

دهد و توزیع تنش برشی بستر در قرار می تأثیرتحت 

-15. در شکل ستین تشرایط حضور توربین یکنواخ

سمت راست، در  دشتسیالبدر تنش برشی  )ب(

دهد. را نشان می توجهیقابلپشت توربین افزایش 

شود که تنش برشی همچنین در این شکل مشاهده می

بودن کف  ترپایین باوجوددر کف کانال اصلی نیز )

تحت  شدتبه( دشتسیالبکانال اصلی نسبت به کف 

قرارگیری توربین تغییر نموده است و در قسمت  تأثیر

 یروشنبهپیشانی توربین افزایش مقادیر تنش برشی 

تغییر محسوس توزیع . با توجه به است مشاهدهقابل

، اثر دشتسیالبتنش برشی بستر در کانال اصلی و 

ها و رودخانه باید بین در کانالمحیطی نصب تورزیست

 قرار گیرد. موردبررسیبه نحو مطلوب 

 

 
 )الف(

 
 )ب(

 دشتسیالببستر )پاسکال( : مقایسه تنش برشی (11)شکل 

دهنده کف و کانال اصلی )ناحیه باال و پایین نشان

دهنده کف کانال اصلی و ناحیه میانی نشان دشتسیالب

)ب( با حضور  ور توربین)الف( بدون حض ( در شرایطاست

 توربین )جهت جریان از چپ به راست(

بررسی نحوه تغییرات تنش برشی در اطراف  منظوربه

تنش  لیپروف ( نیز11شکل )توربین و در کانال مرکب، 

 یو کانال اصل( پررنگ)خط  دشتسیالبدر بستر  یبرش

)توجه شود  دهدیمنشان در طول را چین( )خط

ذکر شد،  تحقیقروش انجام  که در بخش طورهمان

که در این شکل  طورهمان .است( Zمحور طولی 

 یکانال اصلدر طول کف  یتنش برششود، مشاهده می

در  که یطورهاست ب یافتهکاهشو سپس  شیابتدا افزا

 یعنیمقدار خود  نیشتریبه ب (Z=-0.5) نیتورب یکینزد

 دشتسیالباما در بستر ؛ است دهیپاسکال رس 572/0

 شدتبه نیبه تورب دنیقبل از رس یش برشتن

 نیتورب یکیپاسکال(، در نزد 00/2) افتهیشیافزا

 نسبتاً پاسکال( و سپس به مقدار 70/1) افتهیکاهش

علت تغییرات بیشتر این پروفیل در  است. دهیرس یبتثا

نسبت به کانال اصلی به این موضوع مربوط  دشتسیالب

بسیار  دشتسیالبهای ثانویه در کف است که جریان

تر از کف کانال اصلی هستند و لذا تنش برشی قوی

است. با توجه به اهمیت  قرارگرفته تأثیربیشتر تحت 

محیط جریان ثانویه در انتقال رسوب و نیز مسائل 

ای برخوردار تواند از اهمیت ویژهاین مشاهده می زیستی

توان بیان داشت که تنش برشی و باشد. براین اساس می

بیشتر از  دشتسیالبآن توزیع رسوب و آبزیان در  تبعهب

توربین تغییر خواهد  کانال اصلی به جهت قرارگیری

 نمود.

 
های تنش برشی در عرض کانال برای کانال (: پروفیل11شکل )

 دشتسیالباصلی و 
فشار هیدرودینامیکی در  شمارگرهاینیز  (10در شکل )

در ( و ()الف(-10شکل )حالت بدون حضور توربین )

)ب(( نمایش داده شده است. -10حضور توربین )شکل 

بیشترین فشار شود که مشاهده می ()الف(-10)در شکل 

)ناحیه  با کانال اصلی دشتسیالبدر ناحیه برخورد 

دهد و این حالت ناشی از جریان ثانویه رخ می اندرکنش(

اما ؛ رف کانال برقرار استدر دو طبه جهت تقارن کانال، 
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اثری از تشکیل  ،(()ب-10شکل )در با حضور توربین 

 شدتبهشود و فشار جریان را نمی مشاهدهاین نواحی 

 دشتسیالبدر  کهیطوربهدهد، قرار می تأثیرتحت 

 .شوده مشاهده نمیمقابل هم این فشار بیشین

 

 

 )الف( 

 
 )ب(

، )الف( بدون پاسکال() یکینامیدمقایسه فشار  (:12شکل )

 )ب( با توربین بینتور

 بررسی اثر سرعت ورودی 

 بررسی اثر سرعت ورودی بر نتایج مشاهداتی منظوربه

ها در چهار سرعت مختلف تکرار گردیدند و سازیشبیه

 (10شود. در شکل )می بررسی قسمتدر این  هاآننتایج 

های سرعت طولی به همراه میدان جریان برای سرعت

در این شکل مشاهده  ست.مختلف را نشان داده شده ا

 ازجملهشود توزیع سرعت طولی به عوامل مختلفی می

 طولی سرعتهندسه و عمق نسبی کانال بستگی دارد. 

 که است حداکثر مقدار یک دارای اصلی کانال در جریان

 گرادیان. یابدمی کاهش هادیواره به نزدیک شدن با

 و اصلی کانال مشترک مرز در سرعت عرضی نیمرخ

 شدید بسیار کم نسبی هایعمق در ویژهبه ،دشتبسیال

 کاهش سرعت گرادیان این نسبی، عمق افزایش با. است

 ،دشتسیالب در اندرکنش ناحیه از شدن دور با یابد.می

 ثابتی تقریباً مقدار به سپس و یافتهکاهش سرعت مقدار

که در شکل  طورهمان(. 1076ی پور، کند )نبمی میل

ا قرار گرفتن توربین اثر الیه مرزی مشخص است ب (10)

همچنان وجود دارد و سرعت طولی با نزدیک شدن به 

به . ولی چرخش توربین باعث یافته استکاهشها دیواره

که  دشتیسیالبآمدن یک سرعت خیلی کم در  وجود

شده است و سرعت نسبتاً زیاد  قرارگرفتهتوربین در آن 

ال اصلی توربین یعنی در قسمت کان چپدر سمت 

ها مشهود است است، این تغییرات در تمام حالت دادهرخ

بودن سرعت ورودی  متفاوتو فقط مقدارشان با توجه به 

در ناحیه که گفته شد  طورهمانفرق دارد.  یکدیگربا 

( و گردپادساعتاندرکنش یک گردابه در کانال اصلی )

 آیدمی به وجود( گردساعت) دشتسیالبگردابه در  یک

ها )کف سیال با مومنتوم کم را از اطراف دیواره که

به ناحیه  (و دیواره قائم محل اتصال دشتسیالب

اندرکنش منتقل کرده و سرعت در این ناحیه را کاهش 

در حالتی که توربین قرار  .(1076نبی پور، )دهد می

-فقط در سرعت ها نیست وگرفت، اثری از تشکیل گردابه

های کانال اصلی در از گردابه یکی 1و  90/5 های ورودی

پایین توربین تشکیل شده است. به این معنی که وقتی 

شود، توربین کل میدان جریان را سرعت ورودی زیاد می

مقدار سرعت  کهیهنگاماما ؛ دهدقرار می تأثیرتحت 

. به نظر آیدمی به وجودورودی کم است، شرایط خاصی 

به تشکیل رسد که جریان ثانویه سمت چپ میل می

شدن دارد و در طرف مقابل توربین نیز جریان را به 

ماهیت  شود جریانآورد و باعث میحرکت درمی

میدان جریان در مقطع  (12شکل ) پیدا کند. بعدیسه

ها دهد، در این شکلطولی )صفحه عمودی( را نشان می

مانند حالت اول )در حضور توربین و بدون حضور 

توربین و  رعت کم در پشتبا ستوربین( یک ناحیه 

 شود.نواحی با سرعت زیاد در اطراف توربین تشکیل می

 

 
  )ب(

 )الف(
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 )ج( )د(

 
، )ب( سرعت 35/1در مقطع عرضی به همراه خطوط جریان، )الف( سرعت  و توزیع سرعت طولی : مقایسه میدان جریان(13شکل )

 متر بر ثانیه 1و )د( سرعت  75/1، )ج( سرعت 5/1

 

 

 
 )ب(

 
 )الف(

)د(  )ج(    

 
و )د(  75/1، )ج( سرعت 5/1، )ب( سرعت 35/1: مقایسه میدان جریان )سرعت طولی( در مقطع طولی، )الف( سرعت (14)شکل 

 متر بر ثانیه 1سرعت 

 یریگجهینت

در این مطالعه به بررسی اثر قرارگیری یک توربین 

طع آب در یک کانال مستقیم با مق هیدروکینتیکی

شود. به این منظور، پس از می پرداختهمرکب 

افزار فلوئنت با استفاده از مدل عددی در نرم یسازهیشب

سازی جریانات ثانویه در به جهت شبیه RSMآشفتگی 

 کانال مرکب، نتایج زیر به دست آمد:

میدان جریان رایج در  شدتبهحضور توربین  -1

این شرایط، دهد. در قرار می تأثیرکانال مرکب را تحت 

در محل  تنهانهدر کانال مرکب  شدهلیتشکهای گردابه

در  نصب توربین تغییر کرده، بلکه میدان جریان را

دهد. قرار می تأثیرشمت مخالف تحت  دشتسیالب

همچنین نصب توربین، توزیع فشار در کانال مرکب را 

فشار ماکزیمم  کهینحوبهتغییر داده است  یطورکلبه

در نواحی اندرکنش کانال مرکب، در حضور  شدهلیتشک

 شود.توربین تشکیل نمی

وجود آمدن یک ناحیه  حضور توربین باعث به -0

گردد که طول این ناحیه دنباله در پشت توربین می

 .استحدود سه و نیم برابر ابعاد توربین 

حضور توربین توزیع تنش برشی بستر را نیز  -0

و در  دشتالبیسدهد. در قرار می تأثیرتحت  شدتبه

-گردد. بهزیاد می شدتبهپشت توربین تنش برشی 

عالوه در کانال اصلی نیز نواحی با تنش برشی 

 مشاهده شدند. افتهیشیافزا

با توجه به طول زیاد ناحیه دنباله و نیز تغییر   -2

محسوس توزیع تنش برشی بستر در کانال اصلی و 

-نالمحیطی نصب توربین در کا، اثر زیستدشتسیالب

قرار  موردبررسیها و رودخانه باید به نحو مطلوب 

 گیرد.

مقطع )بررسی میدان جریان در صفحه افقی  -0

ای با سرعت طولی( نشان داد که حضور توربین ناحیه

کند و سمت توربین ایجاد می دشتسیالبکم در 

همچنین میدان جریان توربین تا نواحی اطراف 

گیرد. از ر میقرا تأثیرسمت مخالف تحت  دشتسیالب

-اطراف توربین ایجاد می پرسرعتطرفی دیگر نواحی 

شود. به این معنی که سرعت طولی به جهات مختلف 

 شود.شود و موجب حرکت توربین میمنحرف می

ورودی بستگی دارد،  سرعتبهنتایج تا حدودی  -6

در سرعت ورودی با مقادیر بیشتر، کل میدان جریان 

-د، اما در سرعت ورودیگیرتحت اثر توربین قرار می
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ای ناشی و پیچیده بعدیسههای کمتر جریان ماهیت 

از سرعت کم ورودی در قیاس با سرعت دوران توربین 
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Numerical analysis of on the effects of Hydrokinetic turbine presence in 
flow structure of a compound open-channel 
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Abstract 

In the recent years, due to the hydropower plants environmental 
problems, hydrokinetic turbine usages has been significantly increased. 
Using such turbines in rivers modify natural flow-field. In previous 
studies, the impacts of turbine presence on the flow-field just only in 
rectangular open-channel is studied and the effects of hydrokinetic 
turbine on more complicated circumstances such as compound open-
channel has not been studied. In this work, the effects of hydrokinetic 
turbine in a straight compound channel has been numerically studied 
using Fluent extension of Ansys 16. To simulate the turbine rotation, 
Moving Reference Frame (MRF) method has been implemented. Results 
showed that due to the turbine presence, natural flow structure and 
pressure distribution has been drastically changed. More precisely, 
instead of compound channel natural secondary currents, a strong 
secondary flow from the right back to left bank (where the turbine 
installed) is formed. Also our results show that a wake region behind the 
turbine and regions with high velocity around turbine can be notified. In 
low velocity inlet, the flow field is intact and natural condition is 
preserved, while high inlet velocity causes drastic changes. Therefore, it 
can be concluded that in this situation, considering low effects of turbine 
presence in flow structure the inlet velocity should be low, while in this 
condition, the efficiency due to the low velocity would be not be 
impressive.  

 

Keywords 
 Hydrokinetic turbine, Straight Compound channel, Flow field, Moving 
Reference Frame M

                                                                                                                                             
1. Student of master degree, faculty of Civil Engineering, Architecture and Art, Islamic Azad university of 
Tehran, science and research branch. 
2*. Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kharazmi Universiy, Terhan, 
Iran. Hossein.mohajeri@khu.ac.ir 
3. Aaaistant Professor, faculty of Civil Engineering, Architecture and Art, Islamic Azad university of Tehran, 
science and research branch. 

 


