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 مقدمه 

های تجدید پذیر به دلیل کاهش  هایانرژی از استفاده امروزه

منابع انرژی های فسیلی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران 

از مهمترین دالیل روی آوری به این انرژی قرار گرفته است. 

 نای بودن دسترس در و پذیر تجدید ،ها عالوه بر پاک بودن

 تبدیلشان برای  هاآن جذابیت باعث که است هاانرژی از نوع

 خانگی ارفمص در الکتریسیته این از استفاده و هالکتریسیت به

 محور متقاطع جریان آبی هایتوربین .است  صنعتی و

 تبدیل برای اخیراً که هستند وسایلی یکی از عمودی

 نهایتاً  و مکانیکی انرژی به امواج و مدی و جذر هایانرژی

 وسطت الکتریکی انرژی به حاصله مکانیکی انرژی تبدیل

 به را هاتوربین نوع این .گیرندمی قرار مورداستفاده ژنراتورها

 .نمایندمی بندیتقسیم کلی دسته دو

 اصلی عامل  1درگ نیروی که هستند هاییآن اول دسته

 هاتوربین نوع این خطی سرعت حداکثر .است حرکتشان

 محورنیتورب. است محرکشان آزاد جریان سرعتبه محدود

 دسته در .ستهاتوربین این از مثال یک 2ساونیوس عمودی

 ۴ایرفویل از .است حرکت اصلی عامل  3لیفت نیروی دیگر

 استفاده دسته این یهاتوربین در پره پروفیل عنوانبه

 سرعت از تواندمی هاتوربین نوع این خطی . سرعتشودمی

 راندمان معموالًرود و  فراتر عامل حرکتشان آزاد جریان

 توربین .دارند اول دسته یهاتوربین به نسبت باالتری

که در ادامه به بررسی  گیرددر این دسته قرار می 5داریوس

 .است شدهپرداخته هاتوربیناخیر روی این نوع  هایپژوهش

دو مدل  یبررسبه  2۰2۰ش در سال و همکاران ۶یانیس

 یبیتک و ترک یوسدار هاینامبا  یوسدار یدرولیکیه ینتورب

 ینتورب یبرا یبیترک 7نشان دادند که روتور هاآنپرداختند. 

 نینسبت به تورب یشتریتوان ب یبضر %۹.۹ یدرولیکیه

نشان دادند که  هاآن ین. همچندینمایمتک ارائه  یوسدار

 تربزرگ %15.۹گشتاور متوسط  یبضر یبیترک ینتورب یبرا

 زیسامدل صورتبه هاآن یج. نتااست یوستک دار یناز تورب

 یهادادهبا  یزرا ن یجنتا یکه صحه سنج شدهحاصل یعدد

 8یوتوسط تون یگریدر مطالعه د .اندکرده یبررس یشگاهیآزما

 یهاتوربین یروکه ، 2۰2۰ش در سال و همکاران

                                                           
Drag 1 

2.Savonius 

Lift 3 
Airfoil 4 

5. Darrieus Turbine 

Saini 6 

 Rotor 7 

 یمجرا را برا یشاست، افزا شدهانجام یوسدار یدرولیکیه

 دییدادند و نشان دادند که توان تول یشنهادپ یوسدار ینتورب

 یریمجرا تنش و تغ یشافزا ینا ینو همچن کندیمرا دو برابر 

که به کمک  هاآن ژوهشدو برابر خواهد کرد. پ یزشکل را ن

 SST-k-ωاست از روش  شدهانجام یعدد سازیمدل

 یاهندسه یطراح یشنهادپ تیدرنهاو  اندکردهاستفاده 

که عالوه بر در نظر گرفتن  اندداشتهمجرا  یمناسب برا

 ند.کمک ک یزن ینبه بهبود عملکرد تورب ی،اضاف یهانهیهز

 یبه بررس ینهمچن 2۰2۰ش در سال و همکاران ۹ینیسا

روش  به یدرولیکیه ینتورب یکدر  مختلف روتور یپارامترها

 اتصال یهدو پارامتر نسبت شعاع و زاو هاآنپرداختند.  یعدد

کردند و نشان دادند که  یتوان بررس یبرا نسبت به ضر

و  ۶/۰در نسبت شعاع  ۰.1۰۹توان معادل  یبضر یممماکز

نشان  هاآن ین. همچندهدمیرخ  جهدر ۹۰اتصال  یهزاو

به  بییترکتور ور ینتوان و گشتاور در تورب یبدادند که ضرا

تک روتور  ینبا تورب یسهدر مقا %88/35و  ۹7/37 یبترت

 2۰21ش در سال همکارانو  1۰یکومارشاش است. افتهیبهبود

ختند پردا یدرولیکیه یندر تورب یوسروتور ساون یبه بررس

 یبو ش ۰.۹2نسبت سرعت نوک  یو نشان دادند که برا

توان  یبدرجه( ضرا ۰ یببا ش یسهدرجه )در مقا ۰.5کانال 

 ین. همچناندافتهیبهبود %1۰و  %۴۰ یبو گشتاور به ترت

 دست به یبرا النکا یبش یممنشان دادند که ماکز هاآن

 .استدرجه  2، دسترسقابل یانرژ یممآوردن ماکز

 سازیمدلبه  2۰2۰ش در سال و همکاران یلنگردود

 ییدرولیکه ینتورب یک یچندهدفه برا سازیبهینهو  یعدد

حمله  یهزاو یپرداختند. پارامترها یعرض یانجر یدجد

مسئله در نظر  یرهایمتغ عنوانبهو طول وتر آن  یرفویلا

 ینهمچنو دراگ و  یفتل یروهاین یگرفته شد و به بررس

 یتوان و فشار پرداختند و نشان دادند که روش عدد یبضرا

خطا ارائه نموده  %8 یممبا ماکز یقیدق یجنتا شدهاستفاده

تعداد  یبه بررس 2۰17در سال ش و همکاران 11پاتل .است

لو شکل ه هاپره  یوسدار ینتورب یکدر   12یدروفوی

و  NACA0015پرداختند و نشان دادند که  یدرولیکیه

NACA0018 را داشته و عملکرد  ۰.15توان  یبضر ینباالتر

 13بنزردجب .ارائه داده است NACA4415نسبت به  یبهتر

Tunio8 

Saini 9 

10  Shashikumar 

Patel 11 

12  Hydrofoil 

13 Benzerdjeb 

Saini 9 

10  Shashikumar 
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به  یشگاهیآزما یامطالعهدر  2۰1۹ش در سال همکارانو 

در  یوسدار یدورلیکیه ینگام پره تورب یهزاو یبررس

آب پرداختند و نشان دادند که  یانمختلف جر هایسرعت

 m/sگام ثابت صفر درجه و سرعت  یهزاو یبرا یجنتا ینبهتر

 یهزاو یبرا یجهنت ینبدتر کهیدرحالاست  شدهحاصل 37/۰

جوادی  و خانجانپور است. آمدهدستبهدرجه  -۴.5گام ثابت 

به  یو عدد یشگاهیآزما ایمطالعهدر  یزن 2۰2۰در سال 

 یک یدرودینامیکیسطح بر عملکرد ه یاثر زبر یبررس

پرداختند و نشان دادند که درصد کاهش  یوسدار ینتورب

درصد  22( و یعدد یجدرصد )از نتا 27 ینتورب یتوان خروج

 رتفاعاسطح به  یبا زبر ییهاپره ی( برایشگاهیآزما یج)از نتا

  .استصفر  یبا زبر یسهدر مقا یکرومترم 1۰۰۰

 
 توربین یک ،2۰۰2در سال  1فرانکل تحقیقات اساس بر

 نظر از متر بر ثانیه ۴/1 با معادل آب جریان سرعت با آبی

متر بر  13 باد سرعت با توربین بادی یک با ارزهم قدرت

 1۰۰۰ دانسیته پدیده این اصلی علت که کندمی ثانیه عمل

 آبی در توربین همچنین هواست، به نسبت آب برابری

 نیروهای وجود به علت هاپره بر وارد گرانشی نیروهای

 بیآ توربین در اینکه به توجه با. شوندمی خنثی شناوری

 وجود 2کاویتاسیون پدیده احتمال نوک پره ناحیه در ویژهبه

 خواهد به وجود سرعت ماکزیمم محدودیت هاپره برای دارد،

 هحمل زاویه و پره مقطع هندسه آب، به عمق بستگی که آمد

 2۰1۴ش در سال همکاران و خانی حسن پژوهش رد .دارد آن

 شده اشاره ایران دریاهای در امواج از حصول قابل قدرت به

 در امواج از حصول قابل پتانسیل خود مطالعه در هاآن. است

 .زنندمی تخمین را  خزر دریای و عمان دریای، فارسجیخل

 دینامیک از استفاده با 2۰12در سال  ۴چاترجی و 3مالیپدی

 باهدف جدید مجرای یک طراحی به محاسباتی سیاالت

 از ادهاستف با.  اندپرداخته داریوس آبی توربین راندمان بهبود

 این در .است افتهی شیافزا توربین توان ضریب مجرا این

SST- مدل از جریان آشفتگی سازیمدل منظور به مطالعه

ω-k  است شدهاستفاده. 

                                                           
Patel 1 

2  Hydrofoil 

3 Benzerdjeb 
Fraenkel 4 
Cavitation 5 
Malipeddi 6 

Chatterjee7 
Han 8 

 بر 2۰13ش در سال همکاران و 5موردی هان مطالعه در

، استتوربین داریوس  یافته تعمیمکه  ۶گرلوف توربین روی

 و امواج مختلف هایسرعت در توربین توان ضریب حداکثر

. گردید گیریاندازه پره نوک سرعت مختلف هاینسبت

 که بود  درصد 3۰،هاآن موردمطالعه راندمان توربین حداکثر

 متوسط با و ثانیه بر متر ۹/1  تا 5/1 بین امواج سرعت در

 .گردید محاسبه ۴/2 پره نوک سرعت نسبت

 
 و خانجانپور) هیدرولیکی  توربین داریوسنمونه یک  (:۱)شکل

 (2۰2۰ ،جوادی

 توربین پره سازیبهینه به 2۰12در سال  8شو و 7یانگ

 هاآن. اندپرداخته ۹ژنتیک الگوریتم از استفاده با گرلوف آبی

، 1۰ربزی منحنی توسط هیدروفویل شکل کردن پارامتری  با

 و دادند کاهش 13 به را هیدروفویل آزادی درجات تعداد

 هدف عنوان به که توربین توان ضریب محاسبه برای

 شده گرفته نظر در سازی حداکثر منظوربه ژنتیک الگوریتم

 با و جستند بهره هیدروفویل حول  جریان عددی حل از بود

 خود توربین برای بهینه هیدروفویل یافتن به موفق کار این

  .شدند

 توربین راندمان بر پره و ضخامت 12وتر  11خمیدگی تأثیر

 بررسی 2۰1۴در سال ش همکاران و 13لن پژوهش در توربین

 بر زیادی تأثیر پره ضخامت  که داد نشان هاآن کار. شد

 تقریباً  راندمان، ضخامت افزایش با کهیطور به دارد راندمان

 تأثیر پره خمیدگی ولی یابدمی افزایش خطی صورتبه

 مطالعههمچنین  .ندارد توربین راندمان بر چندانی

 زادآ جریان سرعت پره، سطح زبری میزان تأثیر آزمایشگاهی

 ادیب توربین راندمان بر توربین صلبیت نرخ و پره محرک

9 Gorlov  

10 Yang 

11 Shu 

12 Genetic algorithm  

Bezier Curve 13 

Camber 14 

Chord 15 

16 Lain 
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 صورت 2۰1۰در سال ش همکاران و 1هاول توسط داریوس

 ترکم رینولدز اعداد در که دهدمی نشان  هاآن تحقیق. گرفت

 توربین راندمان پره،  سطح صافی افزایش با 3۰۰۰۰ از

 افزایش با فوق رقم از فراتر رینولدزی اعداد در ولی کاهش

  .یابدمی افزایش راندمان توربین، پره سطح صافی

)لن و   مراجعدر  کاررفتهبهتوربین  در این پژوهش

، خانجانپور و 1۹۹8و همکارانش،  2لی، 2۰1۴همکارانش، 

جهت  ((1شکل )) مبناتوربین  عنوانبه (2۰2۰جوادی، 

تمامی فاکتورهای  داشتننگهبا ثابت  انتخاب و سازی بهینه

 عملکردی توربین از قبیل نرخ سرعت نوک پره، عدد رینولدز

بین در این تور کاررفتهبهپره  هندسههندسی توربین،  ابعاد و

ا افزایش راندمان اصالح  منظور به است ۰۰25  3که ناک

منظور و برای کاهش فضای طراحی منحنی گردد. بدین می

منحنی هندسه هیدروفویل را همان  کنندهتوصیف ۴باالیی

 کنندهتوصیف5در نظر گرفته و منحنی پایینی ۰۰25ناکا 

ک افزایش باهدف هیدروفویل را راندمان  و  ۶ضریب تور

برای طراحی هندسه منحنی  نماییم.طراحی می توربین

 .گردداستفاده می 7پایینی هیدروفویل از منحنی پارسک

 شرح روش تحقیق

برای صحت سنجی  موردنظر توربین ،در گام اول این پژوهش

 شود.عددی می سازیشبیهنتایج و تخمین ضریب تورک 

روش سطح پاسخ  هایزیرمجموعهیکی از آنگاه با استفاده از 

مورد از ترکیب  25، 8مرکزی مرکبروش طراحی یعنی 

شکل  سازیبهینه منظوربهپارامترهای منحنی پارسک 

هندسه پره  25 درنتیجهو  هندسی پره توربین انتخاب

با استفاده از حل عددی جریان حول تمامی  شود.میطراحی 

 ،هندسه مختلف که در مرحله قبل طراحی شد 25این 

با استفاده از نماییم. می هسباحمورک هر مورد را ضریب ت

ورودی و ضریب تورک  عنوانبهچهار پارامتر منحنی پارسک 

یک تابع با  ،خروجی عنوانبه معادل با این چهار پارامتر

 .زنیمده از روش طراحی مرکب مرکزی تخمین میااستف

ره پ شدهبهینههای نقطه ماکزیمم تابع حاصله همان هندسه

  .است

 منحنی پارسک

                                                           
17 Howell 

Li 1 
2. NACA 

3. Suction side 

4. Pressure side 

ه هندس بهینه انتخاب برای پارامتری طراحی فضای ایجاد در

 اهآن بهترین از یکی که کاررفتهبه متعددی هایروش پره

 این. (1۹۹8)لی و همکارانش،  است پارسک ایرفویل روش

 را پره مقطع اشکال از بزرگی تغییرات دامنة است قادر روش

 روش. دهد نمایش آن هندسی پارامترهای از مطلوبی تعداد با

 مقاطع شکل کردن پارامتری برای حاضر تحقیق در مذکور

 کلش یک روش این در. است قرارگرفته مورداستفاده ایرفویل

ابطه ر صورتبه شکل توابع خطی ترکیب با ایرفویل مقطع

 .شودمی نوشته (1)

(1) 
2 16

2

1

n

n

n

Z a x




  

 شکل توابع ضرایب𝑎𝑛 و ایرفویل مقطع مختصات𝑍 و𝑥 که

 بال مقطع پارامترهای مقادیر به هاآن مقدار که هستند

 شکل یک کردن مشخص جهت روش این در. دارد بستگی

 (2)شکل . شودمی گرفته بکار پارامتر 11 حدود در بال مقطع

 پارامتر 11 همراه به ایرفویل مقطع از یک ایوارهطرح

  .دهدمی نشان را مربوطه

 لبه ، ارتفاع 𝑟𝑙𝑒 حمله لبه دایره شعاع از اندعبارت پارامترها

𝛼𝑇𝐸افق  با فرار لبه میانی خط زاویه ،  𝑍𝑇𝐸فرار  زاویه ،   

 بیشترین انحنای شعاع  و مختصه، اندازه،   𝛽𝑇𝐸فرار  لبه گوه

,𝑍𝑢𝑝پارامتر  سه ایرفویل باالیی سطح روی ضخامت 𝑋𝑢𝑝 و 

𝑍𝑥𝑥𝑢𝑝  .روی ضخامت بیشترین انحنای شعاع و مختصات 

,𝑋𝑙𝑜)  پارامتر سه ایرفویل پایینی سطح 𝑍𝑙𝑜)و 𝑍𝑥𝑥𝑙𝑜 و 

𝛥𝑍𝑇𝐸 فرار لبه ضخامتهمچنین   ثابت با حاضر تحقیق در.  

 نیز و لایرفوی باالیی سطح کنندهتوصیف منحنی داشتننگه

 پارامتر مختصات ۴، (ler  , ۰=TEZΔ=۰88/۰)با فرض 

 انحنای شعاع ضخامت، بیشترین ضخامت، اندازه ماکزیمم

 ایینیپ سطح فرار لبه گوه زاویه نیز و ضخامت ماکزیمم نقطه

 دهکننتوصیف منحنی بهینه حالت تا شودمی داده تغییر

 راندمان رساندن حداکثر به جهت ایرفویل پایین سطح

 آید. دست به توربین

 عددی سازیمدل

 هاآنو گسسته سازی  معادالت حاکم

عددی توربین در حالت دوبعدی، تراکم ناپذیر،  سازیشبیه

با استفاده و جریان مغشوش  ، بدون انتقال حرارتدائمغیر 

Torque 5 

Parsec. 6 

DesignCentral Composite  7 



 یوسدار یدرولیکیه ینپره تورب یک یدروفویلهندسه ه یعدد سازیینهبه .................................................................................5

 

 

سیال  صورت گرفته است.1۴  1انسیس فلوئنت افزارنرماز 

ا و ب درجه سانتیگراد و فشار اتمسفر 25عامل آب در دمای 

 و با فشار نسبی صفر متر بر ثانیه در مرز ورودی ۶2/1سرعت 

معادالت حاکم بر جریان سیال . است در مرز فشار خروجی

و معادله پیوستگی  2استوکس-ناویرمعادالت در این حالت 

اینی )س که به شکل زیر است باشندبرای جریان مغشوش می

 .(2۰2۰و همکارانش، 

(2)  . 0V   

(3) 2DV
p V

Dt
      

 

 
 منحنی پارسک و پارامترهای مربوطه (:2)شکل

 استفاده SST-k-ωجریان مغشوش از مدل  سازیمدلبرای 

و  3این مدل ترکیبی از مدل آشفتگی کی اومگا شده است.

ن-کی قابلیت باالی  زمان هم طور بهبوده و   ۴اپسیلو

کی اومگا در مناطق عدد رینولدز پایین جریان و  سازیمدل

 نواحی عدد رینولدز باالیتوانایی باالی مدل کی اپسیلون در 

ی جریان را داراست. معادالت انتقال برای انرژی جنبش

 ر استزی صورتبهآشفتگی و فرکانس آشفتگی در این مدل 

  (:2۰1۴)حاتمی و همکارانش، 

(۴)    i k k k k

i j j

k
k ku G Y S

t x x x
 

    
           

 

 

(5) 

   

 

i

i j j

u G Y
t x x x

D S

  

 


 

    
          

 

 

بوده  ω-k-SSTمدل از الزامات از یک  ترکوچک5وای پالس

 شود.زیر تعریف می صورتبهو 

                                                           
ANSYS FLUENT 14.0 .8 

Stokes -Navier 1 

2 K-ω 

3 K-ε 

4 Y+ 

5 Sliding Mesh 

Momentum  6 

7.First Order Upwind 

(۶) 
*u y

Y



   

مش  روشحرکت توربین از  سازیمدلدر این پژوهش برای 

استفاده شده است. بدین منظور حوزه حل جریان  ۶لغزان

شده  بندیتقسیمسیال به دو حوزه چرخان و حوزه ثابت 

در حوزه  قرارگرفته هایمش ،مش لغزان روشاست. در 

ها حفظ کرده و خود را نسبت به پره نسبیچرخان موقعیت 

ها همراه با پره افزار نرمر گام زمانی از اجرای در ه درواقع

 نمایند.، دوران میتوربین حول مرکز دوران

، انتقال 7مومنتمدر معادالت  جاییجابهگسسته سازی جمله 

انرژی جنبشی آشفتگی و انتقال فرکانس آشفتگی به روش 

و جمالت گرادیانی به روش تقریب 8باالدست مرتبه اول

صورت گرفته است. برای میانیابی  ۹سلولیکمترین مربعات 

و  1۰فشار بر روی سطوح حجم کنترل از روش مرتبه دوم

 کامالًسازی جمله زمانمند از روش  همچنین جهت گسسته

م است. برای حل  شده گرفتهبهره   11ضمنی مرتبه دو

و  12از الگوریتم پیزوسرعت و مومنتم  هایهمزمان معادله

در این الگوریتم در  کاررفتهبه 13تصحیح همسایگیاز تنها 

 استفاده گردیده است. ،انسیس فلوئنت افزارنرم

 هندسه، تولید مش و شرایط مرزی

 و شرایط مرزی مساله حل جریان میدان، توربینهندسه 

مدل  یدوبعد صورتبهکه  است شده دادهنشان  (3)شکل در 

 . است شدهارائه (1)شده و جزئیات هندسه و ابعاد در جدول 

نشان  1همچنین ابعاد هندسی توربین و حوزه حل در جدول 

 ابتدا عددی، حل نتایج سنجی صحت است. جهت شدهداده

 منظور نبدی. نماییممی بررسی را شبکه از استقالل حل نتایج

ا افتهیساختار مش مختلف سطح چهار  روش به  1۴هگز

 1۶آیسم سی اف دی افزارنرم  از استفاده با و  15یبندبلوک

 همگرایی ارزیابی برای مورد هر در و است شده دیتول 1۴

1𝑒 به حل هایباقیمانده رسیدن از پس حل −  شبه و 5

 توقفم حل فرآیند توربین تورک ضریب رفتار شدن نوسانی

 .گرددمی محاسبه تورک ضریب میانگین و

8. Least Square Cell Based 

9. Second Order 

10 Second Order Implicit 

. PISO11 

. Neighbor Correction12 

. HEXA Meshing13 

. Blocking14 

14.0. ICEM CFD 15 
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هندسه توربین و حوزه حل جریان (:3) شکل

نشان  1همچنین ابعاد هندسی توربین و حوزه حل در جدول 

 ابتدا ،عددی حل نتایج سنجی صحت جهت. است شدهداده

 منظور نبدی. نماییممی بررسی را شبکه از استقالل حل نتایج

ا افتهیساختار مش مختلف سطح چهار  روش به  1هگز

 1۴ 3آیسم سی اف دی افزار نرم از استفاده با و  2یبندبلوک

 حل همگرایی ارزیابی برای مورد هر در و است شده دیتول

1𝑒 به حل هایباقیمانده رسیدن از پس −  نوسانی شبه و 5

 و متوقف حل فرآیند توربین تورک ضریب رفتار شدن

 .گرددمی محاسبه تورک ضریب میانگین

 شدن همگرا از پس تورک، ضریب میانگین محاسبه جهت

 حاصل خود دور به توربین کامل گردش دور سه با که  حل

 یک در یالحظه تورک ضریب عددی شود، انتگرالمی

( ۴ تا 3 ثانیه بین)  خود دور به توربین کامل چرخش

 یک با معادل که کامل دوران یک زمان مدت بر و محاسبه

 گرالانت محاسبه برای همچنین. است شدهمیتقس ،است ثانیه

سطوح انتخابی  .است شده استفاده ایذوزنقه روش از عددی

ها و نتایج صحت سنجی برای استقالل حل برای تعداد مش

 آورده شده است. (2)از شبکه در جدول 

توان ، می(2)در جدول  ۴و  3و  2با مقایسه سطوح مش 

مشاهده نمود. در این  وضوحبهمستقل شدن حل از شبکه را 

به علت  (2)در جدول  شدهیمعرفمش  2پژوهش از سطح 

برای  ۴و  3و زمان حل کمتر نسبت به مش  قبولقابلدقت 

های رفتار جریان سیال حول تمامی توربین سازیمدل

 مشخصات (3) جدول در کنیم.استفاده می شدهیطراح

 رفتار سازیمدل جهت پژوهش این در رفته کاربه مش کامل

 مساله چون بعدی گام در .است شده آورده هاتوربین کلیه

 نزما از مستقل نتایج به نیاز است شدهحل گذرا صورتبه

 جهت مرجع مساله عنوانبه مقاله این در که ای مساله. است

ش نهمکارا و لن مقاله از برگرفته ،شدهاستفاده سنجی صحت

 .است 2۰1۴در سال 

                                                           
. HEXA Meshing1 

. Blocking2 

 مشخصات هندسی توربین و میدان حل (:۱)جدول

 واحد اندازه مشخصه هندسی

 سانتیمتر 275/13 (Cطول وتر پره توربین)

 سانتیمتر ۹۰ (Dقطر روتور توربین)

 متر 35/1۰ طول حوزه حل جریان

 متر 5/۴ عرض حوزه حل جریان

فاصله مرکز روتور تا ورودی 

 حوزه حل

 متر 25/2

دایره مرز واسط لغزان  شعاع

 داخلی

 سانتیمتر 3۰

دایره مرز واسط لغزان  شعاع

 خارجی

 سانتیمتر ۶۰

نسبت سرعت نوک پره 

 (λتوربین)

 بعدیب 7۴5/1

 رادیان بر ثانیه 28/۶ (ωسرعت دورانی توربین)

 از شبکه حل نتایج استقالل (:2)جدول

 (𝑪𝑻)میانگین ضریب تورک تعداد مش سطوح مش

۱ 58337 ۰371/۰ 

2 1۴8۰85 15۶5/۰ 

3 2۴82۹5 15۴5/۰ 

۴ 352۴31 1523./ 

 المان در شبکه محاسباتی تعداد (:3)جدول

 تعداد المان حوزه مورد بررسی

 1۰1۹۶۴ حوزه چرخان حل

 ۴2۴17 حوزه ثابت حل

 117 مرزهای ورودی و خروجی

 ۴3۴ مرزهای تقارن

 27۶ هاپره

ضخامت اولین الیه مش روی 

 (mm)هاپره

۰1/۰ 

 1/1 هاها از سطح پرهنرخ رشد المان

 1۴8۰85 هاتعداد کل المان

 

 نتایج مختلف زمانی هایگام مقایسه با خود مقاله در هاآن

 نمایندمی معرفی ثانیه ۰۰5/۰ زمانی گام را، زمان از مستقل

. ICEM CFD 14.03 
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 سازیشبیه جهت زمانی گام همین از پژوهش این در که

 ت.اس شدهاستفاده هاتوربین تمامی حول سیال گذرای رفتار

(1) 𝐶𝑃 = 𝜆𝐶𝑇 

 اب که پژوهش، این سازیمدل از حاصل توربین توانضریب 

 با شود،می مرتبط تورک ضریب به (7رابطه ) از استفاده

 که در شرایط یکسان توربین همین واقعی توانضریب 

 و لن پژوهش در شده ارائه آزمایشگاهی نتایج از حاصل

 و داشته خوبی مطابقت ، 2۰1۴در سال همکارانش 

 .است انتخابی حل رویه صحت دهندهنشان

از یک بر روی مرز  ترکوچکوای پالس برای برآوردن شرط 

ضخامت اولین  ،است SST-k-ωمدل از الزامات  که دیواره

 شدهانتخابها در این پژوهش به نحوی الیه مش بر روی پره

ای چندجملهمنحنی  (۴)شکل  که این شرط را ارضا نماید.

وای پالس برای پره توربین در سه موقعیت  درجه سوم 

را  دشدهیتولهایی از مش نمونه (5)شکل  وای مختلف زاویه

در اطراف  شودمیکه مشاهده  طورهمان د.ندهنشان می

ریزتر و مش الیه مرزی جهت  بندیشبکههیدروفویل از 

 یانمونه (۶)در شکل است.  شدهاستفادهافزایش دقت حل 

. است شده میترس آشفتگیاز کانتورهای فشار، سرعت و 

، شکل خاص سطح پایینی شودمیکه مشاهده  طورهمان

زیادی بر ایجاد گردابه،  تأثیرهیدروفویل )منحنی پارسک( 

در زیر هیدروفویل داشته که با  آشفتگیافزایش فشار و 

 ضریب تورک را افزایش داد.  توانیمآن  سازیبهینه

مقایسه ضریب توان توربین در پژوهش حاضر و   (:۴)جدول 

 2۰۱۴ ش،همکاران و لن مرجع

 مطالعه آزمایشگاهی مرجع مطالعه حاضر 

  2۰۱۴همکارانش،  و لن

ضریب 

 توان

3/27%  5/2۶%  

   

                                                           
1. Central Composite Design 

2. Quadratic 

 
ای پره در سه موقعیت زاویه بر روینمودار وای پالس  (:۴) شکل

 مختلف

 روش طراحی مرکب مرکزی

 لیتحل و هیتجزطراحی آزمایش یک روش مفید برای 

 افتهیساختارهای چند متغیره است زیرا یک جدول داده داده

ها ر مهمی از تنوع ساختار دادهادیکند که شامل مقتولید می

مبنایی  عنوان به. در مرحله بعد این ساختار اساسی است

های پایدار و قوی را چند متغیره که مدل سازیمدلبرای 

انتخاب  یطورکلبهاستفاده خواهد شد.  ،کندتضمین می

ها جهت انجام آزمایش، شانس استخراج اطالعات صحیح داده

در مورد  یریگمیتصمدهد. ها را افزایش میمفید از داده

اینکه کدام متغیر به چه میزان و طبق چه الگوی آزمایشی 

از انجام آزمایش است. طراحی  مهمیتغییر کند بخش 

 داع شداب فیزیکیهای برای طراحی آزمایش اصلآزمایش در 

عددی نیز به کار گرفته  یهاشیآزمابرای طراحی  بعدازآناما 

 یک روش طراحی آزمایش  1طراحی مرکب مرکزیشد. 

 2است که برای ساختن یک مدل ریاضیاتی مرتبه دوم آماری

های برای متغیرهای پاسخ بدون نیاز به انجام کلیه آزمایش

روش سطح پاسخ  عاملی در روش سطح پاسخ کاربرد دارد.

های آماری و ریاضیاتی است که ای از تکنیکشامل مجموعه

بین متغیرهای مستقل و یک یا چند متغیر پاسخ رابطه تابعی 

  .(2۰1۰و همکارش،  3)خوری کندرا جستجو می

در روش طراحی مرکب مرکزی هر متغیر مستقل یک 

 دهشلیتشکشود. این روش از سه بخش فاکتور نامیده می

 :است

تعداد فاکتورهاست2𝑘 (k  )یک طراحی عاملی کامل  -1

ه ب زیمم و مینیمم فاکتورها به ترتیبکه سطوح ماک

Khuri 3 

 )متر(پره وتر طول   

Θ=0ᵒ 

 

 

س
پال

ی 
وا

 
Θ=120ᵒ 

 

 

Θ=240ᵒ 
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شوند. این بخش را بخش عاملی نگاشت می -1و  1

 نامند.می

نقطه    2𝑘شامل   1محورینقاط یک بخش طراحی  -2

طراحی که در این بخش فاصله نقاط محوری از نقطه 

بر مبنای  αمقادیر  .است 𝛼±برابر با  2مرکز طراحی

میزان قابلیت اعتماد طراحی و تعداد فاکتورها تعیین 

 شود.می

 (.𝑛0بخش طراحی تعداد نقاط مرکزی ) -3

بنابراین، تعداد نقاط طراحی در روش طراحی مرکب 

 آید.به دست می( 8) رکزی از رابطهم

(8) 
02 2kn k n    

طراحی مرکب مرکزی برای چهار متغیر  مثال عنوانبه

مستقل این پژوهش که همان پارامترهای منحنی پارسک 

نقطه طراحی  25باشند با انتخاب یک نقطه مرکزی، می

 دهد.پیشنهاد می

مرتبه دومی که روش طراحی مرکب  یاچندجملهمدل  

 (۹)کند به فرم معادله مرکزی برای تخمین تابع استفاده می

 .(2۰1۴و همکارانش، )حاتمی  است

(۹) 2

0

1 1 1 1

|
n n n n

i i ii i ij i j i j

i i i j

y a a x a x a x x 

   

      

 𝑎متغیرهای مستقل طراحی و   𝑥𝑗و   𝑥𝑖در معادله فوق 

باشند. در این پژوهش جهت می (۹)معادله  پارامترهای

طراحی آزمایش عددی به روش طراحی مرکب مرکزی از 

 شدهاستفاده  3طراحی آزمایش یا دیزاین اکسپرت افزارنرم

 است.
 

 
 تولیدشدههایی از مش نمونه (:5)شکل

                                                           
1 Axial points 

2. Center points 

3. Design Expert 

 
 )الف(

 

 
 )ب(

 
 )ج(

 شمارگرفشار، ب(  شمارگرالف( نتایج حل عددی  (:6)شکل 

 شدت توربوالنسی شمارگرسرعت، ج( 

 نتایج بحث و 

 زیاد تأثیر، به علت شد نشان داده (۶)در شکل  که طورهمان

و   ۴توربوالنسیبر فشار، هیدورفویل هندسه سطح زیرین 

هندسه هیدروفویل در این  سازی بهینهبرای  ضریب تورک،

ح سط کنندهتوصیفمنحنی  داشتننگهپژوهش با ثابت 

باالیی هیدروفویل، چهار فاکتور مختصات، اندازه و شعاع 

Turbulence 4 
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منحنی  فرار لبه گوه زاویه نیز و ضخامت ماکزیمم انحنای

 داده یریهیدروفویل تغ پایینی سطح کنندهتوصیفپارسک 

این فاکتورها به دست آید. سطوح بهینه شود تا ترکیب می

انتخابی این فاکتورها برای روش طراحی مرکب مرکزی در 

که بر اساس حداقل و حداکثر  اندشده دادهنشان  (5)جدول 

 .است شده انتخابمقادیر قابل امکان مطابق با هندسه مسئله 

با این  شدهیطراحآزمایش  25 هایی ازنمونههمچنین 

و ضرایب تورک سطوح توسط روش طراحی مرکب مرکزی 

در  اندآمده دست بهمربوط به هر مورد که با حل عددی 

زاویه  جز بهاعداد این جدول  .است شدهآورده  (۶)جدول 

آمده، نسبت  (۶)درجه در جدول  برحسب گوه لبه فرار که

 بعدیب ،شودمیوتر پره که عدد یک در نظر گرفته به طول 

یک نقطه مرکزی برای تنها برابر واحد و  αمقدار  اند.شده

از منحنی  است. شده انتخابطراحی مرکب مرکزی 

( برای تخمین متغیر (۹)ای مرتبه دوم )معادله چندجمله

 است.  شده استفادهپاسخ )ضریب تورک( 
 سطوح فاکتورها در روش طراحی مرکب مرکزی (:5)جدول

 +1سطح  نقطه مرکزی -1سطح نماد فاکتورها

مختصه ضخامت 

 ماکزیمم

𝑥𝑙𝑜 25/۰ 
3/۰ 35/۰ 

 𝑦𝑙𝑜 12/۰ 1275/۰ 135/۰ اندازه ضخامت ماکزیمم

شعاع انحنا ضخامت 

 ماکزیمم

𝑧𝑥𝑥𝑙𝑜  75/۰ 
25/1  75/1 

زاویه گوه لبه 

 (Degree)فرار

𝛽𝑇𝐸 5- 
5/5 1۶ 

 

شده منحنی  فاکتورهای طراحیهایی از نمونه (:6)جدول

 پارسک با روش مرکب مرکزی

𝒙𝒍𝒐 𝒚𝒍𝒐 𝒛𝒙𝒙𝒍𝒐 𝜷 ردیف
𝑻𝑬

ضریب  

 (𝑪𝑻تورک)

۱ 3/۰ 1275/۰ 75/۰ 5/5 1578/۰ 

2 25/۰ 1275/۰ 25/1 5/5 1۴77/۰ 

3 35/۰ 135/۰ 75/۰ 1۶ 155۴/۰ 

۴ 25/۰ 135/۰ 75/۰ 5- 157۶/۰ 

5 25/۰ 135/۰ 75/۰ 1۶ 15۰۶/۰ 

6 35/۰ 135/۰ 75/۰ 5- 1585/۰ 

7 35/۰ 12/۰ 75/۰ 1۶ 1۴75/۰ 

8 35/۰ 135/۰ 75/1 5- 1115/۰ 

...      

2۴ 25/۰ 135/۰ 75/1 1۶ 13۶/۰ 

25 3/۰ 1275/۰ 25/1 5- 1318/۰ 

ن مدل مرتبه دوم تخمین زده شده   1ضریب تعیی

 ۰۰۶۹/۰برابر با  2و جذر مربعات میانگین خطایش ۹88۶/۰

                                                           
1. R-Square 

. معادله استدقت مناسب این مدل  دهندهنشانکه  است

با توجه به اثرات که ضریب تورک توربین را تخمینی 

 محاسبهبین فاکتورها  دو به دوفاکتورهای اصلی و تعامل 

 آید. به دست می (1۰)به شکل معادله  ،نمایدمی

(1۰) 

 

(1۰ 
2

2 2 2

0.13976 0.0039 0.0068 0.0013

0.0173 0.0005 0.0021 0.0046

0.0013 0.0023 0.003 0.0023

0.0012 0.0063 0.0024

T l l TE

xxlo lo lo lo TE lo xxlo

lo TE lo xxlo TE xxlo lo

lo TE xxlo

C x o y o

z x y x x z

y y z z x

y z





 



   

   

   

  

 

 

مکان و شعاع انحنای ماکزیمم ضخامت  تأثیر (7)شکل  

سطح پایین هندسه  کنندهتوصیفمنحنی پارسک 

هیدروفویل این پژوهش بر ضریب تورک توربین را نشان 

 کاهش ،دهد. همانطوری که در این شکل مشخص استمی

باعث افزایش ضریب تورک توربین  (xxloZ) شعاع انحنا

/. 75) -1که مقدار ماکزیمم ضریب تورک در سطح  گرددمی

مکان مختصه  کهیدرحالاست  داده رخ ((5)مطابق با جدول 

بسیار کمی  بر  تأثیربا کاهش شعاع انحنا  (lox) ماکزیمم

+ مقدار 1و  -1و در هر دو سطح  ضریب تورک خواهد داشت

افزایش  ،(8)همچنین مطابق شکل  .بیشینه خواهد داشت

باعث افزایش ضریب تورک شده  (loy) ضخامتماکزیمم 

تا میزان  (TEβ) با کاهش زاویه گوه لبه فرار آنکهحال

 کاهش یافته است ازآن بعدمشخصی ضریب تورک افزایش و 

که  است قابل استنباط (8)از شکل  یخوببهکه این مطالب 

مقدار ماکزیمم ضریب تورک در سطح میانی زاویه گوه و 

 (7)های از شکل .ضخامت رخ داده است+ ماکزیمم 1سطح 

مشخص است که از میان چهار فاکتور مستقل این  (8)و 

پژوهش، ضریب تورک به تغییر شعاع انحنای نقطه ماکزیمم 

 یهاهیناحکه  ضخامت منحنی حساسیت بیشتری دارد

 .مشخص شده است هاشکلطراحی بهینه روی 

به  سازیهبا بهینکه فاکتورهای بهینه مستقل این پژوهش 

 (7)اند، در جدول آمدهدستبهروش طراحی مرکب مرکزی 

 راندمان تورک و افزایش به اطمینان جهت .است آورده شده

 ،آمدهدستبه هندسه هیدروفویل از استفاده با توربین

 با توربین عددی سازیشبیه با. شد انجام عددی سازیشبیه

درصد  ۴ میزان به تورک ضریب افزایش حاصله، پروفیل

 استفاده ۰۰25ناکا  پره پروفیل از که حالتی به نسبت

 دادهنشان  (8)این مطلب در جدول  که شد حاصل شود،می

 نمایش پره شدهبهینه هندسه (۹) شکل در. است شده

2. Root mean square error 
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در قسمت انتهایی  شدهارائهدر هندسه بهینه  .است شدهداده

، توربوالنسی ایجادشدهبه دلیل انحنای   هیدروفویل

و ضریب تورک را افزایش خواهد داد که در  یافتهافزایش

 نتایج نیز مشهود است.
 مقادیر بهینه فاکتورهای طراحی (:7)جدول

 𝒙𝒍𝒐 𝒚𝒍𝒐 𝜷𝑻𝑬 𝒛𝒙𝒙𝒍𝒐 فاکتورها

مقادیر 

 بهینه

27۰5/۰ 13۴7/۰ ۴853/2 835۶/۰ 

 

 
 

اثر تغییر مختصه ماکزیمم و شعاع انحنا بر ضریب  (:7)شکل

 تورک

 

اثر تغییر اندازه ضخامت ماکزیمم و زاویه گوه لبه فرار  (:8)شکل

 بر ضریب تورک

هیدروفویل اولیه و  توربین با مقایسه ضریب تورک (:8)جدول 

 شدهبهینه

هیدروفویل  

 اولیه

هیدروفویل 

 بهینه

 درصد افزایش

 ۴ 1۶2۴/۰ 15۶5/۰ ضریب تورک

 

 خالصه نتایج

در این پژوهش با استفاده از روش طراحی مرکب مرکزی 

 برای استسطح پاسخ روش  هایزیرمجموعهکه یکی از 

 اب پره یک توربین داریوس سازی هندسه هیدروفویلبهینه

برای  شد. استفاده، توربین تورکافزایش ضریب  هدف

با یک هندسه هیدروفویل مختلف  25 ،به این هدف رسیدن

 اصلی هیدروفویل هندسه طراحی و جایگزیننقطه مرکزی 

توربین شد. در هر مورد با حل عددی جریان سیال عامل 

حرکت توربین، ضریب تورک محاسبه و با استفاده از 

اطالعات حاصل شده یک منحنی مرتبه دوم برای تخمین 

دهد که انحنای نتایج نشان میضریب تورک به دست آمد. 

را  یرتأثبیشترین  ،منحنی پارسک در محل ماکزیمم ضخامت

با کاهش آن ضریب  کهیطوربهبر ضریب تورک توربین دارد 

به  سازیهمچنین با استفاده از بهینه یابد.تورک افزایش می

برای روش طراحی مرکب مرکزی هندسه هیدروفویل بهینه 

درصدی در  ۴که افزایش  شد توربین این پژوهش حاصل

 .ضریب تورک در آن مشاهده شد

 
 

 

  

 شدهبهینهمقایسه بین هندسه اولیه هیدروفویل و هندسه  (:9)شکل

  فهرست عالئم

 

𝑥𝑙𝑜 
𝑧𝑥𝑥𝑙𝑜  

𝛽𝑇𝐸  
𝑦𝑙𝑜 
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p ( 2فشار-s1-kgm) 

�̃�𝒌 جنبشی آشفتگی  تولید انرژی 

uj ( 1سرعت-ms) 

𝒖∗ ( 1سرعت اصطکاکی-s m) 

𝑮𝝎 تولید فرکانس آشفتگی 

S جمله چشمه 

D تابع اختالط 

 یونانی عالئم

ρ ( 3چگالی-kgm) 

μ ( 1لزجت دینامیکی-s1-kgm) 

г ضریب نفوذ 

 هازیرنویس

ω فرکانس آشفتگی 

k انرژی جنبشی آشفتگی 
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Numerical optimization of hydrofoil geometry for a Darrieus hydraulic 

turbine using dynamic mesh and central composite design 
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Abstract  

In this study, a Darrieus hydraulic turbine for power generation applications 

is chosen and the response surface methodology (RSM) based on central 

composite design (CCD) is applied to obtain the optimized design for its 

hydrofoil geometry to increase the torque coefficient. For this aim, all turbine 

performance factors, except hydrofoil geometry, were considered to be 

constant and the turbine torque coefficient was estimated as a function of 

hydrofoil geometry using Parsec hydrofoil function by CCD technique. 

Optimized geometry of the turbine blade is the maximum points of the 

proposed function by RSM. To determine the turbine torque coefficient, two 

dimensional and transient numerical simulation for incompressible fluid flow 

using finite volume method is considered. Results show that the optimized 

geometry increases the torque coefficient about four percentages. 
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