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چکیده
اين مطااععاه ،يک تحلیل قانون دوم از جريان همدمای عبوری از يک توربین وعز را ارائه ميدهد .محاساااباد عددی با حل معادالد ناوير-
اسااتوکر رينوعدز متوسااپ پايا ،تراکمناپذير و سااهبعدی با مدل آشااگتگي اسااالاالرد-آعماراس در کد اوپنفوم انجام شاادهاند .به منظور
راساتيآزمايي حلگر اوپنفوم ،مقدار گشاتاور بيبعد شده با دادههای تجربي و عددی موجود در طیف گستردهای از ضرايب جريان ،مقايسه
شده است .مشاهده شد که نتايج شبیهسازی حاضر مطابقت بسیار خوبي با دادههای تجربي دارد .سالر نرخ توعید انتروپي محلي مربوط به
اتالف ويساکوزيته در اطراف پرههای روتور به کد عددی اضاافه شده و با ساير برگشتناپذيریها برای محاسبه راندمان اکسرژی جمع شده
اسات .نتايج نشاان دادند که جدايش و تعامل بین اليههای مرزی هاب و پره اثر مستقیمي بر توعید انتروپي و در نتیجه راندمان دارد .با در
نظر گرفتن ترم اتالف ويسکوزيته راندمان اکسرژی حدود  %79کاهش مييابد.
واژگان کلیدی  :توربین ولز ،تولید انتروپی ،راندمان قانون اول ،راندمان قانون دوم ،واماندگی.
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ياک نمونه از توربین وعز شاااامل يک روتور با هشااات پره
ايرفويال غیرخمیاده در زاوياه  79درجه (يعني خطوط وتر
واقع در صاگحه چرخش) در شاکل  ]8[ 1نشاان داده شده
اساات .راقوناتان و همکاران [ ]7راندمان ماکزيمم  %94را در
آزمايش نیروگاه موجي ايسااالی 3اندازهگیری کردهاند .نتايج
به دساات آمده از تحلیل نظری توسااپ گاتو و فاعکائو []19
نشاان داد که مقادير نسبتاً باالی راندمان میانگین ،از مرتبه
 ،%89-99ميتواند در يک جريان نوسااني با طراحي درست
توربین وعز به دست آيد.
واترسون و همکاران [ ]12،11اثر صلبیت و عقي نوک پره را
بر عملکرد ،گشاااتااور و رانادماان ياک توربین وعز مطااععه
کردهاناد .تحلیل عددی تأثیر پره بدون عقي نوک بر عملکرد
توربین توساااپ تاکر و همکاران انجام شاااده اسااات [.]13
فاااطمي و همکاااران [ ]15عملکرد توربین وعز را بااا در نظر
گرفتن تأثیر پروفیل پره ،عقي نوک و میزان پی ش کلي پره
بر روی بااازده توربین يااک و چناادمرحلااهای بطور عااددی
بررساااي کردند .نتايج آنها نشاااان داد که کم کردن عقي تا
میزان  %2وتر ،بااازده را تااا حاادود  %34افزايش ميدهااد.
هم نین با تغییر زاويه پره نسااابت به نوک از صاااگر تا 12
درجه در نساابت ساارعتهای مختلف بازده بهبود پیدا کرد.
استگاده از پروفیل متغیر برای پره نیز باعث به تعويق افتادن
واماندگي 5در مقاطع نزديک هاب شاااد .نهايتاً اساااتگاده از
پرههای راهنما بین طبقاد توربین نیز سبب بهبود حدود 7
درصدی راندمان شد.

 -1مقدمه
در میان انواع گوناگون انرژیهای تجديدپذير ،موج اقیانوس
توجه محققان را در ساالهای اخیر به دعیل دسترسپذيری
طوالني مادد ،خطراد بهاداشاااتي حداقل و چگاعي انرژی
باالتر به خود جلب کرده اسات .ايران دارای پتانسیل بااليي
برای بهرهبرداری از انرژیهای تجديدپذير اقیانوسااي اساات
[ .]1در میاان انواع مبدلهای انرژی ،طیف گساااتردهای از
فعاعیتهای پژوهشاي به سایساتمهای ساتون آبي نوساني1
اختصاااد داده شااد که حرکت موج را به يک جريان هوای
دو ساااويااه از طريق ياک توربین تباادياال ميکننااد .ايااده
توربینهای وعز در سااال  1799توسااپ وعز ارائه شااد [.]2
توربین وعز يک توربین هوا با پرههای ايرفويل متقارن معموالً
سری ناکا 2 xx00نسبت به صگحه عمود بر محور چرخش و
بدون حسااسایت به جهت جريان ورودی است .اين توربین
جريان محوری توسااپ دسااتگاههای انرژی موج سااتون آبي
نوسااااني به دعیل ساااادگي فني ،قابلیت اطمینان ،سااارعت
چرخش بااال و طراحي مقاوم آنها [ ]3کار ميکند .عليرغم
دارا بودن مزايای زياد ،توربین وعز دارای اشااکاالتي ذاتي در
مقايسه با توربینهای معموعي است:
راندمان پايینتر ،شروع ضعیگتر ،سر و صدای باالتر ،محدوده
عملیاااتي کوتاااه و نیروی محوری باااالتر و هم نین نیروی
مماسي پايینتر .بنابراين ،بسیاری از محققان تالش کردهاند
تا شاارايپ بهینهای را برای غلبه بر اين اشااکاالد و عملکرد
بهتر توربین وعز شااناسااايي کنند .بِريتو-مِلو و همکاران []5
اثر طراحي آيرودينااامیکي توربین وعز را بر عملکرد کلي
دساتگاه ،مانند راندمان اوج توربین بطور عددی شبیهسازی
کردناد .تااکااائو و همکاااران [ ]4اثر پروفیال پره روتور را بر
عملکرد توربین وعز در اعداد رينوعدز باال توسپ تست مدل و
شبیهسازی عددی بررسي کردند و به اين نتیجه رسیدند که
پروفیل پره ناکا 9914مناسب است.
گااتو و فااعکائو [ ]9يک بررساااي نظری و تجربي در مورد
عاملکرد آيرودينااامیکي توربین وعز انجااام دادنااد .کیم و
همکاران [ ]9ابتدا بررسايهای تجربي را برای روشاان شدن
عملکرد انواع توربینهای دوسااويه تحت شاارايپ جريان پايا
انجام دادند و ساالر از شابیهسااازی عددی برای پیشبیني
عملکرد توربینها در شاارايپ موج نامنظم اسااتگاده کردند.
)Oscillating Water Column (OWC
NACA 00XX

شکل ( )1شماتیک یک توربین ولز [.]8
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همانطور که در باال ذکر شاااد ،تجزيه و تحلیل جريان هوا از
طريق توربین وعز در طول سااالها با اسااتگاده از روشهای
تجربي و عددی برای بهبود عملکرد انجام شاده است .با اين
حاال ،اين مطااععااد قاانون اول ترموديناامیاک را باه کار
گرفتهاند و برگشاتناپذيریهای فرآيند در بررسايها نشاان
داده نشده است.
از سوی ديگر ،تحلیل قانون دوم ترمودينامیک بايد به منظور
بررسي منابع برگشتناپذيریهای (توعید انتروپي) مربوط به
انتقال حرارد ،اصاطکاک ،و ديگر غیرايدهآلهای سیستم در
نظر گرفته شااود .تعدادی از مطاععاد در تحلیل قانون دوم و
توعیاد انتروپي در انواع مختلف توربین ،ماااننااد توربین گاااز
[ ]14و توربین بادی [ ]19انجام شاااده اسااات .برای يک
سایستم واقعي ،تناسب مستقیمي بین توعید انتروپي فرآيند
و میزان اتالف انرژی مگیااد در فرآينااد [ ]19وجود دارد.
ساااطوا پاايینتر توعیاد انتروپي منجر به طراحي کارآمدتر
س ایسااتمهای انرژی ميشااود .بنابراين ،در سااالهای اخیر،
موضاوع به حداقل رساندن انتروپي توجه زيادی را در زمینه
ترمودينامیک س ایال به خود جلب کرده اساات .بیجن []18
منابع مختلف برگشتناپذيری در مهندسي حرارتي کاربردی
را به عنوان يک دعیل از بین بردن اکسارژی سیستم مطاععه
کرد .بیجن [ ]29،17نشااان داد که توعید انتروپي در جريان
سیال همرفتي به دعیل اتالفاد حرارتي و عزجت است.
تعداد کمي از مطاععاد به بررساااي تحلیل توعید انتروپي در
توربین وعز اختصاد داده شده است .به عنوان مثال ،شعبان
[ ]21تجزياه و تحلیل اکسااارژی ساااه بعدی جريان پايای
تراکمنااپاذير از طريق ياک توربین وعز دوبااعاه 1باا زاويااه
زيگزاگ  54درجه بین روتورها را بررساااي کرده اسااات .او
نشاااان داد که راندمان ميتواند به طور قابلتوجهي با بهبود
عملکرد روتور پايیندسات جريان ،بهینهسازی پروفیل پره و
کااهش تعامل بین روتور و اليههای مرزی به خصاااود در
نوک روتور بهبود يابد.
شحاته و همکاران [ ]22توعید انتروپي ناشي از اتالف عزجت
در اطراف ايرفويلهای مختلف تحت شااارايپ جريان پايای
دوبعدی را بررسي کردند .آنها دريافتند که توعید انتروپي در
اطاراف پاره ناااکااا 9914کامتر از توعیااد انتروپي اطراف
ايرفويلهای ناکا ،9912ناکا 9929و ناکا 9921است.

شاااکال (-2اعف) [ ]8يک پره در حال حرکت با سااارعت
طراحي  Uدر يک جريان رو به باال با سارعت محوری مطلق
 c1را نشااان ميدهد .ميتوان ديد که ساارعت نساابي  w1با
خپ وتر پره زاويه  αميسااازد .با توجه به تئوری کالساایک
ايرفويال ،ياک ايرفويال ايزوعه در زاويه برخورد  αبا جريان
آزاد ،ياک نیروی برآيند  Lعمود بر جهت جريان آزاد توعید
ميکند .در يک س ایال عزج ايرفويل هم نین تحتتأثیر يک

1

3

Biplane
Monoplane

هادف اين پژوهش ،تحلیال عددی توعید انتروپي ناشاااي از
اتالف عزجت و بررسي جريان روی يک توربین وعز تک باعه2
اسات .در مرحله اول ،محاسباد عددی با حل معادالد ناوير
اسااتوکر پايا ،تراکمناپذير ،سااه بعدی و با مدل آشااگتگي
اساااالااالرد-آعماراس در يک چارچوب مرجع غیرعخت 3در
حال چرخش با روتور انجام شد .در مرحله بعد ،مدل عددی
با مقايسااه پارامترهای محاساابه شااده با دادههای تجربي و
عددی موجود [ ]23اعتبارسنجي شده است.
پر از آن ،ويژگيهاای آيرودينامیکي و مقايساااه بین بازده
قانون اول و قانون دوم بررسي شده است .در مقاعه تورِسي و
همکااران [ ]23بخش عماده مقااعه بر روی اعتبارسااانجي
متمرکز بوده و نتااايج فقپ اثر عقي نوک پره را بر عملکرد
آيرودينامیکي توربین و پديده واماندگي مورد بررساااي قرار
داده است .اما در مقاعه حاضر ابتدا يک اعتبارسنجي کامل و
دقیق با نرمافزار اوپنفوم 5با تالش بساایار بر شاابکهبندی و
انتخاب طراهای عددی مناساب انجام شاد .سالر عالوه بر
تحلیل آيرودينامیکي ،تحلیل اکسرژی و توعید انتروپي نیز با
اضافه کردن معادالد مربوطه به کد اوپنفوم انجام شد.
هم نین با در نظر گرفتن ساير برگشتناپذيریهای سیستم
راناادمااان قااانون دوم نیز مورد ارزيااابي قرار گرفاات کااه در
طراحي توربین وعز مؤثر اساات .بررسااي همزمان اين موارد
تاکنون در هیچ مقاعهای وجود نداشااته اساات .در واقع اين
مقاعه گام اول را در راساااتای مقاعههای پیشااارفتهتر بعدی
برداشته است .هم نین درک خوبي از فرآيند تبديل انرژی،
تحلیال توعیاد انتروپي و مناابع برگشاااتناپذيری در داخل
توربین وعز تکباعه و توص ایههايي برای بهینهسااازی طراحي
آينده ارائه شده است.
 -2اصول عملکرد توربین ولز

Non-Inertial Reference Frame
OpenFOAM
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صرفنظر از اينکه هوا از باال يا پايین نزديک ميشود .با يک
جريان هوای متغیر با زمان دوسااويه ،گشااتاور توعید شااده
بصااورد چرخهای نوسااان ميکند اما ميتواند تا حد زيادی
بوسیله يک روتور /ژنراتور با اينرسي باال هموار شود [.]8

نیروی پساااا  Dدر جهت جريان آزاد قرار دارد .اين نیروهای
برآ و پساااا را ميتوان به مؤعگههای نیروی  Xو  Yهمانطور
که در شکل  2aنشان داده شده است ،تقسیم کرد:
()1
X  Lcosα  Dsin
()2
Y  Lsin  Dcos
بايد توجه داشااات که نیروی  Yدر جهت حرکت پره ،برای
توعید کار مثبت عمل ميکند.
برای ايرفويل متقارن ،نیروی مماسااي  Yبرای هر دو مقادير
مثبت و منگي  αيکسان است ،همانطور که در شکل (-2ب)
نشان داده شده است .اگر ايرفويلها به استوانه روتور توربین
به شکل يک رديف محکم شوند ،همانند شکل ( ،)1همیشه
در جهت مثبت نیروی مماسي ميچرخند.

 -3پارامترهای طراحی و عملکرد توربین ولز
ورودی اوعیه برای طراحي يک توربین وعز توان هوا بر اساس
دامنااه فشاااار ( )p1-p2و نرخ جرياان حجمي  Qدر ورودی
توربین است .شاخصهای عملکرد افت فشار ،توان و راندمان
و تغییرشاااان با نرخ جريان اسااات .طراحي آيرودينامیکي و
عملکرد نتیجهبخش تابعي از چند متغیر بدون بعد است که
عبارتند از:
ضريب جريانU *  V / U tip :
2cN
صلبیت:
) πDt (1  
نسبت هاب به نوک  Dh / Dt :



نسبت منظرطی:
ول وت ر /ط ول پ ره

AR 

نسبت عقي نوک پرهtc / Dt :
و هم نین نسابت ضاخامت پره ،سطا اغتشاش در ورودی
توربین ،فرکااانر امواج و عاادد مااخ نسااابي .توربین وعز از
ويژگيهاايي برخوردار اسااات کاه بااعث ميشاااود به طور
قابلتوجهي از بسااایاری از توربوماشاااینها متگاود باشاااد:
ساارعت مطلق جريان تنها کساار کوچکي از ساارعت نساابي
اسااات .از عحاظ نظری امکان اتگاق افتادن شااارايپ جريان
گذرصااوتي در جريان نساابي و در نتیجه افتهای اضااافي
ناشاي از امواج شوک و تعامل با اليههای مرزی که منجر به
جادايش جريان ميشاااود وجود دارد .اثراد متغیرهای ذکر
شاااده در باال بر روی عملکرد توربین وعز توساااپ راقوناتان
[ ]25در نظر گرفته شده است.

(الف)

 -4روش عددی و فرمولبندی کد
شابیهساازیهای عددی ارائه شااده در اين مقاعه توسپ کد
اوپنفوم نسخه  ]24[ 2.3.1انجام شده است .معادالد ناوير
اسااتوکر رينوعدز متوسااپ 1سااه بعدی تراکمناپذير پايا در
ياک چارچوب غیراينرساااايي که به همراه پرهها ميچرخد
حال شااادهاناد .در روش چارچوب مرجع چندگانه 2جريان
ساایال در يک چارچوب مرجع گردان حل شااده اساات در

(ب)
شکل ( )2بردارهای سرعت و نیرو وارد بر یک پره توربین ولز در
حال حرکت( :الف) جریان مطلق رو به باال بر روی پره محرک در
سرعت ( ،Uب) جریان مطلق رو به پایین بر روی پره محرک در
سرعت .]8[ U
)Reynolds-Averaged Navier–Stokes (RANS

1

)Multiple Reference Frame (MRF
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صاگحاد سالول -9 ،اصالا سرعتها بر اساس میدان فشار
جاديد -8 ،حل معادعه آشاااگتگي -7 ،حل معادالد توعید
انتروپي -19 ،بروزرسااني شرايپ مرزی -11 ،تکرار گامهای
 2تا  11تا رسیدن به معیار همگرايي و  -12پرينت نتايج.
در اين مقااعاه از طرا درجه دوم گاوس باالدساااتي خطي3
برای ترم غیرخطي موجود در معادعه انتقال مومنتوم استگاده
شاده است .هم نین مقدار تلرانر حلگرهای ماترير برابر
با  1×19-4برای فشاااار و  1×19-9برای ديگر پارامترها در
نظر گرفته ميشاود .استگاده از حلگر ماترير چندشبکهای
هندساي-جبری تعمیميافته 5برای فشار و حلگر يکنواخت4
برای ديگر پارامترها ،باعث سااريعتر حل شدن اين مقادير و
در نتیجه تسريع در روند کار خواهد شد.

حااعي که برخي از شااارايپ مرزی در چارچوب مرجع ثابت
تعیین شادهاند .اجرای اين اصل در حلگر دينامیک سیاالد
محاسااباتي 1مسااتلزم کوپلینگ نیروهای غیراينرساایايي به
معادالد جريان سیال موجود در دستگاههای عَخت است .در
اين روش ،کال دامنه ميچرخد در حاعي که برخي از مرزها
ثابت هساتند .دعیل کارکرد ساريعتر و سادگي اين روش در
مقايسااه با روشهای مربوط به حرکت شاابکه آن اساات که
انجاام محااسااابااد هر گام زماني در موقعیتهای مختلف
شبکۀ همیشه ثابت نیاز نیست.
 -1-4مدلسااا ی معادالت ناویر اسااتوکر رینولد
متوسط
حلگر دينامیک سایاالد محاساباتي مورد استگاده برای اين
کار يک حلگر جريان آشاگته حاعت پايا است .معادالد ناوير
اساتوکر رينوعدز متوسپ برای جريان سیال تراکمناپذير با
معادالد زير داده شاده است که بترتیب شامل بقای جرم و
ممنتوم ميباشند:
()3
 u  0
Du
()5

 p      t   2u
Dt
که در آن  uبردار سرعت  ،چگاعي  ،و   tبه ترتیب عزجت
دينامیکي و عزجت دينامیکي آشاگته و  pفشار است .يکي از
روشهای حل اين معادالد اشاتقاق يک عبارد صريا برای
فشار با گرفتن ديورژانر از معادعه مومنتم ( )5است:
p
   u  u    2 
()4

يک روش برای حل معادالد ( )3و ( )5اعگوريتم سااایمالِل2
است .در اين روش ،يک میدان سرعت تقريبي با حل معادعه
ممنتوم با فشاار قديمي به دسات آمده و سالر ترم فشار با
اسااتگاده از معادعه ( )4و آخرين اطالعاد ساارعت محاساابه
ميشود .اعگوريتم حل در اين مقاعه شامل گامهای زير است:
 -1حادس اوعیه مقادير میداني -2 ،تنظیم شااارايپ مرزی
برای سایال -3 ،حل معادعه ممنتوم گساسته برای محاسبه
میدان ساارعت -5 ،محاساابه شااارهای جرمي در صااگحاد
سالول -4 ،حل معادعه فشاار -9 ،اصالا شارهای جرمي در

 -2-4چارچوب مرجع چندگانه
در اين شبیهسازی روتور توربین حول محور خاد با سرعت
زاوياهای خااد ميچرخاد .معادالد ناوير اساااتوکر برای
سااایاال در چاارچوب مرجع عخت نميتواند مساااتقیما به
چاارچوب مرجع در حااال چرخش بااا روتور اعماال شاااود.
بناابراين ،ياک رابطه بین اين دو چارچوب مرجع بايد ايجاد
شاااده و تغییراد باه طور همزماان بااياد به معادالد ناوير
اساتوکر اعمال شود .شکل ( )3يک نمايش شماتیک از دو
چاارچوب مرجع را نشاااان ميدهاد .چارچوب مرجع عخت
توسپ حروف بزرگ  Z ،Y ،Xنشان داده شده است در حاعي
که چارچوب مرجع غیرعخت (و يا چرخان) توساااپ حروف
کوچک  z ،y ،xنشان داده ميشود .محورهای غیراينرسي ،x
 z ،yدر يک فاصاله ) R(tاز دستگاههای عَخت قرار داده شده
و با يک ساارعت زاويهای ) Ω(tکه تا حدی تابع زمان اساات
ميچرخد.
معادالد ناويراساااتوکر ( )3و ( )5تنها در چارچوب عَخت
قابل اجرا ميباشااند .برای يک چارچوب مرجع گردان ثابت
( ،R=0ثابت= ،)Ωمعادالد ناويراستوکر بصورد زير تبديل
ميشوند:
()9

1

Du
 p   2u
Dt
   2  u      r 



4

Generalised Geometric-Algebraic Multi-Grid
)solver (GAMG
5
smoothSolver

)Computational Fluid Dynamic (CFD
Semi-Implicit Method for Pressure Linked
)Equations (SIMPLE
3
Gauss LinearUpwind
2
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آيرودينامیکي طراحي شده است .تالش محاسباتي موردنیاز
در استگاده از مدلهای يک معادعهای کم است زيرا تنها يک
متغیر بايد حل شاااود .عذا با توجه به کاربرد خاد اين مدل
در آيرودينامیک و توربوماشاااین ،و به دعیل توانايي آن برای
صرفهجويي در تالش محاسباتي ،اين مدل برای شبیهسازی
انتخاب شااد .هم نین مقدار شاادد آشااگتگي برابر با يک
درصااد و هم نین طول مشااخصااه نیز برابر با  1/199طول
خپ وتر ايرفويل درنظر گرفته شد.
شکل ( )3نمایش دستگاه مختصات دو چارچوب مرجع [.]22

 -4-4فرمول بنادی رانادماان قاانون اول (راندمان
که در آن  rبردار موقعیت چارچوب دوار 2  u ،ترم

انرژی) و راندمان قانون دوم (راندمان اکسرژی)

شااتاب کوريوعیر ناشااي از دوران  r ،ترم نیروی
مايل به مرکز است.
معاادعاه ( )9معاادعه ناوير اساااتوکر برای چارچوب مرجع
غیرعخت است که در حلگر اِمآراِفسیمالِلفوم 1برای محاسبه
اثر چرخش روتور توربین اجرا شده است.

راندمان انرژی بصااورد نساابت کار مگید به اختالف انرژی
جنبشي تعريف ميشود:
Wout
P

()8

که در آن  P  1  AV 3توان است .از طرفي راندمان انرژی
2

برای توربین وعز بصورد زير تعريف ميشود:
 -3-4مدل آشفتگی

()7

مدل آشاگتگي يک معادعهای اسالاالرد-آعماراس 2برای حل
ادی-ويساکوزيته آشگته مورد استگاده قرار گرفت .اين مدل

 P 0افت فشار کلي دو طرف توربین است.
راندمان اکسرژی بصورد نسبت کار مگید به اکسرژی جريان
تعريف ميشود:


X3
 f v1  3و
ميشود که در آن

X  Cv31
اين رابطه  ويساکوزيته موعکوعي است  .از معادعه انتقال
زير پیروی ميکند:
D
 cb1 1  f t 2  S
 X است .در

()9
2

T
Q P 0



که در آن  Tگشااتاور ω ،ساارعت زاويهای Q ،دبي حجمي و

شااامل يک معادعه ديگرانساایل برای ويسااکوزيته ادی  T
است .ويسکوزيته ادی آشگته توسپ رابطه   T   f v1داده

1          

+ 
6   cb2   2





Wout
()19
Exflow
تحلیل قانون دوم شاامل برگشتناپذيریهای جريان مرتبپ
با سیستم است .معادعه تعادل اکسرژی ميتواند بصورد زير
بیان شود:
()11
Exflow,1  Wout  Exflow,2  Exdest



Dt

که  Exdestنشاندهنده اتالف اکسرژی مربوط به فرآيند در
اثر برگشااتناپذيریها اساات .اين روش يک اندازه جايگزين
مگید از راندمان توربین که شااامل برگشااتناپذيریهاساات
ارائه ميدهد ،که در تحلیل قانون اول در نظر گرفته نشااده


c   
 Cw1 f w  f t 2 b1   
k  d 

2

 f t1 2  u 2 

بود .اکساارژی جريان ، Ex flow ،ميتواند به صااورد حداکثر

مدل آشااگتگي اسااالاالرد-آعماراس يک مدل يک معادعهای
نساابتاً ساااده اساات که برای آشااگتگي اليه مرزی ساااده به
خوبي کاار ميکند .اين مدل به طور خاد برای کاربردهای

کار قابل دسااترسااي که هنگام عبور جريان هوا از سااراساار
توربین بدسات ميآيد تعريف شاود .ترمهای مربوطه شامل

1

2

MRF Simple Foam

Spalart-Allmaras

47

سال پنجم – بهار 79

فصلنامه علمي  -پژوهشي دريا فنون

اصالي توعید انتروپي به دعیل بخش عزجت است ،در حاعیکه
بخش حرارتي تقريبااً ناچیز اسااات .در نماد دکارتي ،تابع
اتالف عزجت در مختصاد سه بعدی به شرا قابل بیان است:

اکسارژی فیزيکي (  ،) Ex phجنبشاي (  ) ExKEو اصطکاکي
(  ) Ex frictionاست،
()12

Exflow  Exph  ExKE  Exfriction

 u   v   w  
   
 
 x   y   z  
2

اکسرژی فیزيکي شامل تغییراد انتاعالي و انتروپي مربوط به
عملکرد توربین ،بصورد زير بیان ميشود:

  2 

Exph  m CP T2  T1  

2

()19



 T2 
 CP ln   

()13
 T1 


 T0 

 Rln  P2   CP T0  Taverage  
 


T0
 P1 


 2
که در آن  . pi  p0  Vترم اول در براکت نشاندهنده
2

2

 u v   u w 
    

 y x   z x 
2

 v w 
 

 z y 
که در آن  v ،uو  wموعگههای سااارعت محلي به ترتیب در
راسااتاهای  z ،y ،xهسااتند .با توجه به فرمول باال ،ميتوان
فهمیاد کاه نرخ توعیاد انتروپي محلي به طور مساااتقیم از
سارعتهای محلي محاسابه ميشود .در واقع ،مقادير باالی
گرادياانهای سااارعت باعث باال رفتن مقادير توعید انتروپي
ميشااود .بنابراين نرخ توعید انتروپي کلي در سااراساار حجم
کنترل ميتواند بصورد زير محاسبه شود:

تغییر انتاعالي جريان اساات ،از آنجا که جريان در توربین وعز
اياازوتاارمااال فاار ماايشاااود ،دمااای  T1و  T2بااراباار
ميباشند.اکسرژی جنبشي ،اختالف انرژی جنبشي ورودی و
خروجي توربین است:
()15

2

2

1
ExKE  m V22  V12 
2

()19

برگشتناپذيریها ميتواند به علت انحراف بردارهای سرعت
در عباه حمله ،جدايي اليه مرزی ،تعامل بین اليههای مرزی
جداره و نوک پره ،و تعامل بین اليههای مرزی هاب و پرهها
بااشاااد .تعاامال دنبااعه و اليه مرزی بطور قابل مالحظهای
گشتاور توعید شده توسپ پره را در مقادير کم ضريب جريان
باه دعیال کاهش زاويه حمله جريان تحتتأثیر قرار ميدهد.
همه اين عوامل باعث توعید انتروپي ميشاااوند .در صاااورد
عدم وجود تغییراد فاز و واکنشهای ش ایمیايي ،معادعه نرخ
توعید انتروپي محلي برای سیال نیوتني تراکمناپذير ميتواند
به صورد زير داده شود [:]29
k

2
'''
Sgen
 2  T0     0
()14
T0
T0

 
     dxdydz
 T0 

Sgen

معادعه ( )19برای محاسبه نرخ توعید انتروپي کلي در سراسر
دامنه محاسااباتي (يک پره) برای توربین وعز بکار ميرود که
در اين مقاعه به حلگر اِمآراِفسیمالِلفوم اضافه شده است.
بر اسااااس معادالد ( )14تا ( Exfriction ،)19بصاااورد زير
قابل محاسبه است:
()18

Exfriction  T0 Sgen

 – 5شبکهبندی و شرایط مر ی
توربین مورد اساتگاده در اين مقاعه دارای هشات پره اسات،
عذا هندساه مسااعه بايد به شکل يک هشتم توربین طراحي
شود .در شکل ( )5میدان جريان حول يک هشتم توربین و
شرايپ مرزی مشاهده ميشوند .مرکز مختصاد همان مرکز
دوران توربین اساات و جهت مرکز مختصاااد طوری در نظر
گرفته شاااده اسااات که جريان در جهت  +yبه میدان وارد
شاود .میدان ورودی باالدسات و میدان خروجي پايیندست
باه ترتیب مسااااوی با دو و هگت برابر طول وتر ايرفويل در
نظر گرفتاه شااادهاند .چون در اين مقاعه از روش چارچوب
مرجع چندگانه اساتگاده شده است ،الزم است تا دو قسمت
متحرک و ثابت از هم جدا شوند.

'''
 S genنرخ حجمي توعید انتروپي اساات که در
که در آن،

واحد حجم محاساابه شااده اساات μ ، T0 ،k .و  φبه ترتیب
هدايت حرارتي ،دمای مطلق محلي ،ويسکوزيته و تابع اتالف
عزجت ميباشند .همانطور که در معادعه ( )14ديده ميشود،
نرخ توعید انتروپي و برگشااتناپذيری به دو بخش حرارتي و
عزجت تقساایم شااده اساات .بخش اول نشاااندهنده توعید
انتروپي به دعیل اختالف دمای محدود اساات ،اما بخش دوم
نشااندهنده توعید انتروپي ناشاي از اثراد عزجت (اصطکاک
سایال) اسات .برای جريان همدما در يک توربین وعز ،سهم
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شکل ( )4دامنه محاسباتی و شرایط مر ی.

شکل ( )5شبکه محاسباتی :گسستهسا ی سطوح پره و هاب.

در حقیقات در اينجاا به اصاااطالا اوپنفوم دو ناحیه مجزا
تعريف خواهد شد که يکي دارای چرخش و ديگری ثابت در
نظر گرفته ميشااود .در اينجا ناحیه متحرک ،روتور و ناحیه
ديگر ،استاتور نامگذاری شدهاند.
در کار حاضار ابتدا از دو نوع شابکه کوپر-باسازمان 1و تمام
سااختاريافته 2اساتگاده شد .در شبکه کوپر-باسازمان حجم
موجود در شکاف و باالی ايرفويل به شکل کوپر شبکهبندی
شاده اسات .اما بدعیل مشکالتي از قبیل هموار نبودن خوب
شابکه در قسامت شاکاف ،نتايج نسابت به يک شبکه تمام
ساختاريافته دارای خطای زيادی بود .استگاده از شبکه تمام
سااااختاريافته ،باعث کنترل بهتر اعمانها در روی ايرفويل و
در قسامت شاکاف خواهد شد .بنابراين شبکه مورد استگاده
در اين مقاعه به صاورد کامالً باساازمان اسات .با استگاده از
اين شابکه جريان در شکاف بهتر مدل ميشود .شبکه توعید
شاده با اساتگاده از نرمافزار گمبیت نسااخه  2.5.9در شکل
( )4نشان داده شده است.

ميتوان آن را به اين دعیل دانست که بر خالف روش به کار
گرفته شاده در [ ،]28در اينجا بخشي از هاب به همراه پره
ميچرخد و اثر مقاومت نیروهای اصااطکاکي اعمال شااده بر
آن ،که با ترم اصاالي ناشاي از فشااار و ترمهای تنش برشاي
روی سطا پره جمع شده است ،در نظر گرفته شده است.
به منظور بررسااي اسااتقالل از شاابکه ،چهار نوع شاابکه به
تارتیااب شاااااماال  1795999 ،1279599 ،743998و
 2439495ساالول در نظر گرفته شااد و شاابکهها بر اساااس
منحني ضريب گشتاور بر حسب ضريب جريان مورد مقايسه
گرفتند .همانطور که در شااکل (-9ب) مشاااهده ميشااود
نمودارهاای مربوط به دو شااابکه  1795999و 2439495
کامالً بر هم منطبق بوده و بنابراين شبکه  1795999بعنوان
معیار در نظر گرفته ميشود.

 – 2اعتبارسنجی عددی
به منظور ارزيابي صحتسنجي حلگر عددی اوپنفوم ،مقدار
گشاتاور بيبعد شده ( *  ) Tدر شکل ( ،)9با دادههای تجربي
[ ]29و عددی [ 23و  ]28موجود در طیف گساااتردهای از
ضارايب جريان ،مورد مقايساه قرار گرفته است .ويژگيهای
توربین در جدول ( )1ارائه شده است.
همانطور که در شاکل (-9اعف) نشان داده شده است ،نتايج
حاصال از شبیهسازی حاضر مطابقت بسیار خوبي مخصوص ًا
با دادههای تجربي دارد .برای موارد قبل از واماندگي اختالف
بسایار ناچیزی بین نتايج حاضار و تورِسي و همکاران []23
مشااهده ميشود که هر دو نتايج بهتری را نسبت به تورِسي
و همکاران [ ]28دادهاند.
Copper-Structured

*

شکل (-2الف) ضریب گشتاور. T ،

شکل (-2ب) استقالل ا شبکه.

1

Full-Structured
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جدول ( )1ویژگیهای توربین.
NACA0015

پروفیل

N 8

تعداد پره

tc  0.01c

شکاف نوک

c  0.125m

طول وتر

b  0.48m

طول محوری
روتور

Rt  0.3m

شعاع نوک

  2000rpm

سرعت
زاويهای

  2/3

نسبت هاب
به نوک

  0.6366

صلبیت

 -7نتایج و بحثها
شکل ( )7کانتور سرعت محوری روی صفحه نصفالنهاری برای

-1-7آیرودینامیک توربین

. U  0.15
*

نتايج حاصال از شابیهساازی عددی برای نشان دادن رفتار
دينامیکي دقیق ساایالِ پايین دساات توربین اسااتگاده ش اده
اسات .با مقايسه شکل ( )9و شکل ( ،)8در سمت مکش پره
قبل از جدايش (  ،) U *  0.15مقادير منگي سرعت محوری
کمتر از مقادير منگيِ آن بعد از جدايش ( ) U *  0.275
اسات که نشااندهنده وجود جريانهای برگشتي شديد بعد
از جدايش اسااات و به خوبي ميتوان گردابههای پر از
جادايش را در شاااکل ( )8ديد .شاااکلهای ( )7و ()19
پروفیلهای سارعت محوری را در صاگحه نصفاعنهاری بین
دو پره در  9/1Cباالدساات و  1Cپايیندساات توربین برای
ضارايب جريان  U *  0.15و  U *  0.275نشان ميدهد.
با مقايسااه شااکلهای ( )7و ( )19ميتوان دريافت که در

شکل ( )8کانتور سرعت محوری روی صفحه نصفالنهاری برای
. U *  0.275

 U *  0.275مقادير منگي ساارعت محوری پايیندساات
تقريباً در اواسااپ طول پره اتگاق ميافتد که نشاااندهنده
توسعه گردابهها به علت جدايش در اين نسبت جريان است.
شااکلهای ( )11و ( )12توزيع ضااريب فشااار محلي روی
ساطا مکش و فشااار پره در سااه صااگحه (در نزديکي هاب،
وسااپ دهانه و نزديک نوک) برای دو مقدار *  Uاساات که
روند کیگي قابل قبوعي را نشان ميدهد.
مطابق با شکل ( ،)11قبل از وقوع واماندگي ( ) U *  0.15
از هاب به ساامت نوک ،مساااحت محدود نمودار  ،Cpو در
نتیجه نیروی عیگت وارد بر پره ،به ويژه در نزديکي عبه حمله
افزايش ميياابد ،اما پر از واماندگي (  ) U *  0.275از
هاب به سامت نوک ،با نزديک شدن به عبه حمله فشار روی
سطا مکش و فشار هردو افزايش مييابد که متناظر با اينکه
مقدار افزايش روی کدام ساطا بیشاتر است نیروی عیگت را
تحتتأثیر قرار ميدهد.

شکل ( )9تو یع شعاعی سرعت محوری در صفحه نصفالنهاری
*
بین دو پره باالدست و پاییندست توربین برای . U  0.15
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-2-7تحلیل قانون دوم توربین
تحلیل قانون دوم برای بررسي اثر عوامل برگشتناپذيری به
منظور توضایا بیشتر فرآيند تبديل انرژی توربین وعز انجام
شاااده اسااات .در اين مقاعه برای اوعین بار اثر ترم اتالف
ويسکوزيته نیز با ساير عوامل برگشتناپذيری برای محاسبه
راندمان قانون دوم جمع شاده اسات .همانطور که در شکل
( )13مشااهده ميشود ،راندمان بطور قابلتوجهي با افزايش
ضااريب جريان تا  U *  0.225به دعیل افزايش سااريع
گشتاور روتور افزايش مييابد .پر از آن ،هنگامي که ضريب
جريان بیش از  U *  0.225شاااد توربین شاااروع به
واماندگي خواهد کرد.
همانطور که از شااکل ( )13واضااا اساات ،با احتساااب ترم
اتالف ويسکوزی در محاسبه اکسرژی جريان ،راندمان قانون
دوم به شدد افت ميکند که اين نشاندهنده اهمیت باالی
توعید انتروپي ناشي از اثراد عزجت (اصطکاک سیال) است.
نرخ توعید انتروپي ويسااکوز محلي پره در ضااريب جريان

شکل ( )11تو یع شعاعی سرعت محوری در صفحه نصفالنهاری
بین دو پره باالدست و پاییندست توربین برای . U *  0.275

طراحي  U *  0.225در شکل ( )15نشان داده شده است.
ا توجه به اين شااکل ،توعید انتروپي از عبه حمله به عبه فرار
کاهش مييابد و هم نین ،توعید انتروپي و تغییر ممنتوم در
عبه حمله پره از هاب به نوک افزايش مييابد که بر اهمیت
برگشتناپذيریها و اتالفاد در اين منطقه تاکید دارد .عالوه
بر اين باالترين مقدار توعید انتروپي در نزديکي نوک پره به
دعیل تعامل اليههای مرزی بین جداره و نوک پره رخ داده
است .از اين رو ،اندازه منطقه عبور عقي نوک پره تأثیر بااليي
بر روی عملکرد توربین وعز دارد .منطقه توعید انتروپي پايین
در ساامت فشااار و مکش پره بدعیل وجود گراديان ساارعت
پايینتر مشاهده ميشود.

شکل ( )11تو یع ضریب فشار در نزدیک هاب ،میانه طول پره و
نزدیک نوک برای . U *  0.15

شکل ( )12تو یع ضریب فشار در نزدیک هاب ،میانه طول پره و

شکل ( )13مقایسه راندمانهای قانون اول و دوم.

نزدیک نوک برای . U *  0.275
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روی اين توربینهااا بااه منظور بهبود عملکرد توربین وعز
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