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  دهیچک
کیلوواتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارایه شده است. تابع  011در این مقاله روشی جدید در بهینه سازی پره توربین بادی 

هدف در این پژوهش بیشینه نمودن توان خروجی پره بوده است. به منظور انجام فرآیند بهینه سازی، ابتدا یک طراحی اولیه 

در نظر گرفتن سه مقطع در ریشه، وسط و نوک پره و ثابت فرض نمودن پارامترهای طول پره، صورت گرفته است، سپس با 

ی نسبی باد ، سه ایرفویل بهینه با زوایای حمله بهینه ، با استفاده از الگوریتم تعداد پره، سرعت زاویه ای، توزیع وتر و زاویه

متر بر ثانیه ، با توجه به شرایط ایران انجام شده است. نتایج  7د سازی درسرعت بااست. این طراحی و بهینهژنتیک انتخاب شده 

و ضریب توان را  % 0/00گیری از این روش بهینه سازی توان خروجی پره را نسبت به طراحی اولیه تا می دهد بهره نشان نهایی

 افزایش می دهد. % 5  تا
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 مقدمه
تغییر ای گونهشرایط محیط زیستی بهو جهان امروزه در ایران 

است که موجب نگرانی کارشناسان و مسئوالن شده  یافته

است. بخشی از این مشکالت محیط زیستی ناشی از مصرف 

 یهانیروگاه فسیلی در بخش قابل توجهی از هایسوخت

کشور است. از سوی دیگر گسترش روز افزون مصرف انرژی 

الکتریکی در کشور با توجه به در حال رشد بودن اقتصاد 

            های تولید برق را ایجابایران، نیاز به توسعه نیروگاه

 یمی نماید. برای برون رفت از این مشکل دو راه کار عمده

های سوخت نیروگاهر ارایه شده، بهینه نمودن مصرف انرژی د

های تجدیدپذیر می باشند. راهگیری از انرژیفسیلی و بهره

    های تئوری و عملی تا کار نخست با توجه به محدودیت

ها شود ولی راهای می تواند موجب کاهش تولید آالیندهاندازه

ذیر به جای مصرف های تجدیدپکار قطعی استفاده از انرژی

ها و تحقیقات [. اگر چه تالش0های فسیلی است]سوخت

های تجدیدپذیر انجام صنایع انرژی یزیادی برای توسعه

گرفته است، این صنایع هنوز به نسبت سایر منابع انرژی گران 

هستند. با این حال صنعت توربین بادی پیشرفتی خیره 

قابل اعتمادتر،  های بادی راکننده داشته است که توربین

 [.2] می نماید ترتر و ارزانپربازده
پره توربین بادی نقش بسیار مهمی در بازده و توان خروجی 

یک توربین بادی ایفا می کند به همین دلیل تحقیقات 

متعددی در زمینه بهینه سازی پره توربین بادی صورت گرفته 

و  واست. فوگلسانگ و تامسن ، بنینی و توفالو و همچنین ه

های بادی نظیر های توربینرائو در مورد بهینه سازی ویژگی

ها و سرعت روتور تحقیق نمودند          وتر، توپی، تعداد پره

[. تابع هدف در این تحقیقات، تابعی برای تخمین 5، 4، 3]

 گیری از کدی انرژی با بهرهی روتور و تولید سالیانههزینه

 مومنتوم المان پره بوده است.
سان و لیی ، لی،گائو و هوانگ و همچنین گراسو تحقیقاتی را 

ا و ههای آنالیز ایرفویلبر روی ایرفویل با استفاده از برنامه

[. در این 8، 7، 6تئوری المان مومنتوم انجام داده اند ]

 

 

 

 
 

 

 

 
1 Chord 

تحقیقات دینامیک سیاالت محاسباتی  نیز بر روی پره یا 

 ولت آرالندا سنسلیها مورد استفاده بوده است. نیکایرفویل

ای طراحی شده را بر اساس روشی خاص بهینه سازی پره

سازی شعاع پره را ثابت فرض [. او در فرآیند بهینه9نمود ]

،  کرد و برای چهار مقطع در نظر گرفته شده روی پره

 هایی را طراحی نمود. در این تحقیق به منظور طراحیایرفویل

های استاندارد استفاده ایرفویلهای جدید از ترکیب ایرفویل

گیری از نرم افزار ها با بهرهشده است. در نهایت ایرفویل

XFOIL ها با        مورد بررسی قرار گرفته و کارایی آن

است. این تحقیق نشان داد با های اولیه مقایسه شده ایرفویل

های طراحی شده در مقاطع مختلف پره، استفاده از ایرفویل

 یابد.جی افزایش میتوان خرو
ژرکو و همکاران ،گروزیکیچ، آراکر، سالپان، والجو و اوزن و 

 یهمچنین گروزیکیچ، آراکر، سالپان، والجو و اوزن بر هندسه

ساختاری و انتخاب مواد تحقیقاتی را انجام دادند               

[. این تحقیقات بر اساس آنالیز المان محدود 02، 00، 01]

 است.انجام شده 
لیو، چن و یی و همچنین ژودونگ، شن، ژو، سورنسن و جین 

[. 04، 03پره تحقیق نمودند ]2و پیچش  0بر روی توزیع وتر

در این تحقیق به منظور تعیین اثرات تغییرات طراحی از 

تئوری المان مومنتوم و دینامیک سیاالت محاسباتی استفاده 

 شده است.
مونتوم پره و الگوریتم  در این مقاله با ترکیب تئوری المان

سازی پره توربین بادی با توجه به پارامترهای ژنتیک ، بهینه

نوع ایرفویل و زاویه حمله برای نخستین بار انجام شده است. 

ی آیرودینامیکی بوده و با در نظر سازی از جنبهاین بهینه

ا هگرفتن سه مقطع مختلف در ریشه، میانه و نوک پره ایرفویل

حمله بهینه را برای سه مقطع بدست می آورد. در و زوایای 

های آزمایشگاهی مربوط به تعداد زیادی این راستا از داده

 ایرفویل بهره گرفته شده است.

2 Twist 



 دهمین همایش بین المللی انرژی

 طراحی پره تئوری -0

های بادی به منظور طراحی و پیش بینی عملکرد توربین

 تئوری اند که در این میانهایی ارایه شدهمحور افقی تئوری

و در نهایت تئوری المان مومنتوم  4، تئوری مومنتوم3پرهالمان 

تئوری المان مومنتوم پره، از اهمیت باالیی برخوردارند.  5پره

تئوری مومنتوم و تئوری المان پره را ترکیب کرده تا بهترین 

شکل پره و نیز پارامترهای عملکرد روتور جهت بهره برداری 

 محاسبه شود.، ایده آل و پایدار 

r وری المان مومنتوم پرهدر تئ
r

U



  به عنوان نسبت

به صورت نسبت  λباشد . همچنین سرعت موضعی می

سرعت نوک پره تعریف می شود که به عنوان نسبت سرعت 

 شودنوک پره به سرعت جریان آزاد در نوک پره تعریف می

سرعت دورانی  Ωموضعی هر مقطع،   شعاع r در این روابط

  سرعت جریان تعریف می شود. U پره و

نتخاب ا توربین نسبت سرعت نوک پره  بر حسب نوع عملکرد

01بر این اساس در شود. می   و تعداد سه پره، توربین

 [.05بهترین عملکرد را خواهد داشت]
بین راستای نسبی باد و  ی( ، زاویه0با توجه به رابطه ی)

 آید.( بدست می2ی )دوران بر مبنای رابطه یصفحه
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   همچنین طول وتر پره در هر مقطع انتخابی با توجه به 
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3 Blade Element theory 
4 Momentum theory 

ی چرخش در هر میزان چرخش وتر پره نسبت به صفحه

 آید.( بدست می4ی )مقطع انتخابی با توجه به رابطه

 

(4)                                     ( (α) )p i desii g in   

 

 توجه بای اهیزاو وی محوری القا فاکتور پارامتر دو تینها در

 .ندیآی م بدست( 6) و( 5ی )رابطه دو به
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   هر مقطع  یشمارنده i(، همچنین 7( الی )0در روابط )

دهند. ی پره را ارایه می( طرح اولیه7( الی )0روابط ) باشد.می

در این طرح اثر افت نوک در نظر گرفته نشده است. بنابراین 

شود. ( طی می03( الی )8جهت اصالح طرح نهایی روابط )

گیرد. حلقه تا زمانی که ی تکرار قرار میاین روابط در حلقه

کمتر از مقدار دلخواه شوند  a'و aاختالف مقادیر متوالی 

 یابد. ادامه می
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 در حمله، یهیزاو ،(8ی )رابطه از آمده بدست i به توجه با

 .شودیم محاسبه دوبارهی انتخاب مقطع

5 Blade Element Momentum Theory 
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(9       )                                           α ( )ii i p   

 

)( مقدار 9ی )در رابطه )ip آید.( بدست می4ی )از رابطه 

(، 9) یبدست آمده از رابطه αiدر این مرحله با توجه به 

ضرایب 
LC  و

dC  به نمودار خصوصیات جدید با توجه

( 00آیرودینامیکی ایرفویل انتخابی بدست آمده و در روابط )

 شوند.( جایگزین می02و )
( محاسبه شده و در 01ی )اثر افت نوک پره با توجه به رابطه

 شود.( اعمال می04( و )03(، )02روابط )
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آید ( بدست می00) یری از رابطهمقدار ضریب نیروی محو

 به قسمی که:

 

(00          )        
2'

2

σ 1 cos sin( )

sin ( )

L d

T

a C C
C

 



 
 

 

96/1TC( اگر00ی )در رابطه :آنگاه 
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96/1TC چنانچه و آنگاه: 
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( 04) یای جدید از رابطههمچنین ضریب فاکتور القای زاویه

 شود به شکلی که:تعیین می
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' پارامتر( 04) و( 02) روابط در
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 طراحی اولیه پره  -2

ی قطر روتور ابتدا باید توان خروجی توربین، برای محاسبه

ی کارکرد توربین، ضریب عملکرد چگالی هوای منطقه

، mی مکانیکی بازدهکرد، توربین، سرعت باد در شرایط کار

را مشخص نموده و  gی توربین ضریب انتقال جعبه دندهو 

 [.05( بدست آورد ]06ی )سپس شعاع روتور را از رابطه
 

(06 )                                  2 31

2
p m gP R U C    

 
                      است نیتوربی خروج توان eP(06ی )در رابطه

                                   هوای چگال  ،( لوواتیک 011) 

k/2  معادل) g m225/0)،U باد سرعت                    

m/ معادل) s 7)،R پره طول ای روتور شعاع                     

 m ،(47/1 معادل) توان بیضر pC ،(mحسب بر)

            انتقال بیضر g ،(9/1 معادلی )کیمکانی بازده

( 06) رابطه به توجه با. است شده گرفته درنظر( 9/1 معادل)

 توان و هیثان بر متر 7 متوسط باد سرعت گرفتن نظر در با

 آن پرهی برا متر 21  شعاع ، نیتورب نیای برا لوواتیک 011

 . آمد خواهد بدست
         ایرفویلبر اساس طراحی انجام شده با استفاده از 

NACA 63-215  گشتاور خروجی متر بر ثانیه  7با فرض باد

بر اساس معادالت  kw011ای برای توربین و سرعت زاویه

 آید.( به دست می08( و)07)
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 سازی بر پره توربین بادیانجام بهینه  -3

 برای مسئله بهینه سازی توربین بادی بسیارالگوریتم ژنتیک 

مناسب است. طراحی پره شامل پارامترهای مختلفی است که 

تواند در الگوریتم ژنتیک وارد شده و بهینه گردد. هر یک می
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در        OPTIMTOOLبرای اعمال الگوریتم ژنتیک از ابزار 

استفاده شده است. با استفاده از آنالیز  MATLABنرم افزار 

شود مورد المان مومنتوم هر عضوی که در هر نسلی تولید می

خروجی آن تعیین شود.  گیرد تا گشتاوربررسی قرار می

هنگامی که یک عضو گشتاور خروجی بیشتری دارد، برای 

شود. پارامترهای مختلفی که در نسل بعدی نگه داشته می

د توانند در فرآینآنالیز المان مومنتوم مشارکت دارند و می

بهینه سازی وارد شوند عبارتند از قطر توربین، تعداد پره، 

طول وتر، پیچش پره، زاویه نسبی باد، زاویه حمله و نوع 

ها و زاویه حمله به ها. در این تحقیق نوع ایرفویلایرفویل

ز ها اعنوان متغیرهای بهینه سازی انتخاب شده اند. ایرفویل

اند انتخاب  شده 0جدول  های مشخص شده درمیان ایرفویل

که به طور اختصاصی برای توربین بادی طراحی و استفاده 

 .اندشده
 سازیهای مورد استفاده در فرایند بهینه: ایرفویل 0جدول 

FX 61-168 24 NACA 63-215 1 

FX 61-184 25 NACA 63-218 2 

FX 38-153 26 NACA 63-221 3 

FX 66-S-161 27 NACA 63-415 4 

FX 66-S-196 28 NACA 63-418 5 

FX 66-S-196 V1 29 NACA 63-421 6 

FX 66-17A-17 30 NACA 64-415 7 

FX 66-17AII-182 31 NACA 64-421 8 

NACA 4415 32 NACA 65-415 9 

NACA 4412 33 NACA 65-421 10 

S814 34 FX S 02/1-158 11 

S809 35 FX S 03-182 12 

E387 36 FX S 02-196 13 

SD2030 37 FX 60-126/1 14 

S822 38 FX 60-157 15 

S834 39 FX 60-177 16 

SG6043 40 FX 63-137 17 

SG6040 41 FX 63-143 18 

SG6041 42 FX 63-145 19 

SG6042 43 FX 63-147 20 

  FX 63-158 21 

  FX 61-147 22 

  FX 61-163 23 

 

m/سازی برای یک سرعت باد مشخص )بهینه s7 انجام )

گرفته است. فرآیند بهینه سازی با در نظر گرفتن سه مقطع 

 شود. در طول پره آغاز می
این سه مقطع به ترتیب مقاطع ریشه، وسط و نوک خواهند 

بود. این روش انتخاب مقطع بر این اصل استوار است که هر 

 رفویلی متفاوتمقطع شرایط خاص خود را دارد بنابراین به ای

 نیاز خواهد داشت.
 .شودابتدای پره در نظر گرفته می %21ریشه ی پره در 

شود در وسط    مقطعی که جهت بهینه سازی انتخاب می

ی ریشه خواهد بود. بخش دوم پره وسط آن است که ناحیه

ای میان ریشه و نوک است. مقطع انتخابی از وسط پره ناحیه

گیرد. ناحیه سوم پره، نوک است می از شعاع پره قرار %51در 

مشخصات مقاطع  2پایانی پره قرار دارد. در جدول  %5که در 

 مختلف آمده است.

 
ها و زوایای سازی و ایرفویلمقاطع مورد نظر در فرآیند بهینه:  2جدول 

 حمله بهینه

  مقطع اول مقطع دوم مقطع سوم

5/09 01 2 
شعاع 

 مقطع)متر(

392/1 9417/1 12/3 
طول 

 وتر)متر(

 عدد رینولدز 0611111 2211111 0781111

FX 66-S-

196 
FX66-S-

196 v1 SG6041 
ایرفویل 

 بهینه

7 8 75/00 
زاویه حمله 

 بهینه)درجه(

 

با انتخاب این سه ایرفویل گشتاور خروجی توربین براساس 

 ، نسبت به طراحی اولیه افزایش خواهد یافت.0شکل 

 

 

 پره بهینه شده در قیاس با طراحی اولیهگشتاور خروجی :  0شکل 

 

، نسبت به 2همچنین توان خروجی توربین براساس شکل 

 طراحی اولیه افزایش خواهد یافت.

 



 دهمین همایش بین المللی انرژی

 

 گشتاور خروجی پره بهینه شده در قیاس با طراحی اولیه:  2شکل 

 
نتایج حاصل از بهینه سازی با طراحی اولیه  3در جدول 

 مقایسه شده است.

 
 مقایسه پره بهینه سازی شده با طراحی اولیه: 3جدول

  طراحی اولیه بهینه سازی شده

40941 37726 
گشتاور خروجی 

(Nm) 

042/000 011 
توان خروجی     

(kw) 

 

 pC( ، مقدار 09با قرار دادن توان خروجی جدید در معادله )

 بصورت زیر محاسبه می شود.

 

(09)                                                           52/1
pC  

                                    
درصد ابتدای  21تا  (SG6041)ایرفویل انتخاب شده در ریشه 

 m09تا  m4رود. از فاصله اول پره ( به کار می m4پره ) در 

استفاده خواهد  (FX 66-S-196 v1)از ایرفویل مقطع وسط 

شد و در یک متر آخر پره جایی که افت نوک اثرات قابل 

        ( استفاده FX 66-S-196توجه است از ایرفویل نوک )

 شود.می

 نتیجه گیری  -4

د با روشی جدی توربین بادی پره سازیبهینهدر این تحقیق 

در این تحقیق با در نظر گرفتن سه مقطع انجام شده است. 

های بهینه با زوایای حمله بهینه برای در طول پره ایرفویل

د که دهنتایج این تحقیق نشان میاین سه مقطع بدست آمد. 

روش انتخاب ایرفویل به کار رفته در این تحقیق می تواند 

تاثیر قابل توجهی در افزایش توان خروجی پره داشته باشد و 

و همچنین توان و گشتاور  %5ضریب توان را به میزان 

 .افزایش دهد %0/00خروجی را به میزان 
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