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چکيده
در این تحقیق اترات ناشيی از عبور موانع متوالی از مقابل جریان مورد بررسيی قرار گرفته اسيت .به این منظور مشخصات جریان الیه مرزی روی
یک صيفحه تخت در پایین دسيت موانع تعیین شيد .برای شيبیهسيازی عددی جریان ،یک شبکه متحرك خاص مدنظر قرار گرفته است .در این
روش ،قسيمتی از شيبکه درون شيبکه اصلی حرتت ترده و با توجه به ساختار در نظر گرفته شده ،تغییر منظم اتصاالت توسط برنامه قابل انجام
اسييت .به این ترتیب بدون تاهش تیفیت شييبکه ،حرتت اجسييام مختلف در درون جریان حتی در ابعاد بزر را میتوان شييبیهسييازی نمود .در
برنامه نوشته شده به منظور تحلیل جریان ،معادالت غیردائم ناویر -استوتس به روش گسستهسازی مرتزی مورد استفاده قرار گرفتند .به منظور
مدلسيازی آشيفتگی از مدل دو معادلهی 𝜀  𝑘 −اسيتفاده شده است .تغییرات سرعت در داخل الیه مرزی روی صفحه ثابت بدست آمده و نتایج
تحقیق با دادههای تجربی مقایسه شده است .نتایج تحقیق تطابق خوبی با دادههای آزمایشگاهی را نشان میدهد.

واژههاي کليدي :شبکه متحرك ،موانع متوالی ،الیه مرزی ،شبیهسازی عددی

Numerical study of boundary layer flow in downstream moving
cascade blades
1st Mohammad Mahdi Razzaghi

Abstract
This study investigates the effects of cascade blades that are passed through the flow. To this end, the
characteristics of boundary layer flow is obtained on a fixed plate in downstream. A special moving grid
has been introduced for the numerical simulation of flow. In this method, a zone of the grid moves inside
the main grid. Regarding the defined plan, the regular changes of grid connections can be carried out by the
program. Therefore, movement of different bodies in the flow can be simulated even in large sizes without
reducing the quality of grid. In the written code, the unsteady form of the Navier-Stokes equations is solved
using an averaging method. For turbulent modeling, a two-equation k −ε model is used. Velocity profile at
the boundary layer on the flat plate is calculated. The results are validated with experimental data and good
agreements among the results are observed.
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مقدمه
در بیشيتر موارد شيبیهسيازی جریان روی سييطس جسم با
فرض یکنواخت بودن جریان باالدسيييت انجام میشيييود .اما در
صيورت وجود موانع در مسیر جریان ،جریان باالدست ناپایدار و
مغشوش خواهد بود .از جمله در توربوماشینها ته عبور پرههای
روتور از مقابل جریان باعث میشود تا جریان رسیده به پرههای
استاتور جریانی ناپایا و مغشوش باشد .ارتعاش ،تولید صدای زیاد
و بازده پایین از جمله مشکالت مرسوم در این ماشینهاست .به
همین علت مطالعه مشييخصييات و ویژگیهای جریان عبوری در
این شرایط مورد توجه محققان قرار گرفته است.
پیچیدگیهای جریان ناشييی از سييهبعدی بودن ،ناپایداری،
اغتشاش و تاثیرات الیه مرزی محققان را به استفاده از روشهای
تجربی متمایل ترده اسييت .در بیشييتر موارد ،مطالعات در حالت
پایدار و بدون اسيتفاده از قطعات متحرك انجام میشود [.]0-9
در یيک مجموعيه از مطالعات دقیقتر ،قطعات متحرك از مقابل
جریان در تونل باد عبور داده شييده و مشييخصييات مورد نظر در
پيایین دسيييت این قطعات متحرك مورد بررسيييی قرار گرفتند
[.]4-6
شبیهسازی عددی این مسائل ،اخیرا مورد توجه قرار گرفته
اسيييت .ماهیت متحرك قطعات ،اسيييتفاده از روشهای شيييبکه
متحرك را ناگزیر مینماید .از جمله این روشها ،روش شبکههای
همپوشان ،دینامیک و لغزشی است.
در شبکه همپوشان در اطراف هر جسم متحرك یک شبکه
جيداگيانيه در نظر گرفتيه میشيييود .اسيييتفاده از این روش در
جابجاییهای بزر و همزمان چند جسيم سودمند است .با این
حال برای تحلیل جریان الزم اسيييت تا انتقال اطالعات بین این
شييبکههای محلی و شييبکه اصييلی در هر مرحله انجام شييود.
محاسبات فراوان و حجم حافظه زیاد با توجه به تعدد شبکههای
مورد استفاده ،از مشکالت روش شبکه همپوشان است [.]8-01
در این روش ب يه منظور سيييهولييت در انتقييال اطالعييات ات را
شيبکهبندی بصيورت باسيازمان انجام میشود البته در برخی از
تاربردها ،شييبکهبندی بی سييازمان نیز مورد مطالعه قرار گرفته
است[.]09-00
در روش شيبکه دینامیک ،مدلسازی حرتت جسم با تغییر
حجم المانهای شيبکه انجام میشيود .تعداد نقا استفاده شده
در این روش نسيبت به شيبکه همپوشيان بسيیار تمتر است اما
اسييتفاده از این روش در جابجاییهای بزر جسييم ،به تاهش

رزاقی

تیفیت شبکه منجر میشود [ .]04-09شبکه بندی مجدد بطور
موضيعی یکی از روشيهای اسيتفاده شده برای جلوگیری از افت
تیفیت شييبکه دینامیک اسييت[ .]06راهکار دیگر اسييتفاده از
فنرهای پیچشی در شبکه دینامیک است[.]08-09
در روش شييبکه لغزشييی میدان جریان به دو بخش مجزا
تقسييیم میشييود .پس از حرتت جسييم ،این دو بخش بر روی
یکدیگر می لغزند .پس از لغزش این دو ناحیه بر روی یکدیگر در
هر گام زمانی ،جریان با در نظر گرفتن اثر متقابل دو بخش حل
میشيييود .دو ایيده متفاوت جهت حل جریان در روش شيييبکه
لغزشييی وجود دارد ،ایده تغییرات هندسييی و ایده رابط عمومی
شبکه.
در روش اول پس از حرتت شييبکه ،اتصييال میان نقا دو
بخش برقرار شيده و جریان حل میشود .سپس اتصاالت از بین
رفته و دو بخش شيييبکه بر روی یکدیگر میلغزند .انجام مراحل
اتصيال و جدایش نقا شبکه و تشکیل نقا معلق ،زمان نسبتا
زیيادی را بيه خود اختصييياص میدهيد .از طرفی گياهی اوقات
تشيييکیل شيييبکه متعارف پس از اتصيييال صيييفحات امکانپذیر
نمیباشد.
در روش دوم بيه منظور محياسيييبيه پيارامترهای جریان،
میانیابی وزنی در محل اتصيال دو بخش انجام میشود .میانیابی
وزنی با توجه به درصد سطس مشترك میان اضالع المانها انجام
میشيود .محاسيبه سيطس مشيترك میان چند ضلعیها نیازمند
الگوریتمهيای خياص و زميانبر بوده تيه فرآیند حل را بسيييیار
طوالنی میتند [ .]21-20این روش در شيييبیهسيييازی جریان
درون پمپها و توربوماشینها تاربرد فراوانی دارد [.]22-22
داشييتن شييبکه متحرتی ته معایب روشييهای موجود م ل
نیياز به انتقال اطالعات ،محدودیت در جابجایی ،تشيييکیل نقا
معلق و نیاز به الگوریتمهای خاص برای میانیابی وزنی را نداشته
باشد میتواند بسیار سودمند باشد [.]29-28
در آزمایشگاهها به منظور شبیهسازی حرتت موانع ،یک سیستم
نوار متحرك را در تنار تونل باد بکار میگیرند .اسيييتفاده از یک
روش مشييابه برای شييبیهسييازی عددی ایده اصييلی این تحقیق
است .مدل شامل مجموعهی از ایرفویلهای آبشاری است ته در
باالدست یک صفحه ثابت قرار گرفتند .این ایرفویلها بر روی یک
شيييبکيه متحرك نواری حرتيت میتنند .در این روش با تغییر
منظم اتصيياالت بدون تاهش تیفیت شييبکه ،حرتات جسييم در
ابعاد بزر قابل شبیهسازی است.

بررسی عددی جریان الیه مرزی در پایین دست موانع متحرك متوالی

در برنامه نوشته شده به منظور تحلیل جریان ،از یک روش
مبتنی بر اختالف مرتزی برای محاسييبه شييارها اسييتفاده شييده
است .در این روش ،برای جلوگیری از نوسانات نامیرا ایجاد شده
از ترمهای مسيتهلکتننده روش اصالح شده جیمسون استفاده
شييده اسييت .به منظور انتگرالگیری زمانی معادالت و محاسييبه
پاسيخ حالت غیردائم از یک روش ضمنی دو زمانه با دقت مرتبه
دو اسييتفاده میشييود [ .]29-91در نهایت نتایج بدسييت آمده با
مطالعات آزمایشيگاهی انجام شييده در مرجع [ ]9مقایسييه شييده
است.
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ارزیابی حسياسيیت حل نسيبت به سيایز شبکه ،از شبکههای با
تعداد المانها و نقا مختلف استفاده شد (جدول .)0
جدول  -0مشخصات شبکه های مورد استفاده
نوع شبکه

تعداد نقا

تعداد المانها

درشت

291912

229288

متوسط

288944

282920

ریز

999228

401229

تشريح مدل
در یک حالت مدل شامل یک صفحه ثابت بدون هیچ مانع
متحرك اسيييت و در حالت دیگر مجموعهی از موانع متحرك از
مقابل صفحه عبور داده میشوند در این حالت به منظور مقایسه
نتایج شيبیهسيازی عددی با دادههای تجربی ،مدل مطالعه شده
در مرجع [ ]9مدنظر قرار گرفت .همانطور ته در شييکل  0نشان
داده شيده است در این مدل ایرفویلهای متحرك متوالی ،عمود
بر مسيیر جریان اصلی حرتت ترده و یک صفحه ثابت در پایین
دست آنها قرار گرفته است .مقطع ایرفویلها  NACA0024با
طول وتر 𝑚𝑚 21بوده ته در فاصيييله 𝑚𝑚 011از هم قرار
گرفتهاند .ضيخامت صيفحه صياف 𝑚𝑚 02بوده و فاصله مابین
لبه فرار ایرفویل و لبه حمله صفحه ثابت 𝑚𝑚 41در نظر گرفته
شده است.

شکل - 2ميدان محاسباتي و شرايط مرزي

سيياختار در نظر گرفته شييده برای شييبکه بندی میدان در
شکل  9نشان داده شده است.

شکل  - 1شماتيك مدل آزمايشگاهي(ايرفويل متحرك ،صفحه ثابت
و پراب سيم داغ) []6

میدان محاسباتی شامل صفحه ثابت و ایرفویلهای متحرك
در شيکل  2نشيان داده شده است .شرایط مرزی در نظر گرفته
شده نیز در شکل نشان داده شدند .برای شبکه بندی با توجه به
سييياختار شيييبکه و نیز به منظور یکسيييان بودن نوع المانها از
المانهای چهارگوش در تل شيبکه استفاده شده است .به منظور

شکل  -3شبکه محاسباتي در نظر گرفته شده پيرامون صفحه و
مجموعه ايرفويلها
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در آزمایشيگاهها به منظور شبیهسازی حرتت ایرفویلها از
نوار متحرتی شيييبیيه بيه نوار نقاله در تنار تونل باد اسيييتفاده
میتنند .با حرتت تردن این نوار ،ایرفویلهای متوالی متصل به
آن از مقابل جریان داخلی در تونل باد عبور میتند .اسييتفاده از
روشی مشابه در شبیهسازی عددی ایرفویلهای متوالی متحرك
می تواند بسيیار مفید باشد .به همین جهت در شبکه محاسباتی
مورد اسيييتفاده یک نوار بیضيييوی متحرك در نظر گرفته شيييد
(شکل.)9
المانهای این نوار بیضوی (المانهای قرمز رنگ) به صورت
ثابت و بدون تغییر شکل در داخل شبکه اصلی حرتت میتنند.
بقیه قسيمتهای شبکه (المانهای آبی رنگ) تامال ثابت بوده و
هیچ حرتيت و تغییر شيييکلی ندارند .به این ترتیب ایرفویلهای
روی نوار بیضيوی ،به سمت باال حرتت ترده و بصورت خطی از
مقابل صفحه ثابت عبور میتنند.
برای این ته حرتت شبکه امکانپذیر باشد مابین قسمتهای ثابت
و متحرك یک الیه المان تغییر شکلپذیر استفاده میشود (المانهای
سيبز رنگ) .بنابراین دو الیه المان بیضييوی شيکل مابین قسييمتهای
ثابت و متحرك ایجاد میشود .با توجه به این ته این المانها یک حلقه
بسيته را تشيکیل میدهند با تغییر منظم اتصاالت آنها میتوان تغییر
شيييکيلها را از بین برد .به عبارت دیگر بعد از رسيييیدن هر نقطه به
موقعیت نقطه همسييایه ،اتصيياالت تغییر ترده و به نقطه روبروی خود
متصل میشود .جزئیات مربو به حرتت و تغییر اتصاالت در شکل 4
نشان داده شده است.

در شيکل باالیی ( -4الف) شبکه بزرگنمایی شده قبل از حرتت
ایرفویلها به سمت باال نشان داده شده است .در شکل میانی (-4
ب) تغییر شيکلهای ایجاد شيده در المانهای سبز رنگ بعد از
جيابجيایی بيه اندازه طول یک المان دیده میشيييود .در نهایت،
شيکل پایینی ( -4پ) نحوه تغییر اتصاالت و از بین بردن تغییر
شيييکلها را نشيييان میدهد .به منظور رسيييیدن به درك بهتر،
درشکلهای سمت چپ گرهها نامگذاری شدهاند.
تحليل جريان
برای تحلیييل جریييان از فرم دو بُعييدی ،لز  ،غیردائم و
تراتمپذیر معادالت ناویر -استوتس استفاده شده است .معادالت
مذتور در شييکل بقایی و در حالت بیبُعدشييده به صييورت زیر
هستند:
()0

) ∂Q ∂(F 𝑖 − F V ) ∂(Gi − Gv
+
+
=0
∂t
∂x
∂y
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 Qبردار متغیرهای بقایی و  Fو  Gبردارهای شييار جابجایی
و لز در جهتهای مختلف هسيتند .به منظور مدلسازی آشفتگی از
مدل دو معادلهی 𝜀  𝑘 −اسيييتفاده شيييده اسيييت .معادالت انتقال
آشفتگی در فرم متوسطگیری شده را بصورت زیر میتوان نوشت:
()2

) ∂Q 𝑡 ∂(Fti − Ftv ) ∂(Gti − Gtv
+
+
= St
∂t
∂x
∂y

𝑡 Qبردار متغیرهای بقایی و  Fو  Gبردارهای شييار جابجایی و
پخش هستند .ترم چشمه  Stبه منظور تولید و اتالف مقادیر آشفتگی
اضافه شده است.
معادالت آشييفتگی بصييورت تامال توپل با معادالت جریان حل
شييدهاند ،بدین معنی ته دو معادله مدل آشييفتگی نیز مانند معادالت
مومنتم و انرژی به دسييتگاه معادالت حاتم اضييافه شييده و بجای حل

دسيتگاه معادالت چهارمعادلهی ،دسيتگاهی شش معادلهی حل
میگردد .با این روش دقت پاسييخها و نرخ همگرایی نسييبت به
روشهای حل مرحلهی معادالت جریان متوسيييط و آشيييفتگی
بهبود مییابد.
با نوشتن معادله ( )0برای تمامی المانهای میدان ،یک دستگاه
معادالت دیفرانسیل حاصل میشود:
d
()9
(Q A ) + R i (Q) = 0
dt i i
در معادله فوق ،ترم اول نشيياندهنده میزان تغییر خواص داخل
حجم تنترل نسيبت به زمان بوده و ) R i (Qشارهای جابجایی و لز
از سييطوح حجم تنترل را نشييان میدهد .با توجه به ثابت بودن فرم
المانهای خار از الیه تغییر شکلپذیر (المان های آبی و قرمز رنگ)،
این المانها هیچ تغییر سيطحی نسبت به زمان ندارند .المانهای الیه
تغییر شييکلپذیر (المانهای سييبز رنگ) هم با در نظر گرفتن تقارن
موجود ،تغییر سيطحی نسيبت به زمان نداشته و میتوان نتیجهگیری
ترد ته حجم تلیه المانها نسيبت به زمان ثابت است و رابطه ( )9را
به صورت زیر بازنویسی نمود:
d
()4
𝐴i (Q i ) + R i (Q) = 0
dt
اسيتفاده از رابطه ( )4و عدم نیاز به محاسيبه سطس المانها در
هر مرحله موجب افزایش بسیار زیادی در سرعت حل میگردد.
متغیر بقيایی بر روی وجوه حجم تنترل بييا اسيييتفياده از روش
متوسييطگیری مقادیر بقایی نقا تنترلی المانهای مجاور محاسييبه
شده است .در این روش الزم است ترمهای استهالك مصنوعی نیز به
رابطه ( )4اضافه شوند.
d
()2
𝐴i (Q i ) + R i (Q) − Di (Q) = 0
dt

برای محاسيبه ترم اسيتهالك مصنوعی از روش جیمسون
استفاده شده است.

بررسی عددی جریان الیه مرزی در پایین دست موانع متحرك متوالی
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رزاقی

برای انتگرالگیری زميانی معيادالت از یک روش ضيييمنی
دوزمانه اسيتفاده شيده اسيت .در زمان حقیقی از روش پسرو با
دقت مرتبه دو استفاده میشود.
3
2
) (Q i n+1 Ai n+1 ) − (Q i n Ai n
2∆t
∆t
1
n−1 n−1
+
Ai )] +
(Q
2∆t i
n+1
R i (Q ) − Di (Qn+1 ) = 0
[

()9

معيادله فوق در هر گام زمانی به صيييورت زیر بازنویسيييی
میشود:

باقیماندهها استفاده شده است.
نتايج
در ابتدا به منظور بررسييی دقت و صييحت شييبکه محاسييباتی و
حلگر ،جریان در حالت دائم مورد بررسييی قرار گرفت .بدین صييورت
ته ایرفویلها هیچ حرتتی نداشته و توزیع سرعت در الیه مرزی روی
صيفحه تخت در فواصيل مختلف از لبه صيفحه محاسيبه شدند .نتایج

برای فواصل 𝑚  0.5 𝑚 ، 0.3 𝑚 ، 0.1و

𝑚  0.7از لبه صفحه در

شکل  2نشان داده شده است.

∂Q i n+1
()6
Ai
+ R∗i (Qn+1 ) = 0
∂τ
تيه در این رابطيه زمان مجازی و )  R∗i (Qn+1باقیمانده

غیردائم نامیده و به صورت زیر تعریف میگردد:
3
) (Q n+1 Ai n+1
2∆t i
2
) − (Q i n Ai n
∆t
1
+
]) (Q n−1 Ai n−1
2∆t i
) + R i (Qn+1
) − Di (Qn+1

()8

[ = ) R∗i (Qn+1

برای حل معادله ( )6از روش صييریس رانگ-توتا اسييتفاده
شده است .روش چهارمرحلهای رانگ-توتا به صورت زیر است:
m

Q(0) = (Qn+1
)
i

)∆τ ∗ (0
) R (Q
Ai i
)∆τ ∗ (1
Q(2) = Q(0) −∝2
) R (Q
Ai i
)∆τ ∗ (2
Q(3) = Q(0) −∝3
) R (Q
Ai i
)∆τ ∗ (3
Q(4) = Q(0) −∝4
) R (Q
Ai i
m+1
)= Q(4
(Qn+1
)
i
Q(1) = Q(0) −∝1

()9

ته:

()01

) R∗i (Ql

3
2
) (Q i n+1 Ai n+1 ) − (Q i n Ai n
2∆t
∆t
1
n−1 n−1
+
) Ai )] + R i (Ql
(Q
2∆t i
) − Di (Q0
[=

و مقادیر ثابت  α3 , α2 , α1و  α4به ترتیب 1, 0.5, 0.33, 0.25

در نظر گرفته شدهاند.
بيه منظور افزایش سيييرعيت حيل از روشهيای تسيييریعتننده
همگرایی مانند گام زمانی محلی ،آنتالپی میراتننده و هموارساز

شکل  -5توزيع سرعت در اليه مرزي براي فواصل مختلف از لبه
صفحه ( )xدر جريان حالت دائم

بررسی عددی جریان الیه مرزی در پایین دست موانع متحرك متوالی

در همه مدلها سييرعت ورودی جریان u0 = 3.0 𝑚⁄s
در نظر گرفته شيده و نتایج نسبت به آن بیبعد شدند .در فاصله
 𝑥 = 0.1تفاوت بیشتری بین نتایج بدست آمده و آزمایشگاهی
] [6دیده میشود اما با افزایش فاصله از لبه صفحه ،نتایج تطابق
بیشيتری پیدا میتنند .این امر میتواند ناشی از عدم پیشبینی
دقیق جریان گذار در لبه جلویی صيييفحه ،توسيييط روش عددی
باشد.
در حياليت جریان غیردائم ،ایرفویلها بصيييورت خطی و با
سيييرعتهای  u𝑟 = 3.0 𝑚⁄s ، u𝑟 = 2.0 𝑚⁄sو = 𝑟u
 4.0 𝑚⁄sاز مقابل صيييفحه عبور میتنند .با توجه به فاصيييله
ایرفویيلهيا ،فرتيانس پخش گردابيه در مقيابيل صيييفحه تخت
𝑧𝐻  𝑓 = 30 𝐻𝑧 ، 𝑓 = 20و 𝑧𝐻  𝑓 = 40می بيياشيييد.
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شکل  -9توزيع سرعت در اليه مرزي در فاصله 𝒎 𝟓  𝟎.از لبه
صفحه براي فرکانس 𝒛𝑯 𝟎𝟐 = 𝒇

نتایج بدست آمده در شکلهای  9تا  00نشان داده شده است.

شکل  -11توزيع سرعت در اليه مرزي در فاصله 𝒎 𝟓  𝟎.از لبه
صفحه براي فرکانس 𝒛𝑯 𝟎𝟑 = 𝒇

شکل  -6توزيع سرعت در اليه مرزي در فاصله 𝒎 𝟏  𝟎.از لبه
صفحه براي فرکانس 𝒛𝑯 𝟎𝟐 = 𝒇

شکل  -11توزيع سرعت در اليه مرزي در فاصله 𝒎 𝟓  𝟎.از لبه
صفحه براي فرکانس 𝒛𝑯 𝟎𝟒 = 𝒇
شکل  -7توزيع سرعت در اليه مرزي در فاصله 𝒎 𝟏  𝟎.از لبه
صفحه براي فرکانس 𝒛𝑯 𝟎𝟑 = 𝒇

شکل  -8توزيع سرعت در اليه مرزي در فاصله 𝒎 𝟏  𝟎.از لبه
صفحه براي فرکانس 𝒛𝑯 𝟎𝟒 = 𝒇

برای فرتانسهای  21و  91هرتز ،نتایج عددی با یک تفاوت تم
دارای روندی مشابه با مقادیر آزمایشگاهی هستند .در فرتانس
 41هرتز نتایج عددی در دو طرف نتایج آزمایشگاهی قرار
گرفتهاند و دادههای بدست آمده همدیگر را در یک نقطه قطع
میتنند .در مجموع ،نزدیکی زیادی بین نتایج عددی حاضر با
دادههای آزمایشگاهی دیده میشود .تانتورهای ورتیستی و
توربوالنس در شکل  ،02اثرات ناشی از عبور پرهها بر جریان پایین
دست روی صفحه استاتور را نشان میدهند.

رزاقی
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 حذف مشکالت مرتبط با شبکههای لغزشی م ل تشکیل نقامعلق و یييا نیياز بيه الگوریتمهييای پیچیيده و زميانبر بييه منظور
.میانیابی وزنی در سطس مشترك المانها
 دقت خوب و عملکرد مناسيييب روش،نتایج بدسيييت آمده
 به تارگیری روش در شبیهسازی.استفاده شده را نشان میدهند
.اجسام متحرك پیشنهاد میشود
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