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چکیده
فع ال جری ان ب ر روی ب الواره ب ا-در مطالعه پیشرو با بهینه یابی طول و ارتفاع توزیع المانهای زبری که بهعنوان ابزاری کارآمد در کنترل غی ر
 سعی در بررسی تأثیر المانهای زبری ب ر م داره ای ف از پرتری ت و بهب ود بخش یدن ب ه عملک رد، میباشد،NASA- LS)1000( سطح مقطع
 عدد رینولدز و زاویه حمله به ترتیب در مق ادیر، بهمنظور دست یافتن به اهداف این تحقیق.آیرودینامیکی بالواره مذکور در دستور کار بوده است
 در این تحقیق با رویکردی عددی تأثیر توزیع المانه ای زب ری ب ر رفت ار.و زوایای پیش از واماندگی درجه تنظیمشده است
 شایانذکر است در راستای پ رواز ریزپرن دهه ا ب ه دلی ل. توسط مدارهای فاز پرتریت در دستور کار بوده است،جریان گذرنده روی بالواره مذکور
 ظهور پدیدۀ شناختهشدۀ حباب جداش ده آرام رری بالور وع اس ت و ازآنا اییک ه پدی دۀ م ذکور عملک رد،ابعاد کوچک و سرعت حرکت پایین
 بررسی و کنترل آن میتوان د پ ارامتری کلی دی محس وب، شناخت،آیرودینامیکی و الگوهای مدار فاز پرتریت را بشدت تحت تأثیر ررار میدهد
 همنن ین توزی ع. نتایج حاصله نشان از پدیدار شدن حلقههای تودرتو از مدار فاز پرتریت متأثر از تغییرات آرایش جری ان دارن د، دراینبین.شود
 ش ناخته ش ود و مبن ای ک ار،زبری در ابعاد و مکان مناسب میتواند تا درصدهای باالیی بهعنوان عامل کمککننده به اف زایش عملک رد ب الواره
.طراحان ریزپرندهها ررار گیرد
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Effect of Optimized Roughness Distribution Elements on the Behavior
of Phase Portrait Circuits in Critical Reynolds
Hossein JABBARI,Ali Esmaeili and Mohammad Hasan Djavareshkian*

Abstract
Optimization of the height and length distribution of roughness elements as an effective passive flow
control tool was investigated in the current study. The purpose of this paper was to investigate the
roughness element's effect and its location on upstream of the laminar separation bubble from phase
portrait point of view. Consequently, the effect of the roughness element features on the bubble's behavior
is considered on the vortices behind the NASA-LS0417 cross-section at the pre-stall angles. The
consequences express that the distribution of roughness in the appropriate dimensions and location could
contribute to increasing the performance of the aerofoil and the interaction of vortices produced by
roughness elements with shear layers on the suction side. It is worth noting that due to the small size and
low velocity of the flight of MAVs, the formation of the well-known phenomenon of laminar separation
bubble is almost imminent. Since this phenomenon greatly affects the aerodynamic performance and
patterns of the Phase portrait circuit, its recognition, investigation, and control can be a key parameter. In
the meantime, the results show the emergence of nested loops from the Phase portrait circuit due to flow
arrangement changes. Also, the distribution of roughness in the appropriate dimensions and location can
be recognized as a factor that helps to increase the performance of the aerofoil, and can be the basis of the
work of MAV designers.
Key words: Micro Aerial Vehicle (MAV), Laminar Separation Bubble (LSB), Roughness element,
Critical Reynolds, Passive flow control, Frequencies analysis, Phase portrait.
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مقدمه
با پیشرفت روزافزون عل م در زمین هه ای عل وم مختل ،
معای ب موج ود ،ک ه عملک رد مکانیس م م دنظر را ه دف ر رار
میدهند ،شناساییشده و پژوهشگران ر ادر خواهن د ب ود ت ا ب ا
تکیهبر روشهای کنترلی ،بر معایب گریزناپذیر فائق آیند ،که در
این میان علوم کاربردی هوافضا و مکانیک از این راعده مستثنی
نخواهند بود .در سالهای اخیر عالر ه ب ه س اخت و اس تفاده از
هواپیماهای بدون سرنشین بهمنظور خ دماترس انی در ص نایع
مختل ن من جل وگیری از تلف ات انس انی ،ب یشازپ یش
افزایشیافته است .این پرندهها در مقایسه ب ا دیگ ر هواپیماه ا،
ازنظر ابعادی کوچک بوده و با توجه به جث ه کوچ ک و س رعت
پروازی کمِ آنه ا ،معم والا ازنقط هنظ ر آیرودین امیکی هم واره
مشکالتی را به همراه دارند که بهمنظور به رهمن دی از ح داکثر
توانایی آنها ،لزوم بر ،برطرف ک ردن ای ن ای رادات و مش کالت
موجود را نروری به نظر م یرس اند [ .]2 ,0ازآنا اییک ه ای ن
میکرو رباتهای پرنده دارای ابعاد کوچکی هستند و همننین از
سرعت پروازی کمی برخوردارند ،مح دودۀ عملک ردی آنه ا در
ناحیه جریان با رینولدز پایین

ر رار م یگی رد،

بهگونهای که آیرودینامیک و الگوهای جریان اطراف ریزپرندهه ا
کامالا متأثر از بازۀ رینولدز پروازی آنها میباشد .بهعبارتدیگ ر،
عمدۀ مشکل این دس ته از پرن دهه ا در ب ازۀ رینول دز بحران ی،
پینیدگی در رفتار و الگوهای جریان است که از مهمترین آنها
شکلگیری حباب جداشده آرام میباشد ،بهنوعی که حضور این
پدیدۀ شناخته ش ده ب ر روی س طح ب الواره ،ک اهش چش مگیر
عملکرد آیرودینامیکی را به همراه دارد و این بدان معناست ک ه
پرواز میکرو پرن دهه ا در ای ن ب ازۀ خ ا از ع دد رینول دز ب ا
مشکالت عدیده ای روبهرو اس ت .دروار ع آنن ه در ای ن ناحی ه
پروازی باعث کاهش عملکرد سطوح تولید برآ م یش ود ،وج ود
الیهمرزی آرام و تمای ل آن ب ه ج دا ش دن از س طح ،حت ی در
زوایای حمله پایین است [ .]0 ,3بهعبارتیدیگر ،با گ ذر جری ان
از روی یک ب ال ،الی هم رزی آرام ی ک ه در لب ه حمل ه جس م
تشکیل شده ،انرژی(جنبشی) کافی برای طی کردن مس یر روی
آن سطح را ندارد و جریان ورودی نمیتواند ممنتم موردنی از را
به داخل الیهمرزی آرام انتقال دهد و به همین عل ت منا ر ب ه
جدا شدن جریان الیهمرزی آرام از سطح بال م یش ود .در ای ن
حالت ،ناحیه جداشده رشد بیشتری داشته و مقداری از جری ان
با ممنتم بیشتر در الی هه ای ب االیی جری ان آزاد را ب ه داخ ل
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الیهمرزی میکشد و در نتیاه این افزایش ممنتم سبب میشود
ک ه جری ان جداش ده از س طح ،ما دد ب ه س طح برگ ردد.
بهعبارتدیگر ،حب اب جداش ده الی هم رزی آرام در س طح ب ال
تشکیل میشود که ای ن حب اب ت أثیر بس زایی در پارامتره ای
عملکردی بال دارد [ .]1 ,2در دهههای گذشته تحقیقات زیادی
بهمنظور شناخت فیزیک و رفت ار ای ن پدی ده ،انا ام پذیرفت ه،
بهعن وانمث ال ،هنس ین و همک ارانش [ ]3جری ان ب ا رینول دز
 ،021111همراه با حباب جداشده در الی هم رزی آرام را م ورد
بررسی ررار دادند که حاکی از ت أثیر منف ی ای ن حب ابه ا ب ر
عملکرد بالوارهها میباشد .همننین در ادامه مشاهده کردند ک ه
عملکرد برآ در ناحیه ربل و بعد از واماندگی ،به هندس ۀ ب الواره
بستگی دارد و پیدایش حباب در سطح آن ،منار به تغییر شکل
مؤثر بالواره شده ،به طریقی رادر به خنث ی ک ردن اث رات روش
کنترلی استفادهشده توسط آنها م یباش د .چن ین نت ایای ب ا
تحقیقات جباری و همکاران [ ،]0نیز تطابق دارد چراکه آنان نیز
بر اثر منفی وجود حباب جدایش حتی در شرایط نزدیک س طح
تأکید داشتند .یان و همک اران [ ]0نی ز دریافتن د ک ه ب رای
کنترل این پدیدۀ نامطلوب ،میبایست ویژگیه ای ای ن پدی ده
اعم از طول ،نخامت و عوامل مؤثر بر آنه ا را ش ناخت .آنه ا
نشان دادند که ب ا تغیی ر زاوی ه حمل ه ،ط ول حب اب ج دایش
بیشازپیش متأثر بوده بهگونهای که با افزایش زاویه حمله ،طول
حباب تا حدود  21درصد کاهش مییابد و این در ح الی اس ت
که نخامت حباب تنها  0درصد تغییرات داشته است.
ابزاری کارآمد که با تغییر در نحوی توزیع جریان ر ادر
به کنترل جریان در جهت بهب ود عملک رد آیرودین امیکی ای ن
دسته از پرندهها میباشد ،استفاده از المان زب ری تح ت عن وان
شیوی کنترلی غیر-فعال جری ان ،م یباش د .دروار ع زب ریه ا
به طورکلی از دهۀ  0031به صورت تاربی توس ط نیک ورادس و
کلبروک [ ]00-8مورد بررسی ر رار گرف ت ب ه گون های ی ک ه
تمامی تحقیقات اناام شده با در نظر گرفتن اثر المان زب ری ب ر
روی نمونههای م وردنظر ،اش اره ب ر تغیی رات چش مگیر رفت ار
جریان دارند و این روند مورد تأیید بسیاری از مطالعات پیش ین
عددی [ ]00-02و تاربی [ ]00-01صورت گرفت ه در گذش ته
میباشد .به عبارتی آنها بر این باور بودند که در الیههای برشی
برای نمونه های زبر شده شاهد ک اهش ان رژیجنبش یآش فته0
بودند .همننین بر این نکته تأکید داشته ان د ک ه زب ری س طح
Turbulence kinetic energy
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تأثیر توزیع المانهای زبری بهینه یابی شده

باعث افزایش روند انتقال فرآیند آرام-به-آشفته میش ود و ای ن
فرایند در الیهمرزی متأثر از المان زب ری ،منا ر ب ه ش تاب در
ناحیه گذار شده و بهنوعی کوتاهتر شدن طول ای ن ناحی ه را ب ه
همراه دارد [ .]21-08 ,02از جمله نکاتی که بهصورت س طحی
در مطالعات پیشین بیان شده است ،تأثیر نحوی توزیع زبری ب ر
عملکرد میکرو پرندهها در محدودۀ رینولدز بحرانی است ،چراکه
در نتایج نشان داده شده است که افزایش بیش اندازه زبری چ ه
ازنقطه نظر ارتفاع و چه تراکم ،خود عاملی برای اف زایش پس ای
فشاری شده که میتواند اثر انسداد را تشدید کند.
با توجه به مطالعات پیشین که بر عدم توج ه ک افی در
یافتن تأثیر حالتی بهینه از توزیع زبری بر رفت ار م دارهای ف از
پرتریت 2داللت دارد ،در مطالعۀ پیشرو بهمنظور استفاده از این
روش کنترل غیر-فعال ،سعی در یافتن حالتی بهینه ازنقطهنظ ر
طول و ارتفاع المان زبری در دستور کار بوده است که میتوان د
تأثیر شگرفی در روند بهبود عملکرد آیرودینامیکی داشته باش د
و بهعالوه با شفافیت الگوی مدارهای فاز میتواند فیزیک جریان
را بیشازپیش درک و متعارباا تحلیل و کنترل کرد.
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دو معادله انتقالی انافی برای پیشبینی دریق ناحیه گذار است
[ ]23 ,22در حقیقت ،به دنبال مطرحش دن پیش نهادۀ منت ر و
النگتری [ ،]20مدل آش فتگی  k-ω SSTب ا دو معادل ه انتق ال
ترکیبشده که به ترتیب برای اینترمیتنس ی (متن اوب)  (γ)0و
میباشد ،ک ه ای ن م دل را
شروع انتقال نخامت-ممنتم
معموالا به ن ام  transition SSTم یشناس ند .ب همنظ ور انا ام
محاسبات موردنظر عدد رینولدز با توجه ب ه ش رایط اس تاندارد
ش بیهس ازی اع م از فش ار اس تاتیکی ،چگ الی و دم ا در
که معادل سرعت  8/80 m/sمیباشد.
تعریف مسئله و اعتبارسنجی
ابعاد دامنه محاسباتی حوزۀ جریان و شرایطمرزی در نظ ر
گرفتهشده در تحقیق پیشرو مطابق شکل  1میباشد.

معادالت حاکم بر جریان و نحوۀ مدلسازی عددی
معادالت حاکم بر جریان س یال عبارتن دازم معادل ه بق ام ج رم،
اندازه حرکت و کمیته ای اس کالر ک ه همگ ی را م یت وان از
معادله عمومی انتقال به دست آورد [ .]20این معادالت به روش
حام محدود و به صورت عددی گسس ته ش ده و س ب ب رای
همه حام کنترلها بر اساس تئوری گوسین 3بکار گرفت هش ده
است ،س ب شار نفوذ با روش تفانل مرکزی و شار جابهج ایی
ب ا روش تفان لی باالدس ت مرتب ه دوم 0محاس به م یش وند.
درنهایت با حل معادالت گسسته شده و ارتباط می ان ت رمه ای
سرعت و فشار که بر پایه الگوریتم نیم ه ن منی فش ار مبن ای
سیم ل 1میباشد ،میتوان میدان جریان حاکم را به دست آورد.
بهمنظور دستیابی به حل درست و وارعی ،یک ی از الم انه ای
کلیدی در حل عددی جریانهای سیال در کنار تولی د ش بکه و
الگوریتم گسسته سازی جریان ،مدل کردن جریانه ای آش فته
اس ت .ب ر اس اس فیزی ک مس ئله موج ود در تحقی ق حان ر
مناسبترین مدل آشفتگی ،مدل آشفتگی  k-ω SSTب ه هم راه

شکل -1طرحواره حوزه جریان ،شرایط مرزی و ابعاد

بعد از تعیین میدان حل و اعمال شرایطمرزی ،اث ر ت راکم
شبکه و فاصله اولین سلول از سطح بالواره بر روی حوزۀ جری ان
در اطراف بالواره بررسی شد ،همان ط ور ک ه در ش کل 2نش ان
دادهشده ،بهمنظور دست یافتن به اهداف این تحقی ق از ش بکه
محاس باتی ب ا س ازمان هم راه ب ا توپول وژی هیبری دی C-H
اس تفادهش ده اس ت ک ه پ ب چن دین ش بیهس ازی ب ا تع داد
سلولهای مختل  ،تع داد س لوله ا را ب هگون های بهین ه ش د
همنون شکل ،3که با ریز ت ر ش دن ش بکه تغیی ری در نت ایج
ایااد نشود و شبکه انتخابی با حدود 021111سلول ب ا درص د
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عمود بودن باال و اسکیونب( 0کای) پایین بوده تا بتوان ح ل را
با درصد خطایی پ ایین و ج وابه ای منطق ی محاس به ک رد.
بهعالوه ،انتگرالگیری زمانی به روش نمنی با درت مرتبه دوم،
بهمنظور کاهش محدودیته ای پای داری ع ددی تعبی هش ده و
تغییرات زمانی در هر مرحله از شبیهسازی نیز برابر ب ا 1/1121
ثانیه در نظر گرفتهشده است .مطابق جدول  1ب همنظ ور تأیی د
استقالل گام زمانی ،این مق دار زم انی در مرحل ه مق دماتی ب ه
نص کاهشیافته و نتایج حاصله نشان دادند که مقدار زمانی در
نظر گرفتهشده از درت مطلوبی برخوردار است و نتایج حاصله را
میتوان مستقل از زمان در نظر گرفت .همنن ین الزم ب ه ذک ر
است که مطابق با پیشنهادۀ منتر [ ،]20 ,21ب همنظ ور تس خیر
صحیح الیهمرزی آرام و گذار میبایست از تنظیم ش دن مق دار
تقریباا حدود یک اطمینان داشت .در همین راس تا در ک ار
در ب ازۀ ( )1/10-0/12متغی ر اس ت ک ه ب ا
حانر ،مق دار

شکل -3منحنی میزان

الزامات مدل آشفتگی جریان مطابقت دارد (شکل .)3

بر روی سطح بالواره

جدول -1استقالل از گام زمانی
درصد خطا ()%
1/00
0/0

الف

گام زمانی
0/08
0/81
0/88

1/1121
1/1101
1/11021

شایانذکر است که المانهای استاتیک زبری توسط
امکانات موجود در نرمافزار انسیب مدلسازی شده است.
اصالحات صورت گرفته برای مدلسازی زبری در ابتدا توسط
و همکاران [ ،]20اناام شد .فرم اصالحشده آن
استری
همنون معادلهی زیر در مرجع [ ]00برای پرههای توربین ارائه
شده استم

ب

1

به ترتیب بیانکنندۀ چگالی زبری و
در این معادله  Λو
تأثیر آشفتگی جریان آزاد میباشند .همننین استری  ،مقدار
را در بازه  1/10و  3در نظر گرفت.

شکل -2طرحواره از شبکهبندی؛ نمای الف) دور و ب) نزدیک

Skewness

جزییات بیشتر از معادالت حاکم بر مدلسازی این دست
از المانهای زبری در مراجع [ ]28 ,20 ,00بهتفصیل آورده
شده است.

0

تأثیر توزیع المانهای زبری بهینه یابی شده
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بحث و نتایج

شکل  -4نمودار استقالل از شبکه برای ضریب برآ

بهمنظور صحت سنای مدلسازی عددی ،الزم است که
بخشی از نتایج حل عددی حانر با نتایج تاربی منتشرشده
توسط ژان

[ ]01مقایسه گردد ،که این مقایسه در شکل  5به

ازای منحنی نریب فشار در زاویه  00درجه و رینولدز
ترسیمشده است .همانطور که در شکل 5
مشاهده میشود نریب برآ حاصله از شبیهسازی عددی بهطور
متوسط با درصد خطای ناچیز حدود  3/8درصد تشکیلشده
است .رابلذکر است اندک تفاوتی در نتایج موجود است میتواند
متأثر از نع مدلهای آشفتگی باشد.

دروارع به منظور دس تی ابی ب ه نت ایج مطل وب در عل وم
مختل ملزم به استفاده از روشهای کنترلی خ واهیم ب ود ،ک ه
در این میان عل وم ک اربردی هوافض ا و مکانی ک از ای ن راع ده
مستثنی نخواهند بود .به عنوان نمونه شیوههای کنت رل جری ان
بر روی بالوارهها همواره بس یار موردتوج ه پژوهش گران ب وده و
خواهد بود ،چراکه صرفه جویی و بازیابی انرژی را به همراه دارد.
در همین راستا در تحقی ق پ یشرو ب ا به رهمن دی از یک ی از
روشهای کارآمد در کنترل غیر-فعال جریان تحت عنوان توزیع
المانه ای زب ری ،س عی در جل وگیری از ش کلگی ری پدی دۀ
نامطلوبی همن ون حب اب جداش دۀ آرام ،در دس تور ک ار ب وده
است .پدیدۀ حباب جداشده آرام که بهنوعی بیانگر ناحیۀ ه وای
مرده بر روی یک بالواره است ،در هنگامیکه جریان در محدودۀ
رینولدز بحرانی ررار دارد ،نمایان میشود و ای ن پدی ده هم واره
یک چالش شناختهشده در علم آیرودینامیک بوده است .حب اب
جداشده آرام در زوایای ماربل از واماندگی و در بازهی خاصی از
جریان و عدد رینولدز تشکیل میشود که در حقیق ت ناش ی از
کافی نبودن انرژی ذرات سیال در ناحیه مکش میباشد و یا ب ه
عبارتی ناشی از ناکافی بودن شدت آشفتگی جریان و همنن ین
رشد تدریای نریب اینترمیتنسی (متناوب) ،اس ت ک ه س بب
جدایش جریان در الیهمرزی آرام میشود.
بدین منظور ،با تنظیم ع دد رینول دز و زاوی ه حمل ه ب ه
ترتیب در مقادیر

و 00درجه ب رای ب الواره

موردنظر با طول وتر  1/230متر ،ش بیهس ازی ع ددی ب ه ای ن
ص ورت پیگی ری ش د ،ک ه در ابت دا بت وان ب ا در نظ ر گ رفتن
مقادیری مناسب برای هر دو ویژگی کلیدی المان زب ری اع م از
طول و ارتفاع المان زبری ،حباب جداشدۀ آرام را بهعنوان پدیدۀ
نامطلوب حذف کرد .بنابراین رابلذک ر اس ت ک ه در رون د ای ن
شبیهسازی برای مقادیر طول و ارتفاع زبری از اع دادی ب یبع د
که بر مبنای طول وتر بالواره مدنظر بیبعد ش ده ،اس تفادهش ده
است .با شبیهسازیهای سیس تماتیک و م نظم و ب ا توج ه ب ه
نک اتی همن ون ط ول و نق اط ش روع ( )1/1000و انته ایی
( )1/1220حباب موجود ،اعدادی مناسب ب رای ای ن دو مق دار
طول و ارتفاع زبری به ترتیب برابر با  3و  1/0درصد ط ول وت ر
شکل -5مقایسه توزیع ضریب فشار بر روی سطوح بالواره در تحقیق حاضر
با نتیجه تجربی منتشرشده []15

به همراه
انتخاب شد که افزایش  01/80درصدی نسبت
داشت .همننین رابلذکر است که بهمنظور دستیابی به نت ایج
مطل وب ،بهت ر اس ت ک ه الم انه ای زب ری رب ل از ناحی هی
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شکلگیری حباب در نظر گرفته ش ود ت ا ت أثیر مطل وب آن در
آشفته ک ردن جری ان و اف زایش ان رژی ذرات نزدی ک دی واره،

حسین جباری،علی اسماعیلی،محمد حسن جوارشکیان

ب

نمایان شود .جدول  2ب ر اس اس ای ن مق ادیر انتخ ابی خب ر از
افزایش چشمگیر نسبت

میدهد.

جدول -2مقایسه اثر کنترل غیر-فعال بر مشخصههای حباب و نرخ
کنترل غیر-فعال دارد
()%c

کنترل غیر-فعال
ندارد

3
1/0
1
00/01

1/10100
0/08

طول المان زبری
ارتفاع المان زبری
طول حباب جدایش
نرخ

همننین مطابق شکل  6که عالوه بر نمایش تقابل جریان
گذرنده بر روی دو بالواره صاف و بالوارهایی با توزیع المان زب ری
توس ط کانتوره ای توزی ع س رعت ،نش اندهن دۀ گرداب هه ای
شکل گرفته متأثر وجود و عدم وجود زبری میباشد ،با توجه ب ه
آن میتوان شاهد تأثیر بسازی این ش یوی کنترل ی ب ر از ب ین
بردن پدیدۀ شناختهشده و نامطلوب حباب جداشدۀ آرام بود.

شکل -6نمایی از توزیع جریان بر روی بالواره الف) صاف و ب) زبر

به منظور اشراف کامل بر دستیابی به یکی از اه داف ای ن
تحقیق ،مقایسهی منحنیها نریب فشار مربوط به بالواره ص اف
و زب ر خ ار از لط
گذاشتهشده استم
الف

الف

ب

نیس ت ،ک ه در ش کل  7ب ه نم ایش
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تأثیر توزیع المانهای زبری بهینه یابی شده
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شبیه سازیهای صورت گرفته بهمنظور یافتن حالتی بهینه را به
نمایش میگذارد ،میت وان ب ر بهت رین عملک رد آیرودین امیکی
بالواره مدنظر در حالتی که طول المان زبری  0و ارتفاع آن 1/3
درصد طول وتر است ،اشاره کرد.

ج

جدول -3نسبت

بهعالوه مطابق شکل ،7میتوان بر افزایش مساحت س طح
داخلی بالواره زبر که بیانگر افزایش نیروی برآ است ،اشاره ک رد.

کنترل غیر-
فعال ندارد

کنترل غیر-فعال دارد ()%c

شکل -7منحنی الف) ضریب فشار برای هر دو بالواره صاف و زبری ،و
همچنین بردار فشار بر روی سطح ب) بالواره صاف و ج) بالواره زبر

بر اساس طول و ارتفاعهای متفاوت زبری

2

2

2

2

-

1/0

1/3

1/2

1/0

-

1/1100

1/1102

1/1100

1/1100

1/10100

همننین شکل الف 7-نشان می دهد در حال ت ب الواره زب ر ،از
میزان گرادیان معکوس فشار در ناحی ه تش کیل حب اب کاس ته

08/00

08/02

شده است .در شکلهای ب 7-و ج 7-عالوه بر مشخص ک ردن
ناحیه متأثر شدن توزیع فشار از وجود و عدم وجود المان زب ری
خطی برای بهتر نشان دادن گرادیان فشار رسم ش ده اس ت .در
وارع در ب 7-به دلیل جدایش محل ی جری ان توزی ع فش ار در
ناحیه شیبی ثابت دارد .در مقابل همنون شکل ج 7-به وج ود
المان زبری میتوان تغییرات توزیع فشار در ناحیه بود که نشان
از اتصال جریان به سطح دارد .چنین تفسیری با منحنی نریب
فشار در شکل الف 7-تطبیق دارد.
از طرفی ،همن ون مطالع ات ع ددی و تارب ی [-00 ,02
 ]00گذشته میتوان ب ر ت أثیر ن امطلوب الم انه ای زب ری در
شرایطی که در مورعیت نامناسب و غیر-بهینه استفاده میشود،
اذعان داشت ،چراکه تنها در صورت استفاده در حال ت بهین هی
این روش کنترلی ،میتوان از ویژگ یه ای مفی د آن در آش فته
کردن جریان بهمنظور افزایش انرژی ذرات در کنترل پدیدههای
نامطلوب جدایش و حباب جداشده آرام ،بهره ب رد ،ام ا در غی ر
این صورت جریان روی سطح بالواره افزایش پسای اصطکاکی را
تاربه میکند که نه تنها بهبود عملکرد آیرودینامیکی را نخواهد
داشت بلکه افت و افزایش شدیدی ب ه ترتی ب در ن ریب ب رآ و
پسا را به دنبال خواهد داشت .در همین راستا ،بخش دیگ ری از
این پژوهش مربوط به بهینه یابی ط ول و ارتف اع الم ان زب ری
است تا بتوان به مقدار مطلوب یک ی از پارامتره ای کلی دی در
بی ان عملک رد آیرودین امیکی تح ت عن وان نس بت
دس تیاف ت .بن ابراین مط ابق ج دول  3ک ه بخش ی از

08/11

0/08

08/00

طول المان
زبری
ارتفاع المان
زبری
طول حباب
جدایش
نرخ

کنترل غیر-فعال دارد ()%c
0
1/0
1
00/00

3
1/1
1
00/12

3
1/0
1
00/11

3
1/3
1
00/10

3
1/2
1
00/02

3
1/0
1
00/01

2
1/1
1/1110
08/00

کنترل غیر-فعال دارد ()%c
1
1/3
1
21/01

1
1/2
1
20/30

0
1/1
1
22/30

0
1/0
1
22/03

1
1/0
1
21/00

0
1/1
1
21/00

0
1/0
1
21/02

0
1/3
1
21/00

0
1/2
1
21/00

کنترل غیر-فعال دارد ()%c
0
1/3
1
23/01

0
1/2
1
22/21

0
1/0
1
20/30

1
1/1
1
20/00

1
1/0
1
20/00

با توجه به جدول فوق میتوان بر این نکته اشاره کرد ک ه
در تمامی موارد برای ارتفاعه ا  1/0و  1/1درص د ،زب ری نق ش
دیگر خود را که با افزایش پس ای اص طکاکی و در نتیا ه اف ت
محسوس عملکردی ب الواره اس ت ،ایف ا م یکن د .همنن ین در
تمامی حالتها ارتفاع  1/3درصد ،حالتی بهینه است بنابراین در
ادامه بهمنظور تحلیل و بررس ی بیش تر ت أثیر الم ان زب ری ب ر
آرایش جریان نمونههای زیر را در نظر میگیریمم
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نمونه_ )0بالواره با سطحی صاف و بدون هیچگونه زبری
نمونه_ )2المان زبری با طول و ارتفاعی به ترتی ب مع ادل
با  2و  1/3درصد طول وتر
نمونه_ )3المان زبری با طول و ارتفاعی به ترتی ب مع ادل
با  3و  1/3درصد طول وتر
نمونه_ )0المان زبری با طول و ارتفاعی به ترتی ب مع ادل
با  0و  1/3درصد طول وتر
نمونه_ )1المان زبری با طول و ارتفاعی به ترتی ب مع ادل
با  1و  1/3درصد طول وتر
نمونه_ )0المان زبری با طول و ارتفاعی به ترتیب معادل با
 0و  1/3درصد طول وتر
بدیهی است که وجود المانهای زبری بر میزان انرژی
جنبشی جریان تأثیرگذار است .به عبارتی در نواحی نزدیک به
لبه حمله در زوایای پیش از واماندگی ،به دلیل افزایش گرادیان
معکوس فشار محلی ،جریان از سطح جداشده و به الیههای
باالتر ورود میکند .این ناحیۀ شروع تشکیل پدیده حباب
جدایش است .با انتقال انرژی در الیههای باالیی ،ممنتم جریان
افزایشیافته و منار به بازگشت جریان به سطح بالواره میشود.
از طرفی افزایش انرژی جنبشی آشفتگی متأثر از افزایش
گرادیان سرعت بر روی نمونههای زبری میباشد و همانطور که
پیش تر بیان شد با افزایش میزان انرژی جنبشی ذرات ،میتوان
از تشکیل پدیدۀ حباب جلوگیری کرد .بدین منظور شکل  8که
نشاندهندۀ توزیع انرژی جنبشی آشفتگی برای  2نمونه  0و 3
میباشد ،ارائهشده است .به تعبیری مطابق با این شکل در
میزان انرژی جنبشی آشفتگی در نمونه_0
نسبت به نمونه_ ،3حدود  21درصد افزایش داشته است .این
مهم نشاندهندۀ مؤثر وارعشدن المانهای زبری در کاهش
انرژی جنبشی جریان است.

الف

حسین جباری،علی اسماعیلی،محمد حسن جوارشکیان

ب

شکل -8توزیع انرژی جنبشی آشفتگی جریان بر روی دو نمونه الف)  1و ب) 3

به منظور نشان دادن رفتار و الگوهای تن اوبی گرداب هه ا و
نحوه اطاعتپذیری آنه ا از س یگناله ای زم انی ،م یت وان از
سیستم فاز-پرتریت بهعنوان یک زبان بدون ابهام برای توص ی
پینیدگیهای الگوی جریان استفاده کرد .این نمودار ب هعن وان
یک ابزار بسیار کاربردی برای تازیهوتحلی ل پاس خ اس ت و ب ه
عب ارتی مش خصکنن دۀ انتق ال ان رژیِ حاص له از نوس انات
مشخصهی نیروی برآ بهواسطه نوسان این نیرو  ،وابس ته ب ه
تغییرات مکانی-زم انی اس ت [ .]30-20بن ابراین ای ن ردی ابی
زمانی ،نوسانات تناوبی را توسط یک فرک انب طبیع ی گسس ته
شده به نمایش گذاشته که نتیاه آن بهصورت مسیرهای بس ته
نشان داده شده است .دروارع چرخش در مدارهای ف از-پرتری ت
نمایندهای برای ب ه تص ویر کش یدن تغیی ر ون عیت جری ان از
حالت منظم به حالت آش فته م یباش د [ .]33 ,32ب ه منظ ور
نشان دادن رفتار و الگوهای گردابهها و نحوه پیروی کردن آنها
از سیگنالهای زمانی ،میتوان از سیستم فاز-پرتریت که اول ین
بار توسط پِری و همکاران [ ،]00-30به عنوان یک زب ان ب دون
ابهام برای توصی پینیدگیهای الگوی جریان بکار گرفته شد،
بهره برد .شکل  9دستهایی از منحنیهای فاز-پرتریت مربوط به
مؤلف هه ای محل ی س رعت  uو  vرا در مختص ات
 ،که ب ه ن وعی نش ان از توس عه ی افتن
گردابهها در این مورعیت دارد ،برای نمونهه ای  0ال ی  0نش ان
میدهد .به طورکلی این دسته از منحنیها در جهت عقربهه ای
ساعت در یک چرخه محدود حرکت میکنند و اگ ر م داره ای
فاز-پرتریت یک منحنی چرخش ی بس ته باش ند ،بی انگر رفت ار
تناوبی با دامنههای یکسان سیگناله ای زم انی اس ت .در ای ن
صورت مدارهای مربوطه ب ر روی یک دیگر ررارگرفت ه و ش کلی
ساده و بیضیگون به خود میگیرند و بهن وعی ای ن رفت ار ی ک
ویژگی جری ان ناپای دار اس ت ک ه ب هعن وان ی ک نوس انس از
تحریکشدۀ آیرودینامیکی با پویایی ذاتی عمل میکند .بهعنوان
نمونه در کار حانر ،مط ابق ب ا ش کل  9ب رای نمون ه_ ،0ی ک
منحنی بسته پایدار بهص ورت ت ک م داری ناش ی وج ود خ ود

تأثیر توزیع المانهای زبری بهینه یابی شده

بالواره به نمایش گذاشته شده است .از آناایی ک ه در نمون ه_0
جریان تنها متأثر از بالواره است شکلی ساده و بیضیگ ون دارد.
همننین بازه تغییرات در این منحنی نسبت به سایر منحنیه ا
بیشتر استم چراکه گردابههای ش کلگرفت ه ب ر روی نمون ه_0
بزرگتر میباشد .بنابراین تغیرات مؤلفههای سرعت بیشتر است.
در مقابل در نمونههای  ،2-0با توزیع المانه ای زب ری ب ر روی
سطح بالواره ،میتوان بر انافه شدن چندین حلق ه م دار دیگ ر
بهصورت پایدار و مشابه اما در ابعادی کوچکتر ،اشاره کرد .ای ن
دست از حلق هه ا مشخص اا مت أثر از وج ود الم انه ای زب ری
تعبیهشده بر روی بالواره میباشندم چراکه گردابههای ه ر چن د
کوچک اما ناشی از وجود المانهای زبری تشکیل میش وند .ب ه
عبارتی آنها نش انگر آرای ش ب ه نس بت ن امنظم و ه ارمونیکی
سیگنالهای زمانی است که به طور چشمگیری منار به محدود
ش دن ب ازه گرادی انه ای س رعت نس بت ب ه نمون ه_0
شدهاند.همننین خاطر نشان می شوند ب ا اف زایش ط ول الم ان
زبری میزان مؤلف هه ای س رعت در دو راس تای  xو  yرون دی
افزایشی دارد.
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گردابه ها توسط المانهای زبری منتشر میش وند و احتم االا در
این میان برهمکنش و ادغ ام گرداب هه ا ص ورت گرفت ه ک ه در
نتیاه از مقدار فرکانب ریزش گرداب هه ای ب االتری برخ وردار
هستند .شکل  ،11تفسیری بر این ادعاست.

شکل  -11مؤلفۀ لحظهای سرعت عمودی به همراه بسامد تشدید
مربوطه به نمونه  1در زاویه حمله  16درجه

بهمنظور تکمیل بخش پیشین مقایس های می ان تب دیل فوری ه
مؤلفۀ عمودی س رعت لحظ ه ای دو نمون ه  3و  1در ش کل ،11
شکل -9نمایی از منحنیهای فاز پرتریت برای نمونههای  1تا  6در
زاویه  16درجه

به منظور بررسی دریقتر رفتار و ساختار گردابهه ا ،توزی ع
مؤلفه عمودی سرعت لحظهای ،درست در نقط های در نزدیک ی
سطح باالیی لبه فرار که به عبارتی آن مشخصاا متأثر از حضور و
عدم حضور المان زبری میباش د ،اس تفادهش ده اس ت .مط ابق
شکل  11و  11فرکانب نوسانی جریان به ازای نمونهه ای  3 ،0و
 1نشان دادهشده است که بسامد تشدید ب رای ه ر س ه حال ت
مذکور به ترتیب برابر  3/08 ، 3/18( Hzو  )0/21به دست آمد.
این مقادیر حاکی از این نکته هس تند ک ه دامن ه رش د ری زش
گردابهها بسیار مت أثر وج ود و ع دم وج ود الم انه ای زب ری،
وارعشده است .بهعبارتدیگر ،برخالف حالت صاف که گردابهه ا
تنها متأثر از وجود بالواره هستند ،در حالته ای ک ه ب ا توزی ع
المان زب ری هم راه اس ت ع الوه ب ر خ ود ب الواره ،دس تهای از

صورت پذیرفت .به عبارتی مطابق این شکل میتوان بر اف زایش
میزان بسامد تشدید با افزایش طول المان زبری اذع ان داش ت.
این در حالی است که نمن افزایش طول المانه ای اس تاتیک
زبری از شدت نوسان مؤلفۀ عمودی بهطور چش مگیری کاس ته
شده است .در وارع مطابق با شکل  ،11ب ا اف زایش ط ول الم ان
زبری از  3درصد طول وتر به  1درص د ،ر ویت ر ش دن هس ته
گردابهها و کوچکتر شدن ابعاد آنها محقق میشود.

تأثیر توزیع المانهای زبری بهینه یابی شده
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شدن بیش از 01درصدی هستهی گردابهها در نمونههای زب ری
می شود .وجود المان های زبری در الگوی جریان نقش داش ته و
یکسری حلقههای تو در تو در منحنیهای فاز پرتریت به وجود
میآوردند .شایانذکر است با افزایش طول و ارتف اع الم انه ای
زبری بازهی گرادی ان س رعت در م داره ای ف از پرتری ت و ب ه
عب ارتی نوس انات مرب وط ب ه آنه ا ش یبی نزول ی دارد ک ه
نشاندهندۀ افزایش انرژی ذرات است.
فهرست عالئم
طول وتر
نرخ تغییرات نریب برآ به پسا
نریب فشار
f
شکل  -11مقایسه فرکانس ریزش گردابهها مربوط مؤلفه لحظهای
سرعت برای دو نمونه  3و  5در زاویه حمله  16درجه

l
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