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و مودهاي   تصادفي مورد بررسي قرار گرفته       -تعيني يك ميدان تركيبي     ،(POD)ستفاده از روش تجزيه متعامد بهينه     در اين مقاله با ا    : چكيده

 حـل عـددي مـستقيم     با ابتدا.از ميدان اوليه بدست آمده استرتبه كاسته  تقريبي ، شده و از اين طريق  استخراج آن متجانس و شبه متجانس  
(DNS)   معادله (KS)   بدسـت    در زمـان    و غيـر متنـاوب    ا  همگن در فـض   -آماري زمانيِ  - يك ميدان آشوبناك مكاني    ،ي گالركين از روش طيف

 ،شده و در نهايت با استفاده از بسط گـالركين   مودهاي ويژه و توابع ويژه ميدان حاصل  استخراجPOD سپس با استفاده از روش . است آمده
.  اسـت  PODاز پنج مـود اول       درصد از انرژي ميدان با استفاده        40 دهنده بازيافت حدود    نتايج نشان . شود  مي مدلي رتبه كاسته از ميدان ايجاد     

هاي مرسوم محاسـبه مـستقيم    است كه در مقايسه با روش استفاده شده  (SVD/snapshots) از روش تجزيه مقادير تكين      POD  براي انجام 
     . است ه داراي راندمان بسيار باالتري  بود،مقادير ويژه

  

  بسط گالركين ؛زماني؛ تجزيه مقادير تكين-مكاني؛ آشوب نه؛ ساختارهاي متجانسيتجزيه متعامد به: هاي كليدي واژه

  

 مقدمه.1

هاي محاسبات ديناميك سياالتي را افزايش  از يك طرف توانائي ،هاي اخير در قابليتهاي كامپيوترها و روشهاي محاسباتي پيشرفت

بيني و محاسبه ساختارهاي  امروزه پيش. ن و صنايع شده استارات و نيازهاي محققيانتظباعث افزايش داده است و از سوي ديگر 

 از جمله ،اند  معروف شده1 متجانس به ساختارهاي وشوند ته ظاهر ميهاي آشف انرژي كه در جريانم و پردائغيرمقياس  بزرگ

در يل اين ساختارها يكي از مهمترين و شايد تنها روش استاندارد تحل. هاي اساسي پيش روي ديناميك سياالت عددي است چالش

  . است  )POD ( 2روش تجزيه متعامد بهينهحال حاضر 

هاي  دستگاه  همهبه نسبت كند كه ايجاد مي متعامدبعدي  n دستگاه مختصاتيك  POD  روش،در يك تعريف كلي  

تقريب  ،ار گيرندتوانند مورد استفاده قر آنسامبلي از يك ميدان مفروض ميبراي توصيف ديگري كه  بعدي nمختصات متعامد 

 با تعداد  كهبا بعد بينهايت ارائه كردديناميكي هاي   از سيستمكاسته توصيفي رتبهتوان  مي بدين ترتيب .كند بهتري را ارائه مي

                                                           
Coherent Structures1

  
2

 Proper Orthogonal Decomposition 



در اين روش . استدر مدل رتبه كاسته  البته الزم به ذكر است كه اين بهينگي از ديد بازيافت انرژي. جمالت معلوم، بهينه باشد

و  POD روشبر  اي تاريخچه.  است ظاهر شدههاي مختلفي   با نام بسته به نوع كاربرد و شاخه مورد نظرات علمي مختلفنوشتج

اين روش ابتدا و  ]. 1 [كردو همكاران پيدا  Smith طور كامل در مقاله تفصيلي توان به  ميتشريح روشهاي كالسيك انجام آن را 

ي كه داراي رهاي آما  به عنوان روشي جهت تحليل داده Kosambiسپس   و  Loeveو    Karhunenبه صورت مستقل توسط

ان تو  ميPOD پيشنهاد كرد كه از 1967 در سال Lumleyبراي اولين بار در زمينه جريان آشفته، .  شدمطرح بودند 1نوعي الگو

 پس از آن با توجه به محدوديتهاي .]2 [نمودها استفاده  مقياس ظاهر شده در اين جريان براي استخراج ساختارهاي بزرگ

ليكن در اواخر دهه هشتاد ميالدي قرن گذشته، به .  اين روش براي مدتها بدون كاربرد باقي ماند،كامپيوترها و روشهاي محاسباتي

ه عنوان باين روش   ،]Sirovich  ] 3 توسطsnapshots با مطرح شدن روش اخصوص.  افزوني يافتPODكاربردهاي  تدريج 

هاي عددي  هائي از تجربه و يا حل ي كه دادها ديناميكي پيچيدههاي  كاسته براي سيستم هاي رتبه  مدلاري كارآمد براي ايجادابز

و ] 5 [2و جريان در يك حفره] 4 [كوئتبسياري از مسائل مكانيك سياالت، از قبيل جريان تاكنون . دمستقيم دارند نمايان ش

 در استخراج مودهاي پر PODبا توجه به توانائي  .اند  مورد مطالعه قرار گرفتهPOD روش بسياري حاالت ديگر با استفاده از

  اخيرا بسيار مورد استقبال 3اثرات متقابل سازه و سيال و همچنين مسائل كنترل جريانهاي شامل  در پديدهانرژي، استفاده از آن 

با استفاده از روش KS 4 حاصل از حل معادله س يك ميدانمتجاندر اين مقاله، هدف استخراج ساختارهاي  .قرار گرفته است

PODاست .  

 فازها در ك و لبه شعله و آشفتگي مشترهاي روي سطح   در ابتدا به عنوان مدلي براي ناپايداريKS  معادله ديفرانسيل  

آشفته چندبعدي،    جريان ،انجماد آن براي مدل كردن  و معادالت مشتق شده ازاين معادلهها  بعد. د پيشنهاد شهاي شيميايي واكنش

هاي ديگر استفاده  يك نقطه تعادل و بسياري پديدهحول غلظت شيميائي  نوسانات ، Rayleigh - Benardهاي  ناپايداري

 به عنوان مدلي آناز  در بسياري از مقاالت اخير،است كه  5NSشبيه به معادالت اي  گونه اين معادله بهغيرخطي خواص . ]6[شدند

 نيز متجانسهاي آشفته داراي ساختارهاي  كه جريان 6زماني -هاي آشوبناك مكاني  غيرخطي سيستم ديناميكندارد براي بررسياستا

  . است استفاده شده ،شوند جزء آنها محسوب مي

ـ ؛گيرند را نيز در بر مي فضا  دامنه مشخصي از  هايي كه   منظور از بررسي آشوب زماني در سيستم       ،در اغلب موارد   ه نـام   كه ب

هـاي     از رفتار سيـستم دينـاميكي مـورد نظـر در مقيـاس              تعيني - يافتن يك توصيف آماري     زماني معروف شده است؛    -شوب مكاني آ

هاي بلنـد   در رابطه با طول موجفصلي نسبتا م هاي تئوري.  ]6[ است ي به حد كافي طوالني هاي زمان   هاي زياد و مقياس     مكاني با طول  

 7واره  بـا اسـتفاده از تجزيـه مـوج        ] 8 [ همچنين در   ]. 7[اند   ارائه شده  KSهاي صدق كننده در معادله        يدانهاي طوالني براي م     و زمان 

كاسـته و   دست آوردن توصـيفي رتبـه   هدف بهحاضر،   مقاله   در   .است  استفاده شده  KSزماني، از معادله    -براي توصيف آشوب مكاني   

منظور . شوند   ظاهر مي  KSهاي صدق كننده در معادله        سي است كه در ميدان    مقيا هاي بزرگ  از رفتارهاي طوالني مدت ساختار     آماري

  .ده استي را گذرانمتوسط گيري آنسامبليه توصيف حاصل، يك فرايند از آماري بودن اين است ك

 رتبه كاسته از سيستم، روش بسط ، روش معمول براي ايجاد مدلPOD از روش پس از بدست آمدن توابع پايه مناسب

از بسط گالركين براي بنا كردن مدلي رتبه كاسته از ميدان اصلي  ،PODدر اين مقاله نيز پس از يافتن مودهاي .  استگالركين

 مكانيك سياالت محدود به دهه هدر زميناي نسبتا طوالني دارد، ليكن كاربردهاي آن   چنين روشي سابقههر چند. استفاده خواهد شد
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 Cavity flow 
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 Flow Control  
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 Navier Stokes Equations  
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 Spatio-temporal Chaos 
7

 Wavelet  



فرموالسيون كلي اين روش و جزئيات اعمال آن   براي ديدن . بوده استPODر شدن روش گي ميالدي گذشته و عمدتا پس از همه

   .  مراجعه كرد]6[ و ]1[به توان  ها مي به برخي جريان

يا از كارهـاي تجربـي   اي مورد نياز است كه معموال  نقطه دو ، تانسورهاي همبستگي   POD  پايه اي به دست آوردن توابع    بر

 از حجـم زيـادي  به  نيز براي داشتن تانسورهاي همبستگي . شوند ناشي مي  )(DNSهاي عددي مستقيم  حلهاي حاصل از  و يا داده

هـا    به همين دليل تا مدت     .نهايت يك مسئله مقدار ويژه با بعد بسيار زياد بايد حل شود           در    پس از آن،   . مورد نياز خواهد بود     ها  داده

ايـن  .  را جامـه عمـل بپوشـانند   POD ايـده    نـد د كـه بتوان   ن چنان قـدرت نداشـتن      محاسباتي آ  هاي    امكانات سخت افزاري و تكنيك    

، زمان حل مـسئله  اده از  اين روشبا استف. ]3[ زيادي مرتفع گرديد  تا حدود Sirovich توسطsnapshotsوش مشكالت با ارائه ر

نقطـه    N داراي تعـداد  ميداني كه     PODدر اين روش، براي تحليل      . يابد  كاهش مي به نحو چشمگيري     PODمقدار ويژه مورد نياز     

Nوعضو جمع شده است      M يك آنسامبل با  هاي آن در      است و داده   M�  ،        به جاي حل يك مسئله مقـدار ويـژهNN ، يـك    ×

M مسئله مقدار ويژه M×شود حل مي.  

به يك مسئله مقدار ويژه شده و با يافتن مقادير ويژه و بردارهاي ويژه، مودهاي                بصورت سنتي منجر     PODانجام عمليات   

POD         1در سالهاي اخير با توجه به ارتباط تنگاتنگي كه روش تجزيه مقادير تكـين             . آيند   و متوسط انرژي جنبشي هر مود  بدست مي  

(SVD)          با مسائل مقدار ويژه دارد، فرموالسيون استخراج مودهاي POD  تفاده از اين روش ابـداع شـده و مـورد اسـتفاده روز               با اس

  .اين روش در عمل خود را بسيار كارآمدتر از روش سنتي يافتن مستقيم مقادير ويـژه نـشان داده اسـت                    ]. 10[افزون قرار گرفته است   

  . ]٩[دوچندان كرده استرا  نيز بهينگي روش (SVD) به snapshotsهمچنين اعمال روش 

 از روش   ،و سپس ميدان حاصـل     شده    (DNS) از روش طيفي گالركين حل عددي مستقيم         KSا معادله    ابتد ،در اين مقاله  

POD      با استفاده از تكنيك SVD/snapshots      حاصل اند و نتايج       آن استخراج شده   ي متجانس مورد تحليل قرار گرفته و ساختارها

 40تـوان تقريبـا        مـي  POD شد، تنها با اسـتفاده از پـنج مـود            چنانكه نشان داده خواهد   . هاي مشابه مقايسه شده است      با ساير تحقيق  

  .هائي با تعداد ابعاد واقعا كم براي بازسازي ميدان ايجاد كرد توان مدل بدين ترتيب مي. درصد از انرژي ميدان را بازيابي كرد

 

 KSزماني با استفاده از معادله -آشوب مكاني. 2

 همگـن   كه حداقل در يك راستا داراي شرايط مـرزي  شوند   ديده مي  زماني-كانيناك م هاي آشوب    اغلب در ميدان   ساختارهاي متجانس 

 بـراي ايجـاد     تحقيـق حاضـر،     در  .  اسـت  KSكنـد، معادلـه       مـي  هايي را ايجـاد     يكي از معادالتي كه چنين ميدان     . و پريوديك هستند  

 توسـط محققـين   KSاشكال مختلفي از معادلـه  هر چند  . اين معادله استفاده شده است    حل   از ميدان حاصل از      ساختارهاي متجانس، 

  :گيريم را بصورت زير در نظر ميآن و شرايط مرزي  يك بعدي KSمعادله  ، ليكن در اينجا ما مختلف ارائه شده است

 0=+++ xxxxxxxt uuuuu 
0 x L≤ ≤

  

    )1(  

(0, ) ( , )u t u L t=  (0, ) ( , ),...
x x

u t u L t=     )2(  

 نقشي پايداركننـده داشـته و ماننـد يـك چـاه      xxxxuكند، درحالي كه جمله   به مثابه يك منبع انرژي عمل مي       xxuدر اين معادله جمله   

 كـه باعـث    سـت  اNS مشابه با معـادالت  ده  داراي دو ويژگي عمKSمعادله . يابد  تاثير آن افزايش مي،انرژي است كه با عدد موج

  : استفاده كردهاي آشفته داراي ساختارهاي متجانسسازي جريان  ن از آن در شبيهميشود بتوا

 در ميـدان   وجود دارد كه مسئول توليد آشـفتگي دار موج ناپايمحدوده اي از اعداد  مي توان نشان داد كه به سادگي  -الف

1 عدد موج مربوط به نرخ رشد حداكثر . هستند

2

L
k

π

  ].٨[است =
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 Singular Value Decomposition  



 با شرايط KSدر حقيقت معادله . استهاي انتقالي و انعكاسي آنها قارناين معادالت در رابطه با ت ديگرشباهت مهم   -ب

. هاي اليه مرزي اسـت  در جريان در جهت عرضي NSهاي انتقالي و انعكاسي معادالت       مرزي متناوب، داراي همان تقارن    

تفكيك مودال معادالت و اثرهاي متقابل مودها در جمالت خطي و غيرخطـي در دو مـسئله   به اين ترتيب بديهي است كه   

  . شبيه به هم خواهند بود

در خصوص اين شكل خاص تعريف معادلـه   .است  توسط محققين مختلف ارائه شدهKSچنانكه گفته شد، اشكال مختلفي از معادله 

KS استموارد زير الزم  ذكر:  

 يعني داراي ميـانگين صـفر خواهـد    drift free ميدان حاصل ،با چنين تعريفين نشان داد كه توا  به سادگي مياوال  .1

 .بود كه اين خاصيت در پايداري معادله در حين پيشروي حل عددي بسيار مفيد است

بي و نهايتـا  شـبه تنـاو   ، ر از رفتار ميرا به تناوبيادر حقيقت پارامتر كنترلي معادله در گذ      در اين معادله،      Lطول   ثانيا   .2

 .را به عهده دارد NS نقش عدد رينولدز در معادالت L  طول،اين نظراز . كامال آشوبناك است

  . شده است)(DNS يماز روش طيفي گالركين حل عددي مستق) 2(با شرايط مرزي ) 1( در تحقيق حاضر معادله 

                       

  KS به معادله 1نيگالركروش طيفي  اعمال -2-1

اي نـسبتا طـوالني دارد، لـيكن         چند كه استفاده از اين روش سـابقه        هر   . طيفي است  هاي حل گالركين يكي از دو روش مرسوم        شرو

ـ . اسـت   بـسيار بيـشتر شـده      PODكاربرد آن در تحليل جريان هاي آشفته خصوصا پس از معرفـي روش               ل سرراسـت بـودن     دليـ ه  ب

 را collocationهـاي روش   پذيرد و تقريبا همـه توانـائي   ت ميبه سادگي صور   اعمال آن به معادالت حاكم       ،فرموالسيون اين روش  

يكـي از محاسـن   . ]13[ و ]11[ آشفته نيـز اسـتفاده شـده اسـت    هاي اخيرا از اين روش در تحليل متوسط مودال جريان. نيز دارا است  

 POD، مودهـاي    ز بين مودهاي فوريه، چبيشف    توانند ا   هاي مناسب مي    پايه.  است هاي آن   ن، تنوع در انتخاب پايه    بزرگ روش گالركي  

  .ها انتخاب شوند واره هاي متعامد و يا موج اي هاي ديگر چند جمله  يا مجموعهو 

)اه اگرگ  نشان دهيم، آنX را با2 در فضاي فازtدر هر زمان معين  uاگر حلبراي تشريح روش،  ),u u x t= يك تابع 

 بـوده و شـامل همـه      Ω نيز بايد يك فضاي تابعي تعريف شـده در سراسـر قلمـرو               X باشد،   Ωتعريف شده بر روي قلمرو مكاني       

)معموال زيرفضاهاي تابعي در   هاي با انرژي محدود،      يستمدر س . هاي ممكنه معادله فوق خواهد بود       حل )2
L Ω    و شـوند      انتخـاب مـي

 وارد  Xبه طـور كلـي، شـرايط مـرزي نيـز در تعريـف               .  تعلق دارند  2Lبه هاي آنها نيز    كه مشتق شوند   هائي از آنها انتخاب مي      دسته

u مرزي كه  - ممكن براي يك مسئله مقدار اوليه       هر نوع حل   به طوري كه    شوند    مي X∈    شرايط مرزي را ارضـاء      ، به طور خودكار 

  .حذف كرد نيز  را xتوان وابستگي صريح نسبت به متغير مكاني با انتخاب مناسب فضاي فاز، معموال مي. خواهد كرد

 به صورت يك مجمـوع متنـاهي   uابتدا تابع.  روش گالركين شامل دو گام اساسي است  از  PDEيك عموميمعموال حل 

هـاي   در ايـن بـسط، المـان    كـه  شـود   بيـان مـي  Xيك پايـه مناسـب   هايي از ضرب ضرايب مودال وابسته به زمان در المان از حاصل

)پايه )
j xϕ شوند يعني عدد موج مكاني مرتب مياساس  بر  

( ) ( ) ( )

1

,

K

j j

j

u x t a t xϕ

=

=∑ 
 
)3(  
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 Spectral Galerkin Method 
2

 Phase space 



 به شكل لمجهوضرايب  براي 1سپس با اعمال اين شكل اوليه جواب به معادالت حاكم و انجام ضرب داخلي، به معادالت تحولي

  خواهيم رسيد زير 

( )
da

F a
dt
= 

 
)4(  

)در رابطـه فـوق      .  به دست خواهـد آمـد      2دله تحولي، جواب مسئله در فضاي حالت      كه با حل معا    )⋅F      يـك تـابع بـرداري عمـومي 

 KSبـراي حـل معادلـه    در تحقيق حاضر نيز همين روند  .هاي مكاني نيز باشد ها و يا انتگرال تواند شامل مشتق غيرخطي است كه مي  

بـع پايـه از   بـراي توا  بودن شـرايط مـرزي،   ه پريوديكبا توجه باعمال شده و   )1(  به معادله ) 3(بسط  بدين منظور. طي شده است

   مودهاي فوريه به صورت

( )2
( ) expk

ikx
x

L

π
ϕ = )5(  

)()(صورت تقارني به  ضرايب مودال مختلط هستند و هاka كه درآناستفاده شده است * tata kk  رد آنها صادق است در مو−=

*كه
ka دهنده مزدوج مختلط نشان ka 2ضرب داخلي روي .استL شود ف ميير تعري به صورت ز نيز :  

*( , ) ( ) ( )f g f x g x dx
Ω

= ∫ )6(  

  : م داشتيخواههاي الزم  سازي سادهو پس از اده از خاصيت تعامد مودهاي فوريه  و استف،)1 (با اعمال موارد فوق به معادله

( )
22

( )
2 2

1l l j l j

j

l l
a a i ja a

L L

π π

−

⎡ ⎤
⎢ ⎥= − −
⎢ ⎥
⎣ ⎦

∑�
 

)7(  

 ن معادالت براي درجه سرزنييا. دهند  ميرا تشكيل ) 1(را بدست خواهد داد كه جواب معادله ) 3(ضرايب بسط  )7(حل معادله 

  . قي در زمان انتگرال گيري كردي معادله حق2Kا ي  معادله مختلط وKا به صورت ن آنها رتوا اند كه مي استخراج شده Kدلخواه 

ريح معموال  گيري زماني ص    مزيت روش انتگرال  .  يا ضمني انجام داد     و   توان به دو صورت صريح      گيري زماني را مي     انتگرال

هايي كه حداقل بـه صـورت جزئـي     اده از روش  است، ولي با توجه به مالحظات مربوط به پايداري، اغلب استف           تر آن   در اجراي ساده  

 كه داراي دقت مرتبه دوم      Crank-Nicolson در اغلب موارد تجزيه زماني ضمني با استفاده از روش          .شود  ضمني باشند توصيه مي   

در تجزيـه زمـاني     . كار رفته است    آميزي در اين زمينه به      شود، ولي معادله اختالفي پسرو مرتبه دوم نيز به طور موفقيت            است انجام مي  

-Adamsهـاي   شود كـه جـايگزين روش     با دقت مرتبه دوم، سوم يا چهارم استفاده مي         3وتاك-رانجهاي    صريح بيش از همه از روش     

Bashforth و  Leapfrogنياز دارنـد، ولـي در   دو روش اخير در هر مرحله زماني به محاسبات كمتري. اند با دقت مرتبه دوم شده 

 عليـرغم نيـاز  بنـابر ايـن،   . تـر ممكـن اسـت    هـاي زمـاني بـزرگ    علت محدوده بازتر پايداري، استفاده از گام     به كوتا   -هاي رانج   روش

هـا را   آن،هاي قبلـي  نسبت به روش امكان انتخاب گام هاي زماني بزرگتر،   ، به محاسبات بيشتر در هرگام زماني       كوتا-انجهاي ر   روش

 محـدوديت پايـداري   توجـه بـه    هاي آشوبناك، انتخاب گام زماني با  بسياري از ميداندرالزم به ذكر است كه . دهد  ميتر نشان     ارجح

هاي زماني  ترين مقياس  كوچكست اندازه آن بسيار كمتر از گام زماني تعيين شده توسط          شود كه ممكن ا     جمالت جابجايي انجام مي   

  .موجود در حل باشد
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 Evolution equations 
2� State space  
3 Runge-Kutta method   



  

  هرچنـد كـه الگـوريتم     . ار استفاده شده اسـت    كوتاي مرتبه چه  -از روش رانج  گيري در زمان،      براي انتگرل  در تحقيق حاضر  

هـاي مشخـصي      به اينكه اطالعات ميدان در زمان       با موفقيت مورد استفاده قرار گرفته است، ليكن با توجه          1گام زماني تصحيح شونده   

 . استهاي برنامه انتخاب شده در انجام اجراءعنوان روش اصلي  گام زماني ثابت به ،مورد نياز بوده است، در نهايت

 
 KS معادله (DNS)  حل عددي مستقيم-2-2

 كافي زياد در نظر گرفته شوند اگر تعداد معادالت به حد. دهند شده را مي اول كوپلتشكيل يك دستگاه معادالت مرتبه ) 7(معادالت 

 (DNS)ترتيب به يك حل عددي مستقيم   كه بدين را استخراج كرد4ناحيه اظمهالل و 3، ناحيه اينرسي2توان تمام ناحيه انرژي مي

وابسته به يعني بزرگترين عدد موج الزم،  ،براي رسيدن به ناحيه اظمهالل الزم  از طرف ديگر تعداد مودهاي.ايم براي معادالت رسيده

 در طولهاي مختلف انجام KSطه با نحوه رفتار معادله كارهاي تحليلي و مشاهدات عددي زيادي در راب. است Lطول دامنه مكاني 

2L   معادله در 5 انشعاب است كه نشان مي دهند اولين نقطه شده π=تناوبي،  رفتار معادله به تدريج شبه، است و با افزايش طول 

 آشفته داشت و  اوال رفتاري حتي االمكان  شبيه به جرياندر تحقيق حاضر براي اينكه بتوان . شود آشفته مي آشوبناك و در نهايت شبه

64، طول را با نتايج ساير محققين مقايسه كردحاصل ثانيا بتوان نتايج  2 400L π= × رفتار معادله . است  در نظر گرفته شده≈

 مود فوريه 512ه انتهاي ناحيه اظمهالل نيز  بطور كامل تشريح شده و تعداد مودهاي الزم براي رسيدن ب ]6 و 7[براي اين طول در 

 گام زماني ثابت استفاده م باكوتاي مرتبه چهار-  از روش رانج،براي پيشروي در زمان.  است تعيين شده مود حقيقي 1024لط و يا مخت
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هر سه . طيف توزيع انرژي بر حسب اعداد موج): 1(شكل

  .شود نرسي و اظمهالل در منحني ديده ميناحيه انرژي، اي

غالب بودن يك محدوده از . ميدان حل در طي زمان):  2(شكل

 بالفاصله با يك يدر طي زمان تقريبا هر امتزاج. استمودها  آشكار 

د موج غالب تقريبا هميشه ثابت شود بطوريكه عد قاق دنبال ميتشا

  .ماند مي



 2پس از گذشت يك زمان آرامش. است ته شده ثابت در نظر گرف  1شرايط اوليه بصورت تصادفي با تابع توزيع احتمال. است شده

ت نيز طيف فركانسي نوسانا. ماند  دامنه ها تقريبا ثابت ميr.m.s ثانيه، ميدان حل بصورت پايدار در آمده و 3نسبتا كوتاه، در حدود 

امنه را نسبت به  دr.m.sتوزيع ) 1(شكل .است آغاز ثبت ميدان در نظر گرفته شده  اين نقطه، محل.ماند تقريبا بدون تغيير باقي مي

  :موارد زير در مورد اين طيف قابل ذكر هستند.  دهد عدد موج نشان مي

اي در  حوالي  كه ديده مي شود، منحني داراي قلهچنان. اي از اعداد موج كامال مشهود است بودن محدوده اوال غالب .1

]. 8[كنند  مي تعيينا ر آن  و محلاي ك نيز لزوم وجود چنين ناحيه تئوريهاي برخي تحليل.  است180عدد موج 

 نسبت به برخي از جريانهاي واقعي ،البته ذكر اين نكته الزم است كه پهناي ناحيه اعداد موج غالب در اين منحني

اي متجانس را دچار اين مطلب خصوصا روشهاي استخراج مودهاي غالب و ساختاره. آشفته نسبتا زياد است

 .]١٣[كند مشكالت جدي مي

اين ناحيه . به عبارت ديگر منحني كامال صاف است. شويم توزيع تقريبا ثابتي روبرو ميبا  ،كوچك در اعداد موج .2

 . كامال مشابه با ناحيه انرژي در جريانهاي آشفته است

 3كاهش توانيك ناحيه نسبتا كوچ ، با يك  180 ها در حوالي اعداد موج  دامنهrmsپس از يك افزايش در مقدار  .3

 در رابطه با اين ناحيه وجود هايي تئوري. ينرسي جريانهاي آشفته استامال در تطابق با ناحيه اشويم كه ك روبرو مي

فقط ناشي از  ،د مبني بر اينكه دقيقا مانند ناحيه اينرسي جريانهاي آشفته، كاهش در انرژي نوسانات در اين ناحيهدار

 .]7[اطي با اظمهالل ندارد انرژي به مودهاي با عدد موج كوچكتر است و ارتب 4يك توزيع مجدد

 روبرو مي شويم كه كامال در تشابه با ناحيه  5بالفاصله پس از ناحيه كاهش تواني، با يك ناحيه كاهش نمائي .4

  .اظمهالل در جريانهاي آشفته است

ال مشترك جانس كامداراي ساختارهاي متهاي آشفته   در بين جريان،اد موج و يا فركانساين گونه توزيع انرژي نسبت به اعد

تواند بسيار متفاوت  ين پهناي باند فركانسهاي غالب ميالبته بسته به هندسه و شرايط جريان، محل فركانس غالب و همچن. است

ن ، رسيدن به مدلهائي است كه بتواند محل و مقدار نسبي اي(SDM) 6به هر حال هدف تقريبا تمامي روشهاي شبه تعيني]. 12[باشد

  . كندبيني دامنه ها را پيش

  :در اين شكل نيز موارد زير قابل  توجه است. دهد هاي بدست آمده را نشان مي  ميدان ساخته شده از روي دامنه) 2(شكل 

ست كه ايـن غلبـه در طـي    الزم به ذكر ا. خورد اعداد موج مشخصي كامال به چشم ميدر اين شكل نيز غلبه امواج با     .1

 .ماند زمان بصورت آماري ثابت مي

نحـو  نظر كرد، لـيكن بـه هـر حـال بـه        توان اظهار   هاي غالب نمي    ي در مورد تناوبي بودن رفتار موج       سادگ هر چند به   .2

 .مشهودي رفتار آنها كامال هم تصادفي نيست

امـا تقريبـا هـر امتزاجـي        . شـوند  ا يكديگر برخورد كرده و ممـزوج مـي         امواج ب  ،شود در برخي نقاط    چنانكه ديده مي   .3

عـدد  بطوريكه تعداد امواج غالب در هر زمان بصورت آماري ثابت مانده و لـذا               . اه است بالفاصله با يك اشتقاق همر    

 .موج غالب تقريبا ثابت است
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 تحليل ،موارد فوق همگي مويد شباهت ميدان حاصل با ميدانهاي جريان آشفته داراي ساختارهاي متجانس است و به همين دليل     

PODتواند به عنوان راهگشائي براي تحليل ميدانهاي واقعي جريان سيال  ابسته آن مياختارهاي و اين ميدان براي استخراج س

  .محسوب شود

  

 snapshot PODو  PODروش  -3

}نسامبلآيك  ،ت ناشي از تعداد زياد ابعاد مشكال، بدون ورود به  فرموالسيونبه منظور تاكيد بيشتر بر }k
u در را  اسكالر از ميداني

) كه هر كدام از اعضاء آن به صورت تابع ي گيريم م نظر )u u x=0 در فاصله 1x≤  كه به با توجه به اين. شوند  تعريف مي≥

را   uشوند، لذا مودهاي فوريه به عنوان توابع پايه در نظر گرفته ميدر نهايت  ،دليل همگني ميدان و وجود تقارن در شرايط مرزي

}ءمناسب از اعضاظور رسيدن به تقريبي به من. گيريم  مختلط در نظر مييمقدار }k
uر، الزم است هu روي توابع پايه مناسبي بر 

] د كه در اينجا آن راها به يك فضاي ضرب داخلي تعلق دارنuكنيم كه فرض مي. دتصوير شو ]( )2 0,1L، از خطي فضاي هيلبرت 

كند به  نسامبل فوق ايجاد مي نماينده مناسب براي كليه اعضاء آ يكPOD روش. در نظر مي گيريم، پذير توابع مختلط مربع انتگرال

ه براي رسيدن به چنين پايه متعامد مناسبي بايد توان نشان داد ك مي. طوري كه از نظر انرژي موجود در مودهاي نوساني بيشينه باشد

  :]6[داشته باشيم

  

[ ]( )

( )

2

2

2
0,1

,

max
L

u

ϕ

ϕ

ϕ∈

〈 〉
 

)8(  

    دهند نمايش ميبا تعريف زير  را 2L نرم.قدرمطلق و  .كه

( )1/2,f f f= 
)9(  

  :د بصورت زير خواهد شمقيد  1وردشي مسئله  داد كه چنين مسئله اي منجر به يك مي توان نشان

*( ) ( ') ( ') ' ( )u x u x x dx xϕ λϕ

Ω

=∫ 
)10(  

چنانكـه ديـده    .  نوع دوم فوق بدست مي آيند      Fredholmهائي هستند كه از معادله انتگرالي        تابع ت ويژه در حقيق پايه بهينه   توابع  ذا  ل

، از فـرم  ) 10(در عمل به جاي اسـتفاده از فـرم پيوسـته معادلـه          . است 3از تابع خودهمبستگي  ارت   عب  انتگرال فوق    2هستهمي شود،   

}1 عضو آنسامبل    Mدر اين حالت اگر هر  كدام از         . گسسته آن استفاده مي شود     }k M
ku
=

 بعدي بدانيم كه نمايانگر يـك       N را برداري    

snapshot به ماتريسي  است، آنگاه تابع خودهمبستگيN N×بصورت زير تبديل مي شود :  

*

R u u= ⊗ )11(  

Nبه يك مسئله مقدار ويژه ) 10(و بدين ترتيب فرم گسسته معادله  N× بدل خواهد شد كه بردارهاي ويژه آن مودهاي POD و 

 M × Mتوان به يك مسئله   نشان داد كه اين مسئله را ميSirovich]. 6[جنبشي هر مود خواهند بودمقادير ويژه آن متوسط انرژي 

     به عنوان يك تابع ويژه داريمϕبا فرض .  تعداد اعضاء آنسامبل استM  تبديل كرد كه در آن

1

M

k
k

k

a uϕ

=

=∑ 
)12(  

  ]:3[آيند از مسئله مقدار ويژه زير بدست مي مي توان نشان داد كه اين ضرايب . بايد تعيين شوندkaكه ضرايب 

                                                           
1

 Variational 
2

 Kernel  

3
 Autocorrelation function  
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k اينست كه uچنانكه ديده مي شود تنها شرط الزم براي 
uبه روش اين روش.  مستقل خطي باشند snapshots POD معروف 

لب بدون استفاده از همراه بوده و اغهائي بسيار بزرگ  ماتريس اغلب با محاسبات مفصل مقادير و توابع ويژه  POD روش.است

  .  مطرح است PODامروزه اين روش به صورت يك جزء الينفك بطوريكه گيرد  قرار نمي مورد استفادهsnapshotsروش 

ات مورد استفاده قرار گرفته است و كارآمدي خود را نشان داده  در طي سالهاي گذشته به كرsnapshot PODروش   

 به ، و كارآمدي آنمليات پيشنهاد شده است و با توجه به سادگي انجام عPOD براي انجام SVDليكن اخيرا استفاده از . است

  . ]10 و 9 [سرعت در حال جايگزين شدن است

  

  POD/SVD روش -3-1

هاي   روش در اعمال به ماتريس   توانائي اين . است (SVD)ترين روشهاي تجزيه ماتريسي، روش تجزيه مقادير تكين        از پرقدرت يكي  

تـرين روش هـاي عملـي      از محبـوب  يكـي است كه  امروزه ايـن روش بـه       به متقارن بودن ماتريس باعث شده      مربعي و عدم نياز   غير

)استوار است كه هر ماتريس اساس روش بر اين خاصيت . ل شودخطي تبديجبر )M NA
×

  كيك كردرا مي توان بصورت زير تف 

( ) ( ) ( ) ( )
T

M N M M M N N NA U V
× × × ×

= Σ )14(  

)كه در آن     )M NU
×

T يك ماتريس متعامد است كه ستون هاي آن بردارهاي ويژه            
AA   هستند و ( )N NV

×
يـز يـك مـاتريس متعامـد      ن

T آن بردارهاي ويژه يها  است كه ستون  
A A هستند و ( )M N×Σ      ماتريسي شبه قطري است كـه عناصـر روي قطـر آن مقـادير تكـين 

ن تـوا   ميV  و U را به سادگي از متعامد بودن ماتريس هاي A ويژه ماتريس ارتباط بين مقادير تكين و مقادير  .  هستند Aماتريس  

  توان نشان داد كه زيرا به سادگي مي. استخراج كرد

2T T
AA U U= Σ 

)15(  

2T T
A A V V= Σ 

)16(  

Tهـاي     با اسـتفاده از مـاتريس  1ائي تشابهي  هر دو تبديله)16(  و )15(با توجه به اينكه  
AA و T

A A  دهنـد، آشـكار      تـشكيل مـي

Tهـاي      تريسيقت مجذورهاي مقادير ويژه مـا       در حق   Aشود كه مقادير تكين ماتريس       مي
AA     و T

A A   بنـابراين انجـام     .  هـستند 

T يافتن مقادير ويژه و بردارهاي ويژه ماتريس        معادل با  Aتجزيه مقادير تكين ماتريس     
AA هستند كه چنانكه ديديم همان مودهـاي  

PODدهند هاي انرژي مودها را بدست مي توسط و م.  

Tدر ) 14( با ضرب رابطه . به اين تجزيه نيز به سادگي امكان پذير است   snapshotsاعمال روش   
Uخواهيم داشت   

T T
U A V= Σ 

)17(  

Mكه تشكيل ماتريس هائي      N× با توجه به اينكه     . دهند ميM N−    ستون آخر Σ   و M N−    سطر آخر T
V    صفر هستند، لذا 

 سـطر اول  k مقدار ويژه غير صفر در نظـر بگيـريم، آنگـاه    kيعني اگر  . اين تعداد معادله را مي توان از مجموع محاسبات كسر كرد          
T

VΣ     لـذا در مجمـوع     . خواهنـد بـود   هـر سـطر     الزم به ذكر است كه نرم اين سطرها مقادير تكين نظير            .  غير صفر و متعامد هستند

  : پيشنهاد كردsnapshots SVDام توان براي انج پروسه زير را مي

) را كه ستون هاي آن بردارهاي ويژه ماتريس Qماتريس  .1 ) ( ) ( )
T

M M M N N M
B A A

× × ×
 .آوريم  هستند بدست مي=

Tبا ضرب  .2
U در Aخواهيم داشت  

  

                                                           
1

 Similarity transformation 

T TQ U A V= = Σ 
)18(  



  

 آوريم هاي بردارهاي ويژه هستند بدست مي را كه همان نرم A  مقادير تكين Qبا استفاده از سطرهاي غير صفر  .3

  

 
  . توان بدست آورد  ميiσشتن ا  را با دVستونهاي  .4

  

  .است  استفاده شدهKSهاي حاصل از حل عددي مستقيم معادله  در تحقيق حاضر همين روند براي تحليل داده

  

 KS ميدان حاصل از حل عددي مستقيم معادله PODتحليل  -3-2

براي يـافتن  .  استخراج كردPODه از روش انرژي ميدان را با استفاد توان مودهاي پر با داشتن نتايج حاصل از حل عددي مستقيم، مي 

هائي كه در آنها مقادير متوسط تابع زمـان            يعني ميدان  1دائم-هاي آماري   براي ميدان . تابع خودهمبستگي، دو روش مرسوم وجود دارد      

وجـه بـه اينكـه    البتـه بـا ت   . آينـد   هاي مختلف بدسـت مـي        از مقادير حاصل از يك اجراء برنامه در زمان         snapshotsنيستند، معموال   

snapshots    در مـورد ميـدانهاي   . گيري از ميدان بايد در فواصل زماني مناسبي انجام پـذيرد   لزوما بايد مستقل خطي باشند، لذا نمونه

نـسامبل مـورد     آ  ، الزم است كه با انجام اجراءهاي متعدد برنامه از يك شرايط اوليه اسمي يكسان، براي هر مقطع زماني                  2گذرا-آماري

  . ا از اجراءهاي برنامه در همان زمان مورد نظر بدست آوردنظر ر

                                                           
1

 Statistically stationary 
2

 Statistically nonstationary 
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)19(  
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اندازه نسبي مودها به ترتيب . PODمودهاي اول و دوم ): 4(شكل

  .شوند صعودي مرتب مي

پس از مود پـنجم،     . توزيع مقادير تكين نسبت به شماره مود      ): 3(شكل

كاهش چشمگيري در شيب سهم انرژي هر مود از انرژي كـل بوجـود        

  .آيد مي



    

 با زمان از اند ليكن با توجه به هدف نهائي كه بدست آوردن يك مدل گذرا          هر دو روش فوق اجراء شده      ،در تحقيق حاضر  

 گـذرا بـا    براي بدست آوردن آنسامبل. ميدان حل بوده است، تاكيد اصلي بر ايجاد آنسامبل با استفاده از اجراءهاي متفاوت بوده است             

، ماتريسي با چهـل سـتون كـه      ترتيب براي هر گام زماني      بدين. زمان، از چهل اجراء مختلف با شرايط نامي يكسان استفاده شده است           

 Qبا استفاده از روند تشريح شده در بخش قبل، ابتدا مـاتريس . آيد  بعد تشكيل شده است بدست مي3501آن از برداري با   هر ستون   

40از طريق حل يك مسئله مقدار ويژه         بـراي  . شوند  بدست آمده و سپس مقادير ويژه و بردارهاي ويژه مورد نظر استخراج مي  ×40

80tنمايش نتايج، تنها  يك گام زماني يعني    .هاي زماني نيز كامال مشابه با همين مورد هستند ساير گام. شود  تشريح مي=

شود، شيب افـت سـهم هـر      مي چنانكه ديده.  مود نمايش داده شده استشماره توزيع مقادير تكين نسبت به      ) 3(در شكل 

بـه  . يابـد  البته به هر حال، پس از مود پنجم، شيب به نحو چشمگيري كاهش مـي . اختن انرژي كل ميدان چندان زياد نيست  مود در س  

انرژي دريافت شده براي بازسازي ميدان را بصورت زير  نسبت   اگر. است    همين دليل، در بازسازي ميدان از پنج مود اول استفاده شده          

    : تعريف كنيم

  

  

آمـده  ] 12[ البته همانگونه كـه در  .  درصد از انرژي ميدان بازيافت خواهد شد40در اين صورت با استفاده از پنج مود اول در حدود  

است، با توجه به تعاريف جديد ساختارهاي متجانس، تنها مقدار انرژي بازيافت شده توسط مودها در تفكيـك صـحيح سـاختارهاي               

 واقعيـت ايـن   . تعيني و يا تصادفي بودن ميدان بازسازي شده نيز داراي اهميت اسـت از نامتجانس داراي اهميت نبوده بلكه       متجانس  

مودهـاي اول   ) 4(در شكل .  در ميدان بازسازي شده بيشتر خواهد شد        سهم قسمت تصادفي   PODاست كه با افزايش تعداد مودهاي       

مقـادير تكـين بـه ترتيـب نزولـي مرتـب       نكته قابل توجه اين است كـه از آنجـا كـه    . اند   در مقابل يكديگر ترسيم شده     PODو دوم   

در نهايـت  . شوند، لذا بطور طبيعي نرم مودها بصورت صعودي مرتب خواهد شد يعني نرم مود دوم بزرگتر از مود اول و الي آخر        مي

شود، رفتار كلـي ميـدان بازسـازي     مانگونه كه ديده ميه. ترسيم شده است) 5(نيز ميدان بازسازي شده با استفاده از پنج مود در شكل    

 60تر چنين تطابقي وجود ندارد كه با توجه بـه حـذف حـدود     ليكن در مورد نوسانات كوچك   . شده كامال مطابق با ميدان اوليه است      

  .بيني است درصد از انرژي ميدان، كامال قابل پيش

x
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  .تطابق در اعداد موج پائين بيشتر است. PODبخشي از ميدان بازسازي شده با استفاده از پنج مود اول ): 5(شكل

1 1

( )/( )
cutK M

i i

i i

E λ λ

= =
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)21(  



  

  گيري بندي و نتيجه جمع -4

 در استخراج ساختارهاي متجانس از يك ميدان همگن آماري مورد بررسـي قـرار گرفتـه     )(PODد بهينه قابليت روش تجزيه متعام

  ها   از اين قبيل ميدانموج غالب، استخراج ساختارهاي متجانسهاي همگن آماري در ناحيه اعداد  پهناي زياد طيف توان ميدان.  است

ميـدان حاصـل بـا      .  استفاده شـده اسـت     KS معادله   (DNS) حل عددي مستقيم  براي رسيدن به ميدان پايه، از       . سازد  تر مي   را مشكل 

 ميـدان  ، تحليل شده و از بـين مودهـاي اسـتخراج شـده، بـا اسـتفاده از بـسط گـالركين پـنج مـودي                 POD/SVDاستفاده از روش    

لـيكن  . شوند  تر مي   مودها تصادفي دهند كه با افزايش عدد مود، عالوه بر كاهش انرژي موجود،               مي  نتايج نشان . است  سازي شده   دوباره

  .  هاي تصادفي و غير تصادفي وجود دارد  بخشPODبه هر حال در همه مودهاي 
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