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سیزدهمیه کىفراوس اوجمه هًافضاي ايران
تهران ،داوشگاٌ تهران ،داوشکدٌ علًم ي فىًن وًيه 31 ،تا  31اسفىد 3131

تررسی عذدی الگًی جریان مافًقصًت ريی تال مثلثی تخت در زيایای حملٍ تاال
حسیه اوصاریان ،1مصطفی َادیديالتی
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زاًطگاُ غٌؼتی هاله اضتز ،تْزاى

چكیذٌ
خزیاى پایا رٍی یه تال هثلثی تا ساٍیِ پسگزایی  60زرخِ ٍ ضىل همغغ
ترت ٍ لثِ حولِای وِ واهالً تیش ًیست ،زر سٍایای حولِ ٍ رصینّای
غَتی هرتلف ،تِ رٍش ػسزی تزرسی ضسُاست .الگَی خزیاى رٍی سغح
تاالیی تال هثلثی تا لثِ حولِ تیش ،تز اساس هؤلفِ ساٍیِ حولِ ػوَز تز لثِ
حولِ  ٍ  Nهؤلفِ ػسز هاخ ػوَز تز لثِ حولِ  M Nتِ ضص ًَع
عثمِتٌسی هیضَز .الگَی خزیاى رٍی تال هثلثی هَرز هغالؼِ زر ایي
تحمیك تا الگَّای ضٌاذتِضسُ زر هغالؼات پیطیي همایسِ ضسُ ٍ تغییزات
ایي الگَّا تا تغییز ػسز هاخ خزیاى آساز ٍ ساٍیِ حولِ هَرز تحث لزار
گزفتِاست .تػاٍیز آضىارساسی حاغل اس ًتایح ضیِساسی ًطاى هیزّس
یه گززاتِ لثِ حولِ تسٍى حضَر گززاتِ ثاًَیِ رٍی سغح تاالیی تال
هثلثی تطىیل هیضَز وِ تا افشایص ػسز هاخ تِ سغح تال ًشزیهتز
هیضَز ٍ تسریداً وطیسُتز هیگززز .زر اػساز هاخ تیص اس  ،1/2لثِ حولِ
تال هثلثی هافَقغَت ضسُ ٍ هَج اًثساعی هٌتطزضسُ اس لثِ حولِ ،تِ
خزیاى ضتاب هیزّس .زر ایي حالت ،هَج ضزتِای رٍی تال تطىیل
هیضَز وِ تا گززاتِ اًسروٌص زارز .تا افشایص ساٍیِ حولِ ،گززاتِ اس سغح
تال فاغلِ گزفتِ ٍ تِ هَج ضزتِای ًشزیه هیضَز .اثز افشایص ػسز هاخ
خزیاى آساز تز هحل اًفدار گززاتِ ٍ ػلت فیشیىی آى تزرسی ضسُاست.

ياژٌَای كلیذی :تال هثلثی  -الگَی خزیاى  -گززاتِ لثِ حولِ  -اًفدار
گززاتِ
مقذمٍ
تسیاری اس ٍسایل پزًسُ هافَقغَت اس تالّای هثلثی استفازُ هیوٌٌس.
َّاپیواّا ٍ فضاپیواّای زارای تال هثلثی اغلة زر سٍایای حولِ تاال پزٍاس
هی وٌٌس .زر فاسّای ًطست یا تزذاست ،ایي ٍسایل تِ زلیل ػولىزز
آیزٍزیٌاهیىی ضؼیف زر سزػتّای پاییيً ،یاس تِ پزٍاس زر ساٍیِ حولِ
تسیار تاالیی زارًس .تِ ػالٍُ ،فضاپیواّای آیٌسُ هوىي است حتی زر
سزػتّای گذرغَت ٍ هافَقغَت ّن زر فاس تاسگطت تِ خَّ زر سٍایای
حولِ تاال پزٍاس وٌٌس.
ٌّگام پزٍاس زر سزػتّای پاییي ٍ سٍایای حولِ تاال ،زٍ گززاتِ لثِ
حولِ تشري تا خْت گززش هرالف ّن ظاّز هیضًَسٌّ .گام پزٍاس زر
سزػتّای ذیلی تاالتز ،خزیاى پیچیسُتز هیضَز سیزا اهَاج ضزتِای ّن
پسیس هیآیٌس وِ تا گززاتِّا اًسروٌص زارًس.
اٍلیي تالش تزای زرن خزیاى هافَقغَت حَل تالّای هثلثی زر
ضزایظ هرتلف خزیاى ٍ تزای ٌّسسِّای هرتلف تال تَسظ استٌثزٍن ٍ
اسىَایز [ ]1اًدام ضس .آًْا تا ارسیاتی ّوِ زازُّای تدزتی هَخَز،
عثمِتٌسی الگَّای خزیاى را تز اساس هؤلفِ ساٍیِ حولِ ػوَز تز لثِ
حولِ  ٍ  Nهؤلفِ ػسز هاخ ػوَز تز لثِ حولِ  M Nارائِ زازًس (ضىل
 -1زاًطدَی زوتزیًَ( hosseinansarian@gmail.com ،09124816733 ،یسٌسُ
هراعة)
 -2استازیار
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 .)1آًْا خزیاى را تِ زٍ ًَع تمسینتٌسی وززًس :خزیاى چسثیسُ ٍ خزیاى
خساضسُ زر لثِ حولِ .ذظ هزسی تیي ایي زٍ ًَع خزیاى زر ًشزیىی
ٍ M N  1خَز زارز ٍ تِ ًام هزس استٌثزٍن-اسىَایز ضٌاذتِ هیضَز
(ضىل  .)2پاراهتزّای  M N ٍ  Nتِ غَرت سیز هحاسثِ هیضًَس:
( )1
()2

M N  M  cos  1  sin 2  tan2 

 N  tan tan cos  
1

وِ  ساٍیِ پسگزایی تال است.
هیلز ٍ ٍٍز [ ] 2تِ رٍش تدزتی خزیاى رٍی تالّای هثلثی تا سٍایای
پسگزایی هرتلف ٍ لثِ حولِ تیش را تا استفازُ اس رٍشّای خزیاى رٍغي،
تافت ٍ غفحِ ترار هغالؼِ وززًس .آًْا ایي خزیاىّا را تِ ضص الگَ تز
اساس  M N ٍ  Nعثمِتٌسی وززًس وِ ػثارتٌس اس )1 :گززاتِ والسیه،
 )2گززاتِ تا هَج ضزتِای )3 ،حثاب خسایص تا هَج ضزتِای )4 ،خسایص
المایی اس سَی هَج ضزتِای )5 ،هَج ضزتِای تسٍى خسایص ٍ  )6حثاب
خسایص تسٍى هَج ضزتِای (ضىل  .)2هٌظَر اس حثاب خسایص ،گززاتِای
تسٍى گززاتِ ثاًَیِ است .سٍزرٍخ ٍ پیىِ [ ]3عثمِتٌسی هطاتْی را تزای
تال ّای تا ضراهت تیطتز پیطٌْاز زازًس .سطازری ٍ ًارایاى [ٍ ]4
تزٍزتسىی ٍ ّوىاراى [ ]5عثمِتٌسی هطاتْی را تا ارسیاتی هیساىّای
خزیاى تا خشئیات تیطتز ارائِ زازًس .ایوای ٍ ّوىاراى [ ]6هىاًیشم
تؼییي وٌٌسُ ًَع خزیاى را تا اًدام هحاسثات هیساى خزیاى رٍی تال هثلثی
تا ساٍیِ پسگزایی  65زرخِ زر سٍایای حولِ تاال زر رصینّای گذرغَت ٍ
هافَقغَت تزای زرن تْتز ایي هىاًیشم تزرسی وززًس .اٍیاها ٍ ّوىاراى
[ ]7زر سال  2008اثز ػسز هاخ را تز هیساى خزیاى رٍی یه تال هثلثی
 65زرخِ تا لثِ حولِ پد ٍ زر سٍایای حولِ تاال تزرسی وززًسً .تایح آًْا
ًطاى زاز وِ خزیاى تال هثلثی تا لثِ حولِ پد هیتَاًس هرلَعی اس زٍ ًَع
هرتلف ساذتار خزیاى زر خزیاى هافَقغَت تا ساٍیِ حولِ تاال تاضس.
زر تحمیك حاضز ،هیساى خزیاى حَل یه تال هثلثی تا همغغ ترت ٍ
لثِ حولِ ًسثتاً تیش زر سٍایای حولِ ٍ اػساز هاخ هرتلف اس هازٍىغَت تا
هافَقغَت تِغَرت ػسزی ضثیِساسی ضسُ ٍ ًتایح تحلیل ضسُاًسّ .سف
ایي هغالؼِ تزرسی زلیكتز الگَّای هیساى خزیاى زر حاالت هرتلف،
هىاًیشم ضىلگیزی ایي الگَّا ٍ تغییزات آًْا هیتاضس.
ريش عذدی
هؼازالت حاون هؼازالت سِتؼسی ًاٍیز-استَوس تزاونپذیز پایا هیتاضٌس.
ضارّای غیزلشج تا رٍش تاالزست رٍ گسستِساسی ضسُ ٍ اس الگَریتن
 MUSCLتزای افشایص زلت تا هزتثِ زٍم استفازُ ضسُاست .ضارّای لشج
تِ رٍش هزوشی هزتثِ زٍم گسستِ هیضًَس .هیساى خزیاى واهالً آضفتِ
فزؼ ضسُ ٍ اس هسل زٍ هؼازلِای  k  استاًسارز تزای هسلساسی
آضفتگی استفازُ ضسُاست .اس رٍش گامتززاری سهاًی ضوٌی تزای تسزیغ
زر رًٍس حل استفازُ ضسُاست.
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َىذسٍ مذل ي شثكٍ محاسثاتی
ٌّسسِ هسل زر ضىل ً 3طاى زازُ ضسُاست .تال هثلثی هَرز هغالؼِ زر
ایٌدا ساٍیِ پسگزایی  60زرخِ زارز .لثِ حولِ تِ ضىل گَُای است وِ
ًَن آى تِ پٌْای  0/1ضراهت تال ترت ضسُاست .سغَح تاال ٍ پاییي تال
ترت هیتاضٌس ٍ ضراهت تال  %2عَل ٍتز است.
فزؼ ضسُ است وِ هیساى خزیاى رٍی ذظ هزوشی تال هتمارى است.
تٌاتزایي ،زاهٌِ هحاسثاتی تٌْا ًیوی اس تال را پَضص هیزّس .ضثىِ
هحاسثاتی (ضىل  )4اس ًَع تی ساسهاى چْارٍخْی تَزُ وِ تِ رٍش زالًی
تَلیس ضسُ است .خْت هحاسثِ غحیح اثزات الیِ هزسی اس  17رزیف
ضثىِ الیِ هزسی رٍی سغح تال استفازُ ضسُاستّ .وچٌیي تزای
ضثیِساسی گززاتِّای رٍی تال تا زلت وافیً ،احیِای تا ضثىِ ریش حَل
تال زر هحسٍزُ اثز تمزیثی گززاتِّا زر ًظز گزفتِ ضسُاست .ول ضثىِ
ضاهل  3136353سلَل هیتاضس.
شرایط جریان
ضزایظ خزیاى تِ گًَِای اًتراب ضسُاًس وِ ًوَزار عثمِتٌسی هیلز ٍ ٍٍز
را پَضص زّس .ػسز هاخ خزیاى آساز اس  0/4تا ( 2/4تا گامّای  ٍ )0/4ساٍیِ
حولِ اس  4تا  24زرخِ (تا گامّای  4زرخِ) اًتراب ضسُاًس .تِ ایي تزتیة
تؼساز  36اخزا گزفتِ ضسُاست .ضىل  5ضزایظ خزیاى را وِ رٍی ًوَزار
عثمِتٌسی هیلز ٍ ٍٍز رسن ضسًُ ،طاى هیزّس .ػسز ریٌَلسس تز اساس ٍتز
ریطِ تال  5×106تٌظین ضسُاستّ .وِ الگَّای خزیاى ٍ هطرػِّای
آیزٍزیٌاهیىی زر ایي هغالؼِ تز اساس هتغیزّای فیشیىی
هتَسظگیزیضسُ تا سهاى ّستٌس.
طثقٍتىذی الگًی جریان
ضىلّای ( 6الف) تا (ن) واًتَر تَسیغ ػسز هاخ هحلی ٍ ذغَط فطار ول
ثاتت زر غفحِای ػزضی زر هحل ٍ %30تز تال را تزای خزیاىّایی تا اػساز
هاخ هرتلف ٍ ساٍیِ حولِ  20زرخِ ٍ ّوچٌیي خزیاىّایی تا سٍایای
حولِ هرتلف ٍ ػسز هاخ ً 2/4طاى هیزّس.
هیساى خزیاى زر    20 ٍ M   0.4زر ًوَزار عثمِتٌسی
ضىل  5زر عثمِ «گززاتِ والسیه» (الگَی  )1لزار هیگیزز وِ تا
گززاتِّای اٍلیِ ٍ ثاًَیِ ٍ تسٍى هَج ضزتِای ضٌاذتِ هیضَز .اها زر
ضىل ( 6الف) گززاتِ ثاًَیِ زیسُ ًویضَز .ایي ًتیدِ تا ًتیدِ هغالؼِ
تدزتی اٍیاها ٍ ّوىاراى [ ]7وِ خزیاى تا رصینّای غَتی هرتلف را رٍی
تال هثلثی تا لثِ حولِ پد تزرسی وززًس ٍ زر  M   0.4گززاتِ ثاًَیِ
هطاّسُ ًىززًس ،تغاتك زارز .تٌاتزایي ،ضىل لثِ حولِ تال هثلثی زر هغالؼِ
حاضز سثة تغییز الگَی خزیاى هازٍىغَت اس گززاتِ والسیه تِ حثاب
خسایص ضسُاست .زر حالی وِ الگَی خزیاى زر  M   0.8هیتَاًس
هطاتِ الگَی  M   0.4زر ًظز گزفتِ ضَز ،یه هَج ضزتِای ػزضی
تیي گززاتِ ٍ سغح تال تِ زلیل ضتاب گزفتي خزیاى سیز گززاتِ لاتل
هطاّسُ است .خزیاى تا  M   1.2تمزیثاً هطاتِ خزیاى تا M   0.8
است ٍ ته گززاتِ ٍ هَج ضزتِای ػزضی سیز آى زر ضىل ( 6ج) زیسُ
هیضَز.
تا افشایص ػسز هاخ تِ  M   1.6الگَی خزیاى تغییز هییاتس ٍ
ٍخَز یه هَج ضزتِای هایل زر تاالی گززاتِ لاتل تطریع است (ضىل 6
(ز)) .ضتاب خزیاى زر راستای زّاًِ تال وِ تَسظ گززاتِ الما هیضَز،
هٌدز تِ ایداز ایي هَج ضزتِای هیگززز .ایي هَج ضزتِای ،خزیاى تِ
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سوت ریطِ تال را وٌس هیوٌس ٍ خْت آى را تغییز هیزّس .زر ایي حالت
ّن تِ زلیل ضىل لثِ حولِ ،تز ذالف عثمِتٌسی هیلز ٍ ٍٍز [ ]2گززاتِ
ثاًَیِ زیسُ ًویضَز .زر  M   2.4 ٍ M   2.0الگَی خزیاى تسیار
ضثیِ حالت  M   1.6تَزُ ٍ اس ًَع «حثاب خسایص تا هَج ضزتِای»
است (ضىلّای  .))ٍ( ٍ )ُ( 6عثیؼی است وِ تا افشایص ػسز هاخ لسرت
هَج ضزتِای افشایص هییاتس.
تا افشایص ػسز هاخ خزیاى آساز زر ساٍیِ حولِ ثاتت  20زرخِ ،هیساى
خزیاى اس حثاب خسایص تسٍى هَج ضزتِای تِ حثاب خسایص تا هَج
ضزتِای هٌتمل هیضَز .اگزچِ عثمِتٌسی اًَاع خزیاى تِ تؼزیف تستگی
زارز ،اساس گذر خزیاى ایي است وِ گززاتِ اٍلیِ تِ سغح تاالیی تال
ًشزیهتز هی ضَز ٍ تسریداً تا افشایص ػسز هاخ وطیسُتز هیگزززّ .ستِ
گززاتِ تا افشایص ػسز هاخ خزیاى آساز تِ سوت زاذل تال ٍ پاییي حزوت
هیوٌس .زر خزیاى آساز هازٍى غَت فاغلِ ػوَزی ّستِ گززاتِ اس زیَارُ
تمزیثاً ثاتت است ،اها زر ضزایظ خزیاى آساز هافَقغَت ،ایي فاغلِ تِ عَر
لاتل تَخْی واّص هییاتس.
الگَی خزیاى زر حالت    4 ٍ M   2.4اس ًَع «هَج
ضزتِای تسٍى خسایص» است وِ زر ضىل ( 6س) زیسُ هیضَز .تا افشایص
ساٍیِ حولِ تِ    12 ٍ   8حثاب خسایص پسیس هیآیس ٍ تشريتز
هیضَز ٍ الگَی «خسایص المایی اس سَی هَج ضزتِای» را ضىل هیزّس
وِ زر ضىلّای ( 6ح) ٍ (ط) هطرع است .ایي الگَ ضثیِ الگَی حثاب
خسایص تا هَج ضزتِای است ،اها گززاتِ زر آى وَچهتز تَزُ ٍ هٌفػل اس
هَجضزتِای هیتاضس .زر سٍایای حولِ   24 ٍ   20 ،   16

ّ ،واًغَر وِ زر ضىلّای ( 6ی)( ٍ )ٍ( ،ن) زیسُ هیضَز ،الگَی حثاب
خسایص تا هَج ضزتِای ٍخَز زارز.
زر ػسز هاخ خزیاى آساز ثاتت  ،2/4زر تواهی سٍایای حولِ ،هؤلفِ
ػسز هاخ ػوَز تز لثِ حولِ  M Nتشريتز اس یه تَزُ ٍ تِ ػثارتی لثِ
حولِ اس ًَع هافَقغَت هیتاضس .الگَّای هطاّسُضسُ زر ایي حاالت تا
عثمِتٌسی هیلز ٍ ٍٍز [ ]2هغاتمت زارز ٍ تِعَر ذالغِ هیتَاى گفت تا
افشایص ساٍیِ حولِ زر ػسز هاخ ثاتت ،حثاب خسایص پس اس ضىلگیزی اس
سغح تاالیی تال ووی فاغلِ گزفتِ ٍ تِ هَج ضزتِای ًشزیه هیضَز تا زر
سیز آى لزار گیزز.
محل اوفجار گرداتٍ
الگَی خزیاى هوىي است زر هماعغ هرتلف زر راستای ٍتز تال هتفاٍت
تاضس ،سیزا زر تزذی هَارز اًفدار گززاتِ رخ هیزّس .ضىلّای ( 7الف) تا
(ز) واًتَر ضزیة فطار را رٍی سغح تاالیی تال ٍ ًیش زر سِ همغغ ،%30
ٍ %90 ٍ %60تز تزای اػساز هاخ هرتلف ًطاى هیزٌّسّ .واًغَر وِ
هطاّسُ هیضَز ،تزای حالتّای  M   0.8 ٍ M   0.4اًفدار
گززاتِ تمزیثاً زر هحلّای تِ تزتیة ٍ %90 ٍ %60تز رخ زازُاست .افشایص
ػسز هاخ هحل اًفدار گززاتِ را تِ سوت پاییيزست حزوت هیزّس .زر
اػساز هاخ تاالتز اًفدار گززاتِ رخ ًوی زّس .تا افشایص ػسز هاخ ،گزازیاى
فطار هؼىَس رٍی سغح تال واّص هییاتس .ایي تِ زلیل هَج اًثساعی
لَی هٌتطزضسُ اس للِّ تال است .زر ضزایظ خزیاى هازٍىغَت ،افشایص
ػسز هاخ ،گزازیاى فطار هؼىَس زر راستای ٍتز را وَچهتز هیوٌس ٍ
هحل اًفدار گززاتِ تِ سوت پاییيزست حزوت هیوٌس .زر ضزایظ خزیاى
هافَقغَت ،گزازیاى فطار هؼىَس اس تیي هیرٍز ٍ اًفدار رخ ًویزّس.
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زر ایي تحمیك ،خزیاىّای هازٍىغَت تا هافَقغَت رٍی تال هثلثی زر
سٍایای حولِ تاال تِ رٍش ػسزی هَرز هغالؼِ لزار گزفتً .تایح ًطاى
هی زّس وِ تا تغییز ػسز هاخ ٍ یا ساٍیِ حولِ الگَی خزیاى رٍی سغح
تاالیی تال تغییز هیوٌس .الگَّای هطاّسُضسُ تمزیثاً هطاتِ الگَّای
عثمِتٌسیضسُ تَسظ هیلز ٍ ٍٍز است ،تا ایي تفاٍت وِ تِ زلیل ضىل
ذاظ لثِ حولِ تال هَرز هغالؼِ زر ایي تحمیك ،گززاتِّای ثاًَیِ زر
ایٌدا هطاّسُ ًطس .تا افشایص ػسز هاخ زر ساٍیِ حولِ ثاتت ،گززاتِ اٍلیِ تِ
سغح تاالیی تال ًشزیهتز هیضَز ٍ تسریداً وطیسُتز هیگززز .تا افشایص
ساٍیِ حولِ زر ػسز هاخ ثاتت ،حثاب خسایص پس اس ضىلگیزی اس سغح
تاالیی تال فاغلِ گزفتِ ٍ تِ هَج ضزتِای ًشزیه هیضَز تا زر سیز آى لزار
گیزز .هحل عَلی اًفدار گززاتِ زر خزیاى هازٍىغَت تا افشایص ػسز هاخ
تِ سوت پاییيزست حزوت هیوٌس ٍ زر خزیاى هافَقغَت اًفدار گززاتِ
رخ ًویزّس.
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