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،-تهران دادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری ..............................

در شرایط مختلف پرواز مدل سازی جت و محرک گردابه به منظور کنترل فعال جدایش جریان

3احسان روحی گل خطمی ،2محسن کهرم ،1حسین هنرور پرسنائی

 مهندسی، گروه مکانیکدانشکده فنی دانشگاه فردوسی مشهد،  -1

 دانشکده فنی مهندسی، گروه مکانیکدانشگاه فردوسی مشهد،  -3و2

 چكیده

 کاری یکی از اهداف طیاز شرابهبود عملکرد تجهیزات در گستره وسیعی 

سم جتغییر شکل  لهیوسبه تواندیمهدف  ن. ایاستمهم علم آیرودینامیک 

و  ی فعالهاروشی کنترل جریان به هاکیتکنی یا با استفاده از بررس مورد

جت و  ی ترکیبی به نامهاجتصورت گیرد. در این مقاله نوعی از  رفعالیغ

بر  یاسمعادالت اس است. شدهیسازهیشبی دوبعد صورتبهمحرک گردابه 

حل شده است.  پیمپل مالگوریتاساس روش حجم محدود گسسته و توسط 

 منظوربهاوپن فوم  بازمتن افزارنرمغیر پایا بوده است.  صورتبهسازی شبیه

 استفاده موردی متحرک و شرایط مرزی نوسانی بندشبکهی سازمدل

ت در عددی و آزمایشگاهی جی با نتایج سازهیشباست. نتایج  قرارگرفته

که صحت شبیه سازی حاضر را تایید  قرارگرفتسیال ساکن مورد مقایسه 

ت ی جت در جریان عرضی آرام و تغییر عرض شکاف جسازهیشبنمود. با 

 رژیم های جریان القایی مختلف مورد بررسی قرار گرفت سپس با انتخاب

 در یک فرکانس و دامنه مشخص تاثیر جتعرض مناسب برای دهانه جت، 

رفتن گکنترل جریان مورد بررسی قرار گفت. نتایج نشان داد با در نظر جهت 

تر حه متحرک برای کنترل جریان مناسبعرض صف 1/0دهانه جت به اندازه 

 .است

جدایش  -محرک جت ترکیبی -کنترل فعال جریان واژه های کلیدی:
 ی متحرکبندشبکه  -جریان

 مقدمه 

 تغییر خصوصیات یا وضعیت حوزه جریان در این پژوهش  لمنظور از کنتر

 برای کنترل جریان . بهترین تعریفمطلوب ما استجریان مطابق وضعیت 

سادگی قابل هب کهشده است  ارائهی نزدیک دیواره هاانیجرفلت برای توسط 

کنترل جریان را تعریف  گونهنی. او ا[1]است دور از دیواره یهاانیبسط به جر

که در آن  شودیکانیزم یا فرایندی مشامل هر م  یمرزهیکنترل ال " ؛کرد

ک صفحه جریان رفتاری متفاوت با آنچه در حالت عادی بر روی ی یمرزهیال

ا ارائه ب لپرنت.   "از خود نشان دهد تخت و هموار قرار بود گسترش پیدا کند

با  ،اوودکاربردهای نوین کنترل جریان پیشگام ب یهنیخود درزم سازخیتار

م و ماهیت جدایش زمینه درک حرکت سیال را فراه یمرزهیمعرفی تئوری ال

انجام داد. یمرزهیکنترل الی نهیبسیاری درزم یهاشیآورد و همچنین آزما

منظور ابزارهای مختلف  فعال و غیرفعال به لهیوسبه کنترل جریان

نتایج مهم کنترل  .ردیپذیداخلی و خارجی انجام م یهاانیبر جر ریتأث

 یا افزایش منطقه گذرا یا توربوالنس ریتأخ ،جریان فارغ از اینکه هدف ما

، یکی از موارد استیا حتی ایجاد آن  ریتأخ منظورکنترل جدایش بهباشد، 

 به دلیل نوسانات جادشدهی، کاهش نویز ابرآ ، افزایش نیرویپسانیروی  کاهش

. کنترل جریان [1]استجریان  افزایش خصوصیات اختالطیو جریان 

ی کنترل هاروششود.  یکی از و فعال انجام می رفعالیغی هاروش لهیوسبه

جت ترکیبی توسط آری  ی جت ترکیبی است.هامحرکفعال استفاده از 

سیال جریان با  ترکیب به دلیل  یگذارنامه است. این شد یگذارنامگلیزر 

مختلفی  یهاجریان جت ترکیبی به روش .[2]استیا محیط  پیرامون خود

 پالسما(، محرکهای الکترومغناطیس )رکمح ایجاد شود مانند تواندیم

، های مکانیکی مانند پیستونالکتریک یا حتی محرکپیزو یهامحرک

یا یک دیافراگم را هزاران بار بر ثانیه باال  ءها یک غشاهرکدام از این محرک

که باعث مکش سیال پیرامون به داخل محفظه و سپس  بردیو پایین م

ولی ساخت  رسدیمکانیزم بسیار ساده به نظر م. اگرچه این شودیخروج آن م

ابزاری با این چرخه بسیار سریع به دانش باالی مهندسی برای طراحی نیاز 

.[3]دارد تا در کاربردهای صنعتی مقاوم باشد

که)فعال( متحرک هستند مزایای بسیاری نسبت به  ی کنترلیابزارهااین 

با شرایط مختلف  توانندبه دلیل اینکه ثابت نیستند می ونوع  غیرفعال دارند 

به علت  منطبق شوند.برخاستن و مانورهای هوایی ، پرواز مانند شرایط فرود

شود که به وجود آن نیاز باشد تنها زمانی استفاده می هااین ابزار از اینکه

شود و درگ اضافی به سیستم در سرعت بهینه انرژی اضافه مصرف نمی

 .شودتحمیل نمی

 گسترهتوان در میاین نوع جت دهد ازنشان می های پیشیننتایج پژوهش

ها در کنترل که آن علتنیااستفاده کرد بهاز شرایط جریان وسیعی 

. از این [4]بسیار مؤثر هستند سآرام، گذرا و توربوالن یهاانیجر یمرزهیال

توان برای تغییر پروفیل سرعت، کاهش ضریب شکل و افزایش ها میجت

توان برای کنترل های ترکیبی میهمچنین از جت استفاده کرد. برآنیروی 

منظور افزایش ضریب انتقال ممنتوم و افزایش سرعت آزاد  به یهاجت

 منظوربهاز این نوع جت  [6]آمیتای و همکارانش .[5]ها استفاده کردگردابه

در این آزمایش که  استفاده کردند متقارن بالوارهکنترل جدایش روی یک 

شده جدایش جریان در انجام 725000و 310000در رینولزهای بین 

زمانی که از جت  لیاتفاق افتاد ودرجه  5نزدیکی لبه حمله و در زاویه حمله 

نشد. در درجه از سطح جدا  17.5ترکیبی استفاده شد جریان تا زاویه حمله 

انجام شد از این نوع جت برای  [7]آزمایشی که توسط سیفرت و همکارانش

رل جدایش در رینولزهای مختلف که در شرایط مختلف پرواز ایجاد کنت

استفاده شد. در آزمایشی که روی مدل آزمایشگاهی هواپیمای  شودمی

کنترل  تجاری شرکت سسنا انجام شد از این جت برای کنترل حرکت پرواز و

جدایش استفاده شد .نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از تعدادی جت 

درجه به تاخیر می اندازد در حالیکه  2ال هواپیما جدایش جریان را تا روی ب

کند، همچنین نتایج این تحقیق افزایش پیدا می %15حداکثر ضریب لیفت تا 

ها توانایی کنترل حرکت پرواز را مشابه روش های نشان داد که این نوع جت

.[8]شود را داردمعمول که با باله های متحرک ایجاد می
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وسط تهای ترکیبی به نام جت و محرک گردابه اولین بار نوع خاصی از جت  

کانس و ی قرار گرفت او با تغییر فرموردبررستجربی  صورتبه [9]الهویچ

های های مختلفی از جریان را ایجاد کرد و رژیمدامنه حرکت جت رژیم

یان )جریان جت آزاد، جر را به سه دسته کلی تقسیم کرد. جادشدهیاجریان 

ی هااعداد بدون بعدی که بر جریانای( سپس جت دیواره و جریان گردابه

اد دتوسط  او تعیین شد نتایج تحقیقات او نشان به وجود آمده حاکم است 

محمد  . افتدیاتفاق م 9/7در عدد استوکس  باًیتقرمحرک بیشترین بازده که 

ی بندشبکهی حرکت این نوع جت با روش سازهیشببا  [10]عقیل و همکاران

ا دوباره رآورد  به دستتجربی  صورتبهنتایجی که اولین بار الهویچ  متحرک

شتر ی مختلف جریان را با جزئیات بیهامیرژبررسی کردند و موفق شدند 

های به دلیل کمبود داده [11]همکارانشو  نشان دهند. کادیرچی

ا برقراری تجهیزات باز نتایج تجربی الهویچ در حالت ناپایا،  آمدهدستبه

د ی پایین انجام دادنهافرکانسیش جدیدی در آزمایشگاهی در آب آزما

ی مختلف هامیرژسپس با  آشکارسازی جریان و  سرعت سنجی تصویر ذرات 

ددی به جریان را مشاهده کردند و با  مقایسه نتایج آزمایشگاهی با نتایج ع

ی فرستاده مرزهیالجت به  لهیوسبهاین نتیجه رسیدند که گردابه هایی که 

ی و ضخامت مرزهیالی ، ضخامت مرزهیالی سرعت اهلیپروف شودیم

ها نشان داد نتایج حاصل از کار آن کنندیممشخصی زیاد  طوربهممنتوم را 

صفحه  کهیدرصورتجدایش جریان البته  توانیمکه با استفاده از این جت 

 جریان یا داخل حفره باشد. سطحهممتحرک 

 

 
 جت و محرک گردابهشماتیک  -1شكل 

 

 بندی و دامنه حلشبكه

برای بررسیییی حرکت نوسیییانی صیییفحه متحرک دامنه حل به یک ناحیه      

اسییت.دو ناحیه ثابت و  شییدهمیتقسییمسییتطیلی متحرک و یک ناحیه ثابت 

متحرک در دو قسمت شکاف پهن و شکاف باریک جت، با یک شرط مرزی      

شده    سانی مربوط  شرایط مرز رابط اختیاری نو سباتی به   اند.  ی و ابعاد محا

تا مطابق بر شیییرایط آزمایشیییگاهی الهویچ باشییید. در   شیییده اتخاذنحوی 

برابر طول صفحه در خروجی   12 اندازهبهی جت در جریان عرضی سازهیشب

های القایی جت در     جریان  ریتأث تا بتوان   افته ی گسیییترشجت ابعاد دامنه    

را مشیییاهده کرد. اطالعات   جادشیییدهیاخروجی جت و حرکت گردابه های 

ی، از یک  بندشبکه ( آورده شده است.برای   3اصلی هندسی جت در شکل )   

بسیار ریز در نزدیکی دهانه خروجی جت در شکاف پهن   افتهیساختارشبکه 

بندی، گام زمانی و است. استقالل نتایج از اندازه شبکه شدهاستفادهو باریک 

و  قرارگرفته موردمطالعهه پایا  تعداد نوسییان برای رسیییدن به شییرایط نیم 

ها  عداد   اشیییبکه  تی درن با ت دوره    00125/0گره، گام زمانی    350000ی 

سان به بعد     سان    در دوازدهمین دوره نو ستفاده نو ست.  قرارگرفته موردا   ا

س  ساکن    یک محرک در این تحقیق بر روی  گرفتهانجامی هایبرر سیال  در 

بررسی استقالل محاسبات  از      ظورمنبهو جریان عرضی صورت گرفته است.    

شییبکه، ناحیه محاسییباتی، گام زمانی و اعتبار سیینجی، نتایج عددی محمد  

کاران    یل و هم گاهی اله       [10]عق مایشییی تایج آز کاران و ن   [9]ویچ و هم

طول   اسییت. قرارگرفتهی سییازهیشییبنوسییانی خطی جت مورد  درحرکت

  5/1متر و ضییخامت صییفحه میلی  25برابر  مورداسییتفادهصییفحه متحرک 

متر و شکاف باریک برابر   میلی 5/2عرض شکاف پهن برابر با  .متر است میلی

ست  متریلیم 3/0با  شکل) ا شان    3. در  شرایط مرزی ن ست.     شده داده(  ا

ی حرکت جت ناحیه محاسییباتی به دو ناحیه ثابت و سییازهیشییب منظوربه

س متحرک  سبات را     شده میتق ست.این روش حجم محا ی  توجهقابل طوربها

بدون ایجاد   های بزرگسییازی جت در دامنهدهد و امکان شییبیهکاهش می

  دهد.را می ی غیرمتعامدبندشبکه

 

 
 شرایط مرزی و دامنه محاسباتی در سیال ساکن-  2شكل 

 

 
 شرایط مرزی و دامنه محاسباتی در جریان عرضی -3شكل 

 

 معادالت حاکم

کند، در حالت معادالت اساسی که بقای جرم، ممنتوم و اسکالر را بیان می 

برداری و مستقل از سیستم مختصات و با در نظر گرفتن حرکت شبکه 

 شوند:( بیان می1معادله ) صورتبه

(1) 
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( (U U )) ( )
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g gdiv div grad S
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.در استبه ترتیب بیانگر سرعت جریان و سرعت شبکه  gUوUکه در آن

 معادالت گسسته جریان با استفاده از الگوریتم جدید پیمپلاین پژوهش 

شود روش پیمپل مخفف روش ضمنی فشار مبنا برای معادالت حدس زده می

 ناحیه متحرک

 ناحیه شرط مرزی

  فشار خروجی

  دیوار ثابت

  دیوار متحرک

  (ACMI)رابط 
 

 ناحیه متحرک

2/4 b 

 2/2b  

3/5 b 

 خروجی فشار ثابت  سرعت جریان آزاد  پروفیل سرعت ورودی       
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-است حل می وابسته به فشار است که ترکیبی از الگوریتم سیمپل و پیزو

حلقه خارجی جدید در  عنوانبهشوند. الگوریتم پیمپل از الگوریتم سیمپل 

 صورتبه( حرکت صفحه که 2کند. معادله )پیزو استفاده میالگوریتم 

 دهد:شود، نشان میی نوسانی سینوسی فرض میامعادله
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 ی صفحه و فرکانساهیزاوبه ترتیب بیانگر سرعت  fو ωدر این رابطه  

نیز بیانگر مکان و سرعت  (1). معادله  استسازی حرکت صفحه در شبیه

صفحه را نشان دامنه حرکت  aی صفحه متحرک است. در این رابطه الحظه

دهد و می
0y دهد که در سیال ساکن و مکان اولیه صفحه را نشان می

جریان عرضی به ترتیب برابر با مقادیر 
0 0y  و

0y a   است، در حالتی

دامنه حرکت صفحه  اندازهبهکه صفحه در جریان عرضی قرار دارد مکان اولیه 

با دیوار قرار گیرد.  سطحهماز سطح دیوار است تا در موقعیت  ترنییپا

بررسی عملکرد جت در شرایط مختلف دامنه بدون بعد، سرعت  منظوربه

متوسط جت، رینولز جت و پارامتر جریان عرضی به ترتیب توسط معادالت 

باشد شکاف پهن می( پارامتر بدون بعد عرض 5رابطه ) شوند.زیر تعریف می

 دهد.که نسبت شکاف پهن به عرض صفحه را نشان می
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روابط  بر اساسو  4پروفیل سرعت بالزیوس مرتبه  بر اساسسرعت ورودی 

 است. آمده دستبه [12]زیر از نتایج آزمایشگاهی کادیرچی و همکاران 
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 اعتبار سنجی

سازی با شرایط آزمایشگاهی  شبیهی نتایج این سازهیشببرای بررسی صحت 

ی در  اصیییفحه که در آن   قرارگرفته مورد مقایسیییه   [9]الهویچ و همکاران 

کانس   نه   128فر عد یبهرتز، دام جت   1829/0 ب در هوای   95و رینولز 

س ساکن   سه نتایج با     فتهقرارگری موردبرر ست.با مقای ی عددی  ساز هیشب ا

ی حاضر   ساز هیشب شود که  مشاهده می  [10]و همکاران  عقیل منتشرشده  

ست.   شکل )  از دقت قابل قبولی برخوردار ا شاهده  شخص می 4با م   شود ( م

که نتایج آزمایشییگاهی نتوانسییته پروفیل سییرعت را در نزدیکی دیواره و در  

نتایج عددی پروفیل  کهیدرحالبینی کند ی پیشخوببهقسمت باالی گردابه 

 بینی کرده است.کامل پیش طوربهسرعت را 
 

 
حداکثر در مقطع عمودی از  سرعتبهپروفیل سرعت متوسط  -4شكل 

 مرکز گردابه

 

 تایجن

عرض  بررسی  برای جریان عرضیسه حالت مختلف در  (1) مطابق جدول

 . مورد بررسی قرار گرفت در کنترل جریان شکاف
 جریان عرضی مقادیر پارامترهای استفاده شده در -1جدول 

wg ( )ww mm ( )b mm ( / )pU m s ( )f Hz 
aS 

1/0 5/2 25 1265/0 1 2513/0 

05/0 25/1 25 1265/0 1 2513/0 

025/0 625/0 25 1265/0 1 2513/0 

 

45( پروفیل سرعت جریان ایجاد شده در زاویه 5در شکل)   از حرکت

شود سرعت جریان عبوری از دهانه جت نشان داده شده است. مشاهده می

جت با کاهش عرض شکاف افزایش پیدا کرده است. در این زوایه مقادیر 

 دهد جت در فاز مکش قرار دارد. سرعت منفی است که نشان می

 

 
45در پرو فیل سرعت به سرعت حداکثر شكاف پهن -5شكل   
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(  پروفیل سرعت جریان عبوری نسبت به سرعت حداکثر صفحه در 6شکل )

135زاویه   ا فاز دمش قرار دارد و ب جت درشود دهد.مشاهده میرا نشان می

 کاهش دهانه جت سرعت جت افزایش پیدا کرده و پروفیل ایجاد شده به پروفیل

 .شودجریان جت آزاد نزدیک می

 
135پرو فیل سرعت به سرعت حداکثر شكاف پهن در -6شكل   

 

در این سه حالت مقایسه پروفیل سرعت در مقاطع مختلف بعد از جت 

متر از دهانه جت  05/0( پروفیل سرعت در فاصله 7در شکل ) شده است.

مشاهده می شود با استفاده از جت پروفیل سرعت  نشان داده شده است.

شود کامل تر است. کامل متوسط نسبت به حالتی که از جت استفاده نمی

فاده از این جت بودن پروفیل سرعت در نزدیک دیوار نشان می دهد است

تواند  از جدایش جریان جلوگیری کند. با مقایسه سه حالت مختلف می

صفحه  1/0شود در حالتی که عرض شکاف عرض شکاف مشخص می

 متحرک است استفاده از این جت موثرتر است.

 

 

  ،مقاطع مختلف پروفیل سرعت متوسط در  -7شكل 

 x=0.01m ب(و  x=0.05mالف( 

( کانتور سرعت متوسط جت نسبت به سرعت حداکثر صفحه در 8شکل )

با کاهش عرض شود مشاهده می .دهدسه عرض بی بعد شکاف پهن نشان می

شود همچنین شکاف جریان جت ایجاد شده به جریان جت آزاد نزدیک می

کند، با کم کرد عرض میسرعت گردابه تشکیل شده درون حفره افزایش پیدا 

شود به طوریکه در شکل شکاف مقداری از جریان از شکاف باریک خارج می

 .)ج( جریان عبوری از شکاف باریک قابل مشاهده است

 

 

 

 
کانتور سرعت متوسط به سرعت حداکثر در سه عرض مختلف  -8شكل 
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 ( کانتور گردابه های القایی توسط جت نشان داده شده است،9در شکل )

ه همانطور که در قسمت )الف( نشان داده شده است گردابه های ایجاد شد

0.1wgدر این حالت ) ه با جریان طور منظمی در نزدیک دیوار همرا ( به

لی در شکل )ب( و شکل )ج( گردابه های ایجاد شده به حرکت می کنند و

جاد برابر عرض صفحه  در حالت )ج( ای 5/1طور نامنظم و در فاصله ای تا 

رگ شده است. گردابه های ایجاد شده با کوچک تر شدن دهانه جت ابعاد بز

 تری پیدا می کنند.

 

 

 

 
  کانتور گردابه در سه حالت مختلف مورد بررسی ، نوسان چهارم -9شكل 

 

 بندیگیری و جمعنتیجه

ی کنترل جریان فعال قابلیت تغییر فرکانس و دامنه هاروشویژگی بارز 

در  هاآن، یعنی کاربرد استمتناسب با شرایط یک نوع خاص از جریان 

 جهیدرنت. دهدیمرا به محل تحریک کاهش  هاآنمحدوده وسیع وابستگی 

 بهبسزایی نسبت  ریتأثدر محل مناسب قرار گیرند  هاجتاین  کهیهنگام

جت عبارت است محل تحریک ،  مؤثری پارامترهادارند.  رفعالیغی هاروش

درک بهتر عملکرد جت و  منظوربه. فرکانس تحریک و انتخاب دامنه مناسب

ی شد. سازهیشبمحرک گردابه این نوع جت در سیال ساکن و جریان عرضی 

پروفیل سرعت در دهانه خروجی جت در فازهای مختلف حرکت جت نشان 

ی به انرژهای القایی جت موجب افزودن داد جریانداده شد. نتایج نشان 

 دستنییپای در مرزهیالتواند از جدایش احتمالی شود، که میی میمرزهیال

با  شبیه سازی جت در سه حالت مختلف عرض شکاف جریان جلوگیری کند.

عرض صفحه باشد تاثیر  1/0در حالتی که عرض شکاف برابر  نشان داده شد

   .است ن بیشترجت در کنترل جریا
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