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

 دانشیار گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد -1

J.Jafari.911@gmail.com دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا -2

با استفاده از تئوری المان جریان بدون کاویتاسیون حول انواع بال متقارن و نامتقارن                     

مرزی

 2جواد جعفری ،1د پسندیده فردومحم

دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مکانیک 1،2

  چكیده

 وبدون کاویتاسیون سازی جریان ی طول متغیر جهت شبیهالگوریتم

ون به روش المان مرزی توسعه داده شده است. به یه با کاویتاسجریان همرا

بر روی مرزهای حل و  زیع چشمه و دوگان با قدرت ثابتهمین منظور با تو

مرز استفاده از تئوری گرین و نیز اعمال شرایط مرزی مناسب بر روی 

ر این شود. دسازی میشبیه بدون کاویتاسیونخیس شده جسم، جریان 

یط مرزی که تمام شرا ای استفاده شده استخطی پارهغیر پژوهش از روش

که مهم ترین  و پارامتر ضریب فشار شودبر روی سطح جسم اعمال می

بر روی انواع بال  ،باشدبررسی تشکیل پدیده کاویتاسیون میپارامتر جهت 

 در طیف گوناگونی از طول دهانه بال و اثرات لبه بال متقارن و نامتقارن

-جی نتایج روش حاضر از نتایج شبیهسناست. به منظور اعتبارارائه شده 

میزان  استفاده شده است.سازی با نرم افزار فلوئنت و نتایج آزمایشگاهی 

طول دنباله و تعداد المان در راستای محور و دهانه بال جهت اطمینان از 

در نزدیکی لبه دهد که نتایج نشان می جواب مورد بررسی قرار گرفته است.

-ی بال کمتر از مرکز دهانه بال میبال بیشترین مقدار ضریب فشار بر رو

این مقایسه نتایج  باشد و همچنین اشد که ناشی از اثرات لبه بال میب

انایی دهد که روش المان مرزی، توبا نتایج آزمایشگاهی نشان می پژوهش

 سازی جریان بدون کاویتاسیون با سرعت بسیار باالی همگرایی وشبیه

 ا است.دقت بسیار مطلوب را دار

جریان بدون کاویتاسییون، ضیریب   ،یمرز المان روش: واژه های کلیدی
 یهندسی پارامترها ،فشار

مقدمه 

سائل مهندسی، روش المان های عددی مطرح در حل میکی از روش

عنوان یک ابزار این روش از دهه هفتاد قرن نوزدهم به مرزی است.

سالیان متمادی توسعه یافته  و طیاده قرار گرفته قوی مورد استفکاربردی 

توان به عدم نیاز به تولید شبکه درون میدان است. از مزایای این روش می

، مسئله محاسباتی اشاره نمود، به عبارتی در حل عددی به کمک این روش

شود، عد از مسئله کاسته میفقط بر روی مرزهای ناحیه حل شده و یک ب

مپیوتری به مراتب زی با روش المان مرزی، حافظه کاسالذا برای مدل

ست دهاست که پس از ب از دیگر مزایای این روش این کمتری نیاز است.

توان جواب را در هر نقطه مورد نظر درون آوردن جواب بر روی مرزها، می

.  ]6[ورداالیی به دست آدامنه و نه فقط در نقاط مرزی شبکه، با دقت ب

 تی، حالت خاصی از جریان همراه با کویتی است که درجریان بدون کاوی

گردد، از طرفی گام ابتدایی جهت آن شرایط پیدایش حفره بررسی نمی

باشد.اسیون میتتشخیص پیدایش کاویتی حل جریان با فرض نبود کاوی

توان در مورد اسبه توزیع فشار بدون کاویتی، میدر واقع پس از مح 

های دو تی اظهار نظر کرد. با بررسی حالتاویپیدایش و یا عدم پیدایش ک

بعدی و سه بعدی این جریان دید مناسبی از رفتار جریان همراه با کاویتی 

 .]7[شودیجاد میا

در نظر گرفته این حالت جریان تنها در یک فاز، غیر لزج و پایا  در

)عدد کاویتاسیون ثابت یک الگوریتم طول متغیردر این پژوهش،  شود.می

سازی جریان بدون کاویتاسیون حول انواع بال با جهت شبیه باشد(می 

مقطع متقارن و نامتقارن در طیف گوناگونی از طول دهانه بال و زاویه 

ل مورد بررسی قرار حمله جریان ورودی همراه با بررسی اثرات نوک با

به کمک  سنجی نتایج روش المان مرزی حاضر،منظور اعتبارگرفته است. به

تحلیل جریان بدون لزج و پایا و همچنین نتایج ، 6.3.2فزار فلوئنت نرم ا

آزمایشگاهی موجود انجام گرفته است. حل مسئله بدون کاویتاسیون تنها 

تعداد  به Nکه  N×Nگیرد و با حل یک ماتریس در یک مرحله انجام می

روی کل مرز مقادیر پتانسیل بر  شود.المانهای روی جسم گفته می

ت دسسپس با توجه به مقادیر پتانسیل بهحاصل شده، جسم محاسباتی 

 .آیتدست میدبا توجه به روابط معلوم به سرعت و ضریب فشار ،آمده

روش المان مرزی 

 روابط ریاضی حاکم  

. بیان انتگرالی تئوری گرین استمدل پتانسیل مبنای حاضر، بر اساس 

ترین ه عنوان مناسبای، برین در در دستگاه مختصات استوانهتئوری گ

:سازی جریان، به صورت زیر استدستگاه مختصات جهت شبیه
1.
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 روی شده طی کمان طول sسطوح، بر عمود بردار n آن در که

 و G توابع و محوری متقارن مختصات ستگاهد هایفهؤلم rوxسطوح،

nG  معرف بیترتبه که است آن نرمال مشتق و نیگر تابع ترتیببه 

 اختاللی پتانسیل  .باشندیم دوگانضریب تاثیر  و چشمه ضریب تاثیر

 در  اختاللی پتانسیل تابع .]5[ باشدمی حل سطوح روی شده توزیع

 اثر جزبه پتانسیل اجزای همه اثر که است پتانسیلی تابع نقطه، یک

 رابطه. دارد خود در رای( تیکاوی رو کنواختی سرعت) آزاد جریان پتانسیل

 :است ریز صورت بهی اختالل لیپتانس تابع وی کل لیپتانس تابع نیب

2.     xU .

 آن در که
U، است هندسه سطح روی از گذرنده آزاد جریان سرعت .

گرفتن درنظر با
U  آیددرمی ورتص نیا به( 2) رابطه واحد، برابر:

3.    x
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nG و G( رابطه ضرایب تاثیر چشمه و دوگان)1در رابطه )  )

 آید:ست میبصورت زیر به د
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که در حالت بدون  یط مرزی بر انتگرال گرین مشخص شدبا اعمال شرا

 شود.مال میاعبر روی سطح جسم ضریب تاثیر دوگان  ،کاویتاسیون
 

 شرایط مرزی 

 شرط مرزی سینماتیکی: شرط مرزی سینماتیکی روی مرزهای جسم   

(bS که )باشد، به فرم پتانسیل بر مبنای اصل عدم نفوذناپذیری می

 اختاللی به صورت زیر است:

6 .                                               . bU n on S
n





 


  

مولفه ی عمودی سطح است. شرط سینماتیکی از  nکه در رابطه فوق 

مرز جسم وارد یا از آن  نظر فیزیکی به معنای این است که هیچ جریانی به

شود و یا به عبارتی به معنای عدم نفوذ جریان به مرزهای جسم خارج نمی

 است.
 

 معادله گسسته شده

( به صورت 1توجه به شکل ) گسسته شده گرین بر روی جسم بامعادله 

 باشد:زیر می

7. 
1 1 1 1

( ) 0 1,..., N
J i wJ wiN N N N

ij ij nij nij ij ij total

j i j i

D S W n  
   

      

که در رابطه باال 
ijD  ضریب تاثیر دوگان و

nijS  ضریب تاثیر چشمه و

ijW و  ی ناحیه دنباله بر روی جسم استهاضریب تاثیر دوگان المان

Ntotalهمچنین
های موجود بر روی جسم و تعداد کل المان 

ij  قدرت

 باشد.ی ناحیه دنباله میدوگان المان ها

 Nهای روی جسم (، در این پژوهش به تعداد المان7با توجه به رابطه )

که یک مجهول اضافی ناشی از مجهول داریم  N+1معادله و به تعداد 

که برای حل دستگاه معادله فوق نیاز به یک های دنباله جسم است المان

توان ه کننده داریم که در این حالت میادله اضافی و یا یک فرض سادعم

قدرت دوگان ناحیه دنباله را با تقریب قابل قبولی برابر مقدار پتاتسیل در 

 ن لبه فرار در نظر گرفت:سطح باال و پایی

8.                                                            ij TE TE      

 به ترتیب برابر با پتانسیل ijقدرت دوگانکه در این رابطه مقدار 

فرض معادله ن با در نظر گرفتن ای است. لذادر سطح باال و پایین لبه فرار 

 باشد.تبدیل شده و قابل حل می N×Nو به یک ماتریس  فوق قابل حل
 

 جینتای بررس و بحث و ارائه

( بال و ناحیه دنباله نشان داده شده است که پارامترهای 1در شکل ) 

bSوWS که معادله  جسم و دنباله هستندبه ترتیب نشان دهنده ناحیه

 شود.( در این ناحیه حل می7سسته شده )گ

در این قسمت از مقاله به بررسی نتایج جریان بدون کاویتاسیون حول 

 که از قبل نیز گفتهپردازیم، همانطور متقارن بال میمقطع متقارن و نا انواع

جریان  قبل از در روش المان مرزی باید شد جریان بدون کاویتاسیون

ده برروی شود تا براساس ضریب فشار بدست آم همراه با کاویتاسیون حل

بر روی جسم، مورد بررسی قرار گیرد. بررسی تشکیل کاویتاسیون  ،جسم

با بنابراین دقت مناسب در حل جریان بدون کاویتاسیون در حالت همراه 

این  سازی نیز سعی برکاویتاسیون مهم است به همین منظور در این شبیه

شده است که بیشترین بررسی برروی پارامتر ضریب فشار باشد، به عنوان 

( بال مستطیلی با نسبت منظری 2در شکل ) اولین بررسی

b
AR

c
 
2

به ترتیب نصف دهانه بال و اندازه وتر بال  cو  bکه  2

برابر طول وتر بال با طول دنباله ده  NACA16006مقطع بال هستند و 

با زاویه حمله   ( 2ت. با توجه به شکل )در نظر گرفته شده اس 4

Nشود که استفاده از شبکه کمتر از مالحظه می  50 خطای  20

محاسباتی باالیی دارد و با توجه به شکل مشخص است که از تعداد المان  
N  50 اند و به همین منظور ایج کامال بر هم منتطبق شدهبه بعد نت20

 شده است. سازی استفادهیز از این تعداد المان برای شبیهدر این پژوهش ن

در این پژوهش طول دنباله ده برابر وتر در نظر گرفته شده است. به 

یع ( اثر تغییر این طول بر توز3منظور بررسی صحت این فرض در شکل )

بال مورد بررسی قرار گرفته شده است،  میانی دهانه ضریب فشار در نقطه

با زاویه حمله جریان حاضر برابر     NACA0012 و مقطع بال  3

ثیر چندانی بر نتیجه شود که طول دنباله تأاست. در این شکل مالحظه می

ریب فشار در کمینه ض داشته و تنها در محاسبهطع بال ننهایی روی کل مق

. با توجه به شکل مشخص است که با استفاده از دنباله هر مقطع مؤثر است

ثیر زایش طول دنباله تأبا طول ده برابر وتر داری دقت مناسب بوده و با اف

زیادی بر روی کمینه ضریب فشار ندارد و به همین منظور در این پژوهش 

 دازه ده برابر وتر استفاده شده است.از دنباله با ان

تعداد المان در راستای دهانه بال نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار 

بیشتر  ( مشاهده می شود که افزایش4گرفته است. همانطور که در شکل )

گذارد یری چندانی بر روی نتایج نمیالمان در راستای دهانه بال تأث 16از 

برای راستای دهانه بال  22تعداد المان ژوهش و به همین منظور در این پ

 در نظر گرفته شده است.

( نیز نتایج بدست آمده در مقایسه 6( و )5) هاینیز در شکلدر ادامه  

در دو ، ]5[(˜Falcao de Campos)با نتایج تجربی فالکائو و کامپوس

شود که سنجی شده است. مالحظه میاعتبارمقطع متفاوت از دهانه بال 

المان مرزی توانایی بسیار خوبی به پیش بینی رفتار واقعی سیال در  روش

( نیز جریان بر روی بال با 7. در شکل )ریان بدون کاویتی را دارا استج

و زاویه حمله NACA0012 مقطع   در نظر گرفته شده است و  4

گرفته لف بال مورد بررسی قرار تغییرات ضریب فشار در سه مقطع مخت

هرچقدر به سمت نوک بال نزدیک  شود کهاست. در این شکل مشاهده می

یابد، که این کاهش ر ضریب فشار در کل ناحیه کاهش میشویم مقدامی

که به دلیل حرکت جریان از  های نوک بال استاثرات ناشی گردابهدر واقع 

به نسبت م فشار سطح باالی بال )ناحیه پرفشار سطح پایین بال به ناحیه ک

 مده است.سطح پایین بال( به وجود آ

روی دو بال با مقاطع ( نیز جریان عبوری از 8در شکل )همچنین 

 رد بررسی قرار گرفته است.وم نامتقارن
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 ویتی پایای سه بعدیا(: پارامترهای هندسی بال در جریان بدون ک1شكل)
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NACA0015( 50x20 )

NACA0015( 80x20 )

NACA0015( 120x20 )

   
ب فشار به ازای تعداد المانهای مختلف در (: بررسی تغییرات ضری2شكل)

و زاویه حمله NACA16006روی بال با مقطع   4  

 

X/C

-C
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با NACA0012 (: توزیع ضریب فشار در وسط دهانه بال با مقطع 3شكل)

زاوی حمله   ناشی از طول دنباله جسمو بررسی اثرات  3

X/c

-C
p

0.2 0.4 0.6 0.8

0

2

4
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N=50x16

N=50x20

N=50x25

 
بررسی تغییرات ضریب فشار به ازای تعداد المانهای مختلف در  (:4شكل)

NACA64_راستای دهانه بال با مقطع  و زاویه حمله  206  8 
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(: مقایسه ضریب فشار محاسبه شده در مرکز دهانه بال با مقطع 5شكل)

NACA16006 در زاویه حمله   با نتایج تجربی فالكائو و کامپوس5

 و نتیجه حاصل از شبیه سازی نرم افزار فلوئنت[5]  

  

X/c

-C
p

0.2 0.4 0.6 0.8

-0.5

0

0.5
Present Model (tip)

Experimental

Fluent software

 
مقایسه ضریب فشار محاسبه شده در نوک  بال با مقطع  (:6شكل)

NACA16006 در زاویه حمله   با نتایج تجربی فالكائو و کامپوس5

 و نتیجه حاصل از شبیه سازی نرم افزار فلوئنت[5]  
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ضریب فشار محاسبه شده در سه قسمت متفاوت از  بال با مقطع  (:7شكل)

 NACA0012 در زاویه حمله  4 
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اسبه شده در مرکز دو بال با مقطع مقایسه ضریب فشار مح (:8شكل)

 نامتقارن

  

 

 نتیجه گیری 
جریان بدون کاویتاسیون  ،در پژوهش حاضر، با استفاده از یک الگوریتم طول متغیر

شد. سازی ا متقارن به روش المان مرزی شبیهبر روی انواع بال با مقطع متقارن و ن

-نتایج، با شبیه ر اعتبار سنجیعد از استقالل از تعداد المان و طول دنباله به منظوب

و  ه استبا فلوئنت و نتایج آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفت سازی انجام شده

 نشان داده شده که روش المان مرزی جهت پیش بینی رفتار سیال در حالت بدون

رات رفتار ضریب فشار در یتغی کاویتاسیون دارای دقت مناسبی است. همچنین

به دلیل اثرات لبه  و مشخص شد کهرد بررسی قرار گرفت مقاطع مختلف بال مو

ضریب فشار در مرکز دهانه بال نسبت  ،های ایجاد شده در این ناحیهبال و گردابه

در نهایت رفتار جریان عبوری از بال با ک بال دارای مقادیر بیشتری است. به نو

 مقاطع نامتقارن نیز نشان داده شد.
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