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چکیده در این پژوهش تأثیر پارامترهای مرتبط با جت مکش ی در کنترل جریان واماندۀ دینامیکی بالوارۀ ناکا 4410در رینولدز 1/×14 33
بررسی شده است .بدینمنظور ،از کمیتهای ضرایب و عملکرد آیرودینامیکی میانگین برای مقایسۀ تأثیر جتهای مختلف استفاده شده است.
س رعت جت ،زاویۀ مکش ،اندازۀ دهانۀ خروجی و مکان جت بهعنوان پارامترهای مؤثر در جت مکش ی در نظر فرفته ش دهاند .بالواره حول
یکچهارم وتر به صورت سینو سی نو سان میکند و زاویۀ حمله آن در اثر این حرکت از  -3درجه به  03درجه میر سد .زوایای  04 ،34و 04
درجه و مکانهای  14 ،0 ،0 ،1و  04درص د لول وتر برای بررس ی تأثیر زاویه و مکان جت مکش ی انتخاش ش دند .برای اندازۀ دهانه مقادیر
 4/41و  4/443لول وتر انتخاش شد .مقادیر  4/48 ،4/40و  4/10برای ضریب ممنتوم جت با اندازۀ دهانۀ ثابت در نظر فرفته شد .نتایج نشان
دادند که مکان  0درصد لول وتر نسبت به بقیۀ مکانها برای قرارفیری جت مکشی مناسبتر است و با افزایش زاویۀ مکش و نزدیک شدن به
زاویۀ  04درجه ،جت تأثیر بهتری در کنترل جریان از خود نش ان میدهد .تأثیر س رعت جت و اندازۀ دهانه نیز بهفونهای اس ت که با افزایش
آنها عملکرد جت بهبود مییابد.
واژههای کلیدی واماندفی دینامیکی ،جت مکشی ،کنترل جریان فعال ،بالواره نوسانی ،عملکرد آیرودینامیکی

مقدمه

دینامیکی بیشتر از واماندفی استاتیکی است .مک

تغییرات سریع در زاویۀ حمله موجب ایجاد و حرکت

کروسکی ] [2واماندفی دینامیکی بالوارۀ ناکا 4410را

فردابههایی از لبۀ حمله بهسمت عقب بال میشود که در
بالوارهها با عبور از لبۀ فرار باعث کاهش چشمگیر برا،
افزایش شدید پسا و واماندفی میشود .واماندفی
دینامیکی و موضوعات مرتبط با آن همواره در صنعت
هوافضا مورد توجه بوده است و محققان تالشهای
زیادی برای درک بهتر آن انجام دادهاند .هام و فارلیک
] [1متوجه شدند که نیروهای آیرودینامیکی در یک بال
دوبعدی دارای نوسان حول یکچهارم وتر متأثر از
فردابههای جداشده از لبۀ حمله است .آنها همچنین به
این نتیجه رسیدند که زاویۀ حمله شروع واماندفی

مطالعه کرد و متوجه شد که ترکیدن حباشهای لبۀ حمله
پدیدهای تصادفی نیست ،بلکه فردابههای جداشده برای
حفظ حالت فردابی اولیۀ خود از جدایش الیۀ مرزی
آشفته ظاهر میشود .مک آلیستر و همکاران ] [3دادههای
آیرودینامیکی بالوارههای مختلفی ازجمله ناکا 4410را در
جریانهای زیرصوت بهصورت تجربی استخراج کردند.
لوبر و کارتا ] [4نشان دادند که در رینولدزهای باال در
بالوارهها با نرخ پیچش پلکانی ثابت ،فردابههای لبۀ
حمله نقش تعیینکنندهای در پاسخ ناپایدار آیرودینامیکی
نزدیک واماندفی دارد و همچنین با افزایش زاویۀ

 تاریخ دریافت مقاله 1044/0/00و تاریخ پذیرش آن  1044/7/00میباشد.
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پیچش ،الیۀ مرزی فذار بهسمت جلو بالواره حرکت
میکند .آنها همچنین نشان دادند که نتایج نوسانهای
سینوسی شبیه نتایج حرکت پلکانی است .پراکسی و
0

همکاران ] [5بالوارۀ ناکا 4410را در رینولدز 14
بهصورت تجربی مطالعه کردند و از ترکیب فردابه
بهجای وجود یک فردابۀ تکین سخن ففتند و متوجه
شدند که جریان در لبۀ حمله در حرکت بهسمت باال در
زاویههایی بیشتر از زاویۀ واماندفی استاتیکی چسبیده
باقی میماند ،درحالیکه در حرکت بهسمت پایین در
زاویههایی کمتر از زاویۀ واماندفی استاتیکی جریان جدا
شده است.
لی و همکاران ] [6بالوارۀ دارای نوسان ناکا 4410را
3
در رینولدز1/×14 33مطالعه و نیروهای آیرودینامیکی و
ممان پیچشی را تعیین کردند .آنها همچنین الیۀ مرزی
فذار و جدایش و چسبیدن دوبارۀ جریان و آرامشدن آن
را در فرکانسها و دامنههای مختلف در هر 0حالت قبل
و بعد از واماندفی بررسی کردند و متوجه شدند که
کاهش فرکانس حرکت نوسانی تأثیر چشمگیری در
شروع پدیدههای الیۀ مرزی و بیشینۀ برا و پسا دارد.
آنها نشان دادند که جدایش آرام ،فذرا و جدایش لبۀ
فرار برای بالوارۀ ثابت در زاویۀ حمله بیشتر از 14درجه
با شیب خطی منحنی برا رشد میکند و انفجار حباشهای
لبۀ حمله مکانیزم واماندفی استاتیکی را تعیین میکند.
آنها بیان کردند که در واماندفی عمیق شرایط الیۀ مرزی
قبل از واماندفی در اثر حرکت روبهباال خطی است ،اما
با ایجاد و فسترش فردابۀ لبۀ حمله ضریب برا و پسا و
ممنتوم افزایش مییابد .بنابراین ،فردابۀ لبۀ حمله و
فردابۀ دوم همیشه در سرعت  4/03و 4/3سرعت مرجع
فسترش مییابند و چسبیدن دوبارۀ جریان و متعاقبا
بازفشت الیۀ مرزی به حالت آرام ازجمله اتفاقات بعد
از واماندفی است .آنها به این نتیجه رسیدند که
واماندفی برا وقتی رخ میدهد که فردابۀ لبۀ حمله به
 4/0لول وتر میرسد ،درحالیکه واماندفی ممنتوم در
انتهای فسترش جریان برفشتی لبۀ فرار در حرکت
بهسمت باال رخ میدهد و در واماندفی سبک با پافشاری
نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

جریان برفشتی تفکیک آشفتگی در  4/3وتر رخ میدهد.
درحالیکه بالواره هنوز بهسمت باال حرکت میکند که
باعث ایجاد فردابههایی میشود که زمان کافی برای رشد
ندارند و بهوسیلۀ حرکت روبهپایین بالواره جارو
میشوند .بنابراین ،واماندفی سریع لبۀ فرار باعث
واماندفی برا میشود و در نمونۀ نوساندار جریان
چسبیده ،فذار الیۀ مرزی و برفشت آن به جریان آرام
بهصورت غیرخطی است و نسبت به حالت استاتیکی
زمان برخورد تغییر میکند؛ ولی ضرایب آیرودینامیکی و
ممان پیچشی روند کلی حالت استاتیک را حفظ میکند
و فقط بهبود اندکی در ضریب برا و شیب آن رخ میدهد.
ویزبل و شانگ ] [7با بررسی عددی بالوارۀ ناکا 4413که
دارای نرخ پیچش ثابت بود ،متوجه شدند که 0عامل
انتشار جدایش بهسمت باالدست ،فردابههای ریختهشده
در دنباله ،تشکیل فردابۀ لبۀ حمله و فردابۀ الیۀ برشی،
ساختار جریان ناپایدار را تعییین میکنند که برهمکنش
آنها بسیار پیچیده است .تونر ] [8با بررسی عددی
بالوارهها با دامنۀ نوسانی زیاد در جریانهای مغشوش اثر
فردابۀ لبۀ حمله را در واماندفی دینامیکی نشان داد و
تأثیر افزایش فرکانس کاهنده در شکلفیری فردابههای
لبۀ حمله را بررسی کرد .اکاتریناریس و همکاران ] [9با
بحث دربارۀ روشهای عددی استفادهشده ،به اثر
سهبعدیبودن ،ناتوانی در پیشبینی چسبیدن جریان
جداشده بهعلت عدم کفایت مدلهای اغتشاشی اشاره
کردند .مارتات و همکاران ] [10, 11با بررسی واماندفی
دینامیکی بالوارۀ ناکا 4410به این نتیجه رسیدند که در
3
رینولدزهای کمتر از  14به یک مدل عددی دیگر احتیاج
است .آنها با مقایسۀ پاسخهایشان با نتایج تجربی در
0
3
رینولدز  14 ،14و شبیهسازی دوبعدی و سهبعدی
متوجه شدند که مدل آشفتگی  ،𝑘 − 𝜔 SSTزاویۀ
واماندفی ،ضریب برا و پسا در حرکت روبهباال را
بهخوبی پیشبینی میکند .آنها برای درک بهتر پدیدهها
در حرکت روبهپایین از مدل ترکیبی معادالت ناویر-
استوکس بهروش میانگینفیری رینولدز و شبیهسازی
فردابهای بزرگ استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند
که شبیهسازی دوبعدی بهروش میانگینفیری رینولدز
سال سی و دوم ،شمارۀ دو1044 ،

سیروس کسمائی -مهران تاجفر -سامان کسمائی

381

بخش چشمگیری از جریان دینامیکی بدون جدایش را
پیشبینی میکند .وانگ و همکاران ] [12از مدلهای
 k-ωاستاندارد و  k-ω SSTبرای شبیهسازی دوبعدی
3
بالوارۀ ناکا 4410در رینولدز  14استفاده کردند و به این
نتیجه رسیدند که دومی با دقت قابلقبولی با نتایج تجربی
همخوانی دارد .وانگ و همکاران ] [13بالوارۀ ناکا4410
را بهصورت دوبعدی و سهبعدی شبیهسازی و از
مدلهای آشفتگی k-ω ،استاندارد k-ω SST ،و

نمونههایی از مکانیزمهای غیرفعال هستند .مکش یا
دمش ثابت و پیوسته ،مکش یا دمش نافهانی و استفاده
از جت مصنوعی نمونههایی از تکنیکهای فعال هستند.
کراجنویک ] [15با اضافهکردن استوانهای به بدنه،
جدایش را به تأخیر انداخت .خلیقی و همکاران ] [16از
هردو مکانیزم کنترل جریان فعال و غیرفعال استفاده
کردند و نیروی پسا را کاهش دادند و به این نتیجه
رسیدند که مکانیزم فعال در کاهش پسا مؤثرتر است.

شبیهسازی فردابهای بزرگ استفاده کردند و به این نتیجه
رسیدند که  k-ω SSTدر حرکت روبهباال با دقت مناسبی
با دادههای تجربی همخوانی دارد و در حرکت روبهپایین
بهصورت کیفی برا را بهخوبی پیشبینی میکند ،ولی در
نقطه واماندفی اتالف برا را بیش از حد پیشبینی میکند.
شبیهسازی فردابهای بزرگ ،واماندفی دینامیکی با دقت
باال حتی در رینولدزهای کم ،هزینۀ محاسباتی سنگینی
را بههمراه دارد .اندازۀ شبکه ،مدلسازی مقیاس زیرشبکه
و شرایط آشفتگی جریان ورودی در نتایج شبیهسازی

ساسون و همکاران ] [17جریان روی یک توربین باد
عمودمحور را با استفاده از جت دمشی کنترل کردند و
نشان دادند که افزایش سرعت دمش باعث افزایش برا و
کاهش پسا میشود .مولر و همکاران ] [18جریان وامانده
روی بالوارۀ ضخیم و متقارنی را با استفاده از جت پایای
دمشی کنترل کردند و برای این کار 0مکان 3درصد و
34درصد لول وتر را بهعنوان مکان جت دمشی انتخاش
کردند و به این نتیجه رسیدند که در زاویههای حملۀ
باالتر از زاویۀ حملۀ واماندفی مکان 3درصد باعث

فردابۀ بزرگ بسیار تأثیر دارد .عسگری و تاجفر ] [14با
استفاده از شبیهسازی فردابهای بزرگ 0روش بهبود
شرایط جریان ورودی جدایش در پشت برآمدفی ساده
را بررسی کردند و متوجه شدند اندازه و محل جدایش
حباش بهشدت تحتتأثیر شرایط ورودی قرار داد.
شبیهسازی عددی مستقیم و مطالعات شبیهسازی
فردابهای بزرگ در جریانهای واماندۀ دینامیکی محدود
به رینولدزهای پایین است .درحالیکه در رینولدزهای
باال معادالت ناپایا ناویر-استوکس بهروش میانگینفیری
رینولدز استفاده میشود.

جدایش دیرتر جریان از لبۀ حمله میشود .آنها با
بررسی نسبت سرعت جت نشان دادند که وقتی سرعت
جت از مقدار سرعت جریان در لبۀ الیۀ مرزی کمتر
باشد ،دمش باعث تسریع جدایش در لبۀ حمله میشود.
مولر و همکاران ] [19از مکانیزم دمشی قابل تطبیق برای
کنترل جریان استفاده کردند .چن و همکاران ] [20با
مطالعۀ پارامترهایی مانند عرض شکاف ،مکان و جهت
آن و جرم و تکانۀ جت دمشی ،اثر دمش پیوسته در کنترل
جریان بالوارۀ بیضوی ضخیم با بیشینه ضخامت
34درصد وتر را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند

در واماندفی دینامیکی نیروی پسا در نزدیکی زاویۀ
واماندفی بهشدت افزایش مییابد که موجب صرف
بیشتر توان برای غلبه بر مقاومت جریان میشود و
همچنین برا کاهش چشمگیری میکند .مکانیزمهای
مختلفی برای تأخیر در جدایش و کنترل جریان وجود
دارد که به 0دستۀ کلی فعال و غیرفعال تقسیم میشود.
اجزای غیرمتحرک مانند مولد فرداش ،شکلدادن به
هندسه و قراردادن شیارهای لولی در سطح هواپیما

که برای تکانۀ کم در نظر فرفته شده است شکاف تا حد
امکان باید باریک و مکانش دقیقا باالدست خط جدایش
باشد .چن و همکاران ] [21با مطالعۀ اثرات مکش پیوسته
بر بالوارۀ ضخیم و مقایسۀ آن با مطالعات قبلیشان دربارۀ
مکش از اهمیت مکان مکش سخن ففتند و مکانهایی
زیردست خط جدایش لبیعی را مناسب دانستند .وانگ
و فرسول ] [22با بررسی مکان و نرخ جریان مکش روی
یک صفحۀ مسطح در رینولدز  07444متوجه شدند که
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مکش در یکچهارم وتر بیشترین تأثیر را در برا دارد و
با نزدیکشدن آن به لبۀ حمله بهعلت کوچکترشدن
حباشهای جدایش ،تأثیر کمی در برا دارد .کیم و کیم
] [23جدایش جریان بالوارۀ ناکا 03410را در
0
رینولدز 1/0×14با جت مصنوعی کنترل کردند .آنها از
مدل آشفتگی k-ω SSTدر شبیهسازیشان استفاده کردند.
کاتاالن و همکاران ] [24جدایش بالوارۀ اسدی 7443را
0
در رینولدز  ×014بررسی کردند .آنها از چندین مدل

لغزشی بر بالوارۀ دارای واماندفی دینامیکی پرداختند.
نتایج آنها حاکی از آن بود که شرط مرزی سرعت
لغزشی مقدار ضریب برا ماکزیمم را 10درصد کاهش و
رژیمهای واماندفی دینامیکی را بهلور کلی تغییر
میدهد .ربیع نتاج درزی و ودودی مفید ] [29جریان
روی یک بالوارۀ کالرک-وای را در حالت استاتیک با
استفاده از دمش و مکش توأم کنترل کردند .آنها در
شبیهسازیشان جریان را به 0صورت تراکمپذیر و

آشفتگی معادالت ناپایای ناویر-استوکس بهروش
میانگینفیری رینولدز و شبیهسازی فردابهای بزرگ
استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که 𝑘 − SST-LR
𝜔 نزدیکترین نتایج را به شبیهسازی فردابهای بزرگ و

تراکمناپذیر در نظر فرفتند و نشان دادند که درصد بهبود
عملکرد در جریان تراکمپذیر کمتر از جریان تراکمناپذیر
است .بختیاری ] [30به بررسی اثر پارامترهای نوسانی در
بالوارۀ دینامیکی در حضور سرعت لغزشی پرداخت.

دادههای تجربی دارد .تاجفر و عسگری ] [25جدایش
جریان بالوارۀ دارای نوسان ناکا 4410را با جت دمشی
پیوسته کنترل و تأثیر مکان شکاف و سرعت جت را
بررسی کردند .وانگ النگ ژانگ و همکاران ] [26برای
کنترل جدایش استاتیکی جریان بالوارۀ ناکا 4410در
0
رینولدز  14از مکانیزم مکش استفاده کردند .آنها در

نتایج حاکی از آن بود که با افزایش لول لغزش تشکیل
فردابۀ واماندفی دینامیکی و در نتیجه زاویۀ واماندفی به
تأخیر میافتد.
پرههای نوسانی در توربینهای بادی ،بالگردها،
کمپرسورها و توربینها کاربرد دارند .با مکش جریان در
این نوع پرهها میتوان واماندفی دینامیکی در آنها را به

زاویههای حملۀ  0 ،0 ،0و  8این کار را انجام دادند و اثر
پارامترهای ضریب مکش ،موقعیت ،زاویه و عرض
سوراخ و تخلخل را بررسی کردند .آنها شبیهسازیشان
را بهصورت دوبعدی و با مدل آشفتگی شبیهسازی
فردابهای بزرگ و برای جریان تراکمپذیر انجام دادند.
آنها به این نتیجه رسیدند که نسبت نیروی برا به پسا با
افزایش ضریب مکش تا  4/41بهعلت عقبرفتن نقطۀ
جدایش افزایش و پس از  4/41بهعلت سرکوش
فردابهها کاهش مییابد و این نسبت با افزایش زاویۀ

تأخیر انداخت یا از وقوع آن بهلور کامل جلوفیری کرد
و باعث بهبود عملکرد و افزایش راندمان در آنها شد.
همانلور که ذکر شد ،پژوهشهای زیادی در زمینۀ
جریان واماندۀ دینامیکی و کنترل آن انجام شده است ،اما
پژوهشی که تأثیر پارامترهای مختلف جت مکشی
پیوسته را مطالعه کند ،محدود است و اغلب بررسیها
مربوط به جریان وامانده استاتیکی با جت مکشی هستند
و در زمینۀ بررسی اثر همۀ پارامترهای قابل تغییر جت
مکشی پیوسته در بالوارۀ دارای حرکت دینامیکی،

مکش افزایش مییابد و حداکثر آن بین  04تا  04درجه
رخ میدهد .آنها متوجه شدند که بهترین مکان برای
شکاف دقیقا در پشت نقطۀ جدایش است و با تخلخل
ثابت ،عرض حفره تأثیر کمی در نسبت نیروی برا به پسا
دارد .تاجفر و عسگری ] [27در ادامۀ کار قبلیشان برای
کنترل جدایش جریان بالوارۀ متحرک ناکا 4410از جت
مصنوعی استفاده کردند و تأثیر حالتهای مختلف
نوسان بالواره و فرکانس جت را بررسی کردند .بختیاری
و همکاران ] [28به بررسی تأثیر شرط مرزی سرعت

پژوهشی وجود ندارد .بنابراین ،در این پژوهش تأثیر همۀ
پارامترهای قابل تغییر جت مکشی پیوسته در واماندفی
دینامیکی بررسی شده است .مکان قرارفیری جت ،زاویۀ
مکش ،سرعت جت خروجی و اندازۀ دهانۀ جت
بهعنوان پارامترها قابل تغییر در نظر فرفته شدند و
بهمنظور مقایسۀ عملکرد جتها ،میزان تأثیر آنها در
بهبود میانگین ضرایب و عملکرد آیرودینامیکی در یک
دورۀ نوسان بالواره بررسی شد.
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مدلسازی و صحتسنجی

وتر است که این حرکت سینوسی باعث تغییر زاویۀ

در این بخش ابتدا نحوۀ مدلسازی مسئله شامل

حمله بین  -3تا 03درجه میشود .رابطۀ مربوط به

حلگرهای استفادهشده در شبیهسازی ،شرایط مرزی،
توصیف حرکت بالواره و ناحیۀ محاسباتی بیان شده
است .در ادامه به بررسی تأثیر فام زمانی و اندازۀ شبکه
در ضرایب آیرودینامیکی پرداخته شده است .سپس برای

حرکت بالواره در معادلۀ ( )1بیان شده است:
)𝑡𝑓𝜋 α = 𝛼0 + 𝐴sin(2

()1

در این پژوهش  𝛼0و 𝐴 بهترت یب  14و 13در جه
πfc

=𝑘

بررسی درستی شبیهسازی ،نتایج با نتایج تجربی مقایسه

در نظرفرفته ش دهاند .فرکانس کاهنده نیز =4/1

شده است.

انتخاش شد .این پارامترها باتوجهبه مطالعۀ تجربی لی و

روش حل مسئله .در این پژوهش از معادالت ناویر-
استوکس تراکمناپذیر بهروش میانگینفیری رینولدز
استفاده شده است .بالوارۀ مدنظر بهصورت دوبعدی
شبیهسازی شده است و از روش فشار مبنا بهعنوان حلگر
و الگوریتم نیمهضمنی معادالت کوپل فشار در جداسازی
کوپلینگ سرعت و فشار استفاده شده است .مدل
دومعادلهای  k-ω SSTبهدلیل موفقیتش در پیشبینی دقیق
جداسازی جریان و سازفاری در مطالعات قبلی
جریانهای مشابه ،برای مدلسازی خواص آشفته جریان
استفاده شد .از روش مرتبۀ دوم باالدست در
فسستهسازی فضایی معادالت فشار ،تکانۀ خطی و
معادالت انتقال آشفتگی استفاده شد و فسستهسازی
زمانی نیز بهصورت ضمنی و با دقت مرتبۀ دو صورت
فرفت.
شرایط مرزی و حرکت بالواره .در این مطالعه بالوارۀ
3

ناکا 4410در رینولدز 1/×14 33بررسی شده است.
درشبیهسازی از شبکۀ oفونه استفاده شده است .در
نمونۀ بدون جت بالوارۀ ناکا ،4410دیوارها بدون لغزش
و سرعت جریان آزاد بهعنوان شرط مرزی در نظر فرفته
شد .در نمونۀ با جت باتوجهبه مشخصات جت
درنظرفرفتهشده ،بخش مربوط به جت از سایر

∞U

هم کاران ] [6و برای ای جاد وا ما ندفی دی نامیکی عمیق
در بالواره بدین صورت انتخاش شد.
ناحیه محاسباتی .بهمنظور حذف تأثیرفذاری شرایط
ورودی در ضرایب آیرودینامیکی از هر لرف بالواره 10
برابر لول وتر برای اعمال شرایط ورودی فاصله
فرفتهایم .تاجفر و عسگری ] [25در مطالعهشان روی
همین بالواره با رینولدز باالتر فاصله از هر لرف بالواره
را در همین حدود در نظر فرفتند .شبکۀ تولیدی از نوع
باسازمان با سلولهای چهارفوش است .در نمونههای با
جت بهفونهای عمل شده است که در قسمت دهانۀ جت
بهدلیل وجود فرادیان ،شبکه ریزتر شود .برای حفظ
کیفیت شبکه ،قسمتی از شبکه همراه بالواره حرکت
نوسانی انجام میدهد .دامنۀ محاسباتی ،بخش دینامیکی
شبکه و نحوۀ مکش جریان در شکل ( )1و تراکم شبکه
در مجاورت لبۀ حمله و فرار در شکل ( )0نشان داده
شده است .برای ساخت شبکه از نرمافزار تجاری
 Pointwiseاستفاده شد و شبیهسازی و حل مسئله
بهوسیلۀ نرمافزار تجاری  Ansys Fluent 18صورت
فرفت .از قسمت  UDF Ansys Fluentجهت توسعۀ کد
بهمنظور ایجاد حرکت سینوسی در بالواره و شبکۀ
دینامیکی و مکش در زوایا و سرعتهای مختلف استفاده
شد.

بخشهای بالواره جدا و شرط مرزی سرعت ورودی

استقالل از شبکه و گام زمانی

برای آن اعمال شده است .لول وتر برابر 4/13متر است

برای انت خاش فام ز مانی0 ،مق یاس ز مانی جدا فا نه در

و سرعت جریان آزاد 13/100متر بر ثانیه در نظر فرفته
شد .بالوارۀ دارای حرکت پیچشی حول یکچهارم لول
سال سی و دوم ،شمارۀ دو1044 ،
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فردابۀ جداشده از پشت بالواره است و دیگری

1
f

= ∗t
0

فام زمانی شبیه سازی را با

∗t

004

=  ∆tنیز تکرار کردیم،

که دورۀ تناوش حرکت س ینوس ی اس ت .کوچکترین

اما تفاوت قابل توجهی در نتایج بهوجود ن یامد .نتایج

) ∗ 𝑡 𝑡 ∗ = min(𝑡 ∗ .

این مقای سه روی ضرایب آیرودینامیکی در شکلهای

زمان از 0زمان ذکر شدۀ باال بهعنوان

1 0

تعریف شده است .پس از انجام آزمایشات بسیار ،اندازۀ
فام زمانی

∗t

114

=  ∆tدر نظرفرفته ش د که برای تولید

نتایج شبیهسازی فذرا در شبیهسازی ما کافی بود.
برای المینان ،اس تقالل ض رایب آیرودینامیکی از

( )3ن شان داده شده ا ست .تمام نتایج ارائه شده حداقل
پس از 0چرخه زمانی از ش روع و با رس یدن به الگویی
تکراری در زمان برای ض رایب آیرودینامیکی بهدس ت
آمده است.

شکل  1ناحیۀ محاسباتی و نحوۀ مکش جریان

شکل  0شبکۀ محاسباتی در الراف لبۀ حمله و فرار بالواره در نمونۀ دارای جت
در  4/40لول وتر
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حداکثر مقدار  ∆𝑥+در بالواره  04است .در شکل ()0
تغییرات  ∆𝑦+برحسب تغییرات محور  xدر بالوارۀ
دارای زاویۀ حمله 14درجه روبهباال نمایش داده شده
است.

الف

شکل  0نمودار ضریب برا برحسب زمان جهت نشاندادن رسیدن
ش

نتایج به حالت پریودیک

شکل  - 3الف) نمودار تأثیر فام زمانی در ضریب برا برای شبکۀ
با  043هزار سلول و ش) نمودار تأثیر فام زمانی در ضریب پسا
برای شبکۀ با  043هزار سلول

برای بررسی اینکه تا چه زمانی شبیهسازی انجام
شود ،نمودار ضریب برا برحسب زمان در شکل ( )0رسم
شده است .همانلور که قابل مشاهده است ،در دورۀ
دوم و سوم نتایج مشابه هم شده است .بنابراین ،برای

الف

بقیۀ نمونهها تا دورۀ دوم شبیهسازی انجام شده است.
برای بررسی کفایت شبکۀ نهایی و عدم وابستگی
ضرایب آیرودینامیکی به شبکه ،مطالعۀ استقالل از شبکه
انجام شد و شبکه با 043هزار سلول بهعنوان شبکۀ
استفادهشده برای مطالعات بعدی انتخاش شد .تأثیر دقت
شبکه در ضرایب آیرودینامیکی در جریان مدنظر در
شکلهای ( )3ارائه شده است .تعداد سلولهای شبکۀ
نهایی هممرتبه و در نزدیکی کارهای مشابه است.
عسگری و تاجفر ] [25برای نمونۀ بدون جت از شبکهای
با 144هزار و برای نمونۀ با جت از شبکهای با 134هزار
سلول استفاده کردند و تعداد سلولهای شبکۀ نهایی ما
از هردو بیشتر است .در بیشتر منالق سطح بالواره مقدار
 ∆𝑦+زیر  1بوده است و به حداکثر  3محدود میشود و
سال سی و دوم ،شمارۀ دو1044 ،

ش
شکل  3الف) نمودار تأثیر اندازۀ شبکه در ضریب برا با فام زمانی
 4/4441و ش) نمودار تأثیر اندازۀ شبکه در ضریب پسا با فام
زمانی 4/4441
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نظرهای مشابهی را میتوان برای منحنی ضریب پسا
جریان واماندۀ دینامیکی (شکل  )8ارائه داد .باتوجهبه
مطالب ذکرشده ،شبیهسازی عددی ما با نتایج تجربی
تطبیق قابل قبولی دارد .در واماندفی دینامیکی بهعلت
شکل  0تغییرات  ∆𝑦+برحسب تغییرات محور  xدر بالوارۀ
دارای زاویۀ حمله 14درجه روبهباال

شبیهسازی عددی با نتایج تجربی لی و همکاران

][6

مقایسه شده است که در شکلهای (7و  )8قابل مشاهده
است .شکل ( )7نشان میدهد که شبیهسازی عددی در
قسمت حرکت بهسمت باالی بالواره تا 00درجه انطباق
خوبی با نتایج تجربی دارد ،ولی واماندفی را زودتر
پیشبینی کرده است و همچنین در قسمت حرکت
بهسمت پایین روند کلی حفظ شده است ،اما دارای
نوساناتی در این قسمتها هستیم که در دادههای تجربی
مشاهده نمیشود .بعد از جدایش فردابۀ واماندفی
دینامیکی و ریختن فردابهها به دنبالۀ جریان شاهد جریان
بسیار پیچیدهای در حرکت بهسمت پایین هستیم .باید
در نظر داشته باشیم که جریان شامل انفجار حباشهای
جدایشی ،فذار جریان ،فردابههای ریختهشده متعدد و
چسبیدن مجدد جریان است که شبیهسازی بسیار دقیق
را دشوار کرده است .اختالف و تفاوت نتایج عددی ما
با نتایج تجربی ،با کارهای عددی قبلی که دربارۀ بررسی
واماندفی دینامیکی فزارش شده است ،در سطح کیفی و
کمی مطابقت دارد .بهعنوان مثال ،شکلهای ( 0و  )0از
شبیهسازی دوبعدی مارتات و همکاران ] [10را ببینید یا
DES

مارتات و همکاران ] [11را مشاهده کنید یا به پژوهش
وانگ و همکاران ] [13مراجعه کنید .مارتات و همکاران
] [11این اختالفات بین نتایج عددی و دادههای تجربی
را ناشی از اضافهکردن محدودکننده  SSTمیدانند که
موجب کاهش نافهانی ویسکوزیتۀ فردابی میشود.
نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

نتایج شبیهسازی با نتایج تجربی غالبا بهصورت کیفی
انجام میشود و سایر پژوهشهای عددی ذکرشده نیز

اعتبارسنجی .برای بررسی صحت شبیهسازی ،نتایج

شکل ( )3از شبیهسازی دوبعدی با مدل آشفتگی

مشکالت مطرحشده در شبیهسازی عددی ،اعتبارسنجی

بدین صورت عمل کردهاند .بهمنظور مقایسۀ کمی،
میانگین ضرایب برا و پسا در یک دورۀ تناوش برای
شبیهسازی عددی و نتایج تجربی محاسبه شد .میانگین
ضرایب برا و پسا در یک دورۀ تناوش شبیهسازی عددی
بهترتیب  4/303و  4/013و مقادیر تجربی مانند آنها
 4/001و  4/183بهدست آمد .بنابراین ،مقدار خطای
نسبی برای این ضرایب بهترتیب 10درصد و 10درصد
است .مقدار میانگین ضریب پسا در شبیهسازی عددی از
مقدار تجربی آن بیشتر است و مقدار میانگین ضریب برا
حاصل از شبیهسازی از مقدار تجربی آن کمتر است.
بخش عمدۀ این اختالفات مربوط به حرکت بالواره
بهسمت پایین است که شبیهسازی عددی مقدار برا و پسا
را بهویژه در ابتدای حرکت بهسمت پایین بهخوبی
پیشبینی نمیکند .همانلور که مشاهده میشود ،در
جریان پاییندست زمانی که زاویۀ حمله از  03روبهپایین
برمیفردد تا حدود زاویۀ 13درجه با نتایج تجربی تطابق
ندارد .این تفاوت بهعلت جدایش و عمال تشکیل
فردابههای پیچیده و ریز در جریان است که شبیهسازی
میانگین رینولدز قادر به پیشبینی دقیق آن نیست .اما
تقریبا از 13درجه که جریان چسبیده شده است ،باز
شاهد تطابق نتایج تجربی و عددی باهم هستیم.
همانلور که مشاهده میشود ،جواش عددی پژوهش
حاضر نسبت به کار عددی قبلی تطابق بیشتری دارد و
فقط مقداری در جریان روبهپایین اختالف دارد که بهدلیل
عدم کفایت روش رینولدز میانگین است که در کارهای
قبلی نیز بیان شده است.
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()0

𝑡∆∑𝑇/
𝑖𝜑
= 𝑖=1
𝑡∆𝑇/

𝑒𝑣𝑎𝜑

ض ر یب ممنتوم جت خروجی نیز از راب طۀ ()3
محاسبه میشود:
()3
شکل  7مقایسۀ نمودار ضریب برا بهدستآمده از شبیهسازی
عددی با نتایج تجربی

Ajet  Ujet 2
×
A
U∞ 2

× Cμ = 2

تأثیر موقعیت و زاویۀ خروجی جت مکشی در
پارامترهای آیرودینامیکی .بهمنظور بررسی تأثیر
موقعیت مکانی ،ضریب ممنتوم و مساحت دهانۀ جت
ثابت و بهترتیب برابر  4/10و  4/443لول وتر در نظر
فرفته شدهاند و جت در مکانهای 14 ،0 ،0 ،1و 04
درصد لول وتر قرار داده شده است .نتایج این بررسی
در شکلهای ( )11-0دیده میشود .شکل ( )0نشان
میدهد که با افزایش زاویۀ جت مکشی در هر مکانی
ضریب برا میانگین افزایش مییابد و در نتیجه مؤثرترین

شکل  8مقایسۀ نمودار ضریب پسا بهدستآمده از شبیهسازی
عددی با نتایج تجربی

بحث و نتایج
در این بخش تأثیر 0پارامتر مکان قرارفیری جت ،زاویۀ
مکش نسبت به راستای وتر بالواره ،ضریب ممنتوم جت
در اندازۀ دهانۀ ثابت (سرعت جت) و مساحت دهانۀ
خروجی در کنترل جریان بررسی شده است و اثر آنها
در میانگین ضریب برا و پسا و همچنین نسبت میانگین
ضریب برا به میانگین ضریب پسا (عملکرد
آیرودینامیکی)فزارش شده است.
در این پژوهش بهعلت ناپایا بودن مسئله برای
مقایسۀ تأثیر جتها از مقادیر میانگین استفاده شده است.
مقدار میانگین کمیتی مانند  φدر یک دورۀ تناوش
حرکت ،از رابطۀ ( )0بهدست میآید که در آن T ،دورۀ
تناوش 𝑡∆ فام زمانی است.
سال سی و دوم ،شمارۀ دو1044 ،

زاویه برای مکش جهت افزایش ضریب برا زاویۀ 04
درجه است .بهلورکلی بهجز مکان 4/41لول وتر در هر
3زاویه افزایش ضریب برا نسبت به حالت کنترلنشده
مشاهده میشود و در 4/0لول وتر بیشترین ضریب برا
حاصل شده است .باتوجهبه شکل ( )14با افزایش زاویۀ
مکش در هر مکان ضریب پسا میانگین کاهش مییابد و
در نتیجه مؤثرترین زاویه برای مکش جهت کاهش
ضریب پسا زاویۀ 04درجه است و بهترین مکان نیز برای
کاهش ضریب پسا در هر 3زاویۀ برابر با 4/40لول وتر
است و بهلورکلی ضریب پسا تا مکان 4/40لول وتر
روبهکاهش است و با فاصله از این مکان ،پسا میانگین
افزایش مییابد .در شکل ( )11تأثیر زاویه و موقعیت
جت در عملکرد آیرودینامیکی میانگین نشان داده شده
است .در این شکل با افزایش زاویۀ جت مکشی در هر
مکان نسبت ضریب برا میانگین به ضریب پسا میانگین
افزایش مییابد و در نتیجه مؤثرترین زاویه برای مکش
جهت افزایش این پارامتر زاویۀ 04درجه است و بهترین
مکان نیز برای بهبود و افزایش این پارامتر در هر 3زاویه
برابر با 4/40لول وتر است .ضریب برا میانگین در این
نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
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مکان بیشینه نیست ،ولی کاهش ضریب پسا میانگین
بهقدری زیاد است که باعث بهبود کلی در این نمودار
شده است .علت بهبود قابل توجه ضرایب و عملکرد
آیرودینامیکی در این مکان نزدیکی به محل تشکیل
فردابۀ لبۀ حمله و سرکوش کامل آن است.

تأثیر اندازۀ دهانل جت مکشی در پارامترهای
آیرودینامیکی .بهمنظور بررسی تأثیر اندازۀ دهانه،
نمودارهای قسمت قبل در همان ضریب ممنتوم ولی با
مساحت دهانۀ 4/41لول وتر در شکلهای ()10-10
رسم شدهاند .در شکل ( )10نیز با افزایش زاویه ،ضریب
برا میانگین افزایش یافته است ،ولی باتوجهبه اینکه
ضریب ممنتوم جت ثابت است و مساحت افزایش پیدا
کرده است ،سرعت جت کاهش یافته که باتوجهبه تغییر
نهچندان زیاد ضریب برا نسبت به قسمت قبل ،حاکی از
آن است که افزایش مساحت جت خروجی تقریبا تأثیر
این کاهش سرعت را جبران کرده است .در شکل ()13

شکل  0تأثیر موقعیت مکانی و زاویۀ جت مکشی در ضریب برا
میانگین با =, 4/443

𝐭𝐞𝐣 𝐀
𝐜

𝐜𝛍 = 4/10

نیز مانند حالت قبل با افزایش زاویۀ مکش ضریب پسا
میانگین کاهش یافته است و همچنین مکان 4/40
کمترین ضریب پسا را برای 3زاویه دارد .مقایسۀ 0حالت
نشان میدهد که با افزایش سطح مقطع جت خروجی در
ضریب ممنتوم ثابت ،ضریب پسا کاهش مییابد که این
کاهش با افزایش زاویۀ جت چشمگیرتر بوده است و
همچنین این کاهش ضریب پسا در مکانهای نزدیکتر
به 4/40لول وتر بیشتر به چشم میخورد .روندی کلی
نمودار  10مانند حالت قبل است ،اما نکتۀ مهم این است

شکل  14تأثیر موقعیت مکانی و زاویۀ جت مکشی در ضریب
پسا میانگین با =, 4/443

𝐭𝐞𝐣 𝐀
𝐜

𝐜𝛍 = 4/10

که در مکان مناسب با افزایش زاویۀ مکش ،میانگین
عملکرد آیرودینامیکی به مقدار قابل توجهی افزایش
مییابد .اما همانلور که مشاهده میشود ،در شکل ()10
افزایش مساحت با وجود کاهش سرعت پارامتر عملکرد
آیرودینامیکی میانگین را بهشدت افزایش داده است که
حاکی از تأثیر بیشتر مساحت دهانه نسبت به سرعت
خروجی است؛ البته نباید هردو از آستانهای کمتر باشند،
زیرا باعث تأثیرنکردن جت در کنترل جریان میشود .این
افزایش چشمگیر در مکان 4/40لول وتر و در زاویۀ
مکش 04درجه رخ داده است که بهعلت کاهش شدید

شکل  11تأثیر موقعیت مکانی و زاویۀ جت مکشی در عملکرد
آیرودینامیکی میانگین با =, 4/443

𝐭𝐞𝐣 𝐀
𝐜

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

میانگین پساست.

𝐜𝛍 = 4/10
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جت ،مساحت دهانۀ جت ثابت و برابر 4/443لول وتر
و موقعیت و زاویۀ جت مطابق بخشهای قبلی در نظر
فرفته شد .بنابراین بررسی ضریب ممنتوم در واقع
بررسی تأثیر سرعت جت است3 .ضریب ممنتوم مختلف
 4/48 ،4/40و  4/10بررسی شد .نتایج این بررسی در
شکلهای ( )17-13نشان داده شده است.
همانلور که در شکل ( )13مشاهده میشود،
بهلورکلی افزایش ضریب ممنتوم جت باعث افزایش
شکل  10تأثیر موقعیت مکانی و زاویۀ جت مکشی در ضریب برا
میانگین با =, 4/41

𝐭𝐞𝐣 𝐀
𝐜

𝐜𝛍 = 4/10

شکل  13تأثیر موقعیت مکانی و زاویۀ جت مکشی در ضریب
پسا میانگین با =, 4/41

𝐭𝐞𝐣 𝐀
𝐜

𝐜𝛍 = 4/10

شکل  10تأثیر موقعیت مکانی و زاویۀ جت مکشی در عملکرد
آیرودینامیکی میانگین با =, 4/41

𝐭𝐞𝐣 𝐀
𝐜

𝐜𝛍 = 4/10

تأثیر ضریب ممنتوم جت مکشی در پارامترهای
آیرودینامیکی .بهمنظور بررسی تأثیر ضریب ممنتوم

سال سی و دوم ،شمارۀ دو1044 ،

ضریب برا میانگین در هر زاویه و در هر مکانی شده
است و همانلور که قبال بیان شد ،برای هر ضریب
ممنتوم جتی با افزایش زاویۀ جت ،نیز افزایش ضریب
برا میانگین را شاهد هستیم .بیشترین ضریب برا موضعی
نیز در ضریب ممنتوم جت  4/10رخ داده است که در
زاویۀ 04درجه و مکان 4/40لول وتر رخ داده است .این
نقطه نقطۀ مهمی است و شاید ماکزیمم مطلق ضریب برا
نباشد ،ولی باتوجهبه شکل ( )10دارای کمترین ضریب
پساست .بنابراین افزایش قابل توجه ضریب برا با
کمترین هزینه (کمترین ضریب پسا) در این نقطه قابل
حصول است .شکل ( )10نشان میدهد که با افزایش
ضریب ممنتوم جت شاهد کاهش ضریب پسای میانگین
در حوالی و نزدیکیهای مکان بحرانی هستیم و با
فاصلهفرفتن از این نقطه با افزایش پسا میانگین روبهرو
هستیم و با افزایش زاویه در هر ضریب ممنتوم جتی،
ضریب پسا میانگین کاهش مییابد .در نمودارهای شکل
( )17روند کامال منظمی مشاهده میشود .بهلورکلی
هرچه ضریب ممنتوم جت افزایش یابد ،نسبت ضریب
برا میانگین به ضریب پسا میانگین افزایش مییابد و این
افزایش با افزایش زاویه قابل رؤیتتر است و همچنین
هرچه مکان جت به 4/40درصد لول وتر نزدیکتر
میشود ،این افزایش بیشتر میشود که در اثر کاهش
شدید ضریب پسا میانگین است .بیشترین نسبت ضریب
برا میانگین به ضریب پسا میانگین نیز مشابه کمترین
ضریب پسا میانگین در ضریب ممنتوم جت  4/10و
زاویه 04درجه و مکان 4/40درصد لول وتر رخ میدهد.
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شکل  13تأثیر ضریب ممنتوم جت مکشی در میانگین ضریب برا

شکل  10تأثیر ضریب ممنتوم جت مکشی در میانگین ضریب پسا

شکل  17تأثیر ضریب ممنتوم جت مکشی در میانگین عملکرد آیرودینامیکی

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
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بررسی رفتار جریان در حالت کنترلشده و
کنترلنشده .بهمنظور بررسی اثر جت مکشی در رفتار

فرفته است ،درحالیکه در کنترلشده ،جریان بهلور
کامل به لبۀ حمله چسبیده و فردابۀ واماندفی دینامیکی
سرکوش شده است که موجب رفتاری بسیار نرمال و
یکدست در ضریب برا در زوایای حملۀ مختلف
مخصوصا در زوایای حرکت روبهپایین نسبت به حالت
بدون کنترل خواهد شد .در زاویۀ 14درجه در حرکت
بهسمت پایین در حالت کنترلنشده جریان از بالواره
کامال جدا شده است و ریختهشدن فردابهها به دنبالۀ

آن 04درجه و ضریب ممنتوم آن  4/10است ،برای
مقایسه با نمونۀ بدون جت انتخاش شده است .مشاهده
میشود در زاویۀ 14درجه در حرکت بهسمت باال تفاوت
زیادی بین حالت کنترلشده و کنترلنشده وجود ندارد،
زیرا جریان بهلور لبیعی چسبیده است .در زاویۀ
03درجه حرکت بهسمت باال در حالت کنترلنشده
جریان بهلور کامل از لبۀ حمله جدا شده و یک فردابه
در جهت خالف عقربۀ ساعت در نزدیکی لبۀ فرار شکل

جریان مشاهده میشود؛ ولی در حالت کنترلشده ،جت
باعث چسبیدهشدن جریان به بالواره شده است که سبب
افزایش قابل توجه ضریب برا و کاهش قابل توجه
ضریب پسا نسبت به حالت بدون جت میشود .در زاویۀ
 -3حرکت بهسمت پایین نیز تفاوت چشمگیری بین
حالتهای کنترلشده و کنترلنشده وجود ندارد و جریان
در 0حالت به بالواره چسبیده است

جریان ،از کانتور بیبعدشدۀ سرعت استفاده شد که در
شکل ( )18قابل مشاهده است .این کانتور در یک دورۀ
تناوش حرکت و در زمانهای مختلف برای 0حالت
نمونۀ بدون جت و دارای جت رسم شده است .در این
شکل ،جت با بیشترین تأثیر در کنترل جریان یعنی جتی
که مکان قرارفیری آن 0درصد لول وتر و زاویۀ مکشی

سال سی و دوم ،شمارۀ دو1044 ،
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شکل  18کانتور بیبعدشدۀ سرعت برای حالت کنترلنشده و کنترلشده با مؤثرترین جت

نتیجهگیری

مقدار چشمگیری کاهش مییافت و به کمینۀ خود

در این مطالعه به بررسی تأثیر پارامترهای جت مکشی

میرسید که بهعلت نزدیکی به محل تشکیل فردابۀ لبۀ

که مکان ،زاویۀ مکش ،ضریب ممنتوم و مساحت دهانۀ

حمله است .بهمنظور بررسی اثر زاویۀ مکش3 ،زاویۀ

جت است ،در کنترل جریان واماندۀ دینامیکی بالوارۀ

 04،34و 04درجه انتخاش شدند و مشاهده شد که با

متقارن ناکا 4410در رینولدز 1/×14 33پرداخته شد.

افزایش زاویه و نزدیکشدن به زاویۀ 04درجه ،جت تأثیر

بدینمنظور کمیتهای میانگین ضرایب آیرودینامیکی و

بهتری در کنترل جریان از خود نشان میدهد .تأثیر

پارامتر عملکرد آیرودینامیکی ارزیابی شدند .بالواره که

ضریب ممنتوم جت که در اندازۀ دهانۀ ثابت صورت

حرکتی سینوسی بین زوایای حملۀ  -3تا  03نسبت به

فرفت ،درواقع تأثیر سرعت جت مکشی را آشکار کرد

یکچهارم وتر داشت ،بهفونهای نوسان میکرد که

و نشان داد که با افزایش ضریب ممنتوم جت ،عملکرد

شرایط واماندفی دینامیکی عمیق رخ دهد3 .مکان ،0 ،1

جت در کنترل جریان بهتر میشود .بررسی تأثیر اندازۀ

 14 ،0و 04درصد لول وتر برای قرارفیری جت مکشی

دهانۀ جت در ضریب ممنتوم جت ثابت نشان داد که با

بررسی شدند که مشاهده شد مکان 0درصد لول وتر

افزایش مساحت جت خروجی ،افرچه ضریب برا

نسبت به بقیۀ مکانها مناسبتر است .البته در این مکان

میانگین بهعلت کاهش سرعت جت بهبود قابل توجهی

ضریب برا میانگین بیشینه نمیشد ،ولی ضریب پسا به

نمییابد ،پسا میانگین کاهش چشمگیری مییابد .بنابراین

3
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باعث افزایش شدید پارامتر عملکرد آیرودینامیکی

جت مکشی

میشود و افر سرعت و اندازۀ دهانۀ جت خروجی مقدار

جت مصنوعی

کافی را برای اثرفذاری در جریان داشته باشد ،تأثیر

لبه فرار

اندازۀ دهانۀ در بهبود مکش با شرایط بهینه بسیار بیشتر

فردابه

Suction jet
Synthetic jet
Trailing edge
Vortex

از تأثیر سرعت است .با رسم کانتور بیبعدشده سرعت
مشخص شد که مؤثرترین جت مکشی ،بهعلت افزایش

فهرست عالئم

سرعت در سطح باالیی موجب افزایش اندکی در ضریب

عالئم انگلیسی

برا در زوایای قبل از جدایش جریان میشود و فردابۀ

f

فرکانسHz ،

واماندۀ دینامیکی را کامال سرکوش میکند که این امر

c

لول وترm ،

باعث میشود در حرکت برفشت ،جریان به بالواره

A

مساحت دهانهm2 ،

چسبیده باقی بماند و مانند حالت کنترلنشده جریان در

U

سرعتm/s ،

حرکت بهسمت پایین جدا نباشد که درنتیجه باعث

∆t

فام زمانیs ،

افزایش ضریب برا میانگین و کاهش چشمگیر ضریب

T

دورۀ تناوشs ،

پسا میانگین در بالواره میشود.

∗t

مقیاس زمانیs ،

cμ

ضریب ممنتوم جت

cl

ضریب برا

cd
L
/D

ضریب پسا

واژه نامه
کنترل فعال جریان
عملکرد آیردینامیکی

Active flow control
Aerodynamic
performance

وتر
واماندفی دینامیکی
شبیهسازی فردابهای
بزرگ
فردابه لبه حلمه
بالواره نوسانی
روش میانگینفیری
رینولدز

ضریب عملکرد آیرودینامیکی
عالئم یونانی

Chord
Dynamic stall
LES (Large Eddy

α
θ

)Simulation

زاویۀ حمله ،درجه
زاویۀ مکش نسبت به راستای وتر بالواره،
درجه
زیرنویس

LEV(Leading Edge
)Vortex

jet

جت

Oscillating airfoil

∞

شرایط جریان آزاد

RANS (Reynolds

 avgمیانگینفیری

Average Navier
)Stocks
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boundary condition at exit orifice. The airfoil had
a sinusoidal motion about its quarter-chord with
reduced frequency of 0.1 at Reynolds number of
135000. In this movement, the angle of attack was
changing between -5 and 25 degrees.
Computational domain was extended 19 chord
lengths behind and ahead of the airfoil for
eliminating the effect of the inlet conditions in
aerodynamic coefficients. A structured O-type
grid was generated for computational domain and
dynamic mesh was employed in part of the
domain to improve mesh quality. Figure 1 and 2
show the computational domain and dynamic part
of it and the grid clustering in the vicinity of
leading-edge and trailing-edge, respectively.
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1. Introduction
Rapid changes in the angle of attack of an airfoil
cause vortices to form which move down from the
leading-edge to the trailing-edge. As the dynamic
stall vortex passes through the trailing-edge, the
lift coefficient decreases sharply and the drag
coefficient
increases
significantly.
This
phenomenon is called dynamic stall. Dynamic
stall and related phenomena have always been
considered in the aerospace industry and many
efforts have been made by researchers to
understand them better. Vortices isolated from the
leading-edge of a two-dimensional oscillating
wing affected the aerodynamic forces. Separated
vortices appeared to be fed of their initial vortices
therefore by suppressing initial vortices,
separation can be controlled. Various control
mechanisms have been used to delay separation
and prevent stalls. Suction, blowing and synthetic
jets are three major active flow controllers that are
used for the dynamic stall.
The influence of suction jet parameters on
dynamic stall has not been comprehensively
investigated in previous researches. In this study,
the effect of variable parameters of continuous
suction jet on dynamic stall of a Naca0012 airfoil
was perused.

Figure 1. Computational domain and dynamic
part of it

Grid independence and time step

The grid independence was investigated. The
result revealed that 203000 cells were sufficient
for the simulation. We investigated the time-step
independence and comprehended that the time
step size of 0.0001 second was small enough for
the simulation.

2. Methodology
Numerical method
In this study, incompressible Reynolds averaging
Navier-Stokes equations were used. A twodimensional Naca0012 was simulated and
pressure-base algorithm was used as the solver.
SIMPLE algorithm was utilized for pressurevelocity coupling and turbulent flow properties
were simulated with k-ω SST model.
Computational domain and boundary condition
Free stream velocity at far field and no-slip
condition over the walls are considered as
boundary conditions in the uncontrolled case. In
controlled cases, velocity outlet was selected as

Figure 2. Grid in vicinity of leading and trailing edges
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Validation

aerodynamic performance at a constant
momentum coefficient was investigated. The
results showed that increasing the width
significantly improves the performance although
the jet velocity decreased.

The experimental data of Lee and Gerontakos in
2004 was used to validate our numerical results
for the uncontrolled case. Figure 3 shows this
validation. In the upstroke motion, our simulation
has compliance with experimental data but
predicts stall earlier than it. In the downstroke
motion, the simulation traces the experimental
results with oscillations. The accuracy of our
simulation with experimental results is similar to
the numerical studies of other researchers in
dynamic stall.

Figure 5. The effect of jet momentum coefficient on
average aerodynamic performance

4. Conclusion
In this study, the effect of suction jet parameters
on the control of dynamic stall of a NACA0012
was investigated at Reynolds number of 135000.
The results showed that the location of 0.04 of
chord length is more suitable than other locations
for placing the suction jet, and by increasing the
suction angle and approaching 90 degrees, the jet
has a better effect on the flow control. The effect
of jet velocity and orifice size is such that
increasing them improves jet performance.

Figure 3. Hysteresis curve of lift

3. Results and Discussion
In order to investigate the effect of the jet location
and the suction angle, the momentum coefficient
and the aperture area of the jet were considered
0.14 and 0.005 of chord length, respectively. The
results of this study can be seen in Figure 4. This
Figure shows that with increasing the suction
angle in each place, the average aerodynamic
performance increases and the best jet location to
improve it, is 0.04 of the chord length.

Figure 4. The effect of jet location and suction angle
on the average aerodynamic performance

The effect of increasing the jet momentum
coefficient on the average aerodynamic
performance with the aperture area of 0.005 of
chord length is shown in Figure 5. In general, with
increasing jet momentum coefficient, the average
aerodynamic performance improves. This
improvement is more noticeable by approaching
the 0.04 chord length and 90 degrees suction
angle. The effect of orifice length on the average
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