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 چکیده
 بهمنظور بهینهسازی تأثیر پارامترهای هندسی و، آشفته و ناپایا در نزدیک سطح آب، حرکت نوسانی ایرفویل در جریان لزج،در این تحقیق
 استوکس با- معادالت ناویر، در این شبیهسازی.نوسانی بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل توسط یک روش عددی شبیهسازی شده است
 از الگوریتم ژنتیک در، برای بهینهسازی.استفاده از روش حجم محدود با دقت مرتبه دوم گسسته و توسط الگوریتم پیمپل حل شده است
. روش کسر حجمی مورد استفاده قرار گرفته است، برای پیشبینی سطح آزاد سیال، در روند شبیهسازی.روش پاسخ سطح استفاده شده است
 با داده های عددی مربوط به یک ایرفویل نوسانی در نزدیکی سطح زمین صحت تحقیق را تأیید،مقایسه قسمتی از نتایج این شبیهسازی
 نتایج حاصل نشان. سه دامنه نوسان و سه فاصله ایرفویل از سطح آب انجام شده است، این شبیهسازی در سه فرکانس کاهیده.مینماید
 بهینهسازی با روش پاسخ، همچنین.میدهد که در نزدیک سطح ارتفاع پروازی نسبت به دو پارامتر دیگر بر ضرایب آیرودینامیکی مؤثرتر است
 و دامنه0/9  فرکانس کاهیده،0/993  نتایج حاصل نشان میدهد که بالواره با فاصله پروازی بیبعد.سطح و الگوریتم ژنتیک انجام شده است
. بهینهترین مقدار نسبت ضریب برآ به پسا را ایجاد میکند0/029 نوسان بیبعد
 روش پاسخ سطح، الگوریتم ژنتیک، بهینهسازی، سطح آب، اثر سطح:واژههایکلیدی

Optimization of Oscillation Airfoil near the Water Surface, Using Genetic
Algorithm and RSM Turbulence Model
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ABSTRACT
In this study, oscillations of an airfoil in a viscous, turbulent, and unsteady flow near a water surface have been
numerically simulated to optimize the effect of geometric and oscillatory parameters on aerodynamic coefficients of
airfoil. In this simulation, the Navier-Stokes equations are dissected using finite volume method with second-order
accuracy and are solved by the Pimple-algorithm and the genetic algorithms in the surface response methodology
(RSM) has are used for optimization. In the process of simulation, volume fractionation method has been used to
predict the free surface of the flow. Comparing a part of the results of this simulation with numerical data for an
oscillating airfoil near the ground confirms the accuracy of the investigation. This simulation is done in three
reduced frequencies, three amplitudes and three flight altitudes. The results show that flight altitude is more
effective on aerodynamic coefficients than two other parameters near the surface. Also, optimization done by
surface response method and genetic algorithm, the results are shown airfoil in dimensionless flight altitude 0.539,
reduced frequency 0.5 and dimensionless amplitude 0.025 create the optimal value of the ratio of the coefficient of
lift to drag.
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 -1مقدمه
پدیده اثر سطح به معنی بهبود مشخصات آیرودینامیکی یک
ایرفویل 1در پرواز نزدیک سطح است ،که از لحاظ سرعت در
محدوده وسایل حملونقل هوایی و از نظر هزینه در حدود
وسایل حملونقل دریایی است و میتواند خأل موجود بین
آنها را پر کند .دو خاصیت برجسته وسایل تحت تأثیر
سطح ،2باعث تمایز آنها بر دیگر وسایل حملونقل هوایی
گردیده است؛ اولین خصوصیت ،شکل آیرودینامیکی خاص
آنها میباشد که نسبت برآ 9به پسای 4بسیار باالیی را هنگام
حرکت از خود نشان میدهد و زمانی که نزدیک به سطح
پرواز میکنند ،این ضریب باالتر از ضریب هواپیمایی در ابعاد
مشابه است که در ارتفاع باال خارج از اثر سطح پرواز میکند.
تمایز دیگر آنها دارا بودن تعادل خوب دینامیکی 9میباشد
که در پرواز با ارتفاع پایین در نزدیکی سطح اتفاق میافتد .با
توجه به مزایای بیانشده ضرورت و اهمیت کاربر روی

1- Airfoil
2- WIG
3- Lift
4- Drag
5- Dynamic

پرنده های اثر سطحی و بررسی بال در نزدیکی سطح آشکار
میشود .پدیده اثر سطح ،6با پرواز اولین هواپیماها در
سالهای قبل از  1320میالدی توسط خلبانان گزارش شد،
آنها در راه برگشت در فاصله کم از سطح دریا حرکت می-
کردند ،مشاهده کردند که پرواز در این حالت به انرژی
کمتری نیاز دارد .از اینرو ،روسها وسیلهای را بهعنوان
اولین نمونه از وسایل تحت تأثیر سطح که میتواند روی هر
سطح صاف مثل زمین و آب و برف و یخ فرود و صعود کند
را 7WIG ،نامیدند [.]1
راژدیستونسکی [ ]2-9در سال  1332به معرفی یک
مدل ریاضی برای ایرفویل پایا در مجاورت سطح پرداخت و
در سال  ،2006در تحقیقی نمای کلی از وسایل  WIGو
تاریخچه آنها ارائه نمود .یک سال بعد ژانگ و همکاران []4
بال دارای بالچه را در نزدیکی سطح در تونل باد آزمایش
کردند و اثر بالچه و تغییر زاویه آن را در نزدیکی سطح
بررسی کردند ،آنها دریافتند که در ناحیه نزدیک نصف
پهنای بال جریان شبه دوبعدی است .سال بعد ،کویی [ ]9در
تحقیقات خود ،پارامترهای آیرودینامیکی 8یک وسیله نقلیه
نزدیک سطح را مورد بررسی قرار داد .اوگرک [ ]6در تونل
باد تأثیر سه شکل و اندازه بالک و بدون بالک در نزدیک
زمین و در جریان آزاد را مورد تحقیق قرار داده و ضریب برآ
و پسا و نسبت برآ به پسا را بهازای فواصل مختلف از زمین و
زوایا حملههای مختلف بررسی کرد .بررسی جریانهای ثانویه
و گردابههای 3تولیدشده در نوک بال در نزدیکی سطح زمین
توسط کلیمنت و همکاران انجام شد [ .]7پارک و همکاران
[ ]8-3بهصورت عددی و دو بعدی بهینهسازی شکل یک
ایرفویل  NACA0015در نزدیکی سطح زمین پرداختند.
جوارشکیان و همکارانش ]10-11[ ،نیز به بررسی یکی دیگر
از پارامترهای مؤثر ،اثر خمیدگی 10ایرفویل بر ضریب برآ در
تأثیر سطح پرداختند و مشخص شد که اثر مثبت خمیدگی
بر ضریب برآ فقط در زاویه حملههای کوچک اتفاق میافتد.
آنها در تحقیق دیگری ،تأثیر بالچه هوشمند با بالچه
معمولی در نزدیکی سطح و زاویه حمله و زاویه بالچه متناظر

6- Ground Effect
7- Wing In Ground Effect
8- Aerodynamic Parameters
9- Vortex
10- Camber

بهینهسازی مشخصات حرکتی یک ایرفویل نوسانی در نزدیکی سطح آب ...؛

با بیشترین نسبت برآ به پسا را بررسی نمودند .در سال
 2014نیز نایکل و همکارانش ]12[ ،تأثیر زاویهحمله بر
ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل نزدیک سطح را مورد مطالعه
قرار دادند ،شارما و همکارش [ ]19به بررسی تأثیر سطح بر
ضرایب آیرودینامیکی  NACA0015و  NACA0012در زاویه
حملههای مختلف و ارتفاعهای مختلف پروازی پرداختند .از
کارهای دیگر میتوان به بررسیهای انجامشده توسط
کئولین و همکارانش ]14-19[ ،بر روی تأثیر زاویهحمله
ایرفویل در حالت پایا در ارتفاع پروازی مختلف ،بر خواص
آیرودینامیکی سطح صاف و موجدار ،1همچنین بررسی
فیزیک جریان در ایرفویل ساکن  9تکه در نزدیکی سطح در
حالت استاتیکی 2و دینامیکی اشاره نمود .در راستای بررسی
تأثیر سطح بر ضرایب آیرودینامیکی ،استفاده از روشهای
بهینهسازی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است .از جمله
مطالعات در این زمینه میتوان بهینهسازی شکل هندسی
بالواره پایا در حالت دوبعدی و سهبعدی در نزدیکی سطح
زمین ،با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه اشاره نمود،
برخی از نتایج این تحقیق نشان میدهد که در حالت بهینه،
نیروی برآ ،نسبت برآ به پسا و همچنین پایداری افزایش
یافته است [ .]16-18عالوهبر این ،جوارشکیان و همکارانش
بهینهسازی تأثیر پارامترهای همچون فاصله از سطح ،زاویه
حمله ،ضخامت و انحنا بر نسبت برآ به پسای بالواره پایا در
نزدیکی سطح زمین با استفاده از روش پاسخ سطح پرداختند
[ .]13در اکثر مطالعات انجامشده به شبیهسازی شکل
هندسه ،بالواره در حالت پایا و در نزدیک سطح زمین
پرداخته شده است .در تحقیق حاضر ،یک بالواره که دارای
حرکت نوسانی 9نزدیک سطح آب میباشد شبیهسازی شده و
بهمنظور بهینهسازی و بهبود نسبت برآ به پسای ایرفویل
نوسانی مذکور در نزدیک سطح آزاد آب ،پارامترهای نوسانی
مانند دامنه نوسان ،فرکانس نوسان و فاصله بالواره از سطح
آزاد آب مورد بررسی قرار گرفته است .شبیهسازی در سه
دامنه نوسان  0/1 ،0/079 ،0/09سه فرکانس کاهیده ،0/1
 0/9 ،0/2و سه فاصله از سطح  1 ،0/9و  1/9برابر طول وتر
انجام شده است.

1- Wave Ground
2- Static
3- Plunge
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 -2معادالت
در این تحقیق هندسه مورد نظر ،ایرفویل با حرکت انتقالی
سینوسی شکل است که معادله حرکت آن در معادله ()1
بیان شده است.
()1

x / c  a / c  sin (2 t / T

در معادله فوق  aدامنه نوسان و  Tدوره نوسان است.
معادالت حاکم بر سیال تراکمناپذیر ،شامل معادله
پیوستگی و ممنتوم میباشند که به ترتیب در رابطههای (-4
 )2آورده شدهاند .یکی از روشهای شبیهسازی جریان آشفته
بر مبنای متوسط زمانی هست که در این روشها تمام
کمیتها بر مبنای متوسط زمانی نوشته شده و ترمهای
نوسانی مدل میشود .بنابراین ،تمام متغیرهای نوشتهشده
بهصورت متوسط هست.
()2

()9

()4

u v

0
x y
u
1 p
 div (V u )  div (V 'u ' )  

t
 x


div ( grad V )  su

v
1 p
 div (V v )  div (V 'v ' )  

t
 y


div ( grad V )  sv


ترمهای اضافی در معادالت ممنتوم تحت عنوان تنش
رینولدز (ترم سوم در سمت چپ معادالت ( )9و ( ))4ظاهر
شده که در ترم چشمه قرار گرفته و باید مدل شود .در این
تحقیق برای شبیهسازی آشفتگی جریان از تقریب بوزینسک
استفاده میشود که بر طبق این تقریب تنشهای آشفتگی
برابر با ویسکوزیته آشفتگی در کرنشهای هست که
کرنشهای در سرعتهای متوسط زمانی محاسبه میشوند.
ویسکوزیته آشفتگی در این پژوهش با استفاده از مدل
آشفتگی کا-امگا اس-اس-تی 4محاسبه شده است .این مدل
آشفتگی از مدل استاندارد کا -امگا برای ناحیه داخلی الیه

4- k-ω SST
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مرزی استفاده میکند ،بنابراین ،میتواند بدون نیاز به هیچ
تابع تخفیف اضافهای بهعنوان یک مدل آشفتگی رینولدز
پایین استفاده شود .برای ناحیه بیرونی از مدل استاندارد کا-
اپسیلون 1استفاده میکند و مشکل حساسیت بیش از حد
مدل کا-امگا به شرایط جریان آزاد در ورودی را نخواهد
داشت .بنابراین ،برای مدلسازی آشفتگی جریانهای خارجی
مناسب است.
معادله انرژی جنبشی و نرخ اتالف ویژه جریان آشفته به
ترتیب بهصورت رابطه ( )9و ( )6است[:]20
k t
k
 U j t  Pk   * k t t 
t
x j
()9

k t 
 
   k  t 

x j 
x j 
t
t
U j
  S 2  t 2 
t
x j

() 6




t
x j


t
    t 
x j

1 k t
2 1  F1    2
t x j

x j

که در آن k t ،و  w tانرژی جنبشی و نرخ اتالف ویژه است.
پارامترهای  w 2 , , S ,  * , F1در مرجع [ ]20تعریف شده
است .عالوهبر این U j ،سرعت  ،ویسکوزیته سینماتیکی،
  tویسکوزیته گردابی و  x jموقعیت مکانی است.
برای شبیهسازی جریان دو فازی و تسخیر 2سطح آزاد
بین آب و هوا ،روش کسر جزء حجمی سیال 9به کاربرده
شده است .در این روش تابع جزء حجمی سیال تعریف شده
و معادله انتقال اسکالر مربوط به آن حل میشود و در نتیجه
نسبت کسر حجمی هر جزء سیال برای هر سلول و در هر
لحظه بهدست میآید [.]21
()7

F
F
F
u
v
0
t
x
y

1- K2- Capture
)3- Volume of Fluid (VOF

در صورتی که نسبت جزء حجمی  F  0باشد ،سلول
کامالً از هوا پر شده است و درصورتیکه  F  1باشد ،سلول
کامالً از آب پر شده است .همچنین سلولهای با مقادیر
 0F 1سلولهایی هستند که دارای مقداری آب و مقداری
هوا هستند .این سلولها تشکیلدهنده سطح آزاد هستند.
-1-2

روش پاسخ سطح و الگوریتم ژنتیک

در این تحقیق از روش پاسخ سطح و الگوریتم ژنتیک برای
بهینهسازی استفاده شده است .اولین گام در بهینهسازی،
تعیین توابع هدف ،متغیرهای بهینهسازی و محاسبه مقادیر
توابع هدف بر حسب متغیرهای طراحی است .در این تحقیق
نسبت برآ به پسا تابع هدف میباشد .متغیرهای فرکانس
کاهیده ،دامنه نوسان و فاصله بالواره از سطح آزاد آب
متغیرهای بهینهسازی میباشند .با توجه به اینکه هیچ رابطه
مشخصی بین این توابع هدف و متغیرهای بهینهسازی
تعریف نشده است ،از روش پاسخ سطح برای ایجاد روابط
الزم استفاده شده است.
در روش پاسخ سطح با استفاده از روشهای مختلفی
همچون مجموع مربعات ،پلی نومیال خطی یا درجه دوم و
شبکه عصبی روابط الزم تقریب زده میشود .در این تحقیق
از روش انفیس فازی که دقت باالتری نسبت به روشهای
دیگر دارد استفاده شده است [ .]22بعد از مشخص شدن
روابط بین توابع هدف و متغیرهای طراحی با استفاده از
الگوریتم ژنتیک بهینهسازی پرداخته شده است .الگوریتم
ژنتیک از اصل بقای مناسب بر روی مجموعهای از راه
حلها ،برای رسیدن بهترین پاسخ استفاده میکند .در طول
نسلهای متوالی ،جمعیت بر اساس سه اصل تنوع و نوآوری،
وراثت و انتخاب طبیعی تکامل یافته است .در الگوریتم
ژنتیک از چنین فرایندی برای رسیدن بهترین حالت استفاده
میشود .روش کار این الگوریتم به این صورت است که هر
فرد توسط یک رشته کروموزوم کدگذاری شده است ،برای
این کدگذاریها الفباهای مختلفی از جمله الفبای دودویی،
الفبای مبنای سه ،اعداد حقیقی و اعداد صحیح را با توجه به
نوع کاربرد میتوان استفاده نمود .متداولترین نوع آنها
الفبای دودویی است که در آن هر رشته کروموزوم بهصورت
مجموعهای از صفرها و یکها تعریف شده است .در روند
اجرای این الگوریتم ابتدا یک جمعیت اولیه از کروموزمها
آغاز میشود که جمعیت اولیه میتواند تصادفی باشد یا با
روشهای تحلیلی ایجاد شود .در مرحله بعد برازندگی هر
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یک از کروموزومهای جمعیت اولیه محاسبه میشود و
طبیعتاً کروموزومهایی که پاسخ-هایی با درصد خطای
کمتری ارائه میدهند شانس انتخاب بیشتری نسبت به سایر
کروموزومها دارند ،کروموزومهای انتخابشده با هم ترکیب
میشوند و نسل بعدی را ایجاد میکنند.
پس از ترکیب کروموزومها عملگری به نام جهش به
آنها اعمال میشود ،در نمایش رشته باینری جهش باعث
تغییر در تعدادی از بیتها میشود که این عمل ایجاد تنوع
در جمعیت میشود و مانع افتادن در دام بهینههای محلی
میگردد و به ما این اطمینان را میدهد که احتمال
جستجوی هیچ شبه فضای خاصی از فضای مسئله وجود
ندارم که صفر باشد .بهطور کلی الگوریتم ژنتیک با استفاده از
عملگرهای ترکیب و جهش بر روی کروموزومهای موجود،
کروموزومهای جدیدی تولید میکند که قسمت زیادی از
خواص کروموزومهای قدیم را به ارث بردهاند اما به دلیل
وجود عملگر انتخاب بر اساس برازندگی ،نسبت به اعضای
نسل قبل بهتر میباشند .در این روش انتظار میرود که
تکرار عملگرهای انتخاب ،ترکیب و جهش در نسلهای
متوالی باعث افزایش میانگین برازندگی اعضاء شود [.]29
در آخرین مرحله از این روش کیفیت و دقت پاسخ بهینه
پرداخته میشود ،برای این منظور آزمونهای عددی جدیدی
در بازه تغییرات پارامترهای بهینهسازی انجام میگردد و با
پاسخ بهینه مقایسه میگردد و اگر اختالف این دو پاسخ
شرط همگرایی را ارضا کند ،در این صورت این پاسخ بهینه
قابل قبول است .در شکل  1مراحل انجام بهینهسازی مورد
نظر نشان داده شده است.
در این تحقیق از عملگر انتخاب چرخ رولت و عملگر
کمکی نخبهگرایی استفاده شده است .درصدی از جمعیت که
در هر نسل با کرموزومهای جدید جایگزین میشود %30
میباشد ،در اینصورت  %10از کل جمعیت شامل کروموزوم-
هایی با بهترین مقادیر برازندگی ،بدون استفاده از عملگرهای
ترکیب و جهش مستقیم به نسل بعد منتقل میشوند،
کروموزومهای انتخابشده با احتمال  %70ترکیب میشوند و
عملگر جهش با احتمال  %9بر روی آنها انجام میگیرد.
الگوریتم پس از طی  900نسل به پایان میرسد .در جدول 1
پارامترهای مورداستفاده در الگوریتم ژنتیک به همراه مقادیر
آنها ارائه شده است.

شکل ( :)1مراحل بهینهسازی.
جدول ( :)1پارامترهای الگوریتم ژنتیک در تحقیق حاضر.
متغیر

مقدار

تعداد کروموزومهای هر نسل

90
0/3

فاصله نسلی
طول هر کروموزوم

 90متغیر

عملگر انتخاب

چرخ رولت

عملگر ترکیب

ترکیب دو نقطهای

احتمال ترکیب

0/7

احتمال جهش

0/09

بیشترین تعداد نسل

900

 -3تعریف مساًله و مدلسازی عددی
مساًله مورد بحث این تحقیق یک ایرفویل با حرکتت نوستانی
سینوسی با مقطع  NACA0012با طول وتر  c=1استت کته
در فاصله  hاز ستطح آزاد آب قترار گرفتته استت (شتکل .)2
جریان آزاد یکنواخت با سترعت  U =6.72 m/sر جهتت  xاز
روی ایرفویل عبور متیکنتد .شتبکه متورد استتفاده در ایتن
تحقیق کامالً سازمانیافته تولید شده است .شبکه نوع  Hبته
دلیل شبکه بندی کامالً متعامد در اطراف سطح آزاد ،به خوبی
قادر به تسخیر سطح آزاد خواهد بود امتا در اطتراف ایرفویتل
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کیفیت شبکه به شدت کاهش متییابتد .در نتیجته از شتبکه
نوع  Cدر اطراف ایرفویل استفاده شتده و هندسته شتبکه در
بقیه حوزه حل از نوع  Hانتخاب شده تا کیفیت شبکه هم در
اطراف ایرفویل و هم در اطراف سطح آزاد حفظ شود (شتکل
.)3
ارتفاع اولین سلول روی دیواره ایرفویل طوری لحاظ شده
است تا همواره  y+ <1باشد .در این شرایط اولین سلول در
الیه زیرین الیه مرزی که جریان را میتوان آرام تصور نمود،
قرار گرفته و از رابطه تنش بر حسب کرنش در جریان آرام
میتوان تنش وارد بر دیواره را محاسبه نمود .همچنین
بهمنظور تسخیر دقیق سطح آزاد ،شبکهبندی در اطراف
سطح آزاد به اندازه کافی ریز شده است.
در صورت نیاز ،برای شبیهسازی جریان ،ابتدا معادالت
حاکم بر سیال توسط یک روش حجم محدود گسسته سپس
توسط الگوریتم پیمپل حل میشود .برای تسخیر سطح آزاد
میگردد.
از روش کسر جزء حجمی سیال استفاده
ترمهای جابجایی با استفاده از یک طرح مرتبه  2با خاصیت
محدودکنندگی گسستهسازی شدهاند.
برای شبیهسازی جریان در مرز ورودی سرعت ثابت در
نظر گرفته شده و فشار از داخل درونیابی گردیده است ،اما
در مرز خروجی فشار ثابت و سرعت از داخل دامنه حل
برونییابی شده ،در مرزهای باال و پایین از شرط مرزی
لغزشی استفاده شده و برای مرز ایرفویل با استفاده از توابع
دیواره تنشهای برشی محاسبه و در معادالت گسسته شده
اعمال گردیده است.

شکل ( :)3شبکهبندی در اطراف ایرفویل و سطح آزاد.

 -2نتایج و بحث
در ای تن تحقی تق ،جری تان آزاد بتتا ستترعت ( 6/72 m/sعتتدد
رینولدز  )640000حتول یتک ایرفویتل بتا حرکتت نوستانی
سینوسی و زاویه حملته صتفر درجته در نزدیکتی ستطح آب
شبیه سازی شده است .نتایج ارائه شده برای  9فاصله از سطح
مختلتتف ،ستته فرکتتانس و چهتتار دامنتته نوستتان بتتهمنظتتور
بهینهسازی ایرفویل نزدیک سطح آب بررسی شده است .ابتدا
برای بررسی استقالل نتایج از شتبکه بنتدی ،جریتان اطتراف
ایرفویل  NACA0012برای سه شبکه مختلف حل گردید.
این شبکهبندیها با یک رویکرد یکسان در شبکهبندی
تولید شدهاند و طول المانهای شبکه با یک روش
سیتماتیک و با یک نسبت ثابت کاهش پیدا کرده ،به عبارت
دیگر تعداد سلولها روی همه لبهها با نسبت  1/2افزایش
یافته و شبکههایی با تعداد سلولهای  139000 ،169000و
 299000ایجاد شده است .شکل  2تغییرات ضریب برآ و
شکل  5تغییرات ضریب پسا در یک دوره نوسان را نشان

شکل ( :)2طرح کلی مسئله و شرایط مرزی.

میدهد ،همانطور که مشاهده میشود استقالل از
شبکهبندی بهازای شبکه  139000سلولی حاصل گردیده
است.
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شکل ( :)2نتایج استقالل از شبکه ،تغییرات لحظهای
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دست یافت ،ضمن اینکه از گامهای زمانی بزرگتری نیز
استفاده نمود .تعداد حلقههای خارجی با گام زمانی ارتباط
مستقیمی دارد ،به عبارت دیگر زمانی که تعداد حلقهها در
هر مرحله افزایش مییابد ،به ازای آن میتوان گام زمانی
بزرگتری را انتخاب کرد .در این شبیهسازی تعداد حلقههای
خارجی پیمپل عدد  10در نظر گرفته شده است .سه گام
زمانی مختلف بهمنظور انتخاب بهترین آنها ،با تقسیم مدت
زمان دوره نوسان فراز و فرود ایرفویل بر اعداد  1000 ،790و
 2000آزمایش شد و با مقایسه ضریب برآی لحظهای
محاسبهشده در هر گام زمانی ،مقدار  T/1000برای بقیه
محاسبات انتخاب شد (شکل .)6
0.6

ضریب برا در فرکانس کاهیده ،دامنه نوسان  0/1و

t = T/750
t = T/1000
t = T/2000

.h/c=0.5

0.4

0.2
Cl

0

-0.2

-0.4
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0.8

0.4

0.6

0.2
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شکل ( :)6نتایج استقالل از گام زمانی ،تغییرات لحظهای
شکل ( :)5نتایج استقالل از شبکه ،تغییرات لحظهای
ضریب پسا در فرکانس کاهیده ،دامنه نوسان  0/1و
.h/c=0.5
بررسی همگرایی حل در جریانهای ناپایا ،کامالً متفاوت
از جریانهای پایا است .در جریانهای ناپایا ،همگرایی باید
در هر گام زمانی بررسی شود تا بتوان از کسب نتایج صحیح،
اطمینان حاصل نمود .بهدلیل وجود امواج ناپایای گرانشی در
سطح آزاد ،جریان در این ناحیه بسیار ناپایدار بوده و
همگرایی در هر گام زمانی به سختی بهدست میآید.
درصورتی که از الگوریتم پیزو برای حل معادالت استفاده
شود ،گام زمانی باید خیلی کوچک انتخاب شود تا بتوان از
همگرایی در هر گام اطمینان حاصل نمود که در اینصورت،
هزینه محاسباتی بسیار باال خواهد بود ولی با استفاده از
الگوریتم پیمپل میتوان با افزایش تعداد حلقههای خارجی و
همچنین کاهش ضرایب تحت تخفیف به یک همگرایی آرام

ضریب برا در فرکانس کاهیده ،دامنه نوسان  0/1و
.h/c=0.5
بهمنظور اعتبارسنجی در حالت استاتیکی ،به حل جریان
حول یک ایرفویل پایا با زاویه حمله  2درجه و  h/c=1با
شرایط و روش حل کامالً یکسان با مرجع [ ]24پرداخته
شده و ضریب برآی حاصل از شبیهسازی با مرجع مورد نظر
در جدول  2مقایسه شده است .همانطور که مشاهده
میشود نتایج اختالف ناچیزی دارند که نشاندهنده صحت
حل میباشد.
جدول ( :)2مقایسه نتایج شبیهسازی با مرجع [.]24
درصد خطا
% 2/ 6

مقدارضریب برآ

مقدار ضریب برآ

مرجع []24

شبیهسازی

0/21789

0/21219
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بهمنظور اعتبارسنجی ،ایرفویل نوسانی با مقطع
 Tyrrell 026با زاویه حمله  -9/2درجه در موقعیت h/c=0.7
نزدیک سطح زمین در شرایط تستی منطبق بر جدول 3
شبیهسازی و با نتایج عددی مرجع [ ]29در شکل  1مقایسه
شده است ،همانطور که مشاهده میشود با توجه به وجود
تأثیر سطح و حرکت نوسانی بالواره نتایج تطابق قابل قبولی
دارند که نشاندهنده صحّت حل میباشد.
جدول ( :)3پارامترهای هندسی ،نوسانی و شرایط جریان
مطالعه مرجع [ ]29برای اعتبارسنجی تحقیق حاضر.
مقدار
متغیر
640000
عدد رینولدز
6/72
سرعت جریان آزاد
1m
طول وتر
0/ 1c
دامنه نوسان
0/9
فرکانس کاهیده

شکل ( :)1اعتبارسنجی در شرایط تستی مرجع [.]29
جدول  2اثر فرکانس کاهیده نوسان ،دامنه نوسان و
ارتفاعهای پروازی مختلف بر مقدار متوسط نسبت برآ به پسا
آورده شده است ،همانطور که مشاهده میشود در همه
فرکانس کاهیدهها و دامنه نوسانها با کاهش ارتفاع پروازی،
مقدار متوسط نسبت برآ به پسا افزایش یافته است ،همچنین
با افزایش فرکانس کاهیده نوسان و دامنه نوسان مقدار
متوسط نسبت مذکور روند افزایشی داشته است و افزایش
ناشی کاهش ارتفاع بیشتر از دو دیگر است .همچنین تأثیر
فرکانس کاهیده از دامنه نوسان نیز بیشتر میباشد.

جدول ( :)2اثر فرکانس کاهیده ،دامنه نوسان و ارتفاع پروازی
بر مقدار متوسط نسبت برا به پسا.
نسبت برآ به
فرکانس
ارتفاع پرواز
دامنه نوسان
پسا
کاهیده
بیبعد
99/22616
0/1
0/029
0/9
99/22696
0/1
0/09
99/27292
0/1
0/079
99/27212
0/1
0/1
99/94468
0/29
0/029
99/98999
0/29
0/09
99/43097
0/29
0/079
99/91883
0/29
0/1
96/87493
0/9
0/029
99/49969
0/9
0/09
99/49912
0/9
0/079
99/49996
0/9
0/1
90/27429
0/1
0/029
1
23/33299
0/1
0/09
99/11610
0/1
0/079
99/40383
0/1
0/1
94/96906
0/29
0/029
99/76814
0/29
0/09
99/89848
0/29
0/079
94/63112
0/29
0/1
99/29690
0/9
0/029
99/26721
0/9
0/09
99/99219
0/9
0/079
99/22926
0/9
0/1
26/88770
0/1
0/029
1/9
26/13214
0/1
0/09
26/43709
0/1
0/079
23/24826
0/1
0/1
26/37277
0/29
0/029
29/90064
0/29
0/09
26/97819
0/29
0/079
27/20789
0/29
0/1
27/63443
0/9
0/029
28/37496
0/9
0/09
28/81932
0/9
0/079
28/81987
0/9
0/1

شکل  8تغییرات لحظهای ضریب برآ بر حسب فاصله از
سطح آزاد را در یک دوره نوسانی نشان میدهد ،همانطور
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که مشاهده میشود ،بازه تغییرات لحظهای ضریب برا
در  h/c=0.5بیشتر از دو فاصله از سطح دیگر است و
بیشترین مقدار ضریب برا در  h/c = 0.5اتفاق افتاده است
همچنین مشاهده میشود با افزایش فاصله از سطح تأثیر
سطح بر ضریب برا کمتر شده است بهطوری که منحنی
تغییرات لحظهای ضریب برا در  h/c=1,1.5نسبت به
 h/c=0.5اختالف کمتری دارند.
شکل  3تغییرات لحظهای ضریب پسا بر حسب فاصله از
سطح را در یک دوره نوسانی نمایش میدهد ،مشاهده می-
شود که بازه تغییرات لحظهای ضریب پسا در  h/c=0.5بیشتر
از دو فاصله از سطح دیگر است و بیشترین مقدار ضریب پسا
در  h/c = 0.5اتفاق افتاده است.
هنگامی که ایرفویل ثابت نزدیک سطح مایع باشد ،حبس
جریان بین سطح پایین ایرفویل و سطح آب اتفاق میافتد و
باعث افزایش فشار در این ناحیه میگردد .در حالی که در
این تحقیق حرکت فراز و فرود (پالنج) یک ایرفویل در
نزدیک سطح بررسی شده است و با توجه به شتاب منفی در
نیمه دوم حرکت فرود (حرکت به سمت پایین) ،توزیع فشار
در این ناحیه کامالً متفاوت خواهد بود.
شکل  13منحنی تغییرات ضریب فشار در چهار زمان
مختلف از یک دوره نوسان در فرکانس کاهیده  ،0/1دامنه
نوسان  0/1و  h/c=0.5را نشان میدهد ،همانطور که
مشاهده میشود در زمان  3T/4که ایرفویل در نزدیکترین
موقعیت نسبت به سطح آزاد قرار دارد اختالف فشار سطح
باال و پایین ایرفویل بیشتر میباشد.

شکل ( :)3تغییرات لحظهای ضریب پسا بر حسب فاصله
از سطح در یک دوره نوسانی

شکل ( :)13منحنی تغییرات ضریب فشار در چهار زمان
مختلف از یک دوره نوسان در فرکانس کاهیده  ،0/1دامنه
نوسان  0/1و .h/c=0.5
بهمنظور بررسی رفتار فیزیکی جریان حول ایرفویل
نوسانی نزدیک سطح آب ،کانتور فشار در  h/c = 0.5در چهار
زمان مختلف مربوط به یک دوره نوسان در فرکانس  0/1و
دامنه نوسان  0/1در شکل  11نشان داده شده است،
همانطور که مشاهده میشود در هر چهار حالت ،فشار سطح
پایین بیشتر از سطح باال میباشد و بیشترین اختالف فشار
در سطح باال و پایین ایرفویل نوسانی در زمان  3T/4اتفاق
افتاده است.

شکل ( :)8تغییرات لحظهای ضریب برآ بر حسب فاصله از
سطح در یک دوره نوسانی.

شکل  12کانتور فشار در چهار زمان مختلف از یک دوره
نوسان در فرکانس کاهیده  ،0/1دامنه نوسان  0/1و h/c=0.5
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در اطراف ایرفویل و فاز آب را نشان میدهد همانطور که
مشاهده میشود در کمترین فاصله ایرفویل از سطح در زمان
 3T/4بیشترین فشار بر سطح آب وارد میشود .هنگامی که
ایرفویل نزدیک سطح آب حرکت میکند ،با توجه به
انعطافپذیر بودن سطح آب ،حرکت ایرفویل باعث ایجاد
نوساناتی در سطح میشود .این نوسانات بسیار ناچیز هستند
و بر مقدار متوسط ضرایب آیرودینامیکی تأثیر خیلی زیادی
ندارد .هدف از در نظر گرفتن این نوسانات ،نزدیک کردن
شرایط شبیهسازی مسئله به واقعیت بوده است .شکل 13
سطح آزاد در زمانهای مختلف از یک دوره نوسان را برای
شرایط آزمایش باال نمایش میدهد .با توجه

t=T

به اینکه سطح آب انعطافپذیر میباشد ،حرکت ایرفویل
نزدیک سطح باعث ایجاد تغییراتی هر چند ناچیز در سطح
مایع میشود .ممکن است در ابتدا این نوسانات ناشی از
خطای عددی باشد اما با توجه به منعطف بودن سطح آب،
نوسانات موجود در زمانهای بعد میتواند ناشی از حرکت
پالنج ایرفویل باشد؛ زیرا همانطور که مشاهده میشود با
کاهش فاصله بین ایرفویل و سطح در  3T/4پریود یک انحنا
به سمت پایین در سطح آب دقیقاً محلی که ایرفویل در
باالی آن قرار دارد ( )0<x<1ایجاد شده است که این موضوع
نشاندهنده تأثیر حرکت ایرفویل بر سطح و ایجاد نوسانات
سطح میباشد.

t=0. 75T

t=0. 5T

t=0.25T

شکل ( :)11کانتور فشار در چهار زمان مختلف از یک دوره نوسان در فرکانس کاهیده  ،0/1دامنه نوسان  0/1و .h/c=0.5

t=T

t=0. 75T

t=0. 5T

t=0.25T

شکل ( :)12کانتور فشار در چهار زمان مختلف از یک دوره نوسان در فرکانس کاهیده  ،0/1دامنه نوسان  0/1و  h/c=0.5در
اطراف ایرفویل و فاز آب.

t=T

t=0. 75T

t=0. 5T

شکل ( :)13شکل سطح آزاد در زمانهای مختلف از یک دوره نوسان.

t=0.25T
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بهینهسازی مشخصات حرکتی یک ایرفویل نوسانی در نزدیکی سطح آب ...؛

Design-Expert® Software

 -5بهینهسازی

CL/CD
36.8746
25.5006

در این بخش به نتایج بهینته ستازی پرداختته خواهتد شتد،
همانطور که بیان شد بهینهسازی مربوطته بته روش پاستخ

37

Actual Factor
B: a/c = 0.06
31.5

یعنی تعریف رابطهی بین تابع هدف و پارامترهتای طراحتی،
الگوریتم ژنتیک بهینه ستازی در فضتای تعریتفشتده بترای

26
1.50
0.50
0.40

به پسا  CL/CD Optکه همان مقدار بهینه مورد نظر استت ،را

1.00

بهدست میدهد ،بر استاس مقتادیر متغیرهتای طراحتی کته
توسط الگوریتم پیشنهادشده به شبیهسازی عددی پرداختته
شده و مقدار نسبت برآ به پسای

حاصل از شبیهسازی CL/CD

CL / CD

سطح و الگوریتم ژنتیک انجام شده است ،پس از اولین گتام

پارامترها و تابع هدف میپردازد و بیشترین مقدار نسبت بترآ

X1 = A: h/c
X2 = C: k

0.30

h/c

0.20
0.50

k

0.10

شکل ( :)12پاسخ سطح نسبت ضریب برآ به پسا بر
حسب ارتفاع پروازی و فرکانس کاهیده

 Simبا مقدار بهینه مقایسه شتده استت ،پاستخ حاصتل بایتد

CL/CD
36.8746
25.5006

شرط همگرایی که در معادله ( )8بیان شده را ارضا کنتد در

35.9

X1 = A: h/c
X2 = B: a/c

این صورت مقدار بهینه حاصل از الگوریتم ژنتیک بتهعنتوان

Actual Factor
C: k = 0.30
31.4

ارضا نگردد ،نتایج حاصل از شبیهسازی عتددی بترای ایجتاد
فضای جدید جستجو استفاده میگردد و دوباره بهینهستازی

26.9

انجام میشود این حلقه تا برقراری شترط همگرایتی متذکور

1.50

ادامه داشته تا بهترین پاسخ با دقت الزم حاصل گردد.

h/c

1.00
0.50

()8

CL / CD

بهترین پاسخ انتخاب میشود .در صورتی که شرط همگرایی

CL
C
 L
C D sim C D opt
ε
% 10
CL
C D sim

Design-Expert® Software

0.03

0.04

0.06

0.10

0.08

a/c

شکل ( :)15پاسخ سطح نسبت ضریب برآ به پسا بر
حسب ارتفاع پروازی بیبعد و دامنه فرکانس

Design-Expert® Software
CL/CD
36.8746
25.5006

37

X1 = B: a/c
X2 = C: k

در بهینهسازی حاضر بعد از دو مرحله تکرار معادله
همگرایی ارضا گردید .فضای جست وجو در شکلهای (- 16
 )12بهخوبی رفتار پارامترهای طراحی را نشان میدهد.

CL / CD
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25

با توجه به اینکه هدف از بهینهسازی حاضر بیشترین
مقدار نسبت ضریب برآ به پسا میباشد .مقادیر حاصل از

0.50
0.10

0.40

بهینهسازی در جدول  5نشان داده شده است ،همانطور که
مشاهده میشود .پاسخ حاصل از بهینهسازی و شبیهسازی
عددی اختالف کمی دارند و شرط همگرایی را ارضا میکنند
در نتیجه جواب قابل قبول میباشد.

0.30

0.06
0.20

a/c

0.03

k

0.10

شکل ( :)16پاسخ سطح نسبت ضریب برآ به پسا بر
حسب دامنه فرکانس و فرکانس کاهیده

Actual Factor
A: h/c = 1.08
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 نتیجهگیری-6
 دامنته نوستان و،در این تحقیق تتأثیر فاصتله از ستطح آب
فرکانس کاهیتده بتر نستبت ضتریب بترآ و پستای ایرفویتل
،نوسانی با حرکت خالص فتراز و فترود بررستی شتده استت
نتایج این تحقیق نشان دهنده این است که با افزایش دامنته
 ضریب بترآ، فرکانس کاهیده و کاهش فاصله از سطح،نوسان
افزایش مییابتد و تتأثیر فرکتانس نوستان بتر ضتریب بترآی
 و در نزدیتک.ایرفویل از پارامتر دامنه نوسان مهمتر میباشد
. تأثیر ارتفاع پروازی بر دو پارامتر دیگتر غالتب استت،سطح
همچنین با استفاده از روش پاسخ سطح و الگتوریتم ژنتیتک
 دامنته،بهینه سازی پارامترهای طراحی؛ فاصله از ستطح آب
نوسان و فرکانس کاهیده با تابع هدف؛ نسبت ضریب بترآ بته
پسا پرداخته شد و بهینهترین مقدار نسبت مذکور در فاصتله
 و دامنه نوسان0/9  فرکانس کاهیده،0/993 از سطح بی بعد
. حاصل گردید0/029 بیبعد
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