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چكیده
 یک پرنده بدون سرنشین برای انجام عملیات مختلف.نیروی پیشران در وسایل پرنده بدون سرنشین معموالً توسط ملخها تأمین میشود
 عملکرد این وسیله پرنده میتواند تحت تأثیر اسپینر ملخ.نیازمند بیشینه بودن نیروی پیشرانش و درعینحال کمینه بودن نیروی پسا است
 طراحی آیرودینامیکی اسپینر، در این تحقیق. عملکرد ملخ میتواند بهبود یابد، در صورت تحلیل صحیح از شکل آیرودینامیکی اسپینر.باشد
 استفاده از اسپینر بهینهشده برای، هدف نهایی.مدنظر قرارگرفته و پارامترهای هندسی تأثیرگذار بر عملکرد پرنده مورد مطالعه قرار میگیرد
 ازاینرو در ابتدا. این مهم با شناخت و بهینه یابی اجزای این دست از پرندهها میسر میشود.هواپیمای بدون سرنشین با ملخ دو پرهای است
 سپس با شبیهسازی عددی بر پایه.شناخت و بررسی تأثیر هندسه اسپینر بر عملکرد آیرودینامیکی ملخ هولدهنده مورد بررسی قرار گرفت
 شبیهسازی عددی انجامشده در حالت گذرا و با در نظر گرفتن.دینامیک سیاالت محاسباتی وجود یا عدم وجود اسپینر مقایسه میشود
 انگیزه.آشفتگی جریان بهصورت سهبعدی انجامشده و بهمنظور اعتبارسنجی حل عددی نیز نتایج حاصله با نتایج منتشرشده مقایسه میشود
 (فاصله خالی میان اسپینر و،)(طول مبنای اسپینر
،) بهبود پنج متغیر طراحی (شعاع صفحه مبنای اسپینر،پژوهش پیشرو
 (زاویه شیب مبنای اسپینر) و (زاویه شیب کالهک اسپینر) اسپینر ملخ هولدهنده و ارائه راهکارهایی برای انتخاب اسپینر،)کویلینگ
 در. این روند بهگونهای پیگیری شده است تا بازدهی مطلوبی برای ملخ حاصل گردد. بوده است،مناسب توسط روشی کارآمد همچون تاگوچی
 در نتیجه وسیله پرنده با اسپینر پیشنهادشده برای. طراحی و شبیهسازی یک اسپینر با عملکرد باالتر ختم شد،انتها این تالش به بهینهسازی
.ملخ آن از بازده پیشرانش و نیروی پسای بدنه مناسبی برخوردار میباشد
 پرنده بدون سرنشین، تاگوچی، طراحی آزمایش، بهینهسازی، اسپینر، ملخ هولدهنده:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The propulsive force in an unmanned aerial vehicle is usually produced by propellers and the UAVs require
maximum propulsive force and minimum drag force to perform various operations. The aircraft's performance is
influenced by the spinner shape; therefore, accurate analysis of its aerodynamic shape can improve the
performance. In this research, the aerodynamic design of the spinner and the geometric parameters effective on the
UAV performance are mentioned. The ultimate goal is to use an optimized spinner for dual-propeller UAVs.
Initially, the effect of spinner geometry on the aerodynamic features of the pusher propeller is investigated. Then, a
numerical simulation based on computational fluid dynamics is done and the outcomes for both the presence and
the absence of spinner are compared. In the numerical simulations, the flow field is considered as threedimensional, unsteady and turbulent, and these results are compared with the published data for verification of the
numerical procedure. The research's motivation is to improve five design variables in the design of pusher propeller
spinner namely,
(the radius of reference plane),
(the reference length), (the gap between the spinner and
cowling),
(the reference slope angle), and
(the slope angle of spinner cap) and to provide solutions to select
the appropriate spinner by an efficient method such as the Taguchi method. This process is followed in such a way
as to achieve the desired propeller performance as an objective function. Eventually, the optimum spinner which
achieves improved performance, increased propeller propulsion efficiency and declined fuselage drag force is
obtained.

Keywords: Pusher Propeller, Spinner, Optimization, Design Experiment, Taguchi, Micro Aerial Vehicle

bagheri.amir@stu.um.ac.ir :دکتری

 دانشجوی-9
 استادیار-2
hossein.jabbari@mail.um.ac.ir : دانشجوی کارشناسی ارشد-9
aliesmaeili@ferdowsi.um.ac.ir :)(نویسنده پاسخگو

942

دوفصلنامه علمی مکانیک سیاالت و آیرودینامیک ،جلد  ،9شماره  ،2پاییز و زمستان 9999

 -1مقدمه
امروزه با بهینهسازی و پیشررفت فنّراوری پرنردههرای بردون
سرنشین ،کاهش محسوسی در تلفرات انسرانی و بحر هرای
زیستمحیطی محقق شده است .این دسته از پرندهها عالوه
بر مقاصد نظامی در مأموریتهایی همچون رساندن پیغام به
نررواحی صررعبالعبررور ،عملیررات شررهری ،بررسرری و مهررار
آتشسوزی و  ،...بسیار توانمنرد و کراربردی ظراهر شردهانرد
[ .]4-9اما شایانذکر است که بره علرت ر یرم پرروازی ایرن
دسته از پرندهها ،پیکربندیهای ملخدار بیشرتر مرورد توجره
است .مزیت هواپیماهای ملخدار نسبت به هواپیماهای دارای
موتور جت این است که عملکرد بسیار مطلوبی در ارتفاعرات
و سرعتهای پایین دارند .چراکه در ارتفاعات پایین ،یکری از
الزمههای عملکرد بهتر هواپیماهای ملخدار یعنی براال برودن
چگالی هوا مهیا است .وسایل پرنده ملخ دار نسبت بره دیگرر
هواپیماها برا توجره بره عملکردشران از پیچیردگی و هزینره
کمتری نیز برخوردارند .از دیگر ویژگیهای مهم هواپیماهای
ملخدار ،عملکرد مناسب آنها در فاز نشستوبرخاست اسرت.
ازآنجاییکه اکثرر مقاصرد تعریرفشرده بررای ایرن دسرته از
پرنده ها در ارتفاعات پایین و مناطق صعب العبور (نبرود و یرا
طول باند کوتاه) مریباشرد بنرابراین پرنردههرای ملرخدار از
مناسبترین گزینهها میباشد.
استفاده از ملخهای هولدهنده و یا کِشنده (تراکترور) از
جمله چالشهایی بود که همواره پژوهشگران را در بررسی و
انتخاب میران آنهرا تر یرب کررده اسرت .برهعنروان نمونره
آزمایشهرایی در زمینره طراحری و پارامترهرای مختلفری از
آنها ،انجام شد .در آن گرزارشهرا بحر و بررسری در سره
پیکربندی هرولدهنرده بره همرراه سره پیکربنردی کشرنده
مشهود است [ 5و  .]6ضمن برقراری شررایط یکسران بررای
تمامی بدنهها ،به علت وجود یک قسمت نوکتیرز در ناحیر
پشررتی بدنررههررای هررولدهنررده ،ضررریب پسررای برراالتری
گرزارششررده اسررت .بنررابراین لررزوم بررر مرتفر سرراختن آن
مریتوانررد بسریار کرراربردی و جررذاب باشررد .از دیگررر فوایرد
ملخهای هول دهنده این است که ملخ در آنهرا ماننرد یرک
چاه عمل میکند .ایرن رویرداد منجرر بره کراهش گرادیران
معکوس فشار روی بدنه شده و جدایش جریان را بره تعویرق
میاندازد [ .]91-7در واق اثر ملخ بر روی بال این دسرته از
پرندهها در شرایط بحرانی همچرون انتقرال آرام-بره-آشرفته

میتواند قابرلتوجره باشرد .برهطرورکلی در رینولردز پرایین،
جریان داخلی ملخ با حفظ جریان آرام بر روی برال ،کراهش
گرادیان معکوس فشار در پشت بال و تأخیر در ناحیه انتقال
جریان را رقم میزند .در ملخهای هولدهنده نیروی عمودی
مربوطه در پشت مرکز گرانش هواپیما اثر میکنرد .ازایرن رو
پایداری بیشتری نسبت به ملخهای کشنده دارنرد .از طرفری
وجود ارتعاشات و نتیجتاً سراط شردن امروام مریتوانرد در
موقعیت قرارگیری ملخ بسیار حائز اهمیت باشرد .در همرین
راستا ،میلر [ ،]99ارتعاشات بر روی  4هواپیمای هول دهنده
تک ملخ را بررسی کرد .آزمایشهای میلر نشان میدهد کره
برخورد پرههای ملخ با جریان جداشده در نواحی پشتی بال،
ارتعاشات قابل توجهی در ملخ به وجرود مریآورد .همچنرین
مطالعاتی [ 92و  ]99جهت بررسی کنترلپذیری و طراحری
دم بر مشخصههای آیرودینامیکی یک هواپیمای هولدهنرده
صورت پذیرفت .نتایج این گزارشها نشان مریدهرد کره بره
علت نحوه جایگذاری ملرخ در ایرن پیکربنردی ،مزیرتهرای
بسیاری ازنقطهنظر پایداری و کنترل نسبت بره هواپیماهرای
کشنده تک موتورِ وجرود دارد .همچنرین اخرتالالت جریران
گذرنده بر روی بال ،بر ملخهای هرولدهنرده در مقایسره برا
ملخهای کشنده مؤثرتر است.
یک مشکل اساسی و نرامطلوب ملرخهرای هرولدهنرده،
ارتعاشات ناشی از میدان جریان گردابههای گذرنده از پرههرا
است .اتالفهای تداخلی میان ملخ و بدنه نیز توسط محققان
بسرریاری بررسرریشررده اسررت [ .]97-94همچنررین زئررو و
همکاران [ ،]91به بررسی متغیرهای اساسی که بر ارتعاشات
ملخ ناشی از گردابههای بال اثر میگذارند پرداخترهانرد .پرره
با این میدان جریران در هرر دور ،دو برار برخرورد مریکنرد
هنگامیکه فرکانس طبیعی پره گردان برا دو برابرر فرکرانس
چرخش یکسان باشد ،تشردید رخ مریدهرد .در ایرن حالرت
احتمال تخریب پره بیشتر است .بنابراین در طراحیهرا بایرد
پارامترهای مختلفی را مورد مطالعه و بررسی قرارداد .گراهی
ملخ (حتی در حالت پیشرانش صرفر) ،بره علرت اخرتالل در
جریان هوا ناشی از طراحی ضعیف هاب ملخ نیرروی پسرا را
بهطور قابلمالحظهای روی بدنه افزایش میدهد [95و .]99
باوجود هزینرههرای براالی هواپیماهرای بردون سرنشرین
بهینررهسررازی هررر یرک از اجررزای آن اهمیرت فراوانری پیردا
میکند .یکی از مهمترین گامهرای برداشرتهشرده در مسریر
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بهبود عملکرد پرندههرای ملرخدار ،بهرره برردن از اسرپینرها
میباشد .این مهم در گذشرته بره فرمری یرر-بهینره مرورد
بررسی قرار میگرفت .به عنروان نمونره اولرین برار پنردلی و
همکارانش [ ،]21به تحقیق در این زمینه پرداختنرد .آنهرا
به بررسی اسپینر متصل به یک دما ره هواپیمرا کشرنده در
سه شکل بیضوی ،سرهموی و مخروطری در جریران مرادون
صوت و گذر صوتی در تونل باد پرداختند .نتیجتاً بر بازیرابی
فشار در اسپینرهای مخروطی اذعران داشرتند .بره تعبیرری
الیهمرزی بر روی اسپینر مخروطی گرادیران معکروس فشرار
کمتری را تجربه میکند .متقابالً جدایش جریان را به تأخیر
میاندازد و بهتر از اسرپینرهای بیضروی یرا سرهموی عمرل
میکند .این نوع دما هها کمتر از بدنههای انحنادار نسبت به
زاویه حمله حساس هستند .ضرورت وجود یک فاصله میران
اسپینر و هاب ملخ ،موجب افرزایش قطرر پایره اسرپینر و یرا
طوالنی شدن آن میشود .این رویرداد در بعضری مواقر بره
اسپینرهای بیضوی برتری میدهد [ 29و .]22
بررا توجرره برره مطالعررات پیشررین ،هزینررههررای برراالی
هواپیماهای بدون سرنشرین ،لرزوم برر بهینرهسرازی اجرزا و
برطرف کردن ایرادات موجود همواره میتواند جذاب و مورد
توجه باشرد .بردین منظرور در ابتردا هردف از ایرن تحقیرق،
شناخت و بررسی مؤثرترین عوامل بر عملکرد آیرودینرامیکی
اسپینر و کاربرد آن بوده که کمتر به آن توجه شده است .در
ادامه تالش شده است که عالوه بر شناسایی مزایرا و معایرب
اسپینر ،پارامترهای مرؤثر برر طراحری آن اعرم از (شرعاع
صفحه مبنای اسپینر)( ،طول مبنای اسرپینر)( ،فاصرله
خالی میان اسرپینر و کویلینرگ)( ،زاویره شریب مبنرای
اسپینر) و (زاویه شیب کالهک اسپینر) نیز مرورد بررسری
قرار گیرند و در ادامه انگیزه اصلی این پژوهش یعنی بررسی
پارامترهررای هندسرری تأثیرگررذار اسررپینر بررر روی ملررخ
هولدهنده و بهینرهسرازی آن پارامترهرا برا روش تراگوچی،
محقق شود .در انتها نیز ضمن طراحی و استفاده از اسپینری
با ابعاد بهینه برای یک پیکربندی مشخص ،شبیهسازی میان
دو حالت وجود و عدم وجود اسپینر صورت پذیرفته است.

 -2شررر مسررهله ،مررد سررا ی عررددی و
اعتبارسنجی
روش طراحی آزمایش میتواند با کمتررین تعرداد آزمرایش،
شرایط بهینه را تعیین کند .این روند باع کاهش چشمگیر
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زمان و هزینه انجام آزمایشهرا مریگرردد .ازایرنرو در ایرن
تحقیق به منظور بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر اسپینر ملخ
هول دهنده از روش تراگوچی اسرتفاده شرده اسرت .در روش
تاگوچی با توجره بره تعرداد پارامترهرای انتخرابی و سرطو
مربوطه ،از آرایههرای متعامرد مختلفری برهعنروان مراتریس
آزمایشها استفاده میشود .اولین گام برای اسرتفاده از روش
تاگوچی تعیین پارامترهایی است که باید بررسی شرود .ایرن
پارامترهررا در شررکل  1مشررخص شرردند .تعررداد پارامترهررا و
سطو مربوط به هر پارامتر نیز در جدول  1آورده شدهاند.

شکل ( :)1طر واره برش دوبعدی اسپینر ملخ هولدهنده و
پارامترهای طراحی (نکته :قطر کویلینگ (
مقدار ثابت  41سانتیمتر است).

) برابر با

جدو ( :)1پارامترهای انتخابشده و سطو آنها برای
طر آزمایشی تاگوچی
المان 9

المان 2

المان 9

المان 4

پارامتر
()cm

97

91

99

21

()cm

42

47

52

57

()cm

9

2

9

4

(درجه)

91

99

96

97

(درجه)

91

49

41

59

همانطور که بیان شد ،ملخ ،مشابه برا برال هواپیمرا اسرت و
نقش بسیار مهمی در ویژگیهای آیرودینامیکی یرک وسریله
پرنده دارد .ملخ مورداستفاده در ایرن پرژوهش دارای دوپرره
هست و صفحه دوار ملخ دارای قطر  9/19mاسرت .ملرخ در
زاویه  25درجه پره نصربشرده اسرت .شرکل  ،2ابعراد ملرخ
مورداستفاده و انتهای بدنه در این پژوهش را نشان میدهرد.
عالوه بر این ،در مدلسازی اسپینر قطر میله دوار بهگونرهای
در نظر گرفته میشود که  4cmاز قطر دایره مبنرای اسرپینر
کمتر باشد.
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بهمنظور شروع یک حرل عرددی ،الزمره آن تعیرین شررایط
مرزی بر روی دامنه محاسباتی است .لرذا مطرابق شرکل ،0
یک مقردار ثابرت بررای سررعت در باالدسرت ملرخ و فشرار
اتمسفر در پاییندست در نظر گرفته شد .عالوه براین ،شرط
مرزی متقارن برای کنارههای ناحیه ثابت و شرط مرزی عدم
لغزش برای بدنه و ملخ انتخابشده است .سررعت ورودی در
این تحقیق بهمنظور نزدیرک برودن بره شررایط واقعری951
کیلومتر بر ساعت در نظر گرفتهشده است.

شکل ( :)2ابعاد ملخ و انتهای بدنه وسیله پرنده

شکل ( :)0دامنه حل و شرایط مرزی

برای ساخت هندسه نیز از طراحری مردلِ انسریس اسرتفاده
شد .دامنه محاسباتی حول ملخ در استوانهای دوار بهصرورت
مجزا از استوانه ثابت در نظرر گرفترهشرده ترا بتروان شربکه
متحرک مورد نیاز برای شربیهسرازی جریران حرول ملرخ را

راستی آزمایی عدم وابستگی نتایج به حوزه جریان ،چنردین

تولیرد کرررد .شررکل  ،3ای رن دو ناحی ره محاسررباتی را نشرران
میدهد.

شبیهسازی برای دامنههای محاسرباتی انجرام شرد و مقردار
پیشرررانش آنهررا بررا یکرردیگر مقایسرره گردیرد .ابعرراد دامنرره
محاسباتی در شکل  5قابلمشاهده است .در جدول  2نترایج
مربوط به تغییررات دامنره ،مرورد قیراس قرارگرفتره اسرت.
شرایط و مشخصات هوا نیز برای شربیهسرازی در جردول 3
ارائهشده است.

شکل ( :)3ناحیههای محاسباتی دوار و ثابت

شکل ( :)5ابعاد اندازهگیری دامنه محاسباتی

بررسی عددی و بهینهسازی اسپینر ملخ هواپیمای هولدهنده در پهپادها

جدو ( :)2مقایسه پیشرانش برای دامنههای محاسباتی
متفاوت (قطر ملخ با  Dنشان دادهشده است و عالمت منفی
پیشرانش ،جهت آن را نشان میدهد).
پیشرانش
()N
22/12492
-466/911
-469/742
-469/597

D2

W2

D1

W1

شماره

91 D
91 D
91 D
91 D

4D
6D
91 D
94 D

9/9D
9/9D
9/9D
9/9D

91 D
91 D
91 D
91 D

9
2
9
4

قابلذکر است که ترم

9

945

جدو ( :)0مقایسه پیشرانش برای شبکههای متفاوت
پیشرانش ()N

-524/661
-475/465
-466/911
-466/219

تعداد سلول
2961499
9799197
4779199
5774742

شماره
9
2
9
4

مطابق با شکل  ،5بیانگر طول (یا

قطر) دامنه محاسباتی حول ملخ میباشد .پس از سعی و
خطاهای بسیار مقداری بهینه و مستقل از نتایج  9/9Dبرای
پیگیری شبیهسازیها برگزیده شد.
جدو ( :)3مشخصات هوا
پارامتر

سامانه S.I

⁄

فشار
چگالی

سامانه

Imperial

0.569

دما
سرعت
صوت
ویسکوزیته

شکل ( :)6نمای دور و نزدیک از شبکهبندی حول بدنه و
در گام بعدی ،ازآنجاییکه در بسیاری از حل گرها ،دقت
نتایج عددی بسیار به کیفیت شبکه بهکاررفته بسرتگی دارد
در این مطالعه نیز ،یک شبکه چهاروجهی به کار گرفتهشرده
و برای اینکه جوابها از دقت کافی برخوردار باشند و هزینره
محاسباتی نیز باال نرود ،اسرتقالل نترایج از شربکه محاسربه
گردید .به همین منظور پیشرانش ملخ در شبکههای مختلف

هستند همواره یک کار چالشبرانگیز است در همین راسرتا

مقایسه شده است (جدول.) 0

سعی شد تا میزان فاصله اولین سرلول ترا سرطح در تمرامی

با توجه بره جردول  ،0بررای ایرن تحقیرق از شربکه برا
مشخصات شبکه شماره  9استفاده میشود .در شرکل  6بره
ترتیب نماهایی دور و نزدیک از شبکهبندی حول بدنه و ملخ
نشان داده میشود.

ملخ (نکته :نزدیک بدنه شبکهبندی بهاندازه کافی ریز هست
تا بدنه کمتر از  951باشد).
به عبارتی تولید یک شبکه محاسباتی مناسب بررای چنرین
هندسههرای پیچیردهای کره شرامل سرطو دارای منحنری

نقاط مربوط به ملرخ و اسرپینر آن در برازه مناسرب در نظرر
گرفته شود امرا بره دلیرل پیچیردگی هندسره مروردنظر در
برخی از نقاط بسیار و محدود همانطور در شکل  1مشاهده
میشود میزان

از بازه مذکور فراتر رفته است.
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شبیهسازی مناسب جریان حول ملخ دوار از مردل آشرفتگی
 بهره گرفته شد ، - .یک مدل دو معادلهای است کرهانر ی جنبشی مغشوش ( )kو نرخ اتالف مغشوش ( ) را حل
میکند .در این تحقیق همچنرین از مردل تحقرقپرذیر -
استفادهشده است که در تحقیقات مشابه گذشرته نیرز از آن
بهره گرفته اند [ .]29برای آنکه نتایج شبیهسازی واقعیترر و
دقیقتر باشند ،بهجای آنکه از روش حل پایا استفاده شود از
روش گذرا استفادهشده است .در این روش بعدازآنکره نترایج
خروجرری بررهصررورت تنرراوبی شررد در یررک دور تنرراوبی
خروجیهای مسئله ثبت و میانگینگیری میشوند.
شکل ( :)1منحنی

مربوطه بر روی ملخ

مدلهای آشفتگی ،قابلیتهرای متفراوتی دارنرد و بسرته بره
اینکه مسئله مورد حل چه ویژگیها و محدودیتهرایی دارد،
میتوان مدل آشفتگی مناسب را انتخاب کرد .اگرچره مردل
قابلیرتهرای بسریار خروبی دارد ولری
آشفتگی
شرط الزم بررای اسرتفاده از ایرن مردل ،ریرز برودن شربکه
محاسباتی میباشد .لذا استفاده از مردل  SSTدرصرورتیکره
) را ارضرا
شبکه محاسباتی شرط ریز بودن شبکه (
نکند ،کارایی تعریرف شرده را نخواهرد داشرت و در حقیقرت
همان مدل  k-εحاکم خواهد بود .با مراجعه به معادالت ایرن
مدل آشفتگی ( ،)SSTیک تاب ) (  blendingارائهشده کره
نقش تغییرر و سروئیچ میران مردلهرای  k-εو  k-ωرا برازی
میکند .به عبارتی وقتی مقدار این تاب صفر اسرت ،معادلره
آشفتگی تبدیل به معادله  k-εو وقتری مقردار آن برابرر برا 9
در نررواحی
شررود ،بی رانگر مرردل  k-ωخواهررد بررود .ترراب
الیهمرزی مقدار  9و در ناحیه خارم از الیهمرزی مقدار صفر
در نواحی خارم از الیرهمررزی
را دارد لذا مدل
که مقدار برابر صفر است که همان مدل  k-εحل خواهرد
شد .تفاوت اصلی در نواحی نزدیک دیواره است .بدیهی است
در صورت زیر کردن شبکه زمان و هزینه محاسباتی به طرور
چشمگیری افزایش خواهد یافت که نیازمند به سرامانههرای
محاسباتی ویژه ای اسرت و معمروالً بررای کارهرای صرنعتی
هزینههای محاسباتی نیز حائز اهمیرت اسرت فلرذا در ایرن
تحقیق به دلیل محدودیتهای ذکرشده در زیر کردن شبکه
محاسباتی و با توجه به امکاناتی که در نرمافزار  Fluentنظیر
( ) -Insensitive wall treatmentفراهم است از مردل k-ε
بررا  enhanced wall functionاسررتفادهشررده اسررت .برررای

در مرحله بعردی ،بررای اعتبرار سرنجی از مرجر []24
استفادهشده است .در این کار تجربری 5 ،ملرخ سره پرره 91
پایی را که بر روی دو موتور متفاوت نصبشده ،مورد بررسی
قرارگرفته اسرت .آن هرا اثررات دو اسرپینر را نیرز برر رفترار
آیرودینامیکی بررسی کردند .در اینجا بررای اعتبارسرنجی از
اسپینر شماره  9موجود در مرج [ ]24استفادهشرده اسرت.
برای اعتبار سنجی شبیه سازی آیرودینامیکی ،ملخ استاندارد
همیلتون  ،6999نصبشده بر روی موتوری که با مای خنک
میشود ،انتخاب شده است که در شکل  2به تصویر کشریده
شده است.

شکل ( :)2ملخ  ،6999به همراه موتور خنک شونده با
مای
همانطور که شکل  9نشران مریدهرد نترایج شربیهسرازی
عددی همخروانی مناسربی برا نترایج تجربری دارنرد و دارای
خطایی تقریباً معادل  2درجه (تغییر زاویه ملخ) اخرتالف برا
حل تجربی هستند این اختالف میتواند ناشری از خطاهرای
انسانی و یا وسایل اندازهگیری باشد.

بررسی عددی و بهینهسازی اسپینر ملخ هواپیمای هولدهنده در پهپادها
]Experiment [ 2
Present study

0.16

نتایج همچون شکل  11نشان دادند که در هواپیماهای

0.14

هولدهنده ،اسپینر با پر کردن فضای خالی جریان در پشت

0.12

وسیله پرنده مان از تشکیل گردابههای بزرگ میشود .وجود

0.1

فضای خالی در پشت وسیله پرنده موجب افزایش نیروی

0.08

CT

1.2

1

0.8

0.6

J=V/nD

0.4

0

0.2
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پسای فشاری آن میشود .با مقایسه خطوط جریان حول

0.06

ملخ برای دو حالت دارای اسپینر و بدون اسپینر در شکل

0.04

 ،12میتوان اثر مثبت آن بهخوبی درک کرد .اسپینر عالوه

0.02

بر کاهش پسای آیرودینامیکی که موجب افزایش بازدهی

0

میشود ،برای هواپیماهای کشنده باع

-0.02

جریان هوا به موتور میشود .در نتیجه بیشتر شدن بازدهی

شکل ( :)9مقایسه نتایج تجربی [ ]24با شبیهسازی عددی
جریان

هموارتر شدن

هوای ورودی را به همراه دارد .بهعبارتدیگر ،با نصب اسپینر
بر روی ملخ ،بازدهی پیشرانش و همچنین نیروی پیشرانش
تولیدشده توسط ملخ را افزایش میدهد و تأثیر قابلتوجهی

 -3نتایج

بر روی کاهش نیروی پسای وارد بر بدنه دارد.

در ابتدا الزم است که میزان اثرگذاری وجود اسپینر در ادامه
ملخ مورد بح قررار گیررد .ازاینررو در بخرش ابتردایی ،بره
بررسی تفاوت ملخ هولدهنده دارای اسپینر با حالتی که این

بر بازدهی ملخ و مقدار پیشران تولیدی مؤثر باشد .به همین

ملخ اسپینر نداشته باشد ،میپردازد .در شرکل  11مریتروان

دلیل در این مطالعه ،ابتدا پنج پارامتر طراحی بررای اسرپینر

ساختار این دو حالت را مشاهده کرد .همانطور که پیشترر
بیان شد ،اسپینرها یک پوشش هموارساز جریان هوا هستند
که برر روی هراب ملرخ یرا در مرکرز موترور توربروفن نصرب
میشوند.

با توجه به اهمیت وجود اسپینر و تأثیر قابلتوجه آن برر
الگوی جریان عبوری از ملخ ،بهینه سازی شکل آن میتوانرد

ملخهای هولدهنده انتخاب شدند که در جدول  1بررای هرر
کدام از فاکتورهای طراحی ،چهار سطح در نظر گرفترهشرده
است .ازآنجاییکه هردف از ایرن پرژوهش بررسری پرارامتری
طراحی اسپینر ملخ میباشد ،تنها پارامترهرایی کره بایرد در
شبیه سازی انواع اسپینرها تغییرر کنرد ،مشخصرات اسرپینر
است .ازاینرو در این تحقیق فرر

شرده اسرت کره وسریله

پرنده در حالت پرواز مستقیم اسرت .سررعت خطری وسریله
پرنده و همچنین سرعت دورانی ملخ مرورد نظرر بره ترتیرب
 951کیلررومتر بررر سرراعت و  2269دور بررر دقیقرره در نظررر
گرفته شده است .همچنین شرایط هوای اطراف وسیله پرنده
مطابق برا جردول  3تنظریمشرده اسرت .سرپس برر اسراس
روشهای طراحی آزمایش 96 ،حالت اولیه به دست آمد کره
بر اساس شرایط پروازی بیان شده در جدول  ،3شبیهسرازی
عددی انجام شد .از طرف دیگر ،بهینه سازی بر اساس چهرار
(الف)

(ب)

تاب هدف انجامشده که در حقیقت این توابر عبرارتانرد از

شکل ( :)11شماتیک ملخ برای حالتهای (الف) :دارای

توان مصرفی ،نیروی پیشرانش ملخ (معموالً با ضرایب بیبعد

اسپینر و (ب) :بدون اسپینر

توان ( ) و پیشرانش ( ) نشان داده میشروند) ،برازدهی
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پیشرران و ضرریب پسرای بدنره کره از فاکتورهرای مهررم در
طراحی و انتخاب یک ملخ محسوب می شوند .ملخی مناسب
است که بیشترین نیروی پیشرانش و کمترین توان مصررفی
(بیشترین بازده پیشرانش) را دارا باشرد .ملرخ وسریله پرنرده
همچنرین مریتوانررد برر پسررای بدنرره نیرز تأثیرگررذار باشررد.
شایانذکر است که توان محور ( ،)SHPضریب بیبعرد تروان
( ) و ضریب پیشران ( ) نیز از روابط زیر قابرلاسرتخرام

بسته به شرایط پروازی و موقعیتهای مختلرف ،امکران دارد
هرکدام از پارامترهای انتخاب ملخ اهمیت پیدا کند و نقرش
بحرانی داشته باشد .بهعنوانمثال اگر بیشترین تروان موترور
بهگونهای باشد که نتوانرد تروان مصررفی الزم بررای ملرخ را
تولید کند ،مقدار توان مصرفی پارامتر بحرانی مسئله خواهد
شد .ازاینرو در ادامه فاکتورهای مؤثر اسپینر برر هرکردام از
این خروجیها مورد بررسی قرار میگیرد.

هستند:
()1
()2
)

(

()3

نتایج شبیهسازی  96حالت بهدستآمده از طراحی آزمرایش

شکل ( :)11توزی چرخش در راستای دهانه بال بر روی

بررر حسررب تواب ر هرردف در جرردول  5لیسررت شررده اسررت.

هندسه دارای اسپینر

الف

ب
شکل ( :)12خطوط جریان بر روی ملخ هولدهنده
(الف) دارای اسپینر و (ب) بدون اسپینر

949

بررسی عددی و بهینهسازی اسپینر ملخ هواپیمای هولدهنده در پهپادها
جدو ( :)5نتایج شبیهسازیها برای هر آزمایش با توجه به شرایط پروازی در نظر گرفتهشده

 -1-3صحتسنجی روش تاگوچی
برای بررسی صحت مدل ،شبیه سازی بر اساس اسپینری که
در آن ملخ دارای بیشترین بازدهی پیشرانش هسرت ،انجرام

جدو ( :)6مقایسه بازدهی پیشرانش پیشبینیشده توسط
مدل تاگوچی با بازدهی پیشرانش شبیهسازی

گردید .در جدول  6بازدهی پیشرانش پیشبینیشده توسرط
مدل تراگوچی برا برازدهی پیشررانش شربیهسرازی مقایسره
میشوند .همانطور کره در ایرن جردول مشراهده مریشرود
میزان خطای مدل کمتر از یک درصد اسرت و مردل بسریار
مناسب است.

بازدهی
پیشرانش

مقدار

مقدار

پیشبینیشده

شبیهسازی

55٫4471

55٫21567

درصد خطا
1٫4967
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 -2-3تحلیل نتایج با روش تاگوچی
در این بخش برای هر یک از خروجیها ،تحلیل تاگوچی
صورت میگیرد تا اسپینر مناسب در شرایط مختلف
شناسایی شود .روش تاگوچی نسبت به روشهای متداول و
رایج مهندسی کیفیت کامالً متفاوت دارد .متدولو ی روش
تاگوچی بر طراحی کیفیت در هنگام طراحی محصوالت و
فرآیندها تأکید دارد .درحالیکه روشهای متداول بر مبنای
بازرسی و کنترل کیفیت در حین فرآیند تولید و یا بعد از
تولید محصول تأکید دارند .جزئیات بیشتری از این روش در
مرج [ ،]25بهتفصیل بیانشده است.
در مطالعه پیشرو خروجریهرا عبرارتانرد از :بیشرترین

پیشران برحسب نسبت سیگنال به نویز بره تصرویر کشریده
شده است .در طراحری ملرخ ترالش مریشرود کره برازدهی
پیشرانش بیشترین مقدار را داشرته باشرد .بردین منظرور در
تحلیل تاگوچیِ ایرن مشخصره کیفری ،از تحلیرل "هرر چره
بزرگتر ،بهترر" اسرتفاده مریشرود .برر اسراس ایرن شرکل،
پارامترهای

بیشترین اثر را بر روی بازدهی پیشرران

و

دارد و نسبت به بقیه پارامترهای طراحی اثرگذاری بیشرتری
دارند .در جدول ( -1الف) شکل بهینه مربوط بره اسرپینری
که به ازای آن بیشینه برازده پیشرران حاصرل مریشرود بره
همراه مقادیر متغیرهای طراحی نشان دادهشده است .در این
جدول طول ها بر اسراس شرعاع کویلینرگ (1/2

2

)

بازدهی پیشران ،نیروی پیشران ملخ ،کمترین توان مصررفی

بیبعد شردهانرد .همچنرین در شرکل  ،10میرزان اثرگرذاری

و کمترین نیروی پسای بدنه .در آزمایشهای همراه با تکررار

پارامترهای طراحی بر روی نیروی پیشران ملخ بررسریشرده

از شاخص واریانس استفاده میشود که به نسبت سیگنال به

که بر اساس این شکل نیز میتوان دریافت که متغیرهای

نویز ( )S/Nنیز معروف است .از جمله نکرات قابرلتوجره در

و

این روش ،کوچکتر شدن واریرانس محصرول حرول مقردار

جدول ( -1ب) نیرز شرکل اسرپینر بهینره و مشخصرات آن

مشخصه با افزایش مقردار  S/Nمریباشرد .بردون توجره بره

ثبت شده است .حساسیت توان مصرفی نسبت به پارامترهای

خروجی مورد بررسی ،هرچه نسبت سیگنال به نرویز بیشرتر

طراحی نیز در شکل  15نمایش دادهشده که حاکی از نقرش

باشررد عملکرررد در آن سررطح بهتررر اسررت .بنررابراین اسررپینر

پررنگ طول

است .در طراحی ملخ تالش میشود کره برا

بهترین عملکرد برای آن خروجی را در بیشترین  S/Nخواهد

توجرره برره هزینرره و محرردودیتهررای برراالی موتررور ترروان

داشت .همچنین خاطرنشان میشرود در جردول آرایرههرای

مصرف شده توسط آن کم باشد به همرین علرت در تحلیرل

متعامد تاگوچی ،انتخاب آرایههای متعامد مناسب بره درجره

تاگوچی این مشخصه کیفی ،از تحلیل "هر چره کوچرکترر،

آزادی آن آزمررایش خرراب بسررتگی دارد .درجرره آزادی هررر

بهتر" استفاده میشرود .همچنرین در طراحری ملرخ ترالش

فاکتور ،درجه آزادی سطح آن فاکتور منهای یرک اسرت .در

میشود تا بهگونهای عمل شود کره کمتررین نیرروی پسرای

ای رن تحقی رق نی رز ازآنجاکرره  5فرراکتور  4سررطحی داری رم و

بدنه تولید شود .ازآنجاییکه در شکل  16تأثیرات متغیرهای

برهمکنشی میان فاکتورها در نظر گرفته نشده ،درجه آزادی

طراحی بر میزان پسای تولیدی به تصویر کشیده شده اسرت

کل آزمایش برابر است با:

بیشترین نقش را در افزایش نیروی پیشرران دارنرد .در

میتوان نتیجه گرفت کره پرارامتر

بیشرترین ترأثیر را برر

ضریب پسا دارد.
 : 4 × )5 - 9( =96درجه آزادی کل آزمایش
5

چراکه در تحلیل تاگوچی این مشخصه کیفی ،از تحلیرل
"هر چه کوچکتر ،بهتر" استفاده میشود و

نیز کمتررین

بهعنوان یک آرای مناسب

مقدار را ایجاد کرده است .شکل اسپینر بهینه در حالتی کره

بهکاربرده شد .این آرایه میتواند  5فاکتور  4سطحی را در

کمترین پسرای بدنره را ایجراد مریکنرد در جردول ( -1د)

خود جای دهد.

مشخص است و مشخصات پارامترهای طراحی مربوط به آن

بنابراین آرای متعامد

4

96

در شکل  13اثرر پارامترهرای طراحری برر روی برازدهی

نیز بیانشده است.
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شکل ( :)13تأثیر فاکتورهای طراحی بر اساس نسبت سیگنال به نویز بر روی بازدهی پیشرانش

شکل ( :)10تأثیر فاکتورهای طراحی بر اساس نسبت سیگنال به نویز بر روی نیروی پیشرانش ملخ

شکل ( :)15تأثیر فاکتورهای طراحی بر اساس نسبت سیگنال به نویز بر روی توان مصرفی ملخ

شکل ( :)16تأثیر فاکتورهای طراحی بر اساس نسبت سیگنال به نویز بر روی پسای بدنه
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جدو ( :)1شماتیک اسپینرهای بهینه برای بهترین عملکرد بر حسب تواب هدف مختلف
(ب) بیشترین نیروی پیشران

(الف) ماکزیمم بازده پیشران

⁄

⁄

1/15

2/95

1/15

96

59

⁄

9

4

2

5

9

⁄

⁄

1/9

2/95

2

9

4

5

9

درجه
حساسیت

(م) کمترین توان مصرفی

⁄

⁄

⁄

1/15

99

59
درجه
حساسیت

(د) کمترین پسای بدنه

⁄

⁄

1/95

2/15

1/95

96

41

2

9

4

5

9

درجه
حساسیت

⁄

⁄

9

2/95

1/95

99

59

9

9

2

5

4

درجه
حساسیت
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بر اساس دادههای جدول میتوان اسپینری را انتخراب کررد
که رفتار مطلروبی در هرر  4شررایط مختلرف داشرته باشرد.
مشخصات اسپینر پیشنهادی برای این منظرور در جردول 2
آمده اسرت .همچنرین مقرادیر خروجری توابر هردف بررای
اسپینر پیشنهادی در این جدول نشان داده شده کره بیرانگر
خروجیهای مناسب به ازای اسپینر بهینه است.
جدو ( :)2شماتیک اسپینر پیشنهادی برای  4حالت
مطلوب خروجی

959

(زاویه شیب مبنای اسپینر) و
اسپینر و کویلینگ)،
(زاویه شیب کالهک اسپینر) انتخاب شدند و برای هر فاکتور
چهار سطح در نظر گرفته شد .تحلیل تاگوچی برای بررسی
تأثیر فاکتورهای طراحی بر بازدهی پیشرانش ،نیروی
پیشرانش ملخ ،توان مصرفی ملخ و همچنین نیروی پسای
بدنه انجام شد .برای هریک از این مشخصات آیرودینامیکی
یک مدل برای پیشبینی آنها ارائه شد .مقایسه توزی
دادههای مدل رگرسیون و دادههای آزمایش نشان داد که
مدل ارائهشده برای طراحی ،دارای خطای بسیار کمی است.
وسیله پرنده دارای ملخ هولدهنده با اسپینر پیشنهادشده،
میتواند عالوه بر داشتن بازدهی پیشرانش و نیروی
پیشرانش ملخ مناسب ،دارای نیروی پسای بدنه خوبی نیز
باشد .بنابراین با استفاده از تواب بهدستآمده از روش
تحلیل رگرسیون میتوان خروجیهای آیرودینامیک را با
دقت مطلوبی پیشبینی کرد.

 -5مراجع
⁄

⁄

⁄

1/9

2/95

1/9

پسای بدنه

SHP
(

پیشرانش

()N

941٫595

()N

-499٫697 97451٫6

96

59

با دهی پیشرانش ()%

54٫9219

 -0نتیجهگیری
در این تحقیق ،اثر اسپینر بر روی عملکرد پرندههای بدون
سرنشین که دارای ملخ کِشنده هستند بهصورت عددی
بررسیشده است .در ابتدا ،وجود اسپینر و تأثیرات آن بر
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