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چکيده
در اين پژوهش به ارائة روشي براي تحليل جريان غيرلزج و طراحي بهينة ايرفويل بر پاية
الگوي رتبهکاستة تجزية متعامد بهينه پرداخته شده است .هدف اين پژوهش توسعة الگويي
رتبهکاسته است تا بتواند با استفاده از دادههاي حاصل از حل معادلة اويلر ،طراحي بهينة
سطوح ائروديناميکي را انجام داده ،بهنحويکه هزينة محاسباتي طراحي در مقايسه با روش
ديناميک سياالت محاسباتي بهشدت کاهش يابد .دادههاي ائروديناميکي مورد نظر از
شبيهسازي يک جريان غيرلزج و به ازاي تغييرات پارامترهاي مختلف هندسي بهدست
آمدهاند .الگوي مورد بحث ترکيبي از روش تجزية متعامد بهينه همراه با حل يک مسئلة
کمينهسازي بهمنظور دستيابي به توزيع فشار يا هر معيار مطلوب ديگري است .بهمنظور
بازسازي اين الگو از نمايههاي ميدان فشار حول ايرفويل استفاده شده است .در بخشي از اين
تحقيق به طراحي معکوس ايرفويل در فضايي خارج از نمايههاي موجود پرداخته شده است.
نتايج از مدل رتبهکاستة حاضر با شبيهسازيهاي حاصل از حل دقيق مقايسه شده که دقت
در محاسبات را نشان ميدهد.
واژگان كليدي
روش تجزية متعامد بهينه ،طراحي معکوس ،الگوي رتبهکاسته ،بهينهسازي
 .1مقدمه
بهدست آوردن يک هندسة پيچيدة سهبعدي با بهينهسازي سطوح

شناختهشدن اين متغيرها بتواند عمل بهينهسازي را با حذف

دوبعدي الگويي رايج در زمينة طراحي ائروديناميکي است .براي

مجموعهاي از متغيرها ادامه دهد .از جمله ابزارهاي مفيد ،که

بهدستآوردن يک بهينهسازي کارآمد از چندين شکل هندسي

ميتوان از آن براي بهينهسازي سطوح ائروديناميکي استفاده کرد،

طبيعي است که طراح برخي از روشهاي غربالگري را براي

ديناميک سياالت عددي است .اين روش نه محدوديتها و

شناسايي آن دسته از متغيرهاي مؤثر بر طراحي بهکار گيرد تا با

فرضيات سادهکنندة موجود در روشهاي تحليلي براي بهينهسازي
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و طراحي را دارد و نه تجهيزات پيچيده و هزينههاي گزاف

غيرلزج و بهينهسازي آن را توسعه دادند .در اين پژوهش يک مدل

روشهاي تجربي را ميطلبد .از جمله الگوهايي که ميتوان براي

غيرخطي براساس توايع پاية خطيسازي شده محاسبه و با

بهينهسازي ائروديناميکي مورد استفاده قرار داد ،روش تجزية

بهرهگيري از کمينهسازي تابع هدف تعريفشده براي فشار

متعامد بهينه است .اين روش با محاسبة مجموعهاي از بردارهاي

سطحي ايرفويل ،شکل هندسي بهينة ايرفويل محاسبه شد [.]5

پايه آغاز ميشود .در صورت انتقال معادالت حاکم به فضاي

طيبي و همکاران نيز از روش تجزية متعامد بهينه جهت تخمين

برداري تشکيليافته از اين بردارهاي پايه ميتوان ديناميک حاکم

سريع ميدان جريان تراکمپذير غيرلزج در رژيمهاي جريان متقاوت

بر مسئله را با تعداد ابعادي کمتر و با دقتي مناسب بازسازي نمود.

(مادون صوت ،گذر صوتي و مافوق صوت) و از آن طريق ،محاسبة

در واقع اين روش مجموعهاي از دادهها را بهعنوان ورودي دريافت

ضرايب ائروديناميکي استفاده کردند [ .]6مويدي و همکاران از

و پايههاي متعامد براي آنها توليد ميکند.

روش تجزية متعامد بهينه جهت تخمين سريع ميدان جريان،

بهمنظور کاهش تعداد درجات آزادي مدل ،تعدادي از نتايج

محاسبة ضرايب ائروديناميکي و طراحي معکوس ائروديناميکي در

شبيهسازي عددي در زمانها يا به ازاي تغيير پارامترهاي مختلف

جريان تراکمپذير غيرلزج در رژيمهاي جريان متفاوت استفاده

بهعنوان نمايه انتخاب شده؛ بهنحويکه بازتاب ديناميک حاکم بر

کردند [ .]7ليو و همکاران در پژوهشي از روش تجزية متعامد

سيستم باشند .اين روش ابتدا توسط کارهونن  -لوو بهعنوان روشي

بهينه بهمنظور مدلسازي ائرواالستيکي هواپيما  F-16بهمنظور

جهت تحليل دادههاي آماري مطرح شد [ .]1براي نخستينبار در

تخمين و بازسازي ميدان جريان در شرايط مختلف پروازي بهره

سال  1967م و در خصوص جريان آشفته ،الملي پيشنهاد کرد که

بردند و از دادههاي حاصل براي تحليل ائرواالستيکي استفاده

از  1PODميتوان براي استخراج ساختارهاي بزرگ ظاهرشده در

کردند [.]8

اين جريانها استفاده نمود [ .]2پس از آن ،با توجه به محدوديت

هدف اين مقاله ،استفاده از روش تجزية متعامد بهينه جهت

کامپيوترها و الگوهاي عددي ،اين روش براي مدتها بدون کاربرد

توسعة يک الگوي رتبهکاسته بهمنظور طراحي معکوس

باقي ماند .در اواخر دهة  80ميالدي و با مطرحشدن روش

ائروديناميکي براساس نمايههاي حاصل از حل معادلة اويلر و بر

نمايهها 2توسط سيرويش POD ،3بهعنوان ابزاري کارآمد بهمنظور

پاية چند معيار متفاوت است .در اين مورد با تکيه بر روش تجزية

توسعة مدلهاي رتبهکاسته براي سامانههاي ديناميکي پيچيدهاي

متعامد بهينه  -نمايه ،4از يک مدل ترکيبي مودهاي هندسي و

که دادههايي از آزمايشهاي تجربي يا حلهاي عددي مستقيم

ميدان جريان و حل يک مسئلة کمينهسازي مبتني بر توزيع

دارند نمايان شد.

تعريفشده يک کميت براي محاسبة هندسه جسم استفاده ميشود.

تاکنون بسياري از مسائل ديناميک سياالت و ديگر شاخههاي
مهندسي با استفاده از اين روش مورد مطالعه قرار گرفتهاند .با

 .2روش تجزية متعامد بهينه  -نمايه

توجه به تواناييهاي اين روش در استخراج مودهاي پرانرژيتر،

براساس تعريف الملي ساختارهاي متجانس موجود در هر سامانة

استفاده از آن در پديدههاي شامل آثار متقابل سازه و سيال و

ديناميکي ،توابعي از متغيرهاي مکاني هستند که بيشينة انرژي

همچنين مسائل کنترل جريان سيال بهتازگي مورد استقبال قرار

ميدان را دارند [ .]9بر اين اساس ،اين ساختارها عبارت زير را

گرفته است [ .]4-3استفاده از روش  -PODنمايه در تحليل و

بيشينه ميکنند:

بازسازي ميدانهاي جريان پايا و ناپايا ،تاکنون با موفقيتهاي

()1

2

بسياري حاصل شده است.
بويتاي و همکاران در پژوهشي به استفاده از اين روش در
بازسازي و تخمين ميدان جريان تراکمپذير پرداختند .نتايج حاصل
دقت مناسب اين روش در بازسازي دادههاي ميدان جريان را
نشان ميداد [ .]4ليگرسلي و همکاران يک مدل رتبهکاسته
برمبناي روش تجزية متعامد بهينه و بهمنظور طراحي ايرفويل
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بهطوريکه در اين رابطه u ،تابع مورد نظر و  fساختار
متجانس است .با توجه به رابطة  ،1دستهاي از توابع متعامد
بهدست آمد که به توابع  PODمعروف ميباشند .ميتوان نشان
داد که مسئلة کمينهسازي تابع فوق ،منجر به انتگرال فردهولم
نوع دوم ميشود که هستة آن بهصورت زير بيان ميگردد:
()2

〉)𝑡 𝑘(𝑥, 𝑥 ∗ ) = 〈𝑢(𝑥, 𝑡), 𝑢∗ (𝑥,
نشرية علمي پژوهشي دانش و فناوري هوافضا

 uاست .بيشينهسازي رابطة  1به مسئلة مقدار ويژة زير منجر ميشود:

روند طبيعي در يک حل  PODبدينصورت است که با افزايش

)𝑥(𝜙𝜆 = )𝑥(𝜙𝐶

تعداد مودهاي جريان الگوي حاصل از دقت نزديکتري به حل

بهطوريکه ماتريس  Cبهصورت زير تعريف شده و مقادير

دقيق برخوردار ميشود .اما با توجه به اختالف سطح انرژي مودها

()3
ويژة اين ماتريس ميباشد:

اين امکان وجود دارد که با تعداد کمتري از مودها بتوان سهم
〉) 𝑗𝑡 𝐶𝑖,𝑗 = 〈𝑢(𝑥, 𝑡𝑖 ), 𝑢(𝑥,

()4

بااليي از انرژي موجود در ميدان را تسخير کرد و اين بدان

مسئلة مقدار ويژة فوق به روشهاي مختلفي قابل حل است.

معناست که با روش تشريحشده ميتوان به يک الگوي رتبهکاسته

اما چون ماتريس تصاوير لحظهاي ممکن است غيرمربعي باشد ،از

دست يافت .بدينمنظور و براي محاسبة تعداد مودهايي که درصد

روشهاي استاندارد قابل حل نبوده و بايد از روشهايي چون

6

روش تجزيه مقادير تکين 5استفاده نمود .با استفاده از روش تجزية
مقادير تکين ،مقادير ويژه و توابع ويژه ،که همان مودهاي POD

ميباشند ،بهدست خواهد آمد .بدينمنظور به يک دستة  Nتايي از

انرژي باالتري را تسخير ميکنند ،عددي به نام عدد سهم
بهصورت زير تعريف ميشود:
𝑟
𝑁∑
𝑖𝜆 𝑖=1
𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡𝑁
∑𝑖=1
𝑖𝜆

()8

=𝜅

نمايههايي بهصورت ) ،un(xاز ميدان اغتشاشي نياز است که

بهطوريکه در اين رابطه  مقادير ويژة حاصل از حل مسئلة

ميتوانند بهازاي تغيير پارامترهاي متفاوت از شبيهسازي بهدست آيند:

مقدار ويژه براي ماتريس دادههاست .هرگاه مقدار  برابر با 99/9

) 𝑛 𝜏 𝑢𝑛 (𝑥) = 𝑢(𝑥,

درصد شد Nr ،حاصل ،تعداد مودهاي مورد نياز براي ايجاد مدل

()5
n

مقادير مختلف  τميتوانند اغلب با بازههاي همفاصله در نظر
گرفته شوند .از ديدگاه رياضيات ،تنها شرط الزم براي نمايهها اين
است که مستقل خطي باشند .حال با داشتن مودهاي POD

ميتوان ميدان جريان را دوباره بازسازي نمود:
()6

𝑀∑ = )𝜏 𝑢(𝑥,
)𝑥( 𝑘𝜙)𝜏( 𝑘𝑎 𝑘=1

رتبهکاسته را نشان ميدهد.
 .5طراحي معکوس ايرفويل با بهرهگيري از توزيع
فشار سطحي
در اين بخش ،دربارة توسعة الگوي رتبهکاستة طراحي معکوس
هندسة ايرفويل با بهرهگيري از روش تجزية متعامد بهينه و توزيع

 .3نمايههاي هندسي ايرفويل و دادههاي ائروديناميکي

فشار سطحي مورد نظر پرداخته خواهد شد .بدينمنظور نمايههايي

بهعنوان هندسة مبنا يک ايرفويل را در نظر گرفته ،سپس يک

به ازاي مقادير مختلف خصوصيات هندسي توليد ميشود .بنابراين

برآمدگي به هندسة ايرفويل مورد نظر اضافه ميشود .در اين مقاله

يک هندسة پايه ،ايرفويل  ،NACA0012در نظر گرفته شده،

هندسة ايرفويل  NACA0012در نظر گرفته شده است .حال با

سپس تغييرات هندسي با يک گام خاص اعمال و توزيع فشار

داشتن اين مجموعة ايرفويل و نوشتن کد کامپيوتري حل جريان

سطحي روي اين مجموعه ايرفويل محاسبه ميشود .بهمنظور

دسته نماية دادههاي ائروديناميکي مورد نظر توليد ميشود .رابطة

طراحي معکوس هندسي از کمينهکردن توزيع فشار سطحي مورد

برآمدگي مورد نظر ميتواند بهصورت زير باشد:

نظر با توزيع فشار محاسبه شده و با بهرهگيري از رابطة زير

𝑡2

() 7

))

)log(0.5
) log(𝑡1

𝑥𝜋( 𝑛𝑖𝑠( 𝐵 = )𝑥(𝑏

استفاده ميشود:
()9

بهطوريکه بيشينة تغييرات در  x=t1رخ داده و پارامتر  t2مقدار
پهناي برآمدگي را کنترل ميکند .با داشتن اين مجموعة ايرفويل
دسته نماية مورد نظر توسط يک کد کامپيوتري حل جريان اويلر
توليد شده است .براي توليد دسته نمايه به ازاي تغيير ضخامت ،نيز
از هندسة مبناي  NACA0012استفاده شده و تغييرات با يک گام
ثابت و به ازاي بيشينة ضخامت ايرفويل اعمال شده است.
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بهطوريکه در آن  pTتوزيع فشار مورد نظر و  prتوزيع فشار
بازسازيشده توسط روش تجزية متعامد بهينه به ازاي انحناي
محاسبهشده ميباشد .اين روند بهصورت تکراري انجام شده تا
مقدار  Jکمينه شود .در اين پژوهش از يک روش بهينهسازي
مبتني بر کمينهسازي گراديان متغير مورد نظر براي يافتن بهينه
استفاده شده است .در انتها بايد گفت هرچند اين روش با دقت
95

محمد كاظم مويدي ،مرتضي مروي

در رابطة  u ،2ماتريس متغير مورد نظر و ∗𝑢 ترانهادة ماتريس

 .4انتخاب تعداد مودها جهت ايجاد مدل رتبهکاسته
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مناسبي فرايند طراحي معکوس بهينه را انجام ميدهد ،اما بهدليل

بحث خواهد شد .معادالت حاکم براي اين مسئله ،معادالت اويلر

محدوديت کاملبودن 7فضاي برداري مودهاي  ،PODمدل حاصل

است .بهمنظور شبيهسازي ميدان جريان با دقت مناسب از يک

در پارهاي از موارد با خطاهايي در محاسبات روبرست [.]9

شبکه با تراکم مناسب استفاده شده است که در شکل  1نمايش
داده شدهاست.

 .6طراحي معکوس ايرفويل در فضايي خارج از نمايهها
در اين بخش به بررسي الگوي طراحي معکوس توسعهيافته در
فضايي خارج از نمايههاي موجود پرداخته شده است .در بخشهاي
قبل ،ايرفويل هدف از بين نمايههاي موجود انتخاب شده بود .اما
در اين قسمت ايرفويل هدف در فضايي خارج از نمايههاي مورد
نظر انتخاب ميشود .جهت طراحي معکوس در اين حالت ايرفويل
اوليه از بين دسته نمايههاي هندسي مورد نظر و ايرفويل هدف در
فضاي خارج از نمايهها انتخاب ميشوند .نکتة مهم در اين مدل
اين است که ايرفويل هدف نبايد با دسته نمايههاي موجود

شکل  .1شبکه استفادهشده براي شبيهسازي عددي جريان تراکمپذير غيرلزج به

اختالف زيادي داشته باشد .حال با استفاده از رابطة  9و تعريف

ازاي تغييرات انحناء

يک توزيع فشار هدف سعي ميشود تا با استفاده از روشهاي
کمينهسازي مقادير بهينه و مطلوب بهدست آيد .اين روند بهصورت
يک حل تکراري انجام شده تا مقدار تابع هدف کمينه شود .با
داشتن ضرايب مودال و مودهاي مکاني در هر مرحله تکرار،
هندسة مورد نظر بهدست خواهد آمد .در هر مرحله تکرار ،يک
ايرفويل بهدست آمده و سپس توزيع فشار متناسب با آن با توزيع
فشار هدف مقايسه ميشود .با تعريف خطا بين دو توزيع فشار
فرايند طراحي تکميل شده و عمل تکرار مقايسه دو توزيع فشار تا
رسيدن به مقدار خطا مورد نظر ادامه مييابد.

بهدليل وجود گراديانهاي باال ،بهويژه در نواحي نزديک
ديوارة جسم ،نقاط شبکه بهسمت جسم متراکم شده تا بتوان
خصوصيات جريان را با دقت باالتري محاسبه کند .يک دستة
بيستتايي از حل ميدان جريان براي فشار به ازاي تغييرات انحناء
بهعنوان ورودي در نظر گرفته شده است و پس از انجام يک حل
مقدار ويژه مودهاي جريان استخراج شده است .شکل  2طيف
انرژي مودهاي جريان براي فشار در جريان مادون صوت را نشان
ميدهد .در شکل  3خطوط همتراز مودهاي پرانرژيتر ميدان
نمايش داده شده است .شکل  4خطوط همتراز فشار در زاوية حمله

 .7نتايج

 2درجه و عدد ماخ  0/4را نشان داده و همانطور که مشخص

در اين بخش شبيهسازي عددي جريان پايا و طراحي معکوس

است ،نتايج حاصل از دقت مناسبي در مقايسه با دادههاي حاصل

ايرفويل در جريان تراکمپذير غيرلزج در دو بخش ارائه ميشود.

از شبيهسازي عددي برخوردار است .شکل  5نيز توزيع فشار روي

مسائل مورد بررسي شامل طراحي معکوس و تحليل جريان حول

سطح ايرفويل در همين شرايط را نشان ميدهد که تطابق مناسبي

ايرفويل به ازاي تغييرات انحناء و سپس به ازاي تغييرات ضخامت

با دادههاي مرجع دارد .در جدول  1مقايسهاي بين مقادير ضريب

است.

بـرآ و ضريب پسـا سطحي با استفاده از شبيهسازي عددي و روش
تجزية متعامد بهينه براي چند نمونه از نمايهها صورت گرفته که

 .1-7طراحي معکوس ائروديناميکي ايرفويل بهازاي

دادههاي ارائهشده دقت مناسب اين روش را مشخص ميکند .حال

توزيع فشار تعريفشده با نمايههايي حاصل از تغيير

با استفاده از روند رتبهکاستة ارائهشده بهمنظور طراحي معکوس

انحناء

ائروديناميکي ،به ازاي توزيع فشار تعريفشده ،هندسة مورد نظر

در اين بخش ،درخصوص جريان پايا تراکمپذير غيرلزج حول

محاسبه شده است .در شکل  6هندسة ايرفويل طراحيشده در

ايرفويل  NACA0012در زاوية حملة صفر درجه و عدد ماخ 0/4

مقايسه با هندسة اولية بهکاررفته براي انجام روند تکراري طراحي
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مقايسه با توزيع فشار اوليه آمده است .در شکل  8تاريخچة

طراحي در اين مورد نسبتاً زياد بوده ،اما بهدليل سرعت باالي

همگرايي چرخة طراحي را به ازاي توزيع فشار تعريفشده نمايش

محاسبات زمان نهايي چرخة طراحي بسيار کوتاه است.

شکل .2طيف انرژي مودهاي  PODبراي جريان مادون صوت غيرلزج در عدد ماخ 0/4به ازاي تغييرات انحناء

شکل .3خطوط همتراز شش مود پرانرژيتر  PODبراي فشار در جريان مادونصوت غيرلزج در عددماخ  0/4به ازاي تغييرات انحناء
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معکوس نمايش داده شده است .در شکل  7توزيع فشار مطلوب در

داده شدهاست .ذکر اين نکته ضروري است اگرچه تعداد چرخههاي

الگوي رتبهكاسته طراحي معکوس و تحليل جريان سيال با بهرهگيري از مودهاي تركيبي هندسه و ميدان جريان بر مبناي روش تجزيه متعامد بهينه

شکل  .4خطـوط همتـراز فشـار در عدد ماخ0/4

شکل  .5توزيع فشار روي سطح ايرفويل در عدد ماخ  0/4و زاوية حملة  2درجـه به

و زاوية حملة  2درجه ،خطوط پيوسته حل CFD

ازاي تغييرات انحناء ،خطوط پيـوسته شبيهسازي مستقيـم عددي ،خطچين بازسازي

و خـطچين دادههاي بازسـازيشده توسط POD

مدل رتبهکاسته

شکل  .6مقايـسة هندسة اوليه ايرفويل و هندسة طراحيشـده تـوسط مدل

شکل  .7مقايسة توزيع فشار اوليه ايرفويل و توزيعفشار طراحيشده توسط مدل

رتبهکاسته به ازاي توزيع فشار مورد نظر در ازاي تغييرات انحناء در جريان

رتبهکاسته به ازاي توزيع فشار مورد نظر در جريان تراکمپذير غيرلزج در ازاي

تراکـمپـذير غيـرلزج .خطوط پيوسته هندسه هدف ،خطچين هندسه اوليه

تغييـرات انحناء .خطوط پيوستـه توزيع فشـار اوليه ،خطچين توزيع فشار هدف

شکل  .8تاريخچة همگرايي چرخة طراحي توسط روش  PODبه ازاي توزيع فشار مورد نظر
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نماية 1

نماية 12

نماية 17

روش

Cl

CDp

CFD

-0/0359

-0/00113

POD

-0/0358

-0/00113

CFD

-0/0404

-0/00113

POD

-0/0402

-0/00112

CFD

-0/0270

-0/00112

POD

-0/0269

-0/00112
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جدول  .1مقايسة ضريب بـرآ و ضريب پسـاي فشاري حول ايرفويل در عددماخ  0 /4و زاوية حملة صفر درجه

 .2-7طراحي معکوس ائروديناميکي ايرفويل بهازاي

نتايج حاصل از شبيهسازي برخوردار است .چون يکي از اهداف اين

توزيع فشار تعريفشده با نمايههايي حاصل از تغيير

تحقيق بهدست آوردن ايرفويلي با بيشترين ضريب بـرآ يا نسبت

ضخامت

ضريب بـرآ به پسـا ميباشد ،بنابراين با توجه به ضرايب نيروي

در اين بخش با استفاده از الگوي توسعهيافته ،طراحي معکوس

بـرآ و پسـاي موجود ،ايرفويل هدف در نظر گرفته ميشود .در

ايرفويل دوبعدي تحت جريان تراکمپذير غيرلزج و به ازاي تغييرات

شکل  14هندسة ايرفويل طراحيشده در مقايسه با هندسة اولية

بيشينة ضخامت ايرفويل در زاوية حملة  2درجه و عدد ماخ 0/4

بهکار رفته براي انجام روند تکراري طراحي معکوس نمايش داده

مورد بررسي قرار گرفته است .در اين حالت يک دستة بيست تايي

شده است .در شکل  15همگرايي تابع هدف به ازاي توزيع فشار

از هندسة ايرفويل تحت اثر تغييرات ضخامت و به ازاي يک گام

تعريفشده نمايش داده شده است .در جدول  2مقايسهاي بين

ثابت معادل با  0/0557طول وتر و حل ميدان جريان براي اين

زمان محاسباتي موردنياز مربوط به مدل رتبهکاسته و مدل شبيه-

دسته نماية هندسي بهعنوان ورودي بهکار رفته است .با بهرهگيري

سازي مستقيم انجام شده است .همانگونه که مشخص است،

از روش ارائهشده در بخشهاي پيشين ،مقادير متوسط پارامترهاي

زمان محاسباتي کل براي مدل رتبهکاسته بسيار کمتر از مدل

مورد نظرمحاسبه شده و سپس اين مقادير از دسته نمايهها کسر

عددي مستقيم ميباشد.

شده تا مقادير اغتشاشي متغيرها بهدست آيند .حال مودهاي POD

با استفاده روش تجزية مقادير تکين و با بهرهگيري از اين دسته

 .3-7طراحي معکوس ائروديناميکي ايرفويل در فضايي

نمايههاي اغتشاشي محاسبه شدهاند .در شکل  9خطوط همتراز

خارج از نمايههاي موجود

فشار در زاوية حملة  2درجه و عدد ماخ  0/4آورده شده که از دقت

از جمله مسائلي که در اين تحقيق به آن پرداخته شده و از اهميت

مناسبي در مقايسه با نتايج حاصل از شبيهسازي عددي برخوردار

بهسزايي برخوردار است ،طراحي معکوس ائروديناميکي ايرفويل در

است .شکل  10نيز توزيع فشار روي سطح ايرفويل در همين

فضايي خارج از نمايههاي موجود ميباشد .شکل  16هندسة

شرايط را نشان ميدهد که تطابق مناسبي با دادههاي مرجع دارد.

ايرفويل طراحيشده در مقايسه با هندسة اوليه جهت انجام روند

مسئلة ديگري که در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته ،ميدان

طراحي معکوس را نشان ميدهد .در شکل  17مقايسهاي بين

جريان حول ايرفويل  NACA0012در عدد ماخ  0/7ميباشد .در

توزيع فشار سطحي اوليه و توزيع فشار مطلوب و بيشتر بهمنظور

شکل  11توزيع مقادير ويژه برحسب شماره مود آورده شده است

مشخصشدن تفاوت شرايط مورد نظر و اطالعات موجود در

که بيانگر کاهش ميزان انرژي نسبي مودهاي ميدان ميباشد.

ابتداي چرخة طراحي آورده شده است .پس از بازسازي و بهدست

همانگونه که در شکل نيز مشخص است ،تعداد کمتري از مودها

آوردن ضرايب غير مکاني( ،تابع تغييرات ساختار ميدان جريان

داراي سهم اثرگذاري باالتري در ميدان جريان هستند .شکل 12

نسبت به تغيير هندسي ايروفويل) مودهاي مکاني و با بهرهگيري

خطوط همتراز درجه حرارت براي جريان تراکمپذير غيرلزج را

از روابط اشارهشده در بخشهاي قبل و مبتني بر روش

نشان ميدهد .شکل  13خطوط همتراز فشار در زاوية حملة  2و

بهينهسازي ،عمل طراحي معکوس صورت ميپذيرد .شکل 18

عدد ماخ  0/7را نمايش ميدهد که از دقت مناسبي در مقايسه با

نتايج حاصل از مدل رتبهکاستة طراحي معکوس را به ازاي 10
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چرخة طراحي نشان ميدهد .نتايج اين شکل حاکي است که مدل

 90درصد نزديک به دادههاي ايرفويل هدف را است .گفتني است

به ازاي تعداد محدود تکرار از دقت کافي برخوردار نيست .در شکل

اين الگوي توسعهيافته در تمام شرايط جواب دقيقي در قياس به

 19هندسة طراحيشده در آخرين تکرار چرخة طراحي معکوس و

نتايج حاصل از مدل مرتبه باال ارائه نداده و در برخي موارد عمل

به ازاي همگرايي تابع هدف آورده شده است .همانگونه که در

طراحي معکوس با خطاهايي مواجه ميشود .ايرفويلهاي هدفي

اين شکل مشخص است ،دقت نتايج حاصل از الگوي رتبهکاسته

که از لحاظ هندسي به دسته نمايهها نزديکتر بوده با خطايي کمتر

طراحي و تحليل براي شرايطي که هندسة موردنظر از بازه

و ايرفويلهاي هدفي که از لحاظ هندسه و ظاهر با دسته نمايهها

نمايههاي بهکار رفته خارج شده ،نسبتاً قابل قبول بوده و تقريباً تا

همخواني کمتري داشته با خطايي بيشتر مواجه شدهاند.

شکل  .9خطـوط همتراز فشـار در عدد مـاخ 0/4و زاوية حملـة  2درجـه
خطوط پيوسته حل  CFDو خطچين دادههاي بازسازيشده توسط POD

شکل  .11طيـف انـرژي نسبـي مـودهاي POD

براي جريان مادون صوت غيرلزج در عدد ماخ 0/7

شکل  .13خطوط همتراز فشار در زاوية حملة  2و عدد ماخ  ،/7خطوط
پيوسته حل  CFDو خطچين دادههاي بازسازيشده توسط مدل رتبهکاسته
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شکل  .10توزيـع فشـار روي سطح ايرفويل در عدد مـاخ  0/4و زاويـة حمـلة 2
درجه ،خطوط پيوسته حل  CFDخطچين دادههاي بازسازي شده توسط POD

شکل  .12خطـوط همتـراز درجه حـرارت بـراي جـريان
تراکمپذير غيرلزج در عدد ماخ  0/7و زاويه حملة  2درجه

شکل  .14هندسة اوليه و طراحيشده توسط الگوي رتبهکاستة POD

به ازاي توزيع فشار موردنظر ،خطوط پيوستة هندسة هدف و خطچين هندسة اوليه
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جـدول  .2مقايسـة زمان محاسبـاتي الگوي رتبهکاستـة طـراحي معکـوس و تحليـل ميـدان جريـان
و مدل عددي مستقيم براي جريان در عدد ماخ  0/4و زاوية حملة  2درجه و به ازاي تغييرات انحناء
فرايند (مراحل مدلسازي و تحليل)

زمان

شبيهسازي عددي مستقيم همراه با بهينهسازي

 120دقيقه

محاسبة نمايههاي ميدان جريان با بهرهگيري از شبيهسازي عددي

 30 - 45دقيقه

محاسبة توابع پايه حاصل از نمايههاي ميدان جريان (حل عددي)

 60ثانيه

محاسبة توابع پايه حاصل از نمايههاي هندسة ايرفويل

 35ثانيه

بازسازي نمايههاي ترکيبي هندسي و ميدان جريان

 90ثانيه

فرايند تکراري جهت طراحي معکوس هندسي و تحليل ميدان جريان

 150ثانيه

شکل  .15نمودار همگرايي تابع

شکل  .16هندسة اولية و طراحيشده با الگوي رتبهکاستة  PODبهازاي توزيع فشار

هزينه در جـريـان تـراکـمپذيـر

مورد نظر در جريان تراکم پذير غيرلزج .خطوط پيوسته هندسه هدف و خطچين

غيرلزج با تغييـرات ضخـامت

هندسه اوليه

شکل .17مقايسة توزيع فشار اوليه ايرفويل و توزيعفشار طراحيشده توسط مدل رتبهکاسته به ازاي شرايط خارج
از فضاي نمايههاي موجود .خطوط پيوسته توزيع فشار هدف و خطچين توزيع فشار خارج از نمايههاي موجود

 .8نتيجهگيري
با توجه به ساختار و الگوريتم محاسباتي روش تجزية متعامد بهينه،

مستقيم عددي داراست .گفتني است بهمنظور دستيابي به نتايجي

ميتوان گفت که اين روش بهعنوان يک ابزار محاسباتي نسبتاً

مطلوب بايد نمايههاي دسته تصاوير مورد نظر بهدقت انتخاب

دقيق و سريع بهکمک نرمافزارهاي ديناميک سياالت عددي آمده

شوند .اين موضوع بهخصوص در مورد جريانهاي ناپايا از

تا هزينه و زمان محاسبات و شبيهسازيهاي پيچيده را کم کند .در

حساسيت باالتري برخوردار بوده؛ تا جاييکه گاهي سبب ميشود

عينحال که دقت و صحت دادههاي حاصل از شبيهسازيهاي

نتايج چندان با ديناميک حاکم بر ميدان سازگاري نداشته باشند.
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الگوي رتبهكاسته طراحي معکوس و تحليل جريان سيال با بهرهگيري از مودهاي تركيبي هندسه و ميدان جريان بر مبناي روش تجزيه متعامد بهينه

همچنين اين امکان وجود دارد که روشهاي توسعهيافته براي

بهسادگي قابل تعميم به حلکنندههاي با دقت و ابعاد باالتر ،از

تمامي شرايط عملکرد يکساني را نداشته تا جاييکه سبب شود

جمله معادالت اويلر و ناوير  -استوکس سهبعدي بوده ،در عينحال

بيشترين تالشهاي پژوهشگران اين حوزه در جهت بهبود اين

که پيچيدگي توسعه نرمافزار نيز تغيير نميکند .از طرفي

روشها صورت گيرد .ميتوان گفت اين عملکرد متفاوت ناشي از

محدوديتهايي نيز در سامانههاي توسعهيافته وجود داشته و بعضاً

عواملي چون خصوصيات ميدانهاي مورد بررسي از لحاظ ميزان

مدلهاي ايجادشده براي محدودة خاصي توانايي طراحي را داشته

پديدههاي غيرخطي (مانند شوک) ،کمبودن نمايههاي ورودي،

و افزايش اين توانايي نيازمند توسعة روشهاي بهبود تکامل

کاملنبودن توابع ويژه محاسبهشده ميباشد .در بحث طراحي

فضاي برداي حاصل از مودهاي پرانرژي بهمنظور بازسازي ميدان

معکوس نيز اين نکته قابل تأمل است که روش توسعهيافته

جريان است.

شکل  .18توزيع فشار بر سطح ايرفويل و هندسة طراحيشده به ازاي ده چرخة طراحي معکوس در فضايي خارج از نمايههاي موجود در جريان تراکمپذير غيرلزج

شکل  .19توزيع فشار روي سطح ايرفويل و هندسة طراحيشده در آخرين چرخة طراحي معکوس
(به ازاي همگرايي تابع هدف) در فضايي خارج از نمايههاي موجود در جريان تراکمپذير غيرلزج
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