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رفتار هذلولوي به يك الگوريتم فشار مبنا و بكارگيري آن در حل عددي جريان لوله ضربه در يك  دادن
  WENO درونيابي مرتبه باالي استفاده ازروش شبكه درشت با

  2،امين حبيبي1محمد حسن جوارشكيان
  گروه مهندسي مكانيك دانشگاه فردوسي مشهد - 2و1

    
  

  چكيده
به طوري كه  "وي كردن يك الگوريتم فشار مبناهذلول"در اين تحقيق ايده 

را شبيه سازي نمايد با استفاده از روش  2قادر باشد جريان از ماخ صفر تا 
در يك نرم افزار يك بعدي براي جريان   WENOدرون يابي مرتبه باالي 

هاي غير لزج در حجم محدود توسعه داده شده و براي تحليل جريان در 
هدف كلي  . به كار گرفته شده است 50تا  10ار لوله ضربه از نسبت فش

مقاله حاضر اين است كه بتوان با استفاده از فقط يك الگوريتم هم جريان 
 2هاي زير صوتي و هم جريان هاي فوق صوتي را در گستره ماخ صفر تا 

الگوريتم هاي فشار مبنا در حالت عادي ذات بيضوي دارند و . تحليل كرد
الگوريتم هاي . ن هاي با سرعت باال مناسب نيستندبراي شبيه سازي جريا

چگالي مبنا نيز براي شبيه سازي جريان هاي سرعت پايين مناسب 
زيرا در اعداد ماخ پايين تغييرات چگالي ناچيز است و در نتيجه . نيستند

. فشار در الگوريتم هاي چگالي مبنا ضعيف مي شود- كوپلينگ سرعت
) فقط با يك الگوريتم( 2ن از ماخ صفر تا بنابراين براي شبيه سازي جريا

بايستي از يك الگوريتم فشار مبنا كه به آن خاصيت هذلولوي داده شده 
در اين تحقيق الگوريتم فشار مبناي استفاده شده . باشد استفاده كرد

است و خاصيت هذلولوي با محاسبه شارها از روش  PISOالگوريتم 
اده از روش مشخصه ها در محاسبه استف. مشخصه ها به آن داده شده است

شارها اين امكان را براي الگوريتم فراهم آورده است كه بتواند تأثير سرعت 
همچنين . سيال بر رفتار بيضوي يا هذلولوي جريان را تشخيص دهد

موجب  درشت تر شدن   WENOاستفاده از روش درون يابي مرتبه باالي
به روش هاي مرتبه پايين شبكه و كاهش چشمگير هزينه محاسبات نسبت 

   شده است
-روش مشخصه ها - WENOدرونيابي  -لوله ضربه  :واژه هاي كليدي
  خاصيت هذلولوي- الگوريتم فشار مبنا

 

  مقدمه
يكي از سخت ترين آزمايشهاي يك روش عددي ، كاربرد آن در شبيه 
سازي جريان لوله ضربه مي باشد به طوري كه اگر روشي بتواند جريان لوله 

ربه را به خوبي تسخير كند در مواجهه با هرگونه ناپيوستگي احتمالي ض
تاكنون روش . موجود در جريان هاي هذلولوي نيز موفق عمل خواهد كرد

هاي متعددي براي  شبيه سازي جريان لوله ضربه ارائه شده است اما 
تفاوت اين تحقيق با كارهاي ارائه شده در اين است كه در اين تحقيق از 

الگوريتمهاي فشار مبنا در حالت . لگوريتم فشار مبنا استفاده مي شوديك ا
معمولي به طور ذاتي داراي خاصيت بيضوي هستند و براي تحليل جريان 

در اين تحقيق با محاسبه شارها از روش  .هاي هذلولوي مناسب نيستند
به الگوريتم فشار مبنا خاصيت هذلولوي  )حل مسأله ريمان(مشخصه ها 

 ي شود و الگوريتم اين قابليت را پيدا مي كند كه رفتارهاي هذلولويداده م
  .جريان را آشكار سازد

يكي : در روش هاي عددي به دو طريق مي توان دقت را افزايش داد      
و ديگري استفاده از ) ريز كردن شبكه( ي شبكهافزايش تعداد سلول ها

قرون به صرفه نيست زيرا راه اول م. روش هاي درون يابي با مرتبه دقت باال
بنابراين راه دوم . ريز كردن شبكه مستلزم افزايش حجم محاسبات است

. يعني استفاده از روش هاي درون يابي مرتبه باال اهميت ويژه اي مي يابد
ذاتاً بدون نوسان با "روش درون يابي كه در اين تحقيق استفاده شده روش 

 گفته مي شود WENO آنمي باشد كه به اختصار به  "زنيضرايب و

(Weighted Essentially Non-Oscillatory). ش درون يابيرو در واقع 

WENO  ذاتاً بدون نوسان"با افزودن ضرايب وزني به روش مرتبه باالي"، 
ENOروش  .اصل شده است، حENO نخستين بار توسط هارتن 

(Harten)  ي براي حل معادالت اولر در چگال 1987و همكارانش در سال
 را در سال 2مرتبه  ENO روش (Yang) و سپس يانگ ]1[ ارائه شدمبنا 

براي حل معادالت اولر ] 3[ 1991را در سال  3مرتبه  ENOو ] 2[ 1990
و همكارانش  (Lio) ليو 1994در سال . در روش چگالي مبنا به كار گرفت

مقداري  ENO را كه در نحوه محاسبه گراديان ها با WENO روش
و از ضرايب وزني استفاده مي كرد را در روش چگالي مبنا ارائه  متفاوت بود

  .]4[ كردند

      WENOبـه   تيـ بـا موفق  كيناميروديدر آ راًياست و اخ يديروش جد
اولـر سـه    انيـ جر 2002در سـال   و همكارانش انگي. كار گرفته شده است

به كمـك   يبال متناه كي ياز اعداد ماخ بر رو يعيرا در گستره وس يبعد
WENO و عملكـرد   كردند يساز هيشبWENO  يـي را در داشـتن همگرا 

 ولـف  ].5[گـزارش كردنـد    ري، دقـت بـاال چشـمگ    لحـا  نيخوب ، و در ع
(Wolf)  كيـ ناميروديآ انيـ جر يسـاز  هيشـب  2005و همكارانش در سال 
 ميبـا هـر دو اسـك    RAE2822را بر روي ايرفويل فوق بحرانـي   ريتراكم پذ

ENO  وWENO ـ  كيمحدود و  در حالت حجم سـازمان انجـام    يشبكه ب
بهتـر عمـل كـرده اسـت هرچنـد كـه        WENOدادند وگزارش كردند كـه  

ــو تيهــم رضــا ENOعملكــرد  ــكل ].6[اســت  دهبخــش ب    كــفيچن وتي
(Klioutchnikov)  ــان ــال  (Ballamann)و بالمـ ــك 2006در سـ  مياسـ

WENO فـوق    ليرفويحول ا ايناپا يگذر صوت انيجر يساز هيشب يرا برا
  . ]7[را گزارش كردند  يمطلوب جيبه كار بردند و نتا BAC3-11بحراني

 يرا بـرا  WENO مياسـك  2009در سال  و همكاران (Hung) هونگ      
امتحان كردنـد   S809 ليرفويا يرو ايلزج و پا يها انياز جر يعيدسته وس

 يو با مـدل توربولنسـ   هياول يرهاييمتغ يبرا  رااستوكس  -ريكه معادله ناو
سـه   انيـ همچنـين جر . كـرد  يحل م يمعادله ا كآلماراس ي –سپاالرت ا

 يابر صوت انيو جر ONERA-M6 يبال متناه يلزج رو يگذر صوت يبعد
شده  افتيدر جينتا انيدر پا. را مورد بررسي قرار دادند HB-2مدل  يبر رو

  دانشيار -1
  )نويسنده مخاطب(   yahoo.comhabibi_amin2012@ كارشناس ارشد هوافضا، -2
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موافقـت   تيـ شـدند و در نها  سهيمقا يشگاهيآزما يبا داده ها WENOاز 
  ].8[گزارش شد يشگاهيآزما يو داده ها WENO جيتان نيب يخوب

در الگوريتم چگـالي مبنـا اسـتفاده     WENOدر همه اين تحقيقات از       
در يك الگـوريتم فشـار    WENOدر اين مقاله روش درون يابي . شده است

و تأثير افزودن ضـرايب وزنـي در دقـت نتـايج      مبنا توسعه داده شده  است
   ).9و4و3و2و1هاي  شكل(نشان داده شده است 

   
  

  معادالت حاكم و گسسته سازي
در اين مقاله جريان غير لزج در نظر گرفته شده و سيستم معادالت اولر 

 فرم كلي معادالت اولر به صورت بقاء متغير عمومي . حل شده است
  :چنين است
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 Pه در حجم محدود براي سلول يك بعدي با مركـز كه در فرم گسسته شد
     :داريم 

 )2(  
                             

δt اندازه گام زماني است وI  نشان دهندة فالكس هاي جرمي،  مومنتوم
و انرژي در سطوح سلول است كه همگي از روش مشخصه ها محاسبه 

 به ترتيب نشان دهنده ديوارهاي نيز ,ew زير نويس هاي. خواهند شد
 .شرق و غرب سلول مي باشند

 
  WENO و ENO درون يابي هاي روش

به يك تكه از شبكه كه شامل تعدادي سلول است و درون يابي ها براساس 
. گفته مـي شـود   "استنسيل"مقادير مركزي آن سلولها انجام مي شود يك 

ته به بعد درون يابي مي تواند يك بعدي يـا دو  استنسيل در حالت كلي بس
در اين مقاله حالت يـك بعـدي بررسـي مـي     ( بعدي و يا سه بعدي باشد، 

را اين طـور بيـان    ENOبا توجه به تعريف استنسيل مي توان روش ). شود
روشي است كه از بين استنسـيل   kبا خطاي مرتبه  ENO يك روش: كرد 
سيلي را برمي گزيند كه تابع درون ياب ، استنiسلولي شامل سلول  kهاي 

با اين توضيحات اكنون مي توان . هموارترين باشد   iمنتج از آن در سلول 
يــك روش درون : را ايــن طــور معرفــي كــرد   WENOروش درون يــابي

سـلولي    kبه جاي استفاده از فقط يكي از استنسـيل هـاي    WENOيابي
در پروسه   iولي شامل سلول سل  k، از تمام استنسيل هاي  iشامل سلول 

  kدرون يابي استفاده مي كند و از آنجايي كه تعداد تمام استنسـيل هـاي  
است و همچنين تعـداد كـل سـلول هـاي     k ، برابر  iسلولي شامل سلول  

مي باشد بنابراين  k2-1استنسيل  برابرk غيرتكراري شركت كننده در اين 
كه از استنسـيل   ENOروش يعني يك . خواهد بود) k2-1(خطا از مرتبه 

دارد ولـي  يـك روش    kسلولي استفاده مي كند خطايي از مرتبـه   kهاي 
WENO  كه از استنسيل هايk   سلولي استفاده مي كند خطايي از مرتبـه

1-k2 در اين مقاله استنسيل ها سه سلولي هستند  .دارد)k=3.(  
  از  يك مجموع است از جواب حاصل WENOفرم كلي درون يابي        

  هر استنسيل ضرب در وزن تاثير آن جواب ، يعني براي مقدار حد چپ بر 
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ر و براي مقدار حد راست بر روي ديوا  
2

1
i ) مقدارR  :  (  

   )4(    
. در استنسيل مورد بررسي است  iلول تعداد سلولهاي سمت چپ س  rكه

براي نشان گذاري استنسيل ها استفاده مي شود ،  rاز همين انديس 
سلول در سمت چپ سلول مورد   rيعني استنسيلي كه  Srاستنسيل 

  rسلولي،   kواضح است كه در يك استنسيل . دارد )  iسلول ( بررسي 
)(ن  همچني. تغيير نمايد   k-1مي تواند از صفر تا 

2

1
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i
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يعني جواب  

در Srحاصل از درون يابي با استنسيل 
2

1
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xx .r  ضريب وزني

خاصيت محدود  WENOروش . است   Srجواب حاصل از استنسيل 
ل اعما rكنندگي دارد و اين محدود كنندگي از طريق ضرايب وزني 

بدين ترتيب كه استنسيل هايي كه منجر به نتايج هموارتر مي . مي شود
 rشوند نسبت به استنسيل هايي كه منجر به نتايج ناهموار مي شوند 

  : واضح است كه . بزرگتري دارند

)5(  
 ENOهاي  يشتر در مورد روشو توضيحات ب rنحوه محاسبه ضرايب 

همچنين نتايج بكارگيري روش  .آورده شده است] 9[ در مرجع WENOو 
  براي موج ساده يك بعدي در سه حالت موج WENOو  ENOهاي 
نشان داده شده  4و3و2و1و موج سينوسي در شكل هاي پله ، موج مربعي
 . ])10[از مرجع  4و3و2و1ي شكل ها(است 

 
  محاسبه شارها به روش مشخصه ها

ـ  يفرضـ  ءغشا كيبا خواص متفاوت و  هيشامل دو ناح مانير لهأمس"  نيب
. ه اسـت لامق نيدر ا يهذلولو يانهايجر ليتحل يما  برا يمدل اساس "آنها

قـرار   x=0در مكـان  كه  ميكن يفرض م ءغشا كيسلول را  واريهر د يعني
 كه ابدي يشار انتقال م يشود و مقدار يپاره م  t=0در لحظه   ءغشا. دارد

  :از رابطه زير محاسبه مي شودمشخصه ها  با استفاده از روش شار  نيا
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روش مشخصه ها در مرجع رابطه باال و همچنين توضيحات بيشتر در مورد 
روش هاي صريح شار محاسبه شده از رابطه باال را  در. آمده است] 11[

بعد در معادله بقاء قرار مي دهيم و  يبراي يافتن ميدان جريان در گام زمان
 ،انيجر دانيحصول م يبرا گريروش د. ميدان جريان را محاسبه مي كنيم

   انيجر دانيكننده م نييتع يآن رياست كه در آن مقاد ينروش ضم
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 نيكوچك چن يبه اندازه كاف يها∆t يواضح است كه فقط به ازا. هستند
    حس يبه طور آن يضمن يدر روش ها راتييتغ. است رفتهيپذ يزيچ
در روش  نيهمچن .است يضمن يروش ها يبرا تيمز كي نيشوند و ا يم
به دنبال نيز  قيتحق نيدر ا .]10[است شتريب زين يداريپا يضمن يها

 يها انيجر يكه بتواند خواص هذلولو ميهست "يضمن"روش  كيتوسعه 
 ياحتمال يها يوستگيحال بتواند ناپ نيسرعت باال را آشكار سازد و در ع

 دنيرس يبرا. كند ريبا دقت باال و بدون نوسان تسخ زيرا ن ها انيجر نيا
كه گذشت در محاسبه شارها  يهدف از روش مشخصه ها به شرح نيبه ا

 لين يبرا نيمنعكس شود و همچن انيجر ياستفاده شده تا خواص هذلولو
ستفاده ها ا يابيدر درون  WENO ياالمرتبه ب روشبه دقت مطلوب از 

مرتبه باال  ابيدرون اسكيم كي يريكه در به كارگ ياما مشكل. شده است
 ييمرتبه باال يها مياست كه در اسك نيوجود دارد ا يروش ضمن كيدر
 رهايشده متغ يابيدرون ريدست آوردن مقاده ب يراب WENOو  ENOل مث

در  در مراكز سلولها معلوم باشد رهايمتغ ريمقاد يستيبا وارهايد يبر رو
و به طور همزمان  ستيمعلوم ن انيجر دانيم يضمن يدر روش ها كهيحال

 حيتصح" كيمشكل از تكن نيرفع ا يبرا. در حال محاسبه شدن است
 .كه در بخش بعد توضيح داده مي شود ميكن ياستفاده م "عقب افتاده

 
  تصحيح عقب افتاده

در حالت يك بعدي  معادله انتقال گسسته شده براي متغيير عمومي 
  :در زير نشان  داده شده است

  
 

)7(  
  

در روش تصحيح عقب افتاده در معادله باال شار جابجايي در سطح حجم 
  :معادل بصورت زير جايگزين مي كنيم، را با يك شار  Iكنترل ،
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 )8                   (  
در واقع به جمله شار . به معني روش باال دست مرتبه اول است Uس باالنوي

، شار جابجايي كه با طرح اختالف )  WENOشار با روش (جابجايي اوليه 
اضافه و كم  nو  n+1باال دست مرتبه اول محاسبه شده در مرحله زماني 

   به جمالت داخل چشمه اضافه nجمالت شار مرحله زماني . شده است
يا بهتر است نيمه ضمني (به اين ترتيب دستگاه معادالت ضمني  .مي شوند
در حالت جريان هاي دائم پس از همگرايي معادالت . مي شود) بگوييم

يكي مي شود و در جريان هاي  n+1و  nمقادير متغير ها در مرحله زماني 
گذرا با كوچك گرفتن گام زماني اختالف جمالت طرح اختالف باال دست 

اگر اين شارهاي . ]10[وچك شده و مشكلي ايجاد نمي شودمرتبه اول ك
  :گفته شده را در معادله گسسته انتقال قرار دهيم به صورت زير مي آيد
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كليه شارهاي . عبارت داخل كروشه جمله چشمه تصحيح عقب افتاده است
I حل (وش مشخصه ها محاسبه مي شوند در رابطه باال با استفاده از ر

به روش n+1 گام زماني  UPWINDو در محاسبه شارهاي ) مسأله ريمان
 nمشخصه ها، هر جا مقداري را نداشتيم به جاي آن از مقدار گام زماني 

با عمل باال هر معادله گسسته سازي شده شامل سه . استفاده مي كنيم
ضرايب سيستم معادالت سه مي باشد و ماتريس ) در يك بعدي ( مجهول 

قطري و هميشه غالب قطري خواهد بود زيرا با استفاده از روش باال دست 
بدين ترتيب الگوريتمي حاصل مي شود كه . ستمرتبه اول تشكيل شده ا

هم رفتار هذلولوي از خود نشان مي دهد و هم فشار مبناست و كوپلينگ 
 .]10[فشار در آن در همه سرعت ها برقرار است- سرعت

 

  الگوريتم حل  
گوريتم لالگوريتم حلي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است ا

PISO الگوريتم. براي جريان گذرا است  PISO مبنا فشار الگوريتم يك 

 .است بيضوي خاصيت داراي ذاتي طور به و مي باشد SIMPLE مشابه با
 كه شود مي عثبا فشارمبنا هاي الگوريتم در بيضوي خاصيت اين وجود

توضيحات بيشتر راجع  .نباشند مناسب هذلولوي هاي جريان تحليل براي
 ايجاد همقال اين هدف .يافت] 12[مرجع را مي توان در  PISOبه الگوريتم 

 يبرا كاربرد قابل بطوريكه است PISO مبنا فشار الگوريتم در تغييراتي
صه مواردي كه به طور خالبعد در بخش  .باشد يهذلولو يانهايجر ليتحل

        باعث داده شدن خاصيت هذلولوي به اين الگوريتم شده است بيان
  .شود مي

  PISOدادن رفتار هذلولوي به الگوريتم فشار مبنا 
شـار   ضرايب دستگاه هاي معادالت ممنتوم و انـرژي از  PISOدر الگوريتم 

ايـن شـار هـاي جرمـي در     . هاي جرمي سطوح سلول تشكيل شـده اسـت  
و حل مسئله ريمان بـه طـوري    WENO لول به روش درون يابيسطوح س

در بطـن  كه فشار . بيان شد محاسبه مي شونددر بخش محاسبه شارها كه 
متغيرهاي مشخصه قرار دارد پس از استفاده از حل ريمان بـراي معـادالت   

در ترم چشمه معادالت ممنتوم ظاهر مي شود و بدين ترتيب براي  ،ممنتوم
كه ذات هـذلولوي  (دالت جريان به فشار چنين پروسه اي مرتبط كردن معا

  ) كـه ذات بيضـوي دارد  (جايگزين پروسه درون يـابي مركـزي فشـار    ) دارد
مي شود و به اين ترتيب اولين مرحله از هـذلولوي كـردن رفتـار الگـوريتم     

PISO در مرحله بعدي شارهاي بـه كـار رفتـه در دسـتگاه     . انجام مي شود
فشار اول و دوم را از روش مشخصـه هـا محاسـبه و     هاي معادالت تصحيح

جايگذاري مي كنيم و بدين ترتيب دومين مرحله از هذلولوي كردن رفتـار  
شار هـاي  ) مرحله آخر(در مرحله سوم . نيز انجام مي شود PISOالگوريتم 

بكار رفته در دستگاه معادالت انرژي را هم از روش مشخصـه هـا محاسـبه    
 PISOيـب رونـد هـذلولوي كـردن رفتـار الگـوريتم       مي كنيم و به اين ترت

با اينكه فشار مبناست رفتار هذلولوي از  PISOتكميل مي شود و الگوريتم 
  .]10[خود نشان مي دهد
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  شرايط اوليه لوله ضربه و پارامترهاي عمومي
هندسه مشخصي با شرايط اوليه معين استفاده  براي محاسبات لوله ضربه 

  :شده است

   x=0:محل غشاء 
متر در  10و  غشاءمتر در سمت چپ  5(متر  15 = طول لوله ضربه  

   .)سمت راست آن در نظر گرفته شده است
   )سانتي متر 10هر سلول : شبكه يكنواخت است( 150= تعداد سلول ها 
st: اندازه گام زماني 6102   

تعداد گام  كه 50به استثناء نسبت فشار ( 3000: تعداد گام هاي زماني
در نظر گرفته شده تا امواج به انتهاي لوله برخورد  2400هاي زماني 

  .)نكنند
   kpa 10=فشار سمت راست غشاء
   Pressure Ratio* (kpa 10)=فشار سمت چپ غشاء

  kg/m3 0.125=چگالي سمت راست غشاء
  kg/m3 1=چگالي سمت چپ غشاء

 s  6*10-3=زمان مقايسه 

خواص  گاز مورد استفاده داراي
kgk

J
C p 1005  و

4.1است. 

  
 

  مقايسه نتايج حل عددي 
نتايج حل عددي الگوريتم فشار مبنـاي هـذلولوي    8و7و6و5در شكل هاي 

با حل تحليلي مقايسه شـده   WENOو  ENO با دو درونياب  PISOشده 
ج مربوط بـه  به منظور رعايت اختصار، فقط نتاي. )10در نسبت فشار ( است

به طور كامل آورده شده و در نسبت فشارهاي ديگـر فقـط    10نسبت فشار 
مقايسه نتايج نشان مي دهـد روش  . نمودار چگالي بي بعد آورده شده است

WENO  در ناپيوستگي ها كمي قوي تر ازENO    بـراي   .عمـل مـي كنـد
بايــد نتــايج را  ENOنســبت بــه  WENOمشــاهده ميــزان بهبــود نتــايج 

بـراي نمونـه، بزرگنمـايي قسـمتي از نمـودار      . نمـاييم  (zoom)يي بزرگنما
آورده شده است و همانطور كه مشاهده مي شود بهبـود   9 در شكلچگالي 
همچنين مقايسه نتـايج روش هـاي مرتبـه بـاالي     . كامالً آشكار است نتايج

ENO   وWENO  با نتايجUPWIND  نشـان دهنـده تـأثير     10در شكل
  .تخاب سايز شبكه استروش درون يابي در ان

به ترتيب دياگرام هاي توزيع چگالي بي بعد،  8و7و6و5در شكل هاي        
در هر چهار دياگرام . عدد ماخ، فشار بي بعد و سرعت نشان داده شده است

موج ضربه اي و موج انبساطي به خوبي تسخير شده اند اما ناپيوستگي 
ل در الگوريتم هاي اين مشك. تماسي تقريباً ضعيف تسخير شده است

چگالي مبنا نيز وجود دارد و در مجموع تسخير ناپيوستگي تماسي با هر 
نتايج حل  16الي  11در شكل هاي . ]10[روشي بسيار مشكل است

WENO  حل همچنين  وفشار مبناENO حل تحليلي به  بامبنا  فشار
افزايش (ازاي نسبت فشارهاي مختلف در لوله ضربه مقايسه شده است 

بت فشار فقط از طريق افزايش فشار سمت چپ غشاء اعمال مي شود و نس
همان طور كه از اين شكل ها ). بقيه كميت ها ثابت نگه داشته مي شوند

برمي آيد با افزايش نسبت فشار در دو طرف لوله ضربه كم كم دقت نتايج 
به باال مي توانيم  5/17پايين تر مي آيد تا اينكه از نسبت فشار حدود 

   .هذلولوي شده ديگر معتبر نيست PISOوييم كه نتايج الگوريتم بگ
  

  بحث در نتايج
ديده مي شود كه دقـت نتـايج    9و4و3و2و1 بزرگنمايي شده هاي در شكل
بهبود يافتـه اسـت كـه ايـن بـه دليـل        ENOنسبت به  WENOدر روش 

البته ميـزان  . استفاده كردن از تعداد سلول هاي بيشتر در درون يابي است
علت اين پديده اين اسـت كـه    .زياد نيست WENOو  ENOاوت نتايج تف

  خــود يــك روش مرتبــه باالســت و ارتقــاء آن بــه ENOروش درون يــابي 
ENO  وزن دار)WENO(  فقط كمي قدرت آن را در تسخير ناپيوستگي ها

خود به عنوان يك جواب مرتبه  ENOباالتر مي برد، به عبارت ديگر جواب 
ست و از اين جا به بعد براي دست يابي به جواب هاي بـاز  باال مورد قبول ا

    مطـرح  WENOبـه   ENOهم دقيق تر در صورت امكـان، مسـئله ارتقـاء    
  . ]10[ مي شود

در محل ناپيوستگي تماسي در دياگرام هاي چگالي و سرعت و عـدد         
ماخ مقداري انحراف ديده مي شـود بطوريكـه ناپيوسـتگي تماسـي تقريبـاً      

صـرفنظر  البته در كل تسخير ناپيوستگي تماسي . تسخير شده استضعيف 
بسيار مشكل است، اما با توجه به اينكـه در درون يـابي    بكار رفته روش از 

استفاده شده بخشي از اين خطا به اين علت به وجود  ها از متغيرهاي بقايي
رون متغيرهاي بقايي، از د  Lو  Rآمده است و اگر براي پيدا كردن مقادير 

بر روي متغيرهـاي مشخصـه اسـتفاده شـود ايـن عيـب تـا         WENOيابي 
   حدودي برطرف مي شود و ناپيوستگي تماسي بـا دقـت بيشـتري تسـخير    

  . ]10[مي شود 
نشان مي دهد كه با افزايش  16الي  11همچنين بررسي شكل هاي        

 نسبت فشار در دو طرف لوله ضربه كم كم دقت نتايج پايين مي آيد تا
به اين نتيجه مي رسيم كه از اين  5/17اينكه در نسبت  فشار حدود 

. هذلولوي شده ديگر اعتبار ندارد PISOنسبت فشار به بعد نتايج الگوريتم 
علت اين است كه با افزايش نسبت فشار در دو طرف لوله ضربه عدد ماخ 

تجربه عددي نشان داده است كه در . جريان ايجاد شده افزايش مي يابد
   ذات بيضوي الگوريتم هاي فشار مبنا غالب و باالتر  2اعداد ماخ حدود 

خطاي نتايج به قدري زياد مي شود كه ديگر قابل قبول نخواهد مي شود و 
همان . بود و استفاده از الگوريتم فشار مبنا از آنجا به بعد توصيه نمي شود

تسخير دقت  5/17مشاهده مي شود در نسبت فشار  13طور كه در شكل 
موج ضربه اي و ناپيوستگي تماسي پايين آمده و در مجموع دقت كل 

در لوله ضربه اي كه در اين . الگوريتم به مرز غير قابل قبولي رسيده است
در حالتي (در ورود به موج ضربه اي متحرك  عدد ماخ  مقاله بررسي شده

ست بزرگترين عدد ماخي ا) است 5/17كه نسبت فشار دو طرف لوله ضربه 
اين . كه الگوريتم مي تواند ناپيوستگي آن را با دقت قابل قبولي تسخير كند

با حل عددي يك معادله غير خطي و يافتن نسبت فشار در دو عدد ماخ 
طرف موج ضربه اي متحرك و سپس مراجعه به جداول شوك عمودي 

به عنوان كران  03/2بدين ترتيب  عدد ماخ . به دست مي آيد 03/2 برابر
  .ه در نظر گرفته مي شودلامقبار روش مورد بحث در اين اعت
  

  نتيجه گيري
هدف اين تحقيق ارائه الگوريتمي است كه بتواند هم در سرعت هاي زير 

يعني استفاده از فقط . صوتي و هم در سرعت هاي فوق صوتي عمل كند
كه هوشمندي تشخيص رفتار بيضوي يا هذلولوي جريان در  يك الگوريتم
الگوريتم هاي فشار مبنا در حالت . مختلف را داشته باشدسرعت هاي 

عادي ذات بيضوي دارند و براي شبيه سازي جريان هاي با سرعت باال 
نجايي كه تغييرات چگالي در ماخ هاي از طرف ديگر از آ. مناسب نيستند

پايين ناچيز است كوپلينگ سرعت و فشار در روش هاي چگالي مبنا در 
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ي يف مي شود و استفاده از روش هاي چگالي مبنااعداد ماخ پايين ضع
پايين مناسب نيست در حالي كه تغييرات فشار در  سرعت هايدر  معمولي

همه اعداد ماخ قابل مالحظه است، بنابراين يك الگوريتم فشار مبنا كه به 
آن خاصيت هذلولوي داده شده مي تواند در گستره وسيعي از عدد ماخ 

ذات بيضوي الگوريتم ه عددي نشان داده است كه اما تجرب. استفاده شود
خطاي الگوريتم هاي هاي فشار مبنا با افزايش ماخ مجدداً غالب مي شود و 

به بعد به مقدار غير قابل  2فشار مبناي هذلولوي شده از عدد ماخ حدود 
كران اعتبار نتايج  2قبولي مي رسد به طوري كه عدد ماخي در حدود 

 بناي هذلولوي شده نظير الگوريتم مورد بحث در اينالگوريتم هاي فشار م
را مي توان از  مقالهبنابراين الگوريتم مطرح شده در اين . مي باشد مقاله

 .به كار برد 2عدد ماخ صفر تا حدود 

  با بررسي كلي نتايج جريان لوله ضربه در نسبت فشارهاي مختلف       
 ه ها در محاسبه شارهاروش مشخصمي توان نتيجه گرفت كه استفاده از 

داده است به طوري كه  PISOخاصيت هذلولوي به الگوريتم فشار مبناي 
توانسته است ويژگي هاي هذلولوي جريان هاي مورد  PISOالگوريتم 

همچنين براي تسخير دقيق ناپيوستگي ها و حذف . بررسي را آشكار كند
استفاده  WENOاز روش درون يابي مرتبه باالي  ،نوسانات غيرفيزيكي

شده است كه ضمن تسخير مطلوب ناپيوستگي ها امكان استفاده از يك 
همچنين . شبكه درشت با هزينه محاسبات كمتر را نيز فراهم آورده است

 WENOنتايج  ،به علت استفاده از تعداد سلول هاي بيشتر در درون يابي
  .است  ENOمقداري دقيق تر از نتايج 

 
  اها و نموداره  شكل

  

  .     

  ) باال(بزرگنمايي موج مربعي -1شكل                         

     

  
  )پايين(موج مربعي  بزرگنمايي- 2شكل                          

           

 

    )   باال(بزرگنمايي موج پله -3شكل   

       

  
  بزرگنمايي موج سينوسي-4شكل                              

   



٦ 

 
  10ر ودار چگالي در نسبت فشانم-5شكل   

  

 

  10ار عدد ماخ در نسبت فش نمودار-6شكل    

 

 
  10ار نمودار توزيع فشار در نسبت فش-7شكل     

 

       
  10ر در نسبت فشا سرعتتوزيع نمودار - 8شكل

  

 
  )10نسبت فشار (بزرگنمايي نمودار چگالي درپايان بادبزن انبساطي-9شكل

 

  
       )10نسبت فشار (درونيابي در انتخاب سايز شبكه تأثير مرتبه -10شكل
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