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چكيده
نازك-استوکس اليه-در اين مقاله با استفاده از روش تفاضل مرکزی با دقت مرتبه چهارم و معادالت ناوير
 دائم و لزج در رژيم مافوقصوت بهصورت برازش شوك حول مخروط سرپخ، جريان تقارنمحوری،)TLNS(
 اين، بهعلت استفاده از عبارتهای مرتبه باالی بسط سری تيلور در انفصال عددی مشتقات.شبيهسازی شدهاست
.روش نسبت به روشهای مرتبه پايين دارای دقت بيشتر و نيز خطاهای عددی (خطای پراکندگی) کمتر است
 با.چگونگی انفصال عددی مشتقات در روی مرزها و نقاط مجاور آن در پايداری اين روش نقش بسزايی دارد
- میتوان نتايجی بسيار نزديک به نتايج شبکه ريزِ روش "بيم،استفاده از اين روش در يک شبکه نسبتاً درشت
 دقت باالی آن نسبت به، با ريز شدن شبکه در اين روش. بهدست آورد،وارمينگ" که دارای دقت مرتبه دوم است
. اين روش قابليت همگرايی تا دقت ماشين را نيز دارد.وارمينگ" محسوستر خواهد شد-روش "بيم
 برازش شوك، جريان مافوقصوت لزج، روش مرتبه چهارم،TLNS  معادالت: کلمات کليدی

Numerical Simulation of Axisymmetric Supersonic
Viscous Flow Over Blunt Cone by Using Implicit
Fourth Order Finite Difference Method
M.M. Rashidi; M. Moradi Bastani
ABSTRACT
In this paper, by using implicit fourth order central difference method and TLNS equations, the
numerical solution of the steady axisymmetric viscous supersonic flow is implemented over blunt cone
with shock-fitting method. Because of using high order terms of Taylor series in discretization of
derivatives, this method has high accuracy and low numerical error (dispersion error) compared with low
order method. The boundary-closure scheme has an important role in stability of this method. By using a
coarse grid in this method, the results of numerical solution are found to be very close to those obtained
with a fine grid employing the second order (Beam-Warming) method. Higher accuracy of this method is
identified relative to the second order method when the grid is being refined. The convergence of this
method can be adjusted to accommodate the computational hardware capabilities.
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نمود .در صور

 -1مقدمه

جمال اتالفی ضمنی تأثيري در دقت جوابهاي نهايی نخواهند

مسلماً يكی از خصوصيا

مهم روشهاي عددي که از

سوي پژوهشگران پيشنهاد شدهاست ،دقت آنها در تقريب
عددي معادال

دلتا فرم (  ) بودن روش و احل احالت دائم،

احاکم است .دقت روشهايی که در شبيهسازي

داشت ولی جمال

اتالفی صريح در هر احال دقت جوابها را

تحت تأثير قرار میدهند [.]1
از آنجا که در اين روش براي انفصال عددي مشتقا

از

عددي جريانهاي مغشوش ،جريانهاي تراکمپذير ،بررسی

عبار هاي مرتبه باالي بسط سري تيلور استفاده شدهاست،

اليههاي مرزي گذرا و ديناميك گردابهها و  ...بهکار میروند،

مقدار خطايی که به صور پراکندگی وارد احل میشود ،کوچك

بسيار مهم است .در سال  1993گروهی از روشهاي تفاضل

است؛ از اينرو نتايج داراي دقت بااليی هستند .يكی از

محدود مرتبه باال با دقت بسيار خوبی توسط ماهِش[ ]1ارائه

متغيرهاي جريان که نسبت به مرتبه دقت روش بسيار احساس

شد .اهميت روشهاي با دقت مرتبه باال باعث توسعه انواع

است و کمتر مورد توجه قرار میگيرد ،دماي روي سطح (در

روشهاي تقريبی مرتبه باال و بررسی جامع آنها شد [.]2

احالت آدياباتيك) میباشد .علت استفاده از روش برازش شوک

زونگ ،براي شبيهسازي عددي مستقيم ( )DNSاليهمرزي

نيز در اين است که متغيرهاي جريان بهخصوص دماي روي

گذرا بر روي يك دماغه با شوک کمانی قوي ،از

سطح داراي دقت باالتري نسبت به روش تسخير شوک هستند.

يك روش تفاضل محدود برازش شوک با دقت مرتبه باال

در روش برازش شوک ،محل شوک به عنوان مرز خارجی

استفاده کرد [ .]8با توجه به احالت مغشوش جريان و نيز اليه-

ميدان احل قرار میگيرد؛ بنابراين خطاهايی که در روش تسخير

مرزي گذرا ،استفاده از روشهاي با دقت باال بسيار مورد نياز

شوک به سبب نوسانا

احل در محل شوک بهوجود میآيد،

است.

وارد مسأله نمیشود و بهدنبال آن ،اين روش به اتالف عددي

ماوراءصو

در سالهاي اخير پژوهشگران با ترکيب روشهاي با دقت

کوچكتري نياز دارد؛ بنابراين داراي دقت باالتري است.

مرتبه باال با روشهايی نظير  WENO ،ENO ،Roe ،TVDو ،...

شايان ذکر است که در اين مقاله جريان آرام فرض شده

مدل پرداختهاند .در سال  ،2002کوستا و

است و علت آن نيز وجود يك شوک کمانی بسيار قوي

همكارش با استفاده از روش  WENOو ترکيب آن با روش

در جلوي بدنه است که باعث افت شديد سرعتها میشود (تا

تفاضل محدود مرکزي مرتبه باال به احل مسايل بقايی غيرخطی

يك دهم سرعت جريان آزاد) .همچنين با ابعاد در نظر گرفته

پرداختند .آنها معادله غيردائم اويلر يك بعدي را با ترکيب روش

شده جسم براي احل عددي (ابعاد مربوط به شاتلهاي فضايی)،

تفاضل محدود  WENOمرتبه پنج و روش تفاضل محدود

فرصت انتقال رژيم جريان از احالت آرام به گذرا و مغشوش

مرکزي مرتبه شش (روش هيبريد) ،مورد بررسی قرار دادند [.]4

وجود ندارد و ديگر اينكه يكی از خصوصيا مهم بدنه سرپخ

به بررسی معادال

در اين مقاله با استفاده از روش تفاضل مرکزي مرتبه
چهارم و يك الگوريتم احل عددي ضمنی ،به احل معادال

اين است که مغشوش شدن جريان را به تأخير میاندازد.
يكی از مزيتهاي روش تفاضل مرکزي مرتبه چهارم نسبت

"ناوير-استوکس اليه–نازک" براي احالت تقارنمحوري لزج به-

به روشهاي متداول که عموماً مرتبه دوم هستند ،اين است که

برازش شوک پرداخته میشود .در اين روش تمامی

در ميدان احل عددي به تعداد نقاط کمتري نيازمند است ،بدين

مشتقا مورد استفاده در روابط معادال احاکم از قبيل عبار -

ترتيب که با استفاده از اين روش در يك شبكه نسبتاً درشت،

هاي شار لزج ،غيرلزج ،متريكها و  ...بايستی بهصور تفاضل

میتوان نتايجی بسيار نزديك به نتايج شبكه ريزِ روشهاي

مرکزي با دقت مرتبه چهارم منفصل شوند .انفصال عددي

متداول به دست آورد .گفتنی است که سرعت همگرايی اين

در نقاط مرزي و نقاط مجاور آن نقش مهمی در

روش در يك شبكه درشت ،بيشتر از روشهاي متداول در يك

پايداري احل عددي دارند ،بطوريكه در برخی موارد بايستی به-

شبكه ريز است .با ريز شدن شبكه در اين روش ،دقت باالي آن

منظور پايداري احل ،دقت روش در اين نقاط پايين آورده شود.

محسوستر خواهد شد؛ بدين ترتيب که شيب کاهش خطا نسبت

صور

مشتقا

با توجه به اينكه روشهاي تفاضل مرکزي ذاتاً داراي خطاي
پراکندگی هستند ،بهمنظور کاهش دامنه نوسانا

ناشی از احل

عددي ،بايستی عبار هاي ميراکننده به معادال

انفصالی اين

روشها اضافه شوند [ .]5در روش ضمنی میتوان عالوه بر
جمال
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اتالفی صريح از عبار هاي اتالفی ضمنی نيز استفاده

به روشهاي متداول بيشتر میشود .نكته مهم ديگر در اين
روش ،قابليت همگرايی آن تا دقت ماشين است.
بهمنظور تأييد صحت محاسبا  ،روش مرتبه چهارم مورد
مطالعه ،با روش "بيم-وارمينگ" که روشی با دقت مرتبه دوم
است و به عنوان احل پايه مورد قبول واقع شدهاست [ ،]2مقايسه
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میشود.

 -2معادالت حاکم
در اين تحقيق ،از معادال "ناوير-استوکس اليه-نازک" که
کارايی بسيار خوبی در شبيهسازي عددي جريان دارند،
استفاده شدهاست .اين معادال

که با احذف عبار هاي لزج در

امتداد جريان بهدست میآيند ،در جريانهايی که داراي عدد
رينولدز باال هستند (اليهمرزي نازک) ،تقريب بسيار مناسبی از
معادال کامل ناوير-استوکس هستند .معادال ناوير-استوکس
اليه-نازک بهفرم بقايی در مختصا کارتزين با توجه به تغيير
متغيرهاي زير به مختصا منحنیالخط انتقال داده شدهاند:

   x, y ,    x, y 

()1

با درنظر گرفتن متغير مستقل  در جهت عمود برر جسرم و برا

صرررفنظرکررردن از مشررتقا عبررار هرراي لررزج در جهررت
جريان  ،  معادال ناوير-استوکس اليه-نازک در مختصرا

محاسباتی و بیبعد شده ،براي احالت تقارنمحوري بهفرم بقايی
بهصور زير نوشته میشوند:
()2
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بردار متغيرهاي وابسته  Uو بردارهراي غيرلرزج  G ، Fو ، H
همچنين بردارهاي لزج  Sو  Tبهفرم زير ارائه میشوند:
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مؤلفررههرراي غيرفيزيكرری جريرران (پررادوردا)  Uو  Vدر دامنرره
محاسباتی بهصور زير بيان میشوند:
()5

U  t   xu   y v , V  t  xu   y v

با توجه به استفاده از روش برازش شوک و لزوم تشكيل مجدد
شبكه بين جسم و شوک در هر بار تكرار برنامه ،مشرتقا
 نسبت به زمان نيز وارد محاسبا خواهند شد.

و

روابط مورد نياز بين متغيرهاي جريان با توجه به معادلة
احالت گاز ايدهآل بهصور زيرند:
()1

1


T     1 e  /  R , E     e   u 2  v 2 
2



بهمنظور بیبعد کردن متغيرها ،پارامترهاي بریبعرد برهصرور
زير درنظر گرفته شدهاند:

u i

, 
c
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جمال متريك عبارتنداز:

 x   Jy ,  y   Jx , x  Jy ,  y  Jx

()3

در احل عددي باعث واگرايری آن مریشرود؛ بنرابراين برهمنظرور
افزايش پايداري احل عرددي ،بايسرتی دقرت روش در ايرن نقراط
پايين آورده شود .در اين مورد ،احتی اگر دقت روش يك مرتبره
کاهش يابد و از روابط با دقت مرتبه سوم اسرتفاده شرود ،احرل

ژاکوبين تبديل برابر است با:

J 1  x y  y x

()9

يكطرفه با دقت مرتبه چهارم در اين نقاط ،ناپايداري ايجاد شرده

واگرا خواهد شرد؛ بنرابراين برهمنظرور پايرداري روش در نقراط
نزديك مرز ،بايد دقت آن را پايينتر آورد و از روابرط برا دقرت
مرتبه دوم بهصور زير استفاده کرد:

 -3روش حل عددی
روش اختالف محدود بهکار رفته ،روش تفاضل مرکزي
مرتبه چهارم است که شامل الگوريتم فاکتورگيريشده تقريبی،

براي  i  2و : i  imax -1
2

()18

ضمنی ،غيرتكراري و بهشكل دلتا (  ) است .فرمولبندي اين

براي  j  2و : j  jmax -1

جاروب در جهت : 

()14

روش عددي بهصور زير است:
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()10

معادال فوق بهصور دو دستگاه سهقطري هستند که برا احرل
آنها توسط الگروريتم تومراس ،در نهايرت مقرادير برردار جرواب
 Uin,j1مربوط به هر نقطه بهدست میآيد:

()12

Uin,j1  Uin, j  Uin, j

همانطور که در معادله ( )10مشاهده مریشرود ،بردارهراي شرار
لرررررزج و غيرلرررررزج در نقررررراط داخلررررری (  3  i  i max  2و
 ،) 3  j  jmax  2با دقت مرتبه چهارم منفصل شردهانرد .برراي
انفصال عددي اين مشتقا در نقاط نزديك مرز ،بره علرت عردم
وجود نقاط کافی ،نمیتوان از روابط مشابه استفاده کرد .برراي
بردارهاي شار غيرلزج (  ،) F,Gدر صور اسرتفاده از روابرط

 06

)  (

2 

) (G i , j 1  G i , j 1
2 





i, j

i, j

G


در نقاط نزديك مرز بردار شرار لرزج (  ،) Sمریتروان از روابرط
يكطرفه با همان دقت روش استفاده کرد ،بدون اينكره ناپايرداري
در احل عددي ايجراد شرود؛ بنرابراين روابرط زيرر بكرار گرفتره
شدهاند:
براي : j  2
()15

 3Si , j 1  10Si , j  18Si , j 1 


 6Si , j  2  Si , j  3
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براي : j  jmax -1
()11

جاروب در جهت :
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  ( )4
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از مطالب فوق برمیآيد که در نقاط مجاور مرز ،بردارهاي شار
غيرلزج داراي احساسيت بيشتري نسبت به بردارهاي شار لرزج
هستند.
در تعريف بردارهاي شار لزج (  ) S, Tدر رابطه (،)4
مشتقاتی وجود دارند که آنها نيز بايستی با دقت مرتبه چهارم
منفصل شوند .انفصال عددي اين مشتقا در نقاط داخلی ،مانند
بردارهاي شار لزج و غيرلزج انجام میشود و در نقاط مجاور
مرز نيز از روابطی مشابه ( )15و ( )11استفاده میشود؛
بنابراين در اين مورد نيز نه تنها احفظ دقت روش در نقاط
نزديك مرز ،سبب ايجاد ناپايداري عددي نمیشود ،بلكه اگر در
اين نقاط از روابط با دقت مرتبه سوم استفاده شود ،باعث ايجاد
نوسان در نتايج احل عددي خواهد شد.
انفصال عددي متريكها در نقاط داخلی مشابه بردارهاي
شار لزج و غيرلزج انجام میشود و در نقاط نزديك مرز از
روابطی مشابه ( )15و ( )11و در نقاط روي مرز از روابط زير
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که همگی آنها با دقت مرتبه چهارم هستند ،استفاده شدهاست:
براي : i  1

نزديكتر مرز
 25 xi , j  48 xi 1, j  36 xi  2, j 


 16 xi  3, j  3xi  4, j
x 
  ( )4


12 

()12

 -مشتق پنجم در نقاط دورتر و مشتق دوم در نقاط

براي : i  i max
 25 xi , j  48 xi 1, j  36 xi  2, j 


 16 xi 3, j  3xi  4, j 
x 

 ( )4

12 

()13

براي ساير روابط متريكها نيز به طريق مشابه عمل خواهد شد.

و ...
تمامی احالتهاي اشاره شده در فوق موجب واگرايی احل
خواهند شد؛ بنابراين بهترين احالتی که باعث همگرايی روش
میشود ،بهکار بردن مشتق چهارم در نقاط دورتر مرزها و
مشتق سوم در نقاط نزديك تر مرز است.
در روابط ( )10و ( ،)11جمال

اتالف مصنوعی خطی

ضمنی (  DIو  ) DI بهصور زير تعريف میشوند:

DI    I J 1  J

()21

همانطور که قبالً ذکر شد ،بهمنظور کاهش خطاي پراکندگی

DI    I J 1Δ  J

اتالف

  Eو   Iدر روابررط ( )19و ( ،)21ب ره ترتيررب ضررريب ميرايرری

موجود در روشهاي تفاضل مرکزي ،بايستی جمال

مصنوعی به آنها اضافه شوند .در روش تفاضل مرکزي مرتبه

صريح و ضمنی میباشند که در اين مقاله برهصرور  E  t

صريح به سمت راست معادله ( )10اضافه میشوند.

همگرايی ،گام زمانی (  ) tمتغير فرض شده و بر اساس بيشرينه

چهارم مورد استفاده در اين مقاله نيز جمال
بهصور

اتالفی خطی

جمال اتالفی از طرفی بايستی نوسانا ذاتی ناشی از روش را
احذف کنند و از طرف ديگر دقت روش را احفظ نمايند؛ بنابراين
با استخراج معادله اصالاحی روش مورد مطالعه توسط نرمافزار
 Mathematicaو نيز با توجه به جمله خطاي غالب در آن ،رابطه
زير به عنوان اتالف عددي صريح به دست آورده شد:
3
3
()19
DE   E J 1            J U


در رابطه فوق کره فقرط برراي نقراط داخلری (  4  i  imax  3و

 ) 4  j  jmax  3مورد استفاده قرار میگيررد U ،طبرق رابطره

( )8تعريف شده و      JUبهصور زير خواهد بود:
3

()20

 ( J U)i 3, j  6( J U)i  2, j



 15( J U)i 1, j  20( J U)i , j 
3
(  ) JU  
/( )6
15( J U)i 1, j  6( J U)i  2, j 


) ( J U

i  3, j



در جهت  نيز به طريق مشابه عمل خواهد شد .به علرت پهنراي
بازه هفت نقطهاي رابطه ( ،)20نقاط نزديرك مررز در ايرن احالرت
گستردگی و پيچيدگی بيشتري پيدا میکنند .از آنجرا کره در ايرن
مورد مرتبه مشتق در نقاط نزديك مرز پرايين آورده مریشرود؛
بنابراين بر اسراس پهنراي برازه مرورد اسرتفاده در هرر يرك از
مشتقا  ،احالتهاي مختلفی در ترکيب آنهرا برا يكرديگر بوجرود
میآيد .در زير به چند نوع ترکيب در نقاط نزديرك مررز اشراره
شدهاست:
 مشتق پنجم در نقاط دورتر و مشتق چهارم در نقاطنزديك تر مرز
 -مشتق پنجم در نقاط دورتر و مشتق سوم در نقاط

و   I  2tدر نظر گرفتره شردهانرد .برهمنظرور افرزايش نرر

مقادير ويژه و عردد کورانرت (  ) CFLبرهصرور زيرر تعريرف
میگردد:
CFL

()22

max

t 

شايان ذکر است که تمرامی روابرط مربروط بره انفصرال عرددي
مشتقا با دقتهاي متفاو  ،بر اساس بهکارگيري نقراط قبرل و
بعد از آن (همسايگی آن) ،با استفاده از نرمافرزار Mathematica

بهدست آورده شد.
در اين مقاله عبار هاي خطاي بيشينه و خطاي نُرم L2

بهصور زير تعريف میشوند:

گام زمانی  /احداکثر خطا در ميدان احل = Errormax
2

()28

j n

1 i m
L2 - Norm Error 
m  n i 1

   
j 1

در رابطررررره (  )28معررررررف خصوصررررريا جريررررران از

قبيل  v ، u ، و  pاست که با اسرتفاده هرر يرك از آنهرا در ايرن
رابطه ،مقدار بيشينه آن بره عنروان خطراي نُررم در نظرر گرفتره
میشود .در ايرن مقالره برراي توليرد شربكه از روش جبرري برا
ضريب کشش برابر  1/01استفاده شدهاست .در جريانهاي لزج
الزم است که از ضريب کشش بسيار کوچك اسرتفاده شرود ترا
احل در نااحية لزج داراي دقت کافی باشد.
براي انجام محاسبا  ،عدد رينولدز  81250و عدد ما 1
احول مخروط سرپخ با نيمزاويه رأس 2درجه درنظر گرفته
شدهاست.

نزديك تر مرز
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شرط مرزي جريان خروجی

 -1-3اعمال شرايط مرزی و شرايط اوليه

بهدليل مافوقصو

شرط مرزي ديواره

براي جريان لزج با توجه به شرط عدم لغزش ،مقادير u
و  vروي جسم برابر صفرند .براي شرط مرزي فشار از
معادله زير استفاده میشود:

  y y  p  x2   y2  p  0

()24

x

 
x

با انفصال عددي معادله ( )24بهصور تفاضل مرکزي با دقرت
مرتبه چهرارم ،روابطری بره شركل مراتريس پرنجقطرري احاصرل
میشود که براي نقاط داخلی روي مرز (  ) j  1به صور زير
است:
 pi  2,1  8 pi 1,1 
  y y  
 
 8 pi 1,1  pi  2,1 
 25 p  48 p  36 p 
 x 2   y 2   i,116 p i,23 p i,3   0
i ,4
i ,5



()25

x

 
x

در نقاط مجاور مرزها بهمنظور احفظ پنجقطري بودن روابرط و
نيز پايداري روش ،از دقت مرتبه سوم استفاده مریشرود .بردين

ترتيب در  i  2رابطه زير بهدست خواهد آمد:

 4 pi 1,1  6 pi ,1 
  y y  
 
 12 pi 1,1  2 pi  2,1 
 25 p ,1  48 pi ,2  36 pi ,3 
  0
 x 2   y 2   i+16
pi ,4  3 pi ,5



()21

x

 
x

و در  i  i max - 1داريم:
()22

بودن جريان ،در مرز خروجی از

برونيابی مرتبه سوم بهصور زير استفاده شدهاست:
()29

 0, Uimax,j   312 Uimax-1,j  342Uimax-2,j 
 168Uimax-3,j  33Uimax-4,j 

 U
x 2
2

imax,j

شرط مرزي صفحة تقارن
در اين مرز از شرط تقارن (آينهاي) استفاده شدهاست.
با استفاده از تحليل آيزنتروپيك توزيع اوليهاي براي کميت-
هاي فشار ،چگالی و سرعت بهدست آمدهاست .بهدليل لزج
بودن جريان يك توزيع اوليه خطی براي کميتهاي فوق درون
اليهمرزي درنظر گرفته شدهاست .هرچه شرايط اوليه احدسی به
جوابهاي نهايی نزديكتر باشند ،تعداد تكرار براي همگرايی
کاهش خواهد يافت.

 -4مطالعه شبكه
نتايج بهدست آمده از احل عددي بايستی مستقل از شبكه
باشد؛ بنابراين ابتدا بايد شبكه مورد استفاده مناسب براي هر
روش بهدست آيد و سپس مقايسه انجام شود .به منظور
انتخاب شبكه مناسب براي هر روش ،الزم است نتايج احاصل از
چند نوع شبكه با يكديگر مقايسه شوند و پس از اطمينان از عدم
وابستگی نتايج به شبكه ،شبكه مناسب انتخاب شود .البته از

 2 pi  2,1  12 pi 1,1 
  y y  
 
 6 pi ,1  4 pi 1,1 
 25 p  48 p  36 p 
 x 2   y 2   i,116 p i,23 p i,3   0
i ,4
i ,5


x

 
x

آنجا که دقت روش تفاضل مرکزي مرتبه چهارم باالتر از روش
"بيم-وارمينگ" است ،میتوان از يك شبكه درشتتر براي آن
استفاده کرد؛ بنابراين پس از مطالعه شبكه و انجام آزمايشهاي
عددي مختلف براي هر روش ،شبكه مورد استفاده براي روش

به دليل آدياباتيك برودن ديرواره از روابرط مشرابهی برراي دمرا

"بيم-وارمينگ" برابر  30*120و براي روش تفاضل مرکزي

استفاده شدهاست.

مرتبه چهارم برابر  80*40انتخاب شد .بهمنظور مقايسه،

شرط مرزي جريان ورودي

شرايط مورد نياز در هر دو روش يكسان درنظر گرفته

در روش برازش شوک ،ابتدا شوک بر روي جسم انطباق

میشوند .شايان ذکر است که در قسمت بعد نتايج عددي

داده میشود و سپس متغيرهاي پشت شوک که در واقع مقادير

مربوط به مطالعه شبكه براي روش تفاضل مرکزي مرتبه

مرز خارجی را تشكيل میدهند ،با استفاده از روابط رانكين-

چهارم آورده شدهاست.

هوگونيت بهدست میآيند .روابط شوک يكبعدي براي احالت

گاز کامل    1.4به صور زير میباشد:

2 u1
 ,
1 u2

()23

 02

2
2.4M

,
1 0.4M12  2
2
1

2
2
T2 1  0.2M1  7 M1  1

,
T1
7.2M12
P2 7 2 1
 M1  .
P1 6
6

 -5بررسی نتايج عددی
در شكل( )1شبكه مورد استفاده براي تحليل عددي نشان
داده شدهاست .اين شبكه در نزديكی جسم فشرده بوده و با
دور شدن از جسم ،تراکم آن کاسته میشود .در شكل()2
بردارهاي سرعت مربوط به روش مرتبه چهارم و چگونگی
تشكيل اليه مرزي روي جسم ارائه شدهاست.
بهمنظور مطالعه شبكه ،در شكل( )8توزيع دماي روي سطح
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و در شكل( )4توزيع ضريب اصطكاک روي سطح توسط روش

در شكل( )2و ( )3به ترتيب خطوط فشار ثابت و دما ثابت

مرتبه چهارم براي سه شبكه  80*40 ،14*15و  50*10با

براي هر دو روش نشان داده شدهاست .اين نمودارها نيز

يكديگر مقايسه شدهاند .همانطور که مشاهده میشود ،نتايج

صحت نتايج احاصل از روش مرتبه چهارم و دقت باالي آن را

احاصل از شبكه  80*40با نتايج شبكه  50*10که شبكه

تأييد میکنند.

ريزتري است ،تطابق بسيار خوبی دارد؛ بنابراين با اطمينان

در شكل( )9منحنی توزيع سرعت در امتداد محور افقی ( ) u

کامل از عدم وابستگی نتايج به شبكه ،میتوان شبكه  80*40را

بر احسب فاصله عمودي از سطح  YNدر S / RN = 2/7070

شبكهاي مناسب براي روش مرتبه چهارم انتخاب کرد .شايان

ترسيم شدهاست .بيشترين تغييرا سرعت در داخل اليه مرزي

ذکر است که براي روش "بيم-وارمينگ" نيز مطالعه شبكه در

0 YN  /032وجود دارد .همانطور که مشاهده میشود ،تطابق

محدوده شبكههاي ريزتر انجام شد و با توجه به عدم وابستگی

بسيار خوبی بين شبكه درشت روش مرتبه چهارم با شبكه ريز

نتايج به شبكه ،شبكه  30*120انتخاب گرديد .گفتنی است که

روش "بيم-وارمينگ" وجود دارد.

چگونگی توزيع ضريب اصطكاک روي سطح (شكل( ،))4با توجه
به مرجع [ ]3مورد تأييد است.

در شكل( )10خطاي نُرم  L2هر دو روش بر احسب عكس
تعداد نقاط شبكه با يكديگر مقايسه شدهاست .در اين شكل به

در شكل( )5توزيع فشار روي سطح و در شكل( )1توزيع

عنوان نمونه از چهار شبكه با تعداد نقاط  1200 ،100 ،881و

دماي روي سطح بهکمك روش مرتبه چهارم و روش "بيم-

 2100که تا خطاي بيشينه  10-8در هر دو روش همگرا

وارمينگ" ارائه شدهاست .همانطور که در بخش مطالعه شبكه

شدهاند ،استفاده شدهاست .در اين شكل چند نكته قابل تأمل

اشاره شد ،براي روش مرتبه چهارم از يك شبكه درشت و

است :نخست آنكه با افزايش تعداد نقاط شبكه در هر دو روش،

براي روش "بيم-وارمينگ" عالوه بر شبكه درشت از شبكه ريز

مقدار خطا کاهش میيابد .ديگر آنكه نر کاهش خطا در روش

نيز استفاده شدهاست .بهمنظور مقايسه و تمايز بهتر نمودارها

مرتبه چهارم بيشتر از روش "بيم-وارمينگ" است؛ بنابراين با

از يكديگر ،از بزرگنمايی که مقياس بزرگی برابري با هم دارند،

ريز شدن شبكه ،اختالف دقت دو روش محسوستر است .نكته

استفاده شدهاست .همانطور که مشاهده میشود ،با توجه به

ديگر اينكه از طرفی در يك شبكه خاص ،دقت روش مرتبه

تفاو زياد تعداد نقاط شبكه ،مقادير بهدست آمده براي توزيع

چهارم باالتر است و از طرف ديگر میتوان بهجاي استفاده از

زيادي با يكديگر

روش "بيم-وارمينگ" که تا يك دقت معلومی همگرا شده است،

ندارند و بر هم منطبق هستند؛ اما در شكل( )1واضح است که

از روش مرتبه چهارم با تعداد نقاط کمتر و با همان دقت

دماي روي سطحی که توسط روش مرتبه چهارم با يك شبكه

استفاده کرد .شايان ذکر است که با توجه به نتايج ارائه شده،

نسبتاً درشت ( )80*40بهدست میآيد ،بسيار نزديك به دماي

با اينكه دقت روش تفاضل مرکزي مرتبه چهارم در يك شبكه

روي سطحی است که توسط روش "بيم-وارمينگ" با يك شبكه

درشت با دقت روش "بيم-وارمينگ" در يك شبكه ريز برابري

بسيار ريز ( )30*120احاصل میشود .با توجه به مطالب فوق،

میکند ،سرعت همگرايی اين روش در يك شبكه درشت نيز

میتوان عالوه بر دقت باالي روش مرتبه چهارم ،به احساسيت

بيشتر از سرعت همگرايی روش "بيم -وارمينگ" در يك شبكه

بيشتر دماي روي سطح نسبت به فشار روي سطح نيز اشاره

ريز است .در جدول زير دقت و سرعت همگرايی هر دو روش

کرد.

براي چهار شبكه فوق ،با يكديگر مقايسه شده است.

فشار روي سطح در هر دو روش تفاو

جدول ( :)1مقايسه دقت و سرعت همگرايی روش مرتبه چهارم با روش "بيم-وارمينگ"
تعداد کل نقاط شبكه
روش

دقت احل

333

377

1277

2177

3/2722E-0

2/1071E-0

1/2802E -0

0/0880 E-0

بيم-
وارمينگ

مد زمان ()s

320/3130

023/1018

2720/277

0018/322

روش

دقت احل

2/8200E-0

1/2301 E-0

0/0133 E-0

1/2701 E-0

مد زمان ()s

227/11732

017/20012

2373/0130

11782/7322

مرتبه
چهارم
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همانطور که مشاهده میشود ،با توجه به همسانی دقت
روش مرتبه چهارم در يك شبكه درشت ( 1200نقطهاي) و دقت
روش "بيم-وارمينگ" در يك شبكه ريز ( 2100نقطهاي) ،سرعت
همگرايی اين روش در يك شبكه درشت بيشتر از سرعت
همگرايی روش "بيم -وارمينگ" در يك شبكه ريز است.
يكی از خصوصيا مهم هر دو روش قابليت همگرايی آنها
تا خطاهاي بسيار پايين است .شكل( )11خطاي نُرم  L2را بر
احسب تعداد تكرارهاي برنامه براي همگرايی هر دو روش تا
خطاي بيشينه  10-10نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میشود ميزان خطاي نُرم تا 10-15کاهش يافتهاست.
در پايان به مقايسه نتايج روش مرتبه چهارم مورد مطالعه
با نتايج عددي معتبر و نتايج تجربی پرداخته میشود .در
شكل( )12توزيع فشار روي سطح روش مرتبه چهارم با احل
کاتلر [ ]9مقايسه شدهاست .مشاهده میشود که مقادير به دست
زيادي با يكديگر ندارند و تقريباً بر هم منطبق

آمده تفاو

هستند .در شكل( )18توزيع دماي روي سطح روش مرتبه
چهارم با نتايج ويويند و قاضی [ ]10که از احل معادال

کامل

ناوير-استوکس به دست آمدهاند ،مقايسه شدهاست .گفتنی است
که نتايج ويويند و قاضی جزو معتبرترين نتايج عددي هستند و
بهعنوان مبنايی براي مقايسه نتايج ،مورد پذيرش قرار گرفتهاند.
مشاهده میشود که تطابق قابلقبولی بين دماي روي سطح
روش مرتبه چهارم و نتايج ويويند وجود دارد .دو شكل فوق

 -6بحث و نتيجهگيری
روش تفاضل مرکزي مرتبه چهارم بهدليل ايجاد خطاي
پراکندگی کمتر نسبت به روش "بيم-وارمينگ" ،داراي دقت
باالتري است .انفصال عددي مشتقا بهصور تفاضل مرکزي
مرتبه چهارم بهخصوص مشتقا

بردارهاي غيرلزج ،جمال

اتالف مصنوعی صريح و محاسبه دما و فشار روي سطح از
مهمترين عواملی هستند که در کارآيی روش مرتبه چهارم
مؤثرند .الزم به تذکر است که چگونگی انفصال عددي مشتقا
در نقاط مرزي و نزديك آنها در همگرايی اين روش نقش
بسزايی دارند .با استفاده از اين روش در يك شبكه نسبتاً
درشت ،میتوان نتايجی بسيار نزديك به نتايج شبكه ريزِ روش
"بيم-وارمينگ" بهدست آورد .با افزايش تعداد نقاط شبكه ،دقت
باالي اين روش محسوستر خواهد شد ،بدين ترتيب که شيب
کاهش خطا نسبت به روش "بيم-وارمينگ" بيشتر میشود .اين
روش قابليت همگرايی تا دقت ماشين را نيز دارد .توسط اين
روش احساسيت باالي دماي روي سطح نسبت به فشار نيز
مورد تأييد قرار گرفت .گفتنی است که با انجام اجراهاي عددي
مختلف مشخص گرديد که سرعت همگرايی روش تفاضل
مرکزي مرتبه چهارم در يك شبكه درشت ،بيشتر از شبكه ريز
روش "بيم-وارمينگ" است.

 -7ضمائم

میتوانند همان نتيجهاي را که قبالً به آن اشاره شد ،مورد تأييد

ماتريسهاي ژاکوبين بردارهاي  Fو G

قرار دهند که توزيع دماي روي سطح برخالف توزيع فشار

ماتريس ژاکوبين جمله غيرلزج تقارنمحوري
ماتريسهاي ژاکوبين بردارهاي لزج T,S
بيشينه تعداد نقاط شبكه در جها  ,
شعاع کمان دماغه
فاصله عمودي از سطح جسم
طول قوس کمان در راستاي بدنه
سرعت صو
عدد ما
عدد رينولدز
نيمزاويه رأس مخروط

روي سطح داراي احساسيت بيشتري است .گفتنی است که فقط
درشكل( )12و ( )18احل عددي روش مرتبه چهارم با عدد
رينولدز

5

 2/2* 10و عدد ما  2/94احول مخروط سرپخ با

نيمزاويه رأس صفر درجه انجام شدهاست .در نهايت به منظور
تأييد صحت محاسبا  ،نتايج دماي روي سطح روش مرتبه
چهارم با نتايج تجربی [ ]11مقايسه شدهاست .شكل( )14تطابق
بسيار خوب توزيع دماي روي سطح روش مرتبه چهارم را با
نتايج تجربی نشان میدهد .شايان ذکر است که فقط در
شكل( )14احل عددي روش مرتبه چهارم با عدد رينولدز
1

A ,B
K
L, N
imax, jmax
RN
YN
S
c
M
Re
Tcone

دماي نقطه سكون

 1/5 * 10و عدد ما  4/15احول مخروط سرپخ با نيمزاويه

T0

رأس صفر درجه انجام شدهاست.
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