بررسی عددی کنترل جدایش جریان در یک
زنجیره کمپرسور محوری با استفاده از محرک
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پلاسما
توجه به محرک پلاسما به عنوان ابزاری در کنترل فعال جریان در سالهای اخیر
به سرعت در حال رشد بوده است .این ابزار با تزریق مومنتم و همچنین شتاب
بخشیدن به سیال در راستای سطح میتواند برای اهدافی چون کنترل ناحیه گذرا
در لایه مرزی ،کاهش نیروی پسا ،بهبود نیروی برا و کنترل جدایش جریان
استفاده شود .در تحقیق حاضر ضمن بررسی یک مدل الکترواستاتیک به منظور
شبیهسازی نیروی القایی ناشی از محرک پلاسمایی ،روابطی برای اصلاح
پارامترهای مؤثر در شبیهسازی آن بهمنظور استفاده در ولتاژهای بالاتر ارائه شده
است .در مرحله بعد کنترل جدایش جریان بهوسیله این ابزار در زوایای حمله بالا،
در یک زنجیره کمپرسور محوری بررسی شده است .بهمنظور مطالعه تأثیر محرک
بر کنترل جریان ،مشخصه های جریان سیال از قبیل تابع جریان ،نسبت نیروی برا
به پسا و فشار کل ،در حضور محرک و در موقعیتها و ولتاژهای مختلف ،به
صورت عددی مورد ارزیابی قرار گرفته است .نتایج عددی نشان میدهد که
استفاده از محرک پلاسما در موقعیت  11درصد از طول وتر پره ،ضمن کاهش
اتلاف انرژی بیش از  11درصد ،منجر به بهبود عملکرد زنجیره کمپرسور میشود.

واژههای راهنما :محرک پلاسما ،کنترل جدایش جریان ،کمپرسور محوری ،بررسی عددی

مقدمه
امروزه استفاده از روشهای فعال به منظور کنترل جریان کاربرد گستردهای دارد؛ در این میان استفاده از
محرک پلاسما ،به دلیل سبک بودن ،نداشتن قطعات متحرک و همچنین سرعت پاسخ بالا ،مورد توجه
بسیاری از محققان قرار گرفته است .محرک پلاسما از دو الکترود تشکیل شده که به وسیله یک ماده
دیالکتریک از هم جدا شدهاند و نیروی حجمی حاصل از اعمال ولتاژ الکتریکی به دو سر آن ،بهمنظور کنترل
جریان بهکارگرفته میشود .این ابزار با تزریق مومنتم به جریان سیال ،منجر به شتاب بخشیدن به سیال در
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راستای سطح شده که می توان از آن برای اهدافی چون کنترل ناحیه گذرا در لایه مرزی ،کاهش نیروی پسا،1
بهبود نیروی برا 2و کنترل جدایش جریان استفاده نمود .معمولترین نوع محرکهای پلاسما که امروزه مورد
استفاده قرار میگیرد در سال ( )1991توسط راث ]1[ 3اختراع و به کار گرفته شده است.
وی برای اولین بار موفق شد با بهکارگیری دو الکترود غیر هم محور و استفاده از یک ماده دیالکتریک بر
روی یکی از الکترودها و استفاده از یک جریان متناوب ،یک سد تخلیه پلاسما ایجاد نماید .پیش از اختراع
راث ،برای تولید ناحیه پلاسما از جریان مستقیم و الکترود سیمی استفاده میشد؛ اما وی با استفاده از یک
مولد موج و با تبدیل ولتاژ مستقیم به متناوب و همچنین بهکارگیری الکترود نواری ،موفق به ساخت محرک
پلاسمای جریان متناوب شد که امروزه کاربردهای وسیعی دارد.
رایحد 4و روی ]2[ 1جریان رانده شده توسط محرک پلاسما در داخل یک کانال با طول محدود را به
صورت تجربی و عددی مورد بررسی قرار دادند .آنها دریافتند که محرک پلاسما به جریان سیال نزدیک
دیواره مومنتم تزریق کرده و با حرکت به سمت پایین دست ،این تزریق به سمت ارتفاع کانال نفوذ میکند .با
وجود محرک پلاسما در داخل کانال ،سرعت ایجاد شده در خروجی کانال حدود  1تا  3متر بر ثانیه میباشد
که این سرعت با افزایش تعداد محرک پلاسما در ولتاژ ثابت افزایش مییابد .همچنین نتایج آنها نشان
میدهد که راندمان این نوع سیستمها پایین و کمتر از  0/1درصد بوده که برای پمپ کردن جریانهای
کوچک مناسب میباشد .تحقیقات گستردهای به منظور مطالعه پارامتریک و بررسی مشخصههای مختلف
استفاده از محرکهای پلاسما انجام شده است .انلو 6و همکاران [ ]3از اولین محققانی هستند که تلاشهای
قابل توجهی در این زمینه توسط آنها صورت گرفته است .آنها با بررسی مشخصههای الکتریکی دریافتند
که نیروی القایی با ولتاژ اعمالی رابطهای توانی دارد .تحقیقات آنها درنهایت منجر به ارائه یک مدل عددی بر
پایه مدار الکترونیکی شده است .پوریوسفی و میرزایی [ ]4نیز مشخصههای مؤثر در جریان القایی همچون
فرکانس تحریک و سیکل کاری در شرایط محیط ساکن و فشار اتمسفریک را مورد بررسی قرار دادند.
نتایج آنها نشان می دهد که با افزایش سیکل کاری ،سرعت القایی توسط محرک پلاسما افزایش مییابد.
همچنین آنها دریافتند که با افزایش فرکانس تحریک ،موقعیت سرعت بیشینه به سطح نزدیکتر میشود.
یکی دیگر از کاربردهای محرک پلاسما استفاده از نیروی حجمی تولید شده از آن برای کنترل لایه مرزی
میباشد .در همین راستا وانگ 7و روی ]1[ 1با بهرهگیری از یک محرک پلاسما به شکل نعل اسبی ،به بررسی
اثرات آن بر بهبود کارایی خنک کاری لایهای پرداختند .سلماسی و همکاران[ ]6نیز اثر یک محرک پلاسما بر
کارایی ایرفویل  NLF0414در زوایای حمله پس از واماندگی را به صورت عددی و تجربی مورد بررسی قرار
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دادند .نتایج آنها نشان می دهد که حضور محرک پلاسما بر روی ایرفویل و در نزدیکی شروع جدایش
جریان ،سبب جابهجا شدن نقطه جدایش در زاویه حمله  11درجه میشود.
همچنین این میزان تأخیر در شروع جدایش بر روی سطح ایرفویل سبب افزایش نسبت ضریب برا به ضریب
پسا و یا در حقیقت بازده ایرفویل در این زاویه میشود .از آنجایی که محرکهای پلاسما یک نیروی حجمی
در راستای سطح را موجب ایجاد میکنند ،میتوانند در افزایش انتقال حرارت نیز مؤثر واقع شوند .در این
خصوص نیز تحقیقاتی بر انتقال حرارت در صفحه تخت کانال توسط رفیع و همکاران [ ]7صورت گرفته
است .جُکس 1و چوی ]1[ 2نیز عملکرد پلاسما را حول یک سیلندر تحت جریان خارجی ارزیابی نمودند.
بررسیهای آنها نشان داد ،در صورتی که محرک پلاسما  7درجه بالاتر از نقطه شروع جدایش نصب شود
میتواند نیروی برا را تا  300درصد افزایش داده و جدایش را به میزان قابل توجهی به تعویق بیندازد.
محرکهای پلاسما در توربوماشینها بهمنظور بهبود عملکرد آنها نیز بهکارگرفته میشوند .هوانگ 3و
همکاران [ ]9از جمله اولین محققانی هستند که به استفاده از محرک پلاسما در افزایش عملکرد توربین
پرداختند .آنها با مقایسه محرک پلاسما با یک مولد گردابه برای کنترل جریان نشان دادند که استفاده از
پلاسما علاوه بر برتری نسبی در کنترل جریان ،در مواقعی که نیازی به استفاده از ابزار کنترل جریان نباشد،
به علت تأثیرات بسیار ناچیز ادوات این ساختار به راحتی می تواند از مدار خارج شده و از این رو نیز نسبت به
مولد گردابه مزیت بیشتری دارد .جورجی 4و همکاران [ ]10نیز در یک تحلیل عددی ،عملکرد یک توربین
کم فشار در اعداد رینولدز پایین را مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که استفاده از محرک پلاسما
میتواند تا  61درصد منجر به کاهش فشار کل اتلافی شود.
مدلسازی عددی نیروی حجمی حاصل از محرک پلاسما هنوز هم یکی از چالشهای مطرح در این زمینه
است .تاکنون روشهای مختلفی جهت مدلسازی توزیع نیروی حجمی حاصل از محرک ارائه شده و هنوز
هم در حال توسعه است .یکی از اولین مدلهای شبیهسازی نیروی حجمی توسط راث و همکاران [ ]11ارائه
شد .در این مدل نیروی حجمی با مشتق مجذور میدان الکتریکی ناشی از اختلاف پتانسیل حاصل میشود.
این مدل هیچ نقشی برای میدان ناشی از چگالی بار قائل نمیشود که این مسأله باعث شد که به تدریج از
اعتبار آن کاسته شود .یکی دیگر از مدلهای ارائه شده برای شبیهسازی نیروی حجمی ناحیه پلاسما توسط
شای [ ]12ارائه شد .اساس مدل وی بر این فرض بنا شده که قدرت میدان الکتریکی از لبه الکترود در
معرض هوا تا انتهای الکترود پوشیده شده ،در یک ناحیه مثلثی شکل به صورت خطی کاهش مییابد .فرض
خطی بودن توزیع نیروی حجمی حاصل از محرک پلاسما انطباق مناسبی با فیزیک حاکم بر پدیده پلاسما
نداشته و با نتایج آزمایشگاهی [ ]13که نشان میدهد این تغییرات به صورت نمایی است ،مغایرت دارد.
سوزن و هوآنگ [ ]14از یک مدل الکترواستاتیک برای مدلسازی نیروی حجمی پلاسما استفاده کردند.
آنها در این مدل به کمک حل توزیع پتانسیل الکتریکی و چگالی بار در اطراف محرک پلاسما به عنوان
تابعی از هندسه و خواص الکتریکی ،توزیع نیروی حاصل از محرک پلاسما را مدلسازی نمودند .مزیت اصلی
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این مدل سادگی و انعطافپذیری بالای آن است؛ بهعلاوه این روش به راحتی قابلیت استفاده در هندسههای
پیچیده را دارد .به دلیل تطابق مطلوب نتایج این مدل با نتایج آزمایشگاهی ،در این تحقیق نیز از این مدل به
عنوان مدل اصلی جهت شبیهسازی استفاده میشود .عمده فعالیتهای انجام شده در این زمینه از کاربرد
پلاسما ،معطوف به آزمایشهای تجربی و یا حلهای تحلیلی ساده و محدود بوده است.
از آنجایی که روشهای آزمایشگاهی ،محدودیتهای زمانی و تجهیزاتی را به دنبال داشته و از طرف دیگر
حلهای تحلیلی به دلیل پیچیدگیهای موجود به راحتی قابل حصول نمیباشند ،با استفاده از روشهای حل
عددی میتوان بر این محدودیتها فائق آمد .همچنین تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه استفاده از محرک
پلاسما برای کنترل جریان صورت گرفته که غالب آنها محدود به جریانهایی با اعداد رینولدز پایین
میباشند .از این رو در تحقیق حاضر سعی شده است که در مرحله اول پس از بررسی های انجام گرفته در
مدل الکترواستاتیک انتخابی ،روابطی برای اصلاح پارامترهای مؤثر در شبیهسازی آن بهمنظور استفاده در
ولتاژهای بالاتر ارائه شود .سپس نتایج حاصل در قالب یک کد قابل تفسیر به نرمافزار تجاری فلوئنت 1که یک
ابزار قدرتمند برای انواع شبیهسازی های عددی است ،شناسانده شود و در نهایت در یک تحلیل عددی
دوبعدی ،کنترل جدایش جریان در یک زنجیره کمپرسور محوری در اعداد رینولدز بالا با استفاده از محرک
پلاسما مورد مطالعه قرار گیرد.

شبیهسازی عددی نیروی حاصل از محرک پلاسما
محرک پلاسما به طور کلی از دو الکترود مستطیلی شکل تشکیل شده است که توسط یک عایق دیالکتریک
از یکدیگر جدا شدهاند .الکترود تزریقکننده در معرض هوا و الکترود جمعکننده توسط ماده دیالکتریک
پوشیده شده است .با تغذیه الکترود ها توسط یک منبع ولتاژ ،ذرات هوا به تدریج یونیزه شده و میدان
الکتریکی حاصل از عبور جریان ،یک نیروی حجمی ایجاد میکند .در حقیقت طراحی نامتقارن محرک
پلاسما است که به وسیله تولید نیروی حجمی سبب تولید جریانی میشود که بسیار شبیه جریانی است که
توسط یک جت ایجاد میشود و میتواند برای کنترل جریان مورد استفاده قرار گیرد.
نیروی حجمی حاصل از محرک پلاسما در مدل سوزن و هوآنگ با استفاده از رابطه ( )1قابل محاسبه بوده و
به عنوان یک عبارت چشمه در معادلات بقای مومنتم وارد میشود [:]14
⃗⃗𝐸 𝑐𝜌 = 𝑏⃗𝑓

در این رابطه 𝑐𝜌 و⃗⃗𝐸 به ترتیب چگالی بار الکتریکی و بردار میدان الکتریکی میباشند و از حل معادلات
ماکسول 2به دست میآیند .با فرض این که زمان کافی برای آرایش مجدد الکترونها وجود داشته باشد ،چهار
معادله ماکسول به دو معادله زیر ساده می شود:
𝑐𝜌 = ⃗⃗
𝐷 ∇.
∇ × 𝐸⃗⃗ = 0
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که در آن ⃗⃗
𝐷 القای الکتریکی میباشد .رابطه بین القای الکتریکی و بردار میدان الکتریکی به صورت زیر می
باشد:
⃗⃗𝐸 𝑏𝑎𝜀 = ⃗⃗
𝐷

در این رابطه 𝑏𝑎𝜀 نفوذپذیری الکتریکی بوده و به صورت رابطه زیر قابل بیان است :
𝑟𝜀 𝜀𝑎𝑏 = 𝜀0

که در آن 𝑟𝜀 نفوذپذیری محیط موردنظر و  𝜀0نفوذپذیری خلأ میباشد .با استفاده از معادله ( ،)4معادله ()2
به شکل زیر قابل بازنویسی خواهد بود:
𝑐𝜌 = ⃗⃗𝐸 𝑏𝑎𝜀 ∇.

از طرفی دیگر ،از معادله ( )3مشخص میشود که میدان الکتریکی از گرادیان یک کمیت اسکالر که همان
پتانسیل الکتریکی( )Φمیباشد ،حاصل شده و به صورت زیر قابل تعریف است:
𝐸⃗⃗ = −∇Φ

با ترکیب دو معادله ( )6و ( )7معادله زیر به دست میآید:
𝑐𝜌∇. (ε𝑎𝑏 ∇Φ) = −

میتوان پتانسیل الکتریکی  Φرا به دو بخش پتانسیل الکتریکی ناشی از میدان خارجی اعمال شده (𝜙) و
پتانسیل الکتریکی ناشی از چگالی خالص بار الکتریکی(𝜑) تقسیم نمود:
𝜑Φ=𝜙+

با فرض کوچک بودن طول دبای و ناچیز بودن بار الکتریکی روی دیواره ،میتوان این طور در نظر گرفت که
سطح دیالکتریک تنها شامل پتانسیل ناشی از چگالی ذرات باردار بوده و تحت تأثیر میدان الکتریکی خارجی
قرار نمیگیرد .پتانسیل ناشی از میدان خارجی توسط معادله زیر بیان میشود:
∇. (ε𝑟 ∇𝜙) = 0

پتانسیل ناشی از چگالی بار الکتریکی نیز به صورت زیر در نظر گرفته میشود:
𝑐𝜌
𝜀0

∇. (ε𝑟 ∇𝜑) = −

به منظور محاسبه توزیع چگالی بار الکتریکی ،رابطهای برای آن به شکل زیر مورد استفاده قرار میگیرد:
𝜀0
𝜑
𝐷𝜆2

𝜌𝑐 = −

در این رابطه 𝐷𝜆 طول دبای بوده که یکی از پارامترهای مهم در محرکهای پلاسما شناخته میشود .این
طول مقیاس فاصلهای است که روی آن چگالیهای بار مشخصی به طور همزمان میتوانند وجود داشته
باشند .با جاگذاری رابطه ( )12در ( )11معادله دیفرانسیل جزئی زیر برای چگالی بار الکتریکی حاصل می
شود:
𝑐𝜌
𝐷𝜆2

∇. (ε𝑟 ∇𝜌𝑐 ) = −

در نهایت با جاگذاری پتانسیل و چگالی بار الکتریکی حاصل از معادلات ( )10و ( )13در معادله ( ،)1توزیع
نیروی حجمی ناشی از محرکهای پلاسما به دست میآید.
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شرایط مرزی و دامنه محاسباتی
به منظور تعیین نیروی حجمی ناشی از محرک پلاسما بر سیال می بایست معادلات ( )10و ( )13حل شوند.
در معادله ( ،)10ولتاژ متناوب اعمالی به الکترود در معرض هوا به صورت زیر تعریف میشود [:]14
)𝑡(𝑓 𝑥𝑎𝑚 𝜙 = )𝑡(𝜙

در رابطه فوق 𝑥𝑎𝑚𝜙 و )𝑡(𝑓 به ترتیب دامنه و تابع موج هستند 𝑓(𝑡) .به صورت یک تابع موج سینوسی به
صورت زیر اعمال میشود:
)𝑡 𝑡𝜔𝜋𝑓(𝑡) = sin(2

که در آن 𝑡𝜔 فرکانس موج میباشد .همانطور که مشاهده میشود در این رابطه تابع )𝑡(𝑓 یک تابع وابسته
به زمان است که در حل پایا باید از یک تابع مستقل از زمان به جای آن استفاده نمود .به همین منظور در
حالت پایا ،این تابع به صورت یک موج مربعی طبق رابطه زیر در نظر گرفته میشود [:]14
sin(2𝜋𝜔𝑡 𝑡) ≥ 0
sin(2𝜋𝜔𝑡 𝑡) ≤ 0

.   r  c

+1
{ = ) 𝑡( 𝑓
−1

برای الکترود پوشیده شده با ماده دیالکتریک ،مقدار پتانسیل الکتریکی برابر صفر در نظر گرفته شده است.
در شکل ( )1شرایط مرزی لازم برای حل معادله ( )10نشان داده شده است [.]14
توزیعf e 
مربوطEبه c
معادله 
)
چگالی بار الکتریکی نیز شرایط مشابهی وجود دارد .نکته مهم در حل این
برایحل
c ( 
معادله تعیین تابع توزیع بار الکتریکی بر روی الکترود پوشیده شده است .در شکل ( )2شرایط لازم جهت حل
معادله ( )13نشان داده شده است [.]14

 c
0
n

.  r    0


مرز ای ارجی  0
n

   t 

c  0

ماده دی ا کتریک

 0

ماده دی ا کتریک

شکل -1شرایط مرزی معادله پتانسیل الکتریکی

c
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مرز ای ارجی  c  0

مرز ای ارجی 0
 c
0
n

)  c   maxG ( x
c  0

ماده دی ا کتریک

 0

شکل -2شرایط مرزی معادله چگالی بار الکتریکی
جدول -1مقادیر طول دبای و چگالی بار الکتریکی در ولتاژ  1کیلوولت []14
پار
امتر
𝒙𝒂𝒎𝝆
𝒄

𝑫𝝀

مقدار

وا
حد

0/0001
0/001

𝑚𝐶/
𝑚

جدول -2شرایط آیرودینامیکی زنجیره کمپرسور و جریان سیال []11
پارامتر

مشخصات

پروفیل پره

NACA 65-410

طول وتر)𝐶(

0/127 m

صلبیت )𝑠(𝐶/

1

زاویه حمله )(AoA

 7oالی 22o

سرعت جریان ورودی

21/916 m/s

زاویه جریان ورودی) (𝛼1

41o

چگالی بار الکتریکی خالص روی الکترود پوشیده شده از رابطه زیر محاسبه میشود [:]14
)𝑡(𝑓)𝑥(𝐺 𝑥𝑎𝑚𝑐𝜌 = 𝑤𝜌𝑐,

به کمک نتایج آزمایشگاهی ،تابع توزیع نیمه گاوسی برای مدلسازی توزیع چگالی بار الکتریکی به صورت زیر
پیشنهاد میشود:
) 𝑚𝜇 (𝑥 −
]
2𝜎𝑔2

𝐺(𝑥) = exp [−

در این رابطه مقادیر 𝑔𝜎 و 𝑚𝜇 به گونهای تعیین می شوند که مقدار چگالی بار در سمت چپ الکترود پوشیده
شده دارای مقدار حداکثر بوده و با شیب ملایم از چپ به راست کاهش یابد .مقدار 𝑚𝜇 وابسته به مرجع
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انتخاب شده است و 𝑐𝐿 𝜎𝑔 ⁄نیز یک نسبت هندسی بی بعد میباشد .سوزن و هوآنگ در مطالعه خود
نسبت 𝑐𝐿 𝜎𝑔 ⁄را برابر با  0/3در نظر گرفتند .در این رابطه 𝑐𝐿 طول الکترود پوشیده شده و بر حسب متر
است .در این مطالعه نیز از همین مقدار بهره گرفته شده است .سایر مقادیر پارامترهای مهم قابل تنظیم برای
ولتاژ  1کیلوولت ،شامل 𝐷𝜆 و 𝑥𝑎𝑚𝑐𝜌 از طریق نتایج آزمایشگاهی در جدول ( )1ارائه شده است.
در این مسأله هوا به عنوان سیال عامل به صورت تراکم ناپذیر با خواص ترموفیزیکی ثابت در نظر گرفته
شده است .دامنه حل و شرایط مرزی معادلات جریان سیال نیز به گونهای که در شکل ( )3نشان داده شده و
اغلب در توربوماشینها [ ]16توصیه میشود ،بهکارگرفته شده است.
در جدول ( )2نیز مشخصات آیرودینامیکی زنجیره کمپرسور ارائه شده است.

حل عددی
در مطالعه حاضر به منظور شبیهسازی جریان سیال از معادلات متوسطگیریشده ناویر-استوکس 1استفاده
شده است .جهت مدلسازی آشفتگی سیال نیز از مدلهای آشفتگی 𝜀  𝑘 − 𝜔 ،𝑘 −و𝑇𝑆𝑆 𝑠𝑛𝑎𝑟𝑇 بهره
گرفته شده است .هر یک از مدلهای معرفی شده دارای نقاط قوت و ضعف میباشند که در تحقیق حاضر به
منظور شبیهساز ی جریان القایی ناشی از محرک پلاسما به همراه وقوع پدیده جدایش جریان مورد ارزیابی
قرار میگیرند .حل عددی معادلات با استفاده از نرم افزار تجاری فلوئنت ،براساس حجم محدود 2و توسط
حلکننده بر مبنای فشار 3صورت گرفته و جهت گسستهسازی ترم فشار و سایر ترمهای معادلات به ترتیب
1
روش استاندارد 4و تقریب مرتبه دوم و همچنین برای حل توأم میدان فشار و سرعت ،از الگوریتم سیمپل
استفاده شده است .همچنین بهمنظور حل معادلات پتانسیل و چگالی بار الکتریکی از  6UDFکه بر پایه زبان
برنامهنویسی  Cمی باشد استفاده میشود و نیروی حجمی برای کل دامنه محاسباتی به دست میآید.
معادلات حاکم بر میدان الکتریکی را میتوان به صورت مستقل از معادلات جریان سیال حل نمود .با
محاسبه میدان و چگالی بار الکتریکی در کل دامنه محاسباتی ،نیروی حجمی متأثر از ناحیه پلاسما با
استفاده از معادله ( )1محاسبه و به عنوان عبارت چشمه به معادلات ناویر -استوکس اضافه میشود.
سپس معادلات پیوستگی و مومنتم به صورت همزمان حل میشوند و این حل تا همگرایی کامل ادامه
خواهد داشت .به منظور تشخیص همگرایی ،معیار کاهش باقیماندههای تراز شده همه معادلات از مرتبه کمتر
از 10-6و کاهش خالص شارهای جرم و انرژی به میزان کمتر از 0/2%کل به همراه تثبیت ضرایب نیروهای برا
و پسا لحاظ شدهاند .بهمنظور بررسی شرایط مؤثر بر عملکرد زنجیره کمپرسور نیز «ضریب فشار کل اتلافی»7
به عنوان پارامتر کلیدی در توربوماشینها به صورت زیر به کار گرفته میشود [:]17

1

Navier-Stokse
Finite volume
3
Pressure based
4
Standard
5
Simple Algorithm
6
User Define Function
7
Total pressure loss coefficient
2
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∗𝑃1∗ − 𝑃2
𝑃1∗ − 𝑃1

=𝜉

در این معادلات ∗ 𝑃2∗ ،𝑃1و  𝑃1به ترتیب فشار کل ورودی ،فشار کل خروجی و فشار استاتیک ورودی به
زنجیره کمپرسور میباشند .همچنین به منظور ارزیابیهای بیشتر ،نسبت ضریب برا به ضریب پسا به عنوان
یک کمیت کلیدی دیگر به صورت زیر تعریف میشود [:]11
𝐿
𝑙𝐶
2
=
) = (tan 𝛼1 − tan 𝛼2
𝜓 𝑑𝐶 𝐷

که در این رابطه 𝛼1 ،و  𝛼2به ترتیب زاویه جریان ورودی و خروجی میباشند .پارامتر 𝜓 نیز به صورت زیر
محاسبه میشود:
∗𝑃1∗ − 𝑃2
2
𝑚𝑣𝜌

1

=𝜓

2

در این رابطه 𝑚𝑣 مقدار «سرعت متوسط »1بوده و به صورت زیر به دست میآید:
𝑚𝛼 𝑣𝑚 = 𝑣𝑥 / cos

که در آن 𝑚𝛼 زاویه سرعت متوسط است که با استفاده از رابطه زیر حاصل میشود:
1
]) 𝛼𝑚 = tan−1 [ (tan 𝛼1 + tan 𝛼2
2

نکته ضروری این است که به علت دنباله تشکیل شده در پایین دست جریان ،پارامترهایی خروجی جریان
همچون  𝛼2و ∗ 𝑃2در راستای عمود بر محور زنجیره کمپرسور دارای مقادیر متفاوتی هستند؛ به همین دلیل
مقادیر متوسط این پارامترها به روش انتگرالی در همین راستا محاسبه میشوند.
طراحی مدل هندسی و تولید شبکه محاسباتی با استفاده از نرمافزار گمبیت 2نسخه  2/4انجام گرفته است.
در این تحقیق از سه نوع شبکه ،وابسته به شرایط و دقت مورد نیاز استفاده شده است .شکل ( )4شبکه
محاسباتی بهکارگرفته شده را نشان میدهد .همانگونه که ملاحظه میشود ،در نواحی نزدیک به پره و
الکترودهای محرک پلاسما ،از شبکه نوع  ،3Oدر فواصل دور از پرههای کمپرسور از شبکه نوع ∆4و در
پاییندست و بالادست جریان از شبکه نوع  1Hاستفاده شده و همچنین به منظور افزایش دقت محاسباتی ،در
نواحی اطراف الکترودها ،ابتدا و انتهای پره که گرادیان های شدیدی وجود دارد ،از شبکهبندی با تراکم
بیشتری بهره گرفته شده است .بهمنظور دستیابی به جواب های مستقل از شبکه ،با توجه به لزوم دقت بالای
محاسبات ،مطابق جدول ( )3نسبت ضریب برا به ضریب پسا در زاویه حمله  22درجه و عدد رینولدز
 210000در حضور محرک پلاسما برای شبکه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .همانگونه که
مشاهده میشود ،نسبت ضریب برا به ضریب پسا در شبکههایی با تعداد سلولهای  363710و 429329
تقریباً یکسان میباشد .بنابراین برای کاهش هزینههای محاسباتی در تحلیل عددی از شبکههای نزدیک به
تعداد سلول  363710بهره گرفته شده است.
1

Mean velocity
Gambit
3
O-grid
4
∆-grid
5
H-gird
2

191

بررسی عددی کنترل جدایش جریان در یک زنجیره ...

بحث و بررسی نتایج
بهمنظور بررسی صحت نتایج به دست آمده ،نتایج تحلیل عددی در دو بخش مجزا مورد ارزیابی قرار گرفته
است .در بخش اول صحت نتایج به دست آمده ناشی از شبیهسازی نیروی القایی محرک پلاسما بررسی شده
و در بخش دوم به بررسی صحت نتایج حاصل از شبیهسازی جریان سیال بر روی یک زنجیره کمپرسور
پرداخته شده است.
بهمنظور بررسی صحت نتایج ارایه شده در شبیهسازی نیروی القایی ناشی از محرک پلاسما ،نتایج تحلیل
عددی با نتایج سوزن و هوآنگ [ ]14مقایسه شده است .آنها به صورت عددی توزیع میدان الکتریکی و
چگالی جریان الکتریکی را با مدل ارائه شده ،بر روی یک صفحه تخت مورد بررسی قرار دادند.


شر مرزی متناو

پارامتر سیال 

مرز فو انی ) (top

روجی

top  bottom

شر مرزی متناو

S

1

شر مرزی متناو
S

ورودی

جریان ورودی

1.5C

AoA=1  

شر مرزی متناو

مرز زیرین )(bottom

2C

(الف)

(ب)

شکل -3نمایی از الف) دامنه محاسباتی جریان و نحوه قرارگیری محرکهای پلاسما بر روی پره
ب)پارامترهای زنجیره کمپرسور
جدول -3بررسی اثر تعداد شبکه محاسباتی در نسبت ضریب برا به ضریب پسا
تعداد شبکه محاسباتی

𝒍𝑪𝑪𝒅 ⁄

مقدار ا تلاف ()%

238433

61/96073

-

320021

66/93261

1/4120

383240

67/27114

0/1141

823323

67/27962

0/000016
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فواصل دور از تی ه

Δ  grid

پایین دس و با دس
H  grid

جریان

ا راف تی ه و ا کترود ا
O  grid

شکل -8نمایشی از شبکه محاسباتی به همراه نوع شبکه انتخاب شده در هر ناحیه

d1
ا کترود در تما

hd
he

با وا

he

ا کترود پوشیده شده

d2
ماده دی ا کتریک

d

d  0.5mm
hd  0.127 mm
he  0.102 mm
d 1  d 2  10 mm

شکل -5نمایی دو بعدی از هندسه مورد مطالعه سوزن و هوآنگ []14

هندسه مورد مطالعه سوزن و هوآنگ به همراه ابعاد مورد استفاده در شکل ( )1به صورت شماتیک نشان داده
شده است .مشابه وضعیت تجربی ،محاسبات در هوای ساکن انجام گرفته تا تزریق مومنتم خارجی به سیال
در حضور محرک پلاسما به خوبی مشاهده شود.
همانگونه که در شکل ( )6نمایش داده شده است ،برای حالتی که ولتاژ  1کیلوولت به الکترود
تزریقکننده اعمال شده است ،توزیع نیروی القایی حاصل از اعمال ولتاژ الکتریکی مقایسه شده است .پس از
اعمال ولتاژ الکتریکی مقدار چگالی بار الکتریکی در مکانی بالای الکترود پوشیده با ماده دیالکتریک به مقدار
بیشینه خود میرسد .همچنین تغییرات پتانسیل الکتریکی در فاصله بین دو الکترود بیشتر از سایر مناطق
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بوده و به این ترتیب با توجه به معادله ( )1انتظار میرود که نیروی الکتریکی حاصل از اعمال ولتاژ الکتریکی
در همین فاصله بیشتر بوده و جریان ثانویه تولیدی در اثر یونیزاسیون سیال دیالکتریک دارای قدرت
بیشتری باشد .همانگونه که ملاحظه میگردد ،بین نتایج عددی حاضر و نتایج عددی [ ]14تطابق مطلوبی
برقرار میباشد .از آنجایی که نتایج به دست آمده توسط سوزن و هوآنگ تنها در یک ولتاژ معین بوده و
محدود به توزیع حاصل از حل معادلات میدان الکتریکی میباشد ،بنابراین بهمنظور ارزیابی دقیقتر صحت
نتایج عددی ،نتایج شبیهسازی محرک پلاسما با نتایج تجربی دبیاسی وهمکاران [ ]19نیز مقایسه شده است.
با توجه به پارامترهای تعریف شده در شکل ( ،)1ابعاد هندسه مورد مطالعه در جدول ( )4ارائه شده است.
جدول -8ابعاد هندسه مورد مطالعه دبیاسی و همکاران []19
پارامتر

مقدار

𝟏𝒅

1 mm
11 mm
0/102 mm
0/127 mm
0

𝟐𝒅
𝒅𝒉
𝒆𝒉
𝒅𝚫





| f b |  max c max





| f b |  max c max
1
0.909091
0.818182
0.727273
0.636364
0.545455
0.454545
0.363636
0.272727
0.181818
0.0909091
0

(الف)

5200
4991.67
4783.33
4575
4366.67
4158.33
3950
3741.67
3533.33
3325
3116.67
2908.33
2700
2491.67
2283.33
2075
1866.67
1658.33
1450
1241.67
1033.33
825
616.667
408.333
320.234
200

(ب)

شکل -8توزیع نیروی القایی ناشی از محرک پلاسما الف) سوزن و هوآنگ و ب) تحلیل عددی حاضر

بهمنظور ارزیابی کمّی نتایج ،پروفیل سرعت جریان عبوری در شکل ( )7در مقطعی مشخص از صفحه برای
مدلهای مختلف آشفتگی رسم شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،استفاده از مدلهای
 𝑘 − ω SST ،Transition SSTو  𝑘 − 𝜀 Standardدر مقایسه با سایر مدلها از تطابق مطلوبی با
دادههای تجربی برخوردارند .در این میان ،مدل  Transition SSTو 𝑘 − ω SSTدر پیشبینی ضخامت لایه
مرزی نسبت به مدل  𝑘 − 𝜀 Standardعملکرد بهتری دارند.
بررسیهای بیشتر در مقاطع مختلف صفحه نشان میدهد که هر چند مدل  𝑘 − 𝜀 Standardدر
پیشبینی ضخامت لایه مرزی ضعیف عمل میکند اما در مقابل به خوبی توانسته است ،مقدار بیشینه سرعت
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را در مقاطع مختلف پیشبینی نماید که در شکل ( )1این مطلب به خوبی نشان داده شده است .شایان ذکر
است در این مطالعه به منظور مطالعات آتی در زنجیره کمپرسور از هندسه معرفی شده در جدول ()4
استفاده شده است.

]Experiment [19
Trans SST
k- SST
k- Standard
k- Standard
k- Realizable
k- RNG
k- Low Re

0.02

0.015

)Y (m
0.01

0.005

0
1

1.5

0.5

0

)U (m/s

شکل -2پروفیل سرعت جریان ،به همراه مقایسه مدلهای آشفتگی در فاصله  11میلیمتر بعد از الکترود در معرض هوا
0.024
]Experiment [19
Trans SST
k- SST
k- Standard

0.024

]Experiment [19
Trans SST
k- SST
k- Standard

0.02

0.02

0.016

0.8

)U (m/s

)Y (m

1.4

1.2

1

0.6

0.4

0.2

0

0.012

0.008

0.008

0.004

0.004

0

1.5

0.5

1

)U (m/s

(ب)

(الف)

شکل -4پروفیل سرعت جریان به همراه مقایسه مدلهای مختلف آشفتگی در مقاطع (الف)  20و
(ب)  30میلیمتر بعد از الکترود در معرض هوا

0

)Y (m

0.012

0.016
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1.4

1.2

1

0.8

Cp
0.6

0.4

]Experiment [15
]LES 3D [20
Trans SST
k- SST
k- Standard

0.2

0
1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

Percent of Chord

شکل -3توزیع ضریب فشار برای زنجیره کمپرسور با پروفیل ،AoA = 7° ،NACA 65-410
 𝛼1 = 45°و Re𝐶 = 250000

به منظور اعتبارسنجی تحلیل عددی ،نتایج مورد نظر با نتایج تجربی هریگ 1و همکاران [ ]11و همچنین
نتایج عددی مدیک 2و همکاران [ ]20مقایسه شده است .شکل ( )9توزیع ضریب فشار بر روی پره را برای
مدلهای مختلف آشفتگی نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود استفاده از مدلTransition SST
در مقایسه با سایر مدلهای استفاده شده در تحقیق حاضر ،از تطابق مطلوبی با دادههای تجربی برخوردار
است.
انتخاب مدلهای آشفتگی به گونهای بوده است که علاوه بر شبیهسازی جریان ،بهترین عملکرد را در
شبیه سازی نیروی القایی ناشی از محرک پلاسما داشته باشد .از طرف دیگر ،بیشینه خطای نسبی  10درصد
در مدلسازی دوبعدی در کنار بیشینه خطای نسبی  14درصد حاصل از نتایج تحلیل عددی سهبعدی مدیک
و همکاران نشان میدهد که میتوان با تقریب قابل قبولی از تأثیرات ناچیز جریانهای شعاعی صرفنظر کرده
و به شبیهسازی دوبعدی مسأله حاضر پرداخت.

نقش و تاژ اعما ی در عملکرد محرک پلاسما
مشاهدات تجربی استفاده از محرک پلاسما حاکی از آن است که پارامترهای شبیهسازی نیروی القایی حاصل
از محرک پلاسما با تغییر ولتاژ دچار تغییراتی می شود .نتایج به دست آمده توسط بوچمال ]21[ 3نشان
میدهد که پارامترهای مهم در شبیه سازی محرک پلاسما با استفاده از مدل الکترواستاتیک و در رأس آنها
𝑑𝜆 و 𝑥𝑎𝑚𝜌 ،با افزایش ولتاژ به صورت خطی تغییر میکنند .از طرفی نتایج حاصل از شبیهسازی پلاسما
توسط سوزن و هوآنگ ،تنها در یک ولتاژ صورت گرفته و پارامترهای مدل الکترواستاتیک در همان ولتاژ بر
اساس نتایج آزمایشگاهی به دست آمدهاند.
1

Herrig
Medic
3
Bouchmal
2

196

سال بیستم ،شماره چهارم ،زمستان 1397

نشریة پژوهشی مهندسی مکانیک ایران

با توجه به خطی بودن تغییرات پارامترها و مقادیر به دست آمده در یک ولتاژ ،روابط زیر برای مقادیر 𝑑𝜆 و
𝑥𝑎𝑚𝜌 پیشنهاد می شود:
)𝜆𝑑 = 10−4 (3.2596 V − 8.2979
)𝜌𝑚𝑎𝑥 = 10−4 (3.96 V − 9.79

نتایج تجربی استفاده از محرک پلاسما نشان می دهد که نیروی القایی محرک پلاسما با ولتاژ اعمالی رابطه
 𝐹𝐴𝑐 = 𝐶𝑉 7/2دارد که به قانون توانی  7/2موسوم است [ .]3بهمنظور ارزیابی صحت روابط ارائه شده ،مقدار
نیروی القایی ناشی از محرک پلاسما در ولتاژهای مختلف و برای هندسه سوزن و هوآنگ در شکل ( )10رسم
شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،استفاده از روابط ( )24و ( )21بهمنظور اصلاح مقادیر 𝑑𝜆 و 𝑥𝑎𝑚𝜌

در مقایسه با عدم تغییر آنها تطابق مطلوبتری با مشاهدات تجربی دارد.
بهمنظور ارزیابیهای بیشتر ،روابط اصلاح شده مقادیر 𝑑𝜆 و 𝑥𝑎𝑚𝜌 در ولتاژهای مختلف برای هندسه
دبیاسی و همکاران[ ]19نیز محاسبه و مطابق زیر میباشد:
)𝜆𝑑 = 10−4 (1.8094 V − 4.4753
)𝜌𝑚𝑎𝑥 = 10−4 (3.667 V − 9.335

0.016

7/2

F=CV
Present work
c & d=cte

0.012

)F (N.m3

0.008

0.004

16

12

14

10

)Vp-p (V

شکل -10نیروی القایی ناشی از محرک پلاسما در ولتاژهای مختلف برای هندسه سوزن و هوآنگ
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F=CV 7/2
Present work
c & d=cte

0.3
0.25
0.2
0.15
0.1

40

35

30

20

25

)F (N.m3

0.05

15

)Vp-p (V

شکل -11نیروی القایی ناشی از محرک پلاسما در ولتاژهای مختلف برای هندسه دبیاسی و همکاران []19

نتایج به دست آمده در محاسبه نیروی القایی ناشی از محرک پلاسما با استفاده از روابط ( )26و ( )27در
شکل ( )11نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،استفاده از مدل الکترواستاتیک همراه با
اصلاح مقادیر 𝑑𝜆 و 𝑥𝑎𝑚𝜌 در این هندسه نیز تطابق مطلوبتری با مشاهدات تجربی داشته است.

نیروی ا قایی محرک پلاسما
در شبیه سازی محرک پلاسما با استفاده از مدل الکترواستاتیک ،پس از حل معادلات ساده شده ماکسول و به
دست آوردن توزیع چگالی بار و پتانسیل الکتریکی ،نیروی القایی ناشی از محرک پلاسما حاصل میشود.
شکل ( )12نتایج حاصل از حل معادلات الکتریکی بر روی زنجیره کمپرسور محوری را نشان میدهد.
همانگونه که مشاهده میشود ،نیروی القایی ناشی از محرک پلاسما در انتهای الکترود در معرض هوا دارای
بیشترین مقدار است.
c UDS
 c 3

 UDS
 max0

max

1
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05

1
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1

(الف)

(ب)
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UDM-4

| f b |  max c max

15000
2.2E+06
2.05333E+06
14000
13000
1.90667E+06
12000
1.76E+06
11000
1.61333E+06
10000
1.46667E+06
9000
1.32E+06
8000
1.17333E+06
7000
1.02667E+06
6000
880000
5000
733333
4000
586667
3000
440000
2000
293333
1000
146667
00

(ج)
شکل -12توزیع الف) پتانسیل الکتریکی ب) چگالی بار الکتریکی ج) نیروی حجمی تولید شده محرکهای پلاسما
در زنجیره کمپرسور در ولتاژ  20کیلوولت

نقش محرک پلاسمای غیرفعال بر عملکرد زنجیره کمپرسور
یکی از مهمترین مزیتهای استفاده از محرک پلاسما در مقایسه با سایر روشهای فعال و غیرفعال ،ابعاد
ناچیز تجهیزات آن میباشد ،بهطوری که در صورت عدم نیاز به راحتی میتوان آن را غیرفعال نمود.
شکل ( )13توزیع ضریب فشار بر روی پره را در حالتی که محرک پلاسما خاموش میباشد در مقایسه با عدم
بهکارگیری آن نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود ،ابعاد بسیار ناچیز تجهیزات پلاسما به گونهای
است که تأثیر آن بر جریان سیال تقریباً قابل صرف نظر کردن است.
بررسیهای بیشتر نشان میدهد که صرف قرارگیری تجهیزات محرک پلاسما ،بدون استفاده از آن ،تنها
0/23درصد اتلاف انرژی را با خود به همراه خواهد داشت که خود گواه بر این مطلب است.

تأثیر و تاژ اعما ی محرک پلاسما در عملکرد زنجیره کمپرسور
حفظ حجم بالایی از تخلیه الکتریکی بدون ایجاد پدیده قوس الکتریکی ،یکی از مهمترین مشخصههای
استفاده از محرک پلاسما به عنوان ابزاری برای کنترل جریان است .تخلیه الکتریکی پس از اعمال ولتاژ به دو
سر الکترودهای محرک پلاسما آغاز شده و با یونیزه نمودن و سپس برخورد ذرات باردار با هوا موجب انتقال
مومنتم میشود .نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش ولتاژ اعمالی به دو سر الکترودها ،افزایش
نیروی القایی را به همراه خواهد داشت .با توجه به پارامترهای کلیدی عنوان شده ،نسبت ضریب برا به ضریب
پسا در ولتاژهای مختلف در شکل ( )14رسم شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،در ولتاژهای پایین
به علت ک اهش نیروی القایی ،مومنتم سیال در مقایسه با مومنتم انتقالی بسیار بالا بوده و تغییرات چندان
قابل ملاحظه نمیباشند .اما به تدریج با افزایش ولتاژ و افزایش توانی نیروی القایی ،بهبود عملکرد زنجیره
کمپرسور با شیب بیشتری صورت میگیرد.
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4.5
PlasmaOFF
Without PlasmaActuator

4
3.5
3

Cp

2.5
2
1.5
1
0.5
0
0.8

1

0.4

0.6

0

0.2

Perent of Chord
°

شکل -13توزیع ضریب فشار بر روی پره در  𝛼1 = 45° ،AoA = 22و Re𝐶 = 250000
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شکل -18نسبت ضریب برا به پسا در ولتاژهای مختلف 𝛼1 = 45° ،AoA = 22° ،و Re𝐶 = 250000

تأثیر زاویه حمله در عملکرد محرک پلاسما
تغییرات فشار سیال در طول جریان ،تأثیر زیادی بر ارتفاع لایه مرزی سیال خواهد داشت .در اثر افزایش فشار
در طول جریان ،مومنتم سیال به خاطر وجود نیروی اصطکاک و نیروی فشار که هر دو در جهت مخالف
حرکت میباشند ،کاهش می یابد .در صورتی که تغییرات فشار زیاد باشد ،کاهش مومنتم سیال در داخل لایه
مرزی شدید بوده و حتی ممکن است که مقدار آن به صفر رسیده و در نهایت منجر به جدایش جریان شود.
زاویه حمله پره در زنجیره کمپرسور ،در کنار عواملی همچون عدد رینولدز از جمله عواملی است که در وقوع
این پدیده مؤثر است .افزایش زاویه حمله تا قبل از وقوع جدایش ،افزایش عملکرد پره را با خود به همراه دارد
ولی در صورتی که این زاویه از حد معینی افزایش یابد به علت وقوع جدایش ،عملکرد پره به شدت کاهش
مییابد .شکل ( )11خطوط جریان عبوری از پره ،در عدد رینولدز  210000و برای سه زاویه حمله ،16º
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 19/1ºو  22ºرا نشان میدهد .انتخاب این زوایا به گونهای است که عملکرد پلاسما در سه حالت جریان بدون
جدایش ( ،)16ºآستانه جدایش( )19/1ºو جدایش جریان ( )22ºمورد ارزیابی قرار گیرد .همانگونه که
مشاهده می شود ،محرک پلاسما منجر به تعویق جدایش جریان در زوایای حمله  19/1ºو  22ºاست.
شکل ( )16نیز نسبت ضریب برا به پسا در زوایای حمله مختلف را برای عدد رینولدز  210000نشان
میدهد .همانگونه که مشاهده می شود ،عملکرد محرک پلاسما به تدریج با افزایش زاویه حمله کاهش
می یابد .با افزایش زاویه حمله و پیدایش جدایش جریان ،بخش زیادی از تأثیر تزریق مومنتم ناشی از محرک
پلاسما به سیال ،در گردابههای تشکیل شده در ناحیه جدایش تضعیف شده و باعث کاهش عملکرد محرک
پلاسما میشود .بهطوری که بهکارگیری محرک پلاسما در زاویه حمله  ،16ºافزایش  21/3درصدی نسبت
ضریب برا به پسا را به همراه داشته و این در حالی است که در زاویه حمله  22ºاین مقدار به  11/7درصد
کاهش مییابد.

تأثیر مو عی

نصب محرک پلاسما

موقعیت مکانی نصب محرک های پلاسما ،نقش به سزایی در میزان کنترل جریان سیال خواهد داشت .به
همین منظور ،موقعیت های مختلف قرارگیری محرک پلاسما بر روی زنجیره کمپرسور مورد مطالعه قرار
گرفته است .در جدول ( )1این موقعیتها همراه با محل قرارگیری آنها مشخص شده است .موقعیتهای
معرفی شده در این جدول ،محل بیشترین نیروی القایی ناشی از محرکهای پلاسما ،یعنی انتهای الکترود در
معرض هوا را نشان میدهد .در شکل ( )17نسبت ضرایب برا به پسا به همراه ضریب فشار کل اتلافی برای
موقعیت های مختلف قرارگیری محرک پلاسما بر روی پره نشان داده شده است؛ در این نمودار 𝑥𝑃𝐴 = 0
معرف شرایط بدون استفاده از محرکهای پلاسما است .شکل ( )11نیز خطوط جریان عبوری در انتهای پره
را همراه با بهکارگیری محرک پلاسما در موقعیتهای مختلف قرارگیری آن بر روی پره نشان میدهد.
همانگونه که مشاهده میشود ،استفاده از محرک پلاسما در تمامی موقعیتهای تعریف شده ،باعث تعویق
جدایش جریان میشود .همانگونه که در این شکل ملاحظه میگردد ،بهکارگیری محرک پلاسما در نواحی
نزدیک به انتهای پره علی رغم انحراف شدیدتر جریان ،در تعویق جدایش جریان مؤثرتر بوده است.

(الف)

(ب)
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(ج)

(د)

(و )

(ه)

شکل -15خطوط جریان عبوری از زنجیره کمپرسور در زوایای حمله مختلف 𝛼1 = 45° ،𝑥𝑃𝐴 = 15 ،و = 𝑐Re
250000
الف) زاویه حمله  16ºبدون محرک پلاسما ب) زاویه حمله  16ºهمراه با محرک پلاسما
ج) زاویه حمله  1991ºبدون محرک پلاسما د) زاویه حمله  1991ºهمراه با محرک پلاسما
و) زاویه حمله  22ºبدون محرک پلاسما ه) زاویه حمله  22ºهمراه با محرک پلاسما
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شکل -18نسبت ضرایب برا به پسا در زوایای حمله مختلف برای  𝛼1 = 45° ،𝑥𝑃𝐴 = 15 ،و Re𝐶 = 250000

از طرفی همانگونه که در شکل ( )17ملاحظه میشود ،بهکارگیری محرک پلاسما در ابتدای پره ،یعنی 11
= 𝐴𝑃𝑥 علاوه بر نسبت ضریب برا به پسای بالاتر ،افت کمتری را به همراه دارد ،بهطوری که با  11/7درصد
بهبود ضریب برا به پسا 11/7 ،درصد کاهش فشار کل اتلافی را به دنبال داشته است .این در حالی است که با
توجه به شکل ( ،)11استفاده از محرک پلاسما در انتهای پره تعویق هرچه بیشتر جدایش جریان را موجب
میشود .این نتیجه از دو منظر قابل بررسی ا ست؛ در نگاه اول ،میزان انتقال انرژی محرک پلاسما به سیال در
موقعیت های مختلف قرارگیری محرک پلاسما با یکدیگر متفاوت بوده و تفکیک این مقدار انرژی در
حالتهای مختلف غیرممکن است .در نگاه دوم ،بهکارگیری محرک پلاسما در  ،𝑥𝑃𝐴 = 11کمترین میزان
انحراف جریان را موجب میشود و با نزدیکتر شدن قرارگیری محرک پلاسما به انتهای پره ،همانگونه که در
شکل (( )11ز) مشاهده میگردد ،انحراف به بیشینه مقدار خود میرسد .این انحراف میتواند تلفاتی را با خود
همراه داشته باشد که در مقایسه با مقدار مومنتم القایی به سیال توسط محرکهای پلاسما قابل ملاحظه
باشد .در مجموع نتایج به دست آمده نشان می دهد که استفاده از محرک پلاسما در تمامی موقعیتها ،باعث
بهبود عملکرد زنجیره کمپرسور خواهد شد.
جدول -5موقعیتهای مختلف نصب الکترودهای محرک پلاسما
شماره

موقعیت قرارگیری (درصد طول وتر) ) 𝑨𝑷𝒙(

1
2
3
4
1
6

11
31
10
61
70
10
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شکل -12نسبت ضرایب برا به پسا و ضریب فشار کل اتلافی برای موقعیتهای مختلف قرارگیری محرک پلاسما
بر روی پره در  𝛼1 = 45° ،AoA = 22°و Re𝐶 = 250000

نتیجهگیری
در این تحقیق ابتدا شبیه سازی عددی محرک پلاسما با استفاده از یک مدل الکترواستاتیک انجام شده است.
سپس از این ابزار به عنوان یک روش فعال در کنترل جریان سیال به منظور بهبود عملکرد زنجیره کمپرسور
محوری و تعویق جدایش جریان استفاده شده که مهمترین نتایج آن به صورت زیر است:
 در بررسی مدلهای مختلف آشفتگی ،مدلهای Transition SSTو  𝑘 − ω SSTدر پیشبینی ضخامت
لایه مرزی و مدل  𝑘 − 𝜀 Standardدر پیشبینی بیشینه سرعت در مقاطع مختلف در لایه مرزی
عملکرد مطلوبتری از خود نشان می دهند.
 پارامترهای ثابت در شبیهسازی محرک پلاسما با استفاده از مدل الکترواستاتیک برای استفاده در
ولتاژهای مختلف اصلاح شده است.
 اثرات بهکارگیری محرک پلاسما به صورت غیرفعال ،علی رغم حضور آن بر روی پره ،بسیار ناچیز بوده و
تنها  0/23درصد اتلاف انرژی را به همراه دارد که از این جهت نسبت به سایر روشهای کنترل فعال و
غیرفعال برتری دارد.
 عملکرد محرک پلاسما بهمنظور بهبود کارایی زنجیره کمپرسور ،با افزایش ولتاژ اعمالی به صورت توانی
افزایش مییابد ،بهطوری که در ولتاژ  20کیلوولت ،ضمن تعویق هر چه بیشتر جدایش جریان 11/7
درصد افزایش ضریب برا به پسا را منجر میشود.
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(ز)

شکل -14خطوط جریان عبوری از انتهای پره در  𝛼1 = 45° ،AoA = 22°و Re𝑐 = 250000
الف) بدون محرک پلاسما و استفاده از محرک پلاسما در موقعیتهای ب)  11درصد ،ج)  31درصد ،د)  10درصد،
ه)  61درصد ،و)  70درصد ،ز)  10درصد از طول وتر
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 باعث کاهش کارایی محرک پلاسما در کنترل جریان میشود چرا که بخش زیادی از، افزایش زاویه حمله
 در گردابههای تشکیل شده در ناحیه جدایش،تأثیر تزریق مومنتم ناشی از محرک پلاسما به سیال
.تضعیف می گردد
 بهترین عملکرد را نسبت به سایر موقعیتها، درصد طول وتر11  استفاده از محرک پلاسما در موقعیت
.برای بهبود کارایی زنجیره کمپرسور دارد
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فهرس
𝑨𝒐𝑨
𝒄
𝒑𝑪
𝑫
𝒅
𝑬
⃗⃗
𝒃𝒇
𝒌
𝒎
𝑷
𝒆𝑹
𝒕
𝑻
𝒎𝒗
𝑽
⃗⃗
𝑽
𝒙

نماد ای انگلیسی
زاویه حمله ()Degree
طول وتر ()m
ضریب فشار
القای الکتریکی ()Cm-2
طول الکترودها ()m
میدان الکتریکی ()NC-1
بردار نیروی حجمی ()Nm-3
انرژی جنبشی آشفتگی ()J
جرم ذره ()kg
فشار ()pa
عدد رینولدز
زمان ()s
دما ()K
سرعت متوسط ()ms-1
پتانسیل الکتریکی ()V
بردار سرعت ()ms-1
موقعیت طولی ()%

نماد ای یونانی
𝜶
𝜺
𝒃𝒂𝜺
𝟎𝜺
𝒓𝜺
𝑫𝝀
𝒎𝝁
𝝃
𝚽
𝝓
𝝋
𝒄𝝆
𝝎

زاویه جریان ()Degree
نرخ اتلاف انرژی جنبشی آشفتگی ()W
ثابت گذردهی ()C2N-1 m-2
ثابت گذردهی محیط آزاد ()C2N-1 m-2
ثابت گذردهی نسبی
طول دبای ()m
پارامتر موقعیت برای تابع توزیع گاوسی ()m
ضریب فشار کل اتلافی
پتانسیل الکتریکی کل ()V
پتانسیل الکتریکی ناشی از میدان خارجی ()V
پتانسیل الکتریکی ناشی از میدان داخلی ()V
چگالی بار الکتریکی ()C2m-3
نرخ اتلاف مخصوص ()s-1
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)rads-1( فرکانس موج
)m( متغیر مقیاس برای تابع توزیع گاوسی

201

𝝎𝒕
𝝈𝒈

با انویس
کل
مقدار متوسط
بیشینه
کمینه

∗
̅
𝒎𝒂𝒙
𝒎𝒊𝒏

زیرنویس
اولیه
ورودی
خروجی
محرک پلاسما
)x مؤلفه افقی (در راستای
)y مؤلفه عمودی (در راستای

𝟎
𝟏
𝟐
𝑷𝑨
𝒙
𝒚

J. Roth, D. Sherman, S. Wilkinson, Boundary layer flow control with a one atmosphere uniform glow discharge surface plasma, 36th AIAA Aerospace Sciences Meet ing and Exhibit, 1998, p. 328.
M. R iherd , S. Roy, Measurements and simulations of a channel flow powered by plasma actuators, Journal of applied physics, vol. 112, p. 053303, 2012.
C. L. Enloe, T. E. McL aughlin, R. D. Van Dyken, K. Kachner, E. J. Jumper, T. C. Corke, et al., Mechanisms and responses of a dielectr ic barrier plasma ac tuator: Geometric effects , AIAA journal, vol. 42 , No. 3 , pp. 595 -604, 2004.
S. T. S. Seyed, A. Shadaram, M. Mirza ei, Experimental investigation of geometric and electri cal characterist ics by measurements of the ind uced flow velocity , Modares Mechanical Engineering , vol. 12 , No. 5 , pp. 132 -145, 2013.
C.-C. Wang, S. Roy, Active cooling of turbine blades using horse-shoe plasma actuator, 47th AIAA Aerospace Sciences Meet ing including The New Horizons Forum and Aerospace Exposition , 2009, p. 679.
A. Salmasi, A. Shadaram, M. M irzae i, T. A. Shams, Numerical and experimental investigat ion on the effect of a plasma actuator on nlf0414 airfoils'efficiency after the sta ll, Modares Mechanical Engin eerin , vol. 12 , No. 6 , pp. 104 -116, 2013.
A. Rafi, N. Amanifard, H. M. Deylami, F. Dolati, Nu merical investigat ion of the plasma actuator effects on the flow field and heat transfer coefficient in a fl at channel, Modares Mechanical Engineering, vol. 15 , No. 6 , 2015.
T. N. Jukes, K.-S. Choi, Control of unsteady flow separation over a circular cylinder using dielectric-b arrier-discharge surface plasma, Physics of Fluids, vol. 21 , No. 9 , p. 094106, 2009.
J. Huang, T. C. Corke, F. O. Thomas, Plasma a ctuators for separation control of low-pressure turbine blades, AIAA journal, vol. 44 , No. 1 , pp. 5 1-57, 2006.
M. G. De Giorgi, A. Ficare lla , F. Marra, E. Pes cini, Micro DBD plasma ac tuators for flow separation control on a low pressure turbine at high alti tude flight operating conditions of aircraft engines, Applied Thermal Engineering, vol. 114, pp. 511 -522, 2017/03/05/ 2017.
J. R. Roth, D. M. Sherman, S. P. Wilkinson, Electrohydrodynamic flow control with a glow-discharge surface plasma, AIAA journal, vol. 38 , No. 7 , pp. 1166 -1172, 2000.
W. Shyy, B. Jayaraman, A. Andersson, Modeling of glow discharge-induced fluid dynamics, Journal of applied physics, vol. 92 , No. 11 , pp. 6434-6443, 2002.
D. Orlov, T. Corke, M. Patel , El ectri c circui t model for aerodynamic plasma actuator, in 44th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, 2006, p. 1206.
Y. Suzen, G. Huang, J. Jacob, D. Ashpis, Numerical simula tions of plasma b ased flow control applications, 35th AIAA Fluid Dynamics Conference and Exhib it, 2005, p. 4633.
L. J. Herrig, J. C . Emery, J. R . Erwin, Systemati c two -dimensional cascade tests of NACA 65 -series compressor blades at low speeds, National Advisory Committee For Aeronautics, TN. 3916, 1957.
C. Berbente, I. C. Andrei, N. M . Ene, F. Frunzulica, E . Koro dy, Special Topics on Map Meshing in Turbomachinery, Periodica Polytechnica. Transportation Engineering, vol. 34 , No. 1 , p. 59, 2006.
Y.-h. Li, Y. Wu, M. Zhou, C.-b. Su, X.-w. Zhang, J.-q. Zhu, Control of the corner separation in a compressor cascade by steady and unstead y plasma aerodynamic actuation, Experiments in f luids, vol. 48 , No. 6 , pp. 1015 -1023, 2010.
S. L. Dixon, C. Hall , Fluid mechanics and thermodynamics of turbomachinery: Butterworth -Heinemann, 2010.
M. Debiasi, J.-M. Li, Experimental study of a DBD-plasma driven channel flow, in 49th AIAA Aerospace Sciences Meeting including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition , 2011, p. 954.
G. Medic, V. Zhang, G. Wang, J. Joo, O. P. Sharma, Prediction of transition and losses in compressor cascad es using large-eddy simulation, Journal of Turbomachinery, vol. 138 , No. 12 , p. 121001, 2016.
A. Bouchmal, Modeling of dielectric-barrier discharge actuator, Master of Science Thesis, Delft University of Technology, 2011.

]1 [
]2 [
]3 [
]4 [
]5 [
]6 [
]7 [
]8 [
]9 [
]11[
]11[
]12[
]13[
]14[
]15[
]16[
]17[
]18[
]19[
]21[
]21[

209

... بررسی عددی کنترل جدایش جریان در یک زنجیره

Abstract
Interest in plasma actuator as an active flow control has grown rapidly in the last years.
Plasma actuator consists of a pair of electrodes that are separated by a dielectric material.
Applying voltage to the electrodes, results in a body force that act on the flow field and is
used in order to control it. Plasma actuator by imparting momentum is able to tangentially
accelerate the flow field that can be used for flow control purpose such as boundary layer
transition control, drag reduction, lift enhancement, and flow separation control.
This work involves the documentation and control of leading-edge separation control that
occurs on an axial compressor cascade at high angle of attack. To study the effect of control
technique, a 2-D numerical investigation were performed in presence of varying plasma
actuator voltage and location in different flow characteristics such as stream line, pressure and
lift-to-drag ratio. The results show that plasma actuator reduce energy losses and a lift-to-drag
ratio enhanced of up to 18% can be obtain by using plasma actuator at 15% of the blade chord
length. The control effect obtain by the plasma actuator in low Reynolds number is more
effective and increasing the applied voltage improves the performance of the compressor
cascade by increasing the induced body force.

