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 Reعدد رينولدز ميباشد .با مقايسه معادالت ( )2و ( )9ديده
ميشود که عملگ ر  divمتناظر با ماتري س  Gو عملگر
 gradمتناظر با ماتريس  Bاست .بنابراين معادالت ناوير-
استوکس از نوع معادالت ديفرانسیل جبری ميباشد
[54و .]55يکي از راهکارها برای حل معادالت ديفرانسیل-
جبری مشتق گرفتن از محدوديت جبری و رسیدن به يک
سیستم از معادالت ديفرانسیل معمولي ميباشد .اما مشتق
گرفتن باعث بروز ناپايداری در حل عددی اين معادالت
خواهد شد .يکي از راهکارها برای غلبه بر اين مشکل ،منظم
سازی است .در روش منظم سازی معادالت به گونهای
فرمولبندی ميشوند که دستگاه معادالت ديفرانسیل -جبری
بدون نیاز به مشتق گیری به دستگاه معادالت ديفرانسیل
معمولي تبديل ميشود .در ادامه ،اين روش را برای معادالت
ناوير -استوکس بکار خواهیم برد .منظم سازی به گونهای
است که شرايط اولیه برای فشار الزم نیست .دستگاه معادالت
بدست آمده را به کمک توابع شعاعي حل ميکنیم.

 - 1مقدمه
معادالت ناوير-استوکس از اساسيترين معادالت در دينامیک
سیاالت محاسباتي هستند .اين معادالت برای شبیهسازی و
حل میدان جريان بسیاری از مسايل کاربردی از جمله در
توربوماشینها ،جريان حول شناورها و برخورد موج با آنها و
حتي سوخت و احتراق موتورهای درونسوز و برونسوز
کاربرد دارد .با توجه به اهمیت اين معادالت از يکسو و امکان
پذير نبودن حل دقیق آنها از سوی ديگر ،در اين مقاله به
دنبال ارايه يک روش عددی مناسب برای حل آنها خواهیم
بود.
توابع پايه شعاعي يک ابزار بسیار کارا برای حل معادالت
ديفرانسیل با مشتقات جزيي ميباشند [ .]9-5اين روشها
به طور گسترده برای حل معادالت بیضوی ،سهموی و
هذلولوی بکار برده ميشوند [ 7و  .]1دقت باال از مرتبه نمايي
و سادگي در پیاده سازی خصوصاً در ابعاد باال از مهمترين
ويژگي آنها ميباشند[ .]6همچنین روشهای توابع پايه
شعاعي برای حل مساله به شبکه نیاز ندارد و تنها از
مجموعهای از نقاط در دامنه استفاده ميکند .از اين رو روش
توابع پايه شعاعي جز روشهای بدون شبکه ميباشد و اين
خاصیت سبب ميشود تا بتوان روش را برای مسايل با هندسه
نامنظم نیز بکار برد .در اين مقاله توابع پايه شعاعي را برای
حل معادالت ناوير -استوکس به کار خواهیم برد .برای اين
منظور معادالت ناوير -استوکس را به عنوان معادالت
ديفرانسیل -جبری در نظر خواهیم گرفت [ .]3-4در حالت
کلي تابع برداری

 -2منظم سازی
منظم سازی ،روشي را ارايه ميدهد که بدون مشتق گرفتن
از يک معادله ديفرانسیل -جبری آن را به يک دستگاه
معادالت ديفرانسیل معمولي تبديل کنیم و با مشکل
ناپايداری مواجه نشويم [54و.]55
معادله ديفرانسیل -جبری زير را در نظر بگیريد:
x   f (x , t )  B (x , t ) y ,
()7
0  g (x , t ).
اگر محدوديت )  0  g (x , tموجود در معادالت ( )7را با

F t , x , x '  0,

()5

شرط  x, y  y  g  x, t 

يک معادله ديفرانسیل -جبری است هرگاه  Fمنفرد باشد.
x



يک دستگاه معادالت ديفرانسیل معمولي تبديل ميشود .در

اينج ا  و  T  x, y به ترتیب پارامتر و ماتريس منظم

dx
 f  x , t   B t  y ,
dt
0  G  t  x  r t   g  x , t  .

سازی ميباشند[ .]5پارامت ر  مقداری بسیار کوچک
ميباشد بطوريک ه  ،  T 1  x, t  y  0بنابراين جايگزيني

معادالت ناوير -استوکس به فرم زير را در نظر بگیريد:
1
U  gradp  f ,
Re

فوق محدوديت مساله را برآورد ميکند .اما مشکل منظم
سازی اين است که  مقداری کوچک است و مقادير کوچک
 باعث سخت شدن مساله ميشوند .برای حل اين مسايل
الزم است تا طول گامهای بسیار کوچک را در روشهای صريح

U t  (U .grad )U 

()9

divU  0,
 a.

t 0

U

 b,



 ،  Tو يا به طور معادل

ب ا  y  1 T  x, y  g  x, t جايگزين کنیم معادله ( )7به

يکي از فرمهای معروف معادالت ديفرانسیل -جبری فرم
هزنبرگ بوده و به صورت زير مي باشد:
()2

1

U
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و )  ، s  1, 2,...m y (sدنبالهای از توابع هستند که به  xو
 yهمگرا ميباشند .ماتري س  Tو پارامتر  ، به ترتیب
ماتريس و پارامتر منظم سازی ميباشند .مقادير  1و  2
پارامترهای بام گارت نامیده ميشوند .در صورتي که 1  0
روش صريح خواهد بود .با قرار دادن  1  0و  2  1
معادله ( )6به معادله زير تبديل ميشود:

انتخاب کنیم .برای رفع اين مشکل از تکنیک پايداری بام
گارت 5استفاده ميکنیم.
 -1-2تکنيک پایداری بام گارت
در سال  5344بام گارت محدوديت ( )7را با محدوديت زير
برای يک معادله ديفرانسیل -جبری جايگزين کرد[.]52
d
g  x , t    2 g  x , t   0.
dt

()1

1



 
1


 T  x   ,t  g  x   ,t   ,


 f x s  , t  B x s  ,t 

(4الف)

الزم به ذکر است در معادله (  2  0 ،)1و در نتیجه مقدار
)  g ( x, tبه طور نمايي بر حسب زمان کاهش مييابد.





 x   ,t  g  x   ,t  .

(4ب)

s

s

T

s

  s 1
y


s

s

x   

1



y  s   y  s 1 

تکنیک پايداری بام گارت به طور وسیع ،برای حل معادالت
ديفرانسیل -جبری مورد استفاده قرار گرفته است اما مشکل
اين تکنیک در انتخاب مقادير مناسب پارامترها است که
همیشه به راحتي صورت نميگیرد .همچنین انتخاب
نامناسب اين پارامترها ممکن است باعث حل نه چندان
مناسب مساله شود.
اما روش بام گارت ايده مهمي برای روش منظم سازی
دنبالهای است که ميتواند برای معادالت ديفرانسیل -جبری
و به فرم ( )2مورد استفاده قرار گیرد.

که همان محدوديت اعمال شده در معادله ( )7است .مقادير
اولیه  xبايد مشخص باشند .اين مقادير همان شرايط اولیه
مساله ميباشند .همچنین يک مقدار اولیه اختیاری دلخواه

 -3روش منظم سازی دنبالهای

ميشود .در ادامه الگوريتم روش آمده است.

با توجه به (4ب) ميتوان نوشت:

با توجه به اينکه مقادي ر  و)
هستند رابطه زير را داريم:





s

s

برای  ، s  2,3,..., mقرار دهید . x 0 s   x 0

الف -از  x 0 s استفاده کنید تا (4ب) را برای بدست آوردن

 s  1, 2,3,..., m ، y 0 s   x 0حل نمايد.
ب -با توجه به اينکه  ، 1  0با استفاده از (4الف) مقدار

 x n s1را محاسبه نمايید .خطای روش منظم سازی برای حل
معادله ( )7عبارتست از:
x ( m ) (t )  x (t )  O ( m )  O (h p ).

s

s

در اينجا  pمرتبه روشي است که معادالت را با آن حل
ميشود.

1



1
y  s   y  s 1  T x  s  , t 

()6









 -4الگوریتم روش منظم سازی

s 1

s



y

 ( yکوچک

برای ) y (0بايد تعیین شود ،که معموالً  y (0)  0اختیار

 x     f  x   ,t   B  x   ,t  
   1
 d

 T  x   , t  
g  x   ,t    g  x ,t   ,
y

dt



) (s



s 1

s 

 y  s   y  s 1  0  T (x (s ) , t ) g x s  , t ,

ايده اصلي روش منظم سازی دنبالهای اين است که به جای
حل يک مساله سخت ،دنبالهای از معادالت را که از سختي
کمتری برخوردارند حل ميکند .روش منظم سازی ميتواند
به عنوان روشي کامال صريح انجام شود .در اين قسمت
الگوريتم اين روش را ارايه ميکنیم که به حل معادالت
ديفرانسیل -جبری ميپردازد .روش منظم سازی بر پايه
ايدههايي از کار بام گارت و روشهای عددی برای بهینه
سازی مساي ل مقید ،استوار است .اين روش برای معادالت
ديفرانسیل -جبری با صورت زير است:

2









 y s   y  s 1  T (x (s ) , t ) g x  s  , t .

 -5منظمسازی دنبالهای برای حل معادالت ناویر-







استوکس

 d

s 
s 
1 dt g x , t   2 g x , t  .
x s 
Baumgarte

معادالت تراکم ناپذير ناوير -استوکس به صورت زير است:

1
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()4

1
U  grad   f ,
Re

N

u xn (x )    jn  x ( x  x j ).

U t  (U .grad )U 

2

divU  0,
 a.

t 0

 b,

U

ساير مشتقات  uو همچنین مقادير  p ، vو مشتقات آنها
بطور مشابه بدست ميآيند .با قرار دادن اين مقادير در
معادالت ( )3به پیادهسازی الگوريتم  SRMميپردازيم .در
ادامه ايده منظمسازی دنبالهای را همراه با روش توابع شعاعي
برای حل معادالت ناوير -استوکس بکار خواهیم برد.

U



در اينج ا  Reعدد رينولدز ميباشد و معادالت بدون بعد
ميباشند .با پیادهسازی روش منظمسازی با  1  0برای
معادالت فوق ،دنبالهای از معادالت به صورت زير بدست
ميآيند:
) (s

 U ( s )   grad divU (s )    U (s ) .grad U
t

1
U ( s )   gradP (s 1)   f ,
Re

 -6نتایج عددی



در اين قسمت روش را برای معادالت ناوير -استوکس بکار
خواهیم برد .به عنوان مثال ناحیه مربعي شکل ( )5که سیال
با سرعت ثابت در قسمت پايین آن حرکت مي کند ،را در
نظر بگیريد.

1
P (s )  P (s 1)  divU (s ) ,

()3



 a.

t 0

j 1

) U (s

در ادامه به معرفي روش توابع پايه شعاعي ميپردازيم که
برای حل معادالت ( )3بکار خواهد رفت.
 -4توابع پایه شعاعی
انواع مختلفي از توابع شعاعي برای حل معادالت ديفرانسیل
با مشتقات جزيي معرفي شدهاند [ 1 ،7 ،5و  .]59يکي از
معروفترين اين توابع ،تابع چند ربعي ميباشد که به صورت
زير تعريف مي شود:

شکل ( )1مسير حرکت سيال.

حرکت سیال در قسمت پايین ،باعث ايجاد چرخش در حفره
مربعي شکل ميشود .سرعت و فشار در اين ناحیه با معادالت
ناوير استوکس بیان ميشوند .مساله را در دو حالت مختلف
حل خواهیم کرد .در حالت اول جواب دقیق مساله مشخص
است .با داشتن جواب دقیق در اين حالت مقدار خطای مطلق
را بدست ميآوريم و نمودار خطاها را نیز رسم ميکنیم تا
کارايي روش مشخص شود .در ادامه روش را برای حل
معادالتي بکار ميبريم که جواب دقیق آن مشخص نیست و
در مسايل کاربردی بیشتر با آن مواجه هستیم.

 (r)= 1  (cr ) 2 ,
 cپارامتر شکل نام دارد و بر دقت جواب اثرگذار است [.]57
هر چه  cکوچکتر انتخاب شود جواب مساله دقیقتر خواهد
بود.
فرض کنید که  {x j } jj 1Nدر ناحیه  داده شده باشد.
برای حل معادله به کمک توابع شعاعي ،جواب در گام زماني
 t nبه صورت زير تقريب زده ميشود:
N

u (x )    jn  ( x  x j ).
n

2

مثال :1

j 1

معادالت را برای حالتي حل خواهیم کرد که جواب دقیق آن
به صورت زير است:

با توجه به اينکه روشي صريح برای حل معادالت به کار گرفته
شده است ،جواب )  u n (xرا در زمان  t nداريم درنتیجه

u  50x 2 (1  x ) 2 y (1  y )(1  2 y )(1  e t ),

برای بدست آوردن ضرايب   jnشرايط زير را اعمال ميکنیم:

v  50 y 2 (1  y ) 2 x (1  x )(1  2x )(1  e t ),

u n (x i )  uen (x i ), i  1...n .

x
y
1
 2)  y (  2)  ](1  e t ) 2 .
2
2
3

که )  uen (xمقدار جواب در زمان  t nاست .با اعمال شرط

( p  [x

برای اين منظور از  544نقطه يکنواخت در دامنه 

فوق ضرايب   jnبدست ميآيند و ميتوان ساير مشتقات

استفاده خواهیم کرد .مجموعه نقاط استفاده شده در اين
مثال در شکل ( )2رسم شده است.

)  u n (x , tرا تقريب زد .به عنوان مثال
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شکل ( )2مجموعه  111نقطه یکنواخت استفاده شده که برای

شکل ( )5جواب تقریبی  uبرای مثال  1به ازای  Re=111در زمان

حل معادالت استفاده شده است.

.t=1

با انتخاب    / 1 ، t  5 e-1و  Re  544به حل
معادالت فوق مي پردازيم .مسیرهای واقعي و تقريبي جريان
برای مساله فوق در زمان  t=5در شکلهای ( )9و ( )7رسم
شده است .همچنین جوابهای تقريبي حاصل برای  uو v
در شکلهای ( )1و ( )6رسم شده است .مقدار خطای مطلق
روش در زمان  t=1در شکلهای ( )4و ( )4رسم شده است.

شکل ( )6جواب تقریبی  vبرای مثال  1به ازای  Re=111در زمان
.t=1

شکل ( )3مسير دقيق خطوط جریان برای مثال  1به ازای
 Re=111در زمان .t=1

شکل ( )7خطای مطلق  uبرای مثال  1به ازای  Re=111در زمان
.t=1

يکي از مزيتهای روش توابع پايه شعاعي برای حل معادالت
نسبببت به روشهای تفاضببالت متناهي و اجزا متناهي اين
اسبببت که با تعداد نقاط کمتری ميتوان جواب با دقت قابل
قبول را بدسبت آورد .مثال در روش تفاضالت متناهي اگر از
يک شبببکه به ابعاد  100×100اسببتفاده کنیم نتايج و دقت
جو اب مشابه دقت جواب بدست آمده در اين مثال است که
تنها از  N=100نقطه گرهای استفاده شده است [.]55

شکل ( )4مسير تقریبی جریان برای مثال  1به ازای  Re=111در
زمان  t=1که با استفاده از توابع شعاعی بدست آمده است.
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 -7نتيجه گيری
معادالت ناوير-استوکس از نوع معادالت ديفرانسیل -جبری
ميباشبببند .يکي از راهها برای حل معادالت ديفرانسبببیل-
جبری ،مشبببتق گرفتن و تببديبل آنها به يک دسبببتگاه از
معادالت ديفرانسبیل معمولي است .از طرفي مشتق گرفتن
از معادالت موجب بروز ناپايداری در حل تقريبي آنها خواهد
شببد .يک ايده برای تبديل اين معادالت به يک دسببتگاه از
معادالت ديفرانسیل معمولي استفاده از تکنیک منظم سازی
است .در اين مقاله روشهای توابع پايه شعاعي همراه با ايده
منظم سببازی دنبالهای برای حل معادالت ناوير -اسببتوکس
بکار گرفته شبده است .نتايج عددی نشان ميدهد که روش
توابع پايه شبعاعي در مقايسه با روشهای تفاضالت متناهي
ببا تعبداد نقباط کمتر در دامنبه ميتواند جواب قابل قبول
مساله را بدست آورد.
با توجه به اينکه روشهای توابع پايه شببعاعي جز روشهای
بدون شبکه ميباشند ،روش بکار رفته در اين کار را ميتوان
برای حل معادالت با هندسه نامنظم نیز بکار برد.

شکل ( )8خطای مطلق  vبرای مثال  1به ازای  Re=111در زمان
.t=1

مثال :2
در اين قسمت معادالت ناوير -استوکس را که بیشتر جنبه
کاربردی دارد حل خواهیم کرد.
1
U  grad  ,
Re

U t  (U .grad )U 
divU  0,

 a.

t 0

U

 b,



U
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