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شبیهسازی خواص آیرودینامیکی جریان گاز رقیق بر روی پنل
DSMC ماهواره به روش
 نحوه شبیهسازی جریان گاز رقیق بر روی یک صفحه تخت و محاسبه،در این پژوهش
خواص آیرودینامیکی توسط نرمافزار شبیهسازی مستقیم مونتكارلو یا دی اس ام سی
 یکی از روشهای كارآمد در شبیهسازی جریان گاز رقیق.– اپنفوم بررسی شده است
 روش شبیهسازی مستقیم مونت كارلو یا دی اس ام سی،در شرایط بسیار غیرتعادلی
 در این بررسی با استفاده از.میباشد كه گاز بهصور ذره در نظر گرفته میشود
 اپنفوم نتایج حاصل از یک صفحه تخت در زاویه حمله صفر-نرمافزار دی اس ام سی
 درصد15  با نتایج موجود اعتبارسنجی نموده كه میزان خطا كمتر از،استخراج شده
 به بررسی جریان بر روی صفحه، در ادامه به عنوان نوآوری این پژوهش.میباشد
عمودی و محاسبه نیروهای آیرودینامیکی و همچنین اثر زوایای مختلف صفحه تخت
 نشان داده شده است كه ضریب درگ در حالت.بر روی پنل ماهواره پرداخته شده است
 روش و نرمافزار معرفی شده در این. برابر صفحه تخت میباشد10 صفحه عمودی
.پژوهش روشی قدرتمند در شبیهسازیهای مختلف در شرایط گاز رقیق است
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Simulation of Aerodynamic Properties of
Rarefied Gas Flow on Satellite Panel by
DSMC Method
In this research, the method of simulating the rarefied gas flow on a
flat plate and calculating aerodynamic properties have been
investigated using direct simulation Monte Carlo or DSMC-Open
Foam Software. One of the most efficient methods for simulating
rarefied gas flow in nonequilibrium conditions is the direct simulation
Monte Carlo or DSMC simulation method, in which the gas is
considered as a particle. In this study, using DSMC-OpenFoam
software, the results obtained from a flat plate at zero angle of attack
are validated with the available results, with the accuracy of less than
15% error. In the following as an innovation, the flow on the vertical
plane and the calculation of aerodynamic forces as well as the effect of
different angles of the flat plane on the satellite panel are investigated.
It has been shown that the drag coefficient in the vertical plane mode is
10 times that of the horizon flat plane. The method and software
introduced in this research is a powerful method for various
simulations of drag on satellites under rarefied gas condition.
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یکی از چالشهای موجود در طراحی و ساخت ماهواره و
میکروماهوارهها ،نحوه محاسبه نیروی پسا در شرایط گاز رقیق
است .در چنین پدیدههایی ،برخورد بین مولکولی تعیین كننده
رفتار ماكروسکوپی كمیتهای اصلی گاز میباشد و برای
شبیهسازی آنها نیاز به روشی متفاو نسبت به روشهای
كالسیک میباشد .روشهای كالسیک همانند معادال
ناویر-استوكس با فرض پیوستگی سیال بهدست آمده و در
محیط رقیق یا غیرتعادلی برقرار نیستند .جهت برطرف شدن
فرض نادرست پیوستگی سیال در شرایط گاز رقیق و
غیرتعادلی ،در روش شبیهسازی مستقیم مونتكارلو 1برخالف
روشهای مرسوم سیاال مبنی برحل معادال اویلر یا ناویر
استوكس ،حلی سازگار با معادال بولتزمن (در دو گام مستقل
شامل حركت ذرا و برخورد ذرا ) ارائه شده است [.]1-2
این عدم پیوستگی با عدد نادسن بیان میشود كه نسبت مسیر
آزاد مولکول ها به شاخص طولی میباشد .برای رژیمهای
جریان تقسیمبندیهای مختلفی بر مبنای عدد نادسن ارائه
شده است كه بر اساس یکی از رایجترین آنها عدد نادسن
پایین یا كمتر از  0/01به عنوان رژیم جریان پیوسته ،مابین
 0/01و  10رژیم گذرا و نهایتاً باالتر از این مقدار رژیم جریان

آزاد مولکولی نامیده میشود .در ارتفاعا باال چگالی كم است
بهطوریكه در مولکولها و اتمهای جریان اطراف ماهواره
برخورد بسیار كمی وجود دارد .این رژیم جریان رقیق است كه
میتواند با استفاده از روش شبیهسازی مستقیم مونتكارلو
محاسبه شود و در همگرایی با راهحلهای معادله بولتزمن
است [.]3
روش شبیهسازی مستقیم مونتكارلو یک روش مبتنی
بر ذرا تصادفی برای شبیهسازی مشکال جریان گاز رقیق
است .این روش توسط بیرد 2در دهه  1960آغاز شد و از آن
زمان به یکی از روشهای پذیرفته شده برای حل جریانهای
گاز در رژیم عددی ناتعادل نادسن تبدیل شده است [.]4
تجزیه و تحلیل نیروهای آیرودینامیکی قسمتهای ارتفاع زیاد
از یک مسیر ورود مافوق صو به طور معمول با استفاده از
روش شبیهسازی مستقیم مونتكارلو انجام میشود .از جمله
اعتبارسنجی اجسام بازگشتی میتوان به تحقیقا بوید اشاره
نمود كه نتایج حاصل از كد عددی با نتایج موجود از پرتاب
فضاپیماهای مركوری ،جمینی و آپولو آورده شده است [.]6 .5
موضوع ضرایب پسا در گازهای رقیق در زمینه پرواز در ارتفاع
باال برای اولین بار در سال  1950توسط شامبرگ 3مطرح شد.
او این فرض را كرد كه سرعت فضاپیما بهمراتب از سرعت
حرارتی مولکولهای جوی بیشتر است و ضرایب پسا را برای
چندین شکل اساسی محاسبه كرد [ .]7سنتمن یک مدل
ضریب پسا تحلیلی مبتنی بر فیزیک ساخت كه به فرض
جریان هایپرترمال نیازی ندارد .فرمولهای سنتمن برای
ضرایب پسا اجازه میدهد تا یک ضریب لحاظ شده متغیر
(دمای بازتاب) كار را بسیار سازگار كند و درواقع ،معادال
هنوز هم بهطور گستردهای مورد استفاده قرار میگیرند [-8
 .]10مشخص شده است كه در ارتفاعا معین در مدار نزدیک
زمین ،مولکولها روی سطح ماهواره به هم چسبیده یا جذب
میشوند .این میتواند باعث شود نوع بازتاب تغییر كند كه بر
روی ضریب پسا اثر میگذارد .دادهها برای این كار از انواع
حسگرهای متصل به ماهواره ها ،ازجمله شتابسنج و
طیفسنج جرمی جمعآوری میشود .از این دادهها ،محاسبا
دقیقتر از مدل سنتمن برای محاسبه ضریب پسا تولید شده
است [ .]11-12دادههای محاسبه شده از شتابسنج در داخل
ماهواره در كنار شبیهسازی مستقیم مونتكارلو مقایسه
میشوند .دادههای محاسبا حاصل از شبیهسازی در  1درصد

2. Bird
)1. Direct Simulation Monte Carlo (DSMC

3. Schamberg
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دی اس ام سی فوم2حلگر شبیهسازی مستقیم مونتكارلو
برای دینامیک گاز رقیق در چارچوب نرمافزار اپنفوم و
بهصور شیءگرا (زبان  )C++پیادهسازی شده است .حلگر دی
اس ام سی فوم جهت حل جریانهای مافوق صو واكنشپذیر
و بدون واكنش در هندسههای ساده و پیچیده استفاده میشود
[ .]15بهدلیل نواقصی كه در روشهای مذكور وجود دارد ازجمله
نیاز به پارامترهای تجربی در روشهای وابسته به اطالعا
ماكروسکوپیک ،عدم دقت كافی در روشهای وابسته به
اطالعا میکروسکوپیک ،محاسبه نیروی پسا به روش
شبیهسازی مستقیم مونتكارلو جهت افزایش عمر مداری
ماهواره ،دلنستن زمان خروج ماهواره از مدار و جایگزین كردن
ماهواره جدید تحقیق حاضر انجام شده است .در این مقاله ابتدا
هندسه یک صفحه تخت بررسی و اعتبارسنجی شده است و در
ادامه به عنوان نوآوری به بررسی جریان بر روی یک صفحه
عمودی ،زاویهدار و محاسبه ضرایب آیرودینامیکی (نیروی درگ)
آن پرداخته شده است.

 -3روش عددی

1. Mehta
2. dsmcFoam

() 1

جمله اول نرخ تغییر تعداد مولکولها را بیان میكند .جمله
دوم تغییر در تعداد مولکولها در اثر حركت مولکولی و جمله
سوم تغییر در تعداد مولکولها در اثر یک میدان نیروی خارجی
میباشد .اساس روش شبیهسازی مستقیم مونتكارلو،
شبیهسازی جریان بر مبنای حلی سازگار با معادله بولتزمن
پایهگذاری شده است .سمت راست معادله بولتزمن اصطالحاً ترم
برخورد نامیده میشود ،تغییـر در وضـعیت مولکولها ناشی از
برخورد مولکولی را توصیف میكند و منبع مشکال در یافتن
راه حل است و سمت چپ معادله بولتزمن مربوط به حركت
ذرا است .الگوریتم شامل دو قسمت اصلی حركت و برخورد
ذرا است كه جدا از هم بررسی میشوند .توجه شود در این
روش فرض حركت ذرا مطابق با شرط اولیه گذاشته می شود
كه جهت سرعت در راستای افقی و عموی و مقدار ان مشخص
است .در صور برخورد تغییر در جهت و مقدار سرعت لحاظ
می شود .این روش جریانهای رقیق دو و سه بعدی را میتواند
مدل كند .در ابتدا ،شرایط اولیه ذرا مشخص شده و توزیع
ذرا در سلولها انجام میشود .در ادامه ،حركت ذرا در گام
زمانی مشخص انجام شده و شرایط مرزی اعمال میشود .در
این بررسی بدلیل گرمای سطح برخورد دیفیوژن مد نظر بوده
است كه خیلی متفاو با برخورد آینه ای نمی باشد ولی دقیقتر
است .سپس ،برخورد ذرا اعمال شده و موقعیت هر ذره دقیقاً
مشخص میگردد .در ادامه ،احتمال برخورد بررسی شده و در
صور پذیرش ،سرعتهای بعد از برخورد محاسبه میشود.
پس از آن تعدادی از ذرا كه برای محاسبه كمیتهای جریان
مناسباند نمونهگیری شده و خروجیهای الزم استخراج
میشوند .حال ذرا موقعیتها و سرعتهای جدیدی پیداكرده
و با شرایط جدید حلقه تکرار شده تا زمانی كه معیار بیشترین
تکرار ارضا شود .فلوچار روش شبیهسازی مستقیم مونتكارلو
بر اساس روش بولتزمن در شکل  1ارائه شده است [.]14 .11

 -4نتايج عددی
در این بخش به بررسی و ارزیابی نتایج بدست آمده از كد دی
اس ام سی فوم میپردازیم .حلگر دی اس ام سی فوم توانایی
انجام شبیهسازی حالت گذرا و حالت پایدار را دارد .برای محاسبا
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معادله بولتزمن جریان در همه رژیم ها ،پیوسته ،انتقالی و
مولکولی آزاد را توصیف می كند  .بر اساس بقاء تعداد
مولکول ها در یک المان حجمی و در یک المان فضای
سرعتی تعریف شده است كه به دلیل اتفاقی بودن رفتار گازها
می توان از این تابع توزیع سرعت برای توزیع چگالی
مولکول ها استفاده نمود .این یک معادله انتگرالی دیفرانسیلی
است كه توسط بولتزمن در سال  1872پیشنهاد شده است.
موارد محدود این معادله ،توصیف پیوسته را ارائه میدهد كه
معموالً بر اساس معادال اویلر یا ناویر استوكس است [.]16

47

از دادههای تجربی محاسبه شده از ماهواره قرار دارند .مهتا 1و
همکاران با اجرای شبیهسازیها بر روی اشکال اساسی ،به
محاسبه ضریب پسا پرداختند .این اشکال شامل یک كره ،یک
صفحه صاف و تعدادی استوانه مختلف است [.]13
نرم افزارهای مختلفی ازجمله نرمافزار )DSMC3D(DS3V
برد جهت انجام شبیهسازیها برای محاسبه ضرایب پسا بر
روی اجسام در مدار و ماهوارهها استفاده شده است و بهعنوان
یک نرم افزار گسترده در جامعه دینامیک رقیق مشاهده
میشود [.]14

معادله بولتزمن برای یک گاز رقیق ساده [ ]17به صور زیر
می باشد:
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حالت پایدار ،تمام خصوصیا گاز در یک دوره زمانی طوالنی و
در نتیجه اندازه نمونه بهاندازه كافی بزرگ اندازهگیری میشود كه
بهطور مؤثر پراكندگی آماری را كاهش میدهد .جریان یکنواخت
بر روی صفحه تخت در نظر گرفته شده است .شبکه مستطیلی با
تعداد  100سلول در جهت  xو  60سلول در جهت y
مشخصشده است .تعداد مولکولهای شبیهسازیشده در این
بررسی  0/175 1016عدد میباشد .گاز مورد بررسی نیتروژن از
نوع كره سخت متغییر 1با قطر مرجع  4/17e-10و
ویسکوزیته) 0.74 (ωدر دمای مرجع  273كلوین میباشد .تمام
فعل و انفعاال گاز و سطح به صور بازتابهای پخش شده
مدل میشوند .مشخصا ورودی جریان یکنواخت بر روی صفحه
تخت در جدول  1آورده شده است.

مقایسه شده است .هر دو روندی یکسان را پیشبینی میكنند.
در ابتدا به علت شوک و برخورد با سطح شاهد افزایشی در
ضرایب میباشیم .همانطور كه انتظار میرود با فاصله گرفتن از
شوک این دو پارامتر كاسته شده است .درصد خطای ضریب
اصطکاكی حدود  5درصد و درصد خطای ضریب فشاری حدود
 14درصد میباشد .در نهایت با جمع ضریب فشاری و ضریب
اصطکاكی میزان ضریب پسا  0/153محاسبه شد.

شكل ( :)2نتایج نمودار ضریب اصطکاک بر طول صفحه و مقایسه با نتایج برد.

شكل ( :)1الگوریتم روش شبیه سازی مستقیم مونت كارلو.
جدول ( :)1خالصه تحقیقا بررسی شده در این پژوهش.
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شبکه یکنواخت

1 0/6m

چگالی تعدادی

3 1019

سرعت جریان

1412/5m/s

گام زمانی

4 10-6

دمای جریان

300k

دمای سطح

500 k

عدد نادسن

0/0143

شکلهای  2و  3به ترتیب تغییرا ضریب اصطکاک و
فشار را نشان میدهند .نتایج اپنفوم با نتایج برد مرجع []17
)1. Variable Hard Sphere (VHS

شكل ( :)3نتایج نمودار ضریب فشار بر طول صفحه و مقایسه با نتایج برد.

تعدادی از عوامل كلیدی وجود دارد كه میتواند مسیر
مداری ماهواره را تحت تأثیر قرار دهد .یکی از این عوامل
ضریب پسا است كه توسط ماهواره تجربه میشود .در حالی
كه كاهش ضریب پسا میتواند باعث افزایش دوره مداری
ماهواره شود ،افزایش ضریب پسا می تواند عمر مداری آن را
كاهش دهد و اجازه دهد ماهواره با سرعت بیشتری نسبت به
حالت معمول از مدار خارج شود .بنابراین ،ضروری است كه به
محاسبه ضریب پسا بپردازیم .در این پژوهش به بررسی
جریان بر روی یک صفحه عمودی میپردازیم .جهت رسیدن
به نتایج واقعی در شرایط ماهواره ،ارتفاع  150كیلومتری از
زمین را مدنظر قرار دادیم كه مدار لئو میباشد .اكثر ماهوارهها
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جدول ( :)2مشخصا ورودی جریان یکنواخت بر روی صفحه عمودی.
چگالی تعدادی

3/124 1016
m/s 2400

فشار

mb 4/5422 10-6
634K
300 k
330

سرعت جریان
دمای جریان
دمای سطح
عدد نادسن

در ادامه نتایج به ترتیب كانتورهای چگالی ،فشار ،سرعت
و دمای كلی با نرمافزار اپنفوم بهدست آمدهاند و در نرمافزار
تکپال رسم شدهاند .در شکل  4افزایش چگالی بهعلت
برخورد ذرا با صفحه در جلوی جسم مشاهده می شود كه
منجر به ایجاد شوک در جلوی صفحه شده است كه در ادامه
این روند كاهش مییابد .همانطور كه از شکل  5انتظار
می رود به دلیل شوكی كه در جلوی صفحه شاهد هستیم،
افزایش چشمگیر فشار نتیجه شده است كه با فاصله گرفتن از
شوک كاهش شدید فشار حاصل شده است .همانطور كه در
شکل  6مشاهده میشود با فاصله گرفتن از شوک عظیمی كه
در مقابل صفحه عمودی ایجاد شده ،منحنی جریان به سمت
افزایش سرعت پیش خواهد رفت .در نزدیکی صفحه بهعلت
تماس ذرا با سطح از سرعت آن كاسته میشود .در شکل 7
كانتور دمای كلی مشاهده می شود كه در ابتدا صفحه بهعلت
برخورد شدید مولکول ها شاهد افزایش دما و ایجاد یک شوک
بسیار بزرگ میباشیم كه با فاصله گرفتن از جسم دما كاهش
مییابد.

شكل ( :)4كانتور چگالی بر طول صفحه.

شكل ( :)5كانتور فشار بر طول صفحه.
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شکلهای  8و  9به ترتیب تغییرا ضریب فشار و
اصطکاک را نشان میدهند .زمانی كه جریان با صفحه برخورد
میكند پسای فشاری بهوجود میآید .این نیرو بر اثر اختالف
فشار در دو طرف جلو و عقب صفحه بهوجود میآید .فشار
باالدست صفحه بهطور مشهودی بزرگتر از فشار دنباله تشکیل
شده در پشت صفحه است .در شکل  8ابتدا بهعلت ایجاد
شوک بزرگ شاهد افزایشی در ضریب فشار میباشیم .در ادامه
همانطور كه انتظار میرود ضریب فشار كاهش مییابد .جریان
عبوری در طول سطح صفحه ،یک نیروی اصطکاكی روی آن
تولید میكند .این اصطکاک بهدلیل وجود چسبندگی و لزجت
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در مدار لئو قرار دارند .در این ارتفاع شرایط جریان تغییر كرده
و عدد نادسن افزایش قابلتوجهی مییابد [ .]18كد دو بعدی
بر صفحه با طول ضلع  10سانتیمتر در نظر گرفته شده است.
مشخصا ورودی جریان یکنواخت بر روی صفحه عمودی در
جدول  2آورده شده است.

در سیاال ایجاد میشود .شکل  9نمودار ضریب اصطکاک را
شاهد هستیم كه میزان ضریب اصطکاک به طور طبیعی
افزایش پیدا كرده است .در ادامه با جمع ضریب فشاری و
ضریب اصطکاكی ضریب پسا بهدست میآید كه مقدار آن
 1/53میباشد .محاسبه نیروی پسا باعث خواهد شد كه بدانیم
یک ماهواره تا چه مد در مدار خود باقی میماند كه این امر
موجب افزایش عمر مداری ماهواره با ایجاد یک نیروی
پیشران ،زمانبندی جهت خروج ماهواره از مدار خود و غیره
خواهد شد.

شكل ( :)6كانتور سرعت بر طول صفحه.

(علمی-پژوهشی)
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شاهد افزایش ضریب پسا میباشیم .در صفحه تخت در زاویه صفر
درجه بیشترین سهم از ضرایب به ضریب اصطکاكی مربوط میشود
و هرچه زاویه صفحه افزایش یابد سهم ضریب اصطکاكی كاهش
مییابد .ضریب فشاری برعکس ضریب اصطکاكی عمل میكند به
این صور كه بیشترین سهم ضریب فشاری به صفحه عمودی
مربوط میشود به علت عدم تعادل بین فشار سطح جلو و پشت كه
منجر به تولید نیروی پسا میشود.
شكل ( :)7كانتور دما بر طول صفحه.

شكل ( :)10نمودار ضریب فشاری در زوایای  60 ،30و .90
شكل ( :)8نمودار ضریب فشاری بر طول صفحه.

شكل ( :)11نمودار ضریب اصطکاكی در زوایای  60 ،30و .90
شكل ( :)9نمودار ضریب اصطکاک بر طول صفحه.
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در ادامه این پژوهش جهت توسعه نتایج به بررسی ضرایب
فشار ،اصطکاكی و پسا در زوایای نصب  60 ،30و  90میپردازیم.
شکل  10نمودار ضریب فشاری را در زوایای  60 ،30و  90نشان
میدهد .همانطور كه انتظار میرود با افزایش زاویه شاهد افزایش
ضریب فشاری میباشیم .شکل  11نمودار ضریب اصطکاكی در
زوایای  60 ،30و  90میباشد .هر چه زاویه صفحه افزایش پیدا كند
ضریب اصطکاكی كاهش مییابد .در نهایت با درنظر گرفتن
مجموع ضریب فشاری و اصطکاكی ،ضریب پسا بهدست میآید.
همانطور كه در شکل  12مشاهده میشود با افزایش زاویه صفحه

شكل ( :)12نمودار ضریب پسا در زوایای  60 ،30و .90

(علمی-پژوهشی)
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در این پژوهش شبیه سازی یک صفحه تخت در شرایط جریان
گاز رقیق در سرعت  1412/5متر بر ثانیه توسط نرم افزار دی
اس ام سی – اپن فوم ارائه شد و نتایج با نتایج برد مقایسه و
اعتبارسنجی شد كه میزان خطا كمتر از  15درصد بود .جهت
توسعه نتایج ،صفحه عمودی در مقابل جریان مورد شبیهسازی
قرار گرفت و نیروهای آیرودینامیکی وارد بر چنین صفحهای
در شرایط حضور ماهواره در مدار لئو محاسبه شد .برای اولین
بار نشان داده شد كه در شرایط گاز بسیار رقیق در ارتفاع 150

51

 -5نتیجهگیری

كیلومتری ،با چگالی  2/074e-9كیلوگرم بر متر مکعب و
سرعت جریان  2400متر بر ثانیه مقدار ضریب پسا  1/53وارد
بر صفحه  10سانتیمتری وارد میشود .نیروی درگ نیز در
زوایای مختلف پنل نیز محاسبه شد .نرمافزار توسعه یافته شده
قابلیت اجرا برای هر نوع هندسهای جهت محاسبه نیروهای
آیرودینامیکی وارد بر ماهواره را دارد .این مطالعه نشان می
دهد كه نرم افزار فوق ،قابلیت شبیه سازی جریان گاز رقیق در
سرعت های باال را به خوبی داراست.
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