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АНОТАЦІЯ 

 

Троценко Я.П. Динамічні характеристики течії рідини в каналах 

змінного перерізу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 113 «Прикладна математика» (11 – Математика та статистика). 

– Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню течії ньютонівської 

рідини у циліндричному каналі з двома послідовно розташованими 

діафрагмами (різкими звуженнями поперечного перерізу) при швидкостях 

значно менших за швидкість звуку. Через неканонічну геометрію даної 

динамічної системи потік набуває нестаціонарного характеру, що при певних 

умовах призводить до виникнення автоколивань середовища і, як наслідок, 

до появи тонального звуку. Течія рідини чи газу в нерегулярних каналах 

широко зустрічається як в природі, так і в технічних або наукових приладах: 

судини кровоносної системи, бронхіальні дерева, труби для транспортування 

технічних середовищ, вентиляційні системи, твердопаливні ракетні двигуни 

тощо. Дослідження проблеми генерації автоколивань у таких системах 

відкриває перспективи розуміння фундаментальної проблеми генерації звуку 

потоком, що на сьогодні не є достатньо вивченою, а також представляє 

практичний інтерес в різноманітних областях науки і техніки. З одного боку, 

детальне вивчення подібних процесів дозволяє застосовувати більш 

ефективні заходи для послаблення чи уникнення небажаних акустичних 

коливань. З іншого боку, ретельний опис механізмів генерації шумів 

респіраторного тракту та кровоносних судин людини може стати основою 

для створення нового покоління неінвазивних діагностичних засобів. 

В даній роботі проведено моделювання проблеми збудження 

автоколивань потоком рідини у циліндричному каналі з двома послідовно 

розташованими діафрагмами. У зв’язку зі взятими за основу гіпотезами 
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гідродинамічна задача розв’язувалася в межах моделі в’язкої нестисливої 

рідини. Основним фізичним параметром задачі є число Рейнольдса, а 

динамічний процес описується системою нестаціонарних рівнянь Нав’є-

Стокса та рівняння нерозривності. Розв’язання поставленої нелінійної 

крайової задачі проводилося шляхом прямого чисельного моделювання. 

Алгоритм розв’язання базувався на методі скінченних об’ємів з 

використанням різницевих схем другого порядку точності за простором та 

часом. Для дискретизації області розв’язання була побудована 

неортогональна блочно-структурована сітка зі згущенням вузлів в отворах 

діафрагм та при наближенні до їх поверхонь. Для розрахунку інтегралів за 

контрольними об’ємами застосовувалася узагальнена процедура Гауса-

Остроградського. Для інтерполяції конвективних членів використовувалася 

TVD (Total Variation Diminishing) форма центрально-різницевої схеми з 

обмежувачем потоку. За схему дискретизації похідної за часом обиралася 

неявна триточкова несиметрична схема другого порядку з різницями назад. 

Зв’язаний розрахунок поля швидкості та тиску проводився за 

допомогою процедури PISO (Pressure Implicit Split Operator). Для розв’язання 

отриманої системи лінеаризованих алгебраїчних рівнянь використовувалися 

ітераційні розв’язники PCG (Preconditioned Conjugate Gradient) та PBiCGStab 

(Preconditioned Biconjugate Gradient Stabilized), що побудовані на основі 

методу спряжених та біспряжених градієнтів з передобумовленням для 

симетричних та асиметричних матриць відповідно. За передобумовлення 

обрано спрощені схеми неповної факторизації Холецького DIC (Diagonal-

based Incomplete Cholesky preconditioner) та неповної LU-факторизації DILU 

(Diagonal-based Incomplete Lower-Upper preconditioner). Задача розв’язувалася 

за допомогою бібліотек інструментарію з відкритим кодом OpenFOAM (Open 

source Field Operation And Manipulation) з використанням обчислювальних 

потужностей кластерного суперкомп’ютера Інституту кібернетики імені 

В.М. Глушкова Національної академії наук України. Для розпаралелювання 

обчислень використовувалася технологія MPI (Message Passing Interface) та 
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метод декомпозиції області розв’язання DDM (Domain Decomposition 

Method). 

Вивчено модель осесиметричного потоку в циліндричному каналі з 

двома послідовними діафрагмами. Проведено аналіз процесу формування 

потоку та характеристик руху середовища в області між звуженнями в 

залежності від числа Рейнольдса, діаметра та довжини порожнини, утвореної 

діафрагмами, а також від форми діафрагм. Встановлено, що при певних 

параметрах динамічної системи течія рідини в області між діафрагмами 

нестаціонарна і характеризується наявністю нестійкого зсувного шару, 

утвореного примежовим шаром, що зривається з поверхні першої діафрагми. 

В порожнині між діафрагмами встановлюється циркуляційний рух 

середовища, який можна інтерпретувати як гідродинамічний канал 

зворотного зв’язку, що створює умови для виникнення автоколивань у 

системі. У зсувному шарі утворюється послідовний ряд кільцевих вихорів, 

які викликають автоколивання полів швидкості та тиску в околі отвору 

другої діафрагми. Ці автоколивання можуть бути джерелом звуку в каналі. 

Важливою особливістю даної динамічної системи є існування двох 

стійких режимів автоколивань з різними частотами при незмінних фізичних 

та геометричних параметрах. В дисертаційній роботі вперше було виявлено 

обидва режими за допомогою чисельного розв’язання нелінійної крайової 

задачі. Ці режими автоколивань характеризуються практично сталим числом 

Струхаля, визначеним через діаметр отвору діафрагми та осереднену за 

отвором швидкість струменя, зі зміною числа Рейнольдса. Структура 

амплітудно-частотного спектру цих коливань ускладнюється при збільшенні 

числа Рейнольдса. Автоколивання в системі виникають тільки після 

досягнення певного критичного значення числа Рейнольдса. При досягненні 

другого критичного значення в системі з’являється другий стійкий режим 

автоколивань. При наближенні до третього критичного значення числа 

Рейнольдса режим коливань може почергово змінюватись внаслідок 

дестабілізації циркуляційного руху. При перевищенні цього значення 
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автоколивання втрачають періодичність, і структура їх амплітудно-

частотного спектру набуває характерного для шуму вигляду. 

В залежності від діаметру порожнини, утвореної діафрагмами, в даній 

динамічній системі можуть виникати три режими автоколивань. Кожен 

режим характеризується практично сталим числом Струхаля зі зміною 

діаметру порожнини, а перехід між ними відбувається зі стрибком частоти 

коливань. Структура течії в області між діафрагмами та характеристики 

автоколивань є подібними для перших двох режимів. При третьому режимі 

автоколивань в порожнині між діафрагмами утворюється два циркуляційних 

рухи, а амплітуди коливань швидкості та тиску в отворі другої діафрагми 

значно спадають. При достатньо малому діаметрі порожнини циркуляційний 

рух зникає. Внаслідок цього припиняється і утворення кільцевих вихорів. 

В залежності від довжини порожнини, утвореної діафрагмами, можуть 

виникати чотири режими автоколивань. При збільшенні відстані між 

діафрагмами частота коливань спадає в межах одного режиму автоколивань 

та різко збільшується при переході на наступний режим. При достатньо малій 

довжині порожнини течія в області між діафрагмами є стаціонарною, і 

утворення кільцевих вихорів у зсувному шарі не відбувається. При достатньо 

великій довжині порожнини течія в області між діафрагмами турбулізується. 

Внаслідок цього втрачається регулярність утворення вихорів у зсувному 

шарі, а структура амплітудно-частотного спектру автоколивань набуває 

характерного для шуму вигляду. 

Зміна форми діафрагм з округлої на прямокутну суттєво не впливає на 

структуру потоку в області між звуженнями, проте змінює кількісні 

характеристики автоколивань. Профіль швидкості у вихідному перетині 

другої діафрагми набуває форми, подібної до профілю Пуазейля, а профілі 

швидкості у перетинах отвору першої діафрагми мають від’ємні значення та 

не змінюються з часом. Внаслідок зміщення точки відриву зсувного шару на 

першій діафрагмі до її передньої кромки збільшується максимальна 

швидкість струменя, що призводить до зростання частоти автоколивань. 



6 

 

В дисертаційній роботі вперше вивчено модель тривимірного потоку в 

циліндричному каналі з двома послідовними діафрагмами за допомогою 

прямого чисельного моделювання. Проведено аналіз процесу формування 

потоку та механізму зародження автоколивань, а також властивостей руху 

середовища в області між звуженнями та характеристик автоколивальних 

процесів в залежності від числа Рейнольдса. Встановлено, що при досить 

низьких числах Рейнольдса тривимірна течія в області між діафрагмами є 

стаціонарною та практично осесиметричною. В порожнині між діафрагмами 

встановлюється стійкий циркуляційний рух, а на межі струменя та 

порожнини утворюється осесиметричний зсувний шар. При більших 

значеннях числа Рейнольдса у зсувному шарі утворюється послідовний ряд 

асиметричних кільцевих вихорів, які викликають квазіперіодичні 

автоколивання полів швидкості та тиску в околі отвору другої діафрагми, а 

також одночасне коливання тиску в усьому об’ємі середовища між 

діафрагмами. При досить високих значеннях числа Рейнольдса течія в 

області між діафрагмами значно турбулізується, і коливання втрачають 

періодичність. 

Незважаючи на осьову симетрію геометрії системи, а також крайових і 

початкових умов поставленої крайової задачі, структура тривимірного 

потоку має азимутальну асиметрію, що суттєво впливає на локальний 

характер течії. Спостерігається асиметрія циркуляційного руху середовища в 

порожнині між діафрагмами та кільцевих вихорів у зсувному шарі. Проте 

інтегральні характеристики, такі як частота утворення кільцевих вихорів у 

зсувному шарі та їх набігання на поверхню другої діафрагми, а також 

коливання загального тиску в середовищі між діафрагмами, практично 

співпадають з моделлю осесиметричного потоку. 

Отже, у дисертації було отримано такі нові наукові результати: 

− визначено, що при течії рідини в циліндричному каналі з двома 

послідовними діафрагмами в межах певних фізичних та геометричних 

параметрів встановлюється циркуляційний рух середовища в області між 
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діафрагмами, та утворюється послідовний ряд кільцевих вихорів, які 

викликають автоколивання полів швидкості й тиску в околі отвору другої 

діафрагми, а також коливання тиску в усій області між діафрагмами; 

− встановлено наявність двох різних стійких режимів автоколивань 

середовища в області між діафрагмами залежно від числа Рейнольдса, 

трьох режимів – залежно від діаметру порожнини, утвореної діафрагмами, 

та чотирьох режимів – залежно від відстані між діафрагмами; 

− встановлено, що форма профілю діафрагми суттєво не впливає на 

структуру потоку, проте змінює кількісні характеристики автоколивань; 

− визначено закономірності виникнення автоколивань тривимірного потоку 

рідини в циліндричному каналі з двома послідовними діафрагмами; 

− встановлено, що тривимірний потік рідини в циліндричному каналі з двома 

послідовними діафрагмами є суттєво асиметричним, незважаючи на 

осесиметричність геометрії системи, а також крайових і початкових умов; 

− визначено, що періоди автоколивань тривимірного потоку рідини в 

циліндричному каналі з двома діафрагмами практично співпадають з 

відповідними періодами автоколивань осесиметричного потоку. 

Отримані якісні та кількісні результати в широкому спектрі фізичних 

та геометричних параметрів динамічної системи розширюють розуміння 

фундаментальних фізичних процесів, які призводять до збудження 

автоколивань потоків у нерегулярних каналах, та можуть мати практичне 

застосування при розробці методів активного чи пасивного контролю 

нестаціонарних потоків у технічних конструкціях або методів неінвазивної 

діагностики захворювань кровоносної чи респіраторної систем людини. 

Ключові слова: обчислювальна гідродинаміка, пряме чисельне 

моделювання, метод скінченних об’ємів, паралельні обчислення, 

нестаціонарна течія, канал з діафрагмами, циліндрична порожнина, зсувний 

шар, кільцевий вихор, вихрові структури, автоколивання, гідродинамічний 

канал зворотного зв’язку, циркуляційний рух, тривимірна течія. 
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ANNOTATION 

 

Trotsenko Ya.P. Dynamic characteristics of a fluid flow in variable cross-

section ducts. – Qualification scientific work with the manuscript copyright. 

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 113 “Applied 

Mathematics” (11 – Mathematics and Statistics). – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2020. 

The thesis is devoted to the study of a flow of Newtonian fluid in a 

cylindrical duct with two serial diaphragms (sharp constrictions of cross-sections). 

The flow rate is considerably lower than the speed of sound in the medium. The 

structure of the flow is non-stationary due to the complex geometry of the system. 

Under certain conditions, this leads to self-sustained oscillations of the medium 

and in consequence the appearance of tonal sound. Liquid or gaseous flows in 

complex ducts are widely encountered in technical or scientific devices, as well as 

in nature: blood vessels, bronchial trees, gas distribution systems, ventilation 

systems, solid propellant rocket motors, etc. The study of the problem of self-

oscillations generation in such systems opens up prospects for understanding the 

fundamental mechanism of sound generation by a flow, which is currently 

insufficiently studied, and is of practical interest in various fields of science and 

technology. On the one hand, a detailed study of such processes allows for more 

effective measures to mitigate or avoid undesirable acoustic oscillations. On the 

other hand, a careful description of the mechanisms of noise generation in the 

human respiratory tract and blood vessels could serve as the basis for creating a 

new generation of non-invasive diagnostic tools. 

Simulation of the problem of excitation of self-sustained oscillations by a 

fluid flow in a cylindrical duct with two serial diaphragms was carried out in the 

thesis. The hydrodynamic problem was solved within the model of a viscous 

incompressible fluid due to the accepted assumptions. The main physical 

parameter of the problem is the Reynolds number, and the dynamic process is 

described by the system of the non-stationary Navier-Stokes equations and the 
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continuity equation. The solution of the non-linear boundary value problem was 

carried out by the direct numerical simulation. The solution algorithm was based 

on the finite volume method using second-order accurate in both space and time 

difference schemes. A non-orthogonal block-structured grid with concentration of 

nodes near the diaphragms and in their orifices was constructed for the 

discretization of the solution region. The generalized Gauss-Ostrogradsky’s 

procedure was used to find the integrals over the control volumes. The TVD (Total 

Variation Diminishing) form of a central-difference scheme with a flux-limiter was 

used for the interpolation of the convective terms. An implicit three-point 

asymmetric second-order scheme with backward differences was chosen as the 

scheme of the time derivative discretization. 

The PISO (Pressure Implicit Split Operator) procedure was used for the 

combined evaluation of the velocity and pressure fields. For the solution of the 

constructed system of linearized algebraic equations, PCG (Preconditioned 

Conjugate Gradient) and PBiCGStab (Preconditioned Biconjugate Gradient 

Stabilized) iterative solvers were used for symmetric and asymmetric matrices 

respectively. As a preconditioner, DIC (Diagonal-based Incomplete Cholesky 

preconditioner) and DILU (Diagonal-based Incomplete Lower-Upper 

preconditioner) simplified incomplete factorizations were chosen. The toolbox 

libraries with OpenFOAM (Open source Field Operation and Manipulation) public 

code were used in the calculations. HPC computing resources were provided by 

cluster supercomputer of V. M. Glushkov Institute of Cybernetics of The National 

Academy of Sciences of Ukraine. MPI (Message Passing Interface) technology and 

DDM (Domain Decomposition Method) were used for the parallelization of the 

computations. 

The model of axisymmetric flow in the duct with two serial diaphragms was 

studied. The flow formation process and characteristics of the medium motion in 

the region between the constrictions were analyzed depending on the Reynolds 

number, the diameter and length of the cavity formed by the diaphragms, and the 

shape of the diaphragms. It was found that in a certain range of Reynolds numbers 
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the fluid flow in the region between the diaphragms is non-stationary and is 

characterized by the presence of an unstable shear layer formed by the boundary 

layer that breaks off from the surface of the first diaphragm. In the cavity between 

the diaphragms a circulating motion of the medium is formed, which can be 

interpreted as a hydrodynamic feedback channel that creates conditions for the 

occurrence of self-sustained oscillations in the system. A sequential series of ring 

vortices is formed in the shear layer that cause self-oscillations of the velocity and 

pressure fields in the vicinity of the orifice of the second diaphragm. These self-

sustained oscillations may serve as an acoustic source in the duct. 

An important feature of this dynamic system is the existence of two stable 

modes of self-sustained oscillations with different frequencies with constant 

physical and geometric parameters. Both modes were identified by the numerical 

solution of a non-linear boundary value problem for the first time in the thesis. 

These self-oscillation modes are characterized by a nearly constant Strouhal 

number, determined by the diameter of the diaphragm orifice and the averaged jet 

velocity in the orifice, with a change in the Reynolds number. The structure of the 

amplitude-frequency spectrum of these oscillations is complicated by an increase 

in the Reynolds number. Self-sustained oscillations in the system occur only after 

reaching a certain critical value of the Reynolds number. A second stable self-

oscillation mode appears in the system upon reaching the second critical value. 

When approaching the third critical value of the Reynolds number, the oscillation 

mode can alternately change due to the destabilization of the circulating motion. 

When exceeding this critical value, self-sustained oscillations lose their periodicity, 

and the structure of their amplitude-frequency spectrum takes on a noise-like form. 

Three self-oscillation modes characterized by different Strouhal numbers 

may occur in this dynamic system depending on the diameter of the cavity formed 

by the diaphragms. Each mode is characterized by an almost constant Strouhal 

number with a change in the diameter of the cavity, and the transition between 

them occurs with a jump in the frequency of oscillations. The flow structure in the 

region between the diaphragms and the self-oscillation characteristics are similar 
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for the first two modes. In the third self-oscillation mode, two circulating motions 

are formed in the cavity between the diaphragms, and the amplitudes of the 

velocity and pressure oscillations in the orifice of the second diaphragm decrease 

significantly. The circulating motion disappears with a sufficiently small diameter 

of the cavity. As a result, the formation of ring vortices also ceases. 

There can be four modes of self-sustained oscillations depending on the 

length of the cavity formed by the diaphragms. With the increase in the distance 

between the diaphragms, the frequency of oscillations decreases within the same 

self-oscillation mode and rises sharply with the switch to the next mode. The flow 

in the region between the diaphragms is stationary and the formation of ring 

vortices in the shear layer does not occur with a sufficiently small length of the 

cavity. With a sufficiently large length of the cavity, the flow in the region between 

the diaphragms is significantly turbulent. As a result, the regularity of the eddy 

formation in the shear layer is lost, and the structure of the amplitude-frequency 

spectrum of self-sustained oscillations takes on a noise-like form. 

Changing the shape of the diaphragms from rounded to rectangular does not 

affect the flow structure in the area between the constrictions significantly. 

However, it changes quantitative characteristics of self-sustained oscillations. The 

velocity profile in the output cross-section of the second diaphragm takes a shape 

similar to the Poiseuille profile, and the velocity profiles in the cross-sections of 

the first orifice have negative values and do not change over time. The maximum 

velocity of the jet increases due to the displacement of the separation point of the 

shear layer on the first diaphragm to its leading edge. As a result, the frequency of 

self-sustained oscillations also grows. 

The model of a three-dimensional flow in a cylindrical duct with two serial 

diaphragms was studied using direct numerical simulation for the first time in the 

thesis. The flow formation process and the mechanism of self-oscillation origin 

were analyzed, as well as the properties of the medium motion in the region 

between the constrictions, and the characteristics of self-sustained oscillations 

depending on the Reynolds number. It was found that the flow in the region 
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between the diaphragms is stationary and almost axisymmetric at sufficiently low 

Reynolds numbers. A stable circulating motion is formed in the cavity between the 

diaphragms, and an axisymmetric shear layer is formed at the boundary of the jet 

and the cavity. A sequential series of asymmetric ring vortices are formed in the 

shear layer at higher Reynolds numbers that cause quasi-periodic self-sustained 

oscillations of velocity and pressure fields in the vicinity of the orifice of the 

second diaphragm, as well as simultaneous pressure oscillations in the whole 

medium between the diaphragms. At sufficiently high Reynolds numbers, the flow 

in the region between the diaphragms is significantly turbulent, and oscillations 

lose periodicity. 

The structure of the three-dimensional flow has an azimuthal asymmetry 

despite the axial symmetry of the geometry of the system and the boundary and 

initial conditions of the boundary value problem that substantially affects the local 

nature of the flow. There is an asymmetry of the circulating motion of the medium 

in the cavity between the diaphragms and of ring vortices in the shear layer. 

However, the integral characteristics, such as the frequency of the formation of 

ring vortices in the shear layer and their impinging on the surface of the second 

diaphragm, as well as the fluctuation of the total pressure in the medium between 

the diaphragms, practically coincide with the model of an axisymmetric flow. 

In general, the following new scientific results were obtained in the thesis: 

− it was determined that under certain physical and geometric parameters a fluid 

flow in a cylindrical duct with two serial diaphragms causes a circulating motion 

of the medium in the cavity between the diaphragms and a sequential series of 

ring vortices in the shear layer that cause self-oscillations of the velocity and 

pressure fields in the vicinity of the orifice of the second diaphragm, as well as 

pressure oscillations in the whole medium between the diaphragms; 

− the presence of  two different stable modes of self-oscillations of the medium in 

the region between the diaphragms depending on the Reynolds number, three 

modes depending on the diameter of the cavity formed by the diaphragms and 

four modes depending on the distance between the diaphragms were established; 
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− it was found that the shape of the diaphragm profile does not affect the flow 

structure significantly, but changes the quantitative characteristics of self-

sustained oscillations; 

− the patterns of the occurrence of self-oscillations of a three-dimensional fluid 

flow in a cylindrical duct with two serial diaphragms were determined; 

− it was established that the three-dimensional fluid flow in a cylindrical duct with 

two serial diaphragms is significantly asymmetric, despite the axial symmetry of 

the system geometry and the boundary and initial conditions; 

− it was determined that the periods of self-oscillations of a three-dimensional 

fluid flow in a cylindrical duct with two serial diaphragms practically coincide 

with the corresponding periods of self-oscillations of an axisymmetric flow. 

The qualitative and quantitative results in a wide range of physical and 

geometric parameters of the dynamic system obtained in the thesis expand the 

understanding of fundamental physical processes that lead to the excitation of self-

sustained oscillations by flows in complex ducts, and can have practical 

application in developing methods for active or passive control of unsteady flows 

in various technical designs, or methods for non-invasive diagnosis of diseases of 

the human blood-circulatory and respiratory systems. 

Key words: computational fluid dynamics, direct numerical simulation, 

finite volume method, parallel computing, unsteady flow, duct with baffles, 

cylindrical cavity, shear layer, ring vortex, eddy structures, self-sustained 

oscillations, hydrodynamic feedback channel, three-dimensional flow. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

Латинські символи 

 

a  вектор ортогональної частини дифузійного члену; 

A  коєфіцієнти розрідженої матриці; 

b  вектор неортогональної корекції дифузійного члену; 

B  коєфіцієнти джерельного члену системи лінійних алгебраїчних рівнянь; 

c  швидкість звуку в середовищі; 

C  коєфіцієнт центрально-різницевої схеми; 

Co  число Куранта; 

d  радіус-вектор між центроїдами сусідніх контрольних об’ємів; 

1D  діаметр каналу; 

2D  діаметр отворів діафрагм; 

3D  діаметр порожнини, утвореної діафрагмами; 

f  частота автоколивань; 

F  грань скінченного об’єму; 

H  відома скалярна величина; 

k
H  доданок, що містить значення швидкості в центроїдах сусідніх комірок; 

0
H  доданок, що містить відомі швидкості на попередніх часових шарах; 

K  центроїда сусідньої комірки, розташованої проти потоку; 

L  загальна довжина розрахункової області; 

1L  довжина розрахункової області вгору за потоком від першої діафрагми; 

2L  товщина діафрагм; 

3L  відстань між діафрагмами; 

m  типовий контрольний об’єм; 

M  центроїда типового контрольного об’єму; 

OM  точка на осі каналу в отворі другої діафрагми; 
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SM  точка на поверхні другої діафрагми; 

Ma  число Маха; 

n  сусідній контрольний об’єм; 

n  вектор нормалі до твердих поверхонь; 

N  центроїда сусіднього контрольного об’єму; 

p  скалярне поле тиску; 

q  відношення градієнтів швидкості на межах сусідніх комірок; 

Q  другий інваріант тензора градієнта швидкості; 

r  радіус-вектор; 

R  координата в радіальному напрямку каналу; 

Re  число Рейнольдса; 

S  поверхня контрольного об'єму; 

S  вектор зовнішньої нормалі до грані контрольного об’єму; 

1S  поперечний переріз отвору першої діафрагми; 

2S  поперечний переріз отвору другої діафрагми; 

Sp  поперечний переріз порожнини, близький до першої діафрагми; 

vortS  поперечний переріз порожнини, близький до другої діафрагми; 

IS  поперечний переріз отвору першої діафрагми прямокутної форми; 

IIS  поперечний переріз отвору другої діафрагми прямокутної форми; 

St  число Струхаля, визначене через діаметр отвору діафрагми; 

LSt  число Струхаля, визначене через відстань між отворами діафрагм; 

t  час; 

T  період автоколивань; 

U  векторне поле швидкості; 

xU  поздовжня складова вектора швидкості; 

U  кутова компонента вектора швидкості; 

V  об’єм комірки; 

1V  рівномірна швидкість потоку на вході в розрахункову область; 
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2V  осереднена за перетином отвору діафрагми швидкість струменя; 

x  координата в поздовжньому напрямку каналу. 

 

Грецькі символи 

 

  коєфіцієнт конвективної схеми; 

Γ  симетрична частина тензора градієнта швидкості; 

  відносна похибка обчислень; 

  кінематична в’язкість середовища; 

  густина середовища; 

  координати твердих поверхонь; 

  потік середовища крізь грань контрольного об’єму; 

  нелінійний обмежувач потоку; 

  скалярне поле завихреності у двовимірній моделі; 

ω  вектор завихреності у тривимірній моделі; 

Ω  антисиметрична частина тензора градієнта швидкості. 

 

Надрядкові позначення 

 

k  часовий шар; 

T  транспонування матриці; 

(n) неортогональна корекція; 

(o) ортогональна частина; 

(osc) осцилююча частина поздовжньої швидкості; 

(st) стаціонарна частина поздовжньої швидкості. 

~ розмірні величини; 

  нова шкала відліку часу; 

– усереднення; 

  градуси; 

 



21 

 

Підрядкові позначення 

 

cir округла форма діафрагм; 

CD центрально-різницева схема (Central Differencing); 

exp експериментальне значення; 

pre початкові умови; 

rec прямокутна форма діафрагм; 

sym осесиметрична модель. 

UD зустрічно-потокова різницева схема (Upwind Differencing); 

 

Скорочення 

 

СЛАР система лінійних алгебраїчних рівнянь; 

BiCGStab стабілізований метод біспряжених градієнтів для асиметричних 

матриць (Biconjugate Gradient Stabilized Method); 

CFD  обчислювальна гідродинаміка (Computational Fluid Dynamics); 

DCM  метод відкладеної корекції для конвективного члена (Deferred 

Correction Method) 

DDM метод декомпозиції області розв’язання (Domain Decomposition 

Method) 

DIC передобумовлення методу спряжених градієнтів (Diagonal-based 

Incomplete Cholesky preconditioner); 

DILU передобумовлення стабілізованого методу біспряжених 

градієнтів (Diagonal-based Incomplete Lower-Upper preconditioner); 

DNS   пряме чисельне моделювання (Direct Numerical Simulation); 

FDLBM метод скінченних різниць решітки Больцмана (Finite Difference 

Lattice Boltzmann Method); 

Gmsh  скінченно-елементний генератор сіток; 

GMWR метод зважених нев’язок Гальоркіна (Galerkin Method of Weighted 

Residuals); 



22 

 

LBM метод решітки Больцмана (Lattice Boltzmann Method); 

LES моделювання великомасштабних вихорів (Large Eddy Simulation); 

MAC метод маркерів та комірок (Marker-and-Cell); 

MPI  технологія паралельного обчислення (Message Passing Interface); 

MUSCL схема дискретизації (Monotonic Upstream-centred Scheme for 

Conservation Laws); 

OpenFOAMінструментарій з відкритим кодом (Open source Field Operation 

and Manipulation); 

PCG метод спряжених градієнтів для симетричних матриць 

(Preconditioned Conjugate Gradient); 

PISO неявний метод зв’язаного розрахунку полів швидкості та тиску 

(Pressure Implicit Split Operator); 

PIV зображення високої щільності (Particle Image Velocimetry); 

POD техніка власної ортогональної декомпозиції (Proper Orthogonal 

Decomposition); 

RANS техніка усереднення рівнянь Нав’є-Стокса за Рейнольдсом 

(Reynolds Averaged Navier-Stokes); 

SIMPLE квазінеявний метод зв’язаного розрахунку полів швидкості та 

тиску (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations); 

TVD  конвективна схема (Total Variation Diminishing); 

VLES  моделювання дуже великих вихорів (Very Large Eddy Simulation); 

WALE модель турбулентності (Wall-Adapting Local Eddy-Viscosity). 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Течія рідини чи газу в 

нерегулярних каналах широко зустрічається як в природі, так і в технічних 

або наукових приладах: судини кровоносної системи, бронхіальні дерева, 

труби для транспортування технічних середовищ, вентиляційні системи, 

твердопаливні ракетні двигуни тощо. Через складну геометрію таких систем 

структура потоку може бути нестаціонарною, що при певних умовах 

призводить до виникнення автоколивань середовища і, як наслідок, до появи 

тонального звуку. Необхідність дослідження таких процесів викликана рядом 

проблем як теоретичного, так і прикладного характеру в різноманітних 

галузях науки і техніки. 

Наприклад, тональний звук може виникати при транспортуванні рідини 

чи газу по гофрованих трубах, що може бути причиною серйозних 

структурних несправностей на морських газових платформах, 

повітропроводах та системах кондиціонування, що використовуються в 

авіаційній та автомобільній промисловостях. Одні з перших досліджень 

даного процесу, проведені на початку ХХ століття, показали, що причиною 

генерації звуку є коливання нестійкого потоку [1]. Нерівності внутрішньої 

поверхні таких труб (рифлення) призводять до виникнення нестійкого 

зсувного шару, який своєю чергою може призвести до акустичного 

резонансу. Внаслідок цього в транспортній системі встановлюється високий 

шумовий рівень та збільшуються витрати енергії, оскільки частина енергії 

основного потоку йде на збудження акустичних коливань. Крім цього, в 

газотранспортних системах з високим тиском можуть виникати пульсації 

тиску, достатні для руйнування окремих частин конструкцій [2]. 

Спричинений автоколиваннями потоку акустичний резонанс у 

трубопровідних системах з розгалуженнями часто виникає на 

електростанціях, хімічних заводах, компресорних установках, 

газотранспортних системах тощо [3]. Автоколивання збуджуються 
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нестабільним зсувним шаром, який відділяє потік у основній трубі від 

застійної рідини у бічних гілках. Комплексні трубопровідні системи з 

бічними гілками дуже чутливі до акустичних резонансів, викликаних 

потоком. Коли відбувається резонанс, амплітуда пульсації акустичного тиску 

може бути достатньо високою, щоб викликати серйозні проблеми, пов’язані з 

шумом та вібрацією [4]. Ці пульсації є небажаними не тільки тому, що вони 

спричиняють шум, але і тому, що можуть бути причиною механічних 

пошкоджень системи. Високі амплітуди коливань акустичного тиску 

спричиняють механічні навантаження, що можуть спричинити руйнування 

елементів конструкції внаслідок втоми матеріалу. Навіть пульсації невисокої 

амплітуди можуть спричинити вібрації приладів вимірювання та зашкодити 

контролю потоку. Внаслідок цього відбуваються додаткові втрати тиску і 

зменшується ефективність системи. Хоч ці втрати є невисокими у 

відсотковому співвідношенні, в абсолютних величинах втрати енергії є 

досить значними [5]. 

Також дискретно-частотний шум може збуджуватись в регулюючих 

клапанах. Багато практичних конструкцій клапанів можуть бути представлені 

як комбінація з чотирьох основних елементів: перше горло, порожнина, друге 

горло і дифузор. Наприклад, головний клапан, що регулює потік пари в 

системах теплових або атомних електростанцій схильний зазнавати вібрацій 

через збудження звуку характерної частоти під час експлуатації системи. 

Дослідження показали, що механізми збудження шуму в таких конструкціях 

є газодинамічними за своєю природою [6; 7]. 

Однією з мотивацій виникнення великої кількості досліджень потоків в 

каналах з перегородками або порожнинами у другій половині ХХ століття 

було збудження коливань в ракетних двигунах, що могло призводити до їх 

пошкодження. Спостерігалися розбіжності між прогнозованими та 

виміряними характеристиками стійкості горіння твердопаливних ракетних 

двигунів. Крім цього, прогнозований тренд акустичної частоти з часом не 

відповідав спостережуваній тенденції. Спонтанне генерування коливань 



25 

 

тиску в твердопаливних ракетних двигунах викликало значні експлуатаційні 

проблеми в ряді систем. Ці коливання можуть входити у резонанс з корпусом 

двигуна і соплом, внаслідок чого утворюються значні навантаження на 

критичні компоненти системи. Високі амплітуди можуть призвести до 

великих змін середнього тиску, які можуть змінити характеристики двигуна 

та викликати відмови у системі [8; 9]. 

Припущення, що причиною збудження акустичних коливань в камері 

згоряння може бути нестабільний зсувний шар та утворення вихорів, вперше 

було зроблене у роботі [10]. Великі твердопаливні ракетні двигуни зазвичай 

складаються з твердих паливних блоків, поверхні яких покриті інертним, 

повільно горючим матеріалом. Внаслідок горіння інертний матеріал 

відкривається у вигляді кілець, орієнтованих перпендикулярно до осі камери. 

Потік через кільце призводить до періодичного утворення вихорів, які 

можуть призвести до акустичного резонансу у широкому діапазоні умов [11]. 

У вихлопних трубах зазвичай встановлюються камери розширення для 

зменшення шуму від двигунів та компресорів. Енергія цього шуму 

зосереджена навколо гармонік частоти роботи двигуна. Їх внесок є 

домінуючим для низьких та середніх обертів двигуна через відносну 

неефективність аеродинамічно створених джерел шуму при малих величинах 

числа Маха. Коли швидкість обертання двигуна зростає, шумові ефекти 

потоку стають більш важливими і навіть можуть стати домінуючим 

джерелом шуму вихлопу. У цьому випадку камери розширення можуть 

ставати генераторами звуку, а не глушниками [12; 13; 14]. 

Дослідження потоків у каналах з перешкодами також проводились і у 

зв’язку з природними процесами. Наприклад, в експериментальній роботі 

[15] була побудована модель, яка складалась з циліндричної камери з 

округлими отворами на торцях, з метою дослідження фізичного механізму 

свисту людини. А у роботі [16] була висунута гіпотеза щодо можливих 

механізмів виникнення сухих хрипів в бронхіальному дереві людини при 

його патологіях. Автори припустили, що в’язка мокрота, що виділяється в 
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уражених дихальних шляхах, може утворювати аеродинамічні структури у 

вигляді сопла, яке формує швидкісний струмінь, та різноманітних перешкод. 

При акті дихання роль сопла грає стеноз (звуження), а перешкодою може 

бути другий стеноз, розгалуження дихальних шляхів або мокротинні 

утворення. За результатами експериментів було виявлено, що наявність таких 

аеродинамічних структур може забезпечувати ефективне перетворення 

енергії потоку в дихальних шляхах в енергію звукових коливань, спектри 

яких є подібними до спектрів сухих хрипів. 

Аналіз динаміки потоку в судинах зі звуженнями має першорядне 

клінічне значення для розуміння впливу артеріального стенозу на 

регіональну течію крові. Водночас в багатьох клінічних ситуаціях у пацієнтів 

було виявлено множинні стенози, тобто більше одного стенозу в одному 

артеріальному сегменті. Наприклад, ангіограми, взяті у пацієнтів із 

коронарними симптомами, свідчать про наявність декількох стенозів в одній 

артерії [17; 18]. В роботі [19] дану картину пояснюють тим, що множинні 

стенози в ураженій судині виникають через циркуляцію потоку внизу за 

течією за первинним стенозом. Така циркуляція з часом буде накопичувати 

частинки холестерину і утворювати вторинний стеноз [20]. Визначення 

залежності тиску у артерії від особливостей потоку є одним із засобів 

отримання інформації щодо тяжкості коронарних стенозів, що є важливим 

фактором для призначення лікування кардіологічної хвороби [21]. 

На сьогодні основні досягнення гідроаеродинамічної акустики лежать в 

експериментальній області. Це пов’язано з тим, що досі не знайдені загальні 

аналітичні розв’язки системи нелінійних нестаціонарних диференціальних 

рівнянь Нав’є-Стокса, що описують рух в’язких стисливих рідин та газів. 

Проте проведення якісного високоточного експерименту потребує створення 

унікального коштовного обладнання, а також складної спеціальної 

вимірювальної техніки [22]. 

Прямі чисельні розв’язання цих рівнянь також викликають певні 

труднощі, оскільки потребують швидкісної обчислювальної техніки з 
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величезними ресурсами пам’яті. Проте впродовж останніх десятиліть 

обчислювальна гідродинаміка CFD (Computational Fluid Dynamics) досить 

активно розвивається. З появою і розвитком кластерних суперкомп’ютерів та 

технологій паралельного програмування чисельні методи починають грати 

все більш важливу роль в прикладних задачах, що мають безпосереднє 

застосування в промисловості. З одного боку, чисельне моделювання 

нестаціонарних течій дозволяє суттєво вдосконалити техніку експерименту, а 

з іншого – максимально детально прослідкувати динаміку процесу 

перетворення енергії потоку в звукову енергію. Проте не всі методи 

обчислювальної гідродинаміки можуть бути застосовані для розв’язання 

таких задач. В задачах про генерацію звуку потоками досліджуються 

величини, які безпосередньо залежать від часу. Тому для розв’язання задач 

гідроаеродинамічної акустики доводиться розвивати і застосовувати більш 

складні та специфічні методи [22; 23]. 

Отже, дослідження проблеми генерації автоколивань у течіях відкриває 

перспективи розуміння фундаментальної проблеми генерації звуку потоком, 

що на сьогодні не є достатньо вивченою, а також представляє практичний 

інтерес в різноманітних областях науки і техніки. З одного боку, детальне 

вивчення подібних процесів дозволяє застосовувати більш ефективні заходи 

для уникнення небажаних акустичних коливань. Наприклад, у роботі [24] 

було показано, що використання гофрованої труби зі зморшкуватою стінкою, 

замість гладкої, призводило до значного зменшення амплітуди акустичних 

коливань, що пояснювалося збільшенням товщини зсувного шару. А у роботі 

[25] було показано, що додавання певної кількості рідини до потоку газу в 

гофрованих трубах може значно зменшити рівень шуму завдяки 

накопиченню рідини в порожнинах. В роботах [5] та [26] було зроблено 

огляд різноманітних активних та пасивних методів контролю, які можуть 

бути застосовані для зменшення інтенсивності акустичного резонансу або 

його повного усунення в газотранспортних системах з розгалуженнями. В 

роботі [11] на модельно-масштабній конфігурації, що представляла 
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геометрію твердопаливного ракетного двигуна, було показано, що активний 

акустичний контроль може застосовуватися для суттєвого придушення 

коливань тиску в камері згоряння. 

З іншого боку, виявлення закономірностей, що пов’язують характер 

шумів і величину стенозів у судинах, могло б стати основою створення 

нового покоління неінвазивних діагностичних засобів для раннього 

виявлення стенозів і попередження закупорювання судин. Так само і 

ретельний опис механізмів генерації шумів респіраторного тракту, дозволив 

би приступити до створення електронних систем їх виявлення та 

розпізнавання, що стало б передумовою до створення автоматизованих 

діагностичних засобів для виявлення легеневих захворювань без 

застосування традиційних рентгенологічних апаратів [22; 27]. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в межах індивідуального плану аспіранта 

кафедри теоретичної та прикладної механіки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, затвердженого вченою радою механіко-

математичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, а також в межах державних бюджетних науково-дослідних 

тем № 16БП038-03 «Вирішення прикладних проблем енергетичного 

комплексу і транспорту на основі сучасних теоретико-експериментальних 

підходів» (номер державної реєстрації 0116U004754, 2016–2017 рр.) та 

№ 18БП038-01 «Моделі і засоби підвищення експлуатаційної надійності і 

ресурсу технічних систем енергетики і транспорту» (номер державної 

реєстрації 0118U001123, 2018–2020 рр.) Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

визначення характеристик потоку рідини в циліндричному каналі з двома 

послідовно розташованими діафрагмами. 

Для досягнення мети дослідження були поставлені такі завдання:  

− провести огляд сучасного стану проблеми; 
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− побудувати достовірну математичну модель даного процесу; 

− поставити крайову задачу та побудувати оптимальний алгоритм її 

чисельного розв’язання; 

− проаналізувати структуру потоку в області між діафрагмами на основі 

отриманих результатів чисельних розрахунків; 

− визначити закономірності та характеристики автоколивальних рухів 

середовища, що можуть призводити до появи тонального звуку. 

Об’єкт дослідження – нестаціонарний потік рідини або газу в каналі з 

двома послідовними діафрагмами. 

Предмет дослідження – закономірності виникнення автоколивань 

потоку рідини або газу в каналі з двома послідовними діафрагмами та їх 

характеристики. 

Методи дослідження. Розв’язання поставленої задачі проводиться за 

допомогою прямого чисельного моделювання DNS (Direct Numerical 

Simulation). Вважається, що з допомогою методу DNS можна отримати 

найбільш точний результат в порівнянні з іншими техніками CFD завдяки 

прямому розв’язанню нестаціонарних рівнянь Нав’є-Стокса без додаткового 

моделювання. Однак він більш вимогливий до комп’ютерних ресурсів, а 

розрахунки турбулентних течій займають більше часу в зв’язку з 

необхідністю обчислення кожного вихору у найдрібніших масштабах 

турбулентності [28]. Відомо, що при малих числах Маха потоку рідини у 

каналах з двома звуженнями, на інтервалах чисел Рейнольдса, які 

відповідають випадку генерації потоком тонального звуку, в області між 

звуженнями утворюється нестійкий ламінарний зсувний шар. Оскільки в 

даній роботі досліджуються автоколивальні процеси, причиною яких є 

коливання даного ламінарного зсувного шару, то необхідної точності 

обчислень за допомогою методу DNS можна досягти шляхом поліпшення 

розрахункової сітки, тобто збільшенням кількості контрольних об’ємів [23]. 

Алгоритм розв’язання базується на методі скінченних об’ємів з 

використанням різницевих схем другого порядку точності за простором та 
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часом. Основна ідея даного методу полягає в тому, що розрахункова область 

розбивається на елементарні об’єми, а диференціальні рівняння, справедливі 

для всієї розрахункової області, замінюються інтегральними балансними 

співвідношеннями для кожного з цих елементарних об’ємів. Такий підхід 

забезпечує чітке дотримання законів збереження в кожному елементарному 

об’ємі [29]. Побудова алгоритму базується на основних положеннях, 

викладених у роботах [30] та [31]. 

Чисельна схема будується для загального випадку тривимірної течії. 

Для дискретизації області розв’язання було побудовано неортогональну 

блочно-структуровану сітку зі згущенням вузлів в отворах діафрагм та при 

наближенні до їх поверхонь за допомогою скінченно-елементного генератора 

сіток Gmsh. З метою верифікації отриманих результатів, проводились тестові 

розрахунки осесиметричного потоку при незмінних крайових умовах з 

використанням сіток з різною кількістю контрольних об’ємів та різними 

значеннями коєфіцієнтів згущення вузлів. 

Для обчислення об’ємних інтегралів по контрольному об’єму 

застосовується узагальнена процедура Гауса-Остроградського. Для 

інтерполяції конвективних членів використовується TVD (Total Variation 

Diminishing) форма центрально-різницевої схеми для векторного поля з 

обмежувачем потоку. Основна її ідея полягає в тому, що вклад схеми більш 

високого порядку та монотонної схеми першого порядку залежать від 

локальної форми розв’язку. Завдяки цьому вона надає достатню точність та 

гарантує обмеженість розв’язку, пригнічуючи нефізичні осциляції, які 

генерують класичні схеми другого порядку, такі як центрально-різницева 

схема. TVD схема, використана у даній роботі, вносить мінімальну чисельну 

дифузію [32]. На неортогональних ділянках сітки використовується 

процедура корекції похибки, викликаної неортогональністю [30]. За схему 

дискретизації похідної за часом обирається неявна триточкова несиметрична 

схема другого порядку з різницями назад. Така схема може бути 

використана, оскільки для дискретизації розрахункової області 
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використовується нерухома сітка, тобто положення центроїдів контрольних 

об’ємів не змінюється з часом [31]. 

Зв’язаний розрахунок поля швидкості та тиску проводиться за 

допомогою процедури PISO (Pressure Implicit Split Operator). Алгоритм PISO 

є стійким, добре збіжним алгоритмом, який вимагає менше розрахункового 

часу при обчисленні нестаціонарних течій у порівнянні з іншими методами, 

що базуються на обчисленні тиску [33]. Для розв’язання отриманої системи 

лінеаризованих алгебраїчних рівнянь використовується метод спряжених 

градієнтів. За цим методом система лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) 

розв’язується за скінченне число ітерацій, що не перевищує число невідомих. 

До значного скорочення числа ітерацій призводить хороше початкове 

наближення, а також передобумовлення. В даній роботі використовуються 

ітераційні розв’язники PCG (Preconditioned Conjugate Gradient) та PBiCGStab 

(Preconditioned Biconjugate Gradient Stabilized), що побудовані на основі 

методів спряжених та біспряжених градієнтів з передобумовленням для 

симетричних і асиметричних матриць відповідно. Для передобумовлення 

обрано спрощені схеми неповної факторизації Холецького DIC (Diagonal-

based Incomplete Cholesky preconditioner) та неповної LU-факторизації DILU 

(Diagonal-based Incomplete Lower-Upper preconditioner) [34]. 

Задача розв’язується за допомогою бібліотек інструментарію з 

відкритим кодом OpenFOAM (Open source Field Operation and Manipulation) з 

використанням обчислювальних потужностей комплексу СКІТ Інституту 

кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України [35]. Для 

розпаралелювання обчислень використовується технологія MPI (Message 

Passing Interface) та метод декомпозиції області розв’язання DDM (Domain 

Decomposition Method) [36]. 

Достовірність отриманих результатів та висновків. Достовірність 

отриманих результатів забезпечується використанням загальноприйнятих 

моделей рідини; коректною постановкою крайових задач; застосуванням 

надійних методів для розв’язання задач; контрольованою точністю чисельних 
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обчислень; узгодженістю отриманих в роботі чисельних результатів з 

експериментальними та розрахунковими результатами, опублікованими 

іншими авторами. Наведені методи раніше застосовувались іншими авторами 

до розв’язання різних задач гідродинамічної акустики та показали хорошу 

збіжність із експериментальними даними [37; 38; 39; 40; 41]. 

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертації було 

отримано такі нові наукові результати: 

− визначено, що при течії рідини в циліндричному каналі з двома 

послідовними діафрагмами в межах певних фізичних та геометричних 

параметрів в області між діафрагмами встановлюється циркуляційний рух 

середовища, та утворюється послідовний ряд кільцевих вихорів, які 

викликають автоколивання полів швидкості й тиску в околі отвору другої 

діафрагми, а також коливання тиску в усій області між діафрагмами; 

− встановлено наявність двох різних стійких режимів автоколивань 

середовища в області між діафрагмами залежно від числа Рейнольдса, 

трьох режимів – залежно від діаметру порожнини, утвореної діафрагмами, 

та чотирьох режимів – залежно від відстані між діафрагмами; 

− встановлено, що форма профілю діафрагми суттєво не впливає на 

структуру потоку, проте змінює кількісні характеристики автоколивань; 

− визначено закономірності виникнення автоколивань тривимірного потоку 

рідини в циліндричному каналі з двома послідовними діафрагмами; 

− встановлено, що тривимірний потік рідини в циліндричному каналі з двома 

послідовними діафрагмами є суттєво асиметричним, незважаючи на 

осесиметричність геометрії системи, а також крайових і початкових умов; 

− визначено, що періоди автоколивань тривимірного потоку рідини в 

циліндричному каналі з двома діафрагмами практично співпадають з 

відповідними періодами автоколивань осесиметричного потоку. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані якісні та 

кількісні результати в широкому спектрі фізичних та геометричних 

параметрів динамічної системи розширюють розуміння фундаментальних 



33 

 

фізичних процесів, які призводять до збудження автоколивань потоками в 

нерегулярних каналах, та можуть мати практичне застосування при розробці 

методів активного чи пасивного контролю нестаціонарних потоків в 

різноманітних технічних конструкціях або методів неінвазивної діагностики 

захворювань кровоносної чи респіраторної системи людини. 

Особистий внесок здобувача. Здобувач повністю провів огляд 

сучасного стану проблеми та виконав всі етапи чисельного моделювання, 

зокрема провів дискретизацію області розв’язання, чисельні розрахунки на 

кластерному суперкомп’ютері СКІТ Інституту кібернетики ім. 

В. М. Глушкова Національної академії наук України, а також подальшу 

обробку та візуалізацію отриманих чисельних даних. Здобувач брав активну 

участь у побудові математичної моделі процесу; постановці крайової задачі 

та побудові алгоритму її чисельного розв’язання; обговоренні отриманих 

результатів та підготовці наукових публікацій і доповідей на наукових 

конференціях. Результати дисертаційного дослідження отримані здобувачем 

особисто, що відображено у 6 самостійних наукових працях без співавторів 

[42; 43; 44; 45; 46; 47]; у 1 науковій праці [48], опублікованій разом з д-р фіз.-

мат. наук В. С. Малюгою, де співавтору належить участь у обговоренні 

алгоритму чисельного розв’язання задачі; у 5 працях, опублікованих разом з 

д-р фіз.-мат. наук В. Т. Маципурою [49; 50] та д-р фіз.-мат. наук І. В. Вовком 

[49; 50; 51; 52; 53], де співавторам належить участь у обговоренні постановки 

задачі та отриманих результатів. 

Апробація матеріалів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

були представлені на таких наукових конференціях: 

− Сучасні проблеми механіки: ІV міжнародна наукова конференція, 

м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

28–30 серпня 2017 р. 

− КОНСОНАНС–2017: акустичний симпозіум, м. Київ, Інститут 

гідромеханіки Національної академії наук України, 2–3 жовтня 2017 р. 
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− Сучасні проблеми механіки та математики: міжнародна наукова 

конференція, м. Львів, Інститут прикладних проблем механіки і 

математики імені Я. С. Підстригача Національної академії наук 

України, 22–25 травня 2018 р. 

− Комп’ютерна гідромеханіка: шоста міжнародна науково-практична 

конференція, м. Київ, Інститут гідромеханіки Національної академії 

наук України, 26–27 вересня 2018 р. 

− Сучасні проблеми механіки: V міжнародна наукова конференція, 

м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

28–30 серпня 2019 р. 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

12 наукових праць. З них 5 статей – у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових видань України [42; 43; 44; 51; 52]; 2 статті – у 

періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації 

Економічного Співробітництва та Європейського Союзу [50; 53]; 5 тез 

доповідей на наукових конференціях [45; 46; 47; 48; 49]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації 

українською та англійською мовами, переліку умовних позначень, вступу, 

чотирьох основних розділів, висновків, списку використаних джерел з 163 

найменувань та додатку. Робота включає 139 сторінок основного тексту, 41 

рисунок, загальний обсяг – 181 сторінка. 

У Вступі надано обґрунтування вибору теми дисертації, висвітлено 

зв’язок теми дисертації із сучасними дослідженнями, визначено сутність 

наукової проблеми, зазначено мету і завдання дослідження, методи 

дослідження, обґрунтовано достовірність отриманих результатів та 

висновків, вказано наукову новизну отриманих результатів, особистий 

внесок здобувача, апробацію матеріалів дисертації. 

В Розділі 1 проведено ретельний огляд сучасного стану проблеми 

збудження тонального звуку в нерегулярних каналах. Проведено аналіз 

результатів експериментальних досліджень від перших наукових робіт з 
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даної тематики до сьогодення; досліджено алгоритми чисельного 

моделювання, що були застосовані для розв’язання як двовимірних, так і 

тривимірних моделей проблеми; розглянуто запропоновані іншими авторами 

методи контролю нестійких потоків у нерегулярних каналах. 

В Розділі 2 проводиться постановка крайової задачі та побудова 

чисельного алгоритму її розв’язання з обґрунтуванням вибору відповідних 

методів розв’язання. Представлено результат дискретизації області 

розв’язання, процес дискретизації рівнянь руху, крайових умов, проведення 

зв’язаного розрахунку полів швидкості та тиску, а також розв’язання системи 

лінеаризованих алгебраїчних рівнянь. 

В Розділі 3 проводиться аналіз отриманих результатів розв’язання 

двовимірної осесиметричної моделі потоку в’язкої нестисливої рідини в 

циліндричному каналі з двома послідовними діафрагмами. Досліджується 

процес розвинення потоку зі стану спокою та механізм зародження 

автоколивань. Проводиться аналіз структури потоку та характеристик 

автоколивальних процесів в залежності від числа Рейнольдса, діаметру та 

довжини порожнини, утвореної діафрагмами, а також форми діафрагм. 

В Розділі 4 проводиться аналіз отриманих чисельних результатів 

розв’язання повної тривимірної моделі потоку в’язкої нестисливої рідини в 

циліндричному каналі з двома послідовними діафрагмами. Досліджується 

процес розвинення тривимірного потоку зі стану спокою та механізм 

зародження автоколивань. Проводиться аналіз структури потоку та 

характеристик автоколивальних процесів в залежності від числа Рейнольдса, 

а також порівняння отриманих результатів з результатами, отриманими для 

моделі двовимірного осесиметричного потоку. 

У Висновках викладено основні результати проведеного дослідження. 

В Додатку наведено список наукових публікацій здобувача за темою 

дисертації та відомості про апробацію результатів дисертації. 



36 

 

РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОБЛЕМИ ЗБУДЖЕННЯ 

ТОНАЛЬНОГО ЗВУКУ ПОТОКАМИ В НЕРЕГУЛЯРНИХ КАНАЛАХ 

 

В даному розділі проводиться ретельний огляд сучасного стану 

проблеми збудження тонального звуку в нерегулярних каналах. В підрозділі 

1.1 проводиться аналіз результатів експериментальних досліджень інших 

авторів від перших наукових робіт з даної тематики до сьогодення. Увага 

акцентується на основних властивостях даної динамічної системи. В 

підрозділах 1.2 та 1.3 досліджуються алгоритми чисельного моделювання, 

що були застосовані для розв’язання двовимірних та тривимірних моделей 

потоку в нерегулярних каналах відповідно. Розглядаються різноманітні 

методи розв’язання крайових задач та основні результати, що були отримані 

з їх допомогою. В підрозділі 1.4 розглядаються запропоновані іншими 

авторами методи контролю нестійких потоків у нерегулярних каналах з 

метою зниження або усунення небажаних акустичних коливань. 

 

1.1 Експериментальні дослідження потоків у нерегулярних каналах, що 

спричиняють збудження тонального звуку 

 

Виникнення тонального звуку при натіканні швидкісного струменя на 

круговий отвір в пластині (hole-tone) вперше спостерігав Зондхаус всередині 

ХІХ століття [54]. Він помітив, що частота збудженого звуку змінювалась 

прямо пропорційно швидкості струменя та обернено пропорційно відстані 

між соплом, з якого витікав струмінь, та пластиною. Пізніше Релей, 

покладаючись на власні спостереження, запропонував можливий механізм, за 

яким відбувається генерація звуку (Rayleigh bird-call) [55]. Він припустив, що 

осесиметричний струмінь не може вільно пройти крізь отвір, і внаслідок 

зіткнення з поверхнею пластини утворюються осесиметричні збурення. Ці 
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збурення передаються зі швидкістю звуку вгору за потоком до початку 

струменя і дають початок новим збуренням, які своєю чергою зростають при 

переміщення за потоком до пластини і спричиняють повторення даного 

процесу. Сьогодні цей механізм відомий як механізм зворотного зв’язку. 

Релей дійшов висновку, що число Струхаля збуджених у такий спосіб 

коливань залежить від числа Рейнольдса та відношення відстані між соплом 

та пластиною до діаметру отвору пластини. Він також відзначив надзвичайну 

чутливість даної динамічної системи до відображення хвиль від другої 

пластини, розташованої далі за потоком, і вказав на те, що звук може бути 

підсилений рефлектором, що знаходиться на відстані кратній половині 

довжини звукової хвилі. 

У другій половині ХХ століття було проведене детальне дослідження 

процесів виникнення дискретних тонів при набіганні потоку на пластину, 

розташовану перпендикулярно напрямку струменя, яка мала отвір діаметру 

рівного діаметру струменя [56]. За допомогою камери зі стробоскопічним 

освітленням було вперше показано, що збурення були чітко 

осесиметричними. При однакових діаметрах сопла і отвору в пластині, при 

відносно високих швидкостях струменя, зсувний шар, що утворювався між 

соплом та пластиною, періодично згортався у окремі осесиметричні кільцеві 

вихори перед тим як зіткнутися з пластиною. У такий спосіб було виявлено, 

що звук виникає внаслідок зіткненням цих вихорів з твердою перешкодою. 

Після зіткнення з пластиною спостерігалося поширення вихрових кілець 

назовні вздовж пластини, що своєю чергою спричиняло утворення вихорів 

протилежного напрямку обертання з примежового шару пластини. Також 

спостереження показали, що найбільші флуктуації швидкості струменя 

відбувались в перетині отвору пластини. Проте, коли діаметр отвору був 

збільшений, вихрові кільця повністю проходили крізь отвір, і, як наслідок, 

акустичні коливання практично не вимірювались. 

Крім цього, автори показали, що акустичні коливання, спричинені 

зіткненням вихорів з пластиною, виникали на певних інтервалах приблизно 
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сталих чисел Струхаля, а перехід від одного інтервалу до іншого пов’язаний з 

гістерезисом. Тобто при збільшенні швидкості потоку, після досягнення 

певних критичних значень швидкості, відбувалися стрибки частоти 

акустичних коливань вгору. Відповідно при зменшенні швидкості потоку 

відбувалися стрибки частоти коливань вниз вже при інших значеннях 

швидкості. Також було показано, що відношення швидкості переміщення 

кільцевих вихорів у зсувному шарі до усередненої швидкості струменя 

змінювалось обернено пропорційно відстані між пластинами і знаходилось у 

приблизному діапазоні 0.6–0.8. Автори пов’язали дану закономірність із 

розміром збурень [56]. 

Додатково проводився експеримент із закритим простором між соплом 

та пластиною, тобто була сформована закрита порожнина з допомогою 

додаткової циліндричної пластини. Були відмічені зміни в частоті коливань 

та в інтервалах чисел Рейнольдса, на яких відбувалися коливання. Автори 

вказала на те, що периферійний рефлектор має комплексний ефект на 

зворотний зв’язок системи і потребує подальшого систематичного 

дослідження. Також автори припустили, що можливі як прямий, так і 

непрямий зворотний зв’язок, внаслідок якого утворюється звук. Прямий 

зворотний зв’язок пов’язаний зі збуреннями тиску біля отвору пластини, а 

непрямий – з будь-яким відбиттям, присутнім у системі. Непрямий зворотний 

зв’язок може виникати внаслідок резонансу в структурах системи вгору за 

потоку, вниз за потоком, або в порожнині між соплом та пластиною при 

достатньо великому радіусі порожнини. Будь-який з цих шляхів може 

домінувати і контролювати характеристики коливань залежно від їх 

відносних амплітуд [56]. 

В роботах [57; 58] також описувався феномен збудження звуку 

струменем, що набігає на отвір у пластині, вже при високих дозвукових і 

надзвукових швидкостях струменя. Автори зазначили, що взаємодія великих 

вихрових структур і околу отвору в пластині була більш ефективною для 

генерації тону, ніж взаємодія всього струменя з цільною пластиною. При 
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відносно невеликій відстані між соплом і пластиною спостерігалися 

осесиметричні вихори, а при збільшенні відстані потік став істотно 

асиметричним, і амплітуда коливань зменшилась. У випадку асиметричної 

звукової хвилі вихрові структури також коливалися радіально, і відбувалось 

випромінювання асиметричних хвиль. 

В роботі [59] звук генерувався шляхом внесення пластини з гострим 

або округлим краєм перпендикулярно до осі осесиметричного струменя. Було 

показано, що частота коливань швидкості потоку співпадала з частотою 

генерованого звуку. Збуджений звук змінювався в залежності від форми 

краю і розташування пластини в полі потоку. При фіксованій швидкості 

струменя сильний звук не генерувався при відстані між соплом, з якого 

витікав струмінь, і пластиною меншою за половину діаметру сопла. Гострий 

край був більш чутливим до його розташування для інтенсивності звуку, ніж 

круглий край. У випадку гострої кромки інтенсивність звуку спочатку 

збільшувалася при збільшенні відстані, досягала свого максимуму при 

відстані близькій до діаметру сопла, а потім спадала і після цього практично 

не змінювалася. При варіації домінуючих частот гострого краю зі зміною 

відстані спостерігалися чотири стадії, які змінювались зі стрибками частоти. 

Для випадку круглої кромки найсильніший звук генерувався при відстані 

більшій за діаметр сопла. Помітних піків не спостерігалося, середній рівень 

звукового тиску поступово зростав при збільшенні відстані. Крім цього, для 

округлого краю четверта стадія частоти не спостерігалася. Рівні звукового 

тиску для кожної домінуючої частоти у випадку круглого краю були трохи 

менші ніж у гострого краю, хоча звук збуджувався на практично однакових 

інтервалах швидкості. Для випадку круглої кромки частота утворення 

вихорів також була трохи меншою, проте коливання в області між виходом 

сопла і пластиною були більшими. В обох випадках миттєві фотографії 

показували, що потік симетричний відносно осі струменя. 

В експериментальній роботі [15] була побудована модель, яка 

складалась з циліндричної камери, обмеженої на торцях діафрагмами з 
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округлими отворами, з метою дослідження фізичного механізму свисту 

людини. У такий спосіб було показано, що звук може збуджуватись потоком 

крізь гладкі отвори, тобто без гострих кутів чи вібраційних елементів. Також 

автори відзначили, що отвори мали бути приблизно однаковими, щоб 

динамічна система ефективно генерувала тональний звук. За допомогою 

відеокамери зі стробоскопічним підсвічуванням було зафіксовано, що на 

поверхні струменя в області між діафрагмами утворювалися кільцеві вихори, 

поява яких і пов’язувалася з виникненням тональних звукових сигналів. 

Автори встановили, що регулярні структури кільцевих вихорів завжди були 

присутні, коли збуджувався звук, і не спостерігалися в іншому випадку. 

Були отримані дані про залежності частоти тонального сигналу, що 

збуджувався потоком, від геометричних параметрів камери та отворів в 

діафрагмах. Було показано, що при всіх варіантах геометрії звук утворювався 

тільки тоді, коли швидкість потоку лежала в певних межах. Мінімальне та 

максимальне значення швидкості при зміні довжини камери змінювалися 

пропорційно частоті коливань, а стала пропорційності зростала при 

збільшенні діаметру отвору або товщини діафрагми. З отриманих результатів 

автори зробили висновок, що дана система мала характеристики подібні до 

резонатора Гельмгольца: частота звуку була обернено пропорційна 

квадратному кореню з об’єму камери, зростала при збільшенні діаметру 

отвору діафрагми і спадала при збільшенні товщини отвору діафрагми. Проте 

внаслідок зчеплення камери з відкритою трубкою нижче за потоком від 

другої діафрагми частота коливань була дещо меншою за ту, яку можна було 

б очікувати для резонатора Гельмгольца. Крім цього, автори відзначили, що 

потік крізь округлі отвори відділяється в перетинах найменшого діаметру, а 

взаємодія вихорів з криволінійними поверхнями діафрагм є складною і 

потребує додаткового дослідження [15]. 

В роботі [60] досліджувалось падіння тиску при потоці крові в артерії 

крізь декілька стенозів за допомогою моделі каналу з двома звуженнями 

поперечного перерізу. Експериментальні дані показали, що загальний 
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перепад тиску в артерії не може бути отриманий шляхом підсумовування 

перепадів тиску для одиночних стенозів, оскільки стенози взаємодіють між 

собою, якщо тільки відстань між ними не перевищує деяку критичну 

відстань, що залежить від числа Рейнольдса. В роботі [17] також був 

досліджений перепад тиску внаслідок виникнення двох і більше некритичних 

стенозів у кровоносному каналі при низьких числах Рейнольдса (30–280). Під 

некритичними стенозами малося на увазі зменшення площі поперечного 

перетину до 50%. Автори показали, що потік залишався ламінарним 

протягом всього дослідження, і лише незначна зміна поведінки системи 

спостерігалася при зміні швидкості потоку. Стенози не впливали одне на 

одного у випадку їх далеко рознесення, а при їх близькому розташуванні між 

стенозами утворювався циркуляційний рух. 

Робота [24] була присвячена дослідженню шуму, який виникає при 

постійному потоці повітря в гофрованому повітропроводі. Спочатку автори 

спостерігали лінійне зростання частоти свисту труби зі збільшенням 

швидкості потоку повітря і тому припустили, що звук збуджувався внаслідок 

процесу утворення вихорів та характеризувався постійним числом Струхаля. 

Більш детальні експерименти показали, що внаслідок утворення вихорів 

збуджувалися акустичні гармоніки труби, частота яких покроково 

збільшувалась при збільшенні швидкості потоку, і тому загальний ефект мав 

лінійну залежність. 

Припущення, що причиною збудження акустичних коливань в камері 

згоряння твердопаливного ракетного двигуна може бути нестабільний 

зсувний шар і утворення вихорів, вперше було зроблене у роботі [10]. Автори 

зазначили, що виникнення звуку внаслідок нестабільності струменя було 

найбільш імовірним в діапазоні чисел Рейнольдса 300–10
4
, де число 

Рейнольдса визначене на основі усередненої швидкості струменя та 

характерного розміру збурення, виміряного перпендикулярно до напрямку 

потоку. 
 
Пізніше ця ідея була розвинута в роботі [61]. Автори провели кілька 

експериментів при малих числах Маха у діапазоні від 10
–3

 до 10
–2

 і показали, 
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що звук дійсно може утворюватись в камерах згоряння при наявності двох 

послідовних інгібіторних кілець, які спричиняють утворення нестійкого 

зсувного шару. Було отримано число Струхаля акустичних коливань, 

визначене через осереднену швидкість струменя в отворі кільця та діаметр 

цього отвору, в діапазоні 0.5–1. 

В роботах [8; 62] також досліджувалось утворення вихорів у 

твердопаливних ракетних двигунах. З допомогою анемометричних 

вимірювань нестійкого потоку було встановлено, що періодичні вихрові 

структури генерувалися одночасно з коливаннями тиску. Зміни величини 

швидкості потоку та фазових характеристик також узгоджувалися з 

вихровими потоками. Автори визначили, що домінуюча частота коливань 

швидкості та тиску залежали від середньої швидкості потоку газів в камері 

згоряння і не визначалися класичними акустичними режимами резонатора. 

Відношення частоти коливань до числа Маха було майже незмінним, отже 

постійне число Струхаля виявилось належним корелюючим параметром. 

Амплітуди коливань швидкості і тиску залежали від близькості домінуючої 

частоти коливань до частоти акустичної моди камери. Вплив на амплітуду 

швидкості, однак, був не такий сильний, як вплив на амплітуду тиску. 

В роботі [63] досліджувалась роль когерентних структур течії як рушіїв 

нестійкості горіння у камері прямоточного ракетного двигуна. Експерименти 

з камерами згоряння, виконані при високих числах Рейнольдса і високих 

швидкостях виділення тепла, показали, що нестійкості горіння пов’язані з 

великомасштабними структурами в потоці. Автори дослідили процес 

сполучення двох послідовних вихорів у зсувному шарі: один вихор 

зміщувався до внутрішньої високошвидкісної сторони зсувного шару, а 

інший – до зовнішньої низькошвидкісної сторони. Внаслідок цього вихор на 

стороні високої швидкості наздоганяв повільніший вихор і відбувалося 

злиття. 

В роботі [64] проблема аеродинамічно генерованого акустичного 

резонансу була експериментально досліджена в циліндричному каналі, що 
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містив два кільцевих інгібітори. Дослідження було пов’язане з 

нестабільністю потоку в твердопаливному прискорювачі ракети Ariane 5 

Європейського космічного агентства. Резонансні коливання тиску 

відбувалися при кількох швидкостях потоку і збігалися з наявністю 

фіксованої кількості вихорів між перешкодами, яка не перевищувала 

чотирьох. Максимальні рівні звуку спостерігалися на відстані між 

інгібіторами порядку 10–12 висот перешкод. Частоти цих максимальних 

рівнів лінійно змінювались із середньою швидкістю потоку. У випадку, коли 

відстань між інгібіторами перевищувала висоту перешкоди у 25–30 разів, 

ударний потік повністю відновлював стан рівноваги, і два інгібітори не 

взаємодіяли між собою. 

В роботі [65] було показано, що автоколивання, які утворювалися при 

проходженні осесиметричного турбулентного потоку крізь циліндричну 

порожнину в каналі, мали сильний вплив від акустичних мод каналу. При 

зміні швидкості потоку і довжини порожнини спостерігались стрибки 

частоти автоколивань як вгору, так і вниз. Причиною таких стрибків автори 

назвали прив’язаність частоти коливань до акустичної моди каналу на 

широкому інтервалі швидкостей і довжин. У деяких випадках стрибок між 

режимами передбачав «мертву зону», де не було організованих коливань, в 

інших випадках передача енергії між модами була відносно безперервною і 

поступовою. 

В експерименті [66] вихрові структури також генерувалися потоком, 

що проходить повз осесиметричну порожнину в каналі у випадку, коли 

амплітуди акустичних хвиль були пов’язані з резонансом Гельмгольца в 

початковій камері вгору за потоком. При наближенні до резонансу системи 

відношення амплітуди вихрових хвиль до амплітуди акустичних хвиль 

зменшувалося. Тоді як робота системи при достатньо віддалених від 

резонансних умовах призводила до більшого відношення амплітуди 

вихрових хвиль до амплітуди акустичних хвиль. В роботі [12] також 

відмічено, що акустичне поле резонатора створює акустичні хвилі, які 
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синхронізують утворення вихорів у зсувному шарі в порожнині. Цей процес 

відбирає частину кінетичної енергії потоку і перетворює її у акустичну 

енергію. Крім цього, синхронізація вихрових утворень з акустичним полем 

зовнішнього джерела звуку вгору за потоком від порожнини може підсилити 

амплітуду звуку. 

В роботі [67] було проведене детальне експериментальне дослідження 

акустичних коливань, які збуджуються потоком у каналі, що містить дві 

перегородки. У випадку, коли забезпечувався тісний збіг між частотою 

утворення вихорів від перегородки і власною частотою каналу, збуджувалися 

дискретні акустичні тони, що відповідали поздовжнім резонансним режимам 

каналу. Візуалізація потоку показала, що в цих умовах існувала стійка 

вихрова структура між перегородками, яка завжди містила фіксоване число 

вихорів. Виміряні частоти коливань лежали в околі дискретних значень, які 

були близькими до поздовжніх акустичних режимів каналу. При зміні 

відстані між перегородками інтервал швидкостей потоку, на якому 

збуджувався звук, також зсувався. Також автори відмітили, що оскільки час 

розповсюдження акустичної хвилі на відстань між перегородками є дуже 

коротким, то зсувний шар і вихрові утворення можна розглядати як 

нестисливий потік. 

Автори роботи [68] відзначили, що зміна амплітуди коливань з 

масштабом довжини порожнини свідчила про те, що когерентне 

автоколивання може виникати тільки тоді, коли нестабільність зсувного 

шару струменя має достатньо велику відстань для підсилення. Таке 

спостереження узгоджувалося з суто гідродинамічними коливаннями 

початково-ламінарних потоків, де має бути перевищена шкала мінімальної 

довжини, що дозволяє достатнє підсилення нестійкого збурення у вільному 

зсувному шарі. Крім цього, амплітудно-частотні спектри коливань 

показували незмінність однієї основної частоти коливань уздовж центральної 

лінії каналу та у зсувному шарі. Також частота організованих хвиль не 

змінювалася від відриву зсувного шару до зіткнення з твердою поверхнею, 
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що також відмічено у роботі [69]. У зв’язку з цим автори дійшли висновку, 

що парування вихорів у початково-ламінарному потоці не відбувалося. А у 

роботі [70] показано, що в початково-турбулентному потоці організована 

хвиля автоколивань струменя у шарі зсуву в порожнині еволюціонувала 

нелінійно від місця відриву, швидко поширювалася в поперечному напрямку 

і відчувала мінімальне посилення по довжині порожнини. 

У ХХ столітті проблемі збудження звуку потоками у нерегулярних 

каналах також приділяється значна увага. Сучасні методи 

експериментального дослідження дозволяють більш детально вивчити 

особливості таких потоків. Наприклад, в роботі [71] вперше було застосовано 

техніку зображення високої щільності PIV (Particle Image Velocimetry) для 

дослідження генерації тонів потоком повз порожнину. Такий підхід дозволив 

розкрити миттєві структури нестійкого потоку вздовж порожнини та його 

сполучення з резонансними режимами трубопровідної системи. Незважаючи 

на те, що потік до порожнини був повністю турбулентним, у зсувному шарі 

вздовж порожнини утворювалися великомасштабні вихори. Автори 

відмітили, що ці великомасштабні вихрові структури утворювалися при 

відносно низькому значенні акустичної коливальної швидкості відносно 

усередненої швидкості потоку порядку 10
–2

. Також спостерігалося, що 

вихори розвивалися на відносно великій відстані від провідного кута 

порожнини. Така ситуація контрастувала зі швидким виникненням вихорів 

безпосередньо за вхідним отвором порожнини за наявності резонансного 

акустичного поля. Крім цього, усереднені за часом лінії течії показали 

наявність єдиної області рециркуляції середовища, зосередженої поблизу 

нижнього кута порожнини. 

В роботі [72] досліджено турбулентний потік крізь неглибоку 

осесиметричну порожнину в трубі. У випадку повністю турбулентного 

потоку, організована нестійкість шару зсуву вздовж порожнини може бути не 

відразу очевидною, однак шар зсуву може проявляти схильність до 

широкосмугових коливань. Було показано, що виражені тональні звуки, 
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спричинені течію, можуть генеруватися з повністю розвиненого 

турбулентного потоку за дуже низьких чисел Маха. Такі тони можуть 

виникати навіть у екстремальному випадку порожнини, що має довжину на 

порядок більшу за її глибину. Пікова амплітуда коливального тиску 

зменшувалася зі зменшенням глибини порожнини. Пригнічення тонів 

досягалося, коли порожнина була достатньо дрібною, порядку однієї восьмої 

діаметру труби. Автори зазначили, що така поведінка системи, 

найімовірніше, пов’язана з відсутністю породження чітко визначеної хвилі 

нестабільності або вихрової структури, а також мінімального збурення 

акустичної коливальної швидкості поблизу обох кутів порожнини, які 

пов’язані з величиною генерації акустичної енергії. Отже, автори дійшли 

висновку, що концептуальна основа для генерації тонів потоком вимагає, 

насамперед, врахування суто гідродинамічних коливань в динамічній 

системі, а потім поєднання таких коливань з акустичним режимом 

резонатора. 

В роботі [16] використовувалась експериментальна установка, яка 

містила циліндричну трубку з послідовними діафрагмами, з метою 

відтворення фізичної моделі дихального шляху людини при наявності 

стенозів. В представлених сонограмах були присутні чіткі дискретні 

спектральні складові, що мали значні амплітуди, а їх частота зростала 

практично лінійно з ростом швидкості потоку. Поряд з дискретними 

складовими був присутній і широкосмуговий шум, рівень якого також 

збільшувався зі збільшенням швидкості потоку. Причини його виникнення 

обумовлені пульсаціями тиску в турбулентному потоці в області за другим 

стенозом. Характерною особливістю представлених сонограм були різкі 

зміни частот основного тону і його гармонік на фоні плавного неперервного 

збільшення швидкості потоку. Ці зміни відбувалися неодноразово в процесі 

збільшення швидкості потоку. Автори припустили, що такі різкі перебудови 

частоти були пов’язані зі зміною фазових співвідношень у зворотному 

зв’язку між процесами, що відбувалися в околі перешкоди та в області 
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кореня струменя. Також було показано, що зі збільшенням відносної відстані 

між стенозами критичні числа Рейнольдса, при яких збуджувався звук, та 

критичні частоти тональних сигналів мали тенденцію до зниження. 

Порівняння результатів для різного взаємного розташування отворів у 

стенозах показало: несиметрія розташування отворів не призвела до 

зникнення чи зриву тональних звукових коливань; спектральна палітра 

суттєво залежала від взаємного розташування отворів; генерація тональних 

звукових коливань при неспіввісному розташуванні отворів виникала при 

менших швидкостях потоку, ніж при їх співвісному розташуванні. У 

випадку, коли другий отвір був меншим за перший, спостерігався звуковий 

сигнал, спектр якого складався з великої кількості складових з дробовим 

співвідношенням частот. А коли другий отвір був більшим за перший майже 

в два рази, струмінь проходив повз стеноз, слабко взаємодіючи з його 

поверхнею, що не сприяло утворенню вихорів та звуку [16]. 

Збільшення кількості стенозів у моделі не призвело до виникнення 

нових ефектів, пов’язаних з утворенням звуку. Зміна форми стенозів також 

суттєво не вплинула на можливість такої системи генерувати тональні 

звукові коливання при проходженні через неї потоку повітря. Хоч конкретні 

положення спектральних складових дещо змінились, основні характерні 

особливості сонограм залишились такими ж. Також автори відмітили, що 

міжстенозну область моделі з точки зору акустики можна розглядати як 

резонатор Гельмгольца. Проте акустичні резонатори грають в процесах 

генерування звуку потоком другорядну роль. Однак, якщо власна частота 

резонатора співпаде з частотою звукових коливань, що викликані потоком, то 

амплітуда останніх може помітно зрости [16]. 

В дослідженнях [73; 74] моделювалася вентиляційна система з 

допомогою вільного струменя, який потрапляв на щілину в пластині, що 

призводило до виникнення автоколивань (jet-slot). При поступовому 

збільшенні відстані між випускним отвором сопла та пластиною еволюція 

числа Струхаля описувалася поетапним збільшенням, тобто кількість 
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вихорів, присутніх в один і той же момент між соплом і пластиною, зростала. 

А коли відстань від виходу струменя до пластини досягала 4.5 висот 

струменя, основна частота тону раптово зменшувалася вдвічі внаслідок 

вихрового сполучення. При подальшому збільшенні відстані число Струхаля 

залишалося майже постійним, поки тони не зникли. 

Генерація тонів потоком в осесиметричній порожнині розглядалася у 

випадку повністю турбулентного потоку з довжиною акустичної хвилі 

значно більшою за довжину порожнини в [75]. Акцент робився на характері 

тонів потоку по відношенню до зміни довжини порожнини. Частотний режим 

коливань потоку послідовно переходив від більш високих до нижчих 

режимів при зміні довжини порожнини. Тони потоку починали 

утворюватися, коли безрозмірна довжина порожнини перевищувала певне 

критичне значення. З фізичної точки зору цей критерій мінімальної довжини 

означав, що необхідна достатньо велика відстань, щоб нестабільність 

розвивала достатньо велику амплітуду для збудження тону. Також автори 

відзначили, що наявність та характеристики тонального звуку залежали від 

глибини порожнини. Для досить глибоких порожнин, коли розвиток зсувного 

шару не обмежувався скінченною глибиною порожнини, домінуюча частота 

зазнавала змін режиму коливань зі зміною довжини порожнини. Тоді як для 

неглибоких порожнин зміна частоти з довжиною дотримувалась одного 

режиму. Коливання були пригнічені, коли глибина порожнини була 

достатньо малою відносно товщини примежового шару на вході порожнину. 

В роботі [76] тональний звук утворювався, коли струмінь проходив 

через отвір у пластині, розміщений на деякій відстані нижче за потоком від 

виходу струменя. Характерна частота звуку стрибала в різні режими зі 

збільшенням числа Рейнольдса. Стрибок частоти пояснювався зміною 

кількості вихорів, розміщених між пластинами. Система мала тенденцію 

коливатися на більш високих ступенях для меншої довжини порожнини 

навіть при низьких числах Рейнольдса. Автори пояснили це тим, що 

максимальна швидкість потоку досягалась приблизно на відстані одного 
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діаметру струменя від виходу, а для меншої довжини порожнини це означало 

збільшену середню швидкість і, як наслідок, більш високі швидкості та 

частоти конвекції вихорів. Вимірювання з допомогою техніки PIV 

показували наявність як симетричних, так і асиметричних вихрових 

утворень. Симетричні вихрові кільця послідовно утворювались при малих 

числах Рейнольдса. Асиметричне коливання відбувалося при великих числах 

Рейнольдса, при чому з більшою регулярністю для менших довжин 

порожнини та при невідповідності між верхнім та нижнім отворами. Також 

було проведено порівняння між використанням труби постійного діаметра та 

діафрагми на передньому краї порожнини. Турбулентні осесиметричні 

струмені, що витікали з труби, створювали менші вихрові структури у 

близькому полі у зв’язку з більш високою початковою турбулентність та 

більш стійким шаром зсуву. 

В роботі [2] досліджувалась генерація тонального звуку гофрованими 

трубами. Гофрована труба генерувала тони з постійним числом Струхаля, 

тобто частота звуку збільшувалася лінійно зі збільшенням швидкості. 

Амплітуда пульсацій також лінійно збільшувалася зі збільшенням швидкості 

та робочого тиску, поки не досягала певного критичного значення. Крім 

цього, збудження звуку припинялося в певний момент при поступовому 

збільшенні швидкості потоку, але при подальшому збільшенні 

відновлювалося. Більш великі порожнини генерували більші амплітудні 

пульсації. Те, що сила аероакустичного джерела систематично збільшується 

при збільшенні об’єму порожнини при незмінному співвідношення довжини 

до глибини, також відмічали автори роботи [77]. 

Процес збудження тонального звуку в гофрованих трубах та системах з 

декількома боковими гілками досліджувався у роботах [78; 79]. 

Експерименти показали, що система з декількома боковими гілками була 

багато в чому подібною до гофрованих труб. В обох системах частота 

коливань була кусково-сталою функцією числа Маха, чиє зростання в 

середньому було практично лінійним. Амплітуда коливань тиску 
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змінювалась немонотонно при зміні числа Маха з локальними максимуми, 

що відповідали поздовжнім акустичним модам труби. Також для обох систем 

радіус округлення верхнього за потоком ребра порожнини мав сильний вплив 

на амплітуди коливання тиску. Амплітуди тону збільшувалися в 3–5 разів, 

коли верхній край порожнини був округлений. При цьому радіус 

заокруглення нижнього за потоком краю порожнини не мав значного впливу 

на амплітуду чи частоту звуку. 

Основна мета статті [80] – зрозуміти фізичний механізм, що 

призводить до збудження тонального звуку у свистках парових чайників, 

тобто у порожнині, обмеженій двома діафрагмами. Результати експериментів 

показали, що поведінка системи ділилася на дві характерні частотні області 

при варіації швидкості течії. Перша, що виникала при числах Рейнольдса (на 

основі діаметру отвору та усередненої швидкості струменя) нижче 2000, 

демонструвала поведінку майже постійної частоти. Друга, для чисел 

Рейнольдса більших за 2000, демонструвала поведінку постійного числа 

Струхаля. Область постійної частоти збуджувалась на більш високих 

частотах для зменшених діаметрів порожнини, але поведінка постійного 

числа Струхаля, як правило, залишалася без змін. Зі збільшенням відстані 

між діафрагмами амплітуда тонального звуку також збільшувалася через 

збільшення амплітуди коливань шару зсуву. Однак при досягненні певної 

відстані амплітуда звуку значно зменшувалася. Автори припустили, що при 

великих відстанях між діафрагмами струмінь переходив у турбулентний стан 

до того, як доходив до другої діафрагми, і тому коливання з другої області не 

збуджувались. Крім цього, зміна довжини труби вгору за потоком від 

порожнини помітно впливала на обидві області. 

Акустичні коливання, збуджені течією повз осесиметричну порожнину 

в круговому каналі, експериментально досліджувалися у роботі [81]. Основна 

увага приділялася впливу різних розмірів і форм порожнини, а саме: 

прямокутної, V- та U-форми. Форма порожнини впливала на амплітуду 

коливань, при цьому для порожнини U-форми реєструвалися найнижчі рівні. 
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Автори припустили, що динаміка течії в зсувних шарах між центральним 

великомасштабним вихором та кутовими вихорами, розміщеними за формою 

порожнини, сприяла виникненню акустичних коливань. Тобто крім зсувного 

шару на межі швидкісного струменя та порожнини, що відповідав за основну 

частину збуджених у каналі акустичних коливань, на амплітуду звуку також 

впливала динаміка обертального руху всередині порожнини, продиктована її 

формою. 

В дослідженні [82] аероакустичні джерела, породжені конфігураціями з 

однією, двома та трьома послідовними порожнинами в каналі, були 

експериментально досліджені для широкого діапазону чисел Струхаля та 

інтенсивності звуку. Сила джерела збільшувалася нелінійним шляхом зі 

збільшенням кількості порожнин, що вказувало на гідродинамічний механізм 

взаємодії між сусідніми порожнинами. За певних умов потоку спостерігалося 

падіння сили джерела при конфігурації з двома порожнинами. Внаслідок 

деструктивної гідродинамічної взаємодії між порожнинами джерело звуку 

ставало порівняним з таким для однієї порожнини. Вклад джерела третьої 

порожнини, як правило, був менший, ніж другої. А у дослідженні [83] 

досліджувався вплив відстані між порожнинами на аероакустичне джерело. 

Відносне розташування порожнин мало значний вплив на загальний рівень 

звуку у каналі. Вимірювання за технікою PIV для конструктивних випадків 

розташування порожнин показували сильне синхронізоване утворення 

вихорів у всіх порожнинах. 

 

1.2 Чисельні моделювання потоків у нерегулярних каналах з 

використанням двовимірних моделей 

 

З розвитком комп’ютерної техніки наприкінці XX століття набувають 

поширення чисельні моделювання процесів генерації акустичних коливань 

потоками у нерегулярних каналах. У випадку малих чисел Маха для цього 

переважно використовуються гібридні методи, згідно з якими, розв’язання 
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задачі проводиться в два етапи. На першому етапі обчислюється 

гідродинаміка течії у ближньому полі з метою визначення флуктуацій 

швидкості й тиску в потоці, що формують джерело акустичних коливань. Для 

цих розрахунків середовище можна вважати нестисливим. На другому етапі 

акустичні характеристики дальнього поля розраховуються окремо на основі 

отриманих з гідродинаміки даних про джерело звуку. Такий підхід 

застосовується у зв’язку з тим, що величини полів та масштаби довжин цих 

задач значно відрізняються [84]. Як наслідок, і відповідні методи 

відрізняються за точністю та вимогами до комп’ютерних ресурсів [23]. 

В одній з перших чисельних робіт з даної тематики [85] було 

досліджено утворення вихорів внаслідок взаємодії потоку з інгібіторами у 

твердопаливному ракетному двигуні. Нестаціонарні рівняння Нав’є-Стокса 

розв’язувались з допомогою техніки скінченних різниць за припущення 

нестисливого двовимірного потоку як у випадку ламінарного режиму, так і 

турбулентного. Для ламінарного потоку розв’язок отримувався на основі 

транспортного рівняння вихору з допомогою зустрічно-потокової схеми [86], 

а для турбулентного потоку використовувалась k–ε модель турбулентності з 

двох рівнянь [87] та алгоритм SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-

Linked Equations) [29]. Після розв’язання рівнянь були отримані функції течії, 

які показали структуру потоку та положення вихорів. Порівняння результатів 

обчислення та експериментів для частоти утворення вихорів у ламінарному 

потоці показало відхилення порядку 28%, у турбулентному – 35%. 

Метою іншої роботи того ж часу [88] було створення чисельного 

алгоритму та дослідження взаємодії між акустичними хвилями та 

великомасштабними вихровими структурами потоку в камері згоряння 

прямоточного двигуна. Стисливі рівняння Нав’є-Стокса розв’язувались за 

методом скінченних об’ємів з допомогою явно-неявної схеми Мак-Кормака 

для осесиметричної геометрії [89]. А в наступній роботі [90] були 

проаналізовані спектри флуктуацій тиску та швидкості та виявлені два типи 

коливань при різних числах Рейнольдса. Перший тип – резонансний 
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акустичний режим, при якому вихрові структури збурювали власні акустичні 

моди системи. Другий тип – зв’язаний режим, при якому акустичні збурення 

та вихрові збурення з’єднані, а частота коливань чітко залежала від 

характерної швидкості вихорів. Пізніше, подібний підхід був також 

застосований у роботах [91] та [92] для дослідження механізму, що 

призводить до феномену поширення вихорів у двигуні ракети Ariane 5. 

В роботі [93] холодний потік у камері згоряння прямоточного двигуна 

досліджувався з допомогою чисельної техніки моделювання 

великомасштабних вихорів LES (Large Eddy Simulation) [94]. Спостерігались 

великі вихрові структури, які поширювались за потоком та набігали на 

поверхню сопла, після чого вони потрапляли у примежовий шар стінки як 

вгору за потоком у зону рециркуляції, так і вниз за потоком у висхідний 

потік. В області зіткнення зсувного шару з твердою поверхнею 

спостерігалось утворення другорядних вихорів протилежної завихреності. 

Автори припустили, що ця область і була основним акустичним джерелом. В 

роботі [95] дана модель була розширена до моделі горіння попередньо 

змішаного палива. 

В роботі [96] представлені обчислення двовимірних нестаціонарних 

рівнянь Ейлера з метою дослідження характеристик феномену взаємодії 

вихорів з соплом та аероакустичного сполучення в моделі твердопаливного 

прискорювача. Були представлені загальні висновки щодо сили, положення 

та поширення вихрових структур. Просторова дискретизація рівнянь Ейлера 

була заснована на двовимірному методі скінченних об’ємів другого порядку 

точності зі скалярною нелінійною штучною дисипацією. Інтегрування по 

часу проводилось з використанням техніки Рунге-Кутти. 

В роботі [97] проведено експериментальні та чисельні дослідження 

генерації резонансного звуку потоком у каналі з двома перегородками та 

зворотний вплив звуку на процес поширення вихорів. Для моделювання 

відривного потоку була застосована дискретно-вихрова модель [98]. 

Спочатку, для якісної ілюстрації механізму генерації звуку, була 
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представлена спрощена модель потоку з одним вихором. Аналіз 

проходження єдиного вихору повз перегородку показав, що кількість 

генерованої акустичної енергії була функцією фази акустичного циклу, за 

якої вихор проходив перешкоду. Більш ретельна модель показувала 

зростання вихрової хмари внаслідок скупчення елементарних вихорів, що 

поширювалися з перегородки вгорі за потоком, простежувала проходження 

цих вихрових хмар повз нижню перегородку, передбачала генерацію 

акустичної енергії, використовуючи теорію аеродинамічного звуку Хоува 

[99; 100], та враховувала зворотний вплив звуку на поширення вихорів. 

В роботі [101] представлено детальне дослідження поведінки потоку у 

трубопровідній системі з двома протилежними закритими бічними гілками 

рівної довжини у хрестоподібній конфігурації. Для моделювання потоку у 

з’єднанні використовувалась двовимірна модель потенціального потоку, що 

базувалася на методі вихрової каплі (vortex blob method) з методом 

граничних елементів для опису геометрії [102]. Автори припустили, що у 

зв’язку з високими числами Рейнольдса, завихреність сконцентрована у 

тонкому примежовому шарі поверхонь та у тонкому зсувному шарі у потоці, 

і тому потік може бути описаний як потенціальний. Вихрова структура 

генерована на верхньому куті моделювалася як ряд вихрових капель, а межі 

розрахункової області складались з прямих панелей, кожна з яких мала 

джерело та розподіл завихреності. 

Підхід дослідження [103] полягав у використанні обчислювальної 

гідродинаміки CFD для моделювання комплексної взаємодії між потоком та 

акустичними резонансами в каналі з закритими бічними гілками при низьких 

числах Маха на основі розв’язання нестаціонарних стисливих рівнянь Нав’є-

Стокса. Нестаціонарні рівняння потоку розв’язувалися з використанням 

алгоритму PISO [33]. Стандартна турбулентна k–ε модель використовувалась 

для замикання рівнянь потоку [104]. Поділивши відстань між орієнтовними 

центрами послідовних вихорів на акустичний період, автори отримали 
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середню швидкість конвекції вихорів порядку 0.45 усередненої швидкості 

струменя. 

В роботі [105] розглянуто автоколивання потоку у системі з закритими 

бічними гілками внаслідок поєднання поширення вихорів з акустичними 

резонансами. Були виконані чисельні моделювання, що базувалися на 

рівняннях Ейлера для двовимірних нев’язких стисливих потоків. Залежно від 

умов потоку передбачені пульсації амплітуд були приблизно на 30–40% 

більшими за виміряні. Автори пов’язали такий результат з відсутністю 

в’язко-термальної дисипації у чисельній моделі, а також ефектом вібрації 

стінок у експерименті. 

В роботі [106] досліджено вплив дизайну сопла на збудження звуку з 

метою кращого розуміння аероакустичного поєднання, що виникає у 

твердопаливних ракетних двигунах з затопленим соплом. Був застосований 

підхід моделювання дуже великих вихорів VLES (Very Large Eddy 

Simulation) без підсіткових моделей з просторовою дискретизацією другого 

порядку, а інтегрування по часу проводилося з використанням явної схеми 

Рунге-Кутти другого порядку. Ідея такого підходу полягає в тому, що 

розв’язок повних рівнянь Нав’є-Стокса без специфічної турбулентної моделі 

дозволяє моделювання всіх вихрових структур більших за розмір комірки 

дискретизаційної сітки [107]. Частоти коливань були добре змодельовані, 

хоча рівні тиску були завищені у порівнянні з експериментальними даними. 

Осесиметричне чисельне моделювання автоколивань струменя, що 

набігає на отвір у пластині, що базується на методі дискретних вихорів для 

нестисливих потоків, а також репрезентація джерел шуму потоку на 

акустично-компактній пластині зіткнення за рівнянням Керла [84] 

розроблене у роботі [108]. Зсувний шар струменя представлений як вільні 

дискретні вихрові кільця, а сопло та пластина – як зв’язані вихрові кільця. 

Вихрове кільце виходило з сопла на кожному часовому кроці симуляції та 

одразу збурювалося акустичним зворотним впливом. Було показано, що 

основою циклу зворотного зв’язку була гідродинамічна взаємодія, а ефект 
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акустичного зворотного зв’язку полягав у тому, щоб заглушити 

широкосмуговий шум, а також підсилити характерну частоту автоколивань 

та її вищі гармоніки. Рівень основної частоти сильно не змінювався на 

відміну від рівнів вищих гармонік, які сильно зростали. У такий спосіб 

автори дійшли висновку, що лише метод дискретних вихорів без акустичного 

зворотного зв’язку може передбачити фундаментальні характеристики 

даного феномену. Порівняння між змодельованими та експериментальними 

результатами показало кількісне узгодження як частоти, так і амплітуди 

коливань швидкості зсувного шару. Щодо акустичних флуктуацій тиску, то 

спостерігалося кількісне узгодження частот та якісне узгодження піків 

характерної частоти коливань та її вищих гармонік. 

В роботі [37] досліджено течію в’язкої нестисливої рідини у плоскому 

каналі при наявності в ньому двох послідовних стенозів на основі чисельного 

розв’язання нестаціонарних рівнянь Нав’є-Стокса. Алгоритм базувався на 

методі скінченних об’ємів з використанням різницевих схем другого поряду 

точності за часом та простором. Було показано, що в системі виникали стійкі 

періодичні антисиметричні автоколивання профілю швидкості на виході з 

отвору другого стенозу. Втрата стійкості зсувних шарів в міжстенозній 

області обумовлювала утворення в них послідовного ряду вихорів, які 

розташовувалися один відносно одного у шаховому порядку. Період 

коливань профілю швидкості в отворі другого стенозу закономірно 

зменшувався з ростом швидкості потоку. Автори відмітили, що швидкість 

руху середовища в товщині зсувних шарів суттєво нерівномірна: при 

переміщенні від їх внутрішніх поверхонь до зовнішніх швидкість 

знижувалася приблизно на порядок. 

Вниз за потоком від другого стенозу спостерігався струмінь, який, 

уповільнюючись, породжував грибоподібний вихор, що надалі розпадався на 

відносно великі вихрові структури. Ці вихори, взаємодіючи зі стінками 

каналу, рухались як в напрямку основного потоку, так і в інших напрямках, 

зокрема і проти течії. Зміна положення вихрових структур обумовлювала 
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досить повільну зміну напрямку руху струменя. Водночас, при високих 

швидкостях струмінь в області між стенозами не встигав розширитись на 

стільки, щоб зайняти повністю отвір другого стенозу. Тому вихори в одному 

зсувному шарі більшою частиною зрізалися кромкою отвору стенозу і 

потрапляли у нішу, тоді як вихори іншого зсувного шару практично повністю 

проникали у отвір. При ще вищих швидкостях потоку періодичний характер 

течії порушувався. Автоколивання в системі переставали бути чітко 

періодичними, тобто мати одну характерну частоту. Спостерігались 

різноманітні режими течії, які довільно переключались між собою, в 

результаті чого коливання характеризувались не однією, а рядом частот [37]. 

В роботі [31] також досліджувався потік при різній ширині каналу в області 

між стенозами. Було встановлено, що при достатньо малій ширині 

міжстенозної частини каналу в області між стенозами генерувалися 

симетрично розташовані вихори. 

В роботах [109; 110] аналізувався фізичний феномен генерації звуку у 

гофрованих трубах з використанням турбулентної моделі LES 

Смагоринського для стисливого потоку [111]. Було окремо обчислено течію 

через одну порожнину та потік у довгій гофрованій трубі. Автори показали, 

що характеристики автоколивань тиску залежали від взаємодії між вихорами, 

що поширювалися з сусідніх порожнин. При збільшенні відстані між 

порожнинами період взаємодії вихорів з сусідніх порожнин зростав, що 

призводило до зменшення частоти поширення вихорів. Відповідно і число 

Струхаля було меншим для всього діапазону швидкостей потоку. Крім цього, 

автори відмітили, що вихори, розташовані у різних порожнинах були 

різними, навіть при однаковому основному потоці.  

Звукова поведінка двох систем, а саме гофрованих труб та систем з 

множинними бічними гілками, досліджувалась експериментально та 

чисельно у роботі [112]. Тести проводились для гофрованих труб з різною 

довжиною та геометрією порожнин. Була запропонована чисельна методика, 

що комбінувала моделювання нестисливого потоку з теорією вихрового 
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звуку Хоува, з метою виміру амплітуди акустичних флуктуацій. 

Використовувався метод скінченних об’ємів із застосуванням алгоритму 

SIMPLE. Для конвективних членів були обрані неявна схема дискретизації за 

часом разом з зустрічно-потоковою схемою дискретизації за простором 

другого порядку точності. В роботі [113] також досліджувався вплив глибини 

порожнини на збудження тонального звуку. Амплітуда коливань профілів 

швидкості потоку залишалась незмінною для певного інтервалу значень 

глибини порожнини, а для достатньо дрібних порожнин амплітуда коливань 

різко зменшувалась. Крім цього, в роботі [114] була представлена 

модифікація даної моделі, що полягала у використанні двовимірного 

нестаціонарного турбулентного розв’язника усереднених рівнянь Нав’є-

Стокса за Рейнольдсом RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes) на основі k–

ω моделі турбулентності [115]. Використання турбулентного розв’язника 

призвело до більш точного обчислення акустичної сили порожнини при 

високих числах Рейнольдса. Автори пов’язали такий результат з кращим 

описом просторового зростання примежового та зсувного шарів, ніж у 

випадку ламінарного розв’язника. 

В роботі [116] досліджувалася генерація аероакустичного звуку 

внаслідок автоколивань у серії компактних осесиметричних порожнин. Коли 

порожнини були розташовані достатньо далеко одна від одної, звукова 

поведінка системи визначалася з індивідуального вкладу кожної порожнини 

окремо. Коли порожнини були розташовані близько одна до одної, то між 

ними спостерігалася сильна гідродинамічна взаємодія, що впливала як на пік 

амплітуди коливань, так і на відповідне число Струхаля. Чисельний метод 

показав, що для суміжних порожнини синхронізація поширення вихорів 

могла бути підсилена або порушена внаслідок гідродинамічної взаємодії. 

Синхронізація між суміжними порожнинами залежала як від інтервалу 

швидкостей, так і числа Струхаля. Крім цього, гідродинамічна взаємодія 

могла бути настільки сильною, що поширення вихорів для порожнини нижче 

за потоком не відбувалося, що значно зменшувало генерацію звуку. 
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В роботі [28] моделювалася взаємодія потоку з рифленням у 

гофрованій трубі з допомогою техніки LES. Використовувалася динамічна 

модель Смагоринського-Ліллі та метод SIMPLE, щоб обійти необхідність 

визначення констант моделі та поверхневої функції, і у такий спосіб 

покращити чисельну точність моделі [117]. Робота представила 

параметричне дослідження впливу восьми типів гофрованих труб з різними 

довжиною та шириною порожнин, а також різною відстанню між 

порожнинами, на акустичну поведінку. Дослідження показало, що 

зменшення глибини та зменшення кількості гофрувань на одиницю довжини 

знизило рівень шуму. У випадку, коли глибина порожнини збільшувалась 

спостерігались вищі частоти тонального звуку та вищі рівні акустичного 

тиску. Крім цього, при глибині порожнини значно меншій за довжину, 

виникав режим сліду коливань потоку (wake mode) подібний до потоків над 

відкритими порожнинами. 

Вартою уваги також є робота [118], яка представила чисельне 

дослідження на основі методу решітки Больцмана LBM (Lattice Boltzmann 

Method) для передбачення збудження шуму потоком в гофрованих трубах 

[119]. Метод LBM відрізняється від традиційних методів CFD тим, що згідно 

з ним чисельно розв’язується рівняння, засноване на фізичній статистиці. 

Автори відзначили, що незважаючи на те, що даний метод обмежений слабо 

стисливими потоками, він є нестаціонарним та стисливим, а тому може бути 

застосований для моделювання акустичних хвиль, генерованих 

турбулентним потоком. 

Робота [120] пов’язана з генерацією звуку потоком крізь закриту 

циліндричну камеру в довгому каналі. Потік, що генерував тональний звук 

представлений методом дискретних вихорів, який був модифікований, щоб 

врахувати ефекти акустичного зворотного зв’язку. Показано, що можливе 

замикання автоколивань потоку до резонансних акустичних хвиль у каналі. 

Основний інтерес роботи полягав у взаємодії між цими двома джерелами 

звуку. Автори дійшли висновку, що хоч акустичний зворотний зв’язок і може 
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впливати на стрибки мод, їх виникнення визначалося переважно 

властивостями стабільності потоку. Отже, аналіз саме стабільності потоку 

необхідний для повного розуміння механізму стрибків мод. 

В роботі [121] моделювався турбулентний плоский струмінь, що 

набігав на щілину у пластині, з метою передбачення основних особливостей 

потоку та характеристик флуктуацій тиску. Використовувався підхід LES, 

заснований на моделі WALE (Wall-Adapting Local Eddy-Viscosity) з 

усередненням стисливих рівнянь Нав’є-Стокса за Фавром (Favre-averaging). 

Обмежена центрально-різницева схема другого порядку точності 

використовувалась для дискретизації за часом та простором. Моделювання 

проводилось з використанням 48, 96 та 144 паралельних процесорів для 

грубих, середніх та точних сіток відповідно протягом приблизно 3000 годин 

роботи комп’ютера. Осциляції зсувного шару внизу за потоком від пластини 

спричиняли зміну траєкторій руху вихорів. Вихори рухалися трьома різними 

шляхами: повністю зіштовхувалися з поверхнею пластини, повністю 

проникали у щілину або частково набігали на поверхню в області щілини. 

Основна частота коливань поля тиску відповідала тим когерентним вихорам, 

які рухалися за прямою траєкторією, що сильно не відхилялася до поверхні 

пластини або повністю у отвір пластини. Піки флуктуацій тиску відповідали 

наявності двох протилежних, але співфазних вихорів близько до щілини. 

Відповідно дві області високого тиску одразу за двома вихорами проникали у 

щілину та спричиняли явище запирання, яке відповідало за піки флуктуацій 

тиску, що поширювалися у інші частини розрахункової області.  

Окремо варто відмітити роботи пов’язані з дослідженням потоків у 

кровоносних судинах. Профілі швидкості та перепади тиску через два 

послідовних помірних коронарних стенози (зменшення площі поперечного 

перерізу на 62%) досліджувались чисельно за допомогою методу скінченних 

елементів та експериментально у роботі [21] при числах Рейнольдса 50–400. 

Як вимірювання потоку, так і чисельні розрахунки показали важливість 

вихорів між стенозами, утворення яких спричинене відривом потоку, для 
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залежності тиск-потік навіть при низьких числах Рейнольдса та помірних 

стенозах. 

В роботі [19] досліджувався стійкий ламінарний потік в околі двох 

послідовних звужень реалістичного гладкого профілю у судині для чисел 

Рейнольдса в діапазоні 5–200. Коли діаметр отвору другого звуження був 

меншим за діаметр отвору першого звуження, зона рециркуляції заповнювала 

простір між звуженнями з мінімальними змінами відриву потоку і зіткнення 

при зміні числа Рейнольдса. У протилежному випадку при збільшенні числа 

Рейнольдса зона рециркуляції, сформована за першим звуженням прагнула 

простягтись за межі другого звуження. У наступній роботі [122] 

досліджувався більший діапазон чисел Рейнольдса 5–400. Осьовий тиск та 

розподіл поверхневого напруження, а також втрати тиску мали сильний 

вплив від структур потоку, спричинених наявністю другого звуження. 

Робота [123] представила модифіковану модель рідини Кассона як 

справжнє відображення стійкого ламінарного потоку крові крізь артерії 

малого діаметру з двома послідовними осесиметричними ідентичними 

стенозами. Основні рівняння розв’язувалися за методом скінченних 

елементів. Максимальні швидкості течії спостерігались одразу за обома 

стенозами, тоді як у випадку одного стенозу максимальна швидкість була в 

перетині отвору. Також подвійний стеноз спричиняв менший загальний 

перепад тиску у порівнянні з еквівалентним одним стенозом внаслідок 

утворення циркуляційного руху. При зменшенні відстані між стенозами 

загальний перепад тиску збільшувався. 

В роботі [124] було проведено чисельне дослідження конвекційного 

поширення тепла у трубах з кількома перешкодами. Дослідження 

проводились для чисел Рейнольдса 50–600, коєфіцієнту теплопровідності 

0.3–3.0 та відстані між перешкодами відносно діаметру отворів 2.0–8.0. 

Аналіз був проведений з допомогою техніки скінченних елементів, основаної 

на методі зважених нев’язок Гальоркіна GMWR (Galerkin Method of Weighted 

Residuals). У зв’язку з наявністю перешкод у певних місцях спостерігався 
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зворотний напрямок поширення тепла. До досягнення певного критичного 

значення числа Рейнольдса, усереднений потік тепла збільшувався зі 

зменшенням відстані між перешкодами. При подальшому збільшенні числа 

Рейнольдса поведінка системи змінилась на протилежну, тобто загальний 

потік тепла збільшувався для геометрій з більшою відстанню між 

перешкодами. Проте для менших відстаней між перешкодами потік тепла 

зменшувався у зв’язку зі збільшенням ефекту рециркуляції та зворотного 

потоку після другої перешкоди. 

В роботі [125] представлені чисельні результати стаціонарного 

ламінарного потоку крові в артерії, що має два послідовних ідентичних 

осесиметричних звуження, при змінній величині звуження. Показано, що 

наявність саме двох перешкод може бути чітко ідентифікована з розподілу 

швидкості та характеристик перепаду тиску за умови, що ступінь обмеження 

залишається в певних межах, які залежать від відстані між звуженнями та 

значенням числа Рейнольдса потоку. За цими межами рециркуляційний 

вихор за першим звуженням заповнював весь простір між двома 

перешкодами. У цьому випадку розподіли швидкості вздовж осі та перепаду 

тиску не показували окремі піки в області кожного звуження і тому не могли 

вказати на наявність двох перешкод. 

Робота [126] досліджувала пульсуючі та турбулентні потоки крові у 

гнучкій артерії з одним та двома стенозами, використовуючи метод 

скінченних елементів та k–ε модель турбулентності. Потік крові вважався 

ньютонівським та нестисливим. Результати даного дослідження показали, що 

ламінарний потік виникав при стенозах до 70% площі поперченого перетину 

артерії, а при 80% – потік ставав турбулентним. В роботі [20] також 

досліджувався одночасний ефект гнучких стінок та множинних стенозів на 

потік та перенос маси крові шляхом чисельного моделювання. Розв’язок 

отриманий за допомогою методу маркерів та комірок MAC (Marker-and-Cell) 

на моделі осесиметричного потоку ньютонівської рідини [127]. Автори 

показали, що пара стенозів впливала на концентрацію маси значно більше 
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ніж один стеноз. Потік маси до стінок артерії (число Шервуда) зростав зі 

збільшенням числа Рейнольдса, а також з пульсацією потоку та наявністю 

двох стенозів, що збільшували кількість областей рециркуляції. Це своєю 

чергою могло призвести до осідання холестерину та збільшення тяжкості 

стенозів, а також утворення нових. 

 

1.3 Тривимірні моделі потоків у нерегулярних каналах 

 

Завдяки прогресу комп’ютерної техніки сьогодні також можливо 

чисельно розв’язувати тривимірні моделі потоків у нерегулярних каналах, що 

спричиняють генерацію акустичних коливань. Наприклад, в одній з перших 

таких робіт [128] була запропонована зустрічно-потокова схема другого 

порядку точності для розв’язання тривимірних рівнянь Ейлера для стисливої 

нев’язкої рідини за методом скінчених об’ємів. Метою роботи було 

обчислення потоків у камері згоряння твердопаливного ракетного двигуна, де 

можуть виникати нестійкі структури. Застосовувався підхід MUSCL 

(Monotonic Upstream-centred Scheme for Conservation Laws) [129] з 

використанням кусково-лінійної репрезентації фізичних змінних, кожна з 

яких визначена у комірці через усереднене значення та вектор градієнта, який 

отриманий за формулою Гріна. Для обчислення потоків крізь грані комірок 

окремо застосовувались дві схеми: класична схема розділення потоку Ван 

Ліра [130] та розв’язник Рое задачі Рімана [131]. Для інтегрування по часу 

застосовувався явний метод Рунге-Кутти. Хоча у даному дослідженні була 

використана дуже груба і непридатна для моделювання феномену поширення 

вихорів сітка, яка представляла сектор з кутом розкриття 120° та містила 

15764 комірок, вона показала наявність великого вихору, який міг бути 

причиною збудження автоколивань. А вже у роботі [107] проводилось 

тривимірне обчислення з використанням більше мільйона комірок у 

дискретизаційній сітці та мільйона кроків по часу із застосуванням 

паралельного обчислення. Повна тривимірна геометрія була створена 
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шляхом проектуванням двовимірної форми на кругову неструктуровану 

сітку. Результати показали, що ізоентропійна поверхня всередині двигуна 

була практично симетричною у каналі, а потім вироджувалася у камері. 

Якщо у випадку двовимірної моделі коливання тиску були однотонними, то у 

випадку тривимірного потоку спостерігались другорядні гармоніки та 

тривимірні вихрові структури. 

В роботі [18] досліджувалась динаміка нестаціонарного потоку у 

тривимірній судині з двома звуженнями у випадку пульсуючого потоку. 

Зв’язані нелінійні диференціальні рівняння у частинних похідних, що 

відповідають закону збереження маси та імпульсу в’язкої нестисливої 

рідини, були чисельно проаналізовані з допомогою методу скінченних 

об’ємів у поєднанні з технікою псевдостисливості, розв’язником Рое та 

інтерполяцією MUSCL [132]. Чисельні експерименти проведені, щоб оцінити 

вплив числа Рейнольдса та відстані між двома помірними звуженнями на 

перепад тиску у судині. Дослідження показало, що перепад тиску через серію 

помірних звужень може бути фізіологічно критичним, а також є чутливим як 

до відстані між звуженнями, так і до профілю коливальної швидкості 

вхідного потоку. Чітке поширення вихорів з тривимірними особливостями 

спостерігалось наприкінці фази уповільнення потоку. 

В роботі [13] використовувався підхід LES для передбачення шуму, 

збудженого потоком у прямокутній тривимірній камері розширення, з метою 

отримання більш детальної інформації щодо фізики взаємодії потоку, що 

спричиняє тональні звуки, та акустичного поля. Відфільтровані стисливі 

рівняння Нав’є-Стокса для в’язкого потоку інтегрувалися за часом з 

використанням явної схеми Рунге-Кутти четвертого порядку. Конвективні та 

в’язкі члени дискретизувалися з використанням центрально-різницевої схеми 

другого порядку. В камері спостерігалося переміщення вихорів за потоком та 

їх зіткнення з протилежною стінкою, внаслідок чого вони розпадалися на 

менші вихори. Одна частина цієї кінетичної енергії потоку захоплювалась у 

квазістаціонарних вихорах у кутах камери, а інша частина переміщувалася за 
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потоком та покидала область через отвір. Кінетична енергія досягала 

максимуму в області входу у другу трубу, яка вважалася регіоном з 

домінуючими аероакустичними джерелами. 

Робота [133] пов’язана з дослідженням тонального звуку, що 

генерувався при проходженні струменя з низькими числами Маха крізь отвір 

у пластині. Результати обчислень добре узгоджувалися з 

експериментальними даними у межах якісних вихрових структур та 

залежностях між домінуючими піками частоти звуку та швидкості струменя. 

Розв’язувалися нестаціонарні тривимірні стисливі рівняння Нав’є-Стокса з 

використанням методу скінченних різниць. Похідні за простором, що 

з’являлися у метриках, конвективні та в’язкі члени обчислювалися за 

тридіагональною компактною схемою шостого порядку [134]. Біля меж 

розрахункової області використовувались однобічна схема та класична схема 

Паде четвертого порядку. Розв’язки рівнянь були отримані за допомогою 

явної схеми Рунге-Кутти третього порядку. Крім цього, проводилося неявне 

фільтрування десятого порядку для погашення чисельних нестабільностей, 

що виникали з центрально-різницевої схеми [135]. Повна кількість точок 

базової сітки 1.17×10
6
 була збільшена до 9.07×10

6
 для перевірки незалежності 

результатів від сітки. В даному дослідженні зовнішня область струменя між 

виходом сопла та пластиною була ламінарною або в початковій стадії 

переходу. Тому автори вважали, що домінуючі когерентні структури можуть 

бути змодельовані з використанням відносно малої кількості точок сітки, 

якщо похибка дисперсії буде триматися мінімально можливою. На дальніх 

межах розрахункової області використовувались розтягнення сітки та умови 

невідбиття [136]. Амплітуда флуктуацій тиску біля дальніх меж згасала до 

порядку 10
–4

 по відношенню до амплітуди флуктуацій біля отвору пластини. 

При відносно низькій швидкості потоку спостерігався синусоподібний 

рух струменя. При збільшенні швидкості струменя виникло згортання 

зсувного шару внаслідок нестійкості Кельвіна-Гельмгольца. При відносно 

високих швидкостях зсувний шар час від часу ставав турбулентним, що 
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спричиняло широкосмугові коливання. Пікові частоти коливань 

збільшувалися практично прямо пропорційно швидкості струменя, тобто 

відбувались автоколивання без акустичного резонансу з аеродинамічною 

трубою. Області високого та низького тиску почергово виникали на широкій 

області вгору та вниз за потоком від пластини з отвором, а отвір грав роль 

ноди цих змін. Домінуючі флуктуації тиску проникали всередину струменя, а 

частоти коливань тиску співпадали з утворенням послідовних вихорів у 

зсувному шарі струменя. Також спостерігався стрибок моди домінуючого 

піку частоти. В експериментальному дослідженні спостерігався гістерезис 

між випадками збільшення та зменшення швидкості струменя. Крім цього, у 

даному обчисленні спостерігався незначний нахил вихрових кілець, а також 

їх радіальна несиметрія, тобто радіальні збурення зсувного шару [133]. 

В роботі [137] був проведений детальний аналіз цих флуктуацій тиску 

на основі техніки миттєвої власної ортогональної декомпозиції POD (Proper 

Orthogonal Decomposition) [138]. Було виявлено, що поле флуктуацій тиску та 

часова варіація потоку маси крізь отвір пластини були переважно виражені 

першою та другою модами POD. Хоча і спостерігалась азимутальна 

деформація вихрових кілець, асиметрія у коливаннях поля тиску була 

набагато менш вираженою, тому автори нехтували ефектами неоднорідності 

у азимутальному напрямку. Коли області високого тиску набігали на 

поверхню отвору, тиск середовища вгору за потоком від пластини ставав 

високим. Водночас формувалися низькі області тиску знизу за потоком від 

отвору, а також встановлювався низький тиск в середовищі, і навпаки. Фази 

поздовжньої швидкості струменя в отворі пластини та тиску були 

протилежними, тобто стиснення (високий тиск) зменшувало швидкість, а 

розширення (низький тиск) – збільшувало. Автори дійшли висновку, що ці 

збурення призводили до утворення великомасштабних вихорів у зсувному 

шарі струменя. 

Метою роботи [7] було визначення механізму генерації звуку у 

головному регулюючому клапані на теплових та атомних електростанціях. 
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Для чисельного аналізу тривимірного потоку автори застосували метод 

скінченних різниць решітки Больцмана FDLBM (Finite Difference Lattice 

Boltzmann Method) [139]. З аналізу результатів було підтверджено, що звук 

був генерований нестійким потоком у порожнині клапану та акустичним 

резонансом у вертикальному напрямку. На відміну від звичайних методів 

CFD, що базуються на дискретизації рівнянь динаміки рідини, метод LBM 

заснований на кінетичному рівнянні динаміки молекулярних газів. Метод 

FDLBM, у якому кінетичне рівняння дискретизується за скінченно-

різницевою схемою, був розроблений для покращення чисельної стабільності 

методу LBM [119]. Спостерігалось утворення двох кільцевих вихорів по 

довжині клапану. Кільцевий вихор періодично генерувався на верхньому за 

потоком краї клапану та мав вертикальний нахил у зв’язку з 

несиметричністю верхньої та нижньої частин порожнини. При переміщенні 

вниз за потоком вихрове кільце росло та зменшувало свій нахил. Зіткнення 

вихору відбувалося спочатку з нижньою частиною порожнини, внаслідок 

чого флуктуації тиску періодично генерувалися в околі нижнього краю. 

Робота [140] представила чисельний аналіз феномену збудження 

тонального звуку при проходженні струменя крізь отвір у пластині, 

заснований на тривимірному методі дискретних вихорів [141] із 

застосуванням тривимірного панельного методу для представлення твердих 

поверхонь [142]. Метою застосування повної тривимірної моделі було 

дослідження впливу асиметричних збурень струменя на генерацію звуку. У 

чисельній моделі такі збурення моделювалися шляхом хвильових рухів 

деформівного сопла. Розглядалися як стоячі, так і біжучі (обертові) хвилі. 

Було показано, що можливе значне зменшення генерації звуку. Відносно 

швидкості флуктуацій у зсувному шарі, чисельний метод дещо переоцінив 

амплітуди коливань, тоді як фундаментальна частота була недооцінена. 

Порівнюючи отримані результати з осесиметричною моделлю, автори 

відмітили, що у тривимірний моделі відбувається затримка в часовому 

масштабі, що узгоджувалося з експериментами. 



68 

 

1.4 Методи контролю нестійких потоків у нерегулярних каналах 

 

Зазвичай збудження автоколивань потоків і, як наслідок, акустичних 

хвиль у трубах різноманітних конструкцій є небажаним. Тому багато робіт з 

даної тематики були присвячені пошуку ефективних методів контролю таких 

потоків. Наприклад, в роботі [143] були проведені експерименти на потоках 

крізь осесиметричні неглибокі порожнини з метою дослідження методів 

модифікації зсувних шарів у порожнині для зменшення амплітуди 

автоколивань. Результати показали, що періодичне введення додаткової маси 

в порожнину має стабілізуючий вплив як на ламінарні, так і на турбулентні 

зсувні шари, і тому є ефективним засобом зменшення шуму, збудженого 

потоком. Автори припустили, що внаслідок додавання маси у порожнину 

забезпечувалась незмінність загальної маси середовища у порожнині. А це 

своєю чергою призводило до зменшення періодичного обміну маси між 

порожниною та каналом вниз за потоком. Маса, необхідна для послаблення 

збудженого потоком шуму, варіювалась в межах приблизно 5–15% від маси 

основного струменя залежно від конфігурації порожнини та потоку. Крім 

цього, під час проведення експериментів, за певних умов потоку та геометрії 

порожнини, додавання маси спричиняло підсилення шуму, збудженого 

потоком у порожнині. Детальне дослідження зсувних шарів у порожнині 

показало, що при цих умовах малі збурення течії, спричинені додавання 

маси, призводили до зміни режиму автоколивань зсувного шару в порожнині. 

Так, з додаванням маси, потік генерував звук різної частоти, що відповідав 

різним модам автоколивань. 

Автори роботи [144] оцінили кілька конфігурацій, що можуть 

викликати затухання автоколивань потоку в каналі з порожниною. Були 

запропоновані такі концепції: генерування завихреного потоку, дефазування 

азимутальної когерентності струменя, а також зменшення жорсткості краю 

відриву струменя. Принцип вихрових генераторів передбачав збудження 

завихрення потоку, що мало векторну орієнтацію ортогональну до середньої 
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завихреності зривного примежового шару, і внаслідок цього руйнування 

азимутальної когерентності первинних вихорів. Відносно класів щілинних і 

асиметричних меж, основна концепція передбачала зменшення азимутальної 

когерентності відривного шару зсуву, а також дефазування когерентності 

збурень тиску на краю відриву. А відносно конфігурації, що відповідала 

сумісній межі, механізм включав зменшення жорсткості краю відриву та 

послаблення процесу передачі енергії від збурень, що набігають на край 

порожнини, до флуктуацій завихреності в шарі зсуву. З різних категорій 

конструкцій найбільш ефективними виявились вихрові генератори та сумісні 

межі. Сумісні межі, що передбачали дуже плавне розширення виходу сопла, 

були найбільш ефективними у випадку, коли вони розтиналися в напрямку 

потоку. 

В роботі [145] було показано, що нестабільність шару зсуву в 

порожнині, утвореній двома послідовними діафрагмами в каналі, може бути 

приведена до більш високих рівнів звукового тиску, ніж при природному 

резонансі, або повністю виключена акустичним контролером в залежності від 

фазового зсуву, наданого сигналу зворотного зв’язку. У системі 

спостерігалося накладання мод коливання зсувного шару в порожнині на 

акустичні моди каналу вниз за потоком. Фотографії візуалізації потоку чітко 

показували три різні режими нестійкості зсувного шару в порожнині та їх 

усунення з допомогою контролера. Акустичний резонанс при кожному 

режимі автоколивань починався з утворення ряду вихорів при малих 

швидкостях потоку, а при збільшенні швидкості потоку резонанс у тому ж 

режимі коливань був пов’язаний зі зменшенням кількості вихорів. Контролер 

істотно послаблював когерентні коливання великого масштабу зсувного 

шару в порожнині. Відповідні фотографії візуалізації потоку показували 

практично повну стабілізацію шару зсуву. Крім цього, автори зазначили, що 

відносно невеликі збурення швидкості з каналу зворотного зв’язку при 

відповідному фазовому зсуві здатні як стабілізувати, так і підсилити 

коливання зсувного шару без істотного впливу на основний потік. 
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Зв’язок між утворенням вихорів в шарах зсуву та акустичними 

власними модами системи досліджувався у статті [11] на модельно-

масштабній конфігурації, що представляла геометрію ракетного двигуна. 

Було показано, що адаптивна система, яка складалася з сенсора, актуатора та 

акустичного контролера, може застосовуватися для суттєвого пригнічення 

коливань тиску. Також вивчався механізм утворення нестабільності шляхом 

аналізу поля потоку за допомогою техніки PIV. Автори встановили, що 

управління потоку з допомогою адаптивного контролера помітно змінює 

його структуру. Детальний аналіз вихрових структур показав, що значення 

завихреності залишалися в одному інтервалі, але вона була розподілена 

більш випадково у випадку, коли резонанс усувався контролером. Це 

свідчило про те, що контроль досягався за рахунок зниження рівня 

організації вихрових структур. 

В роботі [146] автори представили результати експериментів, в яких до 

постійного потоку рідини в гофрованій трубі додавалися осциляції з 

допомогою гучномовця. Було встановлено, що залежно від сили додаткових 

осциляцій звук, який збуджувався потоком у такій трубі, міг заглушитись або 

перейти до вищих гармонік. Для заданої стійкої швидкості потоку, що 

збуджувала один з акустичних резонансів, додавання коливань потоку 

низької частоти з певною амплітудою швидкості значно знизило резонансний 

тиск. Подальше збільшення коливальної швидкості змістило домінуючий 

акустичний пік на більш високі резонансні частоти. 

Одним із завдань роботи [7] було запропонувати метод придушення 

генерації звуку у головному регулюючому клапані на теплових та атомних 

електростанціях. Був досліджений метод, який полягав у встановленні 

трикутних вставок або розміщених під кутом до основного потоку 

ромбоподібних вставок на вхідному отворі клапана з метою запобігання 

формування вихрових кілець у порожнині клапана, які призводили до 

збудження тонального звуку. Експериментальним шляхом було виявлено, що 

вісім трикутних вставок висотою рівною 15% вхідного діаметру зменшили 
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пікове значення звукового тиску на 60%, а вісім відхилених вставок висотою 

рівною 7.5% діаметру повністю заглушили генерацію звуку у клапані. Тобто 

похилені вставки були більш ефективні у приглушенні тонального звуку в 

головному регулюючому клані в порівнянні з трикутними вставками. 

Робота [147] була присвячена дослідженню пригнічення звуку, 

генерованого потоком, який виходив з кругового сопла або отвору в пластині 

та проходив крізь подібний отвір у другій пластині. Автори запропонували 

новий пасивний метод контролю для усунення тону потоку, який полягав у 

розміщенні осесиметричної перешкоди на внутрішній поверхні другої 

пластини, та виконали пряме чисельне моделювання проблеми для випадку, 

коли тон був успішно пригнічений. Внаслідок того, що зворотний потік від 

перешкоди впливав на зсувний шар струменя біля виходу сопла, 

осесиметрична однорідність, яка спостерігалась у неконтрольованому 

випадку, була майже повністю порушена у контрольованому випадку. 

Руйнування підтримувалось завдяки процесу, при якому тривимірні вихори у 

зсувному шарі рухались вниз за потоком, взаємодіяли з перешкодою та 

рекурсивно збурювали струмінь на виході з сопла. Оскільки області біля 

краю другої пластини були відповідальні за генерацію звуку у обох випадках, 

то акустична сила у контрольованому випадку була набагато нижчою ніж у 

неконтрольованому завдяки дезорганізованому стану. 

Отже, осесиметрична перешкода була використана, щоб блокувати та 

повернути проти течії, у вигляді турбулентного потоку, течію рідини у 

радіальному напрямку вздовж другої пластини, яка була частиною струменя, 

що не витікала через отвір пластини після зіткнення з твердою поверхнею. В 

успішних випадках турбулентні потоки виходили з внутрішньої сторони 

перешкоди, а потім змішувались та рекурсивно збурювали струмінь біля 

виходу з сопла, який був достатньо чутливий, щоб у такий спосіб 

порушилося регулярне утворення вихорів. Осесиметрична однорідність, яка 

була відповідальна за основну частоту автоколивань у звичайному випадку, 

була втрачена у випадку наявності перешкоди, великомасштабні вихори 
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зникли, і повністю тривимірні вихори генерувалися одразу на виході з сопла. 

Проте, хоч наочні організовані структури, які спостерігались у звичайному 

випадку зникли при наявності перешкоди, слабкий канал зворотного зв’язку 

підтримувався навіть у дезорганізованому стані, на що вказувала наявність 

максимального піку частоти автоколивань. Новий пік субгармонійної частоти 

виникав внаслідок об’єднання вихорів у зсувному шарі основного потоку та 

кутових вихорів в області перешкоди. Як результат такого об’єднання, 

великий кутовий вихор утворювався біля перешкоди та продовжував надалі 

взаємодіяти з основним струменем [147]. 

Метою застосування повної тривимірної моделі до чисельного аналізу 

даного феномену в роботі [140] було дослідження впливу асиметричних 

збурень струменя на генерацію звуку з точки зору контролю потоку. 

Експериментально такі збурення можуть бути застосовані на соплі, з якого 

виходить струмінь, з допомогою п’єзоелектричних або електромеханічних 

актуаторів, розташованих по колу на внутрішній поверхні сопла на його 

виході [148]. У чисельній моделі вони моделювалися шляхом хвильових 

рухів деформівного сопла. Розглядалися як стоячі, так і біжучі (обертові) 

хвилі. Було показано, що у такий спосіб можливо досягти значного 

зменшення генерації звуку. Автори відмітили, що на перший погляд, 

оптимальними збуреннями на краю сопла були б збурення у протифазі до 

вхідного акустичного чи гідродинамічного зворотного зв’язку, що 

створювало б ідеальну деструктивну взаємодію. Проте намагання досягти 

такого ефекту може бути надто оптимістичним. Більш реалістичний варіант 

полягав у застосуванні збурень, що зменшують генерацію звуку вихровими 

кільцями шляхом руйнування їх когерентності. Один із запропонованих 

методів збурення полягав у механічній деформації вихрових кілець так, щоб 

зіткнення з пластиною відбувалося не всією їх поверхнею, а лише частиною. 

Другий і, можливо, більш ефективний метод, полягав у варіації поздовжньої 

швидкості струменя, що передбачав периферійне збурення форми вихорів. З 

цієї точки зору, обертові хвилі збурення були більш ефективні за стоячі. 
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Ефективність збурення у вигляді стоячих хвиль була співмірною з 

експериментальними результатами, при яких струмінь збурювався 

гучномовцем. Тоді як обертові хвилі на краю сопла були особливо 

ефективними у руйнуванні когерентності вихрових кілець і, як наслідок, 

послабленні генерації звуку. 

В роботі [149] розглядалися методи управління потоком в 

нерегулярних каналах з двома звуженнями, а також методи управління 

ефективністю випромінювання звукової енергії таким потоком. Було 

показано, що зміна геометрії області між звуженнями та розташування їх 

отворів може призвести до якісної зміни картини течії та, як наслідок, до 

збільшення чи зменшення випромінювання потоком звукової енергії на 

порядок. Автори відмітили, що на відміну від електронних приладів з 

каналами зворотних зв’язків, де є можливість відносно точно підібрати 

рівень та фазу сигналу зворотного зв’язку для забезпечення стійких 

автоколивань, в даній гідродинамічній системі здійснити це досить не 

просто. Це пов’язано з тим, що в даному випадку потік зворотного зв’язку 

розподілений в просторі, і в кожній точці цього простору він 

характеризується своїм значенням швидкості, тиску та завихреності. Тому до 

кореня струменя він доставляє суміш частинок середовища, що мають різні 

гідродинамічні характеристики, і заздалегідь відповісти на питання, чи 

виникнуть автоколивання та яка буде їх потужність, досить складно. 

Шляхом прямого чисельного моделювання потоку в’язкої нестисливої 

рідини у плоскому каналі з двома звуженнями автори показали, що 

збільшення відношення відстані між звуженнями до діаметру їх отворів 

призводило до руйнування впорядкованої вихрової структури в області між 

звуженнями і відповідно до різкого зниження випромінювання звукової 

енергії. Потоки зворотного зв’язку в верхній та нижній половинах області 

між звуженнями ставали зовсім різними та не прямували до кореня струменя, 

внаслідок чого впорядкована вихрова структура в зсувних шарах практично 

повністю руйнувалася. Додаткові розрахунки показали, що в цьому випадку 
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коливання вертикальних профілів швидкості в другому звуженні ставали 

безладними, і звукова енергія знижувалася майже на порядок [149]. 

Інший спосіб суттєвого послаблення зворотного зв’язку, що призводив 

до різкого зниження енергії звукоутворення, полягав у розширенні другого 

звуження. Вже при відношенні діаметрів отворів другого та першого звужень 

рівному 1.3, струмінь практично не розщеплювався на другому звуженні та 

повністю проникав через звуження, не створюючи потоку зворотного зв’язку. 

Ще один спосіб передбачав зміщення звужень відносно осі каналу. В цьому 

випадку геометрії верхньої та нижньої областей, де існували потоки 

зворотного зв’язку, були різними, а отже, час їх приходу до кореня струменя 

був некорельованим, відповідно були відсутні умови для збудження 

автоколивань. У цьому випадку в зсувних шарах струменя не спостерігались 

впорядковані вихрові структури, вони мали хаотичний характер, тому і 

звукові ефекти були незначними [149]. 

В роботі [150] проводилися експерименти з метою дослідження впливу 

вкраплення рідини у газовий потік в гофрованих трубах на рівень шуму 

внаслідок її накопичення в порожнинах вздовж поверхні труб. Було 

встановлено, що додавання навіть невеликої кількості рідини може зменшити 

амплітуду звуку. Вимірювання рівня заповнення порожнин вказували на те, 

що геометрична зміна порожнин за рахунок накопичення рідини має сильний 

вплив на акустику гофрованих труб. Була знайдена межа наповнення 

порожнини, після досягнення якої генерація звуку не відбувалася незалежно 

від швидкості потоку газу. Профілі наповнення для цієї межі були дуже 

схожі для різних швидкостей потоку. Крім цього, вимірювання потоку сухого 

газу через гофровані труби з геометрією порожнини, подібною до рідкого 

профілю при наповненні рідиною трохи вище межі генерації звуку, не 

показали жодних акустичних коливань в межах досліджуваного діапазону 

параметрів. Так, автори зробили висновок, що послаблення рівня шуму в 

гофрованих трубах за допомогою додавання рідини в основному 

спричиняється зміною геометрії порожнин, що зумовлено накопиченням в 
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них рідини. Також у роботі [25] було показано, що рівень заповнення 

порожнин рідиною збільшується зі збільшенням швидкості впорскування 

рідини та зменшенням швидкості основного газового потоку. 

 

1.5 Висновки до розділу 

 

У даному розділі проведено ретельний огляд сучасного стану проблеми 

збудження тонального звуку в нерегулярних каналах. Проаналізовано 

результати експериментальних досліджень інших авторів від перших 

наукових робіт з даної тематики до сьогодення та відображено основні 

властивості даної динамічної системи. Явищами генерації тонального звуку 

потоками при взаємодії з твердими поверхнями цікавляться вже давно. Ще у 

середині ХIХ століття Зондхаус спостерігав виникнення тонального звуку 

при натіканні струменя на круговий отвір в пластині. Також Релей, 

покладаючись на власні спостереження, запропонував можливий механізм 

зворотного зв’язку, що призводить до виникнення стійких автоколивань 

середовища. Пізніше, у другій половині ХХ століття, почалися детальні 

експериментальні дослідження подібних систем, зокрема і потоків у каналах 

зі звуженнями або порожнинами. Було показано, що тональний звук 

збуджується завдяки утворенню у зсувних шарах струменів регулярних 

вихрових структур, які взаємодіють з твердими поверхнями. В наш час даній 

проблемі також приділяється значна увага. Зокрема, сучасні методи 

експериментального дослідження дозволяють більш детально вивчити 

особливості таких потоків. 

Описано алгоритми чисельного моделювання, що були застосовані для 

розв’язання як двовимірних, так і тривимірних моделей потоку в 

нерегулярних каналах. Зроблено огляд різноманітних методів розв’язання 

нелінійних крайових задач та основних результатів, що були отримані з їх 

допомогою. З розвитком комп’ютерної техніки наприкінці XX століття 

набули поширення чисельні моделювання подібних систем. У випадку малих 
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чисел Маха для цього переважно використовувалися гібридні методи, згідно 

з якими загальна задача розділяється на гідродинамічну та акустичну 

частини, які розв’язуються окремо. Такий підхід застосовується у зв’язку з 

тим, що величини полів та масштаби довжин цих задач значно відрізняються. 

Як наслідок, і відповідні методи відрізняються за точністю та вимогами до 

комп’ютерних ресурсів. Для чисельного моделювання потоків в 

нерегулярних каналах спочатку набувають поширення двовимірні вихрові 

методи. Сьогодні активно застосовується також техніки прямого чисельного 

моделювання DNS та моделювання великих вихорів LES. Крім цього, 

завдяки стрімкому розвитку комп’ютерної техніки на сьогодні стає 

можливим розв’язувати повну тривимірну гідроакустичну задачу за 

допомогою прямого чисельного моделювання. Проте такі обчислення 

вимагають значних комп’ютерних ресурсів, тому на даний момент при 

дослідженні подібних задач більш популярними залишаються гібридні 

методи. 

Також наведено запропоновані іншими авторами різноманітні методи 

контролю нестійких потоків у нерегулярних каналах з метою зниження або 

усунення небажаних акустичних коливань, що були винайдені завдяки 

проведенню детальних досліджень відповідних процесів. Проте, незважаючи 

на відносно велику кількість робіт, присвячених дослідженню даного 

феномену, фундаментальні особливості процесу перетворення енергії потоку 

у звукову енергію не є досконало вивченими. Також у зв’язку із значною 

складністю таких задач на даний момент немає достатньої кількості даних 

про зв’язки рівнів і характеру автоколивань потоку, що виникають у каналах 

такого типу, із геометричними та фізичними характеристиками відповідних 

каналів. Крім цього, дотепер продовжується пошук ефективних методів 

контролю випромінювання звуку потоками при взаємодії з твердими 

поверхнями, які могли б бути застосованими у промислових масштабах, а 

також методів високоякісної діагностики захворювань кровоносних та 

дихальних систем людини. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ ЗБУДЖЕННЯ АВТОКОЛИВАНЬ 

ПОТОКОМ У КАНАЛІ З ДВОМА ПОСЛІДОВНИМИ ДІАФРАГМАМИ 

 

В даному розділі проводиться моделювання проблеми збудження 

автоколивань потоком ньютонівської рідини у циліндричному каналі з двома 

послідовно розташованими діафрагмами (різкими звуженнями поперечного 

перерізу). В підрозділі 2.1 робляться основні припущення та ставиться 

нелінійна крайова задача. Наводяться основні рівняння, якими описується 

поведінка даної динамічної системи, проводиться обезрозмірювання 

фізичних величин і вказуються крайові та початкові умови. Розв’язання 

поставленої задачі проводиться шляхом прямого чисельного моделювання. В 

підрозділі 2.2 наводиться схема дискретизації розрахункової області задачі. В 

підрозділі 2.3 детально описується процес дискретизації системи 

нестаціонарних рівнянь Нав’є-Стокса та рівняння нерозривності. Особлива 

увага приділяється методам дискретизації конвективних членів. Також 

описується застосований підхід неортогональної корекції. В підрозділі 2.4 

проводиться дискретизація крайових умов Діріхле та Неймана. В підрозділі 

2.5 покроково описується процедура зв’язаного розрахунку полів швидкості 

та тиску. В підрозділі 2.6 наводяться методи розв’язання отриманих систем 

лінеаризованих алгебраїчних рівнянь. 

 

2.1 Постановка нелінійної крайової задачі та основні припущення 

 

Розглядається течія рідини у напівнескінченному циліндричному 

каналі з двома послідовно розташованими діафрагмами. Діафрагми є 

однаковими та осесиметричними. В поздовжньому перерізі каналу, 

зображеному на рис. 2.1, контури діафрагм в околі отворів мають форму 

півкола. Вважається, що поверхні каналу та діафрагм нерухомі й абсолютно 
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жорсткі. Потік рідини з густиною   потрапляє в розрахункову область з 

рівномірною швидкістю 
1V  через ліву межу ( 0x ) та покидає її через праву 

( x L ). Течія розглядається при швидкостях значно менших за швидкість 

звуку в середовищі c . 

 

 

Рис. 2.1. Поздовжній переріз каналу 

 

Відомо, що в подібних системах розміри джерел звуку, що 

породжується потоком, в даному випадку розміри діафрагм та порожнини 

між ними, – малі в порівнянні з довжиною звукової хвилі. Тому беруться за 

основу такі гіпотези: потужність збуджених потоком акустичних коливань є 

значно меншою за потужність самого потоку, і породжений звук не впливає 

на його характер [23]. У зв’язку з цим задача розв’язується в межах моделі 

в’язкої нестисливої рідини. 

В межах обраної моделі процес описується системою нестаціонарних 

рівнянь Нав’є-Стокса та рівнянням нерозривності, що в тензорній формі у 

розмірних величинах мають вигляд 
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де   – коефіцієнт кінематичної в’язкості, p  – скалярне поле тиску, U  – 

векторне поле швидкості, а UU  – тензор другого рангу, визначений як 

зовнішній добуток векторів [151]. 

Основним параметром даної задачі є число Рейнольдса, яке можна 

визначити через діаметр отвору діафрагми 
2D  та швидкість потоку в ньому 

2V , усереднену за поперечним перерізом: 

 

2 2 ,
V D

Re


       (2.3) 

 

Тоді масштабом довжини (2.4) є діаметр отвору діафрагми 2D , швидкості 

(2.5) – швидкість 2V , часу (2.6) – величина 2 2D V , а масштабом тиску (2.7) – 

подвоєний швидкісний напір 2

2V : 
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У цьому випадку, в безрозмірних величинах рівняння (2.1), (2.2) матимуть 

вигляд 
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Крайові умови для швидкості: рівномірний потік на вході в 

розрахункову область (2.10), умова прилипання на твердих поверхнях   

(2.11) та рівність нулю нормального градієнта на виході з розрахункової 

області (2.12): 

 

10
( ; 0; 0),

x
V


U      (2.10) 

,

U 0       (2.11) 

.
x Lx 






U
0       (2.12) 

 

Течія розглядається при малих числах Маха, які можна визначити як  

 

2 .
V
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c

       (2.13) 

 

Для тиску задається рівність нулю нормального градієнта (2.14), (2.15) 

на всій межі області окрім виходу з неї (2.16), де обирається постійний тиск 

рівний нулю [152]: 
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Тут n  – вектор нормалі до твердих поверхонь каналу. 

В початковий момент при першому обчисленні середовище 

знаходиться у стані спокою: 
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( 0) ,t  U 0      (2.17) 

( 0) 0.p t        (2.18) 

 

При наступних обчисленнях при незмінній геометрії за початкові умови 

обираються поля тиску та швидкостей, отримані при попередньому 

обчисленні, що відповідають сформованому руху після закінчення 

перехідних процесів: 

 

pre( 0) ,t  U U      (2.19) 

pre( 0) .p t p       (2.20) 

 

2.2 Дискретизація розрахункової області задачі 

 

Розв’язання поставленої задачі проводиться за допомогою прямого 

чисельного моделювання DNS. Вважається, що за допомогою методу DNS 

можна отримати найбільш точний результат в порівнянні з іншими методами 

обчислювальної гідродинаміки завдяки прямому розв’язанню нестаціонарних 

рівнянь Нав’є-Стокса без додаткового моделювання. Однак він більш 

вимогливий до комп’ютерних ресурсів, а розрахунки турбулентних течій 

займають більше часу в зв’язку з необхідністю обчислення кожного вихору у 

найдрібніших масштабах турбулентності [28]. 

Відомо, що при малих числах Маха потоку рідини у каналах з двома 

звуженнями на інтервалах чисел Рейнольдса, які відповідають випадку 

генерації потоком тонального звуку, в області між звуженнями утворюється 

нестійкий ламінарний зсувний шар. Оскільки в даній роботі досліджуються 

автоколивальні процеси, причиною яких є коливання даного ламінарного 

зсувного шару, то необхідної точності обчислень за допомогою методу DNS 

при наявних на сьогодні потужностях суперкомп’ютерів можна досягти 
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шляхом покращення розрахункової сітки, тобто збільшенням кількості 

контрольних об’ємів [23]. 

Алгоритм розв’язання базується на методі скінченних об’ємів з 

використанням різницевих схем другого порядку точності за простором та 

часом. Основна ідея даного методу полягає в тому, що розрахункова область 

розбивається на елементарні об’єми, а диференціальні рівняння, справедливі 

для всієї розрахункової області, замінюються інтегральними балансними 

співвідношеннями для кожного з цих елементарних об’ємів. Такий підхід 

забезпечує чітке дотримання законів збереження в кожному елементарному 

об’ємі [29]. Побудова алгоритму базується на основних положеннях, 

викладених у роботах [30] та [31]. 

Чисельна схема будується для загального випадку тривимірної течії. 

Дискретизація проводилася за допомогою скінченно-елементного генератора 

сіток Gmsh. Для дискретизації області розв’язання будується осесиметрична 

неортогональна блочно-структурована сітка зі згущенням вузлів в отворах 

діафрагм та при наближенні до їх поверхонь. На рис. 2.2 зображено схему 

дискретизації розрахункової області в радіальному напрямку в області 

діафрагм, яка складається з 40 блоків. 

 

 

Рис. 2.2. Схема дискретизації в радіальному напрямку в області діафрагм 
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У загальному випадку контрольні об’єми мають форму 

неортогональних шестигранників, а вздовж осі каналу – п’ятигранників. Для 

обчислень потоку з початковими умовами, що відповідали стану спокою, 

спочатку застосовувалась груба сітка з відносно невеликою кількістю 

контрольних об’ємів для отримання першого наближення розв’язку. Потім 

отримані значення полів швидкості та тиску використовувались як початкові 

умови для обчислень на більш дрібних сітках. Також з метою верифікації 

чисельних результатів проводились тестові розрахунки осесиметричного 

потоку при незмінних крайових умовах з використанням сіток з різною 

кількістю контрольних об’ємів та різними значеннями коєфіцієнтів згущення 

вузлів. 

 

2.3 Дискретизація рівнянь руху та нерозривності 

 

Будується скінченно-об’ємна схема другого порядку, яка базується на 

обчисленні потоку середовища крізь грані скінченних об’ємів. Нехай m  і n – 

два типові сусідні контрольні об’єми зі спільною гранню F , точки M  і N  – 

центроїди цих об’ємів з координатами Mr  та Nr  відповідно, тобто 
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Основна ідея методу полягає в тому, що рівняння руху та 

нерозривності (2.8), (2.9) інтегруються за контрольним об’ємом m : 
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а для обчислення отриманих об’ємних інтегралів використовується 

узагальнена форма теореми Гауса-Остроградського: 
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V S

dV d ,

m m

   UU UU S     (2.26) 

V S

dV d ,

m m

    U U S     (2.27) 

V S

dV d ,

m m

p p   S       (2.28) 

 

де Sm
 – поверхня контрольного об’єму m  [151]. 

Дискретизація рівнянь (2.8), (2.9) базується на дискретному аналогу 

другого порядку теореми Гауса-Остроградського. Для того, щоб чисельна 

схема мала другий порядок точності, невідома функція повинна мати лінійну 

варіацію в контрольному об’ємі: 

 

     
.
,M M M

    U r U r r U    (2.29) 

 

де  M MU U r . Тоді з огляду на (2.21) маємо 

 

    

   

V V

V V

dV dV

dV dV V .

m m

m m

M M M

M M M mM

     

 
      

 
 

 

 

U U r r U

U r r U U

  (2.30) 

 

Аналогічно, отримаємо вирази для інтегралів у лівій частині (2.25)–(2.28): 
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V

dV V ,

m

mM
    U U     (2.31) 

 
V

dV V ,

m

mM
    UU UU     (2.32) 

 
V

dV V ,

m

mM
   U U     (2.33) 

V

dV V ,

m

M mp p       (2.34) 

 

Оскільки контрольні об’єми обмежені плоскими гранями, то праву 

частину (2.25)–(2.28) можна подати у вигляді суми інтегралів за всіма 

гранями, тобто 

 

S

d d .

m
F F

 
   

 
 U S U S      (2.35) 

S

d d ,

m
F F

 
   

 
 UU S UU S     (2.36) 

S

d d ,

m
F F

 
     

 
 U S U S     (2.37) 

S

d d .

m
F F

p p
 

  
 

 S S      (2.38) 

 

Припущення щодо лінійної варіації шуканої функції призводить до 

такого виразу для поверхневого інтегралу в правій частині (2.35): 

 

    

   

d d

d d : ,

F F F

F F

F F F FF

F F

       

 
       

 

 

 

U S U r r U S

U S S r r U S U

  (2.39) 
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де оператор “:” позначає внутрішнє множення тензорів, результатом якого є 

скаляр [151]. Тут 
Fr  позначає координату центру площ грані F ,  F FU U r , 

а 
FS  – вектор зовнішньої нормалі до грані F , модуль якого рівний її площі. 

Аналогічно, отримаємо вирази для інтегралів в правих частинах (2.36)–(2.38): 

 

d ,F F F

F

  UU S S U U      (2.40) 

 d ,F F

F

     U S S U      (2.41) 

d .F F

F

p p S S       (2.42) 

 

Отже, обчислюючи інтеграл за контрольним об’ємом від дивергенції 

швидкості (2.25), враховуючи (2.31) та (2.39), отримаємо дискретну форму 

другого порядку теореми Гауса-Остроградського: 

 

  V .m F FM
F

  U S U     (2.43) 

 

При підсумовуванні у правій частині (2.43), якщо вектор нормалі до грані F  

є зовнішнім до контрольного об’єму m , то обирається знак плюс, якщо 

внутрішнім – знак мінус. Для визначеності вважається, що вектор нормалі 

направлений від контрольного об’єму з меншим номером до об’єму з 

більшим номером [31]. 

Обчислюючи інтеграл за контрольним об’ємом від градієнта тиску 

(2.28), отримаємо дискретне співвідношення другого порядку 

 

  V .m F FM
F

p p S      (2.44) 

 

Дискретизація конвективних членів призводить до співвідношень 
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  V ,m F F F FM
F F

     UU S U U U    (2.45) 

F F  S U       (2.46) 

 

де   – потік середовища крізь грань F . Тут значення швидкості на грані 

контрольного об’єму 
FU  визначається шляхом конвективних різницевих 

схем. В даній роботі використовується схема класу TVD з обмежувачем 

потоку типу Sweby [153]. Згідно з підходом TVD, будь-яка різницева схема 

вище першого порядку точності має бути нелінійною, щоб гарантувати 

обмеженість. Нелінійність різницевої схеми досягається завдяки залежності 

обмежувача потоку від розв’язку. Тобто основна ідея схеми TVD полягає в 

тому, що вклад схеми більш високого порядку та монотонної схеми першого 

порядку залежить від локальної форми розв’язку. Вона надає достатню 

точність (більше ніж першого порядку) та гарантує обмеженість розв’язку, 

пригнічуючи нефізичні осциляції, які генерують класичні схеми другого 

порядку, такі як центрально-різницева схема [32]. TVD схема може бути 

представлена у вигляді суми 

 

     
UD CD UD

.F F F F
    U U U U    (2.47) 

 

Тут  
UDFU  – значення швидкості на грані контрольного об’єму, обчислене 

за зустрічно-потоковою схемою першого порядку 

 

, 0,

, 0,

M

F

N

 
 

 

U
U

U
     (2.48) 

 

яка є безумовно стійкою та гарантує обмеженість розв’язку [29].  
CDFU  – 

значення швидкості на грані контрольного об’єму, обчислене за центрально-

різницевою схемою другого порядку 
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 1 .F M NC C  U U U      (2.49) 

 

Сталий коефіцієнт C  у (2.49) визначений як відношення відстаней 

 

,
FN

C 
d

      (2.50) 

 

де MNd . Ця схема має другий порядок точності навіть для неоднорідних 

сіток [36].   у правій частині (2.47) – нелінійний обмежувач потоку, який є 

функцією відношення градієнтів швидкості на межах між даною та сусідніми 

комірками вгору і вниз за потоком: 

 

 
2

max min ;1 ; 0 ,q q


  
    

  
    (2.51) 

   

 
2

2 1,M K N M

N M

q
  

 


U U U U

U U
   (2.52) 

 

 

де K, M, N – три центроїди, послідовно розташовані в напрямку потоку. 

Такий обмежувач відповідає узагальненій кусково-лінійній схемі 

Chakravarthy-Osher для векторного поля та вносить мінімальну чисельну 

дифузію [32]. Коєфіцієнт   задається в діапазоні 0 1  , де значення 

0   відповідає більш високій точності, а 1   – більш високій стійкості 

обчислення. В даній роботі обирається значення 1  . 

Критерій обмеженості розв’язку за схемою TVD залежить від числа 

Куранта 

 

.FCo
t






U d
     (2.53) 
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Збільшення числа Куранта Co  призводить до зростання дифузії, і при 1Co   

різницева схема поводить себе як зустрічно-потокова. Така поведінка є 

важливою у зв’язку з тим, що для TVD схеми збіжність нелінійної системи 

до єдиного розв’язку для стаціонарної задачі може бути доведена лише для 

явних обчислень, що призводить до залежності обмежувача від числа 

Куранта [154]. 

Дифузійний член дискретизується у такий спосіб: 

 

   V .m FM F
F

   U S U     (2.54) 

 

Оскільки при дискретизації розрахункової області використовується 

неортогональна сітка, то права частина (2.54) розкладається на дві складові: 

 

     
(o) (n)

,F F F F
       S U a U b U    (2.55) 

 

де  
(o)

F
U  відповідає за ортогональну частину, а  

( )n

F
U  – за неортогональну 

корекцію. Водночас вектори a  і b  мають задовольняти умову  

 

.F  S a b       (2.56) 

 

Вектор a  обирається паралельним вектору MNd  для того, щоб 

враховуючи лінійну варіацію U , ортогональну частину (2.55)  
(o)

F
U  можна 

було представити як 

 

 
( )

.
o N M

F


  

U U
a U a

d
    (2.57) 

 



90 

 

В даній роботі використовується підхід неортогональної корекції, при 

якому довжина вектора a  збільшується при збільшенні величини 

неортогональності, а вектор b  залишається ортогональним до 
FS : 

 

2
.F

F




d
a S

d S
     (2.58) 

 

Такий підхід показує кращу збіжність та стабільність процедури розв’язання 

в порівнянні з іншими підходами [30]. 

Для того, щоб представити неортогональну корекцію  
( )n

F
U , для обох 

комірок, що мають спільну грань, спочатку знаходяться градієнти 

 

 
1

,
V

F FM
FM

  U S U      (2.59) 

 
1

,
V

F FN
FN

  U S U      (2.60) 

 

а потім вони інтерполюються на грань: 

 

      
(n)

1 .
F M N

C C     U U U    (2.61) 

 

Отже, права частина (2.54) набуває вигляду 

 

       1 .N M
F F M N

C C


        
U U

S U a b U U
d

 (2.62) 

 

Для дискретизації розрахункової області використовується нерухома 

сітка, тобто положення центроїдів контрольних об’ємів не змінюються з 

часом. Тому для дискретизації похідної за часом може бути використана 
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неявна триточкова несиметрична схема з різницями назад, яка має другий 

порядок точності: 

 

1 2

V

3 1
2

2 2dV V V ,

m

k k k

M M M

m m

Mt t t

  
  

  
   


U U U

U U
  (2.63) 

 

де  k

M M k t U U  – невідоме значення швидкості на k-тому часовому шарі, а 

значення на попередніх часових шарах 1k

M


U  та 2k

M


U відомі [31]. 

Отже, рівняння (2.8), (2.9) в дискретній формі можна записати у такому 

вигляді: 

 

 
1 23 1

2
12 2 V ,

k k k

M M M
k k k

m F F F FF
F F F

p
t Re

  
      


  

U U U

U S U S  (2.64) 

0.k

F F

F

 S U           (2.65) 

 

2.4 Дискретизація крайових умов Діріхле та Неймана 

 

Розглянемо дискретизацію крайових умов. У випадку умови Діріхле 

конвективний член також задається формулою (2.48). Значення швидкості 

FU  і потоку   (2.46) на грані F , що лежить на межі області, – задані. 

Дифузійний член дискретизується за формулою (2.54), а значення 

нормального градієнта швидкості на межі обчислюється з відомих значень 

швидкості в центроїді комірки і на грані, що лежить на межі області: 

 

  ,F M
F FF

F


  

U U
S U S

d
    (2.66) 
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оскільки вектори 
FS  та 

F MFd  є паралельними [30]. Побудована в даній 

роботі сітка є ортогональною в примежових областях, тому тут немає 

необхідності проводити неортогональну корекцію, а вектор 
Fd  напрямлений 

до центру грані F . 

У випадку умови Неймана значення швидкості на межі 
FU , яке 

необхідне для обчислення правої частини (2.45), знаходиться зі значень 

швидкості в центроїді контрольного об’єму і заданого значення нормального 

градієнта на грані: 

 

  .F M F F
   U U d U      (2.67) 

 

Для обчислення дифузійного члена нормальний градієнт швидкості на межі 

області  
F

U  в правій частині (2.54) задається безпосередньо крайовою 

умовою [31]. 

 

2.5 Зв’язаний розрахунок полів швидкості та тиску 

 

Інтерполюючи в (2.64), (2.65) значення шуканих полів на гранях 

комірок через їх значення в центроїдах сусідніх комірок, отримаємо систему 

нелінійних алгебраїчних рівнянь, яка і має бути розв’язана чисельно. 

Оскільки нелінійні розв’язники потребують величезних комп’ютерних 

ресурсів, в даній роботі проводиться лінеаризація конвективного члена. 

Процедура лінеаризації полягає в тому, що для розрахунку потоку   

використовуються відомі значення швидкості на попередньому часовому 

шарі, а потім отримані значення уточнюються шляхом ітерацій [31]. 

Внаслідок використання ітераційних, а не прямих методів розв’язання 

систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР), виникає проблема узгодження 

полів швидкостей і тиску. Тоді як дискретне рівняння збереження імпульсу 

(2.64) використовується для знаходження компонентів швидкості, рівняння 
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для знаходження тиску відсутнє, оскільки в межах моделі нестисливої рідини 

тиск не входить в рівняння нерозривності (2.65). Як наслідок, при 

використанні ітераційних розв’язників СЛАР необхідно штучно ввести тиск 

в рівняння нерозривності [31]. Підхід, який полягає у формуванні задачі в 

змінних завихреності та функції течії, дозволяє виключити тиск з рівнянь 

руху. Проте використання цього підходу для розв’язання тривимірних задач 

ускладнено тим, що не можна ввести скалярну функцію течії, а використання 

векторного потенціалу призводить до необхідності розв’язувати на кожному 

часовому кроці три параболічних та три еліптичні рівняння, що суттєво 

ускладнює задачу [155]. 

У зв’язку з цим в даній роботі розв’язання проводиться у фізичних 

змінних швидкості й тиску з використанням процедури PISO типу 

предиктор-коректор [33]. Основна її ідея полягає в тому, щоб сформулювати 

рівняння Пуассона для корекції тиску, а потім обчислювати нові значення 

полів швидкості й тиску поки не буде отримано поле швидкості, що 

задовольняє умові нестисливості. Алгоритм PISO є стійким, добре збіжним 

алгоритмом, який вимагає менше розрахункового часу при обчисленні 

нестаціонарних течій у порівнянні з іншими методами, що базуються на 

обчисленні тиску [156]. У даній роботі використовуються суміщені сітки, 

тобто поля швидкості й тиску зберігаються в центроїдах одних контрольних 

об’ємів [157]. 

Розглянемо процес формулювання рівняння для тиску. Дискретний 

аналог рівняння руху (2.64) можна розв’язати відносно 
k

MU : 

 

 0 .k k k

M M
H p   U H H     (2.68) 
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Тут член k
H  містить швидкості в центроїдах сусідніх комірок k

NU , 0
H  

містить відомі значення поля швидкості на попередніх часових шарах 1k

M


U  та 

2k

M


U , H  – відома скалярна величина [31]. 

Швидкості на гранях комірки отримуються шляхом інтерполяції на 

грань: 

 

 0 .k k k

F F F F F
H p   U H H     (2.69) 

 

Помноживши скалярно (2.69) на вектор нормалі 
FS , отримаємо вираз для 

потоку через грань  : 

 

 0 .k k k

F F F F F F F
H p        

 
S U S H H    (2.70) 

 

Остаточно дискретний аналог системи нестисливих рівнянь Нав’є-

Стокса та рівняння нерозивності (2.64), (2.65) набуває вигляду 

 

0 ,
V

k k k

M F F

Fm

H
p   U H H S      (2.71) 

  0 .k k

F F F F FF
F F

H p        S S H H    (2.72) 

 

Алгоритм PISO для нестаціонарних течій складається з таких основних 

кроків: 

1. Предиктор імпульсу. Для отримання першого наближення поля 

швидкості k
U  розв’язується дискретне рівняння збереження імпульсу (2.71). 

Поле тиску 
kp  на даному етапі невідоме, тому використовуються відомі 

значення на попередньому часовому шарі 
1kp 
. Також вираз 

k
H  
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лінеаризується. Для цього замість   підставляються його відомі значення на 

попередньому часовому шарі. Отже, рівняння (2.71) набуває вигляду 

 

(1) 0 (1) 1,
V

k

M F F

Fm

H
p    U H H S    (2.73) 

 

де верхній індекс (1)  позначає перше наближення [31]. 

2. Розв’язок для тиску. Використовуючи отримані значення (1)
U , 

обчислюється (1)

FH  і розв’язується рівняння для тиску (2.72), яке тепер має 

вигляд 

 

 (1) 0 (1) .F F F F FF
F F

H p        S S H H    (2.74) 

 

У такий спосіб отримаємо перше наближення поля тиску 
(1)p , яке 

використовується для корекції поля швидкості [31]. 

3. Явна корекція швидкості. Кожного разу як нове наближення для 

тиску отримане, потрібно також перерахувати поле потоку  , який входить 

в коефіцієнти виразу H . Для цього можна використовувати рівняння (2.70), 

де в праву частину замість 
k

H  та 
kp  підставлені їх останні отримані 

наближення. Корекція поля швидкості здійснюється за явною схемою: 

 

(2) 0 (1) (1).
V

M F F

Fm

H
p   U H H S    (2.75) 

 

Використання явної процедури корекції передбачає, що поле швидкості 

корегується завдяки врахуванню нових значень   і p . Проте значення 

швидкості 
(1)

NU  в центроїдах сусідніх комірок, які входять в 
(1)

H , беруться в 

першому наближенні. Тому потрібно повернутись до кроку 2 і повторити 
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петлю PISO, тобто провести обчислення виразу H , розв’язати рівняння для 

тиску, обчислити потік   і провести явну корекцію поля швидкості. У такий 

спосіб отримаємо значення полів (3)
U  та (2)p  після другого коректора. Отже, 

петля PISO складається з неявного предиктора імпульсу та серії розв’язків 

для тиску і явних корекцій швидкості. Петлю PISO можна повторювати 

допоки точність не досягне заданого значення [31]. 

 

2.6 Розв’язання системи лінеаризованих алгебраїчних рівнянь 

 

Розглянемо тепер розв’язання отриманих СЛАР. Рівняння (2.73) та 

(2.74) можуть бути приведені до вигляду 

 

,k k

M M N N M

N

A x A x B      (2.76) 

 

де 
k

Mx  – невідомі, а підсумовування проводиться за всіма контрольними 

об’ємами n  сусідніми з m . Таке рівняння формулюється для кожного 

контрольного об’єму, тобто маємо СЛАР 

 

    ,A x B      (2.77) 

 

де  A  – розріджена матриця, а  B  – джерельний член [30]. 

Відомо, що діагональне домінування в матриці забезпечує тільки 

зустрічно-потокова схема. Будь-які інші схеми створюють від’ємні 

коєфіцієнти, що може негативно позначатися на збіжності ітераційного 

методу. Для того, щоб покращити якість матриці для різницевої схеми 

другого порядку точності в даній роботі використовується метод відкладеної 

корекції для конвективного члена DCM (Deferred Correction Method) [158]. 

Згідно з цим методом будь-яка різницева схема розглядається як модифікація 
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зустрічно-потокової схеми. Та частина конвективного члена, яка відповідає 

зустрічно-потоковій схемі, розглядається неявно, тобто вбудовується в 

матрицю, а інша частина переноситься у джерельний член. Внаслідок цього 

забезпечується діагональне домінування в матриці системи. 

Дифузійний член створює матрицю з діагональним домінуванням лише 

тоді, коли дискретизаційна сітка є ортогональною. На неортогональних 

сітках для обчислення другого доданку у (2.62) використовуються додаткові 

недотичні до контрольного об’єму комірки, що створює негативні 

коєфіцієнти. Проте неортогональна корекція в даній роботі є малою у 

порівнянні з ортогональною частиною дифузійного члена. Тому її також 

доречно перенести у джерельний член. Тобто дифузійний член розділяється 

на неявну ортогональну частину, для обчислення якої використовуються 

лише сусідні комірки і формується матриця з діагональним домінуванням, та 

неортогональну частину, яка додається в праву частину системи [30]. 

Для розв’язання системи (2.77) використовується метод спряжених 

градієнтів. За цим методом система рівнянь розв’язується за скінченне число 

ітерацій, що не перевищує число невідомих. До значного скорочення числа 

ітерацій призводить хороше початкове наближення, а також 

передобумовлення. До симетричних матриць в даній роботі застосовується 

метод спряжених градієнтів PCG з передобумовленням типу неповної 

факторизації Холецького DIC [34]. До асиметричних матриць застосовується 

стабілізований метод біспряжених градієнтів BiCGStab з передобумовленням 

типу неповної LU-факторизації DILU [159]. 

Задача розв’язується за допомогою бібліотек інструментарію з 

відкритим кодом OpenFOAM з використанням обчислювальних потужностей 

комплексу СКІТ Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України 

[35]. Для розпаралелювання обчислень використовується технологія MPI та 

метод декомпозиції області розв’язання DDM, тобто розпаралелювання на 

основі геометричного паралелізму [36]. Згідно з цим методом розрахункова 

область та величини, які необхідно обчислити, розщеплюються на частини, 
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кожна з яких розташовується в пам’яті окремого процесора. Завдяки цьому 

обчислення в кожній з підобластей проводяться на окремому процесорі. 

З метою контролю точності обчислень поле швидкості чисельно 

інтегрується за поперечними перетинами отворів діафрагм 
1S  (

1 2 2x L L  ) 

та 
2S  (

1 2 33 2x L L L   ) [31]. У такий спосіб контролюється точність 

виконання умови нестисливості середовища, яку можна подати у вигляді 

 

2

1 1
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1 1
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, 1, 2.i

xU D V
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D V








 


   (2.78) 

 

2.7 Висновки до розділу 

 

У даному розділі проведено моделювання проблеми збудження 

автоколивань потоком ньютонівської рідини у циліндричному каналі з двома 

послідовно розташованими діафрагмами. Зроблено основні припущення та 

поставлено нелінійну крайову задачу. Наведено основні рівняння, якими 

описується поведінка даної динамічної системи, проведено 

обезрозмірювання фізичних величин і вказано крайові та початкові умови. 

Ґрунтуючись на експериментальних дослідженнях подібних динамічних 

систем, взяті за основу такі гіпотези: потужність збуджених потоком 

акустичних коливань є значно меншою за потужність самого потоку, і 

породжений звук не впливає на його характер. У зв’язку з цим поставлена 

гідродинамічна задача розв’язувалася в межах моделі в’язкої нестисливої 

рідини. Основним фізичним параметром задачі є число Рейнольдса, а 

динамічний процес описується системою нестаціонарних рівнянь Нав’є-

Стокса та рівнянням нерозривності. 

Розв’язання поставленої задачі проводилося шляхом прямого 

чисельного моделювання. Алгоритм розв’язання базувався на методі 
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скінченних об’ємів з використанням різницевих схем другого порядку 

точності за простором та часом. Наведено схему дискретизації розрахункової 

області задачі. Чисельна схема будувалася для загального випадку 

тривимірної течії. Для дискретизації області розв’язання була побудована 

неортогональна блочно-структурована сітка зі згущенням вузлів в отворах 

діафрагм та при наближенні до їх поверхонь. Дискретизація проводилася за 

допомогою скінченно-елементного генератора сіток Gmsh. З метою 

верифікації чисельних результатів, проводились тестові розрахунки 

осесиметричного потоку при незмінних крайових умовах з використанням 

сіток з різною кількістю контрольних об’ємів та різними значеннями 

коєфіцієнтів згущення вузлів. 

Детально описано процес дискретизації системи нестаціонарних 

рівнянь руху та крайових умов Діріхле і Неймана. Для розрахунку об’ємних 

інтегралів за контрольними об’ємами застосовувалася узагальнена процедура 

Гауса-Остроградського. Для інтерполяції конвективних членів 

використовувалася TVD форма центрально-різницевої схеми для векторного 

поля з обмежувачем потоку. Нормальні градієнти швидкості на поверхні 

елементів, необхідні для обчислення дифузійних членів за теоремою Гауса-

Остроградського, обчислювалися зі значень швидкості в центроїдах сусідніх 

комірок за схемою другого порядку. На неортогональних ділянках сітки 

використовувалася процедура корекції похибки, викликаної 

неортогональністю. В якості схеми дискретизації похідної за часом 

обиралася неявна триточкова несиметрична схема другого порядку з 

різницями назад. 

Покроково описано процедуру зв’язаного розрахунку полів швидкості 

та тиску та наведено методи розв’язання отриманих систем лінеаризованих 

алгебраїчних рівнянь. Зв’язаний розрахунок поля швидкості та тиску 

проводився за допомогою процедури PISO. Для розв’язання отриманої 

системи лінеаризованих алгебраїчних рівнянь використовувалися ітераційні 

розв’язники PCG та PBiCGStab, що побудовані на основі методів спряжених 
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та біспряжених градієнтів з передобумовлення для симетричних та 

асиметричних матриць відповідно. Для передобумовлення обрано спрощені 

схеми неповної факторизації Холецького DIC та неповної LU-факторизації 

DILU для симетричних та асиметричних матриць відповідно. 

Задача розв’язувалася за допомогою бібліотек інструментарію з 

відкритим кодом OpenFOAM з використанням обчислювальних потужностей 

кластерного суперкомп’ютера Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова 

Національної академії наук України. Для розпаралелювання обчислень 

використовувалася технологія MPI та метод декомпозиції області розв’язання 

DDM. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ОСЕСИМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ПОТОКУ В КАНАЛІ З ДВОМА 

ПОСЛІДОВНИМИ ДІАФРАГМАМИ 

 

В даному розділі проводиться аналіз отриманих чисельних результатів 

розв’язання крайової задачі для двовимірної осесиметричної моделі потоку 

в’язкої нестисливої рідини в циліндричному каналі з двома послідовними 

діафрагмами. В підрозділі 3.1 проводиться верифікація отриманих 

результатів шляхом їх порівняння з експериментальними результатами інших 

авторів. В підрозділі 3.2 досліджується процес розвинення потоку зі стану 

спокою та механізм зародження автоколивань середовища. В підрозділах 

3.3–3.5 аналізуються структура потоку та характеристики автоколивальних 

процесів в залежності від числа Рейнольдса, діаметру порожнини, утвореної 

діафрагмами, та відстані між діафрагмами відповідно. Особлива увага 

приділяється феномену виникнення різних режимів автоколивань як при 

різних крайових умовах, так і при однакових. В підрозділі 3.6 аналізуються 

структура потоку та характеристики автоколивальних процесів у випадку 

прямокутної форми діафрагм. Результати обчислень порівнюються з 

випадком округленої форми діафрагм. 

 

3.1 Верифікація чисельних результатів 

 

Розглядається течія рідини у напівнескінченному циліндричному 

каналі з двома послідовно розташованими діафрагмами (рис. 2.1). Значення 

геометричних параметрів діафрагм та порожнини між ними для проведення 

обчислень, результати яких викладені в підрозділах 3.1–3.3, обираються 

такими як в експериментальній роботі [15]: 
3

2 6.35 10D    м, 1 2 8.16D D  , 

3 2 8.16D D  , 2 2 1L D  , 3 2 6L D  . Розмір області вгору за потоком від 
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першої діафрагми – 
1 2 12L D  , загальна довжина розрахункової області – 

2 92L D  . Кінематична в’язкість середовища 5 21.5 10 м /с    відповідає 

в’язкості повітря при температурі 20 C . Швидкість звуку в середовищі 

343 м/сc  . Припускається, що рух рідини в порожнині між діафрагмами є 

близьким до осесиметричного, на що вказують експериментальні 

дослідження інших авторів. Тому за розрахункову область обирається 

циліндричний сектор (клин) з кутом розкриття 4  та одним елементом в 

азимутальному напрямку. У зв’язку з цим кутова компонента швидкості 

рівна 0U  . 

З метою верифікації чисельних результатів проводились тестові 

розрахунки потоку при числі Рейнольдса 2819Re   з використанням різних 

сіток, що містили від 37439 до 610349 контрольних об’ємів. Результати, 

викладені в підрозділах 3.1–3.3, були отримані з використанням сітки, що 

містила 69 контрольних об’ємів в радіальному напрямку в отворі діафрагми з 

найменшим кроком біля поверхні – 54 10  м. Загальна кількість контрольних 

об’ємів становила 170546. Відносна похибка обчислень   для результатів, 

представлених в даному розділі, не перевищує значення 33.5 10 . 

Перед тим як переходити до дослідження властивостей даної 

динамічної системи було проведено порівняння частоти коливань швидкості 

потоку в отворі другої діафрагми, отриманої внаслідок чисельного 

моделювання, з частотою звуку, що досліджувався в експериментальній 

роботі [15]. Для цього було обрано два варіанти параметрів. В першому 

випадку довжина порожнини між діафрагмами становила 3 2 6L D  , а 

швидкість вхідного потоку – 1 0.1V   м/с ( 2 6.66V   м/с), що відповідає числу 

Рейнольдса 2819Re  . За допомогою чисельного моделювання було 

отримано частоту автоколивань полів швидкості та тиску в околі звуження 

рівну 547.7f   Гц, тоді як частота експериментально виявленого звуку 

становила exp 525f   Гц. 
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В другому випадку довжина порожнини між діафрагмами була обрана 

вдвічі більшою 
3 2 12L D  , а швидкість вхідного потоку – 

1 0.075V   м/с 

(
2 4.99V   м/с), що відповідає числу Рейнольдса 2114Re  . Довжина всієї 

розрахункової області становила 
2 98L D  , а всі інші геометричні параметри 

залишались без змін. Загальна кількість контрольних об’ємів 

дискретизаційної сітки у даному випадку – 255394. Отримана частота 

автоколивань була рівна 370.4f   Гц, а частота звуку в експерименті – 

exp 385f   Гц. Отже, отримані чисельні результати добре узгоджувалися з 

експериментальними даними роботи [15]. 

 

3.2 Формування потоку та зародження механізму автоколивань 

 

Розглянемо процес формування потоку в області між діафрагмами на 

основі поля завихреності в поздовжньому перерізі каналу. На рис 3.1 

зображено поле завихреності для чотирьох моментів розмірного часу t . В 

початковий момент рідина знаходиться в стані спокою, а потім на лівій межі 

задається рівномірний потік з числом Рейнольдса 3383Re   ( 1 0.12V   м/с, 

2 7.99V   м/с). Діапазон значень розмірної завихреності   на всіх наступних 

рисунках обмежено проміжком 3 3 110 ;10 c     з метою більш чіткої передачі 

структури поля завихреності. 

Після початку руху рідини на поверхнях обох діафрагм формуються 

ламінарні примежові шари, які, відриваючись від поверхонь, утворюють 

кільцеві вихори (рис. 3.1, а). Перший вихор зноситься течією до другої 

діафрагми та розширюється, а за ним утворюються нові. Внаслідок 

розширення, весь перший вихор набігає на поверхню діафрагми і утворює 

при взаємодії з її примежовим шаром циркуляційний рух. Другий вихор 

повністю проходить крізь перший та отвір діафрагми (рис. 3.1, б). Наступні 
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вихори розрізаються діафрагмою на дві частини: одна проходить далі в отвір, 

а друга втягується у циркуляційний рух. 

 

   

а                                                            б 

   

в                                                           г 

Рис. 3.1. Поле завихреності   в області між діафрагмами протягом 

перехідного процесу при 3383Re   в момент часу а – 0.0048 сt  , б – 

0.01152 сt  , в – 0.0552 сt  , г – 1.4472 сt   

 

У такий спосіб біля другого звуження починає формуватися великий 

кільцевий вихор. При взаємодії цього вихору з примежовим шаром 

утворюється ряд вихорів протилежної завихреності. Вони рухаються проти 

потоку вздовж кільцевого зсувного шару, що сформувався на межі струменя 

та порожнини між діафрагмами, та збурюють його. Внаслідок цього біля 

першої діафрагми формується другий великий кільцевий вихор протилежної 
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завихреності (рис. 3.1, в). Надалі продовжується остаточне формування 

структури потоку. Обидва великі кільцеві вихори розширюються та 

набувають стійкого положення вглибині порожнини. Також припиняється 

утворення вихорів протилежної завихреності при взаємодії великого вихора з 

примежовим шаром другої діафрагми (рис. 3.1, г). 

Отже, в порожнині між діафрагмами утворюється циркуляційний рух 

середовища, який переносить частину кінетичної енергії струменя з області 

його входу в отвір другої діафрагми вгору за потоком. Даний процес добре 

спостерігається на рис. 3.2, де зображено лінії течії в половині поздовжнього 

перерізу каналу. Його можна інтерпретувати як гідродинамічний канал 

зворотного зв’язку, що створює умови для виникнення автоколивань в даній 

системі [37]. 

 

 

Рис. 3.2. Лінії течії в області між діафрагмами при 3383Re   

 

Зсувний шар при наближенні до другої діафрагми набуває хвилястого 

характеру, і в ньому послідовно утворюються вихори, що зносяться потоком 

в отвір діафрагми (рис. 3.1, г). Ці вихори спричиняють коливання полів 

швидкості та тиску в околі звуження. На рис. 3.3 зображено зміну протягом 

перехідного процесу величини розмірного тиску p  на поверхні другої 

діафрагми у точці SM  ( 1 2 3x L L L   , 2R D ) та поздовжньої швидкості 

потоку xU  в отворі діафрагми у точці OM , що лежить на осі каналу 

( 1 2 33 / 2x L L L   , 0R  ). 
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а 

 

б 

Рис. 3.3. а – тиск p  на поверхні другої діафрагми в точці 
SM , б – поздовжня 

швидкість xU  в отворі другої діафрагми в точці 
OM  протягом перехідного 

процесу при 3383Re   

 

Після початку руху в момент часу 
32 10 сt    в околі звуження 

встановилась постійна швидкість, а при 
33 10 сt    – тиск досягнув свого 

максимуму та повільно знижується. При зіткненні першого кільцевого 

вихора з діафрагмою при 
21.1 10 сt    відбувається різке падіння тиску в 

області контакту. При проходженні другого вихора крізь отвір діафрагми при 

21.2 10 сt    тиск в точці 
SM  і швидкість в точці OM  різко зростають. 

Другий пік швидкості при 
21.9 10 сt    пов’язаний із злиттям двох 

послідовних вихорів в околі звуження внаслідок взаємодії з вихором 

протилежної завихреності, який рухається проти потоку. Далі амплітуда 

коливань поступово зменшується і, як і період, стабілізується. 

Результати, викладені у даному підрозділі, були опубліковані у 

наукових роботах [45; 50]. 
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3.3 Залежність властивостей потоку від числа Рейнольдса 

 

Розглянемо особливості потоку в порожнині між діафрагмами після 

закінчення перехідних процесів для різних значень числа Рейнольдса. 

Дослідження проводились в діапазоні швидкостей  1 0.09; 0.155V   м/с 

(  2 5.99;10.32V   м/с) з кроком 3

1 5 10V     м/с (
2 3.33V   м/с), що 

відповідає діапазону чисел Рейнольдса  2537; 4369Re  та кроку 141Re  . 

Відповідно число Маха не перевищує значення 0.03Ma  . 

На рис. 3.4, а зображено поле завихреності   в порожнині при 

2537Re   (
1 0.09V   м/с, 

2 5.99V   м/с). При такій швидкості у процесі 

формування структури потоку зсувний шар стабілізується, і течія стає 

стаціонарною. При наближенні до другої діафрагми зсувний шар дещо 

розширюється, завдяки чому він розщеплюється діафрагмою на дві частини. 

При цьому збурення в струмені не виникають і його швидкість не змінюється 

з часом. Отже, при відносно низьких числах Рейнольдса енергії в каналі 

зворотного зв’язку виявляється не достатньо для утворення автоколивань. 

 

    

а                                                               б 

Рис. 3.4. Поле завихреності   в області між діафрагмами після закінчення 

перехідних процесів при а – 2537Re  , б – 2819Re   

 



108 

 

При поступовому збільшенні швидкості потоку зсувний шар стає 

нестаціонарним і починає коливатись при наближенні до другої діафрагми. 

На рис. 3.4, б видно, що при 2819Re   (
1 0.1V   м/с, 

2 6.66V   м/с) біля її 

отвору вже утворюються кільцеві вихори. Ці вихори набігають на отвір 

діафрагми та спричиняють в ньому осесиметричні коливання швидкості 

потоку. Розкладемо поздовжню швидкість в перетині отвору другої 

діафрагми 
2S  (

1 2 33 / 2x L L L   ) на стаціонарну та осцилюючу частини: 

 

     (st) (osc), , .x x xU R t U R U R t     (3.1) 

 

Стаціонарна частина виразу (3.1) визначається як нульовий член розкладу в 

ряд Фур’є за часом: 

 

   (st)

0

1
, ,

T

x xU R U R t dt
T

      (3.2) 

 

де T  – період автоколивань. 

Розглянемо профіль осцилюючої частини розмірної поздовжньої 

швидкості 
(osc)

xU  в перерізі отвору другої діафрагми 2S  при 2819Re  . На 

рис. 3.5, а зображено його зміну протягом одного періоду коливань 

31.83 10 сT    з кроком / 6T  (  2 22; 2Y D D  ). При даній швидкості 

потоку ці коливання мають періодичний характер. Вони можуть бути 

джерелом тонального звуку в каналі та дають змогу оцінити його частоту 

[37]. Варто також відмітити, що профіль повної поздовжньої швидкості xU  в 

перерізі отвору першої діафрагми 1S  ( 1 2 / 2x L L  ) не змінюється з часом 

(рис. 3.5, б). 
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                                       а                                                                  б 

Рис. 3.5. а – зміна профілю осцилюючої частини поздовжньої швидкості 

(osc)

xU  в перерізі 
2S  протягом одного періоду коливань T  з кроком / 6T , б – 

профіль повної поздовжньої швидкості xU  в перерізі 
1S  при 2819Re   

 

При збільшенні швидкості потоку структура поля завихреності 

змінюється. На рис. 3.6, а, що відповідає випадку 3664Re   ( 1 0.13V   м/с, 

2 8.66V   м/с), видно, що утворення вихорів у зсувному шарі відбувається 

вище за потоком. Великий кільцевий вихор стає менш регулярним і починає 

втрачати стійкість. Періодично з його поверхні зриваються об’єми рідини 

протилежної завихреності, що рухаються проти потоку та вливаються у 

другорядний кільцевий вихор біля першої діафрагми. Внаслідок збільшення 

швидкості струменя період автоколивань зменшується до 
31.42 10 сT   . 

 

   

а                                                               б 

Рис. 3.6. Поле завихреності в області між діафрагмами при 3664Re   з 

періодом автоколивань а – 
31.42 10 сT   , б – 

31.24 10 сT    
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Водночас при числах Рейнольдса близьких до 3312Re   (
1 0.1175V   

м/с, 
2 7.82V   м/с) в системі виникає другий стійкий режим автоколивань з 

меншим періодом. На рис. 3.6, б зображено поле завихреності в області між 

діафрагмами при 3664Re  , що відповідає цьому режиму коливань з 

періодом 31.24 10 сT   . У цьому випадку частота утворення кільцевих 

вихорів у зсувному шарі та їх швидкість перенесення потоком до другої 

діафрагми є вищими, а амплітуда коливань – нижчою. У зв’язку з цим 

великий кільцевий вихор тут є більш стабільним, ніж у випадку першого 

режиму автоколивань (рис. 3.6, а). 

При подальшому збільшенні швидкості потоку великий кільцевий 

вихор втрачає стійкість. На рис. 3.7, а–в зображено поле завихреності при 

4087Re   ( 1 0.145V   м/с, 2 9.65V   м/с) для трьох моментів часу t   (за 

початок відліку t   обрано момент часу, при якому вихор є сформованим). 

Після формування вихора (рис. 3.7, а) в околі отвору другої діафрагми 

починають накопичуватись збурення. Внаслідок цього потік енергії в 

циркуляційному русі стає нерегулярним. Через деякий час ці збурення 

стають достатньо великими, щоб зруйнувати великий кільцевий вихор (рис. 

3.7, б). Після цього процес формування потоку починається заново, і біля 

другої діафрагми формується новий вихор (рис. 3.7, в). Крім цього, в даному 

випадку також можлива почергова зміна режиму автоколивань з першого на 

другий і навпаки. 

При більших числах Рейнольдса потік в порожнині між діафрагмами 

турбулізується, і при 4228Re   ( 1 0.15V   м/с, 2 9.99V   м/с) перший режим 

автоколивань вже не спостерігається. Як видно з рис. 3.7, г, при 4369Re   

великий кільцевий вихор біля другої діафрагми не формується. Натомість тут 

утворюються невеликі вихори як додатної, так і від’ємної завихреності, які 

просуваються вглиб порожнини. У цьому випадку також відбувається 

утворення вихорів у зсувному шарі, проте цей процес вже не є періодичним. 

Частота утворення вихорів та швидкість їх переміщення змінюється 
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внаслідок взаємодії з циркуляційним рухом біля другої діафрагми. Також 

вони можуть зливатись один з одним або повністю проходити крізь отвір. 

 

     

а                                                                б 

     

в                                                             г 

Рис. 3.7. Поле завихреності в області між діафрагмами при 4087Re   в 

момент часу а – 0 сt   , б – 0.34 сt   , в – 1.465 сt   ; та при г – 4369Re   

 

На рис. 3.8 зображені амплітудно-частотні спектри коливань 

поздовжньої швидкості потоку xU  в точці OM  перетину отвору другої 

діафрагми 2S  (частоти коливань всіх точок перетину є однаковими). З рис. 

3.8, а видно, що при 2819Re   в каналі дійсно встановились періодичні 

коливання з яскраво вираженою основною частотою 1 547.7f   Гц, амплітуда 

якої значно переважає амплітуди інших гармонік. Другою за амплітудою є 

друга гармоніка з вдвічі більшою частотою, що також справедливо для 



112 

 

всього інтервалу чисел Рейнольдса, на якому збуджуються періодичні 

коливання. 

 

  

а                                                            б 

  

в                                                             г 

Рис. 3.8. Амплітудно-частотні спектри коливань поздовжньої швидкості xU  в 

точці отвору другої діафрагми OM  при а – 2819Re  , б – 3946Re  , в – 

4228Re  , г – 4369Re   

 

При збільшенні швидкості потоку частота коливань зростає, і в 

амплітудно-частотному спектрі поступово з’являються нові гармоніки (рис. 

3.8, б). Через нестабільність великого кільцевого вихору при відносно 

великих швидкостях потоку також порушується рівномірність утворення 

кільцевих вихорів у зсувному шарі. Внаслідок цього коливання швидкості в 

отворі другої діафрагми стає нестабільним. При 4228Re   ще можна 

виділити основну частоту коливань 2 915f   Гц, проте внесок інших 

складових спектру вже є досить суттєвим (рис. 3.8, в). З рис. 3.8, г видно, що 

при 4369Re  , спектр є багаточастотним, що є характерним для шуму. 

Отримані результати дають змогу встановити залежність числа 

Струхаля коливань поздовжньої швидкості xU  в перетині 2S  від числа 

Рейнольдса Re , яке можна визначити як 
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St f
V

       (3.3) 

 

На відповідному графіку нижня лінія відповідає першому режиму 

автоколивань з нижчими частотами 
1f , верхня лінія – другому режиму з 

частотами 
2f  (рис. 3.9). 

 

 

Рис. 3.9. Число Струхаля коливань поздовжньої швидкості xU  в перетині 

отвору другої діафрагми 2S  як функція числа Рейнольдса Re  

 

Отже, автоколивання в системі виникають тільки після досягнення 

певного критичного значення числа Рейнольдса 2819Re  . До цього потік є 

стаціонарним, і коливання не збуджуються. При досягненні другого 

критичного значення 3312Re   в системі з’являється другий стійкий режим 

автоколивань. Зі збільшенням швидкості потоку до 3805Re   число 

Струхаля майже не змінюється як у випадку першого, так і другого режимів, 

і рівне 1 0.52St   та 2 0.59St   відповідно. Тобто частота коливань зростає 

практично лінійно зі збільшенням швидкості потоку, що є характерним для 

систем з гідродинамічним зворотним зв’язком [22]. При числах Рейнольдса 

вищих за 3805Re   значення числа Струхаля дещо відхиляється від сталого, 

що можна пояснити турбулізацією потоку в області між діафрагмами. При 

значенні числа Рейнольдса більшому за 4087Re   перший режим 

автоколивань не спостерігається, а другий продовжує бути періодичним до 

4228Re  . Далі автоколивання стають багаточастотними, і характер звуку 

наближається до шумового. 
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Результати, викладені у даному підрозділі, були опубліковані у 

наукових роботах [42; 45; 49; 50]. Описані властивості даної динамічної 

системи підтверджуються експериментальними дослідженнями та 

чисельними розрахунками інших авторів. Обчислені поля завихреності 

узгоджуються з візуалізаціями потоку, представленими в експериментальних 

роботах [57; 58; 67; 74; 76; 80; 83; 97; 145; 160, 161], а також з полями 

завихреності та тиску, поданими у прикладних математичних роботах [28; 

37; 91; 108; 112; 113; 116; 118; 120; 121; 128] та іншими. В експериментальній 

роботі [56] було вперше показано, що коливання, спричинені зіткненням 

вихорів у зсувному шарі з твердою поверхнею, виникають на певних 

інтервалах чисел Рейнольдса з приблизно сталими числами Струхаля, а 

перехід від одного інтервалу до іншого пов’язаний з гістерезисом. В роботах 

[16; 76] також спостерігались різкі зміни частот основного тону і його 

гармонік на фоні плавного неперервного збільшення швидкості потоку. Крім 

цього, наприклад, у роботі [63] спостерігалось злиття послідовних вихорів 

при високих числах Рейнольдса, а у роботі [71] була виявлена наявність 

області рециркуляції середовища, зосередженої поблизу нижнього за 

потоком кута порожнини. 

Інтервал швидкостей потоку, що відповідає першому режиму 

автоколивань, співпадає з інтервалом експериментального спостереження 

тонального звуку в роботі [15]. Частоти коливань також є близькими, проте 

частота звуку в експерименті зі збільшенням швидкості зростає повільніше, 

що пов’язано з акустичним зворотним зв’язком ззовні порожнини. В багатьох 

роботах було показано, що стоячі акустичні хвилі в каналах вгору чи вниз за 

потоком від порожнини при резонансних умовах можуть визначати 

характеристики звуку в системі. Водночас у чисельному моделюванні [108] 

було показано, що при відсутності резонансних структур гідродинамічний 

зворотний зв’язок повністю визначає фундаментальні характеристики даної 

динамічної системи, тоді як акустичний зворотний зв’язок пригнічує 

широкосмуговий шум і підсилює основну частоту звуку та її вищі гармоніки. 
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Крім цього, автори роботи [120] дійшли висновку, що хоч резонансний 

акустичний зворотний зв’язок і може впливати на стрибки мод коливань, 

передумови для цього визначалися насамперед властивостями стабільності 

потоку. Також і в роботі [72] було зроблено висновок, що концептуальна 

основа для генерації тонів потоком вимагає, насамперед, врахування суто 

гідродинамічних коливань в динамічній системі, а потім поєднання таких 

коливань з акустичним режимом резонатора. 

 

3.4 Залежність властивостей потоку від діаметру порожнини, утвореної 

діафрагмами 

 

Розглянемо залежність характеристик потоку від відношення діаметру 

порожнини між діафрагмами до діаметру отворів діафрагм 
3 2D D . 

Дослідження проводились в діапазоні 3 2 [2;16.32]D D   при вхідній 

швидкості потоку 1 0.14V   м/с ( 2 9.32V   м/с), що відповідає числу 

Рейнольдса 3946Re  . Всі інші геометричні параметри залишались 

незмінними. 

Внаслідок припущення щодо осьової симетрії потоку в області між 

діафрагмами за розрахункову область так само обирається циліндричний 

сектор (клин) з кутом розкриття 4° та одним елементом в азимутальному 

напрямку. В межах даного дослідження кількість контрольних об’ємів в 

радіальному напрямку в отворі діафрагми становила 82 з найменшим кроком 

біля поверхні – 53.2 10 м , загальна кількість об’ємів змінювалась від 149234 

до 216976 в залежності від діаметру порожнини між діафрагмами. 

В попередньому підрозділі було показано, що при відношенні 

3 2 8.16D D   в діапазоні чисел Рейнольдса [2678; 4228]Re  у зсувному шарі, 

що формується на межі струменя і порожнини між діафрагмами, утворюється 

ряд кільцевих вихорів. Ці вихори зносяться потоком до отвору другої 

діафрагми і спричиняються в ньому квазіперіодичні коливання поздовжньої 



116 

 

швидкості. На рис. 3.10, а зображено поле завихреності   в області між 

діафрагмами при 3946Re   після закінчення перехідних процесів (за початок 

відліку t   обрано момент часу, при якому вихор є сформованим). Діапазон 

значень завихреності   обмежено проміжком   1400; 400 c  для кращої 

передачі структури поля. В даній системі можливі два стійких режими 

автоколивань з числами Струхаля 
1 0.52St   та 

1 0.59St  . 

 

    

а                                                         б 

Рис. 3.10. Поле завихреності   в області між діафрагмами при 

3946Re   в момент часу а – 0 сt   , б – 0.074 сt    

 

При 3946Re   великий кільцевий вихор біля другої діафрагми починає 

втрачати стійкість. Потік енергії в циркуляційному русі стає нерегулярним, і 

збурення, що накопичуються в околі отвору другої діафрагми, дестабілізують 

вихор (рис. 3.10, б). Водночас з його поверхні періодично зриваються об’єми 

рідини протилежної завихреності, які далі рухаються проти потоку і 

вливаються у вихор біля першої діафрагми. 

Розглянемо, як зміниться поведінка системи при зміні діаметру 

порожнини між діафрагмами для випадку 3946Re  . При збільшенні 

діаметру до 3 2 16.32D D   великий кільцевий вихор біля другої діафрагми, 
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так само як і у випадку 
3 2 8.16D D  , розширюється та займає положення в 

глибині порожнини. Водночас він займає більше простору по довжині 

порожнини та є стійким (рис. 3.11, а). Частота утворення вихорів у зсувному 

шарі 
1 775.7f   Гц практично не змінюється і відповідає першому режиму 

автоколивань. 

 

 

а  

 

б 

 

в

Рис. 3.11. Поле завихреності   в області між діафрагмами для випадку 

3946Re   при а – 3 2 16.32D D  , б – 3 2 5.44D D  , в – 3 2 5.1D D   

 

Внаслідок зменшення діаметру порожнини до 3 2 5.44D D   вихор біля 

другої діафрагми також зменшується в розмірі, а його завихреність 

збільшується (рис. 3.11, б). Водночас він не стабілізується остаточно та не 

розширюється вглиб порожнини, а залишається близько до струменя. З його 

поверхні періодично зриваються об’єми рідини протилежної завихреності, 

які далі рухаються проти потоку і збурюють зсувний шар. Частота коливань 
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1 759.2f   Гц в цьому випадку несуттєво зменшується, що не впливає на 

характер потоку. Однак при невеликому зменшенні діаметру порожнини до 

3 2 5.1D D   відбувається стрибок частоти вгору до другого режиму 

автоколивань 
2 869.4f   Гц. Отже, зростає частота знесення вихорів у отвір 

діафрагми, внаслідок чого збурення в околі отвору стають меншими. Потік 

енергії в циркуляційному русі стає більш регулярним, і великий кільцевий 

вихор розширюється вглиб порожнини та стабілізується (рис. 3.11, в). 

При подальшому зменшенні діаметру порожнини між діафрагмами до 

величини 
3 2 4.08D D   структура потоку та частота коливань практично не 

змінюються. Внаслідок зменшення діаметру порожнини вихор біля другої 

діафрагми також продовжує зменшуватися, а його завихреність зростати 

(рис. 3.12, а). Крім цього, вихор починає впливати на зсувний шар, і точка 

утворення в ньому вихорів зміщується ближче до отвору другої діафрагми. 

 

 

а 

 

б 

Рис. 3.12. Поле завихреності   в області між діафрагмами для випадку 

3946Re   при а – 3 2 4.08D D  , б – 3 2 3.74D D   
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При зменшенні діаметру порожнини до 
3 2 3.74D D   структура потоку 

суттєво змінюється. У зв’язку зі зменшенням діаметру порожнини великий 

кільцевий вихор біля другої діафрагми тепер безпосередньо збурює зсувний 

шар, і в порожнині з’являється другий вихор тієї ж завихреності вище за 

потоком (рис. 3.12, б). Точка утворення вихорів у зсувному шарі тепер 

знаходиться практично біля отвору другої діафрагми. Також відбувається ще 

один стрибок частоти до третього режиму автоколивань 
3 1040f   Гц. При 

цьому амплітуда коливань поздовжньої швидкості 
xU  в отворі другої 

діафрагми 
2S  значно зменшується. 

При зменшенні діаметру порожнини до 
3 2 2D D  , тобто до 

заокругленої частини діафрагми, вихори продовжують зменшуватись у 

розмірі, і другий вихор наближається до першого (рис. 3.13, а). Проте частота 

3 1048f   Гц та амплітуда коливань залишаються практично незмінними. При 

подальшому зменшенні діаметру амплітуда коливань поступово спадає, доки 

утворення вихорів у зсувному шарі не припиниться зі зникненням 

циркуляційного руху в порожнині при 3 2 1.29D D   (рис. 3.13, б). 

 

   

а 

 

б 

Рис. 3.13. Поле завихреності   в області між діафрагмами для випадку 

3946Re   при а – 3 2 2D D  , б – 3 2 1.29D D   
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Отже, можна побудувати графік залежності числа Струхаля St  

коливань профілю швидкості 
xU  в перетині отвору другої діафрагми 

2S  (3.3) 

від відношення діаметрів порожнини і отворів діафрагм 
3 2D D  (рис. 3.14). 

Можна виділити три режими автоколивань з практично сталими числами 

Струхаля: 
1 [0.515; 0.528]St  , 

2 [0.589; 0.602]St  , 
3 [0.701; 0.717]St  . 

 

 

Рис. 3.14. Число Струхаля St  коливань 
x

U  в перетині 
2

S  як функція 

відношення 
3 2

D D  при 3946Re   

 

На рис. 3.15 зображені типові амплітудно-частотні спектри коливань 

поздовжньої швидкості потоку xU  в точці OM  ( 1 2 33 / 2x L L L   , 0R  ) 

перерізу отвору другої діафрагми 2S , що лежить на осі каналу, для трьох 

режимів автоколивань при 3946Re   (всі точки перетину мають однакову 

частоту коливань). Рис. 3.15, а відповідає випадку 3 2 16.32D D  , при якому 

великий вихор займає стійке положення вглибині порожнини між 

діафрагмами. В цьому випадку в системі встановились періодичні коливання 

з яскраво вираженою основною частотою 1f , амплітуда якої значно 

переважає амплітуди інших гармонік. При меншому діаметрі порожнини 

3 2 6.8D D   (рис. 3.15, б) також спостерігається основна гармоніка з 

частотою 1f , проте з’являються другорядні гармоніки, оскільки великий 

вихор втрачає стійкість. 
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а                                                         б 

  

в                                                         г 

Рис. 3.15. Спектри коливань xU  в точці 
OM  для випадку 3946Re   при а – 

3 2 16.32D D  , б – 3 2 6.8D D  , в – 3 2 5.1D D  , г – 3 2 3.74D D   

 

При подальшому зменшенні діаметру порожнини між діафрагмами, 

після першого стрибка частоти до 2f , амплітуда другорядних складових 

спектру зменшується, оскільки великий кільцевий вихор біля другої 

діафрагми стабілізується (рис. 3.15, в). Після другого стрибка частоти до 3f  

амплітуда основної частоти значно зменшується, а вищі гармоніки практично 

не спостерігаються (рис. 3.15, в). При зменшенні діаметру порожнини до 

3 2 1.29D D   автоколивання в даній системі зникають. 

Результати, викладені у даному підрозділі, були опубліковані у 

наукових роботах [43; 46] та узгоджуються з результатами інших авторів. 

Наприклад, в роботі [72] було показано, що тональний звук може виникати 

при потоці крізь неглибоку порожнину діаметру на порядок меншого за 

довжину, а амплітуда коливань спадає при зменшенні глибини порожнини. 

При досить дрібній порожнині збудження звуку не відбувалось. Також в 

роботі [113] амплітуда коливань швидкості потоку залишалась незмінною 
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для певного інтервалу значень глибини порожнини, а для достатньо дрібних 

порожнин – різко зменшувалась. 

 

3.5 Залежність властивостей потоку від відстані між діафрагмами 

 

В даному підрозділі геометричні параметри для проведення обчислень 

обираються такими: 3

2 6.35 10D    м, 
1 2 8.16D D  , 

3 2 8.16D D  , 
1 2 12L D  , 

2 2 1L D  , 
2 92L D  . Відстань між діафрагмами змінюється в межах 

3 2 [2, 6.5]L D  . Задається рівномірний потік на вході в розрахункову область 

зі швидкістю 
1 0.15V   м/с (

2 9.99V   м/с), що відповідає числу Рейнольдса 

4228Re  . 

В межах даного дослідження кількість контрольних об’ємів в 

радіальному напрямку в отворі діафрагм становила 69 з найменшим кроком 

біля поверхні – 54 10  м, загальна кількість об’ємів змінювалась від 125046 

до 175446 залежно від відстані між діафрагмами. 

В попередніх підрозділах було показано, що при відношенні відстані 

між діафрагмами до діаметру їх отворів 3 2 6L D   в діапазоні чисел 

Рейнольдса [2678;4228]Re  течія рідини в області між діафрагмами є 

нестаціонарною: утворюється кільцевий зсувний шар, у якому при 

наближенні до отвору другої діафрагми послідовно утворюються кільцеві 

вихори, що спричиняють в ньому коливання полів швидкості та тиску. Ці 

коливання мають квазіперіодичний характер та дають змогу оцінити частоту 

збудженого потоком тонального звуку. 

Розглянемо залежність поведінки системи від відстані між діафрагмами 

3 2L D  при 4228Re  . На рис. 3.16, а зображено поле завихреності   в 

поздовжньому перетині каналу після закінчення перехідних процесів при 

3 2 2.25L D  . При такій довжині порожнини, утвореній діафрагмами, 

формування вихорів у зсувному шарі в області між діафрагмами не 
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спостерігається. Тобто після закінчення перехідних процесів зсувний шар 

стабілізується, а в глибині порожнини формується великий стійкий вихор. 

 

    

а                                                         б 

Рис. 3.16. Поле завихреності   при а – 3 2 2.25L D  , б – 3 2 2.75L D   

 

При поступовому збільшенні відстані між діафрагмами зсувний шар 

при наближенні до другої діафрагми починає коливатися. А при відстані 

рівній 3 2 2.75L D   він стає значною мірою нестаціонарним (рис. 3.16, б). 

Великий кільцевий вихор не розширюється вглиб порожнини, а залишається 

близько до струменя. Натомість розширюється другорядний вихор 

протилежної завихреності біля першої діафрагми. У зсувному шарі при 

наближенні до другої діафрагми чітко спостерігається утворення кільцевих 

вихорів. Частота утворення вихорів в даному випадку рівна 1 915.2f   Гц. 

При подальшому збільшенні відстані між діафрагмами до 3 2 3.25L D   

структура потоку не змінюється, а частота утворення вихорів спадає майже 

обернено пропорційно відстані до 1 830.5f   Гц. Однак при невеликому 

збільшенні відстані до 3 2 3.5L D   частота автоколивань різко зростає до 

2 965.9f   Гц. Структура поля завихреності при цьому змінюється несуттєво. 

Внаслідок збільшення частоти зіткнення вихорів з діафрагмою зменшується 
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амплітуда утворених збурень, і великий вихор біля другої діафрагми стає 

більш стійким (рис. 3.17, а). 

 

     

а                                                         б 

Рис. 3.17. Поле завихреності   при а – 3 2 3.5L D  , б – 3 2 5L D   

 

Аналогічно до попереднього випадку частота коливань поступово 

зменшується до 2 853.4f   Гц при збільшенні відстані до 3 2 4.5L D  , а 

структура потоку майже не змінюється. При 3 2 4.75L D   відбувається ще 

один стрибок частоти автоколивань до 3 942f   Гц. При цьому структура 

поля завихреності значно змінюється. З рис. 3.17, б видно, що при 3 2 5L D   

великий вихор біля другої діафрагми розширюється вглиб порожнини. Проте 

через деякий час він руйнується, і процес його формування починається 

заново. При збільшенні відстані до 3 2 5.5L D   зменшується час існування 

вихору, і збільшується час його формування. Частота коливань при цьому 

спадає до 3 865.8f   Гц. 

При відстані між діафрагмами 3 2 5.75L D   частота коливань знову 

різко зростає до 4 931.5f   Гц. При такій відстані течія в області між 

діафрагмами значно турбулізується (рис. 3.18, а). Великий вихор більше не 
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розширюється вглиб порожнини, а періодично формується і руйнується біля 

струменя. А при відстані більшій за 
3 2 6.25L D   великий вихор вже не 

формується, і регулярність утворення кільцевих вихорів у зсувному шарі 

втрачається (рис. 3.18, б). 

 

     

а                                                         б 

Рис. 3.18. Поле завихреності   при а – 3 2 5.75L D  , б – 3 2 6.5L D   

 

Отже, можна побудувати графік залежності числа Струхаля коливань 

поздовжньої швидкості потоку xU  в отворі другої діафрагми від відношення 

відстані між діафрагмами до діаметрів їх отворів 3 2L D . В даному випадку 

його доречно визначити через відстань між отворами діафрагм: 

 

3 2

2

.L

L L
St f

V


      (3.4) 

 

З рис. 3.19 видно, що мають місце чотири режими автоколивань, в межах 

яких число Струхаля повільно зростає зі збільшенням відстані між 

діафрагмами, а перехід між цими режимами відбувається зі стрибком: 

1 [2.18; 2.25]LSt  , 
2 [2.76; 2.98]LSt  , 

3 [3.44; 3.59]LSt  , 
4 [4; 4.09]LSt  . 
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Рис. 3.19. Число Струхаля 
LSt  як функція 

3 2L D  

 

На рис. 3.20 зображені амплітудно-частотні спектри коливань 

поздовжньої швидкості потоку 
xU  в точці 

OM  (
1 2 33 / 2x L L L   , 0R  ) 

перетину отвору другої діафрагми 
2S  для різних випадків відстані між 

діафрагмами при 4228Re   (всі точки перетину мають однакову частоту 

коливань). З рис. 3.20, а видно, що при відносно невеликій відстані між 

діафрагмами 3 2 2.75L D   внаслідок нестійкості великого вихору біля другої 

діафрагми спектр має досить складну структуру. Незважаючи на це, тут 

можна виділити основну частоту автоколивань 1f . При поступовому 

збільшенні відстані між діафрагмами частота 1f  спадає практично обернено 

відстані. А при 3 2 3.5L D   відбувається стрибок частоти коливань 2f . У 

даному випаду спектр також має складну структуру, оскільки великий вихор 

залишається близько до струменя і збурює зсувний шар (рис. 3.20, б). 

Після наступного стрибка частоти до 3f  амплітуда другорядних 

складових спектру зменшується, і при 3 2 5L D   у спектрі чітко виділяється 

основна гармоніка, оскільки великий вихор розширюється вглиб порожнини і 

більше безпосередньо не збурює зсувний шар (рис. 3.20, в). При поступовому 

збільшенні відстані між діафрагмами до 3 2 5.5L D   амплітуда другорядних 

гармонік спектру зростає внаслідок дестабілізації великого вихора 

(рис. 3.20, г). Після наступного стрибка частоти до 4f  при 3 2 5.75L D   

структура спектру знову набуває складного вигляду внаслідок турбулізації 

потоку в області між діафрагмами (рис. 3.20, ґ). При відстані між 
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діафрагмами більшій за 
3 2 6.25L D   амплітудно-частотний спектр набуває 

вигляду характерного для шуму (рис. 3.20, д). 

 

   

а                                                         б 

  

в                                                         г 

   

ґ                                                         д 

Рис. 3.20. Спектри коливань xU  в точці OM  при а – 3 2 2.75L D  , б – 

3 2 3.5L D  , в – 3 2 5L D  , г – 3 2 5.5L D  , ґ – 3 2 5.75L D  , д – 3 2 6.5L D   

 

Результати, викладені у даному підрозділі, були опубліковані у 

наукових роботах [44; 47] та добре узгоджуються з результатами інших 

авторів. В експериментальні роботі [59] було показано, що звук не 

генерується при досить малій відстані між соплом, з якого витікає струмінь, 

та перешкодою. Крім цього, автори спостерігали різні стадії частоти звуку, 

які змінювались стрибками при зміні відстані між соплом та перешкодою. 

Також у роботах [68; 75] було показано, що когерентне автоколивання може 

виникати тільки тоді, коли нестабільність зсувного шару струменя має 
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достатньо велику відстань для підсилення. В дослідженнях [73; 74] при 

поступовому збільшенні відстані між випускним отвором сопла та 

пластиною еволюція числа Струхаля описувалася поетапним збільшенням. В 

статті [80] при досягненні певної відстані між пластинами амплітуда звуку 

значно зменшувалася внаслідок турбулізації струменя. В роботі [149] також 

було показано, що збільшенні відношення відстані між звуженнями до 

діаметру їх отворів призводило до руйнування впорядкованої вихрової 

структури в області між звуженнями і відповідно до різкого зниження 

випромінювання звукової енергії. 

 

3.6 Властивості потоку в каналі з діафрагмами прямокутної форми 

 

Розглянемо залежність характеристик потоку від форми діафрагми. В 

даному підрозділі досліджується течія рідини у напівнескінченному 

циліндричному каналі з двома послідовно розташованими діафрагмами, що в 

поздовжньому перетині мають прямокутну форму (рис. 3.21). 

 

 

Рис. 3.21. Геометрія каналу з прямокутним профілем діафрагм 

 

Значення геометричних параметрів для проведення обчислень 

обиралися такими як в роботі [37]: 
3

2 2 10D    м, 1 2 9D D  , 3 2 9D D  , 

1 2 10L D  , 2 2 0.5L D  , 3 2 2.9L D  , 2 75L D  . Кінематична в’язкість 
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відповідала в’язкості повітря при температурі 20 C : 5 21.5 10 м /с   . На 

вході в розрахункову область задається рівномірний потік зі швидкістю 

1 0.25V   м/с (
2 20.25V   м/с), що відповідає значенню числа Рейнольдса 

2700Re  . 

Варто відмітити, що в роботі [37] досліджувався потік у плоскому 

двовимірному каналі, тоді як в даній роботі досліджується течія в 

тривимірному циліндричному каналі. Проте внаслідок припущення щодо 

осьової симетрії потоку в області між діафрагмами за розрахункову область 

обирається циліндричний сектор (клин) з кутом розкриття 4° та одним 

елементом в азимутальному напрямку. Для дискретизації області була 

побудована ортогональна блочно-структурована сітка зі згущенням вузлів в 

отворах діафрагм та при наближенні до їх поверхонь. Кількість контрольних 

об’ємів в радіальному напрямку в отворі діафрагми становила 100 з 

найменшим кроком біля кутових точок – 65 10  м. Загальна кількість 

контрольних об’ємів – 217980. 

Розглянемо спочатку розвиток течії в даному каналі з початкового 

моменту часу до його встановлення. На рис. 3.22 представлено поле 

розмірної завихреності   в половині поздовжнього перерізу каналу для 

чотирьох моментів часу t . Діапазон значень завихреності   обмежено 

проміжком 4 4 12 10 ; 2 10 c      з метою кращої передачі структури поля. Як 

видно з рис. 3.22, а, на поверхнях обох діафрагм формуються ламінарні 

примежові шари, які, відриваючись від передніх кромок діафрагм, 

утворюють два кільцевих вихори. Перший вихор зноситься течією до 

внутрішньої поверхні другої діафрагми, а потім рухається вгору вздовж неї 

(рис. 3.22, б). Водночас на межі струменя та порожнини між діафрагмами, як 

і у випадку округлої форми діафрагм, формується кільцевий зсувний шар, а 

також утворюється ряд вихорів протилежної завихреності, що рухаються 

вздовж струменя проти потоку та збурюють його (рис. 3.22, в). 
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а                                                         б 

  

в                                                         г 

Рис. 3.22. Поле завихреності   для чотирьох моментів часу: а – 

41.7 10 ct   , б – 
45.5 10 ct   , в – 

32.5 10 ct   , г – 
210 ct  . 

 

Дійшовши до поверхні першої діафрагми, ці вихори йдуть вглибину 

порожнини, формуючи другорядний вихор (рис. 3.22, г). Водночас біля 

поверхні другої діафрагми завершується формування структури основного 

кільцевого вихору, який надалі продовжує розширюватись та рухатись 

вглибину порожнини. Також у зсувному шарі формуються періодичні 

збурення, які утворюють при наближенні до другого звуження кільцеві 

вихори, що зносяться в отвір другої діафрагми. На рис. 3.23 зображено зміну 

поля завихреності та осцилюючих частин профілів поздовжньої швидкості 

потоку 
(osc)

xU  у перетинах отвору другої діафрагми 
II

1S  ( 1 2 3x L L L   ) та 
II

2S  

( 1 2 32x L L L   ) протягом одного періоду T  процесу автоколивань у системі 

з кроком 4T . 
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Рис. 3.23. Поле завихреності   та осцилюючі частини поздовжньої 

швидкості потоку 
(osc)

xU  в перерізах отвору другої діафрагми 
II

1S , 
II

2S  впродовж 

одного періоду коливань T : а – 0t  , б – 4t T  , в – 2t T  , г – 3 4t T  . 
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При наближенні до другого звуження струмінь набуває хвилястого 

характеру, а у зсувному шарі утворюється послідовність вихорів. Набігаючи 

на отвір другої діафрагми, вони спричиняють симетричні відносно осі 

струменя коливання профілю швидкості. При даній швидкості потоку ці 

коливання мають періодичний характер. З рис. 3.23, а видно, як частина 

вихора у зсувному шарі повністю знаходиться в отворі діафрагми. В даний 

момент осцилююча частина поздовжньої швидкості в перетинах II

1S  та II

2S  

досягає максимального значення в близькій до поверхні діафрагми області та 

мінімального значення в області осі каналу. 

На рис. 3.22, б зображено, як наступний вихор наближається до 

поверхні діафрагми і контактує з її передньою кромкою. В цей момент 

профілі осцилюючих частини поздовжньої швидкості в перетинах II

1S  та II

2S  

набувають майже симетричного вигляду відносно осі ординат R . Далі цей 

вихор розрізається кромкою на дві частини. На рис. 3.22, в зображено момент 

часу, при якому поздовжня швидкість в перетинах 
II

1S  та 
II

2S  в області осі 

каналу є максимальною, а в області близькій до поверхні діафрагми – 

мінімальною. Одна частина вихора втягується у циркуляційний рух, а друга 

проходить далі у отвір діафрагми (рис. 3.22, г). Тут знову осцилюючі частини 

поздовжньої швидкості в перетинах 
II

1S  та 
II

2S  набувають протилежних за 

знаком значень. 

На рис. 3.24 представлений амплітудно-частотний спектр коливань 

осцилюючої частини поздовжньої швидкості 
(osc)

xU  в точці перетину отвору 

другої діафрагми 
II

2S , близькій до твердої поверхні з координатами 

1 2 32x L L L   , 20.9R R . В спектрі коливань також присутні гармоніки 

вищих порядків, проте амплітуда основної гармоніки з частотою 

41.136 10f    Гц значно переважає амплітуди інших гармонічних складових. 
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Рис. 3.24. Спектр коливань осцилюючої частини поздовжньої швидкості 

 

На рис. 3.25 зображено профілі повної поздовжньої швидкості потоку 

xU  у вхідному та вихідному перерізах отворів першої діафрагми I

1S  ( x L ), 

I

2S  (
1 2x L L  ) та другої діафрагми II

1S , II

2S . Як видно, в перетині першої 

діафрагми I

1S  примежовий шар не сформований, тоді як профіль швидкості в 

перетині II

2S  має форму характерну для течії в каналі без діафрагм (профіль 

Пуазейля). Крім цього, форма профілю швидкості у перетинах отвору першої 

діафрагми не змінюється з часом, що також було відмічено у випадку течії в 

плоскому каналі зі звуженнями [37]. 

 

 

Рис. 3.25. Профілі поздовжньої швидкості xU  для чотирьох перерізів в 

отворах діафрагм 

 

Варто відмітити, що в перетині 
I

2S  в прилеглій до поверхні діафрагми 

області напрямок руху рідини протилежний до напрямку течії в каналі. 
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Внаслідок цього максимальна поздовжня швидкість струменя буде більшою 

ніж у випадку округлої форми діафрагм при незмінній усередненій 

швидкості потоку 
2V . А це своєю чергою призводить до вищої частоти 

утворення вихорів у зсувному шарі та частоти автоколивань полів швидкості 

та тиску в околі другого звуження. 

Отже, характер потоку в каналі з діафрагмами прямокутного профілю 

суттєво не відрізняється від течії в каналі з діафрагмами округлої форми. 

Основною відмінністю є те, що точка відриву примежового шару 

знаходиться на передній кромці першої діафрагми, внаслідок чого в отворі 

діафрагми утворюється примежовий шар, і збільшується максимальна 

швидкість струменя. На рис. 3.26 зображено поля поздовжньої швидкості в 

околі отвору першої діафрагми для обох форм діафрагм при однаковій 

вхідній швидкості 1 0.1V   м/с ( 2 6.66V   м/с), що відповідає числу 

Рейнольдса 2819Re  , з такими геометричними параметрами: 

3

2 6.35 10D    м, 1 2 8.16D D  , 3 2 8.16D D  , 1 2 12L D  , 2 2 1L D  , 

3 2 6L D  , 2 92L D  . 

 

    

а                                                                   б 

Рис. 3.26. Поле поздовжньої швидкості в околі отвору першої діафрагми при 

2819Re  : а – округла форма діафрагми, б – прямокутна форма діафрагми 
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З рис. 3.26, а видно, що у випадку округлої форми діафрагми потік 

більш плавно заходить у отвір діафрагми, і точка відриву примежового шару 

знаходиться приблизно в перетині з найменшим діаметром. У випадку ж 

прямокутної форми точка відриву знаходиться на передній кромці діафрагми, 

і в отворі утворюється область руху рідини проти потоку (рис. 3.26, б). 

Частота автоколивань у другому випадку становить 
rec 885f   Гц, тоді як в 

першому випадку – 
cir 547.7f   Гц. 

Результати, викладені у даному підрозділі, були опубліковані у 

науковій роботі [51] та узгоджуються з результатами інших авторів. 

Наприклад, в роботі [16] зміна форми стенозів суттєво не вплинула на 

генерацію тональних звукових коливань, тобто хоч конкретні положення 

спектральних складових дещо змінились, основні характерні особливості 

сонограм залишились такими ж. Для течії рідини в плоскому каналі зі 

звуженнями більш характерними є антисиметричні коливання профілю 

швидкості у отворі другого звуження, оскільки відбувається почергове 

набігання вихорів на верхню та нижню стінки діафрагм [37]. В даному 

випадку, оскільки коливання профілю швидкості є симетричними відносно 

осі каналу, ефективність генерації звуку очікується вищою. 

 

3.7 Висновки до розділу 

 

В даному розділі проведено аналіз отриманих чисельних результатів 

розв’язання крайової задачі для двовимірної осесиметричної моделі потоку 

в’язкої нестисливої рідини в циліндричному каналі з двома послідовними 

діафрагмами. З метою верифікації чисельних результатів проводились 

тестові розрахунки при незмінних крайових умовах на сітках з різною 

кількістю контрольних об’ємів, а також порівняння отриманих результатів з 

експериментальними результатами інших авторів. Описано процес 

розвинення потоку зі стану спокою та механізм зародження автоколивань 
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середовища. Встановлено, що при певних параметрах динамічної системи 

течія рідини в області між діафрагмами нестаціонарна і характеризується 

наявністю нестійкого зсувного шару, утвореного примежовим шаром, що 

зривається з поверхні першої діафрагми. В порожнині між діафрагмами 

встановлюється циркуляційний рух середовища, який можна інтерпретувати 

як гідродинамічний канал зворотного зв’язку, що створює умови для 

виникнення автоколивань у системі. У зсувному шарі утворюється 

послідовний ряд кільцевих вихорів, які викликають автоколивання полів 

швидкості та тиску в околі отвору другої діафрагми. Ці автоколивання 

можуть бути джерелом звуку в каналі. 

Проаналізовано структуру потоку та характеристики автоколивальних 

процесів в залежності від числа Рейнольдса. Важливою особливістю даної 

системи є існування двох стійких режимів автоколивань з різними частотами. 

Обидва режими автоколивань характеризуються практично сталим числом 

Струхаля, визначеним через діаметр отворів діафрагми та усереднену 

швидкість струменя, зі зміною числа Рейнольдса. Тобто частота коливань є 

практично прямо пропорційною швидкості потоку, що є характерним для 

систем з гідродинамічним зворотним зв’язком. Структура амплітудно-

частотного спектру цих коливань ускладнюється при збільшенні числа 

Рейнольдса. Автоколивання в системі виникають тільки після досягнення 

певного критичного значення числа Рейнольдса. До цього потік є 

стаціонарним і коливання не збуджуються. При досягненні другого 

критичного значення в системі з’являється другий стійкий режим 

автоколивань. При наближенні до третього критичного значення числа 

Рейнольдса режим коливань може почергово змінюватись внаслідок 

дестабілізації циркуляційного руху. При перевищенні цього значення 

автоколивання втрачають періодичність, і структура їх амплітудно-

частотного спектру набуває характерного для шуму вигляду. 

Проведено аналіз особливостей руху середовища в області між 

діафрагмами залежно від відношення діаметрів порожнини, утвореної 
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діафрагмами, та отворів діафрагм. Встановлено, що залежно від діаметру 

порожнини можуть виникати три режими автоколивань. Кожен режим 

характеризується практично сталим числом Струхаля, визначеним через 

діаметр отвору діафрагми, зі зміною діаметру порожнини, а перехід між 

ними відбувається зі стрибком частоти коливань. Структура течії в області 

між діафрагмами та характеристики автоколивань є подібними для перших 

двох режимів. При третьому режимі в порожнині між діафрагмами 

з’являється другий великий кільцевий вихор, а амплітуда коливань 

поздовжньої швидкості в отворі другої діафрагми значно спадає. При 

достатньо малому діаметрі порожнини автоколивання в даній системі 

припиняються зі зникненням циркуляційного руху в порожнині. 

Проведено аналіз особливостей руху середовища в області між 

діафрагмами залежно від відношення відстані між діафрагмами до діаметру 

отворів діафрагм. Встановлено, що залежно від відстані між діафрагмами 

можуть виникати чотири режими автоколивань. Зі збільшенням довжини 

порожнини число Струхаля коливань, визначене через відстань між отворами 

діафрагм, повільно зростає в межах одного режиму автоколивань, а перехід 

між режимами відбувається зі стрибком частоти коливань. Автоколивання в 

системі починаються при досягненні певної довжини порожнини, утвореної 

діафрагмами. При достатньо малій відстані між діафрагмами течія в області 

між діафрагмами є стаціонарною, і утворення кільцевих вихорів у зсувному 

шарі не відбувається. При достатньо великій відстані між діафрагмами течія 

в області між діафрагмами значно турбулізується. Внаслідок цього 

втрачається регулярність утворення вихорів у зсувному шарі, а структура 

амплітудно-частотного спектру автоколивань набуває характерного для 

шуму вигляду. 

Проаналізовано структуру потоку та характеристики автоколивальних 

процесів у випадку прямокутної форми діафрагм. Встановлено, що форма 

профілю діафрагми суттєво не впливає на характер потоку, проте змінює 

кількісні характеристики автоколивань. Профіль швидкості у вихідному 
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перетині другої діафрагми набуває форми, подібної до профілю Пуазейля, а 

профілі швидкості у перетинах отвору першої діафрагми мають від’ємні 

значення та не змінюються з часом. Внаслідок зміщення точки відриву 

зсувного шару у випадку прямокутної форми діафрагми до передньої кромки, 

збільшується максимальна швидкість струменя у порівнянні з випадком 

округлої форми діафрагми. Внаслідок цього збільшується швидкість 

перенесення кільцевих вихорів у зсувному шарі та підвищується частота 

автоколивань. 

Отримані результати добре узгоджуються з експериментальними 

дослідженнями та чисельними розрахунками інших авторів. Обчислені поля 

завихреності узгоджуються з візуалізаціями потоку, представленими в 

експериментальних роботах, а також з полями завихреності та тиску, 

поданими у інших прикладних математичних роботах. Обчислені величини 

полів швидкості та тиску в ближньому полі дають можливість оцінити 

частоту збуджених акустичних коливань та можуть бути використані для 

дослідження дальнього акустичного поля. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ТРИВИМІРНА МОДЕЛЬ ПОТОКУ В КАНАЛІ З ДВОМА 

ПОСЛІДОВНИМИ ДІАФРАГМАМИ 

 

В даному розділі проводиться аналіз отриманих чисельних результатів 

розв’язання крайової задачі для повної тривимірної моделі потоку в’язкої 

нестисливої рідини в циліндричному каналі з двома послідовними 

діафрагмами. В підрозділі 4.1 досліджується процес розвинення 

тривимірного потоку зі стану спокою та механізм зародження автоколивань 

середовища. Для ідентифікації вихрових структур застосовується Q-метод, 

що базується на знаходженні інваріанту тензора градієнта швидкості. В 

підрозділах 4.2 та 4.3 досліджуються структура тривимірного потоку та 

характеристики автоколивальних процесів в залежності від числа Рейнольдса 

відповідно. Проводиться аналіз полів завихреності, тиску та швидкості, а 

також ізоповерхонь інваріанту тензора градієнта швидкості та амплітудно-

частотних спектрів автоколивань. Результати обчислень порівнюються з 

випадком двовимірної осесиметричної моделі потоку в циліндричному каналі 

з двома послідовними діафрагмами.  

 

4.1 Формування тривимірного потоку та механізм зародження 

автоколивань 

 

В даному розділі для проведення обчислень значення геометричних 

параметрів діафрагм та порожнини між ними обираються такими як в 

експериментальній роботі [15]: 
3

2 6.35 10D    м, 1 2 8.16D D  , 3 2 8.16D D  , 

2 2 1L D  , 3 2 6L D  . Розмір області вгору за потоком від першої діафрагми – 

1 0.05L   м ( 1 2 7.87L D  ), загальна довжина розрахункової області – 

0.4008L   м ( 2 63.12L D  ). Кінематична в’язкість середовища 
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5 21.5 10 м /с    відповідає в’язкості повітря при температурі 20 C . 

Швидкість звуку в середовищі 343 м/сc  . Дослідження проводились для 

чотирьох значень вхідної швидкості 
1 {0.08; 0.1; 0.12; 0.14}V   м/с 

(
2 {5.33; 6.66; 7.99; 9.32}V  м/с), що відповідають числам Рейнольдса 

{2255; 2819; 3383; 3946}Re . Відповідно число Маха не перевищує значення 

0.027Ma  . 

Була побудована неортогональна блочно-структурована сітка зі 

згущенням вузлів в отворах діафрагм та при наближенні до їх поверхонь. На 

рис. 4.1, а–б зображено дискретизації твердих поверхонь каналу в околі 

діафрагм та розрахункової області в околі отвору другої діафрагми в 

половині поздовжнього перерізу каналу відповідно. Кількість контрольних 

об’ємів в радіальному напрямку поперечного перетину отвору діафрагми – 35 

з найменшим кроком біля поверхні 58 10  м, в азимутальному напрямку – 72 

з кроком 5 , загальна кількість контрольних об’ємів становить близько 

62.7 10 . Відносна похибка обчислень   для результатів, представлених в 

даному розділі, не перевищує значення 38 10 . 

 

       

а                                                                  б 

Рис. 4.1. Дискретизація розрахункової області: а – тверді поверхні в околі 

діафрагм, б – поздовжній переріз в околі отвору другої діафрагми. 
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Розглянемо процес формування тривимірного потоку в області між 

діафрагмами на основі поля вектора завихреності ω  в поздовжньому 

перетині каналу. На рис 4.2 зображено поля компоненти вектора 

завихреності 
z , направленої перпендикулярно до площини рисунка, для 

шести моментів розмірного часу t . В початковий момент рідина знаходиться 

в стані спокою, а потім на лівій межі задається рівномірний потік з числом 

Рейнольдса 3383Re   (
1 0.12V   м/с, 2 7.99V   м/с). Діапазон значень 

завихреності на рисунках обмежено проміжком   1500;500 c  з метою більш 

чіткої передачі структури поля завихреності. 

Після початку руху рідини на поверхнях обох діафрагм формуються 

ламінарні примежові шари, які, відриваючись від поверхонь, утворюють 

кільцеві вихори (рис. 4.2, а). Перший вихор зноситься течією до другої 

діафрагми та розширюється, а за ним утворюються нові. Внаслідок 

розширення, весь перший вихор набігає на поверхню діафрагми і утворює 

при взаємодії з її примежовим шаром циркуляційний рух, як і у випадку 

двовимірної осесиметричної моделі потоку (рис. 4.2, б). Наступні вихори 

розрізаються діафрагмою на дві частини: одна проходить далі в отвір, а друга 

втягується у циркуляційний рух. 

При взаємодії циркуляційного руху з примежовим шаром другої 

діафрагми утворюється ряд вихорів протилежної завихреності (рис. 4.2, в). 

Вони рухаються проти потоку вздовж кільцевого зсувного шару, що 

сформувався на межі струменя та порожнини між діафрагмами, та збурюють 

його. З часом течія внизу за потоком від другої діафрагми турбулізується 

(рис. 4.2, г). Водночас біля другої діафрагми починає формуватися великий 

кільцевий вихор, який надалі розширюється вглиб порожнини (рис. 4.2, ґ). 

Також припиняється утворення вихорів протилежної завихреності, а 

циркуляційний рух в порожнині між діафрагмами втрачає осьову симетрію, 

що вже добре видно на рис. 4.2, д. 
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а                                                            б 

     

в                                                           г 

     

ґ                                                           д 

Рис. 4.2. Поле завихреності z  в області між діафрагмами протягом 

перехідного процесу при 3383Re  : а – 0.004 сt  , б – 0.017 сt  , в – 

0.03 сt  , г – 0.05 сt  , ґ – 0.08 сt  , д – 0.1сt   

 

Для ідентифікації вихрових структур у тривимірному потоці в даній 

роботі використовується Q-метод, згідно з яким вихор визначається як 

область, в якій другий інваріант Q  тензора U  є додатним: 
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2 2 221 1

tr tr 0,
2 2

Q       U U Ω Γ   (4.1) 

 

де Γ і Ω  – симетрична і антисиметрична частини тензора U , а Γ  і Ω  – 

норми цих тензорів:  
2 Ttr Γ Γ Γ ,  

2 Ttr Ω Ω Ω . Крім цього, тиск 

всередині вихора повинен бути нижчим за тиск в області навколо 

вихора [162]. Перший член правої частини (4.1) відповідає за обертання 

елементарного рідкого об’єму, а другий член – за його розтягнення або 

стиснення. У такий спосіб крім наявності локального обертання в даній 

області Q-метод також вимагає, щоб обертання домінувало над 

розтягуванням [23]. Детальне порівняння різних методів ідентифікації 

вихорів показало перевагу Q-методу над методом величини завихреності, 

який полягає у визначенні модуля завихреності. Метод завихреності погано 

застосовний в задачах з пристінковими зсувними шарами, де високі значення 

модуля завихреності викликані загальним зсувом і не дозволяють визначити 

положення вихорів [163]. 

Розглянемо також процес формування потоку в області між 

діафрагмами на основі ізоповерхонь інваріанту Q  тензора U . На рис. 4.3 

зображено ізоповерхні 0.054Q   для шести моментів розмірного часу t  при 

3383Re   (ізоповерхні забарвлені відповідно до величини розмірної 

швидкості течії U ). З рис. 4.3, а видно, що після початку руху рідини внизу 

за потоком від обох діафрагм утворюються осесиметричні кільцеві вихори. 

Далі за ними утворюються нові вихори. Перший вихор, рухаючись до другої 

діафрагми, розширюється, внаслідок чого він повністю стикається з 

поверхнею та руйнується (рис. 4.3, б). В порожнині біля другої діафрагми 

утворюється циркуляційний рух, а також вихори протилежної завихреності, 

що рухаються проти потоку вздовж струменя (рис. 4.3, в). Внизу за потоком 

від другої діафрагми також продовжують утворюватися осесиметричні 

кільцеві вихори. 
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Рис. 4.3. Ізоповерхні інваріанту 0.054Q   тензора U  в області між 

діафрагмами протягом перехідного процесу при 3383Re  : а – 0.003 сt  , б 

– 0.011сt  , в – 0.03 сt  , г – 0.05 сt  , ґ – 0.057 сt  , д – 0.08 сt   

 

Однак через деякий час після початку руху течія внизу за потоком від 

другої діафрагми турбулізується (рис. 4.3, г). В порожнині біля другої 

діафрагми формується великий кільцевий вихор, який спочатку є практично 
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осесиметричним (рис. 4.3, ґ). Вже при 0.08 сt   осьова симетрія втрачається: 

великий вихор деформується, проте не руйнується і продовжує 

розширюватись вглиб порожнини (рис. 4.3, д). Також деформуються і вихори 

у зсувному шарі. Другорядний великий вихор протилежної завихреності не 

втрачає осьової симетрії, але, на відміну від осесиметричної моделі, 

руйнується при наближенні до першої діафрагми,. 

 

4.2 Характеристики автоколивань тривимірного потоку 

 

Отже, після закінчення перехідних процесів в області між діафрагмами 

формується швидкісний ламінарний струмінь, який зносить кільцеві вихори, 

що формуються у зсувному шарі, до другої діафрагми. На рис. 4.4 зображено 

поле швидкостей потоку U  у поздовжньому перерізі каналу при 3383Re  . 

Внизу за потоком від першої діафрагми швидкість струменя рівномірно 

розподілена навколо осі каналу в області радіусу близько 2 2D , а потім різко 

спадає. При наближенні до другої діафрагми спостерігаються збурення поля 

швидкостей, внаслідок утворення кільцевих вихорів. 

 

 

Рис. 4.4. Поле швидкостей потоку U  після закінчення перехідних 

процесів в поздовжньому перерізі каналу при 3383Re   
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Внизу за потоком від другої діафрагми формується турбулентний 

струмінь, який повільно коливається відносно осі каналу та поступово 

втрачає швидкість при віддаленні від діафрагми. Вглибині порожнини біля 

другої діафрагми формується повільний циркуляційний рух, в який 

втягується частина струменя з області отвору другої діафрагми. З рис. 4.4 

видно, що швидкості циркуляційного руху не симетричні відносно осі 

каналу. 

На рис. 4.5, а–б зображено поля компонент вектора завихреності 
z  та 

y  у взаємно перпендикулярних поздовжніх перерізах каналу відповідно в 

один момент часу. З рис. 4.5, а видно, що в даному перерізі з діафрагмою 

спочатку зіткнеться нижня частина вихора. Внаслідок цього, нижня частина 

вихора переважно пройде крізь отвір діафрагми, тоді як верхня частина 

переважно буде втягнута у циркуляційний рух. Як результат, потік енергії у 

верхню частину циркуляційного руху буде більшим, ніж у нижню. З рис. 4.5, 

б видно, що у перпендикулярному перерізі зіткнення верхньої та нижньої 

частин вихора з поверхнею діафрагми відбудеться майже одночасно, і потік 

енергії у циркуляційний рух є більш симетричним. 

 

    

а                                                            б 

Рис. 4.5. Поля компонент вектора завихреності ω  в поздовжніх взаємно 

перпендикулярних перерізах каналу при 3383Re  : а – z ; б – y  
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На рис. 4.6 зображено поля розмірного тиску p  в поздовжньому 

перетині каналу в околі отвору другої діафрагми та розмірної поздовжньої 

швидкості потоку 
xU  в перетині отвору другої діафрагми 

2S  для чотирьох 

моментів часу t  протягом одного періоду коливань T  у випадку 3383Re  . 

Діапазон значень тиску на всіх наступних рисунках обмежено проміжком 

5 ]1[ ; 5p   Па з метою більш чіткої передачі процесу коливань загального 

тиску в порожнині між діафрагмами. Області низького тиску вгору за 

потоком від другої діафрагми відповідають кільцевим вихорам, а між ними 

утворюються області підвищеного тиску. 

На рис. 4.6, а зображено момент мінімального загального тиску в 

порожнині при 0t  . Отже, при набіганні кільцевого вихора на поверхню 

діафрагми загальний тиск в порожнині знижується. В цей час максимальна 

швидкість потоку в перетині отвору діафрагми зростає. Далі, після 

руйнування вихору, при проходженні його частини крізь отвір діафрагми 

тиск починає зростати. Поздовжня швидкість досягає свого максимуму, який 

зосереджений в околі осі каналу при 4t T   (рис. 4.6, б). При наближенні 

наступного вихору до поверхні діафрагми між ними встановлюється зона 

високого тиску, внаслідок чого підвищується і загальний тиск у порожнині. 

Поздовжня швидкість потоку в цей час спадає і стає більш рівномірно 

розподіленою по перетину. На рис. 4.6, в зображено момент максимального 

загального тиску при 2t T  . При остаточному зближенні вихору з 

поверхнею діафрагми зона високого тиску поступово зменшується, і 

загальний тиск знижується, а максимальна швидкість потоку досягає свого 

мінімуму при 3 4t T   (рис. 4.6, г). 
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Рис. 4.6. Поле тиску в поздовжньому перетині каналу в околі другого 

звуження  та профіль поздовжньої швидкості в перетині отвору другої 

діафрагми 2S  при 3383Re  : а – 0t  , б – 4t T  , в – 2t T  , г – 3 4t T   
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4.3 Залежність властивостей тривимірного потоку від числа Рейнольдса 

 

На рис. 4.7, а–б зображено поля компоненти вектора завихреності 
z  в 

поздовжньому перетині каналу після закінчення перехідних процесів при 

значеннях числа Рейнольдса 2255Re   та 2819Re   відповідно. Як і у 

випадку двовимірної осесиметричної моделі потоку, після закінчення 

перехідних процесів при 2255Re   в порожнині між діафрагмами 

встановлюється циркуляційний рух, і в глибині порожнини біля другої 

діафрагми утворюється великий кільцевий вихор (рис. 4.7, а). Проте цей 

вихор не є осесиметричним та стійким. Крім цього, біля першої діафрагми не 

утворюється вихор протилежної завихреності. Незважаючи на це, зсувний 

шар є практично осесиметричним та стаціонарним, коливання в ньому при 

даній швидкості потоку не виникають. При наближенні до другої діафрагми 

зсувний шар дещо розширюється, завдяки чому він розщеплюється 

діафрагмою на дві частини, одна з яких проходить далі крізь отвір діафрагми, 

а друга втягується у циркуляційний рух. Отже, при відносно низьких числах 

Рейнольдса енергії в каналі зворотного зв’язку виявляється не достатньо для 

утворення автоколивань тривимірного потоку. 

 

   

а                                                                        б 

Рис. 4.7. Поле завихреності z  в поздовжньому перерізі каналу після 

закінчення перехідних процесів: а – 2255Re  ; б – 2819Re   
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При збільшенні величини числа Рейнольдса до 2819Re   у зсувному 

шарі при наближенні до другої діафрагми утворюються кільцеві вихори. 

Внаслідок асиметрії великого кільцевого вихору вглибині порожнини 

кільцеві вихори у зсувному шарі також є асиметричними (рис. 4.7, б). Як і у 

випадку осесиметричної моделі, ці вихори набігають на поверхню другої 

діафрагми та спричиняють в околі її отвору квазіперіодичні коливання полів 

швидкості та тиску, а також одночасне коливання тиску в усьому об’ємі 

середовища між діафрагмами. Періоди цих коливань співпадають і в даному 

випадку рівні 31.83 10T    с, що співпадає з періодом коливань, отриманим 

для осесиметричної моделі 
3

sym 1.83 10T   . Отже, незважаючи на суттєву 

відмінність локальних особливостей осесиметричного та тривимірного 

потоків, інтегральні характеристики автоколивань середовища співпадають. 

На рис. 4.8, а–б зображено поля компоненти вектора завихреності 
z  в 

поздовжньому перетині каналу після закінчення перехідних процесів при 

значеннях числа Рейнольдса 3383Re   та 3946Re   відповідно. При 

подальшому збільшенні величини числа Рейнольдса до 3383Re   структура 

потоку в порожнині між діафрагмами зберігається. Внаслідок збільшення 

швидкості потоку збільшується асиметрія циркуляційного руху в порожнині. 

Біля отвору другої діафрагми накопичуються збурення, які дестабілізують 

великий кільцевий вихор (рис. 4.8, а). Внаслідок цього потік енергії в 

циркуляційному русі стає нерегулярним. В цьому випадку період коливань 

рівний 31.53 10T    с, що також узгоджується з осесиметричною моделлю 

(
3

sym 1.52 10T    с). 

При 3946Re   течія в порожнині між діафрагмами вже турбулізується. 

Великий кільцевий вихор руйнується і процес утворення вихорів у зсувному 

шарі втрачає періодичність (рис. 4.8, б). У випадку осесиметричної моделі 

при даній швидкості потоку ще спостерігались квазіперіодичні коливання. 

Такий результат є природним, оскільки тривимірний потік є менш стійким за 

осесиметричний. 
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а                                                                     б 

Рис. 4.8. Поле завихреності 
z  в поздовжньому перерізі каналу після 

закінчення перехідних процесів: а – 3383Re  ; б – 3946Re   

 

На рис. 4.9, а–б зображено поля модуля вектора завихреності ω  в 

поперечному перерізі порожнини між діафрагмами, близькому до поверхні 

другої діафрагми vortS  – 0.0935x   м ( 1 2 3 20.15x L L L D    ) для значень 

числа Рейнольдса 2255Re   та 2819Re   відповідно. Максимальне значення 

завихреності в області навколо осі каналу відповідає ламінарному зсувному 

шару. 

 

        

а                                                           б 

Рис. 4.9. Поле модуля вектора завихреності ω  в поперечному перерізі 

порожнини між діафрагмами vortS : а – 2255Re  ; б – 2819Re   
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Рис. 4.9, а відображає переріз стійкого потоку енергії в циркуляційний 

рух при 2255Re  . Спостерігається несиметрія даного потоку енергії, а 

також самого циркуляційного руху, хоча зсувний шар є практично 

осесиметричним. З рис. 4.9, б видно, як при 2819Re   в глибину порожнини 

розходяться частини вихорів після їх зіткнення з поверхнею діафрагми. 

Спостерігається певна регулярність утворення концентричних кіл 

максимального значення завихреності. Проте внаслідок асиметрії течії 

величина модуля завихреності ω  в перерізі також не є осесиметричною. 

На рис. 4.10 зображено поля модуля вектора завихреності ω  в 

поперечному перерізі порожнини між діафрагмами 
vortS  для випадків 

3383Re   та 3946Re  . При збільшенні швидкості потоку асиметрія 

збільшується, і з рис. 4.10, а видно, що при 3383Re   потік енергії у 

циркуляційний рух вже є значно менш регулярним. При 3946Re   зсувний 

шар при наближенні до другої діафрагми стає турбулентним, а потік енергії у 

циркуляційний рух – абсолютно невпорядкованим (рис. 4.10, б).  

 

       

а                                                            б 

Рис. 4.10. Поле модуля вектора завихреності ω  в поперечному перерізі 

порожнини між діафрагмами vortS : а – 3383Re  ; б – 3946Re   
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На рис. 4.11, а–б зображено ізоповерхні інваріанту Q  тензора U  для 

значень числа Рейнольдса 2255Re   та 2819Re   відповідно. При 2255Re   

внизу за потоком від другої діафрагми утворюються кільцеві вихори, які 

зносяться течією і руйнуються на певній відстані від діафрагми (рис. 4.11, а). 

Ці вихори є практично осесиметричними. Проте в порожнині між 

діафрагмами утворення вихорів не відбувається, тому тональний звук, що 

виникає внаслідок взаємодії вихорів з твердою поверхнею діафрагми, не буде 

збуджуватися. 

 

   

а                                                                   б 

Рис. 4.11. Ізоповерхні інваріанту Q  тензора U : 

а – 2255Re  , 0.016Q  ; б – 2819Re  , 0.025Q   

 

При 2819Re   спостерігається періодичне утворення кільцевих 

вихорів у порожнині між діафрагмами. З рис. 4.11, б добре видно, що вони є 

асиметричними. Спостерігається відхилення осей вихорів від осі симетрії 

каналу та їх азимутальна деформація. Кут і напрям відхилення вихорів 

можуть змінюватися з часом. Внизу за потоком від другої діафрагми, на 

відміну від попереднього випадку, течія одразу стає турбулентною. 

На рис. 4.12, а–б зображено ізоповерхні інваріанту Q  тензора U  в 

околі отвору другої діафрагми для значень числа Рейнольдса 3383Re   та 

3946Re   відповідно. При збільшенні величини числа Рейнольдса до 

3383Re   структура потоку зберігається подібною до попереднього випадку. 
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На рис. 4.12, а видно, як після зіткнення вихорів з діафрагмою їх частини 

розходяться в радіальному напрямку вглиб порожнини. 

 

   

а                                                                   б 

Рис. 4.12. Ізоповерхні інваріанту Q  тензора U : 

а – 3383Re  , 0.054Q  ; б – 3946Re  , 0.117Q   

 

При 3946Re   течія в порожнині між діафрагмами значною мірою 

турбулізується. Зберігається утворення кільцевих вихорів у зсувному шарі, 

проте вони починають руйнуватися вже при наближенні до другої діафрагми 

(рис. 4.12, б). Внаслідок цього втрачається регулярність циркуляційного руху 

та періодичність процесу утворення вихорів у зсувному шарі. У цьому 

випадку акустичні коливання набуватимуть шумового характеру. 

На рис. 4.13 зображено амплітудно-частотні спектри коливань 

поздовжньої швидкості потоку xU  в точці OM  ( 1 2 33 2x L L L   , 0R  ) 

перетину отвору другої діафрагми 2S , що лежить на осі каналу та 

усередненого тиску p  в поперечному перетині області між діафрагмами Sp  

( 1 2 3 4x L L L   ) для трьох значень числа Рейнольдса. Варто відзначити, 

що частоти коливань швидкості усіх точок перетину 2S  є практично 

однаковими. З рис. 4.13, а видно, що при 2819Re   в системі дійсно 

встановились квазіперіодичні коливання з яскраво вираженою основною 

частотою 546.4 Гцf  , що відповідає числу Струхаля (3.3) 0.521St  . 
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Частоти коливань поздовжньої швидкості в отворі другої діафрагми і 

коливань тиску в порожнині між діафрагмами співпадають. Амплітуди 

другорядних гармонік спектру є значно меншими за амплітуду основної. 

 

 

а 

 

б 

 

в 

Рис. 4.13. Амплітудно-частотні спектри коливань поздовжньої швидкості в 

точці OM  та усередненого тиску в перетині Sp  при 

а – 2819Re  ; б – 3383Re  ; в – 3946Re   

 

При збільшенні числа Рейнольдса до 3383Re   характер коливань 

ускладнюється. Збільшується кількість другорядних складових спектру та 

зростають їх амплітуди (рис. 4.13, б). Частота основної гармоніки 

651.7 Гцf   зростає практично прямо пропорційно швидкості потоку, 

відповідно число Струхаля 0.518St   майже не змінюється. Така поведінка є 

типовою для систем з гідродинамічним зворотним зв’язком [22]. При 
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подальшому збільшенні числа Рейнольдса до 3946Re   структура спектру 

коливань набуває вигляду, характерного для шуму (рис. 4.13, в). 

Результати, викладені у даному розділі, були опубліковані у роботах 

[48; 52; 53] та добре узгоджуються з експериментальними дослідженнями й 

чисельними розрахунками подібних систем інших авторів. Обчислені поля 

швидкості, тиску, завихреності, а також ізоповерхні інваріанту тензора 

градієнта швидкості узгоджуються з візуалізаціями потоку, представленими в 

експериментальних роботах [57; 58; 67; 74; 76; 80; 83; 97; 145; 160, 161], а 

також з результатами, представленими у чисельних дослідженнях 

тривимірних потоків [7; 13; 133; 137; 140]. Зокрема в роботах [133; 137] було 

показано, що в тривимірній моделі подібної динамічної системи при 

абсолютній геометричній осьовій симетрії присутня асиметрія потоку. 

Спостерігалася азимутальна деформація кільцевих вихорів у зсувному шарі 

та нахил їх осей відносно осі симетрії. Проте автори відмітили, що асиметрія 

в полі тиску є досить незначною, і тому можна нехтувати ефектами 

неоднорідності в азимутальному напрямку. Водночас в роботі [76] було 

показано, що величина асиметрії залежить від геометричних параметрів 

системи та збільшується при більш високій швидкості потоку. 

Варто відзначити, що в даній роботі не досліджується акустичний 

зворотний зв’язок, що може виникати внаслідок збудження стоячих 

акустичних хвиль в каналі як внизу за потоком від діафрагм, так і вгорі за 

потоком. В багатьох експериментальних та чисельних дослідженнях було 

показано, що такий резонанс може визначати характеристики автоколивань в 

системі. У зв’язку з цим в даній роботі частота коливань 651.7 Гцf   при 

3383Re   є більшою за частоту звуку exp 540 Гцf   в експерименті [15]. 

Водночас при 2819Re   частоти автоколивань 546.4 Гцf   та exp 525 Гцf   є 

значно ближчими. 
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4.4 Висновки до розділу 

 

В даному розділі проведено аналіз отриманих чисельних результатів 

розв’язання крайової задачі для повної тривимірної моделі потоку в’язкої 

нестисливої рідини в циліндричному каналі з двома послідовними 

діафрагмами. Описано процес розвинення тривимірного потоку зі стану 

спокою та механізм зародження автоколивань середовища. Для ідентифікації 

вихрових структур застосовувався Q-метод, що базується на знаходження 

інваріанту тензора градієнта швидкості. Вивчено структуру тривимірного 

потоку та характеристики автоколивальних процесів в залежності від числа 

Рейнольдса потоку. Проведено аналіз полів завихреності, тиску та швидкості, 

а також ізоповерхонь інваріанту тензора градієнта швидкості та амплітудно-

частотних спектрів автоколивань. 

Встановлено, що при досить низьких числах Рейнольдса течія в області 

між діафрагмами є стаціонарною та практично осесиметричною. В 

порожнині, утвореній діафрагмами, встановлюється стійкий циркуляційний 

рух, а на межі струменя та порожнини утворюється осесиметричний зсувний 

шар. При більших значеннях числа Рейнольдса у зсувному шарі утворюється 

послідовний ряд асиметричних кільцевих вихорів, які викликають 

квазіперіодичні автоколивання полів швидкості та тиску в околі отвору 

другої діафрагми, а також коливання тиску в усьому об’ємі середовища між 

діафрагмами. При досить високих значеннях числа Рейнольдса течія в 

області між діафрагмами значно турбулізується, і коливання втрачають 

періодичність. 

Проведено порівняння результатів, отриманих для моделі тривимірного 

потоку, з результати, отриманими для моделі осесиметричного потоку. 

Показано, що тривимірний потік рідини є суттєво асиметричним, 

незважаючи на осесиметричність геометрії системи, а також крайових і 

початкових умов. Спостерігається азимутальна асиметрія циркуляційного 

руху середовища в порожнині між діафрагмами та кільцевих вихорів у 
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зсувному шарі. Проте інтегральні характеристики, такі як частота утворення 

кільцевих вихорів у зсувному шарі та їх набігання на поверхню другої 

діафрагми, а також коливання загального тиску в об’ємі середовища між 

діафрагмами, практично співпадають з моделлю осесиметричного потоку. 

Отримані результати добре узгоджуються з експериментальними 

дослідженнями та чисельними розрахунками інших авторів. Обчислені поля 

швидкості, тиску, завихреності, а також ізоповерхні інваріанту тензора 

градієнта швидкості узгоджуються з візуалізаціями потоку, представленими в 

експериментальних роботах, а також з результатами, представленими у 

чисельних дослідженнях тривимірних потоків. Обчислені величини полів 

швидкості та тиску в ближньому полі дають можливість оцінити частоту 

збуджених потоком акустичних коливань та можуть бути використані для 

дослідження дальнього акустичного поля. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню течії ньютонівської 

рідини у циліндричному каналі з двома послідовно розташованими 

діафрагмами (різкими звуженнями поперечного перерізу) при швидкостях 

значно менших за швидкість звуку. В роботі отримано такі наукові 

результати: 

1. Проведено ретельний огляд сучасного стану проблеми збудження 

тонального звуку в нерегулярних каналах. Проаналізовано результати 

експериментальних досліджень інших авторів від перших наукових робіт з 

даної тематики до сьогодення та відображено основні властивості даної 

динамічної системи, що спостерігалися експериментально. Описано 

алгоритми чисельного моделювання, що були застосовані для розв’язання як 

двовимірних, так і тривимірних моделей потоку в нерегулярних каналах. 

Зроблено огляд різноманітних методів розв’язання нелінійних крайових 

задач та основних результатів, що були отримані з їх допомогою. Наведено 

запропоновані іншими авторами різноманітні методи контролю нестійких 

потоків у нерегулярних каналах з метою зниження або усунення небажаних 

акустичних коливань. 

2. Проведено моделювання проблеми збудження автоколивань потоком 

ньютонівської рідини у циліндричному каналі з двома послідовно 

розташованими діафрагмами. У зв’язку зі взятими за основу гіпотезами 

поставлена нелінійна крайова задача розв’язувалася в межах моделі в’язкої 

нестисливої рідини. Розв’язання задачі проводилося шляхом прямого 

чисельного моделювання. Алгоритм розв’язання базувався на методі 

скінченних об’ємів з використанням різницевих схем другого порядку 

точності за простором та часом. Чисельна схема будувалася для загального 

випадку тривимірної течії. Для дискретизації області розв’язання було 

побудовано неортогональну блочно-структуровану сітку зі згущенням вузлів 

в отворах діафрагм та при наближенні до їх поверхонь за допомогою 
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скінченно-елементного генератора сіток Gmsh. Детально описано процес 

дискретизації системи нестаціонарних рівнянь руху та крайових умов Діріхле 

і Неймана. Покроково описано процедуру зв’язаного розрахунку полів 

швидкості й тиску та наведено методи розв’язання отриманих систем 

лінеаризованих алгебраїчних рівнянь. Задача розв’язувалася за допомогою 

бібліотек інструментарію з відкритим кодом OpenFOAM з використанням 

обчислювальних потужностей кластерного суперкомп’ютера Інституту 

кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України. 

3. Проведено аналіз отриманих чисельних результатів розв’язання 

крайової задачі для двовимірної осесиметричної моделі потоку в’язкої 

нестисливої рідини в циліндричному каналі з двома послідовними 

діафрагмами. Вивчено процес розвинення потоку зі стану спокою та 

механізм зародження автоколивань середовища. Встановлено, що при певних 

параметрах динамічної системи течія рідини в області між діафрагмами 

нестаціонарна і характеризується наявністю нестійкого зсувного шару, 

утвореного примежовим шаром, що зривається з поверхні першої діафрагми. 

В порожнині між діафрагмами встановлюється циркуляційний рух 

середовища, який можна інтерпретувати як гідродинамічний канал 

зворотного зв’язку, що створює умови для виникнення автоколивань у 

системі. У зсувному шарі утворюється послідовний ряд кільцевих вихорів, 

які викликають автоколивання полів швидкості та тиску в околі отвору 

другої діафрагми. Ці автоколивання можуть бути джерелом звуку в каналі.  

4. Проаналізовано структуру потоку та характеристики 

автоколивальних процесів в залежності від числа Рейнольдса. Важливою 

особливістю даної системи є існування двох стійких режимів автоколивань з 

різними частотами при незмінних фізичних та геометричних параметрах. 

Обидва режими автоколивань характеризуються практично сталим числом 

Струхаля, визначеним через діаметр отвору діафрагми та усереднену 

швидкість струменя, зі зміною числа Рейнольдса. Тобто частота коливань є 

практично прямо пропорційною швидкості потоку, що є характерним для 
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систем з гідродинамічним зворотним зв’язком. Структура амплітудно-

частотного спектру цих коливань ускладнюється при збільшенні числа 

Рейнольдса. Автоколивання в системі виникають тільки після досягнення 

певного критичного значення числа Рейнольдса. До цього потік є 

стаціонарним, і коливання не збуджуються. При досягненні другого 

критичного значення в системі з’являється другий стійкий режим 

автоколивань. При наближенні до третього критичного значення числа 

Рейнольдса режим коливань може почергово змінюватись внаслідок 

дестабілізації циркуляційного руху. При перевищенні цього значення 

автоколивання втрачають періодичність, і структура їх амплітудно-

частотного спектру набуває характерного для шуму вигляду. 

5. Проведено аналіз особливостей руху середовища в області між 

діафрагмами залежно від відношення діаметрів порожнини, утвореної 

діафрагмами, та отворів діафрагм. Встановлено, що залежно від діаметру 

порожнини можуть виникати три режими автоколивань. Кожен режим 

характеризується практично сталим числом Струхаля, визначеним через 

діаметр отвору діафрагми, зі зміною діаметру порожнини, а перехід між 

ними відбувається зі стрибком частоти коливань. Структура течії в області 

між діафрагмами та характеристики автоколивань є подібними для перших 

двох режимів. При третьому режимі в порожнині між діафрагмами 

з’являється другий великий кільцевий вихор, а амплітуда коливань 

поздовжньої швидкості в отворі другої діафрагми значно спадає. При 

достатньо малому діаметрі порожнини автоколивання в даній системі 

припиняються зі зникненням циркуляційного руху в порожнині. 

6. Проведено аналіз особливостей руху середовища в області між 

діафрагмами залежно від відношення відстані між діафрагмами до діаметру 

їх отворів. Встановлено, що залежно від відстані між діафрагмами можуть 

виникати чотири режими автоколивань. Зі збільшенням довжини порожнини 

число Струхаля коливань, визначене через відстань між отворами діафрагм, 

повільно зростає в межах одного режиму автоколивань, а перехід між 
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режимами відбувається зі стрибком частоти коливань. Автоколивання в 

системі починаються при досягненні певної довжини порожнини. При 

достатньо малій відстані між діафрагмами течія в області між діафрагмами є 

стаціонарною, і утворення кільцевих вихорів у зсувному шарі не 

відбувається. При достатньо великій відстані між діафрагмами течія в області 

між діафрагмами значно турбулізується. Внаслідок цього втрачається 

регулярність утворення вихорів у зсувному шарі, а структура амплітудно-

частотного спектру автоколивань набуває характерного для шуму вигляду. 

7. Проаналізовано структуру потоку та характеристики 

автоколивальних процесів у випадку прямокутної форми діафрагм. 

Встановлено, що форма профілю діафрагми суттєво не впливає на характер 

потоку, проте змінює кількісні характеристики автоколивань. Профіль 

швидкості у вихідному перетині другої діафрагми має форму подібну до 

профілю Пуазейля, а профілі швидкості у перетинах отвору першої 

діафрагми мають від’ємні значення та не змінюються з часом. Внаслідок 

зміщення точки відриву зсувного шару у випадку прямокутної форми 

діафрагм до передньої кромки першої діафрагми, збільшується максимальна 

швидкість струменя у порівнянні з випадком округлої форми діафрагм. 

Внаслідок цього збільшується швидкість перенесення кільцевих вихорів у 

зсувному шарі та підвищується частота автоколивань. 

8. Вивчено модель повного тривимірного потоку в’язкої нестисливої 

рідини в циліндричному каналі з двома послідовними діафрагмами за 

допомогою прямого чисельного моделювання. Описано процес розвинення 

тривимірного потоку зі стану спокою та механізм зародження автоколивань 

середовища. Проаналізовано структуру тривимірного потоку та 

характеристики автоколивальних процесів в залежності від числа 

Рейнольдса. Проведено аналіз полів завихреності, тиску та швидкості, а 

також ізоповерхонь інваріанту градієнта швидкості та амплітудно-частотних 

спектрів автоколивань. Встановлено, що при досить низьких числах 

Рейнольдса течія в області між діафрагмами є стаціонарною та практично 



163 

 

осесиметричною. В порожнині, утвореній діафрагмами, встановлюється 

стійкий циркуляційний рух, а на межі струменя та порожнини утворюється 

осесиметричний зсувний шар. При більших значеннях числа Рейнольдса у 

зсувному шарі утворюється послідовний ряд асиметричних кільцевих 

вихорів, які викликають квазіперіодичні автоколивання полів швидкості та 

тиску в околі отвору другої діафрагми, а також коливання тиску в усьому 

об’ємі середовища між діафрагмами. При досить високих значеннях числа 

Рейнольдса течія в області між діафрагмами значно турбулізується, і 

коливання втрачають періодичність. 

9. Проведено порівняння результатів, отриманих для моделі 

тривимірного потоку, з результати, отриманими для моделі осесиметричного 

потоку. Показано, що тривимірний потік рідини є суттєво асиметричним, 

незважаючи на осесиметричність геометрії системи, а також крайових і 

початкових умов. Спостерігається азимутальна асиметрія циркуляційного 

руху середовища в порожнині між діафрагмами та кільцевих вихорів у 

зсувному шарі. Проте інтегральні характеристики, такі як частота утворення 

кільцевих вихорів у зсувному шарі та їх набігання на поверхню другої 

діафрагми, а також коливання загального тиску в об’ємі середовища між 

діафрагмами, практично співпадають з моделлю осесиметричного потоку. 

Отже, обчислені величини полів швидкості та тиску в ближньому полі дають 

можливість оцінити частоту збуджених акустичних коливань та надалі 

можуть бути використані для дослідження дальнього акустичного поля. 

Отримані якісні та кількісні результати в широкому спектрі фізичних та 

геометричних параметрів динамічної системи розширюють розуміння 

фундаментальних фізичних процесів, які призводять до збудження 

автоколивань потоками в нерегулярних каналах, та можуть мати практичне 

застосування при розробці методів активного чи пасивного контролю 

нестаціонарних потоків в різноманітних технічних конструкціях або методів 

неінвазивної діагностики захворювань кровоносної чи респіраторної системи 

людини. 
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