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  ۱۳۸۳ فند اسکنفرانس ديناميک شاره ها ،نهمين 

   مهندسی مکانيکبخش_دانشکده فنی _شيرازدانشگاه 

  
اخل محفظه ددر جريان سه بعدی  يرخطيغ خطی و ε−kمدلهای ارزيابی 

  به کاسه پيستون مجهز
  
  ری گنجیي                 داود  دوم   دکتر حسن خالقی                         

   مازندران دانشگاه                                                 ت مدرس                يدانشگاه ترب

  
  :دهيچک

کی از مشکالت   ي لذا از دقت الزم برخوردار نيست       ستون در مرحله تراکم،   يپ کیي در نزد   خطی ε−k تالطم مدل         

 k-ε تالطـم از مـدل جديـد       ،ن مشکل  اي  برای حل  .باشديممنطقه کاسه پيستون    ق در ي جواب دق  ابی به ي دست   ن مدل عدم  يا

خطـي   k-ε نتايج حاصل از آنهـا بـا مـدل تالطمـي             وده است   استفاده ش   بطور همزمان   ١غيرخطي درجه دوم و سوم سوگا     

کـه در ايـن       مـی باشـند    تالطـم منتم،  انرژی و   ومعادالت بقای جرم، م    معادالت حاکم بر مسئله شامل     .ه است ديمقايسه گرد 

درجه سـه اسـتفاده شـده         درجه دو و   رخطیي غ ε−k،  خطی ε−k مدل از سه    ،اني جر تالطمبرای مدل کردن    تحقيق  

  .است

 در سيستم مختـصات منحنـی    PISO حل معادالت حاکم از روش حجم محدود به همراه آلگوريتم تعميم يافته              در          

  . استفاده شده استالخط متعامد سه بعدی

و شعاعي  ،محوريهاي  تان سرعت در جهيکه گراد رخطي زمانييغ k-ε توانمندي مدل دهد نتايج نشان مي          

مجاورت مرز،  توان جريان در با مدل غيرخطي مي. باشد بيش از مدل خطي مي، د باشديرات شدييداراي تغمحيطی 

ان داده شد که مدلهاي همچنين در اين پژوهش نش.  بهتر تحليل نمود و داخل کاسه پيستون امگا شکل راهاي محفظه گوشه

k-ε  تاثير کاسه پيستون تحقيق در اين عالوه بر آن  .می نمايدبهتر عمل سوم از مدل غيرخطی درجه دوم غيرخطي درجه

با .  بررسي شده است سه بعدی شدت تالطم در مختصات منحني الخط متعامد بر وتالطمبر انرژي جنبشي امگا شکل 

 با حرکت پيستون .يابد  تالطم در محفظه، يکنواخت تر شده و ميزان آن افزايش مي غيرخطي، شدتε‐kاعمال مدل تالطم 

هاي محفظه به طرف مرکز سيلندر حرکت  به سمت باال و کوچک شدن فضاي داخلي محفظه احتراق، جريان سيال از کناره

 وقتي کاسه پيستون .تشود که اين عمل در مدل غيرخطی بهتر قابل نمايش اس نموده و باعث افزايش شدت تالطم مي

با افزايش خروج از مرکز، سرعت محيطي نيز . شود داراي خروج از مرکز باشد، جريان سيال در جهت محيطي فعال مي

هرچه خروج از مرکز پيستون بيشتر شود، . در مدل غيرخطی از شدت بيشتری برخوردار است افزايش يافته و اين عمل نيز

 .شود تر شدن شدت تالطم باعث يکنواختي بيشتر سوخت و هوا مي گنهم. تر خواهد شد شدت تالطم همگن

 
 ‐خطـی  ε−kتالطـم  مـدل    ‐ موتورهای رفـت وبرگـشتی     ‐ غيرخطی ε−k تالطممدل  : واژه های کليدی      

   سيستم مختصات منحنی الخط متعامد‐PISOتعميم يافته  آلگوريتم

    :مقدمه  -١

سابقه عملکرد خوب موتورهاي ديزلي، مقرون به صرفه بودن آن و کاهش آلودگي محيط زيست از عـواملي                           

با داشتن حداقل سه مزيت باال، اين موتورها بـه عنـوان   . دنساز هستند که اين موتور را از موتورهاي ديگر متمايز مي        

موتورها همواره سه بعدي، مغـشوش و غيـردايم         جريان سيال در اين نوع       .باشند  رقيب اصلي خودروهاي بنزيني مي    

محفظـه  ماهيـت جريـان در      لـذا    استهمچنين داراي ويژگيهاي چرخشي، نفوذ پذيري، جدايي و تصادفي          . باشد  مي

                                                 
1 Suga 
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ماهيت جريان سـازگاري     هم با  احتراق و  ندي که هم با فرآ     جديد تالطماعمال مدل    در اين راستا   .حايز اهميت است  

εκعموماً مدلي که با هردو فرآيند سازگاری داشته باشد مدل            . مي باشد  قابل توجه  داشته باشد،   خطی مي باشد    −

 [1,2] از دقت الزم برخـوردار نيـست       ستون در مرحله تراکم،   يپ کیيدر نزد  اما اين مدل     که در محفظه موتور متداول است     

εκل   مد بنابراين محققان   و  [3] ابـداع شـد    ٢ابتدا توسـط اسـپيژاله     مدل غيرخطی    .اند  ا پيشنهاد نموده   غيرخطي ر  −

 کاهش های مشابه نسبت به مدلCPUبااعمال آن اوالً زمان اجراي برنامه در. در موتور اعمال گرديد 3[4]توسط سوگا

  .[5]يافته و ثانياً دقت محاسبات باالتر رفته است

εκمدل  مزيت مدل درجه دوم در ساده بودن مدل و      . [6]سته درجه دوم و سوم تقسيم می شوند       غيرخطي به دود  −

  .  [7] می باشد اما دقت محاسبات در مدل درجه سوم بيشتر است آنتر   پائينCPUزمان

εκ نـسبت بـه مـدل        CPUبدليل دو مزيت فوق مدل درجه دوم کاربرد بيشتری دارد بااين وجود زمان اجرای                −  

مـشابه  با کدهای  )EPISO II( هندسه بکار رفته در اين کد   . [7]  افزايش مي يابد%30 الي %20حدود استاندارد 

 و نتايج بدست آمده از اين تحقيق با داده هـای تجربـی موجـود بـرای     [9-8]  قابل مقايسه استKIVA -3ازجمله 

  . داده های تجربی موجود نمی باشد، موتورهای دور باال اما برای، قابل قبول می باشد نيزموتورهای دورپائين

پس   بررسی شده وتالطمدر قسمتهاي بعدی اين مقاله ابتدا هندسه مسئله وسپس معادالت حاکم بر مسئله ومدلهای           

در نهايت به نتـايج تحقيـق توجـه شـده            اوليه وآلگوريتم حل مسئله،    ،از توضيحات الزم در خصوص شرايط مرزی      

  .تيجه گيری وجمع بندی الزم در خاتمه اين مقاله ارائه گرديده استسپس ن است،

   :هندسه مسئله‐۲

ستم نمـايش   يـ ايـن س  ). ۱شـکل (براي نمايش هندسه سه بعدي محفظه، سيستم منحني الخط متعامد پيشنهاد گرديد             

 کاسه پيـستون امگـا      متر،   ميلي ۱۰۰متر، کورس پيستون       ميلي ۸/۷۲باشد که داراي قطر محفظه        واقعي موتور فيات مي   

تعداد شبکه کامپيوتري بکار رفته در جهات       . باشد  متر مي    ميلي ۲۶۵/۰متر و قطر نازل انژکتور         ميلي ۲۶ با شعاع    ،شکل

ξ  ،η   و ζ  جزييات مشخصات موتور با هندسه حجم متغيـر در مختـصات منحنـي             .باشند   مي ۲۰ و ۱۴،  ۲۰ به ترتيب 

  .آمده است) ۱(الخط متعامد در جدول 

شبکه مورد استفاده در اين تحقيق از نوع .  حل عددي اين مسأله بايد ميدان حل به نواحي کوچکتر تقسيم شودبراي

  . باشد اي تبديل يک ناحيه فيزيکي به يک ناحيه محاسباتي مي مبناي چنين شبکه. باشد منحني الخط متعامد مي

  :مسئلهسه بعدی معادالت حاکم بر ‐۳

شوند احتياج به تغيير متغير   بيان مي٤عدي که در سيستم مختصات منحني الخط متعامد معادالت حاکم بر جريان سه ب     

سيستم مختصات منحني الخط متعامد داراي سه محـور مختـصات           . مناسبي جهت اعمال آن در کد کامپيوتري دارند       

ζξηباشـند ايـن محورهـا بـه ترتيـب بـا متغيرهـاي               هاي محوري، شعاعي و محيطي مـي        است كه در جهت     در  ,,

ــکل ــت ) ۱(ش ــده اس ــشان داده ش ــالي    . ن ــه انتق ــه دو ناحي ــل ب ــدان ح ــده مي ــر ش ــكل ذك ــين در ش  و )T(همچن

  .شود  تقسيم مي)E/C(انقباضي/انبساطي

  :[10]باشد معادله کلي براي ناحيه انتقالي به صورت زير مي

                                                 
2 Speziale 
3 Suga 
4 Curvilinear-Orthogonal 
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  .شود محاسبه مي) ۲(ول  از جداφSير قابل ذکر است که مقاد

  :انقباضي معادله حرکت به صورت زير است/ براي ناحيه انبساطي

)۵(   d
R SSU

t
V

V φφφ θφθφρθφρθδ
δ

+′+∇Γ∇=∇+
∂

∂ ).().()(1
  

اسـت كـه از رابطـه      سـرعت نـسبي بـين بدنـه و سـيال             RU نشان داده شده و    Vδ، حجم موضعي با     )۵(در رابطه 

gR UUU   . باشد  ميφS مقدار جديد ′φSهمچنين . آيد  بدست مي=−

   مدلهای تالطم ‐۴
كـاربرد  به دليـل    مدل خطی   .  خطي و غيرخطی بطور همزمان استفاده شده است        ε‐kدر اينجا از دو مدل تالطم            

 خطـي انـواع مختلفـي       ε‐kمدل تالطـم    . استفاده شده است  و ساده بودن اين مدل،      مهندسي  از مسائل   برخي  در  آن  

در اينجـا معادلـه حـاکم بـر         . استفاده شـده اسـت     ،[11] الندر و اسپالدينگ     ε‐kدر اين تحقيق از مدل تالطم       . دارد

  .گيرند  قرار ميεوk، متغيرهاي φباشد بطوريکه بجاي متغيرعمومي مي) ۱( همان معادله جريان تالطم

  :شود لزجت گردابه به صورت زير تعريف ميمدلهای تالطم، در

)۶(    
ε

ρµ µ

2kCt =  

به ) ε(نو نرخ استهالک آ    ) k(انرژي جنبشي تالطم    . آيد   بدست مي  )۳( از جدول    µC، ضريب ثابت    )۶(در رابطه 

  :شوند صورت زير تعريف مي

)۷(   ).(2 ''
ijij eeυε )( و =

2
1 2'2'2' wvuk ++=  

'،  )۷(در رابطه   
ije         نرخ کرنش نوساني بوده و توسط رابطه )('
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i
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u
x
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e
∂

∂
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∂
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براي محاسـبه   . شود   محاسبه مي  =

  . استفاده شده است٥ از تقريب بوزينسک، خطيε−kهاي رينولدز در مدل تنش

 دليل داشـتن  ه  اين مدل ب    غيرخطی می باشد،   ε−kمدل   ،بکار رفته در اين مقاله    تالطم   هایمدل از    ديگر يکی      

   .[4] است  نسبت به مدلهای مشابه خود، برخورداربهتری چرخش از مزيت و نرخنرخ کرنش باال 

                                                 
5 Boussinesq 
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εκتالطمتانسور تنش در مدل    :[4]ر استيخطی به صورت زير غ−
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  :ف می شودير تعريبه صورت ز)  گردابهتهيسکوزيو(tvن ي  همچن

)۱۰                               (                                                                              
εµ

2kcvt =  

بـه صـورت    چـرخش   نرخ تانسورهای کرنش و    باشد که با  يته ادی ها م   يسکوزيمم و يب اوپت ي ضر µc،)۱۰(در رابطه   

  :ر مرتبط استيز

)۱۱                                              (                 )15.0,
5.34.09.0

1min( 4.14.1 +Ω+
=

S
cµ   

  :دني بدست می آ)۴ (جدولازگر يثابتهای د

  

  :ف می شوندير تعري به صورت زS,Ωرهای يمتغ )۱۱(در رابطه 

)۱۲(                                                 ijijijij
kandSSkS ΩΩ≡Ω≡ 22
εε

  

εκمـدل   ) ۸(  را بطـه   ا توجه به  ب مل تـنش و کـرنش مرتبـه        ابخـش اول شـ    . اسـت  دوبخـش    رخطـی دارای  ي غ −

 اگـر سـه بـار     بطوريکـه باشـد يم cubic stress-strain)  (  تنش وکرنش مرتبه سه و) quadratic stress-strain(دو

εκ درهم ضرب گردند مدل    کرنش نرخ ياچرخش  ی نرخ   تانسورها دو  گرا  و ) cubic (  سه درجهرخطی از   ي غ −

εκمـدل  ، درهم ضـرب گردنـد     يانرخ کرنش چرخش  ی نرخ   تانسورهابار    )quadratic( دو درجـه رخطـی از  ي غ −

  [7] .بدست می آيد

ان به صورت  يچون خطوط جر   توان گفت که  يدر حالت کلی م   
dt
dxU ز طبـق   يوسرعت ن   وابسته به سرعت بوده،    =

)(رابطه  
2
1

i

j

j

i
ij x

U
x
U

∂
∂

−
∂
∂

=Ω سرعت  ،ان چرخش يرات گراد يين تغ يان چرخش می باشد، بنابرا    يابسته به گراد   و 

ـ پـس گراد  .دهـد ير قـرار م يان را تحـت تـاث     ي خطوط جر  ،ر سرعت ييوتغ دادهر  ييرا تغ  εκدر مـدل   سـرعت  اني − 

  .دتر می باشديرخطی شديغ

  :شرايط مرزی واوليه ‐۴
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سـرعت   م لغزش سيال روی آن جريان نزيک ديوار متاثر از وجـود آن بـوده و               دليل صاف بودن ديوار و عد     ه  ب       

 عدد رينولدز کوچک می گردد، يک روش مفيد برای بشمارآودن اثـر ديـوار ايـن اسـت کـه                     بنابراين سيال کم شده،  

ی جريان نزديک ديوار را اليه ای و يک بعدی فرض نموده و تنش برشی نزديک ديوار را ثابت و برابـر تـنش برشـ                        

  .روی ديوار فرض شود

 بـرای   ٦اليه چسبنده و اليه اينرسی تقسيم شده و قوانين فن کارمن           در شرايط مرزی داده شده اليه ها به دو قسمت،         

فـرض مـی شـود کـه        اينرسـی    همچنين در ناحيه  . [7] قابل اعمال است      شده، سرعت بدون بعد    و فاصلهمتغيرهای  

بـه  ) ديـوار (انـرژی جنبـشی در مـرز       . با فاصله از ديواره تغيير کنـد       طی متناسب معيار طولی گردابه ها به صورت خ      

  .صورت زير تعريف می گردد

)۱۳    (                                                                                                       ρτµ /wCk = 

 از آنجاييکه ايـن ضـريب در   .متفاوت می باشد ،تالطم مدل مختلف دوضريب ثابت است که در      µCدر اين رابطه    

 و درسرسـيلندر (مرزدرجريان   شرايط مدلسازی  در مدل غيرخطی      بنابراين مدل غيرخطی بطور کامل لحاظ می شود        

  . بهتر انجام می شود اين مطلب در نتايج به خوبی قابل نمايش است)پيستون

2برابر   ) k( اوليه   تالطمشرايط اوليه بايد گفت، انرژی سينتيک       اما در خصوص    

2

12.0
s
m

   در نظر گرفته شده است،      

 ε)(همچنين در لحظه اوليه نـرخ اتـالف          اين مقدار زمانی مورد توجه است که اغتشاش توليد شده کوچک باشد،           

  .با لزجت آرام باشد) هم مرتبه( مغشوش قابل مقايسه بگونه ای تنظيم می شود که مقدار لزجت

  :الگوريتم حل مسئله‐۵

اين روش . می باشد روشي است مبتني بر سعي و خطا PISOالگوريتم .  می باشدPISOالگوريتم حل مسئله        

ريکه به بطو زدپردا  از فشار و سرعت بعنوان متغيرهاي وابسته به حل معادالت انتقال قابل تراكم ميبا استفاده

در هر مرحله محاسبات مربوط به فشار و سرعت بطور مجزا از يكديگر و با استفاده .  ميباشد ای چند مرحلهصورت

هدف اصلي اين روش . پردازد از فشار و سرعت بعنوان متغيرهاي وابسته، به حل معادالت انتقال قابل تراكم مي

 .بط رياضی مربوط به آن به صورت زير استابطور خالصه رو. اشدحل درهر قدم زماني به چندمرحله ميب تقسيم راه

 روابط  به بعد يکی می باشد اما از مرحله چهارمSIMPLEقابل ذکر است سه مرحله اوليه اين الگوريتم با الگوريتم 

  : می شود و تعميم دادهبه صورت زير نوشته

  :معادله اصالح شده فشار  ‐
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  :معادله اصالح شده فشار وسرعتمرحله بعدی ‐
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********* اکنون بافرض    ,, vvuupp  بـر مـی تـوان    ،زير وتجزيه نمودن همه معادالت انتقال به صورت      ===

)۱۸(                                       jijijijijijijijijiji baaaaa ,1,1,1,1,,1,1,1,, φφφφφ ++++= ++−−+−−   

و اگر واگرا  حل آن خاتمه می يابد اب مسئله همگرا بود،اگر جوبطوريکه   مسئله بحث نمودپايان يا شروع مجدد

  .گرددمی شروع  جديد با فرضيات از اولبود با فرضيات زير مجدداً به مرحله اول برگشته ومحاسبات 

)۱۹  (                                                                       φφ ==== **** ,,, vvuupp  

  : نتايجیبررس  وبحث ‐۶

 شبكه مناسب جهت محاسبات     ، از روي آن   .شود  ديده مي ) ۲(موتور فيات در شكل     شده براي    شبكه ريز ايجاد         

حساسيت نتايج نسبت به اندازه شبكه در ميدان حل در اين شکل مـورد بررسـي           . گردد  ميدان جريان هوا انتخاب مي    

براي بررسي اين تاثيرات، تحليل جريان هوا در داخل محفظـه احتـراق موتـور فيـات بـا انتخـاب                     . قرار گرفته است  

عيـت خطـوط    موق،توجه به اينكه قبـل از ايجـاد شـبكه        با  . هايي با ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گرفته است          شبكه

كردن آنها و تنظيم فواصل بـين خطـوط شـبكه              در نتيجه امكان مرتب    ،باشد    شبكه در داخل ميدان حل مشخص نمي      

 دقت بيشتر در محاسـبات ميـدان حـل          براي در مجاورت مرزهايي كه انحناي شديدي دارند،         همچنين. وجود ندارد 

  .الزم است از شبكه ريزتري نسبت به ساير مناطق استفاده گردد

حل ايجاد ميدان  در داخل ناحيه ٧ يك شبكه خيلي ريز بايداين است كه ابتدارود  اين منظور بکار ميروشي كه براي  

  آورد  شبكه انتخابي را بدست توان  ميشبكه، پس با حذف بعضي از خطوطنمود و س

نـد، بنـابراين در محاسـبه    ک ، شدت جريان نيز تغييـر مـي      و انتخاب شبکه مناسب    از آنجاييکه با تغيير خروج از مرکز      

 شبکه انتخابي محفظه احتـراق موتـور فيـات بـا            ،)۳(شكل   در   لذا. بايد اين دو پارامتر را منظور نمود       ،شدت جريان 

  . داده شده استمتر براي محاسبات بعدي نشان  ميلي۸ خروج از مرکز

 درجـه را نـشان   ٣٤٣ميـل لنـگ   دوران اويـه  ميدان سرعت در محفظه احتراق مجهز به کاسه پيستون بـا ز ) ٤(شكل  

به علت اعمال تانسور نرخ چرخش      ان سرعت   يرات گراد تغيي توان نتيجه گرفت كه     با توجه به اين شکل مي     . دهد  مي

هـاي محفظـه و نزديـک         خطوط جريان در نواحي نزديک پيستون، گوشـه       ن  يبنابرا  بوده و  ترديرخطي شد يدر مدل غ  

 با حرکت پيستون به سمت بـاال و کوچـک شـدن فـضاي داخلـي                 .ستش ا يقابل نما بيشتري  ات  يي با جز  سرسيلندر

هاي محفظه به طرف مرکز سيلندر حرکت نموده و باعث افزايش شدت تالطم               محفظه احتراق، جريان سيال از کناره     

درجـه ميـل   ٣٤٣(افزايش شدت تالطم باعث بهتر مخلوط شدن سوخت و هوا در لحظـه پاشـش سـوخت         . شود  مي

قابـل  . شود  راين در محيط داخل کاسه پيستون، آمادگي الزم جهت اختالط سوخت و هوا مهيا مي              بناب. گردد  مي) لنگ

 ۱۶*۱۴*۱۶براي کل ناحيه ميدان حل در نظر گرفتـه شـده و انـدازه شـبکه                   ۲۰*۱۴*۲۰ ذکر است که اندازه شبکه    

  .براي ناحيه کاسه پيستون منظور گرديده است

 وبدون خـروج از مرکـز ديـده     با خروج از مرکز هايیمحيطي براي حالت   توزيع سرعت     ای بين  مقايسه) ۵(شكل  در  

توان گفت که وقتي کاسه پيستون داراي خروج از مرکز باشد، جريان سيال در جهـت                   با توجه به شکل مي     .می شود 

                                                 
٧ - Fine grid 
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خلوط يابد و اين عمل نيز در ايجاد م با افزايش خروج از مرکز، سرعت محيطي نيز افزايش مي  . شود  محيطي فعال مي  

توان گفت كه در برخي منـاطق، جريـان محـوري            همچنين با توجه به شکل مي     . باشد  همگن سوخت و هوا مؤثر مي     

  .توان در شدت تالطم جستجو کرد علت آنرا مي. يابد افزايش يافته و در برخي مناطق ديگر کاهش مي

با توجـه بـه   . شود  است، ديده مي درجه۳۰۰توزيع شدت تالطم جريان وقتي كه زاويه دوران ميل لنگ  ) ۶(در شكل 

اين عمل به دليـل ايجـاد       . باشد  توان گفت شدت تالطم در داخل کاسه پيستون بيشتر از نقاط ديگر مي              اين شکل مي  

. گذارد اين موضوع روي شدت تالطم در اين ناحيه شديداً تاثير مي. باشد جريان چرخشي در داخل کاسه پيستون مي

ي شود كه شدت تالطم در داخل کاسه پيستون عالوه برشکل کاسه پيستون به خروج از                در اينجا الزم است ياد آور     

  .باشد مرکز نيز وابسته است اما شدت اين تالطم کمتر از حالت اول مي

از آنجاييكـه دقـت     . دهـد    تاثير گام زماني بر تغييرات سرعت نسبت به زاويه دوران ميل لنگ را نشان مـي                )۷(شكل  

باشد، لذا الزم است كه اثر اين پارامتر بر روي نتايج مورد بررسي قرار  دارگام زماني بدست آمده مي نتايج، متاثر از مق   

به اين منظور، جريان هوا در محفظه احتراق با پروفيل كاسه پيستون موتور فيات با انتخاب چهار قـدم زمـاني                     . گيرد

شـود ايـن      ه از بررسي اين اشكال گرفته مي      اي ك   نتيجه. مختلف در يك شبكه مشخص مورد تحليل قرار گرفته است         

. يابـد  هاي بدست آمده در بين دو قدم زماني متوالي كاهش مي   است كه با كوچكتر گرفتن قدم زماني اختالف جواب        

  .باشد  مي۵/۰پس مناسب ترين قدم زماني 

بـا توجـه بـه      . دهـد   تاثير شبکه محاسباتي بر لزجت مؤثر در زواياي مختلف دوران ميل لنگ را نشان مـي               ) ۸(شكل  

از ايـن شـکل     . شود   که با افزايش اندازه شبکه لزجت موثر سيال نيز با دقت بيشتري محاسبه مي               گفت توان  شکل مي 

اگـر شـبكه را     . يابـد   ها در دو شبكه متوالي كاهش مي        شود که با انتخاب يك شبكه ريز اختالف بين جواب           نتيجه مي 

كنـد و از نظـر اقتـصادي          يد ولي حجم محاسبات شديداً افزايش پيدا مي       آ  ريزتر شود مسلما درصد خطا پايين تر مي       

مقرون به صرفه نيست پس بايد در انتخاب شبكه و همچنين در نظر گرفتن هزينه محاسـبات يـك حالـت بهينـه را                        

  .ه است براي کليه محاسبات منظور گرديد۲۰*۱۴*۲۰بنابراين شبکه. انتخاب نمود

ايـن شـکل تـاثير خـروج از مرکـز بـر             . ترسـيم شـده اسـت     ) ۹(دت تالطم شكل    براي بررسي خارج از مرکز بر ش      

بـه دليـل اينکـه سـرعت محـوري در      . دهد  درجه را نشان مي۳۳۰يکنواختي شدت تالطم در زاويه دوران ميل لنگ        

بنابراين سـرعت محـوري در اخـتالط جريـان سـيال داخـل       . شود محفظه احتراق با حضور خروج از مرکز فعال مي   

تـر    تـر و همگـن      بنابراين هرچه خروج از مرکز بيشتر شود، توزيع شدت تالطم يکنواخـت           . بسيار مؤثر است  محفظه  

  .خواهد شد

 بـا . دنـ ده   غيرخطي بر ميدان جريان در شـرايط مختلـف را نـشان مـي              ε‐kتاثير مدل تالطم    ) ۱۱(و  ) ۱۰(شکلهاي  

 .از نظم بهتـري برخورداراسـت     ) الف‐۴کلش( خطي ε‐kتوان گفت كه بردار سرعت نسبت به مدل           ميمالحظه آنها   

نظم بيشتر و افزايش شدت تالطم را در تـاثير          . باشد  همچنين شدت تالطم در مدل غيرخطي بيشتر از مدل خطي مي          

رخطـي  يدر مـدل غ   به علت اعمال تانسور نرخ چرخش       ان سرعت   يرات گراد تغيي .تانسور چرخش بايد جستجو کرد    

ات يي با جز  هاي محفظه و نزديک سرسيلندر      ان در نواحي نزديک پيستون، گوشه     خطوط جري ن  يبنابرا  بوده و  ترديشد

  .ش استيقابل نمابيشتري 

 تغييرات لزجت موثر بر زاويه دوران ميل لنگ در نزديکي ديواره ودر فاصله دور از ديـواره       )۱۳(و) ۱۲(در شکلهای   

رت ديوار به دليل لحاظ نمودن تانسور نرخ        با توجه به نتايج می توان گفت که مدل غيرخطی در مجا           . ديده می شود  

  .و دقت محاسبات در مدل غيرخطی باالتر می باشد  چرخش بهتر عمل می کند
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خروج از مرکز و بـدون خـروج        خطي و غيرخطي با      ε−kمقايسه بين کانتور مدل تالطم      )  ۱۵(و  ) ۱۴(های  شکل

 با توجه به شکل می توان گفت که هـم           . منظور شده است   متر  ميلي ۴مرکز  خارج از   در اينجا   . از مرکز ديده می شود    

 اولـی بـه دليـل فعـال         .خروج از مرکز و هم مدل تالطم غيرخطی هردو در يکنواختی شدت تالطم مؤثر می باشـند                

 .نمودن سرعت محيطی و دومی به دليل فعال نمودن نرخ چرخش در شدت تالطم مؤثر می باشند

   نتايججمع بندي - ۷
بـه صـورت       غيرخطـي  ε−kمدل تالطم    با اعمال    در مختصات منحني الخط متعامد، نتايج حاصل از اين تحقيق         

  :شود زيرخالصه مي

و  مدل غيرخطی در مجارت ديوار به دليل لحاظ نمودن تانسور نرخ چرخش بهتر عمل می کنـد        •

  .دقت محاسبات در مدل غيرخطی باالتر می باشد 

باشند، خطاي تعامد باال  قاط مرزي کاسه پيستون و در نقاطي که خطوط شبکه برهم عمود نميدر ن •

  .شود براي رفع اين مشکل از شبکه انتخابي استفاده مي. است

 : در کاسه پيستون امگا شکل دو هدف اصلي زير منظور شده استخطوط شبكهدر انتخاب  •

o  ؛خطاي تعامد زيادبا حذف خطوط شبكه 

o  ؛خطوط شبكه در نواحي مختلف ميدان حلنظيم و ت كنترل  

با حرکت پيستون به سمت باال و کوچک شدن فضاي داخلي محفظه احتراق، جريان سيال از  •

  .شود هاي محفظه به طرف مرکز سيلندر حرکت نموده و باعث افزايش شدت تالطم مي کناره

با . شود حيطي فعال ميوقتي کاسه پيستون داراي خروج از مرکز باشد، جريان سيال در جهت م •

افزايش خروج از مرکز، سرعت محيطي نيز افزايش يافته و اين عمل نيز در ايجاد مخلوط همگن 

  .باشد سوخت و هوا مؤثر مي

جريان محوري در مناطقي که فاصله بين لبه کاسه تا جداره سيلندر بيشترين مقدار باشد، تقويت  •

علت آن را (گردد  بين دو محيط کم باشد، تضعيف مياما اين جريان در مناطقي که فواصل . شود مي

  ).توان در توابع ديوار جستجو نمود مي

باشد اين عمل به دليل ايجاد جريان  شدت تالطم در داخل کاسه پيستون بيشتر از نقاط ديگر مي •

  .باشد چرخشي در داخل کاسه پيستون مي

ت اما شدت اين تالطم کمتر از تاثير خروج از مرکز پارامتر ديگري است که بر شدت تالطم مؤثر اس •

  .باشد شکل کاسه پيستون بر شدت تالطم مي

تر است، اختالف بين  ها ضعيف در سيستم مختصات منحني الخط متعامد در نقاطي كه اثرات ديواره •

همچنين با كوچكتر گرفتن قدم . باشد ها در سه قدم زماني مختلف قابل صرف نظركردن مي جواب

  .يابد هاي بدست آمده در بين دو قدم زماني متوالي كاهش مي وابزماني، اختالف ج

در سيستم مختصات منحني الخط با افزايش اندازه شبکه، سرعت سيال و لزجت مؤثر با دقت  •

  .شوند بيشتري محاسبه مي

تر شدن شدت  همگن. تر خواهد شد هرچه خروج از مرکز پيستون بيشتر شود، شدت تالطم همگن •

 .شود اختي بيشتر سوخت و هوا ميتالطم باعث يکنو
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 غيرخطي، شدت تالطم در محفظه، يکنواخت تر شده و همچنين ميزان آن             ε‐kبا اعمال مدل تالطم      •

 .يابد افزايش مي

هاي محفظـه و       خطوط جريان در نواحي نزديک پيستون، گوشه        غيرخطي، ε‐kبا اعمال مدل تالطم       •

   .استش يقابل نمابيشتري ات يي با جزنزديک سرسيلندر
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  .شبکه ريز براي کاسه پيستون موتور فيات)  ۲(شکل

  
  .mm 8) با خروج از مرکز(شبکه انتخابي درمحفظه احتراق موتور فيات ) ۳(شکل
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  الف

  
  ب

  

برای ‐ الف ‐شکل( درجه۳۴۳غيرخطي در زاويه دوران ميل لنگ  خطی و  ε−k ایهبردار سرعت مدلمقايسه ) ۴(شکل
  ). برای مدل تالطم غيرخطی‐ ب‐مدل تالطم خطی و شکل

  

  

  . نسبت به محور سيلندر3.5mmمقايسه توزيع سرعت محيطي با خروج از مرکز صفر و ) ۵(شکل
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6 4 2 1 LEVEL 

0.25 0.75 2.0  3.0 TI(m/s) 

  . درجه۳۰۰توزيع شدت تالطم در زاويه دوران ميل لنگ ) ۶(شکل

  

  

  .تاثير گام زماني بر تغييرات سرعت نسبت به زاويه دوران ميل لنگ) ۷(شکل
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  .تاثير شبکه محاسباتي بر لزجت مؤثر نسبت به زاويه دوران ميل لنگ) ۸(شکل

  

  

   ).CA=330DEG(طم تاثير خروج از مرکز در يکنواختي شدت تال) ۹(شکل
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  . درجه۳۲۲ غيرخطي در لحظه زاويه دوران ميل لنگ ε−kبردار سرعت سيال در مدل تالطم )  ۱۰(شکل

  

  

  . درجه۳۴۳ غيرخطي در لحظه زاويه دوران ميل لنگ ε−kبردار سرعت سيال در مدل تالطم )  ۱۱(شکل
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  .هلزجت موثر بر زاويه دوران ميل لنگ در نزديکي ديوارتغييرات ) ۱۲(شکل
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  .تغييرات لزجت موثر بر زاويه دوران ميل لنگ در فاصله دور از ديوار)۱۳(شکل

  

6 5 4 3 2 1 LEVEL 

0.25 0.5 0.75 2 2.5 3.0 ε−kLinear  

0.33 0.64 0.89 2.27 2.67 3.2 Non-Linear ε−k  

TI(M/S) 

  .خطي و غيرخطي با خارج از مرکز صفر ε−kمقايسه بين مدل تالطم ) ۱۴(شکل

  

6 5 4 3 2 1 LEVEL 

0.25 0.5 0.75 2 2.5  3.0 ε−kLinear  

0.33 0.64 0.89 2.27 2.67 3.2 ε−k Non-Linear  

TI(M/S) 

  .متر ميلي۴خطي و غيرخطي با خارج از مرکز ε−kمقايسه بين کانتور مدل تالطم )  ۱۵(شکل
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  . مشخصات موتور با هندسه کاسه پيستون امگا شکل در مختصات منحني الخط متعامد‐۱جدول

  اندازه  نام مشخصه

  ۳۰۰۰  )دور در دقيقه(دور موتور

  ۲۲۵  )درجه(دن سوپاپزاويه ميل لنگ در لحظه بسته ش

  mm (  ۲۶(شعاع کاسه در سطح پيستون

  mm(  ۴/۳۶(شعاع سيلندر

  mm(  ۱۰۰(کورس پيستون

  ۳۴۳  )درجه(زاويه ميل لنگ درلحظه پاشش سوخت

  .... وmm(  ۴ ،۸(خروج از مرکز کاسه پيستون

 ۵/۱  )بار(فشار اوليه هوا 

  ۳۲۰  )کلوين(دماي اوليه هوا

(انرژي جنبشي اوليه تالطم
22 / sm(  ۱/۰  

(نرخ اوليه اتالف انرژي تالطم
32 / sm(  ۱۰  

  ۳۲۰  )کلوين(دمای جداره 

  .))۱(با توجه به معادله(φS و ترمهاي منبعφΓضرايب نفوذ   مقادير ‐)۲(جدول
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 . خطی ε‐k ب ثابت در مدل تالطميضرا) ۳(جدول 

εσ  kσ  3C  2C  1C  µC  ضريب ثابت  

  مقدار عددي ۰۹/۰  ۴۴/۱  ۹۲/۱ ‐۳۷۳/۰  ۱ ۲۲/۱

  
   غيرخطیε−k تالطمثابت های بکار رفته در مدل ) ۴(جدول
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