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چکیده
در این نوشتاار یک مدل جدید برخورد اسپری با دیواره که بر مبنای قوانین بقا و مالحظات تجربی است ،توسعه یافاه است و به خوبی
تستت شتده است فرموالسیون جدیدی برای حرکت قطره در رژیم پخش و بعد از آن بر مبنای تحلیل دینامیکی نیروهای کشش سطحی،
لزجی وارد بر قطره از طرف فیلم سوخت بر روی جداره ارائه شده است مدل جدید بر اساس مالحظات تجربی شامل چهار رژیم برخوردی
جستبیدن ،انعکاس ،پخش و ترشت میباشتد جهت ارزیابی کردن این مدل ،محاسبات عددی برای چند آزمایش تجربی مربوط به برخورد
استتپری ریر تبخیری روی یک جدار تخت انجاش شتتده استتت ناای عددی حامتتل از مدل جدید ،با دادههای تجربی و همچنین با یکی از
مدلهای پیشتتین برخورد مقایستته شتتده استتت ناای نشتتان میدهد که در این مدل جدید به طورکلی رفاار ترشتت و پخش قطره بهار
پیشبینی شتده استت ،و جهت پیشبینی اندازه و سترعت موعتعی قطرات ،نستبت به مدلهای پیشتین عللکرد بهاری داراست بنابراین،
میتوان نایجه گرفت که مدل جدید جهت پیشبینی برخورد اسپری ریرتبخیری با جدار قابل قبول است
کلمات کلیدی :برخورد ،اسپری ،ترش  ،پخش ،چسبیدن ،انعکاس ،پاشش مساقیم
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 -9مقدمه
برخورد اسپری سوخت با دیوارههای سیلندر یا پیساون در انواع مخالف موتورهای احاراق داخلی چه از نوع جرقه ای و چه
چه از نوع تراکلی ،پدیده ای حساس در موتور می باشد که روی مخلوط سوخت و هوا ،میزان تبخیر و در نایجه کیفیت احاراق
و به دنبال آن بازده و میزان تولید آالیندهها تاًثیرگذار استتت بدین منظور مطالعه فیزیک حاکم بر این پدیده و مشتتخ تتههای
برهمکنشهای استپری با جدار جهت افزایش راندمان و کاهش آالیندگی موتور اجاناب ناپذیر استت در هلین راساا تال های
زیادی در ستال های اخیر جهت بهبود تکنولوژی به کار گرفاه شده در طراحی موتورها به ویژه موتورهای اتومبیل مورت گرفاه
استت به طور علده در بررستی فرآیند برهم کنش استپری با جدار دو هدف علده دنبال میشود -1 :به دست آوردن رژیمهای
فیزیکی برخورد ،محدوده پیدایش و گذار 1بین آنها  -2تعیین رفاار قطرهها پس از برخورد که در علل شتتامل به دستتت آوردن
انتتدازه  ،ستتترعتتت ،چتگتونتگتی انتاتقتتال حترارت بتته شتتتکتتل تتبتختیتر و یتتا جتوشتتتش قتتطتترههتتا میبتتاشتتتتد[]1
به طور کلی نیروهای امتلی مطر در برخورد قطره با جدار ،نیروهای اینرستی ،کشش سط  ،نیروهای لزجای و چسبندگییبین
مایع و ستط  2میباشتند این نیروها به طور علده با خوا قطره هلوون قطر ،چگالی ،کشتش ستط  ،لزجت و سرعت آن و
خوا سط هلوون زبری ،دما و ترشوندگی 3آن تعریف میشوند[ ]2این عوامل در شکل ی 1نشان داده شده اند

شکل  :1نیروهای رالب در برخورد قطره با سط ][2

این پارامارهای ذکر شده به شکل گروههای بی بعدی که بر این پدیده حاکلند به مورت زیر بیان میشود:
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در روابط باال پارامارهای  μ ،ρو  σبیانگر چگالی ،لزجت و کشتش ستط میباشند گروههای  Re ،Weو  Ohنیز بیانگر به
ترتیب اعداد وبر ،4رینولدز 5و اونسرگ 6میباشند پارامار  Hنیز عخامت بی بعد فیلم مایع و عدد  ،Kپارامار ترش  7ناش دارد[]3
در ستالهای گذشتاه عالوه بر پژوهشهای آزمایشگاهی تال های زیادی در زمینه مدل سازی عددی برخورد قطرهها با جدار و
مدل سازی اسپری مورت گرفاه است اولین تال ها برای مدل سازی اسپری توسط نابر وریاز ]4[8در سال 1888انجاش شد که
مدلی برای برخورد استتتپری با جدار ارائه دادند که درکد کیوا 9مورد استتتافاده قرار گرفت واتکینز و ونگ10ی 1880مدلی ارائه
دادند که با مدل نابر و ریاز مافاوت بود[ ]5در مدل آنها به شتتکل قابل توجهی پراکندگی استتپری کلار از دادههای تجربی
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تخلین زده میشد پارکی ، 1884پارک و واتکینز1ی ]6[ 1886مدل مافاوتی برای این پدیده پیشنهاد دادند که بر پایه ی ناای
تجربی واچر و وستارلینگ 2ی 1866برای پخش فیلم مایع روی ستط جامد یا مایع شتلجلی شکل داک که از برخورد قطره با

آن ناشتی شتده بود ،استاوار بود در مدل پارک فقط رژیمهای برخورد با ستط داک  T  Tsatشامل انعکاس و شکست تحلیل
شتده بود در مدل ستندای 3 1884وهلکاران روابط هلبستاگی برای سطو گرش و سرد پیشنهاد شد[ ]7تشکیل فیلم مایع و
شتکستت آن به دلیل برخورد قطرهها در این مدل در محاستبات در نظر گرفاه شتد در ستال  1886مجدداً توسط سندا مدل
دیگری برای دیوار با دمای باالی جو قطره که در آن پدیدههای برخورد قطره-قطره در مجاورت دیوار و تشتتکیل فیلم در نظر
گرفاه شده است ،ارائه شد
4
در ستتال  1885بای و گاستتلن برای برخورد استتپری مدلی ارائه نلودند که در آن از یافاههای مقاالت ماعدد و هلونین
روابط پایستاگی جرش ،انرژی و مومناوش استافاده شده بود[ ]8در این مدل تحلیل انواع مکانیزشهای برخورد و مشخ ههای پس
از برخورد 5وجود داشتتت استتااناون و روتالند 6نیز در ستتالهای  1886و  ]10 ,8[ 1888مدل جدیدی ارائه دادند که در آن
تشتتکیل فیلم مایع ،دینامیک حاکم بر آن و پدیده تبخیر درنظر گرفاه شتتده بود عواملی که بر اس تاس آن مدل ستتازی متتورت
گرفاه بود تاًثیر ماقابل برهم کنش جرش و مومناوش بین قطرهها و فیلم مایع  ،پدیدهی ترش  ،7نیروهای برشی ،شااب پیساون و
تاًثیر فشتار دینامیک بود به منظور تعیین دقیق فرآیند برخورد قطرهها ،از ناای تجربی به هلراه قیدهای پایساگی جرش ،انرژی
و مومناوش استافاده شد مدل آنها بر پایه ناای تجربی حامل از کار یارین و ویس 8و هم چنین کار موندو وهلکارانش 8اساوار
بود موندو وهلکارانش[ ]11نیز مدل جدیدی بدست آوردند که پراکندگی اسپری به مورت قطرههای با اندازههای مافاوت پس
از برخورد لحاظ شده بود این مدل بر اساس تعریف عدد  Kکه در بردارنده پارامارهای سینلاتیکی قطرهها نسبت به دیوار و هم
چنین خوا مایع بود ،به دستت آمد[ ]12در سال  1887سامنفیک 10نیز بر اساس مشاهدات تجربی خود مدلی ارائه نلود که
فقط رژیمهای پخش و ترشت بررستی میشد و به رژیم انعکاس در این مدل پرداخاه نشده بود[ ]13مدل مارنگو و تروپیا 11نیز
برای ستط سترد بدستت آمده است در این رو سایز قطرههای ثانویه با رو پی دی ای 12بدست میآید هم چنین در این
رو مولفه علودی سرعت پس از برخورد به خوبی محاسبه میشود[]14

 -6مدلهای برخورد
 -9-6مدلهای قدیم برخورد
در این پژوهش مدلهای فیزیکی مورد اسافاده قرار گرفاه ،رژیمهایی است که برای شرایط دمای سط پایینتر از نقطهی
جو سوخت ،موتورهای دیزل پاشش مساقیم و مطابق با مشاهدات نابر و فارل 13ی 1883به کارگرفاه شده است به طور
دقیقتر ،این مدلها ،چهار مدل املی ارائه شده در کار بای و گاسلن برای سط تر و سرد شامل  -1چسبیدن  -2انعکاس -3
پخش  -4ترش میباشد علت این اناخاب این است که نابر و فارلی 1883در کار خود نایجه گیری نلودند ،رژیمهای
هیدرودینامیکی برخورد در موتور دیزل معلولی از نوع رژیم خیس میباشد بای و گاسلن ی 1885و اکهاس و ریاز ی 1885نیز
رژیم کاری موتور دیزل به عنوان رژیم سط خیس در نظر گرفاند عالوه بر آن ،در این موتورها دمای سط داخلی سیلندر نیز
1
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کلار از دمای اشباع است بنابراین مدلهای برخورد از نوع برخورد با سط سرد هساند پس مجلوعاً با مدلهای برخورد اسپری
با سط "خیس" و "سرد"  ،پدیده برخورد اسپری با دیواره سیلندر در موتورهای دیزل بهار شبیه سازی میشود این رژیمها
در ][15به خوبی دیده میشوند.
-6-6معادالت حاکم بر مدلهای برخورد
از میان مدلهای ذکر شده در بخش قبل ،رژیم چسبیدن در سرعتهای بسیار کم قطره در محدوده عدد وبر کلار از2
ی  WeIn  2اتفاق میافاد در این حالت قطره بعد از برخورد به سط چسبیده و فرض میشود شکل کروی خود را بر روی
سط حفظ میکند هنگامی که عدد وبر بین  2تا  20باشد رژیم برخورد با جدار به مورت انعکاسی است با توجه به اینکه
سرعت قطرات در موتور دیزل باال است ،قطرات برخوردی با جدار وارد رژیم انعکاس نلیشوند روابط مدل انعکاس با توجه به
معادالت ذکرشده در][8در محاسبات آمده است برای رژیم ترش روابط اسافاده شده برگرفاه از کار بای و گاسلن میباشد که
روابطی پایه برای تومیف مدل های برخورد هساند و مبنای کار حجم قابل توجهی از کارهای عددی براین پایه است تفاوت در
روابط رژیم ترش در این پژوهش نسبت به اثر مذکور در محدوده گذار از رژیم پخش به پاشش است که در این کار از نایجه
حامل از کار تجربی موندو که برای برخورد رشاه ای از قطرهها با سط زبر به دست آمده ،برای این محدوده تعیین میشود در
کارهای تجربی ماعددی ،دقت بهار این تقریب را برای گذار به رژیم ترش نسبت به رابطه اسافاده شده توسط بای و گاسلن
تاًیید مینلایند این رابطه به مورت زیر است:
1.25
ی2
K  Oh Re  57.7
در این رژیم ،نیاز است که که کلیتهایی از قبیل نسبت جرمی قطرات ترش شده به کل قطرات برخوردی  ، ms / mIاندازه،
سرعت و زاویهی ترش قطرات ثانویه تعیین شود در این مدل فرض میشود ،هر بساهی قطره برخورد کننده به سط به دو بساه

با جرش مساوی  ms 2با اندازههای مخالف  d1 , d 2و سرعتهای )  U1  (v1n , v1t ),U 2  (v2n , v2tتبدیل میشود قطرات
به مورت ت ادفی در یک مخروط برای هر دو برخورد علودی و مایل قرار میگیرند زاویهی ترش قطرات از درون این مخروط
به دست میآید ،که معلوالً بین  10درجه تا  170درجه در نظر گرفاه میشود
برای فرموالسیون ترش  ،اولین قدش محاسبه مقدار جرش ترش شده میباشد که به مورت زیر داده میشودیبرای سط خیس :
m
ی3
)rm  s  0.2  0.9 RN (0,1
mi
) RN (0,1عددی ت ادفی در بازه ی 0,1میباشد تعداد کل قطرههای ثانویه از رابطهی تجربی که در کار بای و گاسلن اسافاده
شده ،تعیین میشود:
We
ی4
(N  5
) 1
Wec
تعداد قطرهها برای یکی از بساهها به طور ت ادفی عددی در بازه  1  N1  Nاناخاب شده و تعداد قطرهها در بساه بعدییN2

با اسافاده از رابطه ی 4و با در نظر داشان  N1  N2  Nبدست میآید سایز قطرهها نیز با اسافاده از پایساگی انرژی به
مورت زیر حامل میشود:
r
ی5
N1d13  m d I3
2
r
ی6
N 2 d 23  m d I3
2
برای محاسبه سرعت قطرهها در هر بساه از دو رابطه بقای انرژی و رابطه هلبساگی به ترتیب زیر که در کار بای و گاسلن ارائه
شده اسافاده میشود:
3

www.SID.ir

Archive of SID
شانزدهمین کنفرانس دینامیک شارهها FD2015
کرمانشاه ،دانشگاه رازی 62-62 ،آبان 9314

1
ms (U12  U 22 )   ( N1d12  N 2 d 22 )  Ek , s
4
U1
d
d
)  ln( 1 ) / ln( 2
U2
dI
dI

ی7
ی8
در رابطه ی Ek , s 7انرژی ترش ناش دارد که خود به مورت زیر است:

Ek , s  EkI  Ek ,c

ی8

پارامار  EkIانرژی جنبشی قطره قبل از برخورد و  Ek ,cانرژی بحرانی میباشد که در کلار از آن ،رژیم ترش دیده نلیشود این
پارامار با رابطه زیر در محاسبات اسافاده میشود:
ی10

Wec
 d I2
12

Ek ,c 

برای محاسبه زوایای بساههای خروجی نیز از رابطه بقای مومناوش ملاسی:
ms
m
ی11
) U1 cos(1 )  s U 2 cos(2 )  c f mIVI cos( I
2
2
زوایای قطرههای ثانویه در بساههای خروجی  θ1و  θ2میباشد و با حدس مقداری ت ادفی برای  θ1در محدوده مخروط خروجی،1
زاویه  θ2از رابطه ی 11بدست میآید
 -3-6مدل پخش جدید
در این بخش مدل جدیدی برای رژیم پخش ارائه میشود در کارهای ذکر شده در بخش قبل ،روابط ریاعی و تحلیلی قابل
توجهی برای محاستبه مدل پخش ارائه نشتده استت در اکمر موارد نامبرده در این رژیم سترعت قطره بعد از برخورد مفر فرض
شتتده و جرش آن به جرش فیلم مایع روی ستتط اعتتافه شتتده استتت در این مقاله به کلک روابط بقای انرژی و مومنام ملاستتی

سرعتهای پس از برخورد به کلک مدل ترش ذکر شده با قرار دادن  1  0 , 2  به جای رابطهیی 11محاسبه شده و
به وستیله موازنه نیروهای عامل در زمانهای بعد از برخورد سترعتیشتعاعی بدست میآید در حالیکه سرعت علودی به جدار
متتفر در نظرگرفاه میشتتود به منظور متتحت ستتنجی ناای نیز مقادیر محاستتبه شتتده از میان کارهای عددی ،مدل واتکینز و
ونگی 1880و از بین کارهای تجربی ،با ناای کاتستورا برای مقایستهی ستاخاار کلی اسپری و ناای آرکومانیس و چانگ ،برای
مقایستهی ستاخاار داخلی استپری ،استافاده شتده استت در معادلهی ی ، 13در ستلت راست معادله ،عبارت اول بیانگر نیروی
امتتطکاک وارده از طرف فیلم ستتوخت به قطره ،عبارت دوش بیانگر نیروی کشتتش ستتطحی در تلاس بین قطره و فیلم ستتوخت،
عبارت ستوش ستهم نیروی پستا از طرف فاز گازی به قطره و عبارت چهارش نیروی پسای ناشی از گرادیان فشار در جهت شعاعی
میباشد جهت شبیهسازی حرکت قطرهی نیلکروی شکل بر روی فیلم سوخت ،سرعت محوری آن مفر در نظر گرفاه میشود
vd  vDroplet
FDrag

شکل  :2نلودار جسم آزاد قطره ی در حال پخش بر روی فیلم سوخت با عخامت h film

Ejection cone
4
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 -3روش حل عددی
مدل برخورد با جدار که در این نوشتاار آمده استت ،در یک برنامهی کامپیوتری شبیهسازی اسپری دوفازی ایپیزو-اسپری 1قرار
داده شتتده ،که قادر به شتتبیهستتازی دینامیک جریان گاز و استتپری در محفظهی داخلی ستتیلندر موتور احاراق داخلی دیزل با
هندستهی تقارن محوری ،میباشتد خ تومیات فیزیکی فاز گازی براساس معادالت بقا از دیدگاه اولرین بدست میآید و اناقال

آشتفاه با مدل  ، k  مدل میشتود جهت کوپل میدان فشار و سرعت از الگوریام ریرتکراری و ریرمری پیزو 2اسافاده شده
است فاز مایع با اسافاده از مدل ت ادفی قطرات مجزا 3با در نظر گرفان مجلوعهای از قطرات با خوا یکسان بهعنوان بساهی
قطرات محاستباتی از دیدگاه الگرانژی دنبال شده و معادالت بقای جرش ،ملنام و انرژی برای هر بساه جداگانه حل میشود در
ناحیهی انژکاور ،اندازهی قطرات با استتافاده از تابع توزیع روزین راملر 4بدستتت میآید معادالت اناقال فاز گازی با رو حجم
محدود منف تتل شتتده اند ،همچنین از رو ریرمتتری اویلر برای ترش زمانی و رو ترکیبی تقریب مرکزی و باالدستتت برای
تقریب ترشهای جابهجایی و پخشتی استافاده شتده استت معادالت دیفرانستتیل معلولی الگرانژی برای قطرات نیز با رو اویلر
منف تتل شتتدهاند قطرات ملکن استتت بر اثر تاًثیر نیروهای بین دوفازی که به دلیل ستترعت نستتبی نستتبت به فاز گازی بوجود
میآید ،ناپایدار شتوند بنابراین از مدل شکست قطرات در جریان فاز گازی پیشنهادشده توسط ریاز و دیواکار5ی ، 1887اسافاده
میشود و شامل دو رژیم شکست بگ و اساریپینگ 6میباشد همچنین ،مدل برخورد و به هم پیوساگی 7اروکه و براکو8ی1880
در این کد اسافاده شده است

 -4نتایج و بحث بر روی نتایج
در این نوشتتاار ،جهت مقایستتهی عللکرد مدلهای مخالف یمدل واتکینز و ونگی 1880و مدل جدید  ،محاستتبات برای 3
آزمایش مخالف که در جدول ی 1آمده ،انجاش شتدهاست دامنهی محاسباتی برای تلاش آزمایشها با شبکهی 45*45یدر جهت
شتعاعی و محوری هلانطور که در شتکل ی 4آمده ،درنظر گرفاه شده است محاسبات برخورد اسپری با جدار بدین گونه است
که ابادا در لحظهی برخورد ،عدد وبر و الپالس هر قطرهی برخوردی براستتاس مقادیر محاستتبه شتتدهی اندازه ،ستترعت ،زاویهی
1

EPISO-SPRAY
PISO
3
)Stochastical Sample Of Discrete Droplets Model(DDM
4
Rosin-Rammler
5
Reitz & Diwakar
6
Bag & Stripping
7
Collision & Coalescence
8
Oruke & Bracko
2

5
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برخورد و خوا قطره محاستبه میشود سپس این مقادیر بیبعد جهت مشخص کردن حالت گذار از مدلهای مخالف برخورد
به عنوان معیار استافاده میشتود در نایجه ،کلیتهای مربوط به خ ومیات بعد از برخورد با اسافاده از روابطی که در قسلت
قبل توعتی داده شتد ،بدستت میآید گاش زمانی محاستباتی  17/36میکروثانیه برای تلاش آزمایشها در نظر گرفاه شده است
جهت شتبیه سازی پدیدهی برخورد اسپری به جدار ،الزش است که سرعت پاشش و اندازهی قطرات در خروجی نازل بدست آید،
زیرا که این پارامارها تاًثیر بستتزایی در ناای عددی حامتتل دارد اندازهی اولیهی قطرات با استتافاده از توزیع نرمال گوسیتابع
توزیع روزین راملر با قطر ماوستتط  100میکرومار بدستتت میآید جهت متتحت ستتنجی کد و عللکرد نفوذ استتپری در محیط
گازی ،طول نفوذ استپری در فاز گازی محاستبه شتده و با دادههای تجربی در شتکلی 3مقایسه شده است که نلایانگر تطابق با
دادههای تجربی میباشد
جدول  :1خ ومیات آزمایشهای تجربی مخالف برخورد اسپری با جدار

شلارهی آزمایش

آزمایش 1

آزمایش 2

آزمایش3

جدول  :2خ ومیات موتور

فاملهی جدار تا نازلیmm

24

34

30

سرعت موتوریrpm

3000

فشار محیط محبوس شدهیbar

15

15

1

طول کورسیmm

88

دمای گازیk

283

283

283

لقییmm

12

قطر نازلیmm

03

03

0 22

قطر سیلندریmm

75

فشار پاششیbar

140

140

260

نسبت تراکم

83

مدت زمان پاششیms

12

12

1

مدت زمان پاششیms

14

0

0

0

دبی سوخت پاششی

8 16

زاویهی پاششیدرجه
3

دبی سوخت پاششیی mm / pulse

10 5

10 5

4

مرجع

کاتسورا[17]1

کاتسورا

آرکومانیس و
چانگ[16]2

3

ی mm / pulse

شکل  :4شبکهی محاسباتی

شکل  :3مقایسهی طول نفوذ اسپری محاسبهشده با دادههای تجربی

-9-4ساختار کلی اسپری برخوردی به دیوار
برای شروع ارزیابی مدل جدید ،ابادا ساخاار کلی اسپری برخوردی به دیوار ،شعاع و ارتفاع پخش اسپری ،برای گاز بسیار
ماراکم مورد تحلیل قرار میگیرد کاتسورا و هلکاران ویی 1888آزمایشی طراحی کردند که اسپری در دمای محیط و فشار باال

)Kastura et al(1989
)Arcoumanis & Chang(1994
6
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به مورت علودی به یک مفحهی تخت برخورد کند شکل ی 5و ی 6رفاار زمانلند شعاع پخش اسپری و ارتفاع آن ،به ترتیب
برای آزمایش ی 1و ی 2نشان میدهد ارتفاع و شعاع پخش هلانطور که در شکلی 8نشان داده شده است ،به ترتیب به بیشارین
فاملهی قطرات پخشی از سط دیواریسط پیساون و بیشارین فامله آنها از انژکاور گفاهمیشود هلانطور که در شکلی 5و
ی 6نشان داده شده است ،مدل جدید تطابق خوبی با دادههای تجربی دارد

شکل  :5تغییرات شعاع و ارتفاع پخش اسپری برای آزمایش 2

شکل  :6تغییرات شعاع و ارتفاع پخش اسپری برای آزمایش 1

شکل  :7مقایسهی شکل اسپری محاسبهشده در مدل جدید بعد از برخورد با مدل واتکینز و ونگ ] [8در زمان 0 7میلیثانیه بعد از پاشش
سوخت برای آزمایش 1

ماکزیلم خطای نسبی در مدل جدید برای آزمایش ی16 6 ، 1درمد میباشد ،در آزمایشی 2با وجود خطای نسبی بیشاری
نسبت به مدل واتکینز و ونگی ، 1880روند افزایشی آن بسیار شبیه به دادههای تجربی است که نشان میدهد در مدل جدید
قابلیت پیشبینی قطرات ترش شده و پخششده وجود دارد ،و دلیل پیشبینی کلار نسبت به دادههای تجربی ،خطای مدلسازی
از قبیل مدلسازی شکست ،برخورد و به همپیوساگی قطرات است از طرف دیگر ،در مدلهای واتکیز و ونگی 1880و
پارکی ، 1884ارتفاع پخش اسپری کلار از دادههای تجربی پیشبینی شده است ،که این موعوع میتواند به دو دلیل باشد :اوالً،
معیار حالت گذر از رژیم انعکاس به ترش براساس وبر برابر  80است که توسط آقای واچلر و وسارلینگی 1886به طور تجربی
بدست آمد و برای سط خشک انجاش شده است ،درحالی که در اینجا مدنظر ،سط سرد و خیس میباشد ثانیاً ،سرعت قطرات
7

www.SID.ir

Archive of SID
شانزدهمین کنفرانس دینامیک شارهها FD2015
کرمانشاه ،دانشگاه رازی 62-62 ،آبان 9314

ترش شده در مدلهای قبلی با اسافاده از روابطی بدست آمده است که براساس آزمایشهای تجربی سط داک میباشد و دمای
آن باالتر از دمای الیدنفراست 1سوخت میباشد و مناسب سط خیس با دمای پایین تر از دمای الیدنفراست نلیباشد درواقع،
در مدل واتکینز و ونگ و مدل پارک  ،عدد وبر بعد از برخورد به ترتیب برابر  1و مفر درنظرگرفاه میشود در حالیکه عدد وبر
قطرات ترش شده ملکن است برای اندازهی قطرات  20-30میکرومار در موتور دیزل بیشار از یک شود بنابراین ،فرعیاتی که
در مدلهای پارک و واتکینز و ونگ اسافاده شده است ،برای جدار سرد وخیس مناسب نیساند هلانطور که در شکل ی 6و ی7
مشاهده میشود ،در مراحل اولیهی پاشش بعد از شروع برخورد ،مدل جدید از نظر شعاع پخش اسپری نسبت به مدل واتکینز و
ونگی 1880با دادههای تجربی تطابق بهاری دارند گرچه در مدل جدید شعاع و ارتفاع پخش بیشار از دادههای تجربی پیشبینی
میشود ،ماکزیلم خطای نسبی 16 6درمد برای آزمایش اول حامل میشود این خطا بعد از اتلاش پاشش سوخت هلونان زیاد
میشود و این میتواند به دلیل مدل کردن تعداد قطرات در هر بساه 2و زاویهی ترش قطرات بعد از برخورد با اعداد ت ادفی
باشد ،که نایجااً باعث خطا در مدل کردن توزیع اندازهی قطرات میشود اینکه چرا در مدل پارک ،شعاع پخش نزدیکتر به
دادههای تجربی است به این دلیل است که ،سرعت علودی ترش قطرات پایینتر از دادههای تجربی پیشبینی میشود ،لذا
زوایای ترش کوچکاری حامل میشود و این خود نشان دهندهی نیاز به دادههای مناسبتری برای توزیع اندازهی قطرات ترشحی
میباشد

-6-4ساختار داخلی اسپری برخوردی به جدار
جهت پیشبینی تاً ثیر ماقابل فاز گازی و قطرات مجزا ،تحلیل ساخاار داخلی اسپری برخوردی از جلله سرعت قطره و
سرعت جریان فاز گازی اهلیت دارد آرکومانیس و چانگی 1884خ ومیات مکانی و زمانی اسپری دیزل برخوردی به دو دیوار
حرارت دادهشده و سرد با اسافاده از تکنیک سرعتسنجی داپلر فازی 3مورد پژوهش قرار دادهاند در این نوشاار ،دو مدل مخالف
عددی با دادههای تجربی آرکومانیس و چانگی 1884مقایسه میشود شکلی 8نشاندهندهی اندازهگیری موقعیت ،ماناظر با
نواحی مخالف جت اسپری در محیط دو فازی میباشد :ناحیهی ی 1نلایانگر ناحیهی جت اسپری برخوردی املی ،ی 2ناحیهی
سکون ،ی 3ناحیهی پاییندست میباشد که این نواحی به طور کامل در ] [18توعی داده شده است

شکل  :8ساخاار داخلی اسپری برخوردی به دیواره

شکل  :8ساخاار کلی اسپری برخوردی به دیواره

1

Leidenfrost
Count number
3
Phase Doppler Anemometer
2
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در اینجا فقط نواحی ی 1و ی 2مورد ارزیابی قرار میگیرد ،چون نواحی ی 1و ی 2بسیار مااًثر از زیرمدلها است در حالی که
ناحیهی ی 3مااًثر از تاًثیر ماقابل بین آشفاگی 1جریان فاز گازی و قطرات است تا زیرمدلها شکل ی 10و ی 11نشاندهندهی
مقایسهی سرعت ملاسی پیشبینی شدهاست با اسافاده از سه مدل مخالف در ناحیهیی ، 1ی r=6 mm, H=0.5 mmو
ناحیهیی ، 2ی . r=6 mm, H=5.0 mmدر مدل جدید سرعت ملاسی قطرات کلار از دادههای تجربی پیشبینی میشود ولی
نسبت به مدلهای واتکینز و ونگی ، 1880توزیع سرعت بسیار شبیه به دادههای تجربی است ،به نحویکه روند افزایشی و کاهشی
سرعت ملاسی قطرات به خوبی پیشبینی میشود در شکلی ، 10نشاندادهشدهاست که در هر دو مدل عددی قطرهای در
ناحیهی ی 2پیشبینی نلیشود

شکل  :10تغییرات سرعت ملاسی با زمان برای آزمایش  4در ناحیه ی2

شکل  :11تغییرات سرعت ملاسی با زمان برای آزمایش  4در ناحیه ی1

 -5نتیجهگیری
در این نوشتاار ،مدل پخش جدیدی برای برخورد اسپری به جدار توسعه و بهبود یافت و به خوبی با دادههای تجربی و مدل
واتکینز و ونگی 1880مورد ارزیابی قرارگرفت این مدل برای پخش قطرات برروی فیلم سوخت برای زمانیکه دمای سط جدار
پایینتر از دمای نقطهی جو سوخت باشد ،براساس قوانین بقا و مالحظات تجربی ،ارائه شد خ ومیت املی این مدل جدید،
قابلیت پیشبینی بهار شتعاع و ارتفاع پخش استتپری برای زمانیکه عدد وبر قطرهی برخوردی در محدودهی پخش قرار میگیرد،
نستبت به دادههای مدل واتکینز و ونگی 1880استت بدستآوردن فرمول جدیدی برای حرکت پخش قطره با فرض نیلکروی
بودن شتکلآن بر روی فیلم ستوخت با اسافاده از معادلهی بقای ملنام قطره از دیدگاه الگرانژی ،قسلت املی کار است که در
کارهای گذشاه کلار به آن پرداخاهشدهاست
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