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  چکیده

از دو دیدگاه کامالً متفاوت به بررسی مسایل مربوط به جریــان ســیاالت  2و دینامیک سیاالت محاسباتی 1روش هاي دینامیک مولکولی

استفاده مستقیم از قانون دوم نیوتن و بررسی اثــرات مســتقیم بــرهمکنش روش دینامیک مولکولی از دیدگاه میکروسکوپی و با  می پردازد.

در مقابل روش دینامیک سیاالت محاسباتی از دیدگاه ماکروسکوپی و بــا  ها و با استفاده از مکانیک آماري می پردازد. بین اتم ها و مولکول

  ص جریان می پردازد.در نظر گرفتن معادالت پیوستگی و معادالت انرژي و مومنتوم به بررسی خوا

دینامیک مولکولی و دینامیک سیاالت محاســباتی در این مقاله جریان سیال ویسکوز در کانال به ابعاد ماکرو و با استفاده از روش هاي 

خواهد شد.بررســی جریــان هــا در روش ومقایسه بررسی دو روش فوق از شبیه سازي شده و خواص و ویژگی هاي جریان پوازیه با استفاده 

انجــام  4فلوئنــتنــرم افــزاري  و روش دینامیک سیاالت محاسباتی با استفاده از بسته 3لمپس استاندارد دینامیک مولکولی با استفاده از کد

  گردیده است.

  و مقایسه دو روش و شباهت ها و تفاوت ها و دالیل آن اقدام می شود. پس از انجام شبیه سازي نسبت به بررسی

   

  جونز-تابع پتانسیل لنارد،  ماکروکانال ، دینامیک مولکولی ، دینامیک سیاالت محاسباتی کلمات کلیدي:

  

 (در صورت لزوم) فهرست عالئم

ijr فاصله دو ذره از یکدیگر  V  حجم  

u  تابع انرژي پتانسیل iv  سرعت ذرهi  ام  

  تانسور تنش  �  صفر می گردد uفاصله که در آن مقدار تابع  �

  فشار p  پتانسیلقدرت تابع  �

  ضریب لزجت �  چگالی �

e انرژي  λ ضریب دوم لزجت  

m جرم ذره  R ثابت جهانی گازها  

t زمان  cr شعاع برش محاسباتی  

  

  مقدمه -1

ایــن روش بــر  از منظر تاریخی جریان سیاالت لزج همیشه با استفاده از اصول دینامیک سیاالت کالسیک بررسی می شــود.

از زمــان پیــدایش علــم  بر جریان سیال و از دیدگاه ماکروسکوپی به حل مسایل جریان سیال می پــردازد.اساس معادالت حاکم 

بــا  سیاالت دینامیک سیاالت در بررسی مسایل پیچده اي مانند توربوالنسی و اختالط سیاالت مورد استفاده قــرار گرفتــه اســت.

                                                             
1 Molecular dynamics 
2 Comuptational fluid dynamic 
3 LAMMPS 
4 FLUENT 
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که به بررسی مسایل با شبیه سازي و حل عــددي معــادالت کــه  این حال دامنه این علم با پیدایش دینامیک سیاالت محاسباتی

در زمینــه  دینامیــک ســیاالت محاســباتی امــروزه گسترش بسیار یافته است. ،صورت تحلیلی قابل حل نمی باشند می پردازد به

ي محــیط هــایی محققان با استفاده از این روش قادر به شــبیه ســاز هاي مختلف طراحی و تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد.

طبیعت پویــاي  ستفاده می باشند.امی باشند که نتایج حاصل نیز به راحتی و همانند نتایج تجربی قابل مانند اجسام در تونل باد 

و امکان استفاده از نتایج حاصل در شرایط مختلــف ان را بــه ابــزار کارآمــدي بــراي محققــان دینامیک سیاالت محاسباتی روش 

ا این حال دینامیک سیاالت توانایی محاسبه هیچ بر همکنشی بین اتم ها یــا مولکــول هــا را بــه صــورت ب. ]1[تبدیل کرده است

عــالوه بــر ایــن سیســتم  جداگانه ندارد که این امر بررسی مسایلی مانند رفتار سیال در نزدیکی دیواره ها را غیرممکن می سازد.

نزیک تر می شــوند.یکی از روش هــاي جــایگزین دینامیــک ســیاالت هاي جدید روز به روز کوچکتر شده و به مقایس مولکولی 

روش دینامیک مولکولی روشی میکروسکوپی بــراي بررســی و شــبیه  می باشد. کالسیک در این مسایل روش دینامیک مولکولی

کلیــه در ایــن روش  سازي ویژگی ها بر اساس تعریف نیروهاي بین اتمی و برهمکنش هاي حاصل از ایــن نیــرو هــا مــی باشــد.

این روش به صورت موفقیت امیزي  تاثیرات مولکول ها بر همدیگر بر اساس معادالت فیزیک نیوتنی مورد بررسی قرار می گیرد.

 .]2[قــرار گرفتــه اســت  یا شبیه سازي جریان خــون مــورد اســتفاده 1مکانیکی-میکروالکترونیکیسیستمهاي براي شبیه سازي 

پایــه  بر اساس تفاوت هاي بین شبیه سازي هاي ماکروسکوپی و میکروسکوپی این تحقیقدر  انجام شده و ارزیابی مبناي بررسی

 ،بیه سازي جریان ســود مــی بــردشاز خواص مولکولی و نیروهاي بین مولکولی براي  روش دینامیک مولکولی گذاري شده است.

معــادالت دیفرانســیل جزیــی حــاکم بــر در حالیکه روش دینامیک سیاالت محاسباتی از خواص سیال مانند ویسکوزیته و با حل 

روش هاي دیگر شبیه سازي میکروســکوپی نیــز ماننــد  جریان سیال در محیط هاي پیوسته براي شبیه سازي استفاده می کند.

وجود دارند که هر یک در بررسی مسایل سیاالتی بــا محــدودیت هــایی مواجــه هســتند.   3بولتزمان-و روش لتیس 2مونت کارلو

که از نظر محاسباتی ، بولتزمان-لتیسفقط براي شبیه سازي سیستم هاي در حال تعادل مناسب بوده و روش  مونت کارلوروش 

دینامیــک روش  به علت ناپیوستگی جواب هــا از نظــر مکــانی داراي ضــعف مــی باشــد. روشی با بازدهی باال محسوب می شود،

.در این بررسی به قابلیــت ]2[اگرچه از نظر توان محاسباتی روش گرانی به حساب می اید محدودیت هاي کمتري دارد مولکولی

در حل جریان ســیاالت و بــه صــورت ویــژه ســیاالت لــزج و در  دینامیک سیاالت محاسباتی و  دینامیک مولکولیهاي دو روش 

الزم است که خواص انتقالی سیال ماننــد ویســکوزیته و  اسباتی دینامیک سیاالت محسیستم هاي کوچک می پردازیم.در روش 

فقط به خــواص اتــم هــا و  دینامیک مولکولیهدایت حرارتی سیال قبل از شبیه سازي کامالً مشخص باشد. با این حال در روش 

 ســیاالت محاســباتی دینامیک مولکول ها نیاز بوده و حتی می توان خواص انتقالی سیال را محاسبه و در روش هایی مثل روش 

مورد استفاده قرار داد. سیستم مورد بررسی جریان پوازیه همدما و متشکل از یک نوع اتم سیال می باشد. پس از حل مســاله بــا 

    این دو روش به مقایسه جواب هاي حاصل با حل تحلیلی این مدل خواهیم پرداخت.
  

 دینامیک مولکولی  -2

کامپیوتري است که به بررسی تغیرات سیستم با استفاده از قانون نیــوتن مــی پــردازد. دینامیک مولکولی یک روش شبیه سازي 

از روش هاي مورد استفاده در شبیه سازي  دینامیک مولکولی  به دلیل توان کم محاسباتی قبل از به وجود آمدن کامپیوتر روش

ت حرکــت و اســتفاده از مکانیــک آمــاري بــراي با استفاده از ابزار هاي محاسباتی مدرن امکان حــل عــددي معــادال نبوده است.

با وجود یکسان بودن هسته محاسباتی مــورد اســتفاده بــراي  دینامیک مولکولیروش  محاسبه خواص مورد نظر میسر می گردد.

ش در بررســی حاضــر اســتفاده از ایــن رو زمینه هاي بسیاري مانند پلیمر ، تغییر فاز و دینامیک سیاالت قابل استفاده می باشد.

براي مولکــول هــاي بســیار پیچیــده نیــز قابــل  دینامیک مولکولیمحدود به سیستم تک اتمی در دو بعد می باشد ولیکن روش 

در ابتدا به روش محاسبه نیروها و تراکنش بین اتم هاو روش انتگرالــی محاســبه ســرعت و مکــان پرداختــه و  استفاده می باشد.

                                                             
1 . Micro-Electro-Mechanical Systems 
2 . Monte Carlo 
3 . Lattice Boltzmann 
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بات مانند لیست همسایه و شرایط مــرزي تکــرار شــونده مــی پــردازیم. در سپس به معرفی چند روش جهت کاهش زمان محاس

تراکنش بین اتم ها بر اساس انرژي پتانسیل بین ذره ها محاسبه می شود.در حقیقت ایــن تــراکنش بــر  دینامیک مولکولیروش 

  اساس نیروهاي بین ذرات تعریف می گردد. این نیرو ها به صورت 

� =  −��(�)                                                                                                       )1(  

تابع انرژي پتانسیل می باشد. شبیه سازي هاي انجام شده با این روش بــه نــوع تــابع پتانســیل مــورد  U(r)تعریف می گردد.که 

پتانسیل چندگانه بــراي شــبیه  دو دسته دوگانه و چندگانه تقسیم می شود. استفاده بهپتانسیل هاي مورد  استفاده بستگی دارد.

سازي هاي خاص مانند شبیه سازي فلزات مانند سیلیکون مایع  مورد استفاده قرار می گیرد. ساده ترین نوع پتانسیل دوگانه به 

 زیر نوشته می شود: تعریف شده که به صورت هاي مختلفصورت مجموع برهمکنش هاي ذرات در مکان 

U(rij) = ∑∑ U(rij)                                                                                                                                  (2)   

اســتفاده قــرار مــی گیــرد، تــابع پتانســیل بیشترین تابع پتانسیل دوگانه که مورد  و می باشد.  │rij =│ ri - rjکه در این رابطه 

بــراي مــواد   این تــابع .]2[جونز می باشدکه براي شبیه سازي هایی که شامل اتم هاي خاص و پیچیده نباشد کاربرد دارد-لنارد

  تک اتمی به صورت زیر تعریف می شود :

)3(                                                                                                ] (
�

���
)�� − (

�

���
)�[ɛ) = 4jiU(r  

قدرت میدان پتانسیل را نشان می دهد که هر دو به خــواص  ɛفاصله اي است که در آن پتانسیل صفر شده و  σدر معادله فوق 

از مواد را نشان می دهد باید اشاره شود که هر تابع پتانسیل فقط رفتار طیف کمی  فیزیکی ماده شبیه سازي شده بستگی دارد.

جــونز -تــابع تانســیل لنــارد به عنوان مثال پتانسیل اشاره شده به صورت گسترده اي در شبیه سازي آرگون مــایع کــاربرد دارد.

نیروي بین اتمی را به صورت دفع با نیروي بسیار زیاد و کشش با مقدار کمتر توصیف می کند که نشانگر نیروي دفع بسیار بــاال 

 j با ترکیب دو معادله فوق نیروي وارد بــه ذره  .]3[ي نزدیک و نیروي جذب پایین در اتم هاي با فواصل زیاد می باشددر اتم ها

  وارد می شود به صورت زیر خواهد بود : iکه از ذره 

)4(                                                                                                          f�� = � 
��ℇ

�� (
�

���
)�� −

�

�
(

�

���
)��           

ندازه بودن نیــروي وهم ا می توان شتاب وارد بر اتم(که با توجه به قانون سوم نیوتنقانون دوم نیوتن و   که با ترکیب معادله فوق

دینامیــک  در شــبیه ســازي ورد.را بــه دســت آ فقط الزم است یک بار این نیرو براي دو ذره محاسبه گردد)عمل و عکس العمل 

استفاده از بی بعد سازي و یا کاهش بعد معادالت با توجه به امکان استفاده از مــدل مناســب و نزدیــک کــردن مقــادیر  مولکولی

به عنــوان بعــد هــاي جــرم و طــول و  ε و  σو  mجهت انجام این امر از پارامترهاي  عددي به مقدار واحد کاربرد بسیاري دارد.

  انرژي جهت بی بعد سازي ابعاد طول و انرژي و زمان و دانسیته به شرح زیر استفاده می شود:

→  rطول :           rσ                   : انرژيe  →   eε 

→  tزمان :          t�(mσ�/ε)             : چگالیρ  →   ρσ�/m 

رژي پتانسیل بین تمام ذرات اتم را محاسبه می کند. با این حال ایــن حجــم محاســبه بــراي بیشــتر جونز ان-تابع پتانسیل لنارد 

بنــابراین روش هــایی بــراي کــاهش محاســبات  شبیه سازي ها ارزشمند نیست و زمان شبیه سازي را بسیار طوالنی مــی کنــد.

مــی باشــد کــه فقــط نیــرو  σبرابر  3تا  2,5فاصله  استفاده می شود. یکی از معمولترین روش ها استفاده از میدان محاسباتی به

در نظر گــرفتن ایــن شــعاع  اما بایستی در نظر گرفت که با .)1(شکل هاي پتانسیل براي اتم هاي این محدوده محاسبه می شود
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ورود بــه ناپیوستگی در معادله انرژي ذرات شبیه سازي شده به وجود خواهد آمد که در نتیجه خروج آنــی یــا  1محاسباتی برش

  .]2[این ناحیه می باشد

  

  نمایش شعاع محاسباتی در ناحیه شبیه سازي:  1شکل 

  این مشکل انتقال ارام اتم ها به داخل یا خارج این ناحیه می باشد. یکی از روش هاي اصالح

)5 (                                                             u�(r) = �
u(r) − u(rc) −

��(�)

��
 |����

 (r − r�)        , r < r�

 0                                        , r ≥ r�

 

بــا اســتفاده از  استفاده از این معادله باعث از بین رفتن ناپیوستگی در معادالت انرژي در کل ناحیه تراکنش اتــم هــا مــی شــود.

روش هاي متفاوتی بــراي ایــن  به دست آورد.انتگرال گیري نسبت به زمان می توان سرعت و مکان ذرات را با استفاده از شتاب 

روش هــایی کــه بــه  را ترجیح می دهد.ویژه استفاده از چندین روش  دینامیک مولکولیبا این حال اساس روش  کار وجود دارد.

گیرد. و محاسبات مجدد نیرو در هر مرحله زمانی نیاز دارد فقط در شبیه سازي هایی با فواصل زمانی باال مورد استفاده قرار می 

بــا  همچنین روش هایی که از فواصل زمانی متغییر استفاده می کنند به دلیل تغییر سریع محل اتم ها غیر مفیــد خواهــد بــود.

اصــالح  روش و 2روش ورلــتمورد استفاده قرار می گیــرد :  دینامیک مولکولیروش اساسی کاربردي در  دوتوجه به این مطالب 

  .]2[که هر دو این روش ها از شاخه هاي تفاضل محدود و بسط سري تیلور براي حل معادالت استفاده می کنند 3پیش بینی

می باشد که بــا اســتفاده مســتقیم از  سرعت ورلت روش آن برخوردار بوده و معروفترین شاخه  3tΔاز دقتی با مرتبه روش ورلت

معادالت سرعت ذرات در هر مرحله زمــانی ماننــد مختصــات مکــانی بــه با استفاده از این  سرعت در محاسبات به دست می آید.

فرم پایه این روش بر اســاس معادلــه زیــر تعریــف  .]2[سرعت براي محاسبه انرژي جنبشی نیز مورد نیاز می باشد دست می اید.

  می شود :

)6                                        (                               r(t + ∆t) = 2r(t) − r(t − ∆t) + (∆t�)a(t) + O(∆t�)  

  سرعت را نیز می توان با استفاده از معادله زیر به دست آورد : معرف شتاب می باشد. a(t)که 

)7                                                                                     (v(t) =  
�(��∆�)��(��∆�)

�∆�
+ O(∆t�)                  

 روشمی باشد.یکی از روش هاي برخورد با این مساله اســتفاده از روش   �t∆ه خطاي معادله حاضر از مرتبهباید توجه داشت ک 

  .]2[می باشد سرعت ورلت

                                                             
1 .cut of ratio 
2. Verlet Velocity Method 
3. Predict Corrector Method 
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در حالت کلی شامل سه مرحله می باشد : پیش بینی مکــان جدیــد , محاســبه نیروهــا و تصــحیح  اصالح پیش بینیروش هاي 

با استفاده از سري تیلور محاســبه کــرده و در مرحلــه دوم نیــرو t+Δt شتاب ذره را دردر مرحله اول مکان سرعت و  پیش بینی.

در نهایــت یــا اســتفاده از اخــتالف شــتاب دو  هاي بین ذرات را با استفاده از شرایط جدید پیش بینی شده محاسبه مــی کنــیم.

دقــت بیشــتري در محاســبات پایســتگی  شود. این روش خطاي کمتري دارد وبه تصحیح پیش بینی ها اقدام می  مرحله نسبت

 .]2[اما نیاز به حجم محاسباتی باالتري نیز دارد انرژي دارد,

  4شرایط مرزي تکرار شونده -3

یکی از مهمترین بخش هاي شبیه سازي هاي میکروسکوپی استفاده از سیستم محدود در شــبیه ســازي سیســتم هــاي بســیار 

وپی حتی در حجم بسیار کوچک نیز داراي تعداد بسیار زیادي اتــم و مولکــول بزرگ و نامحدود می باشد. سیستم هاي ماکروسک

 به عنوان مثال اتم هاي نزدیک دیواره در سیستم هاي ماکروسکوپی و میکروسکوپی تفــاوت زیــادي خواهنــد داشــت. می باشند.

حیط شــبیه ســازي را ماننــد آرایــه که در این روش م روش برخورد با این مساله استفاده از شرایط مرزي تکرار شونده می باشد.

). اساس این روش بر دو اصل زیــر 2هاي تکرار شونده از بی نهایت کپی از مقدار کوچکی از محیط در نظر گرفته می شود(شکل 

استوار است : هر اتمی که محیط شبیه سازي را در یک مرز ترك می کند از مرز مخالف وارد سیســتم مــی شــود. و هــر اتــم در 

این دو اصل بایستی در مراحل انتگرال  از مرز با اتم هاي نزدیک مرز مخالف آن برهمکنش خواهد داشت. باتی برشمحاسفاصله 

عالوه بر این محیط شبیه سازي بایستی از دو برابر شعاع محاســباتی بزرگتــر  گیري معادالت و محاسبه نیروها مدنظر قرار گیرد.

  مجازي اتم در مرز جلوگیري گردد.باشد تا از برهمکنش اتم ها با دو تصویر 

 

 

  با شرایط مرزي تکرار شونده دینامیک مولکولیبعدي  2محیط شبیه سازي  : 2شکل 

  ارتباط با مکانیک اماري -4

یعنی محاسبه خواص  از اصول مکانیک آماري استفاده می شود. دینامیک مولکولیبراي محاسبه خواص فیزیکی در شبیه سازي 

کــه داراي  A خاصــیت به عنوان مثــال مقــادیر میانگین زمانی مقادیر در یک فاصله محدود زمانی به دست می آید.با استفاده از 

  به صورت زیر تعریف می شود : Mدر یک بازه زمانی مانند نیز می باشد  اغتشاشات

)8                                                         (< � > =
�

�
� ��  

�

���
                                                               

   
دمــا یــا فشــار  یــا در شبیه سازي هاي میکروسکوپی جهت اطمینان از واقعی و درست بودن شبیه ســازي اغلــب مقــادیر انــرژي

اصول مکانیک آماري براي ترکیب مورد نظر بستگی به قیدهاي مساله دارد. براي ایــن کــار یکــی از  محاسبه و بررسی می گردد.

                                                             
4 . periodic boundary condition 
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مــی  6میکروکانونیــکمعروفتــرین ایــن هنگردهــا  شــناخته مــی شــود. 5خواص ثابت در نظر گرفته می شود که به عنوان هنگرد

بیه سازي براي سیستم ثابت در نظر گرفتــه مــی و حجم ناحیه ش Nو تعداد ذرات  Eانرژي کل سیستم  در این هنگرد .]2[باشد

انرژي سیستم مجموع انرژي جنبشی و پتانسیل می باشد که انرژي پتانسیل از تابع پتانسیل و انرژي جنبشی با رابطه زیــر  شود.

  محاسبه می شود.

)9                                                      (  ��(�) =
�

�
 � � ���

��

���
                                                               

 نیز در شبیه سازي ها مورد استفاده قرار می گیرد. NPTو  NVTهنگردهاي دیگري نیز مانند 

  

  دینامیک سیاالت محاسباتی -5

، رواج، و تکامــل کامپیوترهــاي اختــراع توان جداي از تاریخپیدایش و گسترش دینامیک سیّاالت محاسباتی را نمیو سرگذشت 

از طبیعتی تحلیلــی  دینامیک سیاالتهاي مربوط به حلّ مسائل ، بیشتر شیوهجنگ جهانی دوٌمارقامی نقل کرد. تا حدود انتهاي 

  تجربی برخوردار بود. یا

آغاز دینامیک سیّاالت محاسباتی نامیسر اســت.  دقیق زمان به اشاره هم مورد این در علمی،هاي برجسته همچون تمامی نوآوري

محاســبات ي مــیالد1910دهنــد، کــه در ســال نسبت می ریچاردسوناهمیت در این رشته را به  ین کار بادر اغلب موارد، نخست

 .شده از مصالح بنّایی را به انجام رسانیدساخته سددر یک   تنش پخشمربوط به نحوه 

 عــددي، حــلّاستفاده نمود. او در این شــیوه  الپالسمعادله براي حلّ   در این کار ریچاردسون از روشی تازه موسوم به رهاسازي

  .گرفتسازي تمامی مقادیر مجهول در گام جدید به کار میرا براي تازه تکرار پیشینآمده از مرحله فراهم هايداده

ایــن معــادالت فــراهم  حــل عــدديامکان  معادالت جبريحاکم بر سیاالت به  ايمعادالت دیفرانسیل پارهدر این روش با تبدیل 

هــاي مــرزي بــا اعمــال بــراي گره شــرایط مــرزيتر و اعمال هاي کوچکشود. با تقسیم ناحیه مورد نظر براي تحلیل به المانمی

در  دمــاو  فشــار، ســرعتآید که با حل این دستگاه معادالت جبــري، میــدان بدست می دستگاه معادالت خطیهایی یک تقریب

توان برآیند نیروهاي وارد بر ســطوح، ضــرایب آید. با استفاده از نتایج بدست آمده از حل معادالت میمورد نظر بدست می هناحی

در دینامیــک ســیاالت محاســباتی از روشــها و الگوریتمهــاي مختلفــی جهــت  .را محاسبه نمود انتقال حرارتو ضریب  پساو  برا

کننــد و بــراي هــر تمامی موارد، دامنه مساله را به تعداد زیادي اجزاء کوچک تقســیم میبرند، ولی در رسیدن به جواب بهره می

   .کنندیک از این اجزاء مساله را حل می

  

 معادالت حاکم -6

استوکس مجموعه اي از معادالت حاکم بر جریان سیال است که از سه معادله بقاي جرم , بقاي مومنتوم و بقــاي -معادالت ناویر

  شرح زیر تشکیل می شود :انرژي به 

   : معادله پیوستگی

)10     (                                                             
��

��
+ �.(��) = �                                                             

  

  xمعادله مومنتوم در راستاي   

)11     (                                                             
���

��
+ ∇.(ρuV) = −

��

��
+

����

��
+

����

��
+ ρf�              

                                                    
  yمعادله مومنتوم در راستاي 

)12     (                                                                           
���

��
+ ∇.(ρvV) = −

��

��
+

����

��
+

����

��
+ ρf� 

                                                             
5. Ensembles 
6 Microcanonical Ensemble 
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  معادله انرژي

)13(  

ρ
D

Dt
�e +

V�

2
� = ρq̇ +

∂

∂x
�K

∂T

∂x
� +

∂

∂y
�K

∂T

∂y
�−

∂up

∂x
−

∂vp

∂y
+

∂uτ��

∂x
+

∂uτ��

∂y
+

∂vτ��

∂x
+

∂vτ��

∂x

+ ρf. 

 و  تانسور تنش   �فشار و pو x , y , zبردارهاي سرعت در راستاي  u , v , wبردار سرعت  Vچگالی ,  �که در معادالت فوق 

f ,نیروe  , انرژيk حرارت منتقل شده با هدایت و ̇� ضریب انتقال حرارت وT .از روابــط ریــز  در معادالت فوق که دما می باشد

  استفاده می شود :

)14(  τ�� = λ(∆.V) + 2μ
��

��
   

)15(  τ�� = τ�� = μ(
∂v

∂x
+

∂u

∂y
) 

, ρمجهــول  6اســتوکس -در معــادالت نــاویر ضریب دوم ویسکوزیته می باشد.λ ضریب ویسکوزیته و μکه  p, u, v, e و T  4و 

, P=P(ρمعادلــه اول بــه فــرم  معادله دیگر نیاز است. 2براي حل این دسته معادالت به  معادله وجود دارد. T)   مــی باشــد.این

ثابت جهــانی گــاز مــی باشــد.معادله دوم بــه  Rکه مورد استفاده قرار می گیرد. P= ρRTمعادله در مساله مورد بحث به صورت 

ثابت گرمــایی ویــژه در  CVکه  TVE=Cاین معادله نیز در این مساله به صورت  مورد استفاده قرار می گیرد. e=e(T ,P)صورت 

استوکس و دو معادله حالت مجموعه بســته اي اســت -مجموعه معادالت ناویر .مورد استفاده قرار می گیرد  حجم ثابت می باشد

 باشد.که به روش هاي تحلیلی و یا عددي قابل حل می 

  

   شرایط مرزي -7

معادالت حاکم براي گستره وسیعی از شرایط و جریان هاي مختلف قابل استفاده است که مشخصــه اصــلی آن تفــاوت هندســی 

جریان می باشد.سه نوع شرط مرزي اصلی وجود دارد: نیومان , دریشله و ترکیب این دو شرط مرزي.دریشله مقدار یــک پــارامتر 

. به عنوان مثال در جریان سیال لزج فرض می شود که شرایط عدم لغرش در دیــواره حــاکم اســت ,  را در مرز مشخص می کند

در مرز بیان می شود.به همین ترتیب دماي سیال نیز در مــرز برابــر دمــاي  u=v=0که این شرایط به صورت شرط سرعت صفر 

ز بیان می شود.به عنوان مثال اگردمــاي دیــواره مرز فرض می شود.شرط مرزي نیومان به صورت مقدار مشتق یک پارامتر در مر

̇��معلوم نباشد قانون فوریه براي محاسبه  ̇��با استفاده از قانون فوریه به صورت   = −�
��

��
  مورد استفاده قرار می گیرد. 

  

 استوکس -روش هاي حل معادالت ناویر -8

مــورد 7 اســتارکوو  فلوئنــتنرم افزار هاي مختلفی نیــز ماننــد  استوکس وجود دارد.-روش هاي مختلفی براي حل معادالت ناویر

با این حال بــا اینکــه  می باشند. شوكاین نرم افزارها حتی قادر به بررسی ناپیوستگی هاي جریان مانند  استفاده قرار می گیرد.

حل تحلیلی ســرعت جریــان بــه صــورت براي مقایسه (از جریان است که حل تحلیلی نیز دارد  اي جریان مورد بررسی  نوع پایه

�(�) =
�����

�

��
 �

�

�
− (� −

�

�
و امکان استفاده از الگوریتم هاي ساده نیــز وجــود دارد بــراي در نظر گرفته شده است)  ��(

که پرکاربردترین نرم افــزار حــل جریــان ســیاالت غیرقابــل تــراکم مــی  براي حل استفاده شده است فلوئنتبررسی از نرم افزار 

  .]4[اشدب

  

                                                             
7 .STARCO 
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 پارامتر هاي شبیه سازي -9

دینامیــک ســیاالت و  دینامیــک مولکــولیدر این بخش به بررسی محیط جریان پوازیه وشرایط مورد استفاده توسط روش هــاي 

  ایت حل و بررسی نتایج پرداخته شده است.وشرایط مرزي و اولیه و در نه محاسباتی 

می باشد.که دایره هاي قرمــز رنــگ نشــانگر اتــم هــاي دیــواره و  3شکل  در روش دینامیک ملکولی محیط شبیه سازي مطابق 

دینامیــک شبیه ســازي  از شرایط مرزي تکرار شونده استفاده شده است. yو در راستاي وسی نشانگر اتم هاي سیال می باشد ط

محیط شبیه ســازي  است.مرحله پیش رفته  5000000ثانیه و براي 0,0001و با گام هاي زمانی با روش سرعت ورلت  مولکولی

  از شرایط مرزي تکرار شونده بهره می برد. مشخصات محیط شبیه سازي شده به شرح زیر می باشد. xدر راستاي 

  دینامیک مولکولیشرایط اولیه براي شبیه سازي  : 1جدول  

 ��  تعداد اتم ��

0.45 750 15 

0.65 1029 15 

0.46 950 20 

0.65 1271 20 

برابــر واحــد  وσ ε فرض شده اســت.در شــبیه ســازي از مقــادیر  m=1قرار گرفته و وزن هر اتم  FCCاتم هاي سیال به صورت 

به هر اتم وارد شده است که برابر گرادیان فشار وارد بر جریــان  xاستفاده شده است. براي شروع جریان نیروي ثابتی در راستاي 

اتــم بــا  216اتم که در مجمــوع  72به شده است. دیواره ها به صورت سه الیه و هر الیه از محاس 0,1 مقدار نیرو برابر  می باشد.

می باشدکه در طول شبیه سازي هر اتم در محل خود با استفاده از نیروهاي وارد بر مرکز اتــم در جــاي خــود ثابــت  m=1جرم 

  نگه داشته می شود.

 

  xهندسه محیط شبیه سازي شده جریان پوازیه در جهت :  3شکل 

دینامیــک هماننــد شــبیه ســازي  یو محیطــ x-yبعــدي در صــفحه  2نیز به صــورت  دینامیک سیاالت محاسباتی شبیه سازي 

در طول شــبیه ســازي دمــا ثابــت و شــرایط  قسمت انجام گرفته است. 50* 50مش بندي به صورت  محیط با براي و مولکولی

دیواره ها به صورت شرط عدم لغزش در نظر گرفته شده است.کلیه شرایط مرزي مورد استفاده به شرح جدول زیر می  مرزي در

  باشد.

  دینامیک سیاالت محاسباتی شرایط اولیه براي شبیه سازي  :2جدول 

�� �� �� 

0.65 1.5 15 

0.80 1.5 20 

0.80 2.0 25 
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  ارایه نتایج  -10

 را در دو بخش ارایه و مورد بررسی قرار می دهیم. دینامیک سیاالت محاسباتی و  دینامیک مولکولینتایج شبیه سازي دو روش 

در نتــایج اغتشاشات دلیل اصلی مشاهده  مرحله ارایه شده است. 200به صورت میانگیري  دینامیک مولکولینتایج شبیه سازي 

در نهایــت جهــت ارایــه بهتــر  .استفاده از تعداد محدودي اتم در میانگین گیري زمانی می باشــد دینامیک مولکولیشبیه سازي 

بــه صــورت  دینامیک سیاالت محاسباتی نتایج شبیه سازي  نسبت به برازش نتایج با استفاده از تابع درجه دوم اقدام شده است.

 .هاي محیط مش بندي شــده ارایــه شــده اســت نقطهبراي میانگیري زمانی ارایه نمی شود بلکه به صورت نتایج به دست آمده 

چگالی جریــان در عــرض کانــال را  7و  6سرعت جریان در عرض کانال را براي حالت هاي ارایه شده و شکل   5و  4شکل هاي 

 نشان می دهد. دینامیک مولکولیبراي براي شبیه سازي 

  
  )15تقریب زده شده است.( کانال با عرض  2که با منحنی درجه  ولکولیدینامیک مسرعت جریان در راستاي عرض کانال در روش :4شکل 

 )20تقریب زده شده است.( کانال با عرض  2که با منحنی درجه  دینامیک مولکولیسرعت جریان در راستاي عرض کانال در روش :5شکل 

  )15(کانال با عرض  دینامیک مولکولیچگالی در عرض کانال در روش  :6شکل 
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  )20(کانال با عرض  دینامیک مولکولیچگالی در عرض کانال در روش : 7شکل 

چگالی جریان در عرض کانال را براي براي شــبیه  9سرعت جریان در عرض کانال را براي حالت هاي ارایه شده و شکل  8شکل 

  نشان می دهد. دینامیک سیاالت محاسباتی سازي 

  و روش تحلیلی  50*50در کانال با نقاط مش بندي  دینامیک سیاالت محاسباتی سرعت جریان در عرض کانال در روش  : 8شکل 

 

   50*50در کانال با نقاط مش بندي  دینامیک سیاالت محاسباتی چگالی جریان در عرض کانال در روش : 9شکل 
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 گیرينتیجه -11

پوازیــه توســط روش هــاي دینامیــک  بررسی نتایج حاصل از نمودارهاي سرعت و چگالی به دست امده از شــبیه ســازي جریــان

  مولکولی و دینامیک سیاالت محاسباتی و مقایسه نتایج حاصل با روش تحلیلی حل جریان پوازیه نشانگر موارد زیر می باشد :

مقایسه شکل نمودار هاي سرعت و چگالی در هر دو روش شبیه سازي تطــابق خــوبی بــا نمــودار حاصــل از روش حــل تحلیلــی 

 وي پروفایل سرعت و چگالی ثابت جریان به دست آمده براي جریان پوازیه دارند.جریان و شکل سهم

با روش دینامیک سیاالت محاســباتی و  دینامیک مولکولیتفاوت اساسی پروفایل سرعت به دست امده توسط روش شبیه سازي 

 حل تحلیلی در سرعت به دست امده براي سیال در نزدیکی دیواره ها دارد.

در روش حل تحلیلی و دینامیک سیاالت محاسباتی شرط مرزي به صورت شرط عدم لغزش جریان مورد استفاده قرار می گیرد 

که شرطی براي سیال در نزدیکی دیواره ها ندارد و شرایط جریان و میدان نیرویــی بــه  دینامیک مولکولیکه در مقایسه با روش 

که نشانگر نیروي بسیار زیاد در صورت نزدیکی اتــم  4با توجه به معادله  شود. محاسبه سرعت هاي در کلیه قسمت ها منجر می

 ها به هم می باشد امکان چسبیدن و هم سرعتی اتم هاي سیال و مرز در این روش وجود ندارد.

از فــرض  در شرایطی که نتوان شرایط عدم لغرش جریان (به ویژه در شرایطی که نتــوان دینامیک مولکولینتایج حاصل از روش 

دلیل عدم وجود شرط مرزي خاص براي شبیه سازي هــاي مــورد نظــر دقیــق تــر  به هاي مکانیک محیط پیوسته استفاده کرد)

 خواهد بود.

بــا دو روش دیگــر کــه در نتیجــه  دینامیــک مولکــولیاستنتاج فوق جهت اختالف سرعت هاي سیال نزدیک به دیواره در روش 

قابل استفاده می باشد. دلیل ایــن نیز د در ارتباط با اختالف اندك چگالی در نزدیکی دیواره میدان نیرویی مورد استفاده می باش

افــزایش موضــعی چگــالی در نزدیــک  هاختالف فشرده شدن نسبی اتم ها و ایجاد فاصله بین دیواره و اتم هاي سیال و در نتیجــ

 دیواره ها می باشد.

  

  مراجع -12
[1]. J.D. Anderson Jr. ,1995, Computational Fluid Dynamics: The Basics with Applications 

McGraw-Hill, Inc. 

[2]. D. C. Rapaport  ,2004,  The Art of Molecular Dynamics Simulation. Cambridge University Press. 

[3]. J. Haile. ,1997, Molecular Dynamics Simulation: Elementary Methods. New York: John Wiley 

and Sons Inc. 

[4]. Inc FLUENT, editor,2005,. Fluent 6 User's guide vol. 2. Fluent Inc. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

