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 چکیده
فرض بر وجود مای  در مسییر بوور ااا است. بررسی به وور   .پرداخته اسیت این مقاله به بررسیی مای  مبووس در اانویی ی  دره 

متری  4.3بررسییی بر روی ی  دره که اا دو  ب   ارفته اسییت.  و با نرم افزار اوپن فوم وییور بددی و با اسییتداد اا روح مجس سیییا  
پنج فرض اولیه م تلف برای مجس سیا  مبووس در درجه به هس متصل شده اند وور  ارفته است.  43تشکیل شده و توسط ی  اانویی 

به ااای مجس م تلف  م تلف ااا برررسی شده اند. بر اساس بررسی ها چهار الگوی م تلف هایسربتاانویی استداده شده و در هر مالت 
 اانویی متوسطآید. همچنین تغییرا  فشیار در اانویی بررسیی شیدند. برای این کار اا فشار در سمق مقم  مای  و سیربت ااا  بوجود می

الیه ای اسییت که در مالت مسییدود بود  اانویی در تمام  -ایری شییده اسییت. بیشییترین نوسییا  فشییار و ببرانی ترین الگوگ ر یس اسیی  
 مشاهده شده است.  گاا اانویی مسدود است به باال  درود 03مالتی که  برای باالی ااا هایسربتااا و همچنین در  هایسربت

 ای شکلگ مای  مبووس در اانوییجریا  دوفاایگ مل بددیگ روح مجس سیا گ ر یس جریا گ مسیر دره کلمات کلیدی:

 

 مقدمه -9
داشیته باشید در پایین ترین مسیمت سیستس تجم  می کند. اار این مای  ت لیه نگردد اار در مسییر بوور اااگ مای  وجود 

ااهی افزای  افت فشار در اما  راه انداای خط و یا کارکرد با مجس پایین تواند بر روی جریا  و فشیار خط تاییر ااار باشد.می

 ی  ها برای طراما  خموط لوله دارااین اس  . پیشوینی تشکیلشودمیتشیکیل اسی   در اانویی  بابثو یا نوسیانا  فشیار 

های دوفاای و تغییر درک خوب اا رفتار فیزیکی سیییستس [1]اویند. 1اسی   های بوارییی گبه این اسی   ها اهمیت اسیت.

ساای آوری سیا گ بهینهلهای جریا  با اما گ نظیر مجس یا سیربت فاا سیا گ برای طرامی مناس  خموط لولهگ بممشی صیه

سیر م رامی تجهیزا  مرتوط بسیار مهس است. ایجاد اس   دربرداری اا فرآیندها و نیز طبملکردگ ایمنی مداکثریگ کنتر  بهره

تی مانند جدا کننده ها پمپ و کمپرسور وارد کند. اس   می تواند فلودینگ و ند ویدما  شیدیدی به سیستس و تجهیزامی توا

ث اا کار افتاد  کل . هرکدام اا این اتداما  می تواند بابارای کنداوردگ لوله ها را دچار پار در جیدا کننیده بوجود افزای  فشییی

بقیقا  ایادی به ت [2]. شیود. به همین خاطر پی  بینی دمی  اسی   برای طرامی مناسی  سییسیتس الزامی است سییسیتس

 تعدادی اا آنها بررسی خواهد شد. ای شکل اختصاص پیدا کرده است. که در ادامهبررسی جریا  دوفاای در مسیر دره

 پیشینه تحقیق -9-9

بر اساس ی  کار تجربیگ مدلی برای اس   های بواریی در خط لوله کندانس ااا ارائه داد. این مد  مادر بودگ  [3] 2وود

روع های اس   های شوور  پایدار و ویژایگ بیشترین تجم  مای  بهت بلند کرد  مای  اا اانوییبرانی برای ااا جهسربتی ب

ها بیا  نمودندگ جهت بقای ی  اس   تولید شده ها بر مونای کار آامایشگاهی و تئوری بود. آ مد  آ  بینی کند.شده را پی 
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اا مسمت باالرونده درهگ باید میزا  ریزح مای  با میزا  برداشتن مای  توسط سر اس   در نقمه پایینی دره و خروج این اس   

بینی شروع اس   در اانویی پایین دره است. او این مد  را با فرض جریا  ها جهت پی برابر باشد. مد  وودگ اا اولین مد 

ه ارفت. این مد گ در  های باالدست در دره را در نظر نمیروگ مسئله تقویت اس ای در مسمت سراشیوی دره بنا نهاد. اااینالیه

ارفت. با توجه به اا بین نرفتن همه اس   ها در سرباالیی مجزا اا باالدست در نظر می وور  ی  سراشیوی وو تپه را به

ا های دیگرگ این فرض رمد که این مد  و ای در سراشیویگ فریی وبیق نیست. با توجه به اینسرپایینیگ فرض جریا  الیه

ای بر سراشیوی ماکس استگ مویوع بسیاری اا کارهای شیوی که در آ گ جریا  الیه کنندگ تعیین مبدوده سربت فااها ومی

 [4]آامایشگاهی است.

ساای د وور  آامایشگاهی و مهای جریا  را بهای شکل روی ویژایای و درهگ ایرا  خموط تپه[5]همکاران و 1 نگ

گ او مد  1991درجه بود. در سا   5°تا  -1°هایی با شی  مسمت او  اابررسی نمودند. کار آامایشگاهی ایشا گ شامل سیستس

ل ای شکای و یا درهساده دنوا  کننده اس   را پیشنهاد کرد. این مد گ رفتار همه اس   های تنها را در ی  هندسه ساده تپه

های کرد. ایر کلی ی  تپه و دره بر جریا  اس   بستگی به دبیی  شی  رو به پایین( دنوا  می ال و) شامل ی  شی  رو به با

های ای که در آ گ فرکانس اس   ها تقریواً یابت هستندگ این مورد مرتوط با سربتفااها و هندسه خط دارد. برای مورد ویژه

 بینی خوبی اا رفتار اس   داردگ امابینی افت فشار . مد   نگ پی  شودگ این ایر کس است مگر در پیباال می نسوتاًظاهری 

ر وور  مجزا اا دیگر اس   ها در نظب وهگ رفتار اس   را بهکند. بهبینی میفقط رفتار اس   را در ی  تپه و یا ی  دره پی 

 امت الیه بافاوله اا پشت اس   را در نظر ایرد و تغییر یایرد. او در این مد  ی امت الیه مای  را یابت در نظر میمی

 کند. نکته دیگر در موردجهتگ مد  او بسیار تقریوی است که رفتار کلی اس   را در تپه و درهگ خوب مد  میایرد. ااایننمی

 وجه به اینکهها است. با تممالعا  اوگ مبدود بود  ممالعا  آامایشگاهی او به شی  کس و ابتوار سنجی مد  خود با این شی 

 تر استداده کرد.های بزر توا  این مد  را برای شی توجهی بر اس   خواهد داشت. نمیتغییر کمی در شی گ ایر مابل

دادند. مقم  کانا   انجام درجه 5...° و 15°گ5.5° دره و تپه ااویه با هایکانا  برای آامایشگاهی کار[6] اممدی و انصاری

متر بوده است طو  مسمت  4.1رونده متر و طو  کانا  در مسمت باالرونده و پایینسانتی 11در  5به وور  مستمیلی با ابعاد 

 بررسی به سراایری و یویسراش بر ب وه هامتر بوده. آ  1..1متر و در پایین دست برابر  ...1افقی در مسمت باالدست برابر 

 .پرداختند جریا  دستپایین و باالدست در جریا 

ر  تجربی ر یس های م تلف را آنها ابتدا به وو به بررسی ر یمهای جریا  در اانویی پرداختند و همکارا  [7][8]2ایریکورا

 ansys CFXها با استداده اا نرم افزار . آ سپس با استداده اا مل بددی نتایج را با نتایج تجربی مقایسه کردند د.شناسایی کردن

ن نتیجه ای. و به بودم تلف  هایسربتبوور ااا با و  این ملگ تجم  مای  در اانویی . شرایط اولیهپرداختندساای جریا  به شویه

بررسی  ها درد. نقمه یعف کار آ رسیدند که با روح دو سیالی به خوبی می توا  شروع ر یس اس   در اانویی را پیشوینی کر

 درجه کار کردند. 5و  5 4ها با سه ااویه . آ یار نزدی  به هس و نزدی  به اف  بودکرد  اوایا بس

 15برای اوایای   لیه تجم  مای  در اانویی بپردااد و شویه ساایر شرایط اوبه بررسی جریا  دو فاای د این مقاله مصد دارد

 .اا کار ایریکوررا است انجام شود درجه که بسیار بزراتر
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 تعریف مساله -6
به ریا  ار جبررسی تشکیل اس   ناشی اا تجم  مای  در اانویی ی  دره پرداخته شده است. برای این ک قی  بهاین تبدر 

بددی مل اردیده است. روح مل جریا  استداده اا فرض همو   بود  و پیدا کرد  سمق مشترک با استداده اا روح وور  

 است. 1مجس سیا 

 

 
 : هندسه و ابعاد دره1شکل 

 

   معادالت حاکم -6-9

ساای سمق مشترک استداده شده برای شویهمجس سیا   اا روح ی جریا  دوفاایهاسیر ساای در کار مایر برای شویه

اا مد  ت  سیالی استداده  ملگردر این استداده شده است.  3اینترفوم ملگرو  2برای این کار اا نرم افزار متن باا اوپن فوماست. 

یی کسرمجمی نیز مباسوه جاجابهو برای هر سلو  مباسواتی ب وه بر مل معادال  پیوستگی و مومنتسگ ی  معادله  شودمی

  [9]. معادال  با فرض تراکس ناپایری به وور  ایر است.شودیم

 مومنتوم: یمعادله

(1)        T

s
+ . =- + . + +ρg+F
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V VV V V


       


 
 

 

sF   ناشی اا کش  سمبی:نیروی 

(.) sF = σk 

k :انبنای سمق مشترک 

(4) .
k= .
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 معادله جابجایی کسر مجمی:
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 + . U =0
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 :شودیمچگالی و لزجت سیا  اا رابمه ایر مباسوه 

(5)  1L G      

(.)  1L G      

انت اب اردیدگ در این مد  اا دو معادله   Kεم تلف تورب نسی امتبا  شد و مد   هایمد همچنین برای مل جریا  

  [10]کنند.شود. و سپس لزجت تورب نسی را اا رابمه ایر مباسوه میکمکی برای مباسوه لزجت تورب نسی استداده می

(5) 2

t

k
C





 

 

                                                           
Volume Of Fluid (VOF) 

Open FOAM 

interFoam 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  FD2015ها دهمین کنفرانس دینامیک شارهشانز

 9314 آبان 62-62، کرمانشاه، دانشگاه رازی

 

4 

 

 شرایط مرزی و فرض اولیه -6-6

و سربت توسعه یافته فرض شده است.  فشیار اتمسدرفرض سیربت یابت برای فاا ااا وجود دارد در خروجی نیز در ورودی 

ض اا این فر هاجوابشرط بدم لغزح در نظر ارفته شده است. با بررسی شرط تقار  در مرکز کانا  و یابت بود   هادیوارهبرای 

 در مرکز کانا  استداده شده است.

فرض اولیه  5. این مساله برای اندشدههس متصل درجه به  41متر است. که با ی  اانویی  4.1طو  هر مسیمت اا دره برابر 

درود در مالت اولیه در نظر ارفته شده  111و  51 گ51گ 41ویی توسط فاا مای  برابر م تلف بررسیی شید. دروید انسداد اان

 11رابر ارتداع کانا  بباال تر اا اانویی مرار داشییته باشیید. ی متر سییانت .همچنین مالتی را بررسییی کردیس که سییمق آب  اسیت.

متر بر یانیه سعی شده  1.تا  1م تلف برای فاا ااا اا  هایسیربتبا انت اب  سیانتی متر اسیت. 5سیانتی متر و بم  آ  برابر 

 مبدوده بزرای مورد بررسی مرار ایرد.

 

 و صحت سنجی استقالل از شبکه -6-3

و هوا با  هآ  اا آب پر بود سمق مقم  1.5برای بررسیی اسیتق   مل اا شیوکهگ تشکیل موج در اانویی دره در مالتی که 

اهمیت شیکل سیمق مشترک در تعیین الگوی جریا  برای   به دلیل .کرد بررسیی اردید اا آ  بوور میمتر بر یانیه  5سیربت 

 که تغییرا  سمق مشترک نسوت به تغییر شوکه ناچیز باشد. با توجه به شدشوکه را ریز بررسی استق   مل اا شوکهگ تا جایی 

 .یانیه وور  ارفت ..1  مساله بررسی در اما  بود ناپایا

با  .در راستای بم  است .1در راستای ارتداع و  21در راستای طو   1.21انت ابیگ  شوکه آمده دست بهبا توجه به نتایج 

ه جای کانا  بدر مرکز .  با شرط تقار  ق مابل موولی با مالت مل کامل مشاهده اردیدارسی شرط تقار  در مرکز کانا  انموبر

 11111.شوکه انت ابی دارای  درمجموع سانتی متر در راستای بم  استداده شد. 5..ارید در  .اا  ی مترگسانت 5ارید در  .1

    هر اام امانی در مدودبا اام تموی  پایر امانی در  پایدار برسد نسوتاًدر هر ر یس تا امانی که به مالتی  جریا  ارید است.

1e-5 و ایگا بایت  .ایگا هرتز و رم  4ای با سربت هسته 2ساای با استداده اا ی  پرداانده شویه هر. ساای شدهشوی یانیه

 سابت انجام شد. 51در مد  متوسط  طوربه

 

 

 

بررسی استق   مل اا شوکه در راستای طولی کانا   : . شکل

ارید در  5.1. و 1.21گ 11. گ4.1 اا باال به پایینبه ترتی  )

 راستای طو (

 
 

برسی استق   مل اا شوکه در راستای ارتداع کانا  )  : 4 شکل

ارید در راستای  1.1و  21گ 11گ 1.به ترتی  اا باال به پایین 

 ارتداع(
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 (1.و  .1گ .بررسی استق   مل اا شوکه در راستای بم  کانا  )به ترتی  اا باال به پایین  : 1 شکل

ولیگ به شویه ساای جریا  در ی  مسیر برای فیزی  ای با توجه به در دست نوود  نتایج تجربی جوبت سن رایب

. بر اساس کار تجربی که در آامایشگاه دشمل  .1.1و مای   1..1سربت ورودی ااا برابر جریا  را به ااای افقی پرداخته شد.

ساای انجام شده شویه [11]متری اا ورودی تشکیل شده است. 1.55دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است شروع اس   در 

ده و مد  تورب نسی که توییق داده شدگ شروع اس   آمدستبعدی و شرط تقار  در راستای بم  با ارید بهینه به 4در مالت 

 درود خما در پی  بینی شروع اس   است که بدد مابل موولی است. 5..متری بدست آورد که نشا  دهنده  1.59را در 

 

 و بحث روی نتایج نتایج  -6-4

 
 مشاهده شد. و ارتداع مای  هاسربت ه ااایم تلف ب الگوی جریا چهار  

دهد. جریا  ااا بووری اا سمق مای  پایین ااا و مجس کس مای  رخ می هایسربتماند  سیمق مشترک: این الگو در یابت 

 یابت فرض کرد. را آ توا  که می ایاونهااارد به کمی بر روی آ  می تأییر

 

 
 متر بر یانیه 5سانتی متر و سربت  4نمودار تغییرا  فشار در اانویی برای ر یس یابت در مالت ارتداع اولیه مای   : 5 شکل

 

که اا نمودار تغییرا  فشار نیز مش ص استگ جریا  مالتی پایدار دارد و فشار در اانویی هس مانند سمق مشترک  طورهما 

 بدو  تغییر و یابت است.

 

انویی ا دستپایینکند و مجس مای  نیز به طرف برداشتن می الگوی موجی : با افزای  سربت ااا سمق مای  شروع به موج

. و سمق مای  در مالت . ولی هنوا سیربت ااا برای مرکت داد  مای  به سیمت باالی سیراشیوی کافی نیستشیودمیمنبرف 

 بامی می ماند. جاشدهجابه
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آمده و بعد اا آ  به مالت پایدار  ودوج بهنمودار تغییرا  فشیار نیز نشیا  دهنده ی  نوسا  است که در اما  تشکیل موج 

 رسیده است.

 

 
 نمودار تغییر فشار در اانویی برای ر یس موجی ارتداع   . شکل

 متر بر یانیه 11سانتی متر و سربت ااا  4اولیه مای  

 

 

 
سانتی متر و  4ر یس موجی ارتداع اولیه مای   :5 شکل

یانیه با فاوله  1تا  1متر بر یانیه ) اا  11سربت ااا 

 یانیه( 5..1

 

ها توسط جریا  ااا شتاب ارفته این موج شوندمیبلندتری تشکیل  هایموجای : با افزای  سیربت مای  الیه-موجیالگوی 

   .دهدمیفیلمی اا مای  به سمت باالی سراشیوی مرکت  وور بهو مای  موجود در اانویی را 

 
 الیه ای-الگوی موجی نمودار تغییر فشار در اانویی برای :  2شکل

 متر بر یانیه 15سانتی متر و سربت ااا  4ارتداع اولیه مای  

 

 
 4الیه ای ارتداع اولیه مای  -الگوی موجی: 9  شکل

 یانیه ..1تا  1)اا متر بر یانیه  15سانتی متر و سربت ااا 

 یانیه ..1با فاوله  

تشیکیل شیده به مدری بزر  هسیتند که سمق کانا  را مسدود  هایموجباالی مای   هایمجسالیه ای: در -الگوی اسی  

جریا  این اسیی   ها اا بین رفته و مانند مالت مول ی  جریا  الیه ای  دسییتپایین. ولی به دلیل بدم وجود مای  در کنندمی

 ااا هایسربتتوسیط مای  مسیدود شده باشد در تمام  کام ًاین ر یس در مالتی که سیمق مقم  اانویی  .ماندمیبامی  هاآ ا ا

 شود.دیده می
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 یانیه( 1.15یانیه با فاوله  5..1تا  1متر بر یانیه)اا  5سانتی متر و سربت ااا  .1ای ارتداع اولیه مای  الیه-الگوی اس   :11شکل 

 
 متر بر یانیه 15سانتی متر و سربت  5ای ارتداع اولیه مای  الیه-تغییرا  فشار در اانویی برای الگوی اس   :11شکل 

 
داشت را داشت که در لبظه تشکیل اس   فشار در اانویی به شد  باال رفته این مقدار اا نمودار تغییر فشار این بر توا می

که  بعد اا اینمیزا  افزای  فشار با سربت ااا و مجس مای  رابمه مستقیس دارد. مول دیده نشده بود.  هایر یسافزای  فشار در 

 کند.نااها  افت پیدا میفشار  و شودمیه و مسیر بوور ااا باا اس   ت ری  شد و مای  نیز اا اانویی خارج شد

کار رایجی اسییت. هدف اا این کار تعیین مبدوده  دوفاای هایپژوه تهیه نقشییه الگوی جریا  در نقشییه الگوی جریا  :

هر  أییرت توا میکرد. همچنین  بینیپی است تا بتوا  بر اساس آ  رفتار جریا  را  مؤیرم تلف بر اساس پارامترهای  هایر یس

 مضاو  کرد. هاآ  تأییرپارامتر را بر روی الگوی جریا  بررسی کرده و در مورد نسوت 

 که طوریبهوابسته به مجس مای  مبووس است.  شد بهالگوی جریا   گنتیجه ارفت توا می آمدهستدبهبر اسیاس نقشیه 

 .شودمیم تلف تنها ی  ر یس مشاهده  هایسربتبه ااای  هامجسدر بعضی اا 
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 و ارتداع مای  مبووس در اانوییسربت ااا نقشه الگوی جریا  بر اساس : .1شکل 

 

 

 گیرینتیجه -3
 

کس ده شد. اار مجس مای  و سربت ااا ااا و مجس اولیه مای  مشیاه سیربتالگوی م تلف به ااای پارامترهای  1در اانویی 

ا با افزای  سییربت ااا ی چندانی ندارد. تأییرو بر روی مرکت ااا و فشییار سیییسییتس  ماندمیباشیید. مای  در انتهای اانویی یابت 

مقدار بیشینه  .نوسانی دارد در این مالت فشار سیستس  مالت شودمیی مشاهده کوچک هایموجدر  سیمق مشترک  مجس مای 

اار سربت ااا یا مجس مای  را باا هس افزای  دهیس دیگر کمتر اسیت.  هایمالتاین نوسیانا  اا مالت الگوی یابت بیشیتر و اا 

دره  سییرباالییکه اانویی را ترک کرده و به طرف  شییوندمیبه مدری بزر   آیندمی وجود بهکه در سییمق مشییترک  هاییموج

به مرکت خود  ایالیهو به شیییکل ی  ر یس  روندمیاا بین  هاموجکس بود  مجس مای  این  دلیل به. در آنجا کنندمیمرکیت 

در این  رددامیبا افزای  مجس مای  در اانویی مسیر مرکت ااا مسدود . اسیتالیه ای -این ر یس الگوی موجی .دهندمیادامه 

با مرکت اس   در سراشیوی به دلیل  .نام داردالیه ای -. این ر یس اس  فشیار سییسیتس به شد  افزای  خواهد یافتمالت 

 اس   ت ری  شده و مای  به شکل ر یس الیه ای به مرکت خود ادامه خواهد داد. گ  مسمتبدم وجود مای  در آ
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