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دادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری،-تهران .............................. 

مشخصات جت مایعهای مستطیلی بر اثرات استفاده از اریفیسسازی شبیه
 2محمدرضا مراد ،1محمدمهدی نصیری

 خیابان آزادی -تهران   دانشگاه صنعتی شریف، -2و1

 چكیده 

های مستطیلی برای تزریق جریان سازی اثر استفاده از اریفیسدر این مطالعه، شبیه

سازی جریان دو فاز، مایع در یک محیط گازی انجام گرفته است. اساس کار شبیه

باشد. ضمنا برای محاسبه بهتر جزئیات مربوط به استفاده از روش حجم سیال می

سازی اثرات آشفتگی استفاده ای مدلهای بزرگ برسازی ادیجریان از روش شبیه

فوم باز اپنافزار متنشده است. با توجه به موارد ذکر شده، از یکی از حلگرهای نرم

سازی جریان استفاده گردیده است. روند تغییرات طول شکست جت و برای شبیه

های جت مستطیلی در طی اعداد وبر همچنین بروز پدیده تغییر محور در جریان

باشند. به صورت ، مهمترین اهداف مورد بررسی ما در این پژوهش میمتفاوت

توان گفت با افزایش عدد وبر، شاهد افزایش طول شکست جت مایع خالصه می

هستیم. در حالی که با تبدیل اریفیس دایروی به مستطیلی، شاهد کاهش طول 

نسبت های مستطیلی با شکست جت خواهیم بود. پدیده تغییر محور نیز در جت

 باشد. منظری باال قابل مشاهده می

طول شکست جت مایع، دهانه مستطیلی، حل عددی،  واژه های كلیدی:

طول موج تغییر محور

مقدمه 

جریان دو فازی یکی از موارد بسیار پرکاربرد در صنایع مختلف از جمله 

صنایع پزشکی، کشاورزی، موتورهای احتراقی و انرژی و صنایع چاپ به 

رود. این کاربردهای گسترده منجر به افزایش تقاضا برای مطالعه شمار می

با توجه به کاربردهای های جریان چندفازی گردیده است. بیشتر مشخصه

مختلف اتمیزه شدن سیال، تبدیل توده مایع به قطرات دارای اهمیت بسیار 

بوده و بسیاری از تحقیقات در این زمینه، مختص به این موضوع زیای 

باشد. این مطالعات شامل بررسی عوامل موثر بر شکست جت مایع در می

با کمک تعاریف اعداد شرایط متغیر بوده است و اثرات این شرایط غالبا 

باشد، مورد ها میبدون بعد که نسبت نیروهای موثر بر این نوع جریان

های گیرند. از مهمترین اعداد بدون بعد در حوزه جریانارزیابی قرار می

𝑅𝑒رینولدز  توان به اعداد چندفازی می =
𝜌𝑉𝐿

𝜇⁄ وبر ،𝑊𝑒 =
𝜌𝑉2𝐿

𝜎⁄ ،

𝑂ℎآنسرج  = 𝜇

√𝜌𝜎𝐿⁄  و فرود𝐹𝑟 = 𝑉2

𝑔𝐿⁄ .اشاره کرد

ساوارت، ریلی و وبر جزو اولین محققینی هستند که در زمینه تزریق      

های بسیاری از این نوع اند و هریک مشخصهجت مایع به تحقیق پرداخته

متوجه وابستگی  [1] مثال ساوارتاند. برای ها را مشخص نمودهجریان

 [2] طول شکست جریان جت مایع به سرعت و قطر جت گردید. ریلی

تئوری مناسب برای پایداری جریان جت با صرفنظر از لزجت منتشر نمود، 

همچنین او تحقیقات بسیاری را نیز با در نظر گرفتن لزجت جریان به 

یرا کننده با در نظر گرفتن ترم لزجت، متوجه اثر م [3] انجام رسانید. وبر

های اخیر نیز  احمد و این ترم بر روی اغتشاشات جریان گردید در سال

  د.انمطالعاتی در زمینه شکست جت دایروی انجام داده [4] همکاران

ترین مباحث مورد بررسی در مورد شکست جت، شرایط و یکی از اولیه    

مشخصات اریفیسی است که جریان جت مایع از طریق آن در محیط گازی 

های دایروی، غالب شود. با توجه به دسترسی آسان به اریفیستزریق می

ها بوده است در حالی که مطالعات متمرکز به استفاده از این نوع اریفیس

های غیردایروی معطوف ر تحقیقات اخیر، توجهات به استفاده از اریفیسد

 گردیده است.

ها مقاله اولین تحقیقات صورت گرفته در زمینه اثرات نوع اریفیس     

های بیضوی باالترین است که طبق آن اریفیس [5] هوسین و هوسسین

اثرگذاری را بر مشخصات جریان جت مایع دارا خواهند بود. اکثر کارهای 

های غیردایروی به صورت تئوری و یا صورت گرفته مرتبط با اریفیس

های مستطیلی و یا تجربی بوده است و معموال به بررسی اثر اریفیس

 اند.بیضوی پرداخته

. های بیضوی منتشر گردیده استت متعددی در رابطه با اریفیسمقاال     

مطالعات امینی و های بیضوی مربوط به بیشترین مقاالت در مورد جت

بعدی برای به استخراج معادالت یک است که منجر [8-6] آبادیدولت

ها اثر ی آنباشند. در مطالعههای زمانی و مکانی جت بیضوی میناپایداری

نرخ رشد اغتشاشات بر طول شکست جت مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

های تجربی، بسیاری از نتایج تئوری خود را ها با انجام آزمایشدر نهایت آن

یکی از نیز  [9] اند. آزمایشات تجربی کاسیاپمورد ارزیابی قرار داده

های بیضوی است انجام شده در زمینه اریفیس تجربی مهمترین تحقیقات

های با نسبت منظری متفاوت بر طول شکست که اثرات استفاده از اریفیس

 جت و پدیده تغییر محور را مورد بررسی قرار داده است.

های های مستطیلی نسبت به اریفیسمطالعات مربوط به اریفیس     

اند. انجام گرفته تجربیبه صورت تماما بیضوی بسیار محدودتر است و 

های مستطیلی مربوط به شارما و فانگ آخرین مطالعات در رابطه با اریفیس

ها بر طول باشد که اثر این اریفیسمی [11] و همچنین وانگ و فانگ [11]

های مختلف جریان مورد بررسی شکست و پدیده تغییر محور را در رژیم

 اند.قرار داده

، تنها های غیردایرویدر زمینه مطالعات عددی برای استفاده از اریفیس     

های بیضوی در جت مایع یسمقاالت موجود به بررسی اثرات اریف

ای را در های گستردهسازیشبیه [12] آبادیفروردین و دولتاند. پرداخته

ها بر طول های منظری متفاوت و اثرات آنهای بیضوی با نسبتمورد جت

اند. شکست جت مایع و همچنین طول موج پدیده تغییر محور انجام داده

ها افزایش نسبت منظری )نسبت طول محور اصلی به محور طبق نتایج آن

افزایش طول موج تغییر  فرعی بیضی( منجر به کاهش طول شکست و

 ه مربوط به مراد و نصیریشد. آخرین مطالعات انجام شد محور خواهد

های بیضوی بر طول است که اثرات نسبت منظری اریفیس [14, 13]

mmnasiri92@gmail.comکارشناسی ارشد هوافضا،  -1

  هیئت علمی دانشکده هوافضا -2

Aero2016P466T9

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

سازی شکست، پدیده تغییر محور و اندازه قطرات بدست آمده را مورد شبیه

  اند.قرار داده

های در این مقاله برآنیم تا برای اولین بار اثر استفاده از اریفیس     

های جریان جت مایع را به ایروی، مستطیلی و مربعی بر روی مشخصهد

ها صورت عددی مورد تحلیل قرار دهیم. بدین منظور ابتدا اثر این اریفیس

های متفاوت بر روی طول شکست جت های یکسان و سرعتدر سرعت

گیرد. پدیده تغییر محور نیز یکی از پارامترهای مورد مورد ارزیابی قرار می

سی ما در این تحقیق خواهد بود. برای اطمینان از صحت نتایج بدست برر

مقایسه خواهیم نمود.  [11] نتایج تجربی فانگ و وانگها را با آمده، آن

استفاده شده است. روش مورد  فومباز اپنافزار متنسازی از نرمبرای شبیه

آوردن مرز مشترک سیال مایع و گاز روش حجم سیال استفاده برای بدست

سازی سازی از روش مدلباشد. همچنین برای افزایش دقت شبیهمی

فاده شده است. سازی اثرات آشفتگی استهای بزرگ برای شبیهادی

های دایروی، مربعی و مستطیلی با ها با در نظر گرفتن اریفیسسازیشبیه

سطح مقطع یکسان انجام گرفته است. با توجه به نوع مسئله؛ گاز موجود 

به صورت تقریبا ساکن در نظر گرفته شده و عدد وبر سیال گازی بسیار 

رعت مایع با توجه به را داراست اما س 1,14اندک بوده و مقداری برابر با 

متر بر ثانیه را خواهد  6تا  1,6سازی، مقادیر مختلفی بین نوع شبیه

 پذیرفت. 

 
 های جت مستطیلیمشخصه

به وجود آمده از اریفیسهای های ای مختص جتپدیده تغییر محور، پدیده

باشد که در آن با توجه به پایدارتر بودن سطح میو یا شبه بیضوی بیضوی 

دایروی نسبت به سطح مقطع بیضوی و همین طور اینرسی سیال، مقطع 

ر فرعی به صورت نوسانی جای محور اصلی جت خروجی از نازل با محو

  .(1)شکل   [13]شود. مرجع مقاله نصیریعوض می

که است کمترین مقدار انرژی سطح ایجاد  به تمایل کشش سطح      

می باشد. بنابراین در مایعی که از اریفیس همان سطح مقطع دایروی 

مستطیلی ابتدا به سمت حذف شکل مستطیلی خارج می شود، تغییر 

 بود.به سمت شکل دایره خواهد  ها و تبدیل شدن به بیضی و سپسگوشه

به دایره تبدیل شد این فرایند  مستطیلیاما زمانی که سطح مقطع جت 

متوقف نشده و با توجه به اینرسی حاصل از تغییر محورهای اصلی و فرعی 

یابد تا جایی که جای محور بیضی به محور دایروی، این فرایند ادامه می

این  شود. نکته قابل توجه این است که ازصلی و فرعی با یکدیگر عوض میا

شود چرا که دیگر شاهد حضور بعد رفتار جت مشابه رفتار جت بیضوی می

های تیز در ادامه حرکت سیال نخواهیم بود و همان پدیده تغییر گوشه

های جت بیضوی مشاهده گردیده بود، مشاهده محور که در جریان

عدد تغییر محور، شماره تکرار نقاط اوج و فرود جت مستطیلی) شود. می

باشد. طول موج تغییر محور نیز تغییر محور(، از خروجی اریفیس می پدیده

شود. به عبارت به فاصله بین دو نقطه اوج یا فرود در سطح جت گفته می

دیگر، به فاصله بین دو عدد تغییر محور زوج یا دو عدد تغییر محور فرد، 

رود گویند. ضمنا به ازای حضور هر نقطه اوج و فطول موج تغییر محور می

در مسیر جت مایع، یک عدد تغییر محور اختصاص خواهد یافت. برای 

 کمک گرفت. 1 شکلتوان از درک بهتر این تعاریف می

دهنده تغییرات نسبت منظری جت مستطیلی به عنوان عامل نشان     

هندسه اریفیس برابر با نسبت طول ضلع بزرگ مستطیل به طول ضلع 

ترتیب افزایش نسبت منظری به معنی باشد. بدین کوچک مستطیلی، می

. هر باشدتر شدن اریفیس میفاصله گرفتن از هندسه مربع و مستطیلی

چند که در مطالعه حاضر مساحت تمام اریفیسها یکسان در نظر گرفته 

شکل هندسی اریفیس روی ضریب تخلیه نیز تاثیر میگذارد. شده است، اما 

ریفیسهای دایروی، مستطیلی و این تاثیر در افت فشارهای مختلف برای ا

بیضوی قبال مورد بررسی قرار گرفته و اختالف کمی را نشان میدهد که 

 . [13] ممکن است در شرایطی بتوان این اثر را ناچیز در نظر گرفت
 

 معادالت حاكم

سازی جریان جت از یکی از حلگرهای کد متن باز اپن فوم برای شبیه

سازی جریان چندفازی سه استفاده شده است. این حلگر مختص شبیه

بعدی تراکم ناپذیر به کمک روش حجم سیال است. تنش سطح بین هوا و 

 آب نیز برابر با 
𝐍

𝐌
رض شده است. در روش است و سیال آب نیوتنی ف 10/1 

حجم سیال مقداری برای نسبت کسر مایع به گاز در هر لحظه اختصاص 

گاه کسر حجمی یابد. برای مثال اگر سلول کامال حاوی مایع باشد، آنمی

حجمی آن صفر خواهد بود و در و اگر کامال حاوی گاز باشد، کسر  1آن 

نسبت کسر مایع  و صفر را خواهد پذیرفت. 1غیر این صورت مقداری بین 

نیز به صورت شرط مرزی و شرط اولیه در نظر گرفته شده  (𝜸)به گاز 

تمامی نقاط و برای  1است. مقدار اولیه این نسبت برای ورودی برابر با 

 .[13]دیگر برابر با صفر است

 

معادالت حاکم، معادالت ناویر استوکس شامل معادله پیوستگی و      

معرف چگالی، سرعت، فشار، لزجت، و   �⃗⃗�و  ρ،�⃗⃗�  ،𝝁مومنتوم هستند که 

𝐦جاذبه هستند. مقدار جاذبه برای مسئله ما برابر با مقدار

𝐬𝟐
در نظر  8/9 

 شده است. گرفته

(1) 𝛁. �⃗� = 𝟎 

(2) 

𝝏

𝝏𝒕
( 𝝆�⃗⃗� ) +  𝜵. (𝝆�⃗⃗� �⃗⃗� ) = −𝜵𝑷 + 𝜵. [𝝁(𝜵�⃗⃗� + 𝜵�⃗⃗� 𝐓)] + 𝝆�⃗⃗� 

+ �⃗⃗�  

(3) 
 

𝝆 = 𝝆𝒍 + 𝝆𝒈(𝟏 − 𝜸) 

(4) 
 

𝝁 = 𝝁𝒍 + 𝝁𝒈(𝟏 − 𝜸) 

(5) 
 

�⃗⃗� = 𝝈𝜿𝜵𝜸 

(6) 
 

𝜿 = −𝜵. (
𝜵𝜸

|𝜵𝜸|
) 

نیروی تنش سطح است که تابعی از تنش   �⃗⃗�الزم به ذکر است که      

سطح و انحنای سطح و گرادیان کسر حجمی است. ضمنا با توجه به 

ی بقای کسر حجمی نیز به معادالت استفاده از روش حجم سیال معادله

آوردن دقیق مرز مشترک، شود و با توجه به نیاز ما برای بدست اضافه می

معادله تراکم مصنوعی نیز از معادله اصالحی کسر حجمی که به آن 

 گویند، استفاده شده است.می

(0) 𝝏

𝝏𝒕
( 𝜸) +  𝜵. (𝜸�⃗⃗� ) + 𝜵. [�⃗⃗�  𝒓𝜸(𝟏 − 𝜸)] = 𝟎 

های بزرگ سازی ادیمدل توربوالنسی مورد استفاده نیز مدل شبیه    

گام زمانی اولیه است که در آن از مدل اسماگورینسکی استفاده شده است. 

𝟏برابر با  × ثانیه بوده است که توسط عدد کورانت اعالم شده   𝟏𝟎−𝟔

شود. در این حل برای جلوگیری از ناپایداری حل عدد کورانت اصالح می

 .انتخاب شده است 5/1کوچکتر از 
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 هندسه مسئله مورد بررسی

متر، که ورودی میلی 4×51×4هندسه مسئله عبارت است از مکعبی با ابعاد 

متر برخوردار است. برای میلی 1,3جریان در آن از قطری معادل 

 1,10های کارتزین با فاصله از شبکهی حل نیز سازی هندسهگسسته

دایره، مربع و های ورودی این هندسه، متر استفاده شده است. اریفیسمیلی

ابعاد  باشند.متر میمیلی 1,3که همگی دارای قطر معادل مستطیل هستند 

 باشند.قابل مشاهده می 2شکل ها در این اریفیس

شرایط مرزی نیز عبارتند از مقدار فشار ثابت روی دیوارها و خروجی      

برابر با فشار اتمسفر و شرط مرزی ورودی نیز به صورت سرعت با مقدار 

مشخص و ثابت تعریف شده است. فشار ورودی نیز به صورت گرادیان فشار 

توجه به شرط عدم لغزش، صفر تعریف شده است. ضمنا روی دیوارها با 

توانید از ک بهتر هندسه حل میشرایط سرعت صفر برقرار است. برای در

  استفاده نمایید. 2شکل 

تر مرز مشترک سطح مایع و گاز و با توجه به سازی دقیقبرای مدل     

های حوزه حل، از روش اصالح دینامیک های افزایش تعداد سلولهزینه

که استفاده شده است. در این روش حلگر به سازی شبشبکه برای مدل

کمک تعریف کسر حجمی و با توجه به حضور سیال مایع در هر یک از 

نماید که این فرایند توسط رابطه ها، اقدام به ریز کردن شبکه میسلول

0 < 𝛾 ≤ ی که توسط شود. این روند با توجه به تعداد دفعاتمشخص می 1

توانید رد. برای درک بهتر این روش میگیگردد، تکرار میکاربر مشخص می

سازی ما، برای استقالل از شبکه، از کمک بگیرید. در شبیه 3از شکل 

های ما با سازیاستفاده شده است اما در اکثر شبیه 4و  2،3تعداد تکرار 

 ، استفاده شده است.3توجه به روند استقالل از شبکه از تعداد تکرار 

 
 نتایج

گیرد. بدین سازی مورد ارزیابی قرار میمربوط به شبیهدر این قسمت نتایج 

ها بر طول شکست و استقالل از شبکه را منظور ابتدا اثرات این اریفیس

بررسی خواهیم نمود. سپس نتایج مربوط به پدیده تغییر محور اریفیس 

 گردد.مستطیلی ارائه می

سازی برای سه اریفیس نتایج شبیهیک نمونه از دهنده نشان 4شکل      

در این شکل، شکست جت به ازای باشد. مستطیلی میدایروی، مربعی و 

 5شکل  های متفاوت تصویر شده است.مستطیلی و به ازای سرعت اریفیس

ها سازی برای طول شکست اریفیسنمودار نتایج کلی بدست آمده از شبیه

صحت سنجی  [11]فانگ است که با نتایج تحقیقات تجربی وانگ و 

  گردیده است.

توان اثرات سرعت بر طول شکست جت را می 5و  4. با دقت در شکل      

با توجه مشاهده نمود. طبق این نتایج هرچه سرعت جت مایع افزوده شود، 

که منجر به میرا شدن اثرات اغتشاشات خواهد  به افرایش اینرسی سیال

مشخص  5گونه که از شکل همانشد، طول شکست افزایش خواهد یافت. 

باشد. پس از است، اریفیس مستطیلی دارای کمترین طول شکست جت می

 آن، اریفیس مربعی دارای کمترین طول شکست خواهد بود و اریفیس

دارای بیشترین طول شکست جت خواهد بود. دلیل این امر بیشتر دایروی 

های دایروی های مستطیلی نسبت به جتبودن نرخ رشد اغتشاشات جت

همچنین از شودها میاست که منجر به کاهش طول شکست این نوع جت

گونه که از این شود. همانبرای صحت سنجی نتایج نیز استفاده می 5شکل 

های پایین دارای دقت بیشتری ایج ما در سرعتشکل مشخص است، نت

های باالتر، دقت حل ما کاهش خواهد یافت. اما در هر است اما در سرعت

 حال روند نتایج به خوبی با روند نتایج تجربی مطابقت دارد.

 

دهنده استقالل شبکه ما از حل  برای اریفیس نیز نشان 6شکل       

متر بر ثانیه و به ازای اصالح  6 و 2،4های مستطیلی به ازای سرعت

مرتبه خواهد بود. طیق این شکل گرچه به ازای  4و  3، 2دینامیک شبکه 

های سازیهای شبیههر سه مقدار تکرار اصالح دینامیک شبکه روند پاسخ

گونه که مشخص است دقت ما مشابه نتایج تجربی است، اما همان

شبکه به نتایج تجربی بیشتر  مرتبه اصالح دینامیک 4های مربوط به پاسخ

مرتبه اصالح دینامیک شبکه  4تا  3است. اما نکته مهم تفاوت اندک بین 

مرتبه اصالح دینامیک شبکه است. به  3تا  2نسبت به تفاوت بیشتر بین 

بار اصالح  3همین خاطر و برای کاهش هزینه زمانی محاسبات از روش 

 خواهد شد.ها استفاده سازیدینامیک شبکه برای شبیه

تغییرات طول موج تغییر محور  اریفیس مستطیلی با سرعت  0شکل       

، به خوبی 4دهد. طبق نتایج این شکل و همچنین شکل را نشان می

افزایش سرعت جت مایع، طول موج تغییر محور  مشخص است که با

افزایش خواهد یافت. این افزایش به صورت نسبتا خطی و با شیب تقریبا 

شود. دلیل این اتفاق، افزایش اینرسی سیال با افزایش نجام میثابت ا

باشد. با توجه به ثابت بودن تقریبی پدیده تغییر محور در صفحه سرعت می

مقطعی جت، و با توجه به افزایش سرعت در جهت محور اصلی، فرایند 

ای بیشتر اتفاق خواهد افتاد. نتایج حاصل از تغییر محور در فاصله

، به خوبی روند تغییرات طول موج تغییر محور را نشان سازیشبیه

دهند اما نتایج مقدار دقیق طول موج تغییر محور دارای اندکی خطا با می

 باشد. نتایج تجربی می

 
 بندیگیری و جمعنتیجه

های غیر سازی به ازای استفاده از اریفیسطبق نتایج حاصل از شبیه

دایروی )مربعی و مستطیلی( شاهد کاهش طول شکست خواهیم بود که 

سنجی شده است. این صحت [11] فانگ و وانگاین نتایج با نتایج تجربی 

کاهش طول شکست به دلیل افزایش نرخ رشد اغتشاشات به ازای استفاده 

از اریفیس مستطیلی نسبت به اریفیس دایروی است که منجر به کاهش 

طول شکست جت خواهد شد. عالوه بر این، پدیده تغییر محور و طول موج 

 تغییر نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

سازی، به ازای استفاده از اریفیس مستطیلی بق نتایح حاصل از شبیهط     

شاهد حضور پدیده تغییر محور خواهیم بود. طول موج تغییر محور با 

افزایش سرعت به صورت خطی افزایش خواهد یافت. دلیل این افزایش 

باشد. عالوه بر این، در لحظه طول موج نیز، افزایش اینرسی جت مایع می

مایع از اریفیس مستطیلی، شاهد جت مایع با سطح مقطع خروج جت 

ها و مستطیلی خواهیم بود که با پیشروی جت، شاهد محو شدن گوشه

تبدیل آن به بیضی خواهیم بود. در ادامه پدیده تغییر محور که در 

 شود. های بیضوی مشاهده گردیده بود، تکرار میجت

 

 قدردانی
های ابری دانشگاه العه از پردازندههای این مطسازیبرای انجام شبیه

گذاری خود را از صنعتی امیرکبیر استفاده گردیده است، لذا تشکر و سپاس

داریم. ضمنا الزم است که از همکاری مسئوالن این سایت اعالم می

های جناب مهندس سید رحمان پژمان در جهت تالیف این مقاله همکاری

 نیز تشکر نماییم.
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سازی برای جت مستطیلی به ازای نتایج حاصل از شبیه -4شكل 

 های متفاوتسرعت
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