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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران

  1393اسفند 14تا  12ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره،  تهران،سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی

  
  

Aero2015P5

  با استفاده از زي عددي جریان سیال در محیط متخلخلساشبیه

  هاي بزرگسازي گردابهرهیافت شبیه

4، آرمن آدامیان3رهنی، محمد طیبی 2می، محمدرضا سلی1مهرداد ترابی

  ، دانشکده فنی مهندسیمی، واحد تهران مرکزيدانشگاه آزاد اسال -4و1

نشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوافضادا -3و2

  

  

  

  چکیده

هاي خاصی توسط رهیافت سازي جریان آشفته در محیط متخلخلشبیه

 اي یابا استفاده از مدلهاي صفر معادله صورت پذیرفته که بیشتر آنها

در همین . اندگیري شده زمانی مدلسازي و بررسی شدهمعادالت میانگین

زمینه و در راستاي بهبود بخشیدن مدلسازي جریان آشفته در محیط 

و  ودشمیهاي بزرگ استفاده سازي گردابهمتخلخل از رهیافت شبیه

هندسه تحت بررسی  .گیردکمیتهاي جدیدي مورد ارزیابی قرار می

 بوده که به صورتح مقطع مربع، دایره و بیضی وهایی با سطسیلندر

 تنها یک واحد ساختاري از مجموعه محیط متخلخل و کرار شدهمتناوب ت

نتایج . تا بتوان هزینه محاسباتی را حد امکان کاهش داد شودانتخاب می

 Q-criterion یسیته واین مطالعه به بررسی تغییرات تولید انتروپی، ورت

پردازد که تعدادي از آنها براي اولین بار در محیط متخلخل با دیدگاه می

ر هاي بزرگ مورد بررسی قراسازي گردابهمیکروسکوپیک و روش شبیه

دهنده تغییرات انتروپی و ورتیسیته در نتایج موجود نشان. گیردمی

هاي متفاوت بصورت هماهنگ با یکدیگر بوده و میتوان استنباط هندسه

کرد که افزایش دادن گرادیان سرعت همانند تبدیل هندسه از سطح مقطع 

انرژي ورودي  نیازمند و شده مربع، منجر به افزایش تولید انتروپیدایره به 

همچنین محاسبه . محیط متخلخل هستیم براي تولید جریان در يباالتر

Q ژي بیشتري از سیال را نرط داراي فشار کمتر ادهد که نقانشان می

. دهندي را از خود نشان میگونه بیشترو خصوصیات ورتکس جذب کرده

که محیطهاي متخلخل متشکل از سیلندرهاي با سطح  ودهقابل توجه ب

مقطع مربع، دایره و بیضی به ترتیب داراي بیشترین جریان برشی دنباله و 

.باشنددر نتیجه بیشترین درگ می

تولید  -  هاي بزرگسازي گردابهشبیه - محیط متخلخل: کلمات کلیدي

  تغییرات شرایط مرزي -انتروپی 

  

  مقدمه

سازي جریان آشفته در محیط متخلخل از مباحث مجادله برانگیز دو شبیه

آن  باشد که محققان با دیدگاههاي متفاوت به بررسیي اخیر میدهه

به بررسی جریان آشفته در محیط  [1]لموس پدراس و دي. اندپرداخته

آنها . پرداختند k-ɛمتخلخل با استفاده از دیدگاه ماکروسکوپیک و روش 

گیري رینولدز، ابتدا میانگین(مکانی - گیري زمانیبا استفاده از میانگین

رعت و با بهره گیري از قابلیت گذردهی، س) گیري حجمیسپس میانگین

دارسی و ضریب ثابت ترمهاي جدید ظاهر شده در معادله انرژي جنبشی 

به  [2]ناکایاما وکواهارا . آشفتگی و نرخ اضمحالل آشفتگی را تعیین کردند

  

آنها تعیین ترمهاي جدید . پرداختند با ایده متفاوت بررسی موضوع مشابه

مشخصه  را منوط به تعیین ضریب تخلخل و طول k-ɛموجود در معادالت 

با انجام آزمایش بروي  [3]گو و همکاران . ذرات محیط متخلخل دانستند

 [2]و  [1]ه شده توسط ئبستر پوشیده شده از ذرات به مقایسه مدلهاي ارا

به منظور تحلیل محیطهاي  [2]نتایج آنها حاکی از برتري مدل . پرداختند

به  [4]نیموري و همکارانش . باشدداراي بستر پوشیده شده ذرات می

براي جریان آشفته در محیط متخلخل همراه با  [2]و  [1]مقایسه مدلهاي 

ه ئنتایج آنها نشان داد که در این مورد مدل ارا. واکنش شیمیایی پرداختند

لموس مطابقت بیشتري را با دادههاي شده از طرف پدراس و دي

ه مطالعه بستر ذرات تشکیل ب [5]شمس و همکاران . آزمایشگاهی دارد

آنها از روش میکروسکوپیک براي . اي پرداختنددهنده واکنش دهنده هسته

هاي بزرگ همراه سازي گردابهمدلسازي محیط متخلخل و از روش شبیه

استوکس - براي مشکل بستن معادالت ناویر WALEاي با مدل زیرشبکه

 تر پوشیده شده ازبس به بررسی میکروسکوپیک [6]حسن . استفاده کردند

هاي بزرگ و مدل زیر سازي گردابهمحیط متخلخل همراه با روش شبیه

  .اي اسماگورینسکی پرداختشبکه

باشد که در محیط هدف از مطالعه جاري بررسی پارامترهایی می     

متخلخل از دیدگاه میکروسکوپیک مورد بررسی کافی قرار نگرفته و تعیین 

تغییر شکل ذرات تشکیل دهنده (شرایط مرزي  این موضوع که تغییرات در

ورتیسیته و کمیتی  اتی در میدان تولید انتروپی،چه اثر) محیط متخلخل

سه سطح  .ایجاد خواهد کرد) تنامتغیر دوم گرادیان سرع( Qهمچون 

مورد بررسی قرار  0.84مقطع مربع، دایره و بیضی همراه با ضریب تخلخل 

نمایش  1سطوح مقطع مربع، دایره و بیضی در شکل اي از نمونه. گیردمی

، مقدار طول مشخصه H=1همچنین با در نظر گرفتن . داده شده است

  .شودتعیین می 1ذرات تشکیل دهنده محیط متخلخل مطابق با جدول 

  

  مقادیر طول مشخصه ذرات سازنده محیط متخلخل -1جدول

  طول مشخصه  )φ( ضریب تخلخل  عمقط سطوح

1  مربع −
��

��
=φ  D=٠.۴

1  دایره −
���

��
=φ  R=٠.٢٢۵۶٨

1  بیضی −
���

��
=φ  a=٠.١٨

b=٠.٢٨٣

  

افزاري براي ساخت هندسه و شبکه بندي آن از بسته نرم     

ANSYS14.0  و ازANSYS FLUENT 14.0 حل معادالت حاکم  براي

  .در هر سه سطح مقطع استفاده شد) پیوستگی و ممنتوم(

torabimce@yahoo.comدانشجوي کارشناسی ارشد،  -1
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  دلسازي فیزیکی وریاضیم

-باشد، مرزهاي باالییبا توجه به اینکه محیط مورد بررسی متخلخل می

چپ به صورت کوپل با یکدیگر شرط -پشتی و راست-پایینی، جلویی

گونه شرط مرزي وروردي بدین معنی که هیچ. آورندپریودیک را فراهم می

له وجود ندارد و تنها راه تولید جریان استفاده از ئسو خروجی براي م

در جهت  0.00035در همین زمینه از مقدار نیروي . باشدنیروي بدنی می

استفاده شد، که مقدار عدد رینولدز برحسب سرعت ها xمثبت محور 

با توجه به تحقیق . تغییر میکرد 600-400دارسی و قطر ذرات در محدوده 

جریانهاي درون محیط متخلخل با  [7]انجام شده از طرف دیبس و ادوارد 

  .شوندآشفته محسوب می 300عدد رینولدز بیش از 

و ممنتوم را در نظر بگیریم، اگر معادالت فیلترگیري شده پیوستگی      

  :دانست) 2(و ) 1(میتوان آنها را مطابق با روابط 
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رابطه زیر باشد که مطابق با اي میدر معادله فوق ترم آخر تنش زیرشبکه

  :شودتعریف می

)3                                 (
ij i j i ju u u u    

  

	( البته عالمت  ندهنده مقدار فیلترگیري شده براي کمیات متفاوت نشا) ̅

هاي براي تخمین اثرات گردابه WALE[8]اي روش زیرشبکه. باشدمی

این روش . استفاده قرار گرفتهاي بزرگتر مورد کوچکتر از شبکه بر گردابه

  :زنداي را تخمین میمقدار لزجت زیر شبکه) 4(با استفاده از رابطه 
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sL شودمقدار طول مشخصه شبکه بوده که بصورت زیر تعیین می:  

)5  (                             min( , )s wL d C   

  

کارمن، ثابت فونd  فاصله تا نزدیکترین دیواره و مطابق با  

)6                                    (
1

3( )x y z      

  

dکمیت. شودمحاسبه می
ijS شودبصورت زیر مرتبط با گرادیان سرعت می:  
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اسماگورینسکی مزیت روش مذکور در مقابل روشهایی همچون دینامیکی و 

را میتوان استفاده از نرخ کرنش و چرخش بصورت همزمان در لزجت 

اي در جریان آرام، توانایی در اي، صفر شدن لزجت زیرشبکهزیرشبکه

تشخیص انتقال از رژیم آرام به آشفته و تنظیم مقدار متناسب با دیواره 

به WALEدالیل ذکر شده را میتوان کافی براي انتخاب روش . دانست

  .اي در نظر گرفتعنوان مدل زیرشبکه

اه ماکروسکوپیک توسط تولید انتروپی در محیط متخلخل از دیدگ     

مورد  [10]و تسنیم و همکارانش  [9]همچون محمود و راسر  محققانی

ارزیابی قرار گرفته است، در صورتی که بررسی این موضوع از دیدگاه 

آرام یا آشفته بجاي گذاشته میکروسکوپیک سواالت زیادي را در رژیم 

  :زیر در نظر بگیریم تولید انتروپی را مطابق بصورت اگر رابطه. است

)9                          (2

2
0 0

( )g e nS T
T T
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له جاري مقدار ترم اول صفر ئعدم وجود انتقال حرارت در مسبا توجه به 

با اعمال . باشداتالف لزجی میبوده و تمامی تولید انتروپی تنها بر اثر ترم 

زیر را در  رابطه تولید انتروپی میتوان رابطهبروي  LESفیلتر موجود در 

  :نظر گرفت
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بروي توان دوم از مشتقات  LESباشد فیلترر که مشخص میهمانطو

در . باشدسرعت اعمال شده است و محاسبه مستقیم آنها غیرممکن می

 ئههمین زمینه و براي حل مشکل بستن معادله فوق میتوان از روش ارا

آنها ترم فیلترگیري شده . بهره برد [11]شده توسط معین و همکاران 

  :اتالف ویسکوز موجود در معادله انرژي را بصورت زیر بازنویسی کردند
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از طرف ترم دوم را در مقابل ترم اول ناچیز و آنرا سپس اثرات اعمال شده 

اگر از بحث فوق استفاده شود، میتوان معادله تولید انتروپی . حذف کردند

  :هاي بزرگ را بصورت زیر بازنویسی کردسازي گردابهدر روش شبیه
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باشد توسط زیاد می اثرات چرخش در آن احی از جریان کهتعیین نو     

-تعدادي از آنها نواحی کم. محققان زیادي مورد مطالعه قرار گرفته است

دانستند و تعدادي دیگر فشار را عامل اصلی براي تولید این مناطق می

در . در نظر گرفتند سیته زیاد و کرنش کم را عامل اساسیشدت ورتی

ته شده از معادله پواسن بوده و برگرفQ-criterionصورتی که کمیت 

تغییرات فشار، کرنش و ورتیسیته را به صورت همزمان براي تعیین ورتکس 

رابطه مورد استفاده براي کمیت مذکور بصورت . مورد محاسبه قرار میدهد

  :باشدزیر می

)12                (
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( 2 )
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i j i j

j j

p
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، شدت کرنش کم و شدت ورتیسیته تاکید این رابطه بر نواحی با فشار کم

در واقع استفاده همزمان از سه مورد . باشدمی) براي تعریف ورتکس(زیاد 

و شدت ورتیسیته براي λنسبت به  Qمذکور را میتوان عامل برتري 
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الزم بذکر است که در مطالعه جاري از . تشخیص ورتکس در نظر گرفت

  .استفاده خواهد شد Qمقدار نرمال شده 

، یمکان سازيگسسته اختالف مرکزي مرزي مرتبه دوم براي روش     

ل براي و الگوریتم سیمپ یزمان سازيگسسته روش ضمنی مرتبه اول براي

 500000شبکه مورد استفاده داراي . فشار استفاده شد-کوپلینگ سرعت

CFLعدد . باشدگره بوده که در نزدیکی دیواره داراي غلظت باالتري می

در نظر گرفته شد و گام زمانی براي سطح مقطع مربعی، دایروي  0.5برابر 

  .تعیین شد 0.065و  0.06، 0.04و بیضوي به ترتیب برابر با 

RANSها با استفاده از رهیافت سازيالزم بذکر بوده که تمامی شبیه     

بدین ترتیب که . شدداردهی اولیه میمق k-ɛون چلهایی همدو م

پیش رفته و ��10پردازشهاي مورد نظر تا رسیدن به مقدار باقیمانده 

سپس با استفاده از روش ورتکس تصادفی، نوسانات الزمه به میدان سرعت 

  .دانجام شLESدر نهایت پردازش اصلی مرتبط با روش . شداضافه می

  

  نتایج

دایره و بیضی را در شکل  اگر مقادیر تولید انتروپی در سطوح مقطع مربع،

در شکل مربع، در نواحی از . بریممشاهده کنیم، به کاهش آن پی می 2

افتد و در نواحی چسبیده به دیواره داراي جریان که جدایش اتفاق می

البته با کمی دقت میتوان سهم . بیشترین مقدار تولید انتروپی هستیم

دلیل این امر را . ده کردبیشتر تولید انتروپی در دیواره مرکزي را مشاه

. میتوان، مقدار شبکه ریزتر استفاده شده براي دیواره مرکزي در نظر گرفت

براي تعیین انتروپی در  LESاینکه تحقیق جاري از رهیافت با توجه به

تر مورد کند، ترجیحا در ابتدا نواحی حساسمحیط متخلخل استفاده می

در مجموع مقدار تولید انتروپی در محدوده . ندبررسی قرار گرفت

10��� < ���� < قسمتی اگر به سطح مقطع مربعی و  .باشدمی ��10

مانع وجود دارد توجه شود، میتوان افزایش تولید  از جریان که قبل از

نکته ذکر شده در مورد بیضی (دید وپی را در ناحیه بعد از ربع مربعهاانتر

اي با ش انتروپی در این قسمت، مطابقت ویژهافزای. )باشدهم صادق می

آنها تغییرات . ه شد، داراستئارا [13]آنچه که از طرف قاسمی و همکاران 

انتروپی را در مورد الیه مرزي تشکیل شده بروي صفحه تخت همراه با 

گرادیان فشارهاي متفاوت مطالعه کردند و نتیجه گرفتند که افزایش 

آرام به آشفته، افزایش  رژیم ر فرآیند انتقال ازتسریع دگرادیان فشار باعث

ذرات چسبیده به  ، افزایش تمایل براي جداشدنساختارهاي سه بعدي

و در نتیجه باال رفتن هدررفت  )از جریان یحتی بازگشت بخش(دیواره

نیز  اگر به ناحیه بعد از ربع مربعها. دشومی) افزایش تولید انتروپی(انرژي 

، افزایش )کاهش سرعت(توجه گردد، میتوان دور شدن خطوط جریان 

در صورتی که با  .باال رفتن اتالف را مشاهده کردگرادیان فشار نامساعد و 

میتوان از جداشدن زود هنگام ) گرادیان فشار مساعد(کاهش گرادیان فشار 

ان از میتوان بیان داشت که با عبور جری.[13]الیه مرزي جلوگیري کرد

نزدیک (مانع اصلی و نزدیک شدن به ربع موانع، مقدار سرعت افزایش یافته 

و همین امر باعث فشرده شدن الیه مرزي ) شدن خطوط جریان به یکدیگر

هاي جانبی، پخش کمتر اثرات لزجت، جلوگیري از پدیده وارهموجود در دی

)  کاهش نرخ انرژي مصرفی(در نتیجه تولید انتروپی کمتر جدایش و

  .شودمی

میتوان رفتار ورتیسیته را براي  3از طرفی دیگر با توجه به شکل      

دهنده شکل مذکور نمایش .مشاهده کرد شکال مربع، دایره و بیضیا

تغییرات سه بعدي ورتیسیته بوده که به عنوان مثال در سطح مقطع مربع، 

در واقع . باشدبیشترین ورتیسیته در ناحیه جدایش سیال از لبه کناري می

-قابل تشخیص می) z<0.5لبه با (اي از ورتکس در محل جدایش نمونه

، در سطح فوقانی مربعبراي وضوح بیشتر، بردارهاي ورتیسیته در . باشد

ي فوقانی مربع و محل جدایش اگر به لبه. نمایش داده شده است 4شکل 

ه شده ئمطابق با تعریف ارا 1اسبیاي از ورتکس نعلسیال توجه شود، نمونه

در صورتی که با مراجعه به . دیده خواهد شد [12]توسط معین و همکاران 

کانتورهاي سه بعدي انتروپی، میتوان مقدار بیشینه کمیت مذکور را در 

با مقایسه کانتورهاي تولید . اسبی در نظر گرفتنقطه تشکیل ورتکس نعل

نتیجه گرفت که نواحی با ورتیسیته انتروپی و بردارهاي ورتیسیته، میتوان 

  .باشندمی) تولید انتروپی بیشتر(باال همان قسمتهاي هدررفت انرژي سیال 

بعد و مورد با استفاده از توان دوم شدت کرنش بی Qکانتورهاي کمیت      

کاهش مقدار این کمیت   5با مشاهده شکل . د گرفتناستفاده قرار خواه

بیشترین . شوددیده می به ترتیب و بیضیدر سطوح مقطع مربع، دایره 

نواحی مستعد براي تولید ورتکس نقاط ایستایی برخورد جریان با مانع 

با برخورد جریان به مانع اصلی ناحیه . باشنداصلی و نواحی پشت مانع می

شود که اگر به حرکت سیال در امتداد این قسمت توجه پرفشاري ایجاد می

به عنوان مثال شکل دایروي . ار را مشاهده کردگردد، میتوان نواحی کم فش

ناحیه دیگري که در . باشدداراي خصوصیت ذکر شده در ناحیه برخورد می

باشد، محل در آن قابل توجه می Qپشت سیلندر قرار گرفته و مقدار 

بدین ترتیب که با تولد این پدیده، نواحی مستعد . است 2ریزش گردابه

شده ئه یابند و با توجه به تعریف اراافزایش میچرخش زیاد و کرنش کم 

با . باشندباالیی می Qنواحی مذکور داراي مقدار کمیت ) 12(رابطه در

- عبور جریان از سیلندر، ناحیه کم فشاري در پشت جسم قابل رویت می

دلیل . باشد که در سطح مقطع مربعی نسبت به دایره و بیضی برتري دارد

هاي جلویی و پشتی جسم بوده شدن سیال از لبه ي جدااین امر در نحوه

که مربع، دایره و بیضی به ترتیب تغییرات بیشتري را به جریان تحمیل 

همچنین با توجه به شکل مربعی، نواحی تماس الیه مرزي . کنندمی

، مقدار قابل توجهی تشکیل شده در پشت مانع دیوارههاي جانبی و دنباله

براي بیضی، وري که نکته مذکور در مربع و بط. باشندرا دارا می Qاز 

دلیل اصلی . ح بیشتري را داراستکمیتهاي ورتیسیته و تولید انتروپی وضو

در مورد این پدیده هنوز بطور کامل شناسایی نشده است، اما میتوان تلفیق 

شدن دو نوع الیه برشی با خصوصیات متفاوت را یکی از دالیل احتمالی در 

ي عدم لغزش بروي دیواره و ورتکسهاي حاصل از شرط مرز. نظر گرفت

هاي عامل اصلی براي پخش اثرات دیواره و بوجود آمدن الیه Burstپدیده 

اثرات ریزش گردابه و  ،باشند، در صورتی که الیه برشی دنبالهمرزي می

را به نواحی دور دست موجود در جریان منتقل  3کارمناي فونمسیر گردابه

در مجاورت دیوارههاي جانبی هم قابل توجه خواهد بود، Qمقدار  .کندمی

در صورتی که مقدار گرههاي مورد استفاده براي آنها مناسب در نظر گرفته 

در سطح دایروي، اثراتی از Qبراي مثال با مراجعه به کانتورهاي  .شود

  .شوندمقادیر قابل توجه این کمیت ارزیابی می

  

  هاشکل

  

  

  

                                                            
1- horseshoe vortex
2- vortex shedding
3- Von-Karman vortex street
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