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ANSYS )آب هیدر تانک تصف انیجر یسه بعد یدر مدلساز 

  2امیر عباس عابدینی، 1مهین قنادی
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 شاهرود صنعتی دانشگاه  یعلم اتیعضو هدکتری سازه های هیدرولیکی،  -2

 

mahin.gh@ shahroodut.ac.ir 

 

  خالصه
م افزار ساخته شده است، به روش حجم محدود با استفاده از نر سیکننده آب، که در کشور انگل هیتصف کیاز  یقسمت قیتحق نیدر ا

OpenFOAM به روش المان محدود با استفاده از نرم افزار  زیو متن باز است، و ن گانیرا یکه نرم افزارANSYS است،  یتجار یکه نرم افزار

حاصل از روش حجم محدود  یخطا .قرار گرفته است سهیو مقا یآن مورد بررس یکیدرولیه یشده و پارامترها یمدلساز یبه صورت سه بعد

با  OpenFOAMدهد که نرم افزار متن باز  ینشان  م جینتا . درصد است 31حاصل از روش المان محدود در حدود  یدرصد و خطا 27حدود 

 .باشد، دارد یروش المان محدود م یکه بر مبنا  ANSYS ینسبت به نرم افزار تجار یتر قیدق جیروش حجم محدود نتا یریبه کار گ

 

 ، حجم محدود، المان محدود  OpenFOAM ،ANSYSکننده،  هیتصف: کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .1

روزافزون علوم  یها شرفتیبا پ. باشد یم ادیز نهیمستلزم صرف وقت و هز ،یکیزیف یبا استفاده از مدل ها انیجر یکیدرولیه یمشخصه ها نییتع

 ینمبت یعدد یدر مدل ها. شده است الیس انیمربوط به جر دهیچیمسائل پ یساز هیمطمئن و ارزان جهت شب یراه حل یعدد یاستفاده از روشها وتریکامپ

المان محدود و  یروشها. باشد یمعادالت حاکم م یگسسته ساز یالمان محدود و حجم محدود دو روش قدرتمند و کارآمد برا یبر شبکه، روشها

 .دهند یم شیرا افزا دهیچیپ یحل در دامنه ها تیحجم محدود برخالف روش تفاضل محدود، قابل

بر دو  یروش المان محدود مبتن. شود یم میمجزا که عموما نامنظم هستند تقس یالمان ها ایدر روش المان محدود، بازه محاسبات به حجم ها 

ازه تمام ب یبر رو نکهیروش معادالت قبل از ا نیاست که در ا نیا یمانده وزن یروش باق تیمز. است یمانده وزن یو باق راتییحساب تغ یروش کل

 نیروش گالرک یمانده وزن یباق کیروش المان محدود بر اساس تکن نیمتداول تر. شوند یزده م بیتقر یشوند، با استفاده از توابع وزن یریگ تگرالان

تر  ادهالبا سغ زین یاضیر یها لیتحل یدلخواه و متفاوت است و برا یکاربرد آن در هندسه ها تیمهم روش المان محدود قابل یها تیاز مز یکی. است

 .[1]باشد یم

از حجم  یروش بازه محاسبات به تعداد محدود نیدر ا. شود یاستفاده م انیمعادالت حاکم بر جر یدر روش حجم محدود  از شکل انتگرال

شود و  یفرض م یاتمرکز  هر حجم کنترل به عنوان گره محاسب. شوند یهر حجم کنترل حل م یشده و معادالت حاکم، بر رو میتقس وستهیبه هم پ یها

 یسطح و حجم انتگرال ها با استفاده از فرمول ها. شود یداده م میبه سطوح آن تعم یابی انیگره ها محاسبه شده و با استفاده از م نیدر ا رهایتغم ریمقاد

 سهدر هند یهر نوع شبکه، حت یروش حجم محدود برا. هر حجم کنترل است یبرا یآن معادله جبر جهیشود که نت یزده م نیدرجه چهارم مناسب تخم

 .[1]قابل استفاده است دهیچیپ یها

زا و  یماریب یها سمیکروارگانیفعال کردن م ریو فاضالب، به منظور غ یدنیآب آشام هیتصف یها ستمیکننده، در س یضدعفون یتانکها

کننده در جهان بوده  یماده ضدعفون نیمعروف تر خیاردر طول ت کلر. رندیگ یآب، مورد استفاده قرار م قیمنتقله از طر یها یماریاز انتقال ب یریجلوگ

مانند ازن و اشعه ماوراء بنفش  یگرید یها یکشف شد و تکنولوژ یشده در اثر کلرزن دیتول یبار محصوالت جانب انیاثرات ز 7111در سال . [2]است

                                                 
 ir mahin.gh@shahroodut.ac.،عضو هیات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سراب7
 aabedini@shahroodut.ac.ir، شاهرودصنعتي  عضو هیات علمي دانشگاه2
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آب مورد  هیتصف یبرا ییبه تنها ایکلر شوند، و  یاستفاده جهان نیگزیجا ندتوان یها نم یتکنولوژ نیحال ا نیبا ا. افتندیتوسعه   رهیو مافوق صوت و غ

 [3]. رندیاستفاده قرار گ

حرکت کند که امکان انتقال  یطرف وارد تانک شده و در داخل تانک با سرعت کیشوند که آب آلوده از  یطراح یطور دیبا هیتصف یتانکها

به طور . کلر آزاد در حد قابل قبول باشد یدارا دیبا هیر با آب فراهم شود، آب خارج شده از تانک تصفتماس کل یزمان الزم برا نیکلر و همچن عیو توز

با غلظت کلر آزاد در پساب رآکتور  قهیدق 31حداقل زمان تماس  یکننده جهت اختالط موثر محلول کلر با آب خام، برا یضدعفون یها ستمیمعمول س

ماده  عیانتقال و توز نییتع یبرا یسرعت ابزار دانیاختالط و م یهایژگیکه و ییاز آنجا [4].شوند یم یراحط تریگرم بر ل یلیم 1.2تا  1.7 نیب

 .دارد تیاهم هیتصف یسرعت در تانکها نییو تع انیجر کینامیدرودیه لیدل نیکننده هستند، به هم یضدعفون
 

 

 مشخصات مدل  .2

ساخته شده و در حال کار  Embsay contact tankبا نام  سیاست که در کشور انگلکننده آب  هیاز تصف یقسمت یشگاهیمدل آزما ریشکل ز

شکل  U ریمس کیوارد تانک شده و پس از حرکت از  یآب از قسمت ورود. در ارتباط است رونیب یباز است و با فضا هیتانک تصف یباال. [5]است

 ( .7شکل )شود  یم ارجتانک خ یاز خروج

 

 
ی قسمتی از تصفیه کنندهمدل آزمایشگاه -1شکل   

 

 یبرا. [6]انجام شده است OpenFOAMآن در خود نرم افزار  ی، هندسه مدل و مش بند OpenFOAMدر نرم افزار  یمدل ساز یبرا

 :عبارتند از انیحاکم بر جر لیفرانسیمعادالت د.  آرام است استفاده شده است انیمدل کردن جر یکه برا icoFoamحل از حل گر 
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 . عدد کورانت است ،یداریپا ارینرم افزار مع نیدر ا. است یکینماتیلزجت س= υو  یفشار بر واحد چگال= pبردار سرعت، = Uکه در آن ها 

 نیدر اباال است  اریباشد سرعت ذره بس کیاز  شتریاگر عدد کورانت ب. کند  یم انیاز هر سلول را ب الیس یسرعت عبور زانیعدد کورانت م

درنظر گرفته  1.110 قیتحق نیدر ا یگام زمان. انجامد یحل م یداریبه ناپا هیقض نیا. کند یاز سلول عبور م یگام زمان کیکمتر از  درصورت ذره 

 . شده است

دالت حل معا هیبر پا PISO تمیالگور. است PISO تمیو الگور SIMPLE تمیدر روش حجم محدود، الگور جیمعمول و را تمیدو الگور

 تمیاز الگور icoFoamدر حل گر . استوار است یساز یبردن اثرات خط نیبه منظور از ب اتیعمل یسر کیاستوکس و انجام  ریوگسسته شده نا

ترم  یمرتبه اول اولر و برا یمشتق اول زمان از طرح گسسته ساز یترم ها یبرا. شود یکوپل معادالت سرعت و فشار استفاده م یبرا PISO یتکرار

 انیاز گراد یحل دستگاه معادالت حاصل از گسسته ساز یبرا.  شود یاستفاده م Gauss linear یابیاز درون  ورژانسیو د نیالسو الپ انیگراد یها

 .شود یمزدوج استفاده م
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 نیچن یاست، ول pa.s 0.001آب  یکینامیلزجت د. شده است یآرام مدل ساز انیمشابه جر OpenFOAMو   ANSYSدر  انیجر

 شتریب 1.117آب از  یکینامیدهد و عمال لزجت د یرخ م عتیبه ندرت در طب اریبس یانیجر نیاست و چون چن حیآرام صح امالک انیجر یبرا یلزجت

مدل کردن  یبرا.  در نظر گرفته شده است pa.s 0.1آب تهیسکوزیمقدار و یجهت ساده ساز نیو همچن یانیجر نیچن یساز هیشب یبرا نیاست، بنابرا

 . دهد یرا نشان م یمرز طیشرا  2شکل . صلب استفاده شده است رپوشاز د انیطح آزاد جرس

 

 
شرایط مرزی -2شکل   

 

از شرط  OpenFOAMمنظور در نرم افزار  نیا یسرعت در تمام جهات صفر است، برا نیوجود دارد، بنابرا واریدر اطراف و کف مخزن د

 لیمرزها در فا نیا یبرا. شود یصفر اعمال م یو مساو کنواختیشود و مقدار سرعت در تمام جهات  یسرعت استفاده م یبرا fixedValue یمرز

در نرم افزار  یشرط مرز نیاعمال ا یاست، برا  m/s0.2591  یورود انیسرعت جر. شود یاستفاده م zeroGradient یفشار از شرط مرز

OpenFOAM یاز شرط مرز fixedValue  شود و سرعت در جهت محور  یده مسرعت استفا لیدر فاx  سرعت ها صفر  هو بقی – 1.2017برابر

 یبرابر صفر در نظر گرفته شده است برا یفشار در خروج. شود یاستفاده م zeroGradient یاز شرط مرز رفشا لیمرز، در فا نیا یبرا. شود یاعمال م

و . شود یو برابر صفر استفاده م کنواختی، با مقدار  fixedValue یط مرزفشار از شر لیدر فا OpenFOAMدر نرم افزار  یشرط مرز نیاعمال ا

منظور در نرم  نیا یمخزن  برابر صفر است، برا یسرعت عمود بر باال  .شود یاستفاده م zeroGradient یسرعت از شرط مرز لیمرز در فا نیا یبرا

. شود یمخزن استفاده م یسطح باال یبرا zeroGradient یار از شرط مرزفش لی، و در فا slip یسرعت از شرط مرز لیدر فا OpenFOAMافزار 

 یسه بعد یکارها یشود که برا یاستفاده م FLUID142، المان  FLATRON، از محاسبات ANSYSدر نرم افزار  الیس انیجر یمدل ساز یبرا

  .میده یصفر قرار م یخزن را مساومخزن سرعت عمود بر سطح م یدر باال rigid lid یاعمال شرط مرز یبرا. مناسب است

 

 آنها  یو بحث و بررس جینتا .3

ساخته شده و در حال کار است، به روش حجم  Embsay contact tankبا نام  سیکننده آب، که در کشور انگل هیتصف کیاز  یقسمت قیتحق نیدر ا

 یز است،  و به روش المان محدود با استفاده از نرم افزار تجارو متن با گانیرا یکه نرم افزار  OpenFOAMمحدود با استفاده از نرم افزار 

ANSYS قرار گرفته است یحاصل از آنها مورد بررس جیشده و نتا یمدلساز کسانی طیبا شرا یبه صورت سه بعد. 

واضح تر بودن  یبراالزم به ذکر است که . حجم محدود و المان محدود آورده شده است یبه روشها جیحاصل از نتا یدر ادامه، شکل ها

است و  شتریتراکم بردارها ب لیدل نیاستفاده شده است به هم شینما یبرا یشتری، از تعداد نقاط بOpenFOAMحاصل از نرم افزار  جیشکل ها در نتا

 .هستند کسانیالمانها در هر دو نرم افزار  ست،یبودن المانها ن شتریل بر بیدل نیا

 راتییتغ یگردد الگو یهمانطورکه مالحظه م. مخزن، حاصل از هر دو نرم افزار، نشان داده شده است یفشار در سطح باال عیتوز 3در شکل

گر فشار بر واحد  انیشود که ب ینشان داده م m2/s2فشار بر حسب  جینتا OpenFOAMالبته در نرم افزار . باشد یم کسانی بایفشار در هر دو مدل تقر

حاصل از روش المان محدود  جیبا نتا یحاصل از روش حجم محدود تطابق نسبتا خوب جینتا زین ی، از لحاظ مقدارالزم التیپس انجام تبد. است یچگال

 .  دارد
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(ب(                                                                              )الف)  

 به روش المان محدود( د، ببه روش حجم محدو( توزیع فشار در سطح باالی مخزن، الف-3شکل

 

 یشود که الگو یمالحظه م. مخزن، حاصل از هر دو نرم افزار نشان داده شده است یدر سطح باال انیسرعت جر یبردارها 4در شکل 

 .محدود دارد حاصل از روش المان جیبا نتا یحاصل از روش حجم محدود تطابق نسبتا خوب جیاست و نتا کسانی بایسرعت در هر دو مدل تقر راتییتغ

 

     
(ب(                                                                              )الف)  

به روش المان محدود(به روش حجم محدود، ب( بردارهای سرعت در باالی مخزن، الف-4شکل  

 

گردد که  یمالحظه م. نرم افزار، نشان داده شده استحاصل از هر دو  ،یمتر z=0.3825در ارتفاع  انیسرعت جر یبردارها 0در شکل  

 .است کسانی بایدر هر دو مدل تقر انیجر راتییتغ یبا هم دارند و الگو یحاصل از هر دو روش تطابق خوب جینتا

 

     
(ب(                                                                                              )الف)  

 به روش المان محدود( به روش حجم محدود، ب( ، الفz=0.3825بردارهای سرعت درصفحه-5شکل
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برابر باشد،  یورود یبا دب ستیبا یکه م یخروج یدب زانیم ،یعدد جینتا یجهت صحت سنج ،یشگاهیآزما جیبه نتا یعدم دسترس لیبدل

در هر دو  یورود یدب. دیآ یتانک، بدست م یدر مساحت المان، در خروج المان یاز مجموع حاصلضرب سرعت افق یخروج یدب. کنترل شده است

حاصل از روش المان  یخروج یو دب  m3/s 0.0028حاصل از روش حجم محدود برابر   یخروج یدب. است m3/s0.0023نرم افزار برابر با  

درصد  31حاصل از روش المان محدود در حدود  یدرصد و خطا 27حاصل از روش حجم محدود حدود  یخطا. است m3/s0.0014محدود برابر  

ذکر است، در هر دو مدل  انیشا. حاصل از روش المان محدود است یمحدود کمتر از خطا جمحاصل از روش ح یگردد که خطا یمالحظه م. است

مناسب در هردو روش حجم  یز مدل آشفتگا یریآب و لزوم بهره گ هیدر تانک تصف انیجر یالگو یدگیچیاست، که نشاندهنده پ ادیخطا نسبتا ز زانیم

 .باشد یمحدود و المان محدود م
 

 

 یریگ جهینت.4

 یمدلسراز  یو متن باز است استفاده شده، و بررا  گانیرا یکه نرم افزار OpenFOAMبه روش حجم محدود از نرم افزار  یمدلساز یبرا قیتحق نیدر ا

در هرر دو مردل بره     انیر جر یدهد که الگو ینشان م قیتحق نیحاصل از ا جینتا. فاده شده استاست ANSYS یبه روش المان محدود از نرم افزار تجار

 ANSYSنسبت به نرم افزار  یشتریکند دقت ب یکه به روش حجم محدود کار م OpenFOAMحاصل از نرم افزار  جیشود و نتا یم ینیب شیپ یخوب

 یخروب  نیگزیتوانرد جرا   یمناسب مر  یمدل آشفتگ یریبا بکارگ OpenFOAMافزار متن باز نرم  نیبنابرا. کند، دارد یکه به روش المان محدود کار م

.شود یشگاهیبر آزما نهیهز یشهارو یبرا

  

 

 

قدردانی.5   
ی ساغروانی و جناب آقای دکتر رامین امینی، اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، کمال تشکر و قدردانی را م.. از جناب آقای دکتر سید فضل ا
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