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چكيده
 تعدادي، بايستي عالوه بر انفصال روي مرز,به منظور استفاده از روش المانهاي مرزي در حل مسايل سياالت
 براي اين منظور از روش.سلول داخلي براي محاسبه انتگرالهاي ناشي از ترمهاي جابجايي نيز در نظر گرفت
 ترم، با استفاده از اين روش.تابع پنالتي که کاربرد زيادي در روش المانهاي محدود دارد استفاده شده است
 اين روش از.فشار از معادالت حاکم حذف شده و معادالت به شکل معادلة ناوير در االستواستاتيک تبديل ميشود
 محاسبه دقيق مشتقها،برتريهاي ويژهاي برخوردار است که از جمله ميتوان به سادگي استفاده از انواع المانها
توسط تابع حل اساسي در هر نقطه دلخواه از دامنه و کاهش حافظه مورد نياز و تعداد محاسبات در الگوريتم
 در اين تحقيق دو روش مختلف براي محاسبه مشتقهاي داخلي بررسي شد و معادالت حاصل.تکرار اشاره کرد
 مورد استفاده قرار57  و جريان پشت پله تا عدد رينولدز044 براي حل جريان داخل حفره تا ميزان عدد رينولدز
 نتايج حاصل از شبيه سازي عددي با کارهاي قبلي مقايسه گرديد که بر خالف کاهش زمان محاسبات و.گرفت
.حافظة الزم از دقت بسيار خوبي برخوردار است
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Viscous Flow Analysis using Boundary Elements
Method
Ghassem Heidarinejad, Jafar Esmaeelian
ABSTRACT
In this research, applications of the Boundary Element Method to viscous flow are investigated. The
BEM formulation allows a boundary-only solution for linear stokes flow. For higher speed flows in which
the non-linear convective effects cannot be ignored, a volume integral must be retained. The proposed
formulation is based on analogy between Navier’s equations in elastostatics and Navier-Stokes equations
expressed by using a penalty function. By using penalty function formulation, pressure term is eliminated
and Navier-Stokes equations are converted to Navier equations in elastostatics. In many previous works,
potential fundamental solution was used for solving viscous fluid flow with BEM but in this research
elastostatics fundamental solution is used. Finally, some two-dimensional examples are provided to
validate the presented approach. It is found that the boundary element method gives accurate solutions
and it is more economical than other methods since the application of the method requires discretization
only on the boundaries of the domain and thus it reduces the spatial dimensions of the problem by one.
KEYWORDS
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 -1مقدمه

Boundary Elements Method, Penalty function, Cavity flow, Step flow
اين روش سينتيک و سينماتيک مساله را از هم جدا ميکند.
معادالت انتگرال تنها براي معادله پواسون که سينماتيک

معادالت انتگرالي براي سيال تراکمناپذير لزج در سال 1221
توسط اوسين براي جريان دوبعدي و سه بعدي ارائه شد [.]1

مساله را بيان ميکند نوشته ميشوند و از روش المانهاي
محدود براي تحليل قسمت سينتيک استفاده ميشود [.]9

آکريوس و يانجرن در سال  1211روش انتگرال عددي را براي

بر خالف وجود مشکالت ياد شده در مورد کاربرد

جريان در طول اجسام و براي معادلة استوکس بکار بردند که اولين

روش المانهاي مرزي به ويژه در مسايل غيرخطي مانند

کاربرد روش المانهاي مرزي براي جريان سيال لزج بود [ .]2در

جريان سياالت ،ويژگيهاي اين روش به گونهايست که به

سال  1211وو و تامسون از پيشنهاد اليتهيل براي بکارگيري

نظر ميرسد پرداختن به روش المانهاي مرزي همچنان

ورتيسيتي به عنوان متغيرهاي ثانويه براي بيان معادالت ناوير-

زمينه تحقيقاتي نو و چالشي براي روشهاي عددي به

استوکس استفاده کردند [ .]3در اين روش ،معادالت حاکم بر

شمار مي آيد .در اين تحقيق کاربرد روش المانهاي مرزي

سياالت به دو بخش سينتيک و سينماتيک تقسيم ميشود .قسمت

در حل معادالت ناوير -استوکس ارائه شده است .اين

سينتيک ،تغييرات ميدان ورتيسيتي 1با زمان را بيان مي کند که

معادالت با استفاده از روش تابع پنالتي به فرم معادالت

قسمت سينماتيک ،ميدان

ناوير در االستواستاتيک تبديل شده و الگوريتم و

سرعت را به ورتيسيتي مربوط ميکند که معادالت پواسون و

فرمولبندي براي حل اين معادالت بر اساس روش انتگرال

الپالس را شامل ميشود .وو و تامسون اين فرمولبندي را براي

داخلي بيان شده است .در بيشتر کارهاي قبلي انجام شده از

مطالعه جريان اطراف ايرفويل به کمک به هم پيوستن روش

تابع حل اساسي معادله الپالس استفاده شده است ولي در

تفاضلهاي محدود و معادالت انتگرال مرزي توسعه دادند اما

اين تحقيق از تابع حل اساسي معادله ناوير و از دو روش

همچنان مشکالتي در مرزهاي جامد وجود داشت [ .]3کار بعدي

مختلف براي محاسبه مشتقات در نقاط داخلي استفاده شده

توسط بوش و تانر انجام شد که شامل جمالت غيرخطي

است تا بازه عدد رينولدز قابل استفاده افزايش يابد.

فرموالسيون ارائه شده توسط اوسين بود و براي جريان غير قابل

همانطور که گفته شد در اين روش ،جمالت جابجايي مانند

تراکم و پايدار انجام گرفت [ .]4بوش اين روش را بوسيله ترکيب

نيروهاي حجمي در نظر گرفته شده و انتگرال حاصل از

کردن حل اساسي با جمالت جابجايي خطي شده گسترش داد و

آنها توسط تعدادي المان داخلي محاسبه ميشود .گرچه

مثالهاي گوناگوني را براي جريان اطراف سيلندر حل نمود .ولي

استفاده از المانهاي داخلي از برتريهاي روش ميکاهد

نتايج حاکي از اين بود که حل غير خطي براي اعداد رينولدز بزرگتر

ولي بايد توجه داشت که اين المانها فقط براي محاسبه

از  11کارايي ندارد .اونيشي و توساکا در سال  1291فرمولبندي

انتگرالهاي داخلي در نظر گرفته ميشوند و دستگاه معادالت

ديگري را براي جابجايي طبيعي پيشنهاد دادند که در آن ورتيسيتي

تنها بر روي مرز تشکيل ميشود.

شامل معادله انتقال ورتيسيتي است.

و تابع جريان به عنوان متغيرهاي اصلي در نظر گرفته ميشدند[.]1
اين فرمولبندي کاربرد عمومي ندارد زيرا کمتر شرايط مرزي يک

 -2معادالت حاكم

مساله بصورت ورتيسيتي و تابع جريان و گراديان آنها بيان

معادالت پيوستگي و بقاي اندازه حرکت خطي براي

ميشود .کاکودا و توزاکا در سال  1298روش بوش و تانر را

جريان سيال تراکمناپذير لزج در حالت پايا در سيستم

بوسيله يک الگوريتم نيوتن -رافسون براي حل دستگاه معادالت

مختصات کارتزين به صورت رابطه  1است [:]2

غير خطي به دست آمده گسترش دادند [ .]8طي سالهاي اخير نيز

()1
v i ,i  0

1

v jv i , j  -  p ,i  (v i , j  v j ,i ), j
0

اگر مقادير  V0و  Lبه عنوان مقياسهاي سرعت و طوول در

کارهاي زيادي براي حل مستقيم جريان سيال غير قابل تراکم
ويسکوز صورت گرفته است که در همه آنها از معادالت انتگرال
اوسين استفاده شده و روش حل بوش و تانر دنبال شده است [.]1
محققين طي سالهاي اخير به دنبال روشهايي بودهاند که ترمهاي

نظر گرفته شده و عدد رينولدز به صورت  V0 L /تعريوف

غير خطي را لحاظ نموده و به انتگرال روي مرز تبديل نمايند.

شود معادالت حاکم بر سويال بوه صوورت بويبعود توسوط

بعنوان مثال روش ديگري که توسط وو پيشنهاد شده و اسکرگت و

معادالت ( )2بيان ميشود [:]2

همکارانش آنرا توسعه دادند روش سرعت -ورتيسيتي است [.]9
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()2
v i ,i  0


1
(v i , j  v j ,i ), j
v jv i , j   p ,i 
Re

در اين معوادالت  vسورعت p ،فشوار  ،لزجوت سوينماتيکي و  0

شده و سپس اين معادله براي حل جريان سيال گسترش

چگالي سيال ميباشند.

داده مي شود .معادلة ناوير به صورت معادله ()8

تابع پنالتي در روش المان محدود کاربرد زيادي دارد و از آن

 -3فرمولبندي انتگرالي معادالت
ابتدا به بررسي معادلة ناوير در االستواستاتيک پرداخته

بازنويسي شده است:

براي از بين بردن ترم فشار از معادلة ناوير استوکس استفاده

1
1
()8
(
)u j , ji  u i , jj  bi  0
1  2

که در اين معادله  ثابوت پواسوون بووده و رابطوة بوين 

حل اساسي آن موجود است تبديل ميشوند [:]11


()1

) 2(  
با ميل دادن  به سومت بوينهايوت و يوا  بوه سومت ،1/1

ميشود .براي اين منظور فشار به صورت رابطه ( )3تقريب زده
شده و دو معادله پيوستگي و اندازه حرکت خطي به يک معادله که
()3

p   v i ,i

که  به عنوان پارامتر پنالتي شناخته ميشوود .چوون فشوار داراي
مقدار محدود است ،هنگامي که تابع  برابر بينهايت در نظر گرفته

شود مقدار  v i,iبه سمت صفر ميل ميکند .اين امر موجب برآورده

شدن معادلة پيوستگي خواهد شد اما در محاسبات واقعي مقدار 

يک مقدار بزرگ ولي محدود در نظر گرفته مويشوود .بوا جوايگزيني
معادلة ( )3در ( ،)2معادلة شماره ( )4بدست ميآيد:
1
1
()4
(  )v j , ji  v i , jj  v jv i , j
Re
Re
اکنون به مقايسة معادلة ( )4بوا معوادالت حواکم بور االستواسوتاتيک
پرداخته ميشود .تحت شرايط ايزوتروپي و هموژني معادله اساسي
االستواستاتيک که به معادلة ناوير معروف است به صورت معادلوه
( )1ميباشد [:]11

(   )u j , ji  u i , jj  bi

()1

در معادله ( bi ،)1بيانگر نيروهاي حجمي ui ،نشان دهندة بردارهاي
جابجايي و  و  ثابتهاي المه ميباشند.

مقايسة معادالت ( )4و ( )1نشان ميدهد که طرف چپ اين
معادالت مشابه است .بنابراين ،براي حل معادلة جريان سيال لزج
ميتوان از روشهاي حل معادلة ناوير در االستواستاتيک استفاده
نمود .مقايسة متغيرهاي متناظر در دو معادله براي جريان سياالت
و االستواستاتيک در جدول ( )1آورده شده است.
جدول ( ) 1مقايسة متغيرهاي متناظر در دو معادله براي جريان سياالت
و االستواستاتيک
جريان سيال لزج

االستيسيته

ui

جابجايي



ثابت المه

سرعت
تابع پنالتي



ثابت المه

معکوس عدد رينولدز

نيروهاي حجمي

bi

ترم جابجايي و نيروهاي حجمي

vi


1
Re

 v j vi, j

و  و  به صورت رابطه ( )1ميباشد]: [12

معادله پيوستگي ارضا شده و ميتوان از معادلة ناوير براي
حل جريوان سويال لوزج اسوتفاده نموود .شورايط مورزي بوه
صورت جابجايي و يا تنشهاي سطحي بوه صوورت روابوط
شماره ( )9تعريف ميشوند.
روي

u

u  ui

روي
()8
t ti
  u
 tنشان دهنده تنش سطحي است و با دو بار انتگرالگيوري
جزء به جزء از معادلة ( )8و اعمال قضية گاوس معادلوة ()2
بدست ميآيد :

u li   t lk* u k d    u lk* t k d    u lk* bk d 

()2







اين معادله نقطة شروع روش المانهاي مرزي است و
در عين حال شرايط مرزي را نيز برآورده ميکند .معادله
ياد شده با انتگرالگيري روي نقاط مرزي براي اين نقاط به
معادله ( )11تبديل مي شود]: [12
1 i
()11
u l   t lk* u k d    u lk* t k d    u lk* bk d 
2


تابعي که براي حل اساسي در فضاي دو بعدي بدست

آمده است به صورت رابطه ( )11است]: [13
1
1
()11
] [(3- 4 ) ln  lk  r,l r.k
) 8 (1-
r
همچنين با توجه به رابطة بين ترمهاي جابجايي و تنش
u lk* 

 ،مقادير تنش سطحي به صورت زير بدست ميآيد :
1
r
t 
[(1  2 ) lk
4 (1  )r n

()12

[

*
lk

]

]  2r,l r,k ]  (1  2 )(n l r,k  n k r,l
توجه شود که براي مسائل االستواستاتيک مقدار  bيک

عدد ثابت است که نشانگر نيروهاي حجمي است ولي در
حل مسائل سياالت b ،شامل ترمهاي سرعت و مشتقات آن
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ميباشد  ،بنابراين به يک روش تکرار نياز است که در قسمت بعدي
به آن پرداخته شده است.

بردار  B isشامل دو مؤلفه  B 1isو  B 2isدر دو جهت
ميباشد که پس از محاسبه در دستگاه معادالت جايگزين
ميشوند .بنابراين معادلة ( )11به صورت رابطه ( )11تبديل

 -4ارزيابي و محاسبه ترمهاي جابجايي

ميشود:

يکي از مهمترين قسمتهاي حل جريان سيال لزج به وسيله

()11

روش المانهاي مرزي ،ارزيابي و محاسبة ترمهاي جابجايي در
معادلة ناويرو استوکس است .براي محاسبة مشتقات سرعت در هر
نقطه داخلي از دو روش مختلف استفاده شده است:
اين روش ،سادهترين راه براي محاسبة عددي مشتقات سرعت
است .در اين حالت از روش تفاضل محدود و از روش باالدست

2

استفاده شده است.
ب) استفاده از فرمولبندي انتگرال مرزي
در اين روش مشتقات سرعت بطور مستقيم از فرمولبندي
انتگرالي معادالت حاصل ميشود .براي اين منظور معادلة شماره
*
*
*
u li ,m   t lkm
u k d    u lkm
t k d    u lkm
bk d 


خالصهتري نوشت .با فرض:
()19

^ ij

H ij  H

i j

i j
معادلة ( )11به معادله ( )12تغيير ميکند :

()12

M

ij

i

^ ij

 H c

N

u j  G t j   B is

ij

j 1

ij

H
N

H
j 1

ماتريسي به صورت رابطه ( )21خواهد بود:
*
lk , m

u

*
lkm

()21

u

*
t lkm
 t lk* ,m
بدين ترتيب مشتقات سرعت نيز همانند سرعت به طور مستقيم

از طريق روش انتگرال مرزي توسط معادله ( )13محاسبه ميشوند.

براي تشکيل دستگاه معادالت ،مرز به  Nالمان ثابت و دامنه
به  Mالمان داخلي تقسيم شده و فرمول ( )11به صورت رابطه 11
نوشته ميشود:

ميباشد .با حل معادلوة ( )21کليوة مقوادير مورزي محاسوبه
مي شود .وقتي که مقدار مجهووالت بور روي مورز مشوخ
شد مي توان مقادير سورعت و مشوتقات آن را در هور نقطوه

N

N

j 1  j

j 1  j

قرار دادن  I ( c i  Iماتريس واحد) در معادلة ( )11قابل
محاسبه است.

 -6الگوريتم حل مسئله

c i u i   {  t *d }u j  {  u *d }t j

همانطوري که توضيح داده شد ترمهاي جابجايي به
صورت نيروي حجمي در نظر گرفته شدهاند:

M

  {  u *bd 

()21

s 1 s

معادلة باال براي نقطة i

AX  F  B
ماتريس  Xشوامل هموة مجهووالت موجوود بور روي مورز

داخلي محاسبه نمود .مقدار سرعت در هر نقطة داخلي و بوا

 -5فرمولبندي المان مرزي

Γj

اين معادله رابطة بين مقدار  uرا در نقطة  iبا مقادير u
و  tدر همة نقاط مرزي (از جمله نقطة  ) iبيان ميکند.

مجهوالت به سمت چپ معادله منتقل شوود ،نتيجوه بوه فورم



()14

و  tdΓ

s 1

حال اگر معادلة ( )12به همة نقاط مرزي اعمال شود و همه

به طوريکه

()11

j 1

j 1

s 1

( )13با استفاده از مشتقگيري از معادلة ( )2بدست ميآيد]: [14
()13

M

N

ميتوان با يک تغيير متغير ،معادلة ( )11را به فرم

الف) استفاده از تفاضل محدود



ij

^ ij

N

c i u i   H u j  G t j   B is

نوشته شده است و ترمهاي  udΓ
Γj

رابطة بين نقطة  iرا با نقطة  jبيان ميکنند .بعد از

bi  v jv i , j

پس از تشکيل دستگاه معادالت و حل آن مقادير سرعت
و مشتقات آن در همة نقاط داخلي محاسبه ميشود ولي
بايستي اين نکته را در نظر گرفت که با توجه به معادلة

انتگرالگيري اين انتگرالها به زيرماتريسهاي  G ijو  Ĥ ijتبديل

( ،)21مقدار بردار  bتابعي از سرعت و مشتقات آن

ميشوند .انتگرال ترمهاي جابجايي نيز در هر سلول داخلي محاسبه

ميباشد بنابراين به يک روش تکرار نياز است که مراحل آن
عبارت است از ]: [11

شده و مجموع آنها در محاسبات اعمال ميشود :
()18

M

is

M

{  u bd    B
*

s 1

s 1 s

گام  :1حدس مقدار سرعت و مشتقات آن .با اين عمل
مقدار بردار  bمحاسبه ميشود.
گام  :2حل دستگاه معادالت و بدست آوردن مقادير
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مجهول بر روي مرز

گام  :3با استفاده از مجهوالت بدست آمده در گام  2و بردار b
محاسبه شده در گام  1مقادير سرعت و مشتقات آن در نقاط داخلي
محاسبه ميشود.

حالت پايدار جريان دارند و نميتوان مانند قبل آنها را به
صورت نيروهاي حجمي در نظر گرفت.
همانطور که پيشتر گفته شد در اين روش دستگاه
معادالت تنها بر روي مرز تشکيل ميشود و اين امر موجب

گام  :4همگرايي مقدار سرعت و مشتق آن در کلية نقاط داخلي

اشغال حافظه کامپيوتر به ميزان بسيار کمتري در مقايسه

بررسي ميشود .اگر همگرايي برقرار باشد که حل پايان مييابد در

با روشهاي ديگر مانند المان محدود ميشود .در ضمن با

غير اينصورت به گام  1بازگشته و الگوريتم تکرار ميشود.

توجه به اينکه ماتريسهاي Gو Hو پيرو آن ماتريس Aفقط

 -7ارائه نتايج

تابع خواص سيال و شکل هندسي مساله هستند اين
ماتريسها تنها در مرحله اول تکرار محاسبه مي شوند و در

برابر الگوريتم گفته شده يک کد کامپيوتري نوشته شد .در ادامه

مراحل بعدي فقط بردار Bبا توجه به سرعتهاي جديد

نتايج عددي حاصل براي جريان داخل يک حفره 3و جريان پشت

محاسبه شده و در دستگاه معادالت جايگزين ميشود .بدين

پله ارائه ميشود.

ترتيب حجم محاسبات در مراحل بعدي تکرار به شدت

 -1-7جريان داخل يک حفره

کاهش مييابد.

نتايج عددي براي اعداد رينولدز  111و  411آورده شده است.
براي رينولدز  111از  28المان مرزي و  91سلول داخلي و براي
رينولدز  411از  121المان مرزي و  121سلول داخلي استفاده شده
است .ابتدا شبکه مورد استفاده در اين تحقيق با شبکه مورد
استفاده در کارهاي قبلي مقايسه ميشود .عنوان مثال قيا و
همکارانش] [18در حل اين مسئله در  Re=111با روش اختالف
محدود از يک شبکه  122در  122استفاده کردند که منجر به تشکيل
دستگاه معادله با  18841معادله و  18841مجهول مي شود .اين در
حالي است که در روش المانهاي مرزي دستگاه معادالت تنها بر
روي مرز تشکيل ميشود و نقاط داخلي تنها به عنوان نقاط کمکي
در محاسبه مشتقات داخلي مورد استفاده قرار ميگيرند که به اين
ترتيب منجر به تشکيل يک دستگاه معادله با  28معادله و 28
مجهول ميشود.
در  Re=111هر دو روش اختالف محدود و انتگرال مرزي نتايج
خوبي ارائه دادند که مقايسه خطوط جريان و مکان گردابهها در
شکل ( )1و مقايسه سرعت هاي افقي و عمودي در خطوط مياني
داخل حفره با کارهاي قبلي انجام شده در شکل ( )2ديده ميشود.
در  Re=411نتايج حاصل از روش اختالف محدود داراي اختالف
زيادي با کارهاي انجام شده در گذشته بود ولي روش انتگرال
مرزي نتايج بسيار خوبي ارائه داد که مقايسه خطوط جريان و

شکل ( )1خطوط جريان براي جريان حفره در  Re=144الف) کار

مکان گردابهها در شکل ( )3و مقايسه سرعتهاي افقي و عمودي

اين تحقيق و ب) قيا و همکاران ][11

در خطوط مياني حفره در شکل ( )4نشان داده شده است .الگوريتم
تکرار استفاده شده در اين تحقيق براي جريان حفره در
رينولدزهاي باالتر از  411همگرا نميشود زيرا در اعداد رينولدز
باالتر ،جريان حفره ناپايدار است] .[11به نظر ميرسد که اين
ناپايداري دليل واگرايي الگوريتم تکرار در اين اعداد رينولدز باشد.
در واقع در اين حالت ترمهاي جابجايي رفتاري متفاوت نسبت به
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شکل ( )2ارائه و مقايسه سرعتهاي افقي و عمودي در خطوط مياني

شکل ( )0ارائه و مقايسه سرعتهاي افقي و عمودي در خطوط

حفره براي Re=144

مياني حفره براي Re=044

 -2-7جريان پشت پله
با توجه به اينکه در حل اين مساله از شبکه غير يکنواخت
استفاده شد و در اين حالت بکار بردن روش تفاضل محدود مشکل
است ،تنها از روش انتگرال مرزي براي محاسبة جمالت جابجايي
استفاده شد.

بايد توجه داشت به دليل اينکه در روش انتگرال مرزي
محاسبه سرعت و مشتقات آن در هر نقطه داخلي به
صورت مستقيم امکان پذير است به راحتي ميتوان اين
روش را براي هر نوع شبکه محاسباتي مورد استفاده قرار
داد .براي مش بندي از  141المان مرزي و  344سلول
داخلي استفاده شده است .خطوط جريان براي رينولدزهاي
 11 ،21و  13در شکل ( )1نشان داده شده است.
همانطوريکه در شکلها ديده ميشود با افزايش عدد
رينولدز گردابة تشکيل شده در پايين پله بزرگتر ميشود.
جدول  ،1مقايسه طول اين گردابه را نسبت به ارتفاع پله با
کارهاي قبلي نشان ميدهد.
جدول( )1مقايسه طول نسبي گردابه تشکيل شده
دنهام و

باربر و

پاتريک][19

فنتي][12

3/11

2/12

3/42

4 /3

3/19

4/81

کار اين تحقيق

Re=11
Re=13

همچنين در شکل ( )8بردارهاي سرعت افقي در مقاطع
مختلف کانال براي  Re=13ارائه و با کارهاي قبلي انجام
شده مقايسه شده است .همانطوريکه ديده ميشود نتايج به
دست آمده توافق بسيار خوبي با کارهاي قبلي دارد.
به منظور مقايسه روش حاضر با روشهاي کالسيک،
جريان پشت پله براي رينولدز  13توسط نرم افزار Fluent
شکل ( )3خطوط جريان براي جريان حفره در Re=044الف) کار اين
تحقيق و ب) قيا و همکاران ][11

در خطاي مساوي با روش  BEMحل شد که نتايج آن در
جدول  2آورده شده است .همانطور که مالحظه ميشود
زمان محاسبات و حافظه اشغالي در روش المانهاي مرزي
کمتر از روش حجم محدود ميباشد.

 02
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جدول( )2مقايسه زمان محاسبات و حافظه اشغالي در روشهاي المان مرزي و حجم محدود
حافظه

روش حل

اشغالي

()Mbyte

زمان محاسبات()s

BEM

2 /3

3 /8

FVM

1 /8

4 /3

شکل( )7خطوط جريان در جريان پشت پله براي رينولدزهاي 74 ،27و 53
3

2

]Hotton &smith[17
Present analysis

1

0

8

2

0.8

0

شکل ( )1ارائه و مقايسه سرعت افقي در مقاطع مختلف براي جريان پله در رينولدز 53

 -8نتيجه

با توجه به اينکه بوا اسوتفاده از روش انتگورال مورزي محاسوبه

در اين مقاله از روش المانهاي مرزي که کمتر در ايران

ترم هاي سورعت و مشوتقات آن در هور نقطوه داخلوي بوه طوور

مورد توجه قرارگرفته ،استفاده شد .در بيشتر روشهاي

مستقيم توسط تابع حل اساسي بوه راحتوي امکوان پوذير اسوت،

انتگرال مرزي از تابع حل اساسي معادله الپالس براي حل

مي توان از هر نووع موش داخلوي اسوتفاده نموود .در اينصوورت

جريان سيال استفاده شده است در صورتي که در اين تحقيق

مشکالت ساير روشها در محاسبه مشتقات در نقواط داخلوي و

از روش تابع پنالتي و تابع حل اساسي معادله ناوير در

خطاي حاصول از آن وجوود نودارد ،همچنوين اسوتفاده از انوواع

االستواستاتيک استفاده شده است که منجر به نتايج بسيار

المانها به آساني امکان پذير است کوه ايون امور اسوتفاده از ايون

دقيقي ميشود .اگر چه از تعدادي سلول داخلي براي محاسبه

روش براي اشکال پيچيده را آسان ميسازد .نتايج ،براي جريان

انتگرالهاي داخلي استفاده شد ولي دستگاه معادالت تنها بر

داخل حفره و جريان پشت پلوه آورده شود و بوا کارهواي قبلوي

روي مرز تشکيل شد که اين امر منجر به کاهش حافظه مورد

انجام شده مقايسه گرديد که توافق بسيار خوبي را نشان داد.

نياز و حجم محاسبات در مراحل تکرار شده است .عالوه بر اين
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