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شبیهسازی سقوط دو ذره صلب دایروی در کانال عمودی :ترکیب روش مرز غوطهور -شبکه بولتزمن
و روش اجزا گسسته
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دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران
چکیده :در این مطالعه ،روش مرزغوطهور – شبکه بولتزمن به عنوان حلگر ناحیه سیال با روش اجزا گسسته به عنوان شبیه
ساز برخورد ذرات ترکیب میشود .حاصل این ترکیب ایجاد مدل عددی توانمند خواهد بود که قادر به تحلیل جریانهای ذرهای با

دقت مرتبه دو میباشد .در روش اجزا گسسته جهت تحلیل نیروی برخورد ،به دو ذره اجازه داده میشود که در یکدیگر نفوذ کنند
که این امر باعث ایجاد یک مدل واقعیتری از برخورد نسبت به مدلهای قبلی میشود .روش ترکیبی ذکر شده به طور جداگانه

با شبیه سازی برخورد خشک (عدم حضور سیال) دو ذره صلب و همچنین شبیه سازی سقوط تک ذره صلب دایروی در یک
کانال عمودی صحت سنجی میشود .در نهایت سقوط دو ذره صلب دایروی در کانال عمودی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و

تأثیر پارامترهای فیزیکی مؤثر بر رفتار ذرات در حین برخورد ،نظیر میزان صلبیت ،ضریب بازگشت و اصطکاک بر نتایج بررسی

میشود .در فصل نتایج نشان داده شده است که ضریب اصطکاک باعث فزایش مدت زمان کیسینگ میشود که در نتیجه باعث
ایجاد تغییرات قابل توجهی در مسیر حرکت ذرات خواهد شد .همینطور نشان داده شد ،که در این فیزیک خاص ،ضریب بازگشت
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سقوط دو ذره

تأثیر چندانی بر رفتار ذرات حین برخورد نخواهد داشت.

1-1مقدمه
بررسی تهنشینی و سقوط ذرات دارای کاربردهای وسیعی در حوزه
صنعتی و علوم طبیعی میباشد .برای بیان چند نمونه از آنها میتوان به
حرکت ریزگردها در الیههای مختلف اتمسفر ،تهنشینی ذرات صلب در هنگام
تصفیه آب و نفوذ دی اکسید کربن از سطح آب به اعماق دریا اشاره کرد.
از طرفی بهمنظور پیشبینی دقیق رفتار ذرات غوطهور در جریان ،باید یک
پیشزمینه اساسی در مورد انواع روشهای برخورد ذرات و نقاط ضعف و
قوت آنها داشته باشیم .تئوری کالسیک و قدیمی لوبریکاسیون نیرویی
متناسب با عکس فاصله بین دو ذره تعریف میکند؛ بنابراین با کاهش فاصله
ذرات ،این نیرو به سمت بینهایت میل کرده که مانع لمس کردن ذرات
میشود .بهطورکلی ،هیچ نوع فرمول و روش عددی برای تحلیل فاصله
بسیار باریکبین ذرات وجود ندارد؛ بنابراین به مدلهای دیگری جهت شبیه
سازی برخورد نیاز است.
بهمنظور سادگی و بهرهوری ،روش شبکه بولتزمن بهطور گسترده در
شبیهسازی جریانهای پیچیدهی تک فاز و دو فاز استفاده میشود .به همین
دلیل در سالهای اخیر بهعنوان پرکاربردترین جایگزین معادله نویر استوکس
نویسنده عهدهدار مکاتباتmnazari@shahroodut.ac.ir :

شناخته شده است [1و .]2معادالت شبکه بولتزمن یک معادله جنبشی
(حرکتی) تابع توزیع ذرات است که در فضای منتظم کارتزین گسسته شده
است .در هر نقطۀ کارتزین ،تابع توزیع قادر به بیان پارامترهای هیدرودینامیکی
جریان مانند چگالی و سرعت است .خصوصیت مشترک روش شبکه بولتزمن
و روش مرز غوطهور در استفاده از شبکه سادهی کارتزین ،میل ترکیب
این دو روش را تحت عنوان روش ترکیبی مرز غوطهور –شبکه بولتزمن
برای محققان به وجود میآورد .با جایگزینی معادله نویر استوکس توسط
معادالت شبکه بولتزمن ،تقریب ًا تمامی موارد بحث شده در ترکیب معادله نویر
استوکس و روش مرز غوطهور ،بر روی روش شبکه بولتزمن قابلاستفاده و
قابل نگاشت است.
فنگ و میخاییلدز [ ]3برای اولین بار روش مرز غوطهور -شبکه بولتزمن
را مطرح کردند .روش آنها بر مبنای روش مرز غوطهور بازگشتی ارائهشده
توسط الی و پسکین [ ]4ارائه شد ،با این تفاوت که آنها بهجای حل معادله
نویر استوکس ،معادالت بولتزمن را وارد حل میدان جریان کردند .مدتها
بعد آنها رویکرد ترکیبی خود را با روش اعمال نیروی مستقیم و در قالب
الگوریتم واسط دیفیوز صریح مطرح کردند [ ]5و توانستند جریان حاوی ذرات
را در فضای سهبعدی شبیهسازی کنند .با اینوجود آنها برای محاسبه نیروی
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مرزی از معادله نویر استوکس استفاده کردند .نیو و همکاران [ ]6هم نوع
دیگر از روش ترکیبی مطرحشده در باال با الگوریتم دیفیوز صریح را توسعه
دادند که روش مبادله مومنتوم مبتنی بر روش مرز غوطهور – شبکه بولتزمن
نامیده میشود .در این روش ،بهجای حل معادله نویر استوکس برای محاسبه
نیروی مرزی ،آنها از قاعده بازگشت به عقب شبکه بولتزمن استفاده کردند
که برای دیوارههای جامد جهت ارضای شرط مرزی عدم لغزش کاربرد دارد.
باید توجه کرد که بهکارگیری این روش اعمال نیرو ،مانند مدل پیشنهادشده
مرتبه دوم برخوردار نیست .دوپیوس و همکاران []7
در نوع اول [ ]5از دقت 
نوعی دیگر از روش ترکیبی باال پیشنهاد کردند که نیاز به حل معادله نویر
استوکس برای اندازهگیری چگالی نیروی مرزی ندارد .مدل آنها بهعنوان
اولین مدل بینیاز از معادله نویر استوکس و بهطور کامل وابسته به معادالت
بولتزمن معرفی شد؛ زیرا برای محاسبه نیروی مرزی بهگونهای از معادالت
بولتزمن کمک گرفتند که دقت باالی موجود در حل میدان جریان برای
مقدار نیروی محاسبهشده نیز پدیدار میشد .آنها الگوریتمهای واسط دیفیوز
صریح و شارپ را برای تحلیل جریان عبوری از روی یک سیلندر نوسانی در
رژیم آرام به کار بردند.
در مقابل ،برخی محققان [8و ]9روش مرز غوطهور – شبکه بولتزمن
با روش اعمال نیروی مستقیم را مبتنی بر مدل اعمال نیروی چندمرحلهای
پیشنهاد کردند .برای اولین بار ،روش اعمال نیروی چندمرحلهای توسط جیو
و همکاران [ ]10مطرح شد .اتخاذ این روش همراه با مدلهای ترکیبی
مطرحشده در قسمتهای قبل نهتنها دقت مرتبه دوم در محاسبهی نیرو را
بازیابی میکند ،بلکه موجب افزایش دقت بیشتری در استفاده از الگوریتمهای
واسط میشود .کنگ و حسن [ ]8از الگوریتم صریح دیفیوز استفاده کردند تا
جریان ذرهای ایستا و متحرک را شبیهسازی کنند .درحالیکه وو و شو [،]9
شو و همکاران [ ]11و لی و همکاران [ ]12از روش دیفیوز ضمنی برای حل
مرزهای پیچیده در جریان استفاده کردند.
بهمنظور پیشبینی دقیق رفتار ذرات غوطهور در جریان ،باید یک
پیشزمینه اساسی در مورد انواع روشهای برخورد ذرات و نقاط ضعف و
قوت آنها داشته باشیم .تئوری کالسیک و قدیمی لوبریکاسیون نیرویی
متناسب با عکس فاصله بین دو ذره تعریف میکند؛ بنابراین با کاهش فاصله
ذرات ،این نیرو به سمت بینهایت میل کرده که مانع لمس کردن ذرات
میشود .بهطورکلی ،هیچ نوع فرمول و روش عددی برای تحلیل فاصله بسیار
باریکبین ذرات وجود ندارد []13؛ بنابراین به مدلهای دیگری جهت شبیه
سازی برخورد نیاز است.
داویس [ ]14یک مدل غلتشی – لغزشی و غلتشی – چرخشی برای
حرکت کرههای چسبان به یکدیگر ارائه کرد و نشان داد که مدل غلتشی –
لغزشی دارای تطابق بیشتری با نتایج تجربی است .اویل و همکاران [15و]16
از مدل غلتش – لغزشی برای مطالعه برخورد دو کره مغروق در سیال استفاده
کردند .ژانر و همکاران [ ]17برخورد یک کره به کره ثابت دیگر را در جریان
آرام بررسی کردند .این و همکاران [ ]18با استفاده از روش شبکه بولتزمن
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برخورد االستیک بین دو سیلندر دایروی را در جریان ویسکوز مورد مطالعه
قرار دادند .مطالعات قبلی نشان میدهد ذرات هیچگونه برخوردی با یکدیگر
محاسبه نیروی برخورد زمانی آغاز میشود که فاصله بین

نخواهند داشت و
دو ذره از یک مقدار بحرانی کمتر شود .بهمنظور شبیهسازی صحیح برخورد
دو ذره صلب این مقدار بحرانی برابر اندازه یک واحد المان شبکه باشد که
توسط گلووینسکی و همکاران [ ]19گزارششده است .اردکانی و همکاران
[ ]20مدلی پیشنهاد کردند که در آن سرعت ذرات در حین برخورد تغییری
پیدا نکرده و نیروی برخورد یکجا و بدون در نظر گرفتن میزان نفوذ ذرات
به هم حساب میشود .آنها با این روش توانستند ناپایداریهای عددی
موجود در روشهای قبلی را کاهش دهند .گلووینسکی و همکاران [ ]21با
ارائه مدلی تحت عنوان روش اجزا گسسته 1اجازه دادند تا دو ذره در یکدیگر
نفوذ کنند و نیروی محاسبهشده بهصورت تابعی از میزان فرورفتگی ذرات در
یکدیگر محاسبه میشد .همچنین در روش آنها هیچگونه محدودیتی برای
شکل ذره وجود ندارد .بحثهای اولیه این روش توسط کوندال و استراک
در سال  ]22[ 1979مطرح شد .ما در این مطالعه جهت شبیهسازی برخورد
ذرات از این روش استفاده خواهیم کرد .بخش اعظم استراتژی ذکرشده در
ادامه این قسمت مربوط به کار واچس و همکاران است [23و .]24در این
مطالعه برای نخستین بار روش مرز غوطهور -شبکه بولتزمن با روش اجزا
گسسته ترکیب و برای شبیهسازی جریانهای حاوی ذرات به کار میرود.
همچنین پدیده درفتینگ ،کیسینگ و تامبلینگ 2برای نخستین بار با استفاده
از این روش ترکیبی مدلسازی و اثر پارامترهای فیزیکی بر رفتار ذرات مورد
مطالعه قرار میگیرد.
2-2روشهای عددی
در این قسمت روشهای عددی تکراری مبتنی بر روش مرز غوطهور-
شبکه بولتزمن -شبکه فنر ارائه میشود.
2-22-2روش شبکه بولتزمن
در این روش معادالت حاکم توسط توابع توزیع چگالی ذره  fiبیان
میشوند .که یک سطح از معادالت نویر استوکس در مقیاس بین مقیاس
ماکرو و میکرو را نشان میدهد .معادله شبکه بولتزمن بازمان آسایش منفرد
برای میدان سیال با عبارت نیرویی خارجی (به دلیل وجود مرز جامد) در بعد

زمان ( )tو مکان (  ) rبهصورت زیر گسسته سازی میشود:
 

=f i r + e i δ t , t + δ
t
f i ( r ,t ) −
()1



τ −1  f i ( r , t ) − f i eq ( r , t )  + Fi ( r , t ) δ t

که  eiبردار سرعت ذره در جهت  iام شبکه است .در کار حاضر از مدل
شبکه بولتزمن دوبعدی با نه جهت سرعت مستقل ( )D2Q9استفادهشده

)

(

)Discrete Element Method (DEM
)Drafting, Kissing and Tumbling (DKT

1
2
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است .تابع توزیع گسسته نیروی خارجی در جهت  iام و  τزمان آسایش
منفرد مرتبط با معادالت جریان سیال است .سرعتهایی گسسته در  9جهت
بهصورت زیر معرفی میشود:

1 0 −1 0 1 −1 −1 1 0 
ei = c 
( )2
0 1 0 −1 1 1 −1 −1 0 

• دومین مرحله :برخورد

که  c=δx/δtبرابر سرعت شبکه بولتزمن است و  δxاندازه شبکه و δt
گام زمانی است .تابع توزیع تعادلی ( fi(eqدر حالت دوبعدی برابر مقدار زیر
تعریف میشود:

• سومین مرحله :اعمال نیرو ثانویه

()3

3  
u .u 
2c 2


−

2

eq
=f
×wiρ
i
3  
9  

1
.
+
+
e
u
e i .u
i
 c 2
2c 4

) (

) (

که  w0=4/9و  w1-4=1/9و  .w5-8=1/36همچنین توزیع نیرویی
گسسته بهصورت زیر تعریف میشود:

• نخستین مرحله :اعمال نیرو اولیه





δt
=( ρ
) r ,t )u ( r ,t ) ∑ e i f i ( r ,t ) + Fi ( r ,t
()8
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=f
f i ( r , t ) − τ -1  f i ( r , t ) - f i eq ( r , t ) 
) i ( r ,t




=f
f i ( r ,t ) + F ( r ,t ) δ t
) i ( r ,t

• چهارمین مرحله :جاری شدن




) r + e i δ t , t + δ t= f i ( r , t + δ t
()11

)

(

fi


1
2-22-2روش مرز غوطهور
= Fi ( r , t
× ) 1 − w i
 2τ 
برای اعمال شرط مرزی عدم لغزش بر روی مرز جامد باید سرعت
  
  
()4
   
)  ei − u ( r ,t
e
) i .u ( r , t
سیال با سرعت مرز یکی باشد .در اینجا جهت ارضای این شرط از روش مرز
) ei  . F ( r ,t
+9
3
c2
c4
غوطهور با اعمال نیروی مستقیم استفادهشده است .شکل  1نشان میدهد



که در این روش نیازی به همپوشانی نقاط مرزی (الگرانژی) و نقاط سیال
که )  Fi ( r ,tعبارت مربوط به چگالی نیرویی است .متغیرهای چگالی
(اویلری) نیست .در این روش ابتدا سرعت سیال بر روی نقاط مرزی میانیابی
 ،ρسرعت در واحد جرم  eبهصورت زیر تعریف میشوند:
شده و نیروی اندرکنش مرزی محاسبه میشود .سپس این نیروی بر روی
=
∑ ρ
=
f i ∑f i eq
()5
نقاط اویلری اطراف پخش و به معادالت حرکتی سیال اضافه میشود.
i
i
با اعمال نیروی چندمرحلهای پیشنهادشده ،الگوریتم اعمال نیروی

δt 

ρu ∑e i f i + F
=
()6
مستقیم بهصورت زیر خواهد بود [:]25
2
i



عالوه بر این با استفاده از بسط چاپمن-اینسکاک ،ویسکوزیته سیال υ
 
) U b desire − u b nof ( rb , t + δ t
= ) F ( rb , t + δ t
ρ
()12
به طریق زیر محاسبه خواهد شد:
δt / 2
 desire
1

 U bسرعت موردنظر مسأله بر روی مرز که در اینجا برابر صفر
= که
τ c s2 τ −  δ t
()7
2

 nof
و  ubسرعت میانیابی شده نقاط اویلری بر روی نقاط الگرانژی قبل از
برای رسیدن بهدقت باالتر خصوص ًا در جریانهای غیریکنواخت و غیر

اعمال نیرو و  rbموقعیت نقاط الگرانژی میباشد .معادله باال با استفاده
دائم ،یک روش شبکه بولتزمن با اعمال نیروی چندمرحلهای توسط گو و
از ترکیب روش مرز غوطه ور-اعمال نیروی مستقیم -شبکه بولتزمن با
همکاران [ ]22پیشنهاد شده است .تفاوت بین روش شبکه بولتزمن با اعمال
اعمال نیروی چندمرحلهای محاسبه شده است که در اینجا از ذکر جزییات
نیروی یک مرحلهای و چندمرحلهای بدین گونه معرفی میشود که در اعمال
 nof 
صرفنظر شده است .سرعت )  ub ( rb ,t + δ tبا استفاده از رابطه زیر
نیروی یک مرحلهای ،یکذره در دو گام زمانی  tو  t+δtبه ترتیب تحت


محاسبه میشود:
اثر توابع نیرویی )  F ( r ,tو )  F ( r ,t + δ tقرارگرفته که بهواسطه آن
n

 


از نقطه  1تا  2حرکت میکند ،اما در روش شبکه بولتزمن با اعمال نیروی
) u b nof ∑u nof ( rij , t ) D ( rij − rb
()13
b =1
چندمرحلهای ،این دو نیرو به ترتیب در طی دونیم گام زمانی اول و دوم اعمال

میگردد .در واقع مومنتوم همانطور که تحت تأثیر نیرو در زمان  tاست،
که  Dو  rijبه ترتیب تابع میانیاب و مکان نقاط اویلری میباشد .نیرو پس
تحت تأثیر نیرو در زمان  t+δtمیباشد؛ بنابراین اعمال معادله شبکه بولتزمن
از محاسبه توسط معادله ( )12بر روی نودهای اویلری مجاور توسط معادله
نیرویی در چهار مرحله خالصه میشود [:]25
زیر توزیع میشود:
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شکل  :1شماتیک ناحیه محاسباتی در نزدیکی مرز در روش مرز غوطهور
Fig. 1. Schematic of computational domain in the vicinity
of the immersed body






2-22-2مدل عددی برخورد
بهطورکلی دو نوع مدل کره سخت و کره نرم برخورد در تحلیل جریانهای
ذرهای وجود دارد [ .]26در مدل کره سخت نیروی برخورد دقیق ًا در لحظه
سایش دو ذره اعمالشده و هیچگونه فرورفتگی در نظر گرفته نمیشود؛ اما در
مدل کره نرم به دو جسم اجازه داده میشود تا حدی در یکدیگر رسوخ کرده
و نیروی برخورد بهصورت تابعی از این فرورفتگی محاسب ه میشود .در این
قسمت از روش دوم برای محاسبه نیروی اندرکنش بهره گرفتهشده است.
مدلهای مختلفی از برخورد روش اجزا گسست ه کره نرم در مقاالت گوناگون
ارائهشده است که ما در اینجا از پرکاربردترین آنها که مربوط به کار پیترز
و همکارش است [ ،]27استفاده خواهیم کرد .در این قسمت ،هدف ما ارائه
یک روش پیشنهادی جهت اعمال نیروی برخورد برای اشکال دایروی و غیر
دایروی است ،بنابراین مدل ساده و قدیمی هوکین را جهت محاسبه نیروی
برخورد اتخاذ کردهایم .طبق این مدل نیروی برخورد کلی که ذره  jبه ذره i
وارد میکند به چند نیروی مختلف تقسیم میشود [:]24



Fij ∑Fb D (rij − rb ) ∆s b
= • نیروی عمودی بازگرداننده هوکین
()14
b
این نیرو تابعی خطی از میزان فرورفتگی دو جسم درهم است و انرژی
در مطالعه حاضر از روش دیفیوز برای حل مسائل استفادهشده است .در
دو جسم را حین برخورد تلف نمیکند.
الگوریتم واسط دیفیوز ،مرز توسط نقاط پیوسته الگرانژی تقسیمبندی شده
Fresj →,ni = − k n δ ij n ij
()17
است و دامنه جریان توسط نقاط اویلری منطبق بر شبکه کارتزین نمایش
که  knضریب سختی عمودی δij ،میزان نفوذ ذرات و  nijبیانگر بردار
داده میشوند .ازاینرو میانیابی توسط الگوریتمهای واسط از گرههای مجاور
یکه عمودی در محل فصل مشترک دو جسم که در اینجا بهعنوان نقطه
روی نقاط مرزی برای به دست آوردن نیرو و توزیع مجدد آن روی گرههای
برخورد شناخته میشود ،میباشد .بردار یکه نرمال برابر است با برداری عمود
اویلری مجاور موردنیاز میباشد .در کار حاضر از تابع دلتای گسسته  Dچهار
بر بردار مماس در نقطه برخورد .منظور از بردار مماس ،برداری است که
نقطهای معرفیشده توسط پسکین [ ]31برای تبادل نیروها و سرعتها بین
بر فصل مشترک ایجادشده بر اثر نفوذ دو ذره در هم مماس است .نحوه
گرههای اویلری و الگرانژی استفادهشده است.
یافتن فصل مشترک و نقطه برخورد در اشکال مختلف (نظیر دایره -دایره،
1


 x − xb   yi − yb 
= ) D ( x ij − x b
dh  i
d h 
( )15
2
مربع -دایره ،مربع -مربع و غیره) به شیوههای گوناگون در مقاالت مختلف
h
 h   h 
بیانشده است [24و .]28-30در این مطالعه که هدف برخورد ذرات دایروی
با در نظر گرفتن  h=1و الگوریتم واسط چهار نقطهای میتوان نوشت:
است ،نقطه برخورد  rcijو بردار عمود  nijبه شکل زیر تعریف می شود:
= ) d (r
ri + r j
ij
= rc
()18
 1  3 − 2 r + 1 + 4 r − 4 r 2  , 0 ≤ r < 1 
2



8 




1 
( )16


2

  5 − 2 r − −7 + 12 r − 4 r  ,1 ≤ r < 2 

8  

0, r ≥ 2






()19

r j − ri
r j − ri

= n ij

که  riو  rjبه ترتیب مرکز ذرات  iو  jرا نشان می دهد.
• نیروی عمودی مستهلک کننده
این نیرو تابعی خطی از سرعت نسبی عمودی بین دو ذره برخوردکننده
بوده که انرژی ذرات را در حین برخورد تلف میکند .درواقع انرژی جنبشی
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قبل از برخورد کمتر از انرژی جنبشی بعد از برخورد میشود.
j →i
n
Fdamp
, n = −2λn m i j U i j

()20

که  λnضریب استهالک دینامیکی نرمال تعریف میشود.
( mij=(mimj)/(mi+mjبرابر جرم کاهشیافته ذرات  iو  jو  Uijnکه
سرعت نسبی نرمال بین دو ذره بوده به شکل زیر قابلمحاسبه است:
n
(U i −U j ) .n ij  n ij
=U
ij



()21

لغزشی است ،بنابراین نیروی مماسی بهصورت نیروی چسبندگی اعمال
میشود .سپس با افزایش پیشروی و افزایش نیروی چسبندگی ،نیروی
اصطکاکی دارای مقداری کمتر شده و بنابراین نیروی مماسی بهصورت
نیروی اصطکاکی نمود پیدا میکند.
بنابراین نیروی کلی وارده به جسم  iکه از برخورد با ذرات مجاور خود
در یک گام زمانی ایجاد میشود برابر است با:

+F

که  Uiو  Ujبه ترتیب سرعت مرکز ذرات  iو  jرا نشان میدهد.

()27

• نیروی مماسی
نیروی مماسی برخورد بین دو ذره میتواند به دو رژیم مختلف دستهبندی
شود )1( :نیروی چسبندگی که در آن هیچگونه جابهجایی نسبی بین دو ذره
در محل نقطه برخورد وجود ندارد و دو ذره در جهت خالف یکدیگر بهصورت
قفلشده در نقطه برخورد به یکدیگر نیروی مماسی وارد میکنند )2( .نیروی
لغزشی که در آن دو جسم بر روی یکدیگر میلغزند .ذکر این نکته در مورد
نیروی برخورد چسبنده مهم است که این نیرو به دلیل نیروی مقاوم حاصل
از فرورفتگی عرضی دو جسم در یکدیگر ایجادشده و مانند نیروی عمودی
از مجموع دو نیروی مماسی بازگرداننده و مستهلک کننده به وجود میآید.
درواقع میتوان نوشت:
()22

= Fstj →i
−k t ε t ij − 2γ t m ijU ij t

که به  ktو  γtبه ترتیب برابر ضریب سختی مماسی و ضریب استهالک
دینامیکی مماسی هستند .میزان جابهجایی نسبی بین مرکز دو ذره را نشان
میدهد که طبق رابطه زیر قابلمحاسبه است:
Tc

ε = ∫ U ij t dt

()23

0

که  Tcمدتزمان برخورد را نشان میدهد .درواقع این انتگرال از زمان شروع
برخورد ( )t=0تا پایان برخورد ( )t=Tcرا شامل میشود Uijt .نیز به شکل
زیر قابلبیان میباشد:
()24

t
=U
U ij −U ij n
ij

 tijبرابر بردار یکه مماسی است که میتوان بهصورت  Uijt/Uijتعریف
کرد .برای نیروی لغزشی که همان نیروی اصطکاک دو ذره بر روی یکدیگر
است ،میتوان اینگونه نوشت:

Fslj →i = − µ Fresj →,ni t ij

()25

باید بدانیم که نیروی مماسی حاصل از برخورد یا برابر نیروی چسبندگی
است یا برابر نیروی لغزشی و نه هردو .درواقع میتوان نوشت:
()26

)

j →i
) (damp , n

(

n

∑F

j →i
res , n

i
c ,p−p

=
F

j =1
j ≠i

)| + min(| Fst j →i |,| Fsl j →i
الزم به ذکر است در برخورد دو کره با یکدیگر ،یک گشتاور براثر وجود
نیروی مماسی به جسم وارد میشود که مقدار آن برابر است با:

× Ft j →i

()28

ij

n

∑r

c

j =1
j ≠i

i
=M c
,p −p

2-22-2کنترل پارامترهای روش اجزا گسسته
تاکنون روابط مربوط به نیروهای وارده به ذرات ارائه گردید که هرکدام
شامل پارامترهایی است که تنها هویت آنها شناخته شده است و بنابراین
الزم است که رابطهای بین خواص فیزیکی ماده و این پارامترها بیان شود.
طبق قانون هوک و نظریه هرتز [ ]27و با در نظر گرفتن برخورد دو کره
همجنس با شعاع  Rبه یکدیگر ،خواهیم داشت:
()29

)

EY R
3 1 −ν 2

(

= kn

که  EYو  νبرابر مدول یانگ و ضریب پواسون ذره میباشد .اگر معادله
دیفرانسیل تغییرات میزان فرورفتگی دو ذره به جرم  Mرا با صرفنظر کردن
از جاذبه برحسب زمان بنویسیم ،خواهیم داشت:
d 2δ
dδ
+ 2γ n
= + ω02δ
0
2
dt
dt

()30

که در این معادله  ω02=kn/mijتعریف میشود و فرض (dδ/dt=U0
و  )t=0و ( δ=0و  )t=0بر مسأله حاکم میباشد U0 .نیز سرعت نسبی
نرمال دو ذره میباشد .همینطور ذکر این نکته مهم است که در این معادله
فرض شده است که در مرحله بعد از برخورد نیز ترم ویسکوز نیرو بر ذرات
اعمال میشود .چون اساس ًا برخورد یک ذره دارای مرحله رفت و برگشت
میباشد یا بهعبارتدیگر فرض شده است که ذرات در مرحله رفت بهطور
کامل مستهلک نمیشوند؛ بنابراین شرط  ω0>λnحاکم است .ما در اینجا
با نوعی ارتعاشات میرا روبرو هستیم که حل تحلیلی آن بهصورت زیر است:

Ft j →i = min Fstj →i , Fslj →i

()31

معمو ًال در ابتدای برخورد نیروی چسبنده دارای مقدار کمتر از نیروی
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U0
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با استفاده از این رابطه میتوان مدتزمان برخورد  Tcرا با فرض (δ=0
و  )t=0محاسبه کرد:
π
= Tc
()32
ω2 − γ 2
n

توجه به معادله ( )36میتوان نوشت:
()38

ω0 lne n
2

) π 2 + ( lne n

γn = −

0

همانطور که میدانیم در برخورد ذرات مختلف صلب با یکدیگر ،مدول
همینطور مدتزمان الزم تا صفر شدن سرعت ذرات با فرض
یانگ و ضریب پواسون که خواص فیزیکی ذرات هستند ،نباید تأثیری
( dδ/dt=0و  )t=Tmaxقابلاندازهگیری میباشد:
چشمگیری در نتایج محاسبات داشته باشند .از طرفی تعیین ضریب سختی
 ω2 − γ 2 
1
n
0
نرمال  knبا استفاده از معادله نیازمند داشتن اطالعاتی از جنس ماده صلب

= T max
tan −1 
()33
2
2


γ
−
ω
γ
n
n
0


میباشد .واضح است که در مطالعه شبیهسازی جریانهای حاوی ذرات صلب
حداکثر میزان فرورفتگی دو جسم در یکدیگر با قرار دادن  t=Tmaxدر
بحثی از جنس ذرات نمیشود و بنابراین باید بهگونهای دیگر ضریب  knرا
معادله ( )31حاصل می شود:
استخراج کرد.
U0
راهحل مفیدتری و غیر وابسته به خواص فیزیکی ذرات پیشنهاد میشود
−γ T
=
δ max
(sin ω02 − γ n 2 T max )34
e
2
2
که قب ً
ال هم بهگونهای توسط نویسندگان مختلف نظیر کلری و همکاران
ω0 − γ n
[33و ]34و واچس و همکاران [ ]24پیشنهاد شده است:
یکی از خواص مهم مواد ضریب بازگشت نرمال ( )enاست که بهواسطه
 .1ابتدا نسبت  δmax/Rرا تعیین میکنیم که برابر مقدار بیبعد بیشینه
ترم مستهلک کننده نیرو ایجاد میشود .درواقع  enبرابر است با نسبت سرعت
میزان نفوذ ذرات در یکدیگر است .مقدار  Rدر هندسههای غیر دایروی برابر
نسبی نرمال ذرات بعد از برخورد به سرعت نسبی ذرات قبل از برخورد که به
شعاع معادل است.
شکل زیر تعریف میشود:
 .2پارامترهای فیزیکی  enو  μرا مقداردهی میکنیم .توجه شود که
'
'
U i ,n −U j ,n
محدوده این پارامترها برابر  0>en>1و  0>μ>1لحاظ میشود.
= en
()35
U i ,n −U j ,n
 .3با استفاده از پارامترهای باال و معادالت ( )34( ،)33و ( )38مقادیر kn
و  γnمحاسبه میشود.
اگر بخواهیم معادله ( )35را در خصوص مسأله رفت و برگشتی ذکرشده

(

)

n max

در قسمت باال به کار ببریم ،خواهیم داشت:

dδ
−γ n
(t = T c ) − γ T
dt
n c
== e
e
U0

π

()36

ω02 −γ n 2

k

=
en

همانطور که واضح است ،زمانی که ضریب بازگشت برابر  1میشود.
درواقع برخورد در راستای عمود االستیک شده و سرعت نسبی قبل و بعد از
برخورد یکی میشود؛ بهعبارتدیگر انرژی جنبشی ثابت میماند.
برای پایداری حل و دقت روش اجزا گسسته ،گامهای زمانی در طی
برخورد باید بهاندازه کافی کوچکتر از مدتزمان برخورد باشد [ .]24در
مقاالت مختلف توصیهشده است که مدتزمان برخورد بین  10تا  50برابر
گام زمانی باشد .این بدان معنی است که بین  10تا  50گام زمانی نیاز است
تا برخورد واقعی و با دقت باال رخ دهد [31و .]32بنابراین با فرض γn=0
میتوان نوشت:
()37

)

 k =αk .4و t ln e / π 2 + (ln e )2
=  γ tکه در مورد مسأله برخورد
−
n
n
t
n
mij
رو سیلندر با یکدیگر  αبرابر  1در نظر گرفته میشود [.]35
در مورد تعیین مقدار  δmax/Rاین نکته اهمیت دارد که باید مقدار نفوذ
بیشینه تا حدی انتخاب شود که نتایج برخورد مستقل از مقدار  knشوند.
بهطور تقریبی این نسبت باید بین  0/001تا  0/005باشد.
2-22-2روش ترکیبی مرز غوطهور -روش اجزا گسسته
جهت استفاده از روش اجزا گسسته در شبیهسازی برخورد دو ذره صلب
در بستر سیال ،الگوریتم ترکیبی مرز غوطهور – اجزا گسسته به ترتیب زیر
نوشته میشود:
 .1محاسبه نیروی اندرکنش سیال و جامد در نقطههای الگرانژی با
استفاده از روش مرز غوطهور .توجه شود که آن نقاط الگرانژی که در فصل
مشترک دو ذره هستند ،در محاسبه نیروی مرزی استفاده نمیشوند.
 .2تعیین مقدار  δmax/R>0/005و  enو  μو بنابراین یافتن پارامترهای
برخورد .مقدار  U0که برای یافتن این پارامترها نیاز است ،در مسائل مختلف
مقادیر متفاوتی فرض میشود .بهطور مثال در مسئله سقوط این سرعت برای
سرعت حدی دو ذره در نظر گرفته میشود.
 .3محاسبه نیرو و گشتاور حاصل از برخورد با اطالع از میزان فرورفتگی،
سرعت و مکان ذرات با استفاده از معادالت ( )27و (.)28

(

2
2
Tc
π 2π R ρ 1 −ν
=∆t
=
25 25
EY

بدیهی است با اضافه شدن ترم  γnو کاهش  ،enمدت زمان برخورد
افزایش یافته و بنابراین گامهای زمانی نیز افزایش پیدا میکنند .بنابراین با
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 .4بهروزرسانی مکان و سرعت ذرات با استفاده از معادالت زیر:

 δt
()39




=
U c n +1 U c n +


 
1 
−∑Fb n ∆V b + (M s − M f ) g + F c , p − p + F c , p −w

Ms  b


M
+ f U c n −U c n −1
Ms

)

(



= Ωc n +1
Ωc n +


 δt
()40




n

 
 −∑ ( rb − rc ) × Fb ∆V b + M c , p − p + M c , p −w
 b

I 
+ f Ωc n − Ωc n −1
Is
1
Is

)

3-33-3مقایسه حل تحلیلی و عددی رفتار دو ذره دایروی در هنگام برخورد
و بعدازآن
در این بخش جهت معتبر سازی الگوریتم برخورد روش اجزا گسسته،
برخورد دو ذره صلب دایروی را مورد مطالعه قرار خواهیم داد .بدین منظور
همانند شکل  4دو ذره به جرمهای  M1=M2را در نظر بگیرید V1 .و  V2به
ترتیب سرعت اولیه ذرات  1و  2هستند .اگر فرض کنیم مسیر حرکت ذرات بر
روی سطح افقی صورت گرفته و اصطکاک ناچیز باشد ،با استفاده حل تحلیلی
میتوان دو حالت برای سرعتهای بعد از برخورد یافت:

(

3-3صحت سنجی
در این قسمت از مقایسه نتایج در دو مسأله شامل سقوط تک ذره دایروی
در کانال عمودی و بررسی دینامیک برخورد دو ذره صلب دایروی به ترتیب
جهت سنجی روش مرغوطهور -شبکه بولتزمن و روش اجزا گسسته استفاده
کردهایم.
3-33-3سقوط یکذره صلب دایروی در کانال عمودی
مسأله سقوط ذره صلب درون کانال توسط افراد مختلفی موردمطالعه
و قسمتی از صحت سنجی کارهای بسیاری از نویسندگان است .در این
قسمت ما از نتایج دلویی و همکاران [ ]36و ون و تورک [ ]37جهت صحت
سنجی کد نوشتهشده مرز غوطهور -شبکه بولتزمن استفاده میکنیم .ناحیه
محاسباتی شامل یک کانال محدود به عرض  W=2سانتیمتر و ارتفاع L=6
سانتیمتر است .قطر ذره صلب برابر  Dp=0/25سانتیمتر که از نقطه از
( 4 cmو  )1 cmحالت سکون تحت شتاب جاذبه  g=-981 cm/s2رها
میشود.
3
3
چگالی ذره و سیال به ترتیب برابر  ρp=1/25 gr/cmو ρf=1 gr/cm
بوده و ویسکوزیته دینامیکی سیال  μf=0/1 cm2/sدر نظر گرفته میشود.
شبکه منظم  201×601برای ایجاد ناحیه محاسباتی شبکه بولتزمن ایجاد
میشود .زمان آسایش  τ=0/65برای این شبیهسازی در نظر گرفتهشده که
متناسب با گام زمانی  Δt=5×10-5در مقیاس فیزیکی است .محیط دایره نیز
شامل  60نقطه الگرانژی میباشد .شکلهای ( 2الف) و ( 2ب) به ترتیب
تغییرات زمانی برخی کمیتها نظیر موقعیت عمودی ( ،)ypسرعت عمودی
( )vpرا نشان میدهد .همانطور که مشاهده میکنید ،نتایج حاضر دقت قابل
قبولی را نسبت کارهای قبلی نشان میدهد.
شکل  3سرعت نهایی ذره صلب را درکانال به ازای تعداد نقاط الگرانژی
رو مرز جامد نشان میدهد .همانطور که واضح است تعداد  50نقطه عدم
وابستگی نتایج به نقاط الگرانژی را نتیجه میدهد.

شکل :2تغییرت زمانی (الف) موقعیت عمودی و (ب) سرعت عمودی ذره و
مقایسه آن با کارهای قبلی
)Fig. 2. Time evolution of (a) vertical position and (b
vertical velocity
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()43

V 2′ −V 1′
V 2 −V 1

= en

همانطور که مشخص است  0>en≥1و مقدار صفر به معنای برخورد
ال االستیک و مقدار  1به معنای برخورد کام ً
کام ً
ال پالستیک بوده که در این
برخورد ʹ V2ʹ=V1و دو ذره باهم حرکت خواهند کرد.
در این قسمت با استفاده از اعمال الگوریتم اجزا گسسته این دو نوع
حرکت را مدل کرده و با دادههای تحلیلی مقایسه خواهیم کرد .در این

شکل :3نمایش استقالل نتایج از تعداد نقاط الگرانژی
Fig. 3. Grid study of Lagrangian nodes

• برخورد االستیک باشد
در این حالت اگر مجموع دو ذره را یک سامانه بگیریم ،تکانه قبل و
بعد از برخورد و همچنین انرژی جنبشی ذرات ثابت میماند؛ بنابراین داریم:
()41

M 1V 1 + M 2V 2 = M 1V 1′ + M 1V 2′

برای انرژی جنبشی نیز داریم:

()42

1
1
1
1
M 1V 12 + M 2V 2 2 = M 1V 1′2 + M 2V 2′2
2
2
2
2

در این حالت ذرات بعد از برخورد متناسب با جرم خود و سرعت قبل از
برخورد پراكنده ميشوند .در اين حالت هیچگونه نيروي تلف كننده يا غیر
پایستاری وجود ندارد.
• برخورد غیر االستیک باشد
اگر يكي از نيروهاي متقابل بين ذرات برخوردکننده ،غیر پایستار باشد ،در
اين صورت انرژي جنبشي قبل از برخورد و بعد از برخورد يكسان نخواهد بود
و با توجه به عالمت تفاضل انرژي جنبشي قبل از برخورد و بعد از برخورد،
برخورد انرژيگير يا انرژيزا خواهد بود.

شکل  :4شماتیک ناحیه محاسباتی برخورد دو ضرب صلب دایروی
Fig. 4. Schematic of computational domain for collision
of two particles
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موارد  δmax/R=0/003و  ∆t =π 2MRکه  fدر اینجا برابر  100در
f
3kn
نظر گرفته میشود.
بدین منظور دو دایره صلب به جرمهای  20و شعاع  10واحد بولتزمن را
در نظر میگیریم .مقدار سرعتهای اولیه آنها را متفاوت در نظر گرفته و
بنابراین نتایج بهصورت زیر خواهد بود:
الف) ذره سمت چپ دارای سرعت اولیه  ،V1xذره سمت راست ساکن و
برخورد االستیک ( )e=1میباشد .بنابراین در جدول  1نتایج حاصل از تحلیل
المان گسسته با معادالت ( )41و ( )42مقایسه میشود KE1 .و  KE2به ترتیب
مجموع انرژی جنبشی قبل و بعد از برخورد هستند و ||)KE1‑KE2)/KE1
خطای نسبی روش اجزا گسسته را نشان میدهد .از لحاظ تئوری سرعت ذره
سمت راست بعد از برخورد برابر است با .V2xʹ=(2M1/(M1+M2))V1x
همانطور که مشاهده میکنید ،ضریب بازگشت و درصد اختالف انرژی
جنبشی که در دو ستون آخر نمایش دادهشدهاند ،به مقادیر پیشبینیشده که
به ترتیب برابر  1و صفر هست ،نزدیک میباشد.
ب) ذره سمت چپ دارای سرعت اولیه  ،V1xذره سمت راست ساکن و
برخورد غیراالستیک  en=0/75میباشد ،بنابراین انرژی جنبشی اولیه تلف
خواهد شد .از لحاظ تئوری سرعت ذره سمت راست بعد از برخورد و همچنین
اختالف انرژی جنبشی نسبی به ترتیب برابر است با رابطه ( )43و مقدار
 .0/218بنابراین در جدول  2نتایج حاصل از تحلیل اجزا گسسته با نتایج
تحلیلی مقایسه میشود.
با توجه به ستون دوم و سوم واضح است که سرعت ذره سمت راست
بعد از برخورد بسیار به مقادیر تحلیلی نزدیک است .همینطور ستون چهارم
 enو اختالف نسبی قبل و بعد از برخورد را نشان میدهد که در هر دو حالت
نتایج قابل قبولی را در مقایسه با مقادیر تحلیلی  0/75و  0/218ارائه میدهد.
همانطور که واضح است ،ضریب بازگشت  enباعث افزایش مدتزمان
برخورد  Tcشده که رابطه آن در معادله ( )32قابلمشاهده است .شکل 5
زمان برخورد حاصل از روش اجزا گسسته را با مقادیر تحلیلی در ضرایب
بازگشت مختلف مقایسه میکند .جرمهای دو ذره برابر  20و  V1x=0/05و
بقیه شرایط اولیه ذرات همانند شرایط باال است .شکل  6نیز میزان فرورفتگی
 δرا برحسب زمان نشان میدهد که مدتزمان برخورد هم از همین نمودار
محاسبه میشود .در این شکل واضح است که با کاهش  ،enمقدار فرورفتگی
نیز کاهش مییابد.
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جدول -1مقایسه نتایج تحلیلی با نتایج حاصل از تحلیل عددی روش المان
گسسته برای برخورد  االستیک
Table 1. Comparison of analytical and numerical results
in collision of two elastic particles
V 2′ x −V 1′x
V 2 x −V x 1

K E 1 −K E 2
KE1

)(DEM

)(DEM
2×10-3

V1x
)(DEM

V'2x
)(Analytical

V'2x
)(DEM

0/1

0/1

0/1005

1/0054

0/5

0/5

0/5005

1/0071

1×10-3

1

1

1/001

1/0027

4×10-3

10

10

9/9884

1/0006

3×10-3

چگالی و قطر ذره نیز به ترتیب برابر  ρp=1/01 gr/cm3و Dp=0/2 cm
است .دو ذره با شتاب اولیه  g=-981 cm/s2از حالت سکون رها شده و
در لحظه اولیه ،روی خط مرکزی کانال و در ارتفاع  7/2و  6/8سانتیمتر
قرار دارند و شرط مرزی عدم لغزش بر روی دیوارههای کانال حاکم میباشد.
زمان آسایش برابر  τ=0/65تنظیم شده که معادل  Δt=5×10-4در هر گام
زمانی است .جهت شبیهسازی برخورد ،نیاز به تعیین پارامترهای برخورد است.

جدول -2مقایسه نتایج تحلیلی با نتایج حاصل از تحلیل عددی روش اجزا
گسسته برای برخورد االستیک
Table 2. Comparison of analytical and DEM results in
collision of two elastic particles
V 2′ x −V 1′x
V 2 x −V x 1

K E 1 −K E 2
KE1

)(DEM

)(DEM
0/212

V1x
)(DEM

V'2x
)(Analytical

V'2x
)(DEM

0/1

0/0875

0/0879

0/758

0/5

0/4375

0/4317

0/729

0/235

1

0/8750

0/8643

0/736

0/234

10

8/75

8/7832

0/756

0/213

شکل -5زمان برخورد دو ذره صلب برحسب ضریب بازگشت .قبل
از برخورد ذره سمت راست ساکن و ذره سمت چپ دارای سرعت
 V1x=0/05است.
Fig. 5. Collision time for two particles as a function of
restitution coefficient. Before collision, right particle
velocity is zero and another particle has velocity of 0.05

4-4نتایج و بحث
مسأله سوم شامل سقوط دو ذره صلب در سیال نیوتونی در کانال عمودی
و مطالعه اثر پارامترهای فیزیکی بر آن میباشد .این مسأله با روشهای
مختلفی توسط نویسندگان مختلفی انجامگرفته است که شرایط هندسی
ذکرشده در این قسمت همانند کار ون و تورک [ ]37و دلویی و همکاران []36
است .همانند شکل  7ناحیه محاسباتی برابر عرض  W=2سانتیمتر و ارتفاع
 L=6سانتیمتر بوده که شامل  801×201گره محاسباتی است .چگالی و
ویسکوزیته سیال به ترتیب برابر  ρf=1 gr/cm3و  μf=0/01 cm2/sاست.

شکل :6نمودار میزان فرورفتگی دو ذره در یکدیگر برحسب زمان به ازای
ضرایب بازگشت متفاوت
Fig. 6. Figure of penetration size as a function of
restitution coefficient
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دلیل افزایش سرعت ذره باالیی ،فاصله بین دو ذره کاهش پیدا کرده و دو
ذره یکدیگر را لمس میکنند (کیسینگ) .دو ذره مدتی به یکدیگر چسبیده
و در پایان از یکدیگر جدا شده و بهطور آرام به انتهای کانال سقوط میکنند
(تامبلینگ) .در شکل  9نیز خطوط جریان ایجاد شده به واسطه حرکت دو
ذره در کانال در زمانهای مختلف رسم شده است.
همانطور که در باال ذکر شد ،برای شبیهسازی برخورد دو ذره صلب به
یکدیگر با استفاده از مدل اجزا گسسته ،ضرایب متفاوتی تأثیر دارد .همانطور
که میدانیم با فرض آگاهی از مقدار  ،enبا تغییر مقدار  ،δmax/Rضرایب kn
متفاوت ایجاد میشود .درواقع با افزایش مقدار  ،δmax/Rضریب  knکاهش
و با کاهش آن ،ضریب  knافزایش مییابد .تغییر در این ضریب ،نتایج

شکل :7ناحیه محاسباتی سقوط دو ذره دایروی در کانال عمودی
Fig. 7. Computational domain for sedimentation of two
particles in a vertical channel

پارامترهای فیزیکی برخورد که شامل  δmax/Rو  enو  μاست باید تعیین
شود .ضرایب  δmax/Rو  μبه ترتیب برابر  0/002و  0/3در نظر گرفته
میشود که این ضرایب با سعی و خطا جهت تطبیق با نتایج قبلی انتخاب
شده است  .ضریب بازگشت  enدر این مسأله تأثیری در نتایج ندارد که در
ادامه در مورد آن بحث خواهیم کرد .همچنین  γt=0و  kt=knدر نظر گرفته
می شود .شکل  8تغییرات طولی و عرضی مرکز ذرات صلب دایروی را باکار
دلویی و همکاران [ ]36و و شو و وو [ ]38مقایسه میکند .در کارهای قبلی
جهت اعمال نیروی برخورد بین دو ذره از تابع پتانسیل لنارد -جونز []6
استفاده شده است که در این روش ،دو ذره یکدیگر را لمس نخواهند کرد.
این مدل ساده گرچه پایداری خوبی دارد ،اما از اثرات اصطکاک ،ضریب
بازگشت صرفنظر میشود و همچنین تنها برای برخورد ذرات دایروی کاربرد
دارد .همانطور که در شکلهای زیر مشاهده میکنید ،با تنظیم پارامترهای
اجزا گسسته ،نتایج کارهای قبلی حاصل میشود.
پدیدههای درفتینگ ،کیسینگ و تامبلینگ نیز در این نتایج قابلمشاهده
است .همانطور که در شکل ( 8الف) مشاهده میکنید ،ذره  1که در موقعیت
باالتری نسبت به ذره  2قرار دارد ،با حرکت خود به سمت پایین در پشت
خود ناحیه چرخشی و کمفشار ایجاد میکند .بنابراین ذره  2در این ناحیه به
دام افتاده و سرعت آن نسبت به ذره پایینتر افزایش مییابد (درفتینگ) .به
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شکل :8تغییرات طولی و عرضی مرکز ذرات صلب دایروی و مقایسه آن با
کارهای قبلی
Fig. 8. Longitudinal and lateral variations in position of
solid particles and comparison with previous results.
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شبیهسازی مسأله باال گزینش میشود ،زیرا افزایش این مقدار تغییری در
نتایج اتفاق نمیافتد.
در ادامه ضریب بازگشت و ضریب اصطکاک را بر تغییر مسیر ذرات مورد
مطالعه قرار میدهیم .بدین منظور ،مسأله باال را در سه مقدار مختلف  1و
 0/5و  0/1برای ضریب بازگشت شبیهسازی میکنیم.
همانطور که در شکل ( 11الف) مشاهده میکنید ،در این مسأله ،افزایش
ضریب بازگشت یا بهعبارتدیگر افزایش االستیک بودن برخورد ،تأثیری در
مسیر حرکت ذره اول ایجاد نخواهد کرد .این جمله بدین معنی است که
سهم نیروی غیر االستیک ناچیز است .علت این موضوع را اینطور میتوان
بیان کرد که زمانی که دو ذره از حالت اولیه رها شده و در مرحله درفتینگ
به یکدیگر نزدیک میشوند ،سرعت نسبی بین دو ذره از مقدار بیشینه به
مقدار کمینه کاهش پیدا میکند .این روند کاهشی تا زمان برخورد دو ذره
به یکدیگر ادامه دارد .علت کاهش شدید سرعت نسبی بین دو ذره ،وجود
نیروی لوبریکاسیون بین ذرات است که قبل از برخورد باعث ایجاد نیروی
دافعه شدیدی خواهد شد؛ بنابراین به خاطر پایین بودن مقدار سرعت نسبی،
نیروی غیر االستیک سهم بسیار کمتری در نیروی برخورد کلی خواهد داشت.
از طرفی انتظار ما این است که تغییر ضریب بازگشت در این مسأله تاثیری
در مدت زمان کیسینگ نخواهد داشت .همانطور که در شکل (11ب) واضح
است ،با کاهش بسیار زیاد ضریب بازگشت ،مدت زمانی که دو ذره با یکدیگر
در تماس هستند ،تفاوتی نخواهد کرد .اگرچه مطابق با انتظار ما با کاهش
ضریب بازگشت ،میزان فرورفتگی دو ذره درهم اندکی کاهش مییابد ،اما
این مسأله تغییری در نتایج ایجاد نخواهد کرد.
در قسمت بعد ،تأثیر ضریب اصطکاک بر نتایج مورد مطالعه قرار خواهیم

شکل -9خطوط جریان حاصل از سقوط دو ذره صلب دایروی در کانال
عمودی طی زمانهای مختلف
Fig. 9. Demonstration of Streamlines in the case that two rigid
body sediment in a vertical channel as a function of time

مختلفی را ایجاد میکند و بنابراین برای یافتن محدوده مناسبتر (در هر نوع
مسئلهای) نسبت به محدوده ذکرشده در باال ()0/001>δmax/R>0/005
میتوان بر روی این پارامتر به شکل زیر مطالعه کرد .نکته قابلذکر این
است که حد پایینی این پارامتر همان  0/001مناسب بوده و کمتر از این
مقدار باعث کاهش گام زمانی و ایجاد مقادیر زیاد در نیروی برخورد میشود
[ .]24بنابراین در این قسمت ،هدف یافتن حد باالیی پارامتر δmax/R
است .همانطور که در شکل  10مشاهده میکنید ،مسیر حرکت ذره باالیی
برای مقادیر مختلف رسم شده است؛ بنابراین مقدار  δmax/R=0/003برای

شکل :10سقوط ذره صلب باالیی در مسئله سقوط دو ذره ،برحسب
تغییرات پارامتر δmax/R
Fig. 10. Lateral variation of the upper particle while it
sediments in a vertical channel as a function of time for
different parameters of δmax/R
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5-5نتیجه گیری
در این مطالعه ،یک مدل جدید از ترکیب روش مرزغوطهور با اعمال
نیروی مستقیم ،شبکه بولتزمن و روش اجزا گسسته ،برای شبیهسازی
جریانهای ذرهای توسعه داده شده است .روش شبکه بولتزمن به عنوان
حلگر ناحیه سیال با الگوریتم اعمال نیروی چند مرحلهای ادغام شده و دقت
محاسبات را تا دوبرابر افزایش میدهد .بر مبنای روش مرز غوطهور ،نیروی
مرزی بر روی نقاط اویلری اطراف مرز با استفاده از تابع توزیع دلتای گسسته
میانیابی میشود .در نتیجه شرط مرزی عدم لغزش بر روی مرز جسم جامد
ارضا خواهد شد .در روش اجزا گسسته ارایه شده در این مطالعه ،نیروی

شکل :11بررسی اثر ضریب بازگشت بر (الف) مسیر سقوط ذره باالیی و
(ب) زمان کیسینگ (مدت زمان برخورد) در مسئله سقوط دو ذره در کانال
Fig. 11. Investigation of effect of restitution coefficient
on (a) upper particle’s path and (b) kissing time in
sedimentation of two rigid particles in a vertical channel

داد .بدین منظور مسیر حرکت ذره اول با تغییر ضریب اصطکاک در شکل 12
(الف) نمایش دادهشده است .عالوه براین ،در شکل ( 12ب) میزان فرورفتگی
برحسب زمان رسم شده است .این شکل نشان میدهد که با افزایش ضریب
اصطکاک مدت زمان کیسینگ نیز افزایش پیدا میکند .علت این موضوع
واضح است؛ زیرا ضریب اصطکاک باعث چسبندگی بیشتر دو ذره به هم
خواهد شد.
نکته دیگری که در شکل دیده میشود ،ثابت بودن مقدار بیشینه میزان
فرورفتگی با تغییر ضریب اصطکاک است .زیرا نیروی اصطکاک مماسی بوده
و تأثیری بر مقدار نفوذ عمودی دو ذره در هم نخواهد داشت.
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شکل :12بررسی اثر ضریب اصطکاک بر (الف) مسیر سقوط ذره باالیی و )
ب) زمان کیسینگ (مدت زمان برخورد) در مسئله سقوط دو ذره در کانال
Fig. 12. Investigation of effect of friction coefficient
on (a) upper particle’s path and (b) kissing time in
sedimentation of two rigid particles in a vertical channel
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برخورد به دو شکل کلی االستیک و مستهلک کننده تقسیم میشود .این
نیروی برخورد رابطۀ مستقیم با میزان فرورفتگی و سرعت نسبی دو ذره نسبت
به یکدیگر دارد .به کارگیری این روش باعث ایجاد یک مدل واقعیتری از
برخورد خواهد شد .جهت صحت سنجی مدل عددی حاضر ،هریک از اجزای
این روش ترکیبی بهطور جداگانه مورد صحتسنجی قرار خواهد گرفت .بدین
منظور برخورد دو ذره صلب دایروی برای معتبرسازی روش اجزا گسسته
و سقوط تکذره صلب دایروی داخل کانال عمودی حاوی سیال نیوتونی
برای معتبرسازی روش مرز غوطهور -شبکه بولتزمن استفاده شده است.
در نهایت سقوط دو ذره صلب دایروی در کانال عمودی و رفتار درفتینگ،
کیسینگ و تامبلینگ مورد مطالعه قرار گرفته شده است .نتایج نشان میدهد
که نحوه حرکت ذرات داخل کانال به راحتی و با دقت قابل قبولی توسط این
روش قابل شبیهسازی است .همینظور اثر پارامترهای فیزیکی نظیر ضریب
بازگشت و اصظکاک بر رفتار ذرات هنگام سقوط بررسی شده است .نتایج
نشان میدهد که ضریب بازگشت ذرات تغییر چندانی در مسیر حرکت ذرات
ایجاد نخواهد کرد .همچنین اصطکاک باعث افزایش زمان کیسینگ میشود.
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