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 ،هحوذ سضب اًصبسي

چكيذُ
در ايي هقبلِ تبکيذ اصلي ثز تسخيز دقيق فصل هطتزک ٍ هطبلؼِ اًذرکٌص ضبک ٍ حجبة در جزيبىّبي دٍ فبسي گبس-گبس ٍ گبس – هبيغ
است .ثذيي هٌظَر ثزاي اٍليي ثبر اس حلگز ريوبى  ٍ HLLCرٍش حل ػذدي گَدًٍَف ثزاي هؼبدالت دٍ سيبلي  5هؼبدلِاي کبپيال استفبدُ ضذ
ٍ کذ ًَيسي ثِ صَرت دٍثؼذي ٍ ثب دقت هزتجِ دٍ اًجبم ضذ .هسبئل اًذرکٌص ضبک ٍ حجبة ّلين در َّا ٍ حجبة َّا در آة ضجيِسبسي ضذ.
ًتبيج ػذدي ثذست آهذُ ثزاثزي ػبلي ثب ًتبيج تجزثي ٍ ًتبيج قجلي ثذست آهذُ تَسط هحققيي ثب رٍشّبي ػذدي ٍ هؼبدالت ديگز دارد .ايي
رٍش در ػيي سبدگي ،قبدر است هَج ضبک گذرا ٍ ًبپيَستگيّبي هَاد ٍ ًبپبيذاريّبي فصَل هطتزک را ثِ دقت ٍ ثذٍى ًَسبى ٍ پخص
ػذدي اضبفي تسخيز ًوبيذ.
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 -1هقذهِ
هَضَع ؿجيِػبصي ػذدي خشيبىّابي چٌاذ اابصي ياب چٌاذ
خضئي يىي اص هَضَػبر چبلؾ ثشاًگيض ،ثب وبسثشدّابي ولياذي دس
صٌؼز ٍ دذيذُّبي عجيؼي اػز .اص خولِ ايي وبسثشدّب هيساَاى
ثِ ايضيه اًفدبس ،صٌبيغ ًظبهي ،ايضيه ًدَم ،ػبهبًِّبي احششاق
ٍ ديٌبهي اه حجاابة ،دسًَيـااي هااَاد ثااب اًااشطي ثااب  ،ضااشثبر ثااب
ػشػزّبي اثش صاَر ٍ دس صاٌبيغ دضؿاىي دس هشالؿاي ًواَدى
ػلَلّبي ػشعبًي ًبم ثشد .هؼبد ر ثمبي اسائِ ؿذُ دس سحميمابر
لجلي اص ًظش ديچيذگي ٍ هيضاى دلز ،دسخبر هخشلفي داسًاذ .ثاِ
عَس ػوَهي ايي سٍؽّب سا اص ديذگبُ ًحَُ سؼبها ٍ سلماي اصا
هـششن هيسَاى ثِ دٍ دػشِ ػوذُ سمؼين ًوَد:
1
الف -سٍؽّبي اص هـششن سيض
2
ة -سٍؽ اص هـششن اًشـبسي
دس سٍؽّبي اص هـششن سيض ،ساالؽ ٍياظُاي ثاشاي هىابى
يبثي ٍ اصالح اص هـششن ثِ صَسر صشيح ثبيذ اًدبم ؿَد .اياي
سٍؽّب سا هيسَاى ثِ دػشِّابي ػواَهي گشاًاظي [ ،]1اٍيلاشي
5
هبًٌذ  ،]4 ٍ 3 ،2[ 4VOFٍ 3 LSسشويجي اٍيلاشي– گشاًاظي
[ ٍ ]7 ٍ6 ٍ 5گشاًظي-اٍيلاشي اخشيابسي ]9 ٍ 8 [6اؿابسُ ًواَد.
ًمغِ ضاؼف ولاي اياي سٍؽّاب ديچياذگي ثاب ّ ،ضيٌاِ ٍ صهابى
هحبػجبسي ثب ٍ ػذم سَاًبيي ديٌبهيىي دس ايدبد اصَل هـششوي
وِ اص لج ًجَدُاًاذ اػاز[ً .]10ىشاِ خخاش يؼٌاي ايدابد اصاَل
هـششن خذيذ دس خشيبىّبي وبٍيشبػيَى اّويز ثب يي داسد.
دس حبلز ؿشايظ اصَل هـششن ديچيذُ اياي سٍؽّاب ثؼضاب
دچبس خغبي دخؾ 7ػذدي ثب يي هايؿاًَذ ٍ سَػاؼِ خىّاب ثاِ
حب ر چٌذ ثؼذي ثب هـى ّواشاُ اػازّ .وايي ًمغاِ ضاؼف،
اًگيضُ ثؼضي اص هحمميي دس سٍيىشد ثاِ ػاوز سٍؽّابي هشسجاِ
ثب سش هشوبي ثِ خحٍ-يٌذ 8ؿذُ اػز .يىي اص وبسّبي اًدبم ؿاذُ
ثب سٍؽّبي هشسجِ ثب ثشاي هذلػبصي خشيابىّابي چٌاذ خضياي
سَػظ خبًؼَى [ ]11اػز وِ سٍؽ ًٍَ 9سا ثشاي هؼابد ر ؿاجِ
ثمبيي 10اػشفبدُ ًوَدُ اػز .اگش چِ ايي سٍؽّب اص سَليذ ًَػبى
اضباي خلَگيشي هيًوبيٌذ ليىي اص ًظش ثمبي خشم ّش خاض دچابس
هـى هيؿًَذ [ .]13[ ٍ ]12ثِ ػٌَاى يه سٍؽ ديگش دس صهيٌِ
ؿجيِػبصي خشيبىّبي چٌذ ػيبلي ،چبًگ ٍ ليَ [ ]14خذيذا يه
هااذل خشي ابى ي اِاي سا سَػااؼِ دادُاًااذ وااِ سَاًاابيي خااَثي دس
هذل ػبصي خشيبىّبي سشاون دزيش گبص-هبيغ داسد ٍلي سٍؽ خىّاب
اص ًظش وبسثشدي ديچيذگي ثب يي داسد .دس گشٍُ دٍم اص سٍؽّابي
ػذدي يؼٌي سٍؽ اص هـاششن اًشـابسي ،اصا هـاششن ثاِ
صَسر يه ًبحيِ دخؾ ػذدي هذل هيؿَد واِ ؿاجيِ سؼاخيش
يه ًبديَػشگي دس ديٌبهيه گابص اػاز[ .]10دس ٍالاغ هايساَاى
گفز وِ ايي اصَل هـششن اًشـبسي ًَػي هخلَطّبي هصٌَػي

ّؼشٌذ وِ ثِ ٍاػغِ هحبػجبر ػذدي ايدبد هيؿًَذ .ايي دػاشِ
اص سٍؽّب ثِ دٍ دػشِ ػوَهي سٍؽّبي ثش دبيِ هؼابد ر اٍيلاش ٍ
سٍؽ ّبي ثش اػبع هؼبد ر چٌذ ابصي سمؼينثٌذي هيؿاًَذ .اص
خولِ وبسّبي اًدبم ؿذُ ثب سٍؽّبي ثاش اػابع هؼابد ر اٍيلاش
هيسَاى ثِ وبسّبي اًدبم ؿذُ دس هشاخاغ []16[،]15[ ٍ ]13-11
ٍ [ ]17اؿبسُ ًوَد .ايي سٍؽّب هحاذٍد ثاِ هاذلّابي ايضيىاي
خػبى ٍ هؼبد ر حب ر ػبدُ ّؼشٌذ ٍ اص ًظش اًشطي داخلي ٍ دهب
دس اص هـششن دچبس ػذم دلز هيؿاًَذ .سٍؽّابي ديگاش ثاش
اػبع هؼبد ر خشيبى چٌاذ اابصي ّؼاشٌذ .يىاي اص اياي دػاشِ
هؼبد رّ ،فز هؼبدلِاي اػز وِ سَػظ ػابٍسل ٍ خثگاشال []18
هؼشاي ؿذُ اػز .ايي هؼبد ر داساي دٍ ػشػز ٍ دٍ اـابس خاذا
اص ّن ثَدُ ٍ ثشاي خبّبيي وِ اخاشال ػاشػز دٍ اابص هاذ ًظاش
اػز ،وبسايي ثيـششي داسد .وابسثشد اياي هاذل ثاِ دليا ٍخاَد
خولِّبي ًبدبيؼشبس دس هؼبد ر هوٌشن ٍ اًاشطي ٍ هؼبدلاِ اًشمابل
وؼش حدوي هـى ثَدُ ٍ ثب چبلؾ سٍثشٍ اػاز .دس صهيٌاِ حا
ػذدي ايي هؼبد ر سالؽّبي ٍػايؼي اًدابم ؿاذُ اػاز [-19
 .]23هؼاابد ر هٌبػاات ديگااش ثااشاي ؿااجيِػاابصي ،هااذل ؿااؾ
هؼبدلِاي سه ػشػشِ اػز .ايي هؼبد ر ثب اشض صهبى صفش ثاشاي
خػبيؾ ػشػز ثذػز هيخيذ ٍ سَػظ هشخغ [ ]24ثشاي اٍليي ثبس
هؼشاي ؿذ ٍ ػذغ سَػظ ػبٍسل ٍ ّوىبساى [ ]25اػشجبس ػٌدي
ؿذ وِ ثيبًگش وبسايي خَة ايي هذل دس ؿجيِػبصي خشيابىّابي
دٍ ابصي ثب اص هـششن اػز .يىي ديگش اص هاذلّابي هٌبػات
ثشاي ؿجيِػبصي خشيبىّبي چٌذ ابصي وِ هذًظش ايي همبلِ اػز
هذل دٌح هؼبدلِاي وبّؾ يباشِ ياب هاذل وابديال اػاز [[ ٍ ]24
 .] 26سبوٌَى دٍ هـى ػوذُ ثشاي اػاشفبدُ اص اياي هاذل گفشاِ
ؿذُ اػز وِ ؿبه ساشبس غيش يىٌَاخاز هؼبدلاِ ػاشػز صاَر
هخلَط دس اص هـششن [ ٍ ]26ٍ25ديگشي خولاِ ًبدبيؼاشبس دس
هؼبدلِ اًشمبل وؼش حدوي اػاز [ .]25اياي هؼابد ر ؿابه دٍ
هؼبدلِ ثمبي خشم ،يه هؼبدلِ ثمبي هوٌاشن ٍ ياه هؼبدلاِ ثمابي
اًشطي ثِ صَسر دبيؼشبس ٍ يه هؼبدلاِ اًشمابل وؼاش حدواي ثاِ
صَسر ًبدبيؼشبس اػز .ثِ سابصگي گاشايؾ ثاِ اسائاِ سٍؽ ػاذدي
هٌبػت ثشاي هؼبد ر دٍ ػيبلي دٌح هؼبدلِاي ااضايؾ يباشِ اػز
[  .]30-26هبسٍى ٍ گايالسد [ ]26هاذل داٌح هؼبدلاِاي وابّؾ
يباشِ سا خْز ؿجيِػبصي خشيبىّبي دٍ اابصي اػاشفبدُ ًوَدًاذ.
هؼبئ خصهبيؾ دٍ ثؼذي ؿجيِػبصي ؿاذُ دس وابس خىّاب ؿابه
هؼبئ ثب ػشػز دبييي ثَد ٍ اثشار هَج ؿبن ثش اصاَل هـاششن
خشياابىّاابي دٍ ااابصي ثشسػااي ًـااذ .وشيفااز ٍ وااَسى []28
اشهَ ػيَى خذيذ هؼبد ر دٍ ػايبلي داٌح هؼبدلاِاي وابديال سا
اسائِ ًوَدًذ .هذل خىّب اص ػولىشد خَثي دس هذلػبصي دٍ ثؼاذي
خشيبىّبي سشاون گبص –گبص هبًٌذ حجابة ّلاين دس ّاَا ثشخاَسداس
اػز ٍلي ػولىشد ايي هذل ثشاي اصاَل هـاششن گابص-هابيغ ثاِ

صَسر دٍثؼذي خصهبيؾ ًـذُ اػز .اًگياضُ اصالي اص وابس حبضاش
ؿجيِػبصي دليك ٍ دس ػيي حبل ثب ّضيٌِ ون هحبػاجبسي هؼابئ
ثب اص هـششن خشيابىّابي دٍ اابصي گابص-گابص ٍ گابص-هابيغ ٍ
ؿجيِػبصي خشيبى وبٍيشبػيَى ثب هذل دٌح هؼبدلِاي وبّؾ يباشِ
اػز .ثشاي غلجِ ثش هـىالر ػوليبسي هذل دٌح هؼبدلاِاي اص ػاِ
گبم صيش ثْشُ ثشدُ ؿذ:
 اًشخبة ػشػز صَر هٌبػت ٍ يىٌَا ثاشاي هخلاَط دٍابصي
 گؼؼشِػبصي هٌبػت هؼبدلِ اًشمبل وؼش حدوي ح ػذدي هؼبد ر حبون ثش هذل ثاب اػاشفبدُ اص سٍؽػذدي گَدًٍَ ٍ حلگش HLLC
دس اداهِ ايي همبلِ اثشذا دس ثخؾ ٍ 2يظگيّبي سيبضاي هؼابد ر
دٍ ػيبلي  5هؼبدلِاي ثيبى هيؿَد .دس ثخؾ  3سٍؽ ػاذدي ثاِ
سفصي سَضيح دادُ خَاّذ ؿذ .دس ثخؾ ً 4شبيح ؿجيِػابصي دٍ
ثؼذي ثِ ّوشاُ اػشجابسػاٌدي اسائاِ خَاّاذ ؿاذ ٍ دس ًْبياز دس
لؼوز  5خوغثٌذي ٍ ًشيدِگيشي اسائِ هيؿَد.
ٍ -2يضگيّبي ريبضي هذل پٌج هؼبدلِاي
هؼبد ر دٍػيبلي سه ػشػشِ داٌح هؼبدلاِ اي ثاب اـابسّابي
هشؼبدل سحز ػٌَاى هؼبد ر وبديال يب دٌح هؼبدلِاي وبّؾ يباشِ
هؼشٍ اػز .ايي هذل ثِ ػٌَاى هذل وابّؾ يباشاِ هاذل ثابئش ٍ
ًًَضيبسَ [ ]31اػز .هؼبد ر ايي هذل دس حبلز چٌذ ثؼذي ثذٍى
دس ًظش گشاشي اًشمبل حشاسر ٍ اًشمبل خشم ثِ صَسر ري اػز:
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وِ  e ،E ,P ،u ،ρ ،αثِ سشسيت ػجبسسٌذ اص وؼش حدوي ،چگابلي،
ػشػز ٍ اـبس ،اًشطي و ٍ اًشطي داخلي اػز .چگابلي اص عشياك
ساثغِ    11   2 2 ثذػز هيخيذ .دس وبس حبضش اص هؼبدلاِ
حبلز اػشيفٌذ گبص اػشفبدُ ؿذ .دس ايي حبلز اًشطي داخلي ابصّاب
 e k  e k ( k , P ),ثش اػبع سٍاثظ صيش هحبػجِ هايؿاَد[ٍ ]6-5
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دس ؿشايظ سؼبدل اـبسي ساثغِ هَسد ًيابص ثاشاي ثؼاشي هاذل ثاِ

صَسر صيش اػز:
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ثشاي ايي هذل ،ػشػز صاَر هخلاَط ثاش اػابع ساثغاِ سؼشياف
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ثشاي خة  ٍ P∞= 6e8 Paثشاي َّا  P∞=0 Paاػز .هماذاس
 γثشاي خة  ٍ 4/4ثشاي َّا  1/4لحبػ ؿذُ اػز.
سَضيح خًىِ دس وبسّبي لجلاي هبًٌاذ هشخاغ [ ]27اص ػاشػز
صَر )  1/ ( ceq2 ) 1 / ( 1c12 )  2 / ( 2c 22ثشاي سخويي ػاشػز
c

صَر هخلَط دٍ ابصي اػشفبدُ هيؿذ .اياي ساثغاِ صاَر ثاشاي
هخلَط دٍ ابصي اص سشويت دٍ ػشػز صَر دس گبص ٍ هابيغ يؼٌاي
 c2 ٍ c1سـىي ؿذُ اػز .ايي ساثغِ ساشبس غيش يىٌاَا داسد ٍ دس
حبلشي وِ وؼش حدوي ثِ ػاوز ياه ياب صافش هيا هايًوبياذ
ػشػز صَر دچبس دشؽ غيش ايضيىي ٍ ساشبس غيش يىٌَا هايؿاَد.
ايي هَضَع دس حبلشي وِ دس هؼئلِ ؿبن ٍخَد داؿاشِ ثبؿاذ دٍ
چٌذاى هيؿَد ٍ ػجت ٍاگشايي وذ ٍ يب ديؾ ثيٌي غلاظ خشيابى
دس اص هـششن هيؿَد .سَضيحبر ثيـشش دس هشخغ [ ]25اؿبسُ
ؿذُ اػز .دس وذ حبضش اص يه ػشػز صَر ديگش اػاشفبدُ ؿاذُ
اػز [ ]10وِ ثش دبيِ سشويت ضوٌي ٍ يب صشيح سٍاثظ صَر گابص
ٍ هاابيغ سـااىي ًـااذُ اػااز ٍ هؼااشميوب ثااش اػاابع ػَاهاا
سشهَديٌابهيىي دٍ اابص لبثا هحبػاجِ اػازً .شابيح ػاذدي اياي
دظٍّؾ ثيبًگش خًؼز وِ ثب وبسثشد ايي ساثغِ صَر ثاشاي هخلاَط
دٍ ابصي گزس ؿبن اص اص هـاششن دٍ اابص هابيغ ٍ گابص هيؼاش
هيؿَد ٍ ّوگشايي حبص هيؿَد.
 -3رٍش حل ػذدي
دس ايي همبلِ سٍؽ ػذدي گَدًٍَ ٍ حلگش سيوبى [ HLLC
 ]32ثشاي هؼبد ر دٍ ػيبلي دٌح هؼبدلاِاي وابديال سَػاؼِ دادُ
ؿذ .دس حبلز يه ثؼذي لؼوز دبيؼشبس هاذل داٌح هؼبدلاِاي سا
هيسَاى ثِ صَسر هبسشيؼي ثِ ؿى سٍاثظ صيش ًَؿز:

 11 
 11u 
  
  u 
2 2

U  2 2 , f  
 u 
 u 2  P 




 E 
u (  E  P ) 

()5

U  f

0
t x


u
0
t
x

()6
()7

ثش اػبع سٍؽ ػذدي گَدًٍَ گؼؼشِ ػبصي ثِ سشسيت صياش
اًدبم هيؿَد:
U jn 1 U jn 
t
])) [ f (U * (U jn ,U jn1 )  f (U * (U jn1 ,U jn
x

()8
ؿبس دسٍى ػلَل حلگش سيوبى  HLLCسَػاظ ساَسٍ [  ]32اسائاِ
ؿذُ اػز:
0  SL

()9

* SL  0  S
S *  0 SR
0  SR

)  f (U L

*
*
)  f (U L )  f (U L )  S L (U L U L

*
*
)  f (U R )  f (U R )  S R (U R U R
) f (U

R

F HLLC
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*
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وِ دس خى  kثيبًگش  R ،Lهشصّبي چاخ ٍ ساػاز ػالَل اػاز.
هاَجّابي ساػاز سٍ ٍ چاخ سٍ ثاب سجؼياز اص سٍؽ هشخااغ []33
سخويي صدُ هيؿَد:
,

) S R  max(u L  c L ,u R  c R
) S L  min(u L  c L ,u R  c R

()11
ػااشػز هااَج هياابًي ثااب اػااشفبدُ اص سٍؽ  HLLسخواايي صدُ
هيؿَد:
S* 

()12

x

هيؿَد .اثشذا خولِ ًبدبيؼشبس ثاِ صاَسر ساثغاِ ( )14ثبصًَيؼاي
هيؿَد:
()14
) u .  div ( .u )   .div (u
ثااب خبيگاازاسي اياي سااشم دس هؼبدلااِ ( ،)1aسااشم  u .حااز
هيؿَد .ثِ ايي سشسيات ثاب خبيگازاسي ( )14دس( )1ساثغاِ اًشمابل
وؼش حدوي دس حبلز يه ثؼذي ثِ صَسر ( )15اسائِ هيؿَد :
) 1 (1 u
u

)  (1
t
x
x

()15
وِ ػوز ساػز ايي هؼبدلاِ ثاِ صاَسر دبيؼاشبس اػاز .صاَسر
گؼؼشِػبصي ؿذُ ايي هؼبدلِ ثب اػشفبدُ اص سٍؽ گَدًٍَ ثاشاي
خولِّبي خبثِخبيي ثِ صَسر صيش ثذػز هيخيذ:
1nj1  1nj 

()16

t
]) [ (u 1 )* 1  (u 1 )* 1  1 j .(u * 1  u * 1
j
j
j
j
x
2
2
2
2

j

ثشداس دبيؼشبس دس ًبحيِ هيبًي يؼٌي دس ًبحيِ ثيي هَجّبي ساػاز
سٍ ٍ چخ سٍ ثِ ؿشح ري ًَؿشِ هيؿَد:

()10

 u اػز .ثشاي خذاػبصي اص سٍؽ اسائِ ؿذُ دس [ ]25سجؼياز

(  u 2  P )L  (  u 2  P )R  S L (  u )L  S R (  u )R
(  u )L  (  u )R  S L L  S R R

ثب سَخِ ثِ ايٌىِ دس ايي هذل اص خػبيؾ اـبس اػشفبدُ ًـذُ اػاز
وؼش حدوي دس عَل گزس اص هـششن ثبثز
*
*
()13
 kR
  kR ,  KL
  KL
خولِ ًبدبي ؼشبس ظابّش ؿاذُ دس ػاوز چاخ هؼبدلاِ اًشمابل اابص

ايي ًحَُ گؼؼشِ ػبصي سب حذ صيبدي هثجز هبًذى وؼش حدواي
سا سضويي هيًوبيذ ٍ ثش دلز هحبػجِ وؼاش حدواي هايااضاياذ
[.]25
ثشاي اسسمبي دلز هذلػبصي اص هشسجِ  1ثاِ هشسجاِ  2اص سٍؽ
هبػ ٌّ-ىبن]21[ 11اػشفبدُ ثِ ػو خهذ .ثشاي سَػاؼِ ؿاجيِ-
ػبصي ثِ دٍثؼذي اص سٍؽ حدن هحذٍد ٍ ؿجىِ ثب ػبصهبى هشثؼي
اػشفبدُ ؿذ .الگَسيشن ح ػذدي ثِ ؿشح صيش خالصِ هيؿَد:
 دس ّش هشص ػلَل هحبػجبسي ،ؿبس ػذدي دبيؼشبس f
وِ دس ساثغِ ( )5اسائِ ؿذُ ،ثب ووه سٍؽ حلگش
سيوي  HLLCدس سٍاثظ ( )9سب ( ، )13سمشيت صدُ
هيؿَد.
 ثب اػشفبدُ اص سٍؽ گَدًٍَ وِ صَسر گؼؼشِ-
ػبصي ؿذُ خى دس ساثغِ (ً )8ـبى دادُ ؿذُ اػز،
همبديش دبيؼشبس هحبػجِ هيؿًَذ.
 وؼش حدوي ًيض ثب اػشفبدُ اص ساثغِ گؼؼشِ ػبصي
ؿذُ ( )16هحبػجِ هيؿَد.
 دغ اص هحبػجِ وؼش حدوي سوبهي هشغيشّبي
اٍليِ هبًٌذ چگبلي ابصّب ،ػشػز ٍ اًشطي ثذػز
هيخيذ.
 اـبس هخلَط ثب اػشفبدُ اص ساثغِ ( )3هحبػجِ
هيؿَد.
 ػشػز صَر هخلَط دٍ ابصي ثب اػشفبدُ اص ساثغِ
( )4هحبػجِ هيؿَد.
 ساشي ثِ هشحلِ اٍل دس گبم صهبى ثؼذي.

 -4هسبئل تست ٍ اػتجبر سٌجي

ػيلٌذسّبيي وِ ديَاسُ خى اص غـبي ثؼيبس ًابصن اص خاٌغ ًيشاشٍ

دس ايي ثخؾ هؼبئ هؼشجاش دٍ اابصي اًاذسوٌؾ ؿابن ٍ حجابة
ّلين ٍ هؼئلِ ثشخَسد ؿبن خثي ثِ حجبة َّا دس خة ؿجيِػابصي
ٍ هغبلؼِ ؿذ.
 -1-4اثزات هتقبثل دٍ ثؼذي ضبک ٍ حجبة ّلين در
َّا
ًشبيح سدشثي ايي هؼئلِ سَػظ هشخغ [ ]34اًدبم ؿذُ اػاز
ٍ يه هؼيبس ػبلي ثشاي ثشسػي هيضاى دلز ًشبيح ػذدي ثِ حؼبة
هيخيذ [ .]6ايي هؼئلِ سَػظ هحمميي دس هشاخاغ []38ٍ36 ،35
ًيض ؿجيِػبصي ؿذُ اػز .دس ايي هؼئلِ يه ؿبن صافحِاي ثاب
هبخ  MS =1/22دس َّا حشوز ًوَدُ ٍ ثب يه حجبة اػاشَاًِاي
ّلين ثشخَسد هيًوبيذ .دس حبلز سدشثي حجبةّب سَػظ ثبد وشدى

ضكل ( :)1هَقؼيت اٍليِ ٍ اثؼبد هيذاى هحبسجبتي هسئلِ
اثزات هتقبثل ضبک ٍ حجبة ّلين در َّا

ضكل ( :)2ثزرسي استقالل هؼبدالت ًسجت ثِ اًذاسُ ضجكِ ٍ ّوگزايي جَاةّب ثزاي هسئلِ ثزخَرد ضبک ثب حجبة ّلين در سهبى
 230هيكزٍ ثبًيِ ،ثِ تزتيت اس چپ ثِ راست.1200×400 ،600×200 ،300×100 ،150×50 :

(الف)

(ب)

(ج)

ضكل ( :)3اثزات هتقبثل ضبک ٍ حجبة ّلين در َّا .سوت چپ ً :تبيج تجزثي ثِ صَرت تصبٍيز سبيِاي [ .] 40سوت راست ً :تبيج
ػذدي ثِ صَرت تصبٍيز اس ًَع ضلزيي  .CFL = 0/8.ثِ تزتيت اس ثبال ثِ پبييي 245 ٍ 102 ،52 :هيكزٍ ثبًيِ

دغ اص ثشخَسد ؿبن ثِ حجبة ،ػبخشبس يه ثؼذي ؿبن ثِ ّن
خَسدُ ٍ حجبة ًيض حبلز هذٍس خَد سا اص دػز هيدّذ.
سصبٍيش خبلجي اص سَالي صهبًي ٍ گزس ؿبن اص حجبة دس

[ ]34خٍسدُ ؿذُ اػز .دس ؿى ( )1الگَي هيذاى ح ايي هؼئلِ
ًـبى دادُ ؿذُ اػز .اثؼبد هيذاى هحبػجبسي  287×89هيليهشش
اػز .ؿشايظ اٍليِ ح ايي هؼئلِ دس خذٍل ( )1اسائِ ؿذُ اػز.

جذٍل ( :) 1ضزايط اٍليِ ثزاي هسئلِ اًذرکٌص ضبک ٍ حجبة ّلين در َّا
)ρ(kg/m3

γ

1/4

1/4
1/4
1/648

ػيبل

)P(Pa

)V(m/s

َّا 1

100000

0

0

َّا 2

156980

0

-0/336

1/92691

ّلين

100000

0

0

0/25463

دس ؿى ( )2اػشمالل خَاةّبي ػذدي ًؼجز ثاِ اًاذاصُ ؿاجىِ
ثشاي هؼئلِ ثشخَسد ؿبن ثب حجابة ّلاين دس صهابى  230هيىاشٍ
ثبًيِ ثِ اصاي سؼذاد ؿجىِّابي ،600×200 ،300×100 ،150×50
 1200×400هغبلؼااِ ؿااذّ .واابىعااَس وااِ دس ؿااى ( )2دي اذُ
هيؿَد ثِ اصاي سؼذاد ؿجىِ ون ،دخاؾ ػاذدي ثاب يي دس اصا
هـششن اسفبق هيااشذ .ثب ااضايؾ سؼاذاد ؿاجىِ ثاش ٍضاَح اصا
هـششن ااضٍدُ ؿذُ ٍ ديفيَطى ونسش هيؿاَدً .ىشاِ ثاب اّوياز
خًؼز وِ ًَػبى ػذدي ًبخَاػشِ ثِ اصاي سؼاذاد ؿاجىِ هخشلاف

u/343

ايدبد ًويؿَد ٍ ؿى ولاي خاَاة ثاِ اصاي سؼاذاد ؿاجىِّابي
هخشلف يىؼبى اػز .دس اداهِ ًشبيح ػذدي ثاِ اصاي 1200×400
ػلَل ٍ ثب  CFL =0/8اسائِ هيؿًَذ.
دس ؿى ( )3دس ػوز ساػز ،سصابٍيش ًشابيح ػاذدي اص ًاَع
ؿلشيي ٍ دس ػوز چاخ سصابٍيش سدشثاي[ً ]34ـابى دادُ ؿاذُ
اػز .ؿبن اص ػوز ساػز ثِ چخ حشوز هيًوبيذ .ثب سَخاِ ثاِ
خًىِ ػشػز صَر دس ّلين دسٍى حجبة ثيـاشش اص ػاشػز صاَر
دس َّاي ثيشٍى اػاز ،ؿابن ػجاَسي اص دسٍى حجابة ديـابديؾ

ؿبن ثشخَسدي حشوز هيوٌذ ٍ ّوبىعَس وِ دس ؿى (-3الف)
هـبّذُ هيؿَد دس صهابى  52 µsecثاِ ًضديىاي هاشص ثيشًٍاي
حجبة هيسػذ .ثِ دلي ؿى هذٍس حجابة ،ؿابن اًىؼابسي ثاِ
صَسر هٌحٌي اػز .ثِ ّوبى دلي هـبثِ ،ؿبنّبي اًؼىبػاي ٍ
ّنچٌيي ؿبنّبي ػجَسي ًيض ثِ صَسر هٌحٌي ّؼاشٌذ .ؿاى
(-3ة) اًذسوٌؾ ؿبن ٍ حجبة دس ابصالِ صهابًي وواي لجا اص
خًىِ ؿبن حجبة سا سشن ًوبيذ ًوبيؾ هيدّذ .دس ؿاى (-3ج)
ثِ ٍضَح ؿبنّبي اًؼىبػي صيابدي اص دياَاسُّابي ثاب ٍ دابييي
ديذُ هيؿَد .ياه خاز خشيابى اص ّاَاي اعاشا ًياض اص ّاَاي
ثب دػز ثِ دسٍى حجبة ًفَر هيًوبيذّ .وبىعاَس واِ دس ؿاى
( )3هيسَاى ديذً ،بدبياذاسي ولاَيي – ّلوْلشاض دس عاَل اصا
هـششن ثِ ٍاػغِ ػاشػز ثشؿاي دس اصا هـاششن ٍ اخاشال
چگبلي ايدبد هيؿاَد .اياي ًبدبياذاسي سَػاظ سٍؽّابي ػاذدي
هحااذٍدي هبًٌااذ[ ]38[ٍ ]35[ ٍ ]12وااِ سٍؽّاابي ديچيااذُ
ّؼشٌذ سؼخيش ؿذُ اػز .ثشاي هـبّذُ ٍاضحسش ايي ًبدبيذاسي دس

اص هـششن وبًشَس سغييشار وؼاش حدواي دس ؿاى ( )4اسائاِ
ؿذُ اػزّ .وبىعَس وِ ديذُ هيؿَد ثش خال سٍؽ حبضاش واِ
ثش اػبع دخؾ ػذدي دس اص هـششن اػشَاس اػز ٍلي دخاؾ
ػذدي ايدبد ؿذُ دس اص هـششن ثؼيبس اًذن اػاز .دس ؿاى
( )5سَصيغ اـبسي دس هيذاى خشيبى ديذُ هيؿَد .ثب سَخِ ثِ خًىِ
ػشػز صَر دس حجبة ّلين اص ػشػز صاَر دس هحايظ ثياشٍى
ثيـشش اػز ,حجبة ّلين هبًٌذ يه لٌض ٍاگشا ثشاي ؿبن ثشخَسدي
ػو هيًوبيذ ٍ ػجت دخؾ اهَاج ضاشثِاي ٍ اـابسي هايؿاَد.
ايي ًىشِ دس [ ]38اؿبسُ ؿذُ اػز .دس ؿى ( )6سغيياش هَلؼياز
حجبة دس ساػشبي اامي ثش حؼت صهابى هغبلؼاِ ؿاذُ ٍ ثاب ًشابيح
سدشثي اًذاصُ گيشي ؿذُ سَػظ [ً ٍ ]34شبيح ػاذدي []36[ ٍ ]6
همبيؼِ ؿذُ اػزّ .وبىعَس وِ هـبّذُ هيؿاَد سغابثك خاَثي
ثيي ًشبيح ثذػز خهذُ ثب همبديش سدشثي ٍ وبسّبي لجلاي هـابّذُ
هيؿَد .همبديش ووي هَلؼيزّبي هىبًي هخشلاف دس خاذٍل ()2
اسائِ ؿذُ اػز.

ضكل ( :)4تصَيز ثشرگ ضذُ اس تَپَلَصي فصل هطتزک در سهبى ً t =432 µsبپبيذاري کلَيي ّلوْلتش ثِ ٍضَح در فصل هطتزک
در اثز ثزخَرد ضبک ثب حجبة ّلين هطبّذُ هيضَد.

 -2-4اًذرکٌص ثزخَرد ضبک ثب يک حجبة َّا در آة
ايي هؼئلِ ثِ دلي اخشال صيبد چگابلي دٍ اابص خة ٍ ّاَا ٍ
اثشار هشمبث ؿبن ثب حجبة خض هؼبئ ديچيذُ ثِ حؼبة خهاذُ ٍ
دس حبل حبضش ثِ ػٌَاى يه هؼائلِ خصهابيؾ سٍؽّابي ػاذدي
ؿٌبخشِ ؿذُ اػز .يه حجبة اػشَاًِ اي َّا ثِ لغش  6هيليهشاش
دسٍى يه اػشخش خة لشاس داسد .ايي حجبة سَػظ يه ؿبن ثب

هابخ  1/72هشالؿاي هايؿاَد .هياذاى حا ػاذدي ؿابه يااه
هؼشغي ثِ اثؼبد ٍ 29×24 mmهشوض حجبة دس هح ()12ٍ12
لشاس داسد .ؿبن دس ابصلِ  16هيليهششي اص ػاوز ساػاز هشواض
حجبة ٍالغ اػز .ؿشايظ اٍليِ ايي هؼائلِ ثاِ ؿاشح خاذٍل ()3
اػز.

ضكل( :)5تَسيغ فطبر اثزات هتقبثل ضبک ثب هبخ  ٍ 1/22حجبة ّلين در َّا .ثِ تزتيت اس ثبال ثِ پبييي 435 ٍ 245 ،102:هيكزٍ ثبًيِ
خز

دبييي دػز

ثب دػز

پبييي دست

ثبالدست

جت

ًشبيح ػذدي[]36[ٍ]6

+

ًشبيح سدشثي []34
ًشبيح وبس حبضش

ضكل (ً :)6وَدار تغييز سهبًي هَقؼيت هكبًي حجبة ّلين در سِ لجِ ثبالدست ،پبييي دست ٍ جت.

جذٍل ( :)2هقبديز کوي تغييز سهبًي هَقؼيت هكبًي حجبة ّلين در سِ لجِ ثبالدست ،پبييي دست ٍ جت
صهبى هيىشٍ
ثبًيِ

ًشبيح سدشثي[]34

ًشبيح وبس
حبضش

خغب %

ًشبيح سدشثي[ٍ ]34
[]36

ًشبيح وبس
حبضش

خغب %

60

0/240

0/240

0

2

2

0

لجِ پبييي دست

لجِ ثبال دست

90

0/393

0/398

1/2

2

2

0

120

0/534

0/540

1/1

2/052

2/053

0/05

150

0/672

0/685

1/9

2/111

2/112

0/05

180

0/814

0/830

2

2/188

2/190

0/1

210

0/932

0/940

0/8

2/321

2/320

-0/05

240

1/065

1/075

0/6

2/400

2/395

-0/2

جذٍل ( :) 3ضزايط اٍليِ ثزاي هسئلِ اًذرکٌص ضبک ٍ حجبة َّا در آة
ػيبل

)P∞(Pa

)P(Pa

)V(m/s

)u(m/s

)(kg/m3

خة 1

6 108

1105

0

0

1000

4/4

1 / 9 109

0

1323/6

4/4

1105

0

1

1/4

خة 2
َّا

6 108
0

ؿشايظ هشصي ثب ٍ دبييي ثِ صَسر ديَاسُ ٍ ؿشايظ هشصي ػاوز
چخ ٍ ساػز ثِ صَسر غيش اًؼىبػي دس ًظش گشاشاِ ؿاذُ اػاز.
ٍضؼيز ٌّذػي هؼئلِ دس ؿى ( )7اسائِ ؿذُ اػز.

ضكل( :)7هَقؼيت اٍليِ ٍ اثؼبد هيذاى هحبسجبتي هسئلِ اثزات
هتقبثل ضبک ٍ حجبة َّا در آة.

ح ػذدي ثب سؼذاد هؾ  360000اًدبم ؿذ .اسصيبثي ًشبيح
ؿجيِػبصي ػذدي دس ؿى ( )8ثِ صَسر سصَيش اص ًَع ؿلشيي
هـبّذُ هيؿَد .دس ؿى ( )10( ٍ )9ثِ سشسيت دالرّبي وبًشَس
سَصيغ اـبس ٍ سَصيغ وؼش حدوي گبص اسائِ ؿذُ اػز .هـبّذُ
هيؿَد ثؼذ اص خًىِ ؿبن خثي ثب حجبة ثشخَسد هيًوبيذ ،يه
هَج سليك ػبص 12لَي ثِ ػوز ػمت اص ػوز اص هـششن
هٌؼىغ هيؿَد ٍ يه ؿبن ضؼيف اص َّاي دسٍى حجبة ػجَس
هيوٌذ .ايي ؿبن ضؼيف امظ دس سصَيش ؿلشيي ( -8الف) لبث
ديذى اػز .يه خز خة سَػظ هَج سليك ايدبد هيؿَد ٍ دس
ساػشبي خظ هشوضي حجبة سا ثِ ديؾ هيساًذ سب ثِ ؿى ّاللي
دس خيذ .دس ًشيدِ اصبثز ايي خز خة ،ثب خشُ حجبة ثِ دٍ

-681/58
0

لؼوز ،هدضا ؿذُ ٍ ثِ دٍ حجبة سمؼين هيؿَد .خز خة ثب
ػشػز ثؼيبس ثب ثِ خة ػبوي خلَي حجبة ثشخَسد هيًوبيذ .ايي
دذيذُ دس ؿى ( -8ة ٍ د) لبث هالحظِ اػز .دس اثش اصبثز خز
ثب خة ػبوي خلَي خى يه ًبحيِ هشوشوض دشاـبس ايدبد هيؿَد ٍ
دس ًشيدِ يه هَج ؿبن ايدبد هيؿَد وِ ثِ صَسر ؿؼبػي ٍ
ديَػشِ اًجؼبط هييبثذ (ؿى ( .))9دس اثش ثشخَسد اهَاج هخشلف
ثِ ديَاسُ ،اهَاج اًؼىبػي ايدبد هيؿَد ٍ ثبػث اًذسوٌؾ
ديچيذُسش ثب حجبة ٍ هيذاى خشيبى هيؿَد .ثب گزؿز صهبى،
حجبة َّا ثِ ؿى ديَػشِ وَچه هيؿَد سب ايٌىِ دس صهبىّبي
عَ ًي ًبدذيذ هيؿَد (ؿى (ً .))10شبيح حبصلِ ابلذ ّش گًَِ
ًَػبى ػذدي ثَدُ ٍ ّن خَاًي خَثي ثب سحميمبر لجلي
[ ]39ٍ14،37داسد
ً -5تيجِ گيزي
دس ايي همبلِ سٍؽ ػذدي گَدًٍَ ٍ حلگش سيوي  HLLCثب
دلز هشسجِ  2ثشاي ؿجيِػبصي دٍثؼذي خشيبىّبي سشاون دزيش دٍ
ابصي ثب حضَس ؿبن ثب اػشفبدُ اص هؼبد ر دٍػيبلي دٌح
هؼبدلِاي وبديال هَسد هغبلؼِ ٍ ثشسػي لشاس گشاز .ايي سٍؽ
ػذدي وِ صيش هدوَػِ سٍؽّبي اصَل هـششن اًشـبسي اػز،
ثِ دلي اػشفبدُ اص ؿجىِ ثبثز هحبػجبسي اص ًظش وبسثشدي ػبدُ
اػز .اص يه ساثغِ ػشػز صَر وِ هشغيشّبي خى ثش اػبع
همبديش هخلَط دٍابصي لبث هحبػجِ اػز اػشفبدُ ٍ وبسايي سٍؽ

ػذدي ثشاي هؼبئ هخشلف خشيبىّبي دٍ ابصي گبص-گبص ٍ گبص –
هبيغ ثب حضَس ؿبن هغبلؼِ ؿذً .شبيح ػذدي دٍثؼذي ثذػز
خهذُ دليك ٍ ابلذ ّشگًَِ ًَػبى ثَدُ ٍ دخؾ ػذدي دذيذاس
ؿذُ دس اص ّبي هـششن ثؼيبس اًذن اػز ٍ ثب ًشبيح سدشثي ٍ

ًشبيح ػذدي لجلي ثب سٍؽّبي ػذدي ديچيذُ ّنخَاًي داسد .اص
هضايبي ديگش ايي سٍؽ ػذم ًيبص ثِ  CFLدبييي ثشاي هؼبئ
اػز وِ صهبى هحبػجبسي سا سب حذ صيبدي وبّؾ هيدّذ.

(ج)

(د)

(الف)

(ب)

ضكل ( :)8اثزات هتقبثل ضبک ٍ حجبة َّا در آةً .تبيج ػذدي ثِ صَرت تصبٍيز اس ًَع ضلزيي CFL =0/8

الف)  ،7 µsة) ،7/5 µsج)  ،8 µsد) 8/5 µs

(ب)

ضكل ( :)9اثزات هتقبثل ضبک ٍ حجبة َّا در آةً .تبيج سهبًي ػذدي کبًتَر فطبر الف)  ،7/5 µsة) /5 µs

(الف)

)(الف

)(ب

8/5 µs ) ة،7/5 µs ) الف. ارسيبثي سهبًي ػذدي کسز حجوي َّا. اثزات هتقبثل ضبک ٍ حجبة َّا در آة:)10( ضكل
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4
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5
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6
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7
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9
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10
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11
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