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بررسی جریان درون میکروکانالهای با سطوح فوق آبگریز با رهیافت حل ترکیبی معادالت
ناویر-استوکس و روش شبیهسازی مستقیم مونتکارلو -نگهداری اطالعات

گازی درون شیار این سطوح با توجه به فشار گاز و ابعاد میکروحفره ممکن است در محدوده جریان رقیقشده باشد.
لذا باید از روشهای ذره-مبنا برای حل جریان گازی استفاده شود .در این مقاله با استفاده از حل ترکیبی شبیهسازی

مستقیم مونتکارلو و ناویر-استوکس جریان آرام درون میکروکانال فوق آبگریز با شیارهای عمود بر جریان مطالعه شده
است .از آنجا که سرعت جریان گازی پایین است ،برای کاهش نوسانات حل شبیهسازی مستقیم مونتکارلو ،از روش
نگهداری اطالعات استفاده شده است .اثر ابعاد میکروحفره روی پارامترهای جریان مانند طول لغزش موثر ،سرعت لغزشی
و پروفیل سرعت با استفاده از حل ترکیبی مذکور بررسی و نتایج با حل سادهسازی شده برش آزاد روی سطح تماس
آب-هوا ،مقایسه شده است .این بررسی نشان میدهد که هرچند با افزایش کسر برش آزاد اختالف نتایج دو رهیافت
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افزایش مییابد ،اما این اختالف در شرایط مورد بررسی در این مطالعه همواره کمتر از  6درصد است .بنابراین با هدف

کاهش هزینههای محاسباتی ،میتوان با دقت قابل قبولی از حل برش آزاد استفاده کرد .بهویژه در نسبت کسر برش آزاد
کمتز از  0/2که میزان اختالف به کمتر از  3درصد کاهش مییابد.

 -1مقدمه

کلمات کليدي:

حل ترکیبی شبیهسازی مستقیم
مونتکارلو و ناویر-استوکس
جریان رقیقشده

شبیهسازی مستقیم مونتکارلو
روش نگهداری اطالعات
سطوح فوق آبگریز

تراشیده میشوند .اگر قطرهای بر روی سطوح فوق آبگریز قرار بگیرد

فنآوریهای مورد نیاز در این زمینه ،امروزه شاهد پیدایش شاخه

حالت ،یعنی خیس نشدن حفره ،حالت کیسی-بکستر گفته میشود

جدیدی در علم مکانیک سیاالت هستیم که موضوع آن ساخت میکرو/

که نمایش شماتیک آن در شکل (1الف) نشان داده شده است .اما اگر

D

با گسترش دانش جریان در ابعاد میکرو و نانو و به دنبال آن توسعه

کشش سطحی مانع از نفوذ قطره به داخل حفرهها میشود .به این

نانو ابزارها میباشد .جزء اصلی میکرو/نانو ابزارها ،میکروکانالها هستند

PR

که برقراری جریان در آنها مستلزم اعمال گرادیان فشارهای باالیی

فشار مایع به حدی زیاد باشد که بر کشش سطحی غلبه کند ،مایع به
داخل حفره نفوذ کرده و حفره خیس میشود که به این حالت شرایط
ونزل گفته میشود [( ]2شکل (1ب)).

است .به همین دلیل تکنیکهای مختلف جهت کاهش این گرادیان
استفاده از سطوح فوق آبگریز اشاره کرد .به لحاظ فنی ،سطح فوق

هزینه انتقال مایعات را بهطور چشمگیری کاهش دهد .همچنین با

آبگریز به سطحی گفته میشود که زاویه تماس استاتیکی آن با مایع

فوق آبگریز کردن بدنه شناورها میتوان مصرف سوخت و قدرت

بیشتر از  150درجه باشد [ .]1سطوح فوق آبگریز را میتوان با

مانور آنها را بهبود بخشید .در صورت استفاده از پوششهای فوق

ایجاد زبری و ساختارهای میکرو/نانو بر روی سطح آبگریز با انرژی

آبگریز روی سطوح فلزی ،به علت محدود شدن برهمکنش بین

سطحی پایین ساخت [ .]2این ساختارهای میکرو/نانو در شکلهای

سطح فلز و محیط خورنده ،میتوان مقاومت فلز در مقابل خوردگی را

مختلفی بر روی سطوح ایجاد میشوند؛ مانند میکروتیرهای مربعی،

افزایش داد [ .]3در مناطق سردسیر میتوان با استفاده از پوششهای

دایرهای ،دندانه-حفرهای و غیره که در راستای جریان و یا عمود بر آن

فوق آبگریز از تجمع آب بروی سطوح و در نتیجه یخزدگی آنها
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فشار ،همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است .از جمله میتوان به

فوق آبگریز کردن سطوح داخلی کانالها و مجاری میتواند

جلوگیری کرد [ .]4همچنین با افزدون پوشش فوق آبگریز به سطوح
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برش آزاد روی سطح تماس گاز-مایع به بررسی عدد پوازیه ،عدد
ناسلت و عملکرد کلی میکروکانال پرداختند .گدم و همکاران [ ]11با
فرض اینکه وجود آلودگی ناشی از ناخالصی روی سطح تماس گاز-
مایع موجب اختالف نتایج آزمایشگاهی و تئوری میشود ،جریان مایع
(الف) مدل کیسی-بکستر

درون میکروکانال را با فرض وجود ذرات جامدی روی سطح تماس

(ب) مدل ونزل
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گاز-مایع و حل عددی معادالت ناویر-استوکس همراه شرط مرزی
اما در برخی مطالعات برای بهبود دقت شبیهسازی ،فاز گازی نیز

و یا با مهندسی ریزساختار سطح اجسام میتوان به آنها خاصیت

بهصورت همزمان با فاز مایع حل شده است .دیویس و همکاران []12
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خودتمیزشوندگی داد .چنین سطوحی در بسیاری از صنایع مانند
صنعت نساجی ،صنعت اتومبیلسازی ،صنایع نوری و پوششهای

با حل معادالت ناویر-استوکس ،جریان آرام را در میکروکانالهای با

ساختمانی کاربرد دارند.

دیواره فوق آبگریز بررسی کردند .در این مطالعه از ساختار دندانه و

اصلی است و یک فاز گازی محبوس در شیارها و حفرهها میشود .اکثر

هندسه استفاده شده است .جریان در سطح مشترک گاز-مایع به

پژوهشگران بهجای بررسی جریان دوفاز ،برای سادگی اثر فاز گازی را

دو روش اعمال شرط مرزی برش آزاد و یا کوپل جریان گاز و مایع

با شرط مرزی برش آزاد (تنش برشی صفر) مدلسازی کردهاند .الگا

مدلسازی شده است .وولفرد و همکاران [ ]13به صورت تحلیلی و

و استون [ ]5جریان خزشی را در کانال دایروی فوق آبگریز مطالعه

آزمایشگاهی جریان آرام در میکروکانال با سطوح فوق آبگریز شامل

کردند .در این مطالعه اثر جهتگیری دندانه و حفرهها در راستای

دندانه و حفره عمود بر راستای جریان را مورد بررسی قرار دادند و

جریان و یا عمود بر آن با اعمال شرط مرزی عدم برش روی دیواره

دو حالت خیس شدن و خیس نشدن حفرهها را مقایسه کردند .در

کانال به عنوان سطح مشترک گاز-مایع ،بررسی شد .مارتل و همکاران

بخش تحلیلی این مطالعه نتایج هر دو روش برش آزاد و طول لغزش

[ ]6عملکرد سطوح فوق آبگریز را در جریان آشفته با استفاده از

برای مدلسازی برهمکنش گاز-مایع ،از نتایج محققین پیشین گرفته

روش شبیهسازی مستقیم عددی 1بررسی کردند .در این مطالعه

شده و بر اساس آنها عدد پوازیه جریان مورد بحث قرار گرفته است.

بهجای سطح مشترک گاز-مایع از شرط مرزی برش آزاد استفاده

گدم و همکاران [ ]14با حل عددی معادالت ناویر-استوکس برای فاز

شده است .تئو و خو [ 7و  ]8با مطالعه جریانهای پوازیه و کوئت،

مایع و گاز و کوپل کردن تنش برشی و سرعت در دو حوزه حل ،اثر
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جریان روی سطوح فوق آبگریز ،شامل یک فاز مایع که جریان

حفرهای در راستای عمود بر جهت جریان با فرض تکرار شونده بودن

اثر انحنای سطح مشترک گاز-مایع را بر رفتار طول لغزش موثر در
سطوح فوق آبگریز مطالعه کردند .در این مطالعه نیز سطح مشترک

PR

به تأخیر انداختن خیس شدن حفره بررسی کردند .آنها نشان دادند

گاز-مایع با شرط مرزی برش آزاد مدل شده است و جهت دندانه

که حفرههای ذوزنقهای نسبت به حفرههای با دیواره عمودی عملکرد

و حفرهها در راستای جریان و همچنین عمود بر آن در نظر گرفته

بهتری در به تأخیر انداختن خیس شدن حفره دارند.

شده است .چن و همکاران [ ]9در مطالعه جریان درون میکروکانال
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بررسی مقاالت در دسترس نشان میدهد در کلیه حاالت برای

دارای دندانه و حفرههای عمود بر راستای جریان ،با اعمال شرط

حل جریان گازی از معادالت ناویر-استوکس استفاده شده است که

مرزی برش آزاد برای سطح مشترک گاز-مایع اثر جابهجایی حفرهها

مبتنی بر فرض پیوستگی جریان است .این در حالی است که با توجه

را بر اصطکاک جریان بررسی کردند .خراتی-کوپائی و اختری []10

به ابعاد بسیار ریز شیارها و حفرهها میتوان نشان داد در فشارهای

با درنظر گرفتن شار ثابت روی سطح میکروکانال فوق آبگریز و با

F

معمول ،ممکن است جریان گازی به صورت رقیقشده باشد .معیار

حل عددی معادالت ناویر-استوکس و انرژی و با فرض شرط مرزی
)Direct Numerical Simulation (DNS

اشکال مختلف حفره (حفرههای مربعی ،ذوزنقهای و  Uشکل) را در

رقت جریان عدد نودسن است که به صورت نسبت مسیر متوسط
پویش آزاد مولکولی گاز به طول مشخصه سیستم تعریف میشود.

1
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پیوسته قرار داد .در این رژیم معادالت ناویر-استوکس همراه با

دیاسامسی و معادالت ناویر-استوکس ،2جریان گازی مافوق صوت

شرط عدم لغزش به خوبی جریان را مدل میکنند .در محدوده 0/1

رقیقشده را مورد بررسی قرار دادند .آکتاس و آلورا [ ]23موفقیت

<  0/001 < Knجریان در رژیم لغزشی ،در محدوده < Kn < 10

حل ترکیبی دیاسامسی و ناویر-استوکس را در میکروفیلترها نشان

 0/1جریان در رژیم گذار و به ازای  10 < Knجریان در رژیم آزاد

دادند .دربندی و روحی [ ]24با استفاده از این حل ترکیبی جریان

مولکولی قرار میگیرد .در رژیم لغزشی در صورت استفاده از معادالت

گازی رقیقشده در ابعاد میکرو و نانو اطراف صفحه صاف و سیلندر

ناویر-استوکس باید شرط لغزش سرعت در دیوارهها اعمال شود .اما در

را مورد بررسی قرار دادند .تیواری و همکاران [ ]25جریان دوفازی

رژیم گذار و بویژه در رژیم آزاد مولکولی دیگر معادالت ناویر-استوکس

گاز-مایع را برای یک قطره و جریان هوای اطراف آن با ترکیب روش

قادر به مدلسازی صحیح جریان نیستند و بایستی از معادالت مراتب

دیاسامسی برای محیط گازی و حل معادالت ناویر-استوکس برای

باالتر و یا روشهای ذره-مبنا استفاده کرد .یکی از پرکاربردترین

است ،با این حال تعدادی از محققین [ 17و  ]18نشان دادهاند که حل
از روش شبیهسازی مستقیم مونتکارلو معادل حل معادله بولتزمن

فن و شن [ ]26ارائه شد .در این روش به موازات حل دیاسامسی،
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به این ترتیب برای نودسنهای کوچکتر از  0/001جریان در رژیم

و حسن [ ]20-22با استفاده از روشی بر مبنای شار با ترکیب حل
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محیط مایع مورد بررسی قرار دادند.

روشهای ذره-مبنا که برای حل جریانهای رقیقشده مورد استفاده

در مدلسازی جریان گازی درون حفرههای سطوح فوق آبگریز،

قرار میگیرد ،روش شبیهسازی مستقیم مونتکارلو( 1دیاسامسی)

از آنجا که سرعت جریان بسیار پایین است ،نتایج روش شبیهسازی

است [ .]15در این روش ،که موفقیت آن بهخوبی تأیید شده است

مستقیم مونتکارلو همراه با نوسانات آماری قابل توجهی خواهد بود؛ به

[ ،]16با مدلسازی حرکت مولکولهای گاز ،رفتار جریان شبیهسازی

طوریکه ممکن است حتی امکان تشکیل میدان سرعت از نمونهگیری

میشود .صحت این روش با استداللهای ریاضی به سختی قابل اثبات

آماری دادههای مولکولی فراهم نشود .برای رفع این مشکل روش
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برای گازهای تک اتمی با برخوردهای دوتایی است.

نگهداری اطالعات 3پیشنهاد شده است .این روش نخستین بار توسط

اطالعات ماکروسکوپی ذرات مدلشده نیز ذخیره میشود؛ درواقع تمام

در جریان مایع درون کانال فوق آبگریز ،جریان مایع در رژیم

اطالعات میکروسکوپی ازجمله حرکت و برخورد ذرات با همان روش

پیوسته قرار دارد و برای حل آن از معادالت ناویر-استوکس استفاده

دیاسامسی مدل میشود ولی اطالعات ماکروسکوپی با الگوریتم

میشود؛ در حالیکه جریان گاز محبوس ،رقیقشده است و مناسب

دیگری بهروز میشوند .میدان جریان در این روش با نمونهگیری از

است با استفاده از روش دیاسامسی حل شود .امیری-جاغرق و

اطالعات ماکروسکوپی بهروز میشود .لذا پراکندگی آماری اطالعات

D

باباخانی [ ]19با استفاده از روش دیاسامسی جریان گاز محبوس در

حفرههای سطوح فوق آبگریز را مطالعه کردند .در این پژوهش هندسه
جریان ،حفرهای دارای دیواره متحرک با سرعت از پیش مشخص است

روش را برای جریانهای کم سرعت کوئت ،پوازیه و رایلی در رژیمهای
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لغزش ،گذار و آزاد مولکولی اعمال کردند و نشان دادند که روش

و بنابراین به صورت مستقل از جریان مایع حل شده است .آنها با

نگهداری اطالعات در جریانهای گفتهشده تطبیق بسیار خوبی با حل

محاسبه تنش برشی روی دیواره متحرک ،پیشنهاد کردند از این مقدار

تحلیلی دارد .همچنین نشان دادند که این روش هزینه محاسباتی

به عنوان شرط مرزی در حل جریان مایع استفاده شود .همانگونه

OO

را در مقایسه با روش شبیهسازی مستقیم مونتکارلو چندین مرتبه

که پیشتر گفته شد ،رهیافت دقیقتر برای حل جریان روی سطوح

کاهش میدهد .سان و همکاران [ ]28با استفاده از حل ترکیبی روش

فوق آبگریز حل همزمان جریان مایع و گازی است .به این منظور

نگهداری اطالعات و معادالت ناویر-استوکس جریان گازی رقیقشده

الزم است تا معادالت ناویر-استوکس و روش شبیهسازی مستقیم

مادون صوت اطراف صفحه صاف را مورد بررسی قرار دادند.

مونتکارلو به صورت همزمان به ترتیب برای جریان مایع و گاز حل

F

در این مقاله برای مدلسازی جریان سیال در کانالهای با

شوند .استفاده از این نوع حل ترکیبی سابقهای طوالنی دارد .هاش
)Direct Simulation Monte Carlo (DSMC

جریانهای کمسرعت به شدت کاهش مییابد .فن و شن [ ]27این

)Direct Simulation Monte Carlo- Navier-Stokes (DSMC-NS

)Information Preservation (IP

1

3

2

3
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شیاردار
فوقآب
سطحفوق
طرحوارهسطح
: :2طرحواره
شکل
اردار
گریزز شی
آبگری
شکل 2
Fig. 2: Microchannel with the superhydrophobic wall
Fig.2: Microchannel with the superhydrophobic wall

حل معادالت ناویر-استوکس استفاده شده است .جریان مایع درون

حوزه حل شامل یک کانال مستقیم به طول  Lو ارتفاع  Hاست که

کانال ،که در رژیم جریان پیوسته قرار دارد ،با استفاده از معادالت

روی دیواره آن شیاری به عرض W cو ارتفاع  hcایجاد شده است.

ناویر-استوکس برای جریان آرام تراکمناپذیر مدل شده است .جریان

طول کانال در کلیه حاالت برابر  L = 10 µmدر نظر گرفته شده

چرخشی گاز محبوس شده در حفرههای روی سطوح نیز ،با استفاده

است .فاصله بین دو شیار نیز با  W rمشخص شده است .نسبت

TE
EC

سطوح فوق آبگریز از ترکیب روشهای دیاسامسی-آیپی 1و

جریان نیز با توجه به تقارن ،نیمی از کانال حل میشود .بنابراین

از روش دیاسامسی-آیپی و به صورت مولکولی مدلسازی شده

ابعادی حفره ، Z c = hc W c ،در الگوی جریان گازی موثر است.

است .صفحه تماس گاز-مایع کامال صاف فرض شده است و در حل

نسبت ابعادی صفر به معنای آن است که شیاری روی سطح نباشد.

جریان مایع ،روی این سطح شرط مرزی لغزش اعمال شده است .به

با افزایش  Z cبه تدریج جریان گازی درون حفره تقویت شده و باعث

این منظور طول لغزش از حل همزمان دیاسامسی-آیپی محاسبه

کاهش تنش برشی وارد شده به جریان مایع در مرز مشترک میشود.

میشود .همچنین در حل جریان گازی ،سرعت صفحه تماس از

گرانسل [ ]29نشان داد به ازای مقادیر  Z c ≥ 1تغییر قابل توجهی

حل همزمان ناویر-استوکس استخراج شده است .بر اساس بهترین

در طول لغزش موثر دیده نمیشود .به همین علت در این مطالعه در

D

بررسیهای نویسندگان ،استفاده از این حل ترکیبی در تحلیل سطوح
فوق آبگریز تا کنون مورد استفاده قرار نگرفته است .حل انجام شده
به روش پیشنهادی در این پژوهش ،از یک طرف به علت کوپل کردن

تمامی موارد  Z c = 1در نظر گرفته شده است.
در این مطالعه سطح مشترک گاز-مایع کامال صاف فرض شده

PR

است در حالیکه به علت کشش سطحی مایع و اختالف فشار بین

حلهای فاز مایع و فاز گازی و از طرف دیگر به علت تحلیل فاز گازی

دو فاز ،این سطح به صورت منحنی خواهد بود .اختالف فشار مایع

رقیقشده با روش ذره-مبنا ،بسیار دقیقتر از حلهای موجود است که

و گاز با استفاده از رابطه یانگ-الپالس به صورت رابطه ( )1تعریف

همگی مبتنی بر فرض پیوستگی جریان هستند.

OO

میشود [.]2

 -2مدل ریاضی

()1

طرحواره یک سطح فوق آبگریز با شیارهای مستطیلی در شکل
 2نشان داده شده است .با توجه به تکراری بودن هندسه ،تنها جریان

 1
1 
=
∆p σ  +
 
 R1 R 2 

F

که در آن  σکشش سطحی R1 ،شعاع انحنای سطح تماس

در فاصله بین دو شیار در نظر گرفته میشود .در راستای عمود بر

گاز-مایع در صفحه  xyو  R 2شعاع انحنای سطح تماس گاز-مایع

1 Direct Simulation Monte Carlo- Information Preservation
)(DSMC-IP

در صفحه  yzمیباشند .در سطوح فوق آبگریز با ساختار دندانه و

4
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حفره عمود بر راستای جریان ،در صورتیکه طول صفحه در این راستا

گازی استفاده میشود .سپس با استفاده از روش دیاسامسی-آیپی

(عمود بر صفحه کاغذ در شکل  )2بسیار بلند باشد ،میتوان فرض

جریان حفره حل شده و از تنش برشی محلی در سطح تماس گاز-

کرد  R 2به سمت بینهایت میل میکند .در این صورت رابطه ( )1به

مایع برای محاسبه طول لغزش مورد نیاز در حل جریان مایع استفاده

شکل رابطه ( )2در میآید.

شده است .با استفاده از تنش برشی و لغزش به دست آمده جریان

()2

UN



2σ cos θ
= ∆p
Wc

مایع دوباره حل شده و این مراحل تا همگرایی نتایج ادامه مییابد.

که در آن  W cعرض حفره و  θزاویه تماس سطح گاز-مایع

حجم کنترل مشخص شده در شکل  2قسمتی از یک میدان

با سطح جامد میباشد .لوباتون و ساالمون [ ]30نشان دادند که

جریان تکرارشونده است .از آب به عنوان مایع درون میکروکانال

بیشترین اختالف فشاری که در ساختار دندانه و حفره میتوان در نظر

استفاده شده است .جریان مایع آرام ،پایا و با خواص ثابت است .لذا

گرفت که سطح داخلی حفره خیس نشود 2σ W c
=  ∆p maxاست

برای مدلسازی فاز مایع از شکل تراکمناپذیر معادالت ناویر-استوکس

که معادل شعاع انحنایی به میزان نصف عرض حفره میباشد .با توجه

RR
CO

 -3-1فاز مایع

با خواص ثابت استفاده شده است.

به رابطه ( )2فرض صاف بودن سطح تماس گاز-مایع که در بسیاری از
مطالعات در نظر گرفته شده است ،در صورتی به لحاظ فیزیکی برقرار

()4

∂u ∂v
+
=
 0
∂x ∂y

()5

 ∂ 2u ∂ 2u 
∂u
∂u
∂p
ρu
+ ρv
=
−
 +µ 2 + 2 
∂x
∂y
∂x
∂y 
 ∂x

است که اختالف فشار مایع و گاز برابر صفر شود .اما یبرت و همکاران

TE
EC

[ ]31نشان دادند که میزان انحنای سطح تماس را تا حدی میتوان
نادیده گرفت و سطح را صاف فرض کرد .بنابراین همانگونه که گفته

()6

شد ،در این مطالعه با فرض صاف بودن سطح تماس ،فشار گاز درون
حفره برابر با فشار جریان مایع درنظر گرفته شده است .در این صورت

که در آن  uو  vمولفههای سرعت سیال به ترتیب در جهتهای

عدد نودسن جریان گازی از رابطه ( ،)3که بر اساس مدل کره سخت

 xو  yهستند p .فشار استاتیک µ ،لزجت و  ρچگالی سیال

تنظیم شده است ،محاسبه میشود [.]15


k BT
2π d 2 pW c

است .این معادالت با استفاده از روش المان محدود و توسط نرمافزار

= Kn

D

()3

که در آن k B = 1/38×23- 10ثابت بولتزمن p ،فشار گاز درون

PR

حفره T ،دما و  dقطر مولکولی گاز است.
 -3مدل عددی



 ∂ 2v ∂ 2v 
∂v
∂v
∂p
ρu
+ ρv
=
−
+µ 2 + 2 
∂x
∂y
∂y
∂y 
 ∂x

تجاری کامسول مولتی فیزیکس نسخه  5/2/aحل شده است .میدان

سرعت با استفاده از المان مرتبه دوم و میدان فشار با استفاده از المان
مرتبه سوم منفصل شده است .معادالت گسستهسازی شده با استفاده
از روش نیوتون و حلگر موازی مستقیم حل شده است .فرآیند حل
آنقدر ادامه داده شد تا مقدار باقیماندههای معادالت پیوستگی و
مومنتوم به کمتر از  0/001برسد.

OO

با توجه به شکل  2محیط محاسباتی شامل دو فاز مایع و گاز است.

در این حل ترکیبی از سرعت جریان در مرز مشترک گاز-مایعU ،

 -3-1-1شرایط مرزی

 ،و تنش برشی روی این سطح ،بهعنوان شرط مرزی مشترک در حل

شرایط مرزی استفاده شده در شکل  3نشان داده شده است .روی

جداگانه جریان مایع و گاز استفاده میشود .به این صورت که جریان

خط مرکزی میکروکانال شرط مرزی تقارن اعمال شده است.

F

مایع باالی حفره با استفاده از معادالت ناویر-استوکس و با فرض

لغزش روی مرز مشترک حل میشود .سرعت  Uبه دست آمده در

()7

سطح تماس گاز-مایع بهعنوان سرعت دیواره باالیی حفره در جریان

5

) ∂u (x , H ) ∂v (x , H
 = = 0
∂y
∂y

v (x , H ) = 0,
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شکل  : 3شبکهبندی حوزه حل و شرایط مرزی سطح فوق آبگریز

Fig. 3: Computational domain of the superhydrophobic surface with mesh and boundary condition
شکل  : 3شبکهبندی حوزه حل و شرایط مرزی سطح فوق آبگریز

superhydrophobicاست
بدیهی
اطالعات تکرار قبل
رابطه ( )11مربوط
U slipof theدر
استفاده
پریودیک
boundaryشرط
خروجی کانال از
در ورودی و
به Fig.3:
Computational
domain
surface
مرزی with
mesh and
condition
 ∆p =1 kPaدر نظر گرفته شده است.

شده است ،سرعت لغزشی در طول سطح مشترک گاز-مایع متغیر

∂u
∂u
∂u
∂u
,
=
,
=
∂x in ∂x out ∂y in ∂y out



()8

∂v
∂y out
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شده و افت فشار در طول کانال در کلیه حاالت ثابت و برابر

میباشد (بخش  3-3راببینید) .همانطورکه در رابطه ( )10نشان داده
است .به همین دلیل شکل پروفیل سرعت هنگام پیشروی روی حفره

به طور مداوم در حال تغییر خواهد بود .بنابراین جمالت مومنتوم در

u in = u out , v in = v out ,
=
in

∂v
∂v
,
∂x out ∂y

=

in

معادالت ( )5و ( )6حذف نشده و این معادالت شکل غیرخطی خود

∂v
∂x

را حفظ می کنند .در نتیجه حل این معادالت به صورت عددی انجام
میشود.

D

روی سطح تماس جامد-مایع شرط عدم لغزش اعمال شده است
(رابطه(.))9
()9

و در سطح مشترک گاز-مایع شرط لغزش سرعت در نظر گرفته
()10

)∂u (x , 0

∂y

OO

شده است (رابطه (.))10

جریان مایع برابر  ∆p =1 kPaاست ،بسته به عرض حفره مقدار
این فشار از حل جریان مایع قابل محاسبه است .به این ترتیب برای

) U slip (x ) = b (x

حفرههای با عرض  W c = µm 2و  W c = µm 9مقدار مطلق فشار
به ترتیب برابر  100900 Paو  100550 Paبه دست میآید (فشار

در این رابطه  bطول لغزش است که از برابری تنش برشی در دو

اتمسفر  100 kPaدرنظر گرفته شده است) .با توجه به این محدوده

طرف سطح مشترک گاز-مایع (تنش برشی در فاز مایع و گاز) ،و بر

فشار و با استفاده از رابطه ( )3عدد نودسن جریان گازی در گستره

F

اساس تنش برشی محلی به دست آمده از حل دیاسامسی ،مطابق
رابطه زیر محاسبه میشود.
()11



فشار متوسط جریان گازی برابر با میانگین فشار استاتیک روی
سطح حفره در نظر گرفته شده است .از آنجا که افت فشار در

PR



=u
=(x , 0) v
(x , 0) 0, L −W c ≤ x ≤ L

 -3-2فاز گازی

 0/026/ ≤ Kn ≤ 0058قرار میگیرد که در آن از عرض حفره به

) µU slip (x
= ) b (x
) τ DSMC (x

عنوان طول مشخصه جریان استفاده شده است .بنابراین جریان گازی
رقیقشده است و با توجه به سرعت پایین جریان از روش نگهداری

6
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شکل  :4الگوریتم روش دیاسامسی-آیپی

PR

Fig. 4: DSMC-IP flowchartz
شکل  : 4الگوریتم روش دیاسامسی-آیپی

 Fig.مدل انعکاس نفوذی 2استفاده شده است .فرآیند حل
دیوار4:هها از
با
اطالعات برای حل آن استفاده شده است .به این منظور روش مذکور
DSMC-IP flowchartz
آنقدر ادامه داده شده است تا نوسانات آماری موجود در محاسبه
توسط نویسندگان به کد عددی  DSMC2Dکه توسط برد 1نوشته

OO

شده ،اضافه شده است [.]32

خواص ماکروسکوپی به اندازه کافی کوچک شوند.

از آنجا که حدود  78درصد از ترکیب هوا را گاز نیتروژن
 -3-2-1روش شبیهسازی مستقیم مونت کارلو-نگهداری اطالعات

تشکیل میدهد ،برای حل جریان گازی از گاز دو اتمی نیتروژن
با جرم مولکولی  4/65×26-10 kgو قطر  4/17×10-10 mبه عنوان

(دیاسامسی-آیپی)

و برابر  293 Kدر نظر گرفته شده است و برای مدلسازی برخورد

یک دیدگاه ذره-مبنا و از طریق دنبال کردن حرکت مولکولهای

1

2

F

سیال درون حفره استفاده شده است .دمای دیوارههای حفره و گاز ثابت

در روش شبیهسازی مستقیم مونت کارلو مدلسازی جریان در

Bird

Diffuse Reflection

7
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گاز انجام میشود .ویژگی اصلی این روش ،جدا کردن رفتار مولکولی

موازی اطالعات ماکروسکوپی حفظ شده را بر اساس قوانین بقا و

جریان به دو قسمت حرکت آزاد ملکولی و برخورد دوتایی ذرات

معادله حالت گاز ایدآل (روابط ( )12تا ( ))14بهروز رسانی میکند

است .از آنجا که زمان برخورد ذرات در مقایسه با زمان حرکت

[ 32و .]36
بقای جرم:

آنها بسیار ناچیز و قابل صرفنظر کردن است ،برخورد ذرات به
صورت تغییر آنی بردار سرعت ذرات مدلسازی میشود .به این منظور
جفت برخوردی هر ذره بصورت تصادفی از ذرات همجوار انتخاب
میشود لذا برای محدود کردن دامنه انتخاب جفت برخوردی حوزه

UN

∂
()12
 ) ( ρc ) = −∇ ( ρcV c
∂t
بقای مومنتم که پس از سادهسازیهای الزم به صورت زیر در
میآید:

حل شبکهبندی میشود .این شبکهبندی همچنین برای نمونهگیری
اطالعات میکروسکوپی و به دنبال آن محاسبه خواص ماکروسکوپی



RR
CO

()13

∂
( ρcV i ) = −∇pc
∂t

معادله حالت:

جریان مورد استفاده قرار میگیرد .فلوچارت مراحل حل در روش
دیاسامسی در شکل  4نشان داده شده است .در شروع حل ذرات با

()14

استفاده از یک تابع توزیع تصادفی یکنواخت در سلولها پخش شده و



pc = ρc RT c

زیرنویس  cو  iدر کلیه روابط باال به ترتیب نشان دهنده مقدار

سرعت اولیه ذرات به صورت ضریبی تصادفی از محتملترین سرعت

کمیت مربوط به سلول و ذره است.

نیوتون جابهجا شده و موقعیت جدید آنها مشخص میشود .در این

 -3-3روش ترکیبی

ممکن 1تعیین میشود .در هر گام زمانی ،ذرات بر اساس قانون دوم
مرحله در صورت عبور ذرات از مرزها ،بسته به نوع مرز برهمکنش

TE
EC

با توجه به فرض صاف بودن سطح تماس گاز-مایع مرز محیط

مربوطه اعمال میشود .پس از تعیین اینکه هر ذره در کدام سلول

پیوسته و رقیقشده مشخص است .جریان مایع باالی سطح تماس

قرار دارد ،جفتهای برخوردی به صورت تصادفی از ذرات داخل یک

با استفاده از معادالت ناویر-استوکس و جریان گازی داخل حفره

سلول انتخاب میشوند .در صورت پذیرش جفت برخوردی توسط

با استفاده از روش دیاسامسی-آیپی حل میشود .روش ترکیبی

مکانیزم رد و قبول ،سرعت ذرات بر اساس روابط برخورد االستیک

شامل مراحل زیر است:

اصالح میشود .به این ترتیب یک گام زمانی پایان یافته و این فرآیند

)1

تا رسیدن به حالت پایا تکرار میشود .در این بین به ازای هر چند

زده میشود .با بررسی حدسهای مختلف مشخص شد که نتایج

D

گام زمانی یکبار ،اطالعات میکروسکوپی جریان مانند تعداد ذرات
در هر سلول و سرعت ذرات نمونهگیری میشود .در نهایت خواص
ماکروسکوپی جریان با میانگینگیری از نمونههای به دست آمده
در روش نگهداری اطالعات عالوه بر اطالعات میکروسکوپی ذرات،
اطالعات ماکروسکوپی هر سلول نیز نگهداری میشوند .همانطور که

)2

جریان مایع با شرط مرزی لغزش در سطح مشترک گاز-

)3

تابع سرعت سیال روی سطح تماس گاز-مایع مشخص میشود.

)4

جریان گازی با استفاده از روش دیاسامسی-آیپی و با

OO

اعمال تابع سرعت به دست آمده از مرحله قبل ،در مرز مشترک گاز-

در شکل  4مشخص است ،این روش به موازات حل دیاسامسی

مایع حل میشود.

انجام میشود و در نتایج آن دخالتی ندارد .در واقع روش نگهداری

)5

اطالعات از دیاسامسی به عنوان یک حامل بهره میگیرد .به این

با توجه به حل دیاسامسی-آیپی تنش برشی و به دنبال

آن طول لغزش در مرز مشترک گاز-مایع محاسبه میشود.

معنی که در طی برخوردهای بین ذرات و یا انعکاس آنها از دیواره،

F

)6

این روش تاثیری بر محاسبات دیاسامسی ندارد و صرفا به صورت
Most Probable Velocity

مستقل از حدس اولیه هستند.
مایع و با استفاده از معادالت ناویر-استوکس حل میشود.

PR

محاسبه میشوند [.]33-35

برای سطح مشترک گاز-مایع یک طول لغزش اولیه تقریب

مراحل  2تا  5تا همگرا شدن حل تکرار میشود.

نتایج نشان میدهد با  3تا  4بار تکرار ،تغییرات شرایط مرزی در
مرز مشترک گاز-مایع قابل صرفنظر میشود.

1
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شکل  : 5اثر اندازه شبکه در می

شکل  :6مؤلفه عمودی و افقی سرعت روش نگهداری اطالعات بر روی خط

تقارن افقی y Wc = 5/0
ertical and horizontal component of DSMC-IP
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Fig. 5: Effect of the mesh size on the gas-liquid interface
Fig. 6: Vertical and horizontal component of DSMC-IP
Fig.5: Effect of the mesh size onvelocity
the gas-liquid interface velocity
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شکل  : 6مؤلفه
velocityی y Wc  0/5
vector
horizontal
centerline
y W
c = 0.5

 -4استقالل از شبکه و اعتبارسنجی

هستند .الزم به ذکر است که در هر دو شبکه شرط ∆x ≤ λ /3

 -4-1استقالل نتایج از شبکه
میکروکانال فوق آبگریز با شرط مرزی برش آزاد 1روی مرز مشترک

استفاده شده است .در شکل  3شبکه بندی حوزه حل برای هر دو

گاز-مایع و کسر برش آزاد 0/5
=در نظر گرفته شده
=، Fc W
c L

جریان گاز و مایع نشان داده شده است.

TE
EC

برای بررسی استقالل نتایج جریان مایع از اندازه شبکه ،یک

رعایت شده است .لذا برای جریان درون میکروحفره از شبکه 75×75

است .شکل  5توزیع سرعت روی سطح میکروحفره که با استفاده از

 -4-2اعتبارسنجی نتایج

سرعت متوسط ورودی میکروکانال بیبعد شده است برای شبکههای

جهت اعتبارسنجی و بررسی صحت نتایج ،محیط مایع و گاز به

 80×80 ،20×20و  140×140با نسبت تراکم  8در راستای عمود بر
جریان (به سمت دیواره) را نشان میدهد.

صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است .به منظور اعتبارسنجی

D

با توجه به این که نتایج شبکه  80×80و  140×140کامال بر هم
منطبق شدهاند ،برای تحلیل کانال از شبکه  80×80استفاده شده

است .برای اطمینان از استقالل نتایج محیط رقیقشده از شبکه ،جریان

نتایج محیط مایع از رابطه تحلیلی که برای جریان خزشی استوکس

با دندانه و حفره عمود بر جهت جریان با فرض عدم برش در سطح
تماس آب-هوا توسط الگا و استون [ ]5ارائه شد ،استفاده شده است
(رابطه (.))15

PR

درون میکروحفره برای شبکههای  75×75 ،20×20و  100×100مورد
بررسی قرار گرفته است .طبق مطالعات الکساندر و همکاران []37

()15

جهت کاهش خطای محاسبات ناشی از بزرگ بودن ابعاد سلول به
کمتر از  1درصد باید شرط  ∆x ≤ λ /3در نظر گرفته شود .که







1   Fc π
ln  sec 
2π   2

=

λ
L

OO

که در این رابطه  λطول لغزش موثر است.

شکل  6مؤلفه عمودی و افقی سرعت روش نگهداری اطالعات

کانال اعمال میشود و اثر آن معادل لغزش در سطح مشترک گاز-

را بر روی خط افقی که از وسط میکروحفره ، y W c = 0/5 ،عبور

مایع و عدم لغزش در قسمت جامد دیواره است .طول لغزش موثر در

میکند ،نشان میدهد .این شکل نشان میدهد نتایج مربوط به شبکه

جریان آرام درون کانال با توجه به فرضیه ناویر که به صورت نسبت

بندی  75×75و  100×100با دقت بسیار مناسبی بر روی هم منطبق

لغزش سرعت به نرخ کرنش تعریف میشود ،با استفاده از رابطه ()16

F

 ∆xاندازه هر شبکه و  λمسیر متوسط پویش آزاد مولکولی است.

منظور از طول لغزش موثر ،طول لغزش متوسطی است که به کل

)Shear Free (SF

به دست میآید [.]38

1
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شکل
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2

2∆PH

U slip
=


γ

of the microcavity.

λ
=

 ،در طول محور عمودی میکروحفره ، X w = 0/5 ،رسم شده است.

که در آن  µلزجت سیال q ،نرخ دبی حجمی بر واحد عرض

همانطورکه در شکل مشخص است تطابق قابل قبولی بین نتایج

میکروکانال و  ∆Pاختالف فشار در طی یک مدول حفره و دندانه
است.

روش نگهداری اطالعات و حل ناویر-استوکس-فوریه وجود دارد که
صحت نتایج به دست آمده از روش حاضر را نشان میدهد.

شکل  7نتایج به دست آمده را برای طول لغزش موثر در جریان
خزشی با  Re = ρu ave D h µ ( Re = 1و

میکروحفره ،Y w = 0/5 ،و همچنین مؤلفه افقی سرعتU U lid ،

TE
EC

()16

H
3

−

µqL

the horizontal component of velocity at the vertical centerline of the microcavity.

 -5نتایج

( D h = 4Hدرون

همانطورکه مشخص است نتایج عددی به دست آمده کامال بر حل

به دست آمده از حل ترکیبی گاز و مایع ،برای شرایط Fc = 0/5

تحلیلی الگا و استون [ ]5منطبق است.

D

میکروکانال ،برای مقادیر مختلف کسر برش آزاد  Fcنشان میدهد.

در شکل  9میدان مولفه افقی سرعت درون میکروکانال و حفره،

به منظور اعتبارسنجی نتایج محیط گازی و نشان دادن صحت

و  Re = 150نشان داده شده است .همچنین در این شکل خطوط

PR

جریان نیز ترسیم شده است.

[ ]39مقایسه شده است .نتایج برای یک میکروحفره مربعی با دیواره

کوچک است؛ به نحوی که نوسانات آماری در روش دیاسامسی

باالیی متحرک به عرض  w = 1 µmو نودسن  Kn = 0/05برای

آنقدر شدید است که مانع شکلگیری میدان سرعت میشود .به

گاز آرگون ارائه شده است .سرعت دیواره  U lid = 50 m sو دمای

همین دلیل همانگونه که پیشتر توضیح داده شد ،برای رفع این

دیوارهها و سیال  273 Kمیباشد .گزارشهای جان و همکاران []39

مشکل از روش نگهداری اطالعات استفاده شد .این شکل همچنین

با توجه به عدد نودسن جریان و قرار گرفتن در رژیم لغزش با حل

نشان میدهد که با توجه به حضور فاز گازی در حفره ،سرعت جریان

معادالت ناویر-استوکس-فوریه با شرط مرزی لغزش سرعت و پرش

مایع در مرز مشترک گاز-مایع بزرگتر از صفر است .به همین دلیل

دمایی ارائه شده است.

خطوط جریان در فاز مایع به سمت مرز مشترک منحرف شدهاند.

F

OO

عملکرد کد دیاسامسی-آیپی نتایج با گزارشهای جان و همکاران

همانطورکه شکل  9نشان میدهد ،اندازه سرعت در حفره بسیار

در شکل  8مؤلفه عمودی سرعت ،V U lid ،در طول محور افقی

شکل  10پروفیل سرعت درون میکروکانال و روی سطح تماس
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شکل10 :پروفیل سرعت درون میکروکانال روی سطح میکروحفره در
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 ،Re = 150کسر برش آزاد  Fc = 0/6و نسبت  L Dh = 0/255برای سه
شکل : 10پروفیل سرعت درون میکروکانال روی سطح میکروحفره در  ،Re = 150کسر برش آزاد  Fc  0/6و نسبت 255
موقعیت جریان () x Wc = 0 ،0/5 ،0/9
سه موقعیت جریان () x Wc  0 ،0/5 ،0/9
Fig. 10: Variation of streamwise velocity profiles of liquid
شکل  :9میدان مولفه افقی سرعت و خطوط جریان درون میکرکانال و
حفره برای حل ترکیبی در  Fc = 5/0و Re = 150
flow for Re=150, Fc = 0.5 and L Dh = 0.255
riation of streamwise velocity profiles
of liquid flow for Re=150, Fc  0.5 and L Dh  0.255
Fig. 9: Horizontal velocity field and streamlines in
microchannel and cavity for the hybrid solution at
Fc = 0.5 and Re=150.
میشود .در این حالت شتاب افزاینده سرعت در فاصله طوالنیتری

اعمال میشود و در نتیجه سرعت لغزش با افزایش  Fcافزایش

و جریان آرام ( )Re = 150میباشد .پروفیل سرعت در موقعیتهای

از  x W c = 0/53به  x W c = 0/7جابجا میشود .همچنین با

 x W c = 0/5 ، x W c = 0و  x W c = 0/9رسم شده است.

مقایسه نتایج حل ترکیبی گاز و مایع و روش مبتنی بر فرض برش

همانطورکه در شکل مشخص است در نزدیکی مرکز میکروکانال

آزاد مشاهده میشود که موقعیت بیشینه سرعت در حالت برش آزاد

پروفیلهای سرعت در مقاطع مختلف بر هم منطبق هستند .همچنین

در تمام مقادیر  Fcبه اندازه تقریبا یکسانی نسبت به نتایج حل

D

گاز-مایع را نشان میدهد .در این شکل L D h = 0/255 ، Fc = 0/6

مییابد .با افزایش  Fcاز  0/2به  ،0/9موقعیت بیشینه سرعت لغزشی

سرعت لغزشی با پیشروی در طول مرز مشترک ،ابتدا افزایش یافته و
سپس کاهش مییابد .بیشینه سرعت در شرایط مربوط به شکل 10

ترکیبی به سمت انتهای میکروحفره جابهجا میشود .به علت سرعت
لغزش بزرگتر و در نتیجه شتاب بیشتر جریان در حالت برش آزاد
نسبت به حل دیاسامسی-ناویر-استوکس ،این نتیجه مورد انتظار

PR

در  0/5 ≤ x W c ≤ 0/9قرار دارد.

برای دو حالت حل ترکیبی گاز و مایع و فرض برش آزاد به ازای

درصد در  Fc = 0/5و حداکثر  1/5درصد در  Fc = 0/9میباشد.

مقادیر مختلف  Fcنشان میدهد .توجه به این نکته ضروری است که

شکل  12اندازه سرعت لغزشی بیشینه را بهازای مقادیر مختلف

با افزایش  ، Fcبه علت کاهش تنش برشی روی دیواره سرعت متوسط

 Fcبرای حل ترکیبی و همچنین حل مبتنی بر فرض برش آزاد

جریان مایع در میکروکانال افزایش مییابد .در این شرایط با کاهش

نشان میدهد .همانطور که مشخص است سرعت لغزشی بیشینه با

ارتفاع کانال و در نتیجه کاهش  D hعدد رینولدز جریان ،در کلیه

افزایش  ، Fcافزایش مییابد که با توجه به گفتههای قبلی ناشی از

حاالت ثابت و برابر  Re = 150تنظیم شده است.

شتاب افزاینده روی سطح میکروحفره میباشد .با افزایش  Fcاز 0/2

F

OO

شکل  11موقعیت بیشینه مقدار سرعت را روی مرز مشترک و

بود .اختالف دو رهیافت در موقعیت بیشینه سرعت ،حداقل 0/8

همانطورکه مشخص است موقعیت بیشینه سرعت لغزشی با

به  ،0/9مقدار بیشینه سرعت چهار برابر افزایش مییابد .در هر دو

افزایش کسر برش آزاد  Fcبه سمت انتهای سطح مشترک جابهجا

حالت برش آزاد و حل ترکیبی ،روند افزایش سرعت لغزشی بیشینه

11
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شکل  :11اثر کسر برش آزاد بر موقعیت بیشینه سرعت روی سطح

شکل  :12اثر کسر برش آزاد بر بیشینه سرعت روی سطح مشترک در

مشترک در Re = 150
شکل  : 11اثر کسر برش آزاد بر موقعیت بیشینه سرعت روی سطح مشترک در Re = 150
Fig. 11: Effect of the shear-free fraction on the position
Fig. 12: Effect of the shear-free fraction on the maxi12: Effect of the shear-free fraction on the maximum interface slip velocity at Re=150
of maximum
interface
slip velocity
at Re=150
mum interface slip velocity at Re=150
Fig. 11: Effect of the shear-free
fraction on
the position
of maximum
interface slip velocity
Re = 150
سرعت روی سطح مشترک در Re = 150
شکل  : 12اثر کسر برش آزاد بر بیشینه

هر صورت اختالف این دو روش با افزایش  Fcافزایش مییابد .این

درصد است .این اختالف در  Fcهای کوچک ناچیز است ،به گونهای

میزان اختالف در  Fc = 0/2برابر  2/7درصد و در  Fc = 0/9برابر

که در  Fc = 0/2این اختالف برابر  3درصد است .همچنین در این

 5درصد میباشد.

شکل نتایج مربوط به حل دقیق جریان خزشی که با استفاده از رابطه

TE
EC

مشابه است و اختالف نتایج حاصله از این دو روش اندک است .در

برش آزاد بیشتر میشود .بیشترین اختالف در  Fc = 0/9و برابر 5/2

( )15به دست میآید ،نشان داده شده است.

شکل  13تغییرات سرعت لغزشی روی سطح میکروحفره را برای
توزیع سرعت برای هردو حالت رسم شده است .محل اتمام هر نمودار

لغزش موثر در  Fcهای یکسان کاهش یافته است .این کاهش طول

روی محور افقی ،مقدار  Fcمربوطه را نشان میدهد .همانطورکه در

لغزش در  Fcهای بزرگتر جدیتر است به گونهای که در Fc = 0/9

این شکل هم مشخص است با افزایش  Fcتوزیع سرعت روی سطح

 ،طول لغزش موثر  26درصد کاهش یافته است .در حالیکه در مقادیر

D

مقادیر مختلف  Fcنشان میدهد .در این شکل  Re = 150است و

همانطورکه مشخص است با افزایش عدد رینولدز میزان طول

میکروحفره افزایش یافته و بیشینه سرعت در هردو حالت به سمت
انتهای سطح میکروحفره جابهجا میشود.

پایین  ، Fcاختالف طول لغزش موثر کاهش یافته است .این اختالف
طول لغزش موثر در  Fc = 0/2برابر  8/3درصد است.

ناویر-استوکس و برش آزاد کاهش مییابد .همچنین در Fc = 0/2

 ، L D hبه صورت مقداری ثابت تنظیم شده است .در ادامه با

توزیع سرعت روی سطح میکروحفره تقریبا متقارن شده است .که به

ثابت نگه داشتن قطر هیدرولیک میکروکانال ، L D h = 0/25 ،اثر

علت میزان کم اینرسی روی سطح میکروحفره میباشد .در حالیکه با

تغییرات  Fcبر عدد رینولدز بررسی میشود .همانگونه که در شکل

افزایش  Fcاینرسی سیال افزایش یافته لذا بیشینه سرعت در جهت

 15نشان داده شده است ،با افزایش کسر برش آزاد عدد رینولدز

جریان جابهجا میشود.

جریان افزایش مییابد .با افزایش  Fcمقاومت دیواره میکروکانال در

OO

PR

با کاهش  ، Fcاختالف توزیع سرعت برای حل دیاسامسی-

در نتایجی که ارائه شد عدد رینولدز جریان با تغییر نسبت

نشان میدهد .در این شکل نتایج مربوط به حل ترکیبی و برش

در همه حاالت یکسان است ،کاهش مقاومت در مقابل جریان باعث

آزاد در  Re = 150نشان داده شده است .با افزایش کسر برش آزاد،

افزایش سرعت متوسط (دبی جریان) در کانال شده و عدد رینولدز

طول لغزش موثر افزایش یافته و میزان اختالف نتایج حل ترکیبی و

افزایش مییابد .نرخ افزایش دبی در  Fcهای بیشتر ،بزرگتر است.

F

شکل  14تغییرات طول لغزش موثر نسبت به افزایش  Fcرا

مقابل جریان کاهش مییابد .چون افت فشار اعمالی بر میکروکانال

12
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شکل  :14اثر کسر برش آزاد بر طول لغزش موثر میکروکانال در Re 150

Re = 150
= و مقایسه با حل دقیق در جریان خزشی با Re = 1
برش آزاد بر طول لغزش موثر میکروکانال در  Re = 150و مقایسه با حل دقیق در جریان خزشی
کسر= Re
درر150
حفره :اث
شکل 14
شکل  : 13اثر کسر برش آزاد بر توزیع سرعت روی سطح میکرو
Fig.13: The effect of the shear-free fraction on the interFig. 14: The effect of the shear-free fraction on the effec-

Fig. 14: The effect of the shear-free
fraction
the effective
Fig.13:
slip length
The effect
at Re=150.
of the shear-free
fraction
on the interface
velocity distribution a
face velocity
distribution
at Re=150.
tive slip length
at on
Re=150.

مطابق این شکل در افت فشار ثابت ،با افزایش  Fcاز  0/2به  ،0/9عدد

L/Dh =0.25

رینولدز و به طبع آن دبی جریان  60درصد افزایش مییابد .همچنین

TE
EC

DSMC-NS
SF

200

در شکل  15نتایج حل برش آزاد با حل ترکیبی مقایسه شده است .با

افزایش  ، Fcدقت مدل برش آزاد اندکی کاهش مییابد به نحوی که

180

Re

اختالف این حل با حل ترکیبی در  Fc = 0/2برابر  0/02درصد است
و این اختالف در  Fc = 0/9برابر  2درصد است.

D

 -6نتیجهگیری

در این مقاله جریان آرام درون میکروکانال فوق آبگریز با صفحات

0.8

موازی بررسی شده است .دندانه و حفرههای درون میکروکانال ،عمود

0.6

Fc

160

140
0.4

0.2

0

PR

شکل  :15اثر کسر برش آزاد بر عدد رینولدز میکروکانال در
بر جهت جریان سیال است .به این منظور دو رهیافت در نظر گرفته
L Dh = 25/0
شده است :الف) حل همزمان جریان رقیقشده گازی درون میکروحفره
شکل  : 15اثر کسر برش آزاد بر عدد رینولدز میکروکانال در L Dh  0/25
Fig. 15: Effect of the shear-free fraction on the
به روش دیاسامسی و جریان پیوسته مایع درون میکروکانال به
microchannel Reynolds number at L Dh = 0.25
: Effect of the shear-free fraction on the microchannel Reynolds
number at L Dh  0.25

OO

روش المان محدود (نرمافزار کامسول)؛ ب) مدلسازی اثر میکروحفره

)1

به صورت شرط مرزی برش آزاد روی دیواره میکروکانال .چون سرعت

سرعت جریان روی سطح تماس متغیر است به نحوی

بزرگ روش دیاسامسی به تنهایی قادر به حل این جریان نیست .به

بیشینه سرعت با افزایش کسر برش آزاد به سمت انتهای میکروحفره

همین علت از روش دیاسامسی-آیپی استفاده شده است .بررسی

(در راستای جریان) جابهجا میشود .بیشینه سرعت در Fc = 0/2

نتایج به دست آمده نشان میدهد:

در موقعیت  x W c = 0/53است و با افزایش کسر برش آزاد به

F

جریان در میکروحفره بسیار پایین است ،به علت نوسانات آماری بسیار

که بیشینه سرعت در میانه سطح مشترک اتفاق میافتد .موقعیت

13
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t

مقدار بیشینه سرعت و توزیع سرعت روی سطح میکروحفره

با افزایش کسر برش آزاد افزایش مییابد .با افزایش  Fcاز  0/2به
 ،0/9مقدار بیشینه سرعت چهار برابر افزایش مییابد.
)3

سرعت جریان در مرز مشترک گاز-مایعm/s ،

Ulid

سرعت دیواره باالیی در حفره m/s

v

بررسی عدد رینولدز نشان میدهد که با فرض ثابت بودن

مؤلفه سرعت در راستای عمودیm/s ،

Vc

اختالف فشار و نسبت  ، L D hبا افزایش کسر برش آزاد ،عدد رینولدز

مؤلفه سرعت در هر سلولm/s ،

Vi

جریان نیز افزایش مییابد .به گونهای که با افزایش  Fcاز  0/2به ،0/9

مؤلفه سرعت ذرهm/s ،

Wc

عدد رینولدز و به تبع آن دبی جریان  60درصد افزایش مییابد .که به

عرض حفرهm ،

Wr

علت کاهش مقاومت دیواره میکروکانال در مقابل جریان میباشد.
)4


U

فاصله بین دو شیارm ،

Zc

با افزایش نسبت برش آزاد اختالف نتایج دو رهیافت در

نسبت ابعادی حفره

عالئم يونانی

نظر گرفته شده افزایش مییابد .بیشترین اختالف در نتایج ارائه شده

RR
CO

)2

u

مؤلفه سرعت در راستای افقیm/s ،

UN

 Fc = 0/9موقعیت بیشینه سرعت به  x W c = 0/7افزایش مییابد.

زمانs ،

از این دو رهیافت در  Fc = 0/9برابر  5/2درصد است .در حالیکه
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