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چکيده
در مطالعه حاضر ،مساله انتقال حرارت در سيال غيرنيوتني گذرنده از روی يک سيلندر دايروی با استفاده از روش ترکيبي مرز غوطهور-
شبکه بولتزمن حرارتي و طرح اعمال نيروی مستقيم مورد بررسي قرارگرفته است .الگوريتم ميانيابي شارپ به منظور تبادل مقادير دما و سرعت
بين گرههای واقع در دامنه سيال و نقاط روی مرز مانع استفاده شده است .به منظور در نظر گرفتن همزمان اثرات گسستگي شبکه و عبارت
نيرويي (يا حرارتي) ناشي از وجود مرز داغ ،روش اعمال نيروی چندگانه برای سياالت غيرنيوتني تواني توسعه داده شده است .يک روش ساده
برای محاسبه عدد ناسلت بر مبنای پارامترهای محاسبه شده در روش مرز غوطهور شارپ استخراج گرديده است .انتقال حرارت در رژيمهای
مختلف جريان شامل جريانهای پايا و ناپايا در محدوده وسيعي از اعداد رينولدز ( )20> Re >80و شاخصهای مدل سيال غيرنيوتني تواني
( )0/6 > n >1/4بررسي شده است .مشخص گرديد که با افزايش خواص رقيق برشي و ضخيم برشي در سياالت به ترتيب افزايش و کاهش
نرخ انتقال حرارت از مرز غوطهور را شاهد خواهيم بود .الگوريتم اعتبار سنجي شده حاضر در آينده ميتواند به عنوان ابزاری مناسب به منظور
بررسي حرکت اجسام متحرک در سياالت غير نيوتني مورد توجه قرار گيرد.
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 -1مقدمه
مساله جريان سيال نيوتني و انتقال حررارت از روی سريلندر
به عنوان يک هندسه مبنا برای اعتبارسرنجي روشهرای مختلرف
عددی در هندسه های پيچيده بسيار مترداول اسرت  .]3-1ايرن
پيکربندی جريان اطالعات بسيار مفيدی به منظور فهم و مقايسه
پديدههای فيزيکري مررتبط برا معرادالت مومنتروم و حررارت در
هندسههای پيچيده ارائه ميدهد  .]4امروزه به دليل دامنه وسيع
کاربرد سياالت غيرنيروتني در صرنايع مختلرف نظيرر فراينردهای
جوشکاری مربوط به پليمرها  ،]5صرنايع غرذايي  ،]4ابرزارآالت
مربوط به سنسورينگ سرعت و دما در محيطهای غيرنيوتني ]6
و غيره ،مساله جريان و انتقرال حررارت در ايرنگونره سرياالت از
اهميت خاصي برخوردار شده است .در مقايسره برا کارهرای زيراد
انجام شده در خصوص بررسي حرکرت سريال غيرنيروتني از روی
سيلندر  ،]7بررسي حرارتي اينگونه جريانات بسيار ناشناختهترر
است .در واقع معدود کارهای انجام شده در اين زمينه با استفاده
از نرمافزارهرای تجراری ماننرد فلوئنرت (حجرم محردود) (ماننرد
کارهای پاتنانا  ]8و بهارتي  9و  )]10و يا روش تفاضل محردود
(مانند مطالعه سورس  )]11انجام شده است.
اخيراً روشهای جديدی بر پايه ايده مررز غوطرهور پيشرنهاد
شده توسط پسکين  ]12توسعه يافته است که ميتواند به عنوان
گزينهای مناسب به منظور حل مسائل برا هندسرههرای پيچيرده
مالک عمل قرار گيرد .به طور کلي روش مرز غوطهور ميتواند به
عنوان يک روش شبکهای غير منطبق بر جسم معرفري شرود کره
شرايط مرزی عدم لغزش را به وسيله اعمال يرک عبرارت چگرالي
نيرويي به معادالت حاکم بر جريان انجام ميدهرد .در ايرن روش
نقاط سيال توسط گرههای ثابت اويلری و نقاط روی جسم غوطه-
ور توسط نقاط الگرانژی در نظر گرفته ميشروند (شرکل ( .))1دو
روش کلي به منظور ارزيابي چگالي نيرروی مررزی در روش مررز
غوطررهور وجررود دارد .روش نخسررت از يررک سررری فراينرردهررای
بازگشتي بر اساس پارامترهای مکان و يا سرعت روی نقاط مرزی
استفاده مينمايرد (روش اعمرال نيرروی بازگشرتي)  ]12امرا در
روش دوم به طور مستقيم از معادالت جريران بره منظرور تعيرين
چگالي نيروی مرزی بهرره بررده مريشرود (روش اعمرال نيرروی
مستقيم)  .]13در روش اعمال نيروی مستقيم عبارت نيرويي به
صورت ساده توسط معادالت سيال و بدون محدوديتهای مربوط
به پايداری حل ميشود و نيراز بره تنظريم پارامترهرای اختيراری
مانند آنچه در روش بازگشتي ديده مريشرود ،نيسرت بره همرين
دليررل ايررن روش در مقايسرره بررا روش اعمررال نيررروی بازگشررتي
محبوبيت بيشتری دارد  .]13به دليل عدم انطباق نقاط مررزی و
گرههای سيال محاسباتي (شرکل ( ،))1يرک روش ميانيرابي بايرد

بکار گرفته شود تا همبستگي الزم بين گرههرای جريران سريال و
مرز جامد ايجاد شود .روش شبکه بولتزمن به دليل سادگي ،دقت
باال و چارچوب کارتزين برای محاسبه سرعت در گرههای اويلرری
سيال انتخاب شده است .در مورد جريانهای غيرنيوتني مسالهای
که اهميت دارد ،ثابت نبودن ويسکوزيته است که ميتوانرد باعر
بررروز ناپايررداری در فراينررد حررل گررردد  .]14امررا روش شرربکه
بولتزمن ،با توجه به دارا برودن ماهيرت انررژی جنبشري ،توانرايي
محاسبه مستقيم نرخ برش محلي برا دقرت مرتبره دو را داراسرت
 .]15نتايج روش شبکه بولتزمن برای شربيهسرازی جريرانهرای
غيرنيوتني تواني توسط چندين محقق مورد ارزيرابي قررار گرفتره
است  .]18-16در مقايسه با کارهای انجام شده در زمينه جريان
سياالت غيرنيوتني در حضور مانع غوطهور ،مساله بررسي حرارتي
اينگونه جريانات کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
اگرچه روش مرز غوطهور -شبکه بولتزمن برای بررسي جريان
سياالت نيوتني  19و  ]20و انتقال حرارت سياالت نيوتني 21
و  ]22در حضور جسم ثابت قبالً مورد بررسي قررار گرفتره اسرت
ليکن استفاده از ايرن روش بره منظرور بررسري جريران و انتقرال
حرارت در سياالت غيرنيوتني برای اولين بار در کار حاضر توسعه
يافته است .با توجره بره نترايج حاصرل از کارهرای قبلري ،مسراله
متداول و بره نسربت پيچيرده جريران سريال از روی يرک مرانع
دايروی نامحدود به عنروان معيراری مناسرب بره منظرور بررسري
تواناييهای روش حاضر مالک عمل قرار گرفته است .بره منظرور
در نظر گرفتن همزمان اثر شبکه گسسته و عامل عبارت نيرويري
خارجي روی معادالت مومنتروم و انررژی ،روش شربکه برولتزمن
چند مرحلهای پيشنهادی توسط گو و همکاران  ]23برای اعمال
نيروی ناشي از حضرور مررز غوطرهور در سريال غيرنيروتني بکرار
گرفته شده است .اين نوع از معادالت بولتزمن ميتوانند بره طرور
دقيق معادالت ناوير استوکس را بازيابي کنند  .]23اين روش بره
عنوان روش برترر بررای اعمرال نيرروی خرارجي توسرط چنردين
نويسنده شناخته شرده اسرت 19 .و  .]23هماننرد روش اعمرال
نيرو ،الگوريتم ميانيابي بکار رفته نيز ترثثيری مسرتقيم در دقرت
حل خواهد داشت .در کار حاضرر از الگروريتم شرارپ بره منظرور
محاسبه و ميانيابي مقادير نيروی خارجي و عبارت چگالي انررژی
ناشي از حضور مرز جامد داغ استفاده شده است .مدل غيرنيوتني
تواني برای بررسي رفتار باريک شوندگي و ضخيم شوندگي سريال
غيرنيروتني حرول اسرتوانه در رژيررمهرای مختلرف جريران مررورد
استفاده قرار گرفته است .توسعه يک روش جديد بررای محاسربه
عدد ناسلت در جريان سياالت پايا و ناپايا برر اسراس پارامترهرای
محاسبه شده در روش ترکيبري مررز غوطرهور– شربکه برولتزمن
شارپ از ديگر نوآوریهای کار حاضر است .با استفاده از اين روش
اثرات عدد رينولدز و انديس رفتار غيرنيوتني روی ميرزان انتقرال

حرارت از سطح جسم غوطهور در جريان سياالت رقيرق برشري و
ضخيم برشي پايا و ناپايا تحقيق شده است .ساختار کلي مقاله به
صورت زير است:
روشهررای عررددی بکررار گرفترره شررده برررای اعمررال روش
پيشنهادی مرز غوطهور – شبکه بولتزمن حرارتي غيرنيروتني در
بخش  2توضيح داده شده است .در بخرش  3الگروريتم ميانيرابي
دقيق شارپ و مراحل مربوط به اعمال آن به طور گامبهگام شررح
داده شده است .روشي جديرد بره منظرور محاسربه عردد ناسرلت
مرتبط با روش پيشنهادی مرز-غوطهور-شبکه برولتزمن حرارتري
با الگوريتم ميان ياب شارپ در بخش  4شرح داده شده اسرت .در
بخش  5نخست يک فرايند مرحلهبهمرحله بررای اعتبرار سرنجي
حل حاضر پياده شده و در ادامه نتايج حاصل از روش پيشرنهادی
در اعداد رينولدز و انديسهای غيرنيوتني مختلرف گرزارششرده
است .نتايج نشان ميدهند که روش پيشنهادی برهخروبي مسراله
انتقال حررارت سرياالت غيرنيروتني در هندسرههرای پيچيرده را
پوشش ميدهد.
 -2روش مرز غوطهور-شبکه بولتزمن حرارتي براي

شکل ( :)1شماتيک مربوط به روش مرز غوطهور

همچنين معادله شبکه بولتزمن حرارتي با يک عبارت انرژی به
صورت زير نوشته ميشود :]21

سياالت غير نيوتني

gi  x  ei t ,t  t   gi  x ,t  

 -1-2روش شبکه بولتزمن حرارتي با اعمال نيروي چندگانه

در کار حاضر از دو معادله شبکه بولتزمن مستقل به منظور
محاسبه ميدان سرعت و ميدان حرارت استفاده شده است .در

اين مدل معادالت حاکم توسط توابع توزيع چگالي ذره f i
توزيع چگالي انرژی داخلي ذره  g iبيان ميشوند .معادله شبکه
و

بولتزمن با زمان آسايش منفرد برای ميدان سيال با عبارت
نيرويي خارجي (به دليل وجود مرز جامد) در بعد زمان (  ) tو
مکان (  ) xبه صورت زير گسستهسازی ميشود :]19
fi  x  ei t ,t  t   fi  x ,t  
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که در آن  eiبردار سرعت ذره در جهت iام شبکه است .در
کار حاضر از مدل شبکه بولتزمن دو بعدی با نه جهت سرعت

مستقل ( )D2Q9استفاده شده اس ت  . Fi  x ,t و Qi  x ,t 
به ترتيب تابع توزيع گسسته نيروی خارجي و تابع توزيع
گسسته انرژی در جهت iام ميباشند f .و  gبه ترتيب زمان
آسايش منفرد مرتبط با معادالت جريان سيال و انتقال حرارت
است .سرعتهای ذره محلي به صورت زير معرفي ميشود:
()3
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ei   c 
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کرره  c  x tسرررعت شرربکه و  xو  tبرره ترتيررب
انررردازه شررربکه و گرررام زمررراني اسررت .ترررابع توزيرررع تعرررادلي
 eq 
 fi  x ,t و تررررابع توزيررررع چگررررالي انرررررژی تعررررادلي
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توابع توزيع نيرويي گسسته Fi  x ,t  ،و چگالي انرژی گسسته
 Qi  x ,t به صورت زير قابل تعريف است:
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هنگاميکه يرک ذره طري يرک گرام زمراني از نقطره  1بره 2

حرکررت مرريکنررد ،دو ميرردان نيررروی متفرراوت  Fi  x1 ,t و

 Fi  x2 ,t  t را تجربه ميکند .در معادالت شبکه بولتزمن
با اعمال نيروی چندگانه پيشرنهاد شرده توسرط گرو و همکراران

 Fi  x1 ,t  ،]23و  Fi  x2 ,t  t بره ترتيرب طري نريم
گامهای زماني اول و دوم اعمال ميشود .با توجه بره مزيرتهرای
قابل توجه اين روش ،يرک رويکررد مشرابه بررای اعمرال عبرارت
چگالي انرژی در معادالت شبکه بولتزمن حرارتي در نظرر گرفتره
شده است .بر اساس روش گو و همکراران  ،]23چهرار گرام زيرر
برای معادالت  LBEو  TLBEچندگانه در نظر گرفته ميشود:
گام ( :)1مرحله اعمال نيروی ابتدايي
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که  Fو  Qبره ترتيرب عبرارات مربروط بره چگرالي نيررو و
چگالي انرژی ميباشند .متغيرهای ماکروسکوپيک چگرالي  ، و
سرعت  uو انرژی داخلي در واحد جرم  eبه صورت زير بيران
ميشوند:
,
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گام ( :)2مرحله برخورد
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گام ( :)3مرحله اعمال نيروی دوم
()1-10
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گام ( :)4مرحله جاری شدن
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عررالوه بررر ايررن بررا اسررتفاده از بسررط چرراپمن -اينسررکاک،
ويسکوزيته  و ضريب نفوذ حرارتي  محاسبه خواهد شد:

()1-11
()2-11

fi  x  ei t ,t  t   fi x ,t  ,

gi  x  ei t ,t  t   gi x ,t  ,

که  fiو  fiبه ترتيب توابع توزيع ذره بعد از برخورد و بعرد از

اعمال نيرو ناميده ميشوند . .به طريرق مشرابه  g iو  giمري-

توانند به ترتيب به عنوان توابع توزيع چگالي ذره بعد از برخورد و
بعد از اعمال نيرو ناميده شوند.
 -2-2روش شبکه بولتزمن براي سياالت غيرنيوتني
بر خالف سياالت نيوتوني که در آنها ويسکوزيته در تمرامي
نرخ برشها عددی ثابت است ،در سياالت غيرنيوتوني رابطه برين
تنش برشي و نرخ کرنش برشي غيرخطي است .مدل تواني يکري
از معمولترين مدلهای غيرنيوتني اسرت کره بررای بيران رفترار
سياالت غيرنيوتني اسرتفاده مريشرود .در ايرن مردل غيرنيروتني
رابطه ی بين ويسکوزيته و نرخ کرنش برشي به صورت زيرر اسرت
:]24
n 1

 m ,
()12
کره  mو  nبره ترتيرب شراخص سرازگاری و شراخص رفترار
غيرنيوتني ميباشند .ويسکوزيته سيال با افزايش شاخص  mزيراد
ميشود .هنگاميکه  n  1است ،ويسکوزيته سيال برا افرزايش
نرخ برش کاهش خواهد يافت .سياالتي برا چنرين رفتراری را بره
عنوان سياالت شبه پالستيک يا رقيق برشي معرفي مريکننرد .از
سوی ديگر هنگاميکه  n  1است ،ويسکوزيته با افرزايش نررخ
کرنش زياد خواهد شرد کره چنرين سرياالتي بره ضرخيم برشري
معروف هسرتند .در حالرت خراص  n  1و  ، m   0سريال
رفتاری نيوتني خواهد داشرت .در مرورد سرياالتي برا ويسرکوزيته
وابسته به نرخ برش ،ميتواند از ثابت دوم تانسور نرخ کرنش بره
دست آيد :]25
  2 Dll
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که
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()14

به منظور شبيهسازی سيال غيرنيوتني وابسته به نرخ کررنش،
مقادير برش در هر نقطه بايد جداگانه محاسربه گرردد .در روش-
های شبکه بولتزمن معمول ،تانسور نرخ کرنش ميتواند به صورت
ماکروسکوپيک :]26
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محاسبه شود.
-3-2روش اعمال نيروي مستقيم
در اين مقاله ،برای مطالعه اثرات حضور جسرم غوطرهور روی

t
d

F  x ,t  t   2   x ,t  t 

noF

 uبه ترتيب سرعت دلخواه جسم غوطرهور و
که  Uو
سرعت قبل از اعمال نيرو ميباشند .عالوه بر اين با توجه به شرط
مرزی دما ثابت روی مرز سيلندر ،رابطه زير برای محاسبه عبرارت
چگالي انرژی استخراج ميشود :]21
d
noE
c2 T  T  x ,t  t 
Q  x ,t  t   2   x ,t  t 
3T0
t

()17
d

noE

 Tبه ترتيب دمای دلخرواه جسرم غوطرهور و
که  Tو
دمای قبل از اعمال عبارت چگالي انرژی ميباشند.
 -3الگوريتم ميانيابي شارپ
جدول ( )1مراحل محاسباتي مربوط به روش مرز غوطرهور –
شبکه برولتزمن برا اعمرال نيرروی مسرتقيم و برر پايره الگروريتم
ميانيابي شارپ را نشان ميدهرد .در کرار حاضرر از روش معرفري
شده توسط کيم و همکاران  ]13برای انجام ميانيابي مرورد نيراز
در مرحلرره  2از جرردول ( )1اسررتفاده شررده اسررت .در اي رن روش
ميانيابيهای خطي و درجه دو (با دقت مرتبه دو) بررای محاسربه
سرعت (و يا دما) روی گرههای سيال نزديک مرز جسرم غوطرهور
استفاده ميشود .شکل ( )2مراحل انجام ميانيابي بررای محاسربه
سرعت روی نقاط سيال مورد نظر (نقاط  )fبا توجه به شرط عردم
لغزش روی نقاط مرزی جسم غوطهور (نقاط  ،)bشرح داده شرده
است .در اين روش ميانيابي بر دو نوع است .در نوع اول که در آن
سه گره اعمال نيرو نشده قابل دستيابي اسرت (شرکل ( ،))2يرک
ميانيابي درجه دو به صورت زير اعمال گرديده است.
1
{U b  (  x (1   y )u2 
x y

S 

يا به صورت مسوسکوپيک :]27
9

دامنه سيال از روش اعمال نيروی مستقيم بهره بردهايرم .سررعت
سيال بايد شرايط عدم لغزش روی مرز را تثمين کنرد .برا در نظرر
گرفتن اين حقيقت و همچنين روش اعمال نيروی چندمرحلرهای
که برای حل ميدان سرعت سريال اسرتفاده شرده اسرت ،فرمرول
مربوط به اعمال نيروی مستقيم به دست خواهد آمد :]19

()1-18

uf 

(1   x )(1   y )u3  (1   x )(1   y ) y u4 )},

در حالت دوم چنانچه در شکل ( )2نشان داده شده است تنها
دو نقطه برای ميانيابي در دسترس است و ميانيرابي خطري ذيرل
مدنظر قرار گرفته است:

if ,   0.5
()2-18
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1
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البته با جابجايي عبرارات سررعت برا مقرادير متنرارر دمرا در
معادالت ( )1-18و ( ،)2-18دماهای مورد نياز در گرههای سريال
نيز به طور مشابه بدست خواهند آمد.
 -4محاسبه عدد ناسلت
در مسائل انتقال حرارت مربوط به سطوح در تماس با سريال،
عدد ناسلت به صورت نسبت انتقال حررارت جابجرايي بره انتقرال
حرارت هدايتي از مرز تعريف ميشود .در ايرن بخرش يرک روش
جديد و ساده (با الهرام گررفتن از روش وو و همکراران  )]22بره
منظور محاسبه عدد ناسلت بر مبنای روش ترکيبي مررز غوطرهور
– شبکه بولتزمن شارپ ارائره شرده اسرت .عردد ناسرلت برر روی
سطح جسم غوطهور به صورت زير تعريف ميشود:
,

()19

h  xb ,t  Lc
k

Nu  xb ,t  

که  Lcطول مشخصه h ،ضريب انتقال حرارت جابجايي سريال

و  kضريب انتقال حرارت هدايتي سيال است و . k    c p
از طرفي با توجه به موازنه انرژی در سطح مرز غوطهور داريم:

()20

T
 xb ,t   Q  xb ,t  ,
n

h  xb ,t Tb  T   k

که  nجهت عمود بر منحني مرزی در هر نقطه مورد نظر بر روی
مرز است Tb .و  Tبه ترتيب دمای مرز غوطرهور و سريال آزاد
است .با مقايسه معادالت ( )19و ( ،)20عدد ناسرلت بره صرورت
زير قابل استخراج است:
Q  xb ,t  ,
()21

3T0 Lc

 c Tb  T 
2

Nu  xb ,t  

عدد ناسلت متوسط روی تمرام سرطح جسرم غوطرهور نيرز از
رابطه زير بدست خواهد آمد:
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با توجه به اينکه تعريف اعداد ناسلت بيان شده توسرط روابرط
( )21و ( ،)22مستقيماً از متغيرهای تعريف شده برای روش مررز
غوطهور– شبکه بولتزمن شارپ بهره ميگيررد ،ديگرر نيرازی بره
محاسبات پيچيده مربوط به گراديان دما در جهت عمود بر مرز و
انتگرالگيری دامنه سيال (مانند آنچه در ديگر روشهرای عرددی
استفاده ميشرود) وجرود نردارد .بنرابراين روش معرفري شرده در
تمامي حاالت جريران پايردار و ناپايردار جروابي قابرل قبرول و برا
سرعتي باال ارائه ميدهد .در کار حاضر از اين روش برای محاسبه
عدد ناسلت بهره گرفتهايم.
 -5بحث و نتايج
در اين قسرمت نترايج حاصرل از روش  IB-TLBMمعرفري
شده در بخش  2به منظور شبيهسازی جريان سريال نامحردود از
روی يک سيلندر داغ با مقطع دايروی گزارش شده است .هماننرد
مطالعه انجام شرده توسرط وو و شرو  ]22دامنره محاسرباتي بره
صورت  60D×40Dبرای حالت پايرا و  50D×40Dبررای حالرت
ناپايا فرض گرديده است .سيلندر دايررهای در مختصرات ( 40Dو
 )40Dقرار گرفته است .اعداد رينولدز و پرانتل مربروط بره مردل
سيال غيرنيوتني تواني به صورت زير تعريف ميشود:
U ( 2n ) D n
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که  U و  Dبه ترتيب سرعت جريان آزاد و قطر سيلندر اسرت.
همچنين تعريف زير در خصوص محاسربه ضرريب پسرا اسرتفاده
گرديده است.

جدول ( :)1مراحل مربوط به الگوريتم ميانيابي شارپ (بين مرحله جاري شدن و مرحله برخورد)

( )1محاسبه سرعتها قبل از اعمال نيرو

),t

محاسبه دماها قبل از اعمال چگالي انرژی
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( )2ميانيابي سرعت در گرههای اويلری

) Ti j  I (TijnoE ,Tb
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ميان يابي دما در گرههای اويلری

ud  u noF
t
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( )3محاسبه نيرو روی گرههای محاسباتي
محاسبه چگالي انرژی روی گرههای محاسباتي

t

Fi j  2
f f

Qi j  2
f f
3T

0

 )%1در نتايج حل حاصل خواهد شد درحاليکه موجرب تحميرل
هزينههای محاسباتي بااليي خواهرد شرد .بنرابراين انردازه شربکه
 M3به عنوان مبنای محاسبات قررار گرفتره اسرت .شرايان ذکرر
است که نقاط روی مرز غوطهور به صورت يکنواخرت و برا فاصرله
 sb=2/3×hتوزيع شدهاند.
جدول ( :)2تأثير اندازه شبکه بر ضريب پسا و عدد ناسلت متوسط در
حالتهاي جريان پايا ( )Re=40و ناپايا ( )Re=80در  Pr=0/71براي
سيال نيوتني

عدد
رينولدز
شکل ( :)2شماتيک مربوط به روش شارپ

FD

CD 

,
U 2 D 2
()25
که نيروی بازدارندگي FD ،با استفاده از مؤلفره افقري معادلره
زير به دست ميآيد:

 F  x h .
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ij

()26

Re=40

Fs  

i, j

اندازه شبکه اويلری به کار گرفته شده به منظور شبيهسرازی
سيال غير نيوتني و تعداد نقاط روی مرز سيلندر تثثير بسزايي در
دقت حل عددی دارند .مقادير بهينه مربوط به اين پارامترها بايرد
بهاندازه کافي زياد باشند تا بتوانند با دقت قابل قبولي پديدههرای
هيدروديناميکي و حرارتي مربوط به مساله را محاسبه نمايند .امرا
از طرف ديگر مقرادير بسريار زيراد و غيرضرروری ايرن پارامترهرا،
هزينههای محاسباتي بااليي به همراه خواهرد داشرت .در جردول
( ،)2وابسررتگي نتررايج حررل نسرربت بررهانرردازه شرربکه (اويلررری و
الگرانررژی) در دو حالررت پايرا ( )Re=40و ناپايرا ( )Re=80مررورد
بررسي قرار گرفته است .همانگونره کره از جردول ( )2مشرخص
است با تغيير اندازه شبکه از  M3به  M4تغيير نراچيزی (کمترر

Re=80

اندازه شبکه
اويلری

اندازه شبکه
الگرانژی

Nu
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1/467

3/220

1200×800

94

1/520

3/276
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×1600
2400

141

1/535

3/270

1/546

3/277

600×400

94

1/290

1/215

1200×800

141

1/358

4/565

×1200
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×1600
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188

235

1/382

4/564

1/396
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به منظور اطمينان از درستي نتايج حاصل از شبيهسازی
عددی حاضر ،از يک فرايند مقايسهای مرحله به مرحله شامل( )1
جريان سيال غيرنيوتني تواني در يک کانال (شکل ( )3و ( )2
جريان سيال نيوتني حرارتي از روی يک سيلندر داغ (جدول ()3
استفاده کردهايم .از حل تحليلي موجود برای پروفيل سرعت دو
بعدی سيال غيرنيوتني تواني داخل کانال به منظور صحت سنجي

فرايند مربوط به بخش غيرنيوتني روش حاضر بهره بردهايم.
حل تحليلي مربوط به سرعت موازی با محور کانال بره شررح
زير است :]28

کانتورهای همدما مربوط به سيال غيرنيوتني رقيق برشي ،سريال
نيوتني و سيال غيرنيوتني ضخيم برشي را به ازاء اعداد رينولدز و
انديس غيرنيوتني پاورلو مختلف نشان ميدهد.
همانگونه که از اين شکلها مشخص است ،دو عامل رفتار
غيرنيوتني (انديس پاورلو) و رژيم جريان (عدد رينولدز) تثثير
بسزايي در شکلگيری خطوط همدما ايفا مينمايند .بررسي

که  Gو  Hبه ترتيرب نشراندهنرده گراديران فشرار ثابرت در
جهت طولي و ضخامت کانال مريباشرند .در شرکل ( )3پروفايرل
سرعت بيبعد توسعه يافته مربوط به حل تحليلري ارائره شرده در
معادلرره ( )27و نتررايج حاصررل از حررل  IB-LBMحاضررر رسررم
گرديده است که کامالً بر يکديگر منطبق ميباشند .شرايط مرزی
در ديوارههای باال و پايين شرط عدم لغزش در نظرر گرفتره شرده
است.

تغييرات ضريب فشار در سطح سيلندر  ، C pاطالعات مفيدی
برای فهم بهتر پديدههای مرتبط با جريان سيال ارائه ميدهد
.]29
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جدول ( :)3مقايسه ناسلت متوسط جريان سيال نيوتني پايا و ناپايا
حرارتي با مطالعات پيشين

Re=80
Pr=0/7

نويسندگان

سال

Re=40
Pr=0/7

سورس و همکاران ]11

2005

3/569

---

بهارتي و همکاران ]10

2007

3/703

---

بهارتي و همکاران ]9

2008

3/653

---

پاتنانا و همکاران ]8

2010

3/675

---

وو و همکاران ]22

2012

---

4/611

کار حاضر

2014

3/685
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در کار حاضر از تعريف زير برای محاسبه ضريب فشار استفاده
شده است.
شکل ( :)3پروفيل سرعت مربوط به جريان سيال غيرنيوتني در
کانال

همچنين در ابتدای کانرال شررط مررزی سررعت ثابرت و در
انتهای کانال شرط مرزی گراديان ثابرت در جهرت طرولي لحرا
گرديده است .شکل ( )3برای سه مورد شامل سياالت رقيق برش
( ،)n=0/7نيوتني ( )n=1/0و ضخيم برش ( )n=1/3رسم گرديرده
است .از طرفي ديگر به منظرور بررسري درسرتي نترايج معرادالت
اعمال شده برای شبيهسازی حرارتي حل حاضر ،مقادير مربوط به
عدد ناسلت متوسط در حالرت پايرا و ناپايرا بررای جريران سريال
نيوتني حرارتي نامحدود از روی يک سريلندر داغ در جردول ()3
مورد مقايسه قرار گرفته است .در کار حاضر از رابطه جديرد ()23
برای محاسبه عدد ناسلت اسرتفاده شرده اسرت .مقايسره مقرادير
جدول ( )3نشان ميدهد کره شربيهسرازی  IB-TLBMحاضرر
نتايج قابل قبولي در مقايسه با روشهرای پيشرين ذکرر شرده در
جدول ( )3برای هر دو حالت پايا و ناپايا ارائه ميدهد.
رسم کانتورهای هرمدمرا مرسرومتررين روش بررای مشراهده
پيکربندی ميدان حرارت در حالتهای مختلف اسرت .شرکل ()4

,
()28
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که  Pwو  Pبه ترتيب نمايانگر فشرار روی مررز سريلندر و
فشار جريان آزاد مريباشرند .شرکل ( )5تغييررات ضرريب فشرار
(رابطه  )28را در مرز استوانه نشان ميدهد .از آنجائي که جريران
نسبت به صفحه مياني متقرارن اسرت شرکل ( )5بررای نيمري از
سيلندر رسم گرديده است .اين شکل برای سيال نيوتني ()n=1/0
و سيال غيرنيوتني رقيق برشي ( )n=0/7رسم شده اسرت .محرور
افقي اين نمودار زاويه جهرتگيرری نقراط مرورد نظرر روی مررز
استوانه را نشان ميدهرد .چنانچره از شرکل ( )5مشرخص اسرت،
نتايج بدست آمده برای سياالت نيوتني و غيرنيوتني مدل تواني از
روندی مشابه (با مقادير تقريباً نزديک بره يکرديگر) پيرروی مري-
کنند .جدول ( ،)4تغييرات عردد ناسرلت متوسرط و ضرريب پسرا
(متوسط) را به ازاء اعداد رينولردز مختلرف نشران مريدهرد .ايرن
جدول برای سياالت نيوتني ،غير نيروتني رقيرق برشري و ضرخيم
برشي در دو حالرت پايرا ( Re=20و  )Re=40و ناپايرا ( Re=60و
 )Re=80و  Pr=1/0ارائه گرديده است .ضريب پسای ايجاد شرده
بر روی سيلندر حاصلجمع ضريب پسا اصطکاکي و ضرريب پسرا

فشاری است .ضريب پسا فشاری مربوط به تنشهای برشي اسرت
که در سطح جسم غوطهور و در تماس با سيال مجاور ايجاد مي-

شود درحاليکه ضريب پسا فشاری به دليل ايجاد جدايش جريان
در پشت استوانه ايجاد ميشود.
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ضريب فشار
با افزايش انديس مدل تواني ،گردابره بوجرود آمرده در پشرت
استوانه افزايش خواهد يافت که منجر به افرزايش مقرادير ضرريب
پسا ميشود .مطابق جردول ( )4ضرريب پسرا در حالرت کلري برا
افزايش عدد رينولدز (در تمامي انديسهای مردل ترواني) کراهش
مييابد .البته شيب تغييرات ضرريب پسرا در مقرادير براالی عردد
رينولدز کمتر است .عالوه بر اين ،همرانگونره کره از جردول ()4
مشخص است ،با افزايش عدد رينولردز ،مقرادير ناسرلت متوسرط

1250

نيوتني ،غير نيوتني رقيق برشي ( )n=0/7و ضخيم برشي (.)n=1/3

''J

''J

''J

شکل ( :)5توزيع ضريب فشار روي سطح سيلندر براي سياالت

''J

زاويه

''J

 n=0.7و (و) .Re=40, n=0.7

برای تمامي انديسهای مدل سيال غيرنيوتني تواني افزايش مي-
يابد .به عبارت ديگر با افزايش عدد رينولدز ،ميزان انتقال حررارت
از سطح سيلندر برای انواع سياالت غيرنيوتني افرزايش مرييابرد.
برای مقادير ثابت عدد رينولدز با تغيير خواص سيال از نيوتني به
سمت سيال رقيقبرشي با افرزايش عردد ناسرلت مواجره هسرتيم
درحاليکه با تغيير خواص از نيوتني به ضخيم برشي عکرس ايرن
روند را شاهد خواهيم بود .بنابراين سياالت رقيق برشي بره دليرل
ويسکوزيته پايينتر باع افزايش انتقال حرارت از سريلندر مري-
شوند و همانگونه که انتظار ميرود افزايش خواص ضخيم برشري
باع کاهش انتقال حرارت خواهد شد.
در کار حاضر به منظور بررسي دقيقتر اثر تغيير ضرايب مدل
تواني روی ميزان انتقال حرارت از سطح مرز غوطهور ،عدد ناسلت
نرمالي زه به صورت نسبت عدد ناسلت متوسط به عدد ناسلت
متوسط در سيال نيوتني (در عدد رينولدز مشابه) در نظر گرفته
شده است .شکل ( )6تغييرات عدد ناسلت نرماليزه نسبت به
ضرايب مدل تواني را در دو حالت پايا و ناپايا و در  Pr=1نشان
ميدهد .مقادير عدد ناسلت نرماليزه در سياالت رقيق برشي
مثبت و در سياالت ضخيم برشي منفي خواهد بود .همانطور که
از شکل ( )6مشخص است برای  ،Re=20در محدوده np>1/4
> 0/6ميزان افزايش و کاهش انتقال حرارت به ترتيب  10/5%و
 6/5%است .ميزان اين تغييرات برای  Re=40به ترتيب 12/2%

1000

شکل ( :)4خطوط همدما براي (الف) ( ،Re=40, n=0.7ب) ( ،Re=40, n=0.7ج) ( ،Re=40, n=0.7د) ( ،Re=40, n=0.7ه) Re=40,
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(ب)

''J

(الف)

(ج)

(د)

(ه)

(و)

و 7/9%است.
جدول ( :)4مقادير ناسلت متوسط و ضريب پسا به ازاء اعداد رينولدز
مختلف براي سياالت نيوتني و غيرنيوتني

n=1/4

n=1/2

n=1/0

n=0/8

2/917 2/771 2/681 2/592
1/944 2/075 2/173 2/258
3/885 3/685 3/540 3/394
1/647 1/749
n=1/4

n=1/2

1/400 1/537
n=1/0

4/403 4/217 4/032
1/407 1/472 1/533
5/180 4/856 4/535
1/377 1/463 1/564

n=0/6
Nu 3/063
CD 1/799
Nu 4/134
Re=40 CD
1/232
Re=20

n=0/85

n=0/7

4/634
1/290
5/454
1/244

Nu 4/864
CD 1/214
Nu 5/731
Re=80
CD 1/168

 10/5%و  8/4%است .ميزان اين تغييرات برای  Re=80به ترتيب
 10/7%و  12/4%است.
در مطالعات مهندسي مرسوم است که از پارامتر بيبعدی موسروم
به کولبرن فاکتور ( )jاستفاده مينمايند  ]9که بره صرورت ذيرل
تعريف ميگردد:
Nu

()29

Re Pr1/3

j

Re=60

عدد ناسلت نرماليزه

فاکتور j

انديس پاورلو
(الف)
انديس پاورلو
(الف)

عدد ناسلت نرماليزه

فاکتور j

انديس پاورلو
(ب)
انديس پاورلو

شکل ( :)7تغييرات پارامتر بيبعد کولبرن فاکتور ( )jنسبت به

(ب)
شکل ( :)6تغييرات عدد ناسلت نرماليزه نسبت به ضرايب مدل تواني
(الف) در حالت پايا و (ب) در حالت ناپايا

از طرف ري ديگررر برررای جري ران ناپايررا بررا  Re=60و در محرردوده
 0/75> np>1/4ميزان افزايش و کاهش انتقال حرارت به ترتيب

ضرايب مدل تواني (الف) در حالت پايا و (ب) در حالت ناپايا

تغييرات اين پارامتر بيبعد نسبت به عدد رينولدز و انديس پاورلو
در شکل ( )7نشان داده شده است .اين شکل در دو حالرت پايرا و
ناپايا ترسيم گرديده است .همانطور که از اين شکلهرا مشرخص
است با افزايش انديس مدل پاورلو ،کولبرن فاکتور کاهش خواهرد
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 اين کاهش برای هر دو حالت پايا و ناپايا تقريباً بره صرورت.يافت
.خطي رخ ميدهد
 نتيجهگيري-6
 روش مرز غوطهور – شبکه برولتزمن برا اعمرال،در اين مقاله
نيروی مسرتقيم بره عنروان يرک روش جديرد و جرايگزين بررای
بررسي جريان سريال غيرنيروتني از روی يرک سريلندر دايررهای
 معادله شبکه بولتزمن با اعمال نيروی چندگانه.معرفي شده است
(چندمرحلهای) بررای حرل دامنره سريال محاسرباتي و الگروريتم
واسط شارپ بره عنروان الگروريتم ميانيرابي بررای تبرادل اثررات
سرعتها (و يا دماها) برين گررههرای اويلرری سريال و گررههرای
 يرک روش جديرد و.الگرانژی واقع در روی مرز استفاده شدهانرد
سريع به منظور محاسبه عدد ناسرلت برحسرب پارامترهرای روش
 نتايج نشان مريدهنرد.مرز غوطهور شارپ توسعه داده شده است
که خواص غيرنيروتني جريران سريال حرارتري در حضرور جسرم
غوطهور داغ در حالتهای پايرا و ناپايرا و در محردوده وسريعي از
) و انرديس رفترار غيرنيروتني در20> Re >80( اعداد رينولردز
) به خروبي برا اسرتفاده از روش مررز0/6 > n >1/4( مدل تواني
. شبکه بولتزمن حرارتي شارپ قابل شربيه سرازی اسرت-غوطهور
همچنين نتايج وابستگي زياد ميزان انتقال حرارت (يا به عبرارتي
عدد ناسلت) به مقادير انديس رفتار مدل غيرنيوتني تواني و عردد
 به طور کلي دستيابي به مقرادير زيراد.رينولدز را گزارش ميدهد
،نرخ انتقال حرارت در سرياالتي برا خرواص رقيرق برشري بيشرتر
 همچنين با توجه به دادههای بدست آمرده.محتملتر خواهد بود
 تثثير خواص غيرنيروتني،با استفاده از مقادير عدد ناسلت نرماليزه
سيال در سياالت ضخيم برشي برا اعرداد رينولردز براال مشرهودتر
 شبکه برولتزمن- با توجه به قابليت باالی روش مرز غوطهور.است
 بررسي ايرنگونره،برای شبيهسازی حرکت جسم داغ درون سيال
جريانات با استفاده از روش معرفري شرده در مقالره حاضرر بررای
.ادامه کار در دست بررسي است
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