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شبیهسازی عددی پدیده گذار داخلی با استفاده از مدل اصالح شده γ-Reθ

شبیهسازی عددی پدیده گذار یکی از چالشها در شبیهسازی جریانهای آشفته در هر دو نوع از جریانهای داخلی و خارجی است .در مطالعه حاضر ،ضرایب
مدل گذار چهار معادلهای  γ-Reθبر اساس فیزیک گذار در جریان داخلی به نحوی اصالح میشود که طول ورودی در جریان داخلی بدرستی پیشبینی شود.
برای اعتبارسنجی ،جریان داخلی در شش هندسه متفاوت شبیهسازی شد تا جامعیت مدل در پیشبینی پدیده گذار در فیزیکهای مختلف مشخص شود.
جریان درون مجرای سه بعدی ،دو لوله متقارن محوری ،یک لوله تنگ شونده-بازشونده ،دو صفحه موازی و پله معکوس در محدوده اعداد رینولدز  2×103تا
 3×105شبیهسازی گردید .متغیرهای جریان نظیر سرعت متوسط ،ضریب اصطکاک پوستهای ،ضریب اصطکاک در ناحیه توسعه یافته و طول بازچسبانی با نتایج
تجربی ،تئوری و نتایج حاصل از شبیهسازی گردابههای بزرگ مقایسه شد .با مقایسه نتایج سرعت متوسط با روابط نیمه تجربی و دادههای تجربی ،مشاهده شد
که مدل اصالح شده توانایی تخمین مناسبی از طول ورودی در جریان داخلی را در مقایسه با دادههای تجربی دارد .عالوهبراین ،مقدار خطا در پیشبینی ضریب
اصطکاک در ناحیه توسعه یافته و طول بازچسبانی با استفاده از ضرایب اصالح شده به ترتیب بیش از  7/6و  26/7درصد در مقایسه با مدلهای پیشین کاهش
یافت.
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 -1مقدمه

پدیده گذار ،فرآیند تغییر جریان آرام به آشفته و بالعکس است .پدیده گذار در مسائل بسیار متنوعی از جمله ،طراحی دستگاههای
هوافضا [ ]1و توربوماشین ،]2[ 1طراحی سیستم فلومتر 2و تونلهای باد ]3[ 3که در آن تنش برشی دیوار یا انتقال حرارت دیوار مورد
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توجه است ،تاثیر بسزایی دارد .پدیده گذار همچنین میتواند جداسازی الیه مرزی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد .لذا ،طراحی
ایرفویلها 4و هندسه اجسام پخ تحت تأثیر شدید پدیده گذار قرار دارند [ .]1عالوه بر این ،طراحی یک سیستم ایمنی حرارتی وابستگی

قابل توجهی به پدیده گذار برای هر وسیله نقلیه مافوق صوت 5دارد [ .]4در نتیجه ،نوع ماموریت ،وزن وسیله نقلیه و ظرفیت بار به
طور مستقیم تحت تأثیر قرار میگیرند .بنابراین ،تجزیه و تحلیل جزئیات پدیده گذار مانند محل شروع گذار و طول ناحیه گذار می
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تواند تأثیر زیادی بر عملکرد ،وزن و هزینه دستگاه های مختلف داشته باشد.

با اینکه مدلهای آشفتگی بسیاری برای شبیهسازی طیف گستردهای از جریانهای آشفته توسعه داده شده است ،اثر گذار در اکثر
شبیهسازیهای آشفته نادیده گرفته میشود .پدیدههای گذار بسته به تعدادی از عوامل مختلف از جمله جزئیات هندسه ،سطح
آشفتگی جریان آزاد ،گرادیان فشار و زبری سطح به سه مکانیزم مجزا طبقهبندی میشوند .اولی گذار طبیعی است که به دلیل رشد
تصاعدی امواج تولمین-شلیختینگ 6رخ میدهد و در نهایت منجر به شکست غیرخطی ساختارهای جریان و تبدیل به جریان کامال
آشفته میشود [ .]5مکانیزم دوم به دلیل شدت آشفتگی زیاد جریان آزاد بوجود میآید و گذار بایپس 7نامیده میشود [ .]6این نوع
گذار ،مکانیزم پایه بوجود آمدن گذار در توربوماشینها است که به دلیل نفوذ سطوح باالی آشفتگی به الیه مرزی رخ میدهد .مکانیزم
سوم نیز گذار القا شده در اثر جدایی جریان است [ ]7که در آن الیه مرزی آرام به دلیل گرادیان فشار جدا میشود و گذار در داخل
الیه برشی جدا شده گسترش مییابد.
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مدل مبتنی بر همبستگی  γ-Reθکه توسط منتر و همکاران [ ]8توسعه یافته است برای پیشبینی گذار خارجی از معادله انتقال دو
متغیر محلی استفاده میکند و با کدهای دینامیک سیاالت محاسباتی 8مدرن سازگار است .اعتبارسنجی اولیه این مدل با استفاده از
پره دوبعدی توربین انجام شد و تطابق خوبی در مقایسه با دادههای تجربی به دست آمد .اعتبار سنجیهای بعدی مدل بوسیله
النگتری و همکاران [ ]1برای طیف گستردهای از هندسهها مانند ،ایرفویلهای دوبعدی ،یک فلپ سهبعدی ،یک بال گذرصوتی سه
بعدی ،و یک پیکربندی کامل هلیکوپتر 9انجام شد .به طور همزمان ،مدلهایی نظیر  k-kl-ωکه به جای استفاده از همبستگی
تجربی ،مبتنی بر فیزیک هستند بوسیله والترز و همکاران [ ]9توسعه داده شد .اعتبار سنجی مدل با استفاده از الیهمرزی صفحه

T

RIP

SC

تخت با/بدون گرادیان فشار و تعدادی ایرفویل با شرایط مختلف انجام شد .از جمله معایب مدلهای مبتنی بر فیزیک ،دشواری نرخ
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همگرایی 1در آنها است .مقایسه مدل مبتنی بر همبستگی تجربی  ،γ-Reθبا مدل مبتنی بر فیزیک  k-kl-ωبر روی ایرفویل
ناکا 24415در زوایای مختلف حمله مورد بررسی قرار گرفت [ .]10نتایج نشان داد که مدل مبتنی بر همبستگی تجربی  γ-Reθبا
دادههای تجربی تطابق نزدیکتری دارد.
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بررسی گذار برای جریان خارجی توجه زیادی را به خود جلب کرده است و مدلهای مختلفی نظیر ،روش  ،eNهمبستگی تجربی و
مدلهای مبتنی بر فیزیک برای پیشبینی مشخصههای گذار خارجی توسعه یافتند [ .]15-11 ,8اما بررسی پدیده گذار داخلی نسبت

به گذار خارجی کمتر مورد توجه بوده است .عدم قطعیتهای زیاد متغیرهای جریان مانند ضرایب اصطکاک و انتقال حرارت نسبت

به روابطی که برای این متغیرها در جریانهای آشفته و آرام وجود دارند ،مدلسازی گذار داخلی را دشوار میکند .عالوه بر این ،تفاوت
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در اعداد رینولدز گذار داخلی بین کاربردهای صنعتی (از  2100تا  )2300و عدد رینولدز گزارش شده در مراجع []17 ,16
( ،)60000موضوع مهم دیگری برای رژیم گذار داخلی است (گرچه این نوع اختالف در اعداد رینولدز گذار خارجی نیز وجود دارد).
به دلیل ماهیت محدود جریانهای داخلی به دیواره ،همه مکانیزمهای گذار ذکر شده در باال میتوانند بهطور نامحدود به صورت یک
رژیم کامالً توسعهیافته باقی بمانند [ .]18در هر دو جریان داخلی و خارجی در سطح مشترک جامد-سیال الیه مرزی وجود دارد که

به تدریج با عبور جریان ضخامت آن افزایش مییابد .اما رشد الیه مرزی در جریانهای داخلی بر خالف جریانهای خارجی در انتهای
ناحیه در حال توسعه (ابتدای ناحیه توسعه یافته) متوقف میشود .بنابراین در نقطه ورود به ناحیه توسعه یافته (نقطه بهم رسیدن
الیههای مرزی) به دلیل صفر شدن گراد یان متغیرهای جریان در راستای جریان (بجز گرادیان فشار) رژیم جریان تا انتهای دامنه
حل یکسان باقی خواهد ماند  .به همین دلیل در جریان داخلی سه نوع جریان وجود دارد که عبارتند :کامال آرام ،کامال گذار و کامال
آشفته .اما در جریان خارجی تا انتهای دامنه حل عدد رینولدز همواره در حال افزایش است.
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فقدان مدل گذار مناسب برای جریانهای داخلی همراه با همبستگیهای تجربی الزم ،منجر به اصالح مدل گذار خارجی شده است
[ .]18آبراهام و همکاران [ ]18دو ضریب قابل تنظیم  ce2و  cθtمدل خارجی را بر اساس ضریب اصطکاک جریان داخل لوله در ناحیه
کامالً توسعهیافته اصالح کردند ce2 .و  cθtتقویت کنندههای عبارات  Eγ2و  Pθtهستند Eγ2 .و  Pθtبه ترتیب عبارات تخریب و منبع
 )Reهستند Pθt .مقدار عددی ̃ θt
معادالت اینترمیتنسی 3و عدد رینولدز ضخامت مومنتوم گذار ( ̃ θt
 Reرا با مقدار تجربی آن مطابقت
میدهد .اعتبارسنجی مدل اصالح شده با استفاده از شبیهسازی جریان بین دو صفحه موازی [ ]19و داخل یک دیفیوزر [ ،]20جریان
ضربانی با دوره تناوب طوالنی (شبه-پایا) [ ]21انجام شد و پیشبینی مناسب ضریب اصطکاک دیواره مشاهده شد.
آبراهام و همکاران اثرات ناحیه در حال توسعه جریان داخلی را نادیده گرفتند و ضرایب مدل گذار خارجی  γ-Reθرا بر اساس مشخصه
ال توسعه یافته ،از
های ناحیه کامالً توسعه یافته مانند ضریب اصطکاک کامالً توسعه یافته اصالح کردند .بررسی ضریب اصطکاک کام ً
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شروع گذار و گسترش آن در ناحیه در حال توسعه اطالعی نمیدهد .لذا ،استفاده از ضریب اصطکاک کامالً توسعهیافته برای اصالح
مدل گذار خارجی نه تنها کافی نیست ،بلکه منجر به پیشبینی نامطلوب متغیرهای جریان [( ]23 ,22به عنوان مثال ،طول ورودی
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برای جریان داخلی) میشود .همانطور که ذکر شد محل شروع گذار برای طراحی دستگاههایی که با ضریب اصطکاک و انتقال حرارت

Convergence rate
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دیواره سروکار دارند مهم است [ .]1اهمیت گذار برای جریانهای متناوب نظیر جریانهای ضربانی و نوسانی دو چندان میشود [.]24
به عنوان مثال ،بررسی جریان تنفسی یا جریان خون تحت تأثیر جریان نوسانی ارتباط نزدیکی با مشخصههای دیواره دارد [.]26 ,25

در مقاله حاضر بر خالف روند انجام شده بوسیله آبراهام و همکاران ،دو ضریب قابل تنظیم  ce2و  cθtمدل منتر و همکاران [ ]15بر
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اساس مشخصههای جریان در ناحیه در حال توسعه مانند طول ورودی جریان داخل لوله در محدودهای از اعداد رینولدز اصالح می
شوند .برای اعتبارسنجی ضرایب جدید و اثبات مستقل بودن ضرایب جدید از هندسه و قابلیت پیادهسازی آن برای هر جریانی ،شبیه
سازی جریان با استفاده از شش مسئله مختلف بررسی شد .هر یک از مسائل یک جنبه از پدیده گذار را پوشش میدهد .بنابراین،
عمومی بودن ضرایب جدید ثابت میشود .برخی از متغیرهای جریان ،از جمله میدان سرعت متوسط ،طول بازچسبانی ،ضریب
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اصطکاک پوستهای و ضریب اصطکاک کامال توسعه یافته در اعداد رینولدز مختلف از  2×103تا  3×105بررسی میشوند .در نهایت
نتایج بدست آمده از مدل اصالح شده جدید با دادههای تجربی ،تئوری و شبیهسازی گردابههای بزرگ 1مقایسه میشود.
 -2مدلهای فیزیکی و ریاضی
 -2-1معادالت حاکم

برای شبیهسازی پدیده گذار در جریان داخلی از مجموعه معادالت تراکمناپذیر و ناپایا استفاده میشود که در ادامه آورده شدهاند.
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معادالت ( )1و ( )2معادالت پیوستگی و مومنتوم را توصیف میکنند .متغیر  μtویسکوزیته آشفتگی است و بر اساس متغیرهای مدل
آشفتگی محاسبه میشود که در ادامه آورده شدهاند .برای شبیهسازی پدیده گذار نیز به دو معادله انتقال اینترمیتنسی ( )γو عدد
رینولدز ضخامت مومنتوم گذار ( ̃ θt
 )Reنیاز است.
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 Pγ1  ca1 Flength ρS  γFonset cγ 3

 Eγ1  ce1 Pγ1γ
, ca1 1, ce1 1, cγ 3  0.5, ca 2  0.03, ce 2 1
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معادله ( )3انتقال اینترمیتنسی را نشان میدهد که چهار منبع گذار و تخریب آن را در برمیگیرد .دو عبارت اول سمت راست معادله
( Pγ1 ( )3و ) Eγ1منابع گذار هستند و دو عبارت دیگر (  Pγ2و ) Eγ2منابع تخریب گذار را نشان می دهند [ Flength .]15یک تابع
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تجربی است و طول ناحیه گذار را کنترل میکند Fonset .تابعی از چرخش است و باعث تولید اینترمیتنسی میشود .عالوه بر این،

Large eddy simulation
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 Fturbمنابع تخریب گذار را در زیر الیه لزج یا خارج از الیه مرزی آرام غیرفعال میکند S .و  Ωنیز به ترتیب نشان دهنده مقدار نرخ
کرنش و چرخش هستند.
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) (Reθt  Reθt )(1  Fθt
t
 )Reرا نشان میدهد که شامل عبارت منبع  Pθtبرای تطابق ̃ θt
معادله ( )4انتقال عدد رینولدز ضخامت مومنتوم گذار ( ̃ θt
 Reبا مقدار
Pθt  cθt
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محلی  Reθtاست Fθt .یک تابع ترکیبی برای غیرفعال کردن عبارت منبع در الیه مرزی است و به  Reθtاجازه انتشار از جریان آزاد
را میدهد [ cθt .]15و  σθtبه ترتیب ثابتهای کنترل عبارت منبع و ضریب انتشار هستند.
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معادالت انتقال ( )5و ( )6نیز به ترتیب معادالت حاکم بر انرژی جنبشی آشفتگی ( )kو نرخ اتالف ویژه ( )ωرا نشان میدهند .عبارات
 Pو ̃k
̃k
 Dبه ترتیب مربوط به تولید و اضمحالل آشفتگی هستند .شرح مفصلتری از معادالت حاکم را میتوان در مرجع [ ]8یافت.
 αkو  αωبه ترتیب اعداد پرانتل برای انرژی جنبشی آشفتگی و نرخ اتالف مخصوص هستند .همچنین  γeffو  µtبه ترتیب اینترمیتنسی
موثر و لزجت دینامیکی گردابی هستند.

مدل گذار اولیه انتقال تنش برشی 1از فاکتورهای محلی  γو  Reθtبرای پیشبینی شروع و طول گذار استفاده میکند .مطابق با
مطالعات پیشین در حوزه جریان خارجی ،مقدار اینترمیتنسی برای جریان آزاد و ورودی دامنه محاسباتی برابر یک قرار داده میشود.
ال متالطم و آرام را نشان میدهد .اگرچه بر اساس مدل توسعه داده شده بوسیله
مقادیر γبرابر با یک و صفر به ترتیب جریان کام ً
منتر و همکاران ،مقدار  γ =1برای پیشبینی پدیده گذار در جریانهای خارجی مناسب است [ ،]15 ,12برای جریانهای داخلی
مناسب نیست .بنابراین ،مدل منتر باید با اصالح دو ضریب  ce2و ( cθtاین دو ضریب طبق ادعای توسعه دهنده مدل انتخاب شدهاند)

SC

بگونهای اصالح گردد که برای پیشبینی پدیده گذار در جریانهای داخلی مناسب شود .اولین بار آبراهام و همکاران این دو ضریب را
با نادیدهگیری تغییرات جریان در ناحیه در حال توسعه -بر اساس ضریب اصطکاک در ناحیه توسعه یافته اصالح کردند .به همیندلیل مدل آنها همچون مدل منتر ،پیشبینی افزایش طول ت وسعه یافتگی با کاهش عدد رینولدز را دارد که بر خالف روابط ارائه
شده تجربی است [ .]23در مطالعه حاضر ،مدل گذار منتر بر اساس طول ورودی جریان داخل لوله اصالح شده و دو ضریب  ce2و
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 cθtبه ترتیب از  50به  1و از  0/03به  0/008تغییر یافتهاند .علت این تغییرات بزرگ بودن هر دو ضریب  ce2و  cθtبرای جریان

Shear stress transport

1

AC

داخلی است که منجر به عدم تعادل ترمهای تولید و میرایی گذار در هنگام تغییر رژیم جریان از آرام به آشفته میشود .اعتبارسنجی
مدل گذار اصالح شده با استفاده از شبیهسازی جریان در شش هندسه مرجع در ادامه ارائه شده است.
 -2-2مدلهای فیزیکی

گیرد.

CE

برای ارزیابی ضرایب اصالح شده جدید ،شبیهسازی جریان درون شش هندسه مرجع داده شده در جدول  1مورد ارزیابی قرار می

جدول  1هندسههای مختلف برای اعتبارسنجی مدل گذار اصالح شده
Table 1 Geometrieis of different test cases for validation of modified transition model

هندسهها
لوله متقارن محوری
مجرای سهبعدی
لوله متقارن محوری
لوله دارای تنگ شوندگی-باز شوندگی
پله معکوس
دو صفحه موازی
مراحل ارزیابی ضرایب اصالح شده به شرح زیر است:
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محدوده اعداد رینولدز
5×103

تا
4/2×104
 3/2×104تا 1/2×105
2×103
6/4×104
 2×104تا 3×105

ارزیابی میزان همپوشانی بین مدل
محوری برای تنظیم ضرایب

استفاده از جریان درون مجرای

مدل گذار

سهبعدی
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جریان درون لوله متقارن

اصالحشده جدید و دادههای تجربی با

ارزیابی قابلیت مدل اصالح شده
جدید در انبساط ناگهانی سطح
مقطع عبوری جریان

ارزیابی دالیل ظهور/ناپدید شدن

عدم تعادل در پروفیل سرعت در
اعداد رینولدز کامال آشفته حین
تغییر رژیم جریان از آرام به آشفته
بین مدل اصالح شده جدید و
ارزیابی عملکرد مدل اصالح شده
جدید حین گذار از جریان آرام به
آشفته و بالعکس تحت تاثیر انبساط
تدریجی سطح مقطع عبوری جریان

SC

ارزیابی میزان همپوشانی بین مدل
اصالحشده جدید و روابط نیمه تجربی
برای پیشبینی مشخصههای جریان در
ال توسعهیافته
ناحیه کام ً

2×105

برای تمام شبیهسازیها ،از هوا به عنوان سیال عامل با چگالی (  1 ) kg m -3و ویسکوزیته (  5-10 ) Pa sاستفاده میشود.
 -2-2-1لوله متقارن محوری

به عنوان اولین مورد ،جریان درون یک لوله متقارن محوری با نسبت طول به قطر هیدرولیک ( 100 )L/Dhمورد بررسی قرار می

RIP

ال توسعه یافته در خروجی اطمینان حاصل شود [.]23
گیرد .طول لوله به اندازه کافی بلند در نظر گرفته شده است تا از شرایط کام ً

T

مدل گذار منتر و همکاران افزایش طول ورودی را با کاهش عدد رینولدز پیشبینی میکند که در مغایرت با روابط و نتایج تجربی
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است .لذا ضرایب قابل تنظیم این مدل باید با ضرایب مناسب جایگزین شوند .برای اصالح ضرایب مدل از تغییرات طول ورودی جریان

5o
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شکل  1هندسه لوله متقارن محوری به همراه توزیع شبکه
Fig 1 Axisymetric pipe geometry along with mesh
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داخل لوله در محدوده اعداد رینولدز  104تا  2×105استفاده میشود.

 -2-2-2مجرای سهبعدی

با استفاده از شبیهسازی جریان درون یک مجرای سهبعدی با نسبت طول به قطر هیدرولیک ( ،44/5 )L/Dhنتایج حاصل از مدل
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اصالح شده با دادههای تجربی [ ]27مقایسه میشود .عدد رینولدز جریان  4/2×104است.

شکل  2هندسه مجرای سهبعدی به همراه توزیع شبکه
Fig 2 3D duct geometry along with mesh

 -2-2-3لوله متقارن محوری

مورد سوم ،شبیهسازی جریان درون لوله متقارن محوری با نسبت طول به قطر هیدرولیک ( 250 )L/Dhو مقایسه با نتایج بدست
آمده بوسیله انسلمت [ ]28است .مدلهای گذار موجود مانند مدل منتر و همکاران و مدل اصالح شده آبراهام و همکاران ،نوعی عدم
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تعادل در پروفیل سرعت در اعداد رینولدز کامال آشفته را نشان میدهند .بنابراین ،برای ارزیابی وجود عدم تعادل بر حسب تغییرات
عدد رینولدز و شدت آشفتگی ،رفتار جریان داخل لوله در محدوده اعداد رینولدز  3/2 104تا  1/2×105با استفاده از مدل گذار پیشین
و مدل اصالح شده جدید مورد بررسی قرار گرفت.

RIP

 -2-2-4لوله تنگ شونده-بازشونده

بررسی متغیرهای جریان در هنگام گذار از جریان آرام به آشفته و بالعکس با تغییر تدریجی سطح مقطع موضوع مهم دیگری است.
بنابراین برای اعتبارسنجی قابلیتهای مدل گذار اصالح شده جدید تحت تأثیر انبساط و انقباض تدریجی سطح مقطع ،شبیهسازی

T

جریان درون یک لوله تنگ شونده-بازشونده سه بعدی به عنوان چهارمین مسئله بررسی

میشود.

نتایج
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بهدستآمده با دادههای تجربی ارائه شده بوسیله احمد [ ]29و الکنر []30
و شبیهسازی گردابههای بزرگ در عدد رینولدز  2×103مقایسه میشود.
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شکل  3هندسه لوله تنگ شونده-باز شونده به همراه توزیع شبکه
Fig 3 3D stenosis pipe geometry along with mesh

 -2-2-5پله معکوس

ارزیابی تأثیر مدل اصالح شده جدید بر متغیرهای جریان در هنگام مواجهه با انبساط ناگهانی سطح مقطع ،درستی ضرایب جدید را
تأیید میکند .بنابراین ،جریان در پله معکوس با نسبت انبساط 2 1به عنوان پنجمین مسئله در نظر گرفته میشود .نسبت طول به
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ال توسعه یافته
قطر هیدرولیک ( )L/Dhدر هر دو سمت باالدست و پایین دست پله  100در نظر گرفته میشود تا از شرایط کام ً
اطمینان حاصل شود .طول بازچسبانی با دادههای تجربی [ ]31برای زوایای پله مختلف از  10تا  90درجه و در عدد رینولدز 104
 6/4مقایسه میشود.
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شکل  4هندسه پله به همراه توزیع شبکه
Fig 4 Step geometry along with mesh

 -2-2-6دو صفحه موازی

در مسئله ششم عملکرد ضرایب جدید برای پیشبینی مشخصههای جریان در نزدیک دیواره با استفاده از دو صفحه موازی مورد
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بررسی قرار میگیرد .نسبت طول به قطر هیدرولیک ( 200 )L/Dhدر نظر گرفته میشود تا از شرایط کامالً توسعه یافته در خروجی

Expansion ratio

1
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اطمینان حاصل شود .ضریب اصطکاک کامال توسعهیافته با دادههای تجربی موجود [ ]32در اعداد رینولدز  2×104تا  3×105مقایسه
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شکل  5هندسه دو صفحه موازی به همراه توزیع شبکه
Fig 5 Parallel plates geometry along with mesh
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میشود.

 -3شرایط مرزی

نسبت طول به قطر هیدرولیک ( )L/Dhدامنههای محاسباتی به اندازه کافی طوالنی در نظر گرفته میشود ( )200 ،100تا از شرایط
ال توسعه یافته در خروجی اطمینان حاصل شود .در مرز ورودی بر اساس عدد رینولدز از پیش تعریف شده از پروفیل سرعت
کام ً
یکنواخت و در دیوارهها از شرط مرزی عدم لغزش استفاده میشود .شرایط مرزی برای مقادیر دیگر ،مانند انرژی جنبشی آشفتگی و
نرخ اتالف مخصوص ،به ترتیب با استفاده از روابط ( )7و ( )8محاسبه میشوند [.]33

k = 1.5 (IU)2

()7
()8

ω = √k/Cµl
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که در آن مقیاس طول آشفتگی )l( 1و شدت آشفتگی )I( 2به ترتیب بر اساس روابط ( )9و ( )10محاسبه میشود [.]33
()9
()10

l = 0.07Dh/Cµ3/4
I = 0.16(ReDh )-1/8

شرایط مرزی ورودی برای اینترمیتنسی و عدد رینولدز ضخامت مومنتوم گذار به ترتیب برابر با  1و  122/03تنظیم میشود [.]12
عالوه بر این ،در دیوارهها گرادیان صفر برای هر دو کمیت اعمال میشود [.]8
 -4روش حل عددی

با توجه به حساسیت باالی محل شروع گذار به روش گسستهسازی عبارت جابهجایی ،در همه معادالت عبارت جابهجایی با استفاده

SC

از روش مرتبه دوم باالدستی محدود شده گسسته میشوند [ .]15از آرایش شبکه هممکان نیز برای ذخیرهسازی متغیرهای جریان
استفاده میشود .همبستگی سرعت-فشار نیز با استفاده از الگوریتم پیمپل 3اعمال میشود[ ]34و برای تسریع نرخ همگرایی از روش
چندشبکهای استفاده میشود .عالوه بر این ،برای کنترل عدد کورانت کوچکتر از یک در طول شبیهسازی ،اندازه گام زمانی 10-6
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تنظیم شده است و مقدار فاصله بیبعد دیواره ( )y+نیز کمتر از یک است .شبیهسازیها با استفاده از مدل گذار  γ-Reθتا رسیدن به

Turbulence length scale

1

Turbulence intensity

2

PIMPLE

3
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حالت پایا ادامه پیدا میکنند و مقادیر باقیماندهها برای همه متغیرها کمتر از  10-11است .تمامی شبیهسازیها با استفاده از بسته

های کد متنباز اپنفوم  17انجام شده است .برای مطالعه شبکه نیز از شاخص همگرایی شبکه 2استفاده میشود [ .]35حداکثر مقدار
عدم قطعیت گسستهسازی برای هندسههای ذکر شده در باال با استفاده از سرعت و انرژی جنبشی آشفتگی بیبعد در جدول  2ارائه

جدول  2شبکه مناسب با استفاده از شاخص همگرایی شبکه برای شبیهسازیهای عددی
Table 2 Approperate grid using GCI factor for numerical simulations

لوله متقارن محوری
مجرای سهبعدی
لوله متقارن محوری
لوله تنگ شونده-
بازشونده
پله معکوس
دو صفحه موازی

)GCI(%
انرژی جنبشی آشفتگی بی
بعد
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هندسهها

شبکه

سرعت بیبعد

CE

شده است.

191000
2050040
714200

0/12
2/1
0/1

2/8
2/2
2/2

2213547

0/134

2/3

825000
175400

3
0/09

2/5
2/ 6

 -5نتایج و بحث
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هر جریانی (چه داخلی یا خارجی) بر اساس عدد رینولدز (چه آرام یا آشفته) در ناحیه ابتدایی دامنه حل کامال آرام است و سپس
براساس عدد رینولدز و شدت آشفتگی به رژیم آرام ،گذار یا آشفته متمایل میشود .به همین دلیل منتر و همکاران مقدار ضریب ce2
را برای جلوگیری از آَشفتگی جریان در ابتدای ناحیه ورودی و شبیهسازی جریان آرام برابر مقدار بزرگ  50قرار دادند .بدین ترتیب،
به سرعت مقدار اینترمیتنسی بقدری کاهش مییابد که جریان در ابتدای دامنه حل بصورت آرام شبیهسازی شود .سپس اگر عدد
رینولدز جریان و شدت آشفتگی متناظر با جریان گذار یا آشفته باشد به سمت آنها متمایل گردد .با انجام  30شبیهسازی در اعداد
رینولدز آرام ،گذار و آشفته درون لوله متقارن محوری و بررسی تغییرات سرعت مرکزی ،مشاهده شد طول توسعه یافتگی با افزایش
عدد رینولدز کاهش مییابد .این روند بر خالف نتایج تجربی موجود و روابط ارائه شده در کتب سیاالت مرجع است .سپس با انجام
بیش از  150شبیهسازی درون لوله با مقادیر مختلف برای دو ضریب قابل تغییر  ce2و  ،cθtبه ترتیب مقادیر  1و  0/008بدست آمد

SC

که موجب افزایش طول توسعه یافتگی با افزایش عدد رینولدز میشود.

از جریان درون یک لوله متقارن محوری برای جایگزینی ضرایب مدل گذار پایه با ضرایب مناسب جدید استفاده میشود .شکلهای
( 6الف) و ( 6ب) تغییرات سرعت خط مرکزی را بر حسب موقعیت محوری برای دو مجموعه مختلف از ضرایب نشان میدهند .رشد
الیههای مرزی منجر به شتابگیری هسته جریان میشود و همزمان با بازیابی جریان ،مقدار سرعت خط مرکزی کاهش مییابد و در
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ناحیه کامالً توسعه یافته ثابت میگردد .با افزایش عدد رینولدز ،مکان ناحیه کامال توسعه یافته به دلیل نازک شدن بیشتر الیههای

OpenFOAM7

1

Grid Convergence Index

2
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مرزی به سمت پایین دست جریان متمایل میگردد .اما ،مدل گذار پایه عکس این روند را نشان میدهد بطوریکه طول ناحیه ورودی
با افزایش عدد رینولدز ،افزایش مییابد ،که برخالف دادههای تجربی [ ]36 ,27است (شکل ( 6الف)) .جایگزینی ضرایب پایه با ضرایب
جدید ،رفتار نامناسب مدل گذار پایه را اصالح میکند و از روند دادههای تجربی پیروی میکند [( ]23شکل ( 6ب)) .مقدار بزرگ
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 ce2باعث عدم تعادل بین عبارات تخریب و تولید گذار میشود و بصورت مصنوعی جلوی رشد گذار را میگیرد .بنابراین ،هنگام تغییر

جریان از یک رژیم به رژیم دیگر ،موجب ایجاد تاخیر میشود .اثبات این مدعا از بین رفتن عدم تعادل با افزایش عدد رینولدز (به
دلیل زوال عبارات تخریب و رشد گذار) است .با افزایش عدد رینولدز ،عبارت  Fturbبا یک نرخ نمایی کاهش مییابد و بر مقدار ce2
غلبه میکند و منابع تخریب گذار کاهش مییابند .ضرایب جدید تعادل مناسبی بین منابع تولید و تخریب گذار در هر دو جریان آرام
و آشفته ایجاد میکند .بنابراین طول ورودی پیشبینی شده با استفاده از مدل اصالح شده جدید مطابق با دادههای تجربی []23
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است .با افزایش عدد رینولدز (جریان آشفته) ،نوع گذار به گذار بای پس تغییر مییابد .اما مدل گذار پایه در مقایسه با دادههای تجربی
[ ]37و مدل گذار اصالحشده جدید ،گذار طبیعی را به جای گذار بایپس در اعداد رینولدز کامال آشفته ( 104تا  )2×105نشان می
دهد (شکل ( 6الف)) .پیشبینی نامناسب طول ورودی و تأخیر در گذار بایپس با استفاده از مدل گذار پایه به مقدار عددی ce2

مرتبط هستند .در اعداد رینولدز بزرگتر از  2×105همراه با شدت آشفتگی متوسط از  0/03تا  ، 0/05الیهمرزی آرام و ناحیه گذار
ال متالطم در داخل یک لوله در عدد
ناپدید میشود و مدل گذار پایه به عنوان یک مدل کامالً آشفته عمل میکند .اما ،جریان کام ً
رینولدز بزرگتر از  ]37[ 1/3×104اتفاق میفتد ،که ساختارهای اسالگ جریان تشکیل میشوند .تفاوت بین دو عدد رینولدز 1/3×104
و  2×105بسیار زیاد است و حاکی از وجود تاخیر زیاد در مدل گذار پایه است.

از طرف دیگر ،در جریان توسعه یافته کامال آرام سرعت بیشینه دو برابر سرعت متوسط است و در جریان توسعه یافته کامال آشفته
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سرعت بیشینه  1/2الی  1/3برابر سرعت متوسط است .بنابراین هر نسبتی از این دو کمیت (سرعت بیشینه و متوسط) که بین  2و
 1/3قرار گیرد مبین رژیم گذار است .هر چه نسبت مذکور به عدد  2نزدیکتر باشد نشان دهنده تمایل رژیم گذار به جریان آرام است
و هرچه به عدد  1/3نزدیک باشد نشان دهنده تمایل گذار به رژیم آشفته است [.]23 ,22 ,18
ce2 = 70
cθt = 0.015

ce2 = 1

SC

cθt = 0.008

RIP

(الف)

(ب)

شکل  6پروفیل سرعت در خط مرکزی لوله در امتداد محور طولی در اعداد رینولدز مختلف برای محدوده شدت آشفتگیهای  0/03تا

T

( 0/05الف) مدل اصالح شده آبراهام (ب) مدل اصالح شده جدید
Fig 6 Centerline pipe velocity profile along the longitudinal axis at different Reynolds numbers for the
turbulence intensity ranges from 0.03 to 0.05 (a) Abraham’s model (b) New modified model
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با بررسی تغییرات ضریب اصطکاک موضعی به درک بهتری از حضور گذار میتوان دست پیدا نمود .تغییرات ضریب اصطکاک در
حالتی که جریان کامال آشفته یا کامال آرام باشد بصورت یکنوا کاهشی است .اما در جریانهایی که ناحیه گذار قابل توجه باشد ابتدا

به دلیل جریان کامال آرام ،کاهشی و سپس یک افزایش ناگهانی را به دلیل پدیده گذار تجربه میکند و سپس ثابت میگردد .شکل

CE

( 7الف) و (ب) تغییرات ضریب اصطکاک را برای مدل اصالح شده جدید و مدل گذار پایه در اعداد رینولدز مختلف نشان میدهد.
تغییرات ضریب اصطکاک ،تغییرات طول ناحیه گذار را نشان میدهد بطوریکه با افزایش عدد رینولدز طول ناحیه گذار کوچکتر می

شود .مقدار عددی  ce2منجر به پیشبینی بزرگ ناحیه گذار با استفاده از مدل گذار پایه (شکل ( 7الف)) میشود ،در حالی که
جایگزینی ضرایب پایه با ضرایب جدید باعث بهبود عملکرد مدل گذار برای پیشبینی طول گذار میشود .عالوه بر این ،پیشبینی
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بزرگ طول گذار منجر به پیشبینی نامناسب طول ورودی میشود که برخالف دادههای تجربی [ ]38 ,36 ,27است.

همانطور که گفته شد در رژیم کامال آرام یا آشفته (اعداد رینولدز بزرگتر از  )13000ضریب اصطکاک بصورت یکنوا کاهش مییابد.
اما در اعداد رینولدز نه چندان باال مانند عدد رینولدز  5000یا ( 10000عدد رینولدز  10000در شکل  7داده شده است) ضریب
اصطکاک بصورت یکنوا کاهش نمییابد .بلکه در هنگام عبور از ناحیه گذار مقداری افزایش پیدا میکند و سپس ثابت میگردد .با
توجه به اینکه عدد رینولدز جریان کامال آشفته در لوله حدود  13000است [ ،]37ناحیه گذار بسیار کوچک است و جریان تمایل به
آشفته شدن دارد .به همین دلیل مقدار افزایش ضریب اصطکاک در مدل اصالح شده جدید بر خالف مدل اصالح شده آبراهام بسیار
کمتر است و با ادبیات تحقیق موجود همخوانی مناسبتری دارد .بنابراین ،مدل اصالح شده جدید رفتار مناسبی را در اعداد رینولدز
مختلف نشان میدهد .به طوری که در اعداد ریولدز کوچکتر از  1/3×104هر دو ناحیه آرام و گذار را مطابق با نتایج ارائه شده بوسیله
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توسط دورست [ ]37پیشبینی میکند ( شکل ( 7ب)).
ce2 = 70

ce2 = 1

SC

cθt = 0.015

(الف)

cθt = 0.008

(ب)

شکل  7ضریب اصطکاک لوله در امتداد محور طولی در اعداد رینولدز مختلف برای محدوده شدت آشفتگیهای  0/03تا ( 0/05الف) مدل

RIP

اصالح شده آبراهام (ب) مدل اصالح شده جدید
Fig 7 Wall friction factor profile along the longitudinal axis at different Reynolds numbers for the
turbulence intensity ranges from 0.03 to 0.05 (a) Abraham’s model (b) New modified model

پس از انجام مراحل اصالح ضرایب ،ضرایب جدید باید بر روی پیکربندیهای مختلف ارزیابی شوند تا نشان داده شود که نه تنها
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مستقل از پیکربندیها هستند ،بلکه میتوانند بر روی هر فیزیک جریان نیز پیادهسازی شوند .یک مجرای سهبعدی ،یک لوله متقارن
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محوری ،یک لوله تنگ شونده-باز شونده سهبعدی ،پله معکوس و دو صفحه موازی برای تأیید قابلیتهای مدل اصالحشده جدید

انتخاب شدهاند .نتایج مدل اصالح شده جدید به ترتیب با دادههای تجربی به دست آمده بوسیله ملینگ [ ،]27انسلمت [ ،]28احمد
[ ،]29راک [ ]31و روابط تجربی مقایسه میشود.
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شکل  8تغییرات پروفیل سرعت را بر روی خط مرکزی مجرای سهبعدی نشان میدهد که به دلیل توسعه الیههای مرزی شتاب گرفته
و به حداکثر مقدار میرسد .با بازیابی جریان ،سرعت کاهش مییابد و در ناحیه کامالً توسعه یافته ثابت میشود .نتایج مدل اصالحشده
جدید در برابر دادههای تجربی ارائه شده بوسیله ملینگ [ ]27و مدل گذار پایه در شکل  8نشان داده شده است .نتایج تأیید میکنند
که مدل اصالحشده جدید میتواند روند نتایج تجربی را با دقت قابل قبولی دنبال کند .حداکثر درصد خطای مدل گذار پایه و جدید
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در مقایسه با دادههای تجربی به ترتیب  4و  4/7است .بر اساس شکل ( 8قسمت برجسته) ،عدم تعادل بین منابع تخریب و تولید
گذار با استفاده از مدل گذار پایه منجر به تأخیر در تغییر رژیم جریان بین دو رژیم گذار و آشفته میشود .بنابراین ایجاد تعادل
مناسب با جایگزینی ضرایب پایه با ضرایب جدید منجر به کاهش عدم تعادل میشود .شایان ذکر است ،هر دو مدل اصالح شده جدید
و مدل اصالح شده آبراهام در عدد رینولدز ( 4/2×104جریان کامال آشفته) به مدل  k-ω SSTتبدیل میشوند و به همین دلیل
است که اختالف بین مدلها ناچیز است .در این عدد رینولدز ناحیه گذار وجود ندارد و بایپس گذار رخ میدهد بطوریکه جریان به
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سرعت آشفته میگردد.

شکل  8پروفیل سرعت در خط مرکزی مجرای سهبعدی در امتداد محور طولی در عدد رینولدز 4/2×104
Fig 8 Centerline 3D duct velocity profile along the longitudinal axis at Re = 4.2×10 4

SC

انحراف نتایج از دادههای تجربی در  x/Dh <15به دلیل حذف ترمهای نوسان تحت تاثیر متوسطگیری زمانی و اثرات پراکندگی کلی
غیر قابل اغماض است .برخی کمیتها نظیر سطح آشفتگی اولیه و طراحی سطح مقطع ورودی بر پراکندگی تأثیر میگذارد [.]28
پیکربندی بعدی ،لوله متقارن محوری انسلمت برای اعتبار بخشیدن به ضرایب جدید است (شکل  .)9برای مشخص کردن کاستی
های نسخههای قبلی مدلهای گذار انتقال تنش برشی در برابر مدل جدید ،نتایج با نتایج ارائه بوسیله انسلمت

RIP

مقایسه میشوند [.]28

مطابق شکل  ،9شتاب جریان تا نقطه ادغام الیههای مرزی ادامه مییابد ،سپس کاهش سرعت جریان به دلیل بازیابی جریان رخ می
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دهد و به مقدار ثابت در ناحیه توسعه یافته متمایل میشود .نتایج حاصل از مدل اصالح شده جدید تطابق بهتری با نتایج انسلمت در
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مقایسه با سایرین نشان میدهد (شکل  .)9تاخیر تغییر بین جریانهای گذار و آشفته برای مدل  k-ω SSTو مدل گذار پایه در
ابتدای ناحیه ورودی به ترتیب به دلیل تابع میرایی [ ]15و عدم تعادل بین منابع تخریب و تولید گذار است .تاخیر مدل گذار پایه در
مقایسه با مدل  ،k-ω SSTبه دلیل تقابل منابع تخریب و تولید گذار در برابر یکدیگر بسیار زیاد است .این تاخیر با افزایش عدد
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رینولدز و با شدت آشفتگی یکسان به سمت باالدست جریان حرکت میکند (شکل  .)9افزایش عدد رینولدز به ترتیب منجر به
برجسته شدن و کاهش منابع تولید و تخریب گذار میشود ،بنابراین روند تبدیل از یک رژیم به رژیم دیگر در نزدیکی ورودی دامنه
محاسباتی اتفاق میفتد .در جریانهای بسیار متالطم همراه با شدت آشفتگی باال ،عدم تعادل به دلیل مقادیر باالی منابع تولید گذار

در برابر منابع تخریب آن ناپدید میشود و جریان به جریان کامالً آشفته تبدیل میشود .دورست و اونسال [ ]37نشان دادند که شروع
رژیم آشفته در داخل یک لوله در عدد رینولدز بزرگتر از  1/3×104اتفاق میفتد .بنابراین ،عدم تعادل باید در اعداد رینولدز کوچکتر
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از  1/3×104ناپدید شود ،اما ،مدلهای گذار پایه و  k-ω SSTوجود عدم تعادل را تا عدد رینولدز  1/2×105نشان میدهند .عالوه بر
این ،مقدار شدت آشفتگی جریان آزاد نیز عامل مهمی است که افزایش آن باعث پیشبینی بهتر متغیرهای جریان میشود .زیرا
پیشبینی پدیده گذار با استفاده از مدل گذار پایه ،وابستگی باالیی به شدت آشفتگی دارد .نتایج مدل گذار پایه در اعداد رینولدز
مشابه اما با سطوح مختلف شدت آشفتگی جریان آزاد متفاوت است (مقایسه اشکال ( 6الف) و ( 9ب) در عدد رینولدز  .)105اگرچه
عدد رینولدز جریان در شکل ( 9ب) ( )1/2×105بزرگتر از عدد رینولدز در شکل ( 6الف) ( )105است ،مرتبه عدم تعادل در شکل 6
(الف) کمتر از شکل ( 9ب) است .این تفاوت به دلیل تفاوت در شدت آشفتگی است که در شکل ( 6الف)  0/04و در شکل ( 9ب)
 0/01است .اما ،مدل اصالحشده جدید مشخصههای جریان را طبق مرجع [ ]37پیشبینی میکند ،و ناحیه گذار همراه با الیهمرزی
آرام در عدد رینولدز بزرگتر از  1/3×104ناپدید میشود .نتایج نشان میدهد مدل اصالحشده جدید وابستگی کمتری به سطوح
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آشفتگی دارد که منجر به پایداری و ثبات بیشتر مدل در شدتهای مختلف آشفتگی میشود.

عالوه بر این ،نوع پدیده گذار ،همانطور که در ادبیات ذکر شده ،موضوع قابل توجه دیگری است .در سطوح پایین تالطم ،گذار طبیعی
به دلیل تغییرات تدریجی ساختارهای جریان اتفاق میافتد ،اما در سطوح باالی تالطم ،جریان گذار را تجربه نمیکند و مستقیماً
متالطم میشود که به آن گذار بایپس میگویند [ .]39 ,12با توجه به اشکال  9و ( 6ب) ،مدل اصالح شده جدید میتواند پدیده
های گذار طبیعی و بای پس را با توجه به عدد رینولدز و سطوح تالطم پیشبینی کند.

وقوع گذار به دلیل تغییر عدد رینولدز تحت تأثیر تغییرات سطح مقطع ،چالش جدیدی را برای مدل اصالحشده جدید ایجاد میکند.
بنابراین ،مسئله لوله تنگ شونده-باز شونده ارائه شده بوسیله احمد و همکاران [ ]29برای ارزیابی قابلیتهای مدل اصالح شده جدید
بررسی گردید .مشخصههای جریان برای گذار از حالت آشفته به آرام با توجه به دادههای موجود در عدد رینولدز  2×103استخراج
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میشوند و با نتایج بهدستآمده با هر دو پژوهش تجربی [ ]29و مدل ویل ]30[ 1مقایسه میشوند.
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شکل  9پروفیل سرعت روی خط مرکزی لوله با شدت آشفتگی ( 0/01الف) عدد رینولدز ( 3/2×10ب) عدد رینولدز 1/2×10
Fig 9 Centerline pipe velocity profile for the turbulence intensity 0.01 (a) Re = 3.2×104 (b Re = 1.2×105

شکل  10مقایسه بین نتایج سه مدل  ،k-ω SSTمدل آبراهام و مدل اصالحشده جدید را در برابر دادههای تجربی و مدل ویل نشان
میدهد .بر اساس دادههای تجربی ،نتایج ارائه شده مربوط به قسمت تنگ شده تا فاصله محوری شش برابر قطر هیدرولیک (=6
 )x/Dhاست (شکل ( 10الف)) .با فاصله گرفتن از بخش تنگ شده ،سرعت شروع به کاهش میکند ،اما نرخ تغییر سرعت به میزان
تغییرات سطح مقطع بستگی دارد .در مقاطع نزدیک به قسمت تنگ شده ( ،)0 > x/Dh > 1/5میزان تغییرات سطح مقطع کم است
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و سرعت به تدریج کاهش مییابد و هر سه مدل دادههای تجربی را به خوبی دنبال میکنند .در  ،x/Dh < 1/5میزان تغییرات سطح
مقطع افزایش مییابد (ناحیه پس از قسمت تنگ شده چهار برابر ناحیه تنگ شده است) ،و سرعت با نرخ بیشتری کاهش مییابد.
کاهش سرعت یا افزایش سطح مقطع به ترتیب منجر به کاهش عدد رینولدز میشود .بنابراین ،ظهور پدیده گذار در الیه برشی نزدیک
به قسمت تنگ شده رخ میدهد و هسته جریان با کمی تأخیر تحت تأثیر گذار قرار میگیرد [ .]30در ناحیه گذار (> x/Dh > 4/4
 ،)1/5هر دو مدل اصالحشده جدید و مدل آبراهام رفتار مشابهی را نشان میدهند و نسبت به مدل  k-ω SSTمطابقت بهتری در
برابر دادههای تجربی و مدل ویل دارند .در بخشهای دیگر ( )x/Dh < 4/4تفاوت مدل آبراهام و مدل اصالحشده جدید در برابر
دادههای تجربی بیشتر از  k-ω SSTاست که به دلیل وجود معادالت گذار است .وجود عبارات گذار منجر به تاخیر بین تطبیق
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جریان در برابر دادههای تجربی در بخشهای پایین دست میشود [.]31
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شکل  10مقایسه پروفیل سرعت در برابر دادههای تجربی در لوله تنگ شونده -باز شونده در عدد رینولدز ( 2×10الف) امتداد طولی لوله
(ب) امتداد شعاعی لوله
)Fig 10 Comparison of velocity profiles against experimental data inside the stenosis pipe at Re = 2×103 (a
longitudinal (b) radial

عالوه بر این ،برای تشخیص تفاوت بین مدل آبراهام و مدل اصالح شده جدید ،پروفیل سرعت در مقطع ( )x/Dh =6نشان داده شده
است .با توجه به دادههای تجربی موجود ،نیمی از مقطع در شکل ( 10ب) ارائه شده است .شکل ( 10ب) نشان میدهد که دو ناحیه
متمایز وجود دارد )1 :ناحیه گردشی از  ،0/6 ≥ x/Dh ≥ 1و  )2هسته جریان .اگرچه هر سه مدل از روند دادههای تجربی و نتایج
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ویل پیروی میکنند ،اما نتیجه مدل اصالحشده جدید در تطابق بهتری با دادههای تجربی است .استفاده از ضرایب اصالح شده جدید
به دلیل ایجاد تعادل بهتر بین منابع تولید و تخریب گذار ،عملکرد مدل گذار پایه را بهبود بخشید .بنابراین ،اصالحات جدید برای
پیشبینی مشخصههای جریان برای گذار جریان از حالت آشفته به آرام مناسب است.

مسئله پله معکوس با نسبت انبساط  2در زوایای مختلف از  10تا  90بعنوان مسئله پنجم برای اعتبارسنجی بررسی میشود و نتایج
با داده تجربی ارائه شده بوسیله راک [ ]31و مدل آبراهام [ ]19مقایسه میشوند .شکل  11مقایسه بین نتایج مدلهای مختلف را در
مقابل دادههای تجربی ،در زوایای پله مختلف در عدد رینولدز ورودی  ReH = 6/4×104نشان میدهد .با افزایش زاویه پله تا = 25
 ،αطول بازچسبانی با شیب زیادی افزایش مییابد و سپس شدت افزایش آن کاهش مییابد (دادههای تجربی در شکل  .)6افزایش
تدریجی زاویه پله منجر به کاهش طول زاویهای پله میشود و جریان با شدت بیشتری از راستای اصلی خود منحرف میشود ،بنابراین،
طول بازچسبانی بزرگتر میشود .در زوایای پله کوچک ( ،)α > 10همه مدلها مشخصههای جریان را به درستی پیشبینی میکنند.

SC

اما ،در زوایای پله در محدوده ( ،)20-10نتایج مدلهای مختلف از دادههای تجربی منحرف میشوند (شکل  .)11کمترین انحراف
مربوط به مدل اصالح شده جدید است و تطابق بهتری با نتایج تجربی دارد .این انحراف به دلیل وجود عبارات گذار است [ .]40در
زوایای پله کوچک ( ،)α > 10که در آن تغییرات نسبت انبساط ناچیز است ،جریان از هندسه پیروی میکند و انحراف قابل توجهی
از راستای اصلی خود ندارد .بنابراین کاهش عدد رینولدز محلی به دلیل تغییرات سطح مقطع بسیار کم است بطوریکه عبارات گذار

RIP

اثرات قابل توجهی ندارد و جریان کامالً آشفته شبیهسازی میشود .هنگامی که زوایای پله در محدوده [ ]20-10قرار دارد ،تغییرات
نسبت انبساط نسبتاً تند است و جریان انحراف بیشتری از راستای اصلی خود میگیرد .بنابراین سرعت و عدد رینولدز محلی با شدت
بیشتری نسبت به حالت  α > 10کاهش مییابد و عبارات گذار متعاقب ًا بر تشکیل گردابه در پایین دست پله تأثیر میگذارند .در

T

زوایای پله کمتر از  20نسبت به زوایای بزرگتر ،جریان مسیر طوالنیتری را طی میکند تا به پایین دست جریان با سطح مقطع ثابت
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برسد ،لذا عبارات گذار فرصت کافی برای تأثیرگذاری بر مشخصههای جریان را دارند .با افزایش زوایای پله ( )α < 20علیرغم کاهش
عدد رینولدز محلی ،عبارات گذار نمیتوانند بر مشخصههای جریان تأثیر بگذارند و لذا جریان کامالً آشفته شبیهسازی میگردد.

مشاهده میشود که در  α < 20عملکرد همه مدلهای مختلف بهتر میشود ،به طوری که تفاوت آنها به کمترین مرتبه میرسد
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(شکلهای  12 ،11و جدول  .)3پیشبینیهای مناسبتر متعلق به مدل اصالحشده جدید ،با بیشترین تطابق با دادههای تجربی و
کمترین درصد خطا است (شکل  11و جدول  .)3تفاوتها بین شکلهای ( 11الف) و ( 11ب) مربوط به نتایج مدل گذار پایه در 90

=  αهستند .در این زاویه پله ،مدل گذار پایه نمیتواند به درستی طول بازچسبانی پایین دست را پیشبینی کند و به جای یک طول
بازچسبانی ،دو طول بازچسبانی مجزا را پیشبینی میکند (شکل ( 12الف)) .در شکلهای ( 11الف) و ( 11ب) ،طول بازچسبانی
مدل گذار پایه ،با طول یک و دو گردابه ،به ترتیب در زاویه پله  90نشان داده شده است .اما ،دو مدل دیگر میتوانند طول بازچسبانی
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یکتا را در پایین دست پله پیشبینی کنند .درصد خطا با استفاده از رابطه ( )11محاسبه شده است.

φExperimental  φNumerical

()11

φExperimental

= Error

خطوط جریان در پایین دست پله با استفاده از مدلهای مختلف ،در شکل  12نشان داده شده است .علت پیشبینی نامناسب طول
گردابه پایین دست پله با استفاده از مدل گذار پایه در  α = 90وجود عدم تعادل بین منابع تولید و تخریب گذار در معادله
اینترمیتنسی هنگام مواجهه با یک انبساط ناگهانی است .عدد رینولدز  6/4×104حاکی از جریان کامال آشفته است و حتی با وجود
نسبت انبساط  ،2عدد رینولدز در پایین دست پله  1/6×104خواهد بود که باز هم نشان دهنده جریان کامال آشفته است .لذا مدل
اصالح شده باید همانند مدل  k-ω SSTمشخصههای جریان را پیشبینی کند .اما استفاده از مدل گذار پایه منجر به پیشبینی
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بزرگ ناحیه گذار میشود که باعث تاخیر مدل در واکنش به تغییرات موجود میشود .با این وجود ،نتایج مدل اصالحشده جدید
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تطابق بهتری با دادههای تجربی دارد ،که ثابت میکند اصالحات جدید مناسب جریان داخلی هستند.

(ب)

(الف)

4
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شکل  11مقایسه طول بازچسبانی با دادههای تجربی در زوایای مختلف پله در عدد رینولدز ( 6/4×10الف) طول بازچسبانی با احتساب
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طول یک گردابه با استفاده از مدل آبراهام (ب) طول بازچسبانی با احتساب طول دو گردابه با استفاده از مدل آبراهام
Fig 11 Comparison of reattachment lengths for different step angles at axis at Re = 6.4×10 4 against
experimental data (a) reattachment length of one vortex using Abraham’s model (b) reattachment length
of two vortexes using Abraham’s model
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شکل  12خطوط جریان در پایین دست پله (الف) مدل آبراهام (ب) مدل اصالح شده جدید (ج) مدل k-ω SST
Fig 12 Streamlines downstream of the step (a) Abraham’s model (b) New modified model (c) k-ω SST
model

جدول  3درصد خطای مدلها در جریان پله معکوس
Table 3 Error percentages using different models for backward step flow

زاویه پله

داده
تجربی []31

مدل
آبراهام

مدل اصالح
شده جدید

مدل k-ω
SST

90

8/24

 3/7یا 9/5

8/2

7/37
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10
15
20
25
45

0
4/2
5/1
7/03
7/52

0
6/1
7/2
7/3
7/4

0
5/9
7
7/2
7/5

0
6
7/3
7/5
7/7

خطای مدل
آبراهام ()%

0
45
41/2
3/84
1/6
 55/1یا
15/3

خطای مدل
اصالح شده
جدید ()%

خطای
مدل k-ω
)%( SST

0
40
37
2/4
0/3

0
43
43/1
6/7
2/4

0/5

10/56

بررسی مشخصههای جریان در نزدیکی دیوار ،از جمله ضریب اصطکاک دیواره در ناحیه توسع یافته ( ،)ffdهمانطور که در ادبیات ذکر
شده است [ ،]3نیاز به توجه ویژه دارد .بنابراین ،برای ارزیابی عملکرد مدل اصالحشده جدید برای پیشبینی مشخصههای جریان در
نزدیکی دیواره جریان بین دو صفحه موازی بررسی میشود (شکل  .)13شبیهسازی جریان در عدد رینولدز در محدوده  2×104تا
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ال توسعهیافته در برابر دادههای تئوری ارزیابی میشود .مطابق شکل  ،13مدل اصالح
 3×105انجام میشود و ضریب اصطکاک کام ً
شده جدید تطابق بهتری با دادههای تئوری دارد که صحت اصالحات جدید را نشان می دهد .تفاوت بین نتایج حاصل از شبیهسازی
با استفاده از مدل گذار پایه و دادههای تئوری بیشتر از مدل اصالح شده جدید در اعداد رینولدز مختلف است .بنابراین ،اصالحات
جدید اعمال شده در مدل گذار پایه عملکرد مناسبی دارد .مقایسه نتایج با دادههای تئوری در جدول  4آورده شده است .تفاوت بین
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مدل اصالح شده جدید در برابر دادههای تئوری کمتر از مدل گذار پایه است .درصد خطای مدلهای مختلف با استفاده از رابطه ()12
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محاسبه شده است.

()12
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φTheoretical
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φTheoretical  φNumerical

= Error

شکل  13مقایسه ضریب اصطکاک در ناحیه کامال توسعه یافته
Fig 13 Comparison of fully developed friction factor
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جدول  4درصد خطای مدلها در جریان بین دو صفحه موازی
Table 4 Error percentages using different models for flow between parallel plates

عدد رینولدز

نتایج تئوری
[]32

مدل آبراهام

مدل اصالح شده
جدید

20000
50000
100000
200000
300000

0/025749
0/020714
0/017825
0/015501
0/014347

0/027841
0/022659
0/020148
0/014499
0/013456

0/028601
0/022509
0/019116
0/014858
0/013735

 -6نتیجهگیری

خطای مدل
آبراهام ()%

خطای مدل اصالح
شده جدید ()%

8
9/4
13
6/5
6/2

11/1
8/7
7/24
4/15
4/3
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در این مقاله ،ضرایب مدل گذار پایه با ضرایب جدید جایگزین شدند و روند اصالح ضرایب با توجه به ویژگیهای فیزیکی جریان
داخلی مانند طول ورودی انجام شد .توانایی مدل گذار اصالح شده جدید با استفاده از شش مسئله مرجع مورد ارزیابی قرار گرفت و
روند اعتبارسنجی در گامهای زیر برای پوشش تمام رژیمهای جریان انجام شد.
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( )1جایگزینی ضرایب مدل گذار پایه با ضرایب جدید برای بهبود عملکرد مدل گذار پایه.
( )2ارزیابی دقت مدل اصالح شده جدید در برابر دادههای و مدل گذار پایه در مجرای سهبعدی.
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( )3ارزیابی کاستیهای مدل گذار پایه در حین تغییر جریان از رژیم آرام به آشفته در برابر مدل اصالحشده جدید.

( )5ارزیابی قابلیتهای مدل اصالحشده جدید هنگام مواجهه با تغییرات ناگهانی سطح مقطع.
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( )6ارزیابی مشخصههای جریان در نزدیکی دیوار با استفاده از مدل اصالح شده جدید در برابر روابط نیمه تجربی.
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( )4ارزیابی عملکرد مدل اصالح شده جدید حین ظهور گذار تحت تاثیر تغییرات تدریجی سطح مقطع.

مشخصههای جریان در محدودهای از اعداد رینولدز های [ ]300000-2000با استفاده از سه مدل اصالح شده جدید ،مدل اصالح
شده آبراهام و مدل  k-ω SSTمورد بررسی قرار گرفت .به منظور اطمینان از شرایط کامال توسعه یافته ،طول دامنههای محاسباتی

به اندازه کافی طوالنی در نظر گرفته شد .پس از انجام مراحل اصالح ضرایب مدل گذار پایه با استفاده از شبیهسازی جریان درون
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لوله ،از  5هندسه مرجع دیگر برای اعتبارسنجی اصالحات جدید به کار گرفته شد .مقایسه متغیرهای مختلف جریان از جمله سرعت،

ضریب اصطکاک ،طول بازچسبانی و ضریب اصطکاک کامال توسعه یافته ،در  6هندسه مرجع نشان داد که اصالحات جدید دقت
مناسب تری نسبت به مدل اصالح شده آبراهام دارند .زیرا در اصالحات جدید بر خالف اصالحات انجام شده بوسیله آبراهام و همکاران،
تاثیر ناحیه در حال توسعه جریان در نظر گرفته شده است .به همین دلیل هیچگونه انحرافی ناشی از عدم تعادل بین منابع تولید و
تخریب گذار در نتایج مشاهده نشد .همچنین نشان داده شد که عدم تعادل بین منابع تولید و تخریب گذار در مدل اصالح شده
آبراهام به دلیل بزرگ بودن ضریب  ce2است .در مواردی هم که نتایج دو مدل اصالح شده اختالف اندکی با یکدیگر داشتند ،علت
تبدیل شدن هر دو مدل به مدل  k-ω SSTبه دلیل آشفته بودن عدد رینولدز جریان بود .گرچه در این موارد هم نتایج حاصل شده
از مدل اصالح شده جدید با نتایج تجربی همخوانی مناسب تری داشت .مقایسه نتایج و درصد خطای کمتر مدل اصالح شده جدید
نسبت به دو مدل اصالح شده آبراهام و  ،k-ω SSTنشان داد که مدل اصالح شده کنونی قابلیت پیشبینی مشخصههای جریان
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آرام ،گذار و آشفته را دارد .بنابراین ،ضرایب جدید را میتوان بر روی فیزیکهای مختلف جریان همراه با پیکربندیهای مختلف مورد
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Numerical investigation of internal flow transition
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Numerical investigation of Transition is one of the challenging issues in turbulence modeling. In the present
study, coefficients of γ-Reθ model are modified based on the physics of internal flow transition to capture the
entrance length properly. To validate the model, the internal flow is simulated using six test cases. A 3D duct,
two smooth axisymmetric pipes, a 3D stenosis pipe, two parallel plates, and the backward-facing step
configurations are considered at different Reynolds numbers from 2103 to 3105. The flow variables, including
the average velocity field, friction factor, fully developed friction factor, and the reattachment length are
compared against the experimental, theoretical and large eddy simulation results. By comparing the results of
average velocity against the semi-empirical relations and experimental data using new coefficients, it is
observed the model can estimate the entrance length in accordance with experiments. The earlier coefficients
lead to a reduction of entrance length by increasing Reynolds number. Furthermore, the error percentages
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reduce more than 7.6 and 26.7 percent using new coefficients rather than earlier models for fully developed
friction factor and reattachment length, respectively.

KEYWORDS

Internal Flow; γ-Reθ transitional model; RANS; Numerical Simulation
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