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چکیده
در این تحقیق یک مدل شبکه بولتزمن با هدف شبیهسازی جریان جابجایي آزاد بهکمک فیلتراسیون فشار معرفي ميشود .سیال در نزدیکي نقطه
فوق بحراني بهشدت تراکمپذیر و البته در محیط ریزگرانش تحت شرایط ماخ پایین جریان دارد .در این پژوهش ،الگوریتمي بر پایه فیلتراسیون فشار
ارایه ميشود که بهوسیله آن ميتوان از مدل تراکمناپذیر شبکه بولتزمن در یک جریان تراکمپذیر ماخ پایین استفاده کرد .اولین مثال مورد بررسي
به قیاس شرط مرزی حاضر با مدل بازگشت در جریان پوازیه ميپردازد .در این قسمت نشان داده شده که مرتبه خطای روش پیشنهادی به مراتب
پایینتر از روش بازگشت و از مرتبه دو روی مکان است .در مثال بعد ،تاثیر شرط مرزی جدید در پایدار نگاه داشتن جریان رایلي -بنارد تا رایليهای
باال گزارش ميشود .در پایان ،از معادالت فیلتر شده فشاری جهت شبیهسازی جریان جابجایي آزاد سیال فوق بحراني درون حفره استفاده ميشود.
نتایج توافق خوبي با دادههای موجود از پژوهشهای پیشین دارد.
کلمات کلیدی :روش شبکه بولتزمن ،ضریب هدایت متغیر ،فیلتراسیون فشار ،جریان جابجایي آزاد ،سیال غیر آیدهآل
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ABSTRACT
In this research, a lattice Boltzmann model is proposed to simulate free convection flow through pressure filtration.
High compressibility effect needs to be considered near the critical point. A Poiseuille flow has been used as the first
example to examine the effects of boundary condition model used in this study. It has been shown that the encountered
error is of second order, which is considered to be desirable. The effect of the present boundary condition on the
stability of solution to a Rayleigh-Benard problem has also been demonstrated. Finally, the filtered pressure equations
have been implemented to model flow of a supercritical fluid in a cavity. The results are in good agreements with
available data in the literature.
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 -1مقدمه
روشهای دینامیک سیاالت محاسباتي معمول بر پایه
گسستهسازی مستقیم معادالت ناویر استوکس و انرژی
ميباشند .این درحالي است که روشهای جنبشي در دینامیک
سیاالت محاسباتي مستخرج از معادله بولتزمن هستند.
خصوصیات روشهای جنبشي منجر شده است که اخیراً این
روشها مورد استقبال قرار گرفته اند[ .]3-6از جمله این
خصوصیات آن استکه با دیدگاه میکروسکوپي ميتوان مسایل
دینامیک سیاالت را مورد بررسي قرار داد .این موضوع کمک
ميکند تا مسایلي که حل آنها با استفاده از روشهای
ماکروسکوپي ،شبیه به معادالت ناویر استوکس ،دشوار است،
تشریح شوند [ .]1-8در واقع خصوصیت معادله بولتزمن آن
استکه بین هیدرودینامیک و فیزیک میکروسکوپي آنها
ارتباط برقرار ميکند .بههمین دلیل این روشها ،شیوههای
مسوسکوپي نامیده ميشوند ،چراکه میان قوانین بقای
ماکروسکوپي و دینامیک میکروسکوپيِ مرتبط با آن ،عمل
ميکنند .بهعالوه آنکه معادله بولتزمن یک معادله
انتگرودیفرانسیلي مرتبه اول با ترم جابجایي خطي است .در
حالي که معادله ناویر استوکس یک معادله مرتبه دوم با ترم
جابجایي غیرخطي است .قسمت غیرخطي معادله بولتزمن
مربوط به ترم برخورد آن است که آن هم بهصورت محلي
است .این مساله منجربه مزیتهای عددی برای حل معادله
بولتزمن خواهد شد [.]3-33
جریان مورد بررسي در این تحقیق جریان سیال
فوقبحراني است که در وضعیت غیرایدهآل تراکمپذیر و دارای
تغییرات خواص بسیار شدید ميباشد .در زمینه انتقال حرارت
سیال فوقبحراني در شرایط ریزگرانش ،ميتوان از فیلتراسیون
فشاری کمک گرفت .این فیلتراسیون کمک ميکند تا تغییرات
فشار در دو مرتبه متفاوت مورد بررسي قرار گیرد .ایده اصلي
این کار از مقاله آکاری و راسپو [ ]35گرفته شده است .ایشان
در سال  5006میالدی با ترکیب الگوهای مختلفي از روش
حجم محدود و با استفاده از فیلتراسیون فشاری موفق به ارایه
رو شي پایدار شدند که بتواند جریان جابجایي آزاد سیال
فوقبحراني را در یک محفظه مکعبي مدلسازی نماید .این
تحقیق در ادامه مطالعه ورمزیار و بازارگان [ ]1صورت گرفته و
هدف آن ارایه مدلي بهینه با بهرهگیری از مرتبه بندی
تغییرات انواع فشار در جریان سیال فوق بحراني به کمک

روش شبکه بولتزمن مي باشد .الزم بهذکر استکه مدل شبکه
بولتزمن مرجع [ ]1برای سیال تراکمپذیر ماخ پایین با معادله
حالت واندروالس توسعه یافته و هیچ گونه مرتبه بندی بر روی
فشار ندارد.
فرض ضریب پخش متغیر در انتقال حرارت مسایل
مهندسي کاربرد زیادی دارد .کورهها ،مشعلهای متخلخل،
دریافت کنندههای حجمي انرژی خورشید و عایقهای فیبری
و فوم چند نمونه از این کاربردها در حضور تشعشع ميباشند
[ .]31-3۴در برخي از مسایل جابجایي مانند مبدلهای
حرارتي و سیستمهای خنککاری نیز استفاده نکردن از ضریب
پخش متغیر خطای غیرقابل قبولي را بهدنبال دارد [.]32-36
ثابت آرامش یک پارامتر کلیدی در روش شبکه بولتزمن
حرارتي ميباشد که البته متاثر از ضریب پخش است .این
پارامتر به نوعي بر روی تکامل توابع توزیع در طول زمان اثر
ميگذارد .جهت تداوم مزیتهای روش شبکه بولتزمن (شبیه
پخش -برخورد) نیاز هست تا شبکه یکنواخت باشد .در سال
 5006میالدی ،گوپتا و همکاران [ ]31روش شبکه بولتزمن را
برای یک مساله انتقال حرارت یکبعدی با ضریب هدایت
متغیر توسعه دادند .قبل از این بررسي ،تمامي تحلیلهایي که
با روش شبکه بولتزمن انجام شده بود فرض خواص ثابت
داشتند .گوپتا و همکاران فرض کردند که ثابت آرامش با دما
تغییر کند .ایده اساسيِ چگونگي محاسبه تغییرات ضریب
پخش با دما در مطالعه حاضر ،از مقاله هاژی و مارکوس []38
گرفته شده است .آنها روش شبکه بولتزمن را جهت
شبیهسازی جریان سیال فوق بحراني بهکار گرفتهاند .ضریب
پخش حرارتي نزدیک نقطه بحراني با دما تغییر ميکند .در
سال  5031میالدی ورمزیار و بازارگان [ ]33مدلي را در روش
شبکه بولتزمن توسعه دادند که توانایي شبیهسازی تغییرات
خواص را در شرایط غیرخطي شدید دارا ميباشد .در مدل
ایشان ،بخش متغیر ضریب پخش حرارتي با اضافهکردن یک
ترم به تابع توزیع تعادلي شبیهسازی شده است .با کمک این
روش ،در قیاس با روشهای ماکروسکوپیک ،اثرات غیرخطي
معادله انرژی حذف ميشود .ترم منبع نیز بهعنوان یک ترم در
سمت راست معادله شبکه بولتزمن درنظر گرفته شده است .در
تحقیق حاضر مدلي از شبکه بولتزمن ارایه ميشود که دارای
خطا از مرتبه دو بر روی عدد نادسن ميباشد که در قسمت
بعد تشریح خواهد شد.
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نحوه شبیهسازی نیروی شناوری را در روش شبکه بولتزمن
ميتوان به سه دسته کلي زیر تقسیم نمود:
 -3دسته اول مبتني بر روش لو [ ]50ميباشد .این روش
مقدار نیرو را در معادله شبکه بولتزمن بهصورت زیر پیشنهاد
ميدهد:
1
()3
Fi   2 i c i .F ,
cs

انسکوگ ميتوان آنها را محاسبه نمود [ .]3بهعنوان مثال،
مقدار خطای معادله پیوستگي (  ) ErrCntntyبرای دسته اول
بهصورت زیر است:

1
()1
ErrCntnty   .F ,
2
و مقدار خطای معادله ممنتوم (  ) ErrMmntmنیز به فرمت زیر
قابل حصول است:

که در آن F ،نیروی حجمي i ،ضریب وزني مربوط به
جهت  c s ، iسرعت صوت  ،دانسیته سیال c i ،بردار سرعت
متناطر با جهت  iو  Fiاثر نیرو در جهت  iشبکه بولتزمن
ميباشد.
 -5دسته دوم بر اساس روش شان و چن [ ]53است .در این
روش اثر نیرو بر روی سرعت میکروسکوپیک ،طبق قانون دوم
نیوتن ،اعمال ميگردد .بهعبارت دیگر سرعت ماکروسکوپیک و
تعادلي بهصورت زیر اصالح ميشود:
()5
()1

,

,

) F (x , t



) F (x , t



u (x , t )  u (x , t )  

u eq (x , t )  u (x , t )  

که در آن  ،ثابت آرامش در روش شبکه بولتزمن u ،سرعت
ماکروسکوپیک u  ،سرعت میکروسکوپیک و  u eqسرعت
متناظر با تابع توزیع تعادلي است.
 -1دسته سوم مبتني بر روش گو و همکاران [ ]3ميباشد .این
روش بهصورت همزمان هم مقدار نیرو را در معادله شبکه
بولتزمن وارد ميسازد و هم مقدار سرعتها را بهصورت زیر
اصالح ميکند:
()۴
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با کمک آنالیز چاپمن انسکوگ ميتوان نشان داد که تنها
دسته سوم است که دقیقا معادالت ماکروسکوپیک
ناویر -استوکس را شبیهسازی ميکند [ .]3دستههای اول و
دوم دارای خطا ميباشند که با استفاده از بسط چاپمن
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که در آن  ' ،پارامتری استکه در بسط چاپمن انسکوگ
متغیرها حول آن بسط داده ميشوند .خطای دسته اول و دوم
ممکن است در پارهای از مسایل چندان اهمیت نداشته باشد.
بهعنوان مثال در مورد جریان پوازیه ،با فرض اینکه گرادیان
فشار بهعنوان نیرو در معادله ممنتوم اثر بگذارد ،ميتوان گفت
که ترم نیرو در زمان و مکان ثابت است و لذا خطای دسته اول
صفر خواهد بود.
در ادامهی شرط مرزیهای هیدرودینامیکي معرفي شده
توسط سوشي [ ]30و سکوپ [ ،]55محمد [ ]51مرور خوبي
بر روی شرط مرزیهای متعارف روش شبکه بولتزمن داشته
است .مقاالتي نیز در این میان وجود دارند که شروط مرزی را
با دقتهای باالتر ،کاربردهای وسیعتر و یا مورد استفاده در
هندسههای پیچیدهتر ارایه کردهاند .از آن جمله ميتوان به
مطالعه چن [ ]5۴اشاره کرد که بهمعرفي روش برون یابي
پرداخته است .این روش بهلحاظ دقت و مرتبه خطا شبیه به
روش بازگشت مرتبه دوم ميباشد .بهعالوه که این شرط مرزی
امکان استفاده شدن در حاالت فشار ثابت و سرعت ثابت بر
روی مرز را نیز فراهم ميآورد .از جمله شروط مرزی دیگری
که امکان استفاده شدن در شرایط فشار ثابت و سرعت ثابت را
ممکن ميسازد به پژوهشهای زیر ميتوان اشاره نمود .ژو و
هي [ ]52با نگارش معادالت ماکروسکوپیک بر اساس
متغیرهای میکروسکوپیک بر روی مرز ،سعي در محاسبه
مقادیر مجهول مرز داشتند .دستگاه معادالت ایشان با لحاظ
کردن قانون بازگشت بر روی قسمت غیر تعادليِ تابع توزیع،
بسته ميشود .اینامورو و همکاران [ ]56نیز با فرض یک
سرعت اصالحي روشي را با کمک از معادالت ماکروسکوپیک
ارایه نمودند .هر دو این روشها دارای خطایي از مرتبه دوم بر
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روی مکان بوده و از دقت باالیي برخوردار ميباشند .الت و
همکاران [ ]51بر روی دستهای از شروط مرزی کار کردهاند
که خطای آنها از مرتبه سه بر روی مکان ميباشد .البته این
افزایش دقت شرط مرزی ،باعث کاهش پایداری مساله
ميشود .همه شروط مرزی پیشنهادی ،در مسایلي که نیروی
حجمي درون سیال فعال باشد دچار گسستگي بر روی دیواره
خواهند شد .در قسمت چهارم این مقاله ،مدلي پیشنهاد
ميشود که شرایط نیروی درون میدان را ميبیند و از پرش
سرعت بر روی دیواره جلوگیری ميکند.

و با کمک آنالیز چاپمن انسکوگ که توسط الت [ ]58بهطور
کامل توضیح داده شده است ،معادله انرژی بهشکل زیر
محاسبه مي گردد:
t T   . Tu   . T  


ε' .  20 t Tu  D T  
 cs




unwanted term

()35

 ε'  .
2

در بخش پنجم نتایج مدلهای معرفي شده در چند نمونه
مساله مختلف به تفصیل مورد ارزیابي قرار گرفته است .نهایتا
بهکمک الگوریتم فیلتراسیون فشاری جریان جابجایي آزاد
سیال فوقبحراني تحت شرایط ریزگرانش شبیهسازی شده
است.
 -2کاهش خطا در شبیهسازی تغییرات ضریب پخش
بر اساس روش شبکه بولتزمن حرارتي ارایهشده توسط
نویسندگان این مقاله [ ،]33 ,33ميتوان تابع برخورد در
جهت  ) i ( iرا بهصورت زیر تغییر داد بهطوری که
وظیفه شبیهسازی ترم منبع را بهعهده دارد:

- δ

که در آن g i ،تابع توزیع احتمال در جهت  iبا هدف

1
  j CTرا براساس معادله زیر انتخاب کرد:
اصالحکننده

()31

0

2
1
 2 t Tu  D T    λc s  j CT   0,
c
 s


()30

 g ieq   i c i . j CT ,

g


i

که در آن δ⃗ ،تابع اصالحکننده خطای شبکه بولتزمنg ieq ،

تابع توزیع تعادلي در جهت  iو  ثابت آرامش در شبکه

بولتزمن حرارتي است .تابع توزیع تعادلي نیز بهصورت زیر
پیشنهاد ميگردد:
()33


,



1
D
g ieq  i T  2 Tc i .u  2 c i .T
cs
cs


که در آن D ،قسمت متغیر ضریب پخش و  Tدما است .با
تعریف  ،   0  Dکه در آن  αثابت و  Dمتغیر است،
1- Bhatnagher-Gross-Krook





که بهصورت زیر بازنویسي ميشود:

 j CT 





1 
1 
1
  ε't u  ε't D   ,
2 
c s  2  
 jCT 1
 jCT 2 





()3۴

صورت زیر اصالح ميشود:

1

correction term

رابطه ( )35معادله پخش -جابجایي را با ضریب پخش
متغیر  αنشان ميدهد .عالوه بر آن یک ترم خطا تحت عنوان
ترم ناخواسته 5و یک ترم اصالحکننده 1در معادله ظاهر
شدهاند .جهت کاهش خطا در حل گذرا ميتوان ترم

مدلسازی معادله انرژی ميباشد .همچنین تقریب  BGK3به

i  

1
1
  ε'  j ST
ε' .  λc s2 j CT


source term

i  g i  x  ci ,t  1 - g i  x ,t  - i  j ST ,

()3



که در آن (⃗ ) ،به مشتق زماني بر روی حاصل ضرب سرعت
و دما وابسته است و ) ⃗( دارای مشتق مکاني و زماني بر
روی دما ميباشد .ميتوان مشتق بردار سرعت بر روی زمان را
با تقریب
()32

) (ε

بهصورت زیر محاسبه کرد:

ε't u  u t  1  u t  O  ε'  ,
2

و همچنین ميتوان مقدار مشتق دما بر روی زمان را نیز به
فرم زیر تخمین زد:
1
ε'tT  
ε'g 01 .
()36
0
در نهایت ،رابطه ( )3۴بهصورت زیر اصالح خواهد شد:
2- Unwant Term
3- Correction Term
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 j CT 

u t  1 

ε'g 0  
T u t  1  u t   
0



 1

1 

ε'g 01  O  ε'2   .
1 
 D  
 2  
 0



عالوه بر آن ،ميتوان ادعا نمود که ترم

) ε

( ⃗⃗

1
c s2

1 
1 
1 

c s2  2 

()38

حضور نیروی خارجي در روابط منجر به ایجاد یک سرعت
پرش بر روی دیواره مي گردد .در این مطالعه جهت حذف این
سرعت ،از مدل مرجع [ ]53بهره گرفته شده است .برای این
منظور معادالت حاکم بر مساله را بهصورت زیر ميتوان تعریف
نمود:

f 4  f 7  f 8    f 0  f 1  f 2  f 3  f 4  f 5  f 6  ,

نیز از

)  (εميباشد چرا که  .   1بنابراین ،ميتوان معادله
( )31را بهصورت زیر بازنویسي نمود:

,

()53

Fy
2

f 4  f 7  f 8  f 2  f 5  f 6  u y 

Fx
.
2

 j CT 

u t  1


ε'g 0 O  ε'2   .
  u t  1  u t   

0



31

f 3  f 6  f 7  f 1  f 5  f 8  u x 

با توجه به معادالت ( )53ميتوان مقدار دانسیته را بهصورت
زیر محاسبه کرد:

Fy
2 .

f 0  f 1  f 3  2 f 2  f 5  f 6  



 -3شرط مرزی مدل حاضر

()55

برای برقراری شرط مرزی دیریشله در شبکه بولتزمن حرارتي،
فالکس در تمام جهات بهصورت زیر برابر فرض ميشود:

جهت استخراج مجهوالت ميبایست یک معادله دیگر به
دستگاه فوق اضافه نمود .برای این منظور از پیشنهاد ژو و هي
[ ]52استفاده ميشود .ایشان از شرط مرزی بازگشت بر روی
قسمت غیرتعادلي تابع توزیع استفاده ميکنند

g i  g ieq  g j  g eqj

()33

در اینجا i ،نشان دهنده جهت ذراتي است که به داخل میدان
حل باز ميگردند j .به قرینه جهت  iاطالق ميشود .برای
نودهای دیواره ،باالنس فالکس را ميتوان بهصورت زیر
بازنویسي کرد:
()50

g i  (i   j )Tw  g ieq ,

که در آن Tw ،دمای دیواره ميباشد .برای شرط مررزی عرایق،
مقادیر تابع توزیع بر روی نودهای مرزی از روی مقادیر متناظر
آن در نزدیکترین نود داخلي محاسبه ميشوند.
شکل  ،1مدل شبکه بر روی مرز باال را نشان ميدهد .بر
این اساس مجهوالت مربوط به شرط مرزی هیدرودینامیکي
 f 4و  f 5و  f 8و  ميباشند.

شکل ( :)1مدل شبکه  D2Q9بر روی مرز پایین.

1u y

(  .) f 2  f 2eq  f 4  f 4eqبر اساس دستگاه معادالت فوق،
ميتوان مجهوالت را با لحاظ حذف سرعت پرش بر روی دیواره
بهصورت زیر محاسبه نمود:

()51

F Fy
1
 u x  x  ,
2
4 4
F Fy
1
 u x  x  .
2
4 4

2
f 4  f 2  u y ,
3
1
1
f 7  f 5   f 1  f 3   u y
2
6
1
1
f 8  f 6   f 1  f 3   u y
2
6

 -۴نتایج و بحث
در این قسمت سه مثال مورد بررسي قرار ميگیرد .اولین
مورد ،بررسي اثرات شرط مرزی حاضر در جریان پوازیه
ميباشد .در این قسمت مرتبه خطا بههمراه مقدار خطا نشان
داده ميشود .در بخش بعد ،تاثیر شرط مرزی جدید در
پایداری حل تا رایليهای باال گزارش ميشود .مثال مورد
بررسي در این بخش جریان رایلي بنارد ميباشد .در قسمت
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بعد ،از معادالت فیلترشده فشاری جهت شبیهسازی جریان
جابجایي آزاد سیال فوقبحراني درون حفره استفاده شده است.

شرط مرزی در شبیهسازی جریان پوازیه بیش از خطای
معادله شبکه بولتزمن ميباشد.

 -۴-1جریان پوازیه
از آنجایي که حل تحلیلي جریان کانال با اعمال نیروی ناشي از
توزیع فشار شناخته شده است ،ميتوان از آن جهت محاسبه
خطای شرط مرزی حاضر استفاده نمود .حل دقیق جریان
تراکمناپذیر پوازیه برابر است با:

   ,
2

()5۴
که در آن،

  

2


U  u 0 1  y
L


 u 0  FLنیروی محرک جریان و υ

ویسکوزیته سینماتیکي ميباشد .عرض کانال برابر  2Lاست.

شکل ( :)2خطای ناشي از مدل شبکه بولتزمن در جریان
پوازیه و مقایسه با مرجع [.]5۴

عرض کانال از مقدار  Ly=8تا  Ly=526درنظر گرفته شد .برای
هر مدل ،عدد رینولدز  Re=u0L/υثابت نگه داشته

ميشود.

از آنجایي که ویسکوزیته تنها به  τوابسته است ،مقدار

u0L

ثابت ميباشد .برای این منظور مقدار نیرو با دو برابر شدن

L

یک هشتم ميشود .مقدار اولیه دانسیته برابر  5/1لحاظ شده
است .سرعت بر روی مرز باال و پایین بر اساس مدل حاضر
برابر صفر خواهد بود .شرط مرزی پریودیک برای مرزهای دیگر
اعمال گردید .مقدار خطا با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد:
()52

)2 / N n ,

i

 (u  U
i

err 

i

که در آن U ،سرعت تحلیلي ميباشد و  Nnتعداد نودی است
که در محاسبه خطا دخیل بودهاند .مقادیر سرعت محاسباتي و
تحلیلي با سرعت مرکز بيبعد شده است .شکل  ،2نتایج
مقادیر خطای محاسبه شده برای حاالت مختلف ابعاد کانال
ميباشد .این نتایج با نتایج شيچن و همکاران [ ]5۴مقایسه
شده است .همانطور که مشاهده ميشود مقدار خطای مدل
حاضر حدود  6مرتبه از مقدار خطای روش برون یابي مرجع
مذکور پایینتر است .دلیل این موضوع حذف پرش مقدار نیرو
بر روی دیواره ميباشد .همچنین ،خطای مدل حاضر نسبت به
مکان دارای تقریب مرتبه دو است.
همانطور که در شکل  2نشان داده شده است الگوهای
مختلف شبیهسازِ نیرو ،خطای تقریبا مشابهي در شبیهسازی
دارند .این موضوع نشاندهنده آن است که خطای ناشي از

 -۴-2جریان رایلی بنارد
مساله جایجایي آزاد رایلي بنارد در حالت پایا با شرط
مرزی حاضر مورد بررسي قرار گرفت .جهت حصول حل
مستقل از شبکه ،اندازه شبکه از  13×63تا  323×103تغییر
داده شد .مشاهده گردید تغییرات در شبکههای ریزتر از
 333×553تاثیر گذار در نتایج نميباشند .لذا تمامي حلها بر
پایه تعداد شبکه  333×553انجام شده است .عدد پرانتل
 0/13فرض ميگردد .روند افزایش گامبهگام عدد رایلي مانند
مثال مشابه در فصل قبل ميباشد.
مقدار عدد نوسلت برای حالت پایدار و ضریب پخش ثابت و با
تغییر الگوهای شبیهسازی نیرو ،که در مقدمه توضیح داده
شدهاند ،در جدول  1مورد بررسي قرار گرفته است .نتایج با
مقادیر محاسبه شده توسط رابطه تجربي مرجع [ ]10بهصورت
زیر قیاس گردید.
0/536

)Nu=3/26×(Ra/Rc

فرض این رابطه آن استکه جریان ماخ پایین و آرام ميباشد.
مقادیر برای رایلي  52٫000و  20٫000در جدول  1نشان داده
شده است .رایلي بحراني  3101فرض شد .مشاهده ميشود
مقادیر الگوی سوم نیرو با مدل شرط مرزی حاضر کمترین
خطا را دارا ميباشند .الگوی دوم نیرو خطای بسیار زیادی را
برای مساله جابجایي آزاد دارد ،لذا این الگو ،مدل مناسبي
برای شبیهسازی جریان جابجایي آزاد که نیروی حجمي در
زمان و مکان تغییر ميکند نیست .خطای ناشي از الگوی اول
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نیرو در رایلي  52000چندان موثر نميباشد و ميتواند
بهعنوان الگوی شبیهساز مورد استفاده قرار گیرد .لیکن بهنظر
ميرسد خطا با افزایش عدد رایلي بهصورت فزایندهای افزایش
پیدا کند .در این جدول ،الگوی سوم شبیهساز نیرو تحت
شرایط مختلف شرط مرزی مورد بررسي قرار گرفته است.
نتایج حاکي از آن است که مدل حاضر شرط مرزی ،دارای
کمترین خطا ميباشد.

33

Ra=200000

خطوط دما ثابت برای محدوده وسیعي از عدد رایلي در
شکلهای  3و  ۴نشان داده شده است .همانطور که مالحظه
ميشود با افزایش عدد رایلي الیه مرزی حرارتي نازکتر
ميشود.

Ra=20000

Ra=500000

Ra=750000

Ra=1000000
Ra=40000

شکل ( :)۴خطوط دما ثابت دوبعدی تحت شرایط پایا برای
محدوده وسیعي از اعداد رایلي.
عدد نوسلت محاسبه شده برای حاالت مختلف شکلهای  3و
 ۴در شکل  1نشان داده شده است.

Ra=60000

Ra=100000

شکل ( :)3خطوط دما ثابت دوبعدی تحت شرایط پایا برای

شکل ( :)1عدد نوسلت محاسبه شده بر اساس اعداد رایلي

طیف وسیعي از اعداد رایلي.

مختلف.
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شان [ ]13مساله مشابهي را با شرط مرزی بازگشت،
شبیهسازی نموده است .او نیز با استفاده از افزایش گامبهگام
عدد رایلي ،شبیهسازی جریان رایلي بنارد را انجام داده است.
نتایج او نشان ميدهد وقتي عدد رایلي بزرگتر از 10٫000
ميشود ،نوساناتي در حل پدیدار ميگردد که پاسخ را از حالت
پایا خارج مينمایند .گزارش شان این موضوع را ناشي از شرط
مرزی ميداند .نتایج حاضر نیز موید این مطلب است .با شرط
مرزی حاضر ،نتایج شبیهسازی برای جریان با اعداد رایلي تا
 306پایدار است.

شکل( :)1شماتیکي از هندسه و شرایط مرزی.

جدول ( :)1مقایسه عدد نوسلت محاسبهشده با استفاده از
مدل حاضر و رابطه تجربي.
عدد نوسلت )(Nu
Ra=20000

Ra=52000

۴/518

1/۴25

۴/0۴1

1/135

۴/331

1/16۴

۴/03۴

1/581

عنوان روش ها
3/26×(Ra/Rc)0/536
الگوی سوم شبیهساز نیرو
شرط مرزی بازگشت مرتبه
اول
الگوی سوم شبیهساز نیرو
شرط مرزی بازگشت مرتبه
دوم

۴/23۴

1/612

۴/553

1/۴۴6

الگوی اول شبیهساز نیرو
شرط مرزی حاضر
الگوی دوم شبیهساز نیرو
شرط مرزی حاضر
الگوی سوم شبیهساز نیرو

سیال  CO2فرض شده و در ابتدا تحت سکون است .تعادل
حرارتي با دمای  T0برقرار است .این دما کمي باالتر از دمای
بحراني ( )Tcبهصورت زیر است:

T0  (1   )Tc ,

()56

که در آن  ،یک پارامتر بيبعد ميباشد و میزان انحراف از
دمای بحراني را نشان ميدهد ) . (  1میانگین دانسیته ρ0
برابر با دانسیته بحراني لحاظ شده است .هنگاميکه
شبیهسازی شروع ميشود ،دمای دیواره راست به اندازه ∆Th
گرم ميشود ( .) T0 + ∆Thاین مقدار در حد چند میليکلوین
ميباشد .متقابال دیواره چپ نیز با سرعتي بسیار کم و بهاندازه
 ∆Tcسرد ميشود ( .)T0 - ∆Tcاین مقدار نیز در حد چند
میليکلوین خواهد بود .دما و دانسیته بحراني برای گاز CO2
بهصورت زیر است.
kg
()51
c  468 3 .
TC=304.13 K,
m
مقدار ضریب هدایت حرارتي (  ،) kظرفیت حرارتي (  ) c pو
لزجت (  ) برای سیال  CO2نزدیکي نقطه بحراني بهصورت
زیر تغییر ميکند [.]35
)k  0.01 1  0.75(T / Tc  1

()58

 ,
c p  472.15 1    1 /   ,

 -۴-3جریان جابجایی آزاد سیال فوق بحرانی درون

()10

  3.44 105 ,

حفره

که در آن   1.4 ،ميباشد .ضریب انبساط حجمي نیز
بهصورت زیر فرض ميشود [.]35
()13
  2 / (3Tc ).

شرط مرزی حاضر

()53

در این مساله ،هندسه درنظر گرفته شده یک مربع ميباشد که
دیوارههای  x = 0و  x = Lبهترتیب گرم و سرد با دمای معلوم
ميباشند .دیوارههای دیگر تحت شرایط آدیاباتیک هستند.
هندسه و شروط مرزی در شکل  1نشان داده شده است.

0.5

عدد رایلي برای سیال فوق بحراني نیز بهصورت زیر تعریف
ميشود:
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2

()15

 
T h
Ra   g pr  c  L3
,
T0
 0 
c

) 2 1 (  (  1)  1
که در آن،
) 3 (1  0.75  0.5
جاذبه زمین c ،چگالي در نزدیک نقطه بحراني و 0
لزجت دینامیکي دور از نقطه بحراني ميباشد .عدد پرانتل و
نوسلت نیز بهصورت زیر تعریف ميشوند.
 g ،  شتاب

()11
()1۴

pr  k /   c p  ,

 T 
dx.


 y  y 0, L

L



0

1
2T

Nu 

جهت شبیهسازی مساله حاضر از فیلتراسیون فشاری
استفاده شده است .تحت این شرایط ،متغیر فشار در مرتبههای
مختلف بهصورت زیر بسط داده ميشود:
()12

Ptot  x , t   Pth t   Phs  x   p  x , t  ,

که در آن x ،مختصات مکاني و  tزمان است .در رابطه فوق،
 p  x , t فشار استاتیکي است که برای باالنس اینرسي و

تغییر نیروهای خارجي در زمان است و تنها در معادالت

ممنتوم دیده ميشود Pth t  .فشار ترمودینامیک است ،این
فشار بر روی مکان همگن است و فشار هیدرواستاتیک
 Phs  x بهنوعي برای باالنس طبقهبندی اولیه دانسیته

ميباشد .چنین تفکیکي در اثر تخمین معادالت ناویر استوکس
تراکمپذیر در شرایط عدد ماخ پایین معتبر ميباشد.
الگوریتم حل در هر گام زماني بهصورت زیر است:
 -3مقدار فشار هیدرواستاتیک از روی گرادیان دانسیته
اولیه قابل محاسبه است،
 -5معادله شبکه بولتزمن با فرض ماخ پایین جهت
محاسبه توزیع سرعت و فشار استاتیک (  ) p  x , t بهکار

گرفته شد .دانسیته در این قسمت بر مبنای فرض اولیه وارد

 

شده است و تنها ميبایست جمله  . u / 3در کنار
جمله لزجت لحاظ شود .نیروی شناوری ميبایست در این
قسمت اعمال شود،
 -1معادله شبکه بولتزمن حرارتي خواص متغیر ،بههمراه
کار تراکم ،جهت محاسبه دما استفاده گردید،
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 -۴مقدار فشار ترمودینامیک  Pth t بر اساس بقای جرم
درون حجم حفره بهصورت زیر محاسبه ميشود.
 M total

()16

 dV
V

که در آن  M totalجرم کل سیال درون حفره و  Vحجم
ميباشد .معادله حالت نیز به فرمت زیر ميباشد:
 RT
P t   P  x  
 a 2
()11
th
hs
1  b
که در آن  Rثابت گاز و  aو  bثابتهای مورد نیاز در
معادله واندروالس ميباشد .جهت محاسبه فشار ترمودینامیک
با استفاده از معادله ( )11نیاز به تعیین مقدار دانسیته
به صورت صریح نسبت به فشار ترمودینامیک و سایر مقادیر
قابل محاسبه ميباشد .در این مطالعه از روابط آکاری و راسپو
[ ]35استفاده شده است و
 -2مقدار دانسیته بر اساس معادله حالت قابل محاسبه
ميباشد.
در قسمت اول ،مدل فوق برای گاز ایدهآل تحت شرایط
ماخ پایین مورد تست قرار ميگیرد .طول مربع ،واحد درنظر
برابر
دانسیته
مقدار
است.
شده
گرفته
 0  0.5884 kg / m3ميباشد .ثابت گاز
K
لحاظ شده است .دمای دیواره گرم و سرد برابر  0/6دمای اولیه
تعریف مي شود (  .) Th  Tc  0.6T0عدد پرانتل برابر با
Jkg

R  287

 0/13تنظیم شد (  .) pr  0.71شبیهسازیها برای دو مقدار
مختلف  Ra=105و  Ra=106انجام گردید .همچنین عدد
رایلي در این شرایط بهصورت زیر تعریف شده است:
2

()18

 
Th
Ra   g pr  0  L3

T0
 0

مقدار میانگین عدد نوسلت که با استفاده از مدل حاضر
محاسبه گردید در قیاس با نتایج مراجع در جدول  2آورده
شده است .همانطور که مشاهده ميشود مدل حاضر با تعداد
نود )N=256( 526نتایج قابل قبولي را نسبت به نتایج برای
 Ra=106فراهم ميآورد .این در حالي است که مدلهای سنتي
جهت حصول دقت باال نیازمند شبکههای به مراتب ریزتری
ميباشند .الزم بهذکر است که تعداد نود  526به معنای شبکه
 526×526ميباشد .ميتوان به این نکته اشاره نمود که مدل
حاضر به لحاظ هزینه محاسباتي نیز به مراتب اقتصادیتر
ميباشد.
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در قسمت دوم به شبیهسازی جریان سیال فوق بحراني
درون حفره با استفاده از مدل حاضر خواهیم پرداخت .این
حفره حاوی سیال فوق بحراني  CO2ميباشد .عدد رایلي در
این شبیهسازی برابر  Rac=302لحاظ شده است .دمای اولیه
سیال یک کلوین از دمای بحراني بیشتر ( )T0-Tc=1Kميباشد.
مقدار افزایش دما در دیواره سمت راست یک میليکلوین
اعمال گردیده است (.)∆Th =1 mK
جدول ( :)2عدد نوسلت محاسبه شده با مدل حاضر و گزارش
شده در مراجع تحت شرایط ایدهآل.
عدد نوسلت ()Nu
Ra=306
8/800

عنوان روش ها

Ra=302

8/8231

۴/233
-

8/8238

-

دینامیک سیاالت محاسباتي
کالسیک (]1۴[)N= 352

-

۴/2۴61

روش شبکه بولتزمن
(]15[ )N= 526

8/625

-

روش شبکه بولتزمن
(]15[ )N= 235

8/11538

۴/2۴213

نتایج تجربي []15
دینامیک سیاالت محاسباتي
کالسیک (]11[)N= 5020

بولتزمن توسعه داده شده است ،ناپایداری مدلهای
ماکروسکوپیک را نداشته و دقت قابل قبولي نیز در شبیهسازی
دارد.
در شکل  0مقادیر میانگین عدد نوسلت محاسبه شده بر
روی دیوار گرم بر اساس مقدار انحراف از دمای بحراني نمایش
داده شده است .این مقادیر با نتایج مرجع [ ]12مقایسه
گردیده است .همانطور که مشاهده ميشود مقادیر عدد
نوسلت در توافق خوبي با مقادیر عدد نوسلت محاسبه شده
توسط حسن و همکاران [ ]12مي باشد .رفتار عدد نوسلت
حاکي از آن است که با نزدیک شدن به نقطه بحراني ،مقدار
انتقال حرارت بهشدت افزایش مي یابد .این درحالي است که
در بازه محدودی در نزدیکي    5x 104جهشي در مقدار
انتقال حرارت مشاهده گردیده و از آن به بعد عدد نوسلت با
شیب کندی بهسمت یک مقدار ثابت میل ميکند.

مدل حاضر ()N= 526

بهدلیل مقدار باالی دانسیته و مقدار پایین ویسکوزیته در
نزدیک نقطه بحراني ،جریان جابجایي آزاد تحت شرایط گرانش
زمین ( )g=0/۸m/s2آشفته خواهد بود .این موضوع حتي برای
ابعاد کوچک حفره و مقدار بسیار کم گرمایش در دیواره نیز
رخ ميدهد .جهت جلوگیری از شرایط آشفتگي ،مقدار گرانش
بسیار کوچک انتخاب ميگردد (شرایط میکرو گرانش) .این
مقدار بهصورتي انتخاب ميگردد که مقدار عدد رایلي از حد
جریان آرام تجاوز نکند .نتایج خطوط جریان و توزیع دما در
شکلهای  0و  ۸نشان داده شده است .خطوط جریان نشان
ميدهد که دو گردابه در مرکز حفره پدیدار گردیده است و
انتقال حرارت جابجایي آزاد تحت تاثیر این دو گردابه ميباشد.
نتایج از منظر کیفي تطابق بسیار خوبي با نتایج آکاری و راسپو
[ ]35دارد.
طبق گزارش آکاری و راسپو مدلسازی جریان سیال
فوقبحراني بهدلیل تغییرات شدید خواص با استفاده از
روشهای کالسیک دینامیک سیاالت محاسباتي ناپایدار و
پیچیده ميباشد .حال آنکه مدل حاضر که بر پایه روش شبکه

b
شکل ( :)0خطوط جریان درون حفره پر شده با سیال
فوقبحراني تحت شرایط ∆Th =1mK ,Rac=105 ,T0-Tc=1K

) :(aنتایج منتشر شده توسط آکاری و راسپو []35
) :(bنتایج مدل حاضر.
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 -1نتیجهگیری
در خصوص نتایج این تحقیق موارد زیر قابل ذکر است:


جهت شبیهسازی تغییر ضریب پخش حرارتري در روش
شبکه بولتزمن پیشنهاد شد که ترم متغیر ضریب پخش
در تابع توزیع تعادلي اضافه گردد،



خطای موجود در مدل پیشنهادی روش شبکه برولتزمن
حرارتي بر اساس آنالیز چاپمن انسکوگ محاسربه شرد.
نشان داده شد که خطای ناشي از تررم اضرافه بره ترابع
توزیع تعادلي در روش جدید از مرتبه دوم عدد نودسرن
و قابل صرفنظر کردن است،



شرط مرزیهای موجود در روش شبکه بولتزمن ،توانایي
میرا کردن اثرات پرش نیروی بین مولکرولي در نزدیرک
دیواره را ندارند .در این تحقیق شرط مرزی جدیدی برر
پایه روش ژو و هي توسعه داده شده اسرت کره توانرایي
شبیهسازی نیرو در نزدیک دیواره با حفظ پیوسرتگي در
متغیرهای مجهول را دارا ميباشد،



شرط مرزی پیشنهادی در جریان پوازیه مرورد بررسري
قرار گرفت .نشان داده شد که این روش ،دارای خطرایي
بهمراتب کمتر در مسالههای نیرو محور است .برهعرالوه
که نتایج بازگو کننده آن اسرت کره مردل حاضرر دارای
تقریب مرتبه دوم بر روی مکان ميباشد،



الگوی سوم شبیهساز نیرو در جریان جابجایي آزاد رایلي
بنارد مورد بررسي قرار گرفت .نشان داده شد کره مردل
پیشنهادی بههمراه شرط مرزی حاضر کمترین خطرا را
در میان روشهای دیگر دارا ميباشند و



جهت شربیهسرازی جریران جابجرایي آزاد سریال فروق
بحرانرري از فیلتراسرریون فشرراری اسررتفاده شررده اسررت.
الگوریتم حل و معادالت استفاده شده در ایرن پرژوهش
توضیح داده شده است .نتایج در تطابق خوبي برا نترایج
منتشر شده در مراجع ميباشند.

b
شکل ( :)۸توزیع دما (  ) T T 0  / T hدرون حفره پرشده
با سیال فوقبحراني تحت شرایط ,Rac=302 , T0-Tc=3K

 :(a) ∆Th =1mKنتایج منتشرشده توسط آکاری و راسپو []35
) (bنتایج مدل حاضر.
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