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چکيده
قطرهچکان وسيله ای برای کاهش فشار و خروج آب با مقدار ثابت از درون مجاری باریک و طوالنی مسير (که آب تحت
فشار درون آنها جاری است) میباشد .از این رو مهمترین بخش سيستم آبياری قطرهای محسوب میشود .از طرفی
دیگر ،توليد قطرهچکان مناسب زمانبر و پرهزینه میباشد .استفاده از دیناميک سياالت محاسباتی ) (CFDمیتواند ابزار
مفيدی برای کاهش هزینه و زمان ساخت قطرهچکان ها محسوب گردد .با این هدف ،در مطالعه حاضر سه نوع قطرهچکان
با هندسه مجاری متفاوت انتخاب و ابعاد مجاری آن با استفاده از ميکروسکوپ الکترونی) (SEMاندازهگيری گردید .ميزان
دبی خروجی قطرهچکانها با استفاده از مدل جریان آرام و  4مدل آشفتگی ( k- εاستاندارد k-ω ،استاندارد RNG K-ε ،و
 )Realizable K-εشبيه سازی شد و با نتایج حاصل از آزمایشگاه مقایسه گردید .نتایج نشان داد که به طور کلی تطابق
خوبی بين نتایج آزمایشگاهی و نتایج حاصل از مدلهای مختلف آشفتگی و آرام وجود دارد ،اما در بين مدلهای مورد
بررسی k-ω ،استاندارد و  k-εاستاندارد به ترتيب بهترین و بدترین نتایج را در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی ارائه نمودند به
طوری که ميانگين  NRMSEسه قطرهچکان ،برای دو مدل  k- εاستاندارد و  k-ωاستاندارد ،به ترتيب  7/57و 3/56
درصد تعيين گردید .همچنين با توجه به پایين بودن اعداد رینولدز ،مدل آرام نيز نتایج خوبی ارائه داد.
واژههای کليدی :آرام ،آشفته ،قطرهچکان ،مدل ،هيدروليک محاسباتی

مقدمه

*

قطرهچکان به منظور کاهش فشار داخل لوله لترال و خروج
یکنواخت آب مورد استفاده قرار میگيرد .بنابراین کيفيت قطره-
چکان ،مهمترین عامل مؤثر در باال رفتن کارایی یک سيستم
آبياری قطرهای محسوب میشود .ساخت قطرهچکان مناسب و
کارا فرآیندی زمانبر و پر هزینه میباشد ).(Zhang et al., 2007
از طرف دیگر مطالعه رفتار جریان در حين عبور از مجاری
قطرهچکانها به خاطر اندازه کوچک و ساختار پيچيده آنها
امکانپذیر نمیباشد .دیناميک سياالت محاسباتی )CFD( 1به
دليل هزینه پایين ،سرعت باال و در اختيار قرار دادن اطالعات
کامل میتواند گزینه مناسبی برای کمک به کاهش روند توليد و
مطالعه هيدروليک جریان در قطرهچکانها باشد Delghandi et
) .)al., 2010در مطالعه هيدروليک جریان در مجاری قطره-
چکانها توسط  ،CFDبا توجه به نوع جریان از مدلهای آرام و
* نویسنده مسئولdelghandi@gmail.com :
1 . Computational Fluid Dynamics

آشفته میتوان استفاده نمود .مدلهای آشفته (اغتشاش) برای
سادگی کار و جلوگيری از حل جریان با در نظر گرفتن نوسانات
در تمامی ابعاد به کار میروند .اما تاکنون یک مدل اغتشاش
جامع که بتوان برای تمام جریانها و دماها و کاربردهای صنعتی
و تحقيقاتی با اطمينان و دقت باال از آن استفاده کرد وجود
ندارد .به طور کلی میتوان مدلهای اغتشاش را به دو دسته
کلی مدلهای بر پایه لزجت گردابهای و مدلهای بر پایه تنش
رینولدزی تقسيم نمود .مدلهای بر پایه لزجت گردابهای خود به
انواع مختلفی تقسيم میشوند که از جمله آنها میتوان به مدل
های دو معادلهای مانند  K- εو  K-ωاشاره کرد .در مدلهای دو
معادلهای در واقع از دو معادله جهت مدلسازی لزجت گردابهای
استفاده میشود ) .(Celik, 1999بررسی مدلهای مختلف نشان
میدهد که نمیتوان از یک مدل اغتشاش برای تمامی مسائل
مهندسی و تمامی کاربردها استفاده کرد و انتخاب مدل اغتشاش
به عوامل زیادی از جمله فيزیک جریان (تراکمپذیری ،ميزان
اغتشاشات ،وجود یا عدم وجود چرخش ،گرادیان شدید و )...
امکان یا عدم امکان استفاده از توابع دیواره ،ميزان دقت مورد
نياز و  ...بستگی دارد ).(Saadati and Zeinolabedini, 2015
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تعدادی از محققان مطالعاتی در این زمينه انجام دادهاند.
 (2006) Qingsong et al.در تحقيقی به شبيهسازی جریان
درون قطرهچکانهای گردابهای پرداختند و عنوان نمودند که
افت فشار عمدتاً در حفرههای مخروطی شکل مجاری اتفاق می
افتد (2006) Wang et al. .در تحقيقی با استفاده از مدل ناپایدار
و چند فازی حجم سيال )VOF( 1به شبيهسازی جریان غير
ماندگار در مجاری قطرهچکانها پرداختند .و نتيجه گرفتند که
مدل ناپایدار جزئيات بيشتری از جریان سهبعدی و پيچيده
جریان درون مجاری قطرهچکان را ارائه میدهدZhang et al. .
) (2007تحقيقی در مورد هيدروليک جریان در مجاری مارپيچ
قطرهچکانها انجام دادند .در این تحقيق که برای شبيهسازی
جریان از یک مدل فيزیکی با بزرگنمایی  15برابر استفاده شده
بود رابطه بين سرعت جریان و فشار در مجراهای مارپيچ و
کوچک قطرهچکانها توسط دیناميک سياالت محاسباتی)(CFD
تعيين شد .نتایج این تحقيقات نشان داد که در فشارهای  40تا
 160کيلو پاسکال ،مدل آشفته نسبت به مدل جریان آرام نتایج
بهتر و دقيقتری ارائه میدهد (2007) Dazhuang et al. .برای
آناليز تأثير پارامترهای هندسی قطرهچکانها از دیناميک
سياالت محاسباتی ( )CFDاستفاده نمودند .نتایج آنها نشان داد
زوایای بزرگتر دندانهها ،تأثير زیادی روی افزایش کارایی
هيدروليکی (ميزان افت مناسب فشار) قطرهچکانها داردLi et .
 (2008) al.تحقيقی در رابطه با ردیابی ذرات درون مجاری
مارپيچ قطرهچکان با استفاده از  CFDانجام دادند و عنوان
نمودند که اختالف بين دبیهای حاصل از اندازهگيری و شبيه-
سازی کم ( 10درصد) بوده است(2010) Delghandi, et al. .
کارایی نرمافزار دیناميک سياالت محاسباتی  FLUENTرا در
شبيه سازی جریان در مجاری ریز و مارپيچ مورد بررسی قرار
دادند و نتيجه گرفتند  FLUENTنرمافزاری کارا جهت شبيه-
سازی جریان درون مجاری قطرهچکانهای مورد بررسی می-
باشد (2014) Fan et al. .برای طراحی یک قطرهچکان جدید از
دیناميک سياالت محاسباتی کمک گرفتند ایشان برای شبيه-
سازی جریان درون مجاری قطرهچکانها از معادله  k-εاستفاده
کردند و ابعاد بهينه مجاری قطرهچکان را از نظر اتالف حداکثر
انرژی و عدم گرفتگی تعيين کردند .ایشان برای بررسی تعيين
ابعاد بهينه مجاری از نظر عدم گرفتگی ،زوایای انحنای
قطرهچکانها را افزایش داده و با شبيهسازی مجدد مشاهده
نمودند منطقهای که در آن گردابهها تشکيل میشوند کوچکتر
شده و از آنجایی که گردابهها محل تهنشين شدن ذرات معلق
1. Volume of Fluid

میباشند ،نتيجه گرفتند که اگر زوایای انحنای مجاری قطره-
چکان بيشتر باشد خطر گرفتگی کمتر خواهد بود Lu et al.
) (2013در تحقيقی جریان درون قطرهچکانها را با سه مدل k-ε
 k-ω ،و مدل تنش رینولدز (RSM) 2شبيهسازی نمودند و
نتيجه گرفتند که هر سه مدل دبی قطرهچکانها را بيشتر از
مقدار مشاهداتی ( 4تا  14درصد) برآورد نمودند ولی نتایج
مدل  k-εنسبت به دو مدل دیگر خطای بيشتری را نشان داد و
دو مدل  k-ωو  RSMنتایج تقریباً مشابهی را ارائه کردند ولی با
این وجود دقت نتایج مدل  RSMحدود نيم درصد از مدل k-ω
باالتر بود (2015) Fang et al. .در مطالعهای با استفاده از
مدل  k-εجریان داخل مجاری یک قطرهچکان را مورد بررسی
قرار دادند و نتيجه گرفتند هر چه زاویه داخلی انحنای مجاری
کمتر باشد قطرهچکان از نظر اتالف انرژی دارای کارایی بيشتری
میباشد ،ولی از نظر گرفتگی ،حساسيت بيشتری خواهد داشت.
در مطالعهای دیگر  (2013) Wu et al.برای شبيهسازی جریان
درون مجاری قطرهچکانها از دو مدل  k-εاستاندارد و
گردابههای بزرگ ) (LESاستفاده نمودند و عنوان کردند که
نتایج حاصل از مدل LES3نسبت به مدل  k-εدارای دقت
باالتری میباشد .همچنين  (2012) Wei et al.برای شبيهسازی
جریان از مدل  RNG k-εو مدل آرام استفاده کرده و بيان
نمودند مدل  RNG k-εنتایج منطقیتری ارائه میدهدCelik et .
 (2011) al.برای طراحی قطرهچکان از دیناميک سياالت
محاسباتی استفاده نمودند و نتيجه گرفتند استفاده از دیناميک
سياالت محاسباتی کمک شایانی به کاهش هزینه و تسریع
ساخت قطرهچکانها مینماید .در بيشتر این مطالعات ،شبيه
سازی جریان درون قطرهچکانها با استفاده از مدل آرام و یا یک
مدل آشفتگی صورت پذیرفته است و اکثراً مدل  k-εاستاندارد را
برای مطالعه خود انتخاب نمودند .از این رو این مطالعه با هدف
بررسی کارایی مدلهای مختلف آشفتگی و جریان آرام در شبيه
سازی جریان در ميکرو مجاری صورت پذیرفت که برای این
منظور از مدلهای موجود در نرمافزار  FLUENT 6.3استفاده
شد.

مواد و روشها
انتخاب قطرهچکانها

در این تحقيق با بررسی انواع مختلف قطرهچکانهای موجود در
بازار یک نوع قطرهچکان نوار تی تيپ ) (Aو دو نوع قطرهچکان
2. Reynolds Stress Model
3 . Large Eddy Simulation
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واحد بار به متر ارتفاع آب میباشد .برای اعمال فشارهای  2و 4
متر از سيستم فشار ثابت (متشکل از یک باالبر هيدروليکی
مجهز به یک مخزن آّب که توانایی ایجاد فشار تا  5متر ارتفاع
آب را دارد) و برای بقيه فشارها از یک الکتروپمپ استفاده
گردید که تصویر آن در شکل ( )1ارائه شده است .هر آزمایش
در سه تکرار انجام و هر تکرار به مدت  30دقيقه به طول
انجاميد .مقدار آب خروجی از قطرهچکانها توسط بشرهای
مدرج اندازهگيری و دبی قطرهچکانها در فشارهای مختلف ،با
ميانگينگيری از نتایج سه تکرار تعيين گردید.

تيپ پالکدار ( Bو  )Cبرای مطالعه انتخاب گردید طول مجرای
عبور آب با اندازهگيری ،برای قطرهچکان  Aبرابر  18سانتیمتر،
برای قطرهچکانهای  Bو  Cبسيار کوتاهتر و به ترتيب برابر با
 27و  29ميلیمتر تعيين گردید.
تعيين دبی قطرهچکانها در آزمايشگاه

برای تعيين دبی قطرهچکانها در فشارهای مختلف ،تعدادی
آزمایش بر اساس ضوابط ارائهشده در استاندارد ISO9261
صورت گرفت ( .)ISO, 2004بر اساس این استاندارد 6 ،فشار ،2
 12/25 ،9/2 ،6/1 ،4و  16/33متر ارتفاع آب برای انجام
آزمایش انتخاب شدند؛ اعشاری بودن اعداد نيز به دليل تبدیل

باالبر هیدرولیکی مجهز به
تانک پالستیکی

لوله های آبده و قطرهچکانهای
نصب شده روی آن

الکتروپمپ

شکل  .1سيستم آبرسانی به قطرهچکانها

شکل 1

تعيين اندازه مجاری قطرهچکانها

بعد از تعيين دبی قطرهچکانها (تحت فشارهای مختلف) در
آزمایشگاه ،نمونههای قطرهچکانهای انتخابی تخریب و چندین
برش طولی و عرضی از مجاری عبور آب در آنها تهيه گردید.
برای تعيين اندازه مجاری ،از برشهای تهيه شده عکسبرداری
شد .بدین منظور از ميکروسکوپ الکترونی )SEM( 1استفاده
گردید .تصاویر تهيهشده توسط  SEMدارای بزرگنمایی بين 30
تا  70برابر بودند که یک نمونه از این تصاویر در شکل ()2
نمایش داده شده است .با ميانگينگيری از ابعاد تصاویر مربوط
به مجاری هر قطرهچکان ،اندازه مجاری آنها تعيين گردید .پس
از تعيين اندازه مجاری ،شکل و هندسه آنها توسط نرمافزار
 Solid workترسيم شد که تصویر و اندازههای مربوط به مجاری
1. Scanning Electronic Microscope

در شکلهل ( )3تا ( )8و جدول ( )1ارائه گردیده است؛ که در
شکلهای ( 7 ،6و  d ،)8عمق جریان و  wعرض جریان میباشد.

شکل  .2تصوير پالن قطرهچکان  Bتوسط SEM
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شکل  .3شکل دوبعدی قطرهچکان A

شکل  .4شکل سهبعدی قطرهچکان B

شکل  .5شکل سهبعدی قطرهچکان C

شکل  .6شکل سهبعدی از يک واحد قطرهچکان  Aترسيمشده توسط نرمافزار Solid work

شکل  -7شکل دوبعدی از يک واحد قطرهچکان A

شکل  -8شکل دوبعدی از يک واحد قطرهچکان B
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جدول  .1ابعاد قطرهچکانها

نوع قطرهچکان

)d(mm

)W (mm

)W1(mm

A

0/491
0/658
0/627

1/014

0/930
0/930
0/514

B
C

—

تشخيص رژيم جريان

برای شروع مدلسازی بهتر است در ابتدا عدد رینولدز محاسبه و
نوع جریان از نظر وضعيت آشفتگی مشخص گردد .برای
تشخيص رژیم جریان ،از عدد رینولدز استفاده میشود .با تعيين
شعاع هيدروليکی قطرهچکانها ،مقدار عدد رینولدز با فرض
مقدار  998 Kg/m3برای جرم مخصوص و 0/001003 kg/m.s
برای لزجت در دبیهای مختلف ،بين  51تا  401متغير میباشد.
بر طبق هيدرودیناميک سنتی ،برای این بازه از عدد رینولدز،
جریان آرام میباشد ،اما تعدادی از مطالعات از جمله Pfahler et
 (1995) Harley et al. ،(1990) al.و Kandilikar et al.
) (2003نشان دادند که تبدیل جریان آرام به آشفته در چنين
مجاری کوچک و زیگزاکی میتواند در عدد رینولدز بين  100تا
 700رخ دهد .بنابراین در این مقاله ،شبيهسازی جریان با هر دو
فرض آرام و آشفته بودن جریان درون قطرهچکانها صورت می-
گيرد.
معادالت حاکم بر جريان آرام

جریان آرام به جریانهای با عدد رینولدز پایين اطالق میشود
که با معادالت ناویر -استوکس مدل میشوند .در این جریانها
انتقال انرژی توسط اندرکنش مولکولی یا پخش انجام میشود.
در این جریان نيز تحریکات خارجی یا اغتشاشات وجود دارند؛
اما پایين بودن عدد رینولدز که نشان از غلبه نيروهای ویسکوز
بر نيروهای اینرسی دارد موجب میشود که این تحریکات توسط
نيروهای ویسکوز ميرا شده و جریان به حالت آرام باقی بماند.
تنش برشی دیواره و انتقال حرارت در این رژیم جریان کم بوده
و در صورت وجود گرادیان فشار معکوس ،مستعد جدایش می-
باشد.
برای حل جریانات آرام از دو معادله پيوستگی و مومنتم
استفاده میگردد.
معادله پيوستگی
(رابطه )1

ui
0
xi

معادله مومنتم

u u
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معادالت حاکم بر جريان آشفته

برای جریانات آشفته ،عالوه بر معادالت پيوستگی و مومنتم ،از
معادالت کمکی دیگری نيز استفاده میگردد .از جمله مهمترین
این معادالت میتوان به مدلهای دو معادلهای آشفتگی اشاره
نمود ).(Fluent, 2005
مدلهای دو معادلهای

پرکاربردترین مدلهای اغتشاشی ،مدلهای دو معادلهای هستند
که اساس کار آنها در ایجاد ارتباط بين لزجت اغتشاشی با
مقياس طولی و سرعت اغتشاشی است .دو معادله انتقال جداگانه
برای محاسبه این دو مقياس نوشته میشود .تمام این مدلها از
انرژی جنبشی اغتشاشی  Kبه عنوان اولين متغير استفاده می-
کنند .بسته به اینکه معادله انتقال دوم برای چه متغيری نوشته
شود ،مدلها با یکدیگر تفاوت دارند ( .)Bredberg, 2001مدل-
های دو معادله ای که در این تحقيق مورد استفاده قرار گرفتند
عبارتند از:
مدلهای k-ε

در این مدلها فرض بر این است که جریان به شدت مغشوش
بوده و اثر لزجت گردابهای به لزجت مولکولی غالب است .این
مدل در نرمافزار  FLUENTشامل سه زیر مدل میباشد .در هر
سه حالت این مدل ،دو معادله انتقال ،یکی برای  kکه معياری از
نوسانات سرعت است و دیگری  εکه معرف نرخ اتالف نوسانات
سرعت است نوشته میشود .تفاوت عمده سه زیر مدل در روش
محاسبه لزجت گردابهای ،عدد پرانتل اغتشاشی که پخش  kو ε
را کنترل میکند و ترمهای توليد اتالف در معادله انتقال  εمی-
باشد .این مدل شروع جدایش را دیر و مقدار آن را کم تخمين
میزند.
مدل Standard k- ε

استفاده از این مدل در جریانهای کامالً مغشوش پيشنهاد می-
شود و در برخی شرایط نظير جریان با گرادیان فشار زیاد و یا
جریانهای چرخشی و دورانی توصيه نمیشود .دقيق نبودن
معادله انتقال ،ترم تلفات اغتشاشی ) (εو همچنين افزایش آن در
نزدیکی مرزهای جامد (در مناطق با اعداد رینولدز پایين) از
دیگر مشکالت این مدل است .در حقيقت مقدار  kدر نزدیکی
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دیواره به نحوی به سمت صفر ميل میکند که شبيهسازی در
نزدیکی دیواره به وسيله شبکه موجود ممکن نخواهد شد و برای
غلبه بر آن باید از توابع دیواره یا توابع ميرا کننده استفاده نمود.
نياز به استفاده از توابع دیواره در این مدل و دقت کم این مدل
در نزدیکی دیواره ،از مشکالت این مدل به حساب میآید.
استفاده از تابع دیواره نيز در حضور جدایش ،خود باعث ایجاد
خطا میگردد .الزم به ذکر است که مشکالت بوجود آمده برای
 kو  ،εدر مجاورت دیواره با شرط عدم لغزش بوجود میآید.
معادالت حاکم برای این جریان عبارتند از(Meneveau and :
)Katz, 2000
معادله K

(رابطه )3
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(رابطه )9

 R  S



معادلهε
(رابطه )4

(رابطه )5

میکند؛ بنابراین مدل  RNGدر جریانهایی که اثرات کرنش
شدید و انحنای خطوط جریان وجود دارد عملکرد بهتری نسبت
به مدل  k-εاستاندارد نشان میدهد.
(رابطه )8



u j k
x i



u j 
xi
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GK  t
(
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x j x j
x i

در این معادالت ( 1تا  :k ،)7انرژی سينتيک آشفتگی:ε ،
سرعت اتالف انرژی :u ،سرعت جریان :p ،فشار :x ،بردار مکان،
 :ρدانسيته سيال :μ ،لزجت سيال σε ،Cε2 ،Cε1 ،Cμ ،و σK
ضرایب تصحيح هستند .ضرایب فوق بنا به پيشنهاد Launder
 (1974) and Spaldingبه شرح زیر در نظر گرفته شدهاند.
σε = 1.3، Cμ = 0.09, Cε1 = 1.44, Cε2 = 1.92, σk = 1.0
مدل RNG K-ε

این مدل تا حد زیادی شبيه مدل  k-εاستاندارد میباشد .در این
مدل ساختارهای اغتشاشی بزرگمقياس ،بيشتر از ساختارهای
کوچکمقياس در حل جریان تأثير دارند .در جریانهای با اعداد
رینولدز پایين و یا جریانهای پيچيده مانند جریانهایی که
شامل کرنش (کشيدگی) شدید ،چرخش ،انحنای زیاد خطوط
جریان ،جدایش ،جریانهای ثانویه ،توسعه یا پخش جریان جت
روی سطح هستند دقت این مدل نسبت به مدل استاندارد باالتر
است که دليل آن اضافه شدن ترم زیر در معادله انتقال  εمی-
باشد .این مدل برای شرایطی که جریان به شدت تحت کرنش
قرار دارد و یا انحنای خطوط جریان شدید است با ارائه لزجت
اغتشاشی کمتر ،نتایج بهتری نسبت به مدل  k-εاستاندارد ارائه

k

k

تفاوت اصلی بين مدل  RNGو مدل استاندارد ،در ترم
اضافی در معادله انتقال  است که به صورت زیر محاسبه
میشود:
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(رابطه )10

Sk




  kو   معکوس اعداد پرانتل اغتشاشی برای  kو 
میباشند و  C3عددی ثابت میباشد.
ضرایب مدل  RNG k  به شرح زیر میباشد:

C1  1.42,  s  0.07, C 2  1.68, C   0.0845, 0  4.38,   0.012

مدل Realizable K- ε

این مدل نيز در مواردی که جریان تحت چرخش و انحنای
شدید قرار دارد عملکرد بهتری نسبت به مدل استاندارد از خود
نشان میدهد .همچنين در شرایط وجود جریان برگشتی
پيچيده و یا جریان با الیه مرزی تحت گرادیان فشار معکوس یا
جدایش ،نتایج بهتری از سایر مدلهای  K-εارائه میدهد .دقت
نتایج این مدل نيز مانند مدل  RNGدر جریانهای شامل
جدایش ،از مدلهای  K-ωکمتر است این مدل نيز مانند K-ε
استاندارد مشکالت مربوط به استفاده در مناطق با اعداد رینولدز
پایين را دارد .معادله انتقال این مدل مشابه مدل استاندارد بوده

اما ضرایب آن متفاوت است .معادله انتقال  نيز که در آن C1

یک ضریب است به شرح زیر میباشد:
 t  
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C1  max 0.43,
(رابطه )12
  5 

ضرایب این مدل به شرح زیر میباشد:
C2  1.9, k  1,   1.2
مدل k-ω

مدلهای آشفتگی مبتنی بر معادله  εشروع جدایش را خيلی
دیر و مقدار آن را کمتر پيشبينی میکنند .برای رفع این مشکل
میتوان از مدلهای خانواده  K-ωاستفاده نمود که تخمين
دقيقی از پدیده جدایش را ارائه میکنند .مدلهای  K-ωذاتاً
مدلهای اعداد رینولدز پایين بوده و برای محدوده وسيعی از
جریانهای الیه مرزی شامل گرادیان فشار ،دقيق و پایدار می-
باشند .در این مدل به جای  εبه تحليل

     1که به

time

k

آن نرخ ویژه اتالف گفته میشود و مقياسی از معکوس زمان
اغتشاشات (فرکانس اغتشاشات) در نزدیکی مرز جامد است،
پرداخته میشود .مزیت این روش ،بهبود محاسبات در نزدیکی
دیواره برای اعداد رینولدز پایين است .به عالوه این مدل فاقد
تابع ميرا کننده غيرخطی پيچيده در نزدیکی دیواره (که برای
مدل  K-εنياز بود) میباشد؛ بنابراین دقت و پایداری باالتری
خواهد داشت)(Bates et al., 2005
مدل  k- ωاستاندارد

مزیت این مدل در بهبود محاسبات و نزدیکی دیواره برای اعداد
رینولدز پایين (زیر الیه لزج) بدون نياز به اعمال تابع دیواره می-
باشد .عملکرد این مدل در الیه مرزی جریانهای محصور بر
دیواره ،وجود گرادیان فشار معکوس و جریانهای با اعداد
رینولدز پایين ،بهتر از مدلهای  k-εمیباشد .مشکل اصلی مدل
 k-ωاستاندارد حساسيت بيش از حد آن به شرایط جریان آزاد
است .به عالوه بسته به مقدار  ωتعيين شده در ورودی ،نتایج
مدل میتواند متفاوت باشد .در نظر نگرفتن انتقال تنش برشی و
اغتشاشی در این مدل باعث تخمين بيش از حد لزجت گردابهای
شده و باعث میگردد شروع جدایش و مقدار آن اندکی زودتر و
بيشتر تخمين زده شود .از این مدل برای جریانهای الیه مرزی
پيچيده استفاده میشود .این مدل نسبت به مدل  k-εبا دقت
بيشتری نقطه شروع و مقدار جدایش جریان در حضور گرادیان
فشار نامطلوب را پيشبينی میکند .همچنين از این مدل برای
پيشبينی گذار نيز استفاده میشود.
این مدل بر پایه دو معادله انتقال برای  kو  بنا شده
است که این معادالت در زیر آورده شده است.
(رابطه )13
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در روابط فوق  Gو  Yبه ترتيب ترم توليد و اتالف  به
دليل اغتشاشات میباشند Gb .ترم توليد  به دليل نيروی

بویانسی و  S تابع چشمهای است که میتواند توسط کاربر
وارد شود .پارامترهای معادله انتقال  kهمانند مدل k  

میباشد k .و  به ترتيب پخش مؤثر  kو  بوده که
توسط روابط زیر محاسبه میشوند:
(رابطه )15
t

k
,     t , k     2.00,  t   
k



k   

در این مطالعه با توجه به کمی تأثير وزن آب در مقایسه با
فشار آب ،تأثير وزن آب نادیده گرفته شد .به عالوه آب مادهای
تراکم ناپذیر و جریان به صورت دایمی فرض شد و از تأثير
کشش سطحی آب صرف نظر گردید .بردارهای سرعت در
جدارهها صفر در نظر گرفته شد و فرض عدم لغزش در دیوارهها
نيز لحاظ گردید.
شبيهسازی جريان درون مجاری قطرهچکانها

برای شبيهسازی جریان توسط مدلهای مذکور از نرمافزار
 FLUENT 6.3استفاده گردید .بدین منظور هندسه مجاری
عبور آب توسط نرمافزار  Solid workترسيم شده و جهت
شبکهبندی وارد نرمافزار  GAMBITگردید که برای شبکهبندی
از شبکههای چهار وجهی غير منتظم استفاده شد و به عنوان
نمونه شبکهبندی قطرهچکان در شکل ( )9ارائه گردید .در حل
مدل ،اندازههای مختلف شبکهبندی مورد بررسی قرار گرفت که
مشخص گردید تفاوت معنیداری بين نتایج حاصل از شبکههای
ریز و متوسط وجود ندارد و انتخاب شبکه ریز تنها مدت زمان
اجرای برنامه را افزایش میدهد .بنابراین برای تمام قطرهچکانها
ابعاد شبکهای انتخاب شد که تا حد متوسط ریز و یکنواخت
باشد .تعداد سلولهای شبکهبندی بسته به نوع قطرهچکان بين
 180هزار تا  300هزار سلول متغير بود و ضریب زبری برای
تمام قطرهچکانهای مورد آزمایش ،ضریب زبری پالستيک،
یعنی عدد  0/003سانتيمتر در نظر گرفته شدFLUENT 6.3 .
از روش حجم محدود برای حل معادالت استفاده میکند .شرایط
مرزی مورد استفاده در نرمافزار عبارت بودند از -1 :فشار در
ورودی قطرهچکانها ثابت در نظر گرفته شد -2 .فشار در
خروجی قطرهچکانها به دليل تخليه آب به اتمسفر برابر با صفر
فرض شد -3 .بردارهای سرعت در جدارهها صفر در نظر گرفته
شد .برای حل مدل از  6فشار اعمالی به قطرهچکانها در

860

تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،49شماره  ،4مهر و آبان 1397

آزمایشگاه استفاده گردید .اطالعات کاملتر در مورد حل عددی،
در مقاله ) Delghandi et al. (2010ارائه گردیده است.

):and Maheshwari, 2001
Er  (1   ) 100

(رابطه )17
(رابطه )18
(رابطه )19
(رابطه )20

2

1

  n  Pi  O i 2 

RMSE   i 1
n



RMSE
100
O
2
Pi  O


 O

2

NRMSE 

 
 O

i

n

i 1
n

R2 

i 1

که در آنها  Piمقادیر شبيهسازی شده O i ،مقادیر
اندازهگيری شده (مشاهداتی) n ،تعداد و  Oمقدار متوسط

شکل  .9شبکه ايجادشده برای قطرهچکان B

ارزيابی مدل

برای مقایسه نتایج حاصل از مدلهای مختلف با نتایج آزمایشگاه
از برازش رگرسيونی (رابطه  )21و آمارههای ميانگين ریشه دوم
خطا RMSE ،)RMSE( 1نرمال شده (NRMSE)2و ضریب
تعيين ،)R2( 3استفاده گردید.
Y=X
(رابطه )16
که در رابطه ( X ،)16و  Yبه ترتيب مقادیر حاصل از
آزمایشگاه و مدلهای مختلف و  ،شيب بهترین خط برازش
داده شده میباشد 1 .نشاندهنده مقادیر کمتر  Yنسبت به
 Xو  1نشاندهنده مقادیر بيشتر  Yنسبت به مقادیر X
میباشد .بر اساس برازش رگرسيونی فوق ،مقدار درصد متوسط
خطای نسبی ( )Erتوسط رابطه  17بيان میگردد (Esfandiari
1.Root Mean Square Error
2. Normalized RMSE
3. Coefficient of determination

پارامتر مشاهده شده است .آماره  R 2نسبت پراکندگی را بين
مقادیر پيشبينی شده و اندازهگيریها نشان میدهد RMSE .با
نشان دادن مقدار خطا دقت مدل را مورد بررسی قرار میدهد.
حداقل مقدار  RMSEصفر میباشد که نشاندهنده کارایی عالی
و یا خوب مدل در شبيهسازی متغير مورد بررسی میباشد.
 RMSEهمچنين میتواند با تقسيم شدن به مقدار ميانگين
دادههای مشاهداتی به عنوان  RMSEنرمال شده )(NRMSE
که ضریبی بدون بعد است تعریف شود ( Mattar and Alamoud,
.)2017

نتايج و بحث
دبی به دست آمده از آزمایشگاه و مدلهای مختلف برای سه
قطرهچکانهای  B ،Aو  Cبه ترتيب در جدولهای ( )3( ،)2و
( )4ارائه شده است .مقایسه نتایج مدلهای مختلف با نتایج
حاصل از آزمایشگاه نيز در جدول ( )5ارائه گردیده است.

جدول  .2دبی اندازهگيری شده در آزمايشگاه و تخمين زده شده با مدلهای مختلف برای قطرهچکان )L/h( A

فشار ()mH2o

آزمایشگاه

Realizable K-ε

RNG K-ε

standard K-ε

مدل آرام

standard k-ω

2
4
6/1
9/2
12/25
16/33

0/560
0/828
1/024
1/292
1/570
1/883

0/526
0/834
1/086
1/373
1/600
1/849

0/526
0/834
1/087
1/377
1/610
1/865

0/526
0/828
1/085
1/379
1/611
1/871

0/534
0/843
1/089
1/360
1/560
1/778

0/526
0/816
1/058
1/342
1/570
1/814

جدول  .3دبی اندازهگيری شده در آزمايشگاه و تخمين زده شده با مدلهای مختلف برای قطرهچکان )L/h( B

فشار ()mH2o

آزمایشگاه

Realizable K-ε

RNG K-ε

standard K-ε

مدل آرام

standard k-ω

2
4
6/1
9/2
12/25
16/33

0/644
0/915
1/109
1/331
1/554
1/735

0/627
0/923
1/154
1/364
1/659
1/930

0/663
0/934
1/161
1/423
1/643
1/900

0/668
0/948
1/178
1/450
1/688
1/946

0/637
0/896
1/119
1/387
1/605
1/874

0/627
0/885
1/103
1/364
5851
1/843
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جدول  .4دبی اندازهگيری شده در آزمايشگاه و تخمين زده شده با مدلهای مختلف برای قطرهچکان )L/h( C

فشار ()mH2o

آزمایشگاه

Realizable K-ε

RNG K-ε

standard K-ε

مدل آرام

standard k-ω

2
4
6/1
9/2
12/25
16/33

1/150
1/688
2/054
2/390
2/846
3/312

1/144
1/672
2/095
2/582
2/99
3/460

1/161
1/703
2/130
2/614
3/01
3/461

1/170
1/723
2/165
2/677
3/10
3/590

1/120
1/585
1/957
2/414
2/81
3/258

1/100
1/580
1/958
2/401
2/78
3/210

جدول  .5مقايسه نتايج مدلهای مختلف با نتايج حاصل از آزمايشگاه

مدل

A

B

C

standard
k-ω

Realizable K-ε

RNG K-ε

standard K-ε

مدل آرام

)RMSE (l/h

0/04

0/05

0/05

0/05

0/06

NRMSE

3/38

4/00

4/08

4/09

4/94

Er

0/60

1/40

1/90

2/00

0/70

λ

0/99

1/01

1/02

1/02

0/99

R2

0/99

0/99

0/99

0/99

0/98

)RMSE (l/h

0/045

0/093

0/088

0/117

0/064

NRMSE

4/11

7/71

7/29

9/69

5/27

Er

2/4

6/1

6/5

8/8

3/8

λ

1/02

1/06

1/06

1/09

1/04

R2

0/99

0/98

0/99

0/99

0/98

)RMSE (l/h

0/08

0/12

0/13

0/20

0/07

NRMSE

3/62

5/20

5/92

8/93

2/91

Er

2/90

4/20

5/10

8/00

1/90

λ

0/97

1/04

1/05

1/08

0/98

R2

0/99

0/99

0/99

0/99

0/99

اختالف ناچيز بين  RMSEو  NRMSEو همچنين  Erو  λناشی از گرد کردن رقم سوم اعشار میباشد

با توجه به جدولهای ( )2تا ( )4با افزایش فشار ،دبی
خروجی از قطرهچکانها افزایش مییابد و دبی دو قطرهچکان A
و  Bتقریباً مشابه ،ولی قطرهچکان  Cدارای دبی باالتری نسبت
به دو قطرهچکان دیگر میباشد .با توجه به مقادیر  λذکر شده
در جدول ( )5میتوان گفت که هر سه مدل  K-εدبی را بيشتر
از مقدار واقعی و دو مدل آرام و  k-ωمقدار دبی را کمتر از مقدار
واقعی شبيهسازی نمودند .مقادیر  R2نيز نشان از همبستگی
بسيار باالی بين مقادیر شبيهسازی و اندازهگيری شده دارد.
نتایج مربوط به مقایسه دبی شبيهسازی شده توسط مدلهای
مختلف با نتایج حاصل از آزمایشگاه (جدول  )5نشان میدهد
مقدار خطا در قطرهچکان  Bنسبت به دو قطرهچکان دیگر باالتر

میباشد که دليل آن بيشتر بر خطای اندازهگيری و ترسيم
هندسه جریان در این قطرهچکان بر میگردد .در این قطرهچکان
به دليل پيچيدگی هندسه جریان نسبت به دو قطرهچکان دیگر،
تهيه برشهای دقيق و زیاد برای ترسيم هندسه جریان مقدور
نبود؛ لذا این عامل باعث ایجاد انحراف بيشتر نتایج شبيهسازی و
نتایج آزمایشگاهی این قطرهچکان در مقایسه با دو قطرهچکان
دیگر گردید .با توجه به آماره  NRMSE ،RMSEو  Erمیتوان
گفت که در قطرهچکان  Aمقادیر خطای همه مدلها نزدیک به
هم و در دو قطرهچکان دیگر اختالف نتایج مدلهای مختلف
بيشتر میباشد .بر اساس مقادیر  ،NRMSEبرای قطرهچکانهای
 Aو  Bمدل  k-ωبهترین نتيجه را داشته است و در مورد قطره-
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چکان  Cنيز بعد از مدل آرام ،مدل  k-ωبهترین برآورد دبی را
داشته است .در هر سه قطرهچکان نيز مدلهای  K- εاستاندارد
نسبت به دیگر مدلها نتایج نامطلوبتری ارائه نموده است .تنها
در قطرهچکان  Aمدل آرام دبی را نسبت به مدل  K- εاستاندارد
با خطای بيشتری شبيهسازی نموده است که همانگونه که ذکر
شد خطای همه مدلها برای این قطرهچکان پایين میباشد .این
نتایج و همچنين نتایج حاصل از جدولهای ( )1تا ( )3را
اینگونه میتوان تفسير نمود که اصوالً مدلهای  k-εبرای مدل-
سازی جریانهایی مناسب هستند که انحنای خطوط جریان در
آنها کم است ،به عبارتی با کاهش انحنای خطوط جریان
عملکرد آنها افزایش مییابد تا جائیکه برای قطرهچکان با
مقطع سينوسی (قطرهچکان  )Cو در فشارهای پایين عملکرد
مدلهای  k- εبهتر شده و حتی بهتر از دو مدل  k-ωو آرام می-
شود .در مورد دو قطرهچکان دیگر عملکرد دو مدل  k-ωو آرام
بهتر از مدلهای  k-εمیباشد که دليل آن زوایای تيز
قطرهچکانها است که نهایتاً انحنای شدید خطوط جریان را به
دنبال دارد .عالوه بر آن ،دو مدل  k-ωو آرام عملکردی تقریباً
مشابه را نشان میدهند که دليل آن را میتوان اینگونه بيان
کرد که مدل آرام اصوالً برای اعداد رینولدز پایين مناسب است با
توجه به اینکه در این آزمایشها عدد رینولدز پایين است.
بنابراین جواب حاصل از این مدل از دقت قابل قبولی برخوردار
است .در منبع  (2010) Delghandi et al.مقایسه بين نتایج
مدل آرام و مدل آشفته  K-εصورت گرفته است؛ اگر چه در این
مدل فقط از معادالت اصلی استفاده شده و معادالت مربوط به
مدلسازی لزجت گردابهای وجود ندارد .مدل  k-ωکه عالوه بر
معادالت اصلی از دو معادله  kو  ωبرای شبيهسازی لزجت
گردابهای استفاده میکند قابليت باالیی در تخمين دقيق پدیده
جدایش دارد که در مدلهای قطرهچکانها از اهميت ویژهای
برخوردار است .همچنين این مدل برای اعداد رینولدز پایين در
نزدیکی دیواره ،محاسبات را با دقت باالیی انجام میدهد .در
اعداد رینولدز پایين اگر چه جریان به عنوان آرام شناخته می-
شود اما در واقع جریان در درون خود اغتشاشاتی کوچک دارد.
مدل  k- ωمقدار این اغتشاشات را شبيهسازی میکند به همين
دليل نتایج آن به واقعيت نزدیکتر است .از طرفی با توجه به
اینکه مقدار این اغتشاشات ناچيز است مدل جریان آرام نيز که
آنها را نادیده میگيرد نتایج قابل قبولی ارائه میدهد؛ البته
نتایج مدل  k-ωدقيقتر میباشد .عملکرد مدل  k-εبه این دليل
پایين است که اوالً این مدلها برای جریان مغشوش مناسب
هستند که در این تحقيق با توجه به نتایج عدد رینولدز ،جریان
درون مجاری قطرهچکانها بيشتر آرام میباشد (حتی در صورت

آشفته بودن ،اغتشاش جریان کم میباشد) .ثانياً این مدلها در
شبيهسازی جریانهای با انحنای زیاد دقت قابل قبولی ندارند در
حالیکه در مجاری قطرهچکانهای مورد بررسی انحنای جریان
زیاد میباشد .دقت این مدل در جریانهای نزدیک جدار (مناطق
با عدد رینولدز پایين) پایين است و مدلسازی آنها با خطا
همراه است .در بين مدلهای  k-εعملکرد مدلهای K-ε
 K-ε RNG ،realizableو  K-ε Standardبه ترتيب کاهش می-
یابد .این مدلها در مقایسه با یکدیگر در واقع مشکالت مذکور را
تا حدودی رفع کردهاند .برای مثال مدل  RNGبا اضافه کردن
یک ترم به معادله  ،εجریانهایی را که دارای انحنای شدید
خطوط جریان هستند بهتر مدل نموده و بدین ترتيب عملکرد
این مدل نسبت به مدل استاندارد بهتر شده است .عملکرد مدل
 K-ε realizableنسبت به  K-ε RNGبهتر است زیرا در این
مدل ضریب اغتشاشی  Cµبه صورت متغير در نظر گرفته شده
است در حالی که در مدل  K-ε RNGثابت در نظر گرفته می-
شود .این قابليت ،عملکرد مدل را در تخمين نقطه جدایش
افزایش میدهد البته مشکل شبيهسازی اعداد رینولدز پایين
برای تمام این مدلها همچنان وجود دارد.

نتيجهگيری
تحقيق حاضر با هدف ارزیابی کارایی مدلهای دو معادلهای
آشفتگی و مدل آرام در شبيهسازی جریان در ميکرو مجاری
صورت پذیرفت .بدین منظور سه نوع قطرهچکان با هندسه
مجاری متفاوت انتخاب گردید و دبی خروجی از آنها توسط مدل
های مدل  k- εاستاندارد ،مدل  ،K-ε RNGمدل K-ε
 ،Realizableمدل  k-ωاستاندارد و مدل جریان آرام شبيهسازی
شده و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردید .نتایج نشان داد که
هر سه مدل  K-εدبی را بيشتر از مقدار واقعی و دو مدل آرام و
 k-ωمقدار دبی را کمتر از مقدار واقعی شبيهسازی نمودند.
مقادیر  R2نيز نشان از همبستگی بسيار باالی بين مقادیر شبيه-
سازی و اندازهگيری شده دارد .به طور کلی تفاوت فاحشی بين
نتایج مدلهای مختلف دیده نشد ولی مدل  k-ωو بعد از آن
مدل آرام نسبت به سایر مدلها نتایج دقيقتری ارائه نموده است
و در هر سه قطرهچکان بيشترین خطا مربوط به مدل K-ε
استاندارد تعيين گردید .با این وجود در مورد مجاری سينوسی
شکل (نسبت به مجاری با زاویههای تند و قائم) و دبیهای
پایين که جریان میتواند آرام باشد عملکرد مدلهای  k- εبهتر
شده و حتی بهتر از دو مدل  k-ωو آرام میباشد .در مورد دو
قطرهچکان دیگر عملکرد دو مدل  k-ωو آرام بهتر از مدلهای
 k-εمیباشد که دليل آن زوایای تيز قطرهچکانهاست که نهایتاً
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RNG ،K-ε realizable

 نيز عملکرد مدلهایk-ε بين مدلهای
. به ترتيب کاهش مییابدK-ε Standard  وK-ε

 دو، عالوه بر آن.انحنای شدید خطوط جریان را به دنبال دارد
 در. و آرام عملکردی تقریباً مشابه را نشان میدهندk-ω مدل
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