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چکیده
برای شبیهسازی پدیدۀ سه فازی تشکیل یخ روی یک جسم جامد کهه در معهر جریهان
1
هوای مرطوب قرار دارد ،از روش هیدرودینامیک ذرات هموار با فر قابلیت تراکم ضعیف
با در نظر گرفتن معادالت در مختصات سه بعدی استفاده شد .فهر شهد کهه ههوا حامهل
قطرات آب فوق سرد است که در صورت برخورد به سطح جامد بخشی از این قطرات تغییر
فاز داده ،به یخ تبدیل میشوند .برای توصیف این پدیهده معهادالت هیهدرودینامیک سهیا
به همراه معادالت موازنۀ انرژی در نظرگرفته و حل شد .از آنجا که بازده جمعآوری 2سهطح
به دست آمده از این روش برای جریان روی کره با آنچه که در منابع به دسهت آمهده اسهت،
مطابقت خوبی داشت اعتبار روش تأیید شد .سپس از ایهن روش بهرای پهی بینهی فراینهد
تشکیل یخ در شرایط مختلف استفاده شد .از جمله اثر عدد بی بعد استوکس بر بازده محلی
جمعآوری و اثر شار حرارتی سطح بر بهازده محلهی و متوسهط تشهکیل یهخ بررسهی شهد.
مشاهده شد که بازده جمعآوری در مرکز جسم بیشتر بهوده و بها افهزای عهدد اسهتوکس
بیشتر میشود .متعاقباً بازده متوسط تشکیل یخ با افزای شار کاه مییابهد ،ههمچنهین
بازده کلی تشکیل یخ در مرکز جسم بیشتر و در کنارهها کمتر است.

تاریخ پذیرش۰۰/11/2۲ :
شماره صفحات 22 :تا ۲2

کلیدددوا ههددا :هیههدرودینامیک
ذرات همههوار ،تغییههر فههاز ،بههازده
جمعآوری ،شار حرارتی
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تشکیل یخ در یخچا یک فرایند مفید و ساده است؛ اما نشست یهخ

تشکیل و نشست یخ بر روی سطوح جامد پدیدهای رایج است که در

بر روی سطوح مختلف یک هواپیمها مسهللهای پیچیهده و خطرنها

بسیاری از شرایط از زندگی روزمره تا موقعیتهای مختلف مهندسی

است که باعث کاه

اتفاق میافتد .این پدیده یک فرایند تغییر فاز است که ممکن اسهت

همچنین ممکن است ورودی موتور را مسدود کند و در نهایت منجر

در موارد مختلف نقشی مفید یا مضر داشته باشد .بهه عنهوان ملها ،

به حوادث مرگبار شهود[2و . ]1در مهورد صهنایع شهیمیایی نیهز کهه
تجهیزاتی در معر

Hydrodynamics

Particle

Smoothed

نیروی لیفت و افزای

نیروی درگ مهیشهود.

هوای آزاد قرار دارند ،این پدیده بهخصهو

در

شرایط سرد و مرطوب آب و هوایی رخ میدهد .از جمله میتوان بهه
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تاریخ دریافت۰۰/۹۰/2۲ :

1.

Weakly Compressible
)(WCSPH
2. Collection Efficiency

یخ زدگی انواع تجهیزات و وسایل صنعتی (لولهها ،کابلهها ،مخهازن و
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در کارایی آنها میشود[4و .]3عیوه بر این برخهی قطعهات داخلهی

فههاز  .SLDبهها توجههه بههه مراحههل مختلف هی کههه بههرای تشههکیل یههخ

تجهیزات نیز ممکن است تحت شرایطی دچهار یهخزدگهی شهوند؛ از

طی میشهود از جملهه تبهدیل مهداوم برخهی از فازهها بهه یکهدیگر،

جمله مسألۀ یخزدگی کمپرسورها که یک مسألۀ اساسی خصوصهاً در

شبیهسازی  CFDچنین سامانههایی بسیار پیچیده است .پیچیهدگی

مناطق سرد است[ . ]۲یک روش جلوگیری از تشکیل یخ اسهتفاده از

دیگر ناشی از وجود سطح واسط سیا  -جامد (هوا -یهخ) اسهت کهه

المانهای حرارتی روی سطح است[2و.]2

در ط هی یههخزدن تغییههر شههکل م هیدهههد[13و .]1۹تهها بههه امههروز

برای چندین سا است که میدانیم قطرات بزرگ فوق سرد

1

)(SLD

شبیهسازیهای تشکیل یخ روی سهطوح بههطهور سهنتی بهر اسها

موجب یخزدن سطوح هواپیما در هنگام پرواز هستند؛ این قطرات در

کدهای دوبعدی و شبه سهبعهدی بهر مبنهای جریهان پتانسهیل و یها

واقع قطرات آب هسهتند کهه در شهرایط دمهایی زیهر نقطهۀ انجمهاد

محاسبات جریان اویلری برای هوا ،روشهای ردیابی الگرانهژی بهرای

همچنان به صورت مایع معلق در هوا هستند .قطر میانگین این ذرات

قطرات و تجزیه و تحلیل حجم کنتر یهکبعهدی معهادالت انتقها

معموالً بیشتر از  1۹میکرومتر است[ .]۲مطالعۀ تجربی نشسهت یهخ

جرم و گرما انجام گرفته است[.]2

ناشی از SLDها معموالً بسهیار دشهوار و پرهزینهه اسهت[۰و .]8ایهن

روشهای معمو برای حل جریانهای چند فهاز بهر اسها

موضوع به آن دلیل است که SLDها نه به طور معمهو در طبیعهت

اویلری است[ .]2این بدان معناست که معادالت حاکم بر هر فهاز در

دیده میشوند و نه بهراحتی در تونلهای باد قابل تولید هستند[.]1۹

یک شبکه ثابت اویلری حل میشوند .در این روشها ،الزم است کهه

این مسأله موجب شده است تا شبیهسازی بهعنوان راه حلی اولیهه و

مکان سطح واسطهای سیا  -جامد در هر گام زمانی مجدداً محاسبه

هوا قلمهداد

و شبکه متعاقباً اصیح شود .اگرچه این روشها بههطهور گسهتردهای

مهم برای پی بینی تجمع یخ بر روی سطوح در معر

شود .به این نکته باید برتریهای ذاتی شبیهسازی را نیز افزود.

دیهدگاه

بهبود یافتهاند و از کارایی باالیی نیز بهرهمند شدهاند؛ اما بههویهژه در

میزان تشکیل یخ بر روی سطوح در ابتدا منوط به این است که چهه

مواجهه با مرزهای متحر

میههزان از قطههرات مههایع همههراه بهها جریههان هههوا بهها سههطح برخههورد

همراه هستند .این مشهکیت شهامل انتشهار یهر واقعهی عهددی  2و

داشته باشند و بعد این کهه چهه میهزان از ایهن برخوردهها منجهر بهه

هزینههای محاسباتی زیادی اسهت کهه بهرای شهبکهسهازی مجهدد

3

تشکیل یخ روی سطح شود؟ میزانی از ذرات را که با سهطح برخهورد

مصرف میشود[ .]14همچنین کهارایی ایهن روشهها در برخهورد بها

میکنند با مؤلفه ای به نام بازده جمعآوری میتوان بیهان کهرد .ایهن

مسائلی که در آنها تغییرشکلهای بزرگ وجود دارد چال

برانگیهز

میزان وابسته به این است که نیروی اینرسی چقدر بتواند قطهرات را

است .در واقع این روشها برای تغییرات کوچک سطح واسهط مفیهد

در مسیر مستقیم نگه دارد و یا اینکه با جریان هوا همراه شهود و از

هستند؛ اما ممکهن اسهت بهرای تغییهر شهکلههای بهزرگ مناسهب

اطراف سطح عبور کنند .قطرات ریز همراهبری بیشتری بهوسیلۀ ههوا

نباشند[.]1۲

دارند و هرچه درشتتر باشند میزان اثر اینرسی بیشتر است .بهطهور

برخی دیگر از روشها که بر اسا

دیدگاه الگرانژی ابهداع شهدهانهد،

عدد استوکس است کهه

مشکیت ناشی از مرزهای متحر

سیا  -جامد را کمتر دارند .ایهن

2

کلی عدد بی بعد استوکس قطرات

۰

یک مؤلفۀ مهم و تعیینکننده بر میزان بازده جمهعآوری اسهت[]11
در پژوه

حاضر از روش پیشنهادی رافائل و همکاران برای محاسبۀ

روشههها بههر اسهها

سیا  -جامد هنوز با مشهکیت بسهیاری

ی هک شههبکۀ انعطههافپذیر(ماننههد روش دلخههواه

اویلری -الگرانژی) یا گروهی از ذرات یا نقطههای محاسهباتی عمهل

بازده جمعآوری در دیدگاه الگرانژی استفاده شد[.]12

میکنند .روش هیدرودینامیک ذرات هموار ( )SPHیکهی از اعضهای

قطراتی که به سطح برخورد میکننهد ممکهن اسهت در اثهر شهرایط

دستۀ روشهای ذرهمحور است SPH .بههعنهوان قهدیمیتهرین روش

ترمودینامیکی به یخ تبدیل شوند .وقتی یخ در حها تشهکیل شهدن

الگرانژی بدون شبکه ،بهوسیلۀ لوسهی[ ]12و ههمچنهین گینگولهد و

ههوای مرطهوب مهیباشهد

موناقان[ ]1۲بهطور جداگانه ابداع شد .این روش بهدلیل برتریههای

رو ی سطح جامدی است کهه در معهر

تشکیل یخ بر روی سطوح در معرض جریان حاوی قطرات فوق سرد...

دیگر وسایل ) در هوای سرد اشاره کرد که منجر به ایجهاد مشهکیتی

روی آن تشکیل میشود) ،فاز یخ ،فاز گاز (هوای حامهل SLDهها) و

حداقل چهار فاز در محیط حضور دارند :فاز جامد (سطحی کهه یهخ
)1. Supercooled Large Droplets (SLD

2. Numerical Diffusion
3. Remeshing

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 20 - No. 115 (2021
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ذاتی آن ،بهطور گسهتردهای بهرای پهی بینهی جریهانههای سهطح
آزاد[18و ]1۹و مرزهای متحر

سیا  -جامد[ ]1۰به کار میرود.

بهدلیل توانایی اثباتشدۀ این روش ،شبیهسازی فرایند انجمهاد/ذوب
بهعنوان یک مسللۀ مرز متحر

سیا  -جامهد بها اسهتفاده

با شرایطی که در آن جریان هوای حاوی SLDهها بها همهان سهرعت
) (Vاما در جهت مخالف با سطح جامد ساکن برخورد میکند معاد
دانست.

از SPH

ابعاد و شرایط هندسی مسأله در شکل ( )1نشان داده شده است .در

انجام شده است[ .]2۹-24با این حا  ،کارهای انجامشده تاکنون بهه

نتیجه برخورد SLDها به سطح ،برخی از قطرات بهه سهطح برخهورد

شبیهسازی فرایند انجماد در حین ریختهگری قالب ،تشهکیل آلیهاژ،

میکنند .جزئی از ذرات که به سطح برخورد میکنند تعیهین کننهدۀ

داشته است .بههعنهوان

مؤلفهای به نام بازده جمعآوری سطح هسهتند .ایهن قطهرات ممکهن

ملا موناقان و همکاران[ ]14روش  SPHرا بههمنظهور شهبیهسهازی

است در اثر برودت و در صورتی که به انهدازۀ آنتهالپی انجمهاد خهود

انجماد سامانههای یک و دو جزئی (آلیاژهای باینری) استفاده کردند.

گرما از دست بدهند تبدیل به یخ شوند.

پوش دهی بهوسیلۀ اسپری و یره اختصا

اخیراً ،یک رشته از مطالعات ،از این روش برای پی بینهی دینامیهک
SLDههها در هنگههام برخههورد آنههها بهها سههطوح جامههد اسههتفاده
کردهاند[2۲و13و .]1۹با این حا  ،این مطالعهات بهه بررسهی رفتهار
هیدرودینامیکی SLDها و میزان همراهبری آنها به وسهیلۀ فهاز ههوا
محدود بوده و فرایند تشکیل یخ (تغییرفهاز) ناشهی از SLDهها را در
نظر نگرفتهاند .بهعبارت دیگر در این مطالعات ،معادالت بقای انهرژی
در نظر گرفته نشده اسهت.

مقتهدرنژاد و همکهاران[ ]2۹نیهز از SPH

برای پی بینی دینامیک جریانهای کوچهک مهایع روی سهطوح بها

جریان هوا

ترشوندگیهای متفاوت بدون در نظر گرفتن تجزیه و تحلیل حرارتی
و تغییر فاز استفاده کردند.

شکل  .1هندسۀ مورد شبیهسازی.

بهطور خیصه ،برتری روش  SPHدر شبیهسازی سطوح آزاد ،حرکت
مرزهای سیا  -جامد و تغییر فاز در مقایسه با روشههای کیسهیک

ثابت شده است که هیدرودینامیک جریان حامل بهدلیل لظت کهم

مبتنی بر  CFDثابت شهده اسهت .اکنهون زمهان آن اسهت کهه ایهن

SLDها مشابه جریان تکفاز پیوسته اسهت[ .]21بنهابراین معهادالت

موفقیت را در شرایط گستردهتری از جمله تشکیل و نشست یخ روی

حاکم برای جریان هوا همهان معهادالت بقهای جهرم و تکانهۀ خطهی

سطوح بهعنهوان یهک مسهللۀ مهندسهی و کهاربردی بسهیار مههم و

(معادالت ناویر-استوکس با فر

رفتار نیوتونی) برای جریان تکفهاز

قابل اجرا گسترش داده شود .بنابراین ،مطالعۀ حاضهر بهه اسهتفاده از

است .در نتیجه:

روش  SPHبههرای تجزیههه و تحلیههل هیههدرودینامیکی و حرارتههی
چند فازی تجمهع یهخ ناشهی از برخهورد ذرات فهوق سهرد بهر روی
یک سطح جامد اختصها

26

()1

یافتهه اسهت .ایهن مطالعهه اولهین مهورد

از این دست با استفاده از روش  SPHاست.

()2

 .2شرح مسأله

که در آنها  Vaبردار سرعت ههوا P ،ρ ،µ ،و  gبههترتیهب گرانهروی،

یک جسم جامد با سرعت ثابهت ( )Vبهه تهودۀ ههوای حهاوی مقهدار

چگالی ،فشار و شتاب گران

مشخصی  SLDبرخورد میکند .از آنجایی که سهرعت نسهبی ههوا و

برای جریان تراکمپذیر ،هر سه مؤلفهۀ سهرعت و ههمچنهین فشهار و

جسم مؤلفۀ تعیینکنندۀ هیدرودینامیک است ،میتوان این سامانه را

چگهالی مجههو هسهتند ،در حهالیکهه معهادالت فهوق در مجمههوع
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هستند.

هنوز یک معادلهۀ دیگهر الزم اسهت .در ایهن شهرایط معادلهۀ حالهت
انتخاب مفیدی است .در اینجا معادلۀ حالت بهرای گازههای کامهل و

که در آن  Qsنرخ حرارتی اعمها شهده در سهطح جسهم Qk ،انهرژی

نظر گرفته شد که در آن R=8/314J/mol.K

جنبشی ناشی از برخورد ذرات Qice ،انرژی آزادشده ناشی از انجماد،

بهصورت  PM=ρRTدر

ثابت جهانی گازها و  Tدمای گاز است.

، Qcvانتقا انرژی به صورت جابهجایی و  Qfusانرژی جذبشده ناشهی

قطرات  SLDتحت تأ ثیر نیروی درگ ناشی از جریان هوا قرار دارنهد؛

از ذوب است .برای محاسبۀ انتقا انرژی جابهجایی از رابطۀ معهروف

بنابراین نیروی واردشده به هر قطره از رابطۀ زیر به دست میآید:

نیوتون ) Qc = hA(Ts-Taاستفاده شده اسهت .بهرای محاسهبۀ انهرژی
جنبشی نیز از رابطۀ

()3

̇

بهره برده شده که در آن ̇ نرخ

جرمی برخورد قطرات با سطح است .انرژی نهان انجماد نیز از رابطهۀ
̇

با محاسبۀ نیرو میزان تغییرات سهرعت از رابطهۀ

حسهاب

به دست میآید ،که  hlsانرژی نهان تبخیهر در واحهد

جرم است .به طور مشابه انرژی نههان ذوب از رابطهۀ

̇

میشود .با مشخصشهدن تغییهرات سهرعت ،مقهدار سهرعت در ههر

بهدست میآید.

گام زمانی بهروز رسانی میشود .محهل ذره نیهز بهر مبنهای سهرعت

همچنین اگر ذرۀ یخ به اندازۀ کافی بهه سهطح نزدیهک و سهرعت آن

بهدست آمده بهروز رسانی میشود.

خیلی کم (نزدیک بهه صهفر) بهود ،ذره بهه روی سهطح مهینشهیند.

همانطور که پی تر گفته شد درحالیکه ذرات  SLDکه همراه ههوا

عیوه بر این ،انهرژی آزادشهده در اثهر تغییهر فهاز بههدلیهل ایهنکهه

حمل میشوند به سطح جامد برخهورد مهیکننهد برخهی تغییهر فهاز

جههرم ذرات محاسههباتی در روش  SPHمشههخص اسههت بههه راحت هی

می دهند و به یخ تبدیل میشوند .این فرایند در طهو زمهان اتفهاق

حساب میشود .بنابراین با توجه به این توضیحات از بازنویسی مهد

می افتد و در نتیجه مرز مشتر

یخ (جامد) و هوا (سیا ) همواره در

مسینجر و برای پیادهسازی در روش  SPHخواهیم داشت که:

حا تغییر شکل و جابهجا شدن است .برای مشخص سهاختن محهل
̇ ∑

مرز بین یخ تشکیل شده و هوا که در طو زمان و با نشست بیشهتر
یخ تغییر میکند نیاز است تا معادلۀ بقای انهرژی را بهرای ایهن مهرز
استخراج و اعما کرد.
مد مسینجر[ ]22توصیفکنندۀ تبهاد انهرژی بهه هنگهام برخهورد
قطرات/ذرات به سطح است .بر طبق این مد وقتی که قطرات مهایع
به سطح جامد برخورد میکنند ،به انهدازۀ انهرژی جنبشهی خهود بهه
انرژی سامانه میافزایند و از انرژی خود آنهها کاسهته مهیشهود .در
صورتی که این قطرات تغییر فاز دهند و به جامد تبدیل شوند نیز به
اندازۀ آنتالپی انجماد آنها ،انرژی آزاد و به سامانه افهزوده مهیشهود.
اگر سطح هم مورد گرمای

قرار گیرد انرژی خود را بهه سهامانه آزاد

میکند .در این مد فر

میشود که انرژیهای آزاد شده بهصورت

همرفت با محیط یا هدایت با سطح جسم از سامانه خارج میشهود و

̇ ∑

̇

تشکیل یخ بر روی سطوح در معرض جریان حاوی قطرات فوق سرد...

چهار معادله را شامل میشوند .بنابراین ،برای بستن سامانۀ معادالت،

()4

∑

( )۲
عیوه بر این می دانیم که در هر گام زمانی اختیف نرخ جرم قطراتهی
که برخورد میکنند و ذرات یخی که دوباره ذوب میشهوند برابهر بها
مقدار نرخ جرمی قطراتی است که به یخ تبدیل میشوند؛ یعنی:
() 2

̇

̇

̇

از حل دستگاه معادالت ( )۲و ( )2میزان نرخ جرمی یخ تشکیل شده
و یخ ذوب شده در هرگام زمانی بهدست میآید.

یا دوباره صرف ذوبشدن یخ میشود .بنهابراین بهر طبهق ایهن مهد
میتوان رابطه زیر را بهعنوان معادلهۀ انهرژی در هنگهام برخهورد ههر
قطره در نظر گرفت:
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 .3روش حل

روشهای الگرانژی ذره ای این احتما وجود دارد کهه ذرات سهیالی

روش هیدرودینامیک ذرات هموار بهر مبنهای میهانیهابی بهر اسها

که بهسرعت به مانعی فیزیکی برخورد میکند بهطور یرفیزیکی بهه

مقهادیر

درون مانع نفوذ کنند .این یک خطای عددی است که باید به نحهوی

آن متغیر در برخی نقاط میدان حساب میشود .این نقهاط در واقهع

بر آن لبه کرد .از این موضوع با نام کنتر برخورد نام برده میشود.

متغیرههای

چندین دسته از روشها برای کنتر برخوردها وجود دارند که از آن

انتگرا گیری عمل میکند .در این روش هر متغیر بر اسا
تشکیل دهندۀ تودۀ ماده هستند ،دارای جرماند و خوا

میدان مانند سرعت و دما را در خود ذخیره میکنند .در اصطیح بهه
این نقاط "ذره" گفته میشود .این نقاط کل دامنهه حهل را پوشه
میدهند .ایهن روش بهر اسها

میهانیهابی اسهت کهه در آن مقهدار

تخمینی هر متغیری مانند  Uدر موقعیت  rبه صورت زیر و براسها
مقههادیر  Uبههرای نقههاط همسههایه بههه صههورت گسسههته تخمههین زده

2

1

جمله روشهای شتابمبنها و روشههای ضهربهمبنها و روشههای
3

آینهای را میتوان نام برد.
در پژوه

حاضر از روش استاندارد صریح تطبیهق ضهربه -انعکها

استفاده شد .طبهق ایهن روش اگهر ذره  iبهه درون یهک مهانع نفهوذ
یرفیزیکی کرده باشد مکان آن از راه تصهویر آن در راسهتای بهردار
نرما بر سهطح بها معادلهۀ

میشود[:]1۲

اصهیح مهیشهود.

 nبردار نرما سطح یعنی بردار واحدی اسهت کهه از نقطهۀ تمها ،
)

()۲

∑

( ) (

عمود بر سطح و به سمت بیرون است d .نیز مسافتی اسهت کهه ذره
درون جسم طی کرده است و عمق نفوذ نامیده میشود .سهرعت ذره

 hشعاع هموارسازی نام دارد و فاصلهای است که همسایگی در داخل

نیز طبهق روش اسهتاندارد انعکها

آن تعریف میشود W .نیز تابع کرنل است که ویژگیهای منحصر بهه

میشود[:]28

بردارهها بههصهورت زیهر اصهیح

فردی از جمله خاصیت فشردگی تکیهگاه ،نرما بودن و میل نمودن
به تابع دلتهای دیهرا

بهرای hههای خیلهی کوچهک را دارد و انهواع

)

()11

(

مختلفی از آن در منابع پیشنهاد شده است.
در پژوه

حاضر برای گسستهسازیهای مربوط به سهرعت از تهابع

که

است .وقتی که این ضریب برابر صهفر باشهد دقیقهاً

هموارسازی پیشنهادی مولر و همکاران [ ]2۲استفاده شده کهه بهه

شرط عدم لغزش برقرار خواهد بود؛ یعنی مانع بهعنهوان یهک جسهم

صورت زیر است:

کامیً یراالستیک عمل میکند .اگر  CRبرابر  1باشهد نشهاندهنهدۀ
رفتار کامیً االستیک است.

()8

) || ||

|| ||
|| ||

در جدو ( )1برخی از مههمتهرین مؤلفههههای بههکهار رفتهه بهرای

(
{

شبیهسازی شامل مؤلفههای عددی و فیزیکی ذکر شده است.
با تغییر تعداد نقاط محاسباتی در واحد حجم و مقایسۀ جواب حاصل

مشتقات او و دوم بهترتیب از روابط زیر حساب شدند:

از شبیهسازی برای کره با نتایج پولی و والترز[ ]11بهترین مقدار این
مؤلفه (یعنی  334۹ذره به ازای واحهد لیتهر) بههدسهت آمهد .شهعاع
∑

()۰

هموارسازی نیز برای هر شبیهسازی بهگونهای تعیین شد تها ههر ذره
بهطور متوسط  12ذره در همسایگی خود داشته باشد[.]28

()1۹

)

(

∑

شروط اولیه و مرزی نیز مطابق جدو ( )2اعما شد .مقهادیر ثابهت
اعما شده در شبیهسازیهای مختلف تفاوت میکند که در قسهمت

یکی از سختیهای کار با روشهای ذرهای در نحوۀ به کارگیری آنها

نتایج آمده است.

برای مسائلی است که سیا با سطوح فیزیکی برخهورد مهیکنهد .در
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1. Acceleration-Based Methods
2. Impulse-Based Methods
3. Mirror (Projection) Methods

مؤلفه
تعداد ذرۀ محاسباتی
در هر لیتر
متوسط تعداد ذرات در
همسایگی
جرم ذرۀ محاسباتی
)(kg
شعاع همسایگی )(m

چگالی (حالت
آسای

) )(kg/m3

گرانروی دینامیک
)(Pa.s

فاز محاسباتی

مقدار

فاز جریان حامل

334۹

فاز جریان حامل

12

فاز جریان حامل

3/8۲1۹-۲

فاز جریان حامل

۹/۹۹۰۲1

فاز جریان حامل

1/2۰

فاز جریان حامل

1/21۹-۲

شرط مرزی (روی

سرعت

عدم لغزش روی دیواره

دیوارۀ جامد)

دما

شار گرمایی ثابت

سرعت

مقدار ثابت

دما

مقدار ثابت

شرط اولیه

کد شبیهسازی در محیط نرمافزار  Fluidixنوشته شد؛ این نهرمافهزار
مخصو

روشهای ذرهمحور است و بنابراین از برخهی مهاژو ههای

پی فر

نرمافزار نیز استفاده و مراحل پسپردازش نیهز در همهین

نرمافزار انجام شد .از قابلیتهای برجستۀ این نرمافزار امکان استفاده
از پردازندههای گرافیکی) (GPUبهرای افهزای
است که در این پژوه

سهرعت محاسهباتی

از این قابلیت نیز استفاده شد.

الگوریتم حل روش عددی نیز در شکل ( )2نمای

داده شده است.

تعریف ذرات محاسباتی و
جایابی اولیه تصادفی آنها.

اعمال شروط اولیه (سرعت
و دمای اولیه ذرات به آنها
داده میشود).

ذراتی که باید تغییر فاز دهند

در هر گام زمانی و برای هر

مشخص میشوند .گام زمانی بعدی

ذره ،ذرات همسایه آن

آغاز میگردد.

مشخص میشود.

مکان و سرعت هر ذره برخوردکننده

سرعت هر ذره هوا براساس

به سطح براساس معادالت کنترل
برخورد بروزرسانی میشود.

حل معادله ناویر -استوکس
به دست میآید.

مکان تمامی ذراتی که به سطح

سرعت هر ذره  SLDبراساس

برخورد نکردهاند براساس سرعت

میزان نیروی درگ اعمالی

لحظهای آنها بروزرسانی میشود.

به آن به دست میآید

فشار هر ذره هوا طبق
معادله حالت گسسته شده
به دست میآید.

تشکیل یخ بر روی سطوح در معرض جریان حاوی قطرات فوق سرد...

جدول  .1مؤلفههای عددی مختلف بهکار رفته در شبیهسازی.

جدول  .2شروط مرزی و اولیه اعمالی در روش حل عددی.

دانستیه هر ذره هوا از حل
معادله پیوستگی به دست میآید.

شکل  .2الگوریتم حل پیادهشده.
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شکل مقدار بازده کلهی جمهعآوری بهرای اعهداد مختلهف اسهتوکس

 .4راستیآزمایی نتایج
قسمت اعظم پژوه هایی کهه در مهورد تشهکیل یهخ روی سهطوح
انجام گرفته مربوط به تشکیل یخ روی ایرفویلها بوده است .شهرایط
ایرفویل عموماً بهصورتی است که جریان روی آن درهم است .همین
تفاوت اساسی موجب شده است که امکان مقایسه بین نتایج پژوه
حاضههر و پههژوه هههای گذشههته در زمین هۀ تشههکیل یههخ بهههراحتههی
وجود نداشته باشد .همچنین نتایج موجود در مقهاالت و گهزارشهها
ا لب در مورد تشکیل یخ روی سطوح الباً همراه با برخی از شرایط
متفاوت(علیالخصو
با این حا در این بخ
این پژوه

شهبیهسهازی دو بعهدی و حالهت پایها) اسهت.
سعی شده است تا حهد امکهان بهین نتهایج

و پژوه های پیشین مقایسه انجام گیرد.

برای بررسی صحت و دقت روش توسعه داده شده ،نتهایج حاصهل از
آن برای بازده کلی جمعآوری برای جریان روی کره با نتایج بهدست
آمدۀ پهولی و والتهرز[ ]11مقایسهه شهد .شهرایط ایهن شهبیهسهازی
بهگونه ای است کهه رژیهم جریهان خزشهی بهر جریهان حهاکم اسهت

2

گزارش شده است

۰

عدد استوکس همانطهور کهه مشهخص
حاضر و این پژوه

است همخوانی خوبی بین نتایج پژوه

دارد که نشان دهندۀ صحت و دقت مناسب روش توسهعه داده شهده
در پژوه

حاضر است.

 .5تفسیر و تحلیل نتایج
در شکل ( )4کانتورهای سرعت در زمانهای مختلف برای یک مورد
از شبیه سازیهای انجامشده نشان داده شهده اسهت .در ایهن مهورد
سرعت اولیۀ جریان هوا برابر با  ۹/1 m/sبوده است .با توجه به شهکل
تودۀ جریان هوا در اثر برخورد به مانع فیزیکهی تغییهر جههت داده و
در عین حا برخی از ذرات به سهطح برخهود کهردهانهد .اثهر حضهور
مانع فیزیکی بر تشکیل مسهیر جریهان حتهی بعهد از عبهور از مهانع
به خوبی مشخص است.

( .(Re =۹/3این مقایسه در شکل ( )3نشان داده شده است .در ایهن

1
0/ 9
0/ 8
0/ 7

پلییر و والترز []7
0/ 5
پژوهش حاضر

0/4
0/3
0/ 2
0/ 1
0
10

عدد استوکس

شکل  .3اعتبار سنجی روش بهکار رفته در این پژوهش.
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1

بازده جمعآوری

0/ 6

100

وجهود

تشکیل یخ بر روی سطوح در معرض جریان حاوی قطرات فوق سرد...

شکل  .4کانتور سرعت جریان گذرنده از روی مانع فیزیکی برای یک مورد از شبیهسازی.

 1-5اثر عوامل مختلف بر بازده جمعآوری

بازده جمعآوری محلی میشود  .دلیل این امر این است که با افزای

همهانطهور کههه مشهخص اسههت عوامهل مختلفهی بههر میهزان بههازده

عدد استوکس میزان تمایل قطرات به حرکت در مسیر مستقیم خود

جمعآوری سطح مؤ ثر است .نمود جمیع این عوامل در عدد بی بعهد

بیشتر میشود و میزان همراهبری قطرات بهوسیلۀ هوا کمتر میشود.

استوکس خیصه شده است .در شکل ( )۲نتهایج شهبیهسهازی بهرای

مییابد.

در نتیجه میزان بازده جمعآوری کلی و محلی هر دو افزای

بازده محلی جمعآوری در سه میزان مختلف عدد استوکس گهزارش
شده است .مطابق این شکل مشخص است که میزان بازدهی محلهی

 2-5اثر عوامل مختلف بر میزان تشکیل یخ

جمعآوری در مرکز جسم بیشتر و به سمت کنارهها کمتر مهیشهود.

همان طور که بیان شد بسهته بهه شهرایط انتقها حهرارت بخشهی از

عهدد اسهتوکس شهود ،ملهل

قطراتی که به سطح برخورد کردهاند ممکهن اسهت دوبهاره بهه مهایع

میهزان

تبدیل شوند .میزان متوسط جهز جرمهی قطهرات کهه دوبهاره مهایع

همچنین هر عاملی که موجب افهزای
افزای

قطر قطرات یا افزای

سرعت نسبی منجر به افزای
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میشوند بستگی به میهزان شهار حرارتهی سهطح دارد .در شهکل ()2

این شار حرارتی را نداشته است .ایهن مؤلفهه در واقهع نشهاندهنهدۀ

میزان متوسط جز جرمی قطرات که بهصورت یخ روی سهطح بهاقی

درصد کلی از قطرات است که بهصورت یخ در هر قسهمت از جسهم

ماندهاند ،در شارهای گرمایی مختلهف سهطح بهرای وقتهی کهه عهدد

تشکیل شده است.

استوکس برابر با  3بوده است نشان داده شده است .همانطور کهه از

برای بررسی دقیقتر نحوه تشکیل یخ روی سهطح ،میهزان جهز یهخ

شار گرمایی تها حهد مشخصهی (حهدود

تشکیلشده در نقاط مختلف سطح محاسهبه و در شهکل ( )۲نشهان

جهز یهخ تشهکیل

داده شده است .برای این دسته از شبیهسازیها میزان شار حرارتهی

شده نداشته است .دلیل این امر در واقع این است که میزان این شار

سههطح  4۲۹۹وات بههر مترمربههع بههوده اسههت .منظههور از جههز یههخ

بهوسیلۀ سازوکارهای انتقا حرارت موجود در سهامانه خنلهی شهده

تشکیلشده کسهری ا ز قطهرات برخهورد کهرده بها سهطح اسهت کهه

شکل مشخص است افزای

 2۲۹۹وات بر مترمربع) تأثیر چندانی بر کهاه

است؛ اما بعد از این مقدار با افزای
کاه

شهار میهزان یهخ تشهکیلشهده

بهصورت یخ روی سطح شکل گرفتهاند.

مییابد؛ چرا که انتقا حرارت جابهجایی توانایی خنلیکهردن

1/2
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شکل  .5اثر عدد استوکس و فاصلۀ نسبی از مرکز جسم بر میزان بازده محلی جمعآوری.

1

0/ 6
0/4

جزء جرمی یخ تشکیل شده

0/ 8

0/ 2
0
6000

4000

2000

0

شار حرارتی سطح (وات بر متر مربع)

شکل  .6درصد یخ تشکیل شده روی سطح در سرعتهای نسبی مختلف بین هوا و مانع فیزیکی.
67

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستم ـ شماره صد و پانزده ()1044

داده شده است .همان طور که مشخص اسهت در نقهاط مرکهزی کهه

اسههت کههه برخههورد کههرده و تبههدیل بههه یههخ شههدهانههد بهها اف هزای
مهییابهد .جهز جرمهی یهخ تشهکیلشهده

بازده جمعآوری ذرات بیشتر بوده است میزان جز یخ تشکیل شهده

شار حرارتی سطح کاه

نیز بیشتر است و این مقدار به سمت کنارهها کمتر میشود .در واقع

نیز در مرکز بیشتر و در کنارهها کمتر است .بهازده کلهی تجمهع یهخ

در نقاطی که میزان بیشتری از ذرات برخهورد داشهته انهد ،بههدلیهل

نیز که در واقع حاصلضهرب بهازده جمهعآوری و جهز جرمهی یهخ

تجمع ذرات سرد ،توانمندی شار حرارتی در حذف یخ کمتهر بهوده و

تشکیل شده است ،در وسط بیشتر و در کنارهها کمتر است.

نسبت بیشتری از ذرات نیز به صورت یخ تشکیل شدهاند .در همهین
شکل بازده کلی تشکیل یخ نیهز کهه در واقهع حاصهل ضهرب بهازده
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