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Abstract
Static mixers are applied for increasing the mixing in chemical
reactors as well as for increasing the heat transfer coefficient in
heat exchangers. In the study, fluid flow characteristics in tubes
equipped with modified static mixers with different geometric
parameters were investigated by computational fluid dynamics.
The classic twisted tape, perforated twisted tape, and V-Cut twisted
tape were evaluated for Reynolds numbers between of 3000 to
19000. The fluid flow and pressure drop for the mixers were
investigated. The validated simulation results were employed to
train the artificial neural network model. Reynolds number and
geometric parameters of the mixers were used as input variables of
the neural network for predicting the friction factor. The model
accuracy for estimating the friction factor was investigated and
a relative error of less than 1% was obtained. The main relative
errors for all data in classical, V-Cut, and perforated twisted tape
were 0.75%, 0.57%, and 0.52%, respectively, and for validation
data were 1.1%, 0.92%, and 0.62%. 30% of the data were
randomly selected for the neural network to prove the model
validity.
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چکیده
همزنهای استاتیک تجهیزاتی برای آمیزش در راکتورهای شیمیایی و افزایش ضریب انتقال
حرارت در مبدلهای حرارتی هستند .در این تحقیق مشخصههای جریان سیال در لولههای
مجهز به همزنهای استاتیکی اصالحشده با ابعااد هندسای متوااوت باا روش شابیهساایی
دینامیک سیاالت محاسباتی بررسی شده است .همزنهای نوارپیچیدۀ کالسیک ،نوارپیچیدۀ
حورهدار و نوارپیچیدۀ  V-Cutبرای اعداد رینولدی  0333تا  10333بررسای شادند .الگاوی
جریان و افت فشار برای جریان سیال بر روی این همزنها بررسی شاد .ها چناین پاا ای
تأیید اعتبار نتایج شبیهسایی ،دادههای بهدست آماده بارای آماویش مادل شابکی عصابی
مصنوعی استواده شد .عدد رینولدی و مؤلوههای هندسای همازنهاا باهعناوان مت یرهاای
ورودی شبکی عصبی برای تخمین ضریب اصاککا اساتواده شادند .کاارایی مادلهاا در
تخمین ضریب اصککا ارییابی شد که نتایج بیانگر خکای نسبی کمتر ای  1درصد اسات.
خکای نسبی برای کلیی دادهها در حالت کالسایک V-Cut ،و حوارهدار باهترتیاب ،%3/57
 %3/75و  %3/72و برای دادههای ارییابی به ترتیب  %3/02 ،%1/1و  %3/22به دسات آماد.
 03درصد دادهها به طور تصادفی برای ارییابی شبکی عصبی در نظر گرفتاه شاد کاه د ات
باالی تخمین آنها اعتبار مدل را اثبات میکند.
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مقایسۀ عملکرد هیدرودینامیکی سه نوع همزن

مقـــالـــه پـــژوهشـــی

امانی و بیگزاده – صص19-901 :.

مقایسۀ عملکرد هیدرودینامیکی سه نوع همزن استاتیکی...

 .9مقدمه

با نوار مور) و ساده عملکرد انتقال حرارت بهتاری دارد .ها چناین

ه ینهای استاتیک ای اجزای ساکن متعاددی کاه در یاک لولاه یاا

افزایش مقدار اتیلن گلیکول در آ) ،بر عملکرد انتقال حارارت تاأثیر

کانال ثابت نصب شدهاند ،تشکیل شده اسات .هاد ایان تجهیازات

منوی میگذارد .نیز استواده ای همزنهای نوار پایچخاورده باهطاور

تقسی  ،چرخش و سپا ترکیب مجدد جریانهاای ورودی اسات .ای

چشمگیری ضریب اصککا

را افزایش میدهند ،درحالیکاه مقادار

آنجااایی کااه در هماازنهااای اسااتاتیک هاایچ ساامت متحرکاای

اتیلن گلیکول در مخلوط ،تأثیر چشمگیری بر ضاریب اصاککا

وجود ندارد ،تنها توان مورد نیای ای پمپ خارجی ،برای غلبه بار افات

همان عدد رینولدی ندارد.

فشار تولید شده ای عناصر اختالط و حرکت سیال است[ .]1اخاتالط

کمار و همکاران[ ]10به بررسی عملکرد حرارتای یاک همازن ناوار

نادرست می تواند منجر به کیویت پایینتر محصوالت و درنتیجه نیاای

پیچخوردۀ حوره دار مثلثی شکل با برش  Vدر مبدل حرارتی دو لوله

به سامانههای جداسایی پیشرفتهتر شود که به نوبی خود هزینههاای

پرداختند و نتایج حاصل را با همزن نوار پایچخاوردۀ سااده مقایساه

مدیریت پسماند را افزایش میدهد؛ بنابراین آمیختن ،به عناوان یاک

کردند؛ آنها دریافتند که همزن مورد بررسی عملکرد حرارتی بهتری

عمل مداوم در همزنهای اساتاتیک انجاام مایشاود[ .]2دینامیاک

را نشان میدهد؛ ییرا جریان چرخشی بهتری را ایجاد میکند که باه

سیاالت محاساباتی ( 1 )CFDابازاری اساسای و مها در پایشبینای

اختالط بهتر مایع در نزدیکی دیوارهها و منکقای مرکاز لولاه کماک

دینامیک سیال ،انتقال حارارت و انتقاال جارم و همچناین سارعت

میکند.

در

اساسی ای روناد

همزنهای اساتاتیک موجاب افازایش آشاوتگی جریاان و درنتیجاه

مخلوط کردن است کاه در صانایع مختلا باه کاار مایرود[.]0،0

افزایش اختالط و انتقال حرارت میشاوند .باا ایانحاال وجاود ایان

بنابراین CFD ،مایتواناد باا موفقیات در طراحای و تجزیاهوتحلیال

همزنها در کانال منجر به افزایش افت فشار و نیروی پمپاژ میشاود

تجهیزاتی مانناد همازنهاای اساتاتیک اساتواده شاود .ها چناین

که ضرورت بررسی این مورد را نشاان مایدهاد .در ایان ساامانههاا

شبکههای عصبی مصنوعی با استواده ای تعاداد ییاادی ای مؤلواههاا

توسعی مدلهایی مانند شبکی عصبی مصنوعی که ابلیت پیشبینای

(وین و بایاس) ادراند داده های هد را در تجهیزات مهندسای_ باا

باالیی دارند می تواند بسیار موید باشد .در ایان تحقیاق ساه همازن

د ت باال_ تخمین بزنند.

نوارپیچیاادۀ کالساایک ،حواارهدار و  V-Cutبااه کمااک شاابیهسااایی

لیو و همکاران[ ]7و باومن و همکاران[ ]2بهترتیب مکالعات عددی و

دینامیک سیاالت محاساباتی بررسای و تحلیال شادند .در آخار باا

همزن های اساتاتیک SMX

بهکارگیری نتایج شبیهسایی  ،CFDسه مدل شبکی عصبی مصانوعی

انجاام دادناد .بسایاری ای مکالعااات در مااورد طراحای هماازنهااای

برای پیشبینی ضریب اصاککا

آماویش داده شاد .شابکی عصابی

استاتیک جدید یا اصالح همزن هاای اساتاتیک موجاود در مقیااس

شبینی نتاایج داشاته باشاد،
مصنوعی برای اینکه د ت باالیی در پی 

آیمایشگاهی مربوط به جریانهای آرام که در آن تأثیر عواملی مانناد

نیایمند دادههای ییاادی بارای آماویش اسات؛ باه هماین دلیال ،ای

تی ه ،شکل ،تعداد عناصر و سایر عوامل طراحی باهوسایلی ابزارهاای

دادههای حاصل ای شبیهسایی  CFDبهعنوان ورودی شابکی عصابی


عددی ارییابی شده است وجود دارد[ .]5-11سینگ و همکاران[]12

استواده شد ،که تعداد دادۀ ییادی را فراه میآورد .این امر عالوه بر

مؤلوههاای مختلا طراحای همازنهاای  ،SMXیعنای ( Npتعاداد

دادههاای
ایجاد یک مدل شابکی عصابی د یاق ،ماوجببینیاایی ای 

میلههای عرضی در هر عنصر) و ( Nxتعداد میلههاای طاولی در هار

نهها را نیز به دنبال دارد.
آیمایشگاهی میشود و کاهش هزی 

بخشیدن به طراحی تجهیزات و بهدستآوردن در

تجربی را برای اندایهگیری افت فشار در

عنصر) بهوسیلی  CFDتجزیهوتحلیل و متعا باً بهینهسایی شد.
داگدور و اوییهان[ ]10به بررسی افزایش انتقال حرارت با استواده ای

 .2مدلسازی دینامیک سیاالت محاسباتی

همزنهای نوار پیچخوردۀ اصالح شده (ساده ،حوارهدار و ماور)) در

شکل ( )1ابعاد هندسی همزن استاتیک بررسیشده را نشان میدهد.

مقااادیر متواااوت نساابت حجم ای ات ایلن گلیکااول و آ) پرداختنااد.

در این شکل  Wکر همزن استاتیک H ،طول یک عنصر اختالط یاا

مشخص شد که استواده ای همزن نوار پیچخوردۀ حورهدار در مقایسه

فاصلی مرکز تا مرکز دو عنصر اختالط و  Dکر لولاه اسات .در ایان

1. Computational Fluid Dynamics
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ه چنین ساه نسابت کار ( )W/Dدارای مقاادیر  3/0و  3/2و 3/1

کر همزن d ،کر حورۀ ایجادشده در همزن و  sفاصالی مرکاز یاک

بررسی شدند .به این ترتیب  0همزن نوارپیچیدۀ کالسایک طراحای

حوره تا مرکز حورۀ بعدی است .در همزن حوره دار باه بررسای ساه

شد .شکل ( )2همزنهای نوار پیچیادۀ کالسایک را در نسابت کار

نسبت فاصله ( 1/7 ،1 )s/Wو  2و ه چنین هوت نسبت کر ()d/W

 3/1برای نسبتهای پیچش مختل نشان میدهاد .شاکل ( )0ناوار

 3/7 ،3/0 ،3/0 ،3/2 ،3/1 ،3/37و  3/2پرداخته شده است.

شکل  .1ابعاد همزن نوارپیچیدۀ کالسیک.
Figure 1. Dimensions of the classical twisted tape.

امانی و بیگزاده – صص19-901 :.

مکالعه سه طاول پایچش ( )H/Dدارای مقاادیر  1 ،3/57و  1/27و

پیچیدۀ حوره دار مورد بررسی را

مقایسۀ عملکرد هیدرودینامیکی سه نوع همزن استاتیکی...

نشاان مایدهاد .در شاکل (W ،)0

شکل  .2طول پیچش های مختلف همزن نوارپیچیدۀ کالسیک در نسبت قطر .0/8
Figure 2. Classical twisted tapes with different pitches in the ratio of 0.8.

شکل  .3ابعاد همزن نوارپیچیدۀ حفرهدار.
Figure 3. Dimensions of the perforated twisted tape.
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مقایسۀ عملکرد هیدرودینامیکی سه نوع همزن استاتیکی...

در شکل ( )0هوت همزن استاتیک با کر حورههاای مختلا بارای

برش ( )w/Wدارای مقادیر  3/07و  3/07و  3/77و سه نسبت عمق

حالت نسبت فاصله  1/7نشان داده شده اسات .باا توجاه باه شاکل

برش ( ) دارای مقاادیر  3/0و  3/0و  3/7بررسای شادند؛ باه ایان

بیشترین نسبت کار  3/2اسات و افازایش نسابت کار منجار باه

ترتیب در مجموع  0همزن  V-Cutطراحی شد.

ای بین رفتن پرههای مارپیچی همزن خواهد شد و سامانه باه سامت

شکل ( )2همزنهای  V-Cutرا برای نسبت پهناهاای بارش  3/07و

حالت لولی بدون همزن خواهد رفت.

 3/07و  3/77با نسبت عمق ثابت  3/7نشاان مایدهاد .دروا اع باا

در شکل ( )7همزن  V-Cutو ابعاد هندسی ماورد بررسای آن نشاان

افزایش نسبت پهنا ،اعده مثلث افزایش مییابد و موجاب بازر تار

داده شده است .برای همزن  W ،V-Cutکر همزن w ،پهنای بارش

شدن برش خواهد شد.

و

ارتواع یا عمق برش است؛ برای این همزن ساه نسابت پهناای

شکل  .4همزنهای نوارپیچیدۀ حفرهدار برای نسبت فاصله  1/5و قطر حفرۀ متفاوت.
Figure 4. Perforated twisted tapes with the ratio of 1.5 and different cavity diameters.

شکل  .5ابعاد همزن نوارپیچیده .V-Cut
Figure 5. Dimensions of the V-Cut twisted tape.
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اهمیت است؛ در همزنهای مورد نظار باا توجاه باه ایانکاه شادت

مش در این نقااط انجاام شاد .شاکل ( )5ماشبنادی همازنهاای

ت ییرات سرعت در نزدیکی دیوارهها ،حورهها و برشهای ایجاد شاده

نوارپیچیدۀ کالسیک ،حورهدار و  V-Cutرا نشان میدهد .با توجه باه

بیشتر است و به د ت بااالتر محاسابات در ایان ناواحی نیاای اسات،

پیچیدگی هندسههاای ماورد بررسای ،ماشبنادی مناساب ای ناوع

مشبندی در این نقاط به صورت ریزتر و با تراک بیشاتر انجاام شاد.

چهاروجهی با مشهای غیرمنظ انتخا) شد.

امانی و بیگزاده – صص19-901 :.

سامانی مورد بررسی اسات .کیویات و انادایۀ شابکههاا بسایار حاازز

حورهها و اطرا برشها مشبندی با یاک روناد افزایشای در انادایۀ

مقایسۀ عملکرد هیدرودینامیکی سه نوع همزن استاتیکی...

یکی ای مراحل مه در فرایند شبیهسایی به روش  ،CFDمشبنادی

بدین منظور ،با تعری انادایۀ ماش مناساب در نزدیکای دیاوارههاا،

شکل  .6نسبت پهناهای مختلف برش همزن نوارپیچیده  V-Cutبا نسبت عمق ثابت .0/5
Figure 6. Ratio of different cutting widths of V-Cut twisted tape with constant depth ratio of 0.5.

شکل  .7مشبندی همزنهای نوارپیچیدۀ کالسیک ،حفرهدار و .V-Cut
Figure 7. Mesh of the classic, perforated, and V-Cut twisted tape mixer .
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مقایسۀ عملکرد هیدرودینامیکی سه نوع همزن استاتیکی...

معادالت پیوستگی و حرکت با استواده ای روش حجا محادود حال

فشار خروجی هستند .فشار خروجی برابار فشاار اتمساوری در نظار

میشوند؛ معادالت ذکر شده به شرح ییر بیان میشوند:

گرفته شد .شرای ،عملیاتی فشار نسبی صور بارای ساامانه باه کاار
رفت .الگوریت  SIMPLEبرای رابکی فشاار و سارعت اساتواده شاد.

()1

∇. (𝜌𝐕) = 0

معادلی فشار ای تکنیک استاندارد و معادلی مومنتاوم ای تکنیاک حال
درجی دوم حل شدند .حل معادالت و انجام محاسبات شروع میشود
و محاسبات تا یمان همگرایی نتایج ادامه خواهد یافت .معیار سنجش

و معادلی مومنتوم یا حرکت:

همگرایی نتایج در فرایند مدلساایی ،مقادار خکاای کمتار ای 13-7
()2

𝐠𝜌 ∇(𝜌𝐕𝐕) = -∇P + ∇ ∙ [𝜇∇𝐕] +

درنظر گرفته شد.
استقالل ای مش یکی ای مراحل با اهمیت در مدلسایی  CFDاسات.

در این معادالت  𝜇, 𝜌, 𝐠, 𝐕, Pبهترتیب فشار ،بردار سرعت متوسا،،

بدین منظور افت فشار بهدستآمده ای شبیهسایی برای همازن ناوار

بردار شتا) جاذبه ،چگالی و گران روی دینامیکی هساتند .فرضایات

پیچیدۀکالسیک (نسبت پیچش  1و نسبت کر  )3/1برای مشهای

کلی مدل مورد استواده عبارت اسات ای :جریاان تاک فاایی ،حالات

مختلا در شااکل ( )1نشااان داده شااده اسات .طبااق شااکل باارای

پایدار ،سیال غیر ابل تراک  ،ه دما و بدون هیچ گونه واکنشی .سیال

مااشهااای بیشااتر ای  237177ت یی ار چشا گی اری در افاات فشااار

مورد نظر آ) باا جارم ویا ۀ  001/2 kg/m3و گاران روی دیناامیکی

بهدستآمده مشاهده نشد و تعاداد ماش  237177باهعناوان ماش

) 3/331330 kg/(m.sدر نظاار گرفتااه شااد .بااا توجااه بااه محاادودۀ

بهینه انتخا) شد .ه چنین برای با ی همزنهاا نیاز ماشبنادی در

شااد.

محدودۀ  233333تا  213333تعیین شاد .ت ییارات کمتار ای یاک

نرمافزار برای سیال آ) ،حل و شارای ،ماریی الیم
معادالت به وسیلی 

درصد برای افت فشار بهعنوان معیار اندایۀ مش بهینه رار گرفته شد

برای سامانه تعری شدند .شرای ،ماریی در نظار گرفتاهشاده بارای

و برای مرحلی بعد ای تعداد مش بهینی  237177افت فشاار کمتار ای

ورودی و خروجی جریان سیال در لوله ،باه ترتیاب سارعت ورودی و

 %1ت ییر کرد.

عادد رینولاادی ( )10333-0333رژیا جریاان آشااوته فاار

شکل  .8استقالل از مشبندی سامانه.
Figure 8. Mesh independency.
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به پیشبینی توابع پیچیده و غیرخکی هستند؛ این مادلهاا ای یاک

ییاد نرونها اگرچه میتواند باعث افزایش د ت در دادههای آمویشی

الیی ورودی و یک الیی خروجی و ه چنین یک یا چندالیی مخوی یا

شود ،ممکن است باعث پدیدهای به نام حوظکردن دادهها باهوسایلی

پنهان تشکیل شدهاند که هر کدام چندین نرون دارند .ای نظر تئوری،

مدل شود .این پدیده یمانی رخ میدهد که مادل ایجادشاده خیلای

مدل شبکی عصبی مصنوعی سه الیه با تعداد نارونهاای مناساب در

پیچیده شود (منظور افزایش تعداد وینها و بیااسهاسات) .در ایان

الیی پنهان (میانی) میتواند به تخمین تقریباً هر عملکارد غیرخکای

حالت مدل امکان پیشبینی دادههایی غیار ای دادههاای آمویشای را

بپرداید[ .]17با اینحال ،گاهی او اات اساتواده ای الیاههاای پنهاان

نخواهد داشت[ .]12در این تحقیق برای تعیین تعداد بهینی نرونهاا

بیشتر منجر به پیشبینی د یقتری خواهد شد .نرونهایی که در هر

روش سعی و خکا به کار رفته است .در این روش تعداد مختلوای ای

الیه وجود دارند به نرونها در الیی مجااور متصالاناد و ادرت ایان

نرونهای پنهانی ،استواده و در پایان تعداد نرون مناسب برای مادل

اتصاالت با توجه به مقادار وینهاا تعیاین مایشاود .ایان اتصااالت

تعیین میشود .فرمولهای به کار رفته برای تعیین خکا عبارتاند ای:

بهه پیوسته در نهایت منجر به ارتباط منکقی بین ورودی و خروجی

متوس ،خکای نسبی ( ،)MREمتوس ،مربع خکا ( ،)MSEمجماوع
2

میشوند .در شبکی عصبی سیگنالها بهوسیلی اتصااالت نارونهاا در

خکای مربع ( )SSEو کسر مکلق واریانا (  )Rکاه باهصاورت ییار

الیههای مجاور انتقال داده میشوند .در پایان خروجی شبکی عصابی

حسا) میشوند:

مصنوعی با رابکی ییر به دست میآید:
() 2
()0

}

])

∑( [

)

|

|

∑

(

) (
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شبکههای عصبی با بهکارگیری تعداد ییادی ای مؤلوههای خود اادر

میانی بل ای آمویش شبکی عصبی مصنوعی موجاود نیسات .تعاداد

مقایسۀ عملکرد هیدرودینامیکی سه نوع همزن استاتیکی...

 .3مدلسازی شبکۀ عصبی مصنوعی

به طورکلی روشی برای بهدستآوردن تعداد بهینای نارونهاا در الیای

∑{
)

()5

∑

(

در این رابکه  Yپاسخ نهایی مدل X ،ورودی مدل W ،وین b ،بیاس،
 nتعداد نرونهایی که در الیی پنهان وجود دارند m ،تعداد مت یرهای

N

SSE   (t i  yi )2

()1

i 1

ورودیها و  k, j, iهرکدام باه الیاههاای ورودی ،پنهاان و خروجای
مرتب ،هستند F .تابع تبدیل شبکه است کاه بارای نرماالیزهکاردن
2

دادههای خروجی هر نرون مور به کار میرود.
تعداد نرونهای موجود در الیههاای ورودی و خروجای یاک شابکی
عصبی مصنوعی به ترتیب با توجه باه مت یرهاای ورودی و خروجای
تعیین میشود ولی در الیی پنهان تعداد مختلوی نرون میتواند وجود
داشته باشد که تعیین تعاداد آن موضاوع بسایار مهمای در فرایناد
مدلسایی است .تابع تبدیل تان انات هایپربولیاک سایگموزید بارای
نرمالیزهکردن الیی پنهان و ای تابع خکی برای الیی خروجی اساتواده
شد ،توابع نامبرده بهصورت ییر تعری میشوند:

()0

)  yi

N

i

 (t
i 1

N

2

)  (t
i

R 1
2

i 1

در معادالت  Nتعداد دادههاا t ،دادۀ هاد (شابیهساایی) ،و  yدادۀ
پیشبینی شده است .برای تعیین وینها و بیاسها و آماویش شابکی
عصابی مصانوعی ای تکنیاک آمویشای پااانتشاار خکاا باه شایوۀ
لونبر  -مارکورت ] -[15-10که یکی ای د یقتارین شایوههاسات-
استواده شد .ای مجموع دادههای شبیهساییشده 53 ،درصد دادههاا

()0

) (

()7

) (

برای آمویش مدل و با یماندۀ آنها بارای ارییاابی و صاحتسانجی
شاابکی عصاابی اسااتواده شااد و در آخاار اعتبااار ماادل هنگااامی
تعیین میشود که ادر باشاد دادههاایی را ها کاه در آماویش آن
شرکت نکردهاند با د ت مناسبی پیشبینی کند 03 .درصد دادههای
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مقایسۀ عملکرد هیدرودینامیکی سه نوع همزن استاتیکی...

شبیهسایی شده (با روش  )CFDبرای ارییابی مدل اساتواده شادند.

استواده شد .رابکی بالسیوس با فرمول ییر تعری میشود:

با مقایسی خکای نسبی دادههای آمویش و ارییابی باه اعتباار مادل
پی برده میشود.

()12

 .9بحث و بررسی نتایج

نتایج ضریب اصککا

 9-9نتایج دینامیک سیاالت محاسباتی

 0333تا  10333در لولای سااده و نتاایج باهدسات آماده ای رابکای

برای تحلیل سادهتر افت فشار سیال درون لولهها ،نتایج شبیهساایی

بالسیوس در شکل ( )0نشاان داده شاده اسات .باتوجاه باه شاکل،

 CFDبه صورت اعداد بدون بعد ارازه شد .عدد بدون بعاد رینولادی باا

اختال ضریب اصککا

داخل لولی ساده در مقابل رابکی بالسایوس

بهکارگیری معادلی ییر ابل محاسبه است:

مقدار ک و ابل بول است (بهخصوص در اعداد رینولدی باال).

برحسب عدد رینولدی ،برای عدد رینولادیهای

نمودارهای بردار جریان سیال در لولی ساده و لولی مجهاز باه همازن
()13

Re=ρVD/μ

نوارپیچیاادۀ کالساایک ،حواارهدار و  V-Cutدر شااکل ( )13مقایسااه
شدهاند .پیداست که در لولی بدون همزن ،جریاان ،مساتقی و بادون

 ρچگالی سیال V ،سرعت سیال μ ،گرانروی دینامیک و D

تالط است و در لولی مجهز به همزن نوارپیچیدۀ کالسایک ،جریاانِ

کاار لولااه اساات .باارای تحلیاال هیاادرودینامیک ساایال در طااول

چرخشی و مارپیچی ایجاد میشود .این پدیده منجار باه آمیختگای

اساتواده

بهتر مایع بین دیوارههای لوله و مناطق مرکزی نیشود .ه چنین در

در اینجا

همزن های نوارپیچیده ای عدد بدون بعد ضاریب اصاککا

سمتهای حوارهدار الگاوی جریاان باین جریاانهاای چرخشای و

میشود:

شعاعی است؛ به این شاکل کاه در نزدیکای دیاواره همانناد همازن
کالسیک جریان چرخشی و در اطرا حواره و نزدیاک مرکاز لولاه،

()11

جریانهای محوری و شعاعی حاک است؛ لذا این پدیده باه اخاتالط
در اینجا  ∆Pافت فشار سیال و  Lطول لوله است .برای اعتبارسنجی

بهتر مایع در این همزنها نسابت باه همازنهاای کالسایک منجار

نتایج شبیهسایی ،ای مقایسی نتاایج لولای سااده باا رابکای بالسایوس

میشود.

شکل  .9مقایسۀ نتایج شبیهسازی و رابطۀ بالسیوس.
Figure 9. Comparison of modeling results and Blasius equation.
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19-901 :.امانی و بیگزاده – صص

...مقایسۀ عملکرد هیدرودینامیکی سه نوع همزن استاتیکی

(a)

(b)

(c)

(d)
( همزن استاتیک کالسیکb) ( لولۀ بدون همزن استاتیکa)  مقایسۀ بردارهای جریان در داخل لوله؛.10 شکل
.V-Cut ( همزن استاتیکd) ( همزن استاتیک حفرهدارc)
Figure 10. Comparison of flow vectors inside the tube (a) Plain tube, (b) Classical twisted tape,
(c) Perforated twisted tape, d) V-Cut twisted tape .
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در همزن  V-Cutنیز همانند شکل دو الگوی جریان چرخشی (یکای

عبارت است ای :عدد رینولدی ،نسبت کار و نسابت طاول پایچش .

بهدلیل وجود برش  V-Cutو دیگری بهدلیل مارپیچ بودن همزن) رخ

برای مدلسایی همزن حورهدار مت یرهای ورودی چنین است :عادد

می دهد که باعث تالط بیشتر در نقاط برشدار و این امر به اختالط

رینولدی ،نسبت کر و نسبت فاصله و برای همزن  V-Cutمت یرهاای

بیشااتر منجاار ماایشااود .شااکل ( )11ت ییاارات ضااریب اصااککا

ورودی عبارت است ای :عدد رینولدی ،نسابت پهناای بارش و نسابت

بهدستآمده نسبت به ت ییارات عادد رینولادی را نماایش مایدهاد.

عمق برش .پیش ای آمویش مدل برای افازایش سارعت مادلساایی

مشاهده میشود که افزایش عدد رینولدی بهطور کلی موجب کااهش

دادهها بین  3تا  1نرمالیزه شدند .ای مجموع دادههاای شابیهساایی

خواهااد شااد و در هماازن نوارپیچیاادۀ کالساایک

شده 53 ،درصد دادهها برای آمویش شبکی عصابی و ای باا ی آنهاا

بیشتر ای حالت بدون همزن است.

برای اعتبارسنجی مدل استواده شد .با بهکارگیری روش سعی و خکا

ضااریب اصااککا

در تمامی حاالت ضریب اصککا

با افزایش نسبت کار و کااهش نسابت پایچش ،ضاریب اصاککا

بهترتیب تعداد  5 ،5و  2نرون برای مدل شابکی عصابی مرباوط باه

افزایش میبابد؛ دلیل ایان موضاوع افازایش جریاانهاای چرخشای

همزن نوارپیچیدۀ کالسیک ،حوره دار و  V-Cutتعیین شد .مؤلوههای

بهدلیل بزر تر شدن کر همزن و افزایش عناصر اختالط است.

(وین و بیاس) مربوط به شبکی عصبی مصنوعی آمویش داده شده در

در تماامی حااالت

جدولهای ( )1تا ( )0ارازه شدهاند .با بهکاارگیری ایان مؤلواههاا در

در همزن نوارپیچیدۀ حورهدار ضاریب اصاککا

کمتر ای حالت کالسیک است؛ دلیل آن کاهش جریانهای چرخشای

معادلی ( )0میتوان ضریب اصککا

را در سامانههای ماورد بررسای

بهدلیل ایجاد جریانهای شعاعی و محوری اسات ،کاه ایان موضاوع

پیشبینی کرد.

به تالط بیشتر مایع

جدول ( )0تعداد دادههای بهکار رفته برای آمویش و ارییابی مدل در

ه یمان با کاهش افت فشار و ضریب اصککا

و در پایان به اختالط هرچه بهتر آن کمک کارده اسات .باا افازایش

همزنهای استاتیک را گزارش میدهد .تعداد دادههای استوادهشاده

افزایش یافته است و بیشترین ضریب

برای آمویش و ارییابی مدل در همزن کالسیک باهترتیاب  75و 20

مربوط به همزن باا نسابت فاصالی  2اسات کاه دلیال آن

داده هستند که باه صاورت تصاادفی ای باین کال دادههاای موجاود

V-Cut

انتخا) شدند .مقادیر متوس ،خکای نسابی و متوسا ،مرباع خکاا

بهدلیل ایجاد دو جریان چرخشای یکای باهدلیال وجاود بارشهاا و

( MSEو  )MREباارای تمااامی دادههااای نوارپیچیاادۀ کالساایک در

باه

جدول نشان داده شده است و مقاادیر پاایین خکاا بارای دادههاای

مراتب بیشتر ای همزن کالسیک است .مشخص شد که هرچه نسابت

ارییابی یعنای  %1/300و  7/00×13-2بارای  MREو  MSEکاه در

عمق برش بیشتر باشد جریان چرخشی ویتار و تالطا آن بیشاتر

آمویش مدل نقش نداشتند ،تأییدکنندۀ اعتبار مدل است .ه چناین

است.

تعداد دادههای استواده شده برای آمویش و ارییابی مادل در همازن

نسبت فاصله ،ضریب اصککا
اصککا

کاهش تعداد حورهها در داخل همزن اسات .در همازنهاای

دیگری به دلیل مارپیچ بودن همزن ،افت فشار و ضریب اصککا

بههمین دلیل ضریب اصککا

آن نیز بیشاتر و اخاتالط نسابت باه

حورهدار به ترتیب  100و  72داده درنظر گرفته و به طور تصاادفی ای

همزن کالسیک بیشتر است .ه چنین افزایش نسبت پهناای بارش

بین کل دادهها انتخا) شد .مقادیر خکا برای تمامی دادههای همزن

بهدلیل بزر تر شدن مجرای عباوری جریاان و کااهش سارعت در

نوارپیچیدۀ حوره دار در جدول نشان داده شده است و مقادار پاایین

و افات فشاار

خکا برای دادههای ارییابی یعنی  %3/22و  5/21×13-2برای  MREو

سمت باالیی برش ،سبب کااهش ضاریب اصاککا

 MSEکه در آمویش مدل نقش نداشتند ،تأییدکننادۀ اعتباار مادل

میشود.

اساات .در مااورد هماازن  V-Cutای  75و  20داده بااهترتیااب باارای
 2-9نتایج شبکۀ عصبی مصنوعی

آمویش و ارییابی مدل اساتواده شاد .مقاادیر خکاا بارای دادههاای

در این مکالعه نتایج شبیهسایی باهدساتآماده مرباوط باه ضاریب

آمویش ،ارییابی و خکای کلی در جدول نشان داده شده است .مقدار

در انواع مختل همزن های استاتیک نوارپیچیاده باا ابعااد

پایین خکا برای دادههای ارییابی یعنی  %3/021و  0/02×13برای

هندسی متواوت ،برای آمویش شبکی عصبی مصنوعی استواده شاده

 MREو  MSEتأییدکنندۀ اعتبار مدل است .مشاهده میشاود کاه

است .شبکه عصبی مصنوعی بهکارگرفتهشده بارای تخماین ضاریب

مادل عاالوه بار دادههاای آمویشای ،در تخماین دادههاای ارییاابی

اصککا

اصککا
011

-2

در همزن نوارپیچیدۀ کالسیک شامل ساه مؤلوای ورودی و

( 03درصد دادهها) نیز د ت باالیی دارد.
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)(a

)(b

)(c
شکل  .11مقایسۀ ضریبهای اصطکاک برحسب اعداد رینولدز در همزنهای استاتیک؛ ) (aهمزن استاتیک نوارپیچیدۀ کالسیک
) (bهمزن استاتیک نوارپیچیدۀحفرهدار ) (cهمزن استاتیک نوارپیچیدۀ .V-Cut
Figure 11. Friction factor versus Reynolds numbers in static mixers (a) Classical twisted tapes,
(b) Perforated twisted tapes, (c) V-Cut twisted tapes.
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Wji

bk=6.3366

Neuron

w/D

H/D

bj

Re

Wkj

1

0.4777

-11.1918

7.6394

8.1807

-0.3654

2

5.4787

-0.8291

3.3943

-5.2960

-0.0234

3

6.3372

-0.9298

0.3997

3.5919

-6.5584

4

2.5582

18.3314

-8.2748

-7.3389

0.115163

5

3.5413

-11.8934

-2.9430

4.3236

-0.0686

6

8.58

10.45

2.23

3.1786

0.6790

7

-1.2239

7.0599

-9.6880

5.0286

0.0165

. وزنها و بیاسها برای پیشبینی ضریب اصطکاک در همزن نوارپیچیدۀ حفرهدار.2 جدول
Tabel 2. The weights and biases for prediction of friction factor in the perforated twisted tape.

Neuron

Wji

s/w

d/w

Re
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Tabel 1. The weights and biases for prediction of friction factor in the classical twisted tape..
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. وزنها و بیاسها برای پیشبینی ضریب اصطکاک در همزن نوارپیچیدۀ کالسیک.1 جدول

bk=2.9605

bj

Wkj

1

3.4058

0.2830

-12.7370

12.6849

1.1502

2

-0.1038

-11.2262

-2.9525

3.5909

-0.0295

3

-0.1473

0.1093

-16.4832

2.0735

0.0402

4

5.6340

1.5674

-1.4690

-4.6127

-0.10813

5

3.9665

0.2206

-7.5312

7.3963

-1.4119

6

2.80

-10.95

-2.69

8.2076

-0.0341

7

7.7357

-0.2333

0.2480

1.0315

-2.5825

.V-Cut  وزنها و بیاسها برای پیشبینی ضریب اصطکاک در همزن نوارپیچیدۀ.3 جدول
Tabel 3. The weights and biases for prediction of friction factor in the V-Cut twisted tape.

Wji
Neuron

bk=0.7918
de /W

w/W

bj

Re

Wkj

1

4.5514

-7.5972

3.0895

-8.6540

-0.0274

2

-0.4320

6.4814

-2.6838

3.1290

-0.0280

3

13.6043

0.2568

0.0418

-4.9882

-0.1524

4

-0.8201

0.8928

-0.1996

-0.3774

0.782451

5

-2.2747

5.9747

7.5137

-7.1747

0.0148

6

 15.23

-0.25

0.01

-0.4157

-0.7605
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R2

SSE

MSE

)MRE (%

Number of data

Data set

0.99998

3.67×10-5

6.44×10-7

0.604

 57

Training

0.99986

1.28×10-4

5.34×10-6

1.099

24

Testing

0.99994

1.65×10-4

2.04×10-7

0.751

81

Overall

0.99994

3.75×10-4

2.82×10-7

0.474

133

Training

0.99968

4.04×10-4

7.21×10-7

0.625

56

Testing

0.99992

7.78×10-4

4.12×10-7

0.519

189

Overall

0.99997

1.28×10-4

2.24×10-7

0.423

57

Training

0.99985

2.24×10-4

9.32×10-7

0.921

24

Testing

0.99994

3.51×10-4

4.34×10-7

0.570

81

Overall

Type

Classic

Perforated

V-cut

موروژسان و همکااران[ ]23روابکای را بارای پایشبینای دادههاای

چرخشی و شعاعی باوجود ضریب اصککا

تجرباای هماازنهااای اسااتاتیک  V-Cutارازااه شاادۀ مانگلیااک و

کالسیک باعث اختالط بیشتر و تبدیل به کارامدترین همزن شاد .ای

برگلا[ ]21گزارش کردند .نتایج مقایسی دادههای پیشبینی شده و

نتایج شبیهسایی  CFDبرای آمویش سه مدل شبکی عصبی مصنوعی

هد بیانگر خکایی باالی  23درصد بود .درحاالیکاه خکاای مادل

استواده شد .دلهای شبکی عصبی آمویش دادهشده برای سامانههای

ارازه شده در این مکالعه کمتر ای یک درصد به دست آمد.

امانی و بیگزاده – صص19-901 :.

Tabel 4. Neural network error for training and evaluation data .
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جدول  .4خطای حاصل از مدلسازی شبکۀ عصبی برای دادههای آموزشی و ارزیابی.

کمتر نسابت باه حالات

موردمکالعه د ت باالیی در تخماین ضاریب اصاککا

داشاتند .در

میان سه همزن بررسی شده کمترین خکای ارییابی (دادههاایی کاه

 .5نتیجهگیری

در آمویش نقش نداشتند) با مقدار  3/22درصاد مرباوط باه همازن

در ایان پا وهش افات فشاار و جریاان سایال بار روی همازنهاای

نوارپیچیدۀ حوره دار بود و دو همازن کالسایک و  V-Cutباهترتیاب

استاتیکی بهوسیلی شبیهسایی دینامیک سیاالت محاسباتی ،ارییاابی

دارای خکاهای نسبی  1/1و  3/02درصدی بودند .نتایج مدلساایی

پایشبینای

شبکی عصبی بیانگر است که مدل ایجادشده بارای همازن حواره دار

شد .مشاهده شد که در تمامی همزنها بهعلت ت ییر حالت جریان ای

نسبت به دو همزن

و با استواده ای شبکی عصبی مصنوعی ضریب اصاککا

توانایی بیشتری برای پیشبینی ضریب اصککا

بیشاتر ای حالات

دیگر داشته است .با توجه به نیای روش مدلسایی شبکی عصابی باه

بدون همزن بود .در میان سه همزن بررسی شده افت فشار و ضریب

تعداد ییاد دادههای ورودی ،بهکارگیری شابیهساایی  CFDموجاب

همزن  V-Cutبیشتر ای حالت کالسیک و همازن حوارهدار

کاهش هزینههای آیمایشگاهی و امکان بررسای مؤلواههاای بیشاتر

مستقی به چرخشی افت فشار و ضریب اصاککا
اصککا

کمتر ای حالت کالسیک بود .همزن حورهدار بهعلت ایجاد جریانهای

میشود.
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