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چکيذٌ

دٍ  هیکشٍکَئت جشیاى ػاصیؿبیِ جْت دس ایي پظٍّؾ بشًاهِ کاهپیَتشی

بِ  بَلتضهي تَػعِ دادُ ؿذُ ٍؿبکِ  با اػتفادُ اص سٍؽبعذی تشاکن ًاپزیش 

 .بشسػی جشیاى هزکَس دس توام هحذٍدُ سطین ًادػي پشداختِ ؿذُ اػت

سٍؽ حل تحلیلی دس سطین پیَػتِ ٍ لغضؿی ٍ ًتایج ًتایج حاكل با ًتایج 

DSMC التشّای بادس ًادػي هقاالتهَجَد دس  ّای هعتبشٍ ػایش سٍؽ 

هٌطبق ًتایج ؿبیِ ػاصی با اػتفادُ اص هذل اسائِ ؿذُ هقایؼِ ؿذُ اػت. 

 ّا بَدُ ٍاص ًظش حجن هحاػباتی پیچیذگی کوتشی داسد.با ًتایج ػایش سٍؽ
 

 -ٍ ًاًَ کَئت کشٍیه اىیجش -یا سٍؽ بَلتضهي ؿبکِ :ياشٌَايکليذي
هَثش ٍ صهاى آساهؾ  تِیؼکَصیٍ -آصاد یگزسا ٍ هَلکَل نیسط -عذد ًادػي

  هَثش


مقذمٍ

کِ جْت ؿبیِ ای یک سٍؽ هضٍػکَپیک جذیذ اػت  سٍؽ بَلتضهي ؿبکِ

ّای دس ػالػاصی جشیاى دس هقیاع هیکشٍ ٍ ًاًَ کاسبشد بؼیاسی داسد. 

-اخیش تالؽ صیادی بِ هٌظَس اػتفادُ اص سٍؽ ؿبکِ بَلتضهي بشای ؿبیِ

كشفاً تعذاد بؼیاس اًذکی اص  ػاصی جشیاى دس سطین لغضؿی اًجام ؿذُ اها

ػاصی جشیاى دس  تَاى رکش ًوَد کِ اص ایي سٍؽ بشای ؿبیِ هقاالت سا هی

 .]1[سطین گزسا اػتفادُ کشدُ باؿٌذ

ّای کَئت سقیق )با اعذاد تحقیقاتی بش سٍی جشیاى ]2[ػَى ٍ ّوکاساى 

ًتایج ًادػي باال( اًجام دادًذ ٍ با اػتفادُ اص هعادلِ بَلتضهي خطی ؿذُ 

ّای ػشعت ٍ تٌؾ بشؿی ٍ اًتقال حشاست دس ًؼبتاً دقیقی سا بشای پشٍفیل

با گؼتشؽ سٍؽ  ]3[ّای جشیاى ػیال  بذػت آٍسدًذ. في ٍ ؿيتوام سطین

DSMC ػاصی کشدًذ. ّای کَئت سقیق با ػشعت پائیي سا ؿبیِجشیاى

 بِ بشسػی جشیاى هیکشٍکَئت دس سًج ٍػیعی ]4[باَّکَدٍهبی ٍ ّوکاساى

اص اعذاد ًادػي پشداختٌذ. دس کاس آًْا ًخؼت حل تحلیلی ایي جشیاى دس 

ؿَد ٍ ػپغ با افضایؾ عذد ًادػي ٍ قشاس گشفتي دس سطین لغضؿی اسائِ هی

 DSMCّای گزسا ٍ هَلکَلی آصاد بِ حل عذدی با اػتفادُ اص سٍؽسطین

پشداختِ ؿذُ اػت ٍ دس ًْایت با اسائِ هذل تجشبی بشای ػشعت ٍ تٌؾ 

بشؿی، ًتایج هذل جذیذ اسائِ ؿذُ سا با ًتایج هعادالت بَلتضهي خطی ؿذُ 

ٍDSMC ای اص اعذاد ًادػي ػاصی بشای سًج گؼتشدُؿَد. ؿبیِهقایؼِ هی

دّذ کِ پشٍفیل ػاصی ؿذُ ًـاى هیٍ هاخ اًجام ؿذُ اػت. ًتایج ؿبیِ

ّای ًاپزیش دس توام اعذاد ًادػي )سطینػشعت بشای جشیاى کَئت تشاکن

 هاًذ.ًادػي( اػاػاً خطی باقی هی

 گزسا سطین جشیاى دس جشیاى ًوَدى هذل تَاًایی اػاػاً سٍؽ ؿبکِ بَلتضهي،

 ؿبکِ سٍؽ اػتفادُ دس هَسد ٍیؼکَصیتِ کِ اػت آى اهش ایي علت .سا ًذاسد

-سطین دس اها گیشدهی ًظش دس یکذیگش سا با ّاهَلکَل بشخَسد كشفاً بَلتضهي

با  .اػت اّویت حایض ًیض دیَاسُ با ّابشخَسد هَلکَل گزسا ٍ لغضؿی ّای

τ تَجِ بِ ایٌکِ سٍؽ ؿبکِ بَلتضهي هتذاٍل با صهاى آساهؾ کِ       

H عشم هیکشٍکاًال اػت، كشفاً قادس اػت جشیاى دس سطین لغضؿی 

 (10-3≤kn ≤10-1ًکِ هعوَال ) ّا هٌطبق اػت سا بش جشیاى بش هیکشٍکاًال

 .ّا ًیؼتقادس بِ بشسػی جشیاى دس ًاًَ کاًالهذل ًوایذ ٍ 

ّیذسٍدیٌاهیکی ٍ اعوال دس کذ ای جذیذ بشای صهاى آساهؾ با اسائِ سابطِ

-جشیاى افضایؾ هی ػاصیهذل دس بَلتضهي ؿبکِ سٍؽ تَاًایی کاهپیَتشی ،

تَاى جشیاى دس سطین گزسا ٍ هَلکَلی آصاد )اعذاد ًادػي باال( سا هی یابذ ٍ

. دس سٍؽ ؿبکِ بَلتضهي تغییش دس صهاى آساهؾ سا با تغییش کشدػاصی ؿبیِ

جشیاى  ٍیؼکَصیتِ بایؼتبٌابشایي هیتَاى هذل ًوَد.  دادى ٍیؼکَصیتِ هی

ؿَد کِ ایي هَضَع دس کاس حاضش هَسد بشسػی ٍ كحت ػٌجی  تلحیح

 قشاس گشفتِ اػت.
 

ريشحليفرضيٍَا

تَاى جشیاى دس سطین گزسا ٍ آساهؾ هیبا اسائِ سابطِ ای جذیذ بشای صهاى 

 ؿبکِ سٍؽ بٌابشایي بشای افضایؾ تَاًایی. هَلکَلی آصاد سا هذل کشد

-گزسا ٍ هَلکَلی آصاد، هی ّایًوَدى جشیاى دس سطین هذل دس بَلتضهي

بشای تلحیح ٍیؼکَصیتِ ٍ تاثیش  ؿَد. جشیاى تلحیح بایؼت ٍیؼکَصیتِ

دس جشیاى هیکشٍکَئت دائن اص سٍابط  دادى آى دس هحاػبات ؿبکِ بَلتضهي،

  ؿَد:اػتفادُ هی  [5] کاسًیاداکغ ٍ بؼکَک تَػط پیـٌْادی
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 a=0.5297  ،b=0.6030 ٍ c=1.6277( بِ كَست1) ضشائب دس سابطِ

ٍ  (1)ی  با اسائِ سابطِ .باؿذضشیب لغضؽ عوَهی هی mαٍ اًذتعشیف ؿذُ

 لحاظ ًوَدى آى دس کذ کاهپیَتشی، اثش تغییش پاساهتشّای هختلف بش خَاف

گیشد. بشای تلحیح ٍیؼکَصیتِ ٍ تأثیش حشکتی جشیاى هَسد هطالعِ قشاس هی

بیي سابطِ ایٌکِ  دادى آى دس هحاػبات ؿبکِ بَلتضهي با تَجِ بِ

effeff/3كَست بِصهاى آساهؾ هَثش ٍ ٍیؼکَصیتِ ػیٌواتیک   هی-

با قشاس دادىباؿذ ٍ  /effeff  ٍ  ِ(1)اػتفادُ اص سابط  ٍ

  ji,3/1
0

 ٍ قشاس دادى τ=Kn H َاّین داؿت:خ 
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باؿذ. با لحاظ ًوَدى صهاى آساهؾ هَثش ؿبکِ بَلتضهي هی ( سابط3ِهعادلِ )

ًوَدى جشیاى دس  هذل دس بَلتضهي ؿبکِ سٍؽ تَاًاییایي سابطِ دس کذ، 

اص هحاػي هذل جذیذ  یافت. گزسا ٍ هَلکَلی آصاد، افضایؾ خَاّذ ّایسطین

ایي اػت کِ 
eff  ّن بشای اعذاد ًادػي کَچک ٍ ّن بشای اعذاد ًادػي

ای با ابعاد اص ؿبکِ ػاصیؿبیِدس ایي  .بضسگ قابل اػتفادُ اػت
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ٍ ػشعت كفحِ هتحشک  اػتفادُ ؿذُ اػت D2Q9ٍ اص هذل  120×320

u0=0.1 m/s .دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت 
 

ارايٍوتايجيبحث

دس ٍسٍدی ٍ   Kn=0.001بشای عذد ًادػي  ین پیَػتِ:طبشسػی هذل دس س

خشٍجی هیکشٍکاًال اص ؿشط هشصی تٌاٍبی، دس دیَاسُ باالیی کِ داسای 

اػت اص ؿشط هشصی صٍ ٍ ّی ٍ دس دیَاسُ پائیي اص ؿشط هشصی  u0ػشعت 

ی كحت عولکشد کواًِ کشدى اػتفادُ ؿذُ اػت. بِ هٌظَس هقایؼِ ٍ بشسػ

هـخق اػت حل تحلیلی  (1)هذل جذیذ اسائِ ؿذُ، ّواًگًَِ کِ دس ؿکل

ًتایج حل  ٍ ّوچٌیي (3ایي جشیاى ٍ حل عذدی با اػتفادُ اص سابطِ )

τعذدی با اػتفادُ اص سابطِ  ًیض آٍسدُ ؿذُ اػت کِ ّش ػِ حل       

 .باؿٌذکاهالً هٌطبق بشیکذیگش هی
 

  
سرعتبذستآمذٌازمذلارائٍشذٌباوتايجمقايسٍتًزيع-1شکل

Knhfحاصلازحلتحليلیيحلعذديبااستفادٌازرابطٍ .
 

اص ؿشط هشصی   Kn=0.01بشای عذد ًادػي  ین لغضؿی:طبشسػی هذل دس س

تٌاٍبی دس ٍسٍدی ٍ خشٍجی هیکشٍکاًال ٍ بِ خاطش ٍجَد لغضؽ اص ؿشط 

هاًٌذ  ّای هیکشٍکاًال اػتفادُ ؿذُ اػت.دیَاسُهشصی پخؾ هَلکَلی دس 

 ( ًـاى دادُ ؿذُ اػت.2سٍؽ سطین پیَػتِ ًتیجِ دس ؿکل )
 

  
(مقايسٍتًزيعسرعتبذستآمذٌازمذلارائٍشذٌباوتايج2شکل)

Knhfحاصلازحلتحليلیيحلعذديبااستفادٌازرابطٍ   
 

ّای لغضؿی ٍ گزسا ًتایج ؿکل قشاس گشفتي دس سطینبا افضایؾ عذد ًادػي ٍ 

( بشای حالتی کِ عذد ًادػي  4ؿکل )بذػت آهذُ اػت.  (3)

K=1(Kn=1.12838) (K=  /2 Kn)ّای عذدی سا با حلباؿذ هی

، سٍؽ هعادلِ بَلتضهي خطی ؿذُ ٍ هذل ػشعت لغضؿی  DSMCسٍؽ

 ًوائین. هقایؼِ هی[4] هشتبِ اٍل

 
بااستفادٌازمذلجذيذارائٍ مقايسٍتًزيعسرعتبذستآمذٌ-3شکل

شذٌباوتايجحاصلازحلتحليلیيحلعذديبااستفادٌازرابطٍ

KnHf برايKn=0.001,0.01,0.1,0.5. 


بااستفادٌازمذلجذيذارائٍ مقايسٍتًزيعسرعتبذستآمذٌ(4شکل)

شذٌباوتايجحاصلازحلعذديبااستفادٌازريشَايبًلتسمه
 .K=1برايDSMC[4]خطی،مذلسرعتلغسشیمرتبٍايلي

 

گيريوتيجٍ

ّای ّوخَاًی ٍ هطابقت خَبی با ًتایج سٍؽاسائِ ؿذُ ًتایج هذل جذیذ 

DSMC  هعادلِ بَلتضهي خطی ؿذُ داسد ٍ بیاًگش آى اػت کِ ایي هذل ٍ

 ّای جشیاى ػیال بِ خلَف سطینسطینتوام تَاًایی بشسػی جشیاى دس 

 سا بِ خَبی داساػت.ٍ هَلکَلی آصاد  گزسا 
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