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2

علي سررشته داری ،5وحید نجفي
sarreshtehdari@gmail.com

 -5استاديارمهندسي مکانیک؛ دانشگاه صنعتي شاهرود
 -2کارشناسي ارشد،مهندسي مکانیک دانشگاه صنعتي شاهرود

چكیده
به منظور بررسي تأثیر مدلهای انتقال جرم در شبیه سازی پديده کاويتاسیون دو مجرای جريان داخلي ،شامل يک ونتووری و يوک روزنوه
مورد بررسي عددی قرار گرفته است .برای اين کار مدل های مورد نظر شامل کانز ،زوارت و سینگال با ضرايب استاندارد در کدی منبع بواز
پیاده سازی و در مسائلي با شرايط يکسان ارزيابي شده است .نتايج رخداد کاويتاسیون در جريانهای مذکور در قالب کسر حجمي متوسوط
در مقاطعي از جريان در مجرای ونتوری و مقدار ضريب تخلیه برای روزنه ،با نتايج تجربي مقايسه و مقدار خطوای متوسوط مودلهوا موورد
ارزيابي قرار گرفته ا ند .نتايج حاصل نشان دهنده دقت باالی مدل های انتقال جرم کانز و زوارت با خطای متوسط کمتر از  1درصود بورای
نمونههای شبیه سازی شده است؛ در حالي که استفاده از مدل سینگال مقادير خطوای میوانگین بیشوتر از  51درصود را نشوان موي دهود.
همچنین با بررسي میانگین نتايج خطای حاصل از شبیهسازیهای مذکور در مسائل بررسي شده ،اولويت قابل توجهي بین مدلهای کانز و
زوارت مشاهده نمي شود .اما در مدل سینگال با وجود پیچیدگي بیشتر مدل در احتساب ويژگيهای جريان ،اختالف بیشتری در مقايسه با
دادههای تجربي مالحظه ميشود که الزم است در استفاده از اين مدل ،تنظیم مقادير ثابت آن و شرايط بکوارگیری دقوت بیشوتری ل وا
شود.
واژگان کلیدی  :کاویتاسیون ،مدلهای انتقال جرم ،جریان داخلی.

تاريخ دريافت مقاله :
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حل جرياني و مدلهای مذکور انتقال جرم مورد بررسي قورار
گرفته است55[،و .]52
با توجه به نبوود قطعیوت در اسوتفاده از مودلهوای انتقوال
موجود و درک ن وه تأثیر نهايي هر يک از مدل های انتقال
جرم بر برآورد دقیق کیمتهوای مطورح در مسوائل مختلو
جريان داخلي مبنوای ت قیوق حاضور اسوت؛ کوه در آن بوا
معرفي معادالت اساسي جريان لزج و مدلهای متداول ارائه
شده برای مطالعه کاويتاسیون ،شبیهسازی عوددی بورای دو
هندسه روزنه و ونتوری به عنوان نمونههای جريوان داخلوي
متداول ،انجام پذيرفته و نتايج بدست آمده با نتوايج تجربوي
مقايسه شده اسوت .از آنجوا کوه هندسوه موورد اسوتفاده و
جريووان عبوووری از آن در شووبیهسووازی عووددی پديووده
کاويتاسیون تأثیری مستقیم دارد ،يافتن ويژگي مودلهوای
مذکور در اين نمونه هوای جريواني در ايون ت قیوق دنبوال
ميشود.
بوورای ايوون منظووور موودلهووای انتقووال جوورم کووانز ،زوارت و
سینگال با شوکل اسوتاندارد و ضورايب اولیوه موجوود بورای
پیفبینوي کاويتاسویون در نورمافوزار منبوع بواز اپونفووم5
پیادهسازی شده و با توجه به نتايج حاصل ،ويژگي های هور
يک از مدل هوای موذکور بوه هموراه شویوه انتخواب مودل
مناسب جهت بررسي موارد مختلفي چون زمان همگرايوي و
يا دقت و ص ت در نتايج بورای ت قیقوات بعودی پیشونهاد
شده است.

 -1مقدمه
در پديده کاويتاسیون بوا کواهف فشوار سویال بوه مقوداری
پايینتر از فشار بخار اشباع ،تنف کششوي حاصول از بورهم
خوردن تعادل نیروهای بین مولکولي ،بر جزء سویال اعموال
شده ،اين مساله سبب باعث ناپیوستگي و تغییر فاز از موايع
به گاز ميشود .اين پديوده در سویال موايع ،بصوورت شوکل
گیری حبابهای ريز و درشت بخار آن ظواهر ميشوود؛ کوه
منجر به ايجاد سرو صدا ،خوردگي ،نوسانات شديد ناشي از
فروپاشوي حبوابهوا ،نیروهوای نوسواني بوا فرکوان هوای
شديدمي گردد .موارد حاصل از اين رخداد از جمله معايوب
بوجود آمدن کاويتاسیون است کوه سوبب کواهف عمور و
پايین آمدن راندمان ماشینآالت هیدرودينامیکي ميگوردد،
[.]5
در سالهای اخیر بررسي هوای مختلفوي در خصوو توأثیر
مدلهای انتقال جرم بر شبیهسازی کاويتاسیون انجوام شوده
است ،که ميتوان به کارهای پاالئو سوالوادور و همکوارانف
( )2112در روزنووههووای حلقوووی ،مسووتطیلي ،همچنووین
نووازلهووای حلقوووی و مسووتطیلي و ونتوووری مسووتطیلي بووا
اسووتفاده از معووادالت کسوور جرمووي بخووار اشوواره کوورد [.]2
همچنین فعالیت هوای مورگوات و همکوارانف ( )2155بوه
مقايسه مودلهوای انتقوال جورم بورای پویفبینوي پديوده
کاويتاسیون صف های پیرامون يک هیدروفويل با استفاده از
شبیهسازی عددی اختصوا دارد ،]9[ ،ژائوو و همکوارانف
نیووز در سووال  2155نتووايج شووبیهسووازی عووددی جريووان
کاويتاسیون را ت ت فشارهای باال وحضور دموای متغیور بوا
اسووتفاده از موودلهووای انتقووال جوورم مختلوو گووزارش
نمودهاند .]4[،کارهای اخیر اهمیت تاثیر مدلهای مذکور در
پوویفبینووي کمیووتهووای کاويتاسوویون را بووه خوووبي نشووان
ميدهد؛ کوه بوا توجوه بوه ايون ت قیقوات و مووارد مشوابه،
مشخص ميشوود کوه بررسوي مودلهوای انتقوال جورم در
پیفبیني کاويتاسیون و مقايسه آنها با نتوايج آزمايشوگاهي
برای تعیین مناسبترين مدل انتقال جرم و ضرايب مناسب،
در مسائل مختل قابل توجه ميباشد.
بنابر اين اهمیوت مقايسوه مودلهای انتقوال جورم بورای بوه
کاربردن در مسائل مختل مدلسازی و يافتن مدل مناسوب
با مساله به عنوان يک نیاز جدی برای م ققان مطرح بووده
به ن وی که در سالهای اخیور انوواع مختلفوي از ترکیبهوای

 -2روابط حاکم
جريانهای کاويتاسیوني بوا اسوتفاده از روشهوای مختلفوي
مدلسازی ميشووند[ .]5در ايون ت قیوق از معادلوه انتقوال
جوورم بوورای بررسووي ايوون پديووده اسووتفاده شووده اس وت .در
مدلهای انتقال جرم تغییر فاز در حین حل عددی جريوان
سیال به صورت جموالت چشومه در معوادالت پیوسوتگي و
انتقال کسر حجمي مايع ظاهر ميگردد .اين جمالت چشمه
خود دارای عبارت دبي جرمي ميباشد که بايستي مقدار آن
برای حل همزمان اين معادالت مشخص باشد .برای بدسوت
آوردن مقدار دبي جرمي که نشاندهنده نور تغییورات فواز
ميباشد ،از مدلهای انتقال جرم استفاده ميشود.
روابط حاکم در اين مسائل عبارتند از :
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گرفتن گازهای بياثر (عالوه بور دو فواز موايع و بخوار) نیوز
است[ .]0همانطور که از رابطه ( )4در جدول فوب مشواهده
ميشود ،اين مدل بر اساس دو اسوتراتژی بورای ايجواد و از
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بین رفتن مايع به ترتیب با  mو  mنشان داده ميشوود.
میزان انتقال از فاز موايع بوه فواز بخوار بوه صوورت نسوبتي
م اسبه شده است که به مقدار فشاری که پايینتر از فشوار
بخار است ،وابسته ميباشد .انتقال از فاز گاز (بخار) به موايع
نیز بر اساس يک معادله بر حسب کسر حجمي  مويباشود.

()9
اين روابط به ترتیب معادله پیوستگي ،معادله ممنتوم بورای
مخلوط مايع– بخار و معادله کسر حجموي بورای فواز موايع
ميباشد ،که در آنها عبارت  Uسرعت مخلوط در متوسوط
زمان P ،فشار متوسط m ،نر انتقال جورم در حوین تغییور
فاز  ،تانسور تنف و  کسر حجمي موايع مويباشود.]1[ ،



 . m  m  mدر رابطه مربوط به مدل کوانز  Pفشوار

ب راني بخوار U  ،سورعت جريوان آزاد و مقیواس زمواني

الزم به ذکر است که در روابط مذکور فازها غیر قابل توراکم
در نظر گرفته شدهاند.
در ادامه سه مدل متوداول انتقوال جورم کوه بورای بدسوت
آوردن نوور تغییوور فوواز درطووي پديووده کاويتاسوویون مووورد
استفاده قرار گرفتهاند ،معرفي و ارائه شده است.

جريان سیال  t  L / Uاست که به صورت نسوبت طوول
کاواک به سورعت جريوان آزاد مويباشود .مقوادير  C destو
 C prodضوورايب تجربووي بوووده و در رابطووه اصوولي
 C dest  C prod  100در نظر گرفته شده است.
مدل سوینگال و همکوارانف در سوال  2112بوا نوام مودل
کاويتاسیونکامل ارائه گرديد .]2[ ،در اين مدل نور تغییور
فازهای فوب از معادالت ريلي–پلست 4بدست آمده و انودازه
حبابهای چگالیده شده هم م دود در نظر گرفته ميشود.
اين روش نیز چون روش کانز از دو ضريب برای ايجواد و از
بین بردن حبابها استفاده ميکنود .رابطوه ( )1در جودول
( )5معادالت مربوط به اين مدل را نشان مويدهود .در ايون
روابط  kانورژی جنبشوي توربووالن  M ،ضوريب کششوي

-1-2معرفی مدلهای انتقال جرم
همان طور که پیشتر نیز اشاره شد ،مدلهوای انتقوال جورم
کانز ،5زوارت 2وسینگال 9برای ايون ت قیوق اسوتفاده شوده
است .روابط ارائه شده توسط هر يک از مدلهوای فووب بوه
منظور برآورد سهم جرمي فاز مورد نظور (گواز يوا موايع) در
روابط  4تا  0به ترتیب برای مدلهای کانز  ،سینگال و زوارت
ارائه شده است.

)  m  C prod   (1

t
]  m  C dest  min[0,P P
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سینگال
()1
زوارت
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سط ي مايع P ،فشار بخار ب راني موايع در دموای موورد
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نظر و  C eو  C cنیز ثوابت تجربوي مويباشوند و بوه ترتیوب

 C e  0.02و C c  0.01در نظر گرفته شده است.
مدل کاويتاسیوني سوم نیز توسط زوارت و همکارانف در
سال  2114ارائه شده است .اين مدل بر اساس رابطه ساده
شده ريلي–پلست ،برای دينامیک حباب بدست آمده است،
[ .]0رابطه ( )0در جدول ( )5مربوط به اين مدل ميباشد.
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در اين رابطه  Pفشار بخار rnuc ،کسر حجمي در م ل
شکلگیری هستهها بوده و  R Bشعاع در م ل شکلگیری
هسته ميباشد Fe .و  Fcنیز دو ضريب تجربي بوده که به

مدل کانز بوسیله مرکل و همکوارانف در سوال  2111ارائوه
شده است .اين مدل بر اساس بقای دو مقدار جرموي بورای
مايع و گاز بنا شده ،و اولین مدلي است که قادر به در نظور

ترتیب برای فرايندهای تبخیر و چگالف مورد استفاده قرار
ميگیرند .اين مقادير در رابطه پیشنهادی اولیه عبارتند از:
 Fe  50 ، R B  106 m rnuc  5 104و. F  0.01
c
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گراديان فشار برابر صفر ل ا شوده اسوت .در ديووارههوای
پايین و باال شرط عدم لغزش اعموال شوده اسوت .در شورط
مرزی خروجي مقدار فشار  511کیلوپاسکال قرار داده شوده
و گراديان سرعت صفر در نظر گرفته ميشود.
با توجه به شبیه سازی های موفق و گستردهای که از مودل
 k  در کاربردهووای کاويتاسوویوني انجووام شووده اسووت؛ در
ت قیق حاضر نیز مدل مذکور برای مدلسازی جريان آشفته
بکار رفته است .در اين مدل دو معادله انتقوال ،يکوي بورای
انوورژی جنبشووي  kو ديگووری بوورای نوور اسووتهالک انوورژی
جنبشي آشفته  بصورت همزمان حل ميشوند.
با بررسي تعداد شبکههای مختل در ونتوری ،نتوايج نشوان
م ويدهنوود کووه افووزايف شووبکه بووه بوویف از  ،2133تغییوور
م سوسي در نتايج ايجاد نميکنود .لوذا ايون تعوداد شوبکه
برای شبیهسازی انتخاب شده است.
م اسبه و مقايسه پارامتر میانگین زماني کسر حجمي بخوار

 -3شبیهسازی عددی
به منظوور مودلسوازی پديوده کاويتاسویون بوا اسوتفاده از
مدلهای معرفي شده ،دو هندسه ونتووری[ ]0و روزنوه[، ]3
مورد بررسي قرار گرفته است .برای اين منظور کد منبع بواز
اپنفوم ،مورد استفاده قرار گرفته و با اعمال مدلهای انتقال
جرم در کد مذکور با استفاده از زبان  C  حل عوددی در
هندسههای معرفي شده شبیهسازی و با نتايج آزمايشوگاهي
مقايسه شده است.
الگوريتم حول در فرآينود شوبیه سوازی کاويتاسویون بورای
جريان داخل يک مجورای ونتووری شوکل بور اسواس يوک
الگوريتم اجرايي در کد موذکور ارائوه شوده اسوت .در ايون
الگوريتم پ از شروع هر شبیه سوازی ابتودا مودل انتقوال
جرم انتخاب شده ،سپ میدان جريان زمینه بر اساس يک
حلگر موجود که عموما مربوط به يک جريان آشوفته اسوت،
شبیه سازی مي شود؛ پ از استخراج توزيوع فشوار در هور
گام از حل بسته به نوع مودل کاويتاسویوني مقوادير انتقوال
جرم تبخیر و چگالف برای هر سلول م اسبه شده ،رخوداد
و يا عدم تشکیل کاويتاسیون و يوا اضوم الل حبابهوا بخوار
ارزيابي مي شود .نکته قابل توجه در تعیین و انتخواب مودل
که در الگوريتم نیز نشان داده شده است تفاوت عمده روش
مدل کاويتاسیون کامل ارائه شده توسط سینگال در مقايسه
با دو روش ديگر است .اين تفاوت در نیاز مدل سوینگال بوه
م اسبه مقدار انرژی جنبشي توربوالن اسوت کوه بايود از
حل جريان به دست آمده و در روابط مدل جايگزين شود.

در چهار مقطع عرضوي بوه طولهوای ، x 2  31.5 ، x 1  13.7

 x 3  49.9و  x 4  67.7میلیمتوور از ابتوودای گلوگوواه ،انجووام
گرفته است ،که مکان اين مقاطع در شکل 2نشان داده شده
است.
 – 2-1-3مساله روزنه
هندسه ديگری که برای مطالعه جريان داخلي انتخاب شوده
روزنهي است که بر اساس آزموايفهوای تجربوي نوريوک و
همکارانف بور روی ايون هندسوه انتخواب شوده اسوت.]3[،
شرايط مرزی و نمايي از شبکهبندی اين روزنه در شکل ()9
نشان داده شده است .بورای ايون مسوأله بوا بررسوي نتوايج
استقالل از شبکه ،تعداد  1024شبکه ،در نظر گرفتوه شوده
است.

-1-3محدوده محاسباتی و شرایط مرزی
 – 1-1-3مساله ونتوری
اولین مسأله مورد مطالعه جريان داخل يک مجرای ونتوری
است که بر اساس هندسوه و آزموايفهوای شواتز و ريبوود،
دارای زاويووه همگرايووي  50درجووه و زاويووه واگرايووي حوودود
0درجووه موويباشوود .]0[ ،هندسووه مووورد ب ووث همووراه بووا
شبکهبندی و شرايط مرزی در شوکل 5آموده اسوت .میوزان
تراکم شبکه بکوار رفتوه در نزديکوي گلوگواهي و همچنوین
ديوار ونتوری بیشتر است .میزان تراکم در نزديکي ديوار بوه

شكل ( )1شبكهبندی و شرایط مرزی ونتوری.


میزاني است که شرط  y  5را ارضا مينمايد.
در موورز ورودی مقوودار سوورعت مشووخص شووده و برابوور
m
 U inlet  7.2در نظر گرفته شده اسوت .در ايون مورز
s

شكل ( )2مكان قرارگیری مقاطع عرضی ثبت اطالعات.
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برای اين مساله نیز در مرز ورودی مقودار سورعت ثابوت در
نظر گرفته شده است .در اين مرز گراديان فشار برابور صوفر
ل ا شده است .در ديووارههوای پوايین و بواال شورط عودم
لغزش اعمال شده و شرط مرزی خروجي مقدار فشوار ثابوت
قرار داده شده و گراديان سرعت صوفر در نظور گرفتوه موي
شود .مدل بکار رفته در اين هندسه نیز مودل  k  اسوت؛
که برای مدلسازی جريان آشفته بکار رفته اسوت .در شورط
مرزی خروجي مقدار فشار  3111پاسکال قرار داده ميشود
و گراديان سورعت صوفر در نظور گرفتوه مويشوود .در مورز
ورودی طبق آنچه در کار آزمايشگاهي توصویه شوده اسوت،
مقدار فشار متناسب با تعیین عدد بيبعد کاويتاسیون موورد
نظوور بووین مقووادير  9  510و  2  511پاسووکال انتخوواب
ميگردد .مدل دو فازی حجم سیال برای مدلسازی جريان
دو فاز مورد استفاده قرار گرفته است.
نتايج مربوط به اسوتقالل از شوبکه بورای ايون هندسوه ،در
نمودار شکل ( )4آورده شده است .نتايج کیفوي آورده شوده
در شکل ( )1جودايي کواواک ابوری را بوه عنووان نمونوه بوا
استفاده از مدل عوددی زوارت در گلوگواهي روزنوه نموايف
ميدهد .در اين شکل ابتدا يک کواواک کوچوک در گلوگواه
شکل ميگیرد .اين ابر کاواک کمکم رشد کرده تا به انتهوای
اوريفی رسویده ،سوپ کواواکهوا در انتهوای روزنوه بوا
گذشت زمان جدا ميگردند .کاواکهای جدا شده ،بوه پوايین
دست جريان منتقل شده و با افزايف فشار به موايع تبوديل
ميشوند.

()5
()2
()9
()4
()1
()0
شكل ( )5فرآیند ایجاد و جدایی کاواک ابری در روزنه.

در ادامه نتايج کمي بدست آمده از حل عوددی مربووط بوه
هر يک از مدلهای انتقال جرم مورد ب ث آورده شده اسوت.
الزم به ذکر است که گام زماني به گونهای تنظیم شده است
که عدد کورانت همواره کوچکتر از  1/2باشود توا همگرايوي
ص ت نتايج از دقت مناسبي برخوردار باشند .در نمودارهای
شکل زير نتايج مربوط به ضريبتخلیه بدست آمده برای هر
عدد بي بعد کاويتاسیون که با تغییر در فشوار ورودی طبوق
بازه فوبالذکر ،بدست آمده ،نمايف داده شده اسوت.]51[ ،
اين نتايج با نتايج آزمايشگاهي نوريک 5و همکارانف مقايسه
شدهاند.
 -4نتایج بدست آمده از حل عددی

شكل ( )3نمای شبكه بندی و شرایط مرزی درروزنه.

مشابه نمونه های متداول مدلسوازی از روشوهای مختلو و
مبتني بر مدلهای انتقال جرم [55و  ]52نتايج کمي مربوط
به کسر حجمي در مجرای ونتوری و مقدار ضريب تخلیه به
عنوان مقادير مورد بررسي در اين ت قیق انتخاب و گوزارش
شده اند .که در ادامه به تفصیل ارائه مي گردد.
 -1-4بررسی توزیع کسر حجمی گاز مایع در ونتوری
درصد کسر حجمي بخار در مقاطع مشوخص شوده ونتووری
در نمودار شکل ( )2ارائه شده است .در ايون شوکل م وور
عمودی نشاندهنده فاصله از ديووار در هور يوک از مقواطع

شكل ( )4بررسی استقالل از شبكه محاسباتی روزنه بر حسب
سرعت جریان عبوری از آن.

Nurick
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تفاوت که روند تغییرات در مقطع دوم که در فاصوله 1/951
متری از گلوگاه قرار دارد ،درفاصله دورتری از ديوواره رونود
کلي مورد نظر را نشان ميدهد .که با توجه بوه شوکلهوای
ابر کاواک به نظر ميرسد اين اخوتالف بوه علوت ايجواد ابور
کاواک در فاصله بیشتری از ديوار و مجرای گلوگاهي توسط
مدل مذکور باشد.
در مدل سینگال نیز نتايج بوه طوور کلوي مشوابه دادههوای
تجربي است ،هرچند که اين مدل در مقاطع دورتر از گلوگاه
نسبت بوه دو مودل قبلوي دارای دقوت کمتوری مويباشود؛
بعبارت ديگر دو مدل زوارت و کوانز بورای هندسوه ونتووری
دارای جوابهای بهتری نسبت به مدل سینگال ميباشند.
نتايج کمّي موجود در نمودار مذکور به تفصیل در جداول 2
تا  4آورده شده است .در اين جداول مقادير درصد میوانگین
زماني کسر حجمي بخار حاصل از حل عددی (به ترتیب در
سه مودل زوارت ،کوانز و سوینگال) بوا نتوايج آزمايشوگاهي
مقايسه شده است.
به منظور قضاوت کلي در خصو مقدار متوسط خطاهوا بوا
در نظر گرفتن مقادير موجود و به دست آمده حاصل از حل
عددی برای تمامي مقاطع جريان عبوری ونتوری در مسواله
مورد نظر ،جمعبندی جداول فوب بور اسواس میوانگین کول
خطا در جدول ( )1ارائه شده است.

مشخص شده شکل ( )2بوده و م ور افقي نیوز بیوانکننوده
درصد کسر حجمي بخار در اين مقواطع نسوبت بوه فاصوله
آنها از گلوگاهي ميباشد؛ به عنوان مثال برای اولین مقطع
با فاصوله  0.0137mاز گلوگواه ونتووری و کسور حجموي
بخار  ، مقادير بدست آموده بورای م وور افقوي از رابطوه
) 0.0137  ( /100بدست آمده است.
مقايسهای میان نتايج بدست آمده از حل عددی در هر يوک
از سه مدل مورد بررسوي و آنچوه توسوط شواتز و ريبوود در
ت قیقات تجربي برای ونتوری گزارش شده ،در نمودار شکل
( )2آمده است.

شكل ( )7مقایسه درصد کسر حجمی بخار بیش از  %55در
مقاطع ونتوری حاصل از شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی.

%خطای نسبی

 %خطای نسبی

 %خطاینسبی

 %خطای نسبی

در مقطع 4

در مقطع 3

در مقطع2

در مقطع 1

()x=67.7mm

()x=49.9mm

()x=31.5mm

()x=13.7mm

3.3

2

2.2

4.2

1

3.1

0.3

1

10.5

2

1.7

1.2

1.6

11.4

3

1.3

1.1

4.4

14.2

4

1.1

0.2

5.8

12.1

5

0.7

0.5

5.5

11.2

6

1.3

1.3

2.4

0.3

7

1.3

2.9

6.9

0.3

8

2

4.8

7.7

0.3

9

2.3

5.1

8.5

0.3

10

-1-1-4بررسی کمّی مدلهای انتقال جرم در ونتوری

جدول ( )3مقایسه کسر حجمی مدل سینگال با تجربی.
%خطعععععای

 %خطای نسعبی

 %خطاینسبی

 %خطای نسبی

نسعععععبی در

در مقطع 3

در مقطع2

در مقطععععع 1

()x=49.9mm

()x=31.5mm

()x=13.7mm

مقطع 4

شماره نقطه

در مدل کانز ديده ميشود که هرچند به طور کلي رفتار
حل عددی مشابه دادههای آزمايشگاهي اسوت ،ولوي نتوايج
بدسووت آمووده در نزديکووي ديوووار ،نسووبت بووه دادههووای
آزمايشگاهي دارای اختالف است .به نظر ميرسد مدل کوانز
در فاصله دورتر از نقطه گلوگاهي دارای جوابهوای بهتوری
نسبت به فاصله نزديکتر به گلوگواه مويباشود و هور چوه از
گلوگاه ونتورری فاصله ميگیريم ابرهای کاواک پویفبینوي
شده توسط مدل کانز به واقعیت نزديکتر ميشود.
برای مدل زوارت نیز رونود کلوي تغییورات بورای هور چهوار
مقطع مشخص شده مشابه نتايج آزمايشگاهي است؛ بوا ايون

شماره نقطه

با توجه به نتايج بدست آمده از حل عددی با استفاده از هور
يک مدلهای انتقال جرم مورد بررسي مشاهده ميشود کوه
رفتار کلي هر سه مدل مورد ب وث بوا انودکي خطوا مشوابه
رفتوواری اسووت کووه دادههووای آزمايشووگاهي از خووود نشووان
ميدهند.

جدول ( )2مقایسه کسر حجمی مدل زوارت با تجربی.

()x=67.7mm
3.3
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3.1

2.2

1

4

2

Vb
) 2(P0  Pb

m actual

m ideal

Cd 

3.1

0.7

1.3

11.4

3

2.7

0.8

1.4

14.2

4

()2

2.5

0.2

2.8

12.1

5

در ايوون رابطووه  V bسوورعت خروجووي P0 ،فشووار اسووتاتیک

2.1

0.5

2.5

11.2

6

2.7

1.3

5.2

6.4

7

2.7

2.9

9.5

0.3

8

3.4

4.8

10.4

0.3

9

3.7

5.1

8.5

0.3

10

جدول ( )4مقایسه کسر حجمی مدل کانز نسبت به تجربی.
در مقطع4

در مقطع 3

در مقطع2

در مقطع 1

%خطای نسبی
()x=67.7mm

()x=49.9mm

()x=31.5mm

()x=13.7mm

3.3

2

3.8

4.2

1

1.7

0.3

1

10.5

2

0.3

1.2

1.6

18.3

3

شماره نقطه

 %خطای نسبی

 %خطاینسبی

 %خطای نسبی



ورودی Pb ،فشووار خروجووي و  چگووالي مووايع را نشووان
ميدهد.
در نمودار شکل ( ،)0مقايسهای کیفي میوان نتوايج بدسوت
آمده از حل عددی ،برای هر سه مدل مورد بررسي ،و آنچوه
در کارهای آزمايشگاهي برای هندسه روزنوه بدسوت آموده،
نشان داده شده است.
جدول ( )5مقایسه نتایج عددی مدلها در ونتوری.
نام مدل

میانگین درصد خطای نسبی کسر حجمی بخار

زوارت

3.7

0.1

1.1

4.4

29.4

4

سینگال

4

0.3

2.1

5.8

0.4

5

کانز

2.93

0.7

1.4

8.7

1.4

6

0.1

0.6

0.6

0.3

7

0.1

1

1.1

0.3

8

0.6

1

2

0.3

9

0.9

1.3

2.8

0.3

10

با توجه بوه کمتورين میوانگین درصودخطا در مودلهوا کوه
مربوط به کانز و برابر  %2/39ميباشد ،اين مدل برای نمونوه
ونتوری ،بهترين نتیجه را در بر داشته است هر چنود مودل
زوارت نیز نتیجه مطلوبي و در حد  %9/21را نشان ميدهد.
در اين میان مدل سینگال به عنووان آخورين اولويوت بورای
اين مسأله پذيرفته مي شود .هر چند که نتايج هر سه مودل
در م دوده قابل پذيرش حل عددی و بوا اخوتالف نواچیزی
نسبت به يکديگر ميباشند؛ الزم به توجه است که در شبیه
سازی اين مساله میانگین نتايج حاصل از هر سه حل عددی
مقدار کمتر از  %1خطا را شامل مي شوند.

شكل ( )8ضریب تخلیه مدل ها و نتایج تجربی در روزنه.

نتايج کمّي موجود در نمودار مذکور بوه تفصویل در جوداول
( )0تا ( )0آورده شده است .در اين جوداول مقوادير ضوريب
تخلیه حاصل از حل عددی با نتايج آزمايشگاهي ارائه شوده
است .با توجه به اين کوه  C dدر شورايط مختلو در کوار
آزمايشگاهي بر اساس  Pinتغییر کرده اسوت ،از هموین رو
برای شبیهسازی عددی در اين مسئله نیز با توجه بوه عودد
بيبعد کاويتاسیون م اسوبه شوده بورای فشوار موورد نظور،
ضريب تخلیه م اسبه شوده از حول عوددی فووب بوا نقواط
متناظر در نتايج آزمايشگاهي مقايسه شوده اسوت .بنوابراين
میان دادههوای آزمايشوگاهي موورد اسوتفاده در مودلهوای
انتقووال جوورم کووانز ،سووینگال و زوارت ،دادههووای متفوواوتي
گزارش شده است.

 -2-4بررسی ضریب تخلیه روزنه
برای مقايسه کمّي شبیهسازی جريان عبوری در يک روزنه،
نتايج تجربي گزارش شده توسط نوريوک و همکوارانف]3[ ،
استفاده شده است .که ضريب تخلیوه روزنوه پوارامتر موورد
بررسي در آن کار آزمايشوگاهي مويباشود .در حول عوددی
انجام شده برای بدست آوردن مقدار عددی ضريب تخلیه از
رابطه زير استفاده شده است:
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نتايج جمعبندی شده در جودول ( )3ارائوه شوده اسوت .بوا
توجه به نتايج آورده شده در اين جدول ،کمترين مقودار در
میانگین درصد خطا را مدل زوارت دارا مي باشد .با توجه به
کمترين میانگین درصدخطا در مدلها که مربوط بوه زوارت
و برابر  %2/40ميباشد ،اين مدل برای نمونه روزنه ،بهتورين
نتیجه را در برداشته است ،ولي ايون مقودار میوانگین بورای
مدل کانز نیز نتیجه قابل قبولي را نشان ميدهد .استفاده از
مدل انتقال جرم سینگال در اين مسأله و در مقايسوه بوا دو
مدل ديگر اختالف قابول تووجهي را بوا نتوايج آزمايشوگاهي
آشکار مي سازد.

درصد خطای نسبی%

) C d * (Exp

2.12
2.45
1.66
4.55
1.24
1.24
0.96
3.43
4.68

0.79
0.79
0.73
0.73
0.7
0.68
0.67
0.64
0.63

0.8
0.81
0.74
0.69
0.69
0.67
0.66
0.62
0.6

خطای نسبی%

) C d * (Exp

8.84
20.07
8.96
11.34
10.16
17.56
1.03
18.72
11.41

0.79
0.77
0.73
0.64
0.68
0.63
0.65
0.63
0.71

0.72
0.62
0.67
0.56
0.61
0.51
0.66
0.51
0.64

جدول ( )8دادههای آزمایشگاهی و مدل کانز برای روزنه.
خطای نسبی%
10.91
11.03
8.52
4.7
0.7
0.8
2.81
1.11
2.38

) C d * (Exp

) C d (CFD

0.73
0.73
0.72
0.7
0.68
0.68
0.65
0.64
0.64

0.82
0.82
0.78
0.73
0.68
0.67
0.64
0.63
0.62

سینگال

12.01

کانز

4.77

قطعي نبودن انتخاب مدل انتقوال جورم مناسوب در شوبیه
سازی پديده کاويتاسیون و عدم درک ن ووه توأثیر دقیوق و
نهايي هر يک از مدلهای انتقوال جورم بورای پویف بینوي
کاويتاسیون در جريانهای داخلي ،مبنای بررسي دو هندسه
متداول روزنه و ونتوری در اين ت قیق بوده است .بوا پیواده
سازی ،توسعه و اجرای کدهای مربوط بوه مودلهای مختلو
انتقال جرم سه گانه کانز ،زوارت و سوینگال ،در مقايسوه بوا
ت قیقات ديگر که عمدتا به بررسي يکي از ايون مودلها موي
پردازند ،وضعیت میزان خطای هر يک از ايون کودها ،بودون
اصالح و با بکارگیری ضرايب استاندارد به دست آمده اسوت.
نتايج آزمايشگاهي حاصل از ت قیقات ديگور بوا نتوايج حول
عددی توسوعه داده شوده بوا هور سوه مودل کوانز ،زوارت و
سینگال مقايسه شده اسوت .نتوايج بدسوت آموده از شوبیه
سازیهای عددی برای مسائل مذکور نشاندهنده دقت قابل
قبول اين مدلها ،به ويژه دو مودل کوانز و زوارت ،بوا نتوايج
تجربي است .با توجه بوه مقايسوه نتوايج در ايون دو مسوأله
نمونه ،اولويت خاصي بین مدل انتقال جرم کانز و زوارت بوا
خطای میانگین کمتر از  %1مشاهده نميشود ،در حالي کوه
نتايج مدل سینگال با ضورايب اسوتاندارد ،خطوای متوسوط
بسیار بیشتری با دادههای تجربي نشان ميدهود .در نتیجوه
استفاده از ضرايب استاندارد در نمونههای شبیهسازی شوده
با مدلهای انتقال جرم کانز و زوارت برای جريانهای مشوابه
مناسب برآورد موي گوردد؛ در حوالي کوه مشواهده خطوای
متوسط باالی  51درصد در مدل سوینگال ،اصوالح ضورايب
ثابت اين مدل را برای استفاده در ت قیقوات مشوابه بعودی
ضروری ميسازد.

جدول ( )7دادههای آزمایشگاهی و مدل سینگال برای روزنه.
) C d (CFD

زوارت

2.48

 -5نتیجه گیری

جدول( )6دادههای آزمایشگاهی و مدل زوارت برای روزنه.
) C d (CFD

نام مدل

میانگین درصد خطای نسبی ضریب تخلیه

 -6فهرست عالئم

جدول ( )9نتایج حل عددی مدلهای کاویتاسیون در روزنه.

121

Cd

ضريب تخلیه بدست آمده از حل عددی

* Cd

ضريب تخلیه موجود از داده های تجربي

Cp

ضريب فشار بدست آمده از حل عددی

*C p

ضريب فشار موجود از داده های تجربي
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