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چکیده
 پدیدهی همرفت دوپخشی ترکیبی ناپایا در کاواکهای مربعی با یک و دو دیوارهی متحرک با کمک الگوریتم عددی سیمپل مطالعه و با هم،در این پژوهش
 شاره مورد نظر (هوا) تراکمناپذیر و. دماها و غلظتهای جرمی یکنواخت اما متفاوت روی دیوارههای افقی کاواکهای یاد شده فرض شدند.مقایسه شدند
 سپس شبیهسازیها برای بازهای. در گام اول روش عددی مورد استفاده با کمک نتایج عددی پژوهشهای پیشین اعتبارآزمایی گردید.نیوتنی فرض شد
 نتایج شبیهسازیهای عددی نشان داد انتقال گرما و جرم همرفتی با.تقریبا گسترده از عدد ریچاردسون اجرا شد تا مطالعه همه رژیمهای همرفت ممکن باشد
 همچنین مُد رسانشی انتقال گرما در سراسر کاواک با افزایش عدد ریچاردسون زیاد میشود بهطوریکه هردو کاواک.افزایش عدد ریچاردسون کاهش مییابد
 عالوه بر این مشاهده شد حرکت همزمان اما در سوی مخالف دیوارهها سبب افزایش سهم نیروهای.در رژیم همرفت آزاد در حالتی شبهرسانشی قرار دارند
-مکانیکی در کاواکهای با دو دیوارهی متحرک و درپی آن افزایش گرمای همرفتی منتقل شده در ایشان نسبت به کاواکهای با یک دیوارهی متحرک می
. با مطالعه نمایه سرعتها نیز معلوم شد که افزایش عدد ریچاردسون سبب افت شتابگیری شاره به ویژه در نزدیکی دیوارهی افقی پایینی میگردد.شود
مطالعه آنتروپی و انرژی هردو سامانه نشان داد که هردو ایشان با زیاد شدن عدد ریچاردسون کم میشوند و شاره در کاواکهای با دو دیوارهی متحرک
.آنتروپی و انرژی بیشتری دارد
PACS No. 40, 44, 89
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Abstract

In this study, the unsteady double-diffusive mixed convection in the one and two-sided lid-driven cavities are studied
and compared together using numerical SIMPLE algorithm. Uniform but different temperatures and mass
concentrations are assumed at horizontal walls. The used fluid (pure air) was assumed incompressible and
Newtonian. The used numerical method is firstly validated against previously published numerical results. Then, the
numerical simulations were carried out for almost a wide range of Richardson number, whereby the study of
various convection regimes would be possible. Results show that the convection heat and mass transfer are reduced
with increasing Richardson number. The conductive mode of heat transfer is enhanced by increasing Ri value, so
cavities are quasi-conductive domains when fluid flow was dominated by free convection. It was also observed that
the heat and mass are better transferred in two-sided lid-driven cavities with respect to the other ones which was
due to the extra mechanical forces imposed by the two-sided lids movement. The velocity profile variations
demonstrate that the flow is decelerated with increasing Richardson number especially near the bottom horizontal
wall. It has also been found that both of entropy generation and total kinetic energy reduce as either Richardson
number enhances or two-sided lids movement reduces to one-sided lid movement.
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-1مقدمه
يکي از مهمترين روشهاي انتقال گرما همرفت است که معموال در سه رژيم گوناگون انجام م يش ود اي ن رژي مه ا باارتد ا از
(الف) رژيم همرفت آزاد 1رژيم انتقال گرما تدها به دليل گراديان گرمايي موجود در محيط را رژيم همرفت آزاد م يخواند ا (ب)
رژيم همرفت واداشته 2رژيم انتقال گرما بهدليل وجود نيروهاي خارجي همچون نيروه اي وشکس اني را رژي م همرف ت واداش ته
مينامدا (پ) رژيم همرفت آميخته 3به انتقال گرما در حالت مياني دو حالت قال رژيم همرفت ترکيا ي م يگويد ا رژي م انتق ال
گرماي همرفتي با کمک باد ريچاردسون ) ( 4تعيين ميگردد اين باد باارتست از
()1
باد گراشف

5

نشان دهداه اناازهي نيروهاي شداوري نسات ب ه نيروه اي چس اداگي ش اره و ب اد ريدول از e6نش اندهد اه

اناازهي نيروهاي لختي نسات به نيروهاي چساداگي شاره است اَالميري 7و همکاران در سال  2007نشان دادنا که گرما در ش اره
در رژيمهاي همرفت آزاد ،همرفت واداشته و همرفت ترکياي مدتقل م يش ود هرگ اه ب ه ترتي ب

،

و

باشا] [1جرم نيز ميتوانا به روش همرفت مدتقل شود انتقال همرفتي جرم در سامانهي شارشي ب ر همرف ت گرم ايي تاگيرگ ار
است بهطوريکه حتي گراديان جرم احتمالي موجود در سامانهي شارشي ميتوانا رونا انتقال گرم ا ب ه روش همرف ت را متح ول
سازد به انتقال همرفتي همزمان گرما و جرم همرفت دوپخشي 8ميگويد ا ] [2همرف ت دوپخش ي هماند ا همرف ت معم ولي در
رژيمهاي گوناگوني گرما و جرم را مدتقل ميکدا
پاياه دو پخشي کاربردهاي گسترده و متدوبي در بل وم و مهداس ي دارد ک ه از آن جمل ه م يت وان ب ه سردس ازي س امانهه اي
الکترونيکي] ،[3طراحي و نگهداري رآکتورهاي هستهاي] ،[4اليهنشاني] ،[5رشا بلور] [6و طراحي سلولهاي خورشياي] [7اشاره
کرد در اين پاياه دو باد گراشف جااگانه براي جرم و گرما در نظر گرفته و نسات ميان اين دو باد "نسات شداوري "9خوان اه
ميشود همچدين نيروهاي شداوري نيز به دو دسته نيروهاي ناش ي از گرادي ان گرم ا و نيروه اي ناش ي از گرادي ان ج رم تقس يم
ميشونا
روشهاي بادي از بهترين شيوههاي مطالعه و بررسي اين پاياه هستدا اين روشها نتايج ابتا ارآزمودهاي نس ات ب ه روشه اي
آزمايشگاهي بهدست ميدهدا اين پاياه معموال بهدليل پيچياگي معادالت ح اکم ب ر آن در هداس هه اي شارش ي س اده بررس ي
ميشود يکي از بهترين هداسههايي که ميتوان براي مطالعه بادي پاياهي همرفت دوپخشي از آن استفاده کرد کاواک مربع ي دو
بعاي با ديوارههاي متحرک است اين هداسه امکان مطالعه همهي نيروهاي مهم موجود همچون نيروه اي ش داوري ي ا نيروه اي
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مکانيکي را فراهم ميآورد کاواکهاي مربعي از مهمترين هداسههاي مورد استفاده در ديداميک ش ارهه اي محاس ااتي هس تدا ک ه
بهبدوان محلي مداسب براي مطالعه پاياههاي فيزيکي موجود در ديداميک شارهها بهکار ميرونا تاکدون پ ووه ه اي گس تردهاي
در مورد همرفت و همرفت دوپخشي در کاواکهاي معمولي يا هداسههاي ديگر مدتشر شاه است
در اين ميان ايواتسو 1و همکاران در سال  2003همرفت را در يک کاواک سه بعاي با گراديان گابت دمايي در ديوارههاي بم ودي
بررسي کردنا] [8آنها دريافتدا که در ابااد ريچاردسون کوچک ،افزاي
اوزتوپ 2و داگتکين 3در سال  2004نشان دادنا که با افزاي
همرفتي بيشتري مدتقل ميشود ] [9پووه

باد ريدولاز انتقال گرماي همرفتي را افزاي

م يده ا

نيروهاي مکانيکي موجود در کاواکِ با ديوارههاي متح رک ،گرم اي

آنها نشان داد که افزاي

باد ريچاردسون ،آهدگ کلي انتقال گرما را کاه

يدها
م 

اَالميري و همکاران در سال  2007با کمک شايه سازيهاي بادي ،همرفت دوپخشي را در کاواک مربعي با ي ک دي واره متح رک
(سرپوش) بررسي کردنا ] [1آنها دريافتدا که در همرفت واداشته (
مستقيم دارد بهطوريکه افزاي

آن ساب افزاي

) نسات شداوري ب ا مي زان انتق ال گرم ا ارتا ا

ميزان گرماي همرفتي مدتقل شاه ميشود آنها همچدين پيشدهاد دادنا که ش ايه-

سازيهاي بادي براي دامدهي گستردهتري از اب ااد ريچاردس ون ص ورت پ يرد م ايتي 4و همک اران در س ال  2008همرف ت
دوپخشي در کاواک مربعي با سرپوش متحرک را با کمک شايه سازيهاي بادي بررسي کردنا ] [10پووه
در حالت پايا با افزاي

باد ريدولاز آهدگ انتقال همرفتي گرما و جرم افزاي

آنها نش ان داد ک ه

ميياب ا قاس مي و ام ين الس اداتي در س ال 2008

انتقال گرماي همرفتي را در کاواک مربعي دو بع اي ب هص ورت ب ادي مطالع ه کردن ا ] [11آنه ا نش ان دادن ا ک ه در اب ااد
ريچاردسون پايين ،ميانگين آهدگ انتقال گرما در شرايطي که ديوارهها بهصورت نوساني حرکت کددا نسات ب ه ح التي ک ه س اکن
باشدا کاه

مييابا شي 5و وفايي در سال  2010رژيم همرفت ترکياي را در يک کاواک مستطيلي با ديوارههاي افق ي گ رم ش اه

بررسي کردنا ] [12آنها نشان دادنا که با افزاي

نسات طول به برض مس تطيل ،مي زان گرم اي همرفت ي مدتق ل ش اه ک اه

مييابا
رحمان و همکاران در سال  2012پاياهي همرفت دوپخشي ترکياي را در يک جمع کدداه خورشياي مثلثي با روش ه اي ب ادي
بررسي کردنا ] [13آن ها در مورد تاگير باد رايلي 6و نرخ شداوري بر بملکرد جمع کدداههاي ياد ش اه بح ک کردن ا ق اچم 7و
همکاران در سال  2012تاگير نرخ شداوري را بر الگوي شارش و انتق ال گرم ا ب هص ورت دقي م مطالع ه کردن ا ] [14خ وارز 8و
همکاران در سال  2013فرايدا انتقال گرما و جرم را در پاياهي همرفت دوپخشي در يک کاواک مربعي با شيوههاي بادي مطالعه
کردنا ] [15ايشان دريافتدا انتقال گرما و جرم به ميزان چشمگيري توسط متغيرهاي همرفت دوپخشي متاگر م يش ود ت اگير ب اد
لِوويس 9بر همرفت دوپخشي ناپايا توسط ساها 1و همکاران در سال  2014مطالعه ش ا ] [16نت ايج ايش ان نش ان داد تغيي ر ب اد
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لِوويس به ميزان چشمگيري خطو همدما و همغلظت را تغيير ميدها چِن 2و همک اران در س ال  2015آنتروپ ي را در پاي اهي
همرفت دوپخشي بررسي کردنا ] [17ايشان دريافتدا نرخ شداوري تاگير قاب ل مححظ هاي ب ر مي زان آنتروپ ي پاي اهي همرف ت
دوپخشي دارد اُدين 3و همکاران در سال  2016پاياه همرف ت دوپخش ي را در ي ک ک اواک ووزنق هاي در حض ور ي ک مي اان
مغداطيسي خارجي بررسي کردنا ] [18آنها مشاهاه کردنا که مياان مغداطيسي خارجي تاگير زيادي بر ميزان انتقال ج رم و گرم ا
دارد قلي زاده و همکاران نيز در سال  2016به بررسي پاياهي ياد شاه در کاواک ووزنقهاي پرداختدا ] [19نت ايج ب ادي ايش ان
نشان داد که ميزان انرژي مدتقل شاه با باد گراشف زياد مي شود قاچم 4و همکاران در سال  2016پاياهي همرفت دوپخش ي را
در يک کاواک سه بعاي شايهسازي کردنا ] [20نتايج ايشان نشان دهداه تاگير نرخ شداوري بر انتقال گرما و جرم بود
بيشتر پووه هاي بادي و تحليلي انجام شاه در اين زميده در کاواکهايي با ديوارههاي گابت صورت گرفتهانا و از تاگير نيروهاي
وشکساني حاصل از حرکت ديواره(ها) چشمپوشي شاه است همچدين اغلب اين پووه ها ،بررسيهاي خ ود را در حال ت پاي ا
انجام داده انا (مستقل از زمان) و از تاگير تحول زماني در طول محاساات صرفدظر ک ردهان ا ت اکدون ه يژ پووهش ي ک ه همرف ت
دوپخشي را در کاواکهايي با يک و دو ديوارهي متحرک با هم مقايسه کدا نيز مدتشر نشاه اس ت ديگ ر م واردي ک ه ت اکدون در
کاواکهايي با يک و دو ديوارهي متحرک مقايسه نشاهانا انرژي جداشي کل و آنتروپي توليا شاه در سامانه هستدا از سوي ديگ ر
و با توجه به بررسيهاي انجام شاه توسط نويسداگان ،تاکدون هيژ پووه

مداساي در زميدهي همرفت دوپخشي و حتي همرف ت

معمولي به زبان فارسي مدتشر نشاه است از اينرو هاف اصلي اين پووه

مطالعه و مقايسه انتقال گرما و جرم به روش همرفت

وابسته بهزمان يا همان همرفت دوپخشي ناپايا در کاواکهايي با يک و دو ديوارهي متحرک اس ت آنتروپ ي تولي ا ش اه و ان رژي
جداشي کل سامانهها نيز مقايسه و بررسي خواهدا شا همچدين سعي خواها شا تا حا ممکن در مورد پاياههاي فيزيکي موجود
بحک شود

 -2مدلسازی و معادالت حاکم بر مسئله
هداسهي شارش و دستگاه مختصات مورد استفاده در شکل  1نشان داده شاه است اي ن هداس ه ي ک ک اواک مربع ي اس ت ک ه
ديوارههاي باال و پايين آن ميتواندا به سوي راست يا چپ با سربت يکدواخت

حرکت کددا شارهي موجود در کاواک ني وتدي

و تراکم ناپ ير بوده و از همه اتحفهاي انرژي ممکن همچون اتحف ناشي از لزجت چشمپوشي ميشود همچدين رژي م حرک ت
شاره در اين کاواک آرام است در اين کاواک که از هوا پُر شاه است (

) ديوارههاي افقي باال و پايين در دما و غلظ ت

جرمي گابت نگاه داشته شاهانا بهطوريکه دما و غلظت ورات در صفحههاي باال و پايين ب هترتي ب ،

و ،

هس تدا ک ه،

زيرنگاشت  lنشان دهداه واژه «کم »5و زيرنگاشت  hنشان دهداه واژه «زياد »6است ديگر ديوارهها ،ص فحاتي نفووناپ ير و ب ايم
گرما و جرم فرض شاه انا همچدين فرض شاه است همه ويوگيهاي شاره بهجز چگالي در باارت مرب و ب ه ني روي ش داوري
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نسات به تغييرات گرما و جرم گابت هستدا اين تقريب ،تقريب بوسيدسک 1نامياه ميشود و چگالي در اين تقريب ب ه ش کل زي ر
تعريف ميگردد ][1

شکل .1نمای هندسه شبیهسازی شده بههمراه دستگاه مختصات.

()2
ضريب اناسا گرمايي و

ضريب اناسا جرمي است بهطوريکه

()3

و

گراديان همزمان جرمي و گرمايي در نظر گرفته شاه در کاواک يادشاه ساب پاي ا آم ان پاي اهي همرف ت دوپخش ي م يش ود
معادالت اصلي حاکم بر همرفت دوپخشي ،معادله پيوستگي ،مع ادالت ن اوير-اس توکس ،و مع ادالت ج رم و ان رژي هس تدا ک ه
بهصورت زير تعريف ميشونا
() 4
() 5
)

() 6

(

() 7
() 8

در معادالت باال ، ،

و

 ،بهترتيب گرانروي سيدماتيکي ،شتاب گرانشي ،ضريب پخ

گرمايي و ض ريب پخ

جرم ي

هستدا معادالت باال با ابمال متغيرهاي باون بعا زير ،بيبعا ميشونا

Boussinesq approximation

5

1

() 9
()10

که در اين معادالت،
است براساس پووه

شاخصه فشار،

شاخصه زماني،

دماي مشخصه و

غلظ ت جرم ي مشخص ه

بارلتا 1و زانچيدي [21] 2دما و غلظت جرمي مشخصه بهشکل زير فرض ميشونا
و

()11

معادالت بيبعاسازي شاه با کمک معادالت ( )9و ( )10بهشکل زيرانا
()12
)

()13
)

()14

(
)

()15

(

(

()16
ضريب شداوري  Bدر معادله باال بهصورت زير تعريف ميشود
()17
در معادالت اصلي

و  Prبهترتيب ابااد اشميت 3و پرنتل 4هستدا شرايط مرزي بيبعاس ازي ش اه ني ز ب هش کل زي ر ف رض

ميشونا
()18
()19
( )20برای کاواک با دو دیواره متحرک
( )21برای کاواک با یک دیواره متحرک

انتقال گرما و جرم بهصورت کمي بهترتيب با کمک ابااد نازل )Nu( 5و شروود )Sh( 6مطالعه مي شونا اين ابااد ب ه ترتي ب ب ه
صورت نسات ميان گرما و جرم مدتقل شاه توسط پاياهي همرفت به گرما و جرم مدتقل شاه توسط پاياهي رسان

تعريف مي-

شونا نحوه محاساه اين ابااد در مرجع ] [17آماه است اين ابااد باارتدا از
1

Barletta
Zanchini
3
Schmidt
4
Prandtl
5
Nusselt
6
Sherwood
2

6

()22
بدا به قرار داد ميانگين ابااد نازل و شروود روي ديوارههايي با بيشيده دما و غلظت ،اناازهاي کمي از انتقال گرم ا و ج رم همرفت ي
هستدا ] [1ميانگين اين ابااد روي ديوارههاي مورد نظر بهشکل زير محاساه ميشونا
()23
در اين پووه

̅̅̅

∫

∫

̅̅̅̅

آنتروپي توليا شاه در سامانه مورد مطالعه ني ز حس اب خواه ا ش ا آنتروپ ي تولي ا ش اه در پاي اهي همرف ت

دوپخشي از رابطه بي بعاسازي شاه زير که در مرجع ] [22به تفصيل بررسي شاه است بهدست ميآيا
] )

()24

)

(

}]) ( )

هماندا مرجع ] [22گابتهاي

،

([

(

و

(

])

) ()

)
] )

([

(
(

)
)

([

( [
{

به ترتيب  ،005 ،0001و  0001گرفته شا در باارت باال اولين ،دومين و سومين جمله

سمت راست بهترتيب سهم اصطکاک شارشي ،1انتقال گرما و انتقال جرم در برگشتناپ يري شارش ي 2س امانه ي ا هم ان آنتروپ ي
توليا شاه کل است آنتروپي ميانگين با انتگرالگيري رابطه فوق روي همه نقا شاکه به شکل زير گزارش شا
∬

()25
انرژي جداشي کل نيز در اين پووه

̅

براي دوکاواک مورد مطالعه محاساه و گزارش شا انرژي جداشي کل با استفاده از رابط هاي

که توسط چدگ ] [23پيشدهاد شاه است محاساه شا
])

()26

(

)

∑√

([

 -3روش عددی حل مسئله
در اين پووه

معادالت بيبعا حاکم بر مسئله (معادالت( ))16(-)12با ابمال شرايط مرزي در يک ک اواک مربع ي ب ا ي ک و دو

ديوارهي متحرک بهصورت بادي حل شانا در اين راه معادالت ابتاا با کمک روش المان متداهي بهشکل فضايي گسس تهس ازي
گرديانا سپس از روش کوئيک 3و ديفرانسيل مرکزي 4براي در نظر گرفتن جمحت دوم طرف راست و طرف چپ استفاده شا با
کمک الگوريتم سيمپل 5جمله فشار در معادالت ناوير-استوکس مدظور شا اين روش ب ادي ب هط ور خحص ه الگ وريتم س يمپل

1

Fluid friction
Fluid irreversibility
3
QUICK
4
Central difference
5
SIMPLE
2

7

نامياه ميشود که بهتفضيل در مرجع ] [24تشريح شاه است همه معادالت با کمک يک روش کسر زماني در زمان انتگ رالگي ري
شانا ابااد شروود و نازل ميانگين نيز با روش انتگرالگيري سيمپسون 1محاساه شانا

 -1-3معیار همگرایی
گام زماني مورد استفاده در اين پووه

هماندا شايهسازيهاي بادي اوورتاتاني )2009( 2انتخ اب ش ا

][25

همچدين آزمون همگرايي روش بادي مورد استفاده در هرگام زماني شايهسازي اجرا شا بهطوري ک ه در هرگ ام معي ار همگراي ي زي ر
آزموده شا
∑

()25
در اين معيار متغير بمومي  Πبه مجموبهاي از کميتهاي  θ ،V ،Uيا
رنگاشتهاي

است زي

اشاره دارد و باالنگاشت  nمربو به شماره گ ام زم اني

نيز مختصات فضايي گرههاي شاکه را نشان ميدها گفتدي است نتايج شايهسازيه ا در حال ت پاي ا

گزارش شاهانا به مدظور اطميدان از حصول شرايط پايا ،تحول زماني خطو همدما و همغلظت در شکل  2نشان داده شاه است
نتايج پس از  4000گام زماني و حصول شرايط پايا گزارش شانا همانگونه که دياه ميشود نتايج شايهسازي پ س از  2000گ ام
زماني به حالت پايا ميل ميکددا

شکل  .2تحول زمانی خطوط همدما و همغلظت برای کاواک با یک دیواره متحرک هنگامیکه

.

 -2-3آزمون استقالل شبکه
آزمون استقحل شاکه براي حصول اطميدان از مداسب بودن تعااد گرههاي شاکه مورد استفاده نيز انجام شا در اين راه ب راي ي ک
حالت (

و

) شايهسازيهاي بادي در سه شاکه گوناگون ( 90×90 ،80×80و  )110×110انجام شانا که

نتايج حاصله براي ميانگين دما در صفحه افقي مياني و ميانگين سربت بمودي در صفحه بمودي مياني در شکل  3مقايسه ش انا

Simpson’s integration rule
Ouertatani

8

1
2

اختحف ميان نتايج کمتر از  %0/3ارزيابي گرديا از اينرو با توجه به زمان بملکرد بهيده پردازش گر 1از ش اکهي  90×90در هم ه
شايه سازيهاي بادي استفاده شا

(الف)

(ب)

شکل .3مقایسه میانگین (الف) دما در صفحه افقی میانی کاواک و (ب) مولفه عمودی سرعت در صفحه عمودی کاواک برای سه شبکه گوناگون هنگامیکه

است.

 -3-3اعتبارآزمایی روش عددی مورد استفاده
روش بادي مورد استفاده در اين پووه

بايا با کمک پووه هاي صورت گرفته پيشين ابتاار آزمايي گردد ت ا دق ت و درس تي

نتايج بهدست آماه قابل قاول باشدا از اينرو روش بادي در دو مرحله ابتاار آزمايي گرديا در مرحله اول شايهسازي ب ادي در
ي ک ک اواک مربع ي ک ه دي واره افق ي ب االيي آن ب ا س ربت گاب ت ب هس مت راس ت حرک ت م يکد ا و در ح التي ک ه
،

،

اجرا شا شرايط مرزي همان شرايط مرزي ياد شاه در معادالت ( )18تا ( )21ف رض

شانا خطو جريان ،خطو همدما 2و خطو همغلظت حاصل از اين شايهس ازي ب ا نت ايج ب هدس ت آم اه توس ط اَالمي ري و
همکاران] [1و تيماه 3و اِلمقحني [26] 4در شکل 4مقايسه شاهانا
همانگونه که مشاهاه ميشود تشابه قابل قاولي ميان نتايج وجود دارد در مرحله دوم مقاار توابع جريان در صفحات مياني کاواک
مربعي با سرپوش متحرک در ابااد ريدولاز  100و  400محاساه و در جاول  1با نت ايج اَالمي ري و همک اران  ]1و اس کريار 5و
کلر [27] 6مقايسه شانا دوباره مشاهاه مي شود که انطااق قابل قاولي ميان نتايج حاصل از اين پ ووه

و نت ايج ديگ ران وج ود

دارد

1

CPU
isotherms
3
Teamah
4
El-Maghlany
5
Screiber
6
Keller
2
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شکل .4خطوط جریان ،همدما و همغلظت در حالت

و

،

برای (الف) روش عددی مورد استفاده در این پژوهش( ،ب) پژوهش تیماه و

اِلمقالنی [ ]22و (پ) اَالمیری و همکاران [.]1

جاول 1مقاار تابع جريان در مرکز کاواک مورد مطالعه ،بهدست آماه از روش مورد استفاده در اين پووه

و پووه هاي

پيشين
Re

االميري و همکاران ][1

نتايج استفاده از روش اين

اسکريار و کلر ][27

پووه
011
011

-1/0100
-1/0001

-1/0100
-1/0001

-1/0100
-1/0001

 -4نتايج و بحث
بهمدظور مقايسه همرفت دوپخشي در کاواکهاي مربعي با يک و دو ديوارهي متحرک ،شايهس ازيه اي ب ادي هدگ اميک ه ب اد
گراشف گابت (

) و باد ريدولاز در بازه  3/16تا  100تغيير ميکدا انجام شا اين تغييرات ساب شا تا همه رژيمه اي

ممکن انتقال گرما و جرم به روش همرفت (واداشته ،آميخته و آزاد) در اين پووه

بررسي شونا بهطوريکه باد ريچاردسون در

پخ

گرما و جرم مشابهي در سراسر کاواک برقرار

بازه  0/01تا  10تغيير ميکدا همچدين با فرض

و

است خطو جريان ،خطو همدما و خطو همغلظت 1حاصل شاه از شايهسازيهاي بادي در شکل 5نماي

داده شاهانا

همانگونه که در شکل (5الف) دياه ميشود نيروهاي مک انيکي برآم اه از حرک ت دي وارهي ب االيي در حال ت همرف ت واداش ته
(

) ،اوال ساب پايا آمان يک جريان سابتگرد بزرگ در کاواک ميشونا و دوما ساب بههم ريختگي خطو همدم ا

و همغلظت بهويوه در نزديکي ديوارهي متحرک ميگردنا هرگاه خطو هم دم ا خط وطي خمي اه باش دا ک ه سراس ر ک اواک را
فراگرفتهانا گرما بيشتر به شيوه همرفت مدتقل ميشود در حاليکه هرگاه اين خطو  ،خطوطي موازي باشدا گرما بيش تر ب ه ش يوه
Isoconcentration

11

1

رسان

مدتقل ميشود ] [23همانگونه که در شکل (5الف) دياه ميشود در کاواکي ب ا ي ک دي وارهي (س رپوش) متح رک و در

حالت همرفت واداشته گرما بيشتر با مُا همرفت مدتقل ميشود بحوه بر اين ،خطو همدما در اليههاي مرزي نزديک ديوار بهه م
نزديکتر ميشونا اين حالت بهواسطهي افزاي

نسات به مُا همرفت ايجاد م يش ود ک ه ب هواس طهي آن ي ک

سهم مُا رسان

گراديان دمايي با شيب تدا در نواحي ديوارهي داغ (ديوارهي پايين) تشکيل ميگردد
بهنظر ميرسا در اين حالت نيروهاي شداوري گرمايي در برابر نيروهاي مکانيکي برآماه از حرکت ديوارهي متحرک قاب ل چش م-
پوشي هستدا نيروهاي مکانيکي در اين حالت ساب شکلگيري اليههاي متمرکز همدما و همغلظت در نزديکي ديواره پاييدي م ي-
شونا در حاليکه نيروهاي شداوري تمايل به برهمزدن اين اليهها دارنا افزاي

انتقال گرماي همرفتي در اين مورد ،افزاي

آهدگ

انتقال جرم را نيز در پي دارد بهطوريکه اليههاي مرزي بههم چساياهاي در نزديکي ديوار با غلظت بيشيده نيز مشاهاه م يش ونا
) نيز انتقال گرماي همرفتي بيشتر با مُا همرفت انجام ميشود در اين حال ت حرک ت

در حالت همرفت کمتر واداشته (

ديوارهي بااليي که بابک ابمال همرفت واداشته ميشود ساب افزاي

سهم انتقال گرما به روش همرفت و به دنا ال آن خمي اهت ر

شان خطو همدما شاه است با اينحال سهم انتقال گرماي همرفتي نسات به حالت قال کاه

يافته بهطوريکه از تراکم خطو

همدما و همغلظت در نزديکي ديواره پاييدي بهدليل کم شان سهم مُا همرفت در انتقال گرما کاسته ميشود اين موضوع در انتق ال
گرما و جرم در سراسر کاواک بسيار مهم است و در ادامه بيشتر در مورد آن بحک خواها شا
اين تغييرات با افزاي
(

باد ريچاردسون همچدان ادامه دارد در ح التيک ه رژي م همرف ت غال ب در س امانه همرف ت آزاد اس ت

) يک جريان گردابي گانويه نيز در گوشهي پاييدي کاواک در س مت چ پ ب حوه ب ر جري ان گرداب ي مرک زي تش کيل

ميشود تشکيل گرداب پادسابتگرد گانويه بهدليل افزاي

سهم نيروهاي شداوري گرمايي در اين حالت و تقاب لش ان ب ا نيروه اي

مکانيکي حاصل از حرکت ديوارهي بااليي است در اين حالت انتقال گرما بيشتر با مُا رسان

انجام ميشود و سراس ر ک اواک در

يک حالت شاهرسانشي قرار ميگيرد خطو تقرياا موازي همدما و همغلظت بيهيژگونه بههمريختگي از اي ن موض وع حکاي ت
ميکددا از سوي ديگر در خطو جريان شکل (5الف) ميتوان ديا که با افزاي

باد ريچاردسون هسته گرداب بهوجود آم اه ب ه

سوي چپ و در خحف جهت حرکت ديواره بااليي متمايل ميگردد همچدين مقاار تابع جريان در گرداب مرکزي با افزاي
ريچاردسون کاه

مييابا همهي اين مشاهاات نشان دهداهي افزاي

ب اد

مقاومت نيروه اي ش داوري ب ر بلي ه نيروه اي مک انيکي

برآماه از حرکت ديواره بااليي با زياد شان باد ريچاردسون است
در حالت دوم و زمانيکه دو ديوارهي کاواک (ديوارههاي افقي) حرکت ميکددا (شکل(5ب)) ،در ميزان انتقال گرم اي همرفت ي ب ا
مُا همرفت تغييرات چشمگيري مشاهاه ميشود بهطور کلي يک جريان گردابي با محور چرخشي در سراسر کاواک و ب راي هم ه
حالتها مشاهاه ميگردد در رژيم همرفت واداشته حرکت در دوسوي مخالف ديوارههاي باال و پاييدي ش کل گ رداب مرک زي را
تعيين ميکددا ازاينرو گردابي متقارن که نيمه بااليي و پايين آن نشان دهداه جهت حرکت دي وارهه ا ب ود مش اهاه م يش ود ب ا
افزاي

باد ريچاردسون و به دناال آن افزاي

جريان گردابي مرکزي شروع به چرخ
جريان نيز هماندا حالت قال با افزاي

سهم نيروهاي شداوري گرمايي ،شکل گرداب مرکزي نيز تغيير ميکدا بهط وريک ه

بهسمت محور مرکزي کاواک از يک سو و دوپاره شان از سوي ديگر ميکدا مقاار ت ابع
باد ريچاردسون کاه

مييابا بحوه بر اين بهخوبي مشاهاه ميشود که اليهه اي م رزي
11

همدما و همغلظت که در حالت قال تدها در نزديکي ديوارهي پاييدي تشکيل شاه بودنا هماکدون در مجاورت هردو ديوار متح رک
افقي نيز تشکيل شاهانا تراکم اين اليهها دوباره با افزاي

باد ريچاردسون کاه

يافت ه اس ت از س وي ديگ ر در حال ت قا ل
انج ام

خطو موازي همدما و همغلظت نشان دادنا که در رژيم همرفت آزاد ،هم انتقال گرما و هم انتق ال ج رم ب ا مُ ا رس ان

ميشونا اين در حالي است که خمياگيهاي قابل مشاهاهاي بهويوه براي خطو ه مغلظ ت در حال ت همرف ت آزاد ک اواک ب ا
در کاواک با دو ديوارهي متحرک نسات به ک اواک ب ا ي ک

دوديوارهي متحرک دياه ميشود اين مشاهاه نشان ميدها ما رسان
ديوارهي متحرک ضعيفتر است

در ادامه براي مقايسه بهتر پاياهي همرفت دوپخشي تغييرات نمايههاي سربت نسات به فاصله از ديوار براي دوحالت م ورد نظ ر
بررسي ميشونا تغييرات نمايههاي سربت افقي و بمودي برحسب فاصله از ديوار در شکله اي ( 6ال ف) ت ا (ت) نم اي

داده

شاهانا همانگونه که در شکلهاي ( 6الف) و (ب) مشاهاه ميشود ،باد ريچاردسون تاگير چشمگيري بر نمايهي مولفههاي افقي
سربت ناارد و تدها به ميزان بسيار کمي مولفه افقي سربت با افزاي

باد ريچاردسون تغيي ر م يکد ا اي ن در ح الي اس ت ک ه

نمايههاي سربت بمودي ،شکلهاي ( 6پ) و (ت) ،به ميزان چشمگيري با تغيير باد ريچاردسون تغيير کردهانا بهنظ ر م يرس ا
که با افزاي

باد ريچاردسون مولفههاي بمودي سربت در سراسر کاواک کاه

تاگير نيروهاي مکانيکي ناشي از حرکت ديوار در اگر افزاي

يافتهانا اين واقعيت ميتوان ا ب هدلي ل ک اه

باد ريچاردسون باشا که خود بابک اف ت ش تابگي ري ش اره ش اه

است اُفت شتابگيري شاره در نزديکي ديواره پاييدي محسوستر است
دليل ديگر اين ادبا وجود انحراف مشخص نمايه سربت در نزديکي دي وارهي متح رک ب االيي در حال ت
راست است (شکل (6پ)) که با افزاي
مي گردد اين ناشي از افزاي

باد ريچاردسون در حالت

ب هس مت

ب هس مت چ پ در نزديک ي دي واره داغ مدح رف

نيروهاي شداوري گرمايي در حالت همرفت آزاد نسات به نيروه اي مک انيکي ب هوي وه در نزديک ي

ديواره داغتر است در کاواکي با دو ديوارهي متحرک داستان کمي متفاوت است همانگونه که دياه م يش ود حرک ت دو دي واره
افقي ساب ايجاد انحراف معيدي در شکل نمايه سربت گردياه که با افزاي
گرما در محيطهاي مادي معموال به دو شيوه همرفت و رسان

باد ريچاردسون تقرياا خدثي شاه است

مدتقل ميشود چِدگ در سال  2011با ارائه تعريف جاياي از باد

نازل ،ميزان انتقال گرما به کمک اين دو مُا را بهشکل زير تخمين زد ][23

()26
در اين رابطه جمله اول نشاندهداه سهم مُا رسان

در انتقال گرما و جمله دوم نشاندهداه سهم مُا همرفت در انتقال گرما اس ت

چِدگ با محاساه اين باارت در صفحه بمودي مياني کاواک اناازهاي از ميزان هريک از مُ اهاي ي اد ش اه در انتق ال گرم اي ک ل
کاواک را تخمين زد وي دريافت که در رژيم همرفت واداشته ،مُا رسان
(

در ميان کاواک با ي ک دي وارهي متح رک ن اچيز ب وده

) و در نزديکي ديوار تغيير محسوسي را احساس ميکدا انتقال گرما به شيوهي همرف ت در ک اواکه اي م ورد بررس ي

پيشتر بحک و بررسي شا تغييرات ما رسان

بر اساس پووه

چِدگ ] [23در کاواکهاي مورد بررسي در اين پووه

 7مقايسه شاهانا
12

در شکل

(ب)

(الف)

شکل  .۵خطوط جریان ،خطوط همدما و خطوط همغلظت برای (الف) کاواک مربعی با یک دیوارهی متحرک (دیوارهی باال) و (ب) کاواک مربعی با دو دیوارهی متحرک
(دیوارههای افقی).

(ب)

(الف)

13

(ت)

(پ)

شکل  .2نمایه سرعت افقی بر حسب فاصله از دیوار برای (الف) کاواک مربعی با یک دیوارهی متحرک (دیواره باال) و (ب) کاواک مربعی با دو دیوارهی متحرک (دیوارههای
افقی) و نمایه سرعت عمودی بر حسب فاصله از دیوار برای (پ) کاواک مربعی با یک دیواره متحرک و (ت) کاواک مربعی با دو دیواره متحرک.

(ب)

(الف)

شکل  .۷تغییرات سهم مد رسانش انتقال گرما برای (الف) کاواک مربعی با یک دیوارهی متحرک (دیواره باال) و (ب) کاواک مربعی با دو دیوارهی متحرک (دیوارههای افقی).

همانگونه که در هردو شکل مشاهاه ميش ود مق اار م ا رس ان
(

) کمترين مقاار را دارد همچدين با افزاي

در نزديک ي دي وارهي داغ پ اييدي در رژي م همرف ت واداش ته

باد ريچاردسون مقاار ما رسان

در نزديکي ديوارهي داغ افزاي

يابا تشکيل اليههاي همدما در نزديکي اين ديواره که در رژيم واداشته به خوبي مشاهاه ش ا و ب ا اف زاي
تراکمشان کاسته شا از اين واقعيت ناشي ميشود از سوي ديگر مشاهاه ميشود ما رسان

مي-

ب اد ريچاردس ون از

در اب ااد ريچاردس ون ب االتر تقريا ا

باون تغيير از يک خط بمودي تشکيل شاه است اين واقعيت صورت ديگ ر خط و ه مدم اي م وازي در اب ااد ريچاردس ون
باالست يکي ديگر از نتايج مهم برآماه از مقايسه شکلهاي ( 7الف) و (ب) کمتر بودن ما رسان

درست روي ديواره پ اييدي در

کاواک با دو ديواره متحرک نسات به کاواک با يک ديواره متحرک است با اينحال مشاهاه ميشود مق اار م ا رس ان
کاواک در کاواک با يک ديواره متحرک نسات به کاواک ديگر بسيار کمتر است
14

در مرک ز

اين واقعيت در شکل  ،8جايي که تغييرات مقاار گرما و جرم همرفتي مدتقل شاه (ابااد نازل و ش روود مي انگين) در دو ک اواک
مورد نظر مقايسه شاهانا دوباره مشاهاه ميشود از مقياس لگاريتمي براي مطالعه بهتر و دقيمتر استفاده شاه است همانگونه ک ه
در اين شکل مشاهاه ميگردد مقاار گرما و جرم همرفتي مدتقل شاه با افزاي
دليل افزاي

رسان

گرما از يک سو و کاه

باد ريچاردسون کاه

مييابا اي ن تغيي رات ب ه

همرفت گرما از سوي ديگر است که پيشتر اشاره و بحک شا از سوي ديگر مي زان

گرما و جرم مدتقل شاه در کاواک با يک ديواره متحرک از ميزان گرما و جرم مدتقل شاه در کاواک ديگ ر کمت ر اس ت ابم ال دو
نيروي مکانيکي در ديوارههاي بااليي و پاييدي مهمترين دليل تقويت انتقال گرما و جرم همرفتي در کاواکي با دو ديوارهي متح رک
است

(الف)

(ب)

شکل  .۸منحنی تغییرات (الف) عدد نازل میانگین و (ب) عدد شروود میانگین در امتداد دیواره افقی پایینی کاواک بر حسب عدد ریچاردسون .از مقیاس لگاریتمی برای تفکیک-
پذیری بهتر استفاده شده است.

در ادامه به مطالعه تغييرات آنتروپي توليا شاه و انرژي جداشي ميانگين کل سامانههاي مورد مطالع ه برحس ب ب اد ريچاردس ون
ميپردازيم تغييرات آنتروپي توليا شاه و انرژي جداشي کل بر حسب باد ريچاردسون در شکل  9نماي
گونه که مشاهاه ميشود آنتروپي توليا شاه و انرژي ميانگين کل با افزاي
افزاي

مقاومت نيروهاي شداوري بر بليه نيروهاي مکانيکي با افزاي

کاواک ميگردد اين کاه

داده شاه است همان-

ب اد ريچاردس ون در ه ر دو حال ت ک م م يش ونا

باد ريچاردسون س اب ک اه

ش ات ش ارش در س طح

پيشتر در شکل  5و در تغييرات اناازهي تابع جريان مشاهاه شا به هرسوي با کاه

با توجه به معادالت ()24و ( ،)25هم آنتروپي و هم انرژي کل کاه

شات جري ان و

مييابدا در همين راستا و با توجه به ق وت بيش تر نيروه اي

مکانيکي در کاواکهايي با دو ديوارهي متحرک ،شارش در اين کاواکها هم انرژي و هم آنتروپ ي بيش تري نس ات ب ه ش ارش در
کاواکهايي با يک ديواره متحرک دارد
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(ب)

(الف)

شکل  .۹منحنی تغییرات (الف) آنتروپی تولید شده میانگین و (ب) انرژی جنبشی کل میانگین بر حسب عدد ریچاردسون .از مقیاس لگاریتمی برای تفکیکپذیری بهتر استفاده شده
است.

 -5نتیجه گیری
در اين پووه

با کمک الگوريتم بادي سيمپل رژيمهاي گوناگون همرفت دوپخشي در کاواکهاي مربعي با ي ک و دو دي وارهي

متحرک شايهسازي و مقايسه شانا درحاليکه ديوارههاي افقي بااليي و پاييدي کاواکها ميتوانستدا در س وهاي مخ الف حرک ت
کددا ديگر ديوارهها ساکن و بايم گرما و جرم فرض شانا از سوي ديگر دما و غلظت جرمي يکدواخت اما متفاوت روي ديواره-
هاي افقي در نظر گرفته شا همچدين روش بادي بهکاررفته در اين پووه
پيشين ابتاارآزمايي شا نتايج اصلي بهدست آماه در اين پووه
 -1با افزاي

با کم ک نت ايج مدتش ر ش اه برخ ي از پووهش گران

باارتدا از

باد ريچاردسون تاگير نيروهاي مکانيکي ناشي از حرکت ديوارهها در مقابل نيروهاي شداوري کاه

اين امر ساب کاه

ميياب ا

انتقال گرما و جرم همرفتي در همرفت دوپخشي درسراسر کاواکهاي مربعي ميشود

 -2تراکم اليههاي مرزي همدما و همغلظت در نزديکي ديوارهي داغ پاييدي کاواک مربعي با دو ديوارهي متح رک از ک اواک
ديگر بيشتر است حرکت سوي مخالف ديواره پاييدي در کاواک دوم و قوت گرفتن نيروهاي مکانيکي در اين ک اواکه ا
بامل اين تفاوت شداخته شا
 -3در کاواک مربعي با دو ديوارهي متحرک ،چرخ
ميشکدا افزاي

گرداب مرکزي با زياد شان باد ريچاردسون کدا شاه و به دو بخ
باد ريچاردسون دليل اين رويااد است

سهم نيروهاي شداوري به دليل افزاي

 -4باد ريچاردسون تاگير چشمگيري بر نمايه مولفههاي افقي سربتها ناارد و تدها بهميزان بسيار کمي مولفه افقي س ربت
با افزاي

باد ريچاردسون تغيير ميکدا اين در حالي است که نمايههاي سربت بمودي ب همي زان قاب ل مححظ هاي ب ا

تغيير باد ريچاردسون تغيير کردهانا بهنظر ميرسا با افزاي
سهم نيروهاي مکانيکي کاسته شاه است
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باد ريچاردسون از شتابگيري شاره به دلي ل ک م ش ان

مدتقل ميشود بهطوريکه کاواکه ا در

باد ريچاردسون بيشتر گرما و جرم در سراسر کاواک به روش رسان

 با افزاي-5

ابااد ريچاردسون بزرگ در يک حالت شاهرسانشي قرار دارنا
 آنتروپي و انرژي جداشي کل در کاواکهاي با دو ديوارهي متحرک از کاواکهاي ديگر بزرگترنا قوت گرفتن نيروه اي-6
مکانيکي در کاواکهاي ياد شاه بامل اين تفاوت است
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