شرايط مرزي برپايه مشخصهها براي تحلیل
جريان تراکم ناپذير داخل کانال در عبور از پله

کامیار زمزمیان

1

استاديار

نحوه اعمال شرايط مرزي در روش هاي حل عددي به دليل تاثير مستقيم بر دقت
جوابها و سرعت همگرايي ،از اهميت زيادي برخوردار است .در جريانهاي تراکم
ناپذير لزج ،به دليل شرط عدم لغزش روي مرزهاي جامد ،مولفه هاي سرعت روي
اين مرزها صفر است و فشار روي مرز با استفاده از برونيابي سلول هاي نزديک مرز
به دست مي آيد .در مقاله حاضر روش جديدي برمبناي مشخصه هاي معادلات
براي تخمين فشار در روي مرزهاي جامد ارائه شده است .به منظور ارزيابي روش
جديد ،جريان داخل کانال در عبور از پله در اعداد رينولدز مختلف مورد بررسي
قرار گرفته است .بدين منظور يک برنامه کامپيوتري براساس روش تراکم پذيري
مصنوعي و طرح محاسباتي برپايه مشخصهها ) (CBنوشته شده است .مقايسه
روش جديد محاسبه فشار روي مرز جسم و روش قديمي برونيابي فشار از سلول
هاي داخل محدوده حل ،نشان دهنده سرعت همگرايي بالاتري براي روش جديد
مي باشد .همانطورکه در ادبيات فن نيز گزارش شده است ،طرح محاسباتي برپايه
مشخصهها ) ،(CBاساسا داراي روند همگرايي کندي مي باشد که با اعمال روش
مشخصههاي ارائه شده براي مرزهاي جامد تا حدودي سرعت همگرايي روش
محاسباتي افزايش خواهد يافت.

واژه هاي راهنما  :جريان تراکم ناپذير ،تراکم پذيري مصنوعي ،معادلات ناوير -استوکس ،مشخصه ها ،شرايط
مرزي

 -1مقدمه
مفهوم تراکم پذيري مصنوعي ) (Artificial compressibilityبراي اولين بار توسط  Chorinو به منظور حل
پاياي معادلات ناوير -استوکس تراکم ناپذير ابداع شد [ .]1با اين تکنيک ،معادلات پيوستگي و مومنتوم براي
ايجاد امکان روش زمانروي ) ،(time marchingبا اضافه کردن يک جمله مجازي به معادله پيوستگي به
يکديگر کوپل مي شوند و معادلات از ماهيت بيضوي به هذلولوي تبديل مي شوند .در طول حل زمانروي،
شرط تراکم ناپذيري تضعيف مي شود اما در نهايت با رسيدن به جواب پايا ،جمله اضافه شده در معادله
پيوستگي به صفر ميل کرده و جوابهاي واقعي تراکم ناپذير حاصل مي شوند .انتخاب پارامتر تراکم پذيري
مصنوعي تاثيري بر جوابهاي نهايي نداشته و تنها روند همگرايي به حالت پايا را تحت تاثير قرار ميدهد.
طرحهاي محاسباتي مختلفي براي گسستهسازي معادلات تراکم پذيري مصنوعي مورد استفاده قرار گرفته
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است که از آن جمله مي توان به روش هاي مرکزي [ ]2يا روش هاي بالادستي مانند [ ]3-6اشاره داشت .با
مراجعه به تاريخچه طرح هاي محاسباتي مي توان دريافت که روش مشخصه ها ابتدا براي تحليل معادلات
تراکم پذير مورد استفاده قرار گرفتند .اضافه کردن جمله تراکم پذيري مصنوعي در روش ابداعي توسط
 ،Chorinسبب شد که معادلات جريانهاي تراکم ناپذير نيز توسط روش مشخصه ها مورد تحليل قرار گيرند.
براي اولين بار Drikakis ،و همکاران روابط يک بعدي مشخصه هاي معادلات تراکم پذيري مصنوعي را براي
محاسبه بردارهاي شار جابجايي در روش حجم محدود در شبکه بندي باسازمان مورد استفاده قرار دادند
[.]7توسعه روش مذکور براي جريانهاي سه بعدي در مرجع [ ]8و به همراه روش شبکه چندگانه در مرجع
[ ]9انجام شده است .روش ايشان توسط  Zhaoو همکاران براي شبيه سازي جريانهاي تراکم ناپذير به همراه
انتقال حرارت در شبکه هاي بي سازمان دو و سه بعدي توسعه داده شد [ .]11-11اين روش ها بر مبناي
محاسبه متغيرهاي جريان در امتداد مسيرهاي يک بعدي مشخصه هاي معادلات تراکم پذيري مصنوعي در
جهت عمود بر مرز مشترک بين دو سلول با استفاده از مقادير آنها در زمان قبل مي باشد .روش CB
) (characteristic basedذکر شده توسط محققان زيادي براي محاسبه طيف وسيعي از جريانهاي تراکم
ناپذير مورد استفاده قرار گرفته است .ضعف اصلي روش  CBنرخ همگرايي ذاتي کند آن است که در مراجع
مختلف نيز به آن اشاره شده است [ .]11-17براي معادلات تراکم ناپذيري مصنوعي اخيرا روشي برپايه
مشخصه هاي چندبعدي معادلات نيز توسط نويسنده ارائه شده است که در مقالاتي نظير [ ]21-26قابل
مشاهده مي باشد.
در خصوص شرايط مرزي اعمال شده در حل معادلات تراکم ناپذير ناوير-استوکس با تراکم پذيري مصنوعي،
به دليل شرط عدم لغزش روي مرزهاي جامد ،مولفه هاي سرعت روي اين مرزها صفر است و فشار روي مرز
با استفاده از برونيابي سلول هاي نزديک مرز محاسبه شده است که در مراجع مختلف مانند [،11-11 ،6 ،1
 ]11ديده مي شود .در مورد جريان هاي تراکم پذير ،ثابت شده است که انعکاس موج هاي اکوستيک از
مرزهاي داخلي در طول حل ،بر سرعت همگرايي تاثير مي گذارد [ ]18که اين مساله در مورد معادلات تراکم
پذيري مصنوعي نيز صادق مي باشد .با توجه با اين مساله ،در اين مقاله يک روش جديد برپايه مشخصه هاي
معادلات تراکم پذيري مصنوعي به منظور محاسبه فشار در روي مرز جامد ارائه شده است .آزمايش هاي
عددي نشان مي دهند که روش جديد سرعت همگرايي را در تمامي موارد بهبود مي بخشد.

 -2روابط مشخصه هاي معادلات تراکم پذيري مصنوعي
در اين مقاله مشخصه هاي معادلات تراکم پذيري مصنوعي با روشي ساده و مشابه با معادلات تراکم پذير
استخراج شده اند .با در نظر گرفتن معادلات تراکم پذيري مصنوعي در حالت يک بعدي و بدون جملات
لزجي سمت راست ،داريم (همانطورکه در مقالاتي مانند [ ]11-11انجام شده است):

()1
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معادلات بالا به همراه ديفرانسيل پارامترهاي سيال (فشار و سرعت) تبديل به دستگاه معادلات زير مي شوند:

()2
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براي استخراج مسيرهاي مشخصه که مشتقات مرتبه اول در روي آنها تعريف نشده هستند ،با صفر قرار دادن
دترمينان ضرايب معادلات بالا داريم:

()3
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مسيرهاي بالا ،مسيرهاي مشخصه معادلات تراکم پذيري مصنوعي هستند .مسير  Sخط جريان سيال و
مسيرهاي  C  , C موج هاي اکوستيک مجازي هستند که در محدوده حل منتشر مي شوند .از معادلات
( )2مشخص است که موج  C همواره از چپ و  C همواره از راست به نقطه مورد نظر مي رسند (شکل
 )1که اين مساله با ماهيت فروصوتي جريان مطابقت دارد.
با قراردادن روابط ( )3در معادلات ( )2مشابه آنچه که در جريان تراکم پذير براي حصول روابط مشخصه
انجام مي شود ،با حذف مشتقات جزيي و باقي ماندن ديفرانسيل هاي کامل ،روابط سازگاري مربوط به
مسيرهاي مشخصه به صورت زير به دست مي آيند:

along C 
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شکل -1ساختار مشخصه معادلات تراکم پذيري مصنوعي

 -3معادلات حاکم
معادلات ناوير -استوکس دوبعدي براي جريان تراکم ناپذير نيوتوني تصحيح شده با روش تراکم پذيري
مصنوعي به صورت زير است:
 W  F G  R S




t  x  y  x  y

()1
که در آن :
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در روابط بالا  Wبردار متغيرهاي اوليه جريان و  F, Gو  R, Sبه ترتيب بردارهاي شار جابجايي و لزج مي
باشند  .پارامتر تراکم پذيري مصنوعي و  Reنشانگر عدد رينولدز مي باشد .معادلات ( )1به شکل بي بعد
نوشته شده اند که بي بعد سازي توسط پارامترهاي زير انجام شده است:
()6

p *  pref
*t
*
*
* ( x, y)  x l , y l , t 
, (u, v)  u U ref , v U ref , p 
l U ref
 ref U ref2
*

*

*

*

بالانويس* نشانگر پارامترهاي بابعد و پانويس  refنشانگر مقادير مرجع است .معادلات ( )1در شکل حجم
محدود گسسته شده و با استفاده از قضيه انتگرال  Greenبه صورت زير نوشته مي شوند:
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که در آن
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Aij

Wij
t

Aij

نشانگر مساحت سلول محاسباتي است.

 -4طرح محاسباتي
روابط مشخصه هاي ارائه شده در قسمت  2در جهت عمود بر مرز مشترک بين دو سلول ،به منظور ايجاد
طرح محاسباتي برپايه مشخصه ها ) (CBمورد استفاده قرار مي گيرد .اگر  n x , n y نشان دهنده بردار عمود
بر مرز مشترک دو سلول باشد ،متغيرهاي جريان روي مرز مشترک دو سلول از روابط زير محاسبه مي شوند.
اين روابط از معادلات سازگاري مربوط به مسيرهاي مشخصه معادلات تراکم پذيري مصنوعي به دست مي
آيند که اثبات آنها در مراجع [ ]11-11قابل مشاهده است:

()8
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که در آن :
0  unx  vny
1  0  C
2  0  C
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در مرز مشترک بين دو سلول ،متغيرهاي جريان در زمان جديد با استفاده از روابط فوق محاسبه مي شوند.
مقادير متغيرها در زمان قبل با استفاده از روش بالادست برحسب علامت  ها و ميانيابي مرتبه دوم به
صورت زير محاسبه مي شوند ( signتابع علامت است که تعريف آن در زير آمده است):
()11

()11

 







1
1  sign( j )  L  1  sign( j )  R
2

 L  i  0.25i 1  0.25i 1
 R  i 1  0.25i  0.25i  2
0
 0

 1 if
sign   
 1 if

در روابط بالا  نماد عمومي براي متغيرهاي جريان مي باشد.

j 

11

شرايط مرزي برپايه مشخصهها براي تحليل جريان ...

براي تخمين بردارهاي شار لزج در معادلات ناوير -استوکس ،نياز به محاسبه مشتقات مرتبه اول پارامترهاي
جريان در مرز مشترک بين دو سلول است .در اين تحقيق ،گسسته سازي معمولي مرکزي براي تخمين
جملات لزج در مرز مشترک دو سلول مورد استفاده قرار گرفته است .به عنوان مثال ،مشتق مرتبه اول در
روي وجه  ABدر شکل ( )2با انتگرالگيري روي يک شبکه ثانويه به صورت زير محاسبه مي شود:
1 
1
1 4
dS


dy

 k y k
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x
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S
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()12
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که در آن:


()13
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4
4
1
1
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yN 

که در  يکي از پارامترهاي جريان است.

شکل -2شبکه ثانويه براي محاسبه جملات لزج

معادلات گسسته شده مکاني تشکيل يک مجموعه از معادلات ديفرانسيل معمولي را مي دهند که در زمان
توسط يک روش صريح رانگ -کوتاي مرتبه چهار انتگرالگيري مي شوند .معادلات گسسته شده زماني به
شکل زير هستند:
()11

W
Q  0
t

که در آن  Qيک عملگر غيرخطي متشکل از جملات جابجايي و لزج است .طرح رانگ -کوتاي مرتبه چهارم
مورد استفاده در اين تحقيق ،به صورت زير است:
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)W (4)  W (0

بيشينه مقدار گام زماني  tاز شرط پايداري که بر روي عدد کورانت  CFLاعمال مي شود ،محاسبه مي
شود .عدد  CFLبه صورت زير تعريف شده است:
()16

t
CFL   u 2  v 2  u 2  v 2   

 l

که در آن  lبرابر با کمترين فاصله بين مرکز سلول مورد نظر تا مراکز سلول هاي مجاور است.

 -5شرايط مرزي
همانطورکه در بخش  1مقاله نيز ذکر شد ،در جريان هاي لزج ،مولفه هاي سرعت روي مرز جامد به خاطر
شرط عدم لغزش صفر هستند و فشار روي مرز جامد با استفاده از برونيابي فشار از سلول هاي نزديک مرز
محاسبه مي شود که در مراجع مختلف مانند [ ]11 ،11-11 ،6 ،1ديده شده است .به منظور برونيابي عمدتا
رابطه زير مورد استفاده قرار گرفته است:
pb  1.5 pi  0.5 pi 1

()17

که در آن  pbفشار در روي مرز جامد و  pi , pi1فشار در سلول هاي مجاور مرز مي باشند (شکل (.))3
در اين مقاله از روابط مشخصه هاي معادلات تراکم پذيري مصنوعي استفاده شده و روشي براي تخمين فشار
روي مرز جامد ارائه شده است .به عنوان مثال اگر شرط مرزي ديوار در سمت راست را در نظر بگيريم (شکل
( ،))3تنها موج اکوستيک ( C مسير مشخصه  C در روابط  )3از داخل محدوده حل و از زمان قبل به مرز
در زمان حاضر مي رسد .با در نظر گرفتن رابطه سازگاري مربوط به ( C رابطه ( ))1و گسسته سازي آن
روي مسير  C داريم:
()18

 p  p   0
b

O



1
ui  ui2  4
2

ub  uO 

در رابطه بالا "b" ،مربوط به مرز و " "Oمربوط به زمان قبل ) (nمي باشد (شکل ( .))3با حل معادله بالا
برحسب  pbو باتوجه به اين که به خاطر شرط عدم لغزش  ub  0داريم:
()19





1
ui  ui2  4 uO  pO
2

pb 
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به همين ترتيب اگر شرط مرزي ديوار در سمت چپ جريان واقع شود ،موج اکوستيک  C را در نظر گرفته
و رابطه سازگاري مربوط به آن را بين نقطه روي مرز و داخل محدوده گسسته سازي مي کنيم .در اين حالت
داريم:
()21





1
ui  ui2  4 uO  pO
2

pb 

فشار در روي مرز جامد با استفاده از معادلات ( )19يا ( )21تخمين زده مي شود .براي شرط مرزي با تقريب
مرتبه دوم ،ميانگين دو سلول مجاور مرز به عنوان مقدارهاي  uO , pOدر نظر گرفته مي شود .به عنوان
مثال در رابطه ( uO , pO ،)19به شکل زير تخمين زده مي شوند:
) O  0.5(i  i 1

()21
که در آن  مقدار "  " uيا "  " pمي باشد.

شکل -3طرح روش برپايه مشخصه ها براي محاسبه فشار روي مرز جامد

 -6نتايج و بحث
به منظور ارزيابي روش جديد ارائه شده براي برونيابي فشار روي مرز جامد ،جريان داخل يک کانال طويل با
حضور يک پله که مقطع جريان را به صورت ناگهاني افزايش مي دهد ،مورد بررسي قرار گرفته است .در اين
قسمت نتايج حاصل از روش جديد تخمين فشار روي مرز با داده هاي تجربي جريان روي پله مورد مقايسه
قرار گرفته است .همچنين به منظور ارزيابي عملکرد روش ارائه شده ،روند همگرايي اين روش در اعداد
رينولدز و شبکه هاي مختلف با روش برونيابي معمول فشار مقايسه شده است .هندسه مساله باتوجه به
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شرايط آزمايش تجربي انجام شده توسط [ Denham & Patrik ]19انتخاب شده است .داده هاي تجربي
ايشان در مراجع مختلفي مانند [ ]21-22براي اعتبار سنجي روشهاي عددي مورد استفاده قرار گرفته اند.
مطابق با مرجع مذکور ،جريان روي پله در دو عدد رينولدز  73و  229مورد بررسي قرار گرفته است که
سطح مقطع کل کانال به ورودي کانال برابر با  1/1است .عدد رينولدز با توجه به ارتفاع پله و سرعت متوسط
جريان در ورودي کانال محاسبه شده است .در مورد عدد رينولدز  ،73مرز ورودي در فاصله  3برابر ارتفاع پله
از سطح مقطع پله و مرز دور خروجي در فاصله  27برابر ارتفاع پله از سطح مقطع پله در نظر گرفته شده
است .در عدد رينولدز  ،229مرز ورودي در فاصله  1برابر و مرز دور خروجي در فاصله  16برابر ارتفاع پله از
سطح مقطع پله در نظر گرفته شده است .در شکل ( )1هندسه حل عددي در دو عدد رينولدز مورد بحث
نشان داده شده است.

شکل -4جريان روي پله در اعداد رينولدز  73و 229

در شکل هاي ( )1و ( )6نتايج به دست آمده براي خطوط جريان و مولفه سرعت  uدر عدد رينولدز  73با
استفاده از روش جديد تخمين فشار روي مرزهاي جامد براي شبکه اي شامل  1890سلول در ورودي کانال
و  162135سلول در کل مقطع کانال نشان داده شده است .در شکل هاي ( )7و ( )8اين نتايج براي عدد
رينولدز  229و در شبکه اي شامل  2490سلول در ورودي کانال و  336135سلول در کل مقطع کانال
ديده مي شود .همانطورکه در شکل هاي ( )6و ( )8ديده مي شود ،نتايج حاصل از روش جديد محاسبه فشار
روي مرز جامد با روش مشخصه ها نتايج خوبي را در مقايسه با داده هاي تجربي [Denham & Patrik ]19
ارائه مي دهد .همچنين جريان تراکم ناپذير در  Re=800که عدد رينولدز بحراني براي جريان روي پله است،
با استفاده از روش جديد محاسبه فشار روي مرزهاي جامد مورد تحليل قرار گرفته است .در اين حالت سطح
مقطع کل کانال به ورودي کانال برابر با  2است .عدد رينولدز با توجه به کل سطح مقطع کانال و سرعت
متوسط جريان در ورودي کانال محاسبه شده است .مرز ورودي در فاصله  2برابر کل سطح مقطع کانال و مرز
دور خروجي در فاصله  28برابر کل سطح مقطع کانال از مقطع پله در نظر گرفته شده است .در شکل هاي
( )9و ( )11نتايج حاصله در  Re=800با نتايج عددي [ Gartling ]23مقايسه شده و توافق خوبي بين نتايج
مشاهده مي شود.

شرايط مرزي برپايه مشخصهها براي تحليل جريان ...

شکل -5خطوط جريان حاصل از روش جديد محاسبه شرايط مرزي براساس مشخصه ها
براي  Re=73در شبکه اي شامل  23191سلول

شکل -6مقايسه مقادير محاسبه شده با روش جديد محاسبه شرايط مرزي براساس مشخصه ها
براي مولفه سرعت  uدر مقاطع مختلف از کانال با نتايج تجربي [ Denham & Patrik ]19در Re=73

شکل -7خطوط جريان حاصل از روش جديد محاسبه شرايط مرزي براساس مشخصه ها
براي  Re=229در شبکه اي شامل  17121سلول
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شکل -8مقايسه مقادير محاسبه شده با روش جديد محاسبه شرايط مرزي براساس مشخصه ها
براي مولفه سرعت  uدر مقاطع مختلف از کانال با نتايج تجربي [ Denham & Patrik ]19در Re=229

شکل -9خطوط جريان حاصل از روش جديد محاسبه شرايط مرزي براساس مشخصه ها در Re=800

شکل -11مقايسه مقادير محاسبه شده با روش جديد محاسبه شرايط مرزي براساس مشخصه ها
براي مولفه سرعت  uدر مقطع  x=9از کانال با نتايج عددي [ Gartling ]23در Re=800

17
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به عنوان مقايسه سرعت همگرايي روش جديد شرايط مرزي براساس مشخصه ها با روش موجود برونيابي از
سلول هاي مجاور مرز ،براي اعداد رينولدز مورد بحث دو شبکه درشت و ريز در نظر گرفته شده است .معيار
همگرايي به صورت زير تعريف شده است:
2

()22



 pin, j

n 1
i, j

  p

t

IM JM

i 1 j 1

Error 

در رابطه بالا  iو  jانديس هاي مکاني n ،انديس زماني تکرار IM, JM ،تعداد سلول ها در جهت هاي مختصات
هستند .معيار همگرايي رسيدن  Errorبه مقدار  103در نظر گرفته شده است .در شکل هاي ( )11تا ()13
تاريخچه همگرايي دو روش در اعداد رينولدز  229 ،73و  811در دو شبکه مختلف مقايسه شده است.
همانطورکه در اين نمودارها ملاحظه مي شود ،روش جديد محاسبه فشار روي مرز جامد براساس مشخصه ها
نسبت به روش معمول برونيابي در تمامي موارد سرعت همگرايي بيشتري را دارد .بالاخص روش معمول
برونيابي در برخي موارد براي شبکه هاي ريز داراي مشکل همگرايي مي باشد (شکل هاي ( )12و ( ))13و
مانده ها پس از مقدار مشخصي دائما نوسان کرده و کاهش نمي يابند در حالي که در روش جديد ارائه شده
چنين مشکلي ملاحظه نمي شود.

شکل -11مقايسه تاريخچه همگرايي دو روش براي  Re=73و دو شبکه شامل  3132و  23191سلول
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شکل -12تاريخچه همگرايي دو روش براي  Re=229و دو شبکه شامل  1281و  17121سلول

شکل -13تاريخچه همگرايي دو روش براي  Re=800و دو شبکه شامل  16711و  37181سلول

 -7نتیجهگیري
در مقاله حاضر يک روش جديد بر اساس مشخصه هاي معادلات تراکم پذيري مصنوعي براي محاسبه فشار
روي مرزهاي جامد ارائه شده است .با توجه با اينکه نحوه اعمال شرايط مرزي روي ايجاد و گسترش موج
هاي خطا و ميرايي آنها در طول حل عددي تاثير مستقيم دارد ،مي تواند همگرايي را سرعت بخشيده يا آن
را به تعويق اندازد .به همين خاطر محاسبه شرايط مرزي با استفاده از مشخصه ها که منطبق بر اصول
فيزيکي جريان مي باشد نسبت به برونيابي ساده از سلول هاي مجاور مرز ،سرعت همگرايي را بهبود مي
بخشد که اين مساله در مقاله حاضر در مورد جريان روي پله در سه عدد رينولدز مختلف و شبکه هاي
درشت و ريز نشان داده شده است .همچنين نتايج حاصل از روش جديد محاسبه شرايط مرزي با داده هاي
تجربي و عددي موجود در ادبيات فن مقايسه شده و در تمامي موارد توافق خوبي بين آنها مشاهده مي شود.
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 :Rبردار شار لزج در جهت x
 :Sبردار شار لزج در جهت y

 : S سطح سلول ثانويه
 : u, vمولفه هاي سرعت کارتزين
 :Uبردار متغيرهاي اوليه
 : xnجهت عمود بر مرز بين دو سلول
 : n x , n y بردار عمود بر مرز مشترک دو سلول
 : Errorخطاي محاسباتي
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 : tگام زماني
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Abstract
The present study proposes a new characteristic based wall boundary condition for
incompressible Navier-Stokes equations using artificial compressibility correction.
Traditionally, for estimating the pressure on solid walls, ordinary extrapolation from inner
cells of domain is used. It has been shown in this study that by using characteristic boundary
condition on solid walls, the convergence rate is improved in comparison with old
extrapolating method for pressure. For this purpose, a computer code using CB scheme has
been developed for numerical tests in the case of incompressible flow over a backward facing
step. Also, obtained results with new proposed boundary condition show good agreement with
experimental and numerical data in the literature.

