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  :مشخصات دانشجو -الف

  الناز شايان :نام و نام خانوادگي

  8812531102 :شماره دانشجويي 

  دانشگاه اروميه- مهندسي مكانيك :رشته كارشناسي و نام دانشگاه 

  تبديل انرژي-مكانيك :رشته و گرايش مقطع كارشناسي ارشد 

 TLLBMآرام، تراكم ناپذير و لزج دو بعدي با استفاده از روش بدون شبكه  خارجيشبيه سازي جريان  :پايان نامه موضوع 

  عبدالرحمان دادوند - ايرج ميرزايي :اساتيد راهنما  

  Irandoc : 2060997كد رهگيري از سايت 

  و بيست وپنج صدم نوزده -19 /25:نمره پايان نامه                        1390بهمن   :تاريخ فراغت از تحصيل 

  

  :چكيده پايان نامه-ب

به عنوان يك روش ديناميك سياالت محاسباتي جايگزين و اميد بخش براي شبيه سازي  ي بولتزمن،در سالهاي اخير روش شبكه

سياالت محاسباتي كه بر اساس گسسته سازي معادالت پيوسته برخالف روشهاي ديناميك  .آمده استدر هاي پيچيدهجريان

. ي بولتزمن بر اساس مدل هاي ميكروسكوپي و معادالت جنبشي مزوزكوبي استوار استماكروسكوپي استوار هستند، روش شبكه

از  .سكوگ بازيابي كندان- استوكس را با استفاده از بسط چاپمن -ي بولتزمن مي تواند معادالت ناويرثابت شده است كه روش شبكه

ي بولتزمن صريح بودن معادله حاكم، سهل بودن براي محاسبات موازي و سادگي اعمال شرايط مرزي روي مزاياي مهم روش شبكه

رود و نمي تواند هاي يكنواخت در سيستم مختصات كارتزين به كار ميمعادله بولتزمن معموالً روي شبكه .مرزهاي منحني وار است

 ي بولتزمن را براي حل مسايل پيچيدهكاربرد روش شبكه اين موضوع، .هاي پيچيده به كار رودبراي مسايل با هندسهمستقيماً 

  .كندمحدود مي

ي يكي از اين روشها، روش شبكه. ي بولتزمن استاندارد ارائه شده استدر حال حاضر چهار روش براي حل مشكل روش شبكه

اساساً هيچ  در مدل مذكور، معادله نهايي يك معادله صريح است و .و حداقل مربعات استبولتزمن بر مبناي بسط سري تيلور 

ي بولتزمن بر مبناي بسط سري تيلور و حداقل مربعات با مدل در اين كار، روش شبكه .محدوديتي روي ساختار و مدل شبكه ندارد

غيريكنواخت بكار برده شده  هايدي با استفاده از شبكهناپذير و دو بعبراي شبيه سازي جريان خارجي، لزج، تراكم D2Q9شبكه 

 .دهدمي مدل نتايج بسيار دقيقي مشاهده خواهد شد كه اين. نتايج به دست آمده، با نتايج عددي موجود مقايسه شده است. است

 چكيده پايان نامهفرم 

  11 - پ

  


