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  :چکیده پایان نامه-ب

تراکم پذیر آشفته با استفاده از مدل آشفتگی شبیه سازي  در این پژوهش، نتایج شبیه سازي عددي سه بعدي الیه هاي اختالط

یک نمونه از . برشی آزاد تراکم پذیر در بسیاري از مسائل پیچیده صنعتی اهمیت دارندهاي الیه. گردابه هاي بزرگ ارائه شده است

. باشند که یکی از بهترین موارد براي مطالعه اثرات تراکم پذیري و آشفتگی استجریان هاي برشی، الیه هاي اختالط تراکم پذیر می

در روش شبیه سازي گردابه هاي بزرگ، براي جدا . شده اندالیه هاي اختالط از دو جریان موازي با سرعت هاي متفاوت تشکیل 

معادالت . شوداستوکس با استفاده از تابع فیلترگیري پله فیلترگیري می -سازي مقیاس هاي کوچک و بزرگ جریان، از معادالت ناویر

شوند و مقیاس م عددي حل میاستوکس فیلتر شده که بیانگر مقیاس هاي بزرگ جریان هستند، با استفاده از یک الگوریت -ناویر

کوتاي صریح  –استوکس فیلتر شده توسط روش رانگ  –گسسته سازي زمانی معادالت ناویر . گردندهاي کوچک جریان مدل می

گسسته سازي مکانی به روش حجم محدود صورت گرفته و سپس با حل انتگرال به روش ذوزنقه، . گیردچهار مرحله اي انجام می

براي گسسته . گردداین روش، باعث تولید یک روش حجم محدود قوي در مش باسازمان می. گرددي مرکزي میتبدیل به روش ها

براي گسسته سازي ترم هاي جابه جایی و ویسکوز به . شوندسازي مکانی معادالت، ترم هاي جابه جایی و ویسکوز از هم جدا می

هاي کوچک ، از مدل براي مدل کردن مقیاس. گردده دوم استفاده میترتیب از روش هاي مرکزي مرتبه چهار وزنی و مرکزي مرتب

بر مبناي این مدل، انرژي جنبشی جریان توسط ویسکوزیته گردابه اي در مقیاس . ویسکوزیته گردابه اي دینامیک استفاده می شود

هاي تانسنت با استفاده از کد کامپیوتري  در این مطالعه، از یک شرط اولیه آشفته بر پایه گردابه. گرددهاي کوچک به گرما تلف می

گردد و جریان سریعتر آشفته گشته این شرط اولیه باعث وارد شدن یک میدان آشفته در میدان جریان می. متلب استفاده شده است

زي عددي الیه شبیه سا. گیردنتایج حل اولیه یعنی حل در زمان صفر مورد تجزیه و تحلیل قرار می. یابدو حجم محاسبات کاهش می

-هاي اختالط که میدان اصلی جریان است، توسط کد کامپیوتري فرترن در یک مکعب روي یک مش یکنواخت با سازمان انجام می

پارامترهاي اساسی الیه هاي اختالط نظیر ضخامت ممنتوم، انرژي جنبشی کل، ضخامت ورتیسیتی و انرژي جنبشی آشفته . گیرد

با گذشت زمان و . شوددست آمده در این شبیه سازي با نتایج گرفته شده توسط ورمان مقایسه میبررسی گشته و نتایج ضخامت ب

افزایش آشفتگی ها، ضخامت ممنتوم و ورتیسیتی افزایش و  انرژي جنبشی کل کاهش و انرژي جنبشی آشفته در کل میدان 
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ورتیسیتی، سرعت، فشار، چگالی و دما در زمان هاي  سرانجام، کانتورهاي سه بعدي متغیرهاي اصلی جریان نظیر. شودگسترده می

این کانتورها بیانگر پخش شدن آشفتگی ها و اثرات تراکم پذیري حاصل از اختالط الیه ها در کل . شودمختلف نمایش داده می

در زمان هاي شکل ورتیسیتی ها تولید شده در کل میدان . باشند و نشانگر خصوصیت انتشار آشفتگی در میدان استمیدان می

  .  کند که این از خصوصیات ذاتی الیه هاي اختالط استمختلف تغییر می

استوکس  –شبیه سازي گردابه هاي بزرگ، الیه هاي اختالط تراکم پذیر آشفته، فیلترگیري پله، معادالت ناویر : کلمات کلیدي

 شی کل، ضخامت ورتیسیتی، انرژي جنبشی آشفتهفیلتر شده، مدل ویسکوزیته گردابه اي دینامیک، ضخامت ممنتوم، انرژي جنب


