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Investigating the Impacts of Blowing Jet
on the Dynamic Stall of NACA0012*
Saman Kasmaiee1, Mehran Tadjfar2
Siroos Kasmaiee3
1. Introduction
Dynamic stall is a phenomenon often seen in helicopters
and balloons. When flying forward, some areas of the
helicopter blade may cause the flow to return to the blade
motion path, resulting in a rapid change in the angle of
attack. This phenomenon and related issues have always
been of interest to researchers. Flow control has always
been of interest to researchers and craftsmen, including
small changes in configuration that lead to an engineering
advantage such as increased lift force, reduced drag force,
increased mixing, or reduced noise.
In the present work, the effects of operating parameters
of a blowing jet on dynamic stall flow are investigated
numerically. It was tried to consider all the parameters in
this type of jet, so four parameters of jet location, jet orifice
length, jet blowing angle, and jet velocity were selected
and the effects of these parameters in controlling the flow
of the torsional airfoil were studied. In other studies, the
simultaneous effects of one or two parameters have been
investigated and in no study has explored the effect of
angle on the blowing jet during dynamic stall. In the
present work, the effect of this parameter along with other
parameters was investigated. The average lift and drag
coefficient and aerodynamic performance in a period of
airfoil rotation are considered to compare the jets with each
other and their effects on the control of the separated flow.
2. Modeling and validation
2.1. Computational domain and boundary conditions
The computational domain is divided into rotating and
non-rotating parts. The total computational domain is a
circle with a radius of 20 times the length of the chord. The
mesh is visible near the leading and trailing edge in Figure
1. In the sample without jet, the wall without slip and the
inlet velocity were considered as boundary conditions, and
in the sample with the jet, the part of the jet orifice is
separated from other parts of the airfoil and the velocity
inlet condition is applied to it.
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2.2. Mesh and time step independence
In order to investigate the adequacy of the final mesh and
the independence of aerodynamic coefficients from the
mesh, the study of mesh independence was performed and
also the independence of the results from the time step was
examined. Figure 2 shows the results.

(a)

(b)
Figur 2. a) Mesh independence, and b) Time step
independence

2.3. Validation
The simulation results were compared with the
experimental results of Lee et al. and the numerical results
of Wong et al.. The result of this comparison can be seen
in the lift coefficient curve in Figure 3. Numerical
simulation in the upward movement of the upstroke to 24
degrees is in good agreement with the experimental results
but has predicted the stall earlier, and also in the
downstroke movement, the general trend is maintained,
but we have fluctuations in these parts.

Figure 3. Simulation validation
Figure 1. Accumulation of cells near the leading and
trailing edge

*Manuscript

3. Results and discussion
The effect of the position and angle of the jet is
investigated by assuming a constant jet orifice length and
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momentum coefficient. For this purpose, the jet
momentum coefficient was considered 0.14. For the
opening size, two values of 0.005 and 0.01 chord length
were selected. Under these conditions, the jet was put in
places 1, 4, 6, 10 and 20% of the chord length with blowing
angles of 30, 60 and 90 degrees. The results of this study
on aerodynamic performance can be seen in Figure 4.

Figure 4. The effect of blowing jet location and angle on the
average aerodynamic performance with a momentum
coefficient of 0.14 and an orifice length of 0.005

According to Figure 4, increasing the angle to a certain
degree increases this quantity, and as can be seen, the best
angle between the three angles to improve this parameter
is 60 degrees. Another important point is that in this
quantity, in all three angles, the optimal location is the
same and is 0.01 the length of the chord.
Figure 5 examines the effect of jet momentum
coefficient on mean aerodynamic performance. In general,
in all cases, with increasing jet momentum coefficient, we
see an increasing in this parameter. The closer this place is
to 0.01 chord length, the more obvious the parameter

2

increase. The highest average aerodynamic performance
coefficient is related to the jet momentum coefficient of
0.14 and the location is 1% of the chord length and jet
angle is 60 °.

Figure 5. The effect of blowing jet momentum coefficient
on the average aerodynamic performance

4. Conclusion
In the present work, the effects of blowing jet performance
parameters on the control of dynamic stall flow were
investigated numerically. The results showed that the
blowing jet had a better effect of 1% of the chord length
than in other places. Three spray angles of 30, 60 and 90
degrees were considered to investigate the effect of the jet
angle. Studies have shown that a 60-degree angle is better
at controlling flow than the other two angles.
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مطالعۀ اثرگذاري کنترلکنندۀ دمشي بر روي جريان واماندۀ دينامیکي بالوارۀ ناکا0012
مقالۀ پژوهشی
()1

سامان کسمائی

مهران تاجفر

()2

()3

سیروس کسمائی

چکیده در این مطالعه به برر سی تأثیر پارامترهای جت دم شی که شامل مکان ،زاویه ،ضریب ممنتوم و م ساحت دهانه میبا شد ،در میانگین ضرایب و پارامتر
عملکرد آیرودینامیکی بالوارۀ متقارن ناکا 0012پرداخته شدها ست .بالواره دارای حرکت نو سانی سینو سی حول یک چهارم وتر میبا شد .در اثر این حرکت زاویۀ
حملۀ بالواره از  -5تا  25درجه تغییر میکند .پنج مکان  10 ،6 ،4 ،1و  20درصددد لول وتر مورد بررسددی ارار فرفتند و نتایچ نشددان دادند که ارارفیری جت در
مکان  1در صد لول وتر ن سبتبه سایر مکانها منا سبتر ا ست و باعث بهبود اابلتوجهی در عملکرد و تأثیر بی شتر جت در کنترل جریان می شود  .سه زاویۀ
 60،30و  90درجه بهعنوان زوایای جت خروجی در نظر فرفته شدند و مشاهده شد که زاویۀ  60درجه نسبتبه دو زاویۀ دیگر در کنترل جریان بهتر عمل میکند
و این زاویۀ مؤثر در اثر افزایش اندازۀ دهانۀ خروجی ،کاهش مییابد .نتایج نشددان دادند که یک روند صددعودی یا نزولی منظم برای تأثیر زاویه وجود ندارد .برای
ضریب ممنتوم جت که در وااع هدف از آن برر سی تأثیر سرعت جت دم شی بود ،مقادیر  0/08 ،0/04و  0/14در یک اندازۀ دهانه ثابت در نظر فرفته شد .نتایج
حاکی از آن بود که افزایش سرعت جت خروجی و همچنین افزایش اندازۀ دهانۀ جت باعث بهبود عملکرد آیرودینامیکی می شود؛ افرچه با افزایش اندازۀ دهانه
در ضریب ممنتوم ثابت ،ضریب برای میانگین کاهش مییابد.
واژههاي کلیدي واماندفی دینامیکی ،کنترلکنندۀ فعال ،جت دمشی پیوسته ،جریان ناپایا ،عملکرد آیرودینامیکی.

مقدمه
واماندفی دینامیکی پدیدهای است که اغلب در بالگردها و بالزنها
دیده میشود .هنگام پرواز بهسمت جلو بعضی از منالق پرۀ
بالگرد ممکن است موجب برفشت جریان نسبتبه مسیر حرکت
پره و در نتیجه تغییر سریع در زاویۀ حمله شوند .بالهای ارتعاشی
مانند بال حشرات که یکی از معروفترین آنها زنبور عسل است،
ممکن است برای تولید برا بهصورت کامل دچار واماندفی
دینامیکی شوند .این پدیده و موضوعات مرتبط با آن همواره مورد
توجه پژوهشگران بودهاست .هام و فارلیک ] [1نشان دادند در
نرخهای پیچش متوسط و زیاد ،بار آیرودینامیکی وارد بر بال
دوبعدی دارای نوسان حول یک-چهارم وتر به شدت فردابههای
جدا شده از نزدیکی لبۀ حمله بستگی دارد .مک کروسکی و
همکاران ] [2متوجه شدند که ترکیدن حباب در لبۀ حمله در
واماندفی دینامیکی یک پدیدۀ مربوط به یک نمونۀ خاص نیست
بلکه فردابههای جداشده برای حفظ حالت اولیۀ خود تالش می-
کنند .لوربر وکارتا ] [3در تحقیقات تجربی خود نشان دادند که
نرخ پیچش پلکانی بهشدت به مشخصههای فردابههای لبۀ حمله

بستگی دارد و نتایج نوسانهای سینوسی از لحاظ چگونگی شبیه
نتایج حرکت پلکانی میباشد .لی و همکاران ] [4مشخصههای
الیۀ مرزی ناپایا و پدیدههای رخداده در واماندفی بالوارۀ دارای
نوسان ناکا 0012را بااستفاده از سنسور نوار داغ در
رینولدز  1/35×105مورد بررسی ارار دادند و نیروهای
آیرودینامیکی و ممان پیچشی را با اندازهفیری سطوح فشار تعیین
کردند .آنها نقاط جدایش و چسبیدن دوبارۀ جریان را در
فرکانسها و دامنههای مختلف ارتعاشی در هر دو حالت ابل و
بعد از واماندفی مورد مطالعه ارار دادند .ویزبل وشانگ ][5
بهصورت عددی جریان آرام روی بالوارۀ ناکا 0012دارای پیچش
با نرخ ثابت را بررسی کردند و ساختار جریان ناپایدار را توسط
چهار عامل  )1انتشار جدایش از لبۀ فرار بهسمت باالدست
جریان )2 ،فردابههای خالف عقربههای ساعت ریختهشده در
دنبالۀ جریان )3 ،شکلفیری فردابۀ لبۀ حمله و  )4فردابۀ الیۀ
برشی دستهبندی کردند .آنها متوجه شدند که برهمکنش این
فردابههای ریختهشده بهشدت پیچیده میباشد و نتیجۀ آن واوع
واماندفی دینامیکی را رام میزند .تونر و همکاران ] [6بهصورت

 تاریخ دریافت مقاله  1400/9/13و تاریخ پذیرش آن  1401/1/17میباشد.
( )1نویسندۀ مسئول ،دانشجوی دکتری ،هوافضا ،امیرکبیر ،تهران ،ایران.
( )2دانشیار ،هوافضا ،امیرکبیر ،تهران ،ایران.
( )3دانشجوی دکتری ،هوافضا ،امیرکبیر ،تهران ،ایران.
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عددی جریان ناپایدار مغشوش پیرامون بالوارهها با دامنۀ نوسانی
زیاد را مورد مطالعه ارار دادند .آنها نشان دادند که فردابههای
لبۀ حملۀ اثر غالبی در رفتار واماندفی دینامیکی دارند .نتیجۀ مهم
دیگر آنها این بود که با افزایش فرکانس کاهنده شکلفیری
فردابههای لبۀ حمله تا رسیدن به بیشترین زاویۀ حمله به تأخیر
میافتد .اکاتریناریس و پالتزر ] [7کامالً به نقد و بررسی
روشهای عددی مورد استفاده برای شبیهسازی واماندفی
دینامیکی پرداختند .آنها در این مطالعه به بعضی از جنبههای
چالشانگیز شبیهسازی واماندفی دینامیکی مانند اثرات سهبعدی
بودن و ناتوانی در پیشبینی چسبیدن جریان جداشده در حرکت

میکند .غریلی و جانسون ] [13بااستفاده از مدل ناپایای میانگین
رینولدز به مطالعۀ واماندفی دینامیکی روی بالوارۀ ناکا 0012در
رینولدز  1/35×105با مدل آشفتگی  k-ω SSTپرداختند اما بهدلیل
عدد رینولدزشان مجبور شدند که در مدل آشفتگی از تصحیح
رینولدز کم استفاده کنند .چپین و بنارد ] [14به بررسی جریان
وامانده روی بالوارۀ ناکا 0012در رینولدز  106با مدل آشفتگی
اسپارات -آلماراس که مجهز به جت دمندۀ فعال جریان متقالع
بود پرداختند .آنها نشان دادند که واتی جت فعال میشود ضریب
برا به مقدار اابل توجهی افزایش مییابد .یو و برمبوی ][15
جریان واماندۀ دینامیکی بالوارۀ اساسسیآ 09را در رینولدز باال

بهسمت پایین بالواره بهعلت عدم کفایت مدلهای جاری اشاره
کردند .شنگ و همکاران ] [8یک مدل جدید بر پایۀ مدل لیشمان-
بدوئوز برای بالواره با واماندفی دینامیکی کم در ماخ زیر 0/3
ارائه دادند .مارتات و همکاران ] [9,10به بررسی عددی دینامیک

 2×106بااستفاده از مدل شبیهسازی فردابی بزرگ مورد بررسی
ارار دادند .آنها مجبور به استفاده از  24میلیون سلول در شبکۀ
خود برای شبیهسازی شدند و یک ترکیب جدید را برای رویۀ
جداسازی و رویۀ زمانی برای رسیدن به پایداری عددی در

جریان واماندۀ بالوارۀ ناکا 0012پرداختند .آنها پاسخهای عددی
خود را با نتایج تجربی مقایسه کردند .آنها هم شبیهسازی
دوبعدی و هم سهبعدی انجام دادند و نشان دادند که مدل آشفتگی
 k-ωانتقال تنش برشی ،دایقترین نتایج را در شبیهسازی دوبعدی
دارد و پیشبینی خوبی از زاویۀ واماندفی ،ضریب برا و ضریب

رینولدز باال استفاده کردند؛ با اینحال آنها هیچ نتیجۀ کمی را از
بارهای آیرودینامیکی ارائه ندادند و فقط ویژفیهای جزئی جریان
را نشان دادند .رستی و همکاران ] [16بااستفاده از شبیهسازی
عددی مستقیم به مطالعۀ جریان در الراف یک بالوارۀ ناکا0020
در رینولدز  2×104که دستخوش حرکت پلکانی روبهباال است،

پسا در لول حرکت روبهباال ارائه میدهد .در نمونۀ سهبعدی از
مدل ترکیبی شبیهسازی فردابهای بزرگ و میانگینفیری رینولدز
برای درک بهتر فیزیک جریان در حرکت روبهپایین استفاده
کردند .آنها در نمونههای عملی توصیه میکنند که از شبیهسازی
دوبعدی میانگینفیری رینولدز بهدلیل توانایی آن در رسیدن به
بخشهای اابل توجهی از جریان استفاده شود .وانگ و
همکارانش ] [11شبیهسازی دوبعدی همین بالواره را در رینولدز
 105بهوسیلۀ دو مدل آشفتگی ناپایای میانگین رینولدزk-ω ،
استاندارد و  k-ω SSTانجام دادند و نتیجه فرفتند که دومی با
نتایج تجربی با دات اابل ابولی همخوانی دارد .در کاری دیگر،

پرداختند .آنها از شبکهای که شامل  170میلیون فره است استفاده
کردند .آنها هیچ الالعاتی درمورد هزینههای محاسباتی خود
ارائه ندادند ،ولی ذکر کردند که باید از ده شرط مختلف اولیه
استفاده کنند .بالدوزی و همکاران ] [17با معادالت ناویر-
استوکس ناپایای میانگینفیریشدۀ رینولدز با مدل آشفتگی k-ω
 SSTبه بررسی سهبعدی جریان ناپایای آیرودینامیکی یک تیغۀ
روتور با مقطع عرضی بالوارۀ ناکا 0018پرداختند .آنها از یک
شبکۀ  64میلیون المانی استفاده کردند و با  16هزار هستۀ
پردازشی از یک خوشه بهمدت  28روز توانستند شبیهسازی را
انجام دهند .اسپاالرت و ونکاتاکریشا ] [18اعالم کردند که نمی

آنها ] [12بهوسیلۀ شبیهسازی دوبعدی و سهبعدی به مطالعۀ
جریان دینامیکی وامانده روی بالوارۀ ناکا 0012در
رینولدز  1/35×105پرداختند و چندین مدل آشفتگی ناپایای
میانگین رینولدز شامل  k-ωاستاندارد و k-ω SSTرا با شبیهسازی
فردابهای بزرگ با هم مقایسه کردند .آنها فزارش کردند که k-
 ω SSTدادههای تجربی را با دات اابل ابولی برای اکثر زوایا در
حرکت روبهباال پیشبینی میکند و پیشبینی کیفی مناسبی از برا
در جریان پیچیدۀ جداشده در حرکت روبهپایین دارد ولی
برخالف آن در نقطۀ واماندفی اتالف برا را بیش از حد پیشبینی

توانند پیش از سال  2045بااستفاده از محاسبات شبیهسازی
فردابهای بزرگ پیشبینی جریان بر روی یک بال بوئینگ را انجام
دهند .آنها سپس بیان کردند که پیشرفت مدلهای میانگینفیری-
شدۀ رینولدز در آینده از الویت باالیی برخوردار خواهد بود.
شبیهسازیهای عددی واماندفی دینامیکی با دات بسیار باال حتی
در اعداد رینولدز کم از لحاظ محاسباتی بسیار فران هستند و
چالشهای خاص خود را دارد .عسگری و تاجفر ] [19با مطالعۀ
شبیهساز فردابهای بزرگ یک سطح شیبدار و بررسی چهار
روش مختلف برای فراهم کردن شرایط جریان ورودی به این
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نتیجه رسیدند که اندازه و محل حباب جدایش بهشدت تحت
تأثیر شرایط ورودی ارار میفیرد.
کنترل جریان همواره مورد توجه پژوهشگران و صنعتگران
بوده است که شامل تغییر کوچک در پیکربندی است که منجر به
یک مزیت مهندسی مانند افزایش نیروی برا ،کاهش نیروی پسا،
افزایش اختالط و یا کاهش نویز میشود .روشهای کنترل جریان
به دو دسته تقسیم میشود )1 :غیرفعال که نیازی به صرف انرژی
و حلقۀ کنترلی ندارند و  )2روشهایی که با مصرف انرژی همراه
هستند .تکنیکهای غیرفعال شامل شکل دادن به هندسه ،استفاده
از ژنراتورهای فرداب و ارار دادن شیارهای لولی در سطح

جریانهای با رینولدز بین  3×104تا  ،4×107با در نظر فرفتن
اثرات تراکمپذیری ،فزارش کردهاند .فادارد و همکاران ][26-28
با استفاده از لولۀ پیتوت تنش برشی غشای داغ ،تأثیر مکانیزمهای
فعال و غیرفعال را برای هر دو حالت فردابههای ساعتگرد و
پادساعتگرد بهمنظور کنترل جدایش الیۀ مرزی در برآمدفیهای
دوبعدی در تونل باد مورد بررسی ارار دادند .آنها از مولدهای
فردابه ،ساخت سوراخ و جتهای مدور برای کنترل جدایش الیۀ
مرزی در دستانداز استفاده کردند .آنها از ضریب شکل الیۀ
مرزی (نسبت ضخامت جابهجایی به ضخامت ممنتوم) بهعنوان
یک مقیاس اندازهفیری تغییر در پروفیل سرعت برای مقاومت در

هواپیما میباشد .نمونههایی از روشهای کنترل جریان فعال
عبارتند از مکش یا دمش ثابت ،مکش یا دمش نافهانی و استفاده
از جتهای مصنوعی .کراجنویک ] [20برای تأخیر جدایش
استوانۀ کوچکی را بر روی بدنه نصب کرد .خلیقی و همکاران
] [21با هر دو مکانیزم کنترل جریان فعال و غیرفعال توانستند
نیروی پسا را کاهش دهند .آنها از دو شکل غیرفعال بهعنوان
دستگاههای افزودنی متصل به پشت یک وسیلۀ نقلیۀ سادهشده و
از یک جت پایای دمشی بهعنوان مکانیزم کنترل جریان فعال
استفاده کردند .آنها متوجه شدند که مکانیزم فعال در کاهش پسا

برابر جدایش استفاده کردند .بورفمن و همکاران ] [29از
سرعتسنج ذرهای برای مطالعۀ حبابهای جدایش فذرا که در
سطح مکش بالوارۀ اسدی  7003در رینولدز  2×104استفاده
کردند .آنها به تشکیل فردابهها با ساختار شبهتناوبی وحلزونی
تحولیافته از فرایند چرخش فردابه اشاره کردند .چن و همکاران
] [30بهصورت آزمایشگاهی اثر دمش پیوسته از یک شکاف در
کنترل جدایش جریان در یک بالوارۀ بیضوی ضخیم با بیشینۀ
نسبت ضخامت به وتر  30درصد مورد مطالعه ارار دادند .آنها
تأثیر پارامترها مانند عرض شکاف ،مکان آن و جهت آن و جرم

و بازیابی فشار خیلی مؤثرتر میباشد .ساسون و فرین بالت ][22

توربین باد عمود محوری را که کنترل جریان در آن توسط دمش
جت در لبۀ حمله بود ،مورد مطالعه ارار دادند .آنها نشان دادند
با افزایش سرعت جت دمشی برا افزایش و پسا کاهش مییابد.
در زمینۀ واماندفی دینامیکی مولر و همکاران ] [23در مطالعۀ
تجربی خود از جت پایای دمشی برای کنترل جریان برروی
بالوارۀ ضخیم و متقارنی که دچار واماندفی دینامیکی عمیق شده-
است استفاده کردند .آنها دو مکان را بهعنوان محل شکاف در
نظر فرفتند و نشان دادند که دمش پایا در  %5وتر در جلوفیری
از جدایش لبۀ حمله در زاویههای حملۀ بیشتر از زاویۀ حملۀ

و تکانۀ جت دمشی را مورد ارزیابی ارار دادند .آنها در ادامۀ کار
ابلی خود ] [31اثرات مکش پیوسته را بر روی بالوارۀ ضخیم
مورد بررسی ارار دادند و با مطالعات ابلی در مورد دمش مقایسه
کردند .آنها فزارش کردند که انتخاب مکان مکش خیلی مهم
است .وانگ و فرسول ] [32اثر مکان و حجم نرخ جریان مکش
برای کنترل جریان برروی یک صفحۀ مسطح در رینولدز 67000
را مورد بررسی ارار دادند و نشان دادند که بهترین تأثیر در برا با
بهکارفیری مکش در نقطۀ یک-چهارم وتر است و با نزدیک شدن
مکش به لبۀ حملۀ حبابهای جدایش کوچکتر میشوند و تأثیر
کمی بر روی برا دارد .کاتاالن و تافناسینی ] [33از ناویر-

واماندفی بسیار مؤثرتر میباشد درحالی که  %50وتر فقط در
زاویههای حملۀ کمتر از زاویۀ واماندفی مؤثر است .آنها همچنین
نسبت سرعت جت را مورد بررسی ارار دادند و متوجه شدند که
واتی سرعت جت کمتر از مقدار لبۀ الیۀ مرزی باشد دمش از
شکاف لبۀ حمله ،جدایش را تسریع میکند .در مطالعات جدیدتر،
آنها ] [24از مکانیزم دمش اابل تطبیق برای جلوفیری کامل از
واماندفی دینامیکی استفاده کردند.
سیفرت و همکاران ] [25بهصورت تجربی مکانیزمهای کنترل
جریان فعال را در فسترۀ وسیعی از رینولدز و ماخ در جریانهای

استوکس ناپایای میانگینفیریشدۀ رینولدز و شبیهساز فردابهای
بزرگ استفاده کردند و فزارش کردند که k-ω SST-LR
نزدیکترین نتایج را به شبیهسازی فردابهای بزرگ و دادههای
تجربی دارد .زینعلی و تاجفر ] [34از یک جت مصنوعی برای
کنترل جدایش در پرههای چرخان توربین باد سهبعدی استفاده
کردند .آنها ناحیۀ جدایش پرهها را کاهش و توان خروجی
توربین باد را افزایش دادند .تاجفر وعسگری ] [35از جت دمشی
پیوسته مماس بر جریان الیه مرزی ( )TBLبرای کنترل جدایش
در بالوارۀ ناکا 0012دارای پیچش استفاده کردند .آنها تأثیر مکان

جداشده مورد بررسی ارار دادند .آنها نتایج کارشان را برای

شکاف و سرعت جت را در پژوهش خود بررسی کردند .منیر و
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مطالعۀ اثرفذاری کنترلکنندۀ دمشی بر روی جریان...

همکاران ] [36جدایش جریان روی بالوارۀ ناکا 23012را بااستفاده
از جت مصنوعی با شار جرمی خالص صفر کنترل کردند .جت
مصنوعی با شار جرمی خالص صفر به سیستم جریان ،تکانۀ خطی
بدون تزریق جرم در عرض مرزها منتقل میکند .آنها نشان دادند
که جتهای مماسی ( )TBLنسبتبه جتهای دارای زاویه با الیۀ
مرزی ( )CBLبرای کنترل جریان حول بالوارۀ استاتیک (بدون
نوسان پیچشی) مؤثرتر میباشند .کونال پوری و همکاران ][37
به بررسی صحت و درستی نتایج عددی حاصل از شبیهسازی
کنترل فعال جریان با دمش پایدار هوا در بالوارۀ ناکا 0018در
رینولدز کم پرداختند .آنها از شبیهساز فردابهای بزرگ در دوبعد
و سهبعد استفاده کردند و نتایج را با دادههای تجربی و نتایج
حاصل از میانگین رینولدز مقایسه کردند .آنها نشان دادند که
حضور یک شکاف در لبۀ حمله تأثیر اابل توجهی در ضرایب
آیرودینامیکی دارد .تاجفر و عسگری ] [38در ادامۀ کار ابلی جت
های مصنوعی مماس بر الیۀ مرزی را برای کنترل جدایش بالوارۀ
ناکا 0012دارای پیچش بهکار بردند و تأثیر حالتهای مختلف
بین نوسان بالواره و فرکانس جت را مورد بررسی ارار دادند.
پراکاش و همکاران ] [39کنترل فعال جریان استاتیک را در بالوارۀ
ناکا 2412بهوسیلۀ مکش و دمش پایا بررسی کردند .آنها به
مطالعۀ پارامترهای تأثیرفذار در شکاف که شامل محل شکاف،
نسبت سرعت جت به سرعت مرجع و عرض شکاف و زاویۀ
پاشش یا مکش جریان در هر دو نمونۀ مکش و دمش جت
پرداختند و تأثیر این پارامترها را در ضرایب آیرودینامیکی و
جدایش جریان بیان کردند .تودرباری و مغربی ] [40به شبیهسازی
عددی توربین بادی داریوس پرداختند .آنها در شبیهسازی خود
از مدل آشفتگی  k-ω SSTاستفاده کردند .نتایج آنها با نتایج
تجربی مطابقت اابل ابولی داشتهاست .اخیراً کسمائی و همکاران
] [41پارامترهای جت مکشی در واماندفی دینامیکی را مطالعه
کردند و به این نتیجه رسیدند که بهترین زاویه برای مکش جریان

دهانۀ جت ،زاویۀ دمش جت و سدددرعت جت انتخاب فردید و
تأثیر این پارامترها در کنترل جریان بالوارۀ دارای حرکت پیچشی
مورد مطالعه ارار فرفت .در سدددایر پژوهشها به بررسدددی تأثیر
همزمان یک یا دو پارامتر پرداخته شده بود و در هیچ پژوه شی
به تأثیر زاویه در جت دمشی در جریان واماندۀ دینامیکی پرداخته
نشددده بود که در کار حاضددر تأثیر این پارامتر نیز همراه با سددایر
پارامترها بررسی شدهاست .میانگین ضریب برا و پسا و همچنین
عملکرد آیرودی نامیکی در یک دورۀ ت ناوب بالواره بهمنظور
مقای سۀ جتها با هم و تأثیر آنها در کنترل جریان جدا شده در
نظر فرفته شدهاست.

معادالت حاکم بر جریان سیال و روش حل مسئله
در این پژوهش از معددادالت ندداویر -اسدددتوکس ندداپددایددای
میانگینفیری شدۀ رینولدز استفاده شدهاست .با توجه به شرایط
مس دئله ،سددیال تراکمناپذیر و نیوتونی فرض شدددهاسددت .شددکل
تانسدددوری معادالت حاکم (بقای جرم و بقای ممنتوم خطی) در
معادالت ( 1و  )2اابل مشاهده میباشند:
()1
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که در آن  j ،iو  kاندیسهای تانسوری هستند و مقادیر  2 ،1و 3
را میپذیرند .اسمت پایانی معادلۀ ( )2تنش رینولدز نامیده
میشود که بهصورت معادلۀ ( )3اابل تعریف میباشد:
𝜏𝑖𝑗 = −𝜌𝑢𝑖′ 𝑢𝑗′
()3

 90درجه است و هر چه جت به این زاویه نزدیکتر میشود
عملکرد جت برای کنترل جریان بهبود مییابد.

این ترم برحسب حاصلضرب سرعتهای نوسانی میباشد

باتو جه به م طال عات صدددورت فرف ته در زمی نۀ وا ما ندفی

و لذا نیاز به مدلشدن دارد .روشهای زیادی برای مدل کردن

دی نامیکی کاری که به بررسدددی تأثیر تمامی پارامترهای کنترلی

این عبارت توسط محققان ارائه شدهاست و انواع راهحلهای صفر

جت دمشددی عبوری از الیۀ مرزی ( )CBLپرداخته باشددد یافت
نشددد؛ لذا در کار حاضددر به بررسددی تأثیر پارامترهای عملکردی
یک جت دمشددی در جریان واماندۀ دینامیکی بهصددورت عددی
پرداخته شدهاست .سعی شد کلیۀ پارامترهای موجود در این نوع

معادلهای (جبری) ،یک معادلهای و چند معادلهای پیشنهاد شده-
است .پژوهشگران زیادی از مدلهای دو معادلهای

𝜀𝑘−و𝑘−

𝜔 استفاده میکنند .مدل آشفتگی 𝑇𝑆𝑆 𝜔  𝑘 −مدل دو معادلهای
حاصل ترکیب دو مدل ذکر شده میباشدکه توسط منتر ارائه شد

جت در نظر فرفته شدددود لذا چهار پارامتر مکان جت ،اندازۀ
نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
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و در پیشبینی جدایش جریان در مسائل آیرودینامیکی با فرادیان
فشار معکوس بسیار خوب عمل میکند.
در این پژوهش از روش حجم محدود برای فستهسازی
معادالت استفاده شدهاست .جریان بهصورت ناپایا (فذرا) و
دوبعدی شبیهسازی شدهاست .از الگوریتم فشار مبنا برای حل
معادالت فسسته و از الگوریتم سیمپل برای جداسازی کوپلینگ
سرعت-فشار استفاده شدهاست .در معادالت ناویر -استوکس
ناپایای میانگینفیریشدۀ رینولدز از مدل آشفتگی  k-ω SSTبرای
مدلکردن تنش رینولدز استفاده شدهاست .علت استفاده از این
مدل ،توانایی آن در پیشبینی دایق جدایش جریان و چسبیدن آن

در حرکت بهسمت پایین و سازفاری در جریانهای مشابه می-
باشد که در بخش مقدمه به آنها اشاره شد .در این شبیهسازی،
فسستهسازی فضایی با دات مرتبه دو و با روش باالدست برای
معادالت فشار ،تکانه خطی و معادالت انتقال آشفتگی انجام شد.
فسستهسازی زمانی نیز بهصورت ضمنی و با دات مرتبه دوم
صورت فرفت.
از نرمافزار تجاری  Pointwiseبرای ساخت شبکه استفاده شد
و از نرمافزار تجاری  Ansys Fluent 18برای شبیهسازی و حل
جریان کمک فرفته شد .از آنجایی که الزم بود شبکه همراه
بالواره بهصورت سینوسی حرکت کند و زاویۀ دمش نیز باید
همواره نسبتبه سطح بالواره ،ثابت میبود ،دو مجموعه کد
بهصورت  UDF Ansys Fluentبهنرم افزار اضافه شد.
ناحیۀ محاسباتی و شرایط مرزی .باتوجه به اینکه بالوارۀ
ناکا 0012در حال نوسان میباشد ناحیۀ محاسباتی به دو بخش
دوار و غیردوار تقسیم شدهاست .ناحیۀ محاسباتی کلی دایرهای به
شعاع  20برابر لول وتر است .علت انتخاب این فاصله ،المینان
از عدم تأثیرفذاری شرایط ورودی در مقادیر ضرایب
آیرودینامیکی میباشد .چپین و برنارد ] [15در مطالعۀ خود بر
روی همین بالواره با رینولدز باالتر ،فاصله از هر لرف بالواره را
 15برابر لول وتر در نظر فرفتند و یا تاجفر و عسگری ][35,38
در بررسی واماندفی دینامیکی همین بالواره در رینولدز  106از
هر لرف  21برابر لول وتر فاصله فرفتند .شبکۀ تولیدشده تماماً
با المانهای چهار فوش ساخته شدهاست .بخشهای مختلف
ناحیۀ محاسباتی و شبکه در نزدیکی لبهحمله و فرار بالواره به-
ترتیب در شکل ( )1اابل مشاهده میباشند.

(الف)

(ب)
شکل  1الف) ناحیۀ محاسباتی و اسمت متحرک شبکه،
ب) تجمع سلولها در الراف لبهحمله و فرار در نمونه بدون جت

رینولدز جریان  1/35×105میباشد لذا لول وتر بالواره برابر
 0/15متر و سرعت جریان آزاد  13/146متر بر ثانیه در نظر فرفته
شد .در نمونۀ بدون جت ،دیوار بدون لغزش و سرعت ورودی
بهعنوان شرایط مرزی در نظر فرفته شد و در نمونۀ با جت اسمتی
از بالواره که ارار است جت دمشی در آنجا ارار فیرد از سایر
نقاط بالواره جدا و شرط سرعت ورودی به آن اعمال میشود.
شرایط مرزی بهکاررفته در شبیهسازی در جدول ( )1بیان
شدهاست.
جدول  1شرایط مرزی بهکار فرفتهشده در مرزهای میدان
نوع مرز

شرط مرزی سرعت

شرط مرزی فشار

ورودی و خروجی میدان

مقدار ثابت سرعت

شرط فرادیان صفر

(مرز ناحیۀ  oشکل)
دیواره بالواره

جت دمشی

)] 𝑦𝑈 ⃗ = [𝑈𝑥 ,
𝑈(

𝑝𝜕
)( = 0
𝑛𝜕

شرط عدم لغزش

شرط فرادیان صفر

سرعت ثابت نرمال بر

شرط فرادیان صفر

)]⃗ = [0,0
𝑈(

مرز

)⃗𝑛 ⃗⃗⃗𝑗 = 𝑈𝑗 .
𝑈(

𝑝𝜕
)( = 0
𝑛𝜕
𝑝𝜕
)( = 0
𝑛𝜕

از آنجایی که جریان آشفته شبیهسازی شدهاست لذا باید در
مرزهای ورودی پارامترهای مربوط به جریان آشددفته مشددخص
فردد که در جدول ( )2این پارامترها بیان شدهاست.
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جدول  2پارامترهای آشفتگی در مرز ورودی
نوع پارامتر آشفتگی در مرز

مقدار

جدول  3مشخصات شبکههای استفادهشده در شبیهسازی

شدت آشفتگی ()%

5

تعداد کل

تعداد المانها در

تعداد المانها در

نسبت لزجت آشفتگی

10

المانها

ناحیۀ متحرک شبکه

ناحیۀ ثابت شبکه

شبکۀ 1

203000

152000

51000

در این پژوهش ،بالواره بهفونهای نوسان میکند که دچار

شبکۀ 2

400000

300000

100000

واماندفی دینامیکی عمیق میشود .حرکت آن بهصورت سینوسی

شبکۀ 3

744000

405000

339000

حول نقطۀ یک چهارم لول وتر میباشد و باعث تغییر زاویۀ
حمله از  -5تا  25درجه میشود .رابطۀ ( )4معادلۀ حرکت بالواره
را نشان میدهد.
()4

)𝑡𝑓𝜋 α = 𝛼0 + 𝐴sin(2

همانلور که مشاهده میشود سه شبکه دارای نتایج تقریباً
یکسان است لذا میتوان ففت که شبکۀ دارای  203000سلول از
دات کافی برای شبیهسازی برخوردار است و نتایج حاصل،

مستقل از اندازه شبکه است .در این شبکه مقادیر  ∆𝑦+در بیشتر
منالق سطح بالواره زیر  1میباشد و حداکثر مقدار آن  3میباشد.

که  𝛼0زاو یۀ حم لۀ اول یه اسدددت که  10در جه درنظر فرف ته

حداکثر مقدار  ∆𝑥+نیز روی بالواره  40میباشد .چپین و برنارد

شدها ست و لذا 𝐴 باتوجه به بازۀ تغییرات زاویۀ حمله  15درجه

] [15از شبکهای با  30هزار سلول ،تاجفر و عسگری ] [35از

میباشددد .فرکانس کاهنده نیز  𝑘= Uπfc =0/1انتخاب شددد .تمامی

شبکهای با 100هزار سلول در شبیهسازیهای خود استفاده کردند.

پارامتر های مربوط به حر کت بالواره باتو جه به پژوهش لی و

تأثیر تعداد سلولهای شبکه در ضرایب آیرودینامیکی در شکل

همکاران ] [4انتخاب شدددهاند تا امکان مقایسدده نتایج حاصددل از

( )3ارائه شدهاست.

∞

شددبیهسددازی با نتایج تجربی وجود داشددته باشددد .شددماتیکی از
حرکت بالواره در شکل ( )2اابل م شاهده ا ست .در این شکل
جت دمشی نیز مشخص شدهاست.
بررسی استقالل شبیهسازی .بهمنظور بررسی کفایت تعداد
سلولهای شبکۀ محاسباتی نهایی و به حداال رساندن آنها،
استقالل از شبکه مورد مطالعه ارار فرفت .از سه شبکۀ 400 ،203
و  744هزار برای بررسی استقالل از شبکه استفاده شدهاست.

(الف)

جزئیات شبکههای استفاده شده در جدول ( )3ارائه شدهاست.

(ب)
شکل  3نمودار تأثیر اندازۀ شبکه با فام زمانی  0/00004در
شکل  2شماتیکی از حرکت بالواره بههمراه جت دمشی

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

(الف)ضریب برا و (ب)ضریب پسا
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بررسی استقالل شبکۀ نهایی از فام زمانی بهمنظور المینان از
اینکه فام زمانی به اندازۀ کافی کوچک است و ضرایب
آیرودینامیکی مستقل از اندازۀ فام زمانی میباشند ،صورت
فرفت .مسئلۀ مورد نظر شامل دو مقیاس زمانی مهم یکی زمان
عبور کامل جریان آزاد از روی بالواره و دیگری زمان الزم برای
تکمیل یک سیکل حرکت بالواره میباشد .پس از آزمایشهای
زیاد مشخص شد که انتخاب فام زمانی  0/0001برای شبیهسازی
کفایت میکند .با این وجود شبیهسازی با فام زمانی 0/00004

شکل  5نمودار ضریب برا برحسب زمان

تکرار شد و تفاوتی در نتایج مشاهده نشد .نتیجۀ این بررسی در

اعتبارسنجی شبیهسازی .نتایج حاصل از شبیهسازی با نتایج

ضرایب آیرودینامیکی در شکل (-4الف و ب) ارائه شدهاست.

تجربی لی و همکاران ] [4و نتایج عددی ونگ و همکاران
مقایسه شد .نتیجۀ این مقایسه در منحنی ضریب برا و ضریب
پسا در شکل ( )6اابل مشاهده میباشد .در نمودار ضریب برا در
حرکت بهسمت باال نتایج شبیهسازی با نتایج تجربی تا رسیدن به
زاویۀ  24درجه و پیشبینی زودهنگام واماندفی دینامیکی انطباق
مناسبی دارد؛ البته در نزدیکی واماندفی نوساناتی مشاهده میشود.
در کار ونگ و همکاران همانلور که مشاهده میشود مقداری
ضریب برا در حرکت روبهباال بیشتر پیشبینی شدهاست و از این
لحاظ شبیهسازی حاضر در حرکت روبهباال به نتایج تجربی
نزدیکتر است .نتایج حاصل از شبیهسازی در حرکت بهسمت

بهمنظور م شخص کردن زمان شبیه سازی نمودار ضریب برا
برح سب زمان برر سی شد که در شکل ( )5ارائه شدها ست.
باتوجه به شکل ،در دورۀ دوم و سوم نتایج مشابه هم شدهاست؛
لذا از دادههای دوره دوم ا ستفاده می شود و برای بقیۀ نمونهها تا
دورۀ دوم شبیهسازی انجام فرفتهاست.

(الف)

(ب)
شکل  4نمودار تأثیر فام زمانی در شبکه با  203هزار سلول در
(الف)ضریب برا و (ب)ضریب پسا

سال سی و چهارم ،شمارۀ یک1401 ،
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پایین روند کلی نتایج تجربی را حفظ کردهاست ولی در آن شاهد
نوساناتی هستیم که در دادههای تجربی مشاهده نمیشود .در این
نوع جریانات ،جدایش فردابه واماندفی دینامیکی و ریختهشدن
فردابههای پیچیده در جریان و پدیدههایی مانند انفجار حبابهای
جدایشی ،فذار جریان ،فردابههای ریختهشدۀ متعدد به دنبالۀ
جریان و اتصال مجدد جریان در حرکت بهسمت پایین ،رخ
میدهد ][4؛ لذا امکان شبیهسازی بسیار دایق دشوار میباشد.
نوسانات در کار ونگ و همکاران نیز به چشم میخورد .این عدم
انطباق مشاهدهشده بین نتایج تجربی و شبیهسازی در نزدیکی
زاویۀ واماندفی دینامیکی و حرکت روبهپایین بالواره ،در کارهای
عددی ابلی که در مورد بررسی واماندفی دینامیکی بودهاند
فزارش شدهاست .مارتات و همکاران ] [9در شبیهسازی دوبعدی
خود در شکلهای ( 2و  )4به این موضوع اشاره کردهاند .تاجفر
و عسگری ] [35نیز در شکلهای ( 9و )10به این موضوع اشاره
کردهاند .تفاوتهای مشابهی در محاسبات محدودی که از شبیه-
سازی فردابهای بزرگ برای مدلسازی واماندفی دینامیکی
استفاده کردهاند ،دیده میشود؛ بهعنوان مثال شکل ( )5از
شبیهسازی مارتات و همکاران ] ،[10شکل ( )16از پژوهش
کاسیبوتال و تفتی ] [42و شکل ( )6از پژوهش راجزخوران و
نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
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فرحت ] [43استفاده کردهاند .مارتات و همکاران ] [10این
اختالفات را ناشی از اضافه کردن محدود کنندۀ  SSTدر مدل
آشفتگی دانستهاند .آنها بیان کردند که این محدودکننده باعث
کاهش نافهانی ویسکوزیتۀ فردابی میشود .هرآنچه را که دربارۀ
نمودار ضریب برا به آن اشاره شد ،بهلور مشابه میتوان برای
منحنی ضریب پسا ذکر کرد .پس باتوجه به مطالب فوق
شبیهسازی ما با نتایج عددی از نظر کیفی و کمی تطبیق اابل ابولی
دارد.

𝑡∆∑𝑇/
𝑖𝑖=1 ψ

()5

𝑡∆𝑇/

= 𝑒𝑣𝑎ψ

یکی از پارامترهای مورد بررسدددی در این پژوهش ضدددریب
ممنتوم جت میباشد که از رابطۀ ( )6اابل محاسبه میباشد:
𝑡𝑒𝑗𝐴
𝑈𝑗𝑒𝑡 2
× 𝐶𝜇 = 2
×
𝐴
𝑈∞ 2

()6

تأثیر مواعیت ارارفیری جت و زاویۀ دمش با ثابت فرض
کردن اندازۀ دهانه و ضریب ممنتوم امکانپذیر است .بدین منظور
ضریب ممنتوم جت  0/14در نظر فرفته شد .برای اندازۀ دهانه
نیز دو مقدار  0/005و  0/01لول وتر انتخاب شد .با این شرایط
جت در مکانهای  10 ،6 ،4 ،1و  20درصد لول وتر با زاویههای
دمش  60 ،30و  90درجه ارار داده شد .نتایج حاصل از این
(الف)

بررسی در میانگین ضرایب و عملکرد آیرودینامیکی در شکلهای
( )7-9اابل مشاهده هستند.

(ب)
شکل  6مقایسۀ نتایج بهدستآمده از شبیهسازی عددی با نتایج تجربی و
عددی سایر پژوهشگران برای (الف)ضریب برا و (ب)ضریب پسا

(الف)

بحث و نتایج
در این اسمت تأثیر جتهای دمشی مختلف در کنترل جریان
مورد بررسی ارار خواهد فرفت .پارامترهای اابل تغییر در جتها
عبارتند از مکان جت ،زاویۀ دمش نسبتبه راستای وتر بالواره،
ضریب ممنتوم جت و اندازۀ دهانه جت خروجی .بهمنظور
ارزیابی عمکرد جتهای دمش مختلف از میانگین ضریب برا و

(ب)

پسا و همچنین نسبت میانگین ضریب برا به پسا (عملکرد

شکل  7تأثیر مکان و زاویۀ جت دمشی در میانگین ضریب برا با ضریب

آیرودینامیکی میانگین) برای مقایسۀ آنها استفاده شدهاست.

ممنتوم  0/14و اندازۀ دهانۀ الف) 0/005و ب)0/01

مقدار میانگین کمیتی مانند  ψدر یک دورۀ تناوب حرکت ،از
رابطۀ ( )5بهدست میآید که در آن T ،دورۀ تناوب 𝑡∆ فام زمانی
است.
نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

شکل( -7الف) نشان میدهد در یک زاویۀ دمش ثابت یک
مکان بهینه وجود دارد که در این مکان ،مقدار متوسط ضریب برا
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بیشینه میشود .این مکان برای زاویۀ  30درجه ،مکان  4درصد

زاویۀ میانگین ضریب پسا همواره کاهش مییابد .باتوجه به شکل

لول وتر و برای  60و  90درجه 1 ،درصد لول وتر میباشد.

میتوان ففت میانگین ضریب پسا با افزایش زاویۀ دمش تا زاویۀ

زاویۀ دمش  60درجه باالترین میانگین ضرایب برا را ایجاد کرده-

خاصی کاهش مییابد و در ادامه با افزایش بیشتر زاویه از این

است .بنابراین میتوان نتیجه فرفت که تا رسیدن به یک زاویۀ

مقدار ،این ضریب افزایش مییابد؛ به همین دلیل است که در

خاص با افزایش زاویۀ دمش ضریب برا میانگین افزایش و پس

زاویۀ  90درجه نموداری تقریباً مشابه با زاویۀ  30درجه اما ارینۀ

از آن با افزایش زاویه ،این ضریب کاهش مییابد .در شکل (-7

آن دیده میشود .از میان مکانهای انتخابشده بهترین مکان برای

ب) شاهد کاهش ضریب برا نسبتبه حالت ابل میباشیم؛ علت

ارارفیری جت دمشی از منظر کاهش ضریب پسا مکان 0/01

این است که در اثر ثابت بودن ضریب ممنتوم و افزایش اندازۀ

لول وتر با زاویۀ دمش  30و یا  60درجه میباشد .در شکل (-8

دهانه ،سرعت جت خروجی کاهش یافتهاست .همچنین این

ب) مشاهده میشود که عملکرد جتها نسبتبه اسمت (الف)

افزایش مساحت باعث شدهاست که ابل از  0/06لول وتر،

در بهبود میانگین ضریب پسا کاهش یافتهاست که بهعلت کاهش

ضریب برا میانگین حاصل از دمش  60درجه بیشتر نسبتبه 30

سرعت ناشی از افزایش مساحت در ضریب ممنتوم ثابت میباشد.

درجه میباشد و پس از این مکان کمتر باشد در حالیکه در شکل

در این حالت جت دمشی با زاویۀ  30درجه و مکان  0/01درصد

( -6الف) اینفونه نبودهاست.

لول وتر نسبتبه سایر جتها عملکرد بهتری در کاهش ضریب
پسا از خود نشان دادهاست.

(الف)

(ب)

(الف)

(ب)

شکل  8تأثیر مکان و زاویۀ جت دمشی در میانگین ضریب پسا با ضریب

شکل  9تأثیر مکان و زاویۀ جت دمشی در عملکرد آیرودینامیکی میانگین با

ممنتوم  0/14و اندازۀ دهانۀ الف) 0/005و ب)0/01

ضریب ممنتوم  0/14و اندازۀ دهانۀ الف) 0/005و ب)00/01

باتوجه به شکل ( -8الف) روند خطی برای تغییرات میانگین

باتوجه به شکل ( -9الف) عملکرد آیرودینامیکی میانگین

پسا با افزایش زاویه وجود ندارد و نمیتوان ففت که با افزایش

همانند ضریب برا میانگین در زوایای مختلف عمل کردهاست و

سال سی و چهارم ،شمارۀ یک1401 ،
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افزایش زاویه تا اندازۀ خاصی باعث افزایش این کمیت میشود

مکان  0/01لول وتر برای هر سه ضریب ممنتوم جت شامل

و همانلور که مشاهده میشود بهترین زاویه از بین این سه برای

باالترین ضریب برا میانگین برای آن جت است.

بهبود این پارامتر  60درجه است .نکتۀ حایز اهمیت دیگر این

شکل ( )11تأثیر ضریب ممنتوم جت دمشی را در ضریب

است که فرچه در زوایای مختلف شاهد تغییر در مکان میانگین

پسای میانگین نشان میدهد .همانلور که مشاهده میشود با

ضریب برا و پسای بهینه بودیم ولی در این کمیت در هر سه

افزایش ضریب ممنتوم ،شاهد کاهش مقدار کمینۀ ضریب پسای

زاویه ،مکان بهینه ،همان  0/01لول وتر است .در شکل

میانگین هستیم؛ البته در زاویۀ  90درجه در بعضی مکانها این

( -9ب) مشاهده میشود که عملکرد جتها نسبتبه اسمت

روند برعکس شدهاست یعنی با افزایش ضریب ممنتوم جت

(الف) در بهبود عملکرد آیرودینامیکی میانگین کاهش یافتهاست

ضریب پسای میانگین نیز افزایش یافتهاست که در جت  90درجه

که بهعلت کاهش سرعت ناشی از افزایش مساحت در ضریب

در  1درصد لول وتر شاهد این پدیده هستیم .مینیمم ضریب

ممنتوم ثابت میباشد .همچنین جت با زاویۀ  90درجه بدترین

پسای میانگین نیز برای ضریب ممنتوم جت  0/14در زاویه 60

عملکرد را دارد بهفونهای که از حالت بدون جت نیز عملکرد

درجه و مکان  0/01لول وتر رخ میدهد.

آیرودینامیکی میانگین کمتری دارد.
برای مشدداهدۀ تأثیر ضددریب ممنتوم جت ،مسدداحت جت را
ثابت و برابر  0/005لول وتر و مواعیت و زاویۀ جت دم شی را
همان مقادیر ا سمت ابل در نظر فرفتیم و مقادیر  0/08 ،0/04و
 0/14برای ضریب ممنتوم جت در نظر فرفته شد .نتایج حاصل
از این بررسدددی در ضدددرایب عملکرد آیرودینامیکی میانگین در
شکلهای ( )10-12ارائه شدهاست.

شکل  11تأثیر ضریب ممنتوم جت دمشی در ضریب پسای میانگین

شکل  10تأثیر ضریب ممنتوم جت دمشی در ضریب برا میانگین

شکل ( )10تأثیر ضریب ممنتوم جت دمشی در ضریب برا
میانگین را نشان میدهد .باتوجه به شکل ( ،)9بهلور کلی در هر
زاویه و در هر مکانی ،هر چه ضریب ممنتوم جت بیشتر میشود،
ضریب برا(ی) میانگین نیز افزایش یافتهاست .بیشترین ضریب

شکل  12تأثیر ضریب ممنتوم جت دمشی در عملکرد آیرودینامیکی میانگین

برا(ی) میانگین برای ضریب ممنتوم جت  0/14در زاویۀ 60
درجه و مکان  0/01لول وتر مشاهده شد .زاویۀ  60درجه و
نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
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در شکل ( )12به بررسی تأثیر ضریب ممنتوم جت در عملکرد

ندارند و فقط هر چه ضریب ممنتوم جت بیشتر میشود سرعت

آیرودینامیکی میانگین پرداخته شدهاست .باتوجه به شکل ،روند

روی سطح باالیی بالواره بیشتر میشود و چرخش با افزایش

منظمی در عملکرد آیرودینامیکی میانگین مشاهده میشود .بهلور

ضریب ممنتوم جت در سطح باالیی مثبتتر میشود.

کلی در همۀ موارد با افزایش ضریب ممنتوم جت شاهد افزایش

در شکل ( ،)14به بررسی رفتار جریان از لریق رسم

این پارامتر هستیم که این افزایش هرچه مکان به  0/01لول وتر

کانتورهای بیبعد شدۀه سرعت در سه زمان مشخص پرداخته

نزدیکتر باشد مشهودتر است و تأثیر ضریب ممنتوم جت در

شدهاست .جت دمشی مؤثر که شامل جت در مکان  1درصد لول

بهبود عملکرد آیرودینامیکی در زاویۀ جت  60درجه بیشتر

وتر و دمش  60درجه با ضریب ممنتوم  0/14است برای این

نسبتبه دو زاویۀ دیگر است .باالترین ضریب عملکرد

بررسی انتخاب شدهاست و کانتور بیبعد شدۀ سرعت برای این

آیرودینامیکی میانگین مربوط به ضریب ممنتوم جت  0/14و

جت با حالت کنترلنشده (بدون جت) مقایسه شدهاست .در زاویۀ

مکان  1درصد لول وتر و زاویۀ  60درجه میباشد .همانلور که

 25درجه حرکت بهسمت باال در حالت کنترلنشدۀ جریان بهلور

بیان شد این مکان و این مقدار ضریب ممنتوم جت شامل بیشترین

کامل از لبۀ حمله جدا شده و یک فردابه در نزدیکی لبۀ فرار

ضریب برا و کمترین ضریب پسا

نیز بودهاست.

شکل فرفتهاست که این فردابه در مراجع نیز مشاهده شدهاست

رفتار جریان را از لریق بررسی کانتور چرخش برای سه

و در خالف جهت فردابۀ واماندفی دینامیکی است؛ درحالیکه

حالت جت مطلوب در ضریب ممنتومهای مختلف که شامل جت

در حالت کنترلشده جریان هنوز از لبۀ حمله بهلور کامل جدا

در مکان  1درصد لول وتر و زاویۀ جت دمشی  60درجه بود،

نشده و فردابۀ واماندفی دینامیکی هنوز بهلور کامل در جریان

بررسی شد که در شکل ( )13اابل مشاهده است .همانلور که

پاییندست پخش نشدهاست و جت باعث تأخیر در واماندفی

مشاهده میشود .در 10درجه بهسمت باال تفاوت زیادی در سه

دینامیکی شدهاست .در زاویۀ  10درجه روبهپایین در حالت کنترل

جت مشاهده نمیشود و فقط هرچه ضریب ممنتوم افزایش یابد

نشده جریان از بالواره کامالً جدا شده ولی در حالت کنترلشده

سرعت روی سطح باالیی افزایش مییابد که در نتیجه باعث

جت باعث چسبیده شدن جریان به بالواره شده که باعث افزایش

ضریب برا(ی) بیشتر آن میشود و همچنین در این حالت هر چه

اابل توجه ضریب برا و کاهش ضریب پسا نسبتبه حالت کنترل

ضریب ممنتوم جت افزایش مییابد سطح باالیی بالواره دارای

نشده میشود .در زاویۀ  -5حرکت بهسمت پایین نیز جریان برای

چرخش مثبت بیشتری میشود که سبب میشود جریان دیرتر

حالت کنترل نشده به بالواره چسبیده است و تفاوت اابل توجهی

جدا شود .در  25درجه روبهباال ،همانلور که مشاهده میشود،

بین نمونۀ کنترلشده و کنترلنشده وجود ندارد و فقط بهعلت

هرچه ضریب ممنتوم جت افزایش یافتهاست جدایش کمتری

افزایش سرعت در سطح باالیی بالواره مقدار اندکی ضریب برا

مشاهده میشود بهلوریکه در ضریب ممنتوم  0/04جریان کامالً

در حالت کنترلشده بیشتر است.

جدا شده ولی این جدایش در  0/14به این شدت رخ ندادهاست
و همچنین فردابه خالف جهت عقربۀ ساعت لبۀ فرار در ضریب
ممنتوم جت  0/04دیده میشود درحالیکه در ضریب ممنتوم
 0/14این فردابه به چشم نمیخورد .در  10درجه حرکت بهسمت
پایین هر چه ضریب ممنتوم جت بیشتر میشود جریان چسبیدهتر
و جدایش آن کمتر است که برای ضریب ممنتوم جت 0/14
جریان بهجز در بخش کوچکی الراف لبۀ فرار در بقیه چسبیده
باای مانده و جدایشی نداریم و در زاویۀ  -5حرکت بهسمت
پایین جریان در هر سه جت چسبیده و تفاوت خیلی زیادی باهم
سال سی و چهارم ،شمارۀ یک1401 ،
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(الف)

(ج)

(ب)

شکل  13کانتور چرخش برای جت مطلوب در ضریب ممنتوم الف)  ، 0/14ب)  0/08و ج) 0/04
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(الف)

(ب)
شکل 14کانتور بیبعدشدۀ سرعت برای حالت (الف) کنترلنشده( ،ب) کنترلشده با مؤثرترین جت دمشی

نتیجهگیری

زاویۀ جت در نظر فرفته شد .بررسیها حاکی از آن بود که زاویۀ

در کار حاضر تأثیر پارامترهای عملکردی جت دمشی در کنترل

 60درجه نسبتبه دو زاویۀ دیگر در کنترل جریان بهتر عمل

جریان دینامیکی وامانده بهصورت عددی بررسی شد .از حلگر

مینماید که در حقیقت نشان میدهد که در جت دمشی یک

مبتنی بر حجم محدود و شبیهسازی دو بعدی برای این کار

روند صعودی یا نزولی برای تأثیر زاویه وجود ندارد و در وااع

استفاده شدهاست .بالوارۀ ناکا 0012دارای حرکت نوسانی

پارامتر زاویه نیز مانند مکان دارای یک نقطۀ بهینه میباشد .تأثیر

سینوسی بین  -5تا  25حول یک چهارم وتر خود است و

سرعت جت دمشی در االب ضریب ممنتوم جت دیده شدهاست

فرکانس کاهندۀ آن  0/1در نظر فرفته شد تا دچار واماندفی

و سه ضریب ممنتوم  0/08 ،0/04و  0/14برای مطالعۀ تأثیر این

عمیق شود .تأثیر پارامترهای جت بر مقادیر میانگین ضریب برا

پارامتر انتخاب فردید .نتایج حاکی از آن بود که هر چه ضریب

و پسا و عملکرد آیرودینامیکی در یک دوره تناوب حرکت

ممنتوم بیشتر شود جت عملکرد بهتری از خود برای کنترل

بررسی شد .سعی شد تمامی پارامترهای عملکردی جت دمشی

جریان نشان میدهد .با افزایش مساحت در ضریب ممنتوم جت

عبوری از الیۀ مرزی بررسی شود لذا چهار پارامتر مکان ،زاویۀ

ثابت ،ضریب برا و پسای میانگین هر دو کاهش مییابند و

پاشش ،سرعت جت و اندازۀ دهانه جت برای این مطالعه در نظر

همچنین پارامتر آیرودینامیکی میانگین نیز کاهش خواهد یافت.

فرفته شد .پنج مکان  10 ،6 ،4 ،1و  20درصد لول وتر برای

افزایش مساحت در ضریب ممنتوم جت ثابت باعث میشود که

ارارفیری جت دمشی انتخاب شدند .نتایج حاکی از آن بود که

زاویۀ دمش بهینه نیز کاهش یابد.

جت دمشی  1درصد لول وتر نسبتبه بقیۀ مکانها تأثیر بهتری
دارد .سه زاویۀ پاشش  60 ،30و  90درجه برای بررسی تأثیر
سال سی و چهارم ،شمارۀ یک1401 ،
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𝑡∆

فام زمانی𝑠 ،

Aerodynamic performance

𝑇

دوره تناوب𝑠 ،

Blowing jet

𝜇𝑐

ضریب ممنتوم جت

𝑙𝑐

ضریب برا

𝑑𝑐

ضریب پسا

واژهنامه
عملکرد آیردینامیکی
جت دمشی

Chord

وتر

Dynamic stall

واماندفی دینامیکی

Flow control

کنترل جریان
فردابهای بزرگ
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فردابه لبه حلمه
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n

عمود بر سطح

Oscillating airfoil
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فردابه
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x
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ضریب عملکرد آیرودینامیکی
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𝑔𝑘
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𝜌

چگالی،
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𝜈
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𝜏
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The Effects of Microtube Addition on
Thermal and Hydrodynamic Behavior of
Microchannel Heatsink for Nanofluid Flow*
Akram Jahanbakhshi1, Afshin Ahmadi Nodooshan2,
Morteza Bayareh3
1. Introduction
One of the most important challenges in designing
electronic systems with high processing power is their
thermal management and keeping them at an allowed
operating temperature to prevent damages to the
equipment. The heatsink is metal equipment with high
thermal conductivity such as copper and aluminum, used
to cool parts that need to lose a large amount of heat flux.
Studies in this field may be classified analytically,
numerically, and experimentally. The main purpose of
most studies have been to investigate design methods
based on changing the geometry of heatsinks to achieve
maximum efficiency in their thermal management.
2. Description of the model and boundary conditions
Figure 1 illustrates the geometry of the desired heatsink. In
this geometry, a microtube is added between the two
channels.
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4. Governing equations
∇. (ρnf u
⃗)=0

Continuity equation

(5)

∇. (ρnf u
⃗u
⃗)
= −∇p + ∇. (μnf ∇u
⃗)

Momentum equation: (6)

∇. (ρnf u
⃗ Cp,nf T)
= ∇. (k nf ∇T)

Energy equation for the
fluid region:
(7)

∇. (k s ∇T) = 0

Energy equation for rigid
part:
(8)

The total heat transfer coefficient of the heatsink (h) and
the PEC parameter are expressed as follows:
q"
(9)
h=
TCPU,Mean − Tin
PEC =

hnf ⁄hbf
∆pnf ⁄∆pbf

(10)

Table 1. Dimensional parameters of
the heatsink
Value
10 mm
350 µm
15 mm
120 µm
80 µm
70 µm
100 µm
250 µm
175 µm

Parameter
LX
LY
LZ
Wf
WC
D
Hf
HC
HD

5. Numerical method, grid study, and validation
The grid with 6,000,000 cells is selected. By comparing
the experimental results of Azizi et al. and the numerical
results shown in Figure 2, one can see that the maximum
error of the present study is approximately 6%.
Figure 1. The problem geometry and boundary conditions

It is assumed that the heatsink is located on a CPU and only
a heat flux of 50 W/cm2 enters the system from the bottom
surface.
3. Properties of nanofluids
ρnf = (1 − ϕ)ρbf + ϕρp

(1)

ρnf Cp,nf = (1 − ϕ)ρbf Cp,bf + ϕρp Cp,p

(2)

μnf = μbf (1 + 2.5ϕ)

(3)

k nf = k bf [0.981 + 0.00114T(°C)
+ 30.661ϕ(vol%)]

(4)

6. Results
According to Figure 3, it is clear that the channel wall is
hotter than its central part. At high Reynolds numbers, the
temperature changes of the fluid along the microchannel
and tube are less than those at lower Reynolds numbers. In
Figure 4, the heat transfer coefficient for the two states
with and without microtubes shows that the increase of
nanoparticles and the addition of microtubes cause a
significant increment in the overall heat transfer
coefficient of the system. Figure 5 reveals that the increase
in nanoparticles leads to an enhancement in system
efficiency. At all nanofluid concentrations, the PEC is
greater than one.
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Figure 2. Validation
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Figure 5. PEC diagram

7. Conclusion
The addition of microtubes to the system improves its
thermal performance. The convective heat transfer
coefficient for nanofluids with a volume fraction of 1% at
Re = 300 for a system with microtubes is approximately
50.52% higher than that for the one without microtubes.
The enhancement for Re = 1500 is 48.87%. Moreover, the
pumping power consumption of the system is significantly
increased.

φ=1%
Figure 3. Temperature distribution along the
microtube and microchannel

Figure 4. Comparison of overall heat transfer
coefficient of heatsink
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اثر افزودن میکرولوله بر رفتار حرارتی و هیدرودینامیکی میکروکانال چاه گرمایی برای جریان نانوسیال
مقاله پژوهشی
اکرم جهانبخشی

()1

افشین احمدی ندوشن

()2

مرتضی بیاره

()3

چکیده در پژوهش حاضر ،در یک چاه حرارتی از دو هندسۀ میکرولوله و میکروکانال بهصورت همزمان استفاده شدهاست و هدف ،بهبود عملکرد میکروچاه
حرارتی در خنککاری پردازندههای دیجیتال است .همچنین از نانوسیال نقره( -آب -اتیلن گیلیکول  )%50استفاده شدهاست .بهمنظور حل معادالت موجود از
نرمافزار انسیس -فلوئنت استفاده شدهاست .برای حل معادلۀ مومنتوم از روش  UPWINDمرتبه دوم و برای کوپل میدان سرعت و فشار ،روش سیمپل با شبکۀ
فشار جابهجا شده بهکار رفتهاست .نتایج بهدستآمده بیان میکند که با افزایش رینولدز جریان بهدلیل باال بودن دبی ،دمای جریان سیال در طول میکروچاه حرارتی
تغییر کمتری دارد .همچنین با افزایش غلظت نانوذرات و بهبود عمکرد انتقال حرارت ،دمای سطح پردازنده کاهش قابل توجهی مییابد؛ بهطوریکه در رینولدز
 700و کسر حجمی  %0/5میانگین دمای خروجی از سیستم برابر  316/1درجۀ کلوین است و در کسر حجمی  ،%1برابر  319/03درجۀ کلوین است .همچنین
افزودن میکرولوله موجب افزایش قابل توجهی در ضریب حرارتی کلی سیستم میشود؛ بهطور مثال ضریب انتقال حرارت برای جریان سیال پایه در رینولدز ،300
برای سیستم دارای میکرولوله تقریباً  %58/4بیشتر از حالت بدون میکرولوله است .برای رینولدزهای  700و  1500این افزایش بهترتیب برابر  %63/3و  %50/9است.
این امر بیانگر آن است که وجود میکرولوله باعث ارتقای عملکرد چاه حرارتی و بهبود دسترسی انتقال حرارت در قسمتهای مختلف تجهیز به جریان سیال
خنک کننده و کاهش مقاومت حرارتی نقاط دور دست پردازنده شدهاست و در نهایت ،میزان گرمای بیشتری از سطح پردازنده جذب میشود.
واژههای کلیدی میکروکانال چاه حرارتی ،میکرولولۀ چاه حرارتی ،مدلسازی عددی ،نانوسیال.

مقدمه

دفع گرمای بیشتری را ایجاد نماید ] .[3چاههای گرمایی امروزه

امروزه فناوری خنکسازی از طریق جریان سیاالت در بسیاری

بهدلیل عدم نیاز یا نیاز حداقلی به مصرف انرژی و هندسۀ ساده-

از صنایع همچون سامانههای میکروالکترومکانیکی مورد توجه

ایی که دارند جز پر کاربردترین وسایل انتقال گرما در خنککاری

محققان و مهندسان است و مدیریت گرمایی تجهیزات

تجهیزات الکتریکی بهشمار میروند .اصوالً بهمنظور مطالعه و

میکروالکترونیک پر قدرت در یک حجم کوچک ،یک زمینۀ

تحلیل دقیق رفتار جریان سیال و مشخصههای انتقال حرارت در

پژوهشی جذاب برای پژوهشگران است ] .[1در واقع یکی از

یک میکروچاه گرمایی ،استفاده از شبیهسازیهای عددی

مهمترین چالشهای پیشرو در طراحی سیستمهای الکترونیکی

اجتنابناپذیر است ] .[4مهمترین عاملی که در طراحی و تحلیل

با توان پردازش باال ،مدیریت حرارتی و نگهداری آنها در دمای

عملکرد این میکروسیستمها به آن توجه میشود میزان توانایی

مناسب کاری ،برای جلوگیری از آسیب به این تجهیزات است.

خروج گرما از سامانههایی با شار گرمایی باال است ] .[5در این

میکروکانالهای چاه حرارتی یکی از کارامدترین راه حلها

تجهیزات سیال خنککننده بهطور گسترده برای جلوگیری از

بهمنظور دفع حرارت تولیدی و خنککاری این تجهیزات است

گرمایش بیش از حد اجزای الکترونیکی و مدارها مورد استفاده

] .[2چاه حرارتی یک تجهیز از جنس فلزاتی با رسانای گرمایی

قرار میگیرد .میکروکانالها میتوانند با تثبیت جریان آرام در این

باال مثل مس و آلومینیوم است که در خنککاری قطعاتی که الزم

سیستمهای خنککاری ،ضرایب انتقال حرارت باالیی را نتیجه

است شار گرمایی زیادی از آنها دفع شود ،مورد استفاده قرار

دهند ] .[6امروزه با رشد و توسعۀ سریع تکنولوژی

میگیرد ،تا سطح تماس را با محیط اطراف افزایش داده و امکان

میکروالکترونیک ،ساختارهای متنوعی از میکروکانالها ومینی
کانالها ارائه شدهاست .مواردی از قبیل کاهش فضای در دسترس،
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آهنگ انتقال حرارت ،اندازۀ چاههای گرمایی و بهبود کارایی

حرارتی و عملکرد خنککاری نانوسیال Al2O3با کسر حجمی

(نسبت متوسط ضریب انتقال حرارت به افت فشار کلی داخل

نانوذرات مختلف در میکروکانال گرماگیر ،به پارامترهایی همچون

چاه گرمایی) عواملی هستند که در سالهای اخیر پژوهشهای

اینرسی سیال ،مقاومت حرارتی کل ،اختالف دمای بین دیوارههای

زیادی را متوجه چاههای گرمایی کردهاند ] .[7مطالعات و

میکروکانال و فاز سیال بستگی دارد .در این مطالعه مشخص شد

پژوهشهای انجام گرفته در این زمینه بهصورت تحلیلی ،عددی
و آزمایشگاهی (تجربی) میتوانند دستهبندی شوند ] .[8هدف
اصلی بیشتر مطالعات انجام گرفته در این زمینه بررسی روشهای
طراحی بر مبنای تغییر هندسۀ چاه گرمایی برای رسیدن به حداکثر
بازده در مدیریت حرارتی این تجهیزات است ].[9
در پژوهش توکرمن و پیز ] [10در سال  1981مفهوم چاه
حرارتی میکروکانال برای نخستین بار ارائه شد و در ادامه
تحقیقات متعددی پیرامون جریان سیال و مشخصات انتقال
حرارت در میکروکانالها انجام گرفت؛ از آن جمله میتوان به
مقالۀ عزیزی و همکاران ] [11اشاره کرد .در این مطالعۀ تجربی
انتقال حرارت جابهجایی در یک میکروکانال گرماگیر استوانهای،
بااستفاده از نانوسیال آب -اکسید مس بررسی شدهاست و
نانوذرات مس با قطر  25نانومتر در نظر گرفته شدهاست .این چاه
گرمایی شامل  86میکروکانال مستطیلی با قطر هیدرولیک 560
میکرومتر است که در یک هندسۀ استوانهای مونتاژ شدهاند.
تعدادی ترموکوپل نیز در امتداد میکروکانالها تعبیه شده بود تا
امکان اندازهگیری دمای محلی را فراهم کند .شارهای حرارتی
بررسی شده نیز برابر  35و  50کیلووات بر متر مربع است.
درنهایت عزیزی و همکاران به این نتیجه رسیدند که افزایش قابل
مالحظهای از ضریب انتقال حرارت نانوسیال نسبتبه سیال پایه
(آب) حاصل میگردد .ایشان همچنین بیان کردند که افزایش عدد
رینولدز در یک مقدار مشخص منجر به ضعیف شدن عملکرد
حرارتی میشود .هو و همکاران ] [12به بررسی آزمایشگاهی
انتقال حرارت جابهجایی اجباری نانوسیال آب -اکسید آلومینیوم
در یک میکروکانال گرماگیر و محدودۀ رینولدز  226تا ،1676
پرداختند .هیت سینک میکروکانالی ساخته شده در این بررسی،
از  25میکروکانال مستطیلی موازی به طول  50میلیمتر با سطح
مقطع عرضی  283میکرومتر و ارتفاع  800میکرومتر برای هر
میکروکانال تشکیل شدهاست .ایشان نتیجه گرفتند که میانگین
انتقال حرارت در میکروکانال گرماگیر بااستفاده از نانوسیال در
مقایسه با آب بهطور چشمگیری افزایش مییابد.
چن و همکاران ] [13در مطالعۀ خود نشان دادند که رفتار
نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

که توزیع دمای دیوارۀ کانال عمالً به اثر اینرسی حساس نیست،
درحالیکه توزیع دمای سیال و مقاومت حرارتی کل بهدلیل اثر
نیروی اینرسی بهطور قابلتوجهی تغییر میکند .ایشان بیان کردند
که بهطور کلی اثر اینرسی سیال کاهش مقاومت حرارتی کل و
اختالف دما بین دیوارۀ کانال و فاز سیال است .بررسی جریان و
انتقال حرارت آب -آلومینیوم اکسید در یک میکروکانال گرماگیر
توسط دورین ] [14انجام شد .در این مطالعه رژیم جریان آرام و
همراه با اثر اتالف ویسکوز در نظر گرفته شدهاست .چاه حرارتی
میکروکانالی نیز دارای میکروکانالهای مربعی با قطر هیدرولیکی
 Dh=50میکرومتر است و شار حرارتی معادل ( 50 )W/cm2به
آن وارد میشود .وی نتیجه گرفت که بر خالف تحلیلی که بر پایۀ
ثابت بودن عدد رینولدز انجام گرفت ،انتقال حرارت ،در حین
عبور نانوسیال از میکروکانال گرماگیر افزایش مییابد .او همچنین
ثابت کرد که با افزایش قطر نانوذرات ،روند افزایش انتقال حرارت
کاهش مییابد .پور مهران و همکاران ] [15عملکرد چاه گرمایی
میکروکانالی مستطیلی متخلخل را بااستفاده از نانوسیالهای آب-
مس و آب -آلومینا در حالت دوبعدی و بهصورت عددی و
تحلیلی بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد که با افزایش کسر
حجمی نانوذرات و پارامتر نیروی اینرسی باعث افزایش عدد
ناسلت میشود .چین و هوانگ ] [16عملکرد گرمایی جریان
نانوسیالهای مختلف را در میکروکانالها بهصورت عددی و
تجربی مورد مطالعه قرار دادند .آنها در مدلسازیهای عددی،
نانوسیال را بهصورت تکفاز در نظر گرفتند و در مطالعات
تجربی ،پراکندگی حرارتی ناشی از حرکت تصادفی ذرات را مورد
توجه قرار دادند .در این پژوهش عملکرد چاه حرارتی
میکروکانال برای دو هندسۀ خاص ،یکی با

Wch=Wfin=100

میکرومتر که  Wchعرض میکروکانال و  Wfinعرض فین هستند
و عمق میکروکانال برابر  Lch=300میکرومتر ،و هندسۀ دیگر با
ابعاد  Wch=Wfin= 57میکرومتر و  Lch = 365میکرومتر ،مورد
بررسی قرار گرفت .بهدلیل افزایش رسانایی حرارتی و اثرات
پراکندگی حرارتی ،مشخص شد که عملکرد این دو هندسۀ خاص
زمانیکه از نانوسیالها بهعنوان سیال خنککننده استفاده میشود
سال سی و چهارم ،شمارۀ یک1401 ،
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بسیار بهبود یافتهاست .ایشان بیان کردند که عالوهبر افزایش انتقال

و ارتفاع آن  800میکرومتر است .این مطالعه در چهار کسر

حرارت ،وجود نانوذرات در سیال بهدلیل کوچک بودن اندازۀ

حجمی  1 ،0.5 ،0و  2درصد ،دو مقدار رینولدز  400و  1200و

ذرات و کسر حجمی کم ،افت فشار اضافی چشمگیری ایجاد

سه نرخ گرمایش مختلف شامل  ،60/7 ،50/6و  69/1وات انجام

نمیکند .همچنین توسط لی و همکاران ] [17عملکرد خنککاری

شدهاست .درنهایت نتایج ایشان نشان داد که یک شبکۀ

یک میکروکانال بااستفاده از نانوسیال آب/اکسید مس و کاربرد

آموزشدیده ،میتواند بهعنوان یک روش مناسب برای آزمایش-

مدلهای گوناگون برای هدایت گرمایی مؤثر بهصورت عددی

های پرهزینه و وقتگیر نانوسیال در میکروکانال بهکار رود .در

بررسی شدهاست .در این میکروکانال حرارتی ،ابعاد عرض باال

سال  2011رشیدی و همکارانش ] ،[20به مطالعۀ عددی جریان

 ،Wtعرض پایین  Wbو عمق کانال  Hبهترتیب  500میکرومتر،

لغزشی در یک مینی کانال با طول مشخص برابر  2Hپرداختند،

 358/4و  100میکرومتر است .طول کانال  Lنیز برابر  27میلیمتر

که توزیع سرعت در ورودی آن یکنواخت است .این مدلسازی

است .این بررسی برای دو مقدار شار حرارتی ثابت  431و 466

بهصورت دوبعدی و برای جریان آرام انجام گرفتهاست و از اثر

( )W/m2که از ضلع پایینی اعمال میشود ،صورت گرفتهاست.

تراکمپذیری و گرمایش ویسکوزیته صرفنظر شدهاست .در ادامه

در سایر مرزها نیز شرایط آدیاباتیک در نظر گرفته شدهاست .در

آنها بااستفاده از یک روش تغییراتی مناسب ،میدان جریان در

مطالعۀ ایشان از رژیم جریان بدون لغزش در شبیهسازیهای

داخل مینیکانال را شبیهسازی کردند و نتایج بهدستآمده را با

عددی استفاده شدهاست؛ بهعنوان مثال ،برای نانوسیال آب،CuO /

نتایج حاصل از روشهای عددی محققان دیگر مقایسه کردند و

با کسر حجمی  ٪1و  ٪4و ذرات  CuOبا قطر برابر  28/6نانومتر،

اعالم داشتند که مطابقت قابل قبولی در نتایج ارائهشده وجود

نتایج نشان میدهد که نانوسیالها عملکرد حرارتی میکروکانال را

دارد .از آنجا که شکل سطح مقطع و اندازۀ کانالها میتواند تأثیر

با افزایش اندکی در قدرت پمپاژ ،بهطور قابل توجهی افزایش

چشمگیری بر عملکرد حرارتی و هیدرودینامیکی جریان مبدل-

میدهند .بهطور کلی عملکرد حرارتی با کسر حجمی افزایش

های حرارتی داشته باشد ،در پژوهشی مشتاق و همکارانش ][21

مییابد اما ،افت فشار اضافی ،یا قدرت پمپاژ ،تا حدودی اثرات

به بررسی شکلهـای مختلف سطح مقطع میکروکانالها برای یک

مفید استفاده از نانوسیالها را کاهش میدهد .قاسمی و همکاران

مبدل حرارتی شامل  16کانال ،پرداختنـد .آنها یک مبدل حرارتی

] [18به مطالعۀ عددی انتقال حرارت ترکیبی برای جریان سه

با جریان مخالف شبیهسازی کردند و تأثیر شکل سطح مقطع و

بعدی و آرام نانوسیال آب /آلومینا در یک چاه گرمایی

اندازۀ کانال را مورد ارزیابی قرار دادند .آنها نتیجه گرفتند که

میکروکانالی با مقطع مثلثی پرداختند .در این شبیهسازی ،چاه

سطح مقطع دایرهای در بین دیگر هندسههای مـورد بررسـی،

حرارتی با طول و عرض  50میلیمتر و ارتفاع کل  15میکرومتر

بهترین عملکرد را دارد .همچنین بیان کردند که افزایش تعداد

مدلسازی شده است .قطر هیدرولیک کانال مثلثی  5/95میلیمتر

میدهـد.

میکروکانالها بازدهی مبدل و افت فشار آن را افزایش

در نظر گرفته شده است .بهمنظور شبیهسازی تولید گرما در

بهطور کلی چاه حرارتی میکروکانالی بهدلیل نسبت باالی

تراشههای الکترونیکی ،شار حرارتی یکنواخت دیواره روی

انتقال حرارت سطح به حجم ،ثابت کردهاست که در دفع گرما از

دیوارۀ پایینی که تراشههای مولد گرما متصل شدهاند ،اعمال

سیستمهای صنعتی ،کارامد است ] .[10اغلب دو روش برای

میشود .قطر نانوذرات استفادهشده نیز برابر  20نانومتر است.

ارتقای عملکرد میکروچاههای حرارتی استفاده میشود .در روش

نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش غلظت نانوذرات موجب

اول این هدف ،با تغییر در هندسۀ این تجهیزات دنبال میشود و

افزایش ضرایب انتقال حرارت و اصطکاک میشود درحالیکه

در روش دوم اصالح خواص حرارتی سیال کاری مورد توجه

مقاومت حرارتی کاهش مییابد .تفرجی و همکارانش ]،[19

قرار میگیرد .این پژوهش بر ارزیابی عملکرد خنککنندگی چاه

بااستفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی ،ضریب انتقال حرارت و عدد

حرارتی میکروکانال در کنار میکرولوله ،با مدلسازی عددی

ناسلت جریان نانوسیال آب TiO2 /را برای یک میکروکانال

جریان و انتقال حرارت میپردازد .نوآوری این مطالعه کاربرد دو

مدلسازی کردند .میکروکانال مورد نظر از  40کانال تشکیل

هندسۀ میکروکانال و میکرولوله در کنار یکدیگر در یک چاه

شدهاست که طول هر کانال  4سانتیمتر ،عرض آن  500میکرومتر

حرارتی است که با هدف ارتقای عملکرد میکروچاههای حرارتی
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اثر افزودن میکرولوله بر رفتار حرارتی و هیدرودینامیکی...

بهمنظور خنککاری پردازندهها ،انجام شدهاست .نانوسیال خنک-
کننده نیز در این سیستم تراکمناپذیر است و رژیم جریان ،آرام در
نظر گرفته شدهاست ،زیرا جریان میکروکانالها ،باتوجه به سرعت
جریان بسیار کم ،با عدد رینولدز بسیار پایین مشخص میشوند.
در این مطالعه نانوسیال نقره( -آب -اتیلن گیلیکول  )%5با
غلظتهای صفر تا  %1در نظر گرفته شدهاست .در ادامه ضریب
انتقال حرارت ،افت فشار ،متوسط دمای سطح پردازنده و پارامتر
 PECبهعنوان پارامترهای عملکردی برای مقایسۀ عملکرد
نانوسیال و میکرولوله ،در محدودۀ اعداد رینولدز  300تا 1500
بررسی شدهاست .همچنین عملکرد میکروکانال چاه حرارتی با
وجود میکرولوله و بدون آن مقایسه شدهاست.

تشریح مدل
هند سه و شرایط مرزی .شکل ( )1هند سۀ میکروچاه حرارتی
مورد نظر را ن شان میدهد .در این هند سه بین هر دو کانال یک
میکرولوله افزوده شدهاست .در ادامه با توجه به تقارن مسئله تنها
یک نوار شــامل یک کانال و دو نیم لوله از هندس ـۀ مس ـئله حل

شدهاست.
اشاره شد که اصلیترین هدف این پژوهش ارتقای عملکرد
حرارتی میکروکانال چاه حرارتی با تغییر در هندسۀ آن است .در
ادامه باتوجه به جدول ( )1پارامترهای ابعادی هندسی مسئله مبتنی
بر شکل ( -1الف) ارائه شدهاست .فرض شدهاست که چاه
حرارتی بر روی یک  CPUقرار گرفتهاست و تنها از سطح زیرین
آن شار حرارتی ( 50 )W/cm2به مجموعه وارد میشود .تمامی
دیوارههای خارجی بهجز دیوارۀ پایینی نیز عایق در نظر گرفته
شدهاند .از آنجایی که معادالت ناویر -استوکس در درون دامنۀ
محاسباتی حل خواهد شد ،یک ترکیب مناسب از شرایط مرزی
ورودی ،خروجی ،دیوار و تقارن در ناحیۀ محاسباتی برای ارائۀ
شرایط فیزیکی جریان و انتقال گرما در بین کانالها و لولهها در
نظر گرفته میشود که در شکل ( -1ب) نشان داده شدهاست .در
ورودی جریان شرط مرزی سرعت ثابت (با مقادیر مختلف عدد
رینولدز) و دمای ورودی  300/5کلوین و در خروجی جریان
شرط صفر بودن گرادیان تمامی پارامترهای جریان بهجز فشار
(شرط فشار خروجی ثابت) اعمال میشود .در طرفین میکرولوله-
های گرمایی از شرط مرزی تقارن استفاده شدهاست.

(ب)

(الف)
شکل  1الف) هندسۀ مسئله و ب) شرایط مرزی
جدول  1پارامترهای ابعادی هندسۀ چاه حرارتی

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

پارامتر

مقدار

LX
LY
LZ
Wf
WC
D
Hf
HC
HD

10mm
350µm
15mm
120µm
80µm
70µm
100µm
250µm
175µm
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خواص نانوسیال

معادلۀ پیوستگی:

افزایش قابل توجه انتقال حرارت در میکروکانالها باعث
شدهاست که از آنها بهعنوان تجهیزات دفع گرما در بسیاری از
سیستمها همچون میکروالکترونیکها استفاده شود .انتقال
حرارت زیاد ،اندازۀ کوچک ،نیاز به حجم کم سیال خنککننده
از مهمترین ویژگی میکروکانالها است .انتقال حرارت در
میکروکانالها ممکن است بهدلیل محدودیت در هدایت گرمایی
آنها محدود شود .از اینرو برای بهبود انتفال حرارت ،افزودن
نانوذره به یک سیال پایه مفید است .همچنین با گسترش صنعت
و تجهیزات الکترونیکی در مقیاسهای کوچک که نیاز به دفع
شار حرارتی باال دارند و باتوجه به لزوم باال بودن بازده حرارتی
در چاههای حرارتی ،ضرورت استفاده از نانوسیال که به تعبیری
سیاالت هوشمند نیز نامیده میشوند ،اهمیت مییابد .از اینرو
در مطالعۀ حاضر از مخلوط آب -اتیلن گیلیکول  %50بهعنوان
سیال پایه در کنار نانوذرات نقره استفاده شدهاست و محاسبات
خواص مخلوط نانوسیال براساس پژوهش سرافرازی و
همکارانش ] [22صورت گرفتهاست .چگالی ،ظرفیت گرمایی
ویژه ،لزجت و رسانش حرارت نانوسیال بر اساس درصد حجمی
نانوذرات موجود در نانوسیال توسط معادالت زیر محاسبه
شدهاست ].[22
()1

ρnf = (1 − ϕ)ρbf + ϕρp

()2

ρnf Cp,nf = (1 − ϕ)ρbf Cp,bf + ϕρp Cp,p

()3

)μnf = μbf (1 + 2.5ϕ

()4

)k nf = k bf [0.981 + 0.00114T(°C
])+ 30.661ϕ(vol%

()5
معادلۀ مومنتوم:
()6
معادلۀ انرژی برای
ناحیۀ سیال:

∇. (ρnf u
⃗)=0
∇. (ρnf u
⃗u
)⃗
= −∇p + ∇. (μnf ∇u
)⃗
∇. (ρnf u
)⃗ Cp,nf T
)= ∇. (k nf ∇T

()7
م عاد لۀ انرژی برای
قسمت صلب:

∇. (k s ∇T) = 0

()8
در معادالت باال ⃗ ،uبردار سرعت و  pفشار هستند .زیرنویس
 sنیز به خواص ناحیۀ جامد اشاره میکند.
ضریب انتقال حرارت کلی چاه حرارتی ( )hباتوجه به اینکه
کل عملکرد خنککاری آن توسط فرایند جابهجایی صورت می-
گیرد بهصورت رابطۀ ( )9تعریف میشود .بهمنظور تحلیل
عملکرد کلی نانوسیال در میکروچاه حرارتی مورد نظر پارامتری
تحت عنوان  )Performance Evaluation Criterion( PECبه
فرم ارائه شده در رابطۀ ( )10تعریف شدهاست که بهبود نسبی
در انتقال حرارت به افت فشار را بهصورت زیر نشان میدهد
] .[23زیرنویس  bfبه سیال پایه و  nfبه نانوسیال اشاره دارند.
متوسط دمای سطح پردازنده نیز با  TCPU,Meanبیان شدهاست.
"q

()9

TCPU,Mean − Tin

()10

hnf ⁄hbf
∆pnf ⁄∆pbf

=h

= PEC

فرایند حل ،استقالل نتایج از شبكه ،اعتبارسنجی
در این معادالت  ρچگالی Cp ،ظرفیت گرمایی ویژه،

μ

لزجت k ،رسانش حرارتی T ،دما و  ϕکسر حجمی نانوذره
هستند و زیرنویس  bfبه سیال پایه p ،به نانوذرات و  nfبه
نانوسیال اشاره دارند .در این مطالعه جریان در محدودۀ آرام قرار
دارد .در جریان داخل میکروکانال بهدلیل جریان سیال ،انتقال
وجود خواهد داشت که باعث تبادل گرما بین کانال و محیط
اطراف (سیال کاری) میشود و این فرایندها توسط معادالت
پیوستگی ،مومنتوم و انرژی بهصورت زیر مدل شدهاند ].[23
سال سی و چهارم ،شمارۀ یک1401 ،

در این مقاله بهمنظور حل معادالت بیانشده ،از متد
مرتبه دوم برای حل معادلۀ مومنتوم و همچنین روش سیمپل با
شبکۀ فشار جابهجا شده برای کوپل میدان سرعت و فشار استفاده
شدهاست .قید همگرایی نیز مقدار  10-8برای معادلۀ انرژی و
 10-6برای دیگر معادالت بر اساس باقیمانده مقیاس شده تنظیم
شدهاست .در تحقیق حاضر ،برای بررسی استقالل نتایج از
شبکهبندی هندسه ،چندین شبکه با ابعاد مختلف (درشت و ریز)
انتخاب شده و پارامتر افت فشار و اختالف دمای ورودی و
خروجی سیال ،بهعنوان پارامترهای معیار در نظر گرفته شدهاند.
UPWIND
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شکل ( )2افت فشار در طول کانال را برحسب تعداد سلولهای
شبکهبندی ،نشان میدهد .در جدول ( )2نیز نتایج تحلیل استقالل
شبکهبندی ،براساس اختالف دمای سیال خنککننده در ورودی
و خروجی ) (∆Tارائه شدهاست .در این بخش ،عدد رینولدز
برابر  700و سیال نیز نانوسیال  %0/1است .همانطور که مشخص
است با ریز شدن شبکه ،نتایج به یک مقدار معین همگرا
میشوند .مطابق با این نتایج ،برای شبکهبندی کمتر از 80000
سلول نتایج کامالً وابسته به تعداد شبکه است ،اما برای تعداد
بیشتر از  6000000سلول ،نتیجه تقریباً ثابت است و لذا سرانجام
شبکه با تعداد  6000000سلول انتخاب شد .بهمنظور

جدول  2نتایج تحلیل استقالل شبکه
5

]∆T [K

تعداد شبکه ( )× 10

2/5

10

3/1

14

3/4

20

3/6

40

3/8

60

3/8

80

3/8

100

گسستهسازی میدان حل در روی سطح ،شبکه بهصورت شبکۀ
بیسازمان و در درون حجم میکروکانال و لولۀ شبکه بهصورت
شبکۀ با سازمان استفاده شدهاست .شکل ( )3نمای کلی و نمای
بزرگشده از شبکۀ محاسباتی برای هندسۀ مسئله را نشان
میدهد.
بهمنظور بررسی صحت دادههـای حاصـل از شـبیهسازی
حاضر ،نتایج حاصل با نتایج کار تجربی عزیزی و همکاران ][11

مقایسـه شـد .برای این منظور شار حرارتی ثابت  50کیلو وات

الف) نمای کلی شبکۀ محاسباتی

بر متر مربع اعمـال شـد و برای اعداد رینولدز متفاوت ،دادههای
مربوط به دمـای ورودی و خروجی میکروکانال برای سیال
خالص (آب) استخراج شد .در شکل ( )4هندسۀ کار عزیزی ،و
در نمودار شکل ( )5اختالف دمای ورودی و خروجی
بهدستآمده از میکروکانال بـرای اعداد رینولدز مختلف و شار
حرارتی ( 50 )Kw/m2طبق اطالعات مرجع ] [11ارائه شدهاست.
باتوجه به این نمودار مشاهده میشود که نتایج آزمایشگاهی این

ب) نمای بزرگشده از شبکۀ محاسباتی

مرجع و شبیهسازی حاضر ،رفتار مشابهی دارند و حداکثر خطا
در مطالعۀ حاضر تقریباً برابر  6درصد است.

شکل  3نمایی از شبکۀ محاسباتی استفاده شده

شکل  2بررسی افت فشار در طول کانال برحسب تعداد سلول در
شبکهبندی هندسه
شکل  4هندسۀ مرجع ][11

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
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(الف) φ=0%

مرجع ][11

تحلیل نتایج
در شکلهای ( 6و  )7بهمنظور بررسی فیزیک جریان داخلی
میکروچاه گرمایی ،کانتور دما در دامنۀ محاسباتی کانال و لوله،
برای کسر حجمی و رینولدزهای متفاوت ،ارائه شدهاست .بدیهی
است که جریان سیال خنک ورودی ،در امتداد مجراها و در
معرض شار حرارتی ،گرمتر میشود و باتوجه به شکل ( )7در

(ب) φ=0.1%

تمامی حالتها دیوارۀ جریان داغتر از قسمت مرکزی آن است.
مشخص است که برای رینولدز  700در مقایسه با رینولدز
 300تغییرات دمایی سیال در طول میکروکانال و لوله ،کمتر است
که علت آن را میتوان باال بودن سرعت جریان و قویتر بودن
قدرت جابهجایی جریان در راستای خود نسبتبه قدرت پخش
رسانش حرارتی در مسیر عمود بر جریان دانست.
بهطور کلی در رینولدزهای کوچکتر بهدلیل پایینتر بودن
قدرت جابهجایی جریان ،پخش حرارتی در مسیر عمود بر
جریان ،بهتر اتفاق میافتد .و افزایش غلظت نانوذرات این پدیده
را سرعت میبخشد .از طرفی در رینولدزهای بزرگتر بهدلیل
باال بودن دبی ،دمای جریان در طول مجراها تغییر کمتری دارد و
در نتیجه توزیع دمای یکنواختتری را خصوصاً در نیمۀ انتهایی
مجراها نشان میدهد؛ بهطور مثال در رینولدز  700با کسر
حجمی  ،%1میانگین دمای خروجی از میکروکانال و میکرولوله
تقریباً برابر  319درجۀ کلوین است و در رینولدز برابر  300برابر
 327/2درجه است و برای کسر حجمی  %0/5این مقادیر
بهترتیب برابر 316/1و  325/6درجۀ کلوین است ،که در حالت
بدون میکرولوله برای رینولدز  700با کسر حجمی  ،%1دمای
خروجی سیال برابر با  316/5و در رینولدز  300برابر 322/3
درجۀ کلوین است.

سال سی و چهارم ،شمارۀ یک1401 ،

(ج) φ=0.5%

(د) φ=1%

شکل  6توزیع دما در طول میکرولوله و میکروکانال

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

30

اثر افزودن میکرولوله بر رفتار حرارتی و هیدرودینامیکی...

روند کاهشی دمای متوسط سطح را در اثر افزایش نانوذرات
نشان میدهد .مشخص است که عملکرد نانوذرات در
رینولدزهای پایین بهتر است و افزودن غلظت نانوذرات در
(الف) φ=0%

رینولدزهای پایینتر موجب شده که دمای سطح پردازنده تغییر
بیشتری داشته باشد .از سوی دیگر افزوده شدن میکرولوله دارای
عملکرد بسیار قویتری است .بهطور کلی در این سیستم خنک-
سازی شامل میکرولوله و میکروکانال ،جریان نانوسیال از طریق
میکروکانال و میکرولولههای تعبیه شده عبور میکند و در یک

(ب) φ=0.1%

حجم کوچک توانایی خنککاری باالیی دارد.

(ج) φ=0.5%

شکل  8میانگین دمای سطح پردازنده برای دو حالت چاه حرارتی

(د) φ=1%
شکل  7توزیع دما در مقاطع عرضی میکرولوله و
میکروکانال برای رینولدز 300

دارای میکرولوله و بدون میکرولوله

در نمودار شکل ( )9مشاهده مـیشود که ضریب انتقال
حرارت نانوسیال آب اتیلن گلیکول  %50از سیال خالص بیشتر

بنابراین وجود میکرولوله بهدلیل بهبود دسترسی انتقال
حرارت در قسمتهای مختلف تجهیز به جریان سیال خنک-
کننده و کاهش مقاومت حرارتی نقاط دور دست پردازنده ،باعث
شدهاست که میزان گرمای بیشتری از سطح پردازنده جذب
گردد .همچنین در میکرولوله بهدلیل کوچکتر بودن سطح مقطع

است به اینصورت که میزان افزایش ضریب انتقال حرارت
جابهجایی برای کسر حجمی 0%/5 ،0%/1و  %1در رینولدز1000
بهترتیب  8%/8 ،%4/4و  %12/3افزایش داشتهاست که این میزان
افزایش برای رینولدز  300بهترتیب  10%/4 ،%6/6و  %14/6است.

علت آنکه نانوسیال بهترین عملکرد را از خود نشان میدهد این

جریان ،انتقال حرارت در راستای عمودی بسیار قویتر عمل

است که ضریب هدایت حرارتی و ظرفیت گرمایی ویژه دو

کردهاست و در نتیجه تغییرات دمایی بسیار بیشتری مشاهده می-

عامـل اصلی در تعیین قابلیت انتقال حرارت نانوسیال است که

شود.

باعث افزایش قابلیت حمل حرارت نسبتبه سیال پایه میگردد.

اثر افزایش نانوذرات و میکرولوله را میتوان براساس

همچنین با افزایش عدد رینولدز یا به عبارتی دیگر ،با افزایش

میانگین دمایی سطح پردازنده نیز بررسی کرد .با افزایش غلظت

نرخ دبی جریان عبوری از میکروکانال میتوان ضریب انتقال

نانوذرات و بهبود عمکرد انتقال حرارت در سیستم دمای سطح

حرارت را افزایش داد و گرمای بیشتری از سطح پردازنده دفع

پردازنده نیز کاهش مییابد .زیرا نیاز به گرادیان دمایی کمتری

کرد .ضریب انتقال حرارت در اعداد رینولدز مختلف و مقادیر

برای انتقال حرارت تولید شده در پردازنده به سیال جاری وجود

مختلف نانوذرات برای دو حالت دارای میکرولوله و بدون آن

دارد .این نتیجه در نمودار شکل ( )8ارائه شدهاست .این شکل
نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
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حالت فاقد میکرولوله و خطوط ممتد مربوط به حالت دارای
میکرولوله هستند .این تصویر نشان میدهد که افزایش نانوذرات
و باالبردن غلظت نانوسیال در تمامی حاالت موجب افزایش
ضریب انتقال حرارت میگردد .از سوی دیگر هر چه مقدار
رینولدز جریان درون سیستم باالتر باشد اثر افزایش غلظت
نانوذرات نیز بیشتر است .مقایسۀ دو حالت دارای میکرولوله و
حالت فاقد آن نشان میدهد که افزودن میکرولوله موجب افزایش

شکل  10مقایسۀ ضریب انتقال حرارت کلی چاه حرارتی برای دو

قابل توجهی در ضریب انتقال حرارت کلی سیستم میشود،

هندسۀ دارای میکرولوله و بدون میکرولوله

بهطوریکه ضریب جابهجایی جریان برای سیال پایۀ دارای
رینولدز  ،300در سیستم دارای میکرولوله تقریباً  %58/4بیشتر از

جدول  3درصد افزایش ضریب انتقال حرارت کلی سیستم

حالت بدون میکرولوله است و یا در رینولدز  1500برای سیال

دارای میکرولوله

ø=1%

سیال پایه

رینولدز

50%/5

58%/4

300

افزایش یابد و از سوی دیگر مجزا بودن مسیر میکروکانال و لوله

68%/7

72%/5

500

و ایجاد اختالط دمایی بیشتر در جریان سیال ،موجب میشود که

57%/3

63%/3

700

دمای سیال در طول دیوارۀ مسیر کمتر افزایش یابد و اختالف

45%

50%/1

1000

حرارت بین سیال و جامد حفظ شود که این خود موجب افزایش

48%/9

50%/9

1500

پایه این افزایش تقریباً برابر  %50/9است ،زیرا وجود میکرولوله
در کنار کانال موجب میشود تبادل حرارت میان بدنه و سیال

نرخ انتقال حرارت میگردد و با افزایش کسر حجمی ذرات نانو
نیز افزایش مییابد .در جدول  3درصد افزایش ضریب انتقال
حرارت کلی سیستم برای حالت دارای میکرولوله نسبتبه حالت
بدون آن ،برای کمترین و بیشترین درصد کسر حجمی بررسی
شده در این پژوهش ارائه شدهاست.

در بررســـی عملکرد میکرو چاه های حرارتی باید به افت
فشــار نیز توجه داشــت .زیرا افت فشــار جریان در یک کانال
باعث میشود که توان باالتری برای پمپ کردن سیال جاری در
مجاری مورد نیاز باشـــد .بهطور کلی الزمۀ کارایی بهینۀ یک
مبدل حرارتی وجود افت فشـــار کم و نرخ انتقال حرارت باال
ا ست .در شکل ( )11مقای سۀ میزان افت ف شار کلی میکروچاه
حرارتی در رینو لدز های مختلف و ب عد از افزودن میکرولو له
ارائه شدهاست.
بهطور کلی اضافه کردن یک نانوذره به سیال پایه باعث
افزایش ویسکوزیتۀ آن میشود .افـزایش ویسـکوزیته ،افت فشار
جریان سیال را بهدنبال خواهد داشت .هرچه کسر حجمی
نـانوذره در سیال افزایش پیدا کند میزان ویسکوزیته و به دنبال
آن افت فشار نیز بیشتر میشود .از طرفی با افزایش سرعت سیال

شکل  9تغییرات ضریب انتقال حرارت جابهجایی برای مجموعۀ چاه
گرمایی روی دیوارۀ تحت شار حرارتی برحسب عدد رینولدز و کسر
حجمی نانوذرات

نیز افت فشار افزایش پیدا میکند که در شکل ( )11مشخص
است .از این نمودار میتوان نتیجه گرفت که با زیاد شدن کسر
حجمی نانوذرات ،افت فشار افزایش مییابد .همچنین با زیاد
شدن عدد رینولدز نیز افت فشار افزایش پیدا کردهاست؛ بهطور
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مثال درصد افزایش افت فشار در نانوسیال برای درصدهای

بیشتر به انرژی ،برای به جریان در آوردن سیال خنککننده می-

نانوذره  0%/5،0%/1و  1%در رینولدز برابر 1500بهترتیب 11/09

گردد .از اینرو باید در بررسی راندمان عملکرد تأثیر افزایش

23/4،و  35/6درصد است .نتایج نشان میدهد که این افزایش

انتقال حرارت و افت فشار بهصورت همزمان مورد توجه قرار

افت فشار در رینولدزهای مختلف تقریباً نسبت یکسانی دارد.
برای مقای سۀ کلی بین بهبود عملکرد حرارتی و هزینۀ پمپاژ

گیرد.
همانطور که مشخص است ،همۀ غلظتهای نانوسیال آب/

افزوده شده به سی ستم پارامتر  PECتعریف شدها ست که با مبنا

اتیلن گلیکول  -%50نقره ،دارای مقدار  PECبزرگتر از  1هستند

قرار دادن یک حا لت ،اثر تأثیرات حرارتی و ه یدرولیکی را

که با افزایش غلظت ذرات نانو نیز افزایش مییابد و اشاره به

بهصـــورت همزمان در نظر میگیرد .در اینجا با تعریف حالت

برتری نانوسیال در مقایسه با سیال خالص دارد .نتایج نشان

سیال پایه بهعنوان حالت مبنا ،در شکل ( )12حاالت مختلف با

میدهد که  PECبا افزایش کسر نانوافزودنی افزایش مییابد ،اما

یکدیگر مقایســه شــدهاند .این نمودار نشــان میدهد که افزوده

در تمامی غلظتها ،افزایش عدد رینولدز در ابتدا منجر به افزایش

شدن نانو سیال به سی ستم در حالتهای مختلف اثر یک سانی

و سپس کاهش  PECمیشود .حداکثر  PECبرابر  1/3است که

ندارد.

در رینولدز برابر  500و کسر حجمی  %1رخ میدهد .همچنین
حداقل  PECبرابر  1/01است و برای رینولدز  1500و کسر
حجمی  %0/1است .اما بهطور کلی افزودن نانوسیال باعث ارتقای
عملکرد حرارتی سیستم شدهاست.

نتیجهگیری کلی
باتوجه به حساسیت عملکرد قطعات الکترونیکی به افزایش دما،
طراحی گرمایی مناسب این تجهیزات ،برای دفع شار حرارتی
شکل  11مقایسۀ میزان افت فشار کلی سیستم در رینولدز
و غلظتهای مختلف

باال ،مورد نیاز است و از آن جایی که سیستمهای مورد استفاده
روزبهروز در حال کوچک شدن در مقیاسشان هستند ،محققان
در حوزههای مختلف را به تحلیل جریان سیال در مینی و
میکروکانال ها عالقهمند کردهاست .میکروکانالهای چاه گرمایی
بهدلیل دارا بودن ضریب انتقال حرارت جابهجایی بـاال و دفع
شار حرارتی باال در حجم کوچک ،بهعنوان یکی از جدیترین
گزینههای خنککاری تجهیزات الکترونیکی پرمصرف ،مطرح
میشوند .در پژوهش حاضر ،چاه حرارتی میکروکانالی شامل
تعدادی میکروکانال موازی است که برای کنترل دما بر روی یک
منبع گرم مانند  CPUکامپیوتر قرار گرفتهاست .جریان درون
کانالها آرام ،دائمی و سیال تراکمناپذیر است .در این مطالعه به

شکل  12نمودار PEC

بررسی اثر مثبت افزودن میکرولوله به یک هیت سینک دارای
میکروکانال و نیز اثر استفاده از نانوسیال زیستی نقره( -آب-

افزودن نانوذرات به سیال پایه از یکسو باعث افزایش انتقال

اتیلن گیلیکول  )%50در غلظتهای مختلف پرداخته شد.

حرارت میشود و از سوی دیگر سبب افزایش افت فشار و نیاز

مشاهده شد که افزوده شدن میکرولوله به سیستم ،عملکرد
حرارتی آن را بسیار بهبود میبخشد بهطوریکه که ضریب
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جابهجایی جریان برای نانوسیال با کسر حجمی  %1در رینولدز

Hf

فاصله میکروکانال از کف

 ،300برای سیستم دارای میکرولوله تقریباً  %50/52بیشتر از

h

ضریب انتقال حرارت کلی چاه حرارتی

حالت بدون میکرولوله است و برای رینولدز  1500در همین

LX

طول میکروچاه حرارتی در راستای

X

شرایط این افزایش برابر %48/87است اما در مقابل بهطور قابل

LY

طول میکروچاه حرارتی در راستای

Y

توجهی توان پمپاژ مصرفی سیستم را افزایش میدهد .از دیگر

LZ

طول میکروچاه حرارتی در راستای

Z

نتایج بهدست آمده از این پژوهش میتوان به اثر افزایش انتقال

p

فشار

حرارت با افزوده شدن غلظت نانوسیال اشاره کرد همچنین

PEC

معیار ارزیابی عملکرد

حضور میکرولوله باعث کاهش چشمگیر دمای متوسط سطح

T

دما

پردازنده میشود و افزایش نانوذرات افزایش کارایی سیستم را

TCPU,Max

بیشینه دمای سطح پردازنده

به دنبال دارد زیرا همۀ غلظتهای نانوسیال آب اتیلن گلیکول

TCPU,Mean

متوسط دمای سطح پردازنده

 -50%نقره ،دارای مقدار  PEC > 1هستند.

TCPU,min

کمینه دمای سطح پردازنده

WC

عرض میکروکانال

⃗
u

بردار سرعت

k

رسانش حرارتی

واژه نامه
پردازنده

CPU

چاه گرمایی

Heat sink

نمادهای یونانی

ضریب انتقال حرارت

Heat transfer coefficient

ρ

چگالی

میکروکانال

Micro channel

μ

لزجت

میکرولوله

Micro tube

ϕ

کسر حجمی نانوذره

نانو سیال

Nano fluid

نانوذرات

particles Nano

فهرست نمادها
Cp

ظرفیت گرمایی ویژه

D

قطر میکرولوله

𝐷H

فاصله میکرولوله از کف

HC

طول میکروکانال

زیر نویس
s

بدنه چاه حرارتی

bf

سیال پایه

nf

نانوسیال
.
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Investigating the Effects of Geometric
Defects and Temperature Changes on the
Fracture Behavior of Boron Carbide
Monocrystalline Structure by Molecular*
Dynamics
Alireza Albooyeh,*1, Ali Dadrasi2
Mohammadamin Razavikia3

1. Introduction
The discovery of graphene with a hexagonal
structure in 2004 attracted the attention of
researchers to two-dimensional structures such
as boron nitride, phosphorus, silica, graphene,
etc. Boron carbide (BC3), with low density and
special mechanical properties, has applications
in industry such as the production of abrasives,
armor, thermoelectrics, and neutron detectors.
This two-dimensional structure was identified by
Tanaka et al. through epithelial growth at NbB2
levels. This structure has been introduced as the
hardest material after diamond and cubic boron
nitride. Moreover, the composites of this
ceramic have high strength, low hardness, and
low specific gravity. The mentioned properties
make BC3 a suitable option for experimental
studies and simulations.
This is a numerical study on the twodimensional structure of BC3 based on molecular
dynamics simulations. Mechanical properties
including Young modulus, stress, and strain at
break point were calculated. The effects of
circular defect position with a fixed radius at
different locations of the structure were studied.
Moreover, the influence of increasing the
temperature from 100 to 1000 K on the
mechanical properties of the structure was
investigated.
2. Calculation methods
In this study, molecular dynamics simulations in
Lampes software were used to measure the
mechanical properties of BC3. The zigzag and
armature directions were considered along the X

37

Vol. 33, No. 2, 2021. (37-48)
https://mechanic-ferdowsi.um.ac.ir/?lang=en

and Y axes, and the Tressof potential was used to
depict the interactions between boron and carbon
atoms, as well as the interaction of bonds.
Moreover, the circular defects and temperatures
changes as two effective elements on the
mechanical properties were investigated. During
the simulation, structures were balanced under
NPT conditions and an integrated plate with
dimensions of 200A × 200A with 13376 atoms
was formed and put under axial tensile loading.
3. Results and discussion
The effect of circular defect position
A circular defect with a radius of 15 angstroms
was created in five positions on the structure
containing 33, 66, 100, 133 and 166 angstroms.
Figure 1 shows a schematic of the circular defect
and its position at the center of the boron carbide
structure.

Figure 1. A schematic of the circular defect and its
location at the center of the BC3 structure

The structure was put under tensile loading at
300K. Figure 2 shows the stress-strain diagram
in the presence of a defect in five positions. The
results showed that the lowest amount of
mechanical properties occured in the case of a
circular defect at the center of the BC3 plate
(X100) and the highest amount happend in the
X166 position. The value of the Young modulus
has risen from 741.01 GPa in the X66 position to
749.04 GPa in the X166 position, indicating an
increase of 1.08%. This increasing bahavior is
also observed for stress and strain properties at
the breaking point. It should be noted that at high
stresses, defects with energy gain cause the
atoms to become out of their steady state and the
growth of the defect occurs.
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Figure 4 shows the failure process of a
carbide structure with a defect in the X166
position at three different temperatures. It can be
seen that with increasing strain, the
concentration of stress around the defect
increases, which causes failure in the structure.

Figure 2. Stress-strain diagram of BC3 on zigzag
direction and five circular defect position

The influence of temperature with fixed
position of circular defect
Given that in the previous section, the best
results were observed in the X166 position, the
structure with this defect position was examined
at five temperatures of 100, 200, 300, 700, and
1000 K. Figure 3 shows the changes in stress and
Young modulus with respect to temperature.

Figure 3. The changes in Young modulus and
stress at the breaking point of BC3 structure for
different temperatures

The results showed that the mechanical
properties
decreased
with
increasing
temperature. The values of Young modulus has
risen from 781.21 GPa for temperature of 100K
to 749.49, 712.98, 689.33 and 616.19 GPa for
temperatures of 300, 500, 700 and 1000 K,
which shows a decrease of 4.11%, 8.73%,
11.76%, and 21.12%, respectively. The value of
stress at break point decreased from 99.59 GPa
at temperature of 100 K to 56.71 GPa at 1000 K,
which indicated a decreasing percentage of
57.61%.

Figure 4. Crack propagation scenarios theoretically
captured for BC3 structure at (a) 100K , (b) 300K, (c) 700K
for constant circular defects on X166

4. Conclusion
In this study, the mechanical properties of twodimensional structure of BC3 in the zigzag
direction were investigated. Circular defect
position and temperature changes as two
affacting elements on the Young modulus,
failure stress, and strain were studied. The results
showed that the presence of a circular defect
changes the mechanical properties. As its
location approached the center of the structure
from the edges, the mechanical properties
decreased. The effect of five different
temperatures of 100 K to 1000 K was
investigated. The results showed a decrease of
21.12% in the Young modulus. Moreover, the
amount of failure stress and strain of 1000 K was
reduced by 43.05% and 46.19% compared to 100
K, respectively.
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بررسی تأثیر عیوب هندسی و تغییرات دما بر رفتار شکست ساختار مونوکریستال کاربید بور بهروش دینامیک مولکولی
مقالۀ پژوهشی
علیرضا آلبویه

()1

علی دادرسی

()2

محمّد امین رضویکیا

()3

چکیده کاربید بور ( )BC3یکی از مواد دوبعدی نوظهور میباشد که خواص شیمیایی ،مکانیکی و حرارتی منحصر به فردی را به نمایش گذاشتهاست .در این
مقاله ،خواص مکانیکی ساختار کاربید بور با بهرهگیری از شبیهسازی دینامیک مولکولی مورد بررسی قرار گرفت .بااستفاده از پتانسیل ترسوف و شرایط مرزی
دوره ای ،دو المان جایگاه نقص دایروی و تغییرات دما بر ساختار کاربید بور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج بهدستآمده از شبیهسازی تست کشش بر
ساختار کاربید بور نشان داد که کمترین مقدار مدول یانگ و نیز تنش و کرنش در نقطۀ شکست در نمونۀ دارای نقص در مرکز ساختار اتفاق افتاد .همچنین با تغییر
جایگاه نقص بهسمت لبهها ،خواص مکانیکی افزایش یافت .با تغییر جایگاه نقص از مرکز ساختار به لبهها ،مقادیر مدول یانگ ،تنش و کرنش در نقطۀ شکست و
راستای زیگزاگ بهترتیب  %15/1 ،%1/29و  %20افزایش یافت .بررسی تغییرات دما از  100کلوین تا  1000کلوین نشان داد که افزایش دما باعث کاهش خواص
مکانیکی شد ،بهطوریکه مقدار مدول یانگ از  781/21گیگاپاسکال در دمای  100کلوین به  616/19گیگاپاسکال در دمای  1000کلوین کاهش یافت .همچنین،
مقدار تنش و کرنش در نقطۀ شکست برای تغییرات دما ،نسبتبه دمای  100کلوین ذکر شده بهترتیب  %43/04و  %45/88کاهش یافت.
واژههای کلیدی دینامیک مولکولی ،خواص مکانیکی ،شبیهسازی ،کاربید بور ،نقص مکانیکی.

مقدمه

آزمایش کنترل و پس از رسیدن به تعادل و پایداری نسبتبه زمان،

با کشف مواد دوبعدی ،مانند مواد تکالیهای که ضخامت آنها

ساختار تولید میشود .در دینامیک مولکولی حرکت اتمها و

اندازۀ یک اتم یا سلول است ،تحقیقات در مقیاس نانو بر روی
این ساختارها آغاز شد .نانومواد دوبعدی ،نیازهای گستردهای از
صنعت را مرتفع کردند و طیف گستردهای از طراحی مواد را به
خود اختصاص دادند .از جمله ساختارهای دوبعدی شناخته شده
میتوان به بور نیترید ] ،[1فسفرین ] ، [2سیلیس ] ، [3گرافن ][4

و ...اشاره کرد .در سال  ،2004کشف گرافن با ساختار ششوجهی
توجه محققان را به ساختارهای دوبعدی معطوف کرد ] .[5گرافن
از روشهای مختلفی سنتز میشود که الیهبرداری مکانیکی،
الیهبرداری شیمیایی و رسوب بخار شیمیایی از جملۀ آنها
میباشد ] .[6این ساختار سبک و انعطافپذیر ،با خواص مکانیکی
] ،[7هدایت گرمایی ] [8و الکتریکی ] [9کمنظیر ،کاندیدای
مقبولی برای کاربردهای متعدد صنعتی و تحقیقاتی است.
دینامیک مولکولی یک آزمایشگاه مجازی مناسب و قدرتمند
برای شبیهسازی است .در شبیهسازی دینامیک مولکولی
پارامترهایی نظیر فشار ،دما ،پتانسیل و ...بر روی ساختار مورد

مولکولها و تغییرات آنها نسبتبه زمان بررسی میشود .با این
روش ،میتوان ساختارهایی چون نانولولهها ،ساختارهای دوبعدی
و سهبعدی ،پلیکریستالها و ...را در مقیاس نانو و مایکرو
شبیهسازی کرد و خواص مختلف آنها شامل خواص مکانیکی،
ارتعاشی ،الکتریکی ،رسانش حرارتی ،اپتیکی و ...را اندازهگیری
کرد ].[10-13
کاربید بور ،با چگالی کم و خواص مکانیکی ویژه ،در صنعت
کاربردهایی چون تولید مواد ساینده ] ،[14زرهپوش ]،[15
ترموالکتریک ] [16و آشکارسازیهای نوترونی را دارد ] .[17این
ساختار دوبعدی در سال  2005توسط تاناکا و همکاران ،از طریق
رشد همبافته در سطوح  NbB2شناسایی شد ] .[18این ساختار،
سختترین ماده بعد از الماس و نیترید بور مکعبی معرفی
شدهاست ] .[19همچنین کامپوزیتهای این سرامیک ،عالوهبر
مقاومت و سختی باال ،وزن مخصوص پایینی دارند .خواص ذکر
شده ،کاربید بور را به گزینۀ مناسبی برای مطالعات تجربی و

 تاریخ دریافت مقاله  1400/10/20و تاریخ پذیرش آن  1401/2/7میباشد.
( )1نویسندۀ مسئول :استادیار ،مهندسی مکانیک ،دانشکدۀ فنی و مهندسی ،دانشگاه دامغان.
( )2استادیار ،مهندسی مکانیک ،دانشگاه آزاد شاهرود.
( )3دانشجوی کارشناسی ،مهندسی مکانیک ،دانشکدۀ فنی و مهندسی ،دانشگاه دامغان.
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40

شبیهسازیها تبدیل کردهاست .دوراندوردو ] [20خواص
مکانیکی و الکتریکی کاربید بور آمورف را بااستفاده از دینامیک
مولکولی شبیهسازی کرد .در این تحقیق کاربید بور غیربلوری
بهعنوان یک نیمهرسانا معرفی شد .مردول و همکاران ] [21در
یک شبیهسازی دینامیک مولکولی ،وابستگیهای دمایی و
ترمودینامیکی و خواص ساختاری تکالیه کاربید بور را بررسی
کردند .نتایج نشان داد ،ضریب انبساط حرارتی خطی بهدلیل
برانگیختگی حالتهای خمش خارج از صفحه با فرکانس پایین،
در یک محدودۀ دمایی ،مقداری منفی است .کروتایف و همکاران
] [22تغییرات ساختار کاربید بور را تحت تنشهای
غیرهیدرواستاتیک مطالعه کردند .در طی این شبیهسازی ،سه تغییر
ساختاریِ خم شدن ناگهانی زنجیرۀ سه اتمی ،بینظمی ساختار و
تغییر در تقارن بلوری مورد بحث قرار گرفت .خمش ناگهانی 40
گیگاپاسکالی در اثر وجود تغییرشکل ویژه رخ داد ،درحالیکه در
بارگذاری شبهاستاتیک ،ساختار مورد آزمایش تا  70گیگاپاسکال
پایدار ماند .همچنین نقص کریستالی مقدار آستانۀ تنش را کاهش
داد .در مقالهای دیگر خادمی زاهدی و همکاران ] [23خواص
مکانیکی کاربید بور دوبعدی را مورد بررسی قرار دادند .آنها دو
نوع صفحه در حضور نقص و عدم حضور نقص را در دینامیک

بررسی تأثیر عیوب هندسی و تغییرات دما بر رفتار شکست...

نتایج ،بیشتر بودن مدول یانگ در راستای آرمچیر نسبتبه
زیگزاگ در همۀ موارد را نشان داد .این اتفاق برای تنش و کرنش
شکست ،بهجز یک مورد نیز صادق بود .لی و همکاران ] [27با
بهکارگیری تحلیل دینامیک مولکولی ،تابش لیزر بر میکروساختار
سیلیکا را مطالعه کردند و دریافتند که در حضور نقص نیمکره،
پیوندهای  Si-Siآسانتر دچار دگرگونی میشوند .اسالم ][28
تأثیر مرزدانهها بر استحکام کششی و مقاومت شکست را در یک
نمونۀ پلیکریستال  MoS2مطالعه کرد .در نمونهای با مرزدانۀ 15
نانومتری ،مقاومت کششی بهاندازۀ  15/7گیگاپاسکال گزارش
شد .همچنین نتایج حاکی از تضعیف قابل توجه خواص مکانیکی
این ساختار در اثر مرزدانهها بود.
در این مقاله ،یک مطالعۀ عددی بر ساختار دوبعدی کاربید
بور و بر پایۀ شبیهسازی دینامیک مولکولی انجام شد .خواص
مکانیکی از قبیل مدول یانگ ،تنش در نقطۀ شکست و کرنش در
نقطۀ شکست در راستای زیگزاگ محاسبه شدند .در ابتدا ،تأثیر
جایگاه نقصهای دایروی با شعاع ثابت و در مکانهای مختلف
از ساختار مورد مطالعه قرار گرفت .سپس ،تأثیر افزایش دما از
 100به  1000کلوین بر روی ساختاری که بیشترین خواص
مکانیکی را از خود نشان داد ،مورد بررسی قرار گرفت.

مولکولی شبیهسازی کردند .همچنین دو نقص ترک و دایره در

روشهای محاسبه

دماهای متفاوت تحت بار محوری قرار گرفت .مقدار مدول یانگ

در این مقاله ،شبیهسازی دینامیک مولکولی که یک فرایند مناسب
برای جایگزین کردن روشهای آزمایشگاهی میباشد ،برای
اندازهگیری خواص مکانیکی کاربید بور استفاده شد .این روش
براساس حرکات اتمی سیستم و تکامل دینامیکی از طریق حل
عددی قانون دوم نیوتن و معادالت حاکم بر فیزیک کالسیک بنا
شدهاست ] .[29موقعیت نقص دایروی و دماهای مختلف بهعنوان

در دمای  2کلوین در راستای آرمچیر  779/43گیگاپاسکال و در
راستای زیگزاگ  815/02گیگاپاسکال گزارش شد .موالیی و
همکاران ] [24در سال  2021کاربید بور دوپ شده را مدل و
خواص مکانیکی آن را استخراج کردند .با افزودن  5درصد اتم
بور به ساختار کاربید بور در راستای آرمچیر ،مدول یانگ و تنش
در نقطۀ شکست بهترتیب  %6و  %19کاهش یافت.

دو المان تأثیرگذار بر خواص مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت.

حضور نقصهایی با اشکال هندسی مختلف ،تأثیر چشمگیری
بر رفتارهای مکانیکی ،حرارتی و ...دارد .با ایجاد نقص و حذف
شدن تعداد زیادی از اتمها و مولکولها و همچنین وجود تمرکز
تنش در لبههای نقص ایجاد شده ،کاهش خواص مختلف مواد و
ساختارهای گوناگون حاصل میشود .نصر اصفهانی و همکاران
] [25با ایجاد عیوبی در مقیاس نانو ،هدایت حرارتی گرافن را
بررسی کردند .در حضور نقص بیضوی  6نانومتری ،کاهش %15

در این تحقیق ،تمامی مدلسازیها در نرمافزار لمپس انجام شدند
] .[30شکل ( )1متغیر هندسی مورد استفاده را نشان میدهدL .
بهعنوان طول ساختار کاربید بور و  xبهعنوان فاصلۀ مرکز نقص
دایروی از ضلع جانبی ساختار بود .الزم به ذکر است که شعاع
نقص دایروی ( )rثابت در نظر گرفته شد.

هدایت گرمایی مشاهده شد .آلبویه و همکاران ] [26تأثیر نقص
نقطهای بر نانولولۀ بور نیترید بااستفاده از نرمافزار لمپس
( )LAMMPSدر دو راستای زیگزاگ و آرمچیر مطالعه کردند.
نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

سال سی و چهارم ،شمارۀ یک1401 ،
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نرمافزار  OVITOانجام شد ] .[33شکل ( )2نشاندهندۀ ساختار
کاربید بور میباشد که هر اتم بور (آبی رنگ) توسط سه اتم کربن
(خاکستری رنگ) احاطه شدهاند.
مدول یانگ که شیییب قسییمت خطی نمودار تنش -کرنش
است ،از رابطۀ هوک محاسبه شد.
()1
شکل  1شکل شماتیک نقص دایروی و مکان آن در مرکز ساختار کاربیدبور

شکل  2نمای باال از تک الیه ساختار کاربید بور النه زنبوری

شرایط مرزی دورهای و پتانسیل بین اتمی از نقش اساسی
برای محاسبۀ نیرویهای بین اتمی در شبیهسازی لمپس
برخوردارند ] .[31جهات زیگزاگ و آرمیچر در راستای
محورهای  Xو Yدر نظر گرفته شدند .از پتانسیل ترسوف برای
به تصویر کشیدن فعل و انعاالت بین اتمهای بور و کربن و
همچنین تعامل پیوندها استفاده شد ] .[32پتانسیل ترسوف یکی
از مناسبترین و پرکاربردترین پتانسیلها برای مدلسازیهای
خواص مکانیکی و حرارتی مواد مختلفی از جمله گرافن ،کاربید
بور ،تنگستن دیسولفات و دیگر شبکههای کربن دوبعدی
استفاده شدهاست ] .[23بعد از آن ،در طی شبیهسازی انرژی
جنبشی و پتانسیل سیستم و همچنین انرژی کل آن به پایداری
قابل قبولی رسید .در طول فرایند شبیهسازی ،ساختارها تحت
شرایط  NPTبه تعادل رسید و صفحۀ یکپارچهای با ابعاد 200A
×  200Aتشکیل شد که تحت بارگذاری کششی محوری قرار
گرفت .همچنین ،الگوریتم سرعت برای حل معادالت حرکت
ذرات با گام زمانی  0/001 psاستفاده شد .در این ساختارهای
مورد بررسی دارای  13376اتم بودند .برای ایجاد نقص در
ساختار ،ابتدا نقص با هندسه مورد نظر را ایجاد و بعد با بهرهگیری

از دستور " "delete atomنقص در محل مورد نظر ایجاد شد .در
نهایت روند شکست و پیکربندی اتمی و تجسم ساختار با
سال سی و چهارم ،شمارۀ یک1401 ،

𝜀𝜎 = 𝐸

بحث و نتایج
تأثیر موقعیت مکانی نقص دایروی .خواص مکانیکی کاربید
بور اعم از مدول یانگ ،تنش در نقطۀ شکست و کرنش در نقطۀ
شکست اندازهگیری شدند .ابتدا برای یافتن بهترین موقعیت نقص
دایروی ،پنج موقعیت  133 ،100 ،66 ،33و  166آنگستروم
انتخاب شدند .شعاع نقص دایروی با مقدار ثابت  15آنگستروم
در نظر گرفته شد .همچنین ،در بخش اول ،دمای سیستم 300
کلوین انتخاب شد .خواص مکانیکی یاد شده در جدول ()1
گزارش شدهاست .شایان ذکر است که مقدار مدول یانگ از
قسمت خطی شیب نمودار تنش -کرنش بهدست آمدهاست .با
توجه به جدول ( )1تغییرات موقعیت مکانی نقص دایروی باعث
تغییرات در خواص مکانیکی شدهاست .نتایج نشان میدهد،
کمترین مقدار خواص مکانیکی زمانی رخ دادهاست که نقص
دایروی در مرکز صفحۀ کاربید بور قرار دارد (حالت .)X100
همچنین ،بیشترین مقدار خواص مکانیکی در موقعیت X166
گزارش شدهاست؛ مقدار مدول یانگ در دو موقعیت  X66به
 X166از  741/01گیگاپاسکال به  749/04گیگاپاسکال
رسیدهاست که نشاندهندۀ افزایش  %1/08میباشد .این روند
افزایشی برای خواص تنش و کرنش در نقطۀ شکست نیز قابل
مالحظه است .باید اشاره کرد که در تنشهای زیاد ،نقصها با
کسب انرژی موجب میشوند تا اتمها از حالت پایدار خود خارج
شوند و رشد نقص اتفاق میافتد ] .[34دادرسی و همکاران ][32
تأثیر مسیر ترک را در صفحات گرافن مانند  BC3تجزیه و تحلیل
کردند .آنها کاهش مدول یانگ و تنش شکست را در اثر افرایش
طول نقصها مشاهده کردند .روند تغییرات مدول یانگ ،تنش و
کرنش در نقطۀ شکست در شکل ( 3و )4قابل مشاهده میباشد.
همچنین برای تحلیل بهتر تأثیر موقعیت مکانی نقص دایروی در
ساختار کاربید بور در راستای زیگزاگ ،نمودار تنش -کرنش هر
پنج نمونه در شکل ( )5ارائه شدهاست.

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

بررسی تأثیر عیوب هندسی و تغییرات دما بر رفتار شکست...
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جدول  1خواص مکانیکی صفحۀ کاربید بور در دمای  300کلوین و پنج موقعیت مختلف نقص دایروی
درصد افزایش کرنش شکست تنش شکست مدول یانگ

موقعیت ()Å

درصد افزایش

درصد افزایش

کرنش شکست

تنش شکست

مدول یانگ

()%

()GPa

()GPa

مبنا

مبنا

مبنا

0/138

78/73

743/41

X33

0/09

0/05

-3/22

0/151

83/33

741/01

X66

-0/02

-0/02

-5/32

0/135

76/81

739/45

X100

0/05

0/03

5/34

0/146

81/53

747/28

X133

0/17

0/12

7/57

0/162

88/41

749/04

X166
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تأثیر دما بر خواص مکانیکی با موقعیت مکانی ثابت نقص

است بهدلیل نتایج بهتر نمونۀ  X166در بخش قبل ،تغییرات دما

دایروی .در این بخش ،بهمنظور بررسی افزایش دما بر خواص

برای این نمونه بررسی شد .تغییرات مدول یانگ ،تنش و کرنش

مکانیکی ساختار یاد شده ،تأثیر پنج دمای مختلف ،200 ،100

در نقطۀ شکست در جدول ( )2گزارش شدهاست .همچنین شکل

 700 ،300و  1000کلوین بر مدول یانگ ،تنش و کرنش در نقطۀ

( 6و  )7تغییرات هر سه خاصیت مکانیکی را برای ساختار کاربید

شکست ساختار کاربید بور مورد بررسی قرار گرفت .شایان ذکر

بور به نمایش گذاشتهاست.

جدول  2خواص مکانیکی صفحۀ کاربید بور در دماهای مختلف و
موقعیت مکانی ثابت نقص دایروی
دما ()K

مدول یانگ

تنش شکست

کرنش

()GPa

()GPa

شکست ()%

781/21

99/59

0/184

100

749/04

88/41

0/162

300

712/98

83/16

0/152

500

689/33

80/30

0/147

700

616/19

56/71

0/09

1000

شکل  6تغییرات مدول یانگ ،تنش و کرنش در نقطۀ شکست ساختار کاربید بور برای دماهای مختلف

شکل  7تغییرات کرنش در نقطۀ شکست ساختار کاربید بور برای دماهای مختلف
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همانطور که قابل مشاهده است ،با افزایش دما ،خواص
مکانیکی کاهش مییابد .بهعنوان نمونه ،مقدار مدول یانگ از

دما از  100به  1000کلوین ،موجب کاهش خواص مکانیکی می-
گردد ].[35

 781/21گیگاپاسکال برای دمای  100کلوین به ،749/04

تنش در نقطۀ شکست نیز روند نزولی را از خود نشان

 689/33 ،712/98و  616/19گیگاپاسکال بهترتیب برای دماهای

میدهد .مقدار این خاصیت مکانیکی از  99/59گیگاپاسکال در

 700 ،500 ،300و  1000رسیدهاست که بهترتیب ،%8/73 ،%4/11

دمای  100کلوین به  56/71گیگاپاسکال در دمای  1000کلوین

 11%/76و  %21/12کاهش را نشان میدهد .این نکته قابل ذکر

کاهش یافتهاست که نشاندهندۀ روند کاهشی بهمیزان % 57/61

است که در مقیاس اتمی ،افزایش دما باعث تضعیف پیوند

میباشد .با اعمال نیروی کششی به ساختار ،انرژی جنبشی به

شیمیایی میشود .از آنجایی که پیوند شیمیایی عاملی اثرگذار بر

انرژی کرنشی تبدیل میشود و در دماهای باال با افزایش انرژی

خواص مکانیکی است ،افزایش دما موجب کاهش خواص

جنبشی ،انرژی کرنشی کاهش مییابد و منجر به کاهش تنش

مکانیکی میگردد ] .[23تحقیقات مختلفی مبنیبر تأثیر دما بر

بیشینه میشود ] .[33 , 34این روند نزولی میتواند بهدلیل کم

خواص مکانیکی شدهاست؛ دهقانی و همکاران اثر افزایش دما را

شدن انرژی برخورد بین اتمی و همچنین افزایش فاصلۀ اتمها در

بر خواص مکانیکی ساختار برلیوم اکساید مورد آزمایش قرار

اثر افزایش دما باشد ] .[35این سیر نزولی در خاصیت کرنش در

دادند .آنها بااستفاده از دماهای گوناگون نشان دادند که افزایش

نقطۀ شکست نیز قابل مشاهده است.

شکل  8روند تغییرات شکست ساختار کاربید بور برای دمای  100کلوین موقعیت مکانی ثابت نقص دایروی ()X166

شکل  9روند تغییرات شکست ساختار کاربید بور برای دمای  300کلوین موقعیت مکانی ثابت نقص دایروی ()X166

شکل  10روند تغییرات شکست ساختار کاربید بور برای دمای  700کلوین موقعیت مکانی ثابت نقص دایروی ()X166
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شکلهای ( )8-10روند تغییرات شکست ساختار کاربید بور

کمک روش شبیهسازی دینامیک مولکولی مورد بررسی قرار

را برای سه دمای مختلف نشان میدهد .هر سه نمونه برای

گرفت .دو المان موقعیت مکانی نقص دایروی و تغییرات دما

موقعیت مکانی ثابت نقص دایروی ( )X166میباشد .همانگونه

بهعنوان پارامترهای اثرگذار بر مدول یانگ ،تنش و کرنش در

که مشاهده میشود با افزایش کرنش ،تمرکز تنش در اطراف نقص

نقطۀ شکست ساختار در راستای زیگزاگ مورد تحلیل قرار

بیشتر میشود که همین امر موجب ایجاد شکست در ساختار

گرفت .نتایج بهدست آمده نشان داد که حضور نقص دایروی

میگردد .این روند تا زمانی ادامه پیدا میکند که مقاومت ساختار

باعث تغییرات خواص مکانیکی گردید و هرچه مکان آن از

کاربید بور به کمترین مقدار خود برسد و صفحه از هم گسیخته

لبههای ساختار به مرکز ساختار نزدیک شد ،کاهش خواص

شود .نکتۀ مهم دیگری که باید به آن توجه داشت این است که با

مکانیکی را به دنبال داشت .در گام بعدی ،تأثیر پنج دمای مختلف

افزایش دما ،ساختار مورد بررسی در کرنش کمتری به نقطۀ

 100تا  1000کلوین مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بهدستآمده

شکست میرسد .نتایج نشان میدهد که افزایش دما از  100کلوین

حاکی از آن بود که افزایش دما باعث کاهش خواص مکانیکی

به  700کلوین ،تأثیر بهسزایی بر خواص مکانیکی مورد بررسی

شد .نتایج بهدستآمده نشان از کاهش  % 21/12مدول یانگ

داشتهاست .باتوجه به شکلهای ( )10 -8و جدول ( )2شکست

داشت .همچنین مقدار تنش و کرنش در نقطۀ شکست دمای

در ساختار کاربید بور بهترتیب در  0/191و  0/171و 0/148

 1000کلوین بهترتیب بهمیزان  % 43/05و  %46/19نسبتبه دمای

درصد رخ دادهاست .گسترش و رشد عیوب به معنی گسستن

 100کلوین کاهش یافت.

پیوندهای بین بور -کربن و کربن -کربن میباشد .دادرسی و
همکاران ] [36تأثیر دما بر پاسخ مکانیکی ساختار کاربید بور را

واژه نامه

بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد که افزایش دما و افزایش طول

پلیکریستال

ترک خواص مکانیکی کاربید بور را کاهش میدهد .با انتشار

دوپ شده

فضاهای خالی میتوان انتظار نوسان در تنش را داشت که این امر

شرایط مرزی دورهای

موجب تمرکز تنش در اطراف نقوص میگردد ] .[37-39شایان

مقاومت کششی

ذکر است که تمرکز تنش در اطراف نقصهای ایجاد شده در

نقص

ساختار را میتوان بهعنوان یکی از عوامل اصلی کاهش خواص

تنش شکست

Failure stress

مکانیکی برشمرد ].[40, 41

کرنش شکست

Failure strain

دما

Temperature

Doped
Periodic boundry condtion

Tensile strength
Defect

خواص مکانیکی

جمعبندی و نتیجهگیری

Polycrystalline

Mechanical properties
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1. Introduction
Flower pattern is the most important factor for analyzing
the reshaping of cold roll forming process. In this
process, the mechanical properties of the final product
depend on the flower pattern. Moreover, improper flower
pattern and non-uniform hardening of the tube cause
collapse defect.
In previous studies, the effect of flower pattern design
on the applied force on rollers has not been reported. On
the other hand, craftsmen need that the wear conditions
of the rollers be uniform; therefore, it is necessary that
the vertical force distribution on the rollers be uniform.
In this study, the amount of height reduction for three
different flower patterns, according to the experimental
sample, uniform distribution method, and proportional
distribution method, were investigated by finite element
simulation. Moreover, to validate the simulation results,
the power consumption and geometrical shape of the
product obtained from the simulation with its
experimental sample were compared and there is good
agreement has been observed. Finally, for the three
flower patterns, power consumption, geometric shape of
the product, and the force on the rollers were compared
with each other and based on the results, the appropriate
flower pattern was selected.

Figure 1 shows the distribution of power consumption
in stations according to different flower patterns. It is
observed that the power consumption of the experimental
method in the last stations is less than other methods, so
the residual stress in the product in this method will be
less than others. According to Figure 2, the experimental
method was 17% and 31% more successful in forming
the corners than the proportional and uniform distribution
patterns, respectively.
Table 1. The comparison of forces on rollers in
proportional distribution, uniform, and experimental
distribution
Amount of force in simulating various
types of flower patterns (kN)
uniform
proportional
experimental
distribution
distribution
51
35
42
43.5
40
50
50
44
50
50
56.5
50.2
-6.7
+6.3

48
53.5
44.1
-9.1
+9.4

56
59.5
51.5
-9.5
+8

13%

21%

17%

Stand No.
1
2
3
4
5
Avg.
min and max
difference of Avg.
Percentage
Deviation
from
uniformity over
Avg.

7

2. Numerical simulation
Numerical simulation was performed on a 40 x 60 mm
rectangular cross section with a thickness of 3 mm. The
pipe is made of ST37 steel sheet. To determine the
properties of the sheet, samples were prepared from the
production line. The tube was modeled by solid element,
and the whole simulation was carried out at one step with
dynamic explicit properties.

6

3. Experimental test
To confirm the simulation results, an experimental test
was performed and the results of the simulations were
compared with experiments.
4. Results and discussion
Table 1 shows the amount of force applied to the rollers
according to the simulation results of different flower
patterns. It is observed that the values of the applied
forces are highly dependent on the flower patterns.
Moreover, the distribution of these forces in the
experimental model is more uniform than other models.
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Figure 1. The distribution of power consumption in
stations according to different flower patterns

Figure 2 shows also that increasing the non-uniformity
of the force distribution increases the corner radius error.
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uniformity
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proportional
distribution
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Figure 2. The effect of uniformity of force distribution
on the reduction of corner radius error

5. Conclusion
In this study, the effects of flower pattern design on the
way distribution of the applied force to the rollers and
their power consumption at different reshaping stations
were investigated experimentally and numerically. To do
this, three different flower patterns were evaluated using
three-dimensional finite element simulations, and
practical experiments were performed to ensure the
accuracy of the simulations.
The simulation results showed that although the power
consumption for reshaping in experimental flower
pattern is 2.8% more than the proportional distribution
method and 7.9% more than the uniform distribution
method, respectively, this method is 17% and 31% more
successful in forming the corner than the mentioned
patterns, and the distribution of vertical force on its
rollers is 4% and 8% more uniform, respectively.
As a result, due to the uniformity of the vertical force
in the experimental method, the friction and wear
conditions of the rollers will be more uniform than other
methods. Therefore, it can be concluded that in order to
select a more suitable flower pattern, the use of uniform
distribution of applied force along with the criterion of
minimum energy consumption leads to more suitable
conditions.
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تأثیر الگوی گل بر توزیع یکنواخت نیروی وارد بر غلتکها در شکلدهی مجدد غلتکی سرد
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چکیده در این مقاله ،اثر طراحی الگوی گل بر انرژی مصررر ی و نیز چگونگی توزیع نیروی وارد بر غلتکها در ایسررتگاههای مختلف شررکلدهی مجدد
غلتکی سرد به صورت تجربی و عددی بررسی گردیدهاست .بهمنظور مطالعۀ اثر متغیرها از شبیه سازی اجزای محدود سهبعدی استفاده شده و برای اطمینان از
صحت شبیه سازیها آزمایش عملی انجام شدها ست .از مقای سۀ ابعادی و نیز مقای سۀ توان م صر ی به عنوان ابزارهای صحهگذاری بر شبیه سازیها ا ستفاده
شدهاست .ضمن معر ی شیوههای مختلف طراحی الگوی گل ،نیروی اعمالی بر غلتک ها در سه طراحی مختلف الگوی گل بررسی شدهاست .مقادیر و نحوۀ
تغییرات انرژی کرن شی ،کار خارجی و انرژی داخلی طی زمان در هر روش مورد برر سی قرار گر تها ست .همچنین چگونگی توزیع نیروی وارد بر غلتکها
در هر روش ت شریح شدها ست .عالوهبر معیار انرژی م صر ی کمینه ،یکنواختی توزیع نیروی وارد بر غلتکها نیز بهعنوان معیاری برای طراحی الگوی گل
معر ی شدهاست و نشان داده شده که استفاده از معیار یکنواختی نیروی اعمالی به غلتک ها در کنار معیار انرژی مصر ی کمینه ،موجب ا زایش دقت ابعادی
محصول میشود.
واژههای کلیدی شکلدهی مجدد غلتکی سرد ،الگوی گل ،یکنواختی توزیع نیرو ،انرژی مصر ی.

مقدمه

شدهاست .آنها همچنین روش ر ت و برگشتی را توسعه دادند

در رایند شکلدهی مجدد غلتکی سرد لولۀ گرد طی عبور از

و قابلیتهای این روش را در طراحی الگوی گل در شکلدهی

چند ایستگاه شکل دهی ،به پرو یل غیر گرد تبدیل میشود .عامل
اساسی الزم برای تجزیهوتحلیل رایند شکلدهی مجدد غلتکی
سرد ،الگوی گل است .الگوی گل شکلی است مصور که از کنار
هم قرار دادن مقاطع حاصل از ایستگاههای شکل دهی بر مبنای
یک محور مشترک ایجاد میگردد ] .[1برای تجزیهوتحلیل
رایند شکلدهی مجدد غلتکی سرد روشهای تقریبی مختلف
تجربی ،نیمهتجربی و تحلیلی توسط محققان ارائه شدهاست.
مسلمی نائینی و همکاران ] [2در سال  2001یک برنامه براساس
روش تعادل نیروها و گشتاور در یک المان برای تحلیل دوبعدی
تغییر شکل کشسان -مومسان لوله در رایند شکلدهی مجدد
غلتکی لولههای گرد به لولههایی با مقطع غیر گرد تدوین
نمودند .با استفاده از این برنامه ،شکل هندسی ،توزیع نیروها و
گشتاورهای خمشی وارد به لوله برای مقاطع مختلف بررسی

مجدد غلتکی نشان دادند .یانگ مینگ ] [3در سال  2008با
استفاده از قالبهای Vشکل به بررسی تأثیر پارامترهای
اصطکاک ،نسبت هندسی ،جنس لولهها و میزان کاهش ارتفاع
بر روی نیروی شکل دهی و حالتهای عیوب پیشآمده در
تبدیل لولههای چهارگوش از لولۀ گرد اولیه پرداخت .وی نشان
داد در شرایط اصطکاکی لغزنده با یک مقدار کاهش ارتفاع
یکسان ،با کاهش ضخامت احتمال ایجاد عیب جدایش کاهش
مییابد .علی نژاد و همکاران ] [4در سال  2009با توسعۀ روش
مرجع ] [2یک روش تحلیل دوبعدی برای بررسی ر تار تغییر
شکل کشسان -مومسان سطح مقطع لوله در طی رایند
شکلدهی لولههای گرد به مقاطع مربعی و مستطیلی ارائه کردند
و توانستند شکل لولۀ لزی تغییر شکل یا ته در بین دو ایستگاه
مجاور را بهدست آورند .چن و یه ] [5در سال  2011تأثیر
پارامترهای ضریب اصطکاک ،ضریب کرنش سختی و نسبت

 تاریخ دریا ت مقاله  1400/10/20و تاریخ پذیرش آن  1401/2/11میباشد.
( )1دانشجوی دکترای ساخت و تولید-دانشگاه تربیت مدرس-تهران
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تأثیر الگوی گل بر توزیع یک نواختی نیروی وارد...

هندسی را بر روی رخ دادن عیوب در رایند شکلدهی مجدد

شرررد ،ا ما در این تحقی قات ،اثر طراحی الگوی گل غل تک بر

غلتکی در حالتهای مختلف مورد بحث قرار دادند و روابطی

نیروی اعمالی به غلتکها گزارش نشدهاست.

برای پیشبین ی احتمال وقوع عیب جدایش متناسب با نسبت

از سوی دیگر برای کاهش هزینهها و کاهش توقف خط

هندسی ارائه کردند .رایاال و گوود ] [6در سال  2016تأثیر میزان

تولید ،تالش صنعتگران بر این است که طراحی الگوی گل

کاهش ارتفاع در هر مرحله بر خواص و کیفیت محصول نهایی

غلتکها بهگونهای باشد که همگی باهم به تعمیر و تراشکاری

را مورد بررسی قرار دادند .اثر میزان کاهش ارتفاع بر تغییرات

نیاز پیدا کنند .بنابراین باید شرایط سایش غلتکها یکنواخت

ضخامت دیواره ،شعاع گوشۀ لوله و توان مصر ی را براساس

باشد و بدینجهت الزم است تا توزیع نیروی عمودی وارد بر

شیوۀ توزیع یکنواخت بهدست آوردند .آنها نشان دادند بر

غلتکها یکنواخت باشد.

اساس این شیوه طراحی الگوی گل توان مصر ی ایستگاه به

در این مقاله بر اسررراس سررره الگوی گل منطبق بر نمونۀ

ایستگاه ا زوده میشود .شائو و همکاران ] [7در سال 2018

عملی ،توزیع یکنواخت و توزیع متناسب مقدار کاهش ارتفاع،

سعی کردند که با توجه به اثر متغیرهای مختلف رایند نظیر

شبیه سازی اجزای محدود الگوی گل انجام شدها ست .برای

لز مدول یانگ ،استحکام تسلیم و شرایط

صحت سنجی شبیه سازی توان مصر ی ،شکل هندسی محصول

سختشوندگی آن ،در رایند شکلدهی غلتکی مجدد روابطی

حاصل از شبیهسازی با نمونۀ تجربی آن مقایسه و تطابق خوبی

برای توزیع تنش پسماند در محصول ارائه کنند .تاجیار ] [8در

مشاهده شد .در نهایت توان مصر ی ،شکل هندسی محصول و

سال  2019تأثیر متغیرهای مقدار کاهش ارتفاع و اصطکاک بر

نیروی وارد بر غلتکها بین سرره الگوی گل مقایسرره و الگوی

ایجاد عیب جدایش را موردبررسی قرار داد و نشان داد در

گل مناسب انتخاب شد.

خواص

شرایط لولۀ جدارنازک اصطکاک میتواند وقوع عیب جدایش
را تحت تأثیر قرار دهد درحالیکه لولههای جدارضخیم نسبتبه

روشهای معرفیشدۀ طراحی الگوی گل در منابع

اصطکاک حساس نیستند .ژنگ و همکاران ] [9در سال 2020

پیشین

به بررسی مقاطع مربعی و مستطیل ی پرداختند و نشان دادند که
وقتی الگوی گل دارای تعداد ایستگاه های زیاد باشد ،یک مدل
عددی کارامد و دقیق برای تحلیل رایند ضروری است .مزدک
و همکاران ] [10در سال  2021با استفاده از روش تعادل المان
و توسعۀ روش مرجع ] [2روشی برای طراحی غلتکهای مقاطع
دارای تاخوردگی ارائه کردند .همچنین مدلی عددی بر اساس
این روش تهیه و ارائه نمودند و روشی اختصاصی برای طراحی
غلتکها در رایند شکلدهی مجدد تدوین کردند و نشاندادند
عامل ایجادکنندۀ عیب جدایش ،سخت شدن غیریکنواخت لوله
است.
برر سی طراحی غلتک ،چگونگی شکلگیری ،مقدار کاهش

محققان مختلف روش ها ی گوناگونی برای طراحی الگوی گل
ارائه کردهاند .روشهای مهم عبارتند از:
الف) روش توزیع یکنوا خت .چگونگی م حاسررر بۀ میزان
کاهش در راستای ارتفاع و عرض لوله در هر ایستگاه طبق این
روش در معادلۀ ( )1ن شان داده شدها ست .ابعاد کلی و مفاهیم
پایۀ معادلۀ موردنظر نیز در شکل ( )1ن شان داده شدها ست .در
این روش ،ارتفاع و عرض لوله در هر ایستگاه نسبتبه ایستگاه
قبلی بها ندازۀ ثا بت  Hکاهش می یا بد .اب عاد لو له پس از
شکلدهی مجدد  ،dقطر لولۀ گرد اولیۀ  Dو تعداد ایستگاههای
موردنیاز برای شکلدهی  Nرض شدهاست ].[11

ارت فاع و در ن ها یت طراحی الگوی گل موضررروع مشرررترک
تحقیقات وقالذکر اسررت .مالحظه میشررود که این تحقیقات
اثر الگوی گل بر عیوب و خواص محصول را بررسی کردهاند.
همچنین روشهایی برای طراحی الگوی گل بر مبنای هندسررۀ
مقطع و لولۀ اولیه ارائهدادهاند که در ادامه به آنها اشاره خواهد
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گل ،منطبق بر شیوههای طراحی ذکرشده و الگوی گل تجربی
مورد استفاده در یکی از شرکتها ی تولیدکننده طراحی شده و
همگی آنها مورد شبیه سازی قرارگر تهاند .در تمامی مدلها
منطبق بر شرایط خط تولید ،یک ایستگاه اولیه بهعنوان نگهدارنده
و سپس  5عدد غلتک شکلدهنده با اصلۀ  680میلیمتر در نظر
گر ته شدهاست .ابعاد غلتکها نیز مشابه ابعاد خط تولید لحاظ
شدهاست و تنها تفاوت غلتکها در مدلهای مختلف ،در میزان
کاهش ارتفاع مربوط به آنها است .در جدول ( )1مقادیر کاهش

شکل  1ابعاد کلی لوله با مقطع مستطیلی و لولۀ اولیه

( )1

D − d2
N

D − d1
N

= & H2

ارتفاع در ایستگاهها ی مختلف طبق هر الگو بیان شدهاست.
غلتکهای صلب تحلیلی و لوله از مادۀ شکلپذیر انتخاب
= H1

ب) روشهای توزیع کاهشی .از آنجاییکه براثر کارسختی
تغییر شکل ورق دشوارتر میشود بر این اساس در این روش
طراحی مقدار شکلدهی در هر ایستگاه از ایستگاه ابتدایی تا

شدهاند .ضخامت لولۀ اولیه  3میلیمتر در نظر گر ته شدهاست.
برای کاهش زمان شبیهسازیها ،با در نظر گر تن اصلۀ بین
ایستگاهها ،طول لوله  1800میلیمتر و بدون درز در نظر گر ته
شدهاست ،به صورتی که محصول ،درآن واحد حداقل در سه
ایستگاه با غلتک ها در تماس باشد.

ایستگاه انتهایی ر تهر ته کم تر در نظر گر ته میشود ] .[11این

در جدول ( )1متغیرهای H1و  H2به ترتیب به مقدار کاهش

شیوه بهطور کلی منتخب صنعتگران بودهاست اما مقدار

عرضی و ارتفاعی بهترتیب در بعد  60و  40محصول اشاره

شکلدهی در هر ایستگاه مبتنی بر دانش و سعی و خطا صورت

دارند .همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود مقدار کاهش

میگیرد .در سال  2001توسط ون و همکاران ] [12شیوهای به

در راستای  H1در تمامی الگوها در ایستگاه اول مشابه است و

نام شیوۀ توزیع متناسب ارائه شدهاست .در این روش با داشتن

در ایستگاههای بعدی نیز تفاوت آنها ناچیز است ،اما در مورد

تعداد ایستگاه و به کمک رابطۀ ارائهشده ،میزان کاهش ارتفاع

 H2این تفاوتها قابلتوجه و معنادار هستند و تفاوت عمدۀ

لوله در هر ایستگاه با جایگزین کردن متغیرهای طراحی در

الگوهای مختلف در این بعد نمایان میشود.

معادلۀ ( )2بهدست میآید  .ارتفاع لوله در این روش در ایستگاه
اول بیشترین کاهش را داراست و بهتناسب در ایستگاههای

جدول  1مقدار کاهش ارتفاع در ایستگاههای مختلف الگوی گلهای
طراحیشده

بعدی اندازۀ آن کاهش مییابد .در این روش ارتفاع لوله پس از
شکلدهی مجدد  ،lقطر لولۀ گرد اولیه  Dو  nشماره ایستگاه
است و تعداد ایستگاه های موردنیاز برای شکلدهی  Nرض
میشود و معادلۀ ( )2برای تخمین ارتفاع لوله و میزان کاهش
ارتفاع در  nامین ایستگاه معر ی میشود ]:[12
1
( )2
D N
l−
)(l

= ,K

n 1

K

= l0 = D , l
n

شبیهسازی عددی فرایند

متغیر
نام روش

کاهش

شمارۀ ایستگاه
1

2

3

4

5

توزیع

H1

0/72

0/72

0/72

0/72

0/72

یکنواخت

H2

4/72

4/72

4/72

4/72

4/72

توزیع

H1

0/74

0/73

0/72

0/71

0/ 7

متناسب

H2

5/63

5/13

4/68

4/26

3/89

الگوی گل

H1

0/76

0/94

0/92

0/98

.

تجربی

H2

8/18

3/ 9

3/64

4/08

3/ 8

)(mm

انتخاب مقطع مورد بررسی و مدلسازی .برای بررسی اثر

خصوصیات مادۀ خام

الگوی گل بر نیروی شکل دهی ،مقطع مستطیلی  60×40میلیمتر

لز مورد بررسی والد  ST37است و از ورق محصول در حال

با ضخامت  3میلیمتر انتخاب شدهاست .برای آن سه الگوی

تولید نمونه گر ته شدهاست .مشخصات مادۀ خام بهوسیلۀ
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آزمایش کشش استخراج گردیده و در شبیهسازی وارد

نشان داده شدهاست .بهمنظور بررسی عدم وابستگی نتایج به

شدهاست .از ورق اولیه (قبل از لوله شدن) سه عدد نمونۀ

اندازۀ مشبندی ،شبیهسازیها از تعداد المان کم به زیاد انجام

همراستا (راستای نورد) تهیه و آزمایش کشش انجام شده و

شد .با مالک قرار دادن نیروی وارد بر غلتکها در ایستگاه اول

میانگین مقادیر آنها گزارش شدهاست .در شکل ( )2نمودار

شکلدهی ،تعداد المانها بهگونهای انتخاب شد که نیروی

تنش و کرنش به دست آمده از آزمایش کشش است .در جدول

ایستگاه اول کمتر از  5درصد تغییرات داشته باشد و در نهایت

( )2خصوصیات مادۀ خام ذکر شدهاست.

مدلی با تعداد المان  32640عدد انتخاب شد .کل شبیهسازی در
یک مرحله با خصوصیت دینامیک صریح انجام شدهاست .نحوۀ
حرکت لوله نیز مشابه حالت واقعی بر اثر چرخش غلتکها و
راندن لوله در نظر گر ته شدهاست .سرعت دورانی غلتکها
منطبق بر سرعت خط تولید برابر با  13/5 rad/sدر نظر گر ته
شدهاست .تماس بین غلتکها و لولۀ تماس سطحبهسطح و با
ضریب اصطکاک  0/2انتخاب شدهاست ].[13

شکل  2منحنی تنش -کرنش پالستیک حقیقی حاصل از آزمایش کشش
جدول  2خصوصیات والد St37

ضریب  nتوان

مدول

ضریب

تنش

تنش

کرنش

یانگ

پواسان

تسلیم

نهایی

بیشینه  MPa Kکرنش

MPa

MPa

()%

سختی

272

474

21/5

GPa

201

0/ 3

304

0/135

مشبندی ،شرایط مرزی و نحوۀ تعریف تماس
همانطور که پیشتر بیان شد لوله بهصورت توپر مدل شد و
برای المانبندی از المان C3D8Rکه از انواع المان آجری 8
نقطهای با روش انتگرال کاهش یا تهاست ،استفاده شد .غلتکها
بهصورت صلب تحلیلی مدل شدند در شکل ( )3مدل مورد نظر

آزمایش عملی
برای اطمینان از نتایج شبیهسازیها ،آزمایش عملی در یکی از
خطوط تولید صورت گر تهاست و نتایج شبیهسازیها با
آزمایشهای تجربی مقایسه شدهاند .شکل ( )4تصویری از
محصول در حال تولید در آزمایش تجربی را نشان میدهد.
موارد بررسی شده عبارتند از:
 )1ابعاد بیرونی )2 ،ضخامت محصول در لبهها و گوشه)3 ،
شعاع گوشه )4 ،مقدار تور تگی )5 ،ابعاد هندسی (تعامد لبهها)
و  )6توان مصر ی برای شکلدهی .موقعیت موارد در شکل ()5
نشان داده شدهاست.
نتایج این مقایسهها در جدول ( )3ذکر شدهاند.

شکل  3مدل ایجاد شده و المانبندی شده
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شکل  4لولۀ در حال شکلدهی

تمامی اندازهگیری ها برای اطمینان از صرررحت آن ها سررره
مرتبه تکرار شدهاند و میانگین آنها بهعنوان اندازۀ موردنظر در
نظر گر ته شدهاست.
ابعاد بیرونی و ضخامت با استفاده از کولیس معمولی با دقت
 0/02میلیمتر اندازهگیری شدهاند .برای ضخامت محصول در
گوشهها ،از  4گوشۀ محصول نمونهبرداری شدهاست .در مورد
شکل  5نمونۀ محصول عملی و شبیهسازی و عناوین

شعاع گوشهها شعاع چهارگوشۀ محصول عملی بهوسیلۀ

موارد مورد مقایسه

شعاعسنج با پلکان نیم میلیمتر ،اندازهگیری شده و میانگین آنها

جدول  3مقایسۀ نتایج آزمایش عملی و شبیهسازی

گزارش شدهاست .در شبیه سازی نیز برای اندازهگیری شعاع ،از

مقدار

مقدار

اختالف

شبیهسازی

تجربی

()%

39/88

40/25

0/91

60/07

60/2

0/22

بااستفاده از کولیس عمقسنج با دقت  0/02میلیمتر اندازهگیری

(،3/07

(،3/12

(،1/6

شدهاست .برای پرهیز از اثرات ناشی از برش ،موقعیت

)3/06

)3/14

)2/5

اندازهگیری  50سانتی متر دورتر از مقطع برشخورده انتخاب

گوشه ()E

3/52

3/39

3/82

شدهاست .در مورد مقدار تور تگی  %16اختالف مشاهده

شعاع گوشه ()mm( )R

5/4

4/38

23/29

میشود .برای اندازهگیری تعامد ،ابتدا بهکمک گونیای دقیق

مقدار تور تگی ()mm( )F

0/29

0/25

16

-0/98

-0/46

()89/02

()89/54

27/43

29/55

موارد مورد سنجش
اندازه 40
ابعاد بیرونی

()A

()mm

اندازه 60
()B

ضخامت
محصول
()mm

ابعاد
هندسی

لبه ()C,D

تعامد (درجه)

توان مصر ی برای
شکلدهی ()kw

گره ها کمانی عبور داده شده و شعاع کمان بهدست آمدهاست.
در این مورد  % 23اختالف مشاهده شدهاست که دلیل آن
میتواند خطای ناشی از اصلۀ پلکانی بین مقادیر شعاعسنج
باشد .در مورد مقدار تور تگی ،در نمونۀ عملی مقدار تور تگی

0/58

(گونیای مویی) و دستۀ یلر استاندارد با اصلۀ پلکانی 0/05
میلیمتر ،حد اصل لبۀ محصول تا وضعیت تعامد دقیق
اندازهگیری شدهاست .عالوهبر مشخصات هندسی ،مقدار توان
مصر ی نیز برای صحهگذاری شبیهسازی اندازهگیری شدهاست.

7/17

توان مصرفی برای شکلدهی مجدد .در خط تولید قبل از انجام
شکلدهی انرژی بهصورتهای مختلفی مثل انرژی موردنیاز
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برای گردش غلتکها و گیربکسها ،اصطکاک بین اجزای

نتایج و بحث

انتقالدهندۀ نیرو و انرژی الزم برای به حرکت درآوردن خود

میزان کاهش ارتفاع در هر ایستگاه ،طبق الگوی تولیدکنندۀ

موتور ،تلف میشود .برای حذف این اتالفهای انرژی ،بعد از
اندازه گیری توان در حین رایند شکلدهی ،توان مصر ی در
هنگام بیباری نیز اندازهگیری شده و از توان مصر ی کل کم
شدهاست .در شکل ( )6توان مصر ی کل ،توان مصر ی در
هنگام بی باری و توان خالص شکل دهی نمایش داده شدهاست.

توان kW

1.8

1.5

کار مومسانی ،کار خارجی و انرژی کرنشی مصرف میگردد.
بررسی برخی از این موارد در سه الگوی گل مختلف از شکل

طی زمان در هر مورد بین الگوی گلهای مختلف است.

30
25
20
15

0.6 0.9 1.2
طول لوله )(m

انرژی موردنیاز بهصورت های مختلفی مانند انرژی داخلی،

شکلها  ،مشابهت بسیار زیاد مقادیر انرژی و نحوۀ تغییرات آن

35

0.3

جدول ( )1آورده شدهاند.

( )8تا شکل ( )10صورت گر تهاست .نکتۀ قابل توجه در این

40

توان کل
توان بی باری
توان خالص مصر ی

صنعتی و هم طبق دو شیوۀ طراحی الگوی گل موردنظر در

در جدول ( )4مقدار نیروی وارد بر غلتک ها در الگوهای
گل حاصل از شبیهسازی نشان داده شدهاست .مالحظه میشود
که مقادیر نیروهای اعمالی به الگوی گلها بسیار وابسته است.

10

توزیع این نیروها در الگوی تجربی نسبتبه الگوهای دیگر

5

یکنواختتر است.

0
انرژی کرنشی

توزیع متناسب

100

توزیع یکنواخت

شکل  6توان مصر ی کل ،توان مصر ی در هنگام بیباری
و توان خالص شکلدهی

50

انرژی ()J

تجربی

0

برای اندازه گیری توان ،مقدار جریان مصررر ی با آمپرسررنج

2.8

2.4

زمان)(s

2

1.2

1.6

0.8

0.4

0

-50

اندازهگیری شد .در شکل ( )7توان خالص مصر ی خط موجود

-100

و توان شبیه سازی مقایسه شدهاست .در این مورد مقدار %7/1

-150

اختالف مشاهده شدهاست.
توان خالص مصرفی

شکل  8انرژی کرنشی سه الگوی گل مختلف

33

توان حاصل از شبیه سازی

توان )(kW

توزیع متناسب

27

2.00

1.50

1.00

100

توزیع یکنواخت

75

تجربی

24
0.50

انرژی)(kJ

30

کار خارجی

125

50

0.00

طول لوله )(m

25
زمان)(s

شکل  7مقایسۀ توان خالص مصر ی خط موجود و توان
حاصل از شبیهسازی

درمجموع با توجه به نتایج بهدستآمده ،کیفیت شبیه سازی
مطلوب است و نتایج آن قابل اعتماد میباشد.
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0
2.8

2.1

1.4

0.7

0

شکل  9کار خارجی سه الگوی گل مختلف
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80
توزیع متناسب

60

توزیع یکنواخت

انرژی)(kJ

انرژی داخلی

40

تجربی

2.8

2.1

1.4

محصول نیز طبق سه الگوی گل غلتک ،در جدول ( )5آورده
شدهاست.
مطابق شکل ( )11مقدار خطا در شکلدهی گوشه در

20

شبیهسازی روش تجربی  ، %35در روش توزیع متناسب  %52و

0

در روش توزیع یکنواخت  %66است لذا روش تجربی نسبت

زمان)(s

0.7

بیشتری برای شکل دهی استفاده کردهاست .مشخصات ابعادی

0

شکل  10انرژی داخلی سه الگوی گل مختلف

همچنین در شکل ( )12توزیع توان مصر ی در ایستگاهها
طبق الگوهای مختلف گل غلتک نشان داده شدهاست .مالحظه

به الگوهای توزیع متناسب و یکنواخت بهترتیب  %17و %31
مو قتر بودهاست .همچنین در شکل ( )11نشان داده شدهاست
که ا زایش غیریکنواختی توزیع نیز موجب ا زایش خطای
شعاع گوشه میگردد.
جدول  4مقایسۀ نیروهای وارد بر غلتکها در وضعیتهای توزیع
متناسب ،توزیع یکنواخت و تجربی

میشود که در شرایط خط تولید تجربی ایستگاه اول بیشترین
توان را مصرف کردهاست ولی در الگوهای حاصل از شبیهسازی
مقدار توان مصر ی ایستگاه به ایستگاه ا زایش یا ته و در

مقدار نیرو در شبیه سازی انواع
شمارۀ ایستگاه

الگوهای گل غلتک ()KN
توزیع

توزیع

متناسب

یکنواخت

غلتک توزیع متناسب ،شیب ا زایش بین ایستگاهها مالیمتر

1

42

35

51

است .از طرف دیگر با توجه به مقادیر نیروی وارد بر غلتکها

2

50

40

43/5

(جدول  )4می توان نتیجه گر ت این تفاوت نتایج بین الگوی

3

50

44

50

گل روش تجربی و روشهای عددی ،یک مزیت قابلتوجه در

4

56

48

50

روش تجربی است ،چرا که بدون اعمال نیروی عمودی مازاد

5

59/5

53/5

56/5

بر غلتکهای ایستگاه اول موجب انجام کار مومسانی بیشتری

میانگین

51/5

44/1

50/2

نسبت به الگوهای دیگر شدهاست .توضیح اینکه مقادیر شعاع

اختالف حداقل و

غلتک ها ،ضریب اصطکاک ،مشخصات ابعادی لولۀ اولیه و

حداکثر از

-9 / 5

-9 / 1

-6 / 7

+8

+9 / 4

+6 / 3

ایستگاه آخر به نهایت خود رسیدهاست .البته در الگوی گل

خواص مادۀ خام در همۀ روشها یکی است؛ لذا انتظار میرود
نیروی عمودی وارد بر غلتکها ،مهمترین عامل تعیینکنندۀ
تفاوت تلفات ناشی از اصطکاک در شیوه های مختلف باشد.

میانگین
درصد اختالف

%17

نسبت به میانگین

%21

تجربی

13%

همچنین مالحظه میشود که مقدار توان مصر ی روش تجربی
در ایستگاه آخر کمترین مقدار بین روشها است .این امر از آن
لحاظ اهمیت دارد که ایستگاه آخر ،بیشترین سهم را در
ویژگی های مکانیکی محصول تولیدی دارد و هر چه بار این
ایستگاه کمتر باشد تنش پس ماند در قطعه کمتر میشود و
محصولی با خواص مکانیکی مطلوبتر بهدست میآید.
همچنین شکل ( )13مقادیر کل توان مصر ی الگوهای گل
غلتک مختلف را نشان میدهد .مالحظه میشود که روش
تجربی به مقدار  %2/8نسبتبه الگوی گل غلتک توزیع متناسب

جدول  5مقادیر ابعادی حاصل از شبیهسازی سه الگوی گل مختلف
مقادیر ابعادی حاصل از شبیه سازی mm

شعاع

مقدار شعاع

شیوۀ طراحی

گوشه

مورد انتظار

خط تولید تجربی

60/07

39/88

5/42

4

توزیع متناسب

60/12

40/14

6/07

4

توزیع یکنواخت

60/15

40/21

6/64

4

الگوی گل

در بعد  60در بعد 40

و  %7/9نسبتبه الگوی گل غلتک توزیع یکنواخت ،انرژی
سال سی و چهارم ،شمارۀ یک1401 ،
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خطا()%

مقدار خطای شعاع گوشه

نتیجهگیری
70

در این مقاله ،اثر طراحی الگوی گل بر چگونگی توزیع نیروی
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شکل  11اثر یکنواخت ی توزیع نیرو بر کاهش خطای شعاع گوشه

مطابق شررکل ( )8انرژی کرنشرری خط تولید تجربی نسرربتبه
الگوهای دیگر کمتر اسررت اما طبق شررکل ( )13توان مصررر ی
این روش ن سبتبه بقیۀ روشها بی شتر ا ست .هر چند از لحاظ
انرژی مصر ی ،مقدار توان روش تجربی بیشتر است اما از نظر
ابعادی در مورد شعاع گو شه ن سبتبه دو شیوۀ دیگر مو قتر
بودهاسررت و این تفاوت توان مصررر ی نیز می تواند مربوط به
توان موردنیاز برای ایجاد شعاع گوشه باشد.

توزیع یکنواخت

از صحت شبیهسازیها آزمایش عملی نیز صورت گر تهاست.
بر اساس نتایج شبیهسازیها نشان داده شدهاست که در
الگوی گل غلتک تجربی نسبت به الگوی توزیع متناسب %2/8
و نسبتبه الگوی توزیع یکنواخت  %7/9توان مصر ی بیشتری
برای شکل دهی مورد نیاز است .همچنین روش تجربی نسبتبه
الگوهای توزیع متناسب و یکنواخت بهترتیب  %17و  %31در
شکلدهی گوشه مو قتر بودهاست .همچنین نشان داده شد که
در روش تجربی توزیع نیروی عمودی وارد بر غلتکها نسبتبه
الگوی توزیع متناسب و توزیع یکنواخت بهترتیب  %4و %8
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منجر به شرایط مناسبتری میشود.
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شکل  12توزیع توان مصر ی در ایستگاهها طبق الگوی گلهای مختلف

مهندس ترابی بابت قبول زحمات انجام آزمایش ها و همکاری
در اندازهگیریها بسیار سپاسگزاری میشود.
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the inside of the holes and the different parts, where the air
is in contact with the solid surface, is maintained between
5 and 10.
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1. Introduction
Iran is a country where due to the abundance of fossil fuels,
less attention is paid to the way of consuming energy and
optimizing energy-consuming systems. However, in
recent decades, due to the depletion of fossil fuel resources
and pollution from the consumption of this type of fuel, the
comprehensive development document stipulates that by
2051 at least 30% of the electricity generation network
must be supplied from new and renewable energy, of
which more than 15% will be related to solar energy. One
of the main focuses in the field of energy is the energy
efficiency of energy supply systems. Therefore, designing
and constructing systems that can use independently or as
a combination of new and renewable energies are
important and necessary. Located in a geographical
position between 25 to 40 degrees north and 43 to 55
degrees east and an average of 300 sunny days, Iran is one
of the most prone areas to use solar radiation in various
fields, especially drying. Energy of the sun can be
extracted in different ways; one of the related technologies
in this field is solar collectors. Using Unglazed Transpired
Solar Air Heater Collectors is one of the most effective
ways for reducing air conditioning load in buildings. These
collectors can also be used to dry agricultural products.
These collectors, unlike conventional air-heating
collectors, do not require a transparent cover. Therefore,
they cost less and have the highest efficiency for air
heating.
2. Modeling and simulation
The 3D model of the Unglazed Transpired Solar Air
Heater Collector in SolidWorks software is designed in
full details. After meshing with the help of ANSYS ICEM
CFD software and determining the properties of materials
used in the solar air heater, boundary conditions are
applied to the geometry and unsteady turbulent flow is
simulated at different airflow rates. In Figure 1, the
unstructured meshing is used. Moreover, boundary layer
meshing was done for all surfaces in contact with the
airflow. In this simulation, due to the separation of the flow
in the air inlet parts into the solar air heater, the k-ω
turbulence model is used to observe near the walls with
appropriate accuracy. In this simulation, the value of 𝑦 + in

Figure 1. 3D model and meshing model of Unglazed
Transpired Solar Air Heater Collector ( 𝒚+ = 𝟓 − 𝟏𝟎)

Table 1 shows the dimensions and geometric
characteristics of the collector. The arrangement of holes
in this solar air heater is square.
Table 1. Specifications of the unglazed Transpired
Solar Air Heater Collector under study
value
1𝑚
1𝑚
30𝑚𝑚
10𝑚𝑚
70𝑚𝑚
2𝑚𝑚
900
20𝑚𝑚

Parameter
length
Width
pitch holes
The diameter of the holes
Plenum depth
The thickness of Absorber plate
Number of holes
The thickness of glass wool

The Reynolds number was calculated for all experiments
and its value was obtained above 2000, which indicates the
turbulent flow pattern inside the system. The inlet
temperature for the simulation was 300 K and the mass
flow rates were considered 0.007, 0.01, 0.0125, 0.015 kg/s,
respectively. The heat flux for the 15th of Mordad for 24
hours for the geographical location of Kerman was
extracted from the Fluent software database and entered
into the absorber plate surface temperature condition using
the UDF equation. A boundary condition was considered
at the constant pressure outlet. In the boundary conditions
section, the absorber plate is defined as a wall, the intensity
of solar radiation hitting the absorber plate is equal to αG.
The absorption coefficient is equal to 0.64.
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66.51 and 78.02.
40

0/007 kg/s
0/01 kg/s
0/0125 kg/s

35
30

Nusselt number

3. Results and discussion
Figure 2 (part c) shows velocity distribution diagrams
within the entire plenum and a view of the jets. As
expected, the velocity of the air flow from the bottom of
the plenum to the outlet increases. Moreover, the jets
formed inside the plenum due to suction are visible
through the holes, and these jets are quite visible near the
hole. Figure 2 (part b) shows the flow near the holes and
the absorber plate. The presence of flow turbulence near
the absorber plate causes a vortex. The resulting turbulence
increases the velocity and heat transfer coefficient of the
convection. In Figure 2 (part a), for a flow rate of 0.007
kg/s for a time of 35000 seconds, the temperature of the
absorber plate at the bottom of the plate is 583.62 K and
the temperature of the absorber plate at the top of the plate
is 541/30. The operation of the unglazed solar air heater
collector is based on the pressure difference created by the
suction fan. In parts of the collector where the pressure is
high, the velocity decreases. As shown in Figure 2 (part d),
the pressure in the plenum increases and decreases toward
the collector outlet.
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Figure 3. Nusselt number for unglazed Transpired Solar Air
Heater Collector in different flow rates
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Figure 4. Daily average efficiency diagram of unglazed
Transpired Solar Air Heater Collector

(c)

(d)
Figure 2. Contours a) absorber plate temperature, b)
stream line in plenum c) velocity in plenum, d) Pressure in
plenum, for a flow rate of 0.007 kg/s for a time of 35000
seconds

In Figure 3, the Nusselt number increases as the mass flow
rate increases. From 60,000 seconds onwards, the Nusselt
number decreases to zero because the heat flux reaches
zero and the collector is equated with the inlet air and the
temperature gradient is gradually reduced to zero, resulting
in a convection heat transfer coefficient of zero. In Figure
4, with increasing mass flow, the thermal efficiency of the
unglazed Transpired Solar Air Heater Collector increases
and the minimum and maximum efficiencies for mass
flows are 0.007 and 0.015 kg/s, respectively, equal to

4. Conclusion
In this research, an unglazed Transpired Solar Air Heater
Collector with a large computational amplitude was
modeled by the CFD method using Fluent software. The
results show that the outlet temperature of the unglazed
Transpired Solar Air Heater Collector with mass flow rates
0.007, 0.01, 0.0125, 0.015 kg/s is in the range of 5883℃ for drying agricultural products. As the mass flow
rate decreases, the temperature of the absorber plate
increases, followed by the temperature of the outlet air;
But the increase in the temperature of the absorber plate is
more than the increase in the temperature of the outlet air.
The maximum efficiency of the unglazed Transpired Solar
Air Heater Collector is related to the flow rate of 0.015
kg/s. The results showed that the computational fluid
dynamics method with an acceptable error percentage can
be used to calculate the temperature and fluid flow rate.
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شبیهسازی عددی حرارتی و سیاالتی هواگرمکن خورشیدی صفحهتخت مشبک برای اهداف خشککردن
مقالۀ پژوهشی
محمدصالح برقی جهرمی

()1

ولی کالنتر

()2

محمد سفید

()3

مسعود ایرانمنش

()4

هادی صمیمی اخیجهانی

()5

چکیده هواگرمکنهای خورشیدی مشبک را میتوان بهمنظور گرمایش ساختمانها و فضاهای بزرگ ،کاربردهای صنعتی و خشککردن محصوالت کشاورزی
استفاده کرد .بررسی ساختار جریان و انتقال حرارت جابهجایی بر عملکرد هواگرمکنهای خورشیدی مشبک بدون پوشش بسیار مهم است .در این هواگرمکنها
هوا بهوسیلۀ صفحۀ جاذب مشبک (سوراخدار) معموالً فلزی گرم میشود .در این تحقیق ،از صفحۀ جاذب از جنس مس استفاده شدهاست و برای دبیهای بهترتیب
( )0/015 ، 0/0125 ، 0/01 ، 0/007کیلوگرم بر ثانیه شبیهسازی عددی صورت گرفتهاست .برای اینکه شبیهسازی با واقعیت فیزیکی مسئله انطباق داشته باشد،
شبیهسازی صورتگرفته بهصورت سهبعدی ،غیردائم با دامنۀ محاسباتی بزرگ و مکش پیوسته میباشد .پارامترهای راندمان حرارتی ،دبی جریان و دمای خروجی
مورد بررسی قرار گرفت .طبق نتایج بهدستآمده ،با کاهش دبی جرمی ،دمای صفحۀ جاذب و به دنبال آن دمای هوای خروجی افزایش پیدا میکند؛ اما افزایش
دمای صفحۀ جاذب بیشتر از افزایش دمای هوای خروجی است .با افزایش دبی ،بازده حرارتی هواگرمکن خورشیدی صفحهتخت مشبک افزایش پیدا میکند که
کمترین بازده در دبی  0/007کیلوگرم بر ثانیه با مقدار 66/51درصد و بیشترین بازده در دبی  0/015کیلوگرم بر ثانیه با مقدار 78/02درصد میباشد.

واژههای کليدی انرژی خورشیدی ،کلکتور خورشیدی صفحه تخت مشبک بدون پوشش ،آنالیز حرارتی و سیاالتی ،بازده حرارتی.

مقدمه
ایران کشوری است که در آن بهدلیل فراوانی انرژیهای فسیلی
توجه کمتری به نحوۀ مصرف انرژی و بهینهسازی سامانههای
مصرفکنندۀه انرژی میشود اما در دهههای گذشته باتوجه به
روبهپایانبودن منابع سوختهای فسیلی و آلودگی حاصل از
مصرف این نوع سوختها ،در سند جامع توسعۀ کشور مقرر
شدهاست تا سال 1430باید دستکم  30درصد از شبکۀ تولید
برق ،از انرژیهای نو و تجدیدپذیر تأمین شود که از این میزان
بیش از 15درصد مربوط به انرژی خورشیدی خواهد بود .یکی
از محورهای اصلی در حوزه انرژی ،بازده انرژی سامانههای تأمین
انرژی میباشد .بنابراین طراحی و ساخت سامانههایی که بتواند
بهطور مستقل یا ترکیبی از انرژیهای نو و تجدیدپذیر بهرهبرداری
کند ،امری مهم و ضروی است .ایران با قرار گرفتن در موقعیت
جغرافیایی بین  25تا  40درجۀ شمالی و  43تا  55درج شرقی و
مهتوسط  300روز آفتابی یکی از مستعدترین مناطق برای استفاده
از تابش خورشیدی در زمینههای مختلف بهخصوص خشککردن

است ] .[1,2انرژی موجود در پرتو خورشید را میتوان به روش-
های مختلفی استحصال کرد؛ یکی از فناوریهای مربوط در این
زمینه ،کلکتورهای خورشیدی است .انواع کلکتورهای خورشیدی
به سه دستۀ اصلی تقسیم میشوند که شامل کلکتورهای
تخت،کلکتورهای تحت خأل و کلکتورهای متمرکزکننده می-
باشند.
از میان انواع کلکتور ،کلکتورهای تخت ,کلکتورهای مشبک
بدون پوشش (نفوذی)

خورشیدی (Unglazed Transpired

) Solar Air Heater Collectorsکه در اوایل دهۀ  1990میالدی
معرفی شدند ] ،[3سادهترین و پرکاربردترینها هستند .جزو اصلی
این کلکتورها ،صفحۀ جاذب مشبک معموالً به رنگ تیره (سیاه)
است که میتواند از جنسهای مختلفی ساخته شود و منافذی
بهصورت شیار یا سوراخ بر روی آن ایجاد و تعبیه میشود.
عملکرد این کلکتورها بر پایۀ مکش هوا از درون منافذ صفحۀ
جاذب بهدلیل فشار منفی ایجادشده توسط فن مکنده است که
هوای مکیدهشده ،هنگام عبور از سوراخها گرمای صفحه را جذب

 تاریخ دریافت مقاله 1400/12/5و تاریخ پذیرش آن  1401/3/1میباشد.
( )1دانشجو دکتری ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
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میکند و توسط دمنده در ساختمان یا خشککن پخش میشود.

بررسی چندین صفحۀ مشبک سوراخدار در جریان موازی

مکش باعث کاهش ضخامت الیۀ مرزی میشود ،این میزان

پرداختند .آنها در مدل خود به بررسی انتقال حرارت از جلوی

کاهش مستقیماً به شدت مکش ،آرایش و گستردگی شکافها،

صفحه ،داخل سوراخها و پشت صفحه پرداختند و روابطی برای

شکل شکافها و میزان دبی مکششده بستگی دارد .همچنین

تعیین ضریب کارایی صفحه بهدست آوردند .کوتچر و همکاران

مکش در برابر جدایی مقاومت میکند و الیۀ مرزی پایدارتر
میشود و جدایی به عقب میافتد و یا در بعضی موارد جدایی
نخواهیم داشت؛ به همین دلیل تلفات حرارتی کم میشود و
حرارت بیشتری به سیال مکششده انتقال مییابد .درنتیجه ،این
کلکتورها برعکس کلکتورهای هواگرمکن معمول ،به پوشش
شفاف نیاز ندارند .به همین دلیل ،هزینۀ آنها کمتر است و دارای
باالترین راندمان برای گرمایش هوا میباشند .بنابراین استفاده از
کلکتورهای مشبک یکی از مؤثرترین روشهای کاهش بار تهویۀ
مطبوع در ساختمانها میباشد .همچنین میتوان از این کلکتورها
برای خشککردن محصوالت کشاورزی نیز استفاده کرد .در این

] [11عملکرد کلکتورهای مشبک را بهصورت تحلیلی مورد
مطالعه قرار دادند .آنها با فرض اینکه جریان در الیۀ مرزی آرام
بماند برای تعیین میزان اتالف حرارت در جریان موازی رابطهای
را ارائه کردند .از آنجایی که ضخامت الیۀ مرزی وابسته به میزان
مکش میباشد ،آنها به بررسی حداقل میزان مکش که در آن
جریان آرام به جریان متالطم تبدیل میشود ،پرداختند .معادالتی
که کوتچر و همکاران مورد استفاده قراردادند معادلۀ پیوستگی،
مومنتوم و انرژی در دو بعد بود .فلِک و همکاران ] [12بهصورت
تجربی اثر باد بر روی کلکتورهای خورشیدی مشبک بدون
پوشش را مورد مطالعه قرار دادند .آنها دریافتند این کلکتورها
برای ساختمانهای بلند مسکونی با توجه به منطقۀ کوچک و

راستا برای افزایش کارایی کلکتورهای خورشیدی مشبک ،بهبود

سرعت جریان کم ،چندان مناسب نیستند .گاولیک و همکاران

عملکرد و بهینهسازی آنها تحقیقات متعددی صورت گرفتهاست

] [13کلکتورهای مشبک با رسانایی حرارتی متفاوت (آلومینیوم و

که از آن جمله میتوان به استفاده از مادۀ تغییرفازدهنده در کلکتور

استایرن) را بهصورت عددی و آزمایشگاهی مورد بررسی

خورشیدی مشبک ] ،[4استفاده از مادۀ تغییرفازدهنده در ضلع

قراردادند .نتایج آنها نشان داد که رسانایی مواد اثر کمی بر کارایی

جنوبی ساختمان ] ،[5پوشش رنگهای مختلف صفحۀ جاذب

حرارتی این دستگاهها دارد؛ هر چند انتخاب صفحات با ضریب

کلکتور مشبک ] ،[6بهینهسازی صفحۀ جاذب ] [7و استفاده از

انتقال حرارت هدایتی باالتر درصد اندکی راندمان را باالتر میبرد.

شیشه بر روی کلکتور صفحهمشبک ] [8اشاره کرد.

لیون و کومار ] [3با ارائۀ یک مدل ریاضی برای محاسبۀ حرارتی

شناخت چگونگی حرکت سیال و نحوۀ انتقال حرارت از

این دستگاهها ،اثر پارامترهای مختلف را مورد بررسی قراردادند.

صفحات مشبک به سیال با حضور مکش از موضوعاتی است که

نتایج این مدل برای پیشبینی تأثیر پارامترهای کلیدی بر عملکرد

مورد توجه محققان قرار داشتهاست .بیشتر مطالعات انجام گرفته،

یک  UTCبرای دمای هوای تحویل  55-45درجۀ سانتیگراد

بر روی انتقال حرارت موجود در صفحۀ مشبک متمرکز است و

برای کاربردهای خشککردن ،تجزیه و تحلیل شد .تاجدران و

هدف بیشتر کارهای پژوهشی انجام شده ،بهبود انتقال حرارت

همکاران ] [14با استفاده از یک روش عددی ،پارامترهای سرعت

این کلکتورهاست.

و جهت باد ،جریان غیریکنواخت و مغشوش ،شدت تابش و

آروالناندام و همکاران ] [9با استفاده از شبیهسازی دینامیک

موقعیت خورشید و نرخ مکش جریان را بررسی کردند و نشان

سیاالت بر روی یک صفحه با سوراخهایی با الگوی مربعی در

دادند که فاکتورهایی مثل زاویۀ باد ،اثرات قابل توجهی بر عملکرد

حالت بدون وزش باد رابطهای را برای محاسبۀ ضریب مؤثر مبدل

حرارتی این دستگاهها دارد و اثر نسبت مکش در سرعتهای باد

حرارتی بهدست آورند و رابطهای تجربی را برای محاسبۀ عدد

پایینتر افزایش مییابد .همچنین نشان دادند ،همانطور که انتظار

ناسلت ارائه کردند .آنها در مدل خود انتقال حرارت از پشت

میرود ،با تغییر موقعیت خورشید در طول روز (ساعت روز)،

صفحه را در نظر نگرفتند .آنها دریافتند که با افزایش سوراخها

دمای عملکرد کلکتور متفاوت خواهد بود .وزیری و همکاران

ضریب عملکرد حرارتی صفحات مشبک بهسمت عدد ثابتی میل

] [6بهصورت تجربی ،عملکرد حرارتی هواگرمکنهای

میکند .ون دکر و همکاران ] [10بهصورت آزمایشگاهی به

خورشیدی مشبک با پوشش بارنگهای متفاوت داخلی کلکتور
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و یک کلکتور مشبک بدون پوشش بارنگ تیره را مورد بررسی

مشبک با دامنۀ محاسباتی بزرگ با طول و عرض یک متر (بدون

قرار دادند .آنها دریافتند که راندمان حرارتی کلکتور خورشیدی

در نظر گرفتن شرط مرزی تقارن) شبیهسازی سهبعدی شدهاست.

با پوشش حتی در روشنترین رنگ از کلکتور بدون پوشش بیشتر

همچنین صفحۀ جاذب انتخابشده از جنس مس ،بهعلت ضریب

است .کولینس و ابوالخیر ] [15با استفاده از یک مدل سهبعدی به

هدایت حرارتی باال که در تحقیقات قبلی استفاده نشدهاست ،با

بررسی عددی کلکتورهای مشبک جدید با صفحات جاذب راهراه

تعداد سوراخهای متفاوت میباشد .هواگرمکن خورشیدی

ذوزنقهای پرداختند .باداچه و همکاران ] [16بهصورت عددی به

موردنظر برای استفاده در خشککن خورشیدی و همچنین

شبیهسازی دوبعدی کلکتورهای هوایی مشبک خورشیدی بدون

گرمایش هوا در ساختمان طراحی شدهاست .همچنین در این

شیشه پرداختند .نتایج بهدستآمده نشان داد که در دبیهای کم

پژوهش مقادیر بازده ،عدد ناسلت و بررسی پارامترهای سرعت

انتقال حرارت از جلوی صفحۀ جاذب بیشترین سهم از انتقال

و دما با شبیهسازی به روش  CFDدر نرمافزار

حرارت به هوا را دارد ولی با افزایش دبی سهم انتقال حرارت از

صورت گرفتهاست.

Ansys Fluent

پشت صفحه افزایش مییابد .وانگ و همکاران ] [17به بررسی
مطالعۀ تجربی و عددی جریان هوا و مشخصۀ حرارتی کلکتور
خورشیدی مشبک غیریکنواخت پرداختند .نتایج نشان میدهد
که ضخامت الیۀ هوا بیشترین تأثیر را در راندمان جمعآوری گرما
دارد که میتواند با ضخامت  30میلیمتر و نسبت ارتفاع  0/30به
 93درصد افزایش یابد .این اثر فقط درمورد سوراخ
غیریکنواخت مشهود است .اگرچه سرعت زیاد هوا میتواند
تبادل حرارت روزانه را  595/2وات افزایش دهد ،اما میانگین
دمای روزانۀ تأمین هوا  34/2درجۀ سانتیگراد کاهش مییابد.
از بررسی تحقیقات گذشته چنین برمیآید که علیرغم
کارهای علمی بسیار ،بهواسطۀ فرضیاتی که در برخی از تحلیل-
های عددی برای سادگی حل در نظر گرفته شدهاست ممکن است
ایراداتی به دقت برخی نتایج وارد باشد .بهعنوان مثال با توجه به
ماهیت فیزیکی مسئله ،شار حرارتی بر روی هواگرمکنها در طول
روز متغیر است ،با این وجود در برخی از تحلیلهای عددی از
قرار دادن شار حرارتی بهصورت گذرا در تحلیلها صرف نظر
شدهاست .در برخی از تحقیقات پیشین جریان در کلکتور بهدلیل

آناليز حرارتی
برای حل معادالت حاکم بر رفتار سیال در کلیترین حالت آن
بسیار پیچیده و برای مسائل واقعی عمالً غیرممکن است ،بنابراین
با استفاده از فرضیاتی ،این معادالت سادهتر و قابل حل میشوند.
در این تحقیق فرضیات زیر در نظر گرفته شدهاست:
 )1سرررعت مکش در همۀ نقاط صررفحۀ مشرربک یکسرران فرض
شدهاست،
 )2چ هارچوب کلکتور و صرررف حۀ پشرررتی عایق درنظر گرف ته
شدهاست،
 )3خواص ثابت سیال و صفحۀ جاذب،
 )4عدم وجود نیروهای خارجی،
 )5عدم وجود چشمۀ حرارتی درون صفحه،
 )6عدم اتالف حرارتی اصطکاکی،
 )7صرفنظر از نیروی جاذبه.
معادالت حاکم و باالنس انرژی .مکانیسمهای مختلفی در

پایین بودن دبی گذرنده از آن ،بهصورت آرام فرض شدهاست.

جریان انرژی در کلکتور نقش دارند .تابش خورشید به صفحات

حال آنکه با افزایش دبی بهدلیل افزایش عدد رینولدز ،اغتشاشات

جاذب برخورد میکند و قسمتی از آن جذب میشود و مابقی آن

جریان افزایش مییابد و رژیم جریان به یک جریان آشفته تبدیل

انعکاس مییابد .قسمتی از انرژی جذبشده توسط صفحات

میشود .در نتیجه با افزایش دبی جریان گذرنده از کلکتور مورد

جاذب بهوسیلۀ مکانیسم جابهجایی و در طی مسیر حرکت هوای

بررسی ،انتقال حرارت بیشتر و به افزایش راندمان نیز کمک می-

مکیده شده (جریانیافته) در قسمت جلو و پشت صفحۀ جاذب

کند .در همگی تحقیقات بهعلت تعداد زیاد سوراخها ،کل هندسۀ

و در داخل سوراخها ،به هوا منتقل میشود .قسمت دیگری از

مورد نظر شبیهسازی نمیشود و به همین علت دقیقاً نمیتوان

انرژی جذبشده ،توسط انتقال حرارت تشعشعی به صفحۀ پشتی

نتایج شبیهسازی را با واقعیت فیزیکی مسئله انطباق داد .در این

منتقل میشود و مابقی ،از طریق فرایند تشعشع و جابهجایی به

پژوهش برای اولین بار یک هواگرمکن خورشیدی صفحهتخت

محیط اطراف منتقل و تلف میگردد .در شکل شمارۀ ( -1الف)

سال سی و چهارم ،شمارۀ یک1401 ،
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روشهای انتقال حرارت بین اجزای سیستم با یکدیگر و با محیط،

در معادالت فوق 𝑣𝑛𝑜𝑐𝑄 𝑚 ،𝐴 ،𝐶𝑣 ،𝐶𝑝 ،𝐼𝑇 ،𝑇 ،𝑄𝑟𝑎𝑑 ،و α

و در شکل شمارۀ ( -1ب) شماتیک هواگرمکن خورشیدی

بهترتیب بیانکنندۀ انتقال حرارت جابهجایی ،انتقال حرارت

مشبک نشان داده شدهاست.

تشعشعی ،دما ،تابش خورشیدی ،گرمای ویژه در فشار ثابت،
گرمای ویژه در حجم ثابت ،مساحت ،جرم و ضریب جذب
هستند .همچنین زیروندهای 𝑠𝑏𝑎 𝑎𝑖𝑟،𝑠𝑢𝑟،𝑏𝑝،و 𝑡𝑢𝑜 بهترتیب
اشاره به کلکتور ،صفحۀ پشت ،محیط ،هوا و خروجی دارند .در
ادامه به تفکیک معادالت مربوط به محاسبۀ ترمهای انتقال حرارت
در معادالت ( )1-3ارائه خواهند شد.
برای محاسبۀ ترمهای انتقال حرارت جابهجایی از قانون
سرمایش نیوتن استفاده میکنیم .آنچه در این فرمولها مهم است،
محاسبۀ ضریب انتقال حرارت جابهجایی ( 𝑣𝑛𝑜𝑐 )ℎمیباشد .انتقال
حرارت جابهجایی بین هوای مکیدهشده و صفحۀ جاذب از معادلۀ

(الف)

( )4محاسبه میشود.
𝑟𝑖𝑎~𝑠𝑏𝑎∙𝑣𝑛𝑜𝑐𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣∙𝑎𝑏𝑠~𝑎𝑖𝑟 = 𝐴𝑐𝑜𝑙 ℎ

()4

) 𝑡𝑢𝑜∙𝑟𝑖𝑎𝑇 (𝑇𝑐𝑜𝑙 −

مطالعات مربوط به انتقال حرارت جابهجایی با مکش از یک
صفحۀ تخت سوراخدار داغ ،نسبتاً محدود است .برای برآورد عدد
ناسلت (𝑢𝑁) زمانی که عدد رینولدز بین  100تا  2000باشد از
رابطۀ تجربی (  )𝑁𝑢1گزارششده توسط کوتسچر ] [19استفاده
میشود ،اما در پژوهشی دیگر اندروز و بازدیدی تهرانی ()1989

(ب)

بهعنوان بخشی از یک سری از مطالعات مربوط به کاربردهای

شکل 1الف) شماتیک کلکتور خورشیدی مشبک بدون پوشش ،ب)
پدیدههای انتقال حرارت در یک کلکتورمشبک بدون پوشش ][3,18

معادلۀ بقای انرژی برای سرره قسررمت اصررلی کلکتور شررامل
صفحۀ جاذب ،صفحه پ شتی و پلنوم (ف ضای پر) به صورت زیر
میباشد:
()1

=)

𝑠𝑏𝑎𝑇𝑑
𝑡𝑑

خنککنندۀ فیلم ،آزمایشهای خنکسازی گذرا را بر روی طیف
وسیعی از صفحات سوراخدار به ضخامت  6/35میلیمتر انجام
دادند که حاوی آرایههایی با سوراخهای مربعی و دایرهای و با
قطر سوراخها و گامهای متفاوت بود .آنها یک همبستگی برای
عدد ناسلت کلی ( 𝐷𝑢𝑁 )برای جریان عادی بهصورت زیر
بهدست آوردند:
,

( 𝑠𝑏𝑎∙𝑝𝐶 𝑠𝑏𝑎𝑚

𝐷 𝑒𝑙𝑜𝜌𝑎𝑖𝑟 𝑉ℎ

𝑟𝑢𝑠~𝑠𝑏𝑎∙𝑣𝑛𝑜𝑐𝑄 𝑄𝑟𝑎𝑑∙𝑎𝑏𝑠~𝑠𝑢𝑟 +

()2

) = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣∙𝑎𝑖𝑟~𝑏𝑝 +

𝑝𝑏𝑇𝑑
𝑡𝑑

𝑟𝑢𝑠~𝑝𝑏∙𝑣𝑛𝑜𝑐𝑄 𝑄𝑟𝑎𝑑∙𝑎𝑏𝑠~𝑏𝑝 − 𝑄𝑟𝑎𝑑∙𝑏𝑝~𝑠𝑢𝑟 −

()3

) = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣∙𝑎𝑏𝑠~𝑎𝑖𝑟 −

𝑡𝑢𝑜∙𝑟𝑖𝑎𝑇𝑑
𝑡𝑑

( 𝑟𝑖𝑎∙𝑣𝐶 𝑟𝑖𝑎𝑚

) 𝑡𝑢𝑜∙𝑟𝑖𝑎𝑇 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣∙𝑎𝑖𝑟~𝑏𝑝 + 𝑚̇𝑎𝑖𝑟 𝐶𝑝∙𝑎𝑖𝑟 (𝑇𝑠𝑢𝑟 −

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

𝐷

= 𝑟𝑖𝑎~𝑠𝑏𝑎∙𝑣𝑛𝑜𝑐ℎ

𝑃 −1∙21 0∙43
𝑉𝑤𝑖𝑛𝑑 0∙48
) ([𝑁𝑢1 = 2 ∙ 75
( 𝑅𝑒1 + 0 ∙ 011𝛽 𝑅𝑒1
)
𝐷
𝑝𝑝𝑎𝑉

(𝛼𝑎𝑏𝑠 𝐼𝑇 𝐴𝑎𝑏𝑠 ) − 𝑏𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣∙𝑎𝑏𝑠~𝑎𝑖𝑟 + 𝑄𝑟𝑎𝑑∙𝑎𝑏𝑠~𝑏𝑝 +

( 𝑝𝑏∙𝑝𝐶 𝑝𝑏𝑚

) 𝑟𝑖𝑎𝑘 (𝑁𝑢1

𝑅𝑒𝐷0∙55 Pr0∙33

𝑃 −1∙43

𝑟𝑖𝑎𝜇

= , 𝑅𝑒1

) ( 𝑁𝑢𝐷 = 2 ∙ 44
𝐷

()5
در راب طۀ ( 𝑉𝑤𝑖𝑛𝑑 ،𝐷،𝑃،β،μ،𝑘 ،)5و 𝑝𝑝𝑎𝑉 بهترت یب ب یانگر
ضریب هدایت ،لزجت ،تخلخل ،گام ،قطرسوراخ ،سرعت باد و
سرعت مکش هوا میباشند .همچنین 𝑒𝑅 عدد رینولدز است که
𝑒𝑙𝑜 𝑉ℎسرعت درون سوراخ و 𝑟𝑖𝑎𝜌 چگالی هوا میباشد.
سال سی و چهارم ،شمارۀ یک1401 ،
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انتقال حرارت جابهجایی بین هوای درون پلنوم و صفحۀ

()16

پشتی ،عدد ناسلت و در نتیجۀ آن ضریب انتقال حرارت
جابهجایی بین صفحۀ تخت (صفحۀ پشتی) و هوا (هوای پلنوم و
محیط) از روابط زیر محاسبه میشود
) 𝑝𝑏𝑇 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣∙𝑎𝑖𝑟~𝑏𝑝 = 𝐴𝑐𝑜𝑙 ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣∙𝑎𝑖𝑟~𝑏𝑝 (𝑇𝑜𝑢𝑡 −
()6
][3

()17
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4
4
𝑠𝑏𝑎𝑇( 𝑏𝑠𝜎 𝑠𝑏𝑎𝐴
𝑝𝑏𝑇 −
)
1
1
+
−1
𝑝𝑏𝜀 𝑛𝑖∙𝑠𝑏𝑎𝜀

= 𝑝𝑏~𝑠𝑏𝑎∙𝑑𝑎𝑟𝑄

4
) 4
𝑝𝑏𝑇( 𝑝𝑏𝜀 𝑏𝑠𝜎 𝑠𝑏𝑎𝐴 = 𝑟𝑢𝑠~𝑝𝑏∙𝑑𝑎𝑟𝑄
𝑟𝑢𝑠𝑇 −

تلفات حرارتی تابشی کلکتور به محیط ،به آسمان و زمین
𝑟𝑖𝑎𝑘 𝑁𝑢2

()7

𝑛𝑒𝑙𝑝𝑑

= 𝑝𝑏~𝑟𝑖𝑎∙𝑣𝑛𝑜𝑐ℎ

شکل کلکتور به زمین ( 𝑔𝑐𝑓) و همچنین دمای آسمان و زمین

0∙33
𝑁𝑢2 = 0 ∙ 664𝑅𝑒0∙5
2 pr2

()8

اتفاق میافتد و به ضریب شکل کلکتور به آسمان ( 𝑠𝑐𝑓) و ضریب
بستگی دارد و از رابطۀ ( )18محاسبه میشود .در رابطۀ ()18
دمای زمین را برابر با دمای محیط میگیرند ].[3

ρair Vplen H

()9

μair

= Re2

𝑟𝑖𝑎𝜇 𝑟𝑖𝑎∙𝑝𝐶

()10

𝑟𝑖𝑎𝑘

()18

= 𝑃𝑟2

4
4
𝑠𝑏𝑎𝑇( 𝑠𝑏𝑎𝜀 𝑏𝑠𝜎 𝑠𝑏𝑎𝐴 = 𝑟𝑢𝑠~𝑝𝑏∙𝑑𝑎𝑟𝑄
𝑦𝑘𝑠𝑇 𝑠𝑐𝑓 −
4
𝑦𝑘𝑠𝑇 − 𝑓𝑐𝑔 𝑇𝑔𝑛𝑑 ) .
1∙5
𝑏𝑚𝑎𝑇= 0 ∙ 0552

انتقال حرارت جابهجایی بین هوای محیط و صفحۀ پشتی از

یکی از پارامترهای مهم برای ارزیابی دسرررتگاههای مختلف،

روابط زیر قابل محاسبه است ،که در آنها  Hو  Wبهترتیب،

بازده آنها میباشد .بازده یک دستگاه بهصورت کسری از انرژی

ارتفاع و عرض جاذب میباشد و  Prعدد پرانتل است ].[3

ورودی که به انرژی مفید خروجی تبدیل شده ،تعریف میگردد.

()11

) 𝑏𝑚𝑎𝑇 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣∙𝑏𝑝~𝑠𝑢𝑟 = 𝐴𝑐𝑜𝑙 ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣∙𝑏𝑝~𝑠𝑢𝑟 (𝑇𝑏𝑝 −

𝑟𝑖𝑎𝑘 𝑁𝑢3
𝑊

()12

میشود ].[21-22
= 𝑟𝑢𝑠~𝑝𝑏∙𝑣𝑛𝑜𝑐ℎ

𝑁𝑢3 = 0 ∙ 664𝑅𝑒30∙5 pr30∙33

()13

𝑊 𝑑𝑛𝑖𝑤𝑉 𝑟𝑖𝑎𝜌
𝑟𝑖𝑎𝜇

()14

= 𝑅𝑒3

کلکتور (هوای محیط) ب ستگی به سرعت مکش هوا و سرعت
باد دارد که از رابطۀ ( )15قابل محاسبه است ].[3,20
0

𝑉𝑎𝑝𝑝 ≥ 0 ∙ 02
𝑟𝑖𝑎𝑝𝐶 𝑟𝑖𝑎𝜌 𝑟𝑖𝑎𝑣 𝑑𝑛𝑖𝑤𝑉
0 ∙ 82
𝑉𝑎𝑝𝑝 < 0 ∙ 02
𝑉𝑤𝑖𝑛𝑑 ≠ 0
𝐻 𝑝𝑝𝑎𝑉
0∙33
{ 1 ∙ 31((𝑇𝑎𝑏𝑠 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 ) ) 𝑉𝑎𝑝𝑝 < 0 ∙ 02 𝑉𝑤𝑖𝑛𝑑 = 0

نرخ انتقال حرارت ناشی از تابش با استفاده از قانون استفان-
بولتزمن محا سبه شدها ست .انتقال حرارت تاب شی بین صفحۀ
جاذب و صررفحۀ پشررتی و همچنین صررفحۀ پشررتی به محیط از

روابط ( 16و  )17بهد ست میآیند ،که در آنها  εبیانگر ضریب

صدور و  σثابت استفان -بولتزمن است.
سال سی و چهارم ،شمارۀ یک1401 ،

()19

) 𝑛𝑖𝑇 𝑚̇𝐶𝑝(𝑇𝑜𝑢𝑡 −
=
𝑇𝐼 𝑠𝑏𝑎𝐴

𝜂𝑡ℎ

مدلسازی عددی

تلفات حرارت جابهجایی از صررفحۀ جاذب به هوای اطراف

()15

در این تحقیق ،بازده سرراعتی با اسررتفاده از معادلۀ زیر محاسرربه

برای تحلیل دینامیک سیال در هواگرمکن خورشیدی صفحهتخت
مشبک ،از نرمافزارهای انسیس ( ANSYS workbench 2.0
 ICEM ،)framework version 19.0.0و سالیدورکز (Solid
 )Works, version 18.0.0استفاده شدهاست .مدل سهبعدی
هواگرمکن خورشیدی مشبک در نرمافزار سالید ورکز با جزئیات
کامل طراحی شده ،پس از شبکهبندی بهکمک نرمافزار ANSYS
 ICEM CFDو تعیین خواص مواد استفادهشده در هواگرمکن،
شرایط مرزی بر روی هندسه اعمال شده و مسئله بهصورت
جریان آشفتۀ ناپایا در نرخ جریانهای مختلف هوا شبیهسازی
شدهاست .شبیهسازی انجامشده بر روی یک سیستم محاسباتی 7
هستهای با رم  64صورت گرفت .مدت زمان تحلیل برای هر دبی
حدود دو هفته بود .شبکهبندی هندسه در شکل ( )2ارائه
شدهاست .همانطور که در این شکل مشهود است از شبکهبندی
بهصورت بیسازمان استفاده شدهاست .همچنین برای تمامی
نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
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شبیهسازی عددی حرارتی و سیاالتی هواگرمکن...

سطوح در تماس با جریان هوا شبکهبندی الیۀ مرزی صورت
گرفتهاست.

ابعاد و مشخصات هندسی کلکتور در جدول شمارۀ ()1
آورده شدهاست .آرایش سوراخها در این هواگرمکن بهصورت
مربعی است.
مبانی تئوری روش CFD

برای مدلسرررازی عددی سرررا ما نۀ هواگرمکن خورشررر یدی
صفحهتخت م شبک از روش  CFDا ستفاده گردید که بر ا ساس
سرره معادلۀ کلی مورد مطالعه قرار میگیرد .این معادالت عبارتند
از معادلۀ پیوسررتگی ،معادالت مومنتوم در راسررتاهای  y ،xو  zو
م عاد لۀ انرژی ،فرم کلی م عاد لۀ پیوسرررتگی ،مومنتوم و انرژی
بهترتیب با روابط ( 21 ،20و )22نمایش داده میشوند ]:[23

شکل 2مدل سهبعدی و مدل المانبندیشدۀ هواگرمکن خورشیدی
صفحهتخت مشبک ()𝑦 + = 5 − 10

در این شبیهسازی بهدلیل وجود جدایش جریان در
قسمتهای ورودی هوا به داخل هواگرمکن از مدل توربوالنسی
𝜔  𝑘 −استفاده شدهاست تا نزدیک دیوارهها را با دقت مناسبی
رصد نماید .این مدل برخالف مدلهای دیگر توربوالنسی مانند
𝜀  𝑘 −که از توابع دیواره برای حل میدان محاسباتی نزدیک
دیواره (زیر الیۀ آرام) استفاده میکنند ،در کنار دیواره نیز معادالت
𝜔  𝑘 −حل میشود و سبب افزایش دقت حل میگردد .از این
رو در این مدل توربوالنسی شبکهبندی نزدیک دیوارهها (الیۀ
مرزی) بهشدت بر روی نتایج تأثیرگذار است .در این شبیهسازی
مقدار  𝑦 +در قسمت داخل روزنهها و قسمتهای مختلفی که هوا
با سطح جامد در تماس است بین  5-10حفظ شدهاست.
جدول  1مشخصات هواگرمکن صفحه تخت مشبک مورد بررسی
پارامتر

مقدار

طول

𝑚1

عرض

𝑚1

گام سوراخها

𝑚𝑚30

قطر سوراخها

𝑚𝑚10

عمق محفظه

𝑚𝑚70

ضخامت صفحۀ جاذب

𝑚𝑚2

تعداد سوراخها

900

ضخامت پشم شیشه

𝑚𝑚20

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

=0

()20
)

()21
()22

𝑖𝑈 𝜕 2
𝑗𝑋𝜕 𝑗𝑋𝜕

(𝜇 +

𝑃𝜕
𝑖𝑋𝜕

=−

𝑖𝑈𝜕
𝑗𝑋𝜕

𝑇𝜕
𝑇𝜕2
𝑖𝑈𝜕 𝑗𝑈𝜕 𝑖𝑈𝜕
(𝑘 =
(𝜇 ) +
+
)
𝑗𝑋𝜕
𝑖𝑋𝜕 𝑖𝑋𝜕
𝑗𝑋𝜕 𝑖𝑋𝜕 𝑗𝑋𝜕

𝑖𝑈𝜕
𝑖𝑋𝜕

𝑗𝑈𝜌

𝑗𝑈 𝑝𝐶𝜌

که در آنها 𝑈 سرعت )𝑠 𝑃 ،(𝑚⁄فشار ) 𝑇 ،(N/m2دما )ρ ،(K

چگالی هوا ( μ ،)kg/m3ضریب لزجت ( 𝐶𝑝 ،)N.s/m2ظرفیت
گرمایی ویژه در فشار ثابت ) (J/kg.Kو 𝑘 ضریب هدایت حرارتی
هوا ) (W/m Kمیباشد.
برای تمام آزمایشها عدد رینولدز محاسبه شد و مقدار آن

باالی  2000بهدست آمد که نشاندهندۀ الگوی جریان مغشوش
در داخل سامانه است .سرعت جریان هوا برای هواگرمکن
خورشیدی صفحهتخت مشبک در چهار حالت (، 0/01 ، 0/007
 )0/015 ، 0/0125کیلوگرم بر ثانیه لحاظ شد .الگوی جریان هوا
در هواگرمکن خورشیدی صفحهتخت مشبک بسیار مهم است و
باتوجه به اینکه جدایش جریان در قسمتهای مختلف
هواگرمکن اتفاق میافتد و جریان توربوالنسی با رینولدزهای
پایین (  )2800-4200انتخاب گردیدهاست ،بنابراین مدل k − ω

استاندارد برای هواگرمکن خورشیدی صفحهتخت مشبک انتخاب
شد.
مدل  k-omegaاستاندارد یک مدل نیمهتجربی براساس
معادالت انتقال مدل برای انرژی جنبشی آشفته ( )kو اتالف ویژه

سال سی و چهارم ،شمارۀ یک1401 ،
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( )ωاست .انرژی جنبشی متالطم k ،و اتالف ویژۀ آن  ،ωاز طریق

بهترت یب ( )0/015 ، 0/0125 ، 0/01 ، 0/007کیلوگرم بر ثان یه

روابط انتقال ( 23و  )24بهدست میآید ]:[24,25

در نظر گرفته شد .همچنین شدت توربوالنس  5در صد در نظر

()23

𝐾𝜔 ∗ 𝛽 ) 𝐾. 𝑗] . 𝑗 + 𝑃𝐾 −
𝜀
𝐾

≈, ω

𝐾
𝜔

𝑡𝜇
𝐾σ

گرفته شد.

(𝜌𝑢̅𝑗𝑘 ) . 𝑗 = [(𝜇 +

خروجی :شرط مرزی در خروجی فشار ثابت در نظر گرفته شد.

𝜌 = 𝑡𝜇 , ε = 𝛽 ∗ 𝜔𝐾 ,

که در آن 𝐾 σو 𝜔𝜎 ا عداد پران تل برای 𝑘 و  𝐶𝜔1 ، ωو

دیوارهها :در ق سمت شرایط مرزی ،صفحۀ جاذب بهعنوان یک
𝐶𝜔2

ثابتهای معادلۀ جریان مغشوش میباشد.
برای معادالت مومنتوم و انرژی اعمالشده برای شبیهسازی
معادالت دیفرانسیلی درجه دو در نظر گرفته شدند .محدودۀ مورد
نظر برای همگرایی باقیمانده بهمیزان  10-4برای معادالت جرم و
مومنتوم و بهمیزان  10-5برای معادالت انرژی لحاظ شد.
شرایط مرزی .دمای ورودی برای شبیهسازی انجامشده300 ،

دیواره تعریف شدهاست ،شار گرمایی تابیدهشده از خورشید ،که
به سطح صفحۀ جاذب رسیده و در نهایت جذب می شود ،برابر
𝐺 αمیبا شد ،که مقدار ضریب جذب  0/64در نظر گرفته شد

] .[26با توجه به معادلۀ  UDFنوشررته شررده برای شررار حرارتی،
م سئله برای حالتهای مختلف شار حرارتی در منطقۀ مورد نظر
در زمانهای مختلف حل شد .برای سایر صفحات ،چهارچوب
و پ شت محفظه از شرط مرزی عایق ا ستفاده شدها ست .شرایط
اعمالی مواد استفاده شده در دیوارهها در جدول ( )2نمایش داده
شدهاست.

کلوین و دبیهای جرمی در نظر گرفتهشده بهترتیب (، 0/007

جدول  2خصوصیات فیزیکی و حرارتی مواد استفادهشده در هواگرمکن

 )0/015 ، 0/0125 ، 0/01کیلوگرم بر ثانیه لحاظ شد .شار حرارتی

خورشیدی صفحهتخت مشبک

برای روز  15مرداد برای  24ساعت برای موقعیت جغرافیایی شهر
کرمان از پایگاه دادۀ نرمافزار فلوئنت استخراج و بااستفاده از

مواد

معادلۀ  UDFوارد شرط مرزی دمایی سطح ابزوربر شدهاست .با
توجه به اینکه اطالعات موجود در نرمافزار فلوئنت میزان
تشعشع خورشید در زمانهای مختلف است ،این اطالعات برای
موقعیت جغرافیایی کرمان و همچنین موقیت خورشید نسبتبه
مرکز مختصات شبکهبندی هندسه استخراج گردید و برای نرخ
جذب  0/64اطالعات تشعشع به شار حرارتی تبدیل شد.
شارحرارتی بهدستآمده در زمانهای مختلف برای کلکتور ارائه
گردیده و زمان در نظر گرفته شده از ساعت  4صبح شروع
شدهاست.
برای شبیهسازی انجام شده ،مقدار گام زمانی  50ثانیه و هرگام
زمانی مقدار  20تکرار گذاشته شد .استقالل از گام زمانی با گام-
های مختلف از  0/1تا  100ثانیه انجام شدهاست .مقایسۀ دمای
خروجی بهدستآمده در  50ثانیه با یکدهم ثانیه ،کمتر از 3
درصد تفاوت داشت ولی با افزایش گام زمانی از  50به  75مقدار
نتایج بهصورت چشمگیری تغییر کرد و برای  100ثانیه نیز شبیه-
سازی واگرا گردید .در این مطالعه شرایط مرزی بهصورت زیر
تعریف گردید:
ورودی :سرریال جاری در هواگرمکن خورشرریدی صررفحهتخت
مشررر بک ،هوا می باشرررد که میزان دبی ورودی به هواگرمکن
سال سی و چهارم ،شمارۀ یک1401 ،

هوا
ورق
مس
پشم
شیشه

گرمای ویژه

انتقال

(ژول بر

حرارت

کیلوگرم

(وات بر متر

کلوین)

کلوین)

چگالی
(کیلوگرم بر
متر مکعب)

ویسکوزیته
(کیلوگرم بر
متر ثانیه)

1006/4

0/0242

1/225

1/789
× 10−5

381

387/6

8978

-

1030

0/043

19/2

-

با گرفتن نتایج نهایی ،چگونگی توزیع جریان هوا و انتقال
حرارت در داخل هواگرمکن خورشیدی صفحهتخت مشبک در
قالب طرحهای مربوط به توزیع حرارتی رسم شد .کیفیت مش
ایجادشده توسط نرمافزار بر چگونگی حل مسئله بسیار تأثیرگذار
است .یکی از راههای تشخیص کیفیت مش و مناسب بودن آن
برای حل مسئله استفاده از شاخص چولگی میباشد که از کمترین
مقدار (صفر) بهعنوان بهترین مش تا بیشترین مقدار (یک) بهعنوان
بدترین مش دستهبندی میشود .در این حالت است که خطاها
میتوانند به حد مطلوب همگرا یا از آن دور شوند ] .[24برای
هواگرمکن خورشیدی صفحهتخت مشبک شبیهسازی شده این
مقدار بهطور میانگین برای تمام ساختار  0/3بود .خصوصیات
مش ایجادشده برای هواگرمکن در جدول ( )3نشان داده
نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
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جدول  4بررسی استقالل از شبکه

شدهاست.
جدول  3خصوصیات مش ایجاد شده برای هواگرمکن خورشیدی مشبک
ویژگی

کیفیت یا مقدار

نوع مش

ریز

حداقل اندازه

 0/0001متر

حداکثر اندازه

 0/001متر

تعداد المان

28000000

حداقل زاویه

 20درجه

حداکثر زاویه

 150درجه

الیۀ مرزی

 10الیه با نسبت منظری 1/1

Pinch tolerance

0/0012

Inflation algorithm
Mesh metric

Pre

انحراف معیار

چولگی
0/1723

برای بررسی استقالل از شبکۀ هواگرمکن خورشیدی
صفحهتخت مشبک مشبندی شده ،از دمای هوای خارج شده
استفاده گردید .در این تحقیق سه نوع مش شامل درشت ،ریز و
خیلیریز در نظر گرفته شد .در شکل( )3تعداد سلولها برای این
مشها بهترتیب چهارده میلیون ،بیست و هشت میلیون و چهل و
یک میلیون بهدست آمد .با توجه به اینکه متوسط تفاوت بین
دادههای بهدستآمده از شبکهبندی بیست و هشت میلیون و چهل
و یک میلیون کمتر از  1درصد بود (متوسط اختالف نتایج  28و
 41میلیون کمتر از  0/5درصد و ماکزیمم اختالف  0/63درجۀ
کلوین میباشد) و بهمنظور کاهش هزینۀ محاسباتی بهدلیل ناپایا
بودن روش حل ،شبکۀ با  28میلیون سلول برای انجام شبیهسازی
انتخاب شدهاست .جدول استقالل از مش براساس دمای هوای
خروجی برای دبی  0/015کیلوگرم بر ثانیه در جدول ( )4نشان
داده شدهاست.

دمای هوای خروجی هواگرمکن

تعداد سلول

خورشیدی صفحهتخت مشبک ()K
326/43

14000000

333/24

28000000

333/01

41000000

اعتبارسنجی .برای بررسی اعتبار مدلسازی و تأیید نتایج حاصل
از این پژوهش ،هواگرمکن خورشیدی مشبک بدون پوشش با
ابعاد ذکر شده توسط افضلی و همکاران ] [18در سال  2017مورد
بررسی قرار گرفت .یک هواگرمکن خورشیدی مشبک با ابعاد
طول و عرض یک متر و صفحۀ جاذب استیل (فلزی) با ضخامت
 ،0/5عمق پلنوم  6سانتیمتر ،قطر سوراخها  0/7میلیمتر و گام
سوراخها  12میلیمتر بودهاست .این هواگرمکن در شکل ()4
نشان داده شدهاست.

شکل  4هواگرمکن بررسی شده توسط افضلی و همکاران ][18

همانند مراحل پیشین ابتدا این هواگرمکن مدلسازی شد.
برای مشبندی هواگرمکن طراحیشده از مشبندی مثلثی و الیۀ
مرزی برای سوراخها استفاده شد .برای این کار هم فرایند
استقالل مش همانند نمونههای پیشین انجام شد .شبکهبندی
بهصورت بی سازمان استفاده شد و براساس معیار اسکیونس
مقدار انحراف معیار  0/165بهدست آمد .تعداد مشهای اعمال
شده به سامانه  75میلیون بودهاست .شبیهسازی برای دبی 0/011
کیلوگرم بر ثانیه ،برای ساعت  9صبح تا  14بعد از ظهر برای 15
شهریور انجام شدهاست و شدت تابش خورشیدی از نرمافزار
فلوئنت استخراج و با اعمال ضریب جذب به شار حرارتی تبدیل
شد و بهصورت معادلۀ  UDFوارد شرایط مرزی صفحۀ جاذب
شد و دمای خروجی بهدستآمده از نرمافزار با دادۀ تجربی مقالۀ
افضلی و همکاران ] [18در شکل شمارۀ ( )5مقایسه شد .بیشترین
مقدار انحراف دمای هوای خروجی هواگرمکن در حالت شبیه-
سازیشده با مقادیر آزمایشگاهی اندازهگیریشده توسط افضلی

شکل  3نمودار دمای خروجی هواگرمکن خورشیدی مشبک براساس
سلولهای مختلف
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توزیع حرارتی و سایر پارامترهای هواگرمکنخورشیدی
صفحهتخت مشبک استفاده کرد.
]Afzali et al [18

20

میباشد ،توصیف شدهاست.
)Temperature(C

30

دبی در دو زمان  35000و  49000ثانیه آورده شدهاست.
حالتهایی که دبی جرمی  0/007و  0/0125کیلوگرم بر ثانیه

60

40

شدهاست .به علت تعداد زیاد کانتورها ،فقط کانتورها برای دو
نمودارهای توزیع دمای هوای جریانیافته در هواگرمکن برای

70

50

71

10
0
13

14

12

10

11

9

)Time(hr
شکل  5مقایسۀ متوسط دمای خروجی بین روش ارائهشده در این پژوهش
با نتایج آزمایشگاهی افضلی و همکاران ][18

(الف)

تحليل نتایج
نتایج شبيهسازی  .CFDشکل ( )6تغییرات میانگین شار حرارتی
در طول روز  15مرداد در مقابل زمان محلی را نشان میدهد.
مشخص است که تابش خورشید با گذشت زمان از صبح افزایش

(ب)

مییابد و حدود ساعت  13:00تا  14:00به باالترین سطح می-
رسد .مقدار آن از صفر وات بر متر مربع ( 4صبح) تا  643وات
بر متر مربع ( 13ظهر) متغییر است.

(ج)

 y = 7E-16x4 - 9E-11x3 + 3E-06x2 - 0/0024x0/3126

از بغل

700

500
400
300

)Heat flux(w/m2K

600

از رو به رو

200

100
0
80000

60000

40000

20000

(د)

0

)Time (s
شکل  6نمودار شارحرارتی برای روز  15مرداد

نتایج بهدستآمده از تحلیل  CFDمدل سهبعدی هواگرمکن
خورشیدی صفحهتخت مشبک در این قسمت توضیح داده
سال سی و چهارم ،شمارۀ یک1401 ،

(ه)
شکل  7کانتورهای الف) دمای صفحۀ جاذب ،ب) دمای هوای جریان داخل
پلنوم ،ج) خطوط جریان داخل پلنوم ،د) سرعت و ه) فشار برای دبی /007
 0کیلوگرم بر ثانیه برای زمان  35000ثانیه
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در شکلهای ( )7-10مربوط به قسمت (د) ،نمودارهای
توزیع سرعت درون کل پلنوم و نمایی از جتهایی نشان داده
شدهاست .همانطور که انتظار میرود ،سرعت جریان هوا از پایین
پلنوم و بهسمت خروجی زیاد میشود .همچنین جتهای
تشکیلشده درون پلنوم ناشی از مکش از میان سوراخها نمایان
است و این جتها نزدیک سوراخ کامالً مشهود است .از نمودار-
های توزیع سرعت نیز مشخص است که حداکثر سرعت هوا در
حین خروج جریان از سوراخها است و جتهای جریان درون
پلنوم از یک سرعت زیاد به سرعت به داخل جریان اصلی با یک

شکلهای ( )7-10مربوط به قسمت (ج) جریان در نزدیکی
سوراخها و صفحۀ جاذب را نشان میدهد .وجود آشفتگی جریان
در نزدیکی صفحۀ جاذب ،باعث ایجاد گردابه میشود .اغتشاش
ایجادشده باعث افزایش سرعت و ضریب انتقال حرارت
جابهجایی میشود و در نتیجه انتقال حرارت بهصورت کاملتر
انجام میشود .بنابراین یکی از دالیل بهبود انتقال حرارت در این
نوع کلکتورها ،وجود منافذ روی صفحۀ جاذب است که موجب
اغتشاش بیشتر میشود .برخالف فرض جریان یکنواخت در
آنالیز حرارتی ،باتوجه به گزارشهای ارائهشده در حین حل

سرعت بسیار پایین پراکنده میشوند ].[14

توسط نرمافزار فلوئنت ،مشخص شد که جریان برگشتی در تعداد
کمی از سلولهای شبکه در ورودی کلکتور و روی صفحۀ جاذب
بهوجود خواهد آمد .در مطالعات قبلی ] [14در کمترین سرعت
مکش و کمترین سرعت باد ،احتمال جریان برگشتی (معکوس)
روی صفحۀ جاذب و در کانال بهوجود میآمد .همچنین گاونیک

(الف)

(ب)

(ج)
از بغل

و همکاران ] [27به این نتیجه رسیدند که در سرعت جریان مکش
کمتر از  0/0125متر بر ثانیه جریان معکوس رخ خواهد داد .طبق
شرایط ذکر شده ،در تحقیق حاضر سرعت باد صفر و دبیهای
بهترتیب ( )0/015 ، 0/0125 ، 0/01 ، 0/007در نظر گرفته
شدهاست تا مدل به شرایط واقعی نزدیک باشد.
در شکلهای ( )7-10مربوط به قسمت (ب) ،هوای
مکیدهشده به داخل در باالی پلنوم که فرصت چندانی برای انتقال
حرارت با هوا ندارد ،با دمای کمتری از کلکتور خارج میشود.
به همین دلیل کمی غیریکنواختی در دمای هوای خروجی
خواهد بود .همچنین محیط در نزدیک صفحۀ جاذب و قبل از
ورود به سوراخ ،مقداری از حرارت صفحه را جذب میکند و
گرمتر میشود و سیستم با مکش الیۀ هوای گرمشده روی صفحه
از درون سوراخها و در حین عبور از آنها گرما بهدست میآورد.
در شکل ( )9برای دبی  0/0125کیلوگرم بر ثانیه برای زمان
 35000ثانیه ،مقدار دمای صفحۀ جاذب در پایین صفحه به
 497/47کلوین و مقدار دمای صفحۀ جاذب باالی صفحه به
 468/90میرسد ،اما در شکل ( )7برای دبی  0 /007کیلوگرم بر

از رو به رو

ثانیه برای زمان  35000ثانیه ،مقدار دمای صفحۀ جاذب در پایین
صفحه به  583/62کلوین و مقدار دمای صفحۀ جاذب باالی
صفحه  541/30میرسد .بنابراین با کاهش دبی جرمی ،دمای

(د)

صفحۀ جاذب و به دنبال آن دمای هوای خروجی افزایش پیدا

شکل  8کانتورهای الف) دمای صفحۀ جاذب ،ب) دمای هوای جریان داخل

میکند؛ اما افزایش دمای صفحۀ جاذب بیشتر از افزایش دمای

پلنوم ،ج) خطوط جریان داخل پلنوم و د) سرعت ،برای دبی 0 /007

هوای خروجی است.

کیلوگرم بر ثانیه برای زمان  49000ثانیه
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(الف)

(الف)

(ب)

(ب)

(ج)

(ج)

از بغل

از بغل

از رو به رو
از رو به رو

(د)
(د)

شکل  10کانتورهای الف) دمای صفحۀ جاذب ،ب) دمای هوای جریان
داخل پلنوم ،ج) خطوط جریان داخل پلنوم ،د) سرعت برای دبی 0 /0125
کیلوگرم بر ثانیه برای زمان  49000ثانیه

(ه)
شکل  9کانتورهای الف) دمای صفحۀ جاذب ،ب) دمای هوای جریان داخل
پلنوم ،ج) خطوط جریان داخل پلنوم ،د) سرعت و ه) فشار برای دبی /0125
 0کیلوگرم بر ثانیه برای زمان  35000ثانیه

عملکرد کلکتورهای مشبک براساس اختالف فشار میباشد،
سرعت و فشار برعکس هم میباشد .همانطور که در شکلهای
( 7و  )9قسمت (ه) مشخص است فشار در پلنوم افزایش مییابد
و بهسمت خروجی کلکتور کاهش پیدا میکند اما برعکس سرعت
در خروجی کلکتور افزایش مییابد.

سال سی و چهارم ،شمارۀ یک1401 ،

همانطور که اشاره شد با کاهش دبی جرمی ،دمای صفحۀ
جاذب و به دنبال آن دمای هوای خروجی افزایش مییابد؛ در
شکل ( )11این موضوع قابل مشاهده میباشد؛ اما افزایش دمای
صفحۀ جاذب بیشتر از افزایش دمای هوای خروجی است .به
عبارتی اختالف دمای صفحۀ جاذب و هوای خروجی افزایش
مییابد و درنتیجۀ آن با کاهش دبی ،بازده کلکتورها به دالیل زیر
کاهش مییابد (شکل :)12
 )1بخشی از انرژی انتقال یافته به هوای ورودی ،بهدلیل سرعت
مکش پایین به محیط بازگردانده و تلف میشود.
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78.02

محیط تلفات حرارتی تابشی و جابهجایی به محیط افزایش می-

78

76.06

76

یابد.

74

72.35

در شکل( )13با افزایش دبی جرمی ،عدد ناسلت افزایش می-

72

یابد .از  60000ثانیه به بعد عدد ناسلت به صفر میرسد که علت

70

آن این است که شار حرارتی به صفر میرسد و کلکتور با هوای

66.51

68

ورودی همدما میشود و بهتدریج گرادیان دمایی صفر میشود و

66

در نتیجه ضریب انتقال حرارت جابهجایی نیز صفر میشود.

64

)Daily average efficiency(%

 )2بهدلیل افزایش بیشتر دمای صفحۀ جاذب نسبت به دمای هوای

80

62

با توجه به نتایج بهدسررتآمده در این شرربیهسررازی ،یکی از

60

دالیل بازده بیشتر هواگرمکن استفادهشده در این پژوهش استفاده

0.0125 0.015

0.01

0.007

)mass flow rate (kg/s
شکل  12نمودار بازده حرارتی روزانۀ هواگرمکن خورشیدی

از صررفحۀ جاذب مس بهدلیل باال بودن ضررریب هدایت حرارتی
ن سبتبه پژوهشهای قبلی ] [9,18میبا شد؛ چون در این حالت

صفحهتخت مشبک

حرارت جذب شده تو سط صفحۀ جاذب از طریق ر سانایی به
قسرررمت داخلی صرررفحۀ جاذب میرسرررد و از آنجا از طریق

40

0/007 kg/s
0/01 kg/s
0/0125 kg/s
0/015 kg/s

جابهجایی با هوای داخل پلنوم انتقال حرارت انجام میدهد.
در شکل شمارۀ ( )12با افزایش دبی ،بازده حرارتی

35

کمترین بازده در دبی  0/007کیلوگرم بر ثانیه با مقدار 66/51

25

درصد و بیشترین بازده در دبی  0/015کیلوگرم بر ثانیه با

20

مقدار 78/02درصد میباشد.
0/01 kg/s
0/015 kg/s

15

0/007 kg/s
0/0125 kg/s
370

Nusselt number

هواگرمکن خورشیدی صفحهتخت افزایش پیدا میکند ] [17که

30

10

360
5

)Temperature(k

350
340

0

330

20000 40000 60000 80000 100000

320

)Time(s

310

شکل  13عدد ناسلت برای هواگرمکن خورشیدی مشبک

300

در دبیهای مختلف

290
100000

50000

0

0

)Time(s

خطای نسبی .یکی از شاخصهایی که برای اثبات دقت مدل
اعمال شده استفاده میگردد ،خطای نسبی ( )REاست که با در

شکل  11نمودار دمای خروجی هواگرمکن خورشیدی صفحهتخت مشبک
برای دبیهای مختلف

نظر گرفتن دادههای تجربی ( )Expو پیشبینی شده ( )Preتعریف
شدهاست .تفاوت بین دادههای تجربی و پیشبینی شده بسته به
خواص مواد و شرایط محیطی میتواند از مقدار  2تا  15درصد
متغیر باشد ] .[36این رابطه بهصورت رابطۀ ( )24تعریف می-
گردد:
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()24

| 𝑝𝑥𝑒𝐷 |𝐷𝑝𝑟𝑒 −
× 100
𝑒𝑟𝑝𝐷

= )𝐸𝑟 (%

75

گرم بهعنوان روشی برای فرایند خشککردن با توجه به مالحظات
کیفیت محصول ،دمای خشککردن باید بین  45تا  60درجۀ

در تحقیق حاضر بیشترین مقدار انحراف دمای هوای خروجی
هواگرمکن در حالت شبیهسازی شده با مقادیر آزمایشگاهی
اندازهگیری شده توسط افضلی و همکاران کمتر از  4کلوین می-
باشد ( 6/75درصد) و میانگین انحراف از نتایج آزمایشگاهی
 2/37درصد میباشد .بنابراین روش دینامیک سیاالت محاسباتی
باتوجه به باال بودن هزینۀ محاسباتی در حالت گذرا اما با درصد
خطای قابل قبول میتواند برای محاسبۀ دما و میدان جریان هوا
داخل کلکتور مورد استفاده قرار گیرد.

سانتیگراد باشد ] ،[31اما برای خشککردن بعضی از محصوالت
دمای بین  70تا  80درجۀ سانتیگراد نیاز میباشد .در جدول ()5
محدودۀ رطوبت و دمای خشککردن برخی از محصوالت
کشاورزی و غذایی آورده شدهاست ] .[32با توجه به محدودیت-
ها و مالحظات زیستمحیطی ،محققان بر انرژی خورشیدی
متمرکز شدهاند .خشککنهای خورشیدی میتوانند انرژی
حرارتی محدودۀ دمایی ذکرشده را در خشککنها بدون هیچ
گونه آلودگی تأمین کنند .با این حال ،پس از غروب آفتاب ،بهدلیل
کمبود تابش خورشید ،دمای هوا کاهش مییابد (کمتر از 40

اهداف خشککردن .فرآیند خشککردن محصوالت کشاورزی
مرطوب مانند غالت ،سبزیجات و میوهها ،روشی مؤثر برای

درجۀ سانتیگراد) ،و فرایند خشکشدن متوقف میشود .با
گذشت زمان ،دما کاهش مییابد و رطوبت نسبی محیطی ()RH

افزایش ماندگاری ،بهبود کیفیت و کاهش ضایعات محصول است.

بهطور قابل توجهی افزایش مییابد .خشککنهای خورشیدی

با فرایند رطوبتزدایی ،بخش زیادی از رطوبت محصوالت از

باید بهطور مداوم محصول را خشک کنند زیرا شدت تابش

بین میرود و فعالیت میکروارگانیسمها در طول مدت نگهداری

خورشید در بعد از ظهر کاهش مییابد و زمان خشکشدن

بهمیزان قابل توجهی کاهش مییابد .به عبارت دیگر ،با استخراج

محصول بیشتر میشود .معموالً در هنگام ظهر که حداکثر شدت

آب آزاد از محصوالت ،فعالیت میکروارگانیسمها در میوه محدود

تابش خورشیدی وجود دارد و دمای ورودی به محفظۀ خشککن

میشود و کیفیت آن برای مدت طوالنی حفظ میشود ] .[28در

زیاد است ،دمای اتاق خشککن باید به گونهای کاهش یابد که

( Open Sun

کیفیت محصوالت خشکشده مطلوب باشد .براساس بررسی

 )Dryingیک روش محبوب و مؤثر است که روشی مقرون به

ادبیات ،سیستم ذخیرهسازی حرارتی ( )TESمیتواند بهترین راه

صرفه برای خشککردن و نگهداری محصوالت کشاورزی ،مواد

حل باشد ].[32

کشورهای در حال توسعه ،خشککردن آفتاب باز

غذایی و بسیاری از محصوالت دیگر است .با این حال،
پارامترهایی که بر فرایند خشک کردن تأثیر میگذارند مانند
رطوبت ،دما ،سرعت جریان هوا برای خشک کردن و گرمای
ورودی به محفظۀ خشککن ،قابل کنترل نیستند .این عوامل منجر
به طوالنی شدن دورۀ خشکشدن یا سرعت خشک شدن
نامطلوب میشود .از دیگر معایب روش  OSDمیتوان به کاهش
کیفیت محصول توسط باد ،زباله ،باران ،حشرات و حیوانات اشاره
کرد ] .[29هوای گرم برای خشککردن صنعتی معموالً با
سوزاندن سوختهای فسیلی تأمین میشود و به همین دلیل در
سرتاسر جهان انرژی زیادی مصرف میشود .بیش از  12درصد
از کل انرژی (که در فعالیتهای کشاورزی استفاده میشود) در

بنابراین از اهداف شبیهسازی انجامشده در این پژوهش برای
خشککردن میتوان به موارد زیراشاره کرد:
 )1طراحی و ساخت کلکتور م شبک جدید و مت صلکردن آن به
خشررککن خورشرریدی ،برای خشررککردن انواع محصرروالت
کشاورزی و گیاهان دارویی.
 )2ا ستفاده از ذخیرهکنندۀ انرژی در این کلکتور که باعث کاهش
پیک بار در سررراعات ظهر و یکنواختکردن دما در بعد ازظهر
میباشد.
 )3کلکتورهای مشبک نسبتبه کلکتورهای معمولی صفحهتخت
راندمان باالتری در حدود  15درصد بیشتر دارند و از لحاظ
اقتصادی بهصرفه میباشند ].[34

فرایند خشککردن مصرف میشود ] .[30برای یک سیستم هوای
سال سی و چهارم ،شمارۀ یک1401 ،
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جدول  5ویژگیهای خشک کردن محصوالت مختلف خشکشده توسط
سیستم خشککردن خورشیدی
محتوای رطوبت

][32,33
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بادام زمینی

9

50
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پنبه

5

70

75

لوبیا فرانسوی

6
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400

7
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350

5

80
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-

انگور
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سیب
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انجیر
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-
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90
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شکل  14مقایسۀ هزینههای شبیهسازی و ساخت سامانه

مالحظات اقتصادی شبيهسازی سامانه .یکی از اهداف مهم
شبیهسازی سامانههای حرارتی بهینهسازی سامانهها بدون نیاز به

11

24-22

50

برنج

15

35

60

ذرت

ساخت با هزینههای هنگفت میباشد .به عبارت دیگر استفاده از

16

20

45

گندم

سامانههای شبیهسازی صرفهجویی اقتصادی زیادی نسبتبه

4

21

-

ارزن

حالت تجربی برای کاربر خواهد داشت .برای دقت بیشتر در

6

80

65

گل کلم

5

70

75

هویج
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5

70
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-
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از حد انتظار باشد در آن صورت ساخت و تحلیل حرارتی سامانه
در اولویت قرار خواهد داشت .بنابراین در این مطالعه درمورد
هزینۀ محاسباتی اشارهای صورت گرفتهاست .هزینههای
تأثیرگذار برای شبیهسازی عبارت بودند از هزینۀ اجارۀ رایانه،
هزینۀ مدلسازی سامانه ،هزینۀ دریافت اطالعات و هزینۀ کاربر

18
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65

هلو
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80

65

بلوبری

برای شبیهسازی .مدت زمان تحلیل این هزینهها بهصورت

20

80

65
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تجمعی برای شبیهسازی و ساخت سامانه در شکل ( )14نشان
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80

65
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داده شدهاست .با توجه به مقادیر هزینهها مشخص است که هزینۀ

20

80

65

گردو

20

80

65

جوزهندی

ساخت سامانه برای بهینهسازی و کنترل عوامل تأثیرگذار به اندازۀ

20

80

65
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50

-

دانههای کاکائو
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نتيجهگيری
بررسی ساختار جریان و انتقال حرارت همرفتی در کلکتورهای
خورشیدی مشبک بدون شیشه ،برای عملکرد آنها بسیار مهم
است .در این تحقیق ،یک کلکتور مشبک بدون شیشه با دامنۀ
محاسباتی بزرگ به روش  CFDبا استفاده از نرمافزار فلوئنت
مدلسازی سهبعدی شدهاست .نتایج نشان میدهد که دمای

77

عالیم یونانی

α

ضریب جذب

β

تخلخل

ε

ضریب صدور

ρ
μ

چگالی ( )𝑘𝑔⁄𝑚3

لزجت (𝑠 ∙ 𝑚)𝑘𝑔⁄

خروجی هواگرمکن خورشیدی مشبک برای دبیهای بهترتیب
( )0/015 ، 0/0125 ، 0/01 ، 0/007در محدودۀ  58-83درجۀ

زیرنویسها

سانتیگراد است که برای خشک کردن محصوالت کشاورزی

air

مناسب است .با کاهش دبی جرمی دمای صفحۀ جاذب و به دنبال

هوا

bp

آن دمای هوای خروجی افزایش مییابد؛ اما افزایش دمای صفحۀ

صفحۀ پشتی

col

جاذب بیشتر از افزایش دمای هوای خروجی است .ماکزیمم بازده

کلکتور

conv

کلکتور مشبک مربوط به دبی  0/015کیلوگرم برثانیه است .نتایج

in

داخلی

out

خارجی

rad

تشعشعی

plen

پلنوم (فضای پر)

نشان داد ،روش دینامیک سیاالت محاسباتی با درصد خطای قابل
قبول میتواند برای محاسبۀ دما و سرعت جریان سیال مورد
استفاده قرار گیرد.
فهرست عالئم
A

مساحت ( )𝑚2

Cp

گرمای ویژه در فشار ثابت (𝑘 ∙ 𝑔𝑘)𝑗⁄

D

قطر سوراخ (𝑚)

d

عمق (𝑚)

f

فاکتور دید

H

ارتفاع (𝑚)

h

ضریب انتقال حرارت جابهجایی

IT
K

شدت تابش خورشید ( )𝑤⁄𝑚2
هدایت حرارتی ( 𝑘 ∙ 𝑚)𝑤⁄

Nu

عدد ناسلت

(𝑘 ∙ )𝑤⁄𝑚2

Pr

عدد پرانتل

Q

انتقال حرارت (𝑤)

Re

عدد رینولدز

T

دما (𝑘)

t

زمان (𝑠)

W

عرض (𝑚)

سال سی و چهارم ،شمارۀ یک1401 ،

جابهجایی

app

مکش

hole

سوراخ

gnd

زمین

sky

آسمان

amb
cg
cs

محیط
کلکتور به زمین
کلکتور به آسمان
واژه نامه

هواگرمکن خورشیدی صفحه

Unglazed Transpired
Solar Air Heater
Collectors

دینامیک سیاالت محاسباتی

Computational Fluid
)Dynamics (CFD

تخت مشبک

عدد رینولدز

Reynolds number

انتقال حرارت تشعشعی

Radiation Heat
Transfer

انتقال حرارت جابجایی

Convection heat
transfer

جریان آشفته ناپایا
جدایش جریان

Unsteady turbulent
flow
Flow separation
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Thermal Energy
Storage (TES)
Open Sun Drying
(OSD)

ذخیره انرژی حرارتی
خشککردن در آفتاب باز

Chamber solar dryer

محفظه خشککن

Reverse flow

جریان بازگشتی

Heat flux

شارحرارتی

Mass flow rate

دبی جرمی

Thermal efficiency

بازده حرارتی

منابع
1.

Edalati, S., Ameri, M. and Iranmanesh, M., "Comparative Performance Investigation of Mono-and Poly-Crystalline
Silicon Photovoltaic Modules for Use in Grid-Connected Photovoltaic Systems in Dry Climates", Applied
Energy, Vol. 160, Pp. 255-265, (2015).

2.

Barghi Jahromi, M., Iranmanesh, M., Samimi akhijahani, H., "Thermo-Economic Evaluation of a Solar Dryer with
Evacuated Heat Pipe Collector and Energy Storage", Journal of Applied and Computational Sciences in Mechanics,
Vol. 32(1), Pp. 39-58, (2021).

3.

Leon, M., Augustus, and Kumar, S., "Mathematical Modeling and Thermal Performance Analysis of Unglazed
Transpired Solar Collectors", Solar Energy, Vol. 81.1, Pp. 62-75, (2007).

4.

Badescu, V., Ciocanea, A., Budea, S., Soriga, I., "Regularizing the Operation of Unglazed Transpired Collectors by
Incorporating Phase Change Materials", Energy Conversion and Management, Vol. 15, Pp. 184:681-708, (2019).

5.

Poole, M.R., Shah, S.B., Boyette, M.D., Stikeleather, L.F., and Cleveland, T., "Performance of a Coupled Transpired
Solar Collector-Phase Change Material-Based Thermal Energy Storage System", Energy and Buildings, Vol. 161,
Pp. 72-79, (2018).

6.

Vaziri, R., İlkan, M. and Egelioglu, F., "Experimental Performance of Perforated Glazed Solar Air Heaters and
Unglazed Transpired Solar Air Heater", Solar Energy, Vol. 119, Pp. 251-260, (2015).

7.

Tajdaran, S., Kendrick, C., Hopkins, E. and Bonatesta, F., "Geometrical Optimisation of Transpired Solar Collectors
Using Design of Experiments and Computational Fluid Dynamics", Solar Energy, Vol. 197, Pp. 527-537, (2020).

8.

Bandara, W.B.M.A.C., Amarasekara, B.K., and Rupasinghe, C.P., "Assessment of the Possibility of Unglazed
Transpired Type Solar Collector to be Used for Drying Purposes: A Comparative Assessment of Efficiency of
Unglazed Transpired Type Solar Collector with Glazed Type Solar Collector", Procedia Engineering, Vol. 212, Pp.
1295-1302, (2018).

9.

Arulanandam, S.J., Hollands, K.T. and Brundrett, E., "A CFD Heat Transfer Analysis of the Transpired Solar
Collector under No-Wind Conditions", Solar Energy, Vol. 67(1-3), Pp. 93-100, (1999).

10. Van Decker, G.W.E., Hollands, K.G.T., and Brunger, A.P., "Heat-Exchange Relations for Unglazed Transpired Solar
Collectors with Circular Holes on a Square or Triangular Pitch", Solar Energy, Vol. 71(1), Pp. 33-45, (2001).
11. Kutscher, C.F., Christensen, C., and Barker, G., "Unglazed Transpired Solar Collectors: An Aanalytic Model and
Test Results", In Proceedings of ISES Solar World Congress, Vol. 2, Pp. 1245-1250, (1991).
12. Fleck, B.A., Meier, R.M. and Matović, M.D., "A Field Study of the Wind Effects on the Performance of an Unglazed
Transpired Solar Collector", Solar Energy, Vol. 73(3), Pp. 209-216, (2002).

1401 ، شمارۀ یک،سال سی و چهارم

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

 هادی صمیمی اخیجهانی- مسعود ایرانمنش- محمد سفید- ولی کالنتر-محمدصالح برقی جهرمی

79

13. Gawlik, K.M. and Kutscher, C.F., "A Numerical and Experimental Investigation of Low-Conductivity Unglazed,
Transpired Solar Air Heaters", In International Solar Energy Conference, Vol. 16893, Pp. 47-55, (2002).
14. Tajdaran, S., Bonatesta, F., Ogden, R. and Kendrick, C., "CFD Modeling of Transpired Solar Collectors and
Characterisation of Multi-Scale Airflow and Heat Transfer Mechanisms", Solar Energy, Vol. 131, Pp. 149-164,
(2016).
15. Collins, M.R. and Abulkhair, H., "An Evaluation of Heat Transfer and Effectiveness for Unglazed Transpired Solar
Air Heaters", Solar Energy, Vol. 99, Pp. 231-245, (2014).
16. Badache, M., Rousse, D.R., Hallé, S. and Quesada, G., "Experimental and Numerical Simulation of a TwoDimensional Unglazed Transpired Solar Air Collector", Solar Energy, Vol. 93, Pp. 209-219, (2013).
17. Wang, D., Gao, M., Gao, Q., Liu, Y., Liu, Y. and Liu, J., "Experimental and Numerical Study of the Airflow and
Thermal Characteristic of Non-Uniform Transpired Solar Collector", In Building Simulation, Vol. 13, Pp. 1305-1319,
(2020).
18. Afzali, F., Amiri, H., Nakhaei, V. and Ameri, M., "Fabrication and Thermal Modeling of Unglazed Transpired Solar
Air Heater Collectors with Metallic (Steel) and Non-Metallic Absorber Plates", Modares Mechanical
Engineering, Vol. 17(9), Pp. 339-350, (2017).
19. Kutscher, C.F., "Heat Exchange Effectiveness and Pressure Drop for Air Flow through Perforated Plates with and
Without Crosswind", Vol. 116(2), Pp. 391-399, (1994).
20. Gholampour, M. and Ameri, M., "Design Considerations of Unglazed Transpired Collectors: Energetic and Exergetic
Studies", Journal of Solar Energy Engineering, Vol. 136(3), Pp. 031004-10, (2014).
21. Iranmanesh, M., Akhijahani, H.S. and Jahromi, M.S.B., "CFD Modeling and Evaluation the Performance of a Solar
Cabinet Dryer Equipped with Evacuated Tube Solar Collector and Thermal Storage System", Renewable Energy,
Vol. 145, Pp. 1192-1213, (2020).
22. Iranmanesh, M. and Jahromi, B., "Effect of Forced Convection and PCM Materials on an Indirect Solar Dryer
Equipped with Evacuated Heat Pipe Collector", ModaresMechanicalEngineering, Vol. 19(11), Pp. 2607-2614,
(2019).
23. Rabani, M., and Kalantar, V., "Numerical Investigation of the Heating Performance of Normal and New Designed
Trombewall", Heat and Mass Transfer, Vol. 52(6), Pp. 1139-1151, (2016).
24. Wilcox, D.C., "Formulation of the KW Turbulence Model Revisited", AIAA journal, Vol. 46(11), Pp. 2823-2838,
(2008).
25. Davidson, L., "Fluid Mechanics, Turbulent Flow and Turbulence Modeling", Chalmers University of Technology,
Goteborg, Sweden (Nov 2011), Pp. 1-564 (2018).
26. Barghi Jahromi, M.S. and Iranmanesh, M., "Experimental Investigation on the Use of PCM in a Pistachio Solar Dryer
by the Evacuated Heat Pipe Solar Collector", Journal of Pistachio Science and Technology, Vol. 3(6), pp. 73-87,
(2019).
27. Gunnewiek, L.H., Brundrett, E. and Hollands, K.G.T., "Flow distribution in Unglazed Transpired Plate Solar Air
Heaters of Large Area", Solar Energy, Vol. 58(4-6), Pp. 227-237, (1996).

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

1401 ، شمارۀ یک،سال سی و چهارم

80

...شبیهسازی عددی حرارتی و سیاالتی هواگرمکن

28. Bal, L.M., Satya, S., Naik, S.N. and Meda, V., "Review of Solar Dryers with Latent Heat Storage Systems for
Agricultural Products", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 15(1), Pp. 876-880, (2011).
29. Midilli, A., "Determination of Pistachio Drying Behaviour and Conditions in a Solar Drying System", International
Journal of Energy Research, Vol. 25(8), Pp. 715-725, (2001).
30. Samimi-Akhijahani, H. and Arabhosseini, A., "Accelerating Drying Process of Tomato Slices in a PV-assisted Solar
Dryer Using a Sun Tracking System", Renewable Energy, Vol. 123, Pp. 428-438, (2018).
31. Mohsenin, N.N., "Physical Properties of Plant and Animal Materials", Physical Characteristics and Mechanical
Properties. Routledge, Vol.1, (2020).
32. Jahromi, M.S.B., Kalantar, V., Akhijahani, H.S. and Kargarsharifabad, H., "Recent Progress on Solar Cabinet Dryers
for Agricultural Products Equipped with Energy Storage Using Phase Change Materials", Journal of Energy
Storage, Vol. 51, P. 104434, (2022).
33. Fudholi, A., Sopian, K., Ruslan, M.H., Alghoul, M.A. and Sulaiman, M.Y., "Review of Solar Dryers for Agricultural
and Marine Products", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 14(1), Pp. 1-30, (2010).
34. Wang, C., Guan, Z., Zhao, X. and Wang, D., "Numerical Simulation Study on Transpired Solar Air Collector", Vol.
3, Pp. 6-9, (2006).
35. Berville, C., Bode, F. and Croitoru, C., "Numerical Simulation Investigation of a Double Skin Transpired Solar Air
Collector", Applied Sciences, Vol. 12(1), Pp. 520, (2022).
36. Khosravi, A. and Malekan, M., "Effect of the Magnetic Field on the Heat Transfer Coefficient of a Fe3O4-Water
Ferrofluid Using Artificial Intelligence and CFD Simulation", The European Physical Journal Plus, Vol. 134(3), Pp.
1-18, (2019).
37. Andrews, G.E. and Bazdidi-Tehrani, F., "Small Diameter Film Cooling Hole Heat Transfer: The Influence of the
Number of Holes", In Turbo Expo: Power for Land, Sea, and Air, Vol. 79160, Pp. V004T08A002, (1989).

1401 ، شمارۀ یک،سال سی و چهارم

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

Journal of Applied and Computational Sciences in Mechanics.
DOI: 10.22067/jacsm.2022.73195.1066

Automatic Determination of Non-Uniform
Blank-Holder Force in Sheet Metal Forming
Ghasem Azamirad1, Behrooz Arezoo2
1. Introduction
Blank holder force in sheet metal forming operations can
be very effective in repairing fracture and wrinkling
defects. The supply of blank holder force in different dies
is done in different ways. In many cases, as the shape of
the sheet metal parts becomes more complex, it is
necessary for the sheet to flow into the die in different parts
of the die. One way to control the flow of the sheet into the
die is to change the size and location of the blank holder
forces. Today, in designing sheet metal forming dies,
designers use analytical relationships or finite element
software to determine the value of the blank holder force.
In most cases, the amount of blank holder force in each
position is assumed to be fixed and the designer calculates
the number of positions according to this value. For
shaping asymmetric axial sheet metal parts, several
researches have been conducted to determine non-uniform
blank holder forces to reduce forming defects. Despite the
various researches that have been done in this field, the
role of the designer in determining the amount of force in
different points of the sheet is under researched and
important and it is necessary to do extensive researches in
order to automate the optimization in this field.
In this study, by establishing a relationship between
Abaqus and Catia and with the help of optimization
methods, a software system was created that after initial
settings by the user, finite element analyses are performed
automatically and according to the output of each analysis,
changes are made in the input file and the next analysis is
performed with new conditions. Applying these changes
and performing various analyses until the problem
converges to the optimal answer continues completely
automatically.
2. Automatic software system for determining the
number and size of blank holder forces
This study proposed a software system that is able to
suggest the arrangement of the blank holder force of
different parts in such a way that the sheet piece is formed
without fracture and with the low possibility of wrinkling.
In this system, possible states are introduced for the blank
holder forces and the fracture and wrinkling of the sheet
piece are specified as objective functions and problem
constraints. Using the optimization algorithm and
performing finite element analyses automatically, different
arrangement modes are examined and the arrangement
design of the forces is changed so that the problem
constraint is satisfied and the objective functions are
minimized. In this system, positions under the sheet metal
are provided to apply the blank holder force. The
optimization algorithm must change the value of each
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position and finally suggest the appropriate layout. To
optimize the objective function, it is necessary to create a
workflow diagram in modefrontier software. Figure 1
shows the workflow diagram designed to solve this
problem.
Abaqus node

DOE

Genetic Algorithm
Inputs

Outputs
Objective and constraint functions

Figure 1. Workflow diagram in modefrontier software

3. Numerical simulation
The dimensions of the sheet metal part are 1050 mm by
900 mm with a thickness of 1 mm. Figure 2 shows the 3D explosive model of the die components with the blank
piece.

Figure 2. Explosive model of die components
with the blank piece

The material of blank is st14 and the material of blank
holder is GGG60 cast iron. In analytical software the shell
components are meshed in the form of quadrilateral
elements and blank holder with hexagonal cubic elements.
Table 1 shows the conditions and parameters of the finite
element simulation of sheet metal forming process.
Table 1. Parameters of simulation process
Parameters
Sheet thickness
Course of die motion
Die movement speed
Friction coefficient

Value
1 mm
100 mm
0.5 m/s
0.15

4. Results and discussion
By running the program in the fifth generation of the
genetic algorithm and in the 274th run, the first analysis in
which the problem is realized is obtained. The diagram of
the change in the values of the fracture constraint is shown
in Figure 3. Figures 4 and 5 show the changes in the values
of the fracture and wrinkling objective function. As can be
seen, with the continuation of the program, it can be said
that the results have converged from the eighth generation

*Manuscript received, October, 27, 2021; Revised. May, 1, 2022, Accepted. May, 25, 2022.
1
Corresponding author. Assistant Professor of Mechanical Engineering, Yazd University. Email: azamirad@yazd.ac.ir.
2
Professor of Mechanical Engineering, Amirkabir University of Technology.

Ghasem Azamirad, Behrooz Arezoo

82

Number of elements

onwards and there is not much change in the continuation.
For this reason, the program was stopped after performing
600 analyses.
20
15
10
5
0

Figure 6. Force values of each position for the final state

1

2

3 4 5 6 7
Generation number

8

9

10

Number of elements

Figure 3. Diagram of fracture constraint changes

Figure 7 shows the result of the simulation process in
Abacus software for the final layout. In this figure, the
fracture criterion distribution is visible.

40
30
20
10
0

4 5 6 7 8 9 10
Generation number
Figure 4. Convergence diagram of the fracture objective
function

Number of elements

1
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3

150
100
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3
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Generation number
Figure 5. Convergence diagram of the wrinkling objective
function

Table 2 shows the number of elements in the objective
and constraint areas for the final result. These values are
the best of all cases.
Table 2. Program output for objective and
constraint functions
Constraint functions
Number of Elements
Constraint of fracture
0
Objective function of fracture
7
Objective function of
72
wrinkling

Among the results obtained, the final blank holder
force arrangement is equal to the best case, i.e., analysis
No. 485. This force arrangement is shown in Figure 6 from
the bottom view of the blank holder. As expected, due to
the greater flow of the sheet on the left side of the die
cavity, the blank holder force at these points is more than
the right.

Figure 7. Simulation result for the final state

5. Conclusion
In the present study, a structure was created that is able to
suggest the appropriate arrangement of blank holder forces
in the form of sheet metal parts to the designer. This
arrangement is such that the production part is created
without fracture defect and with low potential for the
possibility of wrinkling defect. The results presented for
the example show that by non-uniform arrangement of
blank holder forces for asymmetric and relatively complex
part, it is possible to produce a part without fracture with
low wrinkling potential. This structure was done in the
environment of modefrontier software by creating a
connection between Catia and Abaqus software. To
perform this process, you need to code in Python, VBA
and C # languages in the workflow diagram icons. The
combination of these cases provided a suitable
environment for the present study. The results presented in
this research are expressed for a sheet with st14 material
and thickness of 1 mm. Changing the material and
thickness and considering cases such as sheet anisotropy
can be suitable topics for future researches in this field.
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تعیین خودکار نیروی ورقگیر غیریکنواخت در قالبهای شکلدهی قطعات ورقی
مقالۀ پژوهشی
قاسم اعظمی راد

()1

بهروز آرزو

()2

چکیده نیروی ورقگیر از جمله پارامترهای مهم و تأثیرگذار در عملیات شکلدهی قطعات ورقی است .اندازۀ این نیرو در اطراف قطعه میتواند در رفع عیوب
پارگی و چینخوردگی در نقاط مختلف قطعه بسیار مؤثر باشد .در قطعات متقارن محوری نیروی ورقگیر یکنواخت مناسب میتواند از بروز هر دو عیب مذکور
جلوگیری کند ولی برای قطعات غیرمتقارن محوری رسیدن به نیروی ورقگیر یکنواخت مناسب معموالً دشوار است .در این حالت نیروی ورقگیر غیریکنواخت
میتواند در بهبود کیفیت قطعات تولیدی تأثیر بهسزایی داشته باشد .واضح است که شبیهسازی فرایند شکلدهی در نرمافزارهای المانمحدود و استفادۀ مؤثر از
الگوریتمهای بهینهسازی میتواند کمک شایانی به طراح در تعیین مقدار نیروی ورقگیر غیریکنواخت داشته باشد .در این پژوهش راهکاری برای تعیین خودکار
نیروی ورقگیر غیریکنواخت برای شکلدهی قطعات ورقی ارائه شدهاست .در این روش که بهکمک نرمافزارهای کتیا ،آباکوس و مدفرانتیر ایجاد شدهاست انجام
شبیهسازیهای مختلف و تغییر پارامترهای ورودی نیرو بهصورت کامال خودکار انجام میگیرد تا اینکه شرایط مناسب برای شکلدهی ورق مشخص شود .برای
نمایش شیوۀ عملکرد این ساختار دو قطعه با هندسههای متنوع مورد بررسی قرار گرفت .در این دو هندسه رسیدن به قطعۀ بدون عیب پارگی و چینخوردگی با
نیروی ورقگیر یکنواخت امکانپذیر نبود ،ولی نتایج نشان داد با استفاده از روش بیانشده در این پژوهش میتوان بهصورت خودکار به چیدمان غیریکنواخت
مناسبی از نیروهای ورقگیری دست یافت که قطعهای بدون عیب پارگی و با پتانسیل کم چینخوردگی تولید میکند.
واژههای کلیدی نیروی ورقگیر غیریکنواخت ،شکلدهی قطعات ورقی ،نرمافزار مدفرانتیر.

مقدمه

چینخوردگی قطعه در آن منطقه افزایش مییابد .درنتیجه جایگاه

نیروی ورقگیری در عملیات شکلدهی قطعات ورقی میتواند

قرارگیری این نیروها میتواند تأثیر مستقیمی در پارگی و

در رفع عیوب پارگی و چینخوردگی بسیار مؤثر باشد .تأمین
نیروی ورقگیری در قالبهای مختلف به شیوههای متفاوتی
انجام میگیرد .این نیرو در قالبهای یکضرب به زیر ورقگیر و
در چندین نقطه اعمال میشود .در این قالبها معموالً نیروی
ورقگیر توسط فنرهای گازی و یا پینهای هوافشار تأمین
میگردد .تغییر موقعیت و اندازۀ هر یک از این نیروها میتواند
در شکلدهی ورق تأثیرگذار باشد ] .[1در بسیاری موارد با پیچیده
شدن شکل قطعات ورقی الزم است جریان ورق به داخل قطعه
در قسمتهای مختلف قالب متفاوت باشد .یکی از راههای کنترل
جریان ورق به داخل قالب تغییر اندازه و محل قرارگیری نیروهای
ورقگیری است ] .[2برای مثال اگر در یک قسمت از قالب نیروی
ورقگیری بیشتر باشد ،گیرش ورق بیشتر میشود و جریان ورق
بهسمت داخل قالب کاهش مییابد که احتمال پارگی را افزایش
خواهد داد و درصورتیکه تعداد و اندازۀ نیروهای ورقگیری
کاهش یابد ،شرایط دقیقاً بهعکس خواهد شد و احتمال

چینخوردگی قطعۀ ورقی در حین انجام عملیات شکلدهی داشته
باشد.
امروزه در طراحی قالبهای شکلدهی ،طراحان برای تعیین
اندازۀ نیروی ورقگیری از روابط تحلیلی یا نرمافزارهای
المانمحدود استفاده میکنند .در اکثر موارد مقدار نیروی
ورقگیری در هر جایگاه ثابت و مشخص فرض میشود و طراح
با توجه به این مقدار تعداد جایگاهها را محاسبه میکند .موقعیت
این نیروها معموالً با توجه به جانمایی قالب و میز پرس و بدون
در نظر گرفتن شرایط شکلدهی ورق مشخص میشود که نتیجۀ
آن ارائۀ چیدمانی منظم از نیروها در زیر ورقگیر برای قطعات
مختلف است ] [3ولی تحقیقات متعددی برای تعیین نیروهای
غیریکنواخت ورقگیری بهمنظور کاهش عیوب شکلدهی انجام
شدهاست که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
چنگزی و همکاران برای بهبود شکلپذیری قطعات ورقی
از نیروی ورقگیر غیریکنواخت در سطح ورقگیر استفاده کردند

 تاریخ دریافت مقاله  1400/7/29و تاریخ پذیرش آن  1401/2/28میباشد.
( )1استادیار ،مهندسی مکانیک ،دانشگاه یزد.
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] .[4در این تحقیق عیوب پارگی و چینخوردگی در تابع هدف

آزمایش شده و نتایج خوبی بهدست آوردهاست .اندلت و

مورد توجه قرار گرفت و از روش سطح پاسخ برای بهینهسازی

همکاران در دو تحقیقی که نتایج آن را دو مقاله منتشر کردند

این مهم استفاده شد .در این تحقیق برای شبیهسازی فرایند

موفق شدند بهصورت تجربی سیستم کنترلی با بازخورد لحظهای

شکلدهی ،ورقگیر بهصورت شش قطعۀ صلب مجزا در نظر

ایجاد کنند که با تنظیم نیروی ورقگیر در طول عملیات شکلدهی

گرفته شد .پاالنیسوآمی و همکاران حاالت مختلف نیروی

ورق امکان تولید قطعات ورقی بدون عیب را داشته باشد

ورقگیر متغیر را در زمان و مکان مورد بررسی قرار دادند ] .[3در

] .[13,14بارتا و همکاران با کنترل حلقه بسته در طول فرایند

این تحقیق که عملیات شکلدهی ورق بهصورت هیدروفرمینگ

کشش عمیق توانستند به استحکامی باالتر از یک فرایند کشش

انجام میشود چهار حالت تغییر نیرو بیان شدهاست .در این روش

عمیق معمولی دست یابند .عالوهبر این ،با این روش افزایش قابل

تابع هدف کاهش پارگی و قید مسئله بررسی پدیدۀ چینخوردگی

توجهی در عمق کشش امکانپذیر شد ] .[15پکسینو و همکاران

ورق است .در این تحقیق روش ارائهشده برای سه نمونه مورد

در تحقیقی نشان دادند که با استفاده از ورقگیری با سختی

بررسی قرار گرفتهاست و بیان شدهاست که با نتایج بهدستآمده

غیریکنواخت که از مواد مختلفی ساخته شدهاست میتوان

انجام مراحل آزمونوخطا برای رسیدن به تولید قطعۀ ورقی بدون

ورقهای فوالدی با مقاومت باال را بدون استفاده از روشهای

عیب بسیار کاهش خواهد یافت .وانگ و همکاران در چهار مقالۀ

دیگر مثل شکلدهی داغ شکل داد .استفاده از این روش باعث

مرتبط به تحقیق در زمینۀ تأثیر نیروی ورقگیر متغیر در شکلدهی

بهبود کیفیت و کاهش پارگی موضعی در قطعات تولیدی شد

قطعات ورقی پرداختند .در تحقیق اول نیروی ورقگیر را در نقاط

] .[16برون برای بهبود شکلدهی قطعات پیچیده ورقی از

مختلف ،متفاوت در نظر گرفتند و چند مورد از پارامترهای

عملگرهای مغناطیسی برای کنترل فعال نیروی ورقگیر و جریان

هندسی اجزای قالب را نیز بهعنوان متغیر در نظر گرفتند و تالش

ورق به داخل قالب استفاده کردهاست .مقایسۀ نتایج شبیهسازی و

کردند آنها را بهینه کنند ] .[5در تحقیق دوم بهکمک روش

تجربی حاکی از تأثیر این روش در بهبود عملیات شکلدهی است

بهینهسازی پاسخ سطح نیروی ورقگیر در نقاط مختلف ورقگیر

].[17

تغییر داده شد تا بهترین حالت شکلدهی بهدست آید ] .[6در

علیرغم تحقیقات متنوعی که در زمینۀ قالبهای شکلدهی

تحقیق سوم نیروی ورقگیر در نقاط مختلف با زمان متغیر در نظر

قطعات ورقی انجام گرفتهاست همچنان نقش طراح در تعیین

گرفته شد تا قطعهای بدون عیب تولید گردد ] .[7همین موضوع

مقادیر نیرو در نقاط مختلف ورقگیر حایز اهمیت است و الزم

در تحقیق چهارم بااستفاده از روش  PIDحلقه بسته انجام

است پژوهشهای گستردهای بهمنظور بهینهسازی خودکار در این

پذیرفت ] .[8در این مجموعه تحقیقها ورقگیر بهصورت

زمینه انجام گیرد .در تحقیق حاضر با برقراری ارتباط بین نرمافزار

تعدادی قطعۀ پوستهای صلب مجزا مدل شده و نیروی زیر هر

تحلیلی آباکوس و نرمافزار مدلسازی کتیا و به کمک روشهای

یک از این اجزا بهعنوان متغیرهای طراحی تعریف شدهاست .وو

بهینهسازی ،سیستمی نرمافزاری ایجاد شدهاست که پس از

رونگ و همکاران در دو تحقیق تأثیر انواع روشهای مدلسازی

تنظیمات اولیه توسط کاربر ،تحلیلهای المانمحدود بهصورت

ورقگیر را بر شکلپذیری ورق بررسی کردند ] .[9,10در این

خودکار انجام میشوند و با توجه به خروجی هر تحلیل ،تغییراتی

پژوهش قطعۀ ورقگیر به سه روش ورقگیر چند قطعۀ پوستهای

در فایل ورودی ایجاد شده و تحلیل بعدی با شرایط جدید انجام

صلب ،ورقگیر یکپارچۀ مسطح و تغییرشکلپذیر و ورقگیر

میگیرد .اعمال این تغییرات و انجام تحلیلهای مختلف تا همگرا

یکپارچۀ مخروطی و تغییرشکلپذیر مدلسازی شدهاست .نتایج

شدن مسئله به جوابی که چیدمان نیروهای ورقگیری را برای

تحلیل المانمحدود و تجربی روش سوم تشابه بیشتری دارد.

ایجاد قطعهای بدون عیب پارگی و با پتانسیل کم چینخوردگی

کیتایاما و همکاران در دو تحقیق با استفاده از شبکۀ عصبی

معرفی کند ،بهصورت کامالً خودکار ادامه مییابد.

توانستند سیستمی ایجاد کنند که مقدار نیروی ورقگیر را با
بازخوردی که از عملیات شکلدهی ورق میگیرد در هر لحظه

تحلیل شکلپذیری ورق توسط نمودار حد شکلدهی

مشخص کند ] .[11,12این سیستم برای یک نمونۀ مستطیلیشکل

نمودار حد شکلدهی ،ابزاری مفید برای تعیین حدود شکلدهی

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

سال سی و چهارم ،شمارۀ یک1401 ،

قاسم اعظمی راد -بهروز آرزو

83

ورقهای فلزی در فرایندهای شکلدهی مانند کشش عمیق است.

پارگی بهعنوان قید مسئله طراحی شدهاست؛ یعنی با عبور حتی

این نمودار نسبت کرنش اصلی ) 𝑟𝑜𝑗𝑎𝑚𝜀( را به کرنش فرعی

یک نقطه از این منحنی تحلیل موردنظر غیرقابلقبول خواهد بود

) 𝑟𝑜𝑛𝑖𝑚𝜀( نشان میدهد که ورق میتواند تا آستانۀ گلویی شدن

و قطعۀ آن ناسالم ارزیابی میشود .برای کاهش احتمال عیب

موضعی تحمل کند .این مقدار کرنش که ورق فلزی قبل از گلویی

پارگی همانطور که در شکل ( )1قابل مشاهده است ضریب

شدن موضعی تحمل میکند ،کرنش حدی نامیده میشود .نمودار

ایمنی 𝑓 Δبرای منحنی پارگی در نظر گرفته میشود که منحنی

حد شکلدهی میزان حداکثر کرنشهای حدی را در

جدیدی بهصورت معادلۀ ( )1بهدست میآید .مقدار 𝑓 Δبا نظر

بارگذاریهای مختلف نشان میدهد.

کاربر قابل تغییر است .المانهایی که در این ناحیه یعنی بین دو
منحنی 𝜑 و 𝜓 قرار بگیرند در معرض پارگی قرار دارند .هر چه

تشخیص پارگی و چینخوردگی با نمودار حد
شکلدهی
دو عیب رایج در فرایند شکلدهی ورق پارگی و چینخوردگی
است .پارگی پدیدهای است که بهعلت کاهش ضخامت ورق در
مناطقی که جریان ورق کم است اتفاق میافتد و باعث تخریب

تعداد المانهای موجود در این ناحیه کمتر باشد احتمال پارگی
کاهش مییابد .به همین منظور کمینه کردن تعداد نقاط موجود
در این ناحیه بهعنوان بخشی از تابع هدف در تحقیق حاضر در
نظر گرفته شدهاست.
𝑓∆ ψ(𝜀1 , 𝜀2 ) = 𝜑(𝜀1 , 𝜀2 ) −

()1

قطعۀ تولیدی میشود .هر امری که جریان ورق را تسهیل کند ،از
نازک شدن موضعی ورق میکاهد و از پدیدۀ پارگی جلوگیری
میکند .در تحقیقات مختلف از روشهای متفاوتی برای تشخیص
این عیب استفاده شدهاست.
چینخوردگی بهدلیل افزایش ضخامت ورق تحت تنشهای
محیطی فشاری ) 𝜃𝜎( بهوجود میآید .در فرایند شکلدهی ورق
هرگاه مقدار 𝜃𝜎 فشاری بزرگتر از 𝑐𝜎 که حد تحمل فشاری
ورق است ،باشد ورق چین میخورد .تعیین مقدار تنش بحرانی
چینخوردگی ( 𝑐𝜎) که شروع چینخوردگی را نشان میدهد در

با توجه به اینکه تشخیص دقیق پدیدۀ چینخوردگی با
استفاده از نمودار حد شکلدهی بهصورت دقیق و قطعی
امکانپذیر نیست ،از این نمودار برای کاهش احتمال وقوع این
عیب استفاده میشود .ناحیۀ پرخطر چینخوردگی نیز با نام ∅ در
شکل ( )1نشان داده شدهاست .در تعریف بخش دیگری از تابع
هدف تعداد المانهای موجود در این منطقه نیز شمارش و کمینه
میشوند.
) 𝜑(𝜀1 ,𝜀2

منابع مختلف مورد بحث قرار گرفتهاست .در تحقیق حاضر نیز
برای بررسی این دو پدیده از این نمودار استفاده شدهاست .در

ناحیه پارگی
ناحیه پرخطر پارگی

) ϕ(𝜀1 , 𝜀2

تعریف تابع هدف
در این پژوهش بهمنظور کاهش احتمال ایجاد عیوب پارگی و
چینخوردگی نمودار حد شکلدهی به چهار ناحیۀ ایمن ،پارگی،
پرخطر پارگی و پرخطر چینخوردگی تقسیم میشود .این نواحی
در شکل ( )1نشان داده شدهاست .در نمودار حد شکلدهی نقاط
باالی منحنی 𝜑 دچار پارگی میشوند و نقاط پایینتر از منحنی
𝜙 پتانسیل زیادی برای چینخوردگی دارند .وجود تمامی نقاط

) ψ(𝜀1 , 𝜀2
ناحیه ایمن

)Major strain (𝜀1

ادامه ،تعریف تابع هدف در تحقیق حاضر بیان شدهاست.

ناحیه پرخطر
چین خوردگی

)Minor strain (𝜀2

شکل  1نواحی پرخطر پارگی و چینخوردگی در نمودار حد شکلدهی

در منطقۀ ایمن به معنی عدم پارگی و کاهش احتمال
چینخوردگی قطعه است .در تحقیق حاضر عبور نقاط از منحنی
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تعیین خودکار نیروی ورقگیر غیریکنواخت در قالبهای...

سیستم نرمافزاری برای تعیین خودکار تعداد و اندازۀ

مدلهای سهبعدی قطعات با فرمت کتیا به نرمافزار وارد میشوند.

نیروهای ورقگیری

در عملیات شکلدهی ورق با حرکت رو به پایین ماتریس ،ابتدا

در تحقیق حاضر سیستمی نرمافزاری ارائه شده که قادر است
چیدمان نیروی ورقگیری قطعات ورقی مختلف را در زیر
ورقگیر بهگونهای پیشنهاد دهد که قطعۀ ورقی بدون پارگی و با
احتمال چینخوردگی کم شکلدهی شود .در این سیستم حاالت
ممکن برای نیروهای ورقگیری معرفی شده و پارگی و
چینخوردگی قطعۀ ورقی بهعنوان توابع هدف و قیود مسئله
مشخص شدهاند .با استفاده از الگوریتم بهینهسازی و انجام
خودکار تحلیلهای المانمحدود ،حاالت مختلف چیدمان مورد
بررسی قرار میگیرند و طراحی چیدمان نیروها بهگونهای تغییر
داده میشود که قید مسئله ارضا شود و توابع هدف کمینه شوند.
در این سیستم جایگاههایی در زیر ورقگیر برای اعمال نیروی
ورقگیری در نظر گرفته شدهاست .الگوریتم بهینهسازی باید
مقدار هر جایگاه را تغییر دهد و درنهایت چیدمان مناسب را
پیشنهاد دهد .در ادامۀ مدلسازی سهبعدی ،شبیهسازی فرایند و
پیادهسازی الگوریتم بهینهسازی بر روی مسئله بیان شدهاست.

شبیهسازی فرایند در نرمافزار آباکوس
برای مدلسازی اولیۀ اجزای قالب و قطعۀ ورقی خام از نرمافزار
کتیا استفاده شده و قطعات پس از طراحی به نرمافزار آباکوس
منتقل شدهاست .در تحلیل المانمحدود ،تعدادی از اجزای قالب

ورق بین ورقگیر و ماتریس گرفته میشود و سپس بر روی سنبۀ
تحت کشش شکل میگیرد .در فرایند شبیهسازی نیز این عملیات
در یک مرحله و با یک گام تعریف شدهاست.
در شبیهسازی فرایند سنبه بهطور کامل مقید شدهاست و
ماتریس به مقدار کورس حرکتی پایین میآید .قطعۀ ورقی بدون
هیچ قیدی تحت حرکت اجزای قالب و نیروهای وارده شکل
میگیرد .ورقگیر تنها مجاز به حرکت در راستای حرکت ماتریس
است و در زیر آن نیروی ورقگیری وارد میشود .نیروی
ورقگیری به صفحات دایرهای شکل که در محل قرارگیری فنرها
قرار گرفتهاند اعمال میشود .مقدار هر نیرو باتوجه به فنر
طراحیشده برای آن موقعیت تعیین میشود و در شبیهسازی
اعمال میگردد .اصطکاک بین اجزای متحرک نیز در شرایط
کلمب مدل شدهاست.
سنبه ،ماتریس و ورق به المانهای چهارضلعی پوستهای
تقسیم شدهاند .ورقگیر نیز با کمک دستور تقسیمبندی به چند
جزء سادهتر با المانهای ششوجهی مکعبی شبکهبندی شدهاست.
ابعاد این شبکهبندیها با توجه به همگرایی نتایج در اندازههای
کوچکتر برای قطعات در نظر گرفته شدهاند.

پیادهسازی الگوریتم بهینهسازی

بهصورت پوستهای و صلب در نظر گرفته میشوند ،لذا این

برای بهینهسازی تابع هدف الزم است یک نمودار گردشکار در

قطعات در محیط مدلسازی سطحی کتیا مدلسازی شدهاند .با

نرمافزار مدفرانتیر ایجاد شود .در شکل ( )2نمودار گردشکار

توجه به اینکه قطعۀ ورقی خام دارای ضخامت ثابتی است این

طراحیشده برای حل این مسئله ارائه گردیدهاست .در قسمت

قطعه نیز بهصورت سطحی مدل شده ولی بهصورت انعطافپذیر

باالی این نمودار آیکونهای پارامترهای ورودی مسئله نمایش

وارد نرمافزار تحلیلی میشود .با توجه به اینکه در تحلیل

داده شدهاست .در سمت چپ آیکونهای مربوط به روش طراحی

المانمحدود تغییرشکل قطعه ورقگیر تأثیرگذار است ،این قطعه

آزمایش و روش حل بهینهسازی قرار دارد .سپس در یک آیکون

بهصورت توپر و در محیط قطعهسازی کتیا مدل شدهاست .تمامی

شرط ،ورودیها مورد بررسی قرار میگیرند و درصورتیکه

قطعات با توجه به موقعیت قرارگیری در شروع عملیات

مجموع آنها خیلی کوچک و یا خیلی بزرگ نباشد تحلیل المان

شکلدهی در موقعیت مختصاتی دقیق خود مدلسازی شدهاند تا

محدود انجام میگیرد در غیر این صورت اجرای بعدی مورد

پس از ورود به نرمافزار شبیهسازی نیاز به جابهجایی آنها نباشد.

بررسی قرار خواهد گرفت.

فرایند شکلدهی ورق در نرمافزار المانمحدود آباکوس

آیکونهای بعدی مربوط به اسکریپتنویسی پایتون ،تحلیل

شبیهسازی شدهاست .با توجه به ماهیت فرآیند شکلدهی ورق

نتایج آباکوس و درنهایت انجام محاسبات میباشند .آیکونهای

که نیمهاستاتیکی محسوب میشود در این پژوهش نیز مانند اکثر

پایین خروجیها ،توابع هدف و شروط مسئله هستند .مسئله

منابع این عملیات بهصورت صریح مدل شدهاست .در ابتدا

میتواند دارای چندین قید و چندین تابع هدف باشد.
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در کد پایتون اولیه الزم است از آیکون  Python-Codeاستفاده

ورودیها

شود .در این مرحله برنامۀ پایتون اجرا میشود و تحلیل

تحلیل المانمحدود در آباکوس
محاسبه پارامترهای قید و شرط

طراحی آزمایشات
الگوریتم ژنتیک
خروجیها

بررسی شروط اولیه

المانمحدود بهصورت خودکار انجام میشود .نتیجه این مرحله
ایجاد فایل خروجی آباکوس است که به گام بعدی تحویل داده
میشود.
در گام بعدی نتایج شبیهسازی المانمحدود مورد بررسی قرار

بررسی قید و توابع هدف

میگیرند و مقادیر موردنظر از آن استخراج میشود .مقادیر

شکل  2نمودار جریانکار در نرمافزار مدفرانتیر

خروجی در این مسئله کرنش اصلی و کرنش فرعی پالستیک

ورودیهای مسئله که مقادیر نیروهای ورقگیری هستند و در
نمودار با نامهای  F1تا  F7نمایش داده شدهاند ،میتوانند در
سطوح مختلف تعریف شوند .در آیکون شرط ،مجموع مقادیر
نیروها مورد بررسی قرار میگیرد و درصورتیکه از یک مقدار
حداقلی کمتر و یا از یک مقدار حداکثری بیشتر باشد این تحلیل
انجام نمیشود .این آیکون به این منظور تعبیه شدهاست که از
اجرای تحلیلهایی که قطعاً مورد قبول نخواهند بود جلوگیری
شود .مقادیر حداقل و حداکثر نیروها توسط کاربر تعیین میشود.
الگوریتم بهینهسازی مورد استفاده در تحقیق حاضر الگوریتم
ژنتیک چندهدفه است که در شکل با آیکونی با نام MOGA-II
نشان داده شدهاست .در این الگوریتم نسل اول را میتوان
بهصورت تصادفی ایجاد کرد ولی در سیستم حاضر امکان ایجاد
نسل اول به روشهای متنوعی وجود دارد ازجمله روش سبل
) (Sobolکه قادر است تمام حاالت ممکن را بهصورت تقریباً
یکسان پوشش دهد و نسبتبه روش تصادفی که ممکن است
قسمتهایی از فضای کار را بهخوبی پوشش ندهد مناسبتر
است .در این مسئله از روش سبل برای ایجاد نسل اول الگوریتم
بهینهسازی استفاده شده و در شکل با نام  DOEنمایش داده
شدهاست.

المانهای قطعۀ ورقی با نامهای  PEMaxو  PEMinو همچنین
پارامتر نمودار حد شکلدهی با نام  FLDCRTاست که
نشاندهندۀ نسبت کرنش اصلی هر المان به کرنش اصلی بیشینه
مجاز میباشد .با توجه به اینکه این مقادیر به تعداد المانهای
قطعه ورقی میباشند باید آیکون خروجی بهصورت برداری باشد
تا امکان ذخیرهسازی تمامی این مقادیر با یک نام وجود داشته
باشد .این آیکون تمامی مقادیر را با اندیسهای متوالی در خود
نگهداری میکند.
مقادیر استخراجشده در آیکون ماشینحساب با نام
 Calculatorمورد بررسی قرار میگیرند .درصورتیکه از حدود
مجاز در نمودار حد شکلدهی تجاوز کرده باشند و از منطقۀ ایمن
خارج شده باشند بهعنوان المانهای پارهشده و یا محتمل برای
چینخوردگی شمارش میشوند .این مقادیر بهعنوان خروجیهای
پارگی و چینخوردگی باید صفر یا کمینه شوند .البته برای کاهش
این مقادیر از حدود مرزی برای شمارش المانهایی که در منطقۀ
پرخطر قرارگرفتهاند استفاده میشود .در تابع هدف تعداد
المانهای موجود در این مناطق کمینه میشوند.

تحلیل نتایج

با اجرای نسل اول نسلهای بعدی با در نظر گرفتن پاسخهای

از بین تحلیلهای انجامشده که قیود مسئله را رعایت کردهاند

هر یک از ورودیهای نسلهای پیش ایجاد میشوند .این انتخاب

مواردی که احتمال عیوب پارگی و چینخوردگی در آنها کمتر

به پارامترهای تعریفشده در الگوریتم ژنتیک شامل احتمال

است ،برای ورقگیری قطعه انتخاب میشوند .نرمافزار در قسمت

جهش ،احتمال ترکیب و احتمال انتخاب از نخبههای نسل پیش

نتایج قادر است انواع نمودارهای موردنظر را نیز ارائه کند که در

وابسته است .حداکثر تعداد نسلهای الگوریتم را کاربر مشخص

مثالهای ارائهشده آمدهاست.

میکند.
برای اجرای خودکار تحلیل المانمحدود الزم است تا

ارائۀ مثال کاربردی

برنامهای به زبان پایتون در محیط پنجره دستوری آباکوس اجرا

توانایی سیستم نرمافزاری ارائهشده با دو مثال در ادامه نشان داده

DOSBatch

شدهاست .در این دو مثال سعی شده از قطعاتی با اشکال مختلف

در نمودار جریانکار استفاده شدهاست .برای اعمال مقادیر ورودی

استفاده شود تا اهمیت چیدمان نیروهای ورقگیری مورد بررسی

شود .برای دسترسی به این محیط از آیکونی با نام
سال سی و چهارم ،شمارۀ یک1401 ،
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قرار گیرد .شرایط مدلسازی قطعۀ ورقی و اجزای قالب در
نرمافزار طراحی و شبیهسازی و تحلیل در نرمافزار المانمحدود
و پیادهسازی آنها در نرمافزار بهینهسازی به همراه نتایج مسئله
در ادامه بیان شدهاست.

مثال اول
شبیهسازی فرایند در نرمافزار آباکوس
در این مثال قطعه ورقی مستطیلشکل سادهای در نظر گرفته شده
تا تأثیر مقادیر نیروهای ورقگیری در آن مورد بررسی قرار گیرد.
ابعاد قطعۀ نهایی  1400mmدر  800mmبا ضخامت  1mmاست.
ابعاد هندسی قطعۀ ورقی در شکل ( )3نمایش داده شدهاست .در
شکل ( )4مدل انفجاری اجزای قالب و قطعه ورقی بهصورت
کامل آمدهاست .در این شکل فاصلۀ قطعات بهگونهای تنظیم
شدهاست که اجزای مختلف قابل رؤیت باشد .قطعۀ ورقی خام
در این اشکال بهصورت شفاف نمایش داده شدهاست .ابعاد
هندسی قطعۀ ورقگیر در شکل ( )5نمایش داده شدهاست .در
این قطعه جایگاههای قرارگیری نیروهای ورقگیری بهصورت
مخروط طراحی شدهاست تا تأثیر اعمال نیروی ورقگیری متغیر
بیشتر شود .فاصلۀ آنها با توجه به فاصلۀ سوراخهای محل
پینهای فشاری در پرسهای سنگین در نظر گرفته شدهاست.

شکل  3ابعاد هندسی قطعۀ ورقی

شکل  5ابعاد هندسی ورقگیر

با توجه به تقارن قطعه در دو راستا ،یکچهارم مدل آن در
تحلیلهای المانمحدود مورد بررسی قرار گرفتهاست .قطعۀ ورقی
نیز با توجه به مدلسازی یکچهارم قطعه در دو لبۀ داخلی با قیود
تقارن مقید شدهاست.
جنس ورق فوالد  st14و جنس ورقگیر چدن  GGG60در
نظر گرفته شدهاست .خواص این جنسها در جداول ( 1و )2
آمدهاست .اصطکاک بین اجزای متحرک نیز در شرایط کلمب با
ضریب اصطکاک  0/15مدل شدهاست .برای اعمال نیروی
ورقگیر در هر جایگاه از دستور اعمال فشار در نرمافزار آباکوس
استفاده شدهاست که بهصورت یکنواخت و گسترده بر سطح
مقطع دایروی جایگاه وارد میشود .مقدار این فشار نیز از تقسیم
مقدار نیروی هر جایگاه بر مساحت سطح مقطع آن قابل محاسبه
است .قطعات پوستهای بهصورت المانهای چهارضلعی پوستهای
و ورقگیر با المانهای مکعبی ششوجهی شبکهبندی شدهاست.
برای محاسبۀ اندازۀ مناسب مش آزمونهای متعددی با اندازههای
مختلف انجام شد و در نهایت اندازۀ  10mmبرای قطعات مختلف
مناسب ارزیابی شد .مدل مونتاژی قطعات در حالت شبکهبندی
شده در نرمافزار تحلیلی در شکل ( )6نمایش داده شدهاست.
شرایط و پارامترهای شبیهسازی المانمحدود فرایند شکلدهی
قطعۀ ورقی در جدول ( )3ارائه شدهاست.
جدول  1خصوصیات جنس قطعۀ ورقی ][18

خواص جنس قطعۀ ورقی

اندازه

مدول یانگ

210 GPa

نسبت پواسون

0/3

تنش تسلیم

210MPa

ثابت تنش

580MPa

توان کرنش سختی
شکل  4مدل انفجاری اجزای قالب و قطعۀ ورقی از نمای پایین
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جدول  2خصوصیات جنس ورقگیر ][19

تعداد المانهای پاره شده

25

مدول یانگ

170GPa

نسبت پواسون

0/29

15

تنش تسلیم

360MPa

10

ثابت تنش

1585MPa

توان کرنش سختی

0/19

چگالی

3

) 7200(kg/m

تعداد المانها

خواص جنس قطعه ورقی

اندازه

تعداد المانهای چین خورده

20

5
0
5

4.5

4

3.5

3

2

2.5

نیروی ورقگیری هر جایگاه (تن)

شکل  7بررسی نیروی ورقگیر یکنواخت در مثال اول

در صنعت برای رفع این مشکل از ترمز در مناطقی که پدیدۀ
چینخوردگی اتفاق میافتد ،استتتفاده میشتتود که در بستتیاری
موارد نیز کار ساز خواهد بود ولی در صورتیکه پس از ساخت
همچنان یکی از عیوب مذکور و یا هر دو آن ها وجود داشتتتته
باشد اصالح قالب کاری بسیار دشوار ،زمانبر و پرهزینه است.
شکل  6مدل سهبعدی مونتاژی اجزای قالب و قطعۀ ورقی شبکهبندیشده
جدول  3پارامترهای شبیهسازی فرایند شکلدهی ورق
تنظیم پارامترها

اندازه

ضخامت قطعه ورقی خام

1mm

کورس حرکتی ماتریس

152mm

سرعت حرکت ماتریس

0/5m/s

ضریب اصطکاک

0/15

پیادهسازی الگوریتم بهینهسازی
نمودار گردشکار طراحیشده برای حل این مثال در شکل ()2
نمایش داده شدهاست .در باالی نمودار پارامترهای ورودی که 7
عدد هستند و بیانکنندۀ مقادیر نیروهای ورقگیری میباشند
آمدهاست .چیدمان آنها در شکل ( )8نمایش داده شدهاست .این
نیروها از صفر تا  5تن به چهار سطح تقسیم شدهاند.

تحلیل فرایند با نیروی ورقگیر یکنواخت

5

با توجه به هندسۀ غیریکنواخت قطعه ،نیروی ورقگیر
یکنواخت برای هدایت جریان ورق به داخل حفرۀ ماتریس
مناسب نخواهد بود .برای بررسی این موضوع مقادیر مختلف
نیرویی برای شکلدهی قطعه در نظر گرفته شد .نتایج این

4

تحلیلها در شکل ( )7آمدهاست .همانطور که مالحظه میشود
و قابلانتظار است با افزایش مقدار نیروی ورقگیر تعداد
المانهای پارهشده افزایش و تعداد المانهای چینخورده کاهش
یافتهاست .در حالت اول که نیروی تمام پینهای فشاری برابر 2
تن است پارگی اتفاق نمیافتد ولی تعداد المانهای چینخورده
قابلتوجه است .در حالت پایانی که نیروی تمام پینها  5تن در
نظر گرفته شدهاست عیب چینخوردگی برطرف شده ،ولی تعداد
زیادی از المانها دچار پارگی شدهاند .در موارد میانی نیز نمیتوان
به حالتی رسید که هر دو عیب پارگی و چینخوردگی برطرف
شوند.
سال سی و چهارم ،شمارۀ یک1401 ،

6

7

3
2
1

شکل  8جایگاه اعمال نیروهای ورقگیری در مثال اول

طراحی آزمایش به روش سبل انجام شدهاست و تعداد
آزمایشهای نسل اول  50عدد است .از روش بهینهسازی
الگوریتم ژنتیک چندهدفه برای طراحی چیدمان نیروها بهره
گرفته شدهاست .احتمال ترکیب در این مثال برابر با عدد  %50که
مقداری رایج برای این پارامتر در منابع مختلف است در نظر
گرفته شدهاست .در منابع مختلف مقدار احتمال جهش معموالً
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بین  %1تا  %5در نظر گرفته میشود ولی در این مثال بهدلیل اینکه
تعداد جمعیت اولیه به اندازۀ کافی بزرگ نیست تا همۀ فضای
طراحی را بهخوبی پوشش دهد ،مقدار درصد جهش برابر با %10
در نظر گرفته شدهاست .توجه به این نکته ضروری است که با
توجه به انتخاب نخبه در هر نسل ،بزرگ بودن این مقدار باعث
از دست دادن مقادیر بهینه و نخبه نخواهد شد و فقط اندکی
سرعت همگرایی را کاهش میدهد که با توجه به اهمیت زیاد
پوشش همۀ فضای طراحی ،بزرگ بودن این پارامتر در این تحقیق
قابل توجیه است.
در این مثال در آیکون شرط ابتدا مواردی که نیروی

میگردد .برای تابع هدف تعداد المانهای موجود در مناطق
پرخطر پارگی و چینخوردگی شمارش و با نامهای  FObjو
 WObjذخیرهسازی میشوند .برای شمارش تابع هدف
چینخوردگی از خطی با  10oزاویه نسبتبه خط نیمساز ربع دوم
نمودار حد شکلدهی استفاده شدهاست و منطقۀ پرخطر به این
صورت مشخص شدهاست و المانهای موجود در این ناحیه برای
کمینهشدن شمارش شدهاند .مقدار ضریب ایمنی برای پارگی در
این مثال  0/05در نظر گرفته شدهاست و تعداد المانهای موجود
در منطقه پرخطر پارگی با نام  FObjبرای کمینهشدن شمارش
شدهاند.

ورقگیری آنها کمتر از  15تن است شناسایی شده و مورد تحلیل
قرار نمیگیرد .پس از عبور از این مرحله تحلیل المانمحدود
بهصورت خودکار انجام شده و در مرحلۀ بعدی از فایل خروجی
آباکوس مقادیر معیار  ،FLDکرنش اصلی و کرنش فرعی

با اجرای برنامه در نسل  10ام از الگوریتم ژنتیک و آزمایش
 464ام اولین تحلیل که قید مسئله در آن محقق شده دیده میشود
که در شکل ( )9نمایش داده شدهاست .در ادامه فرایند الگوریتم
بهینهسازی برای کاهش توابع هدف تالش خواهد کرد .تغییرات

المانهای قطعۀ ورقی استخراج میشود .این مقادیر در
ماتریسهای تعریفشده در قسمت خروجی مقداردهی میشود.
در مرحلۀ آخر این مقادیر مورد بررسی قرار گرفته و تعداد
المانهایی که شرط مسئله را رعایت نکردهاند یا تعداد المانهایی
که باید بهعنوان تابع هدف کمینه شوند ،شمارش میشوند و در

مقادیر تابع هدف پارگی و چینخوردگی در نسلهای متوالی در
شکلهای ( 10و  )11ارائه شدهاست .همانطور که مالحظه
میشود با ادامۀ برنامه میتوان گفت نتایج از نسل  12به بعد
همگرا میشود و تغییر زیادی در توابع هدف و تابع قید قابل
مشاهده نیست .به همین دلیل اجرای برنامه در نسل  15که معادل

چهار مقدار خروجی قرار میگیرند .مسئله دارای یک قید و دو
تابع هدف است .پارامترهای تنظیمشده در این نرمافزار در جدول
( )4ارائه شدهاست.

انجام  750آزمایش است ،متوقف شدهاست.

جدول  4پارامترهای تنظیمشده در نرمافزار مدفرانتیر
تعداد پارامترهای ورودی

7

سطوح پارامترهای ورودی (تن)

()0، 1/6، 3/3، 5

تعداد آزمایشهای نسل اول

50

تعداد حداکثر نسلها

20

احتمال ترکیب

50%

احتمال جهش

10%

تعداد توابع هدف

2

تعداد قیود

1

با پردازشگر  8هستهای و رم  8گیگابایت طول میکشد .البته برای
انجام  750حالت نشان دادهشده در این مثال نیاز به انجام تمامی
تحلیلها نیست زیرا تعدادی از حاالت شرط اولیه را ندارند و
مورد بررسی قرار نمیگیرند و تعدادی نیز تکراری هستند و بدون
انجام تحلیل نتایج آنها در نمودارها نمایش داده میشود .انجام
تحلیلهای مثال حاضر حدود  100ساعت به طول انجامید.
14
12
10
8
6
4
2
0

ارائۀ نتایج
در این مسئله سه پارامتر خروجی وجود دارد .دو مورد مربوط به
تابع هدف و یک مورد دیگر بیانکنندۀ قید مسئله است .برای
تعریف قید المانهای موجود در منطقۀ پارگی از نمودار حد
شکلدهی شناسایی و شمارش میشود و با نام  FConذخیره
نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

تعداد المانهای پارهشده

تنظیم پارامترها

اندازه

زمان انجام هر تحلیل در این مثال حدود  20دقیقه در کامپیوتر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
شماره نسل

شکل  9نمودار تغییرات قید پارگی در مثال اول
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30

20
15
10
5
0

تعداد المانهای با احتمال پارگی

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
شماره نسل

شکل  10نمودار همگرایی تابع هدف پارگی در مثال اول

80
60
40
20

0

تعداد المانهای با احتمال چینخوردگی

100

جدول  5دو چیدمان مناسب برای مثال اول
تحلیل شمارۀ

تحلیل شمارۀ

565

632

نیروی جایگاه (ton) 1

5

5

نیروی جایگاه (ton) 2

5

5

نیروی جایگاه (ton) 3

3 .3

1 .6

نیروی جایگاه (ton) 4

0

1 .6

نیروی جایگاه (ton) 5

3 .3

3 .3

نیروی جایگاه (ton) 6

3 .3

3 .3

نیروی جایگاه (ton) 7

5

5

قید پارگی )(FCon

0

0

تابع هدف پارگی )(FObj

4

3

60

58

تابع هدف چینخوردگی
)(WObj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
شماره نسل

شکل  11نمودار همگرایی تابع هدف چینخوردگی در مثال اول
)5 (ton
3/3
1/6
0

تحلیل نتایج
در بین نتایج بهدستآمده دو چیدمان نیرو که در جدول ( )5بیان
شدهاند دارای کمترین مقادیر توابع هدف ضمن محقق شدن قید

شکل  12مقادیر نیروی هر جایگاه برای حالت نهایی

مسئله هستند .همانطور که انتظار میرود باتوجه به جریان بیشتر
ورق در وسط اضالع مستطیل نیروی ورقگیری در این نقاط
بیشتر از گوشهها پیشنهاد شدهاست .البته از بین دو چیدمان مذکور
چیدمان ارائهشده در تحلیل  565مناسبتر است زیرا تعداد
نیروهای ورقگیری کاهش یافتهاست و این به معنای کاهش
هزینۀ اعمال نیروی ورقگیری است .این چیدمان در شکل ()12
از نمای پایین ورقگیر نمایش داده شدهاست .در این شکل برای

شکل  13نتیجۀ شبیهسازی برای حالت نهایی

نمایش بهتر چیدمان نیروها از رنگهای مختلف استفاده
شدهاست.
نتیجۀ فرایند شبیهسازی در نرمافزار آباکوس برای حالت
نهایی در شکل ( )13نمایش داده شدهاست .در این شکل توزیع
معیار پارگی قابل مشاهده است.

مثال دوم
شبیهسازی فرایند در نرمافزار آباکوس
قطعۀ ورقی مورد بحث در این قسمت قطعۀ ورقی با کانتور
بیرونی منحنی شکل است .ابعاد قطعۀ نهایی  1050mmدر
 900mmبا ضخامت  1mmاست .ابعاد هندسی قطعۀ ورقی در

سال سی و چهارم ،شمارۀ یک1401 ،
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شکل ( )14نمایش داده شدهاست.

شکل  14ابعاد هندسی قطعۀ ورقی

شکل  15مدل انفجاری اجزای قالب و قطعۀ ورقی از نمای پایین

شکل  16ابعاد هندسی قطعۀ ورقگیر

در شکل ( )15مدل انفجاری سهبعدی و دید از پایین اجزای
قالب بههمراه قطعۀ ورقی آمدهاست .در این نما قطعۀ ورقی خام
بهصورت شفاف نمایش داده شدهاست .در شکل ( )16ابعاد
هندسی قطعۀ ورقگیر نشان داده شدهاست.
به علت تقارن این قطعۀ ورقی ،نیمی از قطعه و اجزای قالب
در تحلیل المانمحدود مورد بررسی قرار میگیرد .قطعۀ ورقی نیز
با توجه به مدلسازی نصف قطعه در یک لبۀ داخلی با قیود تقارن
مقید شدهاست .جنس ورق فوالد  st14و جنس ورقگیر چدن
 GGG60در نظر گرفته شدهاست .خواص این دو جنس در

شکل  17مدل سهبعدی مونتاژی اجزای قالب و قطعۀ ورقی
در نرمافزار آباکوس
جدول  6پارامترهای شبیهسازی فرایند شکلدهی ورق

جداول ( 1و  )2آمدهاست .اصطکاک بین اجزای متحرک نیز در

تنظیم پارامترها

مقدار

شرایط کلمب با ضریب اصطکاک  0/15مدل شدهاست .قطعات

ضخامت قطعۀ ورقی خام

1mm

کورس حرکتی ماتریس

100mm

سرعت حرکت ماتریس

0/5m/s

ضریب اصطکاک

0/15

پوستهای بهصورت المانهای چهارضلعی پوستهای و ورقگیر با
المانهای مکعبی ششوجهی شبکهبندی شدهاست .مدل مونتاژی
قطعات در حالت شبکهبندی شده در نرمافزار تحلیلی در شکل
( )17نمایش داده شدهاست .شرایط و پارامترهای شبیهسازی
المانمحدود فرایند شکلدهی قطعۀ ورقی در جدول ( )6ارائه
شدهاست.

تحلیل فرایند با نیروی ورقگیر یکنواخت
در این مثال نیز ابتدا استفاده از نیروی ورقگیر یکنواخت برای
هدایت جریان ورق به داخل حفرۀ ماتریس مورد بررسی قرار
گرفتهاست .نتایج این تحلیلها مشابه مثال  1است و در شکل
( )18قابل مشاهده است .در حالت اول که نیروی تمام پینهای
فشاری برابر  1/5تن است پارگی در کمترین مقدار ممکن که البته
بزرگتر از صفر است قرار دارد ولی تعداد المانهای چینخورده
قابلتوجه است .در حالت پایانی که نیروی تمام پینها  5تن در
نظر گرفته شدهاست عیب چینخوردگی برطرف شدهاست ولی

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
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تعداد زیادی از المانها دچار پارگی شدهاند .در موارد میانی نیز

با اجرای برنامه در نسل پنجم الگوریتم ژنتیک و در آزمایش 274

نمیتوان به حالتی رسید که هر دو عیب پارگی و چینخوردگی

ام اولین تحلیل که قید مسئله در آن محقق شدهاست بهدست

برطرف شده باشند .درنتیجه باید برای رفع مشکل از نیروی

میآید .نمودار تغییر مقادیر قید پارگی در شکل ( )20آمدهاست.

ورقگیر غیریکنواخت استفاده کرد .در ادامه بهکمک الگوریتم

تغییرات مقادیر تابع هدف پارگی و چینخوردگی در شکلهای

معرفیشده چیدمان مناسب نیروهای ورقگیری مورد بررسی قرار
میگیرد.

( 21و  )22ارائه شدهاست .همانطور که مالحظه میشود با ادامۀ
برنامه میتوان گفت نتایج از نسل هشتم به بعد همگرا شدهاند و
تغییر زیادی در ادامه مشاهده نمیشود .به همین دلیل برنامه پس

120
تعداد المانهای پاره شده
تعداد المانهای چین خورده

80

40
20

16
14
12
10
8
6
4
2
0

تعداد المانهای پارهشده

60

تعداد المان های پرخطر

100

از اجرای  600تحلیل متوقف گردید.

0
5

4.5

3.5

4

3

2.5

2

1.5

نیروهای ورقگیری (تن)
9 10

شکل  18تعداد المانهای پرخطر برای نیروی ورقگیر یکنواخت

8

5 6 7
شماره نسل

3

4

1

2

شکل  20نمودار تغییرات قید پارگی

پیادهسازی الگوریتم بهینهسازی

تعداد المانهای با احتمال پارگی

40
35
30
25
20
15
10
5
0

نمودار گردشکار طراحیشده برای حل این مثال مانند شکل ()3
است تنها تفاوت در تعداد پارامترهای ورودی است که  12عدد
میباشد .چیدمان آنها در شکل ( )19آمدهاست .این نیروها از
صفر تا  5تن به چهار سطح تقسیم شدهاند .طراحی آزمایش به
روش سبل انجام شده و تعداد آزمایشهای نسل اول  60عدد
است .مابقی موارد مانند مثال اول است که در جدول ()4
آمدهاست.

10

9

8

5 6 7
شماره نسل

3

4

1

2

شکل  21نمودار همگرایی تابع هدف پارگی

2

12

9

120

10

1

100

80

11

60
40

شکل  19جایگاه اعمال نیروهای ورقگیری

20
0

ارائه نتایج
توابع هدف و قید و همچنین مقدار ضریب اطمینان مناطق پارگی

تعداد المانهای با احتمال چینخوردگی

3

4

5

6

7

8

140

9 10

8

7

6

5

شماره نسل

4

3

2

1

شکل  22نمودار همگرایی تابع هدف چینخوردگی

و چینخوردگی در این مسئله همانند مثال اول تعریف شدهاست.
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تعداد المان های موجود در نواحی قید و توابع هدف برنامه
برای نتیجه نهایی در جدول ( )7م شخص شدها ست .این مقادیر
بهترین حالتی است که از بین تمامی موارد بهدست آمدهاست.
جدول  7خروجی برنامه برای توابع قید و هدف مسئله
توابع قید و هدف
قید پارگی

تعداد المانها
0

)(FCon

تابع هدف پارگی

7

)(FObj

تابع هدف چینخوردگی

72

)(WObj

)5 (ton
3/3
1/6
0

تحلیل نتایج
در بین نتایج بهدستآمده چیدمان نهایی نیرویی برابر با نخبۀ نسل
آخر یعنی تحلیل شمارۀ  485است که در جدول ( )8بیان
شدهاست .در این چیدمان ضمن برقراری قید مسئله مقادیر توابع
هدف نیز کمینه میباشند .این چیدمان نیرویی در شکل ( )23از
نمای پایین ورقگیر نمایش داده شدهاست .در این شکل برای

شکل  23مقادیر نیروی هر جایگاه برای حالت نهایی

نتیجۀ فرایند شتتبیهستتازی در نرمافزار آباکوس برای چیدمان
نهایی که در جدول ( )8بیان شتتتد در شتتتکل ( )24نمایش داده
شدهاست .در این شکل توزیع معیار پارگی قابل مشاهده است.

نمایش بهتر چیدمان نیروها از رنگهای مختلف استفاده
شدهاست .همانطور که انتظار میرود با توجه به جریان بیشتر
ورق در سمت چپ حفرۀ ماتریس نیروی ورقگیری در این نقاط
بیشتر از سمت راست پیشنهاد شدهاست .البته در این چیدمانها
تاحدودی قالب از لحاظ نیرویی نامتعادل میشود و نیروی وارد

شکل  24نتیجۀ شبیهسازی برای حالت نهایی

به صفحات سایشی افزایش مییابد که با افزایش اندازه و فاصلۀ
آنها میتوان این نیروی جانبی و گشتاور حاصل را خنثی کرد.

نتیجهگیری

جدول  8خروجی برنامه برای تعیین نیروی هر جایگاه

در تحقیق حاضر ساختاری ایجاد شدهاست که قادر است چیدمان

شمارۀ جایگاه

نیروی ورقگیر (تن)

مناسب نیروهای ورقگیری را در قالبهای شکلدهی قطعات

1

0

ورقی به طراح پیشنهاد دهد .این چیدمان بهگونهای است که قطعۀ

2

1/6

تولیدی بدون عیب پارگی و با پتانسیل کم برای امکان پدیدۀ

3

0

چینخوردگی ایجاد میشود .در این مسئله توابع هدف و قید

4

0

5

1/6

الگوریتم ،تعداد المانهای در معرض این عیوب انتخاب شدند.

6

1/6

7

3/3

8

5

9

3/3

10

5

11

3/3

برای این مهم الزم است با زبانهای  VBA ،Pythonو  C#در

12

3/3

آیکونهای نمودار جریانکار کدنویسی کرد .ترکیب این موارد،

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

نتایج ارائهشده برای دو مثال ارائهشده نشان میدهد که با چیدمان
غیریکنواخت نیروهای ورقگیری برای قطعات نامتقارن و نسبتاً
پیچیده میتوان به تولید قطعهای بدون عیب پارگی با پتانسیل کم
چینخوردگی رسید .این ساختار در محیط نرمافزار مدفرانتیر و با
ایجاد ارتباط بین نرمافزارهای کتیا و آباکوس انجام شدهاست.
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Sheet metal forming
die

قالب شکلدهی قطعات ورقی

 نتایج.محیطی مناسب را برای انجام تحقیق حاضر مهیا نمودهاست

عیب پارگی

1  و ضخامتst14 ارائهشده در این تحقیق برای ورقی با جنس

عیب چینخوردگی

میلیمتر بیان شدهاست تغییر جنس و ضخامت و در نظر گرفتن

نمودار حد شکلدهی

مواردی از جمله ناهمسانگردی ورق میتواند موضوعات مناسبی

Minor strain

کرنش اصلی

.برای تحقیقات آینده در این زمینه باشد

Major strain

کرنش فرعی

Fracture defect
Wrinkling defect
Forming limit diagram

Workflow diagram

نمودار جریان کار

واژه نامه
Non-uniform blankholder force

نیروی ورقگیر غیریکنواخت
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