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چکیده :یک پژوهش عددی ،بهمنظور شناسایی و ارزیابی مشخصههای پاشش و اختالط کرایوژنیکی یک انژکتور
هممحور برشی واقعی ،در شرایط گذربحرانی انجام شده است .بدینمنظور ،از مدل زیرشبکهای گردابه-لزجتی دینامیکی
(برای شبیهسازی گردابههای بزرگ) ،معادله حالت پنگ-رابینسون (برای محاسبه خواص ترمودینامیکی) ،پایگاه داده
( NISTبرای تخمین خواص انتقالی سیال کرایوژنیکی) و الگوریتم ( PISOبرای کوپلینگ سرعت و فشار در حلگر جریان)
برای تحلیل ویژگیهای متعدد جریان برشی هممحور آشفته در شرایط گذربحرانی استفاده شده است .همچنین ،از نتایج
مطالعات تجربی و عددی پیشین برای اعتبارسنجی نتایج عددی پژوهش حاضر استفاده شده که تطابق خوبی بین این
نتایج مشاهده میشود .در این پژوهش ،ضمن آنکه برای نخستینبار دینامیک فرایند اختالط در یک انژکتور هممحور
برشی واقعی در شرایط گذربحرانی بررسی شده است ،با تحلیل کمی و کیفی میدان جریان ورتیکال ،فرایند اختالط
بررسی شده است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که بهعلت اثرات قابلتوجه پدیدههای شبهجوشش و الیهبندی چگالی
در ممانعت از رشد پایدار الیه اختالطی مربوط به جت گذربحرانی ،هسته پتانسیلی جت چگال داخلی بسیار بزرگتر از
هسته پتانسیلی جت خارجی است .با وجود این ،بهلطف حساسیت بسیار زیاد ظرفیت گرمایی ویژه به تغییرات دما (در
حوالی دمای شبهجوشش) ،نوسانات ناچیز دما قادر به کاهش شدید مقادیر ظرفیت گرمایی ویژه و درنتیجه شکست
موضعی الیه محافظ حرارتی میشود که بهنوبه خود امکان عملکرد موثر سازوکارهای مولد ورتیسیته و درنتیجه بهبود
کیفیت فرایند اختالط را بهوجود میآورد.
کلیدواژگان :انژکتور هممحور برشی ،پاشش و اختالط سیال کرایوژنیکی ،شرایط گذربحرانی ،الیه اختالطی ،الیهبندی
چگالی

مقدمه
امروزه محفظه احتراق بسیاری از موتورهای دیزلی ،توربینی و راکتی برای شرایط کاری فشارباال طراحی میشوند تا از این
طریق عالوهبر افزایش بازده احتراق ،توان تولیدی و یا نیروی پیشران سامانه نیز افزایش یابد .در این شرایط ،عمدتا فشار و
دمای محفظه احتراق از مقادیر فشار و دمای بحرانی هرکدام از مولفههای سوخت و اکسنده تجاوز میکنند که در این حالت،
اصطالحا پیشرانهها وارد شرایط «فرابحرانی» میشوند و قوانین حاکم در شرایط فرابحرانی ،رفتار هرکدام از مولفههای پیشران را
رقم میزنند .در شرایط فرابحرانی ،تمایزی بین فازهای مایع و گاز وجود نخواهد داشت و سیال چگالی شبهمایع و رفتار پخش
شبهگاز از خود بروز میدهد .همچنین ،کشش سطحی سیال بهسمت صفر گرویده و آنتالپی نهان تبخیر آن ازبین میرود[.]2،0
در چنین شرایطی ،با حذف فرایندهای اتمیزاسیون و تبخیر از سلسله فرایندهای متوالی محفظه احتراق ،عالوهبر کاهش زمان
اقامت پیشرانهها در محفظه احتراق ،کیفیت و بازده فرایندهای اختالط و احتراق نیز بهصورت قابلتوجهی افزایش مییابد که
درنهایت منجربه تولید توان یا نیروی پیشران باالتری میشود.
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با هدف شناسایی فیزیک حاکم بر انژکتور برشی در شرایط گذربحرانی مایر و همکاران[ ]5-9رفتار جت مایع نیتروژنی را که با
دمای  015کلوین به درون محفظه پرفشار حاوی نیتروژن گازی در دمای  911کلوین پاشیده میشد ،ارزیابی کردند .طی این
مطالعه ،فشار محفظه از مقادیر فروبحرانی تا مقادیر فرابحرانی تغییر داده شد و تغییرات زیادی در ساختار و پیکرهبندی جت
پاشیدهشده مشاهده شد .آنها این تغییرات را به کاهش پیوسته کشش سطحی تا اضمحالل کامل آن در شرایط گذربحرانی و
فرابحرانی نسبت دادند .دکر و همکاران[ ،]6با مطالعه فرایند پاشش گذربحرانی نیتروژن ،مشاهده کردند که مقدار چگالی
بهصورت پیوسته از هسته چگال جت نیتروژن پاشیدهشده تا محیط گرمتر پیرامونی تغییر میکند .آنها نتیجه گرفتند که
حالت ترمودینامیکی سیال فرابحرانی پاشیدهشده (و نه سرعت و یا تکانه آن) ،در تعیین نرخ رشد جت پاشیدهشده ،از اهمیت
بسیار زیادی برخوردار است .روی و سگال[ ]7،8اختالط یک جت گذربحرانی و فرابحرانی را برمبنای زاویه بازشوندگی و طول
هسته چگال جت ارزیابی کردند .در این مطالعه ،از پرفلوروکتان بهعنوان سیال کاری استفاده شد که ازطریق یک انژکتور برشی
تکپایه درون یک محفظه پرفشار حاوی نیتروژن پاشیده میشد .نتایج مشاهدات حاکی از تاثیر زیاد نسبت چگالی محفظه به
چگالی سیال پاشیدهشده بر روی طول هسته جت و میزان بازشوندگی آن بود .دیویس و چهرودی[ ]1مشخصههای یک انژکتور
هممحور برشی را در حضور یک میدان تحریک آکوستیکی در شرایط فروبحرانی ،گذربحرانی و فرابحرانی بررسی کردند و
توانستند ارتباط معناداری بین مقادیر متوسط و ریشه دوم متوسط زمانی مجذور« 1طول هسته جت» و نسبت تکانه جت
خارجی به جت داخلی پیدا کنند .تانی و همکاران[ ]01جتهای هممحور برشی را در شرایط فروبحرانی و گذربحرانی مطالعه
کردند .آنها دو ویژگی بارز را در شرایط گذربحرانی مشاهده کردند -0 :تشکیل امواج ناپایدار الیه برشی در مجاورت نازل
انژکتور و  -2کندهشدن منظم تودههای جت چگال از انتهای هسته پتانسیلی جت گذربحرانی داخلی .آنها این ویژگیها را در
تصاویر ثبتشده از جت پاشیدهشده در شرایط فروبحرانی مشاهده نکردند.
در زمینه شناسایی رفتار انژکتورهای برشی در شرایط گذربحرانی ،عالوهبر تحقیقات تجربی ،مطالعات عددی قابلتوجهی
نیز با استفاده از روشهای  9LES ،2RANSو  0DNSانجام شده است .کیم و همکاران[ ]00با استفاده از مدل اغتشاشی
ویژگیهای میدان جریان یک جت کرایوژنیکی 5را در شرایط گذربحرانی مطالعه کردند .آنها با استفاده از معادالت حالت
سوآو-ردلیک-وانگ[ ]02و پنگ-رابینسون[ ]09خواص ترمودینامیکی مخلوط گذربحرانی را تخمین زدند .همچنین ،با استفاده
از مدلهای چانگ[ ]00خواص انتقالی سیال (شامل گرانروی و رسانش گرمایی) را محاسبه کردند .نتایج شبیهسازیها حاکی از
آن بود که افزایش قدرت فرایند شبهجوشش ،طول هسته پتانسیلی جت چگال را افزایش میدهد و از این طریق بهطور
قابلمالحظهای کیفیت فرایند اختالط را کاهش میدهد .زانگ و همکاران[ ]05،06با استفاده از روش  ،LESتکامل یک جت
تکمحور گذربحرانی پاشیدهشده به درون یک محیط فرابحرانی را بررسی کردند .آنها از معادالت حالت سوآو-ردلیک-وانگ و
بندیکت-وب-رابین[ ]08برای محاسبه خواص ترمودینامیکی و از مدلهای چانگ[ ]00برای احتساب خواص انتقالی استفاده
کردند .نتایج عددی نشان دادند که در حین تجاوز از دمای بحرانی ،رشتهای از الیههای باریک با گرادیانهای شدید چگالی،
حول جت چگال بهوجود می آیند که مانند یک دیواره جامد عمل کرده و مولفه عمودی انرژی جنبشی اغتشاشی را به مولفه
محوری آن انتقال میدهند .همچنین ،تحلیل عبارات بودجه ورتیسیته 6حاکی از آن بود که عبارت گشتاور باروکلینیکی (برآمده
از الیهبندی شدید چگالی بین جریان گذربحرانی و محیط پیرامونی) و عبارت پخش لزج نقش قابلتوجهی در فرایند تکامل
جت چگال ایفا میکنند .اکانگاو و بلن[ ]22-07با استفاده از روش  DNSمشخصههای اختالطی یک الیه برشی زمانی
فرابحرانی را برای زوجمولفه  O2-H2ارزیابی کردند .بدینمنظور ،آنها از معادله حالت پنگ-رابینسون و قوانین اختالطی پایه
)1. Root Mean Squared (RMS
)2. Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS
)3. Large Eddy Simulation (LES
)4. Direct Numerical Simulation (DNS
5. Cryogenic
6. Vorticity Budget Terms
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بهصورت کوپل با معادالت بقای دینامیکی و همچنین سه مدل کالیبرهشده برای تخمین خواص انتقالی در محدوده فشاری بین
 01و  71بار و محدوده دمایی بین  511تا  0011کلوین استفاده کردند .نتایج شبیهسازیها نشان داد که بهعلت الیهبندی
شدید چگالی ،فرایند کشش 1در الیه برشی الیهبندیشده بهطور قابلمالحظهای سختتر از فرایند کشش یک الیه برشی زمانی
گازی معادل رخ میدهد .همچنین ،تحلیل عبارات مختلف بودجه ورتیسیته ،نقش مهم عبارت کجشدگی/کشیدگی ورتیسته 2را
در تکامل آشفتگی نشان داد .لپنا و کرتا[ ]25-29با شبیهسازی  DNSیک الیه اختالطی زمانی گذربحرانی نتیجه گرفتند که
در صورت استفاده از روش  LESدر معادالت حاکم ،هرقدر تفکیکپذیری شبکه گسستهشده بیشتر شود ،سهم بیشتری از
) (̅ (که در آن یک متغیر ترمودینامیکی دلخواه و
تداخل آشفتگی-ترمودینامیک تسخیر شده و مقبولیت فرض ) ̅ (
معرف دماست) بیشتر خواهد بود .کورتس و همکاران[ ]26با استفاده از روش  LESفرایند پاشش و اختالط یک جت برشی
تک محور را در شرایط گذربحرانی و فرابحرانی مطالعه کردند .مشابه با پژوهش تجربی چهرودی و همکاران[ ،]28،27آنها هم
ساختارهایی برآمده ،موسوم به ساختارهای شبهانگشتی 3را بر روی سطح جت چگال مشاهده کردند که بهسمت باالدست
جریان متمایل شده بودند .آنها ادعا کردند که اثرات ترکیبی گرادیان شدید چگالی ،ناپایداری ریلی-تیلور طولی و مماسی،
ورتیسیتههای ناهمسانچرخ سوارشده بر سطح جت چگال و برهمکنش آنها با محیط ساکن پیرامونی عامل اصلی ایجاد
ساختارهای شبهانگشتی است.
در زمینه شناسایی فرایند پاشش پیشرانهای کرایوژنیکی در شرایط گذربحرانی و فرابحرانی از انژکتورهای پیچشی نیز
مطالعات محدودی با استفاده از روشهای شبیهسازی عددی انجام شده است .پورمحمود و همکاران[ ]21میدان جریان یک
انژکتور تکمحور پیچشی را با استفاده از  RANSشناسایی کرده و با انجام تحلیلهای دینامیکی توانستند اثرگذاری پدیدههای
مهمی همچون ناحیه بازچرخشی مرکزی ،هسته چرخشی پیشرونده ،ناپایداری کلوین-هلمهولتز را مشاهده کنند .ونگ و
همکاران[ ]91پژوهش مشابهی را بر روی یک انژکتور تکمحور پیچشی با استفاده از روش  LESانجام دادند .بهلطف
شبیهسازی کامل میدان جریان (عدم استفاده از قطاعهای استوانهای) و روشهای گسستهسازی مرتبهباال ،آنها توانستند با
روشهای تحلیل طیفی فرکانسهای غالب در راستای محوری ،شعاعی و مماسی را شناسایی کرده و از این رهاورد سازوکارهای
موثر بر توسعه جریان (نظیر الیه برشی ،ناپایداریهای مماسی ،مماسی-محوری و آکوستیکی) را شناسایی کنند .همچنین ،در
مطالعه دیگری ،ونگ و همکاران[ ]92،90میدان جریان یک انژکتور پیچشی دوپایه با مولفههای پیشران اکسیژن مایع و
کروسین را شناسایی کرده و پارامترهای هندسی موثر بر میدان جریان را شناسایی کردند .در پژوهش عددی جامعی ژنگ و
همکاران[ ]99توانستند میدان جریان انژکتور پیچشی گاز-مرکز مربوط به موتور روسی  RD-170/180را شبیهسازی کنند .با
بررسی میدان جریان لحظهای و متوسطگیریشده زمانی ،آنها توانستند اثرات مهم پارامترهای هندسی مهمی نظیر طول
فرورفتگی مجرای داخلی را بر مشخصههای فرایند اختالط ارزیابی کنند.
مشخصهبندی جریان کرایوژنیکی هممحور برشی در شرایط گذربحرانی ،هم ازنظر مسائل کاربردی و هم ازنظر فهم پایهای،
از اهمیت زیادی برخوردار است[ .]2مطالعات عددی پیشین از یکسری فرضیات سادهشونده برای ارزیابی این دسته از
جریانهای کرایوژنیکی استفاده کردهاند .برای مثال ،در تعدادی از پژوهشها از اثرات جت خارجی هممحور بر تکامل میدان
جریان صرفنظر کردهاند .در دستهای دیگر از مطالعات ،سعی شده است با شناخت رفتار یک الیه اختالطی زمانی ،ویژگیهای
الیههای اختالطی مکانی استخراج شوند .همچنین ،نتایج بسیاری از این مطالعات اعتبارسنجی نشدهاند .بهمنظور غلبه بر نواقص
مذکور ،در پژوهش حاضر با استفاده از روش  LESمیدان جریان یک انژکتور هممحور برشی واقعی در شرایط گذربحرانی
شبیهسازی شده و نتایج بهدستآمده با استفاده از نتایج تجربی دیویس و چهرودی[ ]1اعتبارسنجی شدهاند .بنابراین ،هدف

1. Entrainment
2. Vorticity Tilting/Stretching
3. Finger-like Structures
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اصلی و نوآوری این مطالعه عبارت است از شناسایی رفتار یک انژکتور هممحور برشی واقعی با درنظرگرفتن -0 :پدیدههای
غالب مربوط به پیکرهبندی انژکتور هممحور برشی (مانند گردابههای بازچرخشی و الیههای اختالطی) -2 ،ویژگیهای
منحصربهفرد شرایط گذربحرانی (مانند شبهجوشش و الیهبندی چگالی) و  -9مقایسه کمی و کیفی میدان جریان انژکتور حاضر
در شرایط گذربحرانی و چگالیثابت (با هدف تفکیک اثرات الیهبندی چگالی و پدیده شبهجوشش از پدیدههای برآمده از
هندسه انژکتور ،مانند گردابههای بازچرخشی) .این مهم با تحلیل کیفی توزیع لحظهای و متوسطگیریشده زمانی پارامترهای
مهم میدان جریان و ارزیابی کمی ورتیسیته و عبارات مولد آن حاصل شده است.

روشهای حل عددی
معادالت حاکم بر میدان جریان
در این مطالعه ،معادالت ناویر-استوکس غیرپایای فیلترگیریشده بهروش فاور[ ]90برای حل میددان جریدان کرایدوژنیکی یدک
انژکتور هممحور برشی در شرایط گذربحرانی استفاده شدهاند .این معادالت عبارتاند از:
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در این معادالت ،معرف سرعت ،معرف چگالی ،معرف فشار ،معرف آنتالپی محسوس ،معرف تانسور تنش
لزج و معرف عدد پرانتل است .همچنین ،در این معادالت (∼) ،و ) (−بهترتیب نشانگر پارامترهای فیلترگیریشده بهروش
فاور و فیلترگیریشده عادیاند .مدلسازی سطح زیرشبکه با استفاده از یک مدل گردابه-لزجتی تکمعادلهای[ ]95انجام شده
است که در آن تنشهای زیرشبکه ( ) بهصورت زیر توصیف میشوند:
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لزجت اغتشاشی زیرشبکه است که با استفاده از رابطه زیر محاسبه
k

ij

k

که در آن ̃ ،تانسور نرخ کرنش فیلترگیریشده و
میشود:
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)
) ،با یک معادله
( .در معادالت ( )0و ( ،)5انرژی جبنشی زیرشبکه (
که در آن ،عرض فیلتر ( ) برابر است با
انتقالی[ ]96و ضریب با استفاده از رویکرد باالنس دینامیکی موضعی جرمانو و همکاران[ ]98تعیین میشوند .مزیت اصلی
استفاده از مدلهای دینامیکی نسبتبه مدلهای زیرشبکه استاتیکی آن است که بهجای استفاده از یک ثابت عمومی برای
شبیهسازی انواع میدانهای اغتشاشی (نظیر الیه برشی ،جریان نزدیک دیواره ،رژیم انتقالی ،جریانهای بازچرخشی و غیره) از
یک ثابت دینامیکی استفاده میشود که براساس یک اتحاد جبری بین تنشهای زیرشبکه در دو سطح فیلترگیریشده مختلف
و تنشهای اغتشاشی تسخیرشده بهدست میآید[ .]96،98همانطور که در ادامه نیز اشاره میشود ،وجود پدیدههای مختلف
موثر در توسعه میدان آشفتگی در شبیهسازی حاضر استفاده از مدلهای دینامیکی را اجتنابناپذیر میکند .مشابه با تنش
زیرشبکه ،شار آنتالپی محسوس زیرشبکه نیز با استفاده از رابطه زیر مدلسازی میشود:
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عدد پرانتل اغتشاشی است که همراستا با مطالعات پیشین در این حوزه[ ،]05،26،56مقدار آن در سرتاسر
که در آن،
میدان جریان ثابت و برابر با  1/1درنظر گرفته شده است.
خواص ترمودینامیکی و انتقالی
برای محاسبه خواص ترمودینامیکی در شرایط گذربحرانی و فرابحرانی از معادله حالت پنگ-رابینسون[ ]09بهشرح زیر اسدتفاده
شده است.
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همان وزن مولکولی است .حجم موثر
معرف حجم مولکولی و
معرف ثابت جهانی گازها،
که در آن،
محاسبه میشود که در آن زیرنویس ” “crبیانگر مقدار بحرانی
مولکولها ( ) با استفاده از رابطه
پارامترهاست .همچنین ،اندرکنش بینمولکولی بهصورت زیر محاسبه میشود[:]09
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که در آن ،فاکتور خروج از مرکز است .با استفاده از معادله حالت ،سایر خواص ترمودینامیکی را میتوان بهصورت
حاصلجمع مقدار ایدئال (در همان دما) و مقدار انحرافی (بهعنوان تصحیحکننده اثرات چگالی باال) بیان کرد .لذا ،خواهیم
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که در آن ،معرف انرژی درونی ،معرف آنتروپی و معرف ظرفیت گرمایی ویژه است .همچنین ،برای محلسبه سایر خواص
انتقالی سیال (گرانروی و ضریب رسانش گرمایی) از پایگاه داده  ]97[2NISTاستفاده شده است .این اطالعات در قالب جدداولی
برحسب فشار و دما ارائه میشوند که با برازش آنها ،معادله خواص انتقالی برحسب خواص ترمودینامیکی بدهدسدت مدیآیدد و
مستقیما در حلگر عددی مورد استفاده قرار میگیرد.



c p T ,    c p T    
0

0

گسستهسازی عددی

3

در مطالعه عددی حاضر ،از یک حلگر حجممحدود فشارمبنا بر روی یک شبکه سازمانیافته هممکان [ ]90برای حل معادالت
حاکم بر جریان در محیط کد متنباز اپنفوم و حلگر  rhoPimpleFoamاستفاده شده است .تمامی عبارات مشتق زمانی با
1. Acentric Factor
)2. National Institute of Standards and Technology (NIST
3. Collocated Grid
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استفاده از روش مرتبهدوم ضمنی عقبگرد گسستهسازی[ ]90شدهاند .بهمنظور افزایش پایداری عددی در طی هر گام زمانی،
فرایند حل دستگاه معادالت حاکم چند مرتبه تکرار شده است .گام زمانی ثابت و برابر با  1/9میکروثانیه درنظر گرفته شده
است که متناظر با بیشینه عدد کورانت  1/6در میدان جریان است .همچنین ،سایر عبارات جابهجایی و پخش با استفاده از
روشهای عددی مرتبهدوم غیرمحدودشده (مبتنیبر ادغام گاوسی استاندارد) گسستهسازی شدهاند .کوپلینگ سرعت و فشار در
میدان جریان با استفاده از الگوریتم  ]90[ 1PISOو تکرار محاسبات در یک حلقه داخلی انجام شده است .این موضوع ضمن
افزایش پایداری عددی ،امکان افزایش گام زمانی را فراهم میکند[ .]90همچنین ،با توجه به متفاوتبودن فرمول برخی از
پارامترهای ترمودینامیکی در شرایط گاز ایدئال و گاز واقعی (نظیر ضریب تراکمپذیری) مقدار این پارامترها حتما بایستی طی
حلقه داخلی بهروز شود .این مهم در کد اپنفوم با استفاده از الگوریتم  PISOو انجام حلقههای داخلی قابل دستیابی است.
بهمنظور میانگینگیری زمانی سایر متغیرها و پارامترهای جریانی و ترمودینامیکی ،پس از اطمینان از گذشت زمان کافی برای
تحقق ایستایی 2آماری جریان ،اطالعات میدان بهمدت  01برابر زمان اقامت پیشرانهها در کل دامنه محاسباتی ثبت و فرایند
میانگینگیری زمانی انجام شده است.

هندسه و شرایط مرزی
شکل  0دامنه محاسباتی مسئله حاضر را که براساس پیکرهبندی آزمونگر تجربی دیویس و چهرودی[ ]1توسعه یافته است،
نشان میدهد .این دامنه محاسباتی از یک انژکتور هممحور برشی و یک محفظه استوانهای در پاییندست انژکتور تشکیل شده
است ،بهنحوی که طول و قطر محفظه استوانهای بهترتیب  61و  25برابر قطر مجرای داخلی انژکتور درنظر گرفته شده است.
ابعاد هندسی مجاری انژکتور شبیهسازیشده در جدول  0ارائه شده است .همچنین ،طول کل انژکتور ) 02/5 (Lمیلیمتر،
فاصله تورفتگی مجرای داخلی نسبتبه مجرای خارجی ) 1/250 (dمیلی متر و ضخامت حلقه بین مجاری داخلی و خارجی )(t
برابر با  1/005میلیمتر است .ابعاد محفظه تحت فشار بهنحوی انتخاب شدهاند که اثرات کشش سیال محیط پیرامونی و نیز
شرایط مرزی خروجی بر تکامل میدان جریان نزدیکدست بهحداقل برسد.

Figure 1- Schematic of the computational domain and generated grid

شکل  -1طرحوارهای از میدان جریان و شبکه توسعهدادهشده
)1. Pressure-Implicit with Splitting of Operators (PISO
2. Stationary
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جدول  -1مشخصات هندسی انژکتور (ابعاد برحسب میلیمتر)
)Table 1- Ingector configuration (mm
Inner tube
Outer tube
)Inner Radius (R1
)Outer Radius (R2
)Inner Radius (R3
)Outer Radius (R4
0.254
0.795
1.210
1.590

همچنین ،با هدف کاهش هزینه محاسبات عددی شبیهسازی این انژکتور فقط برای یک قطاع استوانهای  95درجه با
شرایط مرزی تناوبی در جهت مماسی انجام شده است .براساس تئوری کولموگروف[ ]91اندازه طولی کمان  95درجه در
موقعیت شعاعی الیه اختالطی داخلی (موقعیتی که تسخیر گردابههای اغتشاشی از اهمیت زیادی برخوردار است) ،حداقل یک
مرتبه از ابعاد گردابههای مقیاس تیلور بزرگتر است و از این رو میتوان اطمینان یافت که تمامی پدیدههای غالب جریان
هممحور گذربحرانی تسخیر میشوند[.]05
شبکه محاسباتی کامال ساختاریافته مسئله حاضر از  00بلوک مجزا تشکیل شده است .فواصل محوری سلولهای شبکه در
راستای محوری بهنحوی تنظیم شده است که ضمن حفظ دقت روش گسستهسازی میدان ،تراکم سلولهای شبکه در مجاورت
مقاطع ورودی و خروجی انژکتور و همچنین دیوارههای میدان جریان تا حد امکان باال باشد تا از این رهاورد بتوان گردایانهای
شدید این نواحی را بهخوبی تسخیر کرد .در راستای شعاعی ،تراکم سلولهای شبکه در مجاورت الیههای اختالطی ایجادشده
توسط جریانهای خروجی از مجاری داخلی و خارجی انژکتور ،بسیار زیاد است ،بهنحوی که فاصله شعاعی مراکز دو سلول
همسایه در الیههای اختالطی تقریبا برابر با  0/7میکرون (از مرتبه مقیاس طولی تیلور) است .همچنین ،ابعاد متوسط سلولها
در انژکتور و محفظه تحت فشار تقریبا بهترتیب برابر با  1/10و  1/0میلیمتر است .بهلطف ابعاد بسیار کوچک سلولهای
در مجاورت این دیوارهها تقریبا برابر با واحد بوده و درنتیجه سلولهای
چسبیده به دیوارههای انژکتور ،مقدار پارامتر
چسبیده به دیواره در محدوده زیرالیه لزج الیه مرزی قرار میگیرند.
اثرات تعداد سلولهای شبکه بر محاسبات عددی مسئله حاضر با درنظرگرفتن چند شبکه محاسباتی با تعداد سلول بین
 1/1تا  0/7میلیون مطالعه شده است .برای این منظور ،فرایند اصالح و تصحیح فواصل فضایی سلولها با درنظرگرفتن مصالحه
بین هزینه محاسبات عددی و خطای قابلقبول انجام شده است .بهعنوان نمونه ،شکل  2توزیع میانگینگیریشده زمانی سرعت
موقعیت محوری صفحه خروجی مجرای
 ،که در آن
(
)
محوری را در مقاطع محوری بیبعدشده (
خارجی انژکتور است ،برابر با  1/5و  0نشان میدهد .نتایج نشان میدهد که بهازای  0/0میلیون سلول ،نتایج شبیهسازی از
تعداد سلولهای شبکه مستقل می شوند .یک معیار عملی دیگر برای اطمینان از کیفیت مناسب گسستهسازی میدان
محاسباتی ،نسبت انرژی جنبشی تسخیرشده به کل انرژی جنبشی اغتشاشی است که اگر این نسبت از  1/7تجاور کند،
شبیهسازی  LESبهخوبی قادر به تسخیر ساختارهای اغتشاشی مقیاس بزرگ است[ .]95نتایج مطالعه عددی حاضر حاکی از
آن است که برای شبکههای دارای  0/0و  0/7میلیون سلول ،نسبت اشارهشده در سرتاسر میدان جریان از معیار  1/7تجاوز
میکند (نتایج در اینجا ارائه نشدهاند).
شرایط عملکردی و مرزی مسئله عددی حاضر ،براساس پژوهش تجربی دیویس و چهرودی[ ]1توسعه یافته است ،بهنحوی
که نیتروژن کرایوژنیکی و گازی بهترتیب از مجاری لبهتیز داخلی و خارجی یک انژکتور هممحور برشی به درون یک محفظه،
که با استفاده از گاز نیتروژن فشارگذاری شده است ،پاشیده میشود .نیتروژن کرایوژنیکی (بهعنوان شبیهساز مولفه
اکسیدکننده مورد استفاده در انژکتورهای واقعی) با سرعت ،دما و چگالی بهترتیب  2/6متر بر ثانیه 020 ،کلوین و 502/0
کیلوگرم بر مترمکعب وارد محفظه میشود ،در حالی که نیتروژن گازی (بهعنوان شبیهساز مولفه سوخت مورد استفاده در
انژکتورهای واقعی) با سرعت ،دما و چگالی بهترتیب  0/0متربرثانیه 096 ،کلوین و  095/7کیلوگرم بر مترمکعب از انژکتور
خارج میشود .آشفتگی در مرزهای ورودی با برهمنهی یک نوفه سفید پهنباند 0با شدت  %05مقدار سرعت مرزهای ورودی بر
1. Broad-band White Noise
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روی مولفه محوری آنها اعمال شده است .در دیوارههای انژکتور و جداره باالدستی محفظه تحت فشار ،شرایط مرزی عدم
لغزش و عدم شار حرارت لحاظ شده است .همچنین ،در مرز پیرامونی محفظه تحت فشار ،شرط مرزی فشار کل درنظر گرفته
شده است که در آن دما و فشار کل سیال جریان برگشتی به میدان تثبیت شده و مولفه عمودی سرعت ورودی به محفظه
براساس قوانین بقا محاسبه میشود .شایان ذکر است که فشار و دمای محفظه تحت فشار ازطریق اعمال شروط مرزی مناسب
بر روی مرزهای پیرامونی و انتهایی آن بهترتیب بر روی مقادیر  95/0بار و  227کلوین تنظیم شدهاند.

)equals to 0.5 and 4.0, respectively

Figure 2- Grid study on radial proflies of the time-averaged axial velocity (for (A) and (B),

شکل  -2مطالعه اثرات شبکه بر روی توزیع شعاعی سرعت محوری میانگینگیریشده زمانی (موقعیت محوری بیبعدشده مربوط به (الف)
و (ب) بهترتیب برابر با  0/5و  4است).

اعتبارسنجی شبیهسازی عددی
نتایج شبیهسازی عددی انجامشده با استفاده از دادههای تجربی دیویس و چهرودی[ ]1اعتبارسنجی شدهاند .دادههای ارائهشده
در مقاله آنها ،که بهصورت توزیع مکانی متغیرهای اولیه جریان هممحور برشی در شرایط فشار فرابحرانی است ،جزء معدود
دادههای تجربی موجود برای اعتبارسنجی نتایج پژوهشهای عددی در این زمینه است .شکل  9پروفیل شعاعی تجربی و عددی
دمای میانگینگیریشده زمانی را در فاصله محوری بیبعدشده  1/56نشان میدهد .اگرچه سیستم اندازهگیری دما به یک
ترموکوپل نوع  Eبا نوک بسیار کوچک (قطر حدود  1/0میلی متر) مجهز شده است ،اما این سیستم ناگزیر اغتشاشاتی به جریان
جت ،مخصوصا در محدوده جت خارجی که گرادیان شدید دمایی دارد ،وارد میکند[.]01،1

)

Figure 3- Numerical results validation (Time-averaged temperature radial profile at

شکل  -3صحتسنجی نتایج عددی (پروفیل شعاعی دمای میانگینگیریشده زمانی در موقعیت محوری بیبعدشده )0/55
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شکل  9نشان می دهد که تطابق خوبی بین نتایج تجربی و عددی میانگینگیریشده زمانی وجود دارد .صرفنظر از
خطاهای عددی و مدلسازی محتمل در شبیهسازی ،انحراف نسبی نتایج در حوالی مجرای خارجی انژکتور میتواند ناشی از
روش دادهداری برهمزننده 1مورد استفاده در پژوهش تجربی دیویس و چهرودی باشد[.]1

ارائه و بررسی نتایج
توصیف صحیح فرایند اختالط انژکتورهای هممحور برشی با شناسایی دینامیک سه فرایند جداگانه قابل دستیابی است[.]00
ابتدا ،فاز غوطهورسازی 2اتفاق میافتد که مسئولیت فروبردن پاکتهای نسبتا بزرگ سیال به درون ناحیه اختالطی را برعهده
دارد و «مرحله اولیه» نامیده میشود .بهمنظور تعیین مشخصههای این مرحله ،حرکات جریان چرخشی و گردابههای اغتشاشی
بزرگ باید بهدرستی توصیف شوند .سپس ،فرایند بههمزدن 3رخ میدهد که مسئولیت ایجاد یک سطح مشترک بزرگ بین دو
پیشرانه را برعهده دارد و «مرحله میانی» نامیده میشود .با هدف تعیین مشخصههای کلیدی این مرحله ،مقیاسهای میانرده
جریان بایستی دقیقا مالحظه شوند .نهایتا ،فرایند اختالط مولکولی بهوقوع میپیوندد که توسط لزجت و پخش مولکولی تحت
تاثیر قرار میگیرد و «مرحله نهایی» نامگذاری میشود .بهمنظور بیان عمیق و دقیق مشخصات این مرحله ،دینامیک
کوچکترین مقیاسهای جریان باید تسخیر و ارزیابی شوند[ .]00از میان این سه مرحله مختلف فرایند اختالط ،کیفیت مرحله
اول بهشدت به شرایط عملکردی و مشخصات هندسی انژکتور گره خورده است و از این رو از اهمیت فوقالعادهای برخوردار
است .مطالب ارائهشده در این مقاله عموما متمرکز بر توصیف کیفی و کمی ویژگیهای این مرحله است.
در ادامه این بخش ،ابتدا با تحلیل توزیع لحظهای و میانگینگیریشده زمانی پارامترهای مهم میدان جریان ،اثرات مهم
پدیدههای متناظر با پیکرهبندی انژکتورهای هممحور برشی و همچنین پدیدههای منحصربهفرد شرایط گذربحرانی بر روی
فرایند اختالط بررسی میشود .سپس ،با ارائه نتایج کمی مربوط به توزیع مکانی ورتیسیته و مولدهای آن (شامل گشتاور
باروکلینیک ،اتساع حجمی 0و کجشدگی/کشیدگی ورتیسته) در مناطق مهم میدان جریان ،ضمن تایید تحلیلهای کیفی
ارائهشده ،ارتباط تنگاتنگ بین پدیدههای مربوط به پیکرهبندی میدان جریان ،سازوکارهای مولد ورتیسیته و پدیدههای
گذربحرانی در انژکتورهای هممحور برشی ترسیم میشود.
میدان جریان انژکتور هممحور برشی گذربحرانی
شکل  0ساختار میدان جریان هممحور برشی کرایوژنیکی را با استفاده از کانتور چگالی و خطوط جریان میانگینگیریشده
زمانی نشان میدهد .بهمنظور تحلیل دقیق فرایند اختالط در یک انژکتور هممحور ،پدیدههای اصلی میدان جریان نزدیک،
شامل الیههای اختالطی آشفته داخلی ،میانی و خارجی و همچنین جریان بازچرخشی شبهگردابه 5باید با دقت ارزیابی
شوند[.]09،02
مطابق شکل  ،0مشاهده می شود که طول هسته پتانسیلی جت داخلی از جت خارجی بسیار بزرگتر است .این موضوع
ناشی از نرخ رشد بزرگتر الیههای اختالطی میانی و خارجی نسبتبه داخلی است .مطالعات پیشین بر روی انژکتورهای
هممحور برشی گازی نشان میدهد که نرخ رشد الیه اختالطی داخلی بهشدت بهنسبت سرعت متوسط خارجی به داخلی و
ضخامت مجرای لوله داخلی انژکتور وابسته است[ .]09،00با وجود این ،تحت شرایط گذربحرانی فرایند شبهجوشش و الیهبندی
شدید چگالی نیز ،عالوهبر موارد اشارهشده ،تکامل الیههای اختالطی را تحت تاثیر قرار میدهند[ .]00این موضوع بهصورت

1. Intrusive
2. Entrainment Phase
3. Stirring Phase
4. Volume Dilatation
5. Wake-type Recirculating Flow Structure
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کمی در زیربخش بعدی مقاله ارزیابی میشود .شکل  6همچنین دو عدد گردابه ناهمسانچرخ را نشان میدهد که اندازه عرضی
آنها از مرتبه اندازه ضخامت لوله داخلی انژکتور است .فعالیتهای قبلی در حوزه انژکتورهای هممحور برشی گذربحرانی حاکی
از آن است که پهنای ناحیه بازچرخشی ،که عموما هماندازه ضخامت لوله داخلی انژکتور است ،در مسائل مربوط به اختالط،
ناپایداری دینامیکی احتراق و شستهشدن شعله نقش بسیار مهمی را ایفا میکند[ .]06،05شایان ذکر است که بهدلیل تجاوز
فشار محفظه از مقدار فشار بحران نیتروژن ( 99/1بار) هیچ مرز مشخصی بین سیال پاشیدهشده و محیط اطراف مشاهده
نمیشود[.]21

Figure 4- Time-averaged density distribution and streamlines

شکل  -4کانتور چگالی و خطوط جریان میانگینگیریشده زمانی

شکل -5الف و ب ساختار لحظهای جریان هممحور کرایوژنیکی را با استفاده از بهترتیب توزیع لحظهای چگالی و گرادیان
شعاعی چگالی نشان میدهد .این ساختارهای جریان کرایوژنیکی گذربحرانی ،مشابه ساختارهای جریانهای گازی و کرایوژنیکی
فروبحرانیاند که بهخاطر نرخ بسیار سریع تبخیر ،بهمحض ورود به شرایط دمایی فرابحرانی محفظه پاییندست ،تبخیر شده و
رفتار گازی از خود بروز میدهند[.]08
)(a

)(b

)Figure 5- Instatanoues distribution of density (A) and radial gradient of density (B

شکل  -5توزیع لحظهای چگالی (الف) و گرادیان شعاعی چگالی (ب)
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مشاهده میشود که در الیههای اختالطی میانی و خارجی ،بهمحض خروج جریان از دهانه انژکتور ،ناپایداریهای موجی
مقیاسبزرگ بهوجود میآیند که با حرکت به پاییندست میدان ،ضمن بزرگشدن ،سریعا لوله شده و گردابههای رینگیشکل
متواتری را بهوجود می آورند[ .] 01،07درواقع ،نتایج حاکی از آن است که این ساختارها مستقیما در اثر فعالیت موثر ناپایداری
کلوین-هلمهولتز (بهعنوان تنها سازوکار تسریعکننده فرایند اختالط در الیههای برشی میانی و خارجی) بهوجود میآیند که در
طی آن ،اغتشاشات شبهموجی کوچک در سطح مشترک جریانهای دو طرف الیه اختالطی سریعا رشد کرده و به امواج بزرگی
تبدیل میشوند که بهشکل مشخصه «خیزابهای کلوین-هلمهولتز» 1بدل میشوند .کاهش قابلمالحظه نیروهای مویرگی و
بازدارنده در شرایط فشاری فرابحرانی و همچنین اختالف چگالی قابلتوجه جریانهای باالیی و پایینی الیه برشی خارجی در
کارکرد مطلوب ناپایداری کلوین-هلمهولتز بسیار موثر است[ .]50،51در چنین شرایطی ،نیروهای برشی ،انبساط حجمی و
آشفتگی کنترل فرایند اختالط را بهدست میگیرند[ .]2،0مطابق شکل -5الف ،ساختارهای گردابهای الیه برشی خارجی گاز
گرم محیط پیرامونی را به درون جریان جت فرو میبرد.
برخالف الیههای برشی میانی و خارجی ،شکل -5ب نشان میدهد که الیه برشی داخلی بهگونهای در محفظه تحت
فشار نفوذ میکند که  -0در میدان جریان نزدیک دستخوش سازوکارهای تجزیهای نمیشود و  -2گرادیان شعاعی نسبتا
شدید آن تا فاصله قابلتوجهی در پاییندست میدان جریان حفظ میشود (در حالی که گرادیان چگالی الیههای اختالطی
میانی و خارجی سریعا پخش میشوند) .این رفتار متفاوت الیه اختالطی داخلی را میتوان به وجود ساختارهای شدیدا
الیهبندیشده[ ،]21،05که جت داخلی را محاصره کردهاند ،نسبت داد .درواقع ،زمانی که دمای موضعی سطح جت داخلی از
دمای شبهجوشش عبور میکند ،یک الیهبندی شدید چگالی دینامیک حاکم بر ساختارهای گردابهای و متعاقبا تکامل آشفتگی
الیه برشی داخلی را بهشدت تحت تاثیر قرار میدهد[ .]52به عبارت دیگر ،این نواحی دارای گرادیان شدید چگالی همانند
یک سطح مشترک مادی 2عمل کرده و انتقال به آشفتگی را بهتعویق میاندازند[ .]59،22درنتیجه ،اخالل عملکرد اختالط
مقیاسبزرگ گردابهها و سپس میراکردن اختالط مقیاس کوچک آشفتگی ،منجربه یک فرایند اختالط کامال غیرموثر میشود.
شکل  6کانتور لحظه ای ظرفیت گرمایی ویژه را در میدان جریان گذربحرانی مسئله حاضر نشان میدهد .از آنجایی که
فشار میدان جریان به فشار بحرانی نیتروژن بسیار نزدیک است ،در مقابل لوله داخلی انژکتور و همچنین در پیرامون جت
شبهمایع داخلی ،ظرفیت گرمایی ویژه بهشدت اوج میگیرد که این موضوع شرایط را برای رخداد یک فرایند شبهجوشش قوی
در نواحی مذکور فراهم میکند .در حین فرایند شبهجوشش ،سیال دچار یک تغییر فاز ترمودینامیکی از حالت شبهمایع به
حالت شبهگاز میشود .این فرایند مشابه فرایند جوشش فروبحرانی است ،با این تفاوت که در فرایند شبهجوشش ،یک افزایش
دمای محدود حین افزایش قابلتوجه حجم ویژه سیال وجود دارد[ .]50در این شرایط ،یک الیه دارای مقادیر بزرگ ظرفیت
گرمایی ویژه پیرامون جت داخلی بهوجود میآید که به مثابه یک محافظ حرارتی[ ]56،55،26رفتار میکند و فرایند انتقال
حرارت به جت داخلی را مختل میکند .در چنین شرایطی ،امکان تجزیه جت چگال داخلی طی سازوکارهای تجزیه
حرارتی[ ]50تا حد زیادی منتفی میشود .از این رهاورد میتوان گفت که دو مشخصه اصلی جریانهای برشی گذربحرانی،
یعنی «محافظ حرارتی» و «الیهبندی چگالی» ،در اخالل فرایند توسعه و اختالط جتهای شبهمایع نقش بسیار مهمی داشته و
پایداری آنها را افزایش میدهند.
با وجود این ،مطالعات پیشین[ ]58،55،01،26با ارزیابی دقیق ساختارهای اغتشاشی (با استفاده از روشهای ارائهشده در
مراجع [ )]51،57بهوجودآمده بر روی سطح جت گذربحرانی نشان میدهد که بهعلت حساسیت باالی ظرفیت گرمایی ویژه به
دما (در حوالی نقطه شبهجوشش) ،نوسانات دمایی کوچک قادر به ایجاد تغییرات شدیدی در مقادیر ظرفیت گرمایی ویژهاند[.]55

1. Kelvin-Helmholtz Billows
2. Material Interface
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این موضوع میتواند منجربه ایجاد اعوجاجات موضعی و شکست محافظ حرارتی شود و فرایند انتقال حرارت به جت چگال
داخلی را تسهیل کند .شکل  6سطح پرچین و شکستهشده محافظ حرارتی را نشان میدهد .درواقع ،این سازوکار کمکم از
شدت الیهبندی چگالی میکاهد و شرایط مناسبی برای فعالیت موثر ناپایداری کلوین-هلمهولتز بهوجود میآورد[ .]55بر این
اساس ،تشکیل امواج مقیاسبزرگ منتسب به ناپایداری کلوین-هلمهولتز در فواصل پاییندستتر از الیه برشی داخلی (مطابق
شکل  ،)5کامال قابلتوجیه است .نتایج کمی ارائهشده در زیربخش بعدی نیز موید این موضوع است.
مطابق شکل  ،6پشت لبه داخلی انژکتور ،محافظ حرارتی به یک نواحیه حلقوی تبدیل میشود که در این شکل برشی از
آن مشاهده میشود .وجود این ناحیه حلقوی انتقال حرارت مستقیم بین مجاری داخلی و خارجی انژکتور را بهشدت تحت تاثیر
قرار میدهد که این موضوع اثرگذاری سازوکار شکست ترمودینامیکی جت داخلی را کاهش میدهد .بهنظر میرسد که شدت و
اندازه این ناحیه حلقوی به ضخامت مجرای داخلی انژکتور و شرایط عملکردی آن بستگی داشته باشد .برای حصول اطمینان
بیشتر ،اثر دمای جریان خارجی انژکتور بر شکل ظاهری این ناحیه بررسی شد .نتایج (در اینجا ارائه نشده است) بهخوبی نشان
میداد که هرقدر میانگین دمای ورودی جتهای داخلی و خارجی از دمای شبهجوشش (در فشار کاری مسئله) فاصله بگیرد،
ابعاد و قدرت محافظ حرارتی حلقوی کاهش مییابد .درنظرگرفتن این نتایج در طراحی انژکتورهای برشی هممحور واقعی بسیار
حائز اهمیت است.

Figure 6- Snapshot of the thermal-shield encompassing the inner dense jet

شکل  -5ساختار لحظهای محافظ حرارتی محصورکننده جت چگال داخلی

دینامیک میدان جریان گردابهای در شرایط گذربحرانی
ورتیسیته ابزاری مناسب برای ارزیابی کیفیت اختالط در میدان جریان است ،چراکه از یک طرف ،دینامیک ورتیسیته نقشی
حیاتی در تعیین حرکات گردابهای و از این رو کمیسازی نرخ غوطهورسازی ایفا میکند و از سوی دیگر ،ورتیسیته یک کمیت
دینامیکی بسیار مهم در شکلگیری و ارزیابی آشفتگی است؛ بهدلیل اینکه -0 :آشفتگی توسط مقادیر بسیار بزرگ اغتشاشات
ورتیسیته مشخصهبندی میشود -2 ،کجشدگی/کشیدگی ورتیسیته 1یک اثر غیرخطی مهم در انتقال انرژی در طیف
مقیاسهای اغتشاشی است -9 ،ورتیسیته بهطور ویژه در موضوع مشخصههای ناپایداری جریان ،که منجربه ایجاد آشفتگی
میشود ،بسیار مهم است و نهایتا  -0ورتیسیته ارتباط بسیار نزدیکی با نرخ اتالف انرژی جنبشی و همچنین تنشهای رینولدز
دارد[.]61
شکل -8الف و ب ،بهترتیب ،کانتورهای لحظهای و متوسطگیریشده زمانی مولفه عمود بر صفحه ورتیسیته میدان جریان
انژکتور گذربحرانی حاضر را نشان میدهد.

1. Vortex Tilting/Stretching
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ماهیت متفاوت دینامیک حاکم بر الیههای برشی داخلی و میانی/خارجی در بخش قبلی با استفاده از توزیع چگالی و
گرادیان آن تشریح شد .این موضوع در کانتورهای ورتیسیته نیز بهوضوح قابلرویت است .درواقع ،گرادیان شدید چگالی در
راستای عمود بر جریان در الیههای اختالطی داخلی ،میانی و خارجی مسئله حاضر ،میتواند دو سناریو متمایز را بهوجود
بیاورد .در سناریو اول ،اختالف تکانه زیاد بین جریانهای باال و پایین هر الیه اختالطی ،بهشدت مستعد تحریک ناپایداریهای
کلوین-هلمهولتزند که در ادامه با تکامل این ناپایداری ،امواج مقیاسبزرگ مربوطه لوله میشوند و ساختارهای شبهگردابه را به-
وجود میآورند[ .]60ساختارهای شدیدا گردابهای تشکیلشده در الیههای برشی میانی و خارجی شکلهای -8الف و -5الف و
ب دستاورد واضح سناریو شماره  0هستند .در سناریو دوم ،توسعه الیه محافظ حرارتی و نواحی دارای گردیان شدید چگالی ،که
به مثابه سطح مشترک مادی 1عمل میکنند ،از رشد پایدار الیه اختالطی و انتقال به یک رژیم اغتشاشی کامال توسعهیافته
ممانعت بهعمل میآورد .درواقع ،از آنجایی که فرایند غوطهورسازی نرخ رشد الیه اختالطی را کنترل میکند و این رشد
شتابگیرنده است که تکامل ساختارهای کوچک اغتشاشی را تسریع میکند ،این سازوکار میراکننده ممکن است اثرات الیهبندی
چگالی را تقویت کند[ .]59تشکیل الیه برشی نسبتا پایدار داخلی ،اثر مستقیم سناریو دوم است (مطابق شکل -8الف).
تاثیر قابلتوجه عملکرد موثر ناپایداریهای هیدورودینامیکی کلوین-هلموهولتز در الیه برشی خارجی بر روی فرایند
اختالط را بهخوبی میتوان در شکل -8ب مشاهده کرد ،بهنحوی که الیه برشی خارجی (و تا حدودی الیه برشی میانی)
بهمحض خروج از لبه انژکتور ،در راستای شعاعی پخش میشود و زاویه بازشوندگی قابلتوجهی را ایجاد میکند .این موضوع در
فواصل اولیه از الیه برشی داخلی قابلرویت نیست (پروفیل مولدهای ورتیسیته نیز بهصورت کمی موید این مشاهدات
کیفیاند) .با وجود این ،کمی پاییندستتر ،بهلطف کارکرد موثر گردابههای بازچرخشی در کنار ضعف شدید اثرات پایدارکننده
محافظ حرارتی ناشی از شکست موضعی آن ،الیهبندی شعاعی الیه برشی داخلی دیگر قادر به ممانعت از فعالیت سازوکارهای
مولد ورتیسیته نبوده و با تشکیل ساختارهای موجیشکل کیفیت فرایند اختالط بهشدت ارتقا مییابد[( ]01به شکل -5الف
مراجعه کنید).
)(a

)(b

Figure 7- A) Instantanous and B) time-averaged contours of the normal vorticity for the transcritical injector

شکل  -7کانتورهای ورتیسیته لحظهای (الف) و میانگینگیریشده زمانی (ب) برای انژکتور گذربحرانی
1. Material Interface
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بهمنظور تمایز بین اثرات گذربحرانی و هندسه انژکتور در شکل گیری میدان جریان حاضر ،مطالعه دیگری در شرایط
چگالیثابت نیز انجام شده است .بدینمنظور ،تمامی پارامترهای تعیینکننده روش عددی (شامل مشخصات شبکه محاسباتی،
شرایط مرزی و تنظیمات حلگر) ،به غیر از دمای سیال ورودی از مجاری داخلی و خارجی انژکتور ،که برابر با دمای محفظه
تحت فشار درنظر گرفته شدهاند ،مشابه با مطالعه میدان جریان گذربحرانیاند .در چنین شرایطی ،سراسر میدان جریان تقریبا
 ،بهعنوان یک پارامتر مهم معرف میزان انحراف از رفتار گاز کامل،
دمای یکنواختی داشته و ضریب تراکمپذیری،
تقریبا برابر با  1/16میشود .مطابق مرجع [ ،]50در محدوده انحراف  %5از رفتار گاز کامل ،0.95 < Z < 1.05 ،مقادیر فشار و
دمای تخمینی از رفتار گاز کامل برای گاز واقعی قابل استفاده است .بر این مبنا ،در شرایط پاشش چگالیثابت مدنظر،
پدیدههای گذربحرانی در هیچ موقعیتی از میدان جریان بهوقوع نمیپیوندند[.]50
شکل  7کانتورهای لحظهای و میانگینگیریشده زمانی مولفه عمود بر صفحه ورتیسیته میدان جریان انژکتور چگالیثابت
را نشان میدهد .برخالف انژکتور گذربحرانی ،بهنظر می رسد که ساختار هر سه الیه الیه برشی تقریبا مشابه با همدیگر است.
همچنین ،طول نفوذ و نرخ رشد آنها نسبتبه شرایط گذربحرانی بهترتیب بیشتر و کمتر است و ساختارهای گردابهای شدید
در میدان جریان مشاهده نمیشود.
)(a

)(b

Figure 8- A) Instantanous and B) time-averaged contours of the normal vorticity for the supercritical injector

شکل ( -8الف) کانتورهای ورتیسیته لحظهای و (ب) میانگینگیریشده زمانی برای انژکتور چگالیثابت

برای شناسایی و ارزیابی پدیدههای اصلی و غالبی که مسئول تولید و نابودی ورتیسیته در میدان جریان گذربحرانی
مسئله حاضرند ،بودجه ورتیسیته بهشرح زیر بررسی میشود[:]61
D
1
1
)  (.)u  (.u)  2 ( p)   ( .
Dt
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که در آن عبارت سمت چپ مشتق مادی ورتیسیته است .در سمت راست معادله ،عبارت اول کجشدگی/کشیدگی ورتیسته را
توصیف میکند .عبارت دوم نمایانگر اثر اتساع حجمی است که نشاندهنده تغییرات حجمی ناشی از تغییرات فشار است.
عبارت سوم گشتاور باروکلینیک تولیدشده در اثر غیرهمراستایی بردارهای گرادیان فشار و گرادیان چگالی را نشان میدهد.
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آخرین عبارت سمت راست معادله نیز مبین اثرات پخش لزج است .شکل  1و  01پروفیلهای شعاعی عبارات
میانگینگیریشده زمانی (و همچنین میانگینگیریشده در راستای مماسی) بودجه ورتیسیته را برای میدان جریان انژکتور
هممحور برشی گذربحرانی و فرابحرانی نشان میدهند .این دادهها در شش موقعیت محوری متوالی با فاصله بیبعدشده )*(Z
برابر با  9/1 ،2/0 ،0/2 ،1/1 ،-1/6و  5/1جمعآوری شدهاند .این موقعیتهای محوری با هدف تسخیر پدیدههای مهم در میدان
جریان نزدیک انژکتور انتخاب شدهاند.
)(b

)(a

)(d

)(c

)(f

)(e

Figure 9- Non-dimensionalized time-averaged vorticity budget profiles for the transcritical injector at 6 different axial locations

شکل  -9پروفیلهای بیبعدشده و میانگینگیریشده زمانی ورتیسیته انژکتور گذربحرانی در  5موقعیت محوری مختلف (گشتاور
باروکلینیک ___  ،اتساع حجمی __ __  ،کجشدگی/کشیدگی ورتیسته __ _  ،پخش لزج _ _)
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مطابق شکل -1الف ،از آنجایی که مقطع محوری اول هم در مجاورت صفحه خارجی مجرای داخلی انژکتور قرار گرفته
است و هم توسط دیواره مجرای خارجی محصور شده است ،اثرات موضعی گردابههای بازچرخشی ضعیفتر از حدیاند که
بتوانند عبارات بودجه ورتیسیته را در بین الیه های برشی داخلی و میانی تحت تاثیر بگذارند .از طرف دیگر ،فرصت کافی برای
پروفیلهای تند عبارات بودجه ورتیسیته وجود ندارد تا بتوانند در راستای شعاعی پخش شوند .از این رو ،عبارت گشتاور
باروکلینیک ،اتساع حجمی و کجشدگی/کشیدگی ورتیسیته در محدوده بین الیههای برشی داخلی و میانی مقادیر قابلتوجهی
ندارند .در شکل -1الف ،بهوضوح مشاهده میشود که الیهبندی شدید چگالی و محافظ حرارتی بهطور قابلمالحظهای اثرات
گشتاور باروکلینیک و اتساع حجمی را در الیه اختالطی شبهمایع داخلی ،نسبت به الیه اختالطی شبهگاز میانی محدود
میسازد[ .]59درواقع ،با فرض اینکه گشتاور باروکلینیک و اتساع حجمی توابع مستقیم تغییرات مکانی حجم ویژهاند ،اگرچه
گرادیان شعاعی الیه برشی داخلی تقریبا سهبرابر گرادیان شعاعی الیه برشی میانی است ،گشتاور باروکلینیک و اتساع حجمی
در الیه برشی شبهمایع حداقل یک مرتبه نسبتبه الیه برشی شبهگاز کوچکترند .این موضوع مشخصا حاکی از آن است که
سازوکارهای محدودکننده مربوط به الیهبندی شدید چگالی ،آنچنان که قبال صحبت شد ،فقط در محدوده الیه برشی شبهمایع
فعالاند و متعاقبا از شکلگیری گشتاور باروکلینیک و اتساع حجمی ،بهعنوان ابزارهایی برای تولید ورتیسیته ،ممانعت بهعمل
میآورند[ .]55،52،21،05رشد ناپایداری کلوین-هلمهولتز در الیه برشی شبهگاز ،برخالف عدم رشد الیه برشی شبهمایع،
بهصورت منطقی توسط این نتایج کمی قابلتوجیه است (به شکلهای  5و  8مراجعه شود) .در ادامه ،همچنان که در شکل
-1ب نشان داده شده است ،صرفنظر از پخششدگی شعاعی محدودی که برای تمام عبارات بودجه ورتیسیته رخ داده است
تفاوت قابلتوجهی بین پروفیل های مربوط به مقطع اول و مقطع دوم وجود ندارد و درنتیجه سازوکارهای فعال در الیه برشی
داخلی همچنان در مقابل توسعه یک الیه اختالطی پایدار مقاومت میکنند.
شکل -1ج اولین بسته از پروفیلهای شعاعی عبارات بودجه ورتیسیته را خارج از محدوده تورفتگی انژکتور نشان میدهد.
در این شکل بهوضوح مشاهده می شود که ساختار الیه برشی خارجی بسیار مشابه با ساختار الیه برشی میانی است .با وجود
این ،در الیه برشی خارجی ،بهلطف عدم وجود ناحیه بازچرخشی (مطابق شکل  ،)0شکلگیری امواج مربوط به ناپایداری
کلوین-هلمهولتز و لولهشدن متعاقب آنها بهشکل ساختارهای گردابهای ،نسبتبه الیه برشی میانی ،برجستهتر است .در مقطع
محوری سوم ،گردابههای بازچرخشی فعالتر شده و همچنان که در شکل -1ج قابل مشاهده است ،در کنار فرایند پخش
اغتشاشی ،اثرات قابلتوجهی بر پروفیل عبارات بودجه ورتیسیته در محدوده بین الیههای برشی داخلی و میانی دارد ،بهنحوی
که خواننده دیگر با تعدادی منحنی منظم که در امتداد لبههای انژکتور اوج میگیرند ،مواجه نیست .کمی پاییندستتر و در
موقعیت محوری چهارم مهمترین پدیده قابل مشاهده اوجگیری شدید سهم گشتاور باروکلینیک است (مطابق شکل -1د).
درواقع ،با حرکت از مقطع سوم به مقطع چهارم ،گردابههای ناحیه بازچرخشی بهشدت میدان جریان را تحت تاثیر قرار
میدهند[ .]01این موضوع با مقادیر قابلتوجه سهم کجشدگی/کشیدگی ورتیسته در شکل -1د مطابقت دارد .بنابراین ،در اثر
فعالیت قابلتوجه این گردابهها و همچنین در کنار ضعف شدید اثرات پایدارکننده محافظ حرارتی ناشی از شکست موضعی آن
(آنچنان که در زیربخش قبل گفته شد) ،الیهبندی شعاعی شدید در الیه برشی داخلی دیگر قادر به ممانعت از برهمکنش
سازنده بردارهای گرادیان چگالی و گرادیان فشار نبوده و از این رو سهم گشتاور باروکلینیک در حوالی امتداد لبه داخلی انژکتور
بهشدت اوج گرفته است.
در ادامه ،با فعالشدن عبارات مختلف بودجه ورتیسیته در سرتاسر راستای شعاعی ،گردابههای بزرگ و پرانرژی آزادنه
قادر به کشش پاکتهای پیشرانها به درون همدیگر و تسهیل فرایند اختالطاند .بنابراین ،همانگونه که در شکل -1ه-و
مشاهده میشود ،پروفیلهای شعاعی ناهموار و تند گشتاور باروکلینیک و اتساع حجمی ،بسیار هموارتر میشوند[.]58
همچنین ،در محدوده مربوط به دو مقطع محوری انتهایی ،شعاع تاثیر ناحیه بازچرخشی بهاتمام رسیده است و درنتیجه اثرات
کجشدگی/کشیدگی ورتیسته بهشدت کاهش یافته است.
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Figure 10- Non-dimensionalized time-averaged vorticity budget profiles for the supercritical injector at 6 different axial locations

شکل  -10پروفیلهای بیبعدشده و میانگینگیریشده زمانی ورتیسیته انژکتور چگالیثابت در  5موقعیت محوری مختلف (گشتاور
باروکلینیک ___  ،اتساع حجمی __ __  ،کجشدگی/کشیدگی ورتیسته __ _  ،پخش لزج _ _)

ارزیابی اجمالی شکلهای  1و  01نشان میدهد که مشخصات کلی بودجه ورتیسیته در انژکتورهای گذربحرانی و
چگالیثابت ،بهعلت کارکرد پدیدههای خاص شرایط گذربحرانی ،تفاوتهای اساسی باهم دارند .بهعبارت دیگر ،عمده
پیچیدگیهای منتسب به شرایط گذربحرانی در شرایط چگالیثابت وجود ندارند .در چنین شرایطی ،تفاوت در رفتار هرکدام از
عبارات بودجه ورتیسیته در فواصل شعاعی مختلف یا ناشی از تفاوت در سرعتهای ورودی است و یا ناشی از تفاوت در شرایط
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مرزی هندسی .برای مثال ،شکل  01نشان میدهد که عبارت گشتاور باروکلینیک در سراسر میدان جریان تقریبا ناچیز است.
همچنین ،از آنجایی که جریان تراکمناپذیر است ،رفتار عبارت اتساع حجمی بهشدت با ورتیسیته همبسته است و فقط مقادیر
خیلی بزرگ ورتیسیته قابلیت احیای آن را دارند .از آنجایی که نسبت شار تکانه الیههای برشی فقط تابعی از اختالف سرعت
جتهای داخلی و خارجی است ،ناپایداریهای هیدرودینامیکی بهوجودآمده بسیار ضعیفتر از انژکتور گذربحرانیاند (به
شکلهای  8و  7نگاه کنید) .درنتیجه ،مقدار عبارات اتساع حجمی و کجشدگی/کشیدگی ورتیسته در انژکتور گذربحرانی
حداقل یک مرتبه کوچکتر از مقادیر مربوطه در انژکتور چگالیثابتاند .مشابه انژکتور گذربحرانی ،خارج از ناحیه تورفتگی،
اثرات گردابههای بازچرخشی قابلتوجه بوده و بهشدت سهم کجشدگی/کشیدگی ورتیسته را در الیههای برشی داخلی و میانی
تحریک میکند(مطابق شکل -01ج-د) .نهایتا در مقاطع محوری انتهایی از شدت تغییرات شعاعی سهمهای مختلف بودجه
ورتیسیته کاسته میشود.

نتیجهگیری
در این مطالعه ،میدان جریان یک انژکتور هممحور برشی کرایوژنیکی در شرایط گذربحرانی با استفاده از روش LES

شبیهسازی شده و با استفاده از دادههای تجربی اعتبارسنجی شده است .بهمنظور لحاظکردن اثرات مقیاسهای کوچک میدان
آشفتگی از یک معادله دینامیکی گردابه-لزجتی برای مدل مقیاس زیرشبکه استفاده شده است .همچنین ،از معادله حالت
پنگ-رابینسون و اطالعات پایگاه داده  NISTبرای تخمین بهترتیب خواص ترمودینامیکی و خواص انتقالی استفاده شده است.
وجه تمایز و نوآورانه پژوهش حاضر نسبتبه مطالعات پیشین ،از هندسه یک انژکتور هممحور برشی واقعی برای شناسایی
دقیقتر فرایند اختالط است .نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که هسته پتانسیلی جت چگال داخلی بسیار بزرگتر از هسته
پتانسیلی جت خارجی است .این موضوع غالبا ناشی از اثرات قابلتوجه پدیدههای شبهجوشش و الیهبندی چگالی در ممانعت از
رشد پایدار الیه اختالطی مربوط به جت گذربحرانی ازطریق ایجاد یک محافظ حرارتی محصورکننده جت داخلی است .با وجود
این ،به لطف حساسیت بسیار زیاد ظرفیت گرمایی ویژه به تغییرات دما (در حوالی دمای شبهجوشش) ،نوسانات ناچیز دما قادر
به کاهش شدید مقادیر ظرفیت گرمایی ویژه و درنتیجه شکست موضعی محافظ حرارتی میشود که بهنوبه خود امکان عملکرد
سازوکارهای مولد ورتیسیته را بهوجود میآورد .نتایج نشان میدهد که بهمحض رشد عبارات بودجه ورتیسیته ،ناپایداری
کلوین-هلمهولتز سریعا فعال میشود و امواج مقیاسبزرگ مربوطه فرایند شکست جت چگالی داخلی را تسهیل میکنند .این
موضوع درباره الیهها ی اختالطی فرابحرانی (میانی و خارجی) صادق نیست .بدینمعنا که بهمحض خروج جریان از مجرای
خارجی جریان ،بهعلت اختالف چگالی قابلتوجه ،سازوکار تجزیهای مربوط به ناپایداری کلوین-هلمهولتز سریعا فعال شده و
ساختارهای بزرگ موجیشکل را ایجاد میکند که در مراحل بعدی لوله شده و در اثر سازوکارهای پخش اغتشاشی شکسته
میشوند .از این رو ،می توان نتیجه گرفت که سازوکارهای حاکم بر دینامیک فرایند اختالط در الیههای اختالطی داخلی
و خارجی تفاوت اساسی دارند و وجود الیه محافظ حرارتی (که منحصر به جتهای گذربحرانی است) نقشی جدی در
بهتعویقانداختن انتقال به رژیم اغتشاشی و کاهش کیفیت فرایند اختالط ایفا میکند .همچنین ،شبیهسازی انجامشده نشان
میدهد که در سرتاسر میدان جریان انژکتور گذربحرانی ،در مجموع بیشترین سهم بودجه ورتیسیته متعلق به گشتاور
باروکلینیک است .این موضوع با نتایج مطالعات پیشین در زمینه بررسی دینامیک الیههای اختالطی چگالی-متغیر گازی کامال
سازگار است .درواقع ،مطابق نتایج کمی و کیفی ارائهشده در این مطالعه ،کارکرد موثر گشتاور باروکلینیک عامل اصلی رشد
سریع ساختارهای بزرگمقیاس مربوط به ناپایداری کلوین-هلمهولتز و نهایتا شکست همبستگی آنها به ساختارهای ریزمقیاس
و انتقال به رژیم اغتشاشی توسعهیافته است .پس از آن عبارت کجشدگی/کشیدگی ورتیسیته و اتساع حجمی و نهایتا پخش
لزج در مراتب بعدی قرار میگیرند .گفتنی است که نقش مهم گردابههای بازچرخشی تشکیلشده در پشت لبه مجرای داخلی
انژکتور بر روی مولدهای ورتیسیته غیرقابل حذف بوده و عدم لحاظکردن آن (عدم درنظرگرفتن مجرای خارجی انژکتور) عمال
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 شایان ذکر است که با هدف تفکیک.امکان شناسایی دقیق میدان جریان یک انژکتور هممحور برشی واقعی را منتفی میکند
 میدان جریان در،اثرات هندسی انژکتور و اثرات فرایندهایی نظیر الیهبندی چگالی و شبهجوشش بر کیفیت فرایند اختالط
 نقش جدی عواملی نظیر گشتاور، از این رهاورد.شرایط پایه با میدان جریان در یک شرایط چگالیثابت مقایسه شده است
.باروکلینیک در ارتقا فرایند اختالط کامال مشهود است
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A numerical study has been performed to evaluate the cryogenic injection and mixing characteristics of a real
transcritical bi-shear injector. With this aim, a dynamic one-equation eddy-viscosity subgrid-scale model (for
large eddy simulation), the Peng-Robinson equation of state (for calculating the thermodynamic properties),
the NIST database (for estimating the transport properties) and the PISO algorithm (for velocity-pressure
coupling) have been used to analyze various features of the transcritical turbulent bi-shear flow. Observations
indicate that there is a good agreement between the results of the present work and previous experimental and
numerical studies. Simulations show that due to the remarkable effects of pseudo-boiling and density
stratification phenomena in preventing the sustained growth of the transcritical mixing layer, the potential
core of the inner dense jet is much longer than that of the outer jet. However, due to the high sensitivity of
isobaric specific heat to temperature, especially around the pseudo-boiling temperature, small temperature
fluctuations drastically reduce the isobaric specific heat and in turn result in local distortion and weakening of
the thermal shield. Subsequently, the vorticity generating mechanisms, including the baroclinic torque and
volume dilatation, catch up and efficiently enhance the mixing quality.
Keywords: Coaxial shear injector, Cryogenic injection and mixing, Transcritical condition, Density
stratification, Mixing layer
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