:پذيرش مقاله

1395/4/25

دريافت
:مقاله

67

1399/09/16 :دريافت مقاله
1400/04/01 :پذيرش مقاله

) پژوهشی- (علمی

شبیهسازی به روش شبکة بولتزمن سه بعدی از
نوسانات یک قطره آونگان در حال رشد
جابجایی و نوسانات سه بعدی غیر خطی یک قطره آونگان به صورت- معادله نیرو،در این مقاله
، كه به دلیل گرانش از انتهای لولة مویین آویزان است، رشد و جدایش قطره.عددی بررسی میشود
(با فرض نسبتهای چگالی و گرانروی باال و جریانهای دو فازی غیرقابل اختالط در نظر گرفته
 جدایش و نوسانات، از روش شبکة بولتزمن با زمان آرامش سه بعدی برای شبیهسازی رشد.میشود
 متوجه شدیم كه قطره در حال رشد همزمان سه رفتار كششی مختلف را نشان.قطره استفاده شد
35  حداكثر دامنه شتاب بدون بعد حدود. نشان داده شد كه قطره دارای شتاب نوسانی است.میدهد
 نتیجه گیری شد كه قطره هنگام رشد امواج صوتی را در باالدست. بود40 و فركانس بدون بعد حدود
 نوسانات عرضی با دامنه كم و با فركانس بدون بعد، اگرچه جریان در جهت گرانش بود.تولید میكند
. در طول رشد قطره تشخیص داده شد800  تا500
، نوسانات غیر خطی قطره، روش شبکة بولتزمن سهبعدی، جریان دوفازی:واژههای كلیدی
قطره در حال رشد
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In this work, the force-displacement equation and non-linear threedimensional oscillations of a pendant drop are investigated numerically.
The presented novel force-displacement function allows following the
dynamics of a pendant drop and realizing its elastic behavior. The
growth and detachment of drop, which is pending due to gravity from a
capillary tip, is considered (assuming high density and high viscosity
ratios and immiscible two-phase flows). The three-dimensional multirelaxation time lattice Boltzmann method (MRT-LBM) was used to
simulate the growth, detachment, and oscillations of the drop. It was
realized that the growing drop shows three different elastic behaviors
simultaneously (hardening, linear, and softening). It was shown that the
growing drop has oscillatory acceleration (in the direction of flow). The
acceleration had a maximum dimensionless amplitude of about 35 and a
dimensionless frequency of about 40. It was concluded that drop generates
acoustic waves upstream while growing. Although the flow was in the gravity
direction, low amplitude transverse oscillations with the dimensionless
frequency of 500 to 800 were detected during the drop growth.
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برهمكنش سیال-مایع در دنیای واقعی یعنی طبیعت و صنعت ،همه
جا وجود دارد .بنابراین ،قطرههای منفرد اغلب برای تعیین خصوصیات
سطحی سیال-مایع استفاده میشوند [ .]1مطالعه آنها به تحلیل
سیستمهایی با مرز یا دینامیک مشابه كمک میكند .به عنوان
نمونهای از مورد اخیر ،میتوان به شیر آب چکهای اشاره كرد كه یک
سیستم دارای نوسانات غیرخطی و حالت بینظم است [.]2-3
همچنین ،قطرات آونگان نوسانی ،یک سیستم مناسب برای تجزیه
و تحلیل دینامیک غیر خطی تشکیل میدهند [ .]4رفتار االستیک
غیر خطی قطرههای نوسانی بسیاری از محققان را متقاعد كرده است
كه مطالعة قطرة ارتعاشی برای توصیف سیستمهایی با ماهیت
غیرخطی و بینظم مفید است.
رویکردهای تجربی ،تحلیلی و عددی بسیاری وجود دارد كه
سعی در حل چنین مشکلی دارند .در این میان ،رویکردهای عددی
به طور فزایندهای مورد استفاده قرار گرفتهاند .بیشتر كارهای انجام
شده در این زمینه با حذف اثرات دینامیکی و فرض تعادل
ترمودینامیکی همراه بوده است .با این وجود ،این تالش ها منجر به
نتایج اساسی و قابل اجرا شده است .به تازگی ،عالقة اصلی محققان
در این زمینه بر تأثیر متقابل تأثیرات دینامیکی غالب متمركز شده
است .عالوه بر این ،مراحل در سیستمهای سیال-مایع دارای
مشخصات دینامیکی پیچیدهای هستند كه به بررسیهای نظری و
عملی نیاز دارند .به همین دلیل بررسی شکل گیری قطره ،نوسان و
جدا شدن از نوک لوله مؤیین از اهمیت ویژهای برخوردار است.
روش دینامیک سیاالت محاسباتی سنتی توسط بسیاری از
محققان برای بررسی رفتار قطره مورد استفاده قرار گرفته است.
محققان دینامیک قطره را به عنوان یک مسئلة چالش برانگیز در
هیدرودینامیک در نظر میگیرند كه بر پیچیدگی اثرات متقابل
مرزهای سیال-مایع تأثیر گذاشته است .در سال  ،1997تشکیل قطره
در نوک یک لوله عمودی ،غوطه ور شده نامحلول در یک مایع دوم،
با استفاده از روش انتگرال مرزی توسط ژانگ و استون ]5[ 1به
صورت عددی مورد مطالعه قرار گرفت .آنها تأثیر برخی از اعداد بدون
بعد بر رشد و جدایش قطرهها و اندازه ماهوارههای جدا شده را بررسی
كردند .آنها دریافتند كه برای نسبت گرانروی كوچکتر از  ،10هیچ
قطره بزرگ ماهوارهای تشکیل نمیشود .همچنین ،آنها جریان
یکنواخت خارجی را به سیستم اعمال و مشاهده كردند كه باعث
كاهش اندازه قطره میشود .یکی از نتایج قابل توجه آنها مربوط به
تأثیر اعداد كپیالری و باند در اندازه قطره و جدایش آن است.
در سال  ،1998یک مدل دینامیکی متقارن محوری جدید از
1. Zhang and Stone
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جدا شدن قطره در جوشکاری قوس فلز گاز توسط جونز2و همکاران
ارائه شد [ .]6آنها شبیهسازی عددی را با اندازه گیریهای آزمایشی
گسترده تصاویر جوش مقایسه كردند .آنها در مورد تغییرات كشش
سطحی قطرات به نتایج ارزندهای رسیدند .یک مشاهده كیفی در
مورد نیروی برگشتی اعمال شده توسط قطره جدا شده به باالدست
جریان انجام دادند .همچنین ،این پدیده قبالً در سال  1994توسط
فاینرمن و میلر ]7[ 3هنگام اندازهگیری دقیق جدا شدن قطره
گزارش شده بود .در سال  ،2000الو و مشایک ]8[4با استفاده از
شبیهسازی عددی محیط پرشده از گاز داغ ،گرمایش قطره نوسانی
را بررسی كردند .آنها مشاهده كردند كه گردابه ها بارزترین ویژگی
جریانهای حرارتی-مویرگی را نشان میدهند .تعداد و قدرت
گردابه ها با نحوه اختالل دما متفاوت بود .در سال ،2003
دیویدسون و كوپر وایت ]9[ 5از شبیهسازی عددی  VOFبرای
پیشبینی پویایی تشکیل قطره مایع رقیقكنندة برش در هوا از یک
روزنه دایرهای استفاده كردند .آنها تأثیر اعداد وبر ،فروود و آنسرج را
بر روی شکل ،جدایش و طول ضخامت قطره بررسی كردند.
كرامر6در سال  ]10[ 2004به طور گسترده ای تشکیل قطره
را در یک لوله مویین و همچنین در جریان كانال بررسی كرد .او
فهمید كه بهطورعمده پنج عدد مهم بدون بعد در فیزیک این مسئله
وجود دارد كه عبارتند از :عدد كپیالری ،عدد آنسرج ،عدد رینولدز،
عدد باند و عدد گرانروی .عالوه بر این ،كرامر ریزش پریودیک قطره
را مورد مطالعه قرار داد ،كه قبال توسط فاینرمن و میلر مورد مطالعه
قرار گرفته بود [ .]11كرامر نتیجه گرفت كه پس از جدایش قطره،
مایع باقیمانده باالدست شروع به لرزش و انتقال ارتعاش به قطره تازه
تشکیل شده میكند ،كه به نوبه خود بر جدا شدن آن تأثیر میگذارد.
در سال  ،2005فاونمی7و همکاران [ ،]12با استفاده از روش حجم
سیال برای مطالعه تشکیل قطره ،یک شبیهسازی عددی را با استفاده
از نرم افزار تجاری دینامیک سیاالت محاسباتی انجام داد .عالوه بر
این ،او یک مطالعه تجربی را با مقایسه این دو نتیجه انجام داد.

اخیرا طی دو دهه گذشته استفاده از روش شبکة بولتزمن برای
مطالعه رفتار قطره توجه محققان را به خود جلب كرده است .با توجه به
مرجع [ ]18میتوان گفت« :در مورد مشکالت جریان پیچیده كه نتایج
تحلیلی هنوز در دسترس نیست ،مقدار زیادی تالش عددی انجام شده
است .عالوه بر اهمیت تسخیر صحیح تغییر شکل و حركت مرز
مشترک در سیاالت دوفازی در دو دهه گذشته ،رویکردهای جدید
محاسباتی مانند روش هیدرودینامیک ذرات صاف و روش شبکة
بولتزمن نشان داده است كه بر بسیاری از موانع موجود در رویکردهای
مرسوم دینامیک سیاالت محاسباتی غلبه كرده است .در چنین
رویکردهایی ،مایع به صورت فرضی به ذرات كوچک گسسته میشود
(به جای گسستهسازی فضای حاوی آن ماده) .سپس ،با مدلسازی
ریاضی شبیه آنچه در دینامیک مولکولی استفاده میشود كه در آن
برخورد ذرات نیز در نظر رفته میشوند .چنین به نظر میرسد كه روش
شبکة بولتزمن روشی سودمند میباشد و لذا شبیهسازی عددی
جریانهای چند فازی با آن بسیار محبوب شده است».
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تیمگرن 8و همکاران [ ،]13در سال  ،2009با استفاده از
گسستهسازی مرتبة اول ،تشکیل قطرات روغن را به صورت
عددی و تجربی از یک لوله مویین منفرد با جریان متقاطع ،با

استفاده از آب به عنوان فاز دوم مطالعه كرد .آنها نتیجه گرفتند
كه افزایش سرعت جریان متقابل ،اندازه قطره را كاهش میدهد
و بالعکس .بوستویک و استین ]14[9مسئله خطی ارتعاشات قطره
مطالعه كردند .در سال  ،2013تشکیل قطره و جدایش آن از یک
لوله مویین تحت تأثیر جاذبه به طور گسترده توسط بیربراور10و
همکاران مورد مطالعه قرار گرفت [ .]15آنها با استفاده از روش
اجزا محدود زمان بحرانی مورد نیاز برای جدایش قطره را مطالعه
كردند .آنها دریافتند كه زمان مورد نیاز برای دفع قطره با سرعت
متوسط به طور نمایی كاهش مییابد .با این حال ،عدم وجود
نوسانات قطره در مطالعه آنها به چشم میخورد .در سال ،2015
كرباسچی11و همکاران [ ]16یک مطالعه تجربی و عددی
گسترده در مورد تشکیل قطره ،نوسان و جدا شدن انجام دادند.
مطالعه آنها اندازهگیریهای آزمایشی كشش سطحی قطره بود.
با این حال ،آنها هیچ نتیجهای در رابطه با فركانس طبیعی قطره
گزارش نکردند .در سال  ،2016نورانیدوست12و همکاران []17
اثرات ویسکوزیته مایعات بر پویایی قطره و شکلگیری آن را در
یک جریان متقارن به صورت عددی بررسی كردند.
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در سال  ،2009فخاری و رحیمیان ]19[13از روش شبکة
بولتزمن برای شبیهسازی قطره تحت جریان گاز استفاده كردند.
آنها با استفاده از اعداد رینولدز و وبر مطالعهای مفصل و گسترده
انجام دادند .یک سال بعد ،آنها با مطالعه كشش سطحی ،اثرات
بخارگاز و گرانروی قطره ،اعداد اتووس ،مورتون و ارشمیدس را
در سقوط آزاد یک قطره در لولهای متقارن بررسی كردند [.]20
بعداً آنها شبیهسازی قطره خود را با روش شبکة بولتزمن با زمان
آرامش چندگانه گسترش دادند .در سالهای  2013تا ،2017
فخاری و همکاران [ ]25-22یک مدل مناسب برای جریانهای
چند فازی به نام مدل میدان فاز بقایی كه به طور كامل دینامیک
قطره را در بر میگیرد ،ایجاد كردند .همچنین ،آنها دینامیک قطره
را در تماس با مرزهای جامد بررسی كردند .همچنین،
شیخاالسالم و همکاران با شبیهسازی قطره به روش شبکة
بولتزمن كارهای با ارزشی در زمینه تحریک قطره با امواج
آكوستیک انجام دادند [.[26-29

 -3مدل فیزيكی
در این پژوهش ،شکلگیری ،نوسان و جدا شدن یک قطره آونگان
منفرد در انتهای یک لوله مویین را شبیهسازی شده است .فرض
میشود كه این مایعات هم دما ،نیوتنی ،غیرقابل تراكم و
همسانگرد است .جریان غیردایم و انتقال جرم بین دو فاز صفر
است .در آغاز ،فاز سنگین در ناحیه وجود ندارد و رشد قطره با
تزریق مایع آغاز میشود .ادامه این روند در نهایت منجر به جدا
شدن قطره میشود .شکل  1نمایشی شماتیک از این مدل
فیزیکی را نشان میدهد.

 -4مدل عددی
در دو دهه گذشته ،بسیاری از تحقیقات بر روی دینامیک قطره با
استفاده از روش شبکة بولتزمن انجام شده است .اخیراً ،یک مدل
برای جریانهای چند فازی به نام مدل میدان فاز بقایی ایجاد
شده است [ .]25-22در این بخش ،توضیح مختصری دربارة
روابط و معادالت هیدرودینامیکی مورد استفاده در مدل فاز بقایی
ارائه شده است.
 -4-1معادالت تسخیر مرز مشترک
دو روش شناخته شده برای استخراج روابط وجود دارد كه عبارتند
از :معادله كاهن-هلیارد ]30[14و معادله آلن-كاهن .]31[15برای
معادله كاهن-هلیارد صرف نظر از خاصیت بقای جرم باید
گسستهسازی مشتق مرتبه چهارم انجام گیرد كه توجه ویژهای را
میطلبد .در حالی كه معادله آلن-كاهن فقط شامل گسستهسازی
مشتق مرتبه دوم است .به طرز جالب توجهی ،چیو و لین]32[16
هر دو مزیت معادالت كان-هلیارد و آلن-كاهن را با هم تركیب
كردند .در مدل بقایی كه توسط [ ]25برای سیستمی حاوی سیال
دوجزئی غیرقابل تراكم معرفی شده است ،معادله حاكم برای تعقیب
جبهه به صورت زیر [ ]23است:
φ
    φu  
t
 
4

   M  φ  φ(1  φ)nˆ   ,
W

 

()1

كه در آن φ ،متغیر میدان فاز مرز پخش با مقدار صفر در فاز سبکتر
و یک در فاز سنگینتر u ،بردار سرعت ماكروسکوپی t ،زمانW ،
ضخامت رابط M ،تحرک و ̂ nبردار یکه عمود بر مرز مشترک است
كه جهت مثبت آن به سمت فاز سنگین تر باشد .بنابراین داریم:
φ
.
φ

()2

nˆ 
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همچنین ،فرض میشود كه ) φ(xبه صورت زیر تعریف میشود:
()3

شكل ( :)1شماتیک یک قطره آونگان.

 x  x  
1 

0 
φ(x)   1  tanh 
  ,



2 
 W 2  

كه در آن مشخصات میدان فاز تعادل در  x0واقع شده است و به
عنوان یک شرط اولیه برای  φحاصل از به حداقل رساندن انرژی
یک سیستم استفاده میشود [ .]33ژاكمین ]34[ 17برای اعمال
3
4
5
6
7

. Fakhari and Rahimian
. Allen–Cahn
. Cahn–Hilliard
. Chiu and Lin
. Jacqmin

1
1
1
1
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زاویة تماس  θدر یک مرز جامد ،شرایط تر شدن را پیشنهاد كرد.
توجه داشته باشید  φwمیدان فاز در دیواره و  n̂wبردار یکه دیوار
است ،یعنی:
()4

nˆ w  φ xw  Θφw (1  φw ),

()5

2β
cos θ ,
κ
W
κ  3σ ,
2
12σ
β
,
W

Θ

كه در آن σ ،كشش سطحی است.

برای یک جریان چندفازی همدمای تراكمناپذیر ،معادالت ناویر-
استوكس عبارتند از [:]35
ρ
  ρu  0,
t

() 6

 u

ρ   u u   p 
 t






  μ u  (u)T   F,

كه در آن ρ ،چگالی موضعی مایع μ ،ویسکوزیته موضعی مایع و
 pفشار ماكروسکوپی است .همچنین F ،نیروی خارجی است كه
به سیال وارد میشود .در این مطالعه ،نیرو از دو قسمت تشکیل
شده است:
() 8

F  Fs  Fb ,

كه در آن Fb ،نیروی حجمی و  Fsنیروی كشش سطحی است.
ژاكمین [ ]34رابطة زیر را برای نیروی كشش سطحی پیشنهاد
كرد:
() 9

Fs  μφφ,
Fb   ρH  ρL  G,

كه در آن G ،شتاب گرانش ρH ،و  ρLبه ترتیب چگالی فاز سنگین
تر و سبک تر هستند .توجه داشته باشید كه چگالیها و نیروها
موضعی هستند.

 -5روش عددی
در پژوهش از روش شبکة بولتزمن ارایه شده برای میدان فازی
بقایی پیشنهاد شده توسط فخاری و همکاران [ ]36برای حل

) hα (x, t )  hαeq (x, t
,
τφ  1 2

()11

كه در آن τφ ،زمان آرامش فاز مورد نظر hα ،تابع توزیع میدان فاز
و  eαمجموعه سرعت ماكروسکوپی است .در این مدل ،تابع توزیع
تعادل برای میدان فاز عبارت است از:

M4
h  φΓα  wα 2  φ(1  φ)  eα  nˆ  ,
cs  w

eq
α

كه در آن،
()13

2


 eα  u  eα  u  u  u 

Γα  wα  1  2 
 2  ,
cs
cs4
2cs 



و  cs = c / -3سرعت صدا wα ،ضرایب وزنی و  Mتحرک سیستم
است كه به زمان آرامش به صورت زیر مرتیط میشود [:]37
M  τφ cs2 t.

()14

معادلة ( )11در دو مرحله حل میشود :برخورد و انتشار .پس از
مرحله انتشارمیدان فاز به صورت زیر به روز میشود:
φ  hα .

()15

α

چگالی با استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود:
ρ  ρL  φ( ρH  ρL ).

()16

برای یک جریان چند فازی تقریباً غیرقابل تراكم معادله شبکة
بولتزمن [ ]38عبارت است از:
gα (x  eα t , t  t )  gα (x, t ) 

()17

Ωα (x, t )  Fα (x, t ),

كه در آن g̅α ،تابع توزیع هیدرودینامیکی است و  Ωαیک عملگر
برخورد است .باز هم ،این معادله را میتوان با استفاده از رویکرد
جریان-برخورد حل كرد .در معادلة ( Fα ،)17جمله نیرویی است
كه برابر است با [:]25
()18

Fα  t  Γα  wα  ρH  ρL  cs2  Γα μφ 

 eα  u   φ  tΓα  eα  u   Fb .

با استفاده از مدل زمان آرامش چندگانه برای عملگر برخوردΩα ،

عبارت است از:
()19

ˆ  g  g eq  ,
Ωα  M1SM
α
α

بهار  /1400دوره چهارم  /شماره ( 1دوره پنجم ،پیاپی )16

 Fbبه صورت زیر است:
()10

hα (x  eα t , t  t )  hα (x, t ) 

()12

 -2-4معادالت هیدرودينامیكی

() 7

معادالت تعقیب مرز مشترک و هیدرودینامیک استفاده شده است.
ثابت میشود كه معادله شبکة بولتزمن زیر میتواند معادلة ( )1را
برای میدان فازی بقایی [ ]39-37را بازیابی كند كه عبارت است
از:
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و برای محاسبه تابع توزیع تعادلی داریم:

 -7اعتبارسنجی مدل عددی

()20

Fα
,
2

()21

gαeq  pwα  ρcs2  Γα  wα  .

gαeq  gαeq 

كه در آن M ،یک نگاشت متعامد است كه فضای فیزیکی را بر
روی فضای ممنتوم مینگارد و ̂ Sماتریس قطری آرامش است.
پس از حل معادلة( )17و با به دست آوردن  ،g̅αمیتوان خواص
هیدرودینامیکی را با استفاده از معادالت زیر محاسبه كرد [:]25
()22
()23

1
t
g e  (Fs Fb ),
2  α α
2ρ
ρcs α
t
( ρH  ρL )cs2u  φ.
2

u

آزمون آرامش قطره مکعبی شکل با كشش سطحی ،σ = 0.001
نسبت تراكم برابر با  0.1و تحرک برابر با  0.2برای مطالعه كد
كامپیوتر انجام شد .یک قطره مکعبی شکل با  46واحد شبکه در
وسط یک میدان محاسباتی  90 × 90 × 90قرار گرفت .از شرایط
مرزی متناوبی در مرزهای اطراف استفاده شد .تغییر شکلهای
قطره برای برخی از مراحل زمانی در شکل  3نشان داده شده
است .همانطور كه انتظار میرفت ،تغییرات شکل قطره به شکل
كروی پایان مییابد .شکل  4كانتور كسر حجمی قطره در حال
رشد را به نمایش گذاشته است.

p  gα 
α

 -6اعمال شرط مرزی
در ناحیة محاسباتی ،از سه شرایط مرزی مختلف استفاده شده
است (شکل  .)2برای مرزهای ورودی و خروجی ،روش درونیابی
پیشنهادی چن18و همکاران [ ]40استفاده شد .ایده اصلی روش
پیشنهادی استفاده از یک الیة شبکه در كنار ورودی و خروجی
ناحیه محاسباتی است .قسمت غیر تعادلی توابع توزیع ناشناخته
در این الیههای اضافی با برونیابی (درجه دوم) مقادیر تابع توزیع
در حوزه جریان محاسبه میشود .برای لوله و دیوارههای جامد
سمت چپ ،از یک شرط مرزی برگشت به عقب استفاده شد .برای
دیوارهای باال و پایین ،از شرایط مرز لغزش آزاد استفاده شد.
شكل ( :)3آزمون آرامش قطره مکعب برای شبکه  )a 90×90×90در گام
زمانی )b ،t = 0در گام زمانی )c ،t = 2000در گام زمانی t = 8000و  )dدر
گام زمانی.t = 20000
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شكل ( :)2شرط مرزی استفاده شده در ناحیه محاسباتی.

شكل ( :)4كانتور كسر حجمی قطره در حال رشد.
8
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 -8اعتبارسنجی نتايج
ژانگ و باساران19آزمایشهای گستردهای در مورد تشکیل و جدا
شدن قطرهها انجام دادند و تغییرات ضخامت گردن قطره را در
مقابل زمان تشکیل قطره برای آب در هوا نشان دادند [.]41
نمودار ژانگ و باساران در كنار نمودار حاصل از این تحقیق در
شکل  5نشان داده شده است .مالحظه میشود كه روند تغییرات
نیروی كشش سطحی در حال رشد قطره آونگان در هر دو نمودار
یکسان است .همچنین ،جونز [ ]42نشان داد كه نیروی كشش
سطحی ماهیتی غیر خطی دارد .جونز دریافت كه در آغاز تشکیل
قطره ،نیروی كشش سطحی افزایش مییابد و پس از آن در یک
نقطه خاص شروع به كاهش میكند .این نتیجهگیری به خوبی با
نتیجه این تحقیق در مورد تغییر نیروی كشش سطحی مطابقت
دارد .مکانیک پدیده تر شدن به طور تجربی توسط گنس20مورد
مطالعه قرار گرفت [ .]43گنس از یک قطره روغن سیلیکون روی
شیشه استفاده كرد .او نشان داد كه تغییر نیروی كشش سطحی
به گونهای است كه از سه منطقه مجزا (سخت شونده ،شبه خطی
و نرم شونده) در هنگام رشد قطره تشکیل شده است .نمودار گنس
در كنار نمودار حاصل از این تحقیق در شکل  6نشان داده شده
است .همانطور كه مشاهده میشود ،انطباق مناسبی بین روندهای
دو منحنی وجود دارد .در توضیح علت تغییرات نیروی كشش
سطحی با رشد قطره میتوان گفت كه در طول رشد قطره ،زاویه
تماس بین قطره در حال رشد و نوک لوله مویین شروع به افزایش
میكند .افزایش زاویه تماس باعث افزایش مولفه عمودی نیروی
كشش سطحی میشود كه وزن قطره راخنثی میكند .روند
افزایش مولفه عمودی نیروی كشش سطحی تا زمانی كه زاویه
تماس  90درجه شود (مولفه عمودی نیروی كشش سطحی) كه
انتهای ناحیه سخت شدن است ،ادامه دارد .با افزایش زاویه تماس
به بیش از  90درجه ،مولفه عمودی نیروی كشش سطحی شروع
به كاهش میكند (آغاز ناحیه نرم شونده) .این روند آنقدر ادامه
مییابد تا منجر به جدایش قطره شود.

شكل ( :)5مقایسه روند تغییرات مركز جرم قطره در حال رشد با نتایج
ژانگ و باساران [.]41

شكل ( :)6مقایسه روند تغییرات مركز جرم قطره در حال رشد با نتایج
گنس [.]43

شكل ( :)7مقایسه روند تغییرات مركز جرم قطره در حال رشد با نتایج
نظری و همکاران [.]44

9
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2
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یکی از كارهای تجربی اخیر توسط نظری21و همکاران
انجام شده است [ .]44در این كار تجربی ،آنها پروفیل های
قطره در حال رشد را با استفاده از یک دوربین پرسرعت بررسی
كرده و منحنی تولید كرده اند كه مركز جرم قطره را نسبت به
زمان رشد و تشکیل قطره مرتبط می كند .نمودار نظری و
همکاران در كنار نمودار حاصل از این تحقیق در شکل 7
نشان داده شده است كه جابجایی نیرو در حال رشد را توصیف

می كند .در سال  ،2006هون22و همکاران [ ]45نشان دادند
كه اولین مود نوسانی قطره آونگان ،در حالت نوسان عرضی
قرار دارد ،كه با نتایج این مقاله در مورد وجود نوسانات عرضی
یک قطره آونگان در حال رشد مطابقت دارد.
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 -9نتايج و بحث
در این بخش به ارایه نتایج بدست آمده میپردازیم .نوسانات قطره
در دو راستای طولی و عرضی بررسی شدهاند .نتایج حاصل از این
نوسانات با شکلهای مناسب توضیح داده شدهاند.
 -9-1نوسانات طولی در خالل رشد قطره
با توجه به شبیهسازی عددی سه بعدی شکلگیری قطره ،در كل
روند تشکیل قطره دارای شتاب نوسانی در جهت جریان است.
نتیجه عددی چنین شبیهسازی در شکل  8نشان داده شده است،
كه در آن مسیر یک توده قطره در حال رشد مركز نشان داده شده
است .سرعت قطره را میتوان از روی دادههای شکل  8كه در
شکل  9رسم شده است ،به صورت عددی ارزیابی كرد .همانطور
كه مشاهده میشود ،قطره در حال رشد دارای یک سرعت نوسانی
است .همچنین ،با بهرهگیری از دادههای شکل  9میتوان شتاب
قطره را به صورت عددی محاسبه كرد (شکل  .)10از شکل 10
مشخص است كه قطره نیز دارای شتاب نوسانی است .حداكثر
دامنه شتاب بدون بعد حدود  35و فركانس بدون بعد حدود 40
است .با توجه به اینکه قطره یک محیط االستیک است ،این
شتاب نوسانی میتواند نماینده یک نیروی نوسانی باشد كه با
ارسال امواج آكوستیک بر جریان باالدست تأثیر میگذارد.

شكل ( :)10شتاب بی بعد مركز جرم قطره در حال رشد بر حسب زمان بیبعد.

 -9-2نوسانات طولی در خالل رشد قطره
طبق نتایج بدست آمده از شبیهسازی سه بعدی ،نوسانات در جهت y

و  zوجود دارند .با این حال ،دامنه آنها بسیار كم و فركانس آنها در
مقایسه با نوسانات طولی باال است .این نوسانات فركانسی در حدود
 500تا  800دارند (فركانس بدون ابعاد) .این واقعیات در شکل 11
برای جهتهای  yو  zنشان داده شده است.

شكل ( :)11جابجایی عرضی بی بعد مركز جرم قطره در حال رشد بر حسب
زمان بیبعد.

 -10نتیجهگیری
شكل ( :)8خط مسیر مركز جرم قطره در حال رشد.
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شكل ( :)9سرعت بی بعد مركز جرم قطره در حال رشد بر حسب زمان بیبعد.

در این مقاله ،ما نوسانات سه بعدی یک قطره آونگان را به صورت
عددی بررسی كردهایم .نشان داده شد كه گرچه جریان در یک
بعد است ،اما نوسانات عرضی نیز در هنگام رشد یک قطره ایجاد
میشوند .همچنین ،مشاهده شد كه دینامیک قطره آونگان در
حال رشد دارای ماهیت غیر خطی است .عالوه بر این ،نشان داده
شد كه مركز جرم افت در حال رشد دارای شتاب نوسانی است كه
میتواند امواج صوتی را در باالدست تولید كند .در این تحقیق ،با
معرفی یک معادله جدید رفتار االستیک غیرخطی قطره آونگان
بررسی شد .این معادله به طور كامل مشخصات دینامیکی قطره
آونگان (از شروع رشد تا جدا شدن) را بیان میكند .عالوه بر این،
این معادله امکان بررسی رفتار االستیک قطره آونگان در ناحیه
سخت شونده و نرم شونده با استفاده از نقطه عطف را فراهم
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میكند .مطالعه رشد قطره نشان داد كه جداشدگی قطره در نقطه
ماكزیمم این معادله هنگامی رخ میدهد كه قطره با عبور از نقطه
عطف به منطقه نرم شونده وارد میشود.
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