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یک روش عددی کامالً ضمنی برای شبیهسازی جریان دوفازی در یک کانال عمودی با
استفاده از مدل شار رانشی
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 پایداری. در این مقاله جریان دوفازی در یک کانال عمودی با استفاده از مدل شار رانشی به صورت کامالً ضمنی شبیهسازی شده است:چکیده
 تاکنون از روش نیوتون برای حل دستگاه معادالت غیرخطی. دقت مرتبهی دوی نتایج نسبت به زمان از مزایای این روش است،بدون شرط و همچنین
 فقدان همگرایی آن بدون حدس اولیهی خوب و تشکیل.حاصل از گسستهسازی کامالً ضمنی معادالت میدانی مدلهای فیزیکی استفاده شده است
 روشی کامالً ضمنی برای، با استفاده از الگوریتم سیمپل، در این مقاله. معضالتی را برای پژوهشگران در این زمینه ایجاد کرده است،ماتریس ژاکوبین
 پارامترهای، برای محدودهی وسیعی از شرایط. این روش معضالت مذکور در روش نیوتون را ندارد. ارائه شده است،شبیه سازی جریان دوفازی
، همانطور که انتظار میرفت، با توجه به نتایج. توافق خوبی با نتایج تجربی و نرمافزار ریلپ دارند،کلیدی ترموهیدرولیکی محاسبه شده با این مدل
.دقت مدل ارائه شده نسبت به زمان از مرتبهی دو است و نیاز به محدودیت گام زمانی برای حفظ پایداری ندارد

 شاررانشی، روش کامالً ضمنی، جریان دوفازی:کلیدواژهها
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Abstract: In this paper, a two phase flow in a vertical channel is simulated implicitly using the drift flux
model. Unconditional stability and also second order accuracy in time are advantages of the fully implicit
approach. So far, Newtonʼs method has been used for solution of the nonlinear system of equations arising
from the fully implicit discretization of the physical field equations. Lack of convergence robustness
arising from the weak initial guess and the Jacobian matrix construction, have created some difficulties for
researchers. In this article, using the SIMPLE algorithm, a fully implicit model for simulation of the two
phase flow is provided. The model does not have the two mentioned drawbacks of the Newtonʼs method.
For a wide range of conditions, the key thermo-hydraulics parameters obtained by the present model are in
good agreement with both the experimental data and the RELAP code results. Based on the performance
assessment, the model has a second order accuracy in time and the time step need not be limited to
maintain stability.
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 .1مقدمه

که برای حل آن به تشکیل حدس اولیهی خوب و استفاده از

مدلسازی جریانهای دوفازی در تحلیل شرایط کاری و حوادث

روشهایی تحت عنوان روشهای "جهانیسازی" نیاز دارد و

راکتورهای هستهای به خصوص راکتورهای آب جوشان ،اهمیت

این موضوع مخصوصاً در مسائل دوفازی که تعیین حدس اولیهی

به سزایی دارد .از اواسط سال  6311تاکنون ،تعداد بسیاری نرم-

مناسب نیاز به یک سری شبیهسازیهای اولیه دارد ،به پیچیدگی

افزار از جمله ریلپ( )6و تریس( )8برای آنالیز ترموهیدرولیکی

مسئله میافزاید؛  )8برای اجرای این روش ،مسئلهی تشکیل

راکتورهای هستهای توسعه یافتهاند .در این نرمافزارها ،روشهای

ماتریسی تحت عنوان "ژاکوبین"

()9

عددی نیمهضمنی

()1

()2

که شامل مشتقات اول

که دقت نتایج را به مرتبهی یک محدود

معادالت غیرخطی حاصل از گسستهسازی ،نسبت به مجهوالت

میکنند استفاده میشوند .همچنین برای حفظ پایداری این روشها،

مسئله است ،پیش میآید و محاسبهی آن به دو روش ممکن

رعایت شرط کورانت -فردریش -لوی( )4ضروری است [.]6

است :اول ،تخمین عددی مشتقات که بسیار زمانبر بوده و نیاز به

با توسعهی کامپیوترها ،امکان استفاده از روشهای عددی

حافظهی زیادی برای ذخیرهسازی دارد .دوم ،مشتقگیری تحلیلی

پیشرفتهتر مهیا شده است .اخیراً تالشها به منظور استفاده از

که در مسائل پیچیدهی دوفازی با حضور روابط تجربی پیچیده

روشهای کامالً ضمنی( )5بیانکنندهی موفقیت و توانمندی این

برای

نوع روشها بودهاند [ .]8اهمیت شبیهسازیهای کامالً ضمنی در

مدلسازی دقیق فیزیکهای مرتبط با این مسائل کار بسیار سختی

مسائل دوفازی مخصوصاً در حالت گذرا عبارتند از )6 :یک

است؛  )9با فرض تشکیل ماتریس ژاکوبین ،حل دستگاه معادالت

حادثه یا حالت گذرا در راکتورهای هستهای میتواند از لحاظ

خطی حاصل ،خود چالش برانگیز است زیرا ماتریس ژاکوبین،

زمانی ،گذاری در محدودهی خیلی سریع تا خیلی کند داشته

حاصل از معادالت میدانی مدلهای فیزیکی از نوع ماتریسهای
()3

باشد .بنابراین توسعهی روشی که محدودیت گام زمانی نداشته

پراکنده

باشد میتواند بسیار سودمند باشد .گزینهای که برای این منظور

داده شد تا از مشکالت مربوط به تشکیل ژاکوبین اجتناب شود،

وجود دارد روش کامالً ضمنی است؛  )8دقت محاسبات با

اما اجرای این روش نیز با سختیهایی همراه است از جمله اینکه

استفاده

از

است .اخیراً روش نیوتون مستقل از ژاکوبین توسعه

()61

روشهای

موفقیت این روش قویاً به توسعهی یک پیششرطساز

کارا

نیمهضمنی در بُعد زمان از مرتبهی یک است ،در حالی که در

وابسته است و تکنیکهای پیششرطسازی نیز خود به کاربرد

روشهای کامالً ضمنی از مرتبهی دو خواهند بود؛  )9مدلهای

مورد نظر وابستهاند و در بعضی موارد تولید آن گران و سخت

مورد استفاده در بحث جریانهای دوفازی (مثل مدل سرعت

است .همچنین در روش نیوتون مستقل از ژاکوبین ،از تقریب

رانشی و مدل انتقال جرم فازی) تابع پیچیدهای از حالت سیالاند

ضرب بردار در ماتریس ژاکوبین استفاده میشود که مقداری

که

خطا به این روش اِعمال میکند [.]2 ،8

شبیهسازی ضمنی آنها بسیار سودمندتر خواهد بود [.]1-9

در این پژوهش ،هدف شبیهسازی کامالً ضمنی یک جریان

با استفاده از روشهای کامالً ضمنی برای گسستهسازی

آب جوشان در یک کانال عمودی است .در این راستا ،با توجه به

معادالت حاکم بر فیزیک مورد نظر ،دستگاه معادالت غیرخطی

ماهیت تکراری بودن( )66روش سیمپل ،یک روش عددی کامالً

حاصل میشود که حل آن همواره با چالش همراه بوده است [.]8

ضمنی توسعه داده شد که مشکالت روش نیوتون را ندارد.

پژوهشهای انجام شده در این راستا ،به روشهایی چون

بنابراین ،حل معادالت با دقتی از مرتبهی دو در بُعد زمان و بدون

برای خطیسازی دستگاه معادالت غیرخطی گسسته

محدودیت شرط پایداری کورانت -فردریش -لوی مرتبط با

()1

نیوتون

شده به روش کامالً ضمنی متکی بوده است که مشکالتی

روشهای نیمه ضمنی ،انجام میشود.

عدیدهای را به همراه دارد .از جملهی مشکالت میتوان به موارد

برای مدلسازی جریانهای دوفازی ،دو مدل کلی شار

کرد.

رانشی( )68و مدل دو سیالی( )69وجود دارند .مدل شار رانشی که

 )6روش نیوتون در اکثر موارد با مشکل همگرایی مواجه میشود

برای اولین بار زوبر و فیندلی ( )6315آن را توسعه دادند [،]3

زیر

اشاره

66
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معادلهی تکانهی مخلوط:

برای تخمین کسر بخار در سیستمهای دوفازی مناسب است .این

2
mv m 
l
  g

mv m 2  
V dj  

t
z
z  1   g  m  g



مدل به طور گسترده در پژوهشهای هستهای استفاده شده است



(به عنوان مثال در نرمافزار ریترن و ترک) [ .]66 ،61طالبی و

f
P
 m g z  m mv m v m
z
2D
()9

همکاران ( )8168با استفاده از مدل شار رانشی ،جریانهای
دوفازی حالت گذرا را در یک کانال عمودی مطالعه کردهاند
[ .]68در نرمافزار تپینز ،معادالت میدانی مدل شار رانشی با
استفاده از روش گاوس -سیدل حل شدند [ .]69همچنین مدل





معادلهی انرژی -آنتالپی مخلوط:

شار رانشی در تحلیل زیرکانالها در شبکهی سوخت راکتورهای
آب سبک استفاده شده است .به عنوان مثال خان و یی ( )6325از

q '' 
m hm 

  m hmv m   W h 
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مدل شار رانشی برای توسعهی یک نرمافزار آنالیز زیرکانال
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راکتورهای آب جوشان استفاده کردند [ .]64از آنجاکه نتایج
نرمافزارهای کامپیوتری پیشرفتهای که براساس این مدل توسعه
یافتهاند در روند صدور مجوز استفاده میشوند [ ،]69حل دقیق

()4

این مدل اهمیت بسیاری دارد.

در معادالت ( )6تا ( )4متغییرهای فشار ،سرعت مخلوط،

 .2مدل شار رانشی

آنتالپی مخلوط و کسر بخار متغییرهای اولیه هستند که از طریق

 1.2معادالت حاکم

حل دستگاه معادالت حاصل از گسستهسازی ،محاسبه میشوند.

مدل شار رانشی ،مخلوط را به جای دو فاز جداگانه ،به عنوان
یک کل در نظر میگیرد .ایشی و هیبیکی ( 8119و  )8111مدل

 2.2روابط تکمیلی

شار رانشی چهار معادلهای یکبُعدی را توسعه دادند [.]61 ،65

با متوسطگیری روی سطح ،اطالعات مربوط به تغییر متغییرها در

مدل شار رانشی یکبُعدی در حالت گذرا را میتوان برحسب

راستای عمود بر جهت جریان در یک کانال اساساً از دست

چهار معادلهی میدانی شامل دو معادلهی پیوستگی ،یک معادلهی

میروند .بنابراین در مدل شار رانشی ،استفاده از مدلها و روابط

تکانهی مخلوط و یک معادلهی انرژی مخلوط به صورت زیر بیان

تجربی برای پیشبینی متغییرهای حالت ،سرعت رانشی ،آهنگ

کرد [:]69 ،68 ،1

تبخیر و اصطکاک دوفازی ،ضروری است .برای محاسبهی

معادلهی پیوستگی مخلوط:

متغیرهای حالت مورد نیاز به عنوان مثال آنتالپی و چگالی فاز مایع

() 6

و بخار ،از روابط گزارش شدهی انجمن بینالمللی برای خواص

m 

 mv m  
t
z

آب و بخار( ،)64که به صورت تابعی از دما و فشار یا آنتالپی و
فشار هستند ،استفاده شد [ .[61برای محاسبهی دماهای فازی
( Tlو  )Tgدو گزینه وجود دارد :یکی اینکه دماهای فازی با هم

معادلهی پیوستگی فاز پراکنده (بخار):

برابر باشند و دیگر اینکه فاز گاز در حالت اشباع در نظر گرفته
شود .همانطور که هیرت و همکاران [ ]62اشاره کردند ،تفاوت

()8

  


  g l
V dj



m
g




 g  gv m  

z
z



 g  g

چشمگیری بین این دو وجود ندارد .بنابراین در این مطالعه ،فاز

t

گاز در حالت اشباع در نظر گرفته شد .به این ترتیب

 l  l  P ,T که  Tخود به صورت  T  T  P, hl محاسبه می-
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کنترلی به گونهای انتخاب شود که مرزهای فیزیکی بر مرزهای

شود .بنابراین با توجه به روابطی که انجمن بینالمللی برای

خواص آب و بخار گزارش کرده است میتوان  lرا به

حجم کنترلی منطبق باشند .در دینامیک سیاالت محاسباتی،
()65

است که در آن

صورت تابعی از فشار و آنتالپی مایع به دست آورد .آنتالپی مایع

شبکهی انتخابی یک شبکهی جابهجا شده

نیز از رابطهی زیر به دست میآید:

پارامترهای فشار ،آنتالپی و کسر بخار در گرههای داخل حجم
کنترلی ،و سرعت یا دبی در گرههای مرزی حل میشوند .با

() 5
hm  x g h g
1 x g

انتگرالگیری بر روی حجم کنترلی و استفاده از روش کامالً
ضمنی بازگشتی اویلر برای زمان ،معادالت غیرخطی حاصل می-

hl 

شوند .در روش دینامیک سیاالت محاسباتی ،از روابطی به نام
توابع محدودساز برای انتقال پارامترها به نقاط مورد نظر استفاده

برای محاسبهی  hgو   gنیز از روابط اشباع آنها استفاده می-

میشود که در این مقاله از روش خالف جریان( )61که متداول-

شود hg  hgs  p  :و   g   gs  p و نهایتاً   mاز رابطهی زیر

ترین آنهاست استفاده شده است .نهایتاً معادالت گسسته شده به

به دست میآید:

صورتهای زیر است:
معادلهی پیوستگی مخلوط:

m  1   g  l   g l

()1

Δz   mv m i  1   mv m i  1 

برای پیشبینی اُفت فشار اصطکاکی در جریانهای دوفازی،

n 1

n 1

2

2

m in 1  m in
Δt

()1

رابطهی سان و میشیما [ ]63براساس صحتسنجیهای انجام شده
با استفاده از دادههای وسیع تجربی بهترین گزینه است [ .]81در

معادلهی پیوستگی فاز پراکنده (بخار):

رابطه با پیشبینی آهنگ تبخیر در ابتدا نیاز به محاسبهی آهنگ

 g i   g  g i
n 1

n

تبخیر روی دیواره و انتقال جرم مرزی است .از مدل الهی []86



برای تعیین آهنگ تبخیر روی دیواره ،و از مدل ارائه شدهی
اندرسون و همکاران ( )8111برای محاسبهی انتقال جرم مرزی

n 1
1
2

   g  gv m 

n 1

1
2
n 1

i

Δz    g  gv m 

Δt

i

n 1

  g  g 1 
  g  g l

V dj   
V dj   in 1Δz 

 m
 i  1  m
i 1
2

2

استفاده شده است [ .]88از آنجا که این روابط تابعی از رژیم

g



()2

جریان هستند بنابراین از معیار انتقال رژیمهای جریان اندرسون و
همکاران ( )8111استفاده شده است [ .]88برای محاسبهی کیفیت

معادلهی تکانهی مخلوط:

بخار ،مدل لوی [ ]89و نهایتاً برای سرعت رانشی ،مدل چکسال-

 mv m i  1   mv m i  1
n 1

n

Δz   mv mv m i   mv mv m i 1 
n 1

n 1

للوچه به کار گرفته شدهاند [.]84
 .3روش حجم محدود و روش بازگشتی اویلر برای

n 1

2

2
f

  m m v m  Δz   m n 11 g z Δz 
i
2
D

i  1
2

گسستهسازی معادالت
اولین قدم در روش حجم محدود ،تقسیم فضای فیزیکی به

n 1



حجمهای کنترلی است .برای این کار ابتدا گرههایی در فضا در
نظر گرفته میشود .مرزهای (یا وجوه) احجام کنترلی ،بین گره-

2

n 1

حجم کنترلی احاطه میشود .معمول است که در مرزها ،حجم

معادلهی انرژی -آنتالپی مخلوط:
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های مجاور قرار دارند [ .]85بنابراین هر گره با یک سلول یا

Δt

2

یک روش عددی کامالً ضمنی برای شبیهسازی جریان . . .
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با توجه به اینکه در روش سیمپل ،معادالت به کمک یک
الگوریتم تکرار حل میشوند [ ،]81 ،85معادالت به این ترتیب
خطی شدند که جمالت شامل پارامترهای اولیه در یک طرف

 1.3جفتسازی فشار و سرعت

تساوی ،و بقیه در طرف دیگر تساوی قرار داده شدند .برای

در الگوریتم سیمپل برای جفتسازی فشار و سرعت از

محاسبهی ضرایب مرتبط و جمالتی که در طرف دیگر تساوی

معادلهی سرعت به صورت زیر استفاده میشود [:]81

قرار داده شدهاند ،از مقادیر پارامترها در تکرار قبل (نه گام زمانی

ابتدا مقداری برای فشار به صورت * Pحدس زده میشود،

قبل) استفاده شد .بنابراین ،در معادالت گسسته شده ،به جای

سپس با استفاده از معادلهی تکانهی ( ،)3سرعت تقریبی *vm

 ، n  1از  k  1برای مرحلهی تکرار جدید ،و  kبرای مرحله-

محاسبه میشود:

ی تکرار قبلی استفاده شد .در روش سیمپل معادلهی تکانه و
پیوستگی مخلوط از طریق روشهای جفتسازی فشار -سرعت

k



k
v m* k 11   m 1v m i  v m* k 11   P *i 1  P *i  


i
 i 2  i 2 
2


که توضیح داده خواهد شد حل میشوند .برای پارامترهای کسر

k


Δz 
 m k 1
  m 1v m i 1 
 i  2 Δt  i  2



بخار و آنتالپی مخلوط با استفاده از معادالت ( )2و (:)61
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معادلهی پیوستگی فاز پراکنده (بخار):
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()66

از آنجا که * Pو * vmمقادیر حدسی برای فشار و سرعت

معادلهی انرژی-آنتالپی مخلوط:

هستند ،باید آنها را تصحیح کرد:
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()64

P  P* P

() 65

v m  v m*  v m

m k






اگر فرض کنیم * Pو * vmحدسهای نزدیکی از مقادیر

1
i
2

P

k


Δz 
k
 m 1
  v

 i  2 Δt  m i  21 m i 1 

k

واقعی  Pو  vmباشند ،هر دو دسته متغیر باید در معادلهی سرعت






صدق کنند .با جاگذاری هر دو دسته متغیرها در معادلهی سرعت،
و تفریق دو معادلهی حاصل ،رابطهی زیر به دست میآید:
k
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 2.3روش سیمپل

وراستیج و همکارانش ( )6331روش سیمپل را که از نوع
روشهای تکرار است ارائه کردهاند [ .]81 ،85در این روش ابتدا
یک حدس اولیهی برای متغیرهای اولیهی مسئله نیاز است که

در روش سیمپل از جملهی اول سمت راست چشمپوشی

برابر با مقادیر به دست آمده در تکرار قبل در نظر گرفته میشود.

میشود و نهایتاً رابطهی زیر برای تصحیح سرعت به دست می-

سپس پارامترهای دیگر که در معادالت ظاهر میشوند با استفاده

آید:

از روابط و مدلهای تکمیلی به دست میآیند .با قرار دادن این

 Pi 1   Pi 






1

k


Δz 
 m k 1
  v

 i  2 Δt  m i  21 m i 1 




1
2

i

* v m

1
2

i

متغیرها در معادالت گسستهسازی شده ،ابتدا معادلهی تکانه حل،

vm

و سرعت محاسبه میشود .از آنجا که در این معادله برای فشار
یک مقدار حدسی در نظر گرفته شد ،بنابراین معادلهی پیوستگی
برقرار
نمیشود .در نتیجه با استفاده از معادلهی ( )64مقدار تصحیحی

()61

برای فشار ،و با استفاده از معادلهی ( )69مقدار تصحیحی برای

همانطور که دیده میشود ،برای استفاده از رابطهی فوق به

سرعت به دست میآید .این روند تا همگرایی متغیرهای سرعت

  Pنیاز است .در روش سیمپل رابطهی تصحیحی برای فشار با

و فشار تکرار میشود .سپس این مقادیر در بقیهی معادالت قرار

توجه به این موضوع به دست میآید که متغیرهای فشار و

داده ،و دو پارامتر دیگر یعنی آنتالپی مخلوط و کسر بخار تعیین

سرعت ،عالوه بر معادلهی سرعت باید در معادلهی جرم مخلوط

میشوند .این فرایند در هر گام زمانی آنقدر تکرار میشود تا تمام

نیز صدق کنند .با جاگذاری رابطهی تصحیحی سرعت در معادله-

پارامترهای اصلی یعنی فشار ،سرعت مخلوط ،آنتالپی مخلوط و

ی پیوستگی جرم مخلوط ،رابطهی زیر برای جملهی تصحیحی

کسر

بخار

فشار به دست میآید:

همگرا شوند .الگوریتم سیمپل در شکل  6نشان داده شده است.

()62
A P i ,i  Pi  A Pi ,i 1 Pi 1  A Pi ,i 1 Pi 1  S Pi

که در آن:
65

یک روش عددی کامالً ضمنی برای شبیهسازی جریان . . .

مربوط به کسر بخار هدف ،صحتسنجی پارامترهای دیگری که

شروع

خروجی مدل را تشکیل میدادند ،شامل  νm ،hmو  hرا دربردارد.
بنابراین از روش دوم صحتسنجی ،یعنی مقایسه با یک نرمافزار
معتبر ،استفاده شد .نرمافزار ریلپ [ ]83از جمله افزارهای بسیار قوی

:حدس اولیه

و محبوب در شبیهسازی ترموهیدرولیک راکتورهای هستهای است
و در مراحل مختلف طراحی راکتورهای هستهای آب سبک استفاده

حل معادلهی سرعت

میشود .پژوهشهای گستردهای نیز در رابطه با صحتسنجی این
نرمافزار در منابع گزارش شدهاند که نشان از توانمندی آن در شبیه-

محاسبهی جملهی تصحیحی فشار

سازی راکتورهای هستهای آب سبک و مخصوصاً جریانهای آب
جوشان است [ .]96 ،91دگال و چاکر ( )8161یک بررسی در مورد
توانمندی این نرمافزار در شبیهسازی دوفازی در یک لولهی عمودی
انجام

تصحیح فشار و سرعت

دادهاند که مؤید توانمندی آن در شبیهسازیهای موردنظر است
[ .]98این نرمافزار برای مدلسازی جریانهای دوفازی ،یک معادله-
ی حالت و پنج معادلهی دیفرانسیلی را با فرض تعادل ترمودینامیکی

خیر

همگرا؟

حل
میکند .این معادالت شامل معادالت پیوستگی مخلوط ،تکانه،

بله

آنتالپی مخلوط و دو معادلهی پیوستگی برای هر فاز است .برای این

حل بقیهی معادالت
خیر

محاسبات ،نرمافزار ریلپ از یک روش نیمهضمنی استفاده میکند.
برای صحتسنجی نتایجی که گزارشهای تجربی برای آنها در
دسترس نبود ،در این مقاله ،از نرمافزار ریلپ استفاده شده است.

همگرا؟

چهار حالت مختلف برای صحتسنجی نتایج از آزمایشهای

بله

بارتولومی انتخاب شدند .این حالتها به گونهای انتخاب شدهاند که

پایان

محدودهی وسیعی از شرایط شامل فشار بین  4/5تا  ،64/ 1 MPaدبی
بین  311تا  8164 kg/m8sو شار گرمایی دیواره بین  921تا

شکل  .1الگوریتم سیمپل.

 6111 kW/m8را در برداشته باشند .در جدول  6حالتهای

 3.3صحتسنجی

قسمت نهایی کار صحتسنجی نتایج است .سه روش کلی برای

موردنظر و شرایط مربوط ارائه شدهاند .برای حدس اولیه در حالت

صحتسنجی یک مدل عددی جدید وجود دارد )6 :مقایسهی نتایج

پایدار از شرایط مرزی مندرج در جدول  6استفاده شد ،بنابراین

با دادههای تجربی؛  )8مقایسهی نتایج با نتایج حاصل از شبیهسازی

وابستگی مکانی پارامترها در حدس اولیه در نظر گرفته نشد .با

مسئلهی مورد نظر به وسیلهی یک نرمافزار معتبر؛  )9مقایسهی نتایج

وجودی که یک حدس اولیهی خام استفاده شده است ،مدل کامالً

با حل تحلیلی مسئله .از آنجا که حل تحلیلی مسئلهی پیچیدهی

ضمنی توسعه داده شده در این مقاله با مشکل همگرایی مواجه نشد.

دوفازی بسیار طاقت فرسا و اغلب غیرممکن است ،دو روش اول به
طور گسترده استفاده میشوند .بارتولومی و همکاران []82 ،81

 .5نتایج و بحث

کارهای تجربی بسیاری انجام دادهاند و نتایج ارائه شدهی آنها در

 1.5نتایج مدلسازی حالت پایدار

بسیاری از مقاالت برای صحتسنجی مدلهای دوفازی استفاده می-

در شکل  8نتایج فشار ،دما و سرعت با نتایج کد ریلپ مقایسه شده-

شوند

اند .الزم به توضیح است که روند تغییرات فشار ،دما و سرعت در

[ .]68 ،1دادههای گزارش شدهی آنها تنها شامل کسر بخار برحسب

حالتهای مورد مطالعه ،تفاوت چشمگیری نداشته است و نکتهای با

کیفیت تعادلی است .در این مقاله عالوه بر صحتسنجی نتایج

رسم تمامی آنها عاید نمیشود .بنابراین نتایج برای این سه متغیر در
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یک نمودار و تنها برای حالت مورد مطالعهی اول ارائه شده است.

مقاله فرض میشود که فاز بخار در حالت اشباع و فاز مایع در دمایی

همانطور که مشاهده میشود ،روند تغییرات فشار در دو مورد

کمتر از دمای اشباع باشد .دمای فاز مایع در این مقاله با استفاده از

شبیهسازی با نرمافزار ریلپ و روش کامالً ضمنی سیمپل یکسان

روابط

انجمن

است .اما اختالف اندک میتواند مربوط به تفاوت مدلهای اُفت

بینالمللی برای خواص آب و بخار به صورت تابعی از فشار و

فشار باشد .تغییرات فشار از مرتبهی یک هزارم مگاپاسکال است که

آنتالپی مایع محاسبه شده است .نتایج نشان داده شده در شکل 8

در مقایسه با فشار سیستم بسیار ناچیز است .در حالت پایدار ،طبق

برای دما ،توافق بسیار خوبی با نتایج ریلپ دارد .مهمترین پارامتر در

معادلهی پیوستگی (قانون بقای جرم) ،دبی (حاصلضرب جرم

جریانهای دوفازی ،کسر بخار است .در شکل  ،9نتایج کسر بخار،

مخلوط در سرعت مخلوط) در طول کانال ثابت میماند .جرم

دادههای تجربی و نتایج شبیهسازی ریلپ برحسب کیفیت بخار برای

مخلوط به روش توضیح داده شدهی قبلی ]روابط ( )5و ( [)1به

حالتهای مختلف نشان داده شده است .همانطور که در شکل

صورت تابعی از فشار و آنتالپی به دست میآید که با توجه به

مشاهده میشود ،نتایج کسر بخار تطبیق خوبی با نتایج تجربی و

کاهش فشار و افزایش دما باید کاهش یابد .بنابراین چگالی کاهش

نتایج ریلپ دارند .اختالف اندک میتواند به دلیل ماهیت تصادفی

مییابد و با توجه به کاهش چگالی ،سرعت مخلوط طبیعتاً افزایشی

جریانهای دوفازی باشد .تطبیق خوب نتایج کسر بخار در مقایسه با

میشود که شکل  8نیز مؤید این موضوع است .روند پیشبینی شده

دادههای تجربی مؤید صحت مدلهای مورد استفاده و دقت روش

در روش سیمپل که در این مقاله توسعه داده شده است و نتایج

توسعه داده در این مقاله است.

شدهی

گزارش

ریلپ بسیار مشابهاند .همانطور که پیشتر توضیح داده شد ،در این
جدول  .1حالتهای مختلف تجربی
فشار

دبی

دمای ورودی

شار گرمایی دیواره

قطر ترموهیدرولیکی

طول

()bar

()kg/m8s

()K

()kW/m8

()m

()m

6

12

332

586

441

1/168

6/5

[]81

8

612

311

518

6691

1/168

6/5

[]81

9

641

8164

545

6111

1/168

6/5

[]81

4

45

311

569

921

1/184

8

[]82

شماره حالت

8/5

روش سیمپل

1/261

سرعت ()m/s

1/215

ریلت

1/211

1/5

روش سیمپل

°
6/5

6

1/5

1/135
6/5

°

فاصله )(m

6

1/5

فاصله )(m
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°

فشار ()MPa

6

1/265

ریلت

8

6/5

مرجع

یک روش عددی کامالً ضمنی برای شبیهسازی جریان . . .
511

551

دما ()K

541

591

ریلت
روش سیمپل

581

6

6/5

°

1/5
فاصله )(m

شکل  .2مقایسهی دما ،سرعت و فشار محاسبه شده با روش سیمپل و نتایج نرمافزار ریلپ برای حالت .6

1/1

1/1

1/4

کسر بخار

1/2

1/2

1/4

1/8

1/8

°
1/18

-1/16

-1/14

-1/11

°
°

1/61

-1/61

-1/61

-1/81

کیفیت تعادلی بخار

کیفیت تعادلی بخار

1/1

1/1

کسر بخار

1/2

1/2

1/4

1/8

1/8

°
1/18

-1/19

-1/12

-1/69

کسر بخار

6

6

1/4

کسر بخار

6

6

°

-1/62

1/16

-1/18

-1/15

کیفیت تعادلی بخار

کیفیت تعادلی بخار

شکل  .3مقایسهی کسر بخار محاسبه شده با روش سیمپل با دادههای تجربی ] [81و نتایج نرمافزار ریلپ.

محاسبه شد .واضح است که محدودهی تغییر نتایج برای این
در نهایت برای بررسی استقالل نتایج از تعداد گرهها ،نمودار

پارامتر از مرتبهی صدم است که از مرتبهی حداکثر خطای نتایج

استقالل از شبکه در شکل  4ارائه شده است .برای رسم این

تجربی ارائه شدهی بارتولومی یعنی  ±1/14کمتر است [،81 ،1

نمودار ،مقدار خروجی کسر بخار به عنوان متغیر کلیدی در شبیه-

.]82

سازیهای دو فاز برای تعداد گرههای  41 ،81 ،61 ،5و 21
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1/92

1/95992

(ب)

1/91

1/95999

1/94
1/99
1/98

کسر بخار در خروجی

1/95

1/95982
1/95989
1/95962

1/96

1/95969

1/9
611

21

11
41
تعداد گرهها

81

°

1/11 1/12

شکل  .5نمودار مستقل از شبکه.

 .6تغییرات نتایج محاسبات کسر بخار در آخرین گره و آخرین

رانشی را به صورت کامالً ضمنی حل میکند ،انتظار میرود

گام زمانی در روش سیمپل توسعه داده شده به عنوان یک

نتایج برحسب متغیر زمان ،دقتی از مرتبهی  8داشته باشد و گام

روش کامالً ضمنی از مرتبهی صد هزارم است ،در حالی که

زمانی محدود به حدکورانت -فردریش -لوی نباشد .برای بررسی

این مقدار برای روش نیمهضمنی مورد استفاده در نرمافزار

این موضوع فرض شده است که در حالت  6ارائه شده در جدول

ریلپ از مرتبهی هزارم است .این موضوع بیانگر وابستگی

 ،6توان از  411تا  441kWطی  61sافزایش یابد .کسر بخار در

کمتر نتایج به گام زمانی انتخابی در روش کامالً ضمنی

انتهای حالت گذرا و در آخرین گره برحسب دیفرانسیل زمانی

است.

در شکل  5نشان داده شده است .نمودار مشابه برای نرمافزار

 .8روش توسعه داده شده در این مقاله ماهیت کامالً ضمنی

ریلپ برای مقایسهی دو روش ،یکی کامالً ضمنی توسعه داده

دارد ،بنابراین گام زمانی به حدکورانت -فردریش -لوی

شده در این مقاله ،و دیگری نیمهضمنی مورد استفاده در نرمافزار

برای حفظ پایداری محدود نیست .در حالی که گام زمانی

ریلپ ،ارائه شد و حد کورانت -فردریش -لوی در نمودارها

در روش نیمهضمنی مورد استفاده در نرمافزار ریلپ به دلیل

نشان داده شد تا نوآوری کار انجام شده در شبیهسازیهای ضمنی

غیرضمنی بودنش برای حفظ پایداری به حدکورانت-

بارزتر شود .طبق این دو نمودار نتایج زیر حاصل میشود:

فردریش -لوی محدود است .از فواید روشهای کامالً

1/94161

(الف)

y=8E-15x8-2E-15x+1/9416

میتوان با توجه به نوع حالت گذرا ،گام زمانی را به اندازهی
کسر بخار در خروجی

1/94114

کافی بزرگ انتخاب کرد و نتایج قابل قبولی با این گام
زمانی به دست آورد.
 .9روند تغییرات نتایج حاصل برای کسر بخار در آخرین گره
و آخرین گام زمانی در روش کامالً ضمنی توسعه داده

1/94118

R8=1/3259
8/5

ضمنی نسبت به روشهای نیمهضمنی آن است که به راحتی

1/94112
1/94111

8

1/14 1/15 1/11
گام زمانی )(s

(ب) نرمافزار ریلپ.

با توجه به اینکه مدل ارائه شده در این مقاله ،معادالت شار

6/5
گام زمانی )(s

1/19

1/18

1/16

°

1/95912

شکل  .1کسر بخار در خروجی نسبت به گام زمانی( ،الف) سیمپل،

 2.5نتایج مدلسازی حالتهای گذرا

6

کسر بخار در خروجی

1/91

1/5

°

شده ،یک روند مشخص است به طوری که میتوان به

1/94111

راحتی یک تابع درجهی دو روی آن برازش کرد در حالی
که این روند در مورد روش نیمهضمنی یک روند یکنواخت
نیست .این مسئلهی مرتبهی دو ،دقت روش توسعه داده شده

63
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در این مقاله را در بُعد زمان نشان میدهد که علت آن

ν

سرعت )(m/s

ماهیت کامالً ضمنی این روش است.

P

فشار )(Pa

* qشار گرمایی ( )W/m
 Tدما )(K
زمان )(s
t

 .1نتیجهگیری
در این مقاله با استفاده از الگوریتم سیمپل که یکی از الگوریتم-

 Vdjسرعت رانشی )(m/s
 Zراستای محوری )(m

های متداول در دینامیک سیاالت محاسباتی است ،مدلی برای
محاسبهی پارامترهای ترموهیدرولیکی یک جریان دوفازی در

عالئم یونانی
 αکسر بخار

یک کانال عمودی ارائه شده است .در این مدل ،معادالت شار
رانشی دوفازی که شامل چهار معادلهی پیوستگی جرم ،تکانه،

δ

آنتالپی و کسر بخار است به روش کامالً ضمنی گسستهسازی ،و

Γ

یک دستگاه معادالت غیرخطی حاصل شد .با استفاده از الگوریتم

Δ

سیمپل ،دستگاه معادالت غیرخطی ،خطیسازی و حل شد .در

ξ

این روش برای خطیسازی نیازی به تشکیل ماتریس ژاکوبین

ρ

نیست و بنابراین مشکالت مربوط در این روش ظاهر نمیشود و

جملهی تصحیحی
انتقال جرم مرزی ()kg/m9.s
عملگر تفاضلی
محیط گرم شده )(m
چگالی ((kg/m9

همگرایی نتایج ،آنچنان که برای روش نیوتون انتظار میرود،

زیرنویس
 gفاز بخار
 lفاز مایع

شده نسبت به زمان از مرتبهی دو بوده است و گام زمانی در این

 mمخلوط
 Wدیواره

وابسته

به

8

حدس

اولیهی خوب نیست .با توجه به نتایج شبیهسازی ،دقت مدل ارائه
مدل برای پایداری ،محدود به شرط پایداری نیست .برای
محدودهی وسیعی از شرایط مدلسازی شده ،پارامترهای کلیدی

باالنویس
 iشمارهی گرههای محوری
 kشمارهی تکرار
 nگام زمانی
* متغییر حدسی

ترموهیدرولیکی ،سازگاری خوبی با نتایج تجربی و نرمافزار
ریلپ دارند .تطابق خوب نتایج با دادههای تجربی و نتایج نرمافزار
ریلپ ،صحت مدل ارائه شده را تصدیق میکند.

پینوشتها

فهرست عالئم

1. RELAP
2. TRAC
3. Semi-Implicit
)4. Courant-Friedrichs-Lewy (CFL
5. Fully Implicit
6. Newton Method
7. Globalization
8. Jacobian Matrix
9. Sparse Matrix
10. Preconditioner
11. Iterative
12. Drift Flux Model

عالئم التین
 Aماتریس ضرایب
 Dقطر )(m
 fضریب اصطکاک

 gzبردار گرانش ()m/s8
 hآنتالپی )(J/kg
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