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ٌچکیذ
ٝبذتٙ ٔىب٘یه سیبالت ضٝٙاٖ یىی اظ ٔسبئُ والسیه زض ظٔیٛٙ ػٝ ث،ُ اظ ٔحیظ ٔترّرٜ سیبَ زض وب٘بَ پط ضسٝ یبفتٝسؼٛخطیبٖ ت
ٖاٛٙ ػٝ زاضسی ثِٝ ٔؼبز.بیی استٖٞیٗ خطیبٙغیف چٛ تٜ ضسٝبذتٙبی ضَٞ اظ ٔس،یٕطٟضضٛىٕٗ فٙ ثطیٚ ٕٗىٙ ثطی، ٔسَ زاضسی.زٛٔیض
ْىٕٗ تطٙ ثطیِٝ زض ٔؼبز. استٝ خبٔس ٔترّرُ ضىُ ٌطفتٝ ضجىٚ َی اغغىبوی ثیٗ سیبٚ ثط اسبس تططیح ٘یطِٝپطوبضثطزتطیٗ ٔؼبز
ٝ یه تطْ زضاي زضخ،یٕطٟضضٛبیت تطْ فٟ٘  زضٚ زٛ ٔیضٝ زاضسی اضبفِٝ ٔؼبزٝوس ثٛیط استٚ ٘بِٝ تطْ الپالسیٗ زض ٔؼبزٝ ٔطبث،ٝظیتٛیسىٚ
.سْٙ ٘بضی اظ تبثیط خبٔس ثط سیبَ ضا ثیبٖ ٔیوٚز
،ِٝ ٔسأٜیژٚ اثغ ٔتؼبٔسٛ تٝػٕٛ ثب ٔؼطفی ٔد،چهٛج وٛٔ  یه تحّیُ ٔدب٘جی ثطای ٘بپبیساضی ذغی سیبَ زض اػسازٝ ضٕٗ اضائِٝزض ایٗ ٔمب
.ا٘سٜ ضسٝیٕط ثط ایٗ ٔمبزیط اضائٟضضٛیٗ تبثیط ضطیت فٕٙچٞ ، اظاء ٔمبزیط ٔرتّف ػسز زاضسیٝج ثحطا٘ی ثٛٔ  سطػتٚ ِسظٛٙٔمبزیط ضی
. استٜ ضسٝش اضائٚ وبضایی ضٚ بستٙٔ  ثیبٍ٘ط زلت،ٖ ٘تبیح ثب ٘تبیح سبیط ٔترػػبٝٔمبیس
.َ؛ ٘بپبیساضی خطیبٖ سیبٝیبفتٝسؼٛیٕط؛ خطیبٖ تٟ فطض-ٕٗىٙ ٔحیظ ٔترّرُ؛ ثطی:کلمات کلیذی
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Abstract
Analysis of developed fluid flow in a porous channel is one of the classical problems of fluid mechanics. The
Darcy model, Brinkman and Brinkman Forchheimer are the most well-known models for describing such
flows. Among those, Darcy equation is the most simple model which widely is used to describe the relation
of frictional force between fluid and porous solid network. In Brinkman equation, the viscosity term -same to
Laplacian term in the Navier Stokes equation- is added to the Darcy equation. Eventually, according to the
solid effect on the fluid, Forschimmer term expresses a quadrature drag term.
This paper, presents an asymptotic analysis for linear fluid instability for small wave numbers by introducing
set of orthogonal eigenfunctions and resulted critical Reynolds Numbers and critical wave velocities for
different values of the Darcy number. Likewise the current paper, presents the effect of the Forchheimer
coefficient on these values. Compared to results of other researchers, accuracy and efficiency of the
proposed method is depicted.
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 -1مقذمٍ
ٔؼبزِ ٝزاضسی پطوبضثطزتطیٗ ٔؼبزِ ٝخٟت ثیبٖ خطیبٖ سیبَ
زض ٔحیظ ٔترّرُ است [ .]1ثب تٛخ ٝثٔ ٝحسٚزیتٞبی
ایٗ ضٚش ثٚ ٝیژ ٜثٙٔ ٝظٛض تػحیح تبثیط ٘یطٚی اغغىبن
سیبَ ثب ضجى ٝخبٔس ٔحیظ ٔترّرُ ،فٛضضٟیٕط ٔؼبزِٝ
زاضسی ضا ثٟجٛز ثرطیسٔ .یتٛاٖ ٌفت ،ػجبضت افعٚز ٜضسٜ
زض ٔؼبزِ ٝفٛضضٟیٕط ،سجت غیطذغی ضسٖ ٔؼبزِ ٝثطیٙىٕٗ
ٔیضٛز [.]1
ٔ٘ٛبف ٕٞ ٚىبضاٖ [٘ ،]2طبٖ زاز٘س و ٝتبثیط تطْ
ایٙطسی زض خطیبٖ سیبَ زض ٔحیظ ٔترّرُ تحت ضطایغی
ٔ ٟٓذٛاٞس ثٛز .زض ٔسبئّی اظ لجیُ ،ثبظیبثی چب٘ ٜفت وٝ
خطیبٖ ٘فت تٛسظ ثربض پطفطبض ٞسایت ٔیضٛزٍٙٞ ،بٔی وٝ
ٌطازیبٖ فطبض ثسیبض ظیبز ثبضس یب زض حبِت خطیبٖ سیبَ
چٍبَ ،تطْ ایٙطسی ٔٛثط ذٛاٞس ثٛز.
سبثطا ٔب٘یبٔ ٚ ٛضخب ٌٛپبَ [ ،]3خطیبٖ سیبَ پط فطبض
ٕٞطا ٜثب ٌطازیبٖ فطبض ثبال ضا ثب زض ٘ظطٌطفتٗ ٚیسىٛظیتٝ
ٚاثست ٝث ٝفطبضٔ ،سَسبظی  ٚثطضسی وطز٘س .وب٘بٖ  ٚضخب
ٌٛپبَ [ٕٞ ،]4چٙیٗ خطیبٖ سیبَ پطفطبض ضٚی یه غفحٝ
ضیتزاض ثب ٌطازیبٖ فطبض ظیبز ٘بضی اظ خبشث ٝضا ثطضسی
وطز٘س ٘ ٚتبیح ایٗ ثطضسی٘ ،طبٌٖط ٌستطش الیٔ ٝطظی ثٛز
و ٝزض آٖ چطذص تٕطوع یبفت ٝاست .زض ٞط ز ٚثطضسی،
خطیبٖ پبیب  ٚثٚ ٝاسغ ٝفطْ ٚیژ ٜفطؼ ضس ٜاظ تطْ ایٙطسی
غطف ٘ظط ضس ٜاست.
ٚفبئی  ٚویٓ یه حُ تحّیّی ثطای خطیبٖ آضاْ سیبَ
زض ٖٚیه وب٘بَ حبٚی ٔحیظ ٔترّرُ اضائ ٝوطز٘س [ .]5زض
ایٗ ٔسَ فطؼ ضس ٜثٛز و ٝالیٔ ٝطظی تب ٔطوع وب٘بَ
ٌستطش ٕ٘ییبثسٔ .مبیس ٝایٗ حُ ثب حُ ػسزی٘ ،طبٌٖط
تغبثك ذٛة ٘تبیح است ،اِجت ٝزض غٛضتی و ٝػسز زاضسی
وٛچىتط اظ یه ثبضس [ .]6زِیُ ایٗ ٔٛضٛع ،افعایص
ضربٔت الیٔٝطظی ٔٙٔٛتٔٛی ث ٝزِیُ افعایص ػسز زاضسی
است [.]7
٘یّس ٕٞ ٚىبضاٖ [ ،]8یه پبسد تحّیّی زیٍط ثطای
ٕٞبٖ ٔسأِ ٝثس ٖٚثٟطٌٜیطی اظ تمطیت الیٔٝطظی اضائٝ
ٕ٘ٛز٘س .ثطذالف پبسد اضائ ٝضس ٜتٛسظ ویٓ ٚ ٚفبئی ،ایٗ
پبسد ثطای خطیبٖ ثب ػسز زاضسی ثعضيتط اظ یه وبضثطزی
است  ٚثطای خطیبٖٞبی ثب ػسز زاضسی وٛچىتط اظ یه ثٝ
زِیُ افعایص ذغب زض ٔحبسج ٝا٘تٍطاسی ٖٛػسزی ؤ ٝجٙبی
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ایٗ پبسد ضا تطىیُ ٔیزٞس ،اظ زلت ٔٙبسجی ثطذٛضزاض
٘یست.
ثطضسی خطیبٖ آضفت ٝزض ٔحیظٞبی ٔترّرُ ٘یع ،اظ
ٔٛضٛػبت ٔٛٔ ٟٓضز ثطضسی تٛسظ ٔحممبٖ زض ایٗ حٛظٜ
ضٙبذتٔ ٝیضٛز .آٚضأٙى ٚ ٛوٛظ٘تسف [ ،]9ثب استفبز ٜاظ
ضٚش  ،RGMیه ٔسَ ٔبوطٚسىٛپیه آضفت ٝثطای سیبَ
غیطلبثُ تطاوٓ زض ٔحیظ ٔترّرُ پیطٟٙبز زاز٘س.
اغّت ٔسَٞبی اضائ ٝضس ،ٜث ٝغٛضت یه ٔسَ k-ε
تٛسؼ ٝزاز ٜضسٜا٘س و ٝخٟت ضجیٝسبظی ٔبوطٚسىٛپیه
خطیبٖ آضفت ٝزض ٔحیظ ٔترّرُ لبثُ استفبز ٜذٛاٞس ثٛز.
ػّیطغٓ ٔسَسبظی ٔبوطٚسىٛپیه خطیبٖ آضفت ،ٝثطضسی
ضطایظ اتػبِی اظ آضاْ ث ٝآضفت ،ٝوٕتط ٔٛضز تٛخ ٝلطاض
ٌطفت ٝاست [.]10
ثطضسی ٘بپبیساضی سیبَ زض یه وب٘بَ ثب غفحبت ٔٛاظی
تٛسظ ٘یّس [ ]11اضائ ٝضسٚ .ی ثب استفبز ٜاظ تطبث ٝثیٗ
خطیبٖ زض ٖٚوب٘بَ  ٚخطیبٖ زض ٔحیظ ٔترّرُ ،ایٗ
ثطضسی ضا اضائٕٛ٘ ٝز ٔ ٚؼبزِ ٝث ٝوبض ضفت ٝثطای خطیبٖ سیبَ
زض وب٘بَ پطضس ٜثب ٔحیظ ٔترّرُٔ ،ؼبزِ ٝثطیٙىٕٗ ٚ
خطیبٖ ث ٝغٛضت خطیبٖ سبذتٝضسٞ– MHD ٜبضتٕٗ فّ-ٛ
ٔٙظٛض ضس ٜثٛز.
آٚاضتب٘ی  ٚحٕساٖ [ ،]12پبیساضی خطیبٖ تٛسؼ ٝیبفتٝ
سیبَ زض ٔحیظ ٔترّرُ  ٚتبثیط ضجىٔ ٝترّرُ  ٚایٙطسی
ٔیىطٚسىٛپی ثط آٖ ضا ٔٛضز ٔغبِؼ ٝلطاض زاز٘سٔ .بویٙسٜ
[٘ ،]13بپبیساضی ٌصضا ٘بضی اظ اغتطبش وٛچه زض خطیبٖ
سیبَ زض یه وب٘بَ پط ضس ٜثب ٔحیظ ٔترّرُ ضا ٔٛضز
ثطضسی لطاض زاز  ٚثطای پبضأتطٞبی ثحطا٘ی ،پبیساضی ثطای
ٔحسٚزٚ ٜسیؼی اظ پبضأتطٞبی ضىّی ٔحیظ ٔترّرُ ثٝ
زست آٚضز.
زض ظٔی٘ ٝٙبپبیساضی اٍ٘طتی خطیبٖ ٚیسىٛظ زض ٔحیظ
ٔترّرُ ٘بضی اظ خبیٍعیٙی سیبَ ٚیسىٛظ ثب سیبَ زاضای
ٚیسىٛظیت ٝوٕتط ٘یعٔ ،غبِؼبت ظیبزی غٛضت ٌطفت ٝاست
و ٝعیف ٚسیؼی اظ آٖٞب ٔؼبزِ ٝزاضسی ضا ث ٝػٛٙاٖ ٔؼبزِٝ
اغّی ثطای ثطای ضجیٝسبظی یب ثطضسی خبثدبیی سیبَ
زض٘ظطٌطفتٝا٘س ،اظ خّٕ ٝآٟ٘ب ٔیتٛاٖ ثٔ ٝمبِ ٝضب٘ ٜظطی ٚ
ٕٞىبضاٖ [ ،]14زضٔٛضز ٘بپبیساضی خطیبٖ سیبَ ٘یٛت٘ٛی زض
ٔحیظ ٔترّرُ  ،ٍٕٗٞپژٞٚص ٘ٛضٚظی  ٚضٛلی []15
ضجیٝسبظی خبثدبیی خطیبٖ سیبَ غیط٘یٛت٘ٛی زض ٔحیظ
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٘بٕٞسبٍ٘طز ٕٞ ٚچٙیٗ وبض ویٟب٘ی ٕٞ ٚىبضاٖ [ ]16و ٝثب
استفبز ٜاظ ٔؼبزِ ٝزاضسی ث ٝثطضسی غیطذغی ٘بپبیساضی زض
یه سیبَ ٚیسىٛاالستیه پطزاذتٝا٘س.
ضخبٌٛپبَ ٕٞٚىبضاٖ[ ،]16یه ثطضسی وّی زض ظٔیٝٙ
٘بپ بیساضی سیبَ زض ٔحیظ ٔترّرُ ثط اسبس ٔؼبزِ ٝوّی
ثطیٙىٕٗ ٕٞطا ٜثب ٔالحظ ٝتطْ ایٙطسی ا٘دبْ زاز٘س.
زض ایٗ ٔمبِ ٝزض تىٕیُ پژٞٚص اضبض ٜضس ٜضخبٌٛپبَ
1
ٕٞ ٚىبضاٖ ،یه فطْ ثٟجٛز یبفت ٝاظ ٔؼبزِ ٝاٚض-سبٔطفّس
ثسست آٔس ٚ ٜاظ آٖ ثطای ثطضسی ٘بپبیساضی سیبَ زض ٔحیظ
ٔترّرُٛٔ ،ضز استفبز ٜلطاض ٌطفت ٝاست .زض ٔؼبزِ ٝحبغُ
ٞط ز ٚتطْ ،زضاي ذغی (زاضسی)  ٚزضخ ٝز( ْٚفٛضضٟیٕط)
زض ٘ظط ٌطفت ٝضس ٜاست .زض ٌبْ ا َٚثب استفبز ٜاظ ضٚش
تحّیُ اغتطبضی ثب پبضأتط وٛچه٘ ،بپبیساضی ذغی سیبَ
زض عٛٔ َٛجٞبی ثّٙس ،ثطضسی ٘ ٚتبیح اضائ ٝضس ٜاست .زض
ازأ ٝضٕٗ ٔؼطفی یه ضٚش تّفیمی ٔجتٙی ثط تٛاثغ ٔتؼبٔس
ثط حست تبثغ ٚظ٘ی حبغُ اظ پبسد ٔؼبزِ ٝذغی ،تبثیط ٞط
ز ٚتطْ زاضسی  ٚفٛضضٟیٕط ثط پبضأتطٞبی ثحطا٘ی پبیساضی
سیبَ ،ثطضسی  ٚثػٛضت تحّیّیٛٔ ،ضز ثحث لطاض ٌطفت ٝاست.

 -2مذلسازی ي فرمًالسیًن
ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ سیبَ ٚیسىٛظ غیطلبثُ تطاوٓ زض یه زأٝٙ
 Ωث ٝضربٔت اظ ٔحیظ ٔترّرُٔ ،ؼبزِ ٝحبوٓ ثط خطیبٖ
ضا ٔیتٛاٖ ث ٝضىُ ٔؼبزالت (ٕ٘ )2( ٚ )1بیص زاز:
()1
()2

(

] )

[

ثطزاض سطػت است ٚ
 αزض ایٙدب ثطاثط است ثب ٚ ⁄
ٔؼبزالت ( )2( ٚ )1ث ٝتطتیت ،پیٛستٍی ٔ ٚؼبزِ ٝوّی
خطیبٖ سیبَ زض ٔحیظ ٔترّرُ است و ٝثب فطؼ پبیستبض
؛ ثسیٗ
)ٚ
ثٛزٖ ٘یطٚی حدٕی (
ضىُ اضائ ٝضس ٜاست.
ٔؼبزالت حبوٓ ( )2( ٚ )1ضا ثب ٔؼطفی ٔتغیطٞبی ثسٖٚ
ثؼس ٔیتٛاٖ ث ٝضىُ ضاثغ )3( ٝثبظ٘ٛیسی وطز:
) -

(

,

,

1

,

 ٚسطػت ٔطرػ ٝسیستٓ تؼطیف ضس ٜاست.
⁄
ٕٞچٙیٗ ⁄
ث ٝتطتیت ،ػسز
ٚ
ضیِٛٙسظ  ٚزاضسی خطیبٖ ٞستٙس.
ثٙٔ ٝظٛض ث ٝزستآٚضزٖ ٔؼبزِ ٝپبیساضی سیستٓ،
ٔمبزیط وٛچه اغتطبضی ث ٝسطػت  ٚفطبض حُ پبی ٝخطیبٖ
اضبفٔ ٝیضٛز:
́

̅

́

̅

()4
ثب خبیٍصاضی وٕیبت فٛق زض ٔؼبزالت ( ٚ )3ثب تٛخ ٝثٝ
ایٙى ̅ ٚ ̅ ٝحُ پبیٔ ٝؼبزِٔ )3( ٝیثبضٙسٔ ،ؼبزِ ٝوّی
اغتطبضی ضا ٔیتٛاٖ ث ٝضىُ ضاثغٛ٘ )5( ٝضت:
]́ )
́

́ )

́ (

̅(

́

̅)

́

́ (

[

́

́

()5
ٕٞطا ٜثب ضطط ٔطظی:
́
()6
و ٝزض ایٙدب ٔطظ سیستٓ است  ٚضطط ٔطظی ثب تٛخ ٝثٝ
ضطط ػسْ ِغعش ثیبٖ ضس ٜاست .ثب زض ٘ظطٌطفتٗ خطیبٖ
یه ثؼسی زض وب٘بَ پط ضس ٜاظ ٔحیظ ٔترّرُ ٍٕٗٞ
ٔؼبزِ )5( ٝضا ٔیتٛاٖ ث ٝضىُ ظیط ثبظ٘ٛیسی وطز:
]

()1-7

()2-7

́
́

́

́

[

́
́
́

]

́

́

[

́

زض ایٙدب ثب تٛخ ٝث ٝلضی ٝاسىٛیطظٔ ،ؼبزِ ٝاغتطبضی زض زٚ
ثؼس ٘ٛضت ٝضس ٜاست  ( ) ٚپطٚفبیُ سطػت تٛسؼ ٝیبفتٝ
یه ثؼسی است .ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ تٟٙب ِٔٛفٚ ٝضتیسیتی زض
ثط ثطزاض
ضاستبی  zو ٝحبغُضطة ذبضخی ػٍّٕط
اغتطبش سطػت ́ حبغُ ٔیضٛز:
()8

()3
Orr-Sommerfeld

و ٝزض آٖ:

̂)

́

́

(

̂

̂

ω

ثب ٔطتكٌیطی اظ ٔؼبزِ )1-7( ٝثطحست ٔ ٚ yؼبزِٝ
́ زض
 ٚخبیٍصاضی ́ ث ٝخبی ́
( )2-7ثطحست
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ٔؼبزِ ٝحبغُ اظ تفبضُ ایٗ ز ٚضاثغ ٚ ٝتٛخ ٝث ٝپیٛستٍی
ٔیتٛاٖ ٔؼبزِ ٝاغتطبضی ضا ثط حست ́ ث ٝزست آٚضز:
́+

) (

()1-8

́

*

́

́
́+

()2-8

) (
́

́

*

́

́

اظ سٛی زیٍط ثب ٔؼطفی ́ (تبثغ خطیبٖ اغتطبضی)  ٚایٙى:ٝ
́

́

()9

ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت:
()10
́
ثب خبیٍصاضی الپالسیٗ پبسد خطیبٖ اغتطبضی ث ٝخبی
ٚضتیسیتی اغتطبش زض ٔؼبزِٔ ،)8( ٝیتٛاٖ ٔؼبزِ )11( ٝضا
٘تیدٌ ٝطفت:
()11

+

́

)́ (
)́

)́ (

) (

*

́

(

 ٚزض ٟ٘بیت ثب لطاض زازٖ فطْ ٔٛخی ثطای پبسد خطیبٖ

)
( ́̂ ́ زض ٔؼبزِ ٚ )11( ٝغطف٘ظط
اغتطبضی
وطزٖ اظ زضخبت ثبالتط اغتطبشٔ ،ؼبزِٝای ثطای ثطضسی
پبیساضی ذغی ث ٝضىُ ضاثغ )12( ٝحبغُ ٔیضٛز:

́̂ +

()12

)

)
̂
́)

 ٚثب ٔؼطفی

(

(*

,
(-

زاضیٓ:

ٚ
́̂ +

()13

()

)
̂
́)

)
(

()

(*

,
(-

وٕٞ ٝطا ٜثب ضطایظ ٔطظی ظیط یه ٔسأِٔ ٝمساض ٔطظی
تطىیُ ذٛاٞس زاز:
́̂
́̂
()14

 -3تحلیل ي ارائٍ وتایج
 -1-3واپایذاری بٍ ازای طًل مًجَای بلىذ
زض ایٗ ثرص یه تحّیُ پبیساضی ثطای ضطایظ ذبظ عَٛ
ٔٛج ثّٙس یب ػسز ٔٛج وٛچه ) ( ا٘دبْ ٔیٌیطز .ثب زض ٘ظط
ٌطفتٗ ثسظ تیّٛض ̂  ٚثطحست ػسز ٔٛج ٔیتٛاٖ ٘ٛضت:
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̂

̂

()15
ٕٞچٙیٗ ثب خبیٍصاضی ضاثغ )15( ٝزض ٔؼبزِٚ )13( ٝ
ٔطتتوطزٖ ٔؼبزالت حبغُ ثطحست تٛاٖٞبی  kثطای زضخٝ
 ٚ ٚضٚاثظ ( )18-16حبغُ ٔیضٛز:
́
(
̂ )
()16
̂
́

()17

)̂ ̈

̂

̂

()18

̂
)

́
́

̂

̂

( ̈ ̂/

(

)
̂
́

(
(

)

.
̂
́

ضطایظ ٔطظی ٘یع ثطای ٞط سٔ ٝؼبزِ )16( ٝتب ()18
ٕٞچٙبٖ ثطاثط ضاثغ )19( ٝاست:
̂
̂
()19
حُ ٔؼبزِ ٝزیفطا٘سیُ ذغی ( )16ث ٝضىُ ضاثغ)20( ٝ
لبثُ ٕ٘بیص است:
) ( ́̂
()20
است .اػٕبَ ضطایظ
)
و ٝزض آٖ
(√
ٔطظی (ٙٔ ،)19دط ث ٝیه زستٍبٔ ٜؼبزِ ٍٕٗٞ ٝثطحست
* ٔیضٛز.
ثطزاض ٔد+َٟٛ
اظ حُ ٔؼبزِٔ ٝطرػٔ ٝیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت:
(
()
)
()21
وٙٔ ٝدط ثٝ

 ٚیب

́̂ ٔیٌطزز ٕٞ ٚچٙیٗ:

()22
̂
́

زض ٔؼبزِ ،)17( ٝضاثغ ٝث ٝغٛضت
ٚ
ثب اػٕبَ
ذٛز ث ٝذٛزی غبزق ذٛاٞس ثٛزٕٞ .چٙیٗ اظ ٔؼبزِ(8( ٝ
ٔیتٛاٖ ٘ٛضت:
̈
(
)
()23
٘یٕطخ سطػت خطیبٖ ثطاثط ثب ضاثغ )24( ٝاست:
)/

()24
زض آٖ

. /

( .

) (

. /
/

.

̂
ٔؼبزِ́ ( ) ،ٝ

()25

-

 .ثب لطاض زازٖ ( )24زض ( ٚ )23حُ ایٗ
ضا ٔیتٛاٖ ثب ضاثغٕ٘ )25( ٝبیص زاز:
,

+

) ( ́̂

*

و ٝزض آٖ
()26

) (

)

(
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ثب اػٕبَ ضطایظ ٔطظی  ٚاظ حُ ٔؼبزِٔ ٝطرػٔ ٝیتٛاٖ
ضاثغ ٝظیط ضا ثطای ث ٝزست آٚضز:
√

/
)

)

(

))

()27

.
(

 ٚزض ٘تید ٝثب زض ٘ظط ٌطفتٗ

()28

(

ث ٝػجبضت زیٍط ،ثطای ػسز ٔٛج وٛچه ٘بپبیساضی ث ٝاظاء
اػساز ضیِٛٙسظ ثعضٌتط اظ

)

(

) ( ) (

‖ ‖

∫

ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ پبسد ٔؼبزِ )13( ٝث ٝفطْ ظیط:

زاضیٓ:
(

ٔدٕٛػ ٝضا ٘طبٖ ٔیزٞس .ضبثغٔ ٝحبسج ٝایٗ تٛاثغ ثٝ
ضىُ ضاثغ )27( ٝاست:

ضخ ذٛاٞس زاز.

ضىُ ٔ 1مبزیط ػسز ضیِٛٙسظ ثحطا٘ی ضا ث ٝاظاء ٔمبزیط ٔرتّف
ػسز زاضسی  ٚػسز ٔٛج ٘طبٖ ٔیزٞس.

شکل  -1مقادیر عذد ریىًلذز بحراوی بٍ ازای مقادیر مختلف
عذد دارسی ي عذد مًج برای شرایط خاص طًل مًج بلىذ

 -2-3حل عمًمی معادلٍ واپایذاری خطی
ثٙٔ ٝظٛض حُ ٔؼبزِ٘ ٝبپبیساضی ذغی (ٔؼبزِ ،))13( ٝاظ
ضٚش ٕٞ WRMطا ٜثب ٔدٕٛػ ٝخسیس تٛاثغ ٔتؼبٔس استفبزٜ
ضس ٜاستٔ .یتٛاٖ ٘طبٖ زاز و ٝثطای یه سیستٓ اپطاتٛض
زیفطا٘سیُ ذغی ،استفبز ٜاظ غفطٞبی چٙس خّٕٝای زضخٝ
ثبالتط زض ضٚش وّٛویطٗ ،1ایٗ ضٚش ضا  ٓٞاضظ ضٚش
ٌبِطویٗٔ 2یٕ٘بیس.
ٔدٕٛػ ٝتٛاثغ ٔتؼبٔس ث ٝوبض ضفت ٝزض ایٗ ٔمبِ ٝثب تٛخٝ
و ٝزض آٖ
ث ٝاپطاتٛض زیفطا٘سیُ ث ٝغٛضت وّی ) (
زضخ ٝچٙس خّٕٝای ضا ٘طبٖ ٔیزٞسٔ ،حبسجٚ ٝ
ا٘تربة ضسٜا٘س.
اظ ضٚش ٌطاْاضٕیت ثطای ٔحبسج ٝایٗ تٛاثغ ٔتؼبٔس
استفبز ٜضس ٜاست .خس 1 َٚچٙس خّٕٝای ا َٚایٗ
Collocation Method
Galerkin Method

1

) (

) ( ́̂

∑

 ٚخبیٍصاضی آٖ زض ٔؼبزِ ٚ )13( ٝلطاضزازٖ ٔب٘س ٜثطاثط غفط
) ( ٕٞطا ٜثب چٟبض ضطط ٔطظی،
ث ٝاظای پبسد
زستٍبٔ ٜؼبزِ ٍٕٗٞ ٝذغی ظیط ثطحست ثطزاض ٔدَٟٛ
ٔدَٟٛ
( ضبُٔ
)
تطىیُ ٔیضٛز:
()29
( است .اظ
( زض )
زض ایٙدب  Aیه ٔبتطیس )
| | ٔیتٛاٖ سطػتٞبی ٔٛج ثحطا٘ی  ٚزض ٘تیدٝ
حُ
ٔمبزیط ضیِٛٙسظ ثحطا٘ی ضا ث ٝزست آٚضز.
ٔؼبزِ )29( ٝضا ٔیتٛاٖ ثفطْ َ AX=cBXثبظ٘ٛیسی وطز.
ثطای ٔمبزیط ثبثت ػسز زاضسی  ٚضیِٛٙسظ  ٚحبغُضطة ثبثت
فطضٟیٕط زض ػسزضیِٛٙسظٔ ،مبزیط سطػت ٔٛج ث ٝػٛٙاٖ
پبسدٞبی غیط ثسیٟی ٔؼبزِ ،ٍٕٗٞ ٝاظ عطیك ٔحبسجٝ
ٔمبزیط ٔطرػٔ ٝبتطیسٔ A B-1حبسجٔ ٝیضٛز .اظ ٔدٕٛع
ٔ N+4مبزیط ٚیژٔ ٜبتطیسٔ ،مساض ٚیژ ٜثب ثعضيتطیٗ ثرص
ٔٔٛٞٛی ا٘تربة ضس ٜاست؛ ٕٞچٙیٗ اظ اٍِٛضیتٓ
ضٙبذتٝضس QZ ٜث ٝایٗ ٔٙظٛض استفبز ٜضس ٜاست  ٚزض
٘رستیٗ ٌبْ ٔبتطیس  Aث ٝفطْ ٞیسٙجطي  B ٚث ٝفطْ ثبال
ٔثّثی تجسیُ ٔیضٛز.
خسٔ 1 َٚمبزیط ضیِٛٙسظ ثحطا٘ی ضا ثطحست ٔمبزیط
ٔرتّف ػسز زاضسی زض ٔمبیس ٝثب ٘تبیح تبوبضیٕب [ٚ ]18
آٚضأٙىٕٞ ٚ ٛىبضاٖ [٘ ]19طبٖ ٔیزٞس٘ .تبیح ٘طبٍ٘ط
ٕٞرٛا٘ی ٔٙبست ثب ٔمبزیط ضیِٛٙسظ ثحطا٘ی اضائ ٝضس ٜتٛسظ
سبیط ٔحممبٖ است.
 -3-3تأثیر ترم فرشُیمر
افعٚزٖ تطْ فطضٟیٕط ثٔ ٝؼبزِ ٝثمبی ٔٙٔٛتٓ (ٔ ،)2ؼبزِٝ
ثطیٙىٕٗ-فطضٟیٕط ضا ثطای خطیبٖ سیبَ ٘تیدٔ ٝیزٞس.
()30

| |

) -

(

,

2
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برحسب مقادیر مختلف عذد دارسی

جذيل  -1مقادیر

ػسز ضیِٛٙسظ ثحطا٘ی

ػسز زاضسی

تبوبضیٕب []18

اٚضأٙى]19[ ٛ

ایٗ ٔمبِٝ

4×10-4

2415550

2420188

2415650

2/5×10-3

961767

962127

961850

0/01

430818

440040

431789

0/04

164089

164095

164090

0/25

28603

30000

28596

1

10016

10016

10017

2

6706

6706

6705

∞

5772

5774

5775

و ٝزض ایٙدب

ثطاثط است ثب

√⁄

ضطیت فطضٟیٕط

ٚ

́̂

́ ٔ ،ؼبزِٝ
است .زض ٟ٘بیت ثب خبیٍصاضی
٘بپبیساضی ذغی ث ٝضىُ ضاثغ )31( ٝحبغُ ٔیضٛز.
)

́
̂ +
́̂

-

)

(

()

(*

(

́̂ )

,

́̂

ثب وبضثطز ٔدسز پبسد ( ٚ )28خبیٍصاضی آٖ زض ٔؼبزِ)31( ٝ
ٕٞطا ٜثب ضطط ٔطظیٔ ،یتٛاٖ ٔمبزیط خسیس سطػتٞبی
ثحطا٘ی زض ٘تیدٔ ٝمبزیط ضیِٛٙسظ ثحطا٘ی ضا ث ٝزست آٚضز.
ضىُ ٔ 2مبزیط ضیِٛٙسظ ثحطا٘ی ضا ثب تٛخ ٝث ٝتأثیط
ضطیت فطضٟیٕط زض اػساز زاضسی وٛچه اضائٔ ٝیوٙس.
200000

Re Cf=1
Re Cf=10
Re Cf=100
Re Cf=1000

180000
160000
140000
Rec

120000

100000
80000

60000
40000
20000
0.06

0.04

0.05

0.03

0

Da

شکل  -2مقادیر ریىًلذز بحراوی با تًجٍ بٍ تأثیر ضریب
فرشُیمر در مقادیر دارسی کًچکتر از یک
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جذيل  -2مقادیر ریىًلذز بحراوی با تًجٍ بٍ تأثیر ضریب
فرشُیمر در مقادیر دارسی مختلف
ػسز ضیِٛٙسظ ثحطا٘ی

ػسز
زاضسی

(

()31

ٕٞچٙیٗ ثطای ٔمبزیط ٔرتّف ػسز زاضسی ،ضیِٛٙسظ
ثحطا٘ی ثب تٛخ ٝث ٝتبثیط تطْ فطضٟیٕط زض خس 2 َٚاضائٝ
ضس ٜاست.
چٙب٘چ ٝاظ ضىُ ٔ 1طٟٛز است ،تغییطات ضیِٛٙسظ
ثحطا٘ی ث ٝاظای ٔمبزیط وٓ ػسز زاضسی ٘بچیع است ،تٟٙب ثب
ثٔ ٝمبزیط ثبالتط اظ  1000ثب افعایص
افعایص ٔمبزیط
ػسز زاضسی ،ضیِٛٙسظ ثحطا٘ی وبٞص ٔییبثس.
ٔمبزیط ػسز ضیِٛٙسظ ثحطا٘ی ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝوبٞص
ػسز زاضسی  ٚضطیت فطضٟیٕط ،سجت افعایص آٖ
ٔیضٛز ،ث ٝػجبضت زیٍط ،خطیبٖ ثب اػساز زاضسی وٛچهتط
 ٚضطیت فطضٟیٕط ثیطتط تب اػساز ضیِٛٙسظ ثبالتطی پبیساض
ٔیٔب٘س.

0/05

57502

58490

67780

137756

0/1

56591

57340

64410

119750

0/25

35496

56435

61290

100695

1

16646

55780

58260

79970

4

5852

37226

56797

6845

اظ سٛی زیٍط آ ًٙٞتغییط ضیِٛٙسظٞبی ثحطا٘ی ث ٝاظای
اػساز زاضسی ثعضيتط اظ یه زض ٔمبزیط ذبغی اظ ضطیت
فطضٟیٕط وبٞص ٔییبثس .ث ٝػجبضت زیٍط ،ث ٝاظای
ضطایت فطضٟیٕط ٔیب٘ی ،تبثیط ػسز زاضسی ثط ضیِٛٙسظ
ثحطا٘ی وبٞص ٔییبثس .ایٗ زض حبِی است و ٝثطای
ٔمبزیط ضطیت فطضٟیٕط ثسیبض وٛچه یب ثسیبض ثعضي،
افعایص ػسز زاضسی ثبػث وبٞص فٛقاِؼبز ٜضیِٛٙسظ ثحطا٘ی
ٔیضٛز.
ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ،وبٞص ػسز زاضسی  ٚیب افعایص
ضطیت فٛضضٟیٕط ،سجت افعایص ػسز ضیِٛٙع ثحطا٘ی
ٔیضٛز .ثبیستی تٛخ ٝوطز وٞ ٝط ز ٚایٗ پبضأتطٞب ٚاثستٝ
ثٔ ٝیعاٖ ترّرُ ٞستٙس؛ ِٚی تبثیط ػسز زاضسی ثط ضیِٛٙسظ
ثحطا٘ی لٛیتط است.
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بیٞ تبثیط ضىُ ٘یٕطخ سطػت ضا ثط پبضأتط2 َٚخس
1ثطاثط
 ثطای پبضأتط.سٞثحطا٘ی سیبَ ٘طبٖ ٔیز
0/1 ٗ ثطای ٔمبزیط ػسز زاضسی ثیٝ٘یٕطخ سطػت خطیبٖ پبی
 ػسزٝس؛ ایٗ زضحبِی است وٙ ضست تغییط ٔیوٝ ث4 تب
 سطػت ثبٝ ث، اظای ایٗ ٔمبزیط زاضسیِٝع ثحطا٘ی ثٛٙضی
ٕیٗ تبثیطٞ ٝ ٔطبث.ص ٘طخ ػسز زاضسی افعایص ٔییبثسٞوب
 تب1 ٗ ثطای اػساز زاضسی ثیٚ 10 ثطاثط
ثطای پبضأتط
 حبغُضطةٚ  اػساز زاضسیٝػٕٛ زض سبیط ٔد.سٞ ضخ ٔیز4
ِعٛٙ افعایص ػسز ضی،ِعٛٙیٕط زض ػسز ضیٟضضٛضطیت ف
 حسبسیت وٕتطی،ص ػسز زاضسیٞ وبٝثحطا٘ی ٘سجت ث
 تبثیط ٘یٕطخ سطػتٝ ایٗ اتفبق ٘بضی اظ ایٗ است و.زاضز
ٕیٗ زِیُ زضٞ ٝ ث.ِع ثحطا٘ی ضبذع استٛٙ ثط ػسز ضیٝپبی
ٚ اظ ایٗ ض،ٜضز اضبضٛٔ بیٜٞزٚب غیط اظ ٔحسٜٞزٚسبیط ٔحس
 ٘طخ افعایص،زی ٘ساضزٟٛ تغییطات ٔطٝ ٘یٕطخ سطػت پبیٝو
.ص ٔییبثسِٞع ثحطا٘ی ٘یع وبٛٙػسز ضی

 بحث ي وتیجٍگیری-4
 یه تحّیُ ٔدب٘جی ثطای ٘بپبیساضیٝ ضٕٗ اضائِٝزض ایٗ ٔمب
اثغٛ تٝػٕٛ ثب ٔؼطفی ٔد،چهٛج وٛٔ ذغی سیبَ زض اػساز
ٝج ثحطا٘ی ثٛٔ  سطػتٚ ِسظٛٙ ٔمبزیط ضی،ِٝ ٔسأٜیژٚ ٔتؼبٔس
یٗ تبثیط ضطیتٕٙچٞ ٚ اظای ٔمبزیط ٔرتّف ػسز زاضسی
 ایٗ ٘تبیح ثبٝ ٔمبیس.ا٘سٜ ضسٝیٕط ثط ایٗ ٔمبزیط اضائٟضضٛف
شٚ وبضایی ضٚ بستٙٔ  ثیبٌٖط زلت،ٖ٘تبیح سبیط ٔحممب
. استٜ ضسٝاضائ
 اظایٝ ثٝىٙز ایٛخٚ  ثبٝ ضس وٜ ٘طبٖ زازِٝزض ایٗ ٔمب
 اظایِٝی ثٚ ،چهتط خطیبٖ پبیساضتط ٔیٔب٘سٛاػساز زاضسی و
بیِٞسظٛٙا٘س ثب ضیٛیٕط ثسیبض ثعضي ٔیتٟضطایت فطض
یٗ ثطای اػسازٕٙچٞ چىتطی ٘بپبیساض ٌطزز؛ٛثحطا٘ی و
ب زض ٔمبزیط ٔیب٘ی ضطیتٟٙ ت،زاضسی ثعضٌتط اظ یه
ِسظٛٙسیؼی اظ اػساز ضیٚ ٜزٚ اظای ٔحسٝیٕط خطیبٖ ثٟفطض
.پبیساض است
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