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 چکیده 

هاي مختلفی را براي تولید میکرو قطرات هاي میکرو قطره به دلیل کاربردهاي روز افزون، به زمینه تحقیقاتی مهمی تبدیل شده است. محققان روشتولید کننده

اي از طریق یک محفظه متقارن محوري بررسی شده است. فرایند شامل رشد و فروپاشی مقاله تولید قطره به کمک حباب جرقهاند. در این کنترل شده ارائه کرده

باشد. کانتورهاي فشار و بردارهاي سرعت سیال اطراف حباب با استفاده از ترکیب روش المان مرزي و تفاضل محدود حباب و تشکیل قطره تا لحظه جدایش می

دهد که با افزایش گیرد. نتایج نشان میو تأثیر پارامتر قدرت، عمق محفظه و زاویه کانال تغذیه بر دینامیک حباب و قطره مورد ارزیابی قرار می به دست آمده

یابد. آن افزایش میپارامتر قدرت، طول قطره و حجم آن افزایش و جدایش قطره سریعتر اتفاق خواهد افتاد. با افزایش زاویه کانال تغذیه، طول قطره و حجم 

درجه، زمان  -15درجه است. با افزایش عمق محفظه، طول قـطره افزایش خواهد یافت. همچنین به ازاي زاویه  -15بیشترین زمان جدایش متعلق به زاویه 

م آن افـزایش خواهد یافت. به درجه زمان جدایش قطره کاهش و حج 15و  0هاي جدایش قطره افزایش و حجم آن کاهش می یابد در حالی که براي زاویه

  یابد.علاوه، با افزایش فاصله حباب از سطح آزاد، حجم قطره کاهش می

 .اي، روش المان مرزي، قطره، محفظه متقارن محوريحباب جرقه :کلیدي هايواژه
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Abstract  
Due  to  the  increasing  applications,  micro  droplet  generators  have  become  an  important  research  area.  Researchers  presented 
different  methods  to  produce  controlled  microdroplets.  In  this  article,  spark  bubble-induced  droplet  generation  has  been  studied 
through an axisymmetric chamber. The process includes the growth and collapse of the bubble and the formation resultant droplet 
until  the  pinch-off  time.  Pressure  contours  and  velocity  vectors  in  the  fluid  surrounding  the  bubble  are  obtained  by  using  a 
combination of boundary  element  and  finite difference  method,  and  the  effect  strength parameter,  chamber depth and  inclination 
angle of feeder canal on the behavior of bubble and droplet is assessed. The results showed that by increasing the strength parameter, 
the length of droplet and its volume increase and droplet pinch-off happens earlier. By increasing inclination angle of feeder canal 
the  droplet  length  and  its  volume  will  increase.  The  maximum  pinch-off  time  belongs  to  -15 degree.  By  increasing  the  chamber 
depth,  the droplet  length will  increase.  In addition,  for  -15 degree  the pinch-off  time  increases and  the droplet volume decreases, 
while for 0 and 15 degrees the pinch-off time will decrease and the droplet volume will increase. Besides, by increasing bubble-free 
surface distance the droplet size decreases. 

Keywords: Spark bubble, Boundary element method, Droplet, Axisymmetric chamber. 

  

 

  مقدمه  -1

امروزه بررسی دینامیک یک حباب در مجاورت سطوح مختلف به 

-به یکی از مهمترین زمینهدلیل کاربرد وسیع آن در صنعت و پزشکی 

هاي پژوهشی تبدیل شده است. به هنگام فروپاشی حباب در مجاورت 

شود. مرزها و ساختارهاي جامد، یک جت مایع با سرعت بالا تولید می

این جت مایع از یک طرف حباب آغاز شده و بر طرف مقابل آن برخورد 

رخوردي و کند. جت بکند و همزمان نیز یک موج فشاري ایجاد میمی

هاي مخربی داشته باشند. در پزشکی با ابداع تواند اثرموج فشاري می

هاي زیادي به منظور درك فعل و روش جراحی به کمک لیزر تلاش

انفعال بین حباب بخار تولید شده توسط لیزر و سطوح انعطاف پذیر، 

. در سه دهه گذشته از جت ]1[هاي هدف صورت گرفته استنظیر بافت

بالا و موج فشاري ناشی از آن به منظور شکستن سنگ کلیه و  با سرعت

در دیگر معالجات پزشکی نظیر ارتوپدي و مدیریت درد استفاده شده 

است. همچنین از جت مایع حاصل از فروپاشی حباب به عنوان ابزاري 

هاي سرطانی استفاده شده است. از اثرات جهت رساندن دارو به بافت

بالا در مقاصد پزشکی، با هدف ضدعفونی هاي با سرعت مخرب جت

  . ]2[کردن نیز بهره می برند

اي و حباب بسیار هاي حاصل از اثر متقابل بین موج ضربهجت

هاي ناشی از حضور مرز مجاور حباب است. دلیل آن تر از جتمخرب

 km/s6/2سـرعت جت نفوذي به داخل حـباب است که در حدود 

ورد جت بر طرف مقابل سطح حباب، یک باشد و اینکه در اثر برخمـی

  .]3[شوداي قوي ایجاد میموج ضربه

سازي عددي درك هاي تجربی و نتایج حاصل از شبیهمشاهده

خوبی از اتفاقات متوالی که حباب بخار در طول تکامل خود در مجاورت 

کند، به همراه دارد. در این بین استفاده از یک سطح آزاد تجربه می
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با  تجربی جهت ثبت رفتار حباب به دلیل نیاز به دوربینهاي روش

هاي سرعت بالا، بسیار پرهزینه است، لذا اغلب پژوهشگران از روش

کنند. روش سازي این نوع مسائل استفاده میعددي به منظور مدل

هاي یکی از روش MELلاگرانژي یا به اختصار روش  -ترکیبی اولري

باشد. نامیک یک حباب نامتعادل میسازي دیمناسب در زمینه شبیه

سازي حرکت حباب در مجاورت متقارن محوري براي شبیه MELروش

، ]6[، بست و کوچرا]5[، بلیک و همکاران]4[مرز صلب توسط گووري

است. اعمال شده  ]8[تبار، سوه و شروانی]7[بروجان و همکاران

طح سازي برهم کنش حباب با یک سهمچنین از این روش جهت شبیه

اند آزاد استفاده شده است. از جمله کسانی که از این روش بهره برده

و  ]11 و 10[، ونگ و همکاران ]9[توان به گیبسون و بلیکمی

  اشاره کرد. ]13و  12[تبارشـروانی

با استفاده از روش المان مرزي رفتار یک  ]14[خو و همکاران 

شده در وسط یک  اي ایجادحباب نوسانی را در نزدیکی سوراخ دایره

صفحه تخت و صلب واقع در داخل یک مخزن پر از آب شبیه سازي 

ها ابعاد سوراخ، از بیشینه شعاع حباب بسیار کردند. در تحقیق آن

برگشتی حباب به سمت صفحه تخت  کوچکتر بود طوري که جهت جت

 ]15[جان و همکاران .شدبوده و باعث پمپاژ مایع از درون سوراخ می

در یک مایع متراکم را بر اساس معادله موج سه بعدي  حرکت حباب

  سازي کردند. شبیه

هاي با سرعت بالا براي عکسبرداري از فرایند استفاده از دوربین

اي منجر به مشاهده جزئیات دینامیک رشد و فروپاشی حباب جرقه

با استفاده از تکنیک  ]16[حباب شده است. دادوند و همکاران

اي در مجاورت روزنه عت بالا، نوسان حباب جرقهتصویربرداري با سر

ایجاد شده در یک صفحه تخت و تأثیر اندازه روزنه و فاصله حباب از 

  سطح آزاد بر روي رفتار و دینامیک قطره حاصل را بررسی نمودند.

هاي مختلف، باعث شده بسیاري از استفاده از قطرات با اندازه

هاي ه درك و توصیف مکانیزمپژوهشگران در کارهاي تحقیقاتی خود ب

هاي زیادي به منظور موجود در تولید قطره بپردازند. از این رو تلاش

هاي کنترل شده صورت گرفته است، از جمله میسر و تولید ریز قطره

، نیلسن و ]19[، اشلی و همکاران]18[، بونر و همکاران]17[همکاران

و ژو و  ]22[، چن و همکاران]21[، آلن و همکاران]20[همکاران

  .]23[همکاران

هاي میکرو قطره به عنوان دستگاهی با قابلیت کنترل تولیدکننده

ها داراي کاربرد وسیعی اندازه قطره و همچنین شمارش دقیق تعداد آن

ها علاوه بر چاپگرهاي جوهرافشان، در . از این تولید کننده]24[هستند

خورشیدي و قطعات هاي تزریق سوخت، آزمایش دارو، ساخت سلول

هاي میکرو نوري، پاشش پلاسما، و به عنوان خنک کننده در دستگاه

هاي میکرو قطره از اصل . تولید کننده]25[شودیکپارچه استفاده می

ایجاد اختلاف فشار، با کاهش فشار بیرونی یا افزایش فشار داخلی نازل، 

اي تحریک هاي از تکنیککنند. نمونهبراي پرتاب قطره استفاده می

جهت ایجـاد اختلاف فشار عبارتند از: پنوماتیک، پیزوالکتریک حباب 

  .]26[، موج متمرکز آکوستیک1گرمایی، کمانش گرمایی

ها را هاي مختلفی بـراي تولید قطـره وجود دارد که آنتکنیک

                                                           
1 Thermal buckling 

  توان به دو گروه بزرگ تقسیم نمود:می

  )CIJ( 2تولید قطره براساس جریان پیوسته -1

 (DOD) 3کمک جوهرافشان چکان به وقت نیاز ولید قطره بهت -2

مایع خروجی از نازل به صورت پی در  CIJهاي نوع در جوهر افشان

شود. این تکنولوژي قادر به تولید اي از قطرات تبدیل میپی به مجموعه

قطره با نرخ بسیار بالا (در حدود یک میلیون در ثانیه و بیشتر) خواهد 

  ها بسیار پر هزینه است.کارکرد این نوع از جوهرافشانبود. ساخت و 

تنها به هنگام نیاز قطرات را تولید و  DODهاي نوع جوهرافشان

به سیستم انحراف و  CIJکنند و در نتیجه در مقایسه با نوع پرتاب می

شامل سه بخش اصلی محفظه،  DODبازیافت نیاز ندارند. یک سیستم 

یک پالس فشاري به جوهر موجود در لوله  نازل و محرك است. با اعمال

شود. تأمین (واقع در بالا دست نازل)، جوهر از طریق نازل پرتاب می

ها این است که مایع خروجی از نازل لازمه پرتاب قطره در این سیستم

 براي غلبه بر کشش سطحی سیال از مومنتوم کافی برخوردار باشد.

 نوع در جوهرافشاندو روش معمول براي ایجاد پالس فشاري 

DOD و پیزوالکتریک. عبارتند از: حباب گرمایی  

، به آنالقاي انرژي گرمایی به  با جوهر در روش حباب گرمایی

شود. حباب بخار آمده و باعث تشکیل حباب میسرعت به جوش 

تشکیل شده منبسط شده و در اثر آن یک پالـس فشاري ایجاد شـده 

(پایین دست گرمکن) به سمت کاغـذ که باعث پرتاب جوهر در نازل 

پاشد. شود. پس از چند میکرو ثانیه حباب بخار خنک شده و فرو میمی

در نازل، به منظور  4سپس کشش سطحی گوژي یا کاوي سطح جوهر

پرشدن مجدد نازل براي پرتاب قطره بعدي، مقداري جوهر از مخزن به 

  کشد.طرف خود می

جوهرافشان پیزوالکتریک،  زو درهاي پیبه محرك الکتریسیته القاي

مقدار جوهر لازم را از مجراي  ها شده و در نتیجهعث خم شدن آنبا

با  هااین محرك. کنندمی وارد انتقال جوهر به محفظه پرتاب جوهر

و به جوهر جلوي  شدهبه سمت جلو خم  الکتریسیتهمعکوس هاي پالس

  .کنندکاغذ پرتاب میو آن را از طریق نازل به سوي  آورندمیخود فشار 

هاي زیادي در خصوص نزدیک به یک قرن است که پژوهش

گرفته است. مشاهدات تجربی و نتایج حاصل صورتDOD هاي سیستم

ها درك خوبی از مراحل تشکیل یک قطره و پرتاب آن در سازياز شبیه

- هاي عددي زیادي جهت شبیهبه همراه دارد. روش DODهاي سیستم

هاي پیزوالکتریک تشکیل قطره و پرتاب آن از سیستمسازي فرایند 

ها از یک مدل فرضی تاریخچه فشار اند که در همه آنتوسعه یافته

که به دلیل پیچیدگی شود، در حالیورودي در طرف نازل استفاده می

(گرمایش گرمکن،  اب گرماییفرایند پاشش قطره از جوهرافشان حب

سازي پرتاب قطره) تاکنون شبیه تشکیل هسته حباب، رشد، فروپاشی و

جامعی صورت نگرفته است، لذا بایستی سیستم فشار مناسبی جایگزین 

  فرایند پیچیده تشکیل هسته حباب، رشد و فروپاشی آن شود.

تشکیل  براي تسخیر تکامل زمانی دینامیک ]25[همکاران ورمبه 

 دیجیتالی با سرعت عکسبرداري از، گرمایی  DODقطره از یک نازل

                                                           
2 Continuous inkjet 

3 Drop-on-demand 

4 Meniscus 
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 فرایند تشکیل قطره ]26[نمودند. چن و باسارانالعاده بالا استفاده فوق

 دوربین سرعت بالا تصویربرداري استفاده از با پیزو را  DODیک نازل از

هاي تجربی اشاره شده، کارهاي عددي زیادي علاوه بر مطالعه .ندکرد

اولین کسی بود  ]28 و27[گرفته است. فرام نیز در این خصوص صورت

را با استفاده از روش ترکیبی  DODکه دینامیک تشکیل قطره از نازل 

) به صورت متقارن MACلاگرانژي علامت گذاري و سلول ( -اویلري

دست محوري تحلیل نمود. او یک جریان ورودي مثبت را در بالا

خروجی نازل اعمال کرد که با یک جریان ورودي منفی همراه بود. آلن 

به مطالعه فرایند تشکیل  MACگیري از روش با بهره ]21[کارانو هم

ها به دلیل محدودیت در گرمایی پرداختند. آن DODقطره از یک نازل 

هاي عددي، زمان جدایش منابع و نداشتن اطلاعات کافی در مورد روش

اي در نظرگرفتند که نسبت کمینه شعاع قطره تشکیل قطره را لحظه

ود بر جهت حرکت قطره) به شعاع نازل هنوز نسبتاً شده (در راستاي عم

سازي تشکیل قطره مایع از به منظور شبیه ]29[بزرگ بود. زو و باساران

تر زمان جدایش قطره و شکل آن و براي بررسی دقیق DODیک نازل 

حین جدا شدن، یک لوله موئینه ساده را در نظر گرفته و براي تسخیر 

ها، یک یزم تحریک این نوع از جوهرافشانجریان مثبت و منفی در مکان

شدت جریان سینوسی گذرا را در بالادست خروجی نازل اعمال کردند. 

ها معادلات حاکم در یک هندسه متقارن محوري را با روش آن

المان محدود حل کرده و زمان و طول جدایش قطره را  -گالرکین

  ائه نمودند.برحسب تغییرات عدد وبر و فرکانس شدت جریان گذرا ار

یک روش جدید تولید قطره به صورت  ]30[دادوند و همکاران

DOD  را بر اساس دینامیک حباب نامتعادل توسعه دادند. در این روش

اي در نزدیکی روزنه تعبیه شده روي یک سطح نوسان یک حباب جرقه

شود. این امواج بسته به مسطح، منجر به تولید امواج فشاري می

هوا و اندازه روزنه باعث  -مشترك مایعموقعیت حباب نسبت به سطح 

شود. تشکیل و پرتاب یک ریز قطره کوچکتر از نازل صفحه مسطح می

ها یک اندازه بحرانی براي روزنه تعیین کردند که به ازاي آن، حباب آن

به  ]31[ارانکند. سالکی و همکبدون جت برگشتی رشد و فروپاشی می

مطالعه نوسان یک حباب گذرا در مجاورت یک سطح آزاد محدود، به 

ها نوسان یک حباب جرقه اي در منظور تولید قطره پرداختند. آن

هوا و به دنبال آن تولید و پرتاب   -نزدیکی یک سطح مشترك مایع

قطره حاصل را به صورت عددي و با استفاده از روش المان مرزي مورد 

نوسان دو  ]32[و همکاران یسالکدر پژوهشی دیگر رار دادند. بررسی ق

سطح  یکیدر نزدو  يستون عمود کی يواقع بر رو ياحباب جرقه

مورد  يروش المان مرزاستفاده از هوا را با  -مشترك آبو  محدود شده

 نیبولیه فاصله امانند  يموثر يها اثرات پارامترهامطالعه قرار دادند. آن

نسبت به سطح آزاد بر  ییحباب بالاولیه ا تیحباب و موقعدو  هايمرکز

و  ویل اخیراً  نمودند. یرفتار دو حباب و سطح آزاد را بررس يرو

صلب  وارید کیحباب در مجاورت سطح آزاد و  کیرفتار  ]33[همکاران

ها آن د.نمودن یبررس یو تجرب يرا به صورت عدد يارهیسوراخ داداراي 

حباب مورد دینامیک  يبر رورا سطح آزاد  -بعد حبابیفاصله ب ریتأث

 طول عمرفاصله،  نیا شیبا افزاکه نشان داد  جینتا. مطالعه قرار دادند

 نیا ینشان دادند وقتا هآن .دنابیمی شیحجم آن افزا نهیشیحباب و ب

توان یحرکت حباب م روي بزرگتر باشد از اثر سطح آزاد بر 5فاصله از 

 صرف نظر کرد. 

ک محفظه اي در یر کار حاضر تولید قطره به کمک حباب جرقهد

متقارن محوري بررسی شده است. فرایند شامل رشد و فروپاشی حباب 

باشد. این تحقیق داراي و تشکیل قطره تا لحظه جدایش آن می

اي با کارهاي قبلی صورت گرفته در این زمینه (مراجع تفاوتهاي عمده

از در نظر گرفتن زاویه کانال تغذیه و ) است که عبارتند ]16 و30[

  بدست آوردن میدان سرعت و فشار.

  

  بندي مسألههندسه و فرمول -2

  بیان مسأله - 1- 2

اي از طریق یک اله تولید قطره به کمک حباب جرقهدر این مق

و  قرار دارد محفظه متقارن محوري که از بالا در معرض هواي اتمسفري

مطالعه شده است. فرایند شامل ها به یک منبع متصل است، از کناره

باشد. رشد و فروپاشی حباب و تشکیل قطره حاصل تا زمان جدایش می

 1این هندسه شامل دو سطح صلب بالایی و پایینی است که در شکل 

زاویه سطح صلب بالایی نسبت به سطح افق  � .نمایش داده شده است

ن تشکیل اي در داخل محفظه و بر روي محور تقاراست. حباب جرقه

شود. فاصله مرکز حباب و سطح صلب پایینی با سطح آزاد به ترتیب می

شعاع بیشینه حباب بوده که مقدار �R	است. مشخص شده GAPو  Hبا 

، ��8است. نصف طول سطح صلب پایینی برابر با  µm20آن برابر 

R�3Dنصف طول سطح آزاد برابر با 2⁄ و فشار در بی نهایت دور  =

  در نظر گرفته شده است. kPa100، برابر با  �Pفیزیکی 

  

  
  هندسه مسأله -1شکل 

  

  هاي ریاضیروابط و فرمول - 2- 2

جریان سیال اطراف حباب، تراکم ناپذیر و غیرچرخشی و در نتیجه 

را ببینید). معادله حاکم  ]32 و11 ،10[شود (مراجعپتانسیلی فرض می

  است):پتانسیل سرعت  φ(	باشدبر مسأله معادله لاپلاس می

)1(  2φ 0   

این معادله در کل دامنه شامل دو شرط دینامیکی و سینماتیکی است. 

از شرط مرزي سینماتیکی براي به دست آوردن موقعیت هر گره در 

دینامیکی براي به روز رسانی پتانسیل مرزهاي متحرك و از شرط مرزي 

شود. شرط مرزي سینماتیکی سرعت روي مرزهاي متحرك استفاده می

  موقعیت گره در مرز است: x�⃗ د. باشبه صورت زیر می

)2(  dxφ u
dt

  


  

مدل رایلی (به عنوان پایه مطالعات تئوري در زمینه  بر اساس

ناپذیر و بخار بررسی رفتار یک حباب) داخل حباب از گاز چگالش

 فشار داخل حباب برابر مجموع فشار جزئی بخارانباشته شده است. لذا 

P�   و فشار جزئی گاز چگالش ناپذیر Pهاي مسأله است. مطابق فرض�
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اینکه نفوذ گاز و یا (پیروي گاز داخل حباب از قانون پلی تروپیک و 

افتد) فشار  در طول رشد و فـروپاشی حباب اتفاق نمی انتقال گرما

فشار اولیه درون حباب ( ناشی  ��P	آید. اي گاز به دست میجزئی لحظه

اي لحظهبه ترتیب حجم اولیه و  Vو  �Vناپذیر داخل آن) از گاز چگالش

نسبت گرماهاي ویژه است که به دلیل طبیعت انفجاري  �حباب و 

  شود.فرض می 25/1اي مقدار آن حباب جرقه

)3(  
λ

0
g ig

V
P P

V

 
  

 
  

با نوشتن معادله ناپایاي برنولی بر روي سطوح متحرك، شروط 

  شود:مرزي دینامیکی مسأله حاصل می

  (روي سطح حباب)    )4(   2
lb

dφ 1 1
P P u g z H

dt ρ 2
    

  

  (روي سطح آزاد)   )5(  2
lf

dφ 1 1
P P u gz

dt ρ 2
   

  

ρ  ،چگالی سیالP�  ،فشار اتمسفريg  ،شتاب گرانشیH  برابر فاصله

به ترتیب برابر فشار سیال  ��Pو  ��Pباشد. مرکز حباب از سطح آزاد می

  شوند:روي سطح حباب و سطح آزاد است و به صورت زیر تعریف می

)6(  lb v g bP P P σκ    

)7(  lf fP P σκ   

σ  ،کشش سطحیκ�  وκ�  به ترتیب دو برابر میانگین انحناي محلی

هوا روي سطح آزاد است. با فرض  -سطح حباب و فصل مشترك سیال

	L�� = R� ،P�� = P� − P� ،U�� = �(∆P ρ⁄ ��t	و   ( = R� �∆P ρ⁄⁄ 

بعد بی شکلعنوان طول، فشار، سرعت و زمان مشخصه،  به ترتیب به

  آید:به صورت زیر به دست می )4(و  )3(، )1(معادلات 

)8(  2 *φ 0   

)9(   
λ* 2* 2 * *0

*

Vdφ 1
1 ε u δ z H  

V 2dt

 
     

 

  

)10(  
** 2* 2 * f

*

κdφ 1
u δ z

2 Wedt
  


  

We  ،ε  وδ .به ترتیب بیانگر عدد وبر، پارامتر قدرت و شناوري است  

  

  شرایط اولیه - 2-1- 2

اي مورد مطالعه در ابتدا کروي بوده و حاوي گاز و حباب جرقه

شود) است. لازمه حل بخار با فشار بسیار بالا (که باعث رشد حباب می

تحلیلی دینامیک حباب مشخص بودن شرایط اولیه حاکم بر مسأله 

-بی شکل(مقادیر اولیه فشار داخل حباب و شعاع اولیه آن) است، لذا از 

  :شودپلیست استفاده می -بعد معادله رایلی

)11(  
3λ*

* * *2 i
* *

R3 2
R R R 1 ε

2 R R We

 
     
 
 

   

معادله مذکور از نوع دیفرانسیل غیر خطی ساده است و نخستین بار 

توسط رایلی براي یک سیال غیرلزج مطرح شد. بعدها پلیست با وارد 

بیان پلیست را  -کردن اثر لزجت در مسأله، شکل نهایی معادله رایلی

رافسون استفاده  - نمود. براي حل این معادله از روش تکراري نیوتن

صورت گرفته و  εشود. حل به ازاي مقادیر مختلف پارامتر قدرت می

از  شعاع متناظر با پارامترهاي قدرت مختلف به دست آمده است.

�Ṙ 0آنجایی که در حجم بیشینه حباب 
∗ �R 1و  =

∗   است: =

)12(  
 

3λ* 3 1 λ 2*3 * *i
i i i

εR 3
1 R 1 R 1 R

λ 1 We

   
            

  

  بیانگر حرکت خالص شعاعی حباب است. )12(معادله 

 

  فرمول بندي انتگرال مرزي - 2-2- 2

معادله انتگرالی پایه حاکم بر مسئله، معادله انتگرالی فردهلم است. 

با سطح  Ω اي مانندکه در دامنه  φبراي یک تابع به اندازه کافی هموار

کند، فرمول انتگرال گرین را در معادله لاپلاس صدق می Sاي هموار تکه

 )13(انتگرالی فردهلم تبدیل و به شکل معادله  توان به معادلهمی

  نوشت:

)13(          

S S

1 1
c p φ p φ q dS φ q dS

n p q p q

 
          

p ∈ Ω	, S ،q ∈ S  و∂ ∂n⁄  مشتق نسبت به بردار واحد عمود بر سطح

-میه ترتیب به عنوان نقاط چشمه و میدان ب q	و  pاست. 

,G(p	باشد. q) = 1 |p − q|⁄ را  c(p)را تابع گرین میدان آزاد و ضریب  

که برابر شار وارده از منبع مجازي به  نامندمیp	در نقطه  فضاییزاویه 

در داخل دامنه یا روي مرز قرار  pداخل میدان است و بسته به اینکه 

سازي، از خواهد بود. جهت گسسته π2و  π4 گیرد به ترتیب برابر

هاي اسپلاین خطی بر روي سطح آزاد و سطح صلب و از المانهاي المان

شود. با گسسته سازي معادله می استفادهمکعبی بر روي سطح حباب 

  خواهیم داشت: )13(انتگرالی 

)14(  
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i

i i j

j 1 Sj
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j 1 Sj

φ q
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N هاي مرزي (روي مرز حباب، دیواره صلب و سطح آزاد) مجموع المان

مشتق نرمال آن در طول هر المان، ثابت در است. مقادیر پتانسیل و 

-شود. براي تعیین مقادیر المانی مجهول از روش همنظر گرفته می

مکانی استفاده شده است (مقادیر پتانسیل در وسط هر المان ذخیره 

  شود).شده و دانسیته در طول المان ثابت فرض می

  

  روش حل - 3- 2

جهت حل  يفاز اویلر یکیحل مسأله شامل دو مرحله است: 

  .يفاز لاگرانژ يگریو د tدر زمان ثابت  دانیمعادله م

، ))1(معادله (به منظور پیشروي در زمان. از حل معادله میدان 

φ∂سرعت نرمال  ∂n⁄  روي مرزهاي متحرك و پتانسیل سرعتφ  روي

روي مرزهاي  �φشود. مؤلفه مماسی سرعت مرز صلب حاصل می

مقادیر معلوم پتانسیل سرعت و توان با استفاده از متحرك را می

شروط مرزي سینماتیکی  موقعیت نقاط روي این مرزها و با استفاده از

  ) به روز نمود.)5(و  )4(هاي و دینامیکی (معادله ))2((معادله 
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  انتگرال گیري عددي - 3-1- 2

لژاندر استاندارد  -هاي بیضوي، روش گوسحل انتگرال روش غالب

نزدیک شود، انتگرال شامل  qبه  pاست. اما در صورتی که نقطه 

بود که بایستی براي حذف تکینگی اقدام نمود، لذا یک تکنیگی خواهد 

شود. در این صورت دو انتگرال جمله لگاریتمی از انتگرال تکین کم می

لژاندر  - شود، یکی بدون تکینگی بوده و با روش گوسحاصل می

 از گاریتمی است واستاندارد قابل حل بوده و دیگري شامل تکینگی ل

  را ببینید). ]35[شود (براي جزئیات بیشتر مرجع روش مربعی حل می

  

  گام زمانی - 3-2- 2

  :است زیر مورد استفاده به صورت یگام زمان

 1 2t min t , t     

)15(  
1 3λ2* i f

Ф
t

R κ1
max φ ε

2 R We


 

 
   

 

  

)16(  
2 3λ2* bi

Ф
t

κR1
max 1 φ ε

2 R We


 

 
    

 

  

- سطوح متحرك به دست می که از معادله ناپایاي برنولی بر روي

به صورت بیشینه افزایش پتانسیل سرعت روي مرزهاي  Ф∆	آیند. 

-03/0متحرك بین دو گام زمانی متوالی تعریف شده و مقدار آن برابر 

رسانی مرزهاي شود. در کار حاضر، براي به روزدر نظر گرفته می 02/0

دوم  کوتاي مرتبه- ها از روش رونگمتحرك و مقادیر پتانسیل آن

  شود.استفاده می

  

  هموارسازي و شبکه بندي مجدد - 3-3- 2

انتگرالی  معادلاتشکل نهایی معادله انتگرالی فردهلم ترکیبی از   

فردهلم نوع اول و دوم بوده که حل عددي انتگرال فردهلم نوع اول 

از . ]36[شوداي و با فرکانس بالا میباعث بروز ناپایداري از نوع دندانه ارّه

ها روز رسانی مرزهاي متحرك، ممکن است گرهگام بهطرف دیگر هن

خیلی به هم نزدیک یا دور باشند که خود این امر نیز ناپایداري عددي 

را به همراه خواهد داشت. لذا با هدف ردیابی دقیق و عاري از هرگونه 

- بار، هموارناپیوستگی مرزهاي متحرك، لازم است در هر چند تکرار یک

گیرد. جهت حذف ناپایداري دندانه جدد صورتبندي مسازي و شبکه

اي بر روي مرز حباب و سطح آزاد یک جمله استهلاکی به کمیت ارّه

اي شود که اساس آن یک معادله دیفرانسیل پارهتعدیل شونده اضافه می

   شبه خطی از مرتبه چهار به صورت زیر است:

)17(  
4

4

f f
η

t χ

 
 

 
  

η  ،ثابت پخشی χ 17(تابع تعدیل شونده است. رابطه  �طول کمان و( 

کند که بسته به سرعت رشد درجات مختلفی از تعدیل را ارائه می

 توان از درجه مناسب استفاده کرد. در کار حاضر از فیلترناپایداري می

به ترتیب  �fو   f�̅	است.استفاده شده  ]37[هیگینس و کوکلت-لانگت

  هستند.  jهاي تعدیل شده و تعدیل شونده در گره کمیت

)18(   j j 3 j 1 j j 1 j 3
1

f f 9f 16f 9f f
32

          

  بندي مجددشبکه - 1- 3-3- 2

  گیرد:بندي مجدد مرزهاي متحرك در سه مرحله صورت میشبکه 

ابتدا با استفاده از پارامتر طول کمان، تقریب مناسبی براي پروفیل  -1

  آید.مرزهاي متحرك به دست می

هاي جدید خطی و توجه به طول کمان مرز مورد نظر، تقریب با -2

 شوند.اسپلاین مکعبی فرمول بندي می

هاي مساوي، توزیع در نهایت با تقسیم کردن مرز به طول کمان -3

  ).]38[گیرد (جزئیات بیشتر درها صورت میمجدد گره

  

 نتایج و بحث - 3

  استقلال از شبکه - 1- 3

هاي روي سطح به منظور دستیابی به نتایج مستقل از تعداد المان 

) 60، 40)، (30، 20آزاد و حباب، سه حالت متفاوت با تعداد المانهاي (

سازي (نصف سطح آزاد، نصف سطح حباب) )، جهت گسسته80،120و (

داده شده است. با توجه به این جدول،  1. نتایج در جدول بررسی شد

) استفاده 60، 40هاي (هاي کار حاضر از تعداد المانازيسدر تمام شبیه

  شده است.

  

�100به ازاي  ،استقلال نتایج از شبکه -1جدول  = ،3 FRSU= ، 0� =  

  =*3GAPو 

زمان بی بعد 

  جدایش قطره

*
pinch offt  

موقعیت عمودي 

  نوك قطره

*
tipZ

  

حجم بی 

 بعد قطره

*
dropV

  

تعداد المانهاي روي 

  نیمه 

 (سطح آزاد، حباب)

 

521/12  210/9  2337/0  )20 ،30(  

742/12 238/9  2344/0  )60،40(  

814/12  255/9  2346/0  )80 ،120(  

  

  اعتبارسنجی - 2- 3

درستی و دقت نتایج حاصل از کد فرترن المان مرزي مورد  

و دادوند و ] 39[تبار و همکاراناستفاده در کار حاضر قبلا توسط شروانی

سازي قطره ناشی از نوسان حباب با مقایسه با براي شبیه ]40[همکاران

  گردد. نتایج تجربی مرتبط اثبات شده است و در این جا تکرار نمی

0αاز شبیه سازي حاضر (سمت چپ) به ازاي نتایج حاصل  ، در =

10εحالتی که  = ،0/3D∗ = 04/2H∗ ∗54/2GAPو  = با نتایج  =

را  2قایسه شد (شکل (سمت راست) م ] 40[دادوند و همکاران تجربی

شود انطباق خوبی بین نتایج برقرار ببینید). همانطور که مشاهده می

، در کار ]40[و همکارانکه برخلاف کار دادوند است. شایان ذکر است 

  است.  حاضر میدان سرعت و فشار سیال اطراف حباب نیز به دست آمده

خود رسید (تصویر الف) یک  بیشینهپس از اینکه حباب به حجم 

گیرد که در جهت دور شدن از سطح آزاد شتاب جت مایع شکل می

گرفته و تمایل دارد به طرف دیگر حباب رسوخ کند (تصویر ب). در این 

شود. این آشفتگی به منظور حفظ میان سطح آزاد به آرامی آشفته می

افتد. در واقع جت مایع بازگشتی اتفاق میتعادل مومنتوم کلی سیستم 

 کند که یکاي عمل میبه صورت ضمنی به عنوان یک نیروي ضربه
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 (ب)

اي کند. سپس حباب شکل چنبرهبه سطح آزاد القا می سرعت اولیه را

اي که فرض شود به گونهو اندازه آن بسیار کوچکتر میگیرد به خود می

شود حضور مستمر حباب اثر بسیار محدودي بر روي سطح آزاد می

دارد. مطابق این فرض، پس از اینکه جت مایع به طرف دیگر حباب 

اي در ها بدون تغییر قابل ملاحظهنفوذ کرد، حذف حباب از شبیه سازي

ی خواهد بود. پس از حذف حباب از فیزیک جریان سیال کاملاً منطق

ها، سطح آزاد ضمن صعود به سمت بالا با یک گلویی در شبیه سازي

  گیرد (تصویر ج).جهت افقی همراه بوده و در نهایت یک قطره شکل می

  

  دینامیک سیال اطراف حباب - 3- 3

کانتورهاي فشار (راست) و بردارهاي سرعت (چپ) در  3در شکل  

α-15ت ـراي حالـنوسانی ب بابـیال اطراف حـمیدان س = ،8/1= H∗  

8/2GAP∗ 100εو  = است. در لحظه  نمایش داده شـده =

0003/0�∗ (فریم الف) سطح آزاد تخت بوده و حباب در ابتداي فاز  =

رشد خود به صورت کروي قرار دارد. میدان سرعت و فشار سیال اطراف 

در این لحظه فشار داخل حباب بسیار آن داراي توزیع یکنواخت است. 

. در بالاست در نتیجه حباب در ادامه به صورت شعاعی رشد خواهد نمود

 15936/0لحظه  �∗ (فریم ب) حباب همچنان شکل کروي خـود را =

ماند. حباب که سـطح آزاد نسبتاً ساکن بـاقی میحفظ کرده در حالی

∗�99128/0در لحظه  (فریم ج) درمرحله نهایی از فاز رشد خود قرار  =

دارد. فشار داخل حباب به دلیل رشد بیش از اندازه آن حداقل بوده و 

لذا به دنبال آن وارد فاز انقباض خواهد شد. سطح آزاد آشفته بوده و در 

بالاترین ارتفاع خود قرار دارد. با توجه به بردارهاي سرعت، رشد حباب 

یابد. تر است اما به تدریج سرعت رشد کاهش میار سریعدر ابتدا بسی

و یک جت بر  گیردحباب در فاز انقباض شـکل غیرکروي به خود می

یابد. در لحظه می روي سطحی از حباب که دورتر از دیواره آن افزایش

77414/1�∗  فشار (فریم د) بین سطح آزاد و حباب یک ناحیه پر =

∗� 96638/1ان در  ایجاد خواهد شد. با گذشت زم (فریم هـ) ناحیه  =

تر پرفشار مذکور ضمن حرکت به سمت دیواره صلب پایینی گسترده

شود و باعث رشد جت بازگشتی پهن رو به سمت دیواره پایینی و در می

قسمت زیرین حباب به جهت دور شدن از سطح آزاد آب خواهد شد.

  

  

  

  

 
  

  

  
 

 
  

  

   
�0] (راست) به ازاي 40مقایسه نتایج حاضر (چپ) با کار عددي دادوند و همکاران [ -2شکل  = ،04/2�∗ = ، ،0/3	�∗ = ،54/2���∗ � 10و   = = .

 33/25و 	27/2، 	025/1هاي الف، ب و ج به ترتیب برابر است با متناطر با فریم بی بعد هايزمان

 (الف)

 (ج)
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. در نهایت حباب در دشومیبه سطح صلب پایین تخت  یدلیل نزدیک 

∗�02979/2لحظه   (فریم و) با برخورد جت بازگشتی به سطح مقابل =

  شود.آن متلاشی می

 
  (الف)

  
  (ب)

  
  (ج)

  
  (د)

  

  (هـ)

  
  (و)

  
ر و بردارهاي سرعت سیال اطراف حباب کانتورهاي فشا -3شکل 

� -15 (در محفظه متقارن محورينوسانی  = ،8/2 ���∗ = ،8/1�∗ =    

100� برابر هاي (الف) تا ( و) به ترتیب بعد متناظر با فریمبی زمان). =

  .02979/2و  97741/1، 77414/1، 99128/0، 15936/0، 0003/0: با است

  

  بر رفتار حباب نوسانی �و  ∗���تأثیر پارامترهاي  - 4- 3

بر رفتار حباب با رسم نمودار تغییرات  αو  ∗GAPتأثیر پارامترهاي 

بعد، نمودار سرعت جت بازگشتی حجم بی بعد حباب نسبت به زمان بی

روي سطح حباب و خط تقارن قائم نسبت به زمان بی بعد و نمودار 

  بعد مورد بررسی قرار گرفته است. حرکت مرکز حباب نسبت به زمان بی

- بعد حباب نسبت به زمان بیبه تغییرات حجم بیمربوط  4شکل 

طول عمر  ∗GAP(نمودار الف) با افزایشα	بعد است. به ازاي زاویه ثابت 

زمان رسیدن حجم حباب در فاز انقباض و حجم بیشینه حباب، حباب، 

(نمودار ب) با  ∗GAPبراي مقدار ثابت  وحباب به حجم بیشینه افزایش 

0α یابد. حباب درش می، طول عمر حباب کاهαافزایش  نسبت به  =

15αسایر زوایا، دیرتر و در زاویه     .رسدسریعتر به حجم بیشینه می =

 5نمودار حرکت مرکز حباب نسبت به زمان بی بعد در شکل 

نمایش داده شده است. حباب در طول فاز رشد به سمت سطح آزاد 

جذب شده و در فاز انقباض از آن دور خواهد شد. در حالتی که زاویه 

	α  ثابت است (نمودار الف) با کاهشGAP∗  و براي مقادیر ثابتGAP∗ 

حرکت مرکز حباب به سمت سطح آزاد  ،�با افزایش زاویه  (نمودار ب)

  تر خواهد شد.در فاز رشد و دور شدن از آن در فاز انقباض ملموس

مربوط به نمودار سرعت جت روي سطح حباب و خط  6شکل 

روي سطح حباب  تقارن قائم نسبت به زمان بی بعد است. سرعت جت

 و براي مقدار ثابت∗GAP	با افزایش(نمودارالف)  αبراي زاویه ثابت 

GAP∗  یابد، به ترتیب افزایش و کاهش می�(نمودار ب) با افزایش.  
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 )الف(

 )ب(

 )الف(

 )ب(

 )الف(

 )ب(

 )ج(

 )ب(

 )الف(

  

  

  
  نسبت به زمان بی بعد  نمودار تغییرات حجم بی بعد حباب -4شکل 

  

  

  
  نسبت به زمان بی بعد  نمودارهاي حرکت مرکز حباب -5شکل 

  

  

  
  بعدنمودار سرعت جت روي سطح حباب نسبت به زمان بی -6شکل 

  

 ايکمک حباب جرقهتولید قطره به  -5- 3

  دینامیک قطره تولید شده تا زمان جدایش - 5-1- 3

رفتار حباب نوسانی در محفظه متقارن محوري و در انتهاي  

ب نشان -7الف و  -7هاي فازهاي رشد و انقباض به ترتیب در شکل

که حباب داراي بیشینه حجم خود است  اياست. در لحظه داده شده

یع ما یکاسپا یکسطح آزاد منجر به  یرحرکت و نوسان حباب در ز

الف). سپس حباب مذکور به دلیل -7شود (وسیع بر روي سطح آزاد می

ب). -7باشد (شکل می برخورد جت برگشتی بر طرف مقابل آن فرو

ها حذف شده ولی سطح بلافاصله پس از فروپاشی، حباب از شبیه سازي

بالا ادامه  کت رو بهآزاد همچنان با توجه به سرعت غیر صفر خود به حر

تر بوده دهد. در مراحل اولیه تکامل سطح آزاد، اسپایک مایع وسیعمی

-تقابل بین نیروهاي اینرسی و کشش سطحی باریک اما به تدریج در اثر

  ج).-7گیرد(شکل تر خواهد شد و در نهایت یک قطره شکل می

  

  

  

  
-رفتار حباب نوسانی در یک محفظه متقارن محوري  و شکل -7شکل 

∗���8/2گیري قطره به ازاي  =  ،15- � = ،100� ∗�8/1و  = ؛   =

-الف) حباب در بیشینه حجم، ب) حباب در انتهاي فاز انقباض، ج) فریم

  گیري قطرهمایع سطح آزاد و شکل هاي متوالی از تکامل اسپایک

  

  تأثیر هندسه محفظه بر روي شکل قطره - 5-2- 3

α -15، 0، 15سازي براي زاوایاي نتایج شبیه  که در حالتی =

100ε =	 ،8/2GAP∗ = ،8/1H∗ ∗0/3Dو  = نشان داده  2در جدول  	=

����Vشده است . 
∗ )V����

∗ =
�����

��
���������t	بعد قطره،  ) حجم بی

∗ 

���Zبعد جدایش قطره و زمان بی
موقعیت بی بعد نوك قطره در لحظه  ∗

شود بیشترین زمان جدایش متعلق به زاویه مشاهده می جدایش است.

���Zمقدار  αاست. با افزایش زاویه   -15
  یابد.افزایش می  ∗
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تأثیر فاصله مرکز حباب از سطح آزاد بر  - 5-3- 3

  مشخصات قطره

نتایج حاصل از ارزیابی تأثیر فاصله مرکز حباب از سطح آزاد بر رفتار  

نشان داده شده است. هندسه مسأله به  3گرفته، در جدول قطره شکل

0αازاي زاویه  ∗H	8/1 ,9/1, 0/2سه مقدار  ، با= و در شرایطی که  =

0/3	GAP∗ = ،100ε ∗D	0/3و   = مورد مطالعه قرار گرفته است.  =

����V	مقدار  ∗Hدر اثر افزایش  شودمشاهده می
یابد. افزایش می∗

∗8/1Hبالاترین فاصله سطح آزاد از نوك قطره مربوط به  و کمترین  =

∗9/1Hآن مربوط به  است. همچنین بیشترین و کمترین زمان  =

∗0/2Hمتعلق به مقادیر  ترتیبجدایش به  ∗9/1Hو  =  است. =

  

 قطرهتأثیر پارامتر قدرت بر رفتار   - 5-4- 3

∗GAP	8/2اثر پارامتر قدرت بر رفتار قطره در حالی  =	 0/3D∗ و  =

8/1H∗ 100,50,10εبه ازاي مقادیر  = = 0α بررسی و نتایج در  =

مقدار  εشود با افزایش نشان داده شده است. ملاحظه می  4جـدول 

Z���
����V	و  ∗

  افتد.افزایش یافته و جدایش قطره سریعتر اتفاق می ∗

  

  بر روي شکل قطره∗���  تأثیر اندازه  - 5-5- 3

بر روي مشخصات قطره ∗GAP نتایج حاصل از بررسی تأثیر اندازه 

100εها بیان شده که در کلیه حالت 5در جدول  = ،8/1H∗ =	 ،

0/3	D∗ درجه زمان جدایش  - 15به ازاي زاویه  ∗GAPبا افزایش .است =

����V	قطره افزایش و  
 15و  0کاهش یافته در حالی که براي زوایاي  ∗

����V	جدایش کاهش و  زماندرجه 
افزاش خواهد یافت. همچنین به  ∗

���Zمقدار  ∗GAPازاي افزایش
  یابد.افزایش می ∗

  

  � مشخصات قطره به ازاي مقادیر مختلف  -2 جدول

*
pinch offt  

*
tipZ

 
*
dropV

  
  

0761/22  9760/8  1840/0  15- 

7133/12  2420/9  2340/0  0  

1121/13  2489/9  2315/0  15  

  

  ∗� مشخصات قطره به ازاي مقادیر مختلف  -3 جدول

*
pinch offt  

*
tipZ

 
*
dropV

  
*H  

1944/12  2506/9  2262/0  8/1 

1646/12  2360/9  2304/0  9/1  

7133/12  2420/9  2340/0  0/2  

  

  � مشخصات قطره به ازاي مقادیر مختلف  -4 جدول

*
pinch offt  

*
tipZ

 
*
dropV

  
  

3153/14  1102/9  2167/0  10  

0885/13  1976/9  2282/0  50  

7133/12  2420/9  2340/0  100  

  ∗��� مشخصات قطره به ازاي مقادیر مختلف -5 جدول

*
pinch offt  

*
tipZ

 
*
dropV    

*GAP  

4547/14  6072/8  1893/0  15- 5/2  

7125/14  5267/8  1851/0  0  5/2  

9216/14  5857/8  1882/0  15  5/2  

0761/22  9760/8  1840/0  15-  8/2  

7133/12  2420/9  2340/0  0  8/2  

1121/13  2489/9  2315/0  15  8/2  

  

 گیرينتیجه -4

اي در یک محفظه در کار حاضر تولید قطره به کمک حباب جرقه

متقارن محوري بررسی شد. فرایند شامل رشد و فروپاشی حباب و 

باشد. تأثیر زاویه کانال تغذیه روي تشکیل قطره تا لحظه جدایش می

رفتار حباب بررسی شد و براي درك بهتر فرایند تشکیل قطره 

کانتورهاي فشار و بردارهاي سرعت سیال اطراف حباب نیز به دست 

  آمد. 

���ε  ،Zدهد که با افزایش نتایج حاصل از این مطالعه نشان می
و   ∗

	V����
افتاد. با افزایش اتفاق می ترافزایش یافته و جدایش قطره سریع ∗

���α ،Zزاویه 
����V	و  ∗

یابد زیرا حجم بیشتري از سیال در افزایش می ∗

 -15تولید قطره مشارکت دارد. بیشترین زمان جدایش متعلق به زاویه 

���GAP∗  ،Zاست. با افزایش  درجه
 -15یابد. به ازاي زاویه افزایش می ∗

����V	درجه زمان جدایش قطره افزایش، 
کاهش، در حالی که براي  ∗

����V	درجه زمان جدایش کاهش و  15و  0زوایاي 
یابد و افزایش می ∗

����V	، مقدار ∗Hبا افزایش 
  یابد.کاهش می ∗
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