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هندســی بــر تقســیم جریــان گاز بیــن مســیر
اصلــی و کنارگــذر در جریانســنجهای
میکروترمــال بــرای مصــارف خانگــی
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تاريخ دريافت1399/8/11 :

تاريخ پذيرش1399/12/25 :

چكيده
اندازهگیــری دقیــق جریــان گاز یــک نیــاز اساســی در مصــارف خانگــی اســت .در حــال حاضــر ،از کنتورهــای گاز دیافراگمــی جهــت
اندازهگیــری مصــارف خانگــی گاز اســتفاده میشــود کــه یــک فنــاوری بســیار قدیمــی و کمدقــت اســت .در ســالهای اخیــر،
اســتفاده از جریانســنج میکروترمــال بهدلیــل انــداز ه کوچــک ،تــوان مصرفــی پاییــن و دقــت مناســب در حــال رشــد اســت امــا بــازه
اندازهگیــری محــدود آنهــا ،مانــع از ب ـهکار بــردن ایــن جریانســنجها در اندازهگیــری مصــارف خانگــی گاز اســت .جهــت رفــع ایــن
محدودیــت در پژوهــش حاضــر ،بــه معرفــی سیســتم مســیر کنارگــذر مشــابه بــا جریانســنجهای لولــه موییــن پرداختــه شــد کــه در
چنــد جریانســنج میکروترمــال تجــاری نیــز اســتفاده شــده اســت .ایــن سیســتم در جریانســنجهای میکروترمــال میبایســت بــه
گون ـهای طراحــی شــود کــه دبــی قابــل قبولــی وارد مســیر کنارگــذر (میکروکانــال) شــود .بنابرایــن در ایــن پژوهــش بــرای اولیــن بــار
تأثیــر پارامترهــای هندســی مختلــف بــر میــزان جریــان گاز ورودی بــه مســیر کنارگــذر در محــدوده دبــی مصــارف خانگــی بــا حــل
همزمــان معــادالت جریــان مغشــوش و آرام از طریــق شبیهســازی دینامیــک ســیاالت مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .طبــق نتایــج بــا
بزرگتــر بــودن ارتفــاع مســیر کنارگــذر ،کمتــر بــودن قطــر لولههــای المــان آرامســاز جریــان و کمتــر بــودن فاصلــه آن بــا ورودی و
خروجــی مســیر کنارگــذر دبــی گاز بیشــتری وارد مســیر کنارگــذر میشــود .در نهایــت ،ارتفــاع میکروکانــال  ،160 µmفاصلــه 2 mm
ورودی و خروجــی مســیر کنارگــذر از المــان آرامســاز و چینــش مربعــی المــان آرامســاز بــا قطــر لولههــای  1/8 mmپیشــنهاد شــد .در
ایــن مشــخصات 100 ،تــا  %200نســبت بــه اکثــر پیکربندیهــای دیگــر کار حاضــر ،دبــی بیشــتری وارد مســیر کنارگــذر میشــود.
كلمات كليدي :شبیهسازی عددی ،مسیر کنارگذر ،کنتور گاز ،جریانسنج حرارتی ،میکروکانال

مقدمه

بــا توجــه بــه تحــوالت در بخــش انــرژی از جملــه نیــاز
بــه تأمیــن منابــع متنــوع انــرژی ایمــن ،رشــد فزاینــده
*مسؤول مكاتبات
hashemabadi@iust.ac.ir
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال)DOI: 10.22078/pr.2021.4326.2963( :

مصــرف انــرژی در دنیــا ،نگرانیهــای محیــط زیســتی و

افزایــش مصــارف محصــوالت شــیمیایی ،میتــوان گاز را

یــک منبــع انــرژی در عرصــه اقتصــاد جهانــی در نظــر

گرفــت [ .]1تولیــد و مصــرف گاز روزبــهروز در حــال
افزایــش اســت و مهمتــر از همــه اینکــه قســمت قابــل
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[ ]13و تشــخص جریــان برگشــتی [ ]14اشــاره نمــود.

بهطوریکــه ســهم مصــارف خانگــی از مصــرف گاز

ایــن نــوع از جریانســنجها بــا توجــه بــه انــدازهی

اســت [ .]2بهدنبــال افزایــش مصــرف گاز ،اســتفاده از

را تولیــد میکننــد .بنابرایــن ،جهــت اندازهگیــری

در جهــان از  %22/8بــه  %30افزایــش پیــدا کــرده

بســیار کوچــک و مصــرف انــرژی پاییــن ،گرمــای کمــی

کنتورهــای گاز نیــز افزایــش پیــدا میکنــد .ارزش بــازار

حجــم گاز جــاری در لولههــای گاز خانگــی نمیتــوان
آنهــا را مســتقیماً مــورد اســتفاده قــرار داد .هــر چنــد

بــازار بــه  8152/63میلیــون دالر آمریــکا افزایــش یابــد

در لولههــای بــزرگ قــرار میگیرنــد ولــی دارای تــوان

اســت .ســهم کنتورهــای گاز بــرای بخشهــای خانگــی،

اندازهگیــری گاز مصــارف خانگــی نمیباشــند زیــرا

و  %44/01بــود [ .]3بنابرایــن مهــم اســت کــه روشهــای

گاز جهــت تأمیــن الکتریســیته از باتــری اســتفاده

خانگــی گاز توســعه داده شــوند .اندازهگیــری جریــان گاز

عملکــرد چندســاله آن را در اندازهگیــری مصــارف
خانگــی گاز تضمیــن مینمایــد .معمــوالً بــرای افزایــش

ایــن کنتورهــا دقــت کافــی در اندازهگیــری گاز را ندارنــد

مصرفــی آنهــا از میکروکانالهــای مجتمــع شــده بــا

قطعــه متحــرک مکانیکــی [ ]6باعــث ایجــاد خطــا در

محــدود ه اندازهگیــری آنهــا کاهــش یابــد [ 16و .]17

نیــز جریانســنجهای اوریفیســی و توربینــی کاربــرد

بــاالی جریــان و یــا بازههــای وســیع در مصــارف خانگــی

زیــادی اســت [ ]7و پدیــده کاویتاســیون نیــز بــر عملکــرد

جریــان اســتفاده از مســیر کنارگــذر 3اســت .افزایــش

چنــد ســال اخیــر ،افزایــش مهــارت در روشهــای مــدرن

توســط اتســباریا و همکاران [ ]18نشــان دادهشــده اســت.

بســیاری از جریانســنجهای میکــرو براســاس فنــاوری

 100برابــر بیشــتر شــد کــه ایــن کار توســط اضافــه نمودن

گردیــده اســت [ .]9-11اینگونــه جریانســنجها بــه

گرفــت .ایــن مســیر باعــث میشــود کــه قســمت اعظمــی

[ .]12نــوع حرارتــی آن کــه بــه اســم جریانســنج میکــرو

نمــودن جریانســنج میکروترمــال بــه مســیر کنارگــذر

متحــرک مکانیکــی از اســتقبال بیشــتری برخــوردار اســت

اســت ،میتــوان آن را بــرای اســتفاده در اندازهگیــری

کنتورهــای گاز بــه میــزان  3776/07میلیــون دالر آمریــکا
بــوده اســت و پیشبینــی شــده اســت کــه ارزش ایــن

نمونههایــی ماننــد [ ]15ســاخته شــدهاند کــه مســتقیماً

کــه بیشــترین ســرعت رشــد مربــوط بــه بخــش خانگــی

مصرفــی باالیــی هســتند و مناســب جهــت اســتفاده در

تجــاری و صنعتــی بهترتیــب برابــر بــا %33/31 ،%22/68

بهدلیــل مســائل ایمنــی ،میبایســت جریانســنجهای

مناســب اندازهگیــری جهــت اندازهگیــری مصــارف

در بخــش خانگــی ،بهطــور ســنتی توســط کنتورهــای

کننــد .بنابرایــن تــوان مصرفــی پاییــن جریانســنج،

دیافراگمــی بــا مقیــاس وســیع پیادهســازیمیشــود.

دقــت جریانســنجهای میکروترمــال و کاهــش تــوان

و عواملــی ماننــد دمــا [ ،]4عمــر کنتــور [ ]5و وجــود

جریانســنج اســتفاده میشــود کــه باعــث میشــود

اندازهگیــری جریــان گاز میشــوند .همچنیــن در صنعــت

از ایــن رو بهتنهایــی قــادر بــه اندازهگیــری نرخهــای

دارنــد کــه جریانســنج اوریفیســی دارای افــت فشــار

نیســتند.یکــی از روشهــای افزایــش بــازه اندازهگیــری

جریانســنج توربینــی تأثیــر قابــل توجهــی دارد [ .]8در

توانایــی اندازهگیــری بــازه وســیع توســط مســیر کنارگــذر

ایجــاد ســاختارهای میکــرو باعــث پیشــرفت در توســعهی

در ایــن جریانســنج حــد بــاالی بــازه اندازهگیــری تــا

 1 MEMSدر کاربردهــای خانگــی ،صنعتــی و پزشــکی

یــک مســیر کنارگــذر بزرگتــر از کانــال اصلــی صــورت

دو گــروه حرارتــی و غیرحرارتــی تقســیمبندی میشــوند

از جریــان از ایــن مســیر عبــور کنــد .بنابرایــن بــا متصــل

ترمــال 2شــناخته میشــود بهدلیــل فقــدان قطعــه

کــه همــان میکروکانــال مجتمــع شــده بــا جریانســنج

و بــه سهدســته ســیم یــا فیلــم داغ ،گرماســنجی و زمــان

مصــارف خانگــی گاز بــهکار بــرد.

پــرواز تقســیمبندی میشــود [ .]12از مزایــای ایــن نــوع
جریانســنج میتــوان بهدقــت بــاال ،تــوان مصرفــی کــم

1. Micro Electro Mechanical Systems
2. Micro Thermal Flowmeter
3. Bypass
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شبیهسازی  CFDتأثیر ...

31

بدیــن صــورت ایــن جریانســنج بــه جریانســنجهای

دینامیــک ســیاالت محاســباتی اســتفاده شــده اســت .در

کــه مربــوط بــه جریانســنج

ارائــه شــده و پارامترهــای هندســی مــورد نظــر جهــت

حرارتــی لولــه موییــن 1شــبیه میشــوند .همچنیــن

اســتاندارد

ISO 14511

حرارتــی لولــه موییــن اســت نیــز المانهــای مــورد نیــاز

جهــت بــه کارگیــری مســیر کنارگــذر را شــرح داده اســت

کــه براســاس آن المــان تاثیرگــذار بــر هیدرودینامیــک
ســیال هنــگام تقســیم جریــان بیــن دو مســیر اصلــی

و کنارگــذر ،المــان آرامســاز جریــان 2اســت .پرویــزی
و همــکاران [ ]19و فرزانهگــرد و همــکاران []20

جریانســنجهای حرارتــی لولــه موییــن مشــابه بــا ایــن

ادامــه ابتــدا بــه معرفــی قســمتهای مختلــف سیســتم

بررســی تاثیــر آنهــا بــر هیدرودینامیــک جریــان گاز
میپردازیــم .ســپس معــادالت حاکــم بــر مســأله و
شــرایط مــرزی مــورد نیــاز توضیــح داده شــده اســت و
در نهایــت بــه بحــث و نتیجهگیــری در رابطــه بــا نتایــج

شبیهســازی پرداختــه میشــود.
تعریف مسأله

اســتاندارد ارائــه نمودهانــد کــه بــه مدلســازی آن و

همانطــور کــه ذکــر شــد نمیتــوان جریانســنجهای

گاز بــر عملکــرد جریانســنج پرداختهانــد .سیســتم

کار بــرد .یکــی از روشهــای کاربــردی جهــت حــل ایــن

پیشــین بررســی شــده و در چندیــن جریانســنج

اســت .درشــکل  1هندســه سیســتم پیشــنهادی جهــت

تاکنــون بــه تاثیــر پارامترهــای مختلــف هندســی اجــزای

خانگــی نشــان داده شــده اســت .ایــن سیســتم شــامل

مســیر توجــه نشــده اســت .بنابرایــن در ایــن پژوهــش

و میکروکانال(مســیر کنارگــذر) اســت .المــان قرارگرفتــه

ضخامــت مســیر کنارگــذر ،موقعیــت آن و پارامترهــای

جریــان 3اســت کــه وظیفــه حــذف کــردن حرکــت

بــه مســیر کنارگــذر طراحــی شــده جهــت بهکارگیــری

اینکــه نســبت ثابتــی از جریــان بیــن لولــه اصلــی و مســیر

بررســی شــد .بهدلیــل کاهــش هزینههــا از روش

مســیر آرام باشــد [ 18و .]20

بررســی تجربــی تاثیــر جریــان گاز و تاثیــر درصــد ترکیــب

میکروترمــال را بهطــور مســتقیم در لولههــای بــزرگ بــه

کنارگــذر بــرای جریــان ســنج لولــه موییــن در مطالعــات

مشــکل اســتفاده از یــک جریــان کنارگــذر (میکــرو کانال)

میکروترمــال تجــاری نیــز اســتفاده شــده اســت امــا

بهکارگیــری جریانســنجهای میکروترمــال در مصــارف

ایــن نــوع سیســتم بــر مقــدار تقســیم جریــان بیــن دو

لولــه اصلــی ،المــان آرامســاز جریــان ،لولههــای رابــط

بــرای اولیــن بــار تاثیــر پارامترهــای هندســی ماننــد

شــده در مرکــز لولــه اصلــی یــک نــوع یکنواختکننــده

هندســی المــان آرامســاز جریــان بــر مقــدار گاز ورودی

چرخشــی ســیال و نامتقارنــی آن را دارد .امــا بــرای

جریانســنجهای میکروترمــال بــرای مصــارف خانگــی

کنارگــذر تقســیم شــود بایــد رژیــم جریــان در هــر دو

شکل  1نمای جانبی سیستم طراحیشده برای بهکار بردن جریانسنج میکروترمال در مصارف خانگی
1. Capillary Tube Thermal Flowmeter
)2. Laminar Flow Element (LFE
3. Flow Conditioner
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بنابرایــن در ایــن سیســتم از نــوع دســته لولــهای ایــن
المــان کــه آرامســاز جریــان نــام دارد ،اســتفاده میشــود
تــا رژیــم جریــان مــوازی مســیر کنارگــذر در لولــه اصلــی

بــه شــکل آرام باشــد .ترتیــب قرارگیــری لولههــای دســته
لولــه 1میتوانــد متفــاوت باشــد کــه در کار حاضــر طبــق

شــکل  2دو نــوع چینــش مثلثــی و مربعــی در قطرهــای

مختلــف لولههــای دســته لولــه بررســی میشــود .بهدلیــل

روش ســاخت میکروکانــال و هندســه آن الزم اســت از
یــک جفــت لولــه رابــط بــرای ورودی و خروجــی کانــال

میکــرو جهــت اتصــال بــه لولــه اصلــی اســتفاده شــود.
موقعیــت مســیر کنارگــذر نســبت بــه المــان آرامســاز

جریــان ( )Cبــر میــزان دبــی ورودی بــه مســیر کنارگــذر
مؤثــر اســت .منظــور از موقعیــت مســیر کنارگــذر ،فاصلــه

ورودی و خروجــی مســیر کنارگــذر (لولههــای رابــط) از
المــان آرامســاز اســت کــه ایــن دو فاصلــه بــا یکدیگــر

برابــر هســتند .ظرفیــت عملیاتــی کنتورهــای مختلــف گاز
توســط عبــارت جــی -ریــت 2بیــان میشــود .جی-ریــت

( ،)Cچینــش و قطــر ( )dtلولههــای دســته لولــه المــان

آرامســاز جریــان پرداختــه شــد .ابتــدا مقادیــر مختلــف

h

و  Cبــا در نظــر گرفتــن چینــش مثلثــی و ســپس مقادیــر

مختلــف  dtدر چینشهــای مثلثــی و مربعــی لولههــا

بررســی شــد .ابعــاد ایــن هندســه و شــرایط ورودی در

جــدول  1آورده شــده اســت .مقادیــر  hبــا توجــه بــه
مقادیــر اســتفاده شــده در کار [ ]16و مقادیــر  dtبراســاس
لولههــای موجــود در بــازار انتخــاب شــدهاند .اولیــن

مقــدار  Cاز نزدیــک تریــن مــکان ممکــن بــه المــان

آرامســاز جریــان انتخــاب شــده و بقیــه مقادیــر بــا
فاصلــه  1 mmاز آن دور شــده اســت .جهــت حــذف تاثیــر

خروجــی لولــه و اینکــه جریــان گاز قبــل از ورودی بــه

مســیر کنارگــذر کامــا توســعه یافتــه باشــد ،لولههــای

اصلــی قبــل و بعــد از المــان آرامســاز بــه انــداز ه کافــی
طوالنــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.

معادالت حاکم و شرایط مرزی

بــا حــرف  Gبههمــراه یــک عــدد کــه بیانگــر ســایز کنتــور

جهــت بررســی هیدرودینامیــک ســیال در لولــه اصلــی و

محــدوده  G4قــرار میگیرنــد کــه قطــر لولــه متصــل

اســتفاده شــده اســت .مســأله از نظــر معــادالت بهکارگرفته

 0/04و  6 m3/hاســت [ .]21در ایــن شبیهســازی هــدف

بــاز ه دبــی ذکــر شــده ،بــه دو قســمت تقســیم میشــود.

جریــان بیــن مســیر اصلــی و مســیر کنارگــذر اســت.

اســت کــه رژیــم جریــان در تمــام نقــاط سیســتم ،آرام

پارامتــر ضخامــت کانــال ( ،)hموقعیــت مســیر کنارگــذر

اســت.

گاز اســت نشــان داده میشــود .کنتورهــای خانگــی در

مســیر کنارگــذر از معــادالت ناویــر اســتوکس و پیوســتگی

بــه آن  25 mmو دبــی حداقــل و حداکثــر آن بهترتیــب

شــده جهــت مدلســازی و شبیهســازی ایــن سیســتم در

بررســی پارامترهــای تاثیــر گــذار بــر نســبت تقســیم

قســمت اول مربــوط بــه بــاز ه دبــی  0/04تــا 2/3 m3/h

جهــت دســتیابی بــه ایــن مهــم بــه بررســی چهــار

اســت .قســمت دوم مربــوط بــه بــازه دبــی  2/3تــا 6 m3/h

شکل  1انواع مختلف چینش لولههای المان آرامساز جریان
1. Tube Bundle
2. G-rate

وحید کرمانی و همکاران

شبیهسازی  CFDتأثیر ...
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جدول  1ابعاد هندسه طراحیشده برای بهکار بردن جریانسنجهای میکروترمال در مصارف خانگی
ردیف

پارامتر

نماد

واحد

مقدار

1

ضخامت کانال

h

µm

240 ،160 ،80

2

موقعیت مسیر کنارگذر

C

mm

6 ،4 ،2

3

چینش دسته لوله

-

-

مثلثی و مربعی

4

قطر لولههای دسته لوله

dt

mm

6 ،3 ،1/8

5

طول المان آرامساز جریان

LLFE

mm

18

6

طول لوله قبل از المان آرامساز

L1

mm

1250

7

طول لوله بعد از المان آرامساز

L2

mm

500

8

قطر لوله اصلی

D

mm

25

9

دبی ورودی

Q

m3h-1

0/04– 6

10

دمای ورودی

T0

C

کــه رژیــم جریــان در لولــه اصلــی ،مغشــوش و در المــان

آرامســاز جریــان و میکروکانــال ،آرام اســت .معــادالت

25

°

نرمافــزار کامســول 3نســخه  3/2حــل شــدند.
معادالت حاکم

مربــوط بــه رژیــم آرام و مغشــوش در قســمت دوم

مــدل اغتشــاش  k-εیكــی از مهمتریــن و پرکاربردتریــن

جــدول  2عــدد رینولــدز جریــان ورودی بــه کنتــور و

اضافــی بــرای بیــان رفتــار جریــان مغشــوش بــه مجموعــه

مدلســازی بهصــورت همزمــان حــل میشــوند .در

مدلهــای اغتشــاش اســت کــه دو معادلــه انتقــال

عــدد رینولــدز جریــان درون لولههــای المــان آرامســاز

معــادالت حاکــم اضافــه میکنــد .مــدل اســتاندارد

المــان آرامســاز اطمینــان حاصــل شــود .همانطــور کــه

المــان یکنواخــت کننــدهی جریــان مناســب اســت [.]22

بــه ظرفیــت کنتورهــای  G4اســت رژیــم جریــان پــس

انــرژی اغتشــاش را از طریــق دو معادلــه انتقــال اضافــی

بنابرایــن در قســمت اول کــه تنهــا مدلســازی جریــان

ناشــی از اغتشــاش

لحــاظ میکنــد .ایــن مــدل

و خروجــی نیــاز اســت در صورتــی کــه در قســمت دوم بــا

مــدل بــر پایــه مالحظــات پدیــده شناســی و تجربیــات

بهصــورت همزمــان انجــام میشــود ،دامنــه محاســباتی

انتقالــی  kاز یــک رابطــه دقیــق ریاضــی اســتخراج شــده

بــرای هــر بخــش بــه دو شــرط مــرزی ورودی و خروجــی

پایــه مرتبــط بهدســت آمــده اســت .معــادالت حلشــده

قســمت شــرط مــرزی تقــارن 1اعمــال شــده اســت .در

( )RANSبــرای بقــای مومنتــوم و رابطــه پیوســتگی بــرای

k-ε

جریــان محاسبهشــده اســت تــا از آرام بــودن جریــان در

بــرای شبیهســازی جریــان مغشــوش در لولههــای دارای

مشــاهده میشــود در بــازه  0/04تــا  6 m3/hکــه مربــوط

ایــن مــدل در واقــع اثــرات ناشــی از جابهجایــی و نفــوذ

از تقســیم در لولههــای المــان آرامســاز ،آرام میشــود.

انــرژی جنبشــی اغتشــاش ( )kو تلفــات انــرژی جنبشــی
()ε

آرام صــورت میگیــرد بــه دو شــرط مــرزی بــرای ورودی

یــک مــدل نیمــه تجربــی بــوده و مشــتقات معــادالت

توجــه بــه اینکــه کــه مدلســازی جریــان آشــفته و آرام

اکتســابی اســتخراج شــده اســت .در ایــن مــدل رابطــه

بــه دو بخــش آرام و مغشــوش تقســیم میشــود کــه

اســت درحالیکــه  εاز بررســی تجربــی رابطــه دقیــق

نیــاز اســت .البتــه بهدلیــل تقــارن هندســه در هــر دو

توســط مــدل جریــان آشــفته ،معــادالت ناویــر اســتوکس

ادامــه روابــط مــورد نیــاز جهــت شبیهســازی

CFD

و شــرایط مــرزی در ایــن سیســتم توضیــح داده شــده
اســت .ایــن معــادالت بــه روش المــان محــدود 2توســط

بقــای جــرم اســت.

1. Symmetry
)2. Finite Element Method (FEM
3. COMSOL Multiphysics
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جدول  2مقدار عدد رینولدز در ورودی کنتور و لولههای المان آرامساز جریان در دبیهای مختلف
عدد  Reدر  dtمختلف
چینش مثلثی
)Q(m3/h

عدد  Reدر ورودی

1/8 mm

3 mm

6 mm

1/8 mm

3 mm

6 mm

0/025

22/65

0/16

0/43

1/74

0/15

0/45

1/89

2

1811/81

12/50

34/19

139/37

12/33

36/24

150/98

6

5435/43

37/49

102/56

418/11

36/98

108/71

452/95

10

9059/04

62/48

170/93

698/85

61/63

181/18

954/92

رابطــه ناویــر اســتوکس بــرای جریــان مغشــوش در رابطــه

 1و پارامتــر لزجــت آشــفتگی در رابطــه  2آورده شــده
اســت.
()1

()2

(

)

∂u
t
+ ρ (u .∇ )u =∇.  −PI + ( µ + µt ) ∇u + ( ∇u )  + F


∂t
Cµk 2
= µt

ρ

ε

تــرم  Fدر اثــر نیروهــای حجمــی ماننــد گرانــش در رابطــه

قــرار میگیــرد کــه در ایــن مســأله از گرانــش صــرف نظــر

شــده اســت .همانطــور کــه مالحظــه میشــود پارامتــر

( )μtلزجــت آشــفتگی تابــع انــرژی جنبشــی اغتشــاش ()k

و تلفــات انــرژی جنبشــی ناشــی از اغتشــاش ( )εاســت

کــه نحــوه محاســبه آنهــا بهترتیــب در روابــط  3و 4
آورده شــدهاند.
()3

چینش مربعی



µ 
∂k
= + ρ (u .∇ ) k
∇.   µ + t  ∇k  + Pk − ρε
σk 
∂t



()4

 
ε
ε2
 ∇ε  + Χε 1 Πκ − Χε 2 ρ
κ
κ
 


µ
∂ε
+ ρ (υ .∇ ) ε = ∇.   µ + τ

∂τ
σ
ε


ρ

رابطه پیوستگی در رابطه  7آورده شده است.
()7

∂ñ
+ ∇. ( ρu ) = 0
∂t

از آنجاییکــه مســأله پایــا اســت ،بنابرایــن تمــام ترمهــای

وابســته بــه زمــان در روابــط 4 ،3 ،1 و  7حــذف میشــوند.
مــدل مــورد اســتفاده بــرای مدلســازی جریــان آرام همان

مــدل جریــان آشــفته بــا حــذف ترمهــای تنــش رینولــدز
اســت .ایــن شبیهســازی بــا جریــان هــوا انجــام شــده
اســت و خــواص فیزیکــی مــورد نیــاز هــوا بــرای حــل ایــن

روابــط عبارتانــد از چگالــی و ویســکوزیته کــه مقادیــر
آن در دمــای  25 °Cبهترتیــب برابــر بــا 1/184 kg.m-3
و

-1

kg.m .s
-1

 1/85×10اســت.

-5

شرایط مرزی

ناحیــه آرام بــا توجــه بــه قطــر  25 mmلولــه اصلــی از

دبــی  0/04تــا  2/3 m3/hو ناحیــه مغشــوش از  2/3تــا
ρ

 6 m3/hاســت .در ادامــه ،شــرایط مــرزی بــرای ورودی،

تــرم  ،Pkتولیــد انــرژی ناشــی از گرادیانهــای ســرعت

آرام و مغشــوش در جــدول  3آورده شــده و توضیــح داده

متوســط جریــان اســت کــه بهصــورت رابطــه  5محاســبه
میشــود.
()5

))

(

(

) Pk= µt ∇u : ∇u + ( ∇u

T

خروجــی ،صفحــه قرینــه و ســطح مشــترک بیــن محــدوده
شــده اســت.

ورودی لوله اصلی:

از آنجاییکــه دبیهــای ورودی مشــخص هســتند

ثوابــت روابــط  1تــا  4در رابطــه  6آورده شــده اســت .ایــن

بنابرایــن شــرط مــرزی ورودی لولــه ،ســرعت متوســط

اســتفاده از دادههــای مختلــف تجربــی از انــواع جریانهــا

در نظــر گرفتهشــده اســت کــه طبــق رابطــه  8محاســبه

مقادیــر ،مقادیــر پیشفــرض نرمافــزار هســتند کــه بــا

( )U0دبیهــای حجمــی بــا توجــه بــه ســطح مقطــع لولــه

بهدســت آورده شــدهاند.

میشــود.

()6
=
= C ε 1 1.44,
=C ε 2 1.92,
=C µ 0.09,
=σ k 1,
σ ε 1.3

()8

Q
πR 2

= U0
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جدول  3شرایط مرزی استفاده شده در تمامی نواحی محاسباتی
شرط مرزی

محل
ورودی

−2
=
=u U
=0.005 m 2 s
, ε 0.005 m 2 s −3
0, k

خروجی

P = P0 , ∇k = 0, ∇ε = 0

صفحه قرینه

=∇ε .
n 0

سطح مشترک از مغشوش به آرام

=∇u.
n 0

=∇k .
n 0,

=
=uturb u
vlam
=
, wturb wlam ,
lam , vturb

∇k .n = 0, ∇ε .n = 0

سطح مشترک از آرام به مغشوش

=
=uturb u
vlam
=
, wturb wlam ,
lam , vturb
=
k 0.005
=
m 2 s −2 , ε 0.005 m 2 s −3

در ایــن رابطــه  Rو  Qبهترتیــب شــعاع لولــه بــا واحــد

m

کاهــش عــدد رینولــدز مواجــه شــده و رژیــم جریــان بــه

و دبــی ورودی بــه کنتــور بــا واحــد  m3/hاســت .مواقعــی

آرام تبدیــل میشــود .بنابرایــن هندســه بــه دو بخــش بــا

ورودی همــان مقادیــر پیــش فــرض نرمافــزار اســت کــه

تقســیمبندی میشــود و خروجــی یــک بخــش ،ورودی

کــه رژیــم جریــان ،مغشــوش باشــد مقادیــر  kو  εدر

بهترتیــب برابــر بــا  0/005 m2s-2و  0/005 m2s-3انتخــاب
شــدند.

• خروجی لوله اصلی:

شــرط مــرزی خروجــی برابــر بــا فشــار محیــط در نظــر

گرفتهشــده اســت.
()9

P
== P
1 atm
0

و پارامترهــای مغشــوش در محــدوده رژیــم مغشــوش
بهصــورت رابطــه  9محاســبه میشــوند.
()10

رژیــم جریــان مغشــوش و دو بخــش بــا رژیــم جریــان آرام

بخــش دیگــر اســت .بنابرایــن جهــت ارتبــاط بیــن ایــن دو
مــدل ،از شــرط مــرزی ســرعت برابــر در ســطح مشــترک
ایــن دو ناحیــه استفادهشــده اســت .شــرط مــرزی در

ســطح مشــترک نواحــی آرام و مغشــوش همانطــور

کــه در رابطــه  12بیــان میشــود ،برابــری مؤلفههــای
ســرعت اســت.

 uturb = ulam

 vturb = vlam
w = w
lam
 turb

()12

∇k = 0, ∇ε = 0

همچنیــن بــرای پارامترهــای مغشــوش در بخشــی کــه

بــا توجــه بــه قرینــه بــودن هندســه و جهــت کاهــش

رابطــه  13و در بخشــی کــه از محــدود ه آرام بــه مغشــوش

میشــود .رابطــه  11ایــن شــرط را بــرای ســرعت ،نــرخ

()13

• صفحه قرینه:

هزینــه محاســباتی از شــرط مــرزی تقــارن اســتفاده
جنبشــی اغتشــاش و نــرخ اتــاف انــرژی جنبشــی نشــان
میدهــد .دو شــرط مــرزی آخــر مواقعــی در نظــر گرفتــه

میشــود کــه جریــان در محــدوده مغشــوش باشــد.
()11

جریــان از محــدوده مغشــوش بــه آرام واردمیشــود ،از
واردشــود از رابطــه  14اســتفاده شــد.
()14

∇k .n = 0, ∇ε .n = 0

=
k 0.005
=
m 2 s −2 , ε 0.005 m 2 s −3

استقالل نتایج از شبکهبندی و اعتبارسنجی

n 0,
= ∇u.n
= ∇k .ا0, .....

جهــت اطمینــان حاصــل نمــودن از مســتقل بــودن نتایــج

در بــازه  2/3تــا  6 m3/hجریــان در لولــه اصلــی بهحالــت

مختلــف بررســی میشــوند کــه ایــن عملیــات اســتقالل

لولههــای المــان آرامســاز جریــان و مســیر کنارگــذر بــا

دانســیتههای مختلــف ،تحــت ارزیابــی قــرار گرفــت تــا

=∇ε .
n 0

• سطح مشترک لوله اصلی و مسیر کنارگذر:

مغشــوش در میآیــد امــا جریــان بهدلیــل تقســیم در

شبیهســازی از شــبکه ،شــبکههایی بــا دانســیتههای
شــبکهبندی نــام دارد .بدیــن منظــور ،شــبکههایی بــا
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شــبکه بــا تعــداد مناســب بهدســت آیــد .در جــدول 4

دانســیته شــبکه ،خطــای میانگیــن بیــن نتیجــه

خطــای میانگیــن نتایــج شبیهســازی نســبت بــه رابطــه

شبیهســازی و تئــوری کاهــش مییابــد امــا در تعــداد

دانســیته مختلــف آورده شــده اســت.

دیــده نمیشــود کــه نشــاندهنده کافــی بــودن تعــداد

تئــوری ارائهشــده توســط [ ]23بــرای چهــار شــبکه بــا

جدول  4بررسی استقالل نتایج از شبکه
دانسیته شبکه
(هزار)

خطای میانگین
()%

محاسبات ()h

زمان انجام

120

5

0/5

340

3/5

0/9

502

0/05

1/3

650

0/05

1/6

شــبکه  502هــزار نســبت بــه  650هــزار کاهــش خطایــی
شــبکه  502هــزار اســت .شــبکهبندی مــورد اســتفاده

بــرای انجــام ایــن شبیهســازیها در شــکل  4آورده
شــده اســت .در میکروکانــال و المــان آرامســاز از شــبکه
منظــم چهــار وجهــی و در بقیــه هندســه از شــبکه شــش

وجهــی اســتفاده شــده اســت.
بحث و بررسی نتایج

عملکــرد سیســتم معرفــی شــده جهــت بهکارگیــری

مقــدار خطــای میانگیــن گزارششــده در جــدول ،4

جریانســنجهای میکروترمــال در مصــارف خانگــی بــا

 3بــا دادههــای شبیهســازی متناظــر اســت .همانطــور

اســت.

میانگیــن خطــای تمــام نقــاط نشــان داده شــده در شــکل
کــه نتایــج گــزارش شــده نشــان میدهــد ،بــا افزایــش

مقادیــر مختلــف از پارامترهــای هندســی بررســی شــده

1/0
سرعت بیبعد

0/8
0/6

0/4
0/2
0/2

0/0
0/0

0/4
0/6
0/8
1/0
مکان بیبعد
شکل  3اعتبارسنجی پروفایل بیبعد سرعت در سطح مقطع میکروکانال

شکل  4شبکهبندی استفاده شده :الف) نمای کلی ،ب) المان آرامساز و ج) ورودی مسیر کنارگذر از نمای پایین
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کــه عبارتانــد از :ارتفــاع میکروکانــال ( ،)hموقعیــت مســیر

بــا افزایــش ســطح مقطــع مســیر کنارگــذر افــت فشــار

دســته لولــه ( .)dtمیــزان نســبت تقســیم جریــان بیــن دو

بیــن مســیر اصلــی و مســیر کنارگــذر دبــی بیشــتری در

کنارگــذر ( ،)cچینــش دســته لولــه و قطــر لولههــای
مســیر اصلــی و کنارگــذر )DR( 1جهــت مقایســه تأثیــر

ابعــاد مختلــف پارامترهــا در نظــر گرفتــه شــده اســت.

بررســیها در چهــار عــدد رینولــدز 4000 ،1800 ،36

آن کمتــر میشــود و در نتیجــه هنــگام تقســیم دبــی

مســیر کنارگــذر (میکروکانــال) جریــان مییابــد .بایــد
توجــه شــود کــه کانــال بــا ارتفــاع  80 µmباعــث عبــور
جریــان بســیار کمــی از مســیر کنارگــذر میشــود کــه

و  5435در ورودی انجــام شــد ه اســت کــه بهترتیــب

بــا افزایــش ارتفــاع کانــال بــه  160 µmافزایــش 7/85

بــازه آرام و انتهــای بــاز ه اندازهگیــری و بیشــترین دبــی

در دبــی عبــوری از مســیر کنارگــذر مشــاهده میشــود.

متناظــر بــا کمتریــن دبــی کنتــور ،انتهــای بــاز ه آرام ،بیــن

کنتــور هســتند .نســبت تقســیم جریــان در رابطــه 15

نشــان داده شــده اســت .در ایــن رابطــه  Qو  QBPبهترتیــب

دبــی ورودی بــه سیســتم و دبــی ورودی به مســیر کنارگذر
برحســب متــر مکعــب بــر ســاعت هســتند.

QBP
DR
=
×106
Q

()15

ارتفاع مسیر کنارگذر (میکروکانال)

تأثیــر ارتفــاع مســیر کنارگــذر (میکروکانــال) بــر

مقــدار نســبت تقســیم جریــان بیــن دو مســیر اصلــی

و کنارگــذر در شــکل  5نشــان دادهشــده اســت .طبــق
ایــن نمــودار بــا افزایــش ارتفــاع کانــال دبــی بیشــتری

بــه مســیر کنارگــذر وارد میشــود .بدیهــی اســت کــه

و  7/73برابــری در ابتــدا و انتهــای بــازه اندازهگیــری

مقــدار ایــن دبــی در ارتفــاع  160 µmتــا 1/41 mL/min

میرســد درصورتیکــه ایــن عــدد بــرای ارتقــاع  80و

µm

 120بهترتیــب

mL/min

 0/18و

mL/min

0/7

اســت .بــا توجــه بهکارهــای پیشــین [ 24و  ]16هــر چــه
ضخامــت میکروکانــال مجتمــع شــده بــا جریانســنج

میکروترمــال کمتــر باشــد ،حساســیت آن بــه تغییــر
دبــی بیشــتر اســت امــا همانطــور کــه مشــاهده شــد در
ارتفــاع  80 µmجریــان قابــل قبــول بــرای اندازهگیــری
وارد مســیرکنارگذر نمیشــود .بنابرایــن ،کوچکتریــن

ارتقــاع قابــل انتخــاب بــا توجــه بــه مقادیــر شبیهســازی
شــده  160 µmاســت.

شکل  5نسبت تقسیم جریان بین دو مسیر اصلی و کنارگذر برحسب عدد رینولدز در  C =2 mmبرای مقادیر مختلف h
)1. Division Ratio (DR
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شــکل  6اثــر متقابــل ارتفــاع کانــال ( )hو موقعیــت کانــال

باشــد دبــی بیشــتری بــه مســیر کنارگــذر وارد میشــود.

جریــان بیــن دو مســیر اصلــی و کنارگــذر ( )DRرا نشــان

اســت بنابرایــن جریــان جهــت تقســیم شــدن بیــن ایــن

نســبت بــه المــان آرامســاز جریــان ( )Cبر نســبت تقســیم

میدهــد .در تمــام مقادیــر  Cبــا افزایــش  hمقــدار

DR

بهدلیــل اینکــه المــان آرامســاز جریــان یــک دســته لولــه
دســته لولــه بــا افــت فشــار مواجــه میشــود .بــه عبــارت

نیــز افزایــش مییابــد امــا میــزان افزایــش آن در مقادیــر

دیگــر ،هــر چــه  Cبیشــتر باشــد ،ورودی مســیر کنارگــذر

تغییــرات دبــی ورودی بــه مســیرکنارگذر بــهازای هــر

میپذیــرد .همچنیــن بــا افزایــش  ،Cطــول کانــال

کمتــر  Cاندکــی بیشــتر اســت .طبــق ایــن نمــودار شــیب
میکرومتــر در افزایــش  hاز  80بــه  160 µmدر Cهــای 2

و  6 mmبهترتیــب  0/0026و  0/0016اســت.

بررســی موقعیــت مســیر کنارگــذر نســبت بــه المــان
آرامســاز جریــان

شــکل  7مقــدار نســبت تقســیم جریــان بیــن دو مســیر

اصلــی و کنارگــذر ( )DRدر فاصلههــای مختلــف ورودی و

خروجــی مســیر کنارگــذر از المــان آرامســاز جریــان

()C

را نشــان میدهــد .طبــق ایــن نمــودار هــر چــه  Cکمتــر

تأثیــر کمتــری از افــت فشــار ناشــی از المــان آرامســاز

نیــز افزایــش مییابــد کــه باعــث افــت فشــار بیشــتر
میشــود .بنابرایــن مناســبترین فاصلــه ،نزدیکتریــن
مــکان ممکــن اســت کــه در ایــن کار ایــن مقــدار برابــر بــا

 2 mmاســت .شــکل  8اثــر متقابــل پارامترهــای موقعیــت
مســیر کنارگــذر ( )Cو ارتفــاع کانــال ( )hبــر مقدار نســبت
تقســیم جریــان بیــن دو مســیر اصلــی و کنارگــذر ( )DRرا

نشــان میدهــد .طبــق ایــن نمــودار در تمامــی مقادیــر ،h
افزایــش  Cباعــث کاهــش  DRمیشــود.

شکل  6نسبت تقسیم جریان بین دو مسیر اصلی و کنارگذر برحسب  hدر  Re =5435برای مقادیر مختلف C

DR

Re
شکل  7نسبت تقسیم جریان بین دو مسیر اصلی و کنارگذر برحسب عدد رینولدز در  h=160 µmبرای مقادیر مختلف C

وحید کرمانی و همکاران

شبیهسازی  CFDتأثیر ...
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DR

)C (mm
شکل  8نسبت تقسیم جریان بین دو مسیر اصلی و کنارگذر برحسب  Cدر  Re=5435برای مقادیر مختلف h

امــا همانطــور کــه در ایــن نمــودار مشــاهده میشــود در

طبــق ایــن دو شــکل هــر چقــدر قطــر لولههــای دســته

DR

کنارگــذر میشــود زیــرا هــر انــدازه قطــر لولههــا

مقادیــر بیشــتر  ،hتغییــر  Cباعــث تغییــر بیشــتر در دبــی

وردی بــه مســیر کنارگــذر میشــود .شــیب تغییــرات

لولــه کوچکتــر باشــد دبــی بیشــتری وارد مســیر

بــهازای هــر میلیمتــر در افزایــش  Cاز  2بــه  4 mmدر

کمتــر باشــد تعــداد بیشــتری از آنهــا در بدنــه کنتــور

 0/12و  0/53اســت .بهاینترتیــب طبــق نمودارهــای

بیشــتری تقســیم میشــود و نتیجــه آن ،افــت فشــار

قــرار میگیــرد .بنابرایــن ،جریــان اصلــی در لولههــای

مقادیــر  80و  240 µmضخامــت میکروکانــال بهترتیــب

بیشــتر و بهدنبــال آن ورود جریــان بیشــتر بــه مســیر

شــکل  6و شــکل  8تأثیــر  hبــر  Cبیشــتر از تأثیــر  Cبــر

کنارگــذر اســت .میــزان  DRدر چینــش مربعــی بــا قطــر

 hاســت.

لولــه ا 1/8 mmکمــی بیشــتر از چینــش مثلثــی بــا همیــن

بررسی چیدمان لولههای المان آرامساز جریان

قطــر اســت امــا در قطرهــای  3و ا ،6 mmمقــدار

از دو بخــش  1-5و  2-5ارتفــاع کانــال ()hا 160 µmو

DR

در چینــش مربعــی بــه مقــدار جزئــی کمتــر از چینــش

موقعیــت مســیر کنارگــذر ()Cا 2 mmانتخــاب شــد .حــال

مثلثــی اســت زیــرا در اطــراف دســته لولههــا بــرای قطــر

بــا ایــن مشــخصات بــه بررســی دو چینــش مثلثــی و

ا 1/8 mmدر چینــش مثلثــی نســبت بــه چینــش مربعــی

مربعــی دســته لولـه المــان آرامســاز جریــان پرداختهشــده

فضــای بــاز بزرگتــری وجــود دارد کــه همیــن عامــل

اســت .در ایــن بخــش ،ســه دســته لولــه با ســه قطــر ،1/8

باعــث عبــور بیشــتر جریــان از ایــن قســمت میشــود.

 3و  6 mmشبیهســازی شــدند و نتایــج آن در شــکلهای

همچنیــن ،ایــن فضــای بــاز بــرای قطرهــای  3و  6 mmدر

 9و  10کــه بهترتیــب بــرای چینــش مثلثــی و مربعــی

چینــش مربعــی کمــی بیشــتر از چینــش مثلثــی اســت.

هســتند ،مشــاهده میشــوند.

DR

Re

شکل  9نسبت تقسیم جریان بین دو مسیر اصلی و کنارگذر برحسب عدد رینولدز در چینش مثلثی برای مقادیر مختلف dt
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شکل  10نسبت تقسیم جریان بین دو مسیر اصلی و کنارگذر برحسب عدد رینولدز در چینش مربعی برای مقادیر مختلف dt

نتیجهگیری

مســیر کنارگــذر بــه المــان آرامســاز جریــان یــا همــان

نتایــج حاصــل از بررســی اثــر پارامترهــای ارتفــاع

میکروکانــال ( ،)hموقعیــت میکروکانــال نســبت بــه
المــان آرامســاز جریــان ( ،)Cچینــش و قطــر لولههــای
المــان آرامســاز جریــان ( )dtبــر مشــخصه نســبت تقســیم

جریــان بیــن دو مســیر اصلــی و کنارگــذر در سیســتم

بکارگیــری جریانســنج میکروترمــال در مصــارف خانگــی
میتوانــد در زمینــه طراحــی ایــن گونــه سیســتمها ،در
اختیــار مهندســان راهنماییهایــی قــرار دهــد .وجــود
افــت فشــارهای متفــاوت در المــان آرامســاز جریــان و

گردابههــای جریــان در ورودی مســیر کنارگــذر ،نســبت
تقســیم جریــان بیــن دو مســیر را تحــت تأثیــر قــرار

میدهــد .افزایــش عــدد رینولــدز ورودی بــه سیســتم

باعــث افزایــش نســبت تقســیم جریــان میشــود و میــزان
تقســیم جریــان در هــر عــدد رینولــدز بــه پارامترهــای

هندســی وابســته اســت .ارتفــاع میکروکانــال بیشــترین
تأثیــر را در نســبت تقســیم جریــان دارد و هرچــه ارتفــاع

بیشــتر باشــد نســبت تقســیم جریــان نیــز بیشــتر اســت.
در کانــال بــا ارتفــاع  80 µmمیــزان بســیار ناچیــزی
جریــان از مســیر کنارگــذر عبــور میکنــد امــا بــا افزایــش

آن بــه  160 µmافزایــش قابــل توجهــی در دبــی عبــوری
از آن مشــاهده میشــود و از آنجاییکــه کوچکتریــن

مقــدار  hطبــق کارهــای پیشــین بــرای جریانســنجهای
میکروترمــال مناســبتر اســت ،مقادیــر بزرگتــر

h

پیشــنهاد نمیشــود .هــر چــه فاصلــه ورودی و خروجــی

موقعیــت مســیر کنارگــذر

()C

کمتــر باشــد ،دبــی

بیشــتری وارد مســیر کنارگــذر میشــود .بیشــترین
تغییــری کــه در نســبت تقســیم جریــان بــا تغییــر  Cاز 6

بــه  2 mmبهوجــود میآیــد 1/6 ،برابــر اســت .بنابرایــن،

بهتریــن مقــدار  Cکمتریــن مقــدار ممکــن اســت کــه بــا
توجــه بــه ابعــاد لولــه واســط ،مناســبتترین مقــدار  Cدر

کار حاضــر برابــر بــا  2 mmاســت .قطــر لولههــای دســته
لولــه از آنجاییکــه باعــث تقســیم جریــان در مســیر

اصلــی بــه جریانهــای کوچکتــر میشــود ،تأثیــر قابــل

توجهــی در افــت فشــار و وارد شــدن جریــان بــه مســیر

کنارگــذر میگــذارد و هــر چــه قطــر لولههــای کمتــر
شــود نســبت تقســیم جریــان بیشــتر اســت .از آنجاییکــه

تأثیــر تغییــرات قطــر لولههــا بــر نســبت تقســیم جریــان
خطــی نیســت ،بنابرایــن بایــد بــه انتخــاب قطــر مناســب
لولــه بــا توجــه بــه امکانــات در دســترس توجــه شــود.

چینــش دســته لولــه تأثیــر چندانــی بــر  DRنــدارد و تنهــا
در قطــر  1/8 mmلولههــا چینــش مربعــی کمــی بهتــر از

چینــش مثلثــی اســت .در پیکربنــدی بــا مقادیــر انتخــاب
شــده (چینــش مربعــی بــا مشــخصات h= 160 µmا،

mm

 C =2و  100 )dt= 1/8 mmتــا  %220نســبت بــه اکثــر
پیکربندیهــای دیگــر کــه در کار حاضــر بررســی شــده
اســت ،دبــی بیشــتری وارد مســیر کنارگــذر میشــود.
درصورتیکــه اگــر  hبیشــتر باشــد ایــن مقــدار بیشــتر

نیــز میشــود امــا طبــق کارهــای پیشــین حساســیت
جریانســنج کاهــش مییابــد کــه مطلــوب نیســت.
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وحید کرمانی و همکاران
)m/s(اy

...  تأثیرCFD شبیهسازی

 سرعت سیال در جهت:v
حروف یونانی

)m2/s3(

 نرخ تلفات بهواسطه آشفتگی:ε
)Pa.s(

)Pa.s(

 ویسکوزیته دینامیکی:µ

 ویسکوزیته اغتشاشی:µاt
)kg/m3(

 چگالی سیال:ρ

 عدد پرانتل برای انرژی جنبشی اغتشاشی:σk

عالئم و نشانهها

 فاصلــه ورودی و خروجــی مســیر کنارگــذر از المــان:C
)m(
)m(

 قطر لوله ورودی به سیستم طراحی شده:D

نســبت تقســیم جریــان بیــن مســیر اصلــی و

 قطــر لولههــای دســته لولــه المــان آرامســاز جریــان:dt
)m(
)m(

 ویسکوزیته سینماتیکی:v
تشکر و قدردانی

CFD

)m3/s(

شــرکت گاز اســتان تهــران بهواســطه حمایــت مالــی از

. تشــکر و قدردانــی میشــود،ایــن تحقیــق

 فشار سیال:P

 دبی کل ورودی به کنتور:Q

 دبی ورودی به مسیر کنارگذر:QBP

 عدد بیبعد رینولدز:Re

از مدیریــت آزمایشــگاه تحقیقاتــی

مهندســی شــیمی دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران و

 ارتفاع میکروکانال:h
)Pa(

)m3/s(

دانشــکده

:DR

کنارگــذر

 عدد پرانتل برای نرخ تلفات اغتشاشی:σε
)m2/s(

آرامســاز جریــان

)s(
)m/s(

 زمان:t

 سرعت متوسط گاز ورودی به سیستم:U0
)m/s(اz
)m/s(اx

 سرعت سیال در جهت:w
 سرعت سیال در جهت:u
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Introduction
Due to developments in the energy sector, including
the need to provide a variety of safe energy
sources, growing energy consumption in the world,
environmental concerns and increasing consumption
of chemical products, gas can be considered an
energy source in the global economy [1]. As the
consumption of gas increases, the use of gas meters
to measure this consumption increases. The market
value of gas meters in 2017 was 3776.07 million US
dollar, and it is predicted that the value of this market
in 2026 will increase to 8152.63 million US dollars,
which is the highest growth rate in the domestic
sector. In 2017, the share of gas meters for domestic,
commercial and industrial sectors is equal to 22.68%,
33.31% and 44.01% [2]. Therefore, it is important to
develop appropriate measurement methods to measure
household gas consumption.
Gas flow measurement in the domestic sector is done
by diaphragm meters. These meters do not have
enough accuracy in measuring gas and factors such as
temperature [3], meter life [4] and the presence of a
moving mechanical part [5] cause errors in measuring
gas flow. Orifice and turbine flowmeters are also
used in industry. The orifice flowmeter has a high
pressure drop [6] and the cavitation phenomenon has
a significant effect on the performance of the turbine
flowmeter [7]. In recent years, it is more welcomed
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to the micro-thermal flowmeters [8]. The advantages
of this type of flowmeter include high accuracy, low
power consumption [9] and detection of flow return
[10] but it has low range ability.
One way to increase the flow measurement range
of micro-thermal flowmeters is to use a bypass. The
ability of bypass in increasing in the measuring wide
range of flow has been shown by Etxebarria et al [11].
In this way, these flowmeters are similar to capillary
tube thermal flowmeters. Also, the ISO 14511
standard, which is related to capillary tube thermal
flowmeter, describes the elements required to use the
bypass, according to which the element affecting the
hydrodynamics of the fluid when dividing the flow
between the main path and the bypass is the laminar
flow element.
In this research, the aim is to present a system for using
micro-thermal flowmeters in domestic applications
and to investigate the geometric parameters affecting
the hydrodynamics of gas flow. Due to cost reduction,
computational fluid dynamics method has been used to
investigate different values of geometric parameters.
Materials and Methods
This system includes the main pipe, laminar flow
element, interface tubes and microchannel (bypass). In
the simulations, the effect of two types of triangular
and square arrangement of laminar flow element in
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different diameters of tubes(dt), different distances of
inlet and outlet location of the bypass relative to the
laminar flow element (C) and microchannel thickness
(h) on the flow division ratio between the bypass and
main paths (DR). Investigation were performed at four
Reynolds numbers 36, 1800, 4000 and 5435 at the
entrance.
The Navier-Stokes and continuity equations have been
used to investigate the hydrodynamics of the fluid in
the main pipe and the bypass path. The problem is
divided into two parts according to the equations used
for modeling and simulation. The first part is related
to the flow rate of 0.04 to 2.3 m3/h, where the flow
regime is laminar in all parts of the system. The second
part is related to the flow rate of 2.3 to 6 m3/h, where
the flow regime in the main pipe is turbulent and in
the laminar flow element and microchannel is laminar.
The equations for the laminar and turbulent regime
are solved simultaneously in the second part of the
modeling.
Results and Discussion
The effect of bypass (microchannel) thickness
(h), bypass position (C) and triangular and square
arrangement of the tubes in tube bundle on the amount
of flow division ratio between the main path and
bypass (DR) is shown in Figures 1 to 4, respectively.
According to Figure 1, due to the pressure drop in
the cross-sectional area of the microchannel, by
increasing the height of the microchannel, the inlet
flow to the microchannel also increases. The effect of
this parameter is greater in larger values. According to
Figure 2, the lower the C is, the higher the flow rate
into the bypass is. Because the laminar flow element
consits of a bunch of tubes, the flow have to be divided
between these tubes that cuse pressure drop. In other
words, the higher the C is, the less the inlet flow of
the bypass is affected by the pressure drop due to the
laminar flow element.

Fig. 1 Flow division ratio between main path and bypass in
terms of Reynolds number in C =2mm for different values
of h

8

Fig. 2 Flow division ratio between main path and bypass in
terms of Reynolds number in h = 160 μm for different values
of C.

According to Figures 3 and 4, the smaller the diameter
of pipes is, the more flow enters the bypass. Because
more pipes are placed in the tube bundle with smaller
diameter, so the main stream is divided into more tubes
that causes more pressure drop.

Fig. 3 Flow division ratio between main path and bypass
in terms of Reynolds number in triangular arrangement for
different values of dt

Fig. 4 Flow division ratio between main path and bypass
in terms of Reynolds number in square arrangement for
different values of dt

9

Petroleum Research, 2021(August-September), Vol. 31, No. 118

Concolusions
The different values of pressure drops in the laminar
flow element and the eddy currents at the inlet of
the bypass affect the flow distribution between the
two paths. The tube diameter in the tube bundle
has a significant effect on the pressure drop and the
divinding ratio (DR), because it divides the flow into
smaller streams. The other effecive parameter on DR
is the Reynolds number which has a direct relationship
with DR. Also, the amount of DR at each Reynolds
number depends on the geometric parameters. The
height of the microchannel has the greatest effect on
the DR. The higher the height is, the higher the DR is.
In contrast, the higher the inlet and outlet distance of
the bypass relative to the laminar flow element (C) is,
the less flow enters the bypass.
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