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بررسی تغییرات هیدرودینامیک بسترسیال با
مقایسه جاذب سیگنالهای ارتعاشی بستر به روش
آماری دیکس
فاطمه محمدی ،رحمت ستوده قره باغ* ،هدایت عزیزپور ،رضا ضرغامی و نوید مستوفی
آزمایشگاه سیستمهای چند فازی ،دانشکده مهندسی شیمی ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران ،ايران
تاريخ دريافت93/3/27 :

تاريخ پذيرش93/9/4 :

چكيده
راکتورهــای بســتر ســیال در صنعــت نفــت از اهميــت بســياری برخوردارنــد .پایــش دائمــی هيدروديناميــک ایــن بســترها بــه جهــت
شــناخت عوامــل ايجادکننــد ه کلوخــه و خردشــدن ذرات بســيار پراهميــت اســت .در ایــن تحقیــق از روش غیــر تداخلــی ارتعاشــات
بــه منظــور تعییــن پارامترهــای هیدرودینامیکــی بســتر ســیال اســتفاده شــده اســت .همچنیــن ارزیابــی ســری زمانــی ســیگنالهای
ارتعاشــی بســتر در حــوزه فضــای حالــت صــورت گرفتــه اســت .آزمايشهــا در یــک بســتر ســیال آزمايشــگاهي بــا قطــر داخلــی
 15 cmو ارتفــاع  2 mانجــام شــده اســت .ابتــدا اثــر ارتفــاع بســتر ســیال پــر شــده توســط شــن بــا قطــر متوســط  470 μmو دانســیته
 2640 kg/m 3مــورد تحلیــل قــرار گرفــت و ســپس تاثیــر نــوع شــن بــا قطرهــای متوســط  226و  700 μmمــورد اســتفاده در بســتر
ســیال روی پارامترهــای هیدرولیکــی بســتر ســیال مــورد بررســی قــرار گرفــت .در ادامــه بــا تغییــر ســرعت هــوای ورودی بــه بســتر،
تاثیــر تغییــر رژیــم جریانــی در بســتر از حبابــی بــه درهــم روی پارامترهــای هیدرولیکــی بســتر بررســی شــد .بــرای بازســازی جــاذب
ســامانه بســتر ســیال در حــوزه فضــای حالــت ،از روش تاخیرهــای زمانــی اســتفاده شــده اســت و پارامترهــای الزم بــرای بازســازی
جاذبهــا بهینــه شــدهاند .بــا مقایســه جاذبهــای مختلــف ،حساســیت روش آمــاری دیکــس بــه تغییــرات ارتفــاع بســتر ،نــوع شــن و
ســرعت هــوای ورودی بــه بســتر ،مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت .ایــن روش از آن جهــت اهمیــت پیــدا میکنــد کــه امــکان تشــخیص
تغییــرات در هیدرودینامیــک راکتورهــای چنــد فــازی و سیســتمهای مشــابه را مهیــا نمــوده و فرصــت الزم را بــرای کنتــرل ایــن
تغییــرات فراهــم م ـیآورد.

كلمات كليدي :بستر سیال ،جاذب ،فضای حالت ،سیگنال ارتعاشی و روش آماری دیکس

ضرایــب انتقــال حــرارت و انتقــال جــرم بــزرگ ،قابلیــت

مقدمه

سيالســازی فرآينــدی اســت کــه در آن ذرات جامــد بــا

معلــق شــدن در يــک گاز يــا مايــع بــه حالــت شبهســيال

تبديــل میشــوند .از خــواص راکتورهــای بســتر ســیال
میتــوان بــه تمــاس مطلــوب بیــن گاز و ذرات جامــد،
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

sotudeh@ut.ac.ir

چرخــش مخلــوط گاز -جامــد و مــوارد دیگــر اشــاره
نمــود[ .]1بســترهای ســيال بــه دليــل آن كــه زمينهســاز

تمــاس مؤثــر بيــن جامــد و ســيال هســتند در صنايــع

شــيميايي از اهميــت بســياري برخوردارنــد و كاربــرد آنهــا
در صنايــع نفــت ،پتروشــيمي ،شــيميايي و غيــره بيانگــر

ايــن حقيقــت اســت.
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یکــی دیگــر از کاربردهــای آن مربــوط بــه واکنشهــای

دو بعــدی بــرای پايــش دائمــی بســتر ســيال بهــره بــرد

کاتالیســت یــا مــاده اولیــه اســتفاده میشــود .در

نکــرد[.]11

شــیمیایی اســت کــه در آنهــا از ذرات جامــد بهعنــوان

ولــی او نيــز بــه ميــزان حساســيت روش خــود اشــارهای

واکنشهایــی کــه بــازده آنهــا بــه چگونگــی تمــاس فازهای

کنــل نيــز براســاس ديــدگاه نزديکتريــن همســايه 1يــک

واکنشدهنــده از اهمیــت بهســزایی برخــوردار اســت .بــا

ارائــه کــرد[ .]12داو و همکارانــش و فين نــي و همکارانش

مختلــف بســتگی دارد ،شــناخت هیدرودینامیــک فازهــای

روش آمــاری را بــرای تشــخيص وضعیــت بســتر ســيال

وجــود برتریهــای فــراوان بســترهای ســيال ،اســتفاده از

يــک روش آمــاری نماديــن 2بــرای پايــش وضعيــت ســيالی

آن را بــا محدوديــت روبــرو ميكنــد .تغييــرات ناخواســته و

مــورد نظــر در طــول ســری زمانــی دنبــال میشــود[14

در نتيجــه كلوخــه شــدن ،زيــانآور اســت .شــناخت عوامــل

مــدت 3را بــراي پايــش هيدروديناميــك بســتر ســيال

ســيال و یافتــن روشهــای مناســب در پیشبینــی و

آمــاري ديکــس بــراي پايــش دائمــي حالــت ســيالي بســتر

آنهــا داراي نقــاط ضعفــي نيــز اســت كــه كاربــرد صنعتــي

بســتر ارائــه کردنــد .در روش آن رونــد تغييــرات نماديــن

ناگهانــي در هيدروديناميــك بســتر و غيرســيالي شــدن آن

و  .]13شــاوتن و ونــدن بليــك قابليــت پيشبينــي كوتــاه

ايجادکننــدهی کلوخــه و خردشــدن ذرات در بســترهای

پيشــنهاد دادنــد[ .]15ون اومــن و همکارانــش از شــاخص

پیشــگیری از ایــن پدیدههــا بســیار موثــر میباشــند .از

ايــن رو مطالعــه تغييــرات هيدروديناميــک بســتر ســيال و

پايــش دائمــي آن بســيار مهــم و پراهميــت اســت.

بیشــتر روشهــاي ارزيابــي ســيگنال ،در حــوزه زمــان و
بــا اســتفاده از ســیگنالهای فشــار بــه مطالعــه انتقــال

رژيــم جريانــي پرداختهانــد[ .]2-4برخــی از محققيــن از

تحلیــل ســیگنال در حــوزه فرکانــس ماننــد تحلیــل طیــف
فرکانســی ســیگنال و تبدیــل موجــک بــرای بررســی

وضعیــت بســتر اســتفاده کردهانــد[ .]5-8ون اومــن

و همکارانــش نشــان دادنــد کــه چگالــي طيــف قــدرت
ســيگنال فشــار تقريبــاً نســبت بــه تغييــرات کوچــک
توزيــع انــدازه ذرات غيرحســاس ميباشــد و نميتــوان

از ايــن روش بــراي پايــش دائمــي بســتر بــه منظــور
تشــخيص تغييــر انــدازه ذرات اســتفاده کــرد[.]9

ســيال اســتفاده کردنــد[.]16

هــدف اصلــي ايــن پژوهــش مطالعــه کيفيــت و
هيدروديناميــک بســتر ســيال ميباشــد .تغييــر در انــدازه

ذرات موجــود در بســتر باعــث تغييــرات هيدروديناميــک

سیســتمهای چنــد فــازی ميشــود .بــه دليــل وجــود
نوســانهاي شــديد فشــار در بســتر ســيال کــه از
طبيعــت پديــده ســيال شــدن ناشــي ميشــود ،تشــخيص

تغييــرات کيفيــت ســياليت و هيدروديناميکــي بســتر از
طريــق مطالعــه ســيگنالهاي اندازهگيــري شــده بســتر

امکانپذيــر اســت.

شرح کلی روش تحلیل نتایج

در ایــن قســمت ســعی شــده اســت تــا بــا بهکارگیــری
روشــی کــه بــه تغییــرات در هیدرودینامیــک حســاس
میباشــد ،راه حلــی بــرای برخــی از مشــکالت ایجــاد

روشهــاي پايــش بســتر ســيال اغلــب در حــوزه فضــاي

شــده در بســترهای ســیال از قبیــل غیــر ســیالی شــدن

نفراتــی بودنــد کــه پايــش وضعيــت هيدروديناميک بســتر

ارائــه شــود .اســاس ایــن روش بــر مقایســه دو جــاذب

دادنــد[ 10و .]9

شــده توســط دیکــس و همــکاران انجــام میشــود[.]17

حالــت صــورت ميگيرنــد و داو و هالــو و ون اومــن اوليــن
ســيال را از روی آناليــز غيــر خطــی ســری زمانــی انجــام

ناگهانــی بســتر و تغییــر انــدازه ذرات در اثــر ایجــاد کلوخه
4

اســتوار اســت کــه ایــن مقایســه بهوســیله روش ارائــه

در روش آنهــا برخــی از ویژگیهــای ميانگيــن جــاذب
بازســازی شــده در هــر لحظــه محاســبه میگــردد .رايــت

از تبديــل فوريــه توزيــع احتمــال جــاذب بازســازی شــده

1. Nearest Neighbor
2. Symbolic
3. Short Term Predictability
4. Attractor
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ایــن روش ،تغییــرات ناگهانــی رخ داده در هیدرودینامیــک

روش بازســازي جــاذب از روي ســري زمانــي در شــكل 1

راجــع بــه طبیعــت آن بدهــد تشــخیص میدهــد .ديکــس

برابــر بــا زمــان نمونهبرداري(مطابــق بــا =1ا/fsا1ا) انتخــاب

بســترهای ســیال را بــدون ایــن کــه اطالعــات خاصــی

نشــان داده شــده اســت .در ايــن شــكل  dبرابــر بــا  3و τ

و همکارانــش روشــي بــراي محاســبه مجــذور فاصلــه بيــن
دو مجموعــه بردارهــاي تأخيــري( 1مثـ ً
ا دو جــاذب) ارائــه

اصلی(مرجــع) 6و مقایســه آن بــا ســری زمانــی ارزیابــی،7

تأخيــري ميباشــد و  Vcواریانــس� Qاســت .بــا تصحيــح

زمانــی مرجــع بایــد بیانگــر یــک حالــت بهینــه در بســتر

بهصــورت رابطــه  1تعريــف ميگــردد.

انتخــاب شــود کــه بیانگــر هیدرودینامیــک بســتر باشــد .در

دادنــد[ Q�.]17نشــانه اختــاف بيــن دو مجموعهبــردار

روابــط مربــوط بــه بــرآورد� Qو  ،Vcشــاخص ديکــس

شــدهاند .در اینجــا بــا درنظــر گرفتــن ســری زمانــی

کار شــروع میشــود .بایــد توجــه داشــت کــه ســری
ســیال باشــد و طــول ســریهای زمانــی بایــد بــه گونـهای

اینجــا ابتــدا بایــد پارامترهــای الزم بــرای محاســبات بهینــه

()1

شــوند و ســپس بــا مقایســه جاذبهــای حاصــل تغییــر

ديکــس و همکارانــش مدعــي شــدند کــه مقــدار  Sبــراي

میشــود.

دو توزيــع يکســان برابــر بــا صفــر و بــا انحــراف از معيـــار

واحــد ميباشــد[ .]17ون اومــن و همکارانــش مقــدار 3

را بهعنــوان مقــدار حــدی بــراي آزمــون فــرض در نظــر
گرفتنــد .بــه ايــن معنــي کــه اگــر مقــدار  Sبزرگتــر از

 3باشــد بــا  %95ســطح معنــي دار بــودن ميتــوان گفــت

کــه دو جــاذب از يــک ســامانه ايجــاد نشــدهاند[.]18جاذب

نمایشدهنــده دینامیــک ســامانه در فضــای حالــت اســت.

جــاذب ســامانه را ميتــوان از روي ســري زمانــي تنهــا يــك

در کیفیــت ســیالیت دو حالــت مختلــف تشــخیص داده

بخش تجربی

تجهیزات اندازهگیری و روشهای انجام آزمایشها

آزمايشهــا در بســتر آزمايشــگاهي از جنــس  Plexiglassبــا

قطــر داخلــی  15 cmو ارتفــاع  2 mو بــراي ســه نوع شــن با

قطر متوســط (226 μmنــوع(470 μm ،)3نوع )1و 720 μm
(نــوع )2بــا دانســیته  2640 kg/m3صــورت گرفتــه اســت.

همچنیــن آزمايشهــای مشــابهي بــراي بســترهاي پــر

متغيــر حالــت( 2ماننــد ســیگنال ارتعــاش بســتر ســيال)

شــده از شــن تــا ارتفــاع  7/5و  15و  22/5 cmانجــام

ميگوينــد .ايــن ايــده كــه اوليــن بــار توســط پــاكارد و

شــد اســت .بــراي اطمينــان از تکرارپذيــري ،هــر آزمايــش

بازســازي كــرد .بــه جــاذب فــوق ،جــاذب بازســازي شــده

3

شــد .نمــای کلــی بســتر ســیال شــده در شــکل  2ارائــه

4

حداقــل  3بــار تکــرار شــد .بــراي انتخــاب فرکانــس

تاكنــز اثبــات كــرده اســت كه جــاذب بازســازي شــده داراي

ابتــدا بــا باالتريــن فرکانــس ممکــن( )65 kHzانجــام شــد و

همكارانــش و تاكنــز معرفــي گرديــد بــه قضيــه محــاط
معــروف اســت[ 20و .]19

همــان ويژگيهــاي جــاذب واقعــي ســامانه ميباشــد[.]20
بــا بازســازي جــاذب ســيگنال ،ســيگنال از حــوزه زمــان

بــه حــوزه فضــاي حالــت انتقــال مييابــد[ .]16در روش
تأخيرهــاي زمانــي ،نقــاط بازســازي شــده جــاذب)i( ،ا ،sدر
حــوزة فضــاي حالــت بهصــورت زيــر بيــان ميگردنــد:
()2

پارامتــر  dبعــد محاطــي و  τتأخيــر زمانــي نــام دارد كــه
گاهــي بــه پارامترهــاي محاطــي 5نيــز معــروف ميباشــند.

نمونهبــرداري مناســب بــراي آزمايــش نمونهبــرداري در

در ایــن تحقیــق نمونهبــرداري بــه مــدت  30 sانجــام شــده

اســت .بــرای انجــام آزمايــش و ثبــت دادههــاي ارتعاشــي،

از شتابســنج مــدل  A/120/Vســاخت شــرکت & Bruel

 Kjaerاســتفاده شــده اســت.

1. Delay Vector
2. State (Characteristic) Variable
3. Reconstructed Attractors
4. Embedding
5. Embedding Parameters
6. Reference
7. Evaluation
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فشار

زمان

شکل  1بازسازي جاذب از روي سري زماني به روش تأخيرهاي زماني.
سیکلون اولیه

محل نمونهگیری

محل تخلیه ذرات

صفحه توزیعکننده
ورودی هوا

شکل  2نمایی از بستر سیال شده آزمایشگاهی.

نتایج و بحث
تنظیم پارامترهای الزم برای محاسبات
بعد محاطی

1

بــرای بهدســت آوردن بعــد محاطــی از روش همســایههای
نادرســت 2اســتفاده شــده اســت .بــه ایــن ترتیــب کــه

تعــداد زیــادی از ســریهای زمانــی بهصــورت تصادفــی

انتخــاب شــده و بعــد محاطــی آنهــا توســط ایــن روش
محاســبه شــده اســت .شــکل( ،)3درصــد نقاط همســایگی

نادرســت برحســب بعــد محـاطـــی بــرای یــک نمـــونه از

ســـریهای زمانــی را نشــان میدهــد .همانگونــه کــه

مشــاهده میشــود درصــد نقــاط همســایگی نادرســت

بــا افزایــش بعــد محاطــی کاهــش مییابــد و در بعــد
محاطــی برابــر  44ایــن درصــد بــه صفــر میرســد .ایــن

موضــوع نشــان میدهــد کــه بعــد محاطــی ســامانه بســتر
ســیال بــا روش فــوق برابــر  44اســت.

1. Embedding Dimension
2. False Neighbors
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شکل  3درصد نقاط همسایههای نادرست بر حسب بعد محاطی برای سری زمانی نمونه.
تاخیر زمانی

ســریهای متفــاوت نشــان میدهــد .همانگونــه کــه

1

تاخیــر زمانــی  τبرای بازســازی جــاذب از روی ســری زمانی

یکــی از متغیرهــای بســیار مهــم اســت و بایــد بــه گونـهای
انتخــاب شــود کــه جــاذب بازســازی شــده ماننــد جــاذب

اصلــی ســامانه شــود .همانگونــه که در شــکل( )4مشــاهده

میشــود ایــن تاخیــر زمانــی کــه پارامتــری بــدون بعــد

اســت نشــان میدهــد کــه نمونههــای زمانــی گسســتهای
کــه بــرای ســاخت جــاذب مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد

مشــاهده میشــود بــرای ســریهای زمانــی متفــاوت ،بــا
افزایــش پهنــای بانــد مقادیــر شــاخص دیکــس افزایــش

مییابــد و در پهنــای بانــد برابــر بــا مقــدار  ،1/1شــاخص

دیکــس حداکثــر مقــدار خــود را دارد کــه بســیار باالتــر از
مقــدار  3میباشــد کــه نشــان میدهــد در ایــن پهنــای

بانــد ،روش دیکــس حساســیت باالیــی نســبت بــه تغییــر
ســری زمانــی از خــود نشــان میدهــد.

بــا چــه فاصل ـهای از هــم برداشــته میشــوند .همبســتگی

حالــت هیدرودینامیکــی بســتر ســیال حاصــل از دو

دارنــد بهوســیله تابــع خــود همبســتگی بیــان میشــود.

بــا هــم مقایســه شــدهاند .ایــن ســریهای زمانــی

زمانــی مناســب اســتفاده شــده تــا اطمینــان حاصــل شــود

ســیال بــا انــواع مختلــف ذرات داخــل آن میباشــد .در

کافــی مســتقل هســتند .شــکل  4تابــع خــود همبســتگی

بــا  %95اطمینــان میتــوان گفــت کــه تغییــری در

میدهــد .همانطــور کــه مشــاهده میشــود تاخیــر بــاالی

ایــن تســت ماهیــت و منشــا تغییــر را مشــخص نمیکنــد

دیگــر وقتــی دادههــای نقطـهای بــا تاخیــر بــاالی  100از هم
قــرار میگیرنــد ،تقریب ـاً مســتقل از یکدیگرنــد[.]21-23

میکنـــد ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــن تغییــرات بــه

پهنای باند

تغییــرات حجــم ذرات در بســتر مربــوط بــوده اســت .شــکل

پهنــای بانــد پارامتــری بیبعــد اســت کــه بــرای

 6تغییــرات شــاخص دیکــس حاصــل از مقایســه دو ســری
زمانــی را بــا حالــت مرجــع( )L/D=1و بــرای مکانهــای

انتخــاب مقــدار بهینــه بــرای آن نقــش بــارزی در قــدرت

هــر یــک از نقــاط مقــدار شــاخص دیکــس را بــرای

بیــن دو نقطــه کــه بــا تاخیــر زمانــی  τاز یکدیگــر قــرار

ســری زمانــی متفــاوت بــا اســتفاده از شــاخص دیکــس

در اینجــا از تابــع خــود همبســتگی جهــت انتخــاب تاخیــر

بیانگــر ســیگنالهای حاصــل از ارتعــاش در یــک بســتر

بــه انــدازه

صورتــی کــه مقــدار شــاخص دیکــس از  3بیشــتر شــود،

ســیگنالهای ارتعاشــی را برحســب (τتاخیــر زمانــی) نشــان

هیدرودینامیــک بســتر ســیال رخ داده اســت .اگــر چــه

کــه دو داده نقطــهای

) x (i ) , x (i + τ

 100تابــع خــودهمبســتگی تقریبــا صفــر اســت .بــه بیــان

ولــی بــا توجــه بــه پارامترهایــی کــه در هــر آزمایــش تغییــر

هموارســازی نقــاط در فضــای حالــت بــهکار مــیرود و

مختلــف قرارگیــری شــتاب ســنج در بســتر نشــان میدهــد.

روش آمــاری دیکــس دارد .شــکل  5رونــد تغییــرات

ســیگنالهای ارتعــاش محاســبه شــده ،نشــان میدهــد.

شــاخص دیکــس بــا پهنــای بانــد بهطــور متوســط بــرای

1. Time Delay

بررسی تغییرات هیدرودینامیک...
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شکل  5روند تغییرات شاخص دیکس با پهنای باند بهطور متوسط برای سریهای متفاوت و یکسان.
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نسبت ارتفاع بستر به قطر
شکل  6مقادیر شاخص آماری دیکس برای مقایسه بین سریهای زمانی مربوط به ارتفاعهای مختلف ذرات در بستر.

بــرای نمونــه وقتــی ســریهای زمانــی حاصــل از ارتعــاش

میگیــرد کــه نشــان میدهــد دو ســری زمانــی بیانگــر یــک

حالــت مبنــا مقایســه شــده اســت ،مقــدار شــاخص دیکس

در شــکل( 7و  )8مقادیــر (Sشــاخص دیکــس) برای مقایســه

بســتر بــا ارتفــاع ذرات  7/5و  22/5 cmبــا ســری زمانــی
باالتــر از  3قــرار گرفتــه اســت کــه نشــاندهنده ایــن

موضــوع اســت کــه دو ســری زمانــی بیانگــر دو حالــت

مختلــف هیدرودینامیکــی در بســتر هســتند .در حالــی که
زمانــی دو ســری زمانــی یکســان(ارتفاع  )15 cmبــا هــم

مقایســه میشــوند ،مقــدار شــاخص دیکــس زیــر  3قــرار

حالــت هیدرودینامیکــی مشــخص در بســتر ســیال هســتند.

شــنهای مختلــف بــا شــن شــماره  720 µm(2بهعنــوان

مرجــع) در ارتفــاع ســاکن بســتر

)1.0=L/D(15 cm

در مکانهــای اندازهگیــری مختلــف نشــان داده شــده
اســت.
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همانگونــه کــه مشـــاهده میشـــود ،مقادیر  Sدر مقایســه

در سیســتمهای مشــابه اســتفاده نمــود .رونــد دیگــری

ش ـنهای مختلــف باالتــر از مقــدار  3قــرار گرفتهانــد کــه

کــه از نمــودار فــوق میتــوان مشــاهده نمــود ایــن اســت

مختلــف نیــز مشــاهده میشــود .ایــن مشــاهده نشــان

مقادیــر  Sافزایــش مییابــد کــه نشــاندهنده افزایــش

ایــن رونــد در مکانهــای اندازهگیری(مــکان پــروب)
میدهــد کــه ایــن روش بــه تغییــر در انــدازه ذرات
شــن حســاس میباشــد .همچنیــن در مقایســه دو

شــن یکســان بــا هم(شــن شــماره  )720 µm :2مقــدار

کــه بــا افزایــش ارتفــاع مــکان اندازهگیری(مــکان پــروب)
حساســیت سیســتم اســت .بــرای توجیــه ایــن موضــوع
میتــوان از دالیــل زیــر اســتفاده نمــود :در مکانهــای

پــروب نزدیــک بــه توزیعکننــده ،ســیگنال عمدتــا ناشــی

 Sپایینتــر از  3قــرار گرفتــه اســت کــه نشــاندهنده

از حرکــت ســریع مــوج فشــاری اســت در حالــی کــه

نــداده اســت .همچنیــن همانگونــه کــه در شــکل 7

کننــده) ســیگنال عمدتــا متاثــر از عبــور حبابهــا اســت

ایــن موضــوع اســت کــه تغییــری در انــدازه ذرات رخ
دیــده میشــود ،شــیب تغییــرات شــاخص دیکــس در

حالتــی کــه شــن  2بــا  3مقایســه میشــود بیشــتر از
حالتــی اســت کــه شــن  1بــا  2مقایســه میشــود .ایــن

اختــاف بــه ایــن دلیــل اســت کــه انــدازه شــن  2بــا 3
در مقایســه بــا شــن  1بــا  ،2بیشــتر اســت(در حــدود

 2برابــر) .از نتایــج حاصــل از ایــن روش میتــوان بــرای
شناســایی کلوخــه شــدن در راکتورهــای بســتر ســیال و

در مکانهــای باالتــر از توزیعکننده(دورتــر از توزیــع

کــه عامــل تعیینکنندهتــری از حرکــت مــوج فشــاری
اســت[ .]24عامــل دیگــر ایــن اســت کــه تغییــرات توزیــع

انــدازه ذرات منجــر بــه تغییــرات در تخلخــل و در نهایــت
ارتفــاع بســتر میشــود کــه ایــن بــه نوبــه خــود باعــث
تاثیــر بــر نوســانات فشــار زیــر ســطح بســتر میشــود.

همچنیــن بــه دلیــل انبســاط اولیــه ســطح بســتر در اثــر
ســرعت ،ارتفــاع بســتر از حالــت ســاکن بســتر()15 cm

بررسی تغییرات هیدرودینامیک...

11

بیشــتر میشــود و از آنجايیکــه قسمـــت اعظــم ایــن

 1/4 m/sمربــوط بــه رژیــم ســیالیت درهــم 3در بســتر

همیــن دلیــل مــکان اندازهگیــری باالتــر بیشــتر تحــت

شــاخص دیکــس بــه تغییــرات در هیدرودینامیــک بســتر

نوســـانات در زیــر ســطح بســتر منتشـــر میشــود ،بــه
تاثیــر قــرار میگیــرد .در شــکل ( )9نتایــج حاصــل از

مقایســه دو جــاذب ســاخته شــده از ســریهای زمانــی

مرجــع و ارزیابــی 1در دو ســرعت متفــاوت نشــان داده

شــده اســت( 0/6 m/sبهعنــوان ســری مرجــع و ســرعت

میباشــد ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه روش آمــاری
ســیال ناشــی از تغییــر ســرعت و تغییــر رژیــم جریانــی
حساســیت مناســبی نشــان میدهــد .در ادامــه شــکل()10

آورده شــده اســت کــه نتایــج حاصــل از مقایســه دو

جــاذب ســاخته شــده از ســری زمانــی مرجــع و ارزیابــی

 1/4 m/sبهعنــوان ســری زمانــی ارزیابــی در نظــر گرفتــه

را در ســرعت یکســان  0/6 m/sنشــان میدهــد .همــان

متوســط  Sبــاالی  3میباشــد کــه نشــان میدهــد دو

قرارگرفتــه اســت کــه نشــاندهنده ایــن موضــوع اســت

شــده اســت) .همانگونــه کــه مشــاهده میشــود مقــدار
ســری زمانــی از یــک حالــت هیدرودینامیکــی نشــأت

نگرفتهانــد بــا توجــه بــه ایــن کــه در اینجــا ســرعت

 0/6 m/sمربــوط بــه رژیــم ســیالیت حبابــی 2و ســرعت

طــور کــه مشــاهده میشــود ،مقــدار متوســط  Sزیــر 3
کــه دو ســری زمانــی از یــک حالــت هیدرودینامیکــی
حاصــل شــدهاند.

S=3

5

شاخص دیکس

میانگین=16/58
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شکل  9مقادیر شاخص آماری دیکس برای سریهای زمانی مربوط به سرعت  1/4 m/sدرمقایسه با سرعت مرجع (.)0/6 m/s
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1. Reference and Evaluation Time Series
2. Bubbling Regime
3. Turbulent Regime
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مقــدار شــاخص دیکــس باالتــر از  3قــرار گرفــت .ولــی

نتیجهگیری

در ایــن تحقیــق از روش غیرتداخلــی ارتعاشــات بــه
منظــور شــناخت هــر چــه بهتــر هیدرودینامیــک بســتر

بــرای تعییــن پارامترهــای هیدرودینامیکــی بســتر
ســیال اســتفاده شــده اســت و ارزیابــی ســری زمانــی

ســیگنالهای ارتعاشــی بســتر ،در حــوزه فضــای حالــت
صــورت گرفتــه اســت .شــاخص دیکــس براســاس مقایســه
دو جــاذب اســتوار اســت و بــا مقایســه جاذبهــای دو
ســری زمانــی بــا هــم میتوانــد تشــخیص دهــد کــه

ایــن دو ســری زمانــی از یــک هیدرودینامیــک نشــات

گرفتهانــد یــا خیــر .بــا مقایســه جاذبهــای دو ســری
زمانــی بــا هــم و بهدســت آوردن مقــدار شــاخص دیکــس

بــرای چنــد حالــت مختلــف ،مشــاهده شــد زمانیکــه دو
ســری حاصــل از ســیگنالهای ارتعــاش دو حالــت بســتر

بــا حجــم یــا انــدازه ذرات مختلــف و یــا رژیــم جریانــی
متفــاوت (حبابــی و درهــم) ،بــا هــم مقایســه شــدند؛

هنگامیکــه دو ســری مشــابه بــا هــم مقایســه شــدند؛
مقــدار شــاخص دیکــس بــه زیــر  3منتقــل شــد .نتایــج
حاصــل از ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه شــاخص

آمــاری دیکــس قــادر اســت رفتــار راکتورهــای چنــد
فــازی را پیشبینــی نمایــد.
عالئم و نشانهها

 :dبعد محاطي

 :fsفرکانس نمونه برداری ()Hz
 :Lارتفاع بستر ()m

 :Qمجدور فاصله بين دو جاذب

 :Sشاخص آماري ديکس

 :Vcواریانس شرطی

( :x (iداده نقطهای سری زمانی
 :τتاخیر زمانی
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