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تقدیم میکنیم هب استواررتین تکیهگاهم ،پدرم که بهان بوسیدن دستاهیی که عمری هب پای بالیدن ما چروک شد و رد پناهش هب شجاعت
خب
پش
میگراییم .هب سبزرتین ن گاه زندگیم ،ماردم که سرشار از عاطفه و گرمای امید ش وجودش رد سردرتین روزگار بهترین تیبان
مح
است .ما هرچه آموختیم رد مکتب عشق شما آموختیم و هرچه بکوشیم قطرهای از ردیای بی کران بتتان را سپاس نتوانیم بگوییم.
بوهس رب دستان رپمهراتن...

۶

پیشگفتار
در دنیای امروز با پیشرفت تکنولوژی و همّت محققین ،نرمافزارهای شبیهسازی متفاوتی به بازار عرضه شده،
که علیرغم آن قدمت کم ،با توجه به کاربرد وسیع آن در بسیاری از زمینهها در سال های اخیر مورد استقبال
بسیاری از دانشجويان ،اساتید ،محققین و صنعتگران قرار گرفته است .از جمله اين کاربردها میتوان به صنايع
خودروسازی ،توربوماشینها ،صنايع هستهای ،صنايع نظامی ،صنايع نفت و گاز و انرژی و بسیاری از موارد
گسترده صنعتی اشاره کرد .عالقمندی مهندسین به حل مشکالتی از قبیل باال بودن هزينه ايجاد واحدهای
صنعتی ،پايین بودن راندمان تولید ،کیفیت نامطلوب محصوالت ،تخريب محیط زيست ،پايین بودن راندمان
مصرف انرژی و عدم وجود ايمنی کافی در واحدها ،استفاده از نرمافزارهای شبیهسازی را گريزناپذير کرده است.
نرمافزارهای دينامیک سیاالت محاسباتی ( )CFDيکی از روشهايی است که به کمک آن میتوان از
سیستمهای شامل جريان سیال ،انتقال حرارت و انتقال جرم (همراه يا بدون) واکنش شیمیايی را بر اساس
شبیهسازی کامپیوتری تحلیل کرد .در اين روش با مجزاسازی ،معادالت ديفرانسیل جزئی حاکم بر سیاالت به
معادالت جبری تبديل شده و شرايطی فراهم میشود تا معادالت به صورت عددی حل شود ،زيرا حل کردن
معادالت جبری به روش عددی به مراتب آسانتر خواهد بود .با تقسیم محدودهی حل به المانهای کوچکتر
و سپس تعريف معادالت برای هر المان براساس شرايط مرزی مسئله و سپس حل همزمان تمام معادالت
میتوان مقادير سرعت ،دما ،غلظت و ديگر پارامترهای مربوطه را در هر نقطه بدست آورد .همچنین میتوان با
استفاده از دادههای بدست آمده ،مقادير مربوط به ضرايب تعريف شده در انتقال مومنتوم ،حرارت و جرم
سیاالت را محاسبه کرد.
يکی از جديدترين و قویترين نرم افزارهای موجود در زمینه شبیهسازی ،نرم افزار COMSOL Multiphysics

میباشد .اين نرمافزار يک مجموعه کامل شبیهسازی است که میتواند معادالت ديفرانسیل سیستمهای غیر
خطی را توسط مشتقهای جزئی به روش اجزاء محدود در فضاهای يک ،دو و سه بعدی حل نمايد .هسته
اصلی اين نرمافزار که مبنی بر روشهای عددی المانهای محدود است ،میتواند چند مدل مختلف فیزيکی را
در قالب يک پروژه و به صورت همزمان مورد تحلیل قرار دهد .نرمافزار  ،COMSOL Multiphysicsپديدههای
دنیای پیرامون ما را به صورت معادالت حاکم بر آن پديده توصیف میکند .همچنین اين برنامه امکان تعامل
با نرمافزارهای مهندسی ديگر مانند  Excel ،SOLIDWORKS ،AutoCAD ، MATLABو ...را دارد.
کتاب حاضر حاصل گردآوری تجربیات آموزشی مولفین در صنعت و دانشگاههای کشور و همچنین استفاده از
اين نرمافزار در تحقیقات علمی میباشد که در بخش مراجع به آنها اشاره شده است .مطالب اين کتاب طوری
طراحی شده است که کاربران با خواندن آن اصول شبیهسازی بر مبنای دينامیک سیاالت محاسباتی ()CFD
را فرا گیرند و بتوانند اين اصول را در نرمافزارهای مشابه ديگری به کار گیرند .در اکثر فصول اين کتاب سعی
۷

شده است که اطالعات تئوری مورد نیاز آن فصل ،برای خواننده بازگو شود .در تألیف هر فصل نحوه آموزش بر
اين فرض استوار بوده است که خواننده از محیط نرمافزار در ارتباط با آن فصل هیچگونه آشنايی نداشته و در
هر جايی که الزم باشد ،پیش نیاز تئوری از ابتدا به طور جامع توضیح داده شده و از تمامی مراحل اجرای
نرمافزار تصوير گرفته شده و در همان قسمت گنجانده شده است .در اين کتاب به جای ترجمه صرف راهنماهای
موجود برای اين نرمافزار ،مثالها ،تفاسیر و اصول هدفمندی برگرفته از متون معتبر علمی قرار داده شده است
که برای دانشجويان رشتههای مهندسی در هر مقطعی مناسب میباشد .همچنین تمامی مثالها و مطالب
موجود در اين کتاب به وسیله آخرين نسخه موجود در بازار طراحی و آموزش داده شده است.
مجموعهی حاضر شامل هفت فصل میباشد که در هر فصل مثالهای متنوع و کاربردی در راستای شبیهسازی
سیستمهای فرآيندی در تجهیزاتی از قبیل :میکسرها ،راکتورها ،مبدلها و پمپ آورده شده است .عالوه بر اين
در فصل اول عالوه بر آموزش گامبهگام شبیهسازی میکرومیکسر ،به آموزش جامع محیط ،قابلیتها و تمامی
امکانات نرمافزار  COMSOL Multiphysicsپرداخته شده است .اين آموزش جامع و متمايز سبب شده که
مخاطبین اين کتاب منحصر به تخصص و رشته خاصی نباشند و آن را برای تمامی رشتههای فنی و مهندسی
مناسب نموده است.
بديهی است هیچ اثر علمی ،ادبی و يا هنری نمیتواند مبّرا از عیب و نقص باشد ،از اين رو از اساتید ،دانشجويان،
محققان و صنعتگران محترم خواهشمندم هرگونه پیشنهاد و يا انتقادی را که در راستای بهتر شدن اين اثر در
چاپهای بعدی الزم میبینند ،به آدرس پست الکترونیکی  Chemehome.info@gmail.comارسال نمايند.
امید است که اين زحمت ناچیز ضمن قبولی در پیشگاه الهی ،مورد توجه صاحبنظران و عالقهمندان در اين
زمینه قرار گیرد.
در پايان الزم میدانیم تا مراتب تشکر و قدردانی خود را از سرکار خانم دکتر زهره بازرگانی را اعالم نمايیم.
همچنین از زحمات و همکاری سرکار خانم پريسا درويشی ،دکتر مجید مهدويان ،مهندس محمود محمدی و
کانون ملی نخبگان جوان و خانه مهندسی شیمی ايران صمیمانه سپاسگزاری مینمايیم.

مهندس علیرضا پورپروانه
تابستان 1400
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فصل اول :آموزش جامع به همراه شبیهسازی میکسر غیر فعال

مقدمه
کانالها بر حسب اندازه و يا به عبارت بهتر قطر هیدرولیکیشان به کانالهمرفتی ،مینیکانال ،میکروکانال،
کانال گذرا و کانال مولکولی تقسیم میشوند .در فرايند صنعتی مفهوم میکروتکنولوژی به عملکرد ابزارهای
کوچکی بر میگردد که عناصر واحد عملیاتی و واکنش را برای صرفهجويی در انرژی و فضا يکپارچه میکنند.
دستگاههای میکروسیالی به دستگاههايی اطالق میشود که حداقل يکی از ابعاد آن دارای مقیاس میکرومتر
میباشد .اين دستگاهها پر از ساختمانهای مداری شکل است که به عنوان تراشههای میکروسیالی نامیده
میشوند .برای اين سیستمها مقدار اندکی از مواد مورد نیاز است که عالوه بر اينکه باعث کاهش هزينه میشود،
ايمنی بیشتری را در سیستمها (به دلیل مواد عبوری کمتر و کنترل بهتر) ايجاد میکند.
به دلیل کاربردهای وسیع میکرواختالطگرها 1در همگن سازی ،واکنش شیمیايی ،پراکنده سازی و امولوسیون
سازی ،بازده اختالط در اين دستگاهها برای دستيابی به عملکرد کلی فرايند بسیار مهم است .در اختالط
میکرو ،مولکولها به جای گردابهها نقش اصلی را در اختالط ايفا میکنند .به عبارت ديگر نفوذ در مقیاس
مولکولی انجام میگیرد .ايجاد يک مخلوط يکنواخت در میکروکانالها مشکل است ،زيرا جريان آرام که در
بیشتر جريانهای میکرو اتفاق میافتد ،باعث کند شدن روند اختالط میگردد .مخلوط شدن مؤثر در اين
دستگاهها اساساً به وسیله طراحی هوشمندانه هندسه کانال است ،که برای افزايش مناطق تماس دو سیال با
يکديگر در نرخهای باال به دست میآيد .خصوصیت اصلی مکانیزمهای مؤثر در اختالط در میکروکانالها برای
بسیاری از مايعات در عدد پکلت 2باال و رينولدز پايین ،ايجاد شکلهای منبسط کننده و تا کننده برای ايجاد
آشفتگی میباشد .بسیاری از واکنشهای شیمیايی هستند که دارای ضريب پخش پايین میباشند ،بنابراين
بدون آشفتگی ،زمان واکنش ممکن است به شدت طوالنی شود .خواص سیال مانند دانسیته ،ويسکوزيته و
ضريب پخش با تغییر در متغیرهايی مانند دما و کسر جرمی اجزاء تغییر میکند؛ از اين رو اين تغییرات بايد
وقتی در نظر گرفته شود که ارزيابی مخلوط دو سیال توسعه يابد.
میکرواختالطگرها به دو دسته اصلی فعال و غیرفعال تقسیم میشوند .در میکرواختالطگرهای فعال ،اختالط
توسط يک عامل خارجی مانند میدان الکتريکی ،مغناطیسی ،نوسانات فشار ،۳امواج صوتی و غیره صورت
میگیرد ،در حالی که در میکرواختالطگر های غیرفعال ،اختالط از تعامل جريان اصلی با هندسه کانال که به
1

Micromixers
Peclet number
3
Pressure Perturbation
2
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طور خاص طراحی شده است (مانند کانالهای متقاطع ،زيگزاگی ،مانعدار( ،بدون هیچ گونه انرژی خارجی
صورت میگیرد.
معادالت حاکم و روش حل عددی
برای بررسی کارآيی اختالط ،معادالت جريان به همراه معادله پخش بايد به صورت همزمان در هندسههای
مورد نظر حل گردند .با فرض جريان آرام ،دائمی و دو بعدی يک مخلوط دو جزئی از سیاالت لزج و تراکم
ناپذير ،معادالت حاکم ساده میگردند .برای شبیهسازی پديده اختالط ،بايد میدان جريان دو سیال همراه با
معادالت انتقال جرم به صورت همزمان حل گردند .برای مرتبط نمودن معادالت پیوستگی و اندازه حرکت
خطی از مفهوم تراکمپذيری مصنوعی استفاده میگردد.
̃𝜌𝜕
+ ∇. (𝜌𝑉) = 0
𝑡𝜕

()1

که در آن ̃𝜌 چگالی مصنوعی میباشد که به وسیله سرعت مصنوعی 𝑎 به فشار مرتبط میشود:
𝑃
= 𝛽 = 𝑎2
̃𝜌

()2

که در معادله ( 𝑃 ،)2فشار و 𝛽 ضريب تراکم پذيری مصنوعی است که معموالً بین  ۳تا  1۰تغییر میکند.
بنابراين معادله پیوستگی به وسیله نرخ زمانی فشار به معادالت اندازه حرکت خطی مرتبط میشود.
𝑃𝜕
+ 𝛽∇. (𝜌𝑉) = 0
𝑡𝜕

()۳

معادالت اندازه حرکت خطی با توجه به فرضیات اساسی صورت گرفته به صورت معادله ( )۴میباشد:
()۴

𝑉𝜌𝜕
)𝑉∇𝜇( + (𝑉. ∇)𝜌𝑉 = −∇𝑃 + ∇.
𝑡𝜕

که در معادله ( 𝜇 ،)۴ويسکوزيته دينامیکی و خواص فیزيکی مخلوط با مکان تغییر میکند که برای يافتن
مقدار آن در هر نقطه بايد معادالت انتقال جرم هر ذره را حل نمود.
نسبت جرمی هر ذره به صورت نسبت جرم ذره به جرم مخلوط توسط معدله ( )۵توصیف میشود:
𝑗𝜌
𝜌

()۵

= 𝑗𝑚

همچنین رابطه بین نسبتهای جرمی در يک مخلوط دوتايی برابر است با:
𝑛

( )۶

∑ 𝑚𝑗 = 1 ⇒ 𝑚1 + 𝑚2 = 1
𝑗=1

1۰

برای توصیف نفوذ دو سیال در يکديگر قانون فیک 1در نظر گرفته شده است .معادله انتقال جرم در يک مخلوط
دوتايی به صورت زير میباشد:
()۷
که در معادله ( 𝐷 ،)۷ضريب نفوذ ( )m2/sمیباشد .قانون نفوذ فیک نشان میدهد که شار نفوذ بر خالف جهت
𝑚∇𝐷𝜌𝐺𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛 = −

گراديان نسبت جرمی عمل میکند .با به کارگیری اين مفاهیم ،معادله انتقال جرم هر ذره به صورت معادله
( )۸توصیف میشود:
𝑗𝑚𝜌𝜕
) 𝑗𝑚∇𝜌( + ∇. (𝜌𝑚𝑗 𝑉) = 𝐷∇.
𝑡𝜕

()۸

معادالت حاکم بايد به صورت همزمان و وابسته به زمان حل شوند تا به جواب حالت دائمی برسند .در هرگام
زمانی بايد خواص فیزيکی مخلوط محاسبه گردد که برای محاسبه از معادله ( )9استفاده میشود:
𝑛

()9

n = 1,2

𝑛

𝑗𝜇 𝑗𝑚 ∑ = μ

𝑗𝜌 𝑗𝑚 ∑ = 𝜌

,

𝑗=1

𝑗=1

برای بیبعد سازی معادالت از مقادير میانگین خواص مخلوط ،عرض کانال ،سرعت میانگین ورودی استفاده
میشود .با توجه موارد ذکر شده ،مقادير میانگین برابر است با:
𝑛

()1۰

1
𝑗𝑢 ∑ = ̅u
𝑛

𝑛

1
𝑗𝜇 ∑ = ̅μ
𝑛

,

𝑗=1

𝑛

,

𝑗=1

1
𝑗𝜌 ∑ = ̅𝜌
𝑛
𝑗=1

بنابراين معادالت اندازه حرکت خطی به صورت معادله ( )11توصیف میشود:
()11

𝑉𝜌𝜕
1
+ (𝑉. ∇)𝜌𝑉 = −∇𝑃 +
)𝑉∇𝜇( ∇.
𝑡𝜕
𝑒𝑅

معادالت انتقال جرم به صورت معادله ( )12توصیف میشود:
()12

𝑗𝑚𝜌𝜕
1
= )𝑉 𝑗𝑚𝜌( + ∇.
) 𝑗𝑚∇𝜌( ∇.
𝑡𝜕
𝑒𝑃

که در آنها اعداد بی بعد رينولدز ،اشمیت و پکلت به صورت زير تعريف میشوند:
𝑙̅𝑢 ̅𝜌
̅𝜇
𝜇
= 𝑐𝑆
𝐷 ̅𝜌
𝑐𝑆 𝑃𝑒 = 𝑅𝑒.
= 𝑒𝑅

()1۳

در معادله ( 𝑙 ،)1۳طول مشخصه (در اينجا پهنای کانال ورودی) میباشد .معادالت حاکم بیبعد بايد همراه
شرايط مرزی مناسب حل شوند .بنابراين در اعداد رينولدز پايین ،در ورودی بردار سرعت و در خروجی میدان
Fick's Law

1
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فشار به صورت فیزيکی معلوم میباشند .همچنین در ورودی بر اساس غلظت مقدار نسبت جرمی معلوم و
مقدار آن در خروجی پس از حل معادالت به دست میآيد .در غیاب مکش و دمش از ديواره و واکنش شیمیايی،
شرط مرزی روی ديوار برای معادالت انتقال جرم به صورت معادله ( )1۴بیان میشود:
()1۴
همچنین بر اساس غلظت ،انتقال جرم به صورت ثابت در ورودی طبق معادله ( )1۵حاکم میباشد.
𝐺𝑤𝑎𝑙𝑙 = −𝜌𝐷∇𝑚𝑗 = 0

𝑥<0

()1۵

𝐶0
{ = 𝑛𝑖𝐶
0

𝑥>0

در خروجی شرايط انتقال جرم معادله ( )1۶حاکم میباشد.

()1۶

𝑛. (−𝐷𝑖 ∇𝑐𝑖 ) = 0

با توجه به معادله ( )1۶میتوان دريافت که گراديان غلظت در مرز خروجی قابل چشم پوشی میباشد .در بقیه
مرزها طبق معادله ( )1۷شرايط عايق در نظر گرفته میشود.

()1۷

𝑛. (−𝐷𝑖 ∇𝑐𝑖 + 𝑐𝑖 𝑢) = 0

در معادله ( n ،)1۷شماره مرز میباشد.
همچنین روی ديواره کانالها شرط مرزی عدم لغزش اعمال شده است.
کمیت مهمی قابلیت میکرومیکسر در اختالط دو سیال را نشان میدهد ،درجه اختالط 1است که در هر مقطعی
از کانال اختالط میتوان طبق معادله ( )1۸محاسبه گردد:
𝑁

()1۸

1
𝑐𝑖 − 𝑐̅ 2
(∑ √ 𝐷𝑀 = 1 −
)
𝑁
̅𝑐
𝑖=1

که در معادله ( 𝑐𝑖 ،)19غلظت اجزا در خروجی که مقدار غلظت از صفر تا يک تغییر میکند که صفر نشان
دهنده عدم وجود جرم در آن نقطه و يک نشان دهنده اين است که جرم تمام محل مورد نظر را فراگرفته
است 𝑐̅ ،غلظت خروجی در میکرومیکسر ايدهآل (که برابر  ۰/۵است) و 𝑁 تعداد ورودیها میباشد .درجه
Mixing Degree

1
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اختالط بر حسب درصد از صفر تا صد درصد تقسیم میشود .هرچه اين مقدار بیشتر باشد اختالط کاملتری
رخ میدهد و بالعکس ،هرچه اين مقدار کمتر باشد ،اختالط ناقصتری رخ میدهد.

دستورالعمل شبیه سازی
نرم افزار را اجرا کنید.

پس از راه اندازی نرمافزار ،در پنجره  Newبا دو گزينه روبهرو میشويد .با انتخاب گزينه ،Model Wizard
مراحل مربوط به انتخاب ابعاد هندسه ،مد کاربری و نوع حل مسئله به ترتیب نمايش داده میشود و میتوان
کلیات مربوط به مدل را از همین ابتدا مشخص کرد ،اما با انتخاب گزينه  Blank Modelبدون در نظر گرفتن
ابعاد هندسه ،مد کاربری و نوع حل مسئله مستقیم وارد محیط شبیهسازی شده و در آنجا میتوان تنظیمات
را اعمال کنیم.
بر روی  Model Wizardکلیک کنید.

شکل  :1-1انتخاب Model Wizard

الزم به ذکر است که اگر در پنجره  ،Newتیک مربوط به  Show on startupرا برداريم ديگر اين پنجره نشان
داده نمیشود.
حال وارد پنجره  Select Space Dimensionمی شويد .در اين پنجره می توانید شما يکی از گزينه های 0D
(بدون بعد)( 1D ،يک بعدی) 1( 1D Axisymmetric ،بعدی متقارن)( 2D ،دوبعدی)2D Axisymmetric ،

1۳

(دوبعدی متقارن) و ( 3Dسهبعدی) را به عنوان بعد هندسه انتخاب کنید .الزم به ذکر است وقتی يکی از گزينه
های  Axisymmetricرا انتخاب می کنید ،هندسه مدل به صورت تقارن محوری در نظر گرفته می شود.
در پنجره  Select Space Dimensionبر روی  3Dکلیک کنید تا حالت سهبعدی برای مسئله انتخاب شود.

شکل  :1-2انتخاب بعد مسئله

پس از انتخاب بعد مسئله ،وارد پنجره  Select Physicsمیشويد .در اين پنجره میتوان مدهای کاربری موجود
در نرمافزار را مشاهده کنید.

شکل  :1-3پنجره مدهای کاربری

همانطور که در شکل ( )1-۳مشاهده میکنید نرمافزار  COMSOL Multiphysicsاز دوازده مد کاربری کلی
تشکیل شده که هر کدام از آنها به چندين زير بخش ديگر تقسیم میشوند .هر کدام از اين مدهای کاربری
1۴

رابط فیزيکی مسئله میباشند که با انتخاب هر کدام از آنها (بر اساس نوع شبیهسازی) تنظیمات و شرايط
مرزی مخصوصی در محیط شبیهسازی در نظر گرفته میشود .در اين قسمت با تعدادی از اين مدهای کاربری
آشنا میشويم.
مدکاربری AC/DC

شکل  :1-4مدکاربری AC/DC

به طور کلی اين مدکاربری برای شبیهسازی مسئلههای الکتريکی و الکترونیکی کاربرد دارد .از جمله کاربردهای
اين رابط فیزيکی میتوان به شبیهسازی جريانهای الکتريکی در محیطهای مختلف ،الکترواستاتیک 1و
میدانهای مغناطیسی اشاره نمود.
مدکاربری Acoustics

شکل  :1-5مدکاربری Acoustics

به طور کلی اين مد کاربری برای شبیهسازی کلیه مسئلههای مربوط به آکوستیک کاربرد دارد .از جمله
کاربردهای اين رابط فیزيکی میتوان به شبیهسازی آکوستیک فشار ،آکوستیک و برهمکنش ،آکوستیک
حرارتی و آکوستیک هندسی در سیاالت و جامدات مختلف اشاره نمود.

Electro-static

1
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مدکاربری Chemical Species Transport

شکل  :1-6مدکاربری Chemical Species Transport

به طور کلی اين مد کاربری برای شبیهسازی کلیه مسئلههای مربوط به انتقال اجزای شیمیايی کاربرد دارد .از
جمله کاربردهای اين رابط فیزيکی میتوان به شبیهسازی انتقال و نفوذ اجزای مختلف رقیق و غلیظ ،مهندسی
واکنشهای شیمیايی ،1معادالت انتقال نرنست – پالنک ،2انتقال اجزای رقیق در محیطهای متخلخل ،۳جريان
واکنشی ،جريان واکنشی در محیطهای متخلخل ،جريانهای چرخشی حول دستگاههای مجهز به تجهیزات
چرخان ،۴واکنش در سطح تجهیزات ، ،انتقال اجزای رقیق در لولهها و جريانهای واکنشی در لولهها اشاره
نمود.
مدکاربری Electrochemistry

شکل  :1-7مدکاربری Electrochemistry

به طور کلی اين مد کاربری برای شبیهسازی کلیه مسئلههای مربوط به الکتروشیمی کاربرد دارد .از جمله
کاربردهای اين رابط فیزيکی میتوان به شبیهسازی توزيع اولین ،دومین و سومین جريان ،توزيع جريان روی
1
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لبهها ،تجزيه شیمیايی بوسیله جريان برق ،الکترود ،رابطهای باتری ،خوردگی در هندسههای تغییر شکل داده
و جريان الکتريکی ايجاد شده در آب اشاره نمود.
مدکاربری Fluid Flow

شکل  :1-8مدکاربری Fluid Flow

به طور کلی اين مد کاربری برای شبیهسازی کلیه مسئلههای مربوط به جريان سیال کاربرد دارد .از جمله
کاربردهای اين رابط فیزيکی میتوان به شبیهسازی جريان سیال آرام و آشفته تک فاز و چند فاز (معادالت
ناوير– استوکس) ،جريان سیال در محیطهای متخلخل و آزاد (قانون دارسی ،معادالت ريچارد) ،جريانهای
غیر همدما ،جريان در عدد ماخ باال ،جريان رقیق ،رديابی رفتار ذرات موجود در سیال و جريان و برهمکنش
ساختارهای ثابت و غیر ثابت و تأثیر سیاالت و جامدات بر يکديگر اشاره نمود.
مدکاربری Heat Transfer

شکل  :1-9مدکاربری Heat Transfer

به طور کلی اين مد کاربری برای شبیهسازی کلیه مسئلههای مربوط به انتقال حرارت کاربرد دارد .از جمله
کاربردهای اين رابط فیزيکی میتوان به شبیهسازی انتقال حرارت در جامدات ،سیاالت ،لولهها ،محیط متخلخل
1۷

و آزاد ،انتقال حرارت در پوستههای نازک ،معادالت بیوحرارتی 1برای انتقال حرارت ،انتقال حرارت ترکیبی،
انتقال حرارت تشعشع ،الکترومغناطیس حرارتی و اثرات ترموالکتريک 2اشاره نمود.
مدکاربری Optics

شکل  :1-10مدکاربری Optics

به طور کلی اين مد کاربری برای شبیهسازی کلیه مسئلههای مربوط به فیزيک نور کاربرد دارد .از جمله
کاربردهای اين رابط فیزيکی میتوان به شبیهسازی شعاع نور و امواج نور اشاره نمود.
مدکاربری Plasma

شکل  :1-11مدکاربری Plasma

به طور کلی اين مد کاربری برای شبیهسازی کلیه مسئلههای مربوط به پالسما کاربرد دارد .از جمله کاربردهای
اين رابط فیزيکی میتوان به شبیهسازی انتقال اجزاء سنگین ،استقراء پالسمای جفت شده ،پالسما مايکروويو،
ظرفیت پالسمای جفت شده ،قوس الکتريکی  DCو معادالت قوس الکتريکی اشاره نمود.
مدکاربری Radio Frequency

شکل  :1-12مدکاربری Radio Frequency

به طور کلی اين مد کاربری برای شبیهسازی کلیه مسئلههای مربوط به فرکانس راديويی کاربرد دارد .از جمله
کاربردهای اين رابط فیزيکی میتوان به شبیهسازی امواج الکترومغناطیسی و خطوط انتقال برق اشاره نمود.

Bioheat
Thermo-electric
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مدکاربری Semiconductor

شکل  :1-13مدکاربری Semiconductor

به طور کلی اين مد کاربری برای شبیهسازی کلیه مسئلههای مربوط به اجسام نیمهرسانا کاربرد دارد .از جمله
کاربردهای اين رابط فیزيکی میتوان به شبیهسازی اجسام نیمهرسانا و اپتوالکترونیکهای نیمهرسانا 1اشاره
نمود.
مدکاربری Structural Mechanics

شکل  :1-14مدکاربری Structural Mechanics

به طور کلی اين مدکاربری برای شبیهسازی کلیه مسئلههای مربوط به مکانیک ساختاری کاربرد دارد .از جمله
کاربردهای اين رابط فیزيکی میتوان به شبیهسازی مکانیک جامدات ،پوسته و صفحه ،غشاء ،2پرتوها ،تراس و
کابل ،تغییرات دينامیک ساختار چند بعدی ،تنش دمايی ،ترمواالستیسیته ،۳گرمايش ژول و گسترش حرارتی،
پیزوالکتريک ،۴الکترومکانیک ،االستیسیته در محیط متخلخل ،۵خستگی ۶اشاره نمود.
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مدکاربری Mathematics

شکل  :1-15مدکاربری Mathematics

به طور کلی اين مدکاربری برای شبیهسازی کلیه مسئلههای مربوط به رياضیات کاربرد دارد .از جمله
کاربردهای اين رابط فیزيکی میتوان به حل معادالت  PDEو  ،ODEبهینهسازی ،معادالت رياضی ذرات ،مش
غیريکنواخت ،فواصل ديواره اشاره نمود.
برای آشنايی بیشتر و کاملتر با مدهای کاربری ،میتوانید به کتاب پديدههای انتقال و بهینهسازی با نرمافزار
 ،COMSOLانتشارات ديباگران تهران ،مراجعه نمايید.
پس از انتخاب مد کاربری مورد نظر ،بر روی  Addو سپس  Studyکلیک کنید تا وارد مرحله بعد شويد .الزم
به ذکر است در صورت لزوم ،شما می توانید بیش از يک مد کاربری را  Addکنید .به عالوه ،با کلیک بر روی
هر کدام از مد های کاربری ،اطالعات و ملزومات اولیه مربوط به آن مد را می توانید در پنجره سمت راست
مشاهده کنید.
حال در ادامه شبیهسازی مربوط به اين مسئله بايد دو مد کاربری را انتخاب کنیم .در پنجره Select Physics

مسیر زير را طی کرده و بر روی  Addکلیک کنید:
)Chemical Species Transport>Transport of Diluted Species (tds
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