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παρούσα διδακτορική διατριβή

εκπονήθηκε

στο

Εργαστήριο

Φαινομένων

Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών.
Από αυτή τη θέση θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην
προσπάθεια που κατέβαλλα αυτά τα χρόνια.

Ευχαριστώ,
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Τον πρόεδρο της τριμελούς επιτροπής Καθηγητή Αλκιβιάδη Παγιατάκη, άμεσο
επιβλέποντα της διατριβής, για την εμπιστοσύνη του με το να με δεχθεί στην
ερευνητική του ομάδα, αναθέτοντας μου αυτό το έργο, τον τρόπο μετάδοσης των
επιστημονικών του γνώσεων, την αδιάκοπη και άμεση καθοδήγηση, ενεργό συμμετοχή
του και υποστήριξη των προσπαθειών μου και τέλος, την αυστηρή (και μερικές φορές
αφυπνιστική) κριτική του.
Τον Καθηγητή Γιώργο Δάσιο για το ενδιαφέρον που έδειξε με κάθε τρόπο, για τη
διδασκαλία των σεμιναρίων εφαρμοσμένων μαθηματικών και τον τρόπο με τον οποίο
μου δημιούργησε την ανάγκη να δίνω φυσική υπόσταση στις μαθηματικές έννοιες.
Τον Καθηγητή Σταύρο Παύλου για το ενδιαφέρον που έδειξε από τα πρώτα στάδια
της εκπόνησης αλλά και τις παρατηρήσεις και σχόλια του σχετικά με το κείμενο της
διατριβής.
Τον Καθηγητή Δήμο Πολύζο για την επαφή που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια μέσω των
μαθημάτων που μου εδίδαξε στο Τμήμα Μηχανολόγων, ως του πρώτου δασκάλου που
με εισήγαγε στις έννοιες του διανυσματικού λογισμού αλλά και για τη συνεργασία που
είχαμε σε άλλους τομείς.
Τους Καθηγητές Σπύρο Αναστασιάδη, Δώρο Θεοδώρου και Γιάννη Τσαμόπουλο για
την τιμή που μου έκαναν συμμετέχοντας

στην εξεταστική

επιτροπή και τις

παρατηρήσεις και σχόλια τους.
Τον Ερευνητή Γιώργο Κωνσταντινίδη για την άμεση συνεργασία και βοήθεια στα
πρώτα στάδια εκπόνησης της διατριβής. Ειδικά το Α μέρος εκπονήθηκε σε
αποκλειστική συνεργασία μαζί του.
Τον Ερευνητή Βλάση Μαυρατζά για το ενδιαφέρον που έδειξε, τις εποικοδομητικές
συζητήσεις που είχαμε και τις υποδείξεις του σχετικά με ορισμένα ζητήματα που
προέκυψαν στο τελικό στάδιο εκπόνησης του Β μέρους.

Τον Ερευνητή Βασίλη Μπουργανό για το ενδιαφέρον που έδειξε σε όλα τα στάδια
εκπόνησης της διατριβής, τις εύστοχες παρατηρήσεις του και τα σχόλια του.
Το Διδάκτορα Δημήτρη Αβραάμ για την εξαιρετικά εποικοδομητική συνεργασία που
είχαμε.
Τον υποψήφιο Διδάκτορα Ευγένιο Σκούρα, ιδιαιτέρως, για την άμεση και ανεκτίμητη
υποστήριξη του σε ότι αφορούσε τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών γενικά.
Τους υπόλοιπους συναδέλφους του Εργαστηρίου Φαινομένων Μεταφοράς και
Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής.
Τους φίλους μου.
Για την οικονομική υποστήριξη μου όλα αυτά τα χρόνια ευχαριστώ
το ΕΚΗΜΥΘ
την Ολγα Βαλαβανίδου
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ΣΥΝΟΨΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κεφάλαιο Ε.1: Πορώδη μέσα και προβλήματα που σχετίζονται με αυτά
Κεφάλαιο Ε.2: Μονοφασική ροή σε ομογενή πορώδη μέσα
Κεφάλαιο Ε.3: Η υπό εξέταση φυσική διαδικασία: Σταθερή αμμιγής διφασική
ομορροή σε ομογενή πορώδη μέσα
Κεφάλαιο Ε.4: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Κεφάλαιο Ε.5: Ιεραρχική θεωρητική προτυποποίηση και εφαρμογή της στη
σταθερή διφασική ροή
Κεφάλαιο Ε.6: Συνοπτική περιγραφή ενός μηχανιστικού προτύπου σταθερής
διφασικής ομορροής σε π.μ. για την περίπτωση ροής μέσω
δυναμικής πληθυσμού γαγγλίων
Κεφάλαιο Ε.7: Συνοπτική περιγραφή
ενός
αυτοδύναμου, εξ'
υπαρχής
μηχανιστικού
προτύπου μακροσκοπικής
περιγραφής της
γενικώτερης περίπτωσης διφασικής ομορροής σε π.μ.

ΜΕΡΟΣ Α: Σταθερή διφασική ομορροή σε πορώδη μέσα: ένα
μηχανιστικό πρότυπο για την περίπτωση κυριαρχίας του
καθεστώτος δυναμικής γαγγλίων
Συμβολισμοί Α μέρους
Κεφάλαιο ΑΙ: Προτυποποίηση της μόνιμης διφασικής ομορροής σε π.μ. μέσω
δυναμικής πληθυσμού γαγγλίων
Α 1.1 Εξισώσεις δυναμικής πληθυσμού γαγγλίων.
Α1.2 Διακριτοποίηση και αριθμητική επίλυση των εξισώσεων
πληθυσμιακών ισοζυγίων.
ΑΙ.2.1 Σταθερή Πλήρως Ανεπτυγμένη (SSFD) Ροή
Α 1.2.2 Σταθερή Κατάσταση μη Πλήρως Ανεπτυγμένη
(SSnonFD) Ροή.
Κεφάλαιο Α2: Συντελεστές του συστήματος
Α2.1 Εισαγωγή.
Α2.2 Ταχύτητες γαγγλίων, uz(v;a)

A2.3
Α2.4
Α2.5
Α2.6
Α2.7

Συντελεστές παγίδευσης, l(v;a) και σχάσης, <p(v;a)
Τρόπος σπασίματος, W(w,v;a)
Πιθανότητα παγίδευσης ενός νεοδημιουργηθέντος γαγγλίου,
s(v;a)
Μέγιστο, προβεβλημένο στη μακροσκοπική διεύθυνση ροής,
μήκος γαγγλίου, Lg(v;a)
Ρυθμοί σύγκρουσης μεταξύ γαγγλίων, R,J(v,w)

Κεφάλαιο A3: Τυπικοί υπολογισμοί
Α3.1 Τυπικοί υπολογισμοί για συνθήκες σταθερής και πλήρως
ανεπτυγμένης (SSFD) διφασικής ροής.
Α.3.1.1 Κατανομές γαγγλίων υπό συνθήκες σταθερής και
πλήρως ανεπτυγμένης ροής.
A3.1.2 Σχετικές διαπερατότητες για συνθήκες σταθερής και
πλήρως ανεπτυγμένης ροής.
A3.1.3 Κλασματικές ροές για σταθερή, πλήρως ανεπτυγμένη
ροή.
Α3.2 Τυπικοί υπολογισμοί για συνθήκες σταθερής μή-πλήρως
ανεπτυγμένης ροής.
Κεφάλαιο A4:

Συμπεράσματα

Παράρτημα ΑΙ

Μ Ε Ρ Ο Σ Β: Σταθερή
διφασική
ομορροή
σε πορώδη
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πρότυπο
για τη
γενικότερη
περίπτωση συνδυασμού
καθεστώτων
Συμβολισμοί Β μέρους
Κεφάλαιο Β1 Ανάλυση της διφασικής ομορροής σε πρότυπες ροές. Επίλυση του
προβλήματος της σταθερής διφασικής ομορροής.
Β1.1 Φαινομενολογικές παρατηρήσεις.
Β 1.2 Διατύπωση του προβλήματος της σταθερής διφασικής
ομορροής σε ομογενή πορώδη μέσα.
Β1.3 Επίλυση του προβλήματος της διφασικής ομορροής σε π.μ.
Β 1.4 Υπολογισμός της απαιτούμενης ισχύος. *
Β1.5 Προσδιορισμός
του
μακροσκοπικά
μέσου
σημείου
διαρρύθμισης της ροής.
.
Β1.6 Ειδικές περιπτώσεις.
Β 1.6.1 Εναλλακτική περίπτωση συμμετοχής όλων των
καθεστώτων.
Β 1.6.2 Περίπτωση ανάλυσης σε δύο καθεστώτα.

Β 1.7

Παραδοχές και χαρακτηριστικά του προτεινόμενου πρότυπου
επίλυσης του προβλήματος της μόνιμης αμιγούς διφασικής
ομορροής σε πορώδη μέσα.

Κεφάλαιο Β2 Προτυποποίηση των Καθεστώτων Ροής μέσω Δυναμικής
Γαγγλίων (GD) και Κυκλοφορίας Σταγόνων (DTF)
Β2.1 Καθεστώς Δυναμικής Γαγγλίων (GD).
Β2.1.1 Γενικά χαρακτηριστικά
Β 2.1.2 Πραγματική μέση ταχύτητα κέντρου μάζας γαγγλίου.
B2.J.3 Αγωγιμότητες κελλιών π.μ. σε καθεστώς δυναμικής
γαγγλίων.
Β2.1.4 Παραδοχές και χαρακτηριστικά προτυποποίησης του
καθεστώτος δυναμικής γαγγλίων.
Β2.2 Καθεστώς ροής μέσω κυκλοφορίας σταγόνων (DTF)
Β2.2.1 Γενικά χαρακτηριστικά
Β2.2.2 Ροϊκά χαρακτηριστικά
καθεστώτος ροής μέσω
κυκλοφορίας σταγόνων.
Β2.2.3 Αγωγιμότητες κελλιών π.μ. σε καθεστώς ροής μέσω
κυκλοφορίας σταγόνων.
Β2.2.4 Παραδοχές και χαρακτηριστικά προτυποποίησης του
καθεστώτος ροής μέσω κυκλοφορίας σταγόνων.
Κεφάλαιο Β3 Παγίδευση σταγόνων & γαγγλίων
Β3.1 Γενικά περί κινητοποίησης γαγγλίων και σταγόνων.
Β3.2 Ημιστατική κίνηση γαγγλίου ή σταγόνας.
Β3.3 Παγίδευση σταγόνων.
Β3.4 Παγίδευση γαγγλίων.
Β3.5 Στοχαστικοί συντελεστές κινητοποίησης.
Β3.6 Αποτελέσματα
Κεφάλαιο Β4 Εφαρμογή της Θεωρίας Ισοδυνάμου Μέσου στην περιοχή του
συνδυασμένου καθεστώτος GD&DTF
Β4.1 Εισαγωγή.
Β4.2 Εφαρμογή της Θεωρίας Ισοδυνάμου Μέσου-ΘΙΜ (Effective
Medium Theory-EMT).
Β4.2.1 Μονοφασική ροή σε δίκτυα πόρων.
Β4.2.2 Διφασική ροή σε δίκτυα πόρων.
Κεφάλαιο Β5 Αποτελέσματα - Συμπεράσματα
Β5.1 Εισαγωγή. Ιδιότητες των ρευστών της εφαρμογής.
Β5.2 Γενικές παρατηρήσεις.
Β5.3 Εφαρμογές και αποτελέσματα.
BS. 3. J Θεώρηση μεσοσκοπικής κλίμακας.
Β5.3.2 Θεώρηση μακροσκοπικής κλίμακας.
Κεφάλαιο Β6

Συμπεράσματα
Β6.1 Συμπεράσματα.
Β6.2 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα

Παράρτημα ΒΙ
Παράρτημα ΒΠ
Παράρτημα BDI

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Το πορώδες δίκτυο της εφαρμογής. Επίλυση
του
προβλήματος της μονοφασικής ροής στο κελλί
Υπολογισμός γεωμετρικών χαρακτηριστικών σταγόνων και
διεπιφανειών ελαίου/νερού για το δίκτυο της εφαρμογής
Υπολογισμός των ροϊκών χαρακτηριστικών των κελλιών του
δικτύου της εφαρμογής υπο καθεστώς GD&DTF

ΣΥΝΟΨΗ
Η διφασική ροή σε πορώδη μέσα έχει το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της
ισχυρά μη γραμμικής σχέσης μεταξύ της παροχής κάθε ρευστού

και της

μακροσκοπικής βαθμίδας πίεσης ακόμα και σε συνθήκες έρπουσας ροής, με
αποτέλεσμα, οι σχετικές διαπερατότητες να εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους οι
οποίες δεν περιέχονται στη συμβατική θεωρία κλασματικής ροής. Πρόσφατες
πειραματικές εργασίες κατέδειξαν οτι η σταθερή διφασική ροή πραγματοποιείται σε
μεγάλο βαθμό, ακόμα και πλήρως, μέσω της κίνησης αποκομμένων τμημάτων της μη
διαβρέχουσας φάσης (γάγγλια η/και σταγόνες). Σε αυτές, αναγνωρίσθηκαν τρία κύρια
καθεστώτα ροής, τα οποία έχουν τις χαρακτηριστικές ονομασίες Δυναμική Γαγγλίων
(GD), Ροή Κυκλοφορίας Σταγόνων (DTF) και Ροή Συνδεδεμένων Μονοπατιών
(CPF).
Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής αναπτύχθηκαν δύο μηχανιστικά πρότυπα για
την περιγραφή της σταθερής διφασικής ομορροής σε πορώδη μέσα. Τα δύο πρότυπα
παρουσιάζονται σε διαφορετικά μέρη της διατριβής (Α & Β μέρος αντίστοιχα). Και
στα δύο πρότυπα λαμβάνονται υπ'όψη όλοι οι βασικοί μηχανισμοί σε κλίμακα πόρων
που επηρεάζουν το φαινόμενο.
Το πρώτο πρότυπο αναφέρεται σε εκείνες τις περιπτώσεις διφασικής ροής που η ροή
της μη διαβρέχουσας φάσης πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου μέσω της δυναμικής
πληθυσμού γαγγλίων. Το πρότυπο αυτό είναι κινηματικό και απαιτείται η συνεργασία
του με αριθμητικό εξομοιωτή. Οσον αφορά την προσέγγιση που ακολουθείται, αυτή
βασίζεται στις εξισώσεις δυναμικής πληθυσμού γαγγλίων σε συνδυασμό με ένα
εξομοιωτή τύπου δικτύου. Η βασική πληροφορία για την αλληλοεπηρεαζόμενη ρο'ίκή
συμπεριφορά των δύο ρευστών σε κλίμακα μερικών εκατοντάδων πόρων εκφράζεται
μέσω των συντελεστών του συστήματος, οι οποίοι είναι συναρτήσεις των
παραμέτρων του συστήματος και υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τον εξομοιωτή.
Μέσω των εξισώσεων πληθυσμιακών ισοζυγίων, και χρησιμοποιώντας τους
συντελεστές του συστήματος, προβλέπεται η μακροσκοπική συμπεριφορά της
διεργασίας.

Οι

εξαρτήσεις

των

συντελεστών

των

συμβατικών

σχετικών

διαπερατοτήτων από τον κορεσμό της διαβρέχουσας φάσης, τον τριχοειδή αριθμό, το
λόγο ιξωδών, τη διαβρεκτικότητα, το συντελεστή συνένωσης, καθώς και τη

γεωμετρία και την τοπολογία του πορώδους μέσου, εξηγούνται και προβλέπονται σε
μηχανιστική βάση. Τυπικοί υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν για συνθήκες μόνιμης
πλήρως ανεπτυγμένης (SSFD) και μόνιμης μη πλήρως ανεπτυγμένης (SSnonFD)
ροής. Οι κατανομές του πληθυσμού των κινουμένων και των παγιδευμένων
γαγγλίων, το μέσο μέγεθος των γαγγλίων, το ποσοστό της μη διαβρέχουσας φάσης
σε μορφή κινητοποιημένων γαγγλίων, ο λόγος των συμβατικών

συντελεστών

σχετικής διαπερατότητας και των κλασματικών ροών μελετώνται ως συναρτήσεις
των παραμέτρων του συστήματος και συσχετίζονται με τα ροϊκά φαινόμενα σε
κλίμακα πόρων και με τους συντελεστές του συστήματος.
Το δεύτερο πρότυπο αναπτύχθηκε για τη μελέτη της γενικότερης περίπτωσης
διφασικής ροής, στην οποία εν γένει συμμετέχουν όλα τα καθεστώτα, είναι δυναμικό
και αυτοδύναμο. Η συνολική ροή θεωρείται οτι είναι σύνθεση τριών πρότυπων ροών,
κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί σε ένα ροϊκό καθεστώς. Τα ποσοστά συμμετοχής
κάθε πρότυπης ροής αποτελούν τις ονομαζόμενες μεταβλητές διαρρύθμισης της
ροής. Η σύζευξη

των πρότυπων ροών προτυποποιείται εφαρμόζοντας την

πειραματικά υποστηρίξιμη διαπίστωση οτι η μακροσκοπική βαθμίδα πίεσης είναι
κοινή σε όλες τις ροές. Για κάθε επιβεβλημένη ομάδα τιμών των παραμέτρων ροής
(και λειτουργίας) του συστήματος, προσδιορίζεται ένα πεδίο φυσικώς αποδεκτών
μεσοσκοπικών διαρρυθμίσεων της ροής. Η μακροσκοπική διαρρύθμιση της ροής
προσδιορίζεται με διαδικασία λήψεως μέσης τιμής, στο πεδίο των φυσικώς
αποδεκτών διαρρυθμίσεων, υποθέτοντας οτι κάθε σημείο σε αυτό το πεδίο έχει την
ίδια πιθανότητα εμφάνισης. Η όλη διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα μοναδικές τιμές
για τη μέση μακροσκοπική βαθμίδα πίεσης, τις μέσες μακροσκοπικές μεταβλητές
διαρρύθμισης της ροής, το ρυθμό κατανάλωσης μηχανικής ενέργειας και τις σχετικές
διαπερατότητες, αλλά και πλήθος άλλων μεγεθών που χαρακτηρίζουν τη ροή (μέσο
μέγεθος γαγγλίων, μέσο ποσοστό κινητοποίησης γαγγλίων και σταγόνων κ.λ.π.). Το
πρότυπο αυτό περιγράφει τη μη γραμμικότητα της ροής και την επίδραση όλων των
παραμέτρων του συστήματος. Οι προβλέψεις του ευρίσκονται σε πολύ καλή
συμφωνία με τα υπάρχοντα πειραματικά δεδομένα, η εφαρμογή του εκτείνεται σε
ευρεία περιοχή συνθηκών ροής, είναι δε εξαιρετικά απλό και γρήγορο.

Εισαγω/ή

E
Εισαγωγή

Ε.1

Πορώδη μέσα και προβλήματα που σχετίζονται με αυτά.

Τις τελευταίες δεκαετίες, ενεργειακοί, προσφάτως δε και περιβαντολογικοί λόγοι,
πιστοποίησαν την κατανόηση και περιγραφή του φαινομένου της ροής ενός ή και
πολλών ρευστών διαμέσου πορωδών σωμάτων, ως επιστημονικό θέμα μείζονος
τεχνολογικού

ενδιαφέροντος.

Διεργασίες

ροής

μιας ή περισσοτέρων

φάσεων

προκύπτουν κατά την πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή εξόρυξη πετρελαίου, την
απορύπανση εδαφών από οργανικούς ρύπους κ.λ.π.
Ως πορώδες σώμα ορίζεται ένα στερεό σώμα (άκαμπτο ή παραμορφώσιμο) το οποίο
στο εσωτερικό του είναι γεμάτο από επικοινωνούντες ελεύθερους χώρους, οι
χαρακτηριστικές διαστάσεις των οποίων είναι της τάξεως των μικρομέτρων ή και
νανομέτρων.

Τα

πορώδη

σώματα

μπορεί

να

είναι

φυσικά

ή

τεχνητά.

Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα φυσικών πορωδών σωμάτων είναι τα γεωλογικά
υλικά (όπως τα πετρώματα των ταμιευτήρων πετρελαίου, κυρίως ψαμμίτες, τα
ηφαιστειογενή και ιζηματογενή πετρώματα, οι σχιστόλιθοι, οι γαιάνθρακες, το κώκ)
και οι ιστοί (ζωικοί και φυτικοί). Αντιπροσωπευτικά

παραδείγματα τεχνητών

(βιομηχανικών) πορωδών σωμάτων είναι το σκυρόδεμα και γενικώς τα οικοδομικά
κονιάματα, το χαρτί, τα υφάσματα, τα ενεργά υλικά πλήρωσης των καταλυτικών
μετατροπέων (ενεργός άνθραξ, ζεόλιθοι, πορώδεις κρύσταλλοι) κ.λ.π.
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Ενα συχνά απαντούμενο πέτρωμα στη βιομηχανία εξόρυξης πετρελαίου είναι ο
ψαμμίτης τύπου Berea. Αυτό το είδος πετρώματος είναι το προϊόν διαγενικής
συσσωμάτωσης κόκκων άμμου, συσσωρευμένων λόγω καθίζησης, μέσα στο οποίο έχει
σχηματισθεί ένα διαπερατό τριδιάστατο δίκτυο πόρων. Μιά κατηγορία (κλάση) πόρων
-οι οποίες ευρίσκονται στους κόμβους του δικτύου- είναι σχετικά ευρείς (μέσης
ογκομετρικής διαμέτρου περίπου 100 μιτι) και καλούνται θάλαμοι. Η άλλη κατηγορία
πόρων, αυτοί που συνδέουν παρακείμενους θαλάμους είναι σχετικά στενοί (περίπου
0.5-20 μιτι) και καλούνται λαιμοί. Ο αριθμός συνδιάταξης (το πλήθος των λαιμών που
συμβάλλουν σε κάθε θάλαμο) παίρνει τιμές από 1 ως 7, με μέση τιμή περίπου 5. Το
πορώδες (ποσοστό κενού όγκου επί του συνολικού όγκου του π. μ.), ε, είναι περίπου
ίσο προς 20%. Μεγάλο μέρος ερευνητικών εργασιών διαπραγματεύεται πορώδη μέσα
τέτοιου τύπου.
Τα τεχνολογικά προβλήματα που σχετίζονται με τα π.μ. ανήκουν στην περιοχή των
φαινομένων μεταφοράς, της μηχανικής συμπεριφοράς ή είναι συνδυασμός αυτών. Στα
προβλήματα φαινομένων μεταφοράς, κυρίως μάζας, εκτενή ανασκόπηση των οποίων
έχει κάνει ο Sahimi (1993), εξετάζεται η ροή μιας η περισσοτέρων φάσεων διαμέσου
των πορωδών μέσων. Επίλυση τέτοιων προβλημάτων έχει κυρίως εφαρμογές στην
εξόρυξη πετρελαίου, στην εξυγίανση εδαφών που έχουν ρυπανθεί από οργανικούς
κυρίως ρύπους, στην υδρολογία, στην άρδευση κ.λ.π. Στα προβλήματα μηχανικής
συμπεριφοράς εξετάζονται οι μηχανικές και δυναμικές ιδιότητες πορωδών μέσων
κορεσμένων ή όχι από μιά ή περισσότερες ρευστές φάσεις. Η επίλυση τέτοιων
προβλημάτων έχει εφαρμογές στην εδαφομηχανική, τη σεισμική και κυματική διάδοση
σε π.μ., τον εντοπισμό κοιτασμάτων κ.λ.π. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εργασίες των
Biot (1956a,b, 1962), Burridge & Vargas (1979), Burridge & Keller (1981), Auriault et
al. (1985), Auriault (1987) και Auriault et al. (1990). Ανασκόπηση της ιστορικής
εξέλιξης της θεωρίας της μηχανικής των π. μ. έχει γίνει από τον de Boer (1996). Ενα
κλασσικό σύγγραμμα, εισαγωγικό στη θεωρία των π. μ. (δομή και μεταφορά μάζας),
είναι το βιβλίο του Dullien (1979).
ν

Ε.2

Μονοφασική ροή σε ομογενή πορώδη μέσα.

Στην περίπτωση που έχουμε ροή μιας φάσης διαμέσου ενός πορώδους σώματος η ροή
περιγράφεται σε μακροσκοπικό επίπεδο, με το γνωστό νόμο του Darcy (Dullien, 1979)
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Ü = - —-Vp
μ

(El)

όπου: U είναι το διάνυσμα της μακροσκοπικής (superficial) ταχύτητας της ρευστής
φάσης που έχει δυναμικό ιξώδες μ, και η οποία κινείται κάτω από την επίδραση μιας
μακροσκοπικής βαθμίδας πίεσης, Vp, σε ένα ομογενές και απαραμόρφωτο πορώδες
μέσο που έχει τανυστή απόλυτης διαπερατότητας Κ , σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών
ροής. Η μέση πραγματική εσωτερική (interstitial) ταχύτητα του ρευστού δίνεται από
την έκφραση:

Ü' = Ο/ε

(Ε 2)

όπου ε είναι το πορώδες.
Στην περίπτωση μονοδιάστατης ροής σε ισότροπα πορώδη μέσα, το διάνυσμα της
ταχύτητας γίνεται παράλληλο στη βαθμίδα πίεσης και η σχέση (Ε 1) απλοποιείται και
(θεωρώντας οτι η ροή γίνεται στη διεύθυνση ζ ) έρχεται στη μορφή
(

7$f\

μ

(Ε 3)

Οπως φαίνεται και από την εξίσωση (Ε 1), το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα μιας
μονοφασικής ροής, εν γένει, είναι η γραμμικότητα ανάμεσα στο αίτιο (βαθμίδα πίεσης)
και στο

αποτέλεσμα

(ογκομετρική

παροχή ανά μονάδα επιφάνειας). Αν

σε

μικροσκοπική κλίμακα η ροή στους πόρους είναι ιξώδης και περιγράφεται από την
εξίσωση Stokes (έρπουσα ροή), τότε, σε μακροσκοπική κλίμακα, η ροή είναι δυναμική
και περιγράφεται από το νόμο του Darcy. Μπορούμε να πούμε οτι έχουμε ένα
τριδιάστατο ανάλογο του φαινομένου της ροής τύπου Hele-Shaw (Schlichting, 1979).
Η σχέση (Ε 1) προέκυψε ως φαινομενολογικό αποτέλεσμα της ανάλυσης του
υδραυλικού δικτύου της πόλης Dijon, (Darcy, 1856). Επίσης, έχει παραχθεί και
αναλυτικά μετά από διαδικασίες ομογενοποίησης ή μέσης τιμής (averaging) της
εξίσωσης Navier-Stokes επί μικροσκοπικών δικτύων αγωγών. Ενδεικτικά αναφέρουμε
τις εργασίες των Auriault (1987), Lions (1991), Philip (1986), Whitaker (1969, 1986),
Howes &Whitaker (1985).
Αποκλίσεις από τη γραμμική έκφραση του νόμου του Darcy παρατηρούνται για
μεγάλες παροχές του ρευστού διαμέσου του πορώδους σώματος και οφείλονται, σε
μικροσκοπικό επίπεδο, είτε σε αυξημένες οπισθέλκουσες σχήματος είτε σε μη
αμελητέους αδρανειακούς όρους της εξίσωσης N-S. Ενδεικτικές είναι οι εργασίες των
Hassanizadeh & Gray (1987) και Mei & Auriault (1991).
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Ε.3

Η υπο εξέταση φυσική διαδικασία: Σταθερή αμιγής διφασική ομορροή σε
ομογενή πορώδη μέσα.

Αντίθετα με ότι συμβαίνει.στη μονοφασική ροή, η περιγραφή του φαινομένου της ροής
ενός ρευστού διαμέσου πορώδους σώματος παρουσία άλλων ρευστών με τα οποία δεν
αναμιγνύεται (πολυφασική ροή), είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Ας θεωρήσουμε την
ταυτόχρονη ροή δύο μή αναμείξιμων και ασυμπίεστων ρευστών διαμέσου ενός
πορώδους σώματος, π.χ. του ψαμμίτη που περιγράψαμε παραπάνω. Το ένα από τα
ρευστά είναι -παρουσία του άλλου- διαβρέχον (και το ονομάζουμε 'νερό') ενώ το άλλο
είναι μή διαβρέχον (και το ονομάζουμε 'έλαιο'). Από τα δύο ρευστά, ως διαβρέχον
χαρακτηρίζεται εκείνο για το οποίο η σχηματιζόμενη γωνία μεταξύ του μοναδιαίου
εξωτερικού καθέτου διανύσματος του στερεού σε οποιοδήποτε σημείο της τριπλής
γραμμής (γραμμή επαφής διεπιφάνειας-στερεού), με το αντίστοιχο διάνυσμα του
ρευστού, είναι οξεία (βλέπε σχήμα Ε. 1(γ)). Στην ακραία περίπτωση που η γωνία είναι
μηδενική, τότε το νερό διαβρέχει πλήρως το στερεό, παρουσία ελαίου, το έλαιο δεν
ακουμπά στα τοιχώματα των πόρων και δεν υπάρχουν γραμμές επαφής.
Από τη στιγμή που έχουμε ταυτόχρονη ροή νερού και ελαίου διαμέσου ενός πορώδους
σώματος, τμήμα του ελαίου αποκόπτεται σε διακριτά σώματα μικρού ή μεγάλου
μεγέθους τα οποία ονομάζονται αντίστοιχα σταγόνες και γάγγλια. Η ταξινόμηση των
αποκομένων τμημάτων του ελαίου στις δύο κατηγορίες γίνεται σύμφωνα με το μέγεθος
τους: σώματα ελαίου των οποίων το μέγεθος είναι μικρότερο του μέσου μεγέθους των
θαλάμων ανήκουν στην κατηγορία των σταγόνων, ενώ όλα τα μεγαλύτερα σώματα
ελαίου ανήκουν στην κατηγορία των γαγγλίων.
Ο τύπος της διφασικής ροής που μελετούμε στην παρούσα διατριβή είναι ταυτόχρονη
σταθερή εξαναγκασμένη ομορροή νερού και ελαίου με προεπιλεγμένες ογκομετρικές
παροχές. Αλλοι πιθανοί τύποι ροής είναι: (α) εισρόφηση (imbibition), δηλαδή εκτόπιση
ελαίου από νερό και (β) αποστράγγιση (drainage) δηλαδή εκτόπιση νερού από έλαιο.
Αν μπορούσαμε με μιά ιδεατή μηχανή να φωτογραφίσουμε το εσωτερικό σε ένα
ομογενές πορώδες σώμα, στο οποίο λαμβάνει χώρα μια μονοδιάστατη σταθερή
διφασική ομορροή, στη γενικότερη μορφή της, θα παίρναμε μια εικόνα παρόμοια με
αυτή του σκαριφήματος (α) του σχήματος ΕΙ. Με σκούρο γκρί χρώμα παριστάνονται
οι περιοχές του π. μ. που περιέχουν έλαιο. Με γκρί χρώμα παριστάνονται οι περιοχές
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του π. μ. που περιέχουν νερό. Ο σκελετός του π. μ. δεν απεικονίζεται, παρά μόνο στα
σκαριφήματα (β) και (γ). Αναγνωρίζουμε περιοχές του π.μ. στις οποίες αλλάζει η
διαμόρφωση της ροής, αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρεται κάθε φάση.

Σχήμα Ε.1 Γραφική απεικόνιση ενός στιγμιότυπου αμιγούς διφασικής
ομορροής διαμέσου πορώδους σώματος, (α) Μεσοσκοπική εσωτερική
κλίμακα παρατήρησης. Οι σκούρες λωρίδες συμβολίζουν τα
συνδεδεμένα μονοπάτια ελαίου, οι μεσαίου μεγέθους σκούρες κηλίδες
συμβολίζουν τα γάγγλια ενώ οι σκούρες στιγμές τις σταγόνες, (β)
Μικροσκοπική κλίμακα παρατήρησης μιας περιοχής του π.μ. στην οποία
συνυπάρχουν γάγγλια και σταγόνες, (γ) Λεπτομέρεια της διεπιφάνειας
ελαίου (ο) νερού (w) μιας σταγόνας ελαίου παγιδευμένης σε ένα πόρο.

Στα όρια νερού-ελαίου δημιουργούνται διεπιφάνειες οι οποίες είναι υπεύθυνες για
πολλά φαινόμενα. Αυτά κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες. Στα φαινόμενα που
σχετίζονται με την ευστάθεια των διεπιφανειών και στα φαινόμενα που σχετίζονται με
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την αναντίστρεπτη μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε θερμότητα (υποβάθμιση
ποιότητας ενέργειας). Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των πρώτων αποτελούν η
παγίδευση γαγγλίων και σταγόνων, η αέναη σχάση όσων κινούνται από αυτά σε
μικρότερα και η συννένωση τους με άλλα προς μεγαλύτερα (όπως θα περιγραφεί
παρακάτω). Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα των δευτέρων αποτελεί η αναντίστρεπτη
μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε θερμότητα που παρατηρείται λόγω των ρυθμών
αλλαγής του σχήματος των διεπιφανειών. Οι τελευταίοι είναι ιδιαίτερα έντονοι κοντά
στις γραμμές επαφής των κινουμένων διεπιφανειών με τα στερεά τοιχώματα των
πόρων. Για να περιγράψουμε με λεπτομέρεια και ακρίβεια τα φαινόμενα αυτά πρέπει
να 'κατέβουμε' μια κλίμακα μεγέθους και να θεωρήσουμε τη διεπιφάνεια ως σώμα μή
μηδενικών διαστάσεων. Κάτι τέτοιο ξεφεύγει από τα πλαίσια της εισαγωγής της
παρούσας διατριβής. Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο πολύ
καλό σύγγραμμα των Edwards et al. (1991), το οποίο διαπραγματεύεται με πληρότητα
και σαφήνεια τα φαινόμενα μεταφοράς και τη ρεολογία τέτοιων διεπιφανειών.
Κατά την ταυτόχρονη ροή νερού και ελαίου, λόγω της ιξώδους ροής του νερού
%

διαμέσου των πόρων, επάγεται, στις σταγόνες και τα γάγγλια, μια βαθμίδα πίεσης η
οποία εξαρτάται από τις τοπικές γεωμετρικές και ρο'ίκές συνθήκες (Dias & Payatakes,
1986(a),(b), Ng & Payatakes, 1980 και Payatakes, 1982). Αυτή η βαθμίδα πίεσης είναι
ικανή, σε κάποιο ποσοστό, να κινητοποιεί ή να διατηρεί σε κίνηση γάγγλια και
σταγόνες. Ετσι (αντίθετα με τις μέχρι προσφάτως ευρέως παραδεκτές δογματικές
πεποιθήσεις), η μεταφορά μάζας του ελαίου πραγματοποιείται κατά μεγάλο μέρος ή και
εξολοκλήρου μέσω της μετοίκησης των γαγγλίων και των σταγόνων (Adler & Brenner,
1988, Avraam & Payatakes, 1995a). Ενα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι οτι όσα από
τα γάγγλια και τις σταγόνες κινούνται, το κάνουν με επεισοδιακό τρόπο, λόγω της
ύπαρξης των διεπιφανειών και λόγω ανομοιογένειας των πόρων από τους οποίους
περνούν. Η κίνηση των γαγγλίων διαμέσου ανομοιογενών πόρων έχει σαν αποτέλεσμα
τη σχάση τους σε μικρότερα ή την παγίδευση τους. Επειδή τα γάγγλια και οι σταγόνες
κινούνται με διαφορετικές μέσες ταχύτητες, συγκρούονται μεταξύ τους. Η σύγκρουση
δύο γαγγλίων ή σταγόνων οδηγεί σε κινητοποίηση ή ενδεχόμενη συννένωση ή
παγίδευση ή και οποιοδήποτε συνδυασμό από τα ενδεχόμενα αυτά. Από μόνη της η

κίνηση των γαγγλίων και των σταγόνων αλλά και σε συνδυασμό με όλα τα
συνακόλουθα

ενδεχόμενα

αποτελεί

αιτία

αναντίστρεπτης

δημιουργίας

και

καταστροφής διεπιφανειών. Ο ρυθμός δημιουργίας και καταστροφής διεπιφανειών
είναι ανάλογος του πληθυσμού των γαγγλίων και των σταγόνων. Ο τελευταίος είναι
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μακροσκοπικό μέγεθος. Πιστοποιούμε έτσι την ύπαρξη ενός δευτέρου τύπου ποιοτικού
υποβιβασμού της ενέργειας (αναντίστρεπτης μετατροπής μηχανικής ενέργειας σε
θερμότητα), σε μακροσκοπική πλέον κλίμακα, ο οποίος οφείλεται στα δυναμικά
διεπιφανειακά φαινόμενα που πραγματοποιούνται σε κλίμακα πόρων. Προφανώς, ο
πρώτος τύπος ποιοτικού υποβιβασμού ενέργειας οφείλεται στις ιξώδεις τριβές που
αναπτύσσονται κατά την κίνηση των κυρίως φάσεων (νερού, ελαίου και ελαίου
σταγόνων και γαγγλίων). Το ποιος από τους δύο έχει σημαντικότερη επίδραση στη
ροή, εξαρτάται από όλες τις επικρατούσες συνθήκες ροής. Στο ερώτημα αυτό θα
απαντήσουμε εκτενώς στα πλαίσια αυτής της διατριβής (Β μέρος).
Οπως φαίνεται στο σχήμα Ε. 1(α), υπάρχουν περιοχές όπου έχουμε διαφορετικές
διαμορφώσεις της ροής. Αυτές τις διαμορφώσεις τις ονομάζουμε πρότυπες διφασικές
ροές ή καθεστώτα ροής ή συνιστώσες ροές και τις πιστοποίησαν πρώτοι οι Avraam &
Payatakes (1995a) στα πειράματα που έκαναν. Στην εν λόγω εργασία, διερευνήθηκε
και επαληθεύθηκε πειραματικά, πως ανάλογα με τις μακροσκοπικά επικρατούσες
συνθήκες ροής, αλλά και τις φυσικοχημικές ιδιότητες των συμμετεχόντων στη ροή
φάσεων, και τουλάχιστον για το είδος των δοκιμίων π. μ. που χρησιμοποίηθησαν,
αναπτύσονται τέσσερα βασικά καθεστώτα ροής ήτοι: της δυναμικής μεγάλων γαγγλίων
(ΔΜΓ) (large ganglion dynamics-LGD), της δυναμικής μικρών γαγγλίων (ΔΜΓ) (small
ganglion dynamics-SGD), της ροής κυκλοφορίας σταγόνων (ΡΚΣ) (drop traffic flowDTF), και της ροής μέσω συνδεδεμένων μονοπατιών (ΡΣΜ) (connected pathway flowCPF). Οπως εύλογα δηλώνουν οι ονομασίες τους, τα καθεστώτα ροής αναγνωρίζονται
από το μέσο μέγεθος των κινουμένων γαγγλίων, την επικράτηση σταγονιδίων και την
ύπαρξη ή απουσία συνδεδεμένων μονοπατιών πετρελαίου. Η σημαντικότερη διαφορά
ανάμεσα στις πρότυπες ροές είναι ο βαθμός διάσπασης της μή διαβρέχουσας (ελαϊκής)
φάσης, ο οποίος, με τη σειρά του, επηρεάζει το μέγεθος του ρυθμού δαπάνης
μηχανικής ενέργειας, του οφειλομένου στα φαινόμενα διεπιφανειών, σε σχέση με το
ρυθμό δαπανών μηχανικής ενέργειας λόγω των ιξωδών των κυρίως φάσεων (bulk
phases). Στις περιοχές ροής μέσω συνδεδεμένων μονοπατιών (CPF) (εάν και εφ'όσον
υπάρχουν) το έλαιο διατηρεί τη συνεκτικότητα του και ρέει πρακτικά με ροή
μονοφασικού τύπου. Οι περιοχές ροής μέσω δυναμικής γαγγλίων (GD) και ροής μέσω
κυκλοφορίας σταγόνων (DTF) δεν διακρίνονται μεταξύ τους σε μεσοσκοπική κλίμακα.
Κάποιος πρέπει να περάσει σε ανάλυση μικροσκοπικής κλίμακας (μερικών πόρων)
ώστε να παρακολουθήσει τις διαφορές μεταξύ GD και DTF (βλέπε σκαρίφημα Ε1(β)).
Η πραγματική ροή είναι συνήθως ένα 'μείγμα'
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βασικών τύπων ροής. Κάθε τύπος ροής επικρατεί σε μεσοσκοπικές περιοχές του π.μ.
(έκτασης περίπου ΙΟ4 έως ΙΟ9 πόρων) ενώ σε μακροσκοπική κλίμακα η ροή είναι
απολύτως ομογενής.
Λόγω της μακροσκοπικής ομογένειας, ο κύριος τρόπος περιγραφής της διφασικής ροής
είναι μέσω των φαινομενολογικών εξισώσεων του Darcy για διφασική ροή, οι οποίες
για μονοδιάστατη ροή (στη ζ διεύθυνση) παίρνουν τη μορφή
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όπου k", k", οι συμβατικοί συντελεστές σχετικής διαπερατότητας στο νερό και στο
έλαιο αντίστοιχα.
Υπάρχει μια πολύ βασική διαφορά σε σχέση με το νόμο του Darcy για μονοφασική
ροή. Οπως αναφέρθηκε, οι διεπιφάνειες είναι υπεύθυνες για πάρα πολλά φαινόμενα.
Το συνολικό αποτέλεσμα αυτών των φαινομένων είναι η μή γραμμική συμπεριφορά της
συνολικής ροής, δηλαδή η μη γραμμική εξάρτηση του αποτελέσματος (ροή) από το
αίτιο (βαθμίδα πίεσης). Αυτή η μη γραμμικότητα της διφασικής ροής περιγράφεται από
τους συντελεστές σχετικής διαπερατότητας, οι οποίοι εξαρτώνται από όλες τις
παραμέτρους που επηρεάζουν τη ροή.
Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη προτύπων μέσω των οποίων να
προβλέπονται

με

μηχανιστικό

τρόπο

τα

μακροσκοπικά

αποτελέσματα

της

συνδυασμένης δράσης όλων των βασικών μηχανισμών (αντιστρεπτών και μη
αντιστρεπτών) οι οποίοι αναπτύσσονται σε κλίμακα πόρων.
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Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Πολλές θεωρητικές εργασίες σχετιζόμενες με ποικίλα προβλήματα θερμομηχανικής
πολυφασικών συστημάτων εμφανίστηκαν στο διάστημα των τελευταίων δεκαετιών,
στη βιβλιογραφία. Η πλειοψηφία των μελετών στοχεύει στην ανάπτυξη μιας
μακροσκοπικής περιγραφής αυτών των πολυφασικών συστημάτων. Ενα σημαντικό
ζήτημα στην προτυποποίηση πολυφασικών συστημάτων είναι η σωστή μαθηματική
περιγραφή των συνοριακών επιφανειών που διαχωρίζουν τις φάσεις. Για την
περιγραφή, έστω και του απλούστερου θερμομηχανικού προβλήματος για ένα μέσο το
Ε-8

Εισαγωγή

οποίο αποτελείται από δύο ή περισότερες φάσεις, πρέπει να ληφθούν υπ'όψη οι
θερμοδυναμικές ιδιότητες των διεπιφανειών. Για παράδειγμα, η κατανομή δύο μή
αναμείξιμων ρευστών σε ένα πορώδες μέσο επηρεάζεται έντονα από την παρουσία των
διεπιφανειών και των ιδιοτήτων τους όπως είναι η διεπιφανειακή τάση.
Αυτές οι θεωρήσεις αφορούν τόσο τη μακροσκοπική όσο και τη μικροσκοπική
περιγραφή

πολυφασικών

συστημάτων.

Η

ιδέα

του

μετασχηματισμού

της

μικροσκοπικής περιγραφής ενός πολυφασικού συστήματος σε μια μακροσκοπική
περιγραφή προφανώς αφαιρεί τις μικροσκοπικά αναγνωριζόμενες διεπιφάνειες. Ομως,
οι διεπιφανειακές ιδιότητες δεν επιτρέπεται να μη ληφθούν υπ'όψη και είναι
επιβεβλημένο να συμπεριληφθούν σωστά οι συνεισφορές των διεπιφανειών στην
πλήρη μακροσκοπική περιγραφή. Για παράδειγμα, η τριχοειδής πίεση, δηλαδή η μέση
διαφορά των πιέσεων μεταξύ δύο ρευστών εντός π.μ., πρέπει να συσχετισθεί σωστά με
τη διεπιφανειακή τάση αυτών.
Λόγω της δυσκολίας στη θεωρητική περιγραφή πολυφασικών συστημάτων, έχουν γίνει
πολλές και διάφορες προσπάθειες για την καταγραφή κατάλληλων νόμων διατήρησης
(ισοζυγίων). Οι συνηθέστερες προσεγγίσεις ανάπτυξης και εξέλιξης μακροσκοπικών
θεωριών για πολυφασικά συστήματα ταξινομούνται σε τρείς κύριες ομάδες:
μακροσκοπική

θεώρηση,

θεωρία

μίξης

και συνδυασμός

των

δύο. Τα κύρια

χαρακτηριστικά αυτών των προσεγγίσεων έπονται.
Μακροσκοπική θεώρηση ή λήψη μέσης τιμής (macroscopization or averaging)
Η ανάπτυξη τέτοιων προσεγγίσεων ξεκινά με μικροσκοπική περιγραφή. Νόμοι
διατήρησης (ισοζύγια) εισάγονται σε μικροσκοπική κλίμακα. Υποθέσεις γίνονται για
τη μικροσκοπική συμπεριφορά των κυρίως φάσεων (bulk phases) και των ενδιάμεσων
φάσεων

(interphases)

και

ανάλογα

εισάγονται

καταστατικές

εξισώσεις

σε

μικροσκοπική κλίμακα.. Στη συνέχεια, παίρνοντας τη μέση τιμή (averaging) των
πεδιακών εξισώσεων προκύπτουν οι μακροσκοπικές πεδιακές εξισώσεις. Συχνά για να
διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης μέσης τιμής και για να πάρουμε τα επιθυμητά
αποτελέσματα, απαιτούνται να γίνουν πολλές παραδοχές πριν, κατά τη διάρκεια και
μετά την λήψη μέσης τιμής. Αυτές οι παραδοχές σχετίζονται με τη χωρική ή/και τη
χρονική κατανομή ιδιοτήτων, τις αναμενόμενες τάξεις μεγέθους διαφόρων όρων και
την

ύπαρξη συγκεκριμένων

προηγούμενες

σχέσεων

μεταξύ

διαφόρων ιδιοτήτων.

παραδοχές βασίζονται σε διαισθητικά και εν

μέρει

Ολες

οι

ευριστικά

επιχειρήματα. Για παράδειγμα, μερικές φορές μικροσκοπικές ποσότητες όπως η
θερμοκρασία, η ταχύτητα και η πυκνότητα μάζας απαιτούνται να έχουν μονότονη
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μεταβολή μέσα σε ένα αντιπροσωπευτικό στοιχειώδη όγκο, ενώ άλλες ποσότητες,
όπως η θερμοχωρητικότητα και το ιξώδες υποτίθεται οτι παραμένουν σταθερές ή
αλλάζουν γραμμικά (Bachmat & Bear, 1986). Εναλλακτικά μπορεί να υποτεθεί οτι
υπάρχει μια μοναδική απεικόνιση μεταξύ μικροσκοπικού και μακροσκοπικού πεδίου
ταχυτήτων σε κάθε σημείο (Whitaker, 1969). Το πλεονέκτημα των προσεγγίσεων μέσω
λήψης μέσης τιμής είναι τρ πέρασμα μικροσκοπικών πληροφοριών στη μακροσκοπική
κλίμακα. Οι διεπιφάνειες και οι θερμοδυναμικές ιδιότητες τους λαμβάνονται άμεσα
υπ'όψη και η μικροδομή προτυποποιείται καλύτερα. Τα μειονεκτήματα αυτής της
προσέγγισης είναι οτι οι τύποι των περιορισμών που επιβάλλονται πριν ή κατά τη λήψη
μέσης τιμής και ειδικά αυτοί που δικαιολογούν την αμέλεια ορισμένων μικροσκοπικών
και μακροσκοπικών όρων, μπορεί να περιορίσουν σοβαρά τη γενικότητα των
αποτελεσμάτων και τη δυνατότητα συστηματικής εξερεύνησης της συμπεριφοράς
πολύπλοκων φαινομένων. Επυτλέον, η υλοποίηση μιας πλήρους θερμοδυναμικής
θεωρίας σε μακροσκοπικό επίπεδο γίνεται εξαιρετικά δύσκολη: δεν προκύπτουν
βασικές θερμοδυναμικές σχέσεις ανάμεσα στη μακροσκοπική ελεύθερη ενέργεια,
πίεση, θερμοκρασία, εντροπία, χημικό δυναμικό, πυκνότητα μάζας και συγκεντρώσεις
διαλυμάτων. Ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος δεν εξετάζεται στις θεωρίες αυτής της
ομάδας. Τυπικά παραδείγματα αποτελούν οι εργασίες των Whitaker (1986), Bachmat
& Bear (1986), Bear & Bachmat (1986) και Slattery (1981).
Θεωρίες μίξης
Η ανάπτυξη μιας τέτοιας θεωρίας ξεκινά με τη μακροσκοπική περιγραφή του
συστήματος. Σε αναλογία με σώματα μιας φάσης εισάγονται νόμοι διατήρησης σε
μακροσκοπική κλίμακα. Πρόσθετοι όροι εισάγονται για να συμπεριληφθούν οι
εναλλαγές ιδιοτήτων μεταξύ των φάσεων. Παραδοχές γίνονται για τη προσδοκώμενη
συμπεριφορά των φάσεων σε μακροσκοπικό επίπεδο. Στη συνέχεια εισάγονται
καταστατικές εξισώσεις είτε με άμεση αξιωματική επιβολή επιθυμητών σχέσεων είτε
με εφαρμογή του δευτέρου θερμοδυναμικού νόμου (μέθοδος Coleman & Noll, 1963).
Ανασκόπηση αυτών των εργασιών περιέχεται στην εργασία των Bedford & Drumheller
(1983). Τα πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης είναι η ελαχιστοποίηση των
παραδοχών και η εισαγωγή τους σε επίπεδο μακροσκοπικής παρατήρησης. Επομένως,
η αναγνώριση εφαρμοσμένων προβλημάτ<χ>ν στα οποία να ισχύουν οι διάφορες
παραδοχές είναι περισσότερο εφικτή. Τα μειονεκτήματα της θεωρίας μίξης είναι οτι
δεν υπάρχει καμμία σύνδεση με τη μικροσκοπική πραγματικότητα με αποτέλεσμα να
παραβλέπονται ορισμένα ουσιώδη χαρακτηριστικά των πολυφασικών συστημάτων π.χ.
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Bowen (1976) και Dobran (1984). Επίσης, στην πραγματικότητα καμμία θεωρία
αμιγούς μίξης δε συμπεριλαμβάνει τη περιεκτικότητα σε διεπιφάνειες (εμβαδά
διεπιφάνειας ανά μονάδα όγκου). Πράγματι, μια σοβαρή αδυναμία αυτών των
θεωριών, ιδίως όταν εφαρμόζονται σε πορώδη μέσα,

είναι η απουσία των

διεπιφανειακών ιδιοτήτων από τους νόμους διατήρησης και τις καταστατικές
εξισώσεις. Ετσι, για. παράδειγμα, η διεπιφανειακή τάση και η σχέση της με την
τριχοειδή πίεση δε θεωρούνται καθόλου αν και τέτοια φαινόμενα επιβάλεται να
συμμετέχουν στη μακροσκοπικούς νόμους διατήρησης του συστήματος (Gray &
Hassanizadeh, 1989, Marie, 1982). Παρ'όλα αυτά, θεωρίες μίξης για ροή σε πορώδη
μέσα υπάρχουν π.χ. Bowen (1982), Thigpen & Berryman (1985). Σε αυτές, η διαφορά
της πίεσης των ρευστών αναγνωρίζεται ως τριχοειδής πίεση αν και τα διεπιφανειακά
φαινόμενα δε συμμετέχουν στην προτυποποίηση.
Συνδυασμοί
Πρόκειται για θεωρίες οι οποίες βασικά συνδυάζουν τα καλύτερα χαρακτηριστικά των
δύο προηγούμενων ομάδων. Η ανάπτυξη μιας τέτοιας θεωρίας ξεκινά σε μικροσκοπική
κλίμακα. Οι νόμοι διατήρησης για τις κυρίως και τις ενδιάμεσες φάσεις εισάγονται σε
μικροσκοπική κλίμακα. Κατόπιν,, παίρνοντας τη μέση τιμή αυτών των εξισώσεων
προκύπτουν μακροσκοπικοί νόμοι διατήρησης. Καμμιά παραδοχή δεν γίνεται για την
σύσταση

των φάσεων σε μικροσκοπικό επίπεδο. Οι καταστατικές παραδοχές

εισάγονται σε μακροσκοπική κλίμακα, είτε με την άμεση επιβολή επιθυμητών σχέσεων
είτε εφαρμόζοντας τη μέθοδο των Coleman & Noll (1963). Αν και αυτή η μέθοδος
είναι γενικότερη άλλων προσεγγίσεων, η τελική ποιότητα των αποτελεσμάτων
σχετίζεται με την καταλληλότητα των επιβεβλημένων καταστατικών παραδοχών.
Επιπλέον, παρ'όλο που προκύπτει η συναρτησιακή εξάρτηση μερικών μεταβλητών, η
ακριβής μορφή του συναρτησιακού πρέπει να ελεγχθεί ή προσδιορισθεί πειραματικά.
Αυτού του είδους η καταστατική προσέγγιση αποδείχθηκε ικανότατη στην παραγωγή
θεμελιακών θεωριών για πολυφασικά συστήματα. Είναι ελκυστική διότι παρέχει
ταυτόχρονα φυσικές και θερμοδυναμικές περιγραφές πολυφασικών διεργασιών. Η
προσέγγιση αυτή εφαρμόσθηκε από τους Drew (1971), Ishii (1975), Nigmatulin
(1979), Hassanizadeh & Gray (1979), Marie (1982), Ahmadi & Farshad (1974),
Hassanizadeh (1986), Kalaydjian (1987).
Ειδικά τα τελευταία χρόνια επιτελέσθηκαν δύο σημαντικές πρόοδοι στην περιγραφή
πολυφασικών συστημάτων.

Ε-11

Εισαγωγή

α) Αναπτύχθηκε το φυσικό υπόβαθρο για τη θερμομηχανική περιγραφή πολυφασικών
συστημάτων. Συγκεκριμένα παρήχθηκε μιά ομάδα γενικών μακροσκοπικών ισοζυγίων
στα οποία ενσωματώνονται οι επιδράσεις των θερμοδυναμικών ιδιοτήτων των
διεπιφανειών (Marie, 1982 και Gray & Hassanizadeh, 1989). Μια από τις πληρέστερες
εργασίες σχετικά με την μακροσκοπική περιγραφή πολυφασικών ροών σε πορώδη
μέσα είναι αυτή των Hasssanizadeh & Gray (1990). Προσδίδοντας φυσικές ιδιότητες
(μάζα, ορμή, τάση, ενέργεια και εντροπία) στις ενδιάμεσες φάσεις και με συστηματική
λήψη

μέσης

τιμής

στα

μικροσκοπικής

κλίμακας

ισοζύγια,

καταλήγουν

σε

μακροσκοπικές εξισώσεις διατήρησης για το σύστημα. Οι περιεκτικότητες σε όγκο
κυρίως φάσεων και σε διεπιφάνειες εμπεριέχονται άμεσα στη θεωρία. Ενσωμάτωση
των εξισώσεων των διεπιφανειών στη θεωρία επιτρέπει μια πλήρη περιγραφή του
προβλήματος.
β) Διασαφηνίσθηκε το φυσικό υπόβαθρο φαινομενολογικών σχέσεων όπως οι νόμοι
του Darcy και του Fourier σε τροποποιημένη μορφή για την περιγραφή πολυφασικών
συστημάτων. Ειδικά για το νόμο του Darcy έχει προταθεί μια γενικευμένη
προτυποποίηση της μορφής

0°
ö

w

le

= — k;°
V
μ0
vo

= — k;
Po

op
?! )
op

' V
+ —k

o w

Ζ
+—

' 5pwì
, 52 J

(E 5)

op

m

k

V

m

J

η οποία λαμβάνει υπ'όψη της την ιξώδη σύζευξη των δύο ρευστών μέσω των
γενικευμένων συντελεστών σχετικής διαπερατότητας k°°, k° w , krwo, k^". Σχετικές είναι
οι εργασίες των Bowen (1982), Kalaydjian (1987), Thigpen & Berryman

(1985),

Whitaker (1986), Bentsen & Manai (1993), Avraam & Payatakes (1995b). Η σημασία
των φαινομένων σύξευξης και αλληλεπίδρασης για τη σωστή περιγραφή της
πολυφασικής ροής συζητείται σε μια σειρά άρθρων από τον Rose (1989).

Ε.5

Ιεραρχική θεωρητική προτυποποίηση και εφαρμογή της στη σταθερή
διφασική ομορροή σε πορώδη μέσα.
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ανάλυση και προτυποποίηση ενός επιπέδου. Δύο είναι κυρίως οι λόγοι αυτής της
αδυναμίας. Εν πρώτοις, η αδυναμία άμεσης γεφύρωσης όλων αυτών των πολύ
διαφορετικών χωρικών ή/και χρονικών κλιμάκων, με αυστηρότητα και συνέπεια σε ένα
επιλύσιμο θεωρητικό αναλυτικό πρότυπο. Εξάλλου, αν προσπαθήσει κάποιος να
προτυποπόιήσει και επιλύσει αριθμητικά τη διεργασία σε επίπεδο που να ενσωματώνει
όλες τις χωροχρονικέ,ς κλίμακες, θα βρεθεί αντιμέτωπος με την ανάγκη διαχείρισης (σε
πεπερασμένο χρονικό διάστημα) τεραστίου όγκου πληροφοριών και δεδομένων ακόμα
και για προβλήματα μικρής έκτασης. Σε περιπτώσεις σαν αυτές η μόνη λογική και
αποδοτική μέθοδος -αν όχι η μόνη εφικτή- είναι η επονομαζόμενη ιεραρχική θεωρητική
προτυποποίηση

{hierarchical

theoretical

modeling-HTM).

Ο

όρος

αυτός

χρησιμοποιήθηκε άτυπα από τους Payatakes et al, 1997. Σαν ιεραρχικές θεωρητικές
προτυποποιήσεις θεωρούνται όλες εκείνες οι στρατηγικές ανάλυσης, προτυποποίησης
και επίλυσης ενός πολύπλοκου φυσικού προβλήματος το οποίο εκτείνεται σε πολλές
χωρικές/χρονικές κλίμακες. Βασικό χαρακτηριστικό αυτών είναι η αναγνώριση
κατάλληλων εντατικών μεγεθών σε μια κλίμακα, η κατάλληλη ολοκλήρωση τους σε
εκτατικά, και η ενσωμάτωση της επίδρασης τους στην επόμενη ιεραρχικά κλίμακα.
Στη νέα κλίμακα (ένα ιεραρχικό επίπεδο πιό πάνω) τα εκτατικά μεγέθη που προήλθαν
από το προηγούμενο επίπεδο θεωρούνται εντατικά κ.ο.κ.
Εξαιρετική περιγραφή μιας περίπτωσης ιεραρχικής διαδικασίας η οποία αναπτύχθηκε
για την προτυποποίηση ροής ρευστών με εσωτερική μικροδομή, όπως διαλύματα και
τήγματα πολυμερών δίνεται από τους Beris & Edwards (1994). Αλλη σημαντική
περίπτωση αποτελούν οι ιεραχικές θεωρητικές

μέθοδοι και εξομοιώσεις που

χρησιμοποιήθησαν για να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα χωρικών και χρονικών κλιμάκων,
με στόχο τις ποσοτικές προβλέψεις των μακροσκοπικών μηχανικών ιδιοτήτων
πολυμερών, από τη μοριακή τους δομή (Theodorou, 1994).
Παρακάτω, θα περιγραφούν εν τάχει και στο σύνολο τους δύο προσεγγίσεις ιεραρχικής
θεωρητικής προτυποποίησης, οι οποίες υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια από την
ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής & Φαινομένων
Μεταφοράς, για τη μελέτη της σταθερής αμιγούς ροής δύο Νευτώνειων ρευστών
διαμέσου διαπερατών πορωδών σωμάτων. Η πρώτη αναφέρεται στην περίπτωση που
το ροϊκό καθεστώς είναι αυτό της δυναμικής πληθυσμού γαγγλίων και σταγόνων. Η
δεύτερη αναφέρεται στη γενικότερη περίπτωση διφασικής ροής. Το Α μέρος της
παρούσας διατριβής διαπραγματεύεται την πρώτη προτυποποίηση, ενώ το Β μέρος τη
δεύτερη.
Ε-13

Εισαγωγή

Τα

κύρια

στάδια

των

δύο

εφαρμοσθεισών

ιεραρχικών

προτυποποιήσεων

απεικονίζονται στο σχήμα Ε. 2 που ακολουθεί.
Ξεκινώντας, ένα απαραίτητο στοιχείο στην όλη διαδικασία (που δε φαίνεται στο σχήμα
Ε.2) είναι ο αυστηρός χαρακτηρισμός (πιστοποίηση) του π.μ., δηλαδή ο προσδιορισμός
(α) των τοπολογικών χαρακτηριστικών του πορώδους σκελετού, (β) των γεωμετρικών
χαρακτηριστικών θαλάμων και λαιμών, και (γ) όλων των χαρακτηριστικών συσχέτισης
του πορώδους δικτύου. Η διαδικασία χαρακτηρισμού περιγράφεται στις εργασίες των
Lymberopoulos & Payatakes, 1991, Tsakiroglou & Payatakes, 1990, 1991 και 1993,
Yao et al, 1997. Αυτή η πληροφορία χρησιμοποιείται με τη σειρά της (Constantinides
& Payatakes, 1989) στον προσδιορισμό ενός θεωρητικού πορώδους δικτύου το οποίο
να αποτελεί μια λογική εξιδανίκευση του πραγματικού π. μ.
Στη συνέχεια γίνονται πειράματα σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές κλίμακες μεγεθών.
Επισημαίνουμε οτι θα ήταν άσκοπη η θεωρητική προτυποποίηση μιας τόσο περίπλοκης
φυσικής διεργασίας χωρίς την καθοδήγηση που δίνουν οι πειραματικές παρατηρήσεις
και μετρήσεις. Γιαυτό το λόγο τα 'κουτιά' που αντυτροσωπεύουν την πειραματική
εργασία ενσωματώνονται στο συνολικό σχήμα. Τα πειράματα κλίμακας πόρων
εκτείνονται στην περιοχή από ένα έως περίπου ΙΟ3 πόρους και χρειάζονται για τον
προσδιορισμό

των

μηχανισμών

ροής

και

των

συνακόλουθων

φαινομένων

αλληλεπίδρασης σε κλίμακα πόρων. Οι παρατηρήσεις και το σύνολο των μετρήσεων
από αυτά τα πειράματα φτιάχνουν τη βάση πάνω στην οποία χτίζονται και εξελίσονται
τα διάφορα αναλυτικά ή ημιαναλυτικά πρότυπα κλίμακας πόρων των διαφόρων ροϊκών
φαινομένων. Η ομάδα των φυσικών και γεωμετρικών παραμέτρων που εμφανίζονται
στα πρότυπα κλίμακας πόρων αποτελούν τις παραμέτρους του συστήματος (system
parameters).
Τα φαινόμενα αλληλεπίδρασης της ροής σε κλίμακα πόρων προτυποποιούνται μέσω
ενός εξομοιωτή πορώδους δικτύου (εξομοιωτής δυναμικής γαγγλίων) ο οποίος
προβλέπει τη συλλογική συμπεριφορά ενός μεγάλου αριθμού ροϊκών στοιχείων, έτσι
ώστε

να

συλλέγωνται

στατιστικώς

αξιόπιστα

αποτελέσματα.

Η

συλλογική

συμπεριφορά κωδικοποιείται με τη βοήθεια των σιηηελεστών του συστήματος (system
factors).
Οι συντελεστές του συστήματος με τη σειρά τους εμφανίζονται ως μεταβλητές σε ένα
σύστημα δύο ολοκληροδιαφορικών εξισώσεων πληθυσμιακού ισοζυγίου γαγγλίων, το
οποίο όταν επιλυθεί, προβλέπει τη μακροσκοπική συμπεριφορά της διεργασίας
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Κλίμακα
μικροσκοπική

μακροσκοπική

μεσοσκοπική

# πόρων
ι

ΙΟ3

1

ΙΟ6

ι

Ι

ι

Πειράματα κλίμακας πόρων

1

10'

12

ΙΟ 1 2

ι

Ι

Πειράματα μεσοσκοπικής
κλίμακας

Πρότυπα
κλίμακας
πόρων
Εξομοιωτής Δυναμικής
Γαγγλίων
Εξισώσεις Πληθυσμιακού
Ισοζυγίου Γαγγλίων
Μακροσκοπική
Συμπεριφορά

Προτυποποίηση
Γαγγλίων
Προτυποποίηση
Σταγόνων

ΕΜΤ

3

GD&DT ροϊκά
χαρακτηριστικά

Ανάλυση
Πρότυπων
Ροών
Μεσο/Μακροσκοπική
συνέπεια

Ι

(β)

Μακροσκοπική
Συμπεριφορά

Σχήμα Ε.2 Κλίμακες αριθμού πόρων στις οποίες εφαρμόζονται τα διάφορα
πρότυπα και συσχετισμός αυτών, (α) Πρότυπο σταθερής 2Φ ομορροής
μέσω δυναμικής πληθυσμού γαγγλίων, (β) Πρότυπο γενικής 2Φ
ομορροής μέσω ανάλυσης σε πρότυπες ροές.
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συναρτήσει όλων των παραμέτρων του συστήματος. Πειράματα μακροσκοπικής
κλίμακας

απαιτούνται για την

αξιοποίηση

των

μακροσκοπικών

θεωρητικών

προβλέψεων. Με αυτές τις διαδοχικές συνθέσεις και μεταβάσεις από κλίμακα σε
κλίμακα, γίνεται εφικτή μια πρώτη προσπάθεια για τη θεωρητική μελέτη της διφασικής
ροής σε π. μ., όχι πλέον φαινομενολογικά, αλλά σαν αποτέλεσμα ολοκλήρωσης
πρωτογενών διαδικασιών. Παρόμοια υπήρξε και η ιστορική εξέλιξη όλου του
σχήματος. Το προηγούμενο σχήμα αναπτύχθηκε για την προτυποποίηση της διφασικής
ομορροής όταν επικρατεί καθεστώς δυναμικής γαγγλίων.
Η συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία από την προηγούμενη προτυποποίηση, μας
έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε ένα ιεραρχικό σχήμα προτυποποίησης για την
επίλυση του προβλήματος της σταθερής διφασικής ομορροής στην

γενικότερη

περίπτωση καθεστώτων ροής (βλέπε σχήμα Ε2(β)).
Υποθέσαμε οτι η μακροσκοπική ροή μπορεί να αναλυθεί σε τρεις πρότυπες ροές ήτοι
GD(=LGD & SGD), DTF και CPF, όπως περιγράφεται στο σχήμα Ε.1(α). Κάθε
πρότυπη ροή έχει τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά του αντίστοιχου πειραματικά
παρατηρημένου ροϊκού καθεστώτος, σε κατάλληλα εξιδανικευμένη μορφή. Ετσι οι
μηχανισμοί κλίμακας πόρων ενσωματώνονται στην πρότυπη ροή. Τα φαινόμενα
αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα γάγγλια και τις σταγόνες επίσης ενσωματώνονται στις
πρότυπες ροές κάνοντας χρήση της θεωρίας ισοδυνάμου μέσου. Οι τρεις πρότυπες ροές
εμπλέκονται μεταξύ τους επιβάλλοντας τη συνθήκη η άγνωστη πτώση πίεσης να είναι
κοινή σε αυτές. Υπάρχει ένα πεδίο αποδεκτών συνδυασμών των πρότυπων ροών που
αντιστοιχεί σε κάθε ομάδα τιμών των παραμέτρων του συστήματος. Η λύση προκύπτει
ως μέση τιμή των αποδεκτών συνδυασμών, υποθέτοντας ίσες πιθανότητες εμφάνισης
αυτών και εξαρτάται από τις τιμές όλων των παραμέτρων του συστήματος.
Στη συνέχεια θα περιγραφούν εκτενέστερα (αλλά πάντα σε εισαγωγικό επίπεδο) τα δύο
πρότυπα αυτού του ιεραρχικού σχήματος. Τα τμήματα του σχήματος Ε.2 που είναι
πλαισιωμένα σε γκρί φόντο, αποτελούν την πρωτότυπη εργασία της παρούσας
διατριβής.
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Ε.6

Συνοπτική περιγραφή ενός μηχανιστικού προτύπου σταθερής διφασικής
ομορροής σε π.μ. για την περίπτωση ροής μέσω δυναμικής πληθυσμού
γαγγλίων.

Για την μαθηματική περιγραφή των δύο καθεστώτων GD & DTF, προτάθηκαν από
τους Payatakes, Ng & Flumerfelt (1980) και Payatakes (1982) οι εξισώσεις δυναμικής
πληθυσμού γαγγλίων (ΕΔΠΓ). Οι παραπάνω ερευνητές στηρίχθηκαν στην παρατήρηση
της αλληλεπίδρασης κατά τη διφασική ροή (π.χ. νερού-πετρελαίου), γαγγλίων
διαφορετικού μεγέθους. Ο όρος 'ροή μέσω δυναμικής γαγγλίων'' χρησιμοποιείται για
την περιγραφή εκείνης της διφασικής ροής κατά την οποία η ροή της μή διαβρέχουσας
φάσης επιτελείται με τη μορφή διακριτών γαγγλίων. Στη γενική περίπτωση ο
πληθυσμός των γαγγλίων συντίθεται από δύο αλληλεπιδρώντες υποπληθυσμούς, αυτόν
των κινουμένων και αυτόν των παγιδευμένων γαγγλίων. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των
υποπληθυσμών

είναι

αρκετά περίπλοκη.

Τα κινούμενα

γάγγλια

μπορεί

να

ακινητοποιηθούν (παγιδευθούν) φθάνοντας σε ένα στενό (δύσβατο) πέρασμα, ή να
σπάσουν σε μικρότερα θυγατρικά γάγγλια τα οποία, λόγω του μικρότερου μήκους των,
μπορεί να παγιδευθούν πιό εύκολα. Εξ άλλου, κινούμενα γάγγλια συγκρούονται με
άλλα, κινούμενα ή παγιδευμένα, και ενδεχομένως συνενώνονται προς μεγαλύτερα
γάγγλια, τα οποία συνήθως κινούνται, έστω και για μικρό διάστημα. Τα παγιδευμένα
γάγγλια μπορεί να κινητοποιηθούν είτε μέσω σύγκρουσης/συνένωσης

με άλλα

κινούμενα, είτε λόγω ευνοϊκής αλλαγής των τοπικών συνθηκών της πλημμύρας (πιο
συγκεκριμένα λόγω τοπικής αύξησης της τιμής του αριθμού κινητοποίησης γαγγλίων
Gm, Payatakes & Dias, 1984 και Ng & Payatakes, 1980). Η πλειάδα αυτών των
φαινομένων αλληλεπίδρασης μπορεί να περιγραφεί από δύο ολοκληροδιαφορικές
εξισώσεις του τύπου δημιουργίας-καταστροφής. Αυτές οι εξισώσεις μαζί με τις
κατάλληλες αρχικές και συνοριακές συνθήκες περιγράφουν τον ανταγωνισμό μεταξύ
δύο αντίθετων διεργασιών (δυναμική γαγγλίων). Από τη μία έχουμε τη σχάση των
κινουμένων γαγγλίων που τείνει να δημιουργεί πολλά μικρά γάγγλια τα οποία εύκολα
παγιδεύονται, ενώ από την άλλη τη σύγκρουση/συνένωση που ευνοεί τη δημιουργία
λιγότερων

μεγάλων γαγγλίων τα οποία εξακολουθούν

να κινούνται και να

συγκρούονται με μερικά από τα γάγγλια που συναντούν κατάντη. Κάθε επιμέρους
διαδικασία δημιουργίας ή καταστροφής γαγγλίων περιγράφεται με έναν αντίστοιχο όρο
στις εξισώσεις. Η σχετική συνεισφορά κάθε όρου ποσοτικοποιείται με ένα συντελεστή,
η τιμή του οποίου εξαρτάται συνήθως από τις τοπικά επικρατούσες συνθήκες ροής, και
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προσδιορίζεται είτε μέσα από πειραματικές διαδικασίες, είτε από θεωρητική ανάλυση,
είτε από αριθμητική εξομοίωση του φαινομένου. Η προτυποποίηση μέσω των
εξισώσεων δυναμικής πληθυσμού γαγγλίων καθώς και η επίλυση τους για τις διάφορες
περιπτώσεις ροής (πλήρως και μη πλήρως ανεπτυγμένη) παρουσιάζονται στο κεφάλαιο
ΑΙ.
Επειδή αναφερόμαστε σε δυναμική πληθυσμών, επόμενο είναι ότι πρέπει να ξέρουμε
την τυπική συμπεριφορά κάθε 'ατόμου' σε δύο κλίμακες: στην ανεξάρτητη εξέλιξη του
και στην εξέλιξη του ως μέλους του πληθυσμού. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε τη
δυνατότητα διαχείρησης ενός τεράστιου όγκου πληροφοριών. Επειδή αυτό είναι
αδύνατο (ίσως και άσκοπο), αρκούμαστε στη μελέτη της συμπεριφοράς ομάδων του
πληθυσμού με βάση κάποιο σημαντικό (ουσιώδες) κοινό χαρακτηριστικό τους. Για την
προκειμένη περίπτωση των γαγγλίων, τα χαρακτηριστικά αυτά είναι το μέγεθος τους
και η κινηματική τους κατάσταση. Για να βγάλουμε συμπεράσματα και νόμους για τη
συμπεριφορά των γαγγλίων βασιζόμαστε στη θεωρία και το πείραμα (είτε πραγματικό
είτε εικονικό). Σε πρώτη φάση, χρησιμοποιώντας πρότυπα πορωδών μέσων σε κλίμακα
μεγέθους από ένα έως μερικές εκατοντάδες πόρων, αναλύουμε και περιγράφουμε την
κίνηση και τη συμπεριφορά μοναχικών· γαγγλίων μέσω της κίνησης των διεπιφανειών
και των μηνίσκων που ορίζουν το γάγγλιο και την πορεία μετοίκησης ή την παγίδευση
του στο π.μ., της κατάρρευσης των φιλμ ελαίου από την οποία δημιουργούνται δύο νέα
γάγγλια, και τέλος,

της ενδεχόμενης

συνένωσης

δύο γαγγλίων,

όταν αυτά

συγκρουσθούν. Η παραπάνω ανάλυση έχει και ένα άλλο αποτέλεσμα. Την αναγνώριση
και καταγραφή των βασικών παραμέτρων ροής του συστήματος. Το λόγο έχει στη
συνέχεια ο εξομοιωτής της δυναμικής γαγγλίων, σε μεσοσκοπική κλίμακα. Με την
ανάπτυξη εικονικών (αριθμητικών) πειραμάτων με βάση τους φυσικούς ή/και τους
εμπειρικούς νόμους που περιγράφουν την εξέλιξη της κατάστασης των γαγγλίων, για
διάφορες τιμές των παραμέτρων της ροής, συλλέγουμε εκείνες τις πληροφορίες που
μας ενδιαφέρουν για την περιγραφή της συμπεριφοράς των γαγγλίων όταν αυτά είναι
μέλη ενός πληθυσμού.
Η συμπεριφορά των γαγγλίων εκφράζεται με τους συντελεστές του συστήματος
(system factors). Αυτοί είναι: η ταχύτητα των γαγγλίων, οι συντελεστές παγίδευσης και
σχάσης, ο τρόπος σχάσης των γονικών γαγγλίων σε θυγατρικά, η πιθανότητα
παγίδευσης ενός νεοδημιουργηθέντος γαγγλίου και τέλος, το μέγιστο μήκος των
γαγγλίων. Οι συντελεστές αυτοί χρησιμοποιούνται στις εξισώσεις του πληθυσμιακού
ισοζυγίου των γαγγλίων, οι οποίες περιγράφουν μακροσκοπικά τη συμπεριφορά του
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πληθυσμού, μέσω της κατανομής των μεγεθών των κινουμένων και παγιδευμένων
γαγγλίων,

σε

κάθε θέση

και σε

κάθε χρονική

στιγμή.

Το

κεφάλαιο

Α2

διαπραγματεύεται τον υπολογισμό των συναρτήσεων που περιγράφουν αυτούς τους
συντελεστές και την εξάρτηση τους από τις ροϊκές συνθήκες και τις ροϊκές
παραμέτρους για ένα τυπικό π. μ.
Τα μακροσκοπικά μεγέθη της ροής όπως είναι ο τοπικός κορεσμός σε πετρέλαιο, η
παροχή

πετρελαίου,

το

μέσο

παγιδευμένου/κινητοποιημένου

μέγεθος

πετρελαίου,

των
οι

γαγγλίων

η

αναλογία

σχετικές

διαπερατότητες

όγκων
κλπ.

υπολογίζονται αθροιστικά (ολοκληρώνοντας με κατάλληλες συναρτήσεις βάρους τις
κατανομές μεγεθών). Εφαρμογή της προτυποποίησης με αποτελέσματα για τυπικές
πλήρως και μη πλήρως ανεπτυγμένες διφασικές ροές δίνεται στο κεφάλαιο A3.
Με τις εξισώσεις δυναμικής των γαγγλίων πετυχαίνουμε οικονομία υπολογιστικού
χρόνου, αποφεύγοντας τις αριθμητικές εξομοιώσεις εξαιρετικά μεγάλων δικτύων
πορωδών μέσων. Πρέπει όμως να επισημανθεί το γεγονός οτι δεν είναι αυτοδύναμες
και χρειάζονται οποσδήποτε την υποστήριξη αριθμητικών εξομοιώσεων.

Ε.7

Συνοπτική περιγραφή ενός αυτοδύναμου / εξ υπ'αρχής

(ab-initio)

μηχανιστικού προτύπου μακροσκοπικής περιγραφής της γενικότερης
περίπτωσης σταθερής διφασικής ομορροής σε π.μ.

Πρόκειται για ένα θεωρητικό πρότυπο το οποίο παίρνει υπ'όψη του τους μηχανισμούς
κλίμακας πόρων αλλά και τα φαινόμενα αλληλεπίδρασης σε κλίμακα δικτύου και το
οποίο παραμένει αρκετά απλό και γρήγορο για πρακτικές εφαρμογές.
Διεξοδικώτερα, η προτεινόμενη προτυποποίηση και επίλυση του προβλήματος
περιγράφεται παρακάτω.
Εστω μιά σταθερή διφασική ομορροή νερού και ελαίου, σε μακροσκοπικά ομογενές
και ισότροπο π.μ. απόλυτης διαπερατότητας k και γεωμετρικών χαρακτηριστικών,
Χρηι. Οι δύο φάσεις έχουν γνωστές φυσικοχημικές ιδιότητες. Τέτοιες ιδιότητες είναι η
πυκνότητα και το δυναμικό ιξώδες (bulk ιδιότητες), η διεπιφανειακή τάση, οι γωνίες
επαφής με το στερεό σκελετό του π.μ., η πιθανότητα συνένωσης γαγγλίων ή σταγόνων
(διεπιφανειακές ιδιότητες) κ.λ.π. Ολα τα παραπάνω μεγέθη των οποίων οι τιμές είναι
γνωστές, ονομάζονται ροϊκές παράμετροι. Οι δύο φάσεις παρέχονται εξωτερικά μέσω
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αντλιών στο π.μ. έτσι ώστε να επικρατούν α) συγκεκριμένος λόγος παροχών r, και β)
συγκεκριμένος τριχοειδής αριθμός Ca. Για δεδομένο συνδυασμό νερού, ελαίου και
π.μ., η διφασική ροή περιγράφεται μακροσκοπικά από την ομάδα των παραμέτρων
λειτουργίας Ca και r, οι οποίες διατηρούνται σταθερές.
Στις περιοχές ροής μέσω συνδεδεμένων μονοπατιών (CPF) (εάν και εφ'όσον
υπάρχουν) το έλαιο διατηρεί τη συνεκτικότητα του και ρέει πρακτικά με ροή
μονοφασικού τύπου. Οι περιοχές ροής μέσω δυναμικής γαγγλίων (GD) και ροής μέσω
κυκλοφορίας σταγόνων (DTF) δεν διακρίνονται μεταξύ τους σε μεσοσκοπική κλίμακα.
Κάποιος πρέπει να περάσει σε ανάλυση μικροσκοπικής κλίμακας (μερικών πόρων)
ώστε να παρακολουθήσει τις διαφορές μεταξύ GD και DTF. Η περιοχή καθεστώτος
GD ορίζεται οτι αποτελείται από όλα τα κελλιά του π.μ. τα οποία περιέχουν τμήματα
γαγγλίων, ενώ το χωρικό συμπλήρωμα της συνδυασμένης περιοχής GD&DTF ορίζεται
ως περιοχή DTF. Τα ποσοστά των όγκων των περιοχών του π. μ. στις οποίες
επικρατούν τα καθεστώτα CPF, GO και DTF συμβολίζονται με ß c , ßG και ßD
αντίστοιχα.
Σύμφωνα με την προτυποποίηση που αναπτύσσεται στο κεφάλαιο Β3, η μακροσκοπική
περιγραφή των χαρακτηριστικών διαμόρφωσης της ροής επιτυγχάνεται μέσω των
μέσων μακροσκοπικών μεταβλητών διαρρύθμισης της ροής (mean macroscopic flow
arangement variables-MMFAV) οι οποίες είναι ο μέσος μακροσκοπικός κορεσμός
νερού Sw* και τα μέσα μακροσκοπικά ποσοστά συμμετοχής των πρότυπων ροών, ßc*
και ßG*. Σε μεσοσκοπική κλίμακα, η ροή παίρνει διαρρυθμίσεις (διαμορφώσεις) που
περιγράφονται από τις μεταβλητές διαρρύθμισης ττ\ς ροής (flow arangement variablesFAV) ST, f

και f

.

To πρώτο βήμα στην επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος της διφασικής ροής
w

είναι να ευρεθούν εκείνοι οι συνδυασμοί (S , ß c , ßG) που είναι συμβατοί με τις
εξωτερικά επιβεβλημένες τιμές των παραμέτρων λειτουργίας. Για κάθε τέτοιο
συνδυασμό, οι ολικές παροχές κάθε φάσης χωρίζονται σε αντίστοιχες παροχές που
οφείλονται σε κάθε πρότυπη ροή. Επίσης, σε κάθε πρότυπη ροή επικρατούν μέσοι
τοπικοί κορεσμοί ελαίου και νερού. Τα προηγούμενα τοπικά φυσικά μεγέθη (κορεσμοί
και παροχές) κάθε φάσης (εκτατικά μεγέθη) υπολογίζονται ολοκληρώνοντας σε
μικροσκοπική και μεσοσκοπική κλίμακα κατάλληλα (εντατικά) μεγέθη που περιέχουν
τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε πρότυπης ροής. Η περιεκτικότητα των εντατικών
μεγεθών σε χαρακτηριστικά γνωρίσματα των αντίστοιχων ροών εξαρτάται από το
βαθμό προτυποποίησης που κάνουμε. (Υπάρχει μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην
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υπέρμετρη

λεπτομερή

περιγραφή,

στην

επιλεκτική

περιγραφή

βασικών

χαρακτηριστικών και στη χρήση παραδοχών 'κλεισίματος' του προβλήματος.) Η
προτυποποίηση που ακολουθήσαμε για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πρότυπων
ροών περιγράφεται στο κεφάλαιο Β2. Και εδώ, όπως και στο Α μέρος, τα κύρια
εντατικά μεγέθη που χρησιμοποιούμε είναι οι κατανομές του μεγέθους και των
ταχυτήτων των γαγγλίων και των σταγόνων. Ολα τα κινηματικά εντατικά μεγέθη
(ταχύτητες και συντελεστές κινητοποίησης γαγγλίων και σταγόνων) είναι συναρτήσεις
της κοινής άγνωστης μακροσκοπικής πτώσης πίεσης. (Στο κεφάλαιο Β3 περιγράφεται
η

προτυποποίηση

που

ακολουθήσαμε

για την

εξάρτηση

των

συντελεστών

κινητοποίησης γαγγλίων και σταγόνων από τη βαθμίδα πίεσης και τα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά του π.μ.) Η συμβατότητα των τοπικών εκτατικών μεγεθών κάθε
πρότυπης ροής με τα μακροσκοπικά εκτατικά μεγέθη της συνολικής ροής οδηγεί σε
ένα σύστημα εξισώσεων, ως προς την κοινή μακροσκοπική πτώση πίεσης. Ενδεχόμενη
αριθμητική επίλυση του συστήματος έχει σαν αποτέλεσμα τον υπολογισμό της πτώσης
πίεσης και όλων των εντατικών και εκτατικών μεγεθών των πρότυπων ροών για το
συγκεκριμένο συνδυασμό των μεταβλητών διαρρύθμισης της ροής (κεφάλαιο Β1). Η
συμβατότητα που αναφέρθηκε παραπάνω προκύπτει: α) από ισοζύγια μάζας και β) από
τη θεώρηση μιας ισοδύναμης ροής νερού για το συνδυασμένο καθεστώς GD&DTF
(μέσω εφαρμογής της θεωρίας ισοδυνάμου μέσου, η οποία περιγράφεται στο κεφάλαιο
Β4). Επαναλαμβάνοντας την προηγούμενη διαδικασία για κάθε συνδυασμό (S w , β ,
β°), προκύπτει το πεδίο των φυσικώς αποδεκτών (physically admissible) συνδυασμών
(S w , ß c , β°) οι οποίοι είναι συνεπείς (consistent) με τη μακροσκοπική περιγραφή της
συνολικής ροής.
Το δεύτερο βήμα επίλυσης του προβλήματος προκύπτει από τη θεώρηση οτι το
δυναμικό σύστημα νερό-έλαιο-π.μ., σε μεσοσκοπική κλίμακα, παίρνει όλες τις
διαρρυθμίσεις (διαμορφώσεις) που περιγράφονται από τους φυσικώς αποδεκτούς
w

συνδυασμούς (S , ß c , β°) με την ίδια πιθανότητα (και συχνότητα!). Ετσι μπορούμε
μετά από μια απλή ολοκλήρωση στο πεδίο των φυσικώς αποδεκτών συνδυασμών, να
υπολογίσουμε τη μέση μακροσκοπική διαρρύθμιση της συνολικής ροής. Αυτή, όπως
αναφέρθηκε παραπάνω, περιγράφεται από τις τιμές των μέσων μακροσκοπικών
μεταβλητών διαρρύθμισης της ροής Sw*, ßc* και ßG*. Ομοίως υπολογίζονται όλα τα
μέσα μακροσκοπικά μεγέθη που μας ενδιαφέρουν, όπως η μέση μακροσκοπική πτώση
πίεσης, οι μέσες σχετικές διαπερατότητες του π.μ. σε κάθε φάση, η μέση κατανάλωση
μηχανικής ενέργειας κ.λ.π. Τελικά όλα τα μακροσκοπικά μεγέθη είναι συναρτήσεις
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των ροϊκών παραμέτρων και των παραμέτρων λειτουργίας. Αποτελέσματα εφαρμογής
της προτεινόμενης μεθόδου για δικαθεστωτικές (CPF/GD) ομορροές καθώς και
συγκρίσεις με πειραματικά δεδομένα, για τυπικές σταθερές διφασικές ομορροές,
παρουσιάζονται στο κεφάλαιο Β5. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη
εφαρμογή της προτυποποίησης μαζί με προτεινόμενες κατευθύνσεις για μελλοντικές
εργασίες καταγράφονται στο κεφάλαιο Β6.
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Μέρος A

Σταθερή διφασική ομορροή σε πορώδη μέσα:
ένα μηχανιστικό πρότυπο για την περίπτωση
κυριαρχίας του καθεστώτος δυναμικής
γαγγλίων

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ Α ΜΕΡΟΥΣ

Λατινικά

σύμβολα

a

Διάνυσμα με συνιστώσες τις παραμέτρους της ροής.

Α

Συνολική διατομή πορώδους μέσου, κάθετη στη μακροσκοπική
διεύθυνση ροής.

Α ο | ζ ,Α™ ζ ,Αφ

Διατομές κατειλλημένες από έλαιο, για την παροχέτευση ελαίου
και κατειλλημένες από παγιδευμένο έλαιο, αντίστοιχα, κάθετες στη
μακροσκοπική διεύθυνση ροής στη θέση ζ.

Aw|z

Διατομή

παροχέτευσης

νερού,

στη

θέση

ζ,

κάθετη

στη

μακροσκοπική διεύθυνση ροής.
bv

Ανηγμένο

μήκος της ακμής της εγκάρσιας διατομής για το

ισοδύναμο παραλληλεπίπεδο του ν-γαγγλίου (χρησιμοποιείται στο
πρότυπο του ρυθμού σύγκρουσης γαγγλίων),
bwv

Ανηγμένο

μήκος της ακμής της εγκάρσιας διατομής για το

στοιχειώδες κελλί των w- και ν-γαγγλίων (χρησιμοποιείται στο
πρότυπο του ρυθμού σύγκρουσης γαγγλίων).
Ca

Τριχοειδής αριθμός (παράμετρος ροής).

Cf(w,v)

Συντελεστής φαινομένου πυκνότητας των πληθυσμών των w- και
ν-γαγγλίων.

Co(w,v)

Πιθανότητα

συνένωσης

μεταξύ

w-

και

ν-γαγγλίων

που

συγκρούσθηκαν (παράμετρος ροής),
fo, fw

Κλασματική ροή ελαίου και νερού αντίστοιχα,

k,k0,kw

Απόλυτη διαπερατότητα πορώδους μέσου και διαπερατότητα του
πορώδους μέσου σε έλαιο και σε νερό αντίστοιχα.

k r o ,k r a
Ι
L g (v;a), Lgi(a)

Σχετική διαπερατότητα σε έλαιο και νερό αντίστοιχα.
Σταθερά δικτύου (χαρακτηριστικό μήκος).
Μέσο ανηγμένο μέγιστο μήκος ν-γαγγλίων σε συνεχή μορφή, και
γαγγλίων κλάσης i σε διακριτή μορφή αντίστοιχα, προβεβλημένο
στη ζ-διεύθυνση και σε συνθήκες ροής a.

1

Ln,, Lw

Ορια αποκοπής των κλάσεων μεγέθους των κινουμένων και των
παγιδευμένων γαγγλίων αντίστοιχα.

m(w,v)

Μέσο ανηγμένο μήκος ανάμεσα σε δύο διαδοχικές συγκρούσεις
μεταξύ w- και ν-γαγγλίων.

η(ζ,ί;ν)Δν, n;(z,t)

Αριθμητική

πυκνότητα των κινητοποιημένων ν-γαγγλίων σε

συνεχή" .μορφή, και των γαγγλίων κλάσης i (εύρους 1) σε διακριτή
μορφή αντίστοιχα, ανηγμένη στο στοιχειώδη όγκο VCEVS, στη θέση
ζ, τη χρονική στιγμή t.
N m , Ng

Συνολικός

πληθυσμός

κινητοποιημένων

και παγιδευμένων

γαγγλίων αντίστοιχα, ανηγμένος στο στοιχειώδη όγκο VCEVS.
P(w,v)

Πιθανότητα μια θέση στο πορώδες μέσο (ένα CEVS) να είναι
ελεύθερη από γάγγλια διαφορετικά των w- και ν-.

q 0 , qw

Παροχή όγκου ελαίου και νερού αντίστοιχα,

r

Λόγος παροχών ελαίου/νερού.

R W (w, v;a), RÎj'Ca) Αδιάστατοι ρυθμοί σύγκρουσης, σε συνεχή μορφή μεταξύ w- και
ν-γαγγλίων, και σε διακριτή μορφή μεταξύ γαγγλίων κλάσης i και j ,
αντίστοιχα σε συνθήκες ροής a. Οι εκθέτες αναφέρονται στην
κινηματική κατάσταση των γαγγλίων και παίρνουν την τιμή 1 για
κινούμενα και 0 για παγιδευμένα γάγγλια.
So.in, So(z)

Κορεσμός του πορώδους μέσου σε έλαιο στην είσοδο (ζ=0) και
στη θέση ζ αντίστοιχα (παράμετρος ροής).

s(v;a), Si(a)

Πιθανότητα παγίδευσης ν-γαγγλίων,
γαγγλίων

κλάσης

i, σε διακριτή

σε συνεχή
μορφή,

μορφή και

αντίστοιχα, που

εμφανίζονται τυχαία στο πορώδες μέσο, σε συνθήκες ροής a.
Τ, t

Διαστατικός και αδιάστατος χρόνος αντίστοιχα.

Τ

Γενικό όριο αποκοπής των κλάσεων μεγέθους των γαγγλίων.

uz(v;a), Uzi(a)

Συνιστώσα στη διεύθυνση ζ, της αδιάστατης μέσης χρονομέσης
ταχύτητας ν-γαγγλίων σε συνεχή μορφή, και γαγγλίων κλάσης i σε
διακριτή μορφή αντίστοιχα, σε συνθήκες ροής a.

?

LP (ζ), LP (ζ)

Εσωτερική μέση ταχύτητα ελαίου στη θέση ζ, διαστατική και
αδιάστατη (ανηγμένη στη μακροσκοπική ταχύτητα του νερού, U w )
αντίστοιχα.

Uw

Μακροσκοπική ταχύτητα νερού (χαρακτηριστική ταχύτητα).

w, ν

Ανηγμένα (στο V CEVS ) μεγέθη γαγγλίων.

<ν>

Μέσο ανηγμένο (στο V CEVS ) μέγεθος όλων των γαγγλίων.

<v m >, <v s >

Μέσα ανηγμένα (στο V CEVS ) μεγέθη κινουμένων και παγιδευμένων
γαγγλίων αντίστοιχα.

VCEVS

Στοιχειώδης μέσος όγκος θαλάμου και των προσαρτημένων σε
αυτό λαιμών (χαρακτηριστικός όγκος).

W(w,v;a), Wji(a)

Τρόπος δυαδικής σχάσης ενός w-γαγγλίου σε ένα ν- και ένα (w-v)γάγγλιο σε συνεχή μορφή, και ενός γαγγλίου κλάσης j σε ένα
γάγγλιο κλάσης i και ένα γάγγλιο κλάσης (j-i) σε διακριτή μορφή
αντίστοιχα, σε συνθήκες ροής a.

χ

Διάνυσμα

με

συνιστώσες

τα γεωμετρικά

και τοπολογικά

χαρακτηριστικά του πορώδους μέσου.
ζ

Αδιάστατη συντεταγμένη στη μακροσκοπική διεύθυνση της ροής
στο πορώδες μέσο.

Ελληνικά

σύμβολα

yow

Διεπιφανειακή τάση ελαίου-νερού (παράμετρος ροής)

Δ(.)

Στοιχειώδες (.)

ε

Πορώδες.

θα°, ΘΓ°

Στατικές προϊούσες (advancing) και οπισθοχωρούσες (receeding)
γωνίες επαφής γαγγλίων αντίστοιχα,

κ

Λόγος δυναμικών ιξωδών ελαίου/νερού (παράμετρος ροής).

λ'(ζ,ν^α),λ'(ζ,ν^ι)Διαστατικός και ανηγμένος (στο 1 ) συντελεστής παγίδευσης, νγαγγλίων αντίστοιχα, στη θέση ζ, σε συνθήκες ροής a.

3

X(v;a), Xj(a)

Μέσος αδιάστατος συντελεστής παγίδευσης, ν-γαγγλίων σε συνεχή
μορφή και γαγγλίων κλάσης i σε διακριτή μορφή αντίστοιχα, σε
συνθήκες ροής a.

λ(\ν,ν)

Ανηγμένο μήκος της ακμής στη μακροσκοπική διεύθυνση ροής του
στοιχειώδους κελλιού των w- και ν-γαγγλίων (χρησιμοποιείται στο
πρότυπο του ρυθμού σύγκρουσης γαγγλίων).

μο, p w

Δυναμικά ιξώδη ελαίου και νερού αντίστοιχα.

ξο, (1-ξο)

Ποσοστό

κινητοποιημένου

και παγιδευμένου

όγκου

ελαίου

αντίστοιχα.
σ(ζ,ί;ν)Δν, σ;(ζ,ί)

Αριθμητική

πυκνότητα παγιδευμένων ν-γαγγλίων

σε

συνεχή

μορφή, και γαγγλίων κλάσης i (εύρους 1) σε διακριτή μορφή
αντίστοιχα, ανηγμένη στο στοιχειώδη όγκο VCEVS, στη θέση ζ, τη
χρονική στιγμή t.
9'(z,v;a),<{>'(z,v;a) Διαστατικός και ανηγμένος (στο

1) συντελεστής

σχάσης, ν-

γαγγλίων αντίστοιχα, στη θέση ζ, σε συνθήκες ροής a.
cp(v,a), (pi(a)

Μέσος αδιάστατος συντελεστής σχάσης ν-γαγγλίων σε συνεχή
μορφή, και γαγγλίων κλάσης i σε διακριτή μορφή αντίστοιχα, σε
συνθήκες ροής a.

Ω(ζ)

Αυξομείωση του κορεσμού σε έλαιο στη θέση ζ, σχετικά με τον
κορεσμό σε έλαιο στην είσοδο.

Επιθέματα, δείκτες, εκθέτες

~

Δήλωση του μεγέθους ως διαστατικού.

(.);

Τιμή του (.) αναφερόμενη σε γάγγλιο i-κλάσης μεγέθους.

(.)'

Τιμή του (.) αναφερόμενη σε εσοκερική κατάσταση (interstitial)
στο ποριύδες μέσο.

(.)ο. (.)w

·

Τιμή του (.) αναφερόμενη στην ελαϊκή και υδάτινη φάση
αντίστοιχα.

(.)iz

"

Τιμή του (.) αναφερόμενη στη θέση ζ

4

Συντμήσεκ
α.μ.ο.

Ανά μονάδα όγκου.

CEVS

Conceptual Elemental Void Space-Στοιχειώδης κενός όγκος.

CPF (ΡΣΜ)

Connected Pathway Flow - Ροή Συνδεδεμένων Μονοπατιών.

ΕΔΠΓ

Εξισώσεις Δυναμικής Πληθυσμού Γαγγλίων.

DTF (ΡΚΣ)

Drop Traffic Flow - Ροή Κυκλοφορίας Σταγόνων.

LGD (ΔΜΓ)

Large Ganglion Dynamics - Δυναμική Μεγάλων Γαγγλίων.

π. μ.

Πορώδες μέσο.

SGD (ΔΜΓ)

Small Ganglion Dynamics - Δυναμική Μικρών Γαγγλίων.

SSFD (ΣΠΑ)

Steady State Fully Developed - Σταθερή Πλήρως Ανεπτυγμένη.

SSnFD (ΣμηΠΑ)

Steady

State non Fully

Ανεπτυγμένη.

5

Developed

- Σταθερή μη Πλήρως

Προτυποποίηση της σταθερής 2Φ ομορροής σε π. μ. μέσω δυναμικής γαγγλίων

ΑΙ
Προτυποποίηση της σταθερής διφασικής ομορροής σε π.μ.
μέσω δυναμικής πληθυσμού γαγγλίων

*

Α1.1

Εξισώσεις Δυναμικής Πληθυσμού Γαγγλίων (Ε.Δ.Π.Γ.)

Θεωρούμε ένα αλληλοεπηρεαζόμενο πληθυσμό γαγγλίων που μεταφέρεται στη ζδιεύθυνση ενός δεδομένου πορώδους μέσου, υπό συνθήκες δεδομένου τριχοειδούς
αριθμού, Ca (οριζόμενου ως Ca = fi w U w /y0Vi , όπου ]ïw το δυναμικό ιξώδες του νερού,
U w η μακροσκοπική ταχύτητα του νερού, και yov/ η διεπιφανειακή τάση). Χάριν
απλότητας, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τα γάγγλια από το μέγεθος τους και από την
κινηματική τους κατάσταση (κινούμενα/παγιδευμένα) αμελώντας άλλες επιδράσεις που
μπορεί να έχουν ο διαφορετικός προσανατολισμός ή το σχήμα τους. Ας επικεντρώσουμε
τώρα την προσοχή μας στον υποπληθυσμό των ν -γαγγλίων, δηλαδή γαγγλίων με
μέγεθος

στο

διάστημα

(ν - Δν/2, ν + Δν/2).

Μόνο

ένα

τμήμα

αυτού

του

υποπληθυσμού κινητοποιείται από την πλημμύρα. Ας ονομάσουμε n(z,ί;ν)Δν τον
αριθμό των κινουμένων

ν -γαγγλίων ανά μονάδα όγκου πορώδους μέσου και

σ(ζ, t ; ν )Δ ν τον αριθμό των παγιδευμένων ν -γαγγλίων ανά μονάδα όγκου πορώδους
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μέσου, στη θέση Ζ τη χρονική στιγμή

t . Οι πληθυσμοί των κινουμένων και

παγιδευμένων γαγγλίων αλληλεπιδρούν. Κινούμενα γάγγλια μπορεί να παγιδευθούν, να
σπάσουν ή να συγκρουσθούν και να συνενωθούν με άλλα παγιδευμένα η κινούμενα
γάγγλια, ενώ παγιδευμένα γάγγλια μπορεί να κτυπηθούν από άλλα κινούμενα, να
συνενωθούν μαζί τους και να κινητοποιηθούν. Τα παραπάνω φαινόμενα περιγράφονται
από ένα σύστημα δύο εξισώ'σεων οι οποίες καλούνται Εξισώσεις Δυναμικής Πληθυσμού
Γαγγλίων (ΕΔΠΓ) (Payatakes , 1982) και οι οποίες περιγράφουν τα πληθυσμιακά
ισοζύγια γαγγλίων συγκεκριμένου μεγέθους σε έναν όγκο ελέγχου του πορώδους μέσου
με διαφορικό πλάτος (βλέπε σχήμα Α1.1 ).

y
νί'Ί

ïïz(v;a)

Ι

Α

/
/ //

•*— Δ ζ

Σχήμα ΑΙ. 1 Ογκος ελέγχου που χρησιμοποιείται στο πληθυσμιακό ισοζύγιο
των γαγγλίων. Με έντονο χρώμα παριστάνονται τα γάγγλια μεγέθους
ν + Δν/2. Το διάνυσμα επάνω στα γάγγλια παριστάνει τη χρονομέση
ταχύτητα αυτών. Με αχνό χρώμα παριστάνονται όλα τα υπόλοιπα
γάγγλια. Το παχύ βέλος δείχνει τη μακροσκοπική διεύθυνση της ροής.
Η πρώτη εξίσωση περιγράφει το πληθυσμιακό ισοζύγιο των κινουμένων ν -γαγγλίων
ενώ η δεύτερη το πληθυσμιακό ισοζύγιο των παγιδευμένων ν -γαγγλύον. -
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<3n(z, t;v)

at

d r~ ~ ~ _
+ —[n(z,ï;v)ïï z (v;a)] =
ôz

n(z, t ; v)ïï z (v; a)[À(v;a) + φ(ν; a)J
IR ' ' ( v, w; a) n (z, ï; w)dw
ο

-n(z,t;v)S0(z)Co

+ ΙR '° (v, w; a)o(z, t ; w)dw
0
v

+ —S 0 (z)Co JR"(w,v - w;a)n(z, t;w)n(z, t;v - w)dw
0
v

R 10 (w, v - w; a)n(z, T; w)5(z, ï; v - w)dw

+ [l - s(v; a)]S0 (z)Co

(AU)
v; a)ïïz (w; a)cp(w; a)n(z, t ; w)dw
f1
+ [1 - s(v; a)] W(w,

S5(z,T;v) = n(z, î ; v)u (ν; a)X(v; a)
z
at

-a»

R01 (v, w; a)n(z, T; w)dw

σ(ζ, T; v)S 0 (z)Co

(Al 2)

v
10

+ s(v;a)S 0 (z)Co IR (w, v - w;a)n(z, t;w)a(z, t; v - w)dw

+ s(v;
a) Γ
I W( w, v; a)ïïz (w; a)cp(w; a)n(z, t ; w)dw
Cv;a)
v

H φυσική σημασία των όρων που φαίνονται στην εξίσωση (ΑΙ 1) είναι η ακόλουθη (από
αριστερά προς τα δεξιά): 1) Ρυθμός συσσώρευσης κινουμένων ν-γαγγλίων, 2) καθαρή
εισροή κινουμένων ν-γαγγλίων λόγω συναγωγής, 3) ρυθμός απώλειας κινουμένων νγαγγλίων λόγω παγίδευσης και σχάσης, 4) ρυθμός απώλειας κινουμένων ν-γαγγλίων
λόγω σύγκρουσης-συνένωσης με άλλα κινούμενα και παγιδευμένα γάγγλια, 5) ρυθμός
δημιουργίας κινουμένων ν-γαγγλίων λόγω σύγκρουσης-συνένωσης μεταξύ μικρότερων
κινουμένων γαγγλίων κατάλληλου συνδυασμού μεγεθών, 6) ρυθμός δημιουργίας
κινουμένων

ν-γαγγλίων

λόγω

σύγκρουσης-συνένωσης

Α1-3
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γαγγλίων με παγιδευμένα γάγγλια κατάλληλου μεγέθους και 7) ρυθμός δημιουργίας
κινουμένων ν-γαγγλίων λόγω σχάσεως μεγαλυτέρων γαγγλίων.
Η φυσική σημασία των αδιάστατων όρων που φαίνονται στην εξίσωση (ΑΙ 2) είναι (από
αριστερά προς τα δεξιά): 1) Ρυθμός συσσώρευσης παγιδευμένων ν-γαγγλίων, 2) ρυθμός
συσσώρευσης

παγιδευμένων γαγγλίων

λόγω

παγίδευσης κινουμένων

γαγγλίων,

3)ρυθμός απώλειας παγιδευμένων ν-γαγγλίων λόγω σύγκρουσης-συνένωσης με άλλα
κινούμενα

γάγγλια,

σύγκρουσης-συνένωσης

4)

ρυθμός
μεταξύ

δημιουργίας
μικρότερων

παγιδευμένων

γαγγλίων

ν-γαγγλίων

κατάλληλου

λόγω

συνδυασμού

μεγεθών και εκ των οποίων το ένα είναι παγιδευμένο, και τέλος, 5) ρυθμός δημιουργίας
παγιδευμένων ν-γαγγλίων λόγω παγίδευσης γαγγλίων που είναι προϊόντα σχάσεως
μεγαλυτέρων γαγγλίων.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο συναγωγικός όρος της εισροής γαγγλίων στον όγκο
ελέγχου γράφηκε στην ακριβή του μορφή, λαμβάνοντας υπ'όψη τη μεταβολή της
ταχύτητας των γαγγλίων ώς προς ζ. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει, διότι, όπως θα
φανεί στη συνέχεια και από τα αποτελέσματα, στην περίπτωση της διφασικής μή πλήρως
ανεπτυγμένης ροής, ο κορεσμός σε έλαιο S0 αλλάζει σημαντικά με το ζ, γεγονός που
επηρεάζει την χρονομέση ταχύτητα των γαγγλίων, uz(v;a) αφού η τελευταία εξαρτάται
ισχυρά από το S0. Στις αρχικές εκφράσεις των εξισώσεων πληθυσμιακού ισοζυγίου
(Payatakes, 1982) το προαναφερθέν φαινόμενο αμελήθηκε (η u z υπετέθη ανεξάρτητη
του Ζ) λόγω της παραδοχής αραιών πληθυσμών γαγγλίων (S 0 —>0). Σημειώνεται ότι
στην παρούσα ανάλυση έχει αμεληθεί το φαινόμενο της αξονικής διασποράς των
γαγγλίων. Οι παραπάνω εξισώσεις μπορούν να παρουσιασθούν σε αδιάστατη μορφή
κάνοντας χρήση των επόμενων αδιάστατων μεταβλητών:
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V

W

V = —

W•

V
ν

V
ν

CEVS

CEVS

ίε
X(v;a) = \(v;a)ì

u

Ι
z

= ^ —
Uw/s

9(v;a) = $ ( v ; a ) i
iJ

W( w, ν; a)dv = W(w, ν; a) -J^V
v

R

R (w, v; a) =
w

n(z,t;v) = n(z, t ; v ) - — V C E V S

w

'( ^,a)

U
CEVS

(Al 3)

/
w *·

a(z,t; ν)=σ(ζ, t;v)—— VCEVS

όπου Ι και VCEVS είναι το χαρακτηριστικό μήκος και ο χαρακτηριστικός κενός χώρος
αντίστοιχα του πορώδους μέσου ( ί είναι η απόσταση από κόμβο σε κόμβο του
πορώδους δικτύου και VCEVS είναι ο μέσος όγκος του θαλάμου και των προσαρτημένων
σε αυτόν ημίσεων λαιμών του πορώδους δικτύου, όπως ορίζονται από τους
Constantinides & Payatakes, 1989), ε είναι το πορώδες του μέσου, S0,in είναι ο κορεσμός
σε έλαιο στην είσοδο (ζ=0) του πορώδους μέσου, t είναι ο αδιάστατος χρόνος, ζ η
αδιάστατη απόσταση, ν και w οι είναι τα αδιάστατα μεγέθοι (όγκοι) των ν- και ννγαγγλίων αντίστοιχα, uz(v;a) είναι η προβολή της αδιάστατης μέσης χρονομέσης
ταχύτητας των κέντρων μάζας των ν-γαγγλίων στη μακροσκοπική διεύθυνση της ροής,
λ(ν;3) και cp(v;a) είναι οι μέσοι αδιάστατοι συντελεστές παγίδευσης και σχάσης
αντίστοιχα των κινουμένων ν-γαγγλίων, W(w,v;a)Aw είναι η πιθανότητα με την οποία
ένα w-γάγγλιο σπάει σε ένα ν και ένα (\ν-ν)-γάγγλιο, R,J(w,v;a) είναι οι αδιάστατοι
ρυθμοί σύγκρουσης μεταξύ w- και ν-γαγγλίων (οι εκθέτες i,j αναφέρονται στην
κινηματική κατάσταση των w- και ν-γαγγλίων αντίστοιχα και ισούνται με 1 αν το
εκάστοτε γάγγλιο είναι κινούμενο και με 0 αν είναι παγιδευμένο), και a={Ca, κ, θΑ°, QR ,
Co, So, Xpm}T είναι ένα παραμετρικό διάνυσμα με συνιστώσες τον τριχοειδή αριθμού,
Ca,

το

λόγο

ιξωδών

ελαίου/νερού,

K = jI0/pLw,

τις

στατικές

προϊούσα και

οπισθοχωρούσα γωνίες επαφής, ΘΑ° και 0R° αντίστοιχα, την πιθανότητα συνένωσης δύο
συγκρουσθέντων γαγγλίων, Co, τον κορεσμό σε έλαιο, S0, και τα γεωμετρικά και
τοπολογικά χαρακτηριστικά του πορώδους μέσου που εκφράζονται με τις συνιστώσες
του

διανύσματος

xpm.

Τέλος

s(v;a)

είναι

νεοσχηματισθέντος ν-γαγγλίου.

Α1-5

η

πιθανότητα

παγίδευσης

ενός

Προτυποποίηση της σταθερής 2 Φ ομορροής σε π. μ. μέσω δυναμικής γαγγλίων

Οι εξισώσεις πληθυσμιακού ισοζυγίου σε αδιάστατη μορφή γίνονται:

5n(z,t;v)
dt

δ

r

, ^ .

,

.-ι

dz
- n(z, t; v)u z (v; a)[\(v; a) + φ(ν; a)]
+ 00

n(z,t;v)S 0 (z)Co

u

IR (v, w; a)n(z, t; w)dw
0

I0

+ |R (v,w;a)a(z,t;w)dw
0
ν

+ —S 0 (z)Co | R " ( W , v - w;a)n(z, t;w)n(z,t;v - w)dw
0
ν

|R 1 0 (w,v - w;a)n(z, t;w)a(z,t;v - w)dw

+ [l-s(v;a)]S 0 (z)Co

(AI 4)

+ [l-s(v;a)] fW(w, v; a)u z (w; a)cp( w; a)n(z, t; w)dw
ca(z,t;v)

= n(z,t;v)u z (v;a)X(v;a)
-J-.

—

- σ(ζ, t; v)S 0 (z)Co J R 01 ( v, w; a)n(z, t; w)dw
0

(AI 5)

ν
,0

+ s(v;a)S 0 (z)Coj R (w, ν - w; a)n(z, t; νν)σ(ζ, t; ν - w)dw
ο
+ s(v; a) J W(w, v; a)u z (w; a)(p(w; a)n(z, t; w)dw

Για συντομία, από εδώ και πέρα οι μεταβλητές uz(v;a), λ(ν^), cp(v;a), s(v;a) και
W(w,v;a) θα καλούνται σιηηελεστές τον συστήματος.
Οταν οι αριθμητικές κατανομές των κινουμένων και των παγιδευμένων ν-γαγγλίων,
n(z,t;v) και σ(ζ,ί;ν), είναι γνωστές, ο συνολικός αριθμός Νηι και N s των κινουμένων και
παγιδευμένων γαγγλίων αντίστοιχα ανά μονάδα όγκου πορώδους μέσου, ( 13), ισούται
με

Α1-6

Προτυποποίηση της σταθερής 2Φ ομορροής σε π. μ. μέσω δυναμικής γαγγλίων
+00

+CO

N m (z,t) = |n(z,t;v)dv

N s (z,t) = fo(z,t;v)dv

(Al 6)

ο

ενώ ο κινούμενος και ο παγιδευμένος όγκος ελαίου ανά μονάδα όγκου πορώδους
μέσου, Vra και Vs αντίστοιχα, δίνονται από τις επόμενες εκφράσεις
-MO

+CO

vn(z,t;v)dv

V m (z,t)=

V,(z,t) =
V,(z,t)=

0

νσ(ζ,ί;ν)
vo(z,t;v)dv

(Al 7)

0

Ο ανηγμένος μέσος όγκος γαγγλίων, <ν> και οι ανηγμένοι μέσοι όγκοι των κινουμένων
και των παγιδευμένων γαγγλίων, <vm> και <vs> αντίστοιχα, είναι
(ν)=ν"

+ ν

m

s

·

<ν.) = ^
.

(v.) = i

* m

(Al 8)
s

Ο συνολικός όγκος ελαίου σε κάθε διατομή του π.μ., άρα και ο κορεσμός S0, δεν
παραμένουν σταθεροί. Αυτό είναι επακόλουθο της εξέλιξης της πληθυσμιακής
κατανομής των μεγεθών των γαγγλίων κατά μήκος του ζ και του γεγονότος οτι
διαφορετικά μεγέθη γαγγλίων μετοικάζουν με διαφορετικές χρονομέσες ταχύτητες, τη
στιγμή που η παροχή ελαίου πρέπει να παραμένει σταθερή σε όλο το ζ, λόγω της
απουσίας πηγών και καταβόθρων ελαίου και λόγω της μη μετατροπής των φάσεων
(βλέπε και Παράρτημα ΑΙ. 1). Για το συνολικό όγκο ελαίου α.μ.ο, του π.μ. σε κάθε θέση
ζ, ισχύει:
C

4ΛΛΛ/

(

ir

+co

^

= iv[ïï(?,ï;v) + 5(z,T;v)]dv = \&ν, η ^ -

+co

iv[n(z,t;v) + o(z,t;v)]dv

-•-CO

SS

= o.,n j " V [ n ( Z ^ V ) + °(z,t;v)]dv =>
0

-

^

= Ω(ζ,ί)= Jv[n(z,t;v)+o(z,t;v)]dv

(Al 9)

και έτσι, ο λόγος Ω(ζ,ί), εξ ορισμού, παριστάνει την αυξομείωση του κορεσμού σε έλαιο
στη θέση ζ σχετικά με τον κορεσμό στην είσοδο. Από εδώ και στο εξής παραλείπουμε
τη μεταβλητή t, στο όρισμα των διαφόρων μεγεθών, εφόσον αναφερόμαστε σε σταθερές
συνθήκες ροής. Το ποσοστό ξο(ζ) του κινητοποιημένου όγκου ελαίου (που είναι σε
μορφή κινουμένων γαγγλίων) σε κάθε θέση ζ, δίνεται από τη σχέση
V (ζ)

ξ„(ζ) = - 7 Γ ^
Ω (ζ)

Α1-7
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Ακολουθούν ορισμοί φυσικών μεγεθών που θα χρησιμεύσουν στην περαιτέρω ανάλυση.
Κάνοντας μια απλή στατιστική εκτίμηση, μπορούμε να υπολογίσουμε τις μέσες τιμές
από ορισμένες διατομές του π.μ. Λόγω μακροσκοπικής ομογένειας και ισοτροπίας του
π.μ., τα εμβαδά είναι ανάλογα με τους όγκους (βλέπε παράρτημα ΑΙ.2). Η συνολική
διατομή του π.μ. σε οποιαδήποτε θέση, ορίζεται ως Α, ενώ η συνολική ελεύθερη
διατομή του π.μ. για παροχέτευση ρευστών, είναι ίση προς ε Α. Εχουμε τώρα:
Συνολική ελεύθερη διατομή του π.μ., κάθετη στην μακροσκοπική διεύθυνση της ροής
στη θέση ζ, κατειλημμένη από έλαιο,
Ä 0 (z) = 6ÄS 0 (z) = 8ÄS 0%i ^(z)

(Al 11)

Συνολική ελεύθερη διατομή του π.μ. κάθετη στην μακροσκοπική διεύθυνση της ροής
στη θέση ζ, διαθέσιμη για την παροχέτευση του κινητοποιημένου ελαίου,
Α:(ζ)=Α 0 (ζ)ξ 0 (ζ)=εΑ8 0 ,, η Ω(ζ)ξ ο (ζ)

(ΑΙ 12)

Συνολική ελεύθερη διατομή του π.μ. κάθετη στην μακροσκοπική διεύθυνση της ροής
στη θέση ζ, κατειλημένη από παγιδευμένο έλαιο,
Α : ( ζ ) = Α 0 ( ζ ) [ ΐ - ξ 0 ( ζ ) ] = εΑ5,,„ 1 Ω(ζ)[ΐ-ξ ΰ (ζ)]

(ΑΙ 13)

Συνολική ελεύθερη διατομή του π.μ. κάθετη στην μακροσκοπική διεύθυνση της ροής
στη θέση ζ, διαθέσιμη για την παροχέτευση του νερού,
Ä w (z) = εΑ - Α 0 (ζ) = εΑ[ΐ-S 0 (z)] = εΑ[ΐ-S o i n Q(z)]

(Al 14)

Εσωτερική (interstitial) μέση πραγματική ταχύτητα ελαίου, στη θέση ζ,
- f ε Süin Ju 2 (v;a)vn(z;v)dv

Jïï z (v;a)vn(z;v)dv

o:(z)=^

=

°-

( · _ _ . _
J vn(z;v)dv

~

^ o i ; z 7 i ( A i is)
ε Ω(ζ)ξ 0 (ζ)

_
f ( .,
ε S o i n J vn(z;v)dv

Ο

(1

όπου ως
U;(z)= Ju z (v;a)vn(z;v)dv

;

(Al 16)

0

ορίζεται η αδιάστατη εσωτερική μέση πραγματική ταχύτητα του ελαίου. Το φυσικό
νόημα της U^(z) είναι το εξής: Αν όλα τα κινούμενα γάγγλια έχουν τοπικά την ίδια
χρονομέση ταχύτητα, αυτή πρέπει να ισούται με U',(z), έτσι ώστε να διατηρηθεί
παροχή ελαίου ίση με την πραγματική. Ο υπολογισμός της έχει προκύψει εφαρμόζοντας
θεωρία συστήματος υλικών σημείων.
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Για τις ογκομετρικές παροχές ελαίου και νερού, ς 0 και q w αντίστοιχα, έχουμε

q 0 =ÖUz)Ä 0 m (z)

q w =Ö; v ( Z )Ä w ( Z )

(Al 17)

όπου με U' w (z) συμβολίζεται η εσωτερική μέση ταχύτητα του νερού, που δίνεται από
την έκφραση:

(ΑΪ is)

ü;v(z)=-^[i-s0,,na(z)]
ε

Η παραπάνω έκφραση δικαιολογείται από τον εξής συλλογισμό. Αν κατά τη ροή μόνο
μιας φάσης στο π.μ., συγκεκριμένα μόνο του νερού (S„=l), επικρατεί παροχή
ισοδύναμη με την παροχή του νερού, q w , κατά τη διφασική ροή ελαίου-νερού, στο ίδιο
π.μ. και με τον ίδιο τριχοειδή αριθμό, Ca, το νερό θα μεταφέρεται με μακροσκοπική
ταχύτητα Vw = y ow Ca/fI w , τέτοια ώστε

VWÄ = qw = ÜUz)Ä[l-S 0 , n Q(z)]

(Al 19)

Από την τελευταία σχέση, επιλύοντας ως προς U^(z) παίρνουμε την (ΑΙ 18). Ετσι,
σύμφωνα με τα προηγούμενα, ο λόγος παροχών ελαίου/νερού, r, γίνεται
r =^

Α1.2

= S, i n U;(z)

(Al 20)

Διακριτοποίηση και αριθμητική επίλυση των εξισώσεων πληθυσμιακών
ισοζυγίων

Στην παρούσα εργασία οι εξισώσεις πληθυσμιακού ισοζυγίου επιλύθηκαν για δύο
περιπτώσεις

διφασικής

ροής,

συγκεκριμένα,

για

συνθήκες

Σταθερής

Πλήρως

Ανετττυγμένης Ροής (Steady State Fully Developed-ÜS'FD) και για συνθήκες Σταθερής μη
Πλήρως Ανετττυγμένης Ροής (Steady State non Fully Developed-.S'StfcwF.D).
Ας φαντασθούμε το παρακάτω πείραμα. Εστω ένα μακροσκοπικά ομογενές τριδιάστατο
πορώδες μέσο και ένα επίπεδο αναφοράς κάθετο στη διεύθυνση ζ, στη θέση ζ=0, βλέπε
σχήμα ΑΙ.2. Σε αυτό το επίπεδο γίνεται ταυτόχρονη εισπίεση νερού και ελαίου σε
μορφή γαγγλίων, με συγκεκριμένες παροχές, q 0 , q w προς τη θετική διεύθυνση του
άξονα ζ. Εστω επίσης οτι με κάποιο μηχανισμό μπορούμε να ρυθμίσουμε την κατανομή
μεγεθών n(0;v) στα γάγγλια του εισπιεζομένου ελαίου. Αφήνουμε τη διεργασία να
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σταθεροποιηθεί, ώστε να μην παρατηρούνται χρονικές μεταβολές των μακροσκοπικά
μετρουμένων φυσικών μεγεθών. Αυτό θα επιτευχθεί, όσο παραμένουν σταθερά τα αίτια
δημιουργίας της διφασικής ροής (ιδιότητες πορώδους μέσου και ρευστών, παροχές
κ.λ.π.).

n(z;v), σ(ζ;ν)

q0 = ÜwÄS0.,UUz)
r = q0/qv

ς- =

So(z) = So.ia(z)Q(z)

ί

U U'
UÌ(z) =
εξ„(ζ)Ω(ζ)

UWA

•k
\

.

n(0;v)

.

.

*

VXr
I
l. '. '

r =

•

S„.mU;(z) = const.

u

j

s

»

•'7--T··-'./·

K"-V:

σ(ζ;ν)
u .·.·.'. 'Constantgeometrical. &·.·.·.·.•
<•'.•'.•'.·'.-piïysiçoçivemitiil-properties·;.;.;·j \

n(0;v)
Non Fully Developed

Fully Developed

Σχήμα A1.2 Περιγραφή του εικονικού πειράματος στο οποίο εξετάζεται η
ανάπτυξη των πληθυσμιακών κατανομών του μεγέθους των γαγγλίων που
εισάγονται με συγκεκριμένο τρόπο, n(0;v), και υπό συγκεκριμένες
συνθήκες ροής q 0 , q w .
Οταν

αποκατασταθούν

σταθερές

συνθήκες

ροής,

τα

μακροσκοπικά

μεγέθη

σταθεροποιούνται χρονικά αλλά μεταβάλλονται χωρικά. Τα ερωτήματα που τίθενται
είναι τα εξής: αν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να αναπτυχθεί η ροή
σε

μια χωρικά σταθερή

κατάσταση και ποια είναι αυτή;

σε

πόσο

μήκος

πραγματοποιείται η ενδεχόμενη πλήρης ανάπτυξη, αν από διαφορετικές αρχικές
κατανομές μεγέθους γαγγλίων καταλήγουμε σε συγκεκριμένες, πλήρως αναπτυγμένες
κατανομές μεγεθών που εξαρτώνται μόνο από τις σταθερές συνθήκες ροής, ανεξάρτητα
από τις συνθήκες ροής στην είσοδο, πόσο αυτές είναι ευσταθείς, ποια είναι τα
χαρακτηριστικά αυτών των κατανομών (μέσο μέγεθος γαγγλίων, κινητοποιημένο
ποσοστό ελαίου, σχετικές διαπερατότητες του π.μ. σε έλαιο & νερό κ.λ.π.)
AMO
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Το σύστημα των δύο πεπλεγμένων ολοκληροδιαφορικών εξισώσεων που περιγράφει το
παραπάνω φανταστικό πείραμα απλοποιείται σημαντικά. Σε συνθήκες SSFD, οι
αριθμητικές συγκεντρώσεις των κινουμένων και των παγιδευμένων γαγγλίων, n και σ
αντίστοιχα, είναι ανεξάρτητες του t αλλά και του ζ, ενώ σε συνθήκες SSnonFD, οι n και
σ είναι ανεξάρτητες του t. Εντούτοις, ακόμα και οι απλοποιημένες περιπτώσεις των
εξισώσεων είναι αδύνατο να επιλυθούν αναλυτικά και μάλιστα με τις πολύπλοκες
εκφράσεις των συντελεστών

του συστήματος. Γιαυτό το λόγο

μια περαιτέρω

απλοποίηση επιτυγχάνεται ως ακολούθως. Το συνεχές διάστημα των μεγεθών των
γαγγλίων διακριτοποιείται σε κλάσεις (Sastry & Gaschignard, 1981). Κάθε κλάση έχει το
ίδιο εύρος, ίσο με VCEVS. Ετσι, στην i-οστή κλάση κατατάσσονται όλα τα γάγγλια των
οποίων το μέγεθος ευρίσκεται στο διάστημα (iVrEVS - V CEVS /2,iV CEVS + V C E V S /2j.
Χάριν

απλότητας,

οι

ανηγμένες

αριθμητικές

συγκεντρώσεις

κινουμένων

και

παγιδευμένων γαγγλίων της κλάσης i δηλώνονται ως η-, και σ; αντίστοιχα, οι ανηγμένες
χρονομέσες ταχύτητες των γαγγλίων της κλάσης i δηλώνονται ως uz;, κ.ο.κ. Με τη
διακριτοποίηση, οι δύο εξισώσεις πληθυσμιακού ισοζυγίου μετασχηματίζονται σε ένα
άπειρης τάξης σύστημα εξισώσεων (κάθε μιά από τις νέες εξισώσεις αναφέρεται σε
συγκεκριμένο η; και σ;), ενώ τα ολοκληρώματα των δύο εξισώσεων πληθυσμιακού
ισοζυγίου μετασχηματίζονται σε άπειρα αθροίσματα. Το σύστημα αυτό μπορεί να
αποκοπεί κατάλληλα, υποθέτοντας οτι δεν εμφανίζονται γάγγλια μεγαλύτερα κάποιου
μεγέθους, το οποίο αποτελεί το οριακό μέγεθος αποκοπής. Τα όρια αποκοπής τα οποία
γενικά για καλύτερη εκμετάλευση του υπολογιστικού χρόνου εκτιμώνται να είναι
διαφορετικά για τα κινούμενα και τα παγιδευμένα γάγγλια, εξαρτώνται από το εύρος
των τιμών των παραμέτρων του συστήματος και γενικά προσδιορίζονται μετά από
μερικές δοκιμές επίλυσης. Παρακάτω παρουσιάζονται οι μετασχηματισμένες μορφές
των εξισώσεων πληθυσμιακού ισοζυγίου γαγγλίων για τις ειδικές περιπτώσεις SSFD και
SSnonFD. Οι άνω κλάσεις αποκοπής των κινουμένων και των παγιδευμένων γαγγλίων
καλούνται Lm και Ls αντίστοιχα.

Α1.2.1 Σταθερή Πλήρως Α νεπτυγμένη (SSFD) Ροή
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Λόγω της διακριτοποίησης και της αποκοπής, οι δύο εξισώσεις πληθυσμιακού ισοζυγίου
για κάθε μέγεθος γαγγλίου, μετασχηματίζονται σε ένα σύστημα από L m +L s μη γραμμικές
αλγεβρικές εξισώσεις
0 = - n i u 2 i ( a ) [ \ i ( a ) + 9 i (a)]-n i S o Co
. j=1

1

i-l

l

j=|

i=1

+ ^S e Co2>ï-j(a)rtjn H

(Al 21)

+ [1-8,(8)1 S . C o ^ R ^ C a ) ! ! ^ + 2 W j i ( a ) u I j ( a ) 9 j ( a ) n j

η-,ηΑΦ,ω-σβοΟοΣ^ίΦ,

0=

j=l

(Al 22)

i-l

+ Si(a).

S„CoXRj. j (a)n. i o H + £ w j i ( a ) u I j ( a ) V i ( a ) n j
i+l

To παραπάνω αλγεβρικό σύστημα έχει (Lm+Ls) αγνώστους και (Lm+Ls-1) γραμμικώς
ανεξάρτητες εξισώσεις. Αυτό αποδεικνύεται στο παράρτημα ΑΙ.3. Η πρόσθετη (Lm+Ls)στή γραμμικώς ανεξάρτητη εξίσωση προκύπτει από την κανονικοποιημένη έκφραση της
μάζας συναρτήσει των πληθυσμιακών κατανομών:
1 = Σ ί η , + Σ ΐ <ισ
ι=1

i=]

(ΑΙ 23)

;

και αντικαθιστά μια οποιαδήποτε από τις παραπάνω εξισώσεις. Για υπολογιστικούς
λόγους αντικαθιστά την τελευταία.
Το παραπάνω σύστημα επιλύεται αριθμητικά ως προς η; και σι, χρησιμοποιώντας την
υπορουτίνα ZSPOW από το μαθηματικό πακέτο λογισμικού της IMSL. Η συγκεκριμένη
υπορουτίνα, είναι κατάλληλη για την επίλυση συστημάτων μη γραμμικών αλγεβρικών
εξισώσεων. Ο αλγόριθμος είναι μια παραλλαγή της μεθόδου του Newton (More et al
1980). Ο χρόνος χρήσης της CPU, που απαιτείται για την επίλυση του συστήματος για
τις παρούσες τιμές των παραμέτρων που εξετάσθηκαν, είναι περίπου 5-10 λεπτά,
χρησιμοποιώντας μια μηχανή της Hewlett Packard της σειράς"^ Appolo 700 (σχετικά
γρήγορη μηχανή για τα δεδομένα της περιόδου 1990).

Α 1.2.2

Σταθερή μη Πλήρως Α νετττυγμένη (SSnonFD) Ροή
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Μετά τη διακριτοποίηση και την αποκοπή, οι εξισώσεις πληθυσμιακού ισοζυγίου για
την περίπτωση SSnonFD μετασχηματίζονται σε ένα σύστημα από L m +L s εξισώσεις, από
τις οποίες οι πρώτες Lm είναι συνήθεις διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης και οι
υπόλοιπες Ls είναι αλγεβρικές. Σχηματίζονται έτσι δύο υποσυστήματα διαφορετικού
τύπου εξισώσεων τα οποία συμπλέκονται μεταξύ τους.
— [η, (z)u a (a)]^ -n, (z)u a (β)[λ5 (a) + φ, (a)]
dz
n i (z)S 0 (z)Co

Ls

2
SRii'WnjW
+
E
l
f
i
^
j
i
)
i=i
j=l

i-l
1
+ -S 0 (z)CoXR; i , _ J (a)n J (z)n i . J (z)

2

(AI 24)

j=i
i-l

+ [l-s i (a)JS 0 (2)Co2RÏ- j (a)n j (z)(T H (2)
j=l

+ [l-s^a)ËW J ,(a)u z j (a)<p J (a)n J (z)
j=i+l

0=n i (z)u 2 i (a)X i (a)-a i (z)S o (z)Co2;Rj , (a)n j (z)
(AI 25)

i-l

+ s,(a) S 0 (z)CoZR!:- J (a)n J (z)a i _ J (z) + 2]W j i (a)u Z j (a)9 J (a)n j (z)
j=i

i-l

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι a είναι το διάνυσμα των παραμέτρων που περιέχει άμεσα
εκτός των άλλων παραμέτρων του συστήματος (βλέπε παραπάνω) και τον τοπικό
κορεσμό (έμμεσα) σε έλαιο, S„, ο οποίος μεταβάλλεται στη μακροσκοπική διεύθυνση
της ροής και ο οποίος επηρεάζει τις τιμές των συντελεστών του συστήματος (βλέπε
κεφάλαιο Α2).
Το παραπάνω σύστημα επιλύεται με τον ακόλουθο τρόπο (βλέπε σχήμα ΑΙ.3). Στη θέση
ζ, όλοι οι πληθυσμοί η; θεωρούνται γνωστοί. Το σύστημα των Ls αλγεβρικών εξισώσεων
επιλύεται χρησιμοποιώντας την υπορουτίνα ZSPOW, δίνοντας τις τιμές των σ; στη θέση
ζ. Κατόπιν, μια αναλυτή (explicit) μέθοδος Runge-Kutta τέταρτης τάξης χρησιμοποιείται
για την ολοκλήρωση των Lm διαφορικών εξισώσεων και τον υπολογισμό των τιμών των
η; στη θέση z+Δζ. Κατά την ολοκλήρωση και σε κάθε "εσωτερικό" βήμα της μεθόδου
Runge-Kutta, το σύστημα (20.b) των σ-, κατανομών επίσης επύλύεται και οι συντελεστές
του συστήματος αναπροσαρμόζονται ανάλογα με την τοπικά υπολογισμένη τιμή του
κορεσμού ελαίου, S0, (που με τη σειρά του υπολογίζεται μέσω των τοπικών ni και σι).
Στην έξοδο της επαναληπτικής διαδικασίας, στη θέση z+Δζ, έχουμε τις τιμές των η;, και
Α1-13
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προσωρινές τιμές των σ; (ως μέσο όρο των "εσωτερικά" υπολογισμένων σ;), οι οποίες
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του S0 και μέσω αυτού για την αναπροσαρμογή
των συντελεστών

του συστήματος.

Τέλος

οι κατανομές σ; στη θέση ζ+Δζ,

υπολογίζονται από την επίλυση του αλγεβρικού υποσυστήματος με τις νέες τιμές των
συντελεστών του συστήματος.

n,z=dn/dz=f„(n, σ, S*)
σ=ί β (η, S")

ΠΙ:

Πζ+Λζ

Runge-Kutta
*
Δη 2 =η, Ζ |ΐ Δ ζ

Δηι=η. Ζ ΐζΔζ

Δη3=η.ζ!2Δζ

Δη4=η,ζρΔζ

•L·

Πι—ιΐίΖ+Διΐι/2

η 2 =η| Ζ +Δη 2 /2

η 3 =η: Ζ +Δη 3

o 2 =f 0 (ni,S )

o3=f0(n2,S )

a4=f0(n3,S*)

•If
σ|ζ+Δζ

S*={u, λ, 9,s,W, R ij ,x pm } = S*(a)
a = {So, Ca, Co, κ, yavi }

Σχήμα A1.3 Δομή ενός τυπικού βήματος ολοκλήρωσης του αλγόριθμου που
χρησιμοποιήθηκε για την ολοκλήρωση των εξισώσεων δυναμικής
πληθυσμού γαγγλίων για σταθερή, μή πλήρως ανεπτυγμένη 2φ ροή.
Η προηγούμενη διαδικασία επαναλαμβάνεται συνεχώς για κάθε βήμα μέχρι τέλους της
ολοκλήρωσης. Η εξάρτηση των συντελεστών του συστήματος από τον κορεσμό S0,
προκύπτει επειδή αυτοί έχουν προέλθει από την ομάδα πειραμάτων σταθερών κορεσμών
στον εξομοιωτή.
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Πρέπει εδώ να αναφερθούν και δύο προβλήματα που προέκυψαν καθώς και τα
τεχνάσματα που επινοήθηκαν για την αποφυγή τους.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εκκίνηση της ολοκλήρωσης γίνεται με κατανομές η;
και σ; οι οποίες διαφέρουν σημαντικά από αυτές που αναπτύσσονται σε συνθήκες SSFD.
Ετσι, ο συνδυασμός πολλών μεγάλων γαγγλίων , ο υψηλός ρυθμός σχάσης τους σε
μικρότερα θυγατρικά, σχήμα Α2.5, και ο υψηλός συντελεστής

παγίδευσης που

χαρακτηρίζει τα μικρά γάγγλια, σχήμα Α2.6, μπορεί να οδηγήσει σε τιμές του S0 που να
αγγίζουν τη μονάδα (oil-choking). Αυτό το φαινόμενο εξαρτάται από το πόσο πολύ, η
επιβαλλόμενη κατανομή γαγγλίων στην είσοδο διαφέρει από την κατανομή που
αναπτύσσεται για τις ίδιες συνθήκες SSFD ροής. Σε αυτές τις περιπτώσεις και ιδιαιτέρως
σε αυτές στις οποίες έχουμε υψηλές συγκεντρώσεις μικρών γαγγλίων (ν<5), όλα σχεδόν
τα γάγγλια παγιδεύονται στις πρώτες θέσεις του πορώδους μέσου (κοντά στην είσοδο),
με αποτέλεσμα να έχουμε μια απότομη αύξηση του κορεσμού (S 0 —» 1) λόγω των
εισπιεζομένου ελαίου.
Το πρόβλημα επιλύθηκε με τον ακόλουθο τρόπο. Στην αρχή της ολοκλήρωσης στους
συντελεστές του συστήματος, λ και s,·, επιβάλονται μηδενικές τιμές, ενώ στη συνέχεια
και προοδευτικά με την ολοκλήρωση μέχρι το z « 2 επιβάλονται οι κανονικές τους τιμές
(που προβλέπονται από τον τοπικό κορεσμό, S0). Μια τέτοια προσέγγιση δεν μειώνει
την πιστότητα περιγραφής της φυσικής διεργασίας. Στην περίπτωση ενός πραγματικού
πειράματος το σύστημα προσαρμόζεται στην κατάσταση ενός πολύ υψηλού κορεσμού
και συνεχίζει την εξέλιξη του. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν προσπαθεί κάποιος να
περιγράψει την κατάσταση με ένα πρότυπο (αυτό της δυναμικής γαγγλίων) που δεν έχει
ισχύ για τους πολύ υψηλούς κορεσμούς (S 0 —> 1) που επικρατούν τοπικά και στιγμιαία.
Ο περιορισμός των τιμών των λ' και Sj, που περιγράφηκε παραπάνω, είναι
δικαιολογημένος υπό την έννοια ότι σε περιπτώσεις πολύ υψηλού κορεσμού σε έλαιο η
παγίδευση των γαγγλίων είναι περιορισμένη.
Το δεύτερο πρόβλημα προκύπτει όταν, χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη μέθοδο
ολοκλήρωσης,

δημιουργείται

μια

αριθμητική

αστάθεια

οφειλομένη

στον

όρο

-ni(z)du z i (a)/dz. Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, ο όρος αυτός υπολογίστηκε ως
du „(a)
du,,(a)dS„
- » . M - j ^ — i M - ^ - j f

Al-15

(Al 26)
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Η τοπική τιμή του dS<>/dz υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τις τιμές του S0 στα πενήντα
προηγούμενα σημεία ολοκλήρωσης, μια διαδικασία που δικαιολογείται από το γεγονός
οτι σε ένα πραγματικό σύστημα, το S0 δεν έχει σημαντικές μακροσκοπικές διακυμάνσεις
στη z-διεύθυνση. Χρησιμοποιώντας την προηγούμενη διόρθωση, η λύση είναι αρκετά
σταθερή (κατά την ολοκλήρωση

ο λόγος παροχών ελαίου/νερού παρουσιάζει

διακύμανση περίπου ±0.1%-γύρω από την επιβαλλόμενη τιμή στην είσοδο και για τις
τιμές των παραμέτρων που εξετάσθηκαν).
Οσον αφορά τους χρόνους υπολογισμού, μια τυπική ολοκλήρωση μέχρι το ζ=1000
απασχολεί για περίπου

10

ώρες

τη

CPU της υπολογιστικής

μηχανής που

χρησιμοποιήθηκε (HP Appolo workstation series 700). Εκτός από την άμεση μέθοδο
Runge-Kutta δοκιμάσθηκε και μια ημιέμμεση (semimplicit) μέθοδος ολοκλήρωσης (του
τύπου Bulirsh-Stoer) κατάλληλη για δύσκαμπτα (stiff) συστήματα (Press et al 1992). Και
στις

δύο

μεθόδους,

δοκιμάσθηκαν

αλγόριθμοι

που

πραγματοποιούσαν

είτε

προκαθορισμένη (κατόπιν δοκιμής και σφάλματος), είτε αυτόματη εκλογή του βήματος
ολοκλήρωσης.

Στην

αυτόματη εκλογή

του

βήματος ολοκλήρωσης

οι

λύσεις

παρουσίαζαν μή αποδεκτή αστάθεια και οι αντίστοιχοι αλγόριθμοι απορρίφθηκαν. Οσον
αφορά την προκαθορισμένη εκλογή του βήματος ολοκλήρωσης οι δύο μέθοδοι
ολοκλήρωσης (άμεση και ημιέμμεση για δύσκαμπτα συστήματα) έδωσαν τις ίδιες λύσεις
(μέ αποδεκτές ανοχές) και επέδειξαν παρόμοια συμπεριφορά στις οριακές περιπτώσεις
ισχύος του προτύπου της δυναμικής γαγγλίων. Η ημιέμμεση μέθοδος ολοκλήρωσης
είναι δαπανηρότερη (ως προς τον υπολογιστικό χρόνο) σε σχέση με την άμεση. Ολα τα
προαναφερθέντα προβλήματα πηγάζουν από τη σύζευξη των δύο υποσυστημάτων και
την εξάρτηση των συντελεστών του συστήματος από τη λύση και από το γεγονός οτι
αντίστοιχοι έτοιμοι (canned) κώδικες που χρησιμοποιήθηκαν είναι γενικής χρήσης και
δεν έχουν σχεδιασθεί για τέτοιες εφαρμογές.
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Α2
Συντελεστές του συστήματος
Α2.1

Εισαγωγή

Για την επίλυση των ΕΔΠΓ είναι απαραίτητη η γνώση της ροϊκής συμπεριφοράς κάθε
γαγγλίου ως μέλους του αλληλεπιδρώντος πληθυσμού στον οποίο συμμετέχει. Η ροϊκή
συμπεριφορά των γαγγλίων, χαρακτηρίζεται από τις ταχύτητες τους, τους συντελεστές
σχάσης και παγίδευσης, τον τρόπο σχάσης, την πιθανότητα παγίδευσης ενός
νεοδημιουργηθέντος γαγγλίου, και του μέγιστου μήκους του γαγγλίου, προβεβλημένου
στη μακροσκοπική διεύθυνση ροής, όπως αυτά ορίζονται από τους Ng & Payatakes
(1980), Payatakes (1982), Dias & Payatakes (1986b) και Constantinides & Payatakes
(1996). Ολοι αυτοί οι συντελεστές ονομάζονται συλτελεστές του συστήματος και
εξαρτώνται από τις τιμές του Ca, κ, της διαβροχής (δυναμικές γωνίες επαφής θ^, θ^),
του Co, S w (ή S0), των τοπικών γεωμετρικών και τοπολογικών χαρακτηριστικών του
πορώδους μέσου, και από το μέγεθος, σχήμα και προσανατολισμό του υπό εξέταση
γαγγλίου.

Για

τον

υπολογισμό

αυτών

των

συντελεστών

του

συστήματος,

χρησιμοποιείται ο εξομοιωτής φαινομένων ροής σε μικροκλίμακα, τύπου δικτύου, για
σταθερή διφασική ροή, σε σταθεροποιημένα πορώδη μέσα, ο οποίος αναπτύχθηκε από
τους Constantinides & Payatakes (1996).
Λεπτομερής περιγραφή του εξομοιωτή φαινομένων ροής σε μικροκλίμακα, δίνεται στη
βιβλιογραφία (Constantinides & Payatakes

1996). Για χάρη πληρότητας δίνεται

παρακάτω μια σύντομη περιγραφή του. Το πρότυπο του πορώδους μέσου που
χρησιμοποιείται στον εξομοιωτή, είναι ένα τριδιάστατο δίκτυο μοναδιαίων κελλιών του
τύπου συγκλίνοντος-αποκλίνοντος αυλού, κατάλληλου για συσσωματωμένα πορώδη
μέσα (Constantinides & Payatakes 1989). Για την ανάθεση τιμών στίς διαμέτρους των
θαλάμων και των λαιμών του πορώδους μέσου χρησιμοποιούνται τυπικές πειραματικές
κατανομές του μεγέθους των πόρων από ψαμμίτη Berea (Dullien & Dhawan, 1975). Για
τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, χρησιμοποιήθηκε ένα δίκτυο πόρων από
30x25x5 κόμβους (3000 θαλάμους και -9000 λαιμούς) με πορώδες ε=0.22, μήκος
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σταθεράς δικτύου £ =73.1μπι και μέσο μέγεθος στοιχειώδους κενού όγκου (Conceptual
Elemental Void Space) VCEVS = 8.6lxlΟ4 μιτι3. Κάτω από συνθήκες έρπουσας ροής, το
πρόβλημα της διφασικής ροής επιλύεται με μια τυποποιημένη ανάλυση δικτύου (Dias
& Payatakes 1986a, 1986b και Constantinides & Payatakes 1996). Μια τυπική
εξομοίωση δυναμικής γαγγλίων μόνιμης κατάστασης, ξεκινά με την τοποθέτηση
γαγγλίων σταθερού αρχικού όγκου και τυχαίας μορφής σε τυχαίες θέσεις στο δίκτυο,
μέχρι να αποκατασταθεί ένας προκαθορισμένος κορεσμός σε πετρέλαιο, 80,..ενώ..το
υπόλοιπο πορώδες δίκτυο πληρούται με νερό. Κατόπιν, επιβάλλεται μια μακροσκοπική
διαφορά πίεσης, έτσι ώστε ο τριχοειδής αριθμός να πάρει μια προκαθορισμένη τιμή,
και τα γάγγλια αφήνονται να κινηθούν και να αλληλεπιδράσουν. Οι συνοριακές
συνθήκες στις παράλληλες με τη μακροσκοπική ροή πλευρές του πορώδους δικτύου,
είναι περιοδικές. Τα γάγγλια που αφήνουν το δίκτυο κατάντη υποχρεωτικά
επανεισάγονται στο δίκτυο ανάντη (για λεπτομέρειες,

βλέπε Constantinides &

Payatakes 1996). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια κατά κάποιο τρόπο
περιοδικότητα στη διεύθυνση της ροής και διατηρείται περίπου σταθερός ο κορεσμός
σε πετρέλαιο, S0, και ο τριχοειδής αριθμός, Ca. Οι κινήσεις και οι αλληλεπιδράσεις του
πληθυσμού των γαγγλίων

μετά από κάποιο χρονικό

διάστημα μπορούν να

χαρακτηρισθούν ως δυναμική γαγγλίων μόνιμης κατάστασης. Οταν επιτευχθούν
συνθήκες μόνιμης κατάστασης, κάθε γάγγλιο ταυτοποιείται και παρακολουθείται, και
καταγράφεται η μετοίκηση του μέχρι να συμβεί κάποιο καταστροφικό γεγονός (σχάση,
παγίδευση, συνένωση). Κάθε εξομοίωση διαρκεί αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να
καταχωρηθούν στατιστικώς επαρκή στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται στον
υπολογισμό των συντελεστών του συστήματος. . Τα διαστήματα εμπιστοσύνης (για
επίπεδο εμπιστοσύνης 95%) αυξάνουν με την αύξηση του ν, διότι οι πληθυσμοί των
γαγγλίων απαρτίζονται κυρίως από σχετικά μικρά γάγγλια. Για κάθε ομάδα δεδομένων
(ως προς κ) επιλέγεται μια κατάλληλη αναλυτική συνάρτηση έστω την f(v;a), στην
?

οποία υπεισέρχονται κάποιοι συντελεστές Q. Ο υπολογισμός των συντελεστών Ci της
συνάρτησης, για κάθε σταθερό κορεσμό S„, γίνεται με τη μέθοδο των ελαχίστων
τετραγώνων παίρνοντας υπόψη και τις διασπορές των 'πειραματικών' σημείων. Στη
συνέχεια, υπολογίζεται μια αναλυτική συνάρτηση (συνήθως πολυωνυμική) για κάθε
συντελεστή Q, που περιγράφει την εξάρτηση αυτού του συντελεστή από τον κορεσμό
S0. Οι παραπάνω συναρτήσεις χρησιμοποιούνται στην επίλυση των ΕΔΠΓ. Η
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συγκεκριμένη μορφή π.χ. f(v;Cj(S0),a), i= 1,2,3,4, στην οποία οι συντελεστές Q είναι
αναλυτικές συναρτήσεις του κορεσμού S0, επιλέχθηκε διότι πρέπει να υπάρχει συνεχής
και ομαλή (πρώτη παράγωγος ως προς S0 συνεχής) μεταβολή της u z ως προς τον
κορεσμό S0. Αυτό απαιτείται κατά την επίλυση του SSnonFD προβλήματος όπου οι
συντελεστές του συστήματος εξαρτώνται έμμεσα από τη λύση (μέσω των συνεχώς
αναπροσαρμοζόμενων συνθηκών ροής).

Α2.2

Ταχύτητες γαγγλίων, uz(v;a)

Από τις σημαντικότερες παραμέτρους για τη μελέτη του φαινομένου της δυναμικής
γαγγλίων, είναι η ταχύτητα κάθε γαγγλίου. Λόγω του συγκλίνοντος-αποκλίνοντος
χαρακτήρα των μικροκαναλιών ροής στο δίκτυο και της τυχαιότητας του πορώδους
μέσου, η ταχύτητα κάθε γαγγλίου, ïïg, μεταβάλλεται με το χρόνο και την τοπική
γεωμετρία (Dias & Payatakes 1986b; Hinkley et al. 1987). Ετσι, η ταχύτητα του
γαγγλίου εκφράζεται μέσω της χρονομέσης ταχύτητας με την οποία το κέντρο μάζας
του γαγγλίου μετοικάζει κατάντη, ïïc. Για γάγγλια συγκεκριμένου μεγέθους, η
χρονομέση ταχύτητα εξαρτάται από το αρχικό σχήμα και προσανατολισμό του
γαγγλίου (κατά τη στιγμή της δημιουργίας του), την τοπική γεωμετρία του πορώδους
μέσου και την κατανομή των δύο φάσεων στη γειτονική του περιοχή. Επομένως, η
υπολογισμένη μέση χρονομέση ταχύτητα των ν-γαγγλίων, ïïz, είναι ο μέσος όρος των
ταχυτήτων όλων των μετοικήσεων των ν-γαγγλίων που πραγματοποιήθηκαν στο
χρονικό διάστημα στο οποίο επικρατούσαν συνθήκες μόνιμης κατάστασης, δηλαδή
u z = (u g y. Η ανηγμένη έκφραση, για την μέση χρονομέση ταχύτητα των γαγγλίων
είναι ιιΖ = ϋ ζ ε / υ ν ν . Η τιμή u z εκφράζει την σχετική ταχύτητα των γαγγλίων σχετικά με
την εσωτερική ταχύτητα του νερού, υ ι ν / ε , που θα ανεπτύσσετο στο ίδιο πορώδες
δίκτυο και με τον ίδιο Ca, απουσία ελαίου ( S w —»1 ). Η εξάρτηση της ανηγμένης
ταχύτητας uz από το μέγεθος ν των γαγγλίων και τις συνθήκες ροής, φαίνεται στα
διαγράμματα των σχημάτων Α2.1-Α2.3, που ακολουθούν.
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Σχήμα A2.1 Εξάρτηση της αδιάστατης ταχύτητας, uz(v), των γαγγλίων από
το μέγεθος τους , για διάφορους κορεσμούς, S0. Τα σημεία αποτελούν
τα αποτελέσματα των αριθμητικών πειραμάτων με κ=θ'66, Ca=10'4 και
Co=0.15. Οι διακεκομένες καμπύλες αποτελούν τις προσαρμογές των
σημείων για κάθε κορεσμό, ενώ οι κλιμακωτές γραμμές αποτελούν τις
ενιαίες προσαρμογές για όλους τους κορεσμούς (όπως περιγράφεται στο
πρωτόκολλο υπολογισμού).
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Σχήμα A2.2 Εξάρτηση της αδιάστατης ταχύτητας, uz(v), των γαγγλίων από
το μέγεθος τους , για διάφορους κορεσμούς, S0. Τα σημεία αποτελούν
τα αποτελέσματα των αριθμητικών πειραμάτων με κ=1.45, Ca=10'4 και
Co=0.15. Οι διακεκομένες καμπύλες αποτελούν τις προσαρμογές των
σημείων για κάθε κορεσμό, ενώ οι κλιμακωτές γραμμές αποτελούν τις
ενιαίες προσαρμογές για όλους τους κορεσμούς (όπως περιγράφεται στο
πρωτόκολλο υπολογισμού).
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Σχήμα A2.3 Εξάρτηση της αδιάστατης ταχύτητας, u2(v), των γαγγλίων από
το μέγεθος τους , για διάφορους κορεσμούς, S0. Τα σημεία αποτελούν
τα αποτελέσματα των αριθμητικών πειραμάτων με κ=3.35, Ca=1.0"4 και
Co=0.15. Οι διακεκομένες καμπύλες αποτελούν τις προσαρμογές των
σημείων για κάθε κορεσμό, ενώ οι κλιμακωτές γραμμές αποτελούν τις
ενιαίες προσαρμογές για όλους τους κορεσμούς (όπως περιγράφεται στο
πρωτόκολλο υπολογισμού).
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Οι αναλυτικές εκφράσεις που υπολογίσθηκαν για τις ταχύτητες των γαγγλίων και οι
οποίες χρησιμοποιήθηκαν στην επίλυση των ΕΔΠΓ καταγράφονται στο παράρτημα
ΑΙΑ
Για σχετικά υψηλές τιμές S0 (So=0.7) ο πληθυσμός των γαγγλίων είναι αρκετά πυκνός
και η περιεκτικότητα σε νερό σχετικά χαμηλή με αποτέλεσμα η ισοδύναμη εσωτερική
(interstitial) ταχύτητα, του νερού U w /ε στο πορώδες μέσο απουσία ελαίου να είναι
μικρή. Επακόλουθο των παραπάνω είναι η ανηγμένη ταχύτητα u z (αδιαστατοποιημένη
ως προς U w /8) να είναι υνμηλή. Το αντίθετο συμβαίνει στην περίπτωση χαμηλών
τιμών S0 (π.χ. So=0.3).
Παρατηρώντας κάποιος αυτά τα διαγράμματα μπορεί να δικαιολογήσει την
πολυπλοκότητα της συνάρτησης προσαρμογής που επιλέχθηκε για τις περιπτώσεις κ>1.
Σε αντίθεση με την περίπτωση κ<1, για κ>1 υπάρχει μια έντονη αυξομείωση της
ταχύτητας στην περιοχή των μικρών γαγγλίων (0<ν<10). Επίσης κάποιος μπορεί να
παρατηρήσει οτι για ορισμένες τιμές του S0 οι προσαρμογές δεν είναι τόσο καλές η θα
μπορούσαν να έχουν γίνει με απλούστερες προσεγγίσεις ή ακόμα να είχαμε τμηματικές
προσεγγίσεις

ως προς το μέγεθος των γαγγλίων. Επ'αυτού υπενθυμίζεται οτι

χρησιμοποιείται ενιαίος τύπος συνάρτησης προσαρμογής για κάθε κ, έτσι ώστε να
υπάρχει συνεχής μεταβολή του uz(v) για κάθε μέγεθος ν ως προς S0.
Η επίδραση του λόγου ιξωδών, κ, στην ανηγμένη ταχύτητα των γαγγλίων και για τους
ίδιους κορεσμούς, παρουσιάζεται στα διαγράμματα του σχήματος Α2.4,

που

ακολουθεί. Είναι αναμενόμενο το γεγονός ότι με την αύξηση του λόγου κ (αύξηση του
σχετικού ιξώδους του ελαίου) μειώνεται η ανηγμένη ταχύτητα uz των γαγγλίων.
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Σχήμα A2.4 Επίδραση του λόγου ιξωδών, κ, στην αδιάστατη ταχύτητα uz(v)
των γαγγλίων, για διάφορους κορεσμούς S0. Τα σημεία αποτελούν τις
ενιαίες προσαρμογές των αριθμητικών πειραμάτων με Ca=l(L4 και
Co=0.15.
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Α2.3

Συντελεστές παγίδευσης, X(v;a) και σχάσης, φ(ν;α)

Οι συντελεστές παγίδευσης, λ', και σχάσης, φ ' , έχουν ορισθεί ( Payatakes et al. 1980)
ως ακολούθως:
1 Αι

n dz

.

Αι
11 δη

λόγω παγίδευσης

(Α2 1)
λόγω σχάσης

όπου n είναι ο αριθμός γαγγλίων και —
δζ

η απώλεια γαγγλίων ανα μονάδα μήκους
λογω(Ε)

λόγω καταστροφικού συμβάντος (Ε).
Για τον υπολογισμό αυτών των συντελεστών

χρησιμοποιούνται στοιχεία που

περιέχονται σε αρχεία τα οποία δημιουργεί ο εξομοιωτής. Σε όλη τη διάρκεια της
εξομοίωσης κατά την οποία έχουν επιτευχθεί συνθήκες μόνιμης κατάστασης,
καταγράφονται σε αρχεία, δεδομένα σχετικά με τις μεταβολές που παρατηρούνται σε
κάθε ταυτοποιημένο γάγγλιο. Σε ένα αρχείο καταγράφονται κατά τη διάρκεια της
εξομοίωσης το μέγεθος του γαγγλίου σαν πολλαπλάσιο του VCEVS και το μήκος
μετοίκησης (migration length) σαν πολλαπλάσιο της σταθεράς του δικτύου ( Ι ), κατά
τη στιγμή της παγίδευσης του. Σε άλλο αρχείο καταγράφονται αντίστοιχα το μέγεθος
του μητρικού γαγγλίου (parent ganglion volume), το μήκος μετοίκησης αυτού μέχρι τη
στιγμή της σχάσεως του και το μέγεθος του μικρότερου εκ των δύο θυγατρικών
γαγγλίων-θραυσμάτων

(daughter

ganglia)

που προέκυψαν.

Σε τρίτο

αρχείο

καταγράφονται το μέγεθος του γαγγλίου που εξακολουθεί να κινείται και το μέχρι
εκείνη τη στιγμή μήκος μετοίκησης. Πρέπει να σημειωθεί οτι κάθε γάγγλιο ελέγχεται
πρώτα αν είναι παγιδευμένο οπότε καταγράφεται ως τέτοιο, κατόπιν αν μόλις έχει
υποστεί σχάση και τέλος στην περίπτωση που οι δύο προηγούμενοι έλεγχοι αποβούν
αρνητικοί καταγράφεται ως κινούμενο.
Στη συνέχεια πραγματοποιείται ανάγνωση των αρχείων και καταγράφεται το πλήθος
των συμβάντων σε κλάσεις κατά μέγεθος γαγγλίων (πολλαπλασίων του VCEVS) και
μήκος μετοίκησης αυτών (σε πολλαπλάσια του £/ΐ0 ) σε μορφή πινάκων. Πιο
συγκεκριμένα καταγράφεται ένας πίνακας με τις απαριθμήσεις των σχάσεων, ένας
πίνακας, με τις απαριθμήσεις των παγιδεύσεων, και τέλος, ένας πίνακας με τις
απαριθμήσεις της διατήρησης της κίνησης. Η χρήση των πινάκων δικαιολογείται ως
εξής. Για μια δεδομένη ομάδα τιμών των παραμέτρων ροής καταγράφονται για κάθε
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κλάση το πλήθους των γαγγλίων που υπέστησαν κάποια μεταβολή για κάθε μήκος
μετοίκησης, μέχρι τη στιγμή κάποιου καταστροφικού γεγονότος (παγίδευση, σχάση ή
συνένωση).

Υπερθέτοντας τα επίπεδα εκκίνησης

θεωρώντας το

σύνολο

των

όλων των

αποτελεσμάτων, υπολογίζονται

μετοικήσεων και
οι

αλλαγές

στις

πληθυσμιακές συγκεντρώσεις κάθε κλάσης γαγγλίων. Παράλληλα κρατούνται στοιχεία
για τον προσδιορισμό, κατόπιν στατιστικής επεξεργασίας, των μέσων τιμών, των
διαστημάτων εμπιστοσύνης και των διασπορών των δειγμάτων για κάθε κλάση
μεγέθους και για κάθε κλάση μήκους μετοίκησης. Οι προηγούμενοι πίνακες
χρησιμοποιούνται στον προσδιορισμό των μεταβλητών χ,ψ,ω που ορίζονται παρακάτω
(Dias & Payatakes 1986b):
_ αριθμός ν - γαγγλίων που κινούνται στη θέση z
αρχικός αριθμός ν - γαγγλίων

ψ=

αριθμός ν - γαγγλίων που παγιδεύθηκαν στο διάστημα (ζ ± — Δζ)
2
αρχικός αριθμός ν - γαγγλίων

αριθμός ν - γαγγλίων που έσπασαν στο διάστημα (ζ ± — Δζ)
α> =
•
αρχικός αριθμός ν - γαγγλίων

(^3)

(Α2 4)

Το πλήθος των γαγγλίων συγκεκριμένου μεγέθους που κινούνται, παγιδεύονται και
σπάνε, κατά μήκος του ζ , λαμβάνονται από τις κατάλληλες θέσεις των αντιστοίχων
πινάκων. Δεδομένης της μικρής διαμέρισης σε Δζ = t/lO, οι τιμές των χ, ( ψ ^ / Δ ζ )
και (ωί/Αζ ), μπορεί να θεωρηθεί οτι είναι οι τοπικές "πειραματικές" τιμές των (n/n0),
(σ£/δη ο ) και φ£/δη0)

αντίστοιχα. Με τον παραπάνω ορισμό και τη φυσική σημασία

των χ,ψ και ω, δικαιολογείται και η ταξινόμηση των δεδομένων σε κλάσειςπολλαπλάσια του jß/lO. Πρέπει να σημειωθεί εδώ οτι η διαμέριση σε ^/ΐΟ επιλέχθηκε
ως η βέλτιστη από μια σειρά δοκιμών με διάφορες διαμερίσεις όπως οι ί , i/5,

£/\0,

7/20, 7/50 και 1/\ 00.
Σχεδιάζοντας τους λογαρίθμους των (ψ(?/Δζ) και (ω(?/Δζ) έναντι το» ζ/ £ και
κάνοντας μια απλή προσαρμογή μπορούμε να υπολογίσουμε τις τιμές των λ' = λ£ και
φ' = φ£. Στην παρούσα εργασία αγνοήθηκε η εξάρτηση των λ και φ από το μήκος
μετοίκησης και χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή τους, ως προς το μήκος, για κάθε κλάση
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μεγέθους γαγγλίων. Αυτή η μέση τιμή υπολογίζεται ως λ(ν;α) = (λ'(ζ,ν;α)) και
(p(v;a)= ((p'(z,v;a)), όπου βεβαίως έχουν ζυγιστεί οι τιμές των λ ' κ α ι φ' με τον
αριθμό των γαγγλίων σε κάθε θέση z (αντίστοιχα ψ και ω).
Σχετικά με την εύρεση ενός γενικού νόμου για την εξάρτηση των συντελεστών λ και φ
από το μέγεθος των γαγγλίων και τον κορεσμό σε πετρέλαιο, ακολουθήθηκε η ίδια
πρακτική που περιγράφεται στο πρωτόκολο υπολογισμού, το σχετικό με τους
συντελεστές του συστήματος. Στα σχήματα Α2.5

και Α2.6

που ακολουθούν

παρουσιάζεται η εξάρτηση των συντελεστών σχάσης και παγίδευσης από το μέγεθος
των γαγγλίων για διάφορους κορεσμούς και για τους τρείς λόγους ιξωδών, ενώ οι
αναλυτικές εκφράσεις που υπολογίσθηκαν για τους συντελεστές παγίδευσης και
σχάσης και οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στην επίλυση των εξισώσεων δυναμικής
πληθυσμού γαγγλίων καταγράφονται στο παράρτημα ΑΙ.4
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Σχήμα A2.5 Επίδραση του λόγου ιξωδών, κ, στο μέσο αδιάστατο
συντελεστή σχάσης, φ(ν), των γαγγλίων, για διάφορους κορεσμούς S0.
Τα σημεία αποτελούν τις ενιαίες προσαρμογές των 'αριθμητικών
πειραμάτων με Ca=10"4 και Co=0.15.
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Σχήμα A2.6 Επίδραση του λόγου ιξωδών, κ, στο μέσο αδιάστατο
συντελεστή παγίδευσης, λ(ν), των γαγγλίων, για διάφορους κορεσμούς
S0. Τα σημεία αποτελούν τις ενιαίες προσαρμογές των αριθμητικών
4
πειραμάτων με Ca=10' και Co=0.15.
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Α2.4

Τρόπος σπασίματος, W(w,v;a)

Μια άλλη σημαντική παράμετρος στη δυναμική πληθυσμού γαγγλίων και η οποία
επηρεάζει την εξέλιξη του φαινομένου, είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η δυαδική
θραύση των γονικών γαγγλίων σε θυγατρικά. Εκφράζεται ως συντελεστής του
συστήματος μέσω της πιθανότητας του τρόπου σχάσης, ενός w-γαγγλίου σε ένα νγάγγλιο και ένα συμπληρωματικό (νν-ν)-γάγγλιο, W(w,v,a). Ο υπολογισμός του
W(w,v,a) γίνεται μέσω μιας απλής διαδικασίας. Για κάθε κλάση μεγέθους των γονικών
γαγγλίων

απαριθμούνται τα γεγονότα

σχάσης

αυτών

και ταξινομούνται τα

αποτελέσματα κάθε συμβάντος κατά κατηγορία μεγέθους θυγατρικών γαγγλίων. Τέλος
ο λόγος των πληθυσμών κάθε κλάσης των θυγατρικών ν-γαγγλίων προς τον πληθυσμό
των γονικών τους, w-γαγγλίων, δίνει την μέση τιμή του W(w,v,a)Av. Τυπικά
αποτελέσματα για διάφορες συνθήκες ροής παρουσιάζονται στα επόμενα διαγράμματα.
Τα "πειραματικά" σημεία από τον εξομοιωτή προσεγγίστηκαν με μέθοδο ελαχίστων
τετραγώνων με συναρτήσεις της μορφής W(w,v,a) = C,(w,a)vexp[-C 2 (w,a)vj, για
κάθε κλάση γονικού νν-γαγγλίου. Οι συντελεστές Ci(w,a) και C2(w,a) απεδείχθη οτι
έχουν αμελητέα εξάρτηση από το λόγο ιξωδών, κ, των δύο φάσεων και έτσι στις
ολοκληρώσεις των ΕΔΠΓ χρησιμοποιήθηκε η ίδια συνάρτηση W(w,v,a) για όλες τις
περιπτώσεις κ. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και σε εξομοιώσεις μοναχικών
γαγγλίων που έχουν γίνει στο παρελθόν από τους Dias & Payatakes (1986b). Η
προσαρμοσμένη στα αποτελέσματα του εξομοιωτή συνάρτηση για το W(w,v,a)
παρουσιάζεται στο σχήμα Α2.7, που ακολουθεί, ενώ οι αναλυτική έκφραση του
W(w,v;a) που χρησιμοποιήθηκε στην επίλυση των εξισώσεων δυναμικής πληθυσμού
γαγγλίων παρουσιάζεται στο παράρτημα ΑΙ.4
Από το σχήμα Α2.7 μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει δύο διαφορετικούς τύπους σχάσης
οι οποίοι έχουν αναφερθεί και περιγραφεί με λεπτομέρεια στο παρελθόν (Payatakes &
Dias 1984). Στα μικρά γάγγλια (ν<10) παρατηρείται το φαινόμενο, κυρίως, της
δυναμικής σχάσης (dynamic breakup) και τα προκύπτοντα θυγατρικά γάγγλια έχουν
περίπου το ίδιο μέγεθος. Σχετικά μεγάλα γάγγλια σπάνε κυρίως λόγω εντομικής
αποκοπής (pinch-off) και τα δύο θυγατρικά γάγγλια έχουν σημαντικά διαφορετικά
μεγέθη.
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Σχήμα A2.7 Περιγραφή του τρόπου σχάσης ενός w-γαγγλίου σε ένα νγάγγλιο και το συμπληρωματικό του, (νν-ν)-γάγγλιο, μέσω της
συνάρτησης πιθανότητας W(w,v), για τριχοειδή αριθμό Ca=10"4. Ο
τρόπος σχάσης είναι ανεξάρτητος του λόγου ιξωδών.
Για την πιθανότητα W(w,v,a), εφ'όσον θεωρούμε δυαδική θραύση, ισχύει οτι
W(w,v) = W(w,w-v)

(Α2 5)

Jw(w,v)dv = l

(Α2 6)

και

Είναι επόμενο, για τη διακριτοποιημένη έκφραση (συνάρτηση πιθανότητας) Wji(a) της
πιθανότητας W(w,v;a), να ισχύουν τα παρακάτω:
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j-i

W21 = W31 + W 32 = W4, + W42 + W 4 3 = WSI + W 52 + W 53 + W J 4 =....= Σ Wji =2 (A2 7)
i=1

Wji^W^

(A2 8)

με άμεσο επακόλουθο οτι
XWJS=1

αν j=2k+l

,=

M
'
j
I W r l + j W ^

(A2 9)
αν j=2k

Οι παραπάνω σχέσεις είναι απαραίτητες και χρησιμοποιούνται στο παράρτημα ΑΙ.3
όπου αποδεικνύεται η 1-γραμμική εξάρτηση των διακριτοποιημένων εξισώσεων
δυναμικής πληθυσμού γαγγλίων για την περίπτωση SSFD ροής.
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Α2.5

Πιθανότητα παγίδευσης ενός νεοδημιουργηθέντος γαγγλίου, s(v;a)

Σε ένα γάγγλιο που δημιουργείται από τη σχάση ενός μητρικού γαγγλίου ή από τη
συνένωση δύο γαγγλίων, δύο είναι τα πιθανά ενδεχόμενα: κινητοποίηση ή παγίδευση.
Το ενδεχόμενο της παγίδευσης εκφράζεται από την πιθανότητα παγίδευσης, s(v,a).
Υπάρχει σημαντική'-.διαφορά ανάμεσα στο συντελεστή παγίδευσης, λ, και στην
πιθανότητα παγίδευσης, s. Ο συντελεστής παγίδευσης λ, δρά άμεσα στον πληθυσμό
των κινουμένων γαγγλίων ενώ η πιθανότητα παγίδευσης s, δρά έμμεσα (δρά άμεσα
στον πληθυσμό των νεοδημιουργηθέντων γαγγλίων). Η σχετική τους δυνατότητα να
μεταφέρουν τον πληθυσμό των γαγγλίων προς την κατάσταση παγίδευσης, εξαρτάται
από τον μέγεθος του πληθυσμού στον οποίο επιδρούν.
Τυπικά αποτελέσματα της πιθανότητας παγίδευσης νεοδημιουργηθέντων γαγγλίων, s,
ώς συνάρτηση του μεγέθους ν και του κορεσμού Sw (ή S0) παρουσιάζονται στο σχήμα
Α2.8, που ακολουθεί. Η πιθανότητα παγίδευσης s, είναι αύξουσα συνάρτηση του S w
και του κ, όπως συμβαίνει και με το συντελεστή παγίδευσης, λ. Οι αναλυτικές
εκφράσεις του s καταγράφονται στο παράρτημα ΑΙ.4.
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Σχήμα A2.8 Επίδραση του λόγου ιξωδών, κ, στην πιθανότητα παγίδευσης
s(v) νεοδημιουργηθέντων γαγγλίων, για διάφορους κορεσμούς S0. Τα
σημεία αποτελούν τις ενιαίες προσαρμογές των αριθμηχικών
πειραμάτων με Ca^lO"4 και Co=0.15.
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Α2.6

Μέγιστο, προβεβλημένο στη

μακροσκοπική διεύθυνση ροής, μήκος

γαγγλίου, Lg(v;a)
Το μέγιστο, προβεβλημένο στη μακροσκοπική διεύθυνση ροής, ανηγμένο μήκος
γαγγλίου, Lg, χρησιμοποιείται στο πρότυπο του υπολογισμού των ρυθμών σύγκρουσης
μεταξύ γαγγλίων (βλέπε επόμενη παράγραφο) και αποτελεί μια σαφή ένδειξη του
σχήματος που παίρνουν τα γάγγλια,αλλά και του τρόπου με τον οποίο κινούνται. Τα
αποτελέσματα του εξομοιωτή έδειξαν οτι το Lg μειώνεται με την αύξηση του κ για
γάγγλια του ιδίου μεγέθους

και για τις ίδιες τιμές των παραμέτρων ροής

(Constantinides & Payatakes 1996) όπως φαίνεται στα επόμενα σχήματα Α2.9, Α2.10
και Α2.11. Για κ<1, τα γάγγλια παρουσιάζουν την τάση να επιμηκύνονται και να
ευθυγραμμίζονται με τη μακροσκοπική διεύθυνση της ροής. Αυτή η τάση είναι
χαρακτηριστικό της δυναμικής εκτόπισης γαγγλίων (αντίθετα με την ημιστατική
εκτόπιση), η οποία είναι και ο κυρίαρχος τύπος εκτόπισης λόγω της σχετικά υψηλής
τιμής του τριχοειδούς αριθμού (Ca=10"4). Ετσι, για κ<1, το μήκος L g είναι σχετικά
μεγάλο. Για κ>1, τα γάγγλια παρουσιάζουν την τάση να ακολουθούν μονοπάτια
αποτελούμενα από μεγάλους πόρους, έτσι ώστε να ελαττώσουν τις ιξώδεις τριβές.
Αυτή η τάση αυξάνεται με την αύξηση του λόγου κ. Ετσι το Lg ελαττώνεται όσο το κ
αυξάνεται. Η εξάρτηση του L g από τον κορεσμό S0 είναι πιο περίπλοκη. Από τη μια,
όσο το So μειώνεται, η εσωτερική (interstitial) ταχύτητα του νερού και οι τοπικές
πτώσεις πιέσεως αυξάνονται, ενισχύοντας το δυναμικό χαρακτήρα της εκτόπισης των
γαγγλίων, με αποτέλεσμα την αύξηση της τάσης των γαγγλίων να επιμηκύνονται και να
προσανατολίζονται παράλληλα με τη μακροσκοπική διεύθυνση της ροής. Από την
άλλη, όσο το S0 αυξάνεται, τα γάγγλια δεν κινούνται μόνο παράλληλα με τη
μακροσκοπική διεύθυνση της ροής αλλά επίσης και σε άλλες διευθύνσεις λόγω της
υψηλής πυκνότητας του πληθυσμού. Αποτέλεσμα αυτής της κίνησης είναι η μείωση
του προβεβλημένου μήκους Lg με την αύξηση του S0. Οταν ο πρώτος μηχανισμός
κυριαρχεί, το L g είναι αύξουσα συνάρτηση του S0. Αυτή η συμπεριφορά παρατηρείται
σε γάγγλια μεγέθους ν<15. Το μήκος Lg των μεγαλυτέρων γαγγλίων επηρεάζεται και
από τους δύο μηχανισμούς. Στα διαγράμματα του σχήματος Α2.12 απεικονίζονται οι
καμπύλες των αναλυτικών εκφράσεων για το Lg και οι επιδράσεις των S0 και κ σε αυτό.
Οι αναλυτικές εκφράσεις καταγράφονται στο παράρτημα ΑΙ.4.
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Ca = ΙΟ"4
Co = 0.15
κ = 0.66

Lg(v) = C j V C 2

Σχήμα Α2.9 Εξάρτηση του αδιάστατου προβεβλημένου στη μακροσκοπική
διεύθυνση της ροής μήκος, Lg(v), των γαγγλίων από το μέγεθος τους,
για διάφορους κορεσμούς, S„. Τα σημεία αποτελούν τα, αποτελέσματα
των αριθμητικών πειραμάτων με κ=.66, Ca=10-4 και Co=0.15. Οι
συνεχείς καμπύλες αποτελούν τις προσαρμογές των σημείων για^κάθε
κορεσμό, ενώ οι κλιμακωτές γραμμές αποτελούν τις ενιαίες
προσαρμογές για όλους τους κορεσμούς (όπως περιγράφεται στο
πρωτόκολλο υπολογισμού).
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Σχήμα A2.10 Εξάρτηση του αδιάστατου προβεβλημένου στη μακροσκοπική
διεύθυνση της ροής μήκος, Lg(v), των γαγγλίων από το μέγεθος τους ,
για διάφορους κορεσμούς, S0. Τα σημεία αποτελούν τα αποτελέσματα
των αριθμητικών πειραμάτων με κ=1.45, Ca=10"4 και Co=0.15. Οι
συνεχείς καμπύλες αποτελούν τις προσαρμογές των σημείων για κάθε
κορεσμό, ενώ οι κλιμακωτές γραμμές αποτελούν τις ενιαίες
προσαρμογές για όλους τους κορεσμούς (όπως περιγράφεται στο
πρωτόκολλο υπολογισμού).
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Σχήμα A2.11 Εξάρτηση του αδιάστατου προβεβλημένου στη μακροσκοπική
διεύθυνση της ροής μήκος, Lg(v), των γαγγλίων από j o μέγεθος τους ,
για διάφορους κορεσμούς, S0. Τα σημεία αποτελούντα αποτελέσματα
των αριθμητικών πειραμάτων με κ=3.35, Ca=10"4 και Co=0.15. Οι
συνεχείς καμπύλες αποτελούν τις προσαρμογές των σημείων για κάθε
κορεσμό, ενώ οι κλιμακωτές γραμμές αποτελούν τις ενιαίες
προσαρμογές για όλους τους κορεσμούς (όπως περιγράφεται στο
πρωτόκολλο υπολογισμού).
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Σχήμα Α2.12 Επίδραση του λόγου ιξωδών, κ, στο αδιάστατο προβεβλημένο
στη μακροσκοπική διεύθυνση της ροής μήκος, Lg(v), των γαγγλίων., για
διάφορους κορεσμούς S0. Τα σημεία αποτελούν τις ενιαίες προσαρμογές
των αριθμητικών πειραμάτων με Ca=10" και Co=0.15.
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Ρυθμοί σύγκρουσης μεταξύ γαγγλίων, R,J(v,w)

Οι ρυθμοί σύγκρουσης μεταξύ γαγγλίων αποτελούν μια πολύ σημαντική παράμετρο
που επηρεάζει την εξέλιξη ενός πληθυσμού γαγγλίων. Στις ΕΔΠΓ υπεισέρχονται με τη
μορφή πυρήνων στα ολοκληρώματα των μη γραμμικών όρων των εξισώσεων. Εχουν
την ίδια φυσική οντότητα· με τους συντελεστές του συστήματος όσον αφορά την
περιγραφή σε μεσοσκοπική κλίμακα φαινομένων μικροκλίμακας. Στο πλαίσιο της
παρούσας εργασίας

αναπτύχθηκε ένα νέο

πρότυπο πρόβλεψης

τών

ρυθμών

σύγκρουσης μεταξύ γαγγλίων διαφορετικού μεγέθους. Το πρότυπο αυτό αποτελεί
προέκταση και γενίκευση του αρχικώς προταθέντος προτύπου των Payatakes et al
(1980), και εφαρμόζεται το ίδιο καλά για αραιούς αλλά και για πυκνούς πληθυσμούς
γαγγλίων. Οι Payatakes et al (1980) θεώρησαν οτι τα γάγγλια κατά την μετοίκηση τους
στο πορώδες μέσο καταλαμβάνουν ισοδύναμο χώρο με αυτόν μιας σφαίρας
κατάλληλης διαμέτρου και η ανάλυση τους αναφερόταν σε αραιούς πληθυσμούς
γαγγλίων και είναι όμοια με αυτήν της εκτιμήσεως της μέσης ελεύθερης διαδρομής
μορίου σε ένα αέριο. Σε πραγματοποιηθέντα πειράματα (Rapin, 1980, Hinkley, 1981,
Avraam et al, 1994) αλλά και σε αριθμητικές εξομοιώσεις (Constantinides & Payatakes,
1996) φαίνεται καθαρά ότι τα γάγγλια έχουν την τάση να αποκτούν ένα μακρύ και
λεπτό σχήμα προσανατολισμένο στη μακροσκοπική διεύθυνση της ροής τουλάχιστον
όσον αφορά τα μεγάλα γάγγλια. Ετσι κάθε γάγγλιο θεωρείται οτι καταλαμβάνει έναν
ισοδύναμο παραλληλεπίπεδο χώρο με τον άξονα της μεγαλύτερης

διάστασης

παράλληλο στη μακροσκοπική διεύθυνση της ροής (z-διεύθυνση). Το μήκος του
παραλληλεπιπέδου στη ζ-διεύθυνση ισούται με την προβολή του μέσου μέγιστου
μήκους, Lg, στη μακροσκοπική διεύθυνση της ροής, των γαγγλίων του συγκεκριμένου
όγκου. Αυτό το μήκος, Lg, είναι ένας συντελεστής του συστήματος που εξαρτάται από
τις παραμέτρους του συστήματος και υπολογίζεται κάνοντας χρήση του εξομοιωτή
δικτύου (βλέπε προηγούμενη παράγραφο). Το παραλληλεπίπεδο έχει τετραγωνική
διατομή με διάσταση ακμής, bv, b,. = J v / L g
το

ισοδύναμο

του

παραλληλεπίπεδο

, έτσι ώστε το υπό εξέταση γάγγλιο και

να έχουν

ίσους

όγκους

Η παραπάνω

προτυποποίηση συμπεριλαμβάνει και τα μικρά γάγγλια τα οποία βεβαίως έχουν πολύ
μικρό μήκος. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι το προαναφερόμενο παραλληλεπίπεδο δεν
περιβάλει το γάγγλιο (σε αυτήν την περίπτοοση θα έπρεπε να είναι αυξημένο κατά 1/ε),
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αλλά είναι μια περιοχή στην οποία οτιδήποτε εισχωρήσει θεωρείται ότι συγκρούεται με
το γάγγλιο. Ας προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε τον αδιάστατο ρυθμό σύγκρουσης
μεταξύ δύο κινουμένων γαγγλίων και συγκεκριμένα ενός ν- και ενός νν-γαγγλίου,
Rn(v,w)AvAw, υποθέτοντας οτι ο αριθμός των ν-γαγγλίων είναι μεγαλύτερος του
αριθμού των w-γαγγλίων ανά μονάδα όγκου πορώδους μέσου. Ο χώρος του π.μ.
πληρούται από επαναλαμβανόμενους μοναδιαίους όγκους ελέγχου παραλληλεπίπεδου
σχήματος και τετραγωνικής διατομής, όπως περιγράφεται στο σχήμα Α2.13 με
διακεκομμένες γραμμές. Τους όγκους αυτούς τους ονομάζουμε μοναδιαία κελλιά,
χωρίς να έχουν καμμία σχέση με τα μικροσκοπικά κελλιά του π. μ. Η ανηγμένη ακμή
του τετραγώνου, tw, ισούται με το άθροισμα των καθέτων ανηγμένων ακμών των
ισοδύναμων παραλληλεπιπέδων των ν- και w-γαγγλίων, δηλαδή, bvw=bv+bw, έτσι ώστε
να έιναι εφικτή η σύγκρουση των ν- και w-γαγγλίων σε ένα μοναδιαίο κελλί. Το μήκος
τώρα κάθε μοναδιαίου κελλιού στη z-διεύθυνση, λ™, είναι τέτοιο ώστε να υπάρχει ένα
και μόνο ένα ν-γάγγλιο σε κάθε κελλί (και ενδεχομένως ένα w-γάγγλιο), οπότε
προκύπτει ότι
(Α2 10)

n(z,t;v)Avb w "
Ο ανηγμένος χρόνος ανάμεσα σε δύο διαδοχικές v-w συγκρούσεις

(δηλαδή

συγκρούσεις ανάμεσα σε ένα ν- και ένα w-γάγγλιο) είναι
tR = |
—
Γ
|u 2 (v)-u z (w)|

(Α2 11)

Ο ανηγμένος ρυθμός σύγκρουσης μεταξύ ν-γαγγλίων με ένα w-γάγγλιο δίνεται από την
έκφραση
oli/
u Α
n(z,t;w)Aw „
R (v,w)AvAw = —
Ct- (v,w)
tR
= b^|u z (v)-u z (w)|n(z,t;v)Avn(z,t;w)AwC f U (v,w)

(A2 12)

οπού ο συντελεστής, Cj·1 (ν, w), εκφράζει την δεσμευμένη πιθανότητα αμφότερα τα νκαι w-γάγγλια να μη συγκρουσθούν με άλλα γάγγλια (διαφορετικά των ν-και wγαγγλίων) κατά τη διάρκεια της μετοίκησης μέχρι την ενδεχόμενη αμοιβαία σύγκρουση
τους. Ισούται με την πιθανότητα όλες οι θέσεις που θα καταλάβουν τα κατάντη γάγγλια
κατά τη διάρκεια της μετοίκησης των μέχρι την ενδεχόμενη αμοιβαία σύγκρουση τους
να είναι ελεύθερες από γάγγλια όγκων διαφορετικών από ν και w.
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Σχήμα A2.13 Βασικά μεγέθη που χρησιμοποιούνται
στο πρότυπο
υπολογισμού των ρυθμών σύγκρουσης μεταξύ γαγγλίων που είναι μέλη
πυκνών πληθυσμών.

Αυτό εκφράζεται ως
C;.'(v,w) = P"(v,w) m ( v - w )

(Α2 13)

όπου P u (v,w) είναι η πιθανότητα μία θέση στο πορώδες δίκτυο να μην είναι
κατειλειμμένη από γάγγλια όγκου διαφορετικού από ν και w και~ιίκΛν είναι το μήκος
μεταξύ δύο διαδοχικών ν-νν συγκρούσεων, και δίνονται από
P n (v,w)=l-S ü (l-vn(z,t;v)Äv-wn(z,t;w)Aw)

(Α2 14)

m(v, w) = λ^ν

(Α2 15)

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται ότι ο ρυθμός σύγκρουσης μεταξύ ενός κινουμένου νγαγγλίου και ενός παγιδευμένου w-γαγγλίου ισούται με
Α2-26

Συντελεστές του συστήματος

R,0(v,w)=bva;uz(v;a)n(^t;v)Ava(z,t;w)A\<ü(v,w)

(Α2 16)

Στην περίπτωση αραιών πληθυσμών γαγγλίων (S„ —>θ), ο συντελεστής Cf γίνεται
μονάδα (cj-1 (ν, w) = C\° (ν, νν) —>• ΐ) και οι εκφράσεις των ρυθμών σύγκρουσης γίνονται
όμοιες με αυτές των Payatakes et al. (1978, 1980)
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A3
Τυπικοί υπολογισμοί

Α3.1

Τυπικοί υπολογισμοί για συνθήκες σταθερής και πλήρως ανεπτυγμένης
(SSFD) διφασικής ροής.

Η επίδραση των κυρίων αδιάστατων παραμέτρων του συστήματος, των σχετιζομένων
με τη ροή (S w , κ, Co), στην πληθυσμιακή κατανομή των γαγγλίων, στο ποσοστό
κινητοποιημένου όγκου ελαίου, στην κλασματική ροή και στο λόγο των σχετικών
διαπερατοτήτων σε συνθήκες σταθερής και πλήρως ανεπτυγμένης (SSFD) διφασικής
ροής σε πορώδη μέσα, κρατώντας τις υπόλοιπες παραμέτρους σταθερές, εξετάστηκε
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που περιγράφηκε στα προηγούμενα κεφάλαια. Οι
υπόλοιπες φυσικοχημικές παράμετροι κρατήθηκαν σταθερές στις τυπικές τιμές Ca^lO"
4

,

ΘΑ°-45°

και 0R°=35O, Επίσης το πορώδες μέσο παρέμεινε σταθερό σε όλες τις

περιπτώσεις που εξετάστηκαν.

A3.LI Κατανομές γαγγλίων υπό συνθήκες σταθερής και πλήρως ανεπτυγμένης ροής.

Στο επόμενο σχήμα A3.1. παρουσιάζεται η πληθυσμιακή κατανομή κινουμένων και
παγιδευμένων γαγγλίων, n και σ αντίστοιχα, υπό συνθήκες σταθερής και πλήρως
ανεπτυγμένης ροής συναρτήσει του κορεσμού σε νερό, Sw, για τρείς χαρακτηριστικές
τιμές του λόγου ιξωδών ελαίου/νερού, κ, (κ=0.66, 1.45 και 3.35) και για πιθανότητα
συννένωσης δύο γαγγλίων-δοθείσης της σύγκρουσης αυτών-, 00=0.15. Σε όλες τις
περιπτώσεις ο πληθυσμοί των γαγγλίων απαρτίζονται κυρίως από γάγγλια μικρού
σχετικά μεγέθους (ν<10). Για χαμηλές τιμές του Sw (S w = 0.3) οι πληθυσμοί των
γαγγλίων αποτελούνται από γάγγλια μεγέθους ν<5.
Οπως φαίνεται και στο σχήμα Α3.1 που ακολουθεί, καθώς αυξάνεται το Sw, το
ανηγμένο μέσο μέγεθος των γαγγλίων, <ν>, αυξάνει. Οπως εξηγείται και στα
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προηγούμενα, με τη μείωση του Sw, και οι δύο μηχανισμοί σχάσης , δηλαδή η δυναμική
σχάση και η αποκοπή, γίνονται εντονότεροι (για σταθερό Ca=10"4).

0.15

σ, n

0.10

σ, n

0.00
7

Σχήμα Α3.1 Πληθυσμιακές κατανομές κινουμένων, η-„ και παγιδευμένων, ο-,,
γαγγλίων, σα συνάρτηση του κορεσμού Sw, για συνθήκες σταθερής και
πλήρως ανεπτυγμένης ροής (SSFD), τρείς τυπικούς λόγους ιξωδών
(κ=0.66, 1.45 και 3.35) και Ca= ΙΟ"1, Ο>=0.15καιθ° = 45°, θ',; =35°.
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Επιπλέον, με την αύξηση του κ, το ανηγμένο μέσο μέγεθος των γαγγλίων <ν> μειούται
(βλέπε σχήμα A3.2)

•· 0 .7
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0.3

0.4
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Σχήμα A3,2 Εξάρτηση του ανηγμένου μέσου μεγέθους των γαγγλίων, <ν>,
από τον κορεσμό, για συνθήκες σταθερής και πλήρως ανεπτυγμένης ροής
(SSFD), τρείς τυπικούς λόγους ιξωδών (κ=0.66, 1.45 και 3.35) και
Ca=10'4, Ο>=0.15και θ'^ =45" Χ =35°.
Για κ>1, τα γάγγλια έχουν την τάση να ακολουθούν μονοπάτια ροής αποτελούμενα από
μεγάλους πόρους, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν τον ρυθμό των ιξωδών απωλειών
(Constantinides & Payatakes 1996). Αυτή η τάση αυξάνεται με την αύξηση του κ.
Συνακόλουθα, τα γάγγλια κινούνται όχι μόνο στη μακροσκοπική διεύθυνση της ροής
αλλά και σε πλάγιες διευθύνσεις με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλές μακριές ίνες
ελαίου. Ετσι, για κ>1, η σχάση λόγω εντομικής αποκοπής γίνεται εντονότερη (αύξηση
του φ) και το ανηγμένο μέσο μέγεθος των γαγγλίων <ν> είναι σχετικά μικρό. Το
ποσοστό της μάζας του ελαίου σε μορφή κινουμένων γαγγλίων, ξο, αυξάνει καθώς το κ
μειούται, όπως παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα A3.3. Αυτή η συμπεριφορά εξηγείται
θεωρώντας την επίδραση του κ στο μέγεθος και το σχήμα των γαγγλίων.
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Σχήμα A3.3 Εξάρτηση του ποσοστού της κινούμενης μάζας του ελαίου, ξο,
από τον κορεσμό, για συνθήκες σταθερής και πλήρως ανεπτυγμένης ροής
(SSFD), τρείς τυπικούς λόγους ιξωδών (κ=0.66, 1.45 και 3.35) και
Ca=l(T\ Ο)=0.15και θ ^ = 4 5 ° , θ £ =35°.
Η ιξώδης δύναμη η οποία επάγεται στα άκρα του γαγγλίου εξ αιτίας της ιξώδους ροής
του νερού και είναι υπεύθυνη για την κινητοποίηση των γαγγλίων είναι (χονδρικά)
ανάλογη του

μέγιστου

μήκους

του

γαγγλίου,

Lg,

του

προβεβλημένου

στη

μακροσκοπική διεύθυνση της ροής και την τοπική βαθμίδα πίεσης (Ng & Payatakes,
1980). Με την αύξηση του κ, και το μέγεθος των γαγγλίων, αλλά και το L g (για γάγγλια
του ιδίου μεγέθους), μειούνται με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των
παγιδευμένων γαγγλίων και τη μείωση του ξ0.
Στο σχήμα A3.4 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η εξάρτηση της πλήρως ανεπτυγμένης
πληθυσμιακής κατανομής των κινουμένων και των παγιδευμένων γαγγλίων, n και σ
αντίστοιχα, από τον κορεσμό του νερού, Sw, για δύο διαφορετικές τιμές του συντελεστή
συννένωσης (Co=0.1 και 0.2) και λόγο ιξωδών κ=1.45.
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>ω70

Σχήμα Α3.4 Πληθυσμιακές κατανομές κινουμένων, nu και παγιδευμένων, σ;,
γαγγλίων, σα συνάρτηση του κορεσμού Sw, για συνθήκες σταθερής και
πλήρως ανεπτυγμένης ροής (SSFD), δύο τυπικές τιμές πιθανοτήτων
συννένωσης
(Co=0.10 και 0.20)
και κ=1.45, Ca=10'4 και
ΰ
θ° Α =45°,θ° κ =35 .
Για τιμή του Co σχετικά υψηλή (Co=0.2), όταν η συννένωση γαγγλίων είναι εμφανής,
)ΐ πληθυσμοί αποτελούνται από αρκετά μεγάλα γάγγλια, ενώ για σχετικά χαμηλές τιμές
ου Co(=0.1), οπότε η συννένωση είναι δυσκολότερη, οι πληθυσμοί αποτελούνται από
μφανώς μικρότερα γάγγλια. Τα δεδομένα του εξομοιωτή δείχνουν οτι οι συντελεστές
ου συστήματος είναι σχεδόν ανεξάρτητοι του Co. Ετσι για τις εξομοιώσεις του
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σχήματος

A3.4

χρησιμοποιήσαμε

τους

ίδιους

συντελεστές

με

αυτούς

που

χρησιμοποιήθηκαν για την περίπτωση με Co=0.15 και κ=1.45 (σχήμα A3.1).
Τα προηγούμενα αποτελέσματα συμφωνούν ποιοτικά με τα πειραματικά αποτελέσματα
που αναφέρουν οι Avraam & Payatakes (1995a). Δεν είναι δυνατόν να περιμένει
κάποιος και ποσοτική

επαλήθευση,

δεδομένου

οτι τα εν

λόγω πειραματικά

αποτελέσματα αναφέρονται σε πρότυπο πορώδες δίκτυο με διδιάστατη τοπολογία.

A3. L2 Σχετικές διαπερατότητες για συνθήκες σταθερής και πλήρως ανεπτυγμένης ροής.

Με τις εξισώσεις δυναμικής πληθυσμού γαγγλίων μόνο, είναι αδύνατο να υπολογισθούν
οι βαθμίδες πίεσης και επομένως και οι διαπερατότητες. Με άλλα λόγια, οι εξισώσεις
δυναμικής πληθυσμού αποτελούν την κινηματική προτυποποίηση της διφασικής ροής
καν δεν μπορούν να δώσουν αποτελέσματα δυναμικών μεγεθών. Η δυναμική
προτυποποίηση της ροής επιτυγχάνεται από τον εξομοιωτή. Γιαυτό το λόγο, οι
μακροσκοπικές βαθμίδες πίεσης για κάθε φάση υπολογίζονται από τον εξομοιωτή μαζί
με τους συντελεστές του συστήματος. Τα αποτελέσματα των εξομοιώσεων έδειξαν οτι
οι μακροσκοπικές βαθμίδες πίεσης και στις δύο φάσεις είναι σχεδόν ίδιες (η μέγιστη
τοπική διαφορά είναι λιγότερο από 5% για όλες τις περιπτώσεις που εξετάσθηκαν).
Γιαυτό το λόγο, μπορούμε να υποθέσουμε οτι VPW = VP0 . Με αυτήν την παραδοχή, ο
λόγος των σχετικών διαπερατοτήτων, kr0/knv, υπολογίζεται από την έκφραση
1Ι^

=

^

^

= ΚΓ

(Α3 1)

Η παραπάνω σχέση είναι πολύ σημαντική για τη μελέτη της διφασικής ομορροής σε
πορώδη σώματα. Αυτό θα φανεί στο Β μέρος της παρούσας διατριβής (βλέπε σχέσεις
(Β1 15), (Β1 16) και σχήμα Β5.1).
Ας σημειωθεί εδώ οτι σε συνθήκες σταθερής κατάστασης και επεΙδή τα δύο ρευστά
έχουν θεωρηθεί ασυμπίεστα, για δεδομένες συνθήκες ροής, ο λόγος παροχών
ελαίου/νερού, r, είναι σταθερός κατά μήκος του π.μ.. Η εξάρτηση του λόγου kr0/kny από
το S« και το κ παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα A3.5α. Τα αποτελέσματα δείχνουν οτι
το kro/knv είναι μια φθίνουσα συνάρτηση του S w και μια αύξουσα συνάρτηση του κ.
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Σχήμα Α3.5 Εξάρτηση (a) του λόγου των σχετικών διαπερατοτήτων, k^Jk^,
και (b) των σχετικών διαπερατοτήτων, kro και κην,από τον κορεσμό, για
συνθήκες σταθερής και πλήρως ανεπτυγμένης ροής, τρείς τυπικούς
λόγους ιξωδών (κ=0.66, 1.45 και 3.35), Ca=10"\ Co=0.15 και
θ° = 4 5 ° , 9 R =35°.
Είναι γνωστό οτι το kro είναι φθίνουσα συνάρτηση του S„, ενώ το k™, είναι αύξουσα
συνάρτηση του S w και επομένως ο λόγος kj kav είναι μιά φθίνουσα συνάρτηση του Sw.
Επιπλέον, πειραματικές (Avraam & Payatakes, 1995a) και θεωρητικές (Constantinides &
Payatakes, 1996) εργασίες έδειξαν οτι, καθώς το κ αυξάνει, και οι δύο σχετικές
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διαπερατότητες αυξάνουν, αλλά το kro αυξάνει ταχύτερα από το k™, για σταθερό Sw.
Ετσι, ο λόγος kro/knv είναι αύξουσα συνάρτηση του κ, όπως επαληθεύεται και από το
διάγραμμα του σχήματος A3.5α. Για τον υπολογισμό των kro και k m , χρησιμοποιούμε
την τιμή του k™, από τον εξομοιωτή, όπως συμβαίνει και με τις τιμές των συντελεστών
του συστήματος, και το kro υπολογίζεται από την εξίσωση (A3 1). Στο σχήμα A3.5(b)
παρουσιάζεται η εξάρτηση "των kro και k r a από το Sw και το κ. Αυτά τα αποτελέσματα
επαληθεύονται ποιοτικά με τα πειραματικά αποτελέσματα των Avraam & Payatakes
(1995a).
Η εξάρτηση του k^Jk^ από τα S w και Co παρουσιάζεται στο σχήμα A3.6(a). Ο λόγος
kro/krw αυξάνει σημαντικά (12-24%) με την αύξηση του Co από 0.10 σε 0.20. Στο σχήμα
A3.6(b) παρουσιάζεται η εξάρτηση του knv (υπολογισμένου από τον εξομοιωτή) και του
kro (χρησιμοποιώντας την εξίσωση (34)) από τα Co και Sw. Και οι δύο διαπερατότητες
αυξάνουν καθώς ο συντελεστής (πιθανότητα) παγίδευσης μειώνεται.
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Σχήμα Α3.6 Εξάρτηση (a) του λόγου των σχετικών διαπερατοτήτων, Wk™,,
και (b) των σχετικών διαπερατοτήτων, kro και κ,^,,από τον κορεσμό, για
συνθήκες σταθερής και πλήρως ανεπτυγμένης ροής, τρείς τυπικές τιμές
του συντελεστή συννένωσης (Co^O.lO, 0.15, 0.20), κ=1.45 Ca=10'4 και
(
θ ^ = 45°, ΘΙ = 35°

A3.1.3 Κλασματικές ροές yia σταθερή, πλήρως ανεπτυγμένη ροή._

Η κλασματική ροή του νερού, fw, ορίζεται από τη σχέση
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(A3 2)
q„ + q w

ί +

ΐ

Η εξάρτηση του fw από το S w και το κ για Co=0.15, παρουσιάζεται στο σχήμα A3.7.
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Σχήμα Α3.7 Καμπύλες κλασματικής ροής fw(Sw), σε συνθήκες σταθερής και
πλήρως ανεπτυγμένης ροής (SSFD), για τρεις τυπικούς λόγους ιξωδών
(κ=0.66, 1.45 και 3.35) και Ca= ΙΟ"4, Οο=0.15και θ^ =45°,θί; = 3 5 ° ·

Οπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, σε συνθήκες σταθερής ροής οι παροχές των δύο
ρευστών είναι σταθερές σε κάθε διατομή του π. μ. και συνεπώς το fw είναι σταθερό για
κάθε τιμή του S w (όταν και οι υπόλοιπες παράμετροι της ροής είναι σταθερές). Οι
καμπύλες κλασματικής ροής είναι συνήθως σχήματος S, και εξαρτώνται έντονα από το
λόγο ιξωδών για Sw<0.5, ενώ σχεδόν συμπίπτουν για Sw>0.5.
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Α3.2

Τυπικοί υπολογισμοί για συνθήκες σταθερής μή-πλήρως ανεπτυγμένης
ροής.

Οι υπολογισμοί για συνθήκες σταθερής μή-πλήρως ανεπτυγμένης ροής είναι χρήσιμοι
για πολλούς λόγους. Σε πρώτη φάση μπορεί να ελεγχθεί η σταθερότητα των λύσεων
που πάρθηκαν για συνθήκες SSFD με τη μέθοδο της προηγούμενης παραγράφου,
χρησιμοποιώντας

τις

συγκεκριμένες

SSFD

κατανομές γαγγλίων

(λύσεις) σαν

επιβαλλόμενες συνθήκες στην είσοδο και παρατηρώντας αν αυτές διατηρούνται καθώς
προχωρούν. Οντως διατηρούνται αναλλοίωτες. Επίσης μπορούν να απαντηθούν
ερωτήματα σχετικά με τα φαινόμενα άκρων (end effects). Ενα από αυτά τα ερωτήματα
είναι: ποιο είναι το τυπικό μήκος εισόδου που απαιτείται για την επίτευξη πλήρους
ανάπτυξης της ροής; Πώς επηρεάζει ο τρόπος με τον οποίο τα δύο ρευστά
τροφοδοτούνται στην είσοδο την πλήρως ανεπτυγμένη ροή αρκετά μακριά από την
είσοδο; Είναι δυνατό να επιτευχθούν διαφορετικές SSFD ροές χρησιμοποιώντας
διαφορετικές κατανομές στην είσοδο, όσο οι υπόλοιπες ροϊκές παράμετροι του
συστήματος διατηρούνται σταθερές; Είναι δυνατόν κάτω από κάποιες συνθήκες να
αναπτυχθούν χωρικά χαοτικές καταστάσεις; Και βέβαια, για να γίνει και κάποια
αυτοκριτική, η συνδυασμένη μέθοδος (εξομοιωτή δικτύου και εξομοιωτή δυναμικής
πληθυσμού γαγγλίων) είναι μέχρι ποιου ορίου κατάλληλη για να μας δώσει την
απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα; Και από τις δύο δυνατότητες της μεθόδου (SSFD και
SSnonFD) ποια είναι η αποδοτικότερη;
Οι κύριες παραδοχές που έγιναν στην περίπτωση SSnonFD είναι ίδιες με αυτές της
SSFD. Μια τυπική εξομοίωση υπό συνθήκες SSnonFD ξεκινά με επιβολή μιας αρχικής
κατανομής της πληθυσμιακής πυκνότητας των κινουμένων και παγιδευμένων γαγγλίων.
Η κατανομή αυτή επιβάλλεται στην είσοδο και στη συνέχεια ολοκληρώνεται ως προς τη
θέση μέχρις ότου επιτευχθεί η τελική σταθερή και πλήρως ανεπτυγμένη κατανομή, εάν
αυτό βέβαια αποδειχθεί εφικτό. Κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης ο λόγος παροχών
ελαίου/νερού, r, παραμένει σταθερός λόγω συνθηκών σταθερής κατάστασης. Σαν
πρώτη δοκιμή της καταλληλότητας της μεθόδου, επιβάλλαμε στην είσοδο τις
πληθυσμιακές κατανομές που προήλθαν από την επίλυση του SSFD (με τις αντίστοιχες
ροϊκές παραμέτρους) προβλήματος. Αυτές οι κατανομές παρέμειναν αναλλοίωτες σε
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όλη τη διάρκεια της ολοκλήρωσης και για όλες τις περιπτώσεις των ροϊκών παραμέτρων
που εξετάσαμε (κ=0.66, 1.45, 3.35 και Ca=10"4). Επίσης επιβάλλαμε στην είσοδο
κατανομές προερχόμενες από μικρή διαταραχή των αντίστοιχων SSFD κατανομών
(διαταραχή του πληθυσμού μόνο μιας κλάσης). Μετά από σχετικά μικρό μήκος, οι
κατανομές επανήλθαν στην αρχική τους μορφή.
Η χρήση του εξομοιωτή δικτύου έχει δείξει οτι η λύση της σταθερής και πλήρως
ανεπτυγμένης κατάστασης είναι ανεξάρτητη (εντός λογικών πλαισίων) από την
κατανομή των γαγγλίων που αρχικά τοποθετείται στο πορώδες δίκτυο (Constantinides
& Payatakes, 1996). Για να επαληθεύσουμε αυτό το αποτέλεσμα με την παρούσα
μέθοδο και θέλοντας να ελέγξουμε τα όρια

TCDV

περιοχών λειτουργίας του προτύπου,

αλλάξαμε δραστικά το σχήμα των κατανομών στην είσοδο. Χρησιμοποιήσαμε δύο
διαφορετικές πληθυσμιακές κατανομές γαγγλίων, και ειδικόώτερα μια ομοιόμορφη και
μια τριγωνική. (Από τη στιγμή που επιλέγονται τα όρια εύρους αυτών των κατανομών,
η πληθυσμιακή πυκνότητα των γαγγλίων κάθε κλάσης υπολογίζεται έτσι ώστε ο λόγος
παροχών , r, ή ο κορεσμός στην είσοδο, S0.m, να ισούται με μια προεπιλογείσα τιμή.
Δηλαδή αν επιλέξουμε τα όρια της κατανομής και τον τύπο της, μπορούμε να
επιλέξουμε είτε τον κορεσμό είτε την παροχή οπότε προκύπτει αντίστοιχα είτε η
παροχή είτε ο κορεσμός.) Για δεδομένη ομάδα τιμών των παραμέτρων του συστήματος,
συγκρίνουμε τη λύση που εξελίσεται κάτω από συνθήκες SSnonFD με τη λύση του
αντίστοιχου SSFD ροϊκού προβλήματος. Για κ=3.35, οι δύο κατανομές γαγγλίων στην
είσοδο (η ομοιόμορφη και η τριγωνική) εξελίσσονται με την ολοκλήρωση, ακριβώς
στην κατανομή που προέκυψε από τη λύση του αντίστοιχου SSFD προβλήματος. Στα
διαγράμματα του σχήματος A3.8 παρουσιάζονται τυπικά αποτελέσματα για Ca^lO"4,
κ=3.35, Co-0.15,

θ^ =45°,0R =35°

και r=0.3 (So.i„=0.6). Οπως φαίνεται, το

απαιτούμενο μήκος εισόδου για την επίτευξη πλήρως ανεπτυγμένων κατανομών (SSFD
ροϊκές συνθήκες) κυμαίνεται γύρω στα 500 ί -1000 ί. Στα διαγράμματα του σχήματος
A3.9 παρουσιάζονται παρόμοια αποτελέσματα. Οι τιμές των ροϊκων παραμέτρων είναι
ίδιες

με

αυτές

χρησιμοποιήθηκαν

παραπάνω

(Ca=10*4,

κ=3.35, Α Co=0.15,

θ^ = 45°,θ£ =35°), εκτός από το λόγο παροχών που αυξήθηκε στην τιμή r=0.5
=

(So.in 0-5). Προφανώς οι πληθυσμιακές κατανομές των γαγγλίων αλλάζουν για να είναι
συμβατές με τις νέες επιβαλλόμενες ροϊκές παραμέτρους στην είσοδο.
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σ, η

4

Ca = ΙΟ"
Co = 0.15
40 ^
50

1000

κ == 3.35
°ο,ιη = 0.5
r == 0.3

σ. ιι

500
1000

Σχήμα A3.8 Η χωρική εξέλιξη δύο διαφορετικών κατανομών γαγγλίων στην
είσοδο (μιας ομοιόμορφης και μιας τριγοονικής), υπό συνθήκες σταθερής,
μή πλήρως ανεπτυγμένης διφασικής ομορροής (Ca^lO", κ=3.35,
Co=0.15, So.in=0.5, 1-0.3 και θ° =45°, θ£ = 35°). Οι σταθερές και
πλήρως ανεπτυγμένες κατανομές των γαγγλίων είναι οι ίδιες και στις δύο
περιπτώσεις.
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σ, η

Ca =• ΙΟ"4
Co == 0.15
40 > ^ 1000
50

κ = 3.35
ο,ίη
Γ

= 0.6
= 0.5

σ, η

500
40 > ^ 1000
DO

Σχήμα A3.9 Η χωρική εξέλιξη δύο διαφορετικών κατανομών γαγγλίων στην
είσοδο (μιας ομοιόμορφης και μιας τριγωνικής), υπό συνθήκες σταθερής,
-4
μή πλήρως ανεπτυγμένης διφασικής ομορροής (Ca=10 , κ=3.35,
Co=0.15, So.i„=0.5, r=0.5 και θ° =45°, θ£ =35°). Οι >ταθερές και
πλήρως ανεπτυγμένες κατανομές των γαγγλίων είναι οι ίδιες και στις δύο
περιπτώσεις.
•"*

Η εξέλιξη των αντίστοιχων μακροσκοπικών ιδιοτήτων, όπως ο τοπικός κορεσμός
ελαίου, S0, και το κλάσμα της κινητοποιημένης μάζας ελαίου, ξο, παρουσιάζονται στο
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σχήμα A3.10. Και το S0 και το ξο μεταβάλλονται γρήγορα κοντά στην είσοδο (ζ<10).
Αυτό οφείλεται στο γεγονός οτι οι τιμές των λ,· και s; αυξάνουν προοδευτικά από μηδέν
στο ζ=0 στις κανονικές τους τιμές στο ζ=2, για τους λόγους που εξηγήθηκαν στο
εδάφιο Α2.2.2. Στο διάγραμμα του σχήματος A3.10 φαίνεται οτι τα S0 και ξο έχουν μια
χωρικά ταλαντούμενη συμπεριφορά κατά τα αρχικά στάδια της ολοκλήρωσης (ζ>2), η
οποία εξαφανίζεται "για μεγάλες τιμές του ζ. Αντιθέτως, για κ=0.66, οι χωρικές
ταλαντώσεις γίνονται εντονώτερες με την αύξηση του ζ, ο εξομοιωτής δεν μπορεί να
συνεχίσει την ολοκλήρωση, και δεν μπορούν να επιτευχθούν συνθήκες SSFD.
Ενδιάμεσα, για; κ=1.45, οι SSFD λύσεις ανακτούνται για τιμές του S0 στην περιοχή
0.5 <S„ £ 0 . 6 .

1.0<υ

•3 0.8c
3

V"

-\

Vs/v.

'α.
ο
% 0.4 -,

κ = 3.35

ι—

Inlet Ganglion Distrib.:

S 0.2-

S •
o.in

Triagonal

= 0.5

r = 0.3

Uniform

0.0
0.1

10

100

1000

ζ

Σχήμα A3.10 Η χωρική εξέλιξη του κορεσμού του ελαίου, So, και του
ποσοστού του ελαίου που ευρίσκεται υπό μορφή κινητοποιημένων
γαγγλίων, ξο, για δύο σταθερές, μή πλήρως ανεπτυγμένες διφασικές
ομορροές με διαφορετικές κατανομές γαγγλίων στην είσοδο (Ca=10"4,
κ=3.35, Co=0.15, So.in=0.5, r=0.5 και θ^ =45°, θ£ = 35°).
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Αν και δοκιμάσαμε περίτεχνους αλγόριθμους ολοκλήρωσης

σχεδιασμένους

για

άκαμπτα συστήματα εξισώσεων (semi-implicit μέθοδοι ολοκλήρωσης, Press et al.,
1992), το πρόβλημα αυτής της αστάθειας δεν ξεπεράσθηκε. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο
εάν το πρόβλημα αυτό δημιουργείται λόγω αριθμητικής αστάθειας, ή είναι ένδειξη
κάποιας εσωτερικής φυσικής ιδιότητας του συστήματος.
Η συμπεριφορά του προτύπου στις δοκιμές που κάναμε συνηγορεί υπέρ της δεύτερης
υπόθεσης. Δοκιμάζοντας π.χ. αντίστροφη εξάρτηση των συντελεστών λ και φ από τον
κορεσμό, οι ολοκληρώσεις επιτυγχάνονται ομαλά και κανονικά για όλες τις συνθήκες
ροής. Επίσης όλα τα προβλήματα παρατηρούνται στην περιοχή 2<ζ<10, όπου
ουσιαστικά 'τακτοποιείται' κάθε κατανομή των γαγγλίων. Σε αυτήν την περιοχή ο
κορεσμός αλλάζει έντονα και παίρνει ακραίες τιμές. Επομένως, για να γίνεται σωστά η
περιγραφή του φυσικού συστήματος μέσω του προτύπου, πρέπει οι εξαρτήσεις των
συντελεστών του συστήματος από όλες τις ροϊκές παραμέτρους να είναι απολύτως
ακριβείς και συμβατές με τη φυσική του φαινομένου ακόμα και σε ακραίες
καταστάσεις.
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A4
Συμπεράσματα

Στο Α μέρος της διατριβής παρουσιάσθηκε ένα νέο μηχανιστικό πρότυπο για την
ανάλυση της διφασικής ομορροής σε πορώδη μέσα, όσο η δυναμική πληθυσμού
γαγγλίων είναι το κυρίαρχο καθεστώς ροής. Η προσέγγιση του φαινομένου βασίζεται
στις εξισώσεις δυναμικής πληθυσμών γαγγλίων σε συνδυασμό με έναν εξομοιωτή τόπου
δικτύου. Η συνδυασμένη ροι'κή συμπεριφορά των γαγγλίων ελαίου περιγράφεται μέσω
των συντελεστών του υπό εξέταση φυσικού συστήματος. Οι συντελεστές του
συστήματος εξαρτώνται από τις ροϊκές παραμέτρους και αυτή η εξάρτηση υπολογίζεται
με τη βοήθεια του εξομοιωτή δικτύου. Με το πρότυπο αυτό υπολογίζονται οι
σημαντικώτερες μεταβλητές που σχετίζονται με το ροϊκό καθεστώς (κατανομές
πληθυσμιακών πυκνοτήτων κινουμένων και παγιδευμένων γαγγλίων, μέσο μέγεθος
γαγγλίων, ποσοστό μάζας ελαίου σε μορφή κινουμένων και παγιδευμένων γαγγλίων
κλπ) και τη μακροσκοπική συμπεριφορά (συμβατικές σχετικές διαπερατότητες,
κλασματικές ροές κλπ) του συστήματος. Το πρότυπο αυτό εφαρμόσθηκε σε τυπικές
περιπτώσεις σταθερής, πλήρως και μη πλήρως ανεπτυγμένης διφασικής ροής σε πορώδη
μέσα. Τα θεωρητικά αποτελέσματα δείχνουν οτι οι SSFD διφασικές ροές εξαρτώνται
έντονα από τις ίδιες παραμέτρους που επηρεάζουν την κινηματική και ευστάθεια των
διεπιφανειών. Επίσης δείχνουν οτι οι σχετικές διαπερατότητες εξαρτώνται έντονα από
τις τιμές αυτών των παραμέτρων για σταθερές τιμές του κορεσμού του νερού (ή του
ελαίου), ή αν ειδωθεί από άλλη σκοπιά δείχνουν την ισχυρά μή γραμμική σχέση
ανάμεσα στις επιβαλλόμενες μακροσκοπικές βαθμίδες πίεσης και τις μακροσκοπικές
ταχύτητες ελαίου και νερού, η οποία παρατηρείται πειραματικά ακόμα και σε συνθήκες
έρπουσας

ροής.

Οσον

αφορά την

αξιοπιστία του

συγκεκριμένου

προτύπου,

παρατηρήθηκε ποιοτική συμφωνία με πειραματικά αποτελέσματα (ποσοτική δεν είναι
δυνατό να συμβεί λόγω διαφορετικών πορωδών μέσων). Η εφαρμογή του προτύπου
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περιορίζεται σε διφασικές ομορροές στις οποίες το έλαιο μεταφέρεται αποκλειστικά και
μόνο μέσω δυναμικής πληθυσμού γαγγλίων. Οπως θα φανεί στο Β μέρος της διατριβής,
αυτό συμβαίνει σε πολύ λίγες περιπτώσεις: στις περισσότερες περιπτώσεις η συνολική
διφασική ροή είναι σύνθεση τουλάχιστον δύο τύπων ροών. Πάντως, αν και η μεταφορά
ελαίου μέσω αμιγούς ροής δυναμικής γαγγλίων είναι σπάνια, αυτή παρατηρείται
μονίμως ως συνιστώσα ροή. Επιπλέον αποτελεί τύπο ροής εξαιρετικά περίπλοκο για
θεωρητική προσέγγιση. Η μελέτη τέτοιας ροής μέσω του προτεινόμενου προτύπου
δυναμικής γαγγλίων, βοηθά εξαιρετικά, όπως θα φανεί στο Β μέρος, όποιον θελήσει να
την προτυποποιήσει και να την επιλύσει.
Ενα άλλο μειονέκτημα του προτύπου είναι οτι η πλήρης εφαρμογή του αποτελεί
χρονοβόρα διαδικασία. Οι εξισώσεις δυναμικής πληθυσμού γαγγλίων επιλύονται σε
αμελητέο χρονικό διάστημα, απαιτούν όμως τη γνώση των συντελεστών του εκάστοτε
ροϊκού συστήματος. Ο προσδιορισμός των τιμών και της εξάρτησης των συντελεστών
αυτών από τις παραμέτρους ροής, απαιτούν εξαιρετικά χρονοβόρες αριθμητικές
εξομοιώσεις.
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Μέρος Β

Σταθερή διφασική ομορροή σε πορώδη μέσα:
ένα μηχανιστικό εξ υπ 'αρχής πρότυπο
για την γενικότερη περίπτωση
συνδυασμού καθεστώτων

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ Β ΜΕΡΟΥΣ
Γενικά
à

a είναι διαστατικό.

a*

μέση μακροσκοπική τιμή του a.

εκθέτες

Ολον οι εκθέτες αναφέρονται σε μεσοσκοπικής ή μακροσκοπικής
κλίμακας χαρακτηρισμούς της βάσης,

δείκτες

Ολοι

οι

δείκτες

αναφέρονται

σε

μικροσκοπικής

κλίμακας

χαρακτηρισμούς της βάσης.

Λατινικά σύμβολα
a

συντελεστής μέγιστης βαθμίδας πίεσης λόγο:> παρουσίας πληθυσμού
γαγγλίων και σταγόνων (χρησιμοποιείται στον έλεγχο των ποσοστών
κινητοποίησης)

A^kc'n, Bjjf'n

ανηγμένες πτώσεις πίεσης λόγω ιξώδους κυρίως φάσεων και λόγω
υστέρησης διεπιφανειών αντίστοιχα, σε κελλί τύπου jik, γαγγλίου
κλάσης η, ροϊκού τύπου b.

A° k ,B° k

ανηγμένες πτώσεις πίεσης λόγω ιξώδους κυρίως φάσεων και λόγω
υστέρησης διεπιφανειών αντίστοιχα, σε κελλί τύπου jik, σε χώρο
καθεστώτος DTF.

e

παράμετρος αναφερόμενη στον προσδιορισμό του μέσου μεγέθους των
σταγόνων.

CA

π α ρ ά μ ε τ ρ ο ς σχήματος που σχετίζεται με το δ α ι δ α λ ώ δ ε ς τ ο υ δικτύου.

Ca

τριχοειδής αριθμός.

Ca-ri

τοπικός τριχοειδής αριθμός που επικρατεί στο λαιμό κ λ ά σ η ς ΐ.

D(v,u)

γ ω ν ι α κ ό ς π α ρ ά γ ω ν του μετρικού συντελεστή του διπολικού συστήματος
συντεταγμένων.

DCj

διάμετρος θαλάμου κ λ ά σ η ς ] .

DDi

διάμετρος σταγόνας κλάσης i.

DHÌ

αδιάστατη υ δ ρ α υ λ ι κ ή διάμετρος λ α ι μ ο ύ κ λ ά σ η ς i.

1

Db

χαρακτηρισμός ροϊκής υποκλάσης κελλιού καθεστώτος DTF (Di:C,D
και D2:X,D).

DT

βάθος χάραξης δικτύου.

EPAS

εύρος του πεδίου των φυσικώς αποδεκτών μεσοσκοπικών διαρυθμίσεων
της ροής. '·

e v , e u , ez

μοναδιαία διανύσματα διπολικού συστήματος συντεταγμένων.

FEMT

συναρτησιακό της εξίσωσης εφαρμογής της θεωρίας ισοδυνάμου μέσου.

fj

συχνότητα εμφάνισης στοιχείων της κλάσης].

Gb

χαρακτηρισμός ροϊκής υποκλάσης κελλιού καθεστώτος GD. (Gi:C,G
G2:G,G και G.vX,G).

ge

αγωγιμότητα των κελλιών ομογενούς δικτύου, ισοδυνάμου μέσω ΕΜΤ
προς ένα άλλο το οποίο είναι ανομοιογενές,

g;

αγωγιμότητες των κελλιών ανομοιογενούς δικτύου.

g^

αδιάστατη αγωγιμότητα κελλιού με γεωμετρικά χαρακτηριστικά τύπου a
και και ροϊκά χαρακτηριστικά τύπου b.

g|*

αγωγιμότητα σε μονοφασική ροή, κελλιού γεωμετρικής κλάσης jik.
αγωγιμότητα κελλιού καθεστώτος DTF, γεωμετρικής υποκλάσης jik και

s jik

ροϊκής υποκλάσης Di,.
g° b n

αγωγιμότητα κελλιού γαγγλίου κλάσης η, γεωμετρικής υποκλάσης jik
και ροϊκής υποκλάσης Gì,.

Η Α , HR

αδιάστατες καμπυλότητες προϊουσών και οπισθοχωρουσών διεπιφανειών

Η°

c

μέση καμπυλότητα o/w-διεπιφάνειας σταγόνων κλάσης i σε θαλάμους.

Η°

Τ

μέση καμπυλότητα o/w διεπιφάνειας σταγόνας (ροή με γραμμή επαφής)
σε λαιμούς κλάσης i.

^

Η° c ( z )

μέση καμπυλότητα o/w-διεπιφάνειας γαγγλίων σε θαλάμους κλάσης j .

Hjmn (θ)

ελάχιστη μέση καμπυλότητα o/w-διεπιφάνειας γαγγλίων σε θαλάμους
κλάσης j .

?

Hj

μέση καμπυλότητα o/w-διεπιφάνειας γαγγλίων σε λαιμούς κλάσης i.

Hjik

μέση τιμή της μέσης καμπυλότητας o/w-διεπιφάνειας γαγγλίων σε κελλί
jik.

Η^ )

μέση -σε όλες τις κλάσεις- τιμή της μέσης τιμής της μέσης καμπυλότητας
o/w-διεπιφάνειας γαγγλίων σε κελλί jik.

H^ / c

μέση -σε όλες τις κλάσεις- τιμή της μέσης καμπυλότητας της o/wδιεπιφάνειας σταγόνων σε θαλάμους.

Imax

μέγιστη κλάση (άνω όριο αποκοπής) της κατανομής μεγέθους γαγγλίων.

k

απόλυτη διαπερατότητα του π. μ.

kel

απόλυτη

διαπερατότητα του ισοδύναμου

π. μ.

στην

ισοδύναμη

μονοφασική ροή νερού.
k r °, k r

w

συμβατικοί συντελεστές σχετικής διαπερατότητας ελαίου και νερού
πλεγματική σταθερά του δικτύου.

Ι
Lib

b = j, k

Lùn

διαστήματα ολοκλήρωσης σε κελλί τύπου jik.
μέσο προβεβλημένο στη μακροσκοπική διεύθυνση της ροής μήκος
γαγγλίου κλάσης η.

msd

μέσο ποσοστό κινητοποίησης μοναχικών σταγόνων.

mSdi. msdii, mSdni

μέσα ποσοστά κινητοποίησης για τις τρείς (Ι,Π & III) δυνατές
διαμορφώσεις πιθανής παγίδευσης μοναχικών σταγόνων.

îTisgi
D

m

μέσο ποσοστό κινητοποίησης μοναχικών γαγγλίων κλάσης i.
,

.

,

,

μέσο ποσοστό κινουμένων σταγόνων.
G

-

Λ-

m

μέσο ποσοστό κινουμένων γαγγλίων.

mf

ποσοστό κινητοποίησης γαγγλίων κλάσης i.

Ne

συνολικό πλήθος διαφορετικών κλάσεων κελλιών.

nf

αδιάστατη πληθυσμιακή πυκνότητα γαγγλίων κλάσης i.

n« 7

χαρακτηριστική πληθυσμιακή πυκνότητα γαγγλίων,

η^

πλήθος των σταγόνων που περιέχονται στο χά)ρο τ ω ν θαλάμων κελλιού
τύπου jik.

η^

πλήθος, των σταγόνων που περιέχονται στο λαιμό κελλιού τύπου jik.

ρ°

πιθανότητα εμφάνισης γαγγλίου κλάσης i στο χώρο του συνδυασμένου
καθεστώτος GD&DTF.

PaDb

δεσμευμένη

πιθανότητα εμφάνισης σε όλο το π.μ., κελλιού

με

γεωμετρικά χαρακτηριστικά τύπου a και ροϊκά χαρακτηριστικά τύπου
Db.
PaGnb

δεσμευμένη

πιθανότητα εμφάνισης σε όλο το π.μ., κελλιού

με

γεωμετρικά χαρακτηριστικά τύπου a και ροϊκά χαρακτηριστικά τύπου Gb
γαγγλίου κλάσης η.
αδιάστατη ακτίνα καμπυλότητας διεπιφάνειας.

R(z)
qw,

συνολικές παροχές νερού και ελαίου στο π.μ.

ψ

C
,q°'D ,q°'

τοπικές μεσοσκοπικές ογκομετρικές παροχές ελαίου στις περιοχές GD,
DTF

~w.G

~w,D

~w,C

q

τοπικές μεσοσκοπικές ογκομετρικές παροχές νερού στις περιοχές GD,
DTF

~DC

~DC

& CPF αντίστοιχα.

& CPF αντίστοιχα.

παροχές νερού και ελαίου στο χώρο του θαλάμου κελλιού που ανήκει σε

q*· , qo

χώρο καθεστώτος DTF.
~DT

~DT

παροχές νερού και ελαίου σέ κάθε λαιμό κελλιού που ανήκει σε χώρο

q w * q0

καθεστώτος DTF.
~G
luc.n

ογκομετρική παροχή στα αγώγιμα κελλιά γαγγλίου κλάσης η.

^»ΜΦ

παροχή νερού στην ισοδύναμη μονοφασική ροή.

4uc

μέση συνολική παροχή το^ν δύο φάσεων σε κάθε κελλί.

r

λόγος συνολικών παροχών ελαίου νερού,

sjik

μήκος λαιμού κελλιού τύπου jik.

s°Vs v v *
s0, sw

μέσοι μακροσκοπικοί κορεσμοί ελαίου και νερού αντίστοιχα.-,

s

w.G

SW'D,

D
s°-G, s°- ,

μεσοσκοπικοί κορεσμοί ελαίου και νερού αντίστοιχα,
s

w.C

gw.C

τοπικοί κορεσμοί νερού στις περιοχές GD, DTF & CPF αντίστοιχα,
τοπικοί κορεσμοί ελαίου στις περιοχές GD, DTF & CPF αντίστοιχα.
4

sf

ί

cw.O

κ ο ρ ε σ μ ο ί σε έλαιο και ν ε ρ ό τ ω ν γαγγλίων κ λ ά σ η ς i.

u

σ υ ν ι σ τ ώ σ α διπολικού συστήματος.

Ui

εξωτερικά

όρια τ ω ν

θ α λ ά μ ω ν ο π ο ι ο υ δ ή π ο τ ε κελλιού,

σε

διπολικό

σύστημα.
εσωτερικά όρια τ ω ν θ α λ ά μ ω ν κελλιού jik, σε δ ι π ο λ ι κ ό σύστημα.

UOij, Uoik

w

ü , ϋ°
üvv ' G , O w ,D

επιφανειακές (superficial) μακροσκοπικές τ α χ ύ τ η τ ε ς ν ε ρ ο ύ και ελαίου.
τοπικές

μεσοσκοπικές

ταχύτητες νερού

στις

περιοχές

GD &

DTF

αντίστοιχα.
U

0,c

D

, U°' , U

0,G

τοπικές μεσοσκοπικές ταχύτητες ελαίου στις π ε ρ ι ο χ έ ς G D , D T F & C P F
αντίστοιχα.

W D

U; " , U°'

D<

εσωτερικές μ ε σ ο σ κ ο π ι κ έ ς ταχύτητες νερού και ε λ α ί ο υ σε καθεστώς D T F .

ïïd

πραγματική τ α χ ύ τ η τ α σ τ α γ ό ν α ς ελαίου σε λ α ι μ ό .

uG

μέση π ρ α γ μ α τ ι κ ή τ α χ ύ τ η τ α κ.μ. γαγγλίων κ λ ά σ η ς ί.

ν *ν

μέση πραγματική .ταχύτητα νερού σε λαιμό κ α θ ε σ τ ώ τ ο ς D T F .

ν

συνιστώσα διπολικού συστήματος.

Vuc

μέση τιμή του συνολικού όγκου (κενού και σ τ ε ρ ε ο ύ ) τ ω ν κελλιών του
π.μ.

VjD

μέσος όγκος σταγόνας κλάσης i.

VG

μέσος όγκος γαγγλίων κλάσης i.

V°

αδιάστατο μέσο μέγεθος των σταγόνων.

VG

αδιάστατο μέγεθος γαγγλίων κλάσης i.

yDi.min ^ yDi,max

Κ

ρ{ σ ψ 0 1

όγκοι

που χρησιμοποιούνται στον

έλεγχο

ενδεχόμενης

έλεγχο

ενδεχόμενης

παγίδευσης τύπου Ι σταγόνας σε κελλί jik.
yDii.min ^ yOT.max

Κ

ρ( σ 1 μ 0 χ

όγκοι

που χρησιμοποιούνται στον

παγίδευσης τύπου II σταγόνας σε κελλί jik.
W

συνολικός

ανηγμένος

ειδικός

(α.μ.ο.)

μετατροπής μηχανικής ενέργειας σε θερμότητα
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ρυθμός

αναντίστρεπτης

W c , W D , WG

ανηγμένοι ειδικοί (α.μ.ο.) ρυθμοί αναντίστρεπτης μετατροπής μηχανικής
ενέργειας σε θερμότητα στα καθεστώτα CPF, DTF και GD

WG+D

συνολικός ειδικός (α.μ.ο.) ρυθμός αναντίστρεπτης μετατροπής μηχανικής
ενέργειας σε θερμότητα στο συνδυασμένο καθεστώς GD&DTF.

Wf/C

ρυθμός ιξώδους παραγωγής θερμότητας λόγω μονοφασικής ροής στο
χώρο του θαλάμου] κελιού jik.

W^'1

ρυθμός ιξώδους παραγωγής θερμότητας λόγω μονοφασικής ροής στο
χώρο του επηυξημένου λαιμού i κελλιού jik.

W^' 1 *

συνολικός ρυθμός ιξώδους παραγωγής θερμότητας λόγω μονοφασικής
ροής σε κελλί jik.

WG

μέση απαιτούμενη μηχανική ισχύς για τη διατήρηση της

*
WG

κίνησης

γαγγλίου κλάσης η.
a

, WG/I

ανηγμένες συνιστώσες της συνολικής απαιτούμενης μηχανικής ισχύος
για τη διατήρηση της κίνησης γαγγλίου κλάσης η, λόγω ιξωδών τριβών
και λόγω υστέρησης των διεπιφανειών στα κελλιά πύλες του γαγγλίου.

WTj

πλάτος λαιμού κλάσης j .

χ

ανηγμένη μακροσκοπική βαθμίδα πίεσης.

xoij, xoik

εσωτερικά όρια των θαλάμων κελλιού jik, σε καρτεσιανό σύστημα.

Χρ Π 1

διάνυσμα γεωμετρικών και τοπολογικών χαρακτηριστικών του π.μ.

y w (z)

μορφή των τοιχωμάτων γενικού αξισυμμετρικού αγωγού.

Ελληνικά σύμβολα
α^7

επιφανειακό ποσοστό επηυξημένου λαιμού, στον ελεύθερο χώρο του κελλιού
τύπου jik.

αΑ£

επιφανειακό ποσοστό των μειωμένων τμημάτων θαλάμων στον ελεύθερο
χώρο του κελλιού jik.

6

χωρικό ποσοστό του μειωμένου τμήματος θαλάμων, στον ελεύθερο χώρο του
κελλιού jik.
χωρικό ποσοστό επηυξημένου λαιμού, στον ελεύθερο χώρο του κελλιού jik.
ποσοστά του π. μ. στα οποία επικρατούν τα καθεστώτα GD, DTF και CPF
αντίστοιχα.
διεπιφανειακή τάση ελαίου νερού.
αδιάστατο πάχος φίλμ λίπανσης στη λιπαινόμενη ροή σταγόνων σε λαιμούς
κλάσης i.
ορθογώνιος όγκος ελέγχου στο π. μ.
διατομή όγκου ελέγχου στο π. μ.
πλάτος διατομής όγκου ελέγχου στο π.μ.
πτώση πίεσης σε κελλί γεωμετρικής υποκλάσης jik και ροϊκής υποκλάσης F p .
επαύξηση της πτά)σεως πίεσης,, λόγω της ύπαρξης των σταγόνων στο ρεύμα
της υδάτινης φάσης, σε σχέση με την πτώση πίεσης λόγω της αμιγούς ροής
Poisseuille σε λαιμούς, ε £k

επιφανειακό πορώδες κελλιού τύπου jik.

μέσο πορώδες όγκου,
επιφανειακό πορώδες κελλιού jik.
στατική γωνία επαφής, μετρημένη από την πλευρά του νερού,
δυναμική γωνία επαφής με το στερεό προϊουσών διεπιφανειών.
δυναμική γωνία επαφής με το στερεό οπισθοχορουσών διεπιφανειών.
κύριες καμπυλότητες o/w διεπιφάνειας.
λόγος ιξωδών ελαίου νερού,
δυναμικά ιξώδη ωερού και ελαίου.
ποσοστά συμμετοχής των καθεστώτων CPF, GD και DTF αντίστοιχα, στη
μεταφορά της μη διαβρέχουσας φάσης (ελαίου).
αδιάστατη ακτίνα σταγόνας κατά την κεντρική λιπαινόμενη ροή της σε λαιμό
κλάσης i.
Aspect ratio μεταξύ λαιμού κλάσης i και θαλάμου κλάσης j .

7

σ

αριθμός συνδιάταξης (αριθμός λαιμών ανά θάλαμο).

(pw(z):

γωνία που σχηματίζεται μεταξύ των (γραμμικών) τοιχωμάτων yw(z) και του
άξονα ζ, γενικού αξισυμμετρικού αγωγού.

Φ(ν,υ)

συνάρτηση

δυναμικού

η

οποία χρησιμοποιείται

στην

επίλυση

της

μονοφασικής ροής στο χώρο των θαλάμων.
Φ ν (ν,ιι,ζ)

συνάρτηση σπατάλης ενέργειας στο χώρο των θαλάμων του δικτύου λόγω
μονοφασικής ροής.

Σιηη-μήσεις
CAF

Core Annular Flow - Κεντρική λιπαινόμενη ροή.

CEVS

Conceptual Elemental Void Space -

C,G

Core,GD - κελλιά πυρήνων γαγγλίων.

C,D

Conducting,DTF - αγώγιμα κελλιά καθεστώτος DTF.

CL

Contact Line - Γραμμή επαφής.

CPF

Connected Pathway Flow - Ροή μέσω συνδεδεμένων μονοπατιών.

DTF

Drop Traffic Flow - Ροή μέσω κυκλοφορίας σταγόνων.

ΕΜΤ

Effective Medium Theory - Θεωρία Ισοδύναμου Μέσου.

GD

Ganglion Dynamics - Ροή μέσω δυναμικής πληθυσμού γαγγλίων.

G,G

Gate,GD - κελλιά-πύλες γαγγλίων.

MTJ

Martinez-Udell.

u.c.

unit cell - μοναδιαίο κελλί.

X,D

Non-Conducting,DTF- μή-αγώγιμα κελλιά καθεστώτος DTF.

X,G

Non-Conducting,GD- μή-αγώγιμα
γαγγλίων,

π. μ.

πορώδες μέσο.

κελλιά

(παγιδευμένων

ή

κινουμένων)

Ανάλυση της 2Φ ομορροής σε πρότυπες ροές.

Επίλυση του προβλήματος της σταθερής 2Φ ομορροής.

Β1
Ανάλυση της διφασικής ομορροής
σε πρότυπες ροές.
Επίλυση του προβλήματος της σταθερής διφασικής ομορροής
σε πορώδη σώματα.

BL1

Φαινομενολογικές παρατηρήσεις.

Σε πρόσφατη εργασία τους, οι Avraam & Payatakes (1995a), μετά από οπτικές
παρατηρήσεις σε γυάλινα δοκίμια πορωδών μέσοον, αναγνώρισαν οτι κατά τη διφασική
ροή νερού και ελαίου σε αυτά, αναπτύσονται τρείς βασικοί μηχανισμοί ροής, κάθε ένας
από τους οποίους κυριαρχεί σε αντίστοιχες περιοχές του π.μ. Ονομαστικά, αυτοί οι τρείς
μηχανισμοί είναι: α) Ροή μέσω Συνδεδεμένων Μονοπατιών (Connected Pathway FlowCPF), β) Ροή μέσω Δυναμικής Πληθυσμού Γαγγλίων (Ganglion Dynamics-GD), και γ)
Ροή μέσω Κυκλοφορίας Σταγόνων (Drop Traffic Flow-DTF). Τους μηχανισμούς αυτούς
τους ονομάζουμε πρότυπες όιφασικές ροές ή καθεστώτα ροή; ή συνιστώσες ροές. Η
διαφοροποίηση τους έγκειται

κυρίως στον τρόπο διασποράς της μή διαβρέχουσας

φάσης (έλαιο) μέσα στο π. μ. και μέσα στο σώμα της διαβρέχουσας φάσης (νερό).
Η εικόνα που παρουσιάζει η μονοδιάστατη σταθερή διφασική ομορροή σε ομογενή
πορώδη σώματα, στη γενικότερη περίπτωση, φαίνεται στο σκαρίφημα (α) του επόμενου
σχήματος Β 1.1, στο οποίο περιγράφονται και τα διαδοχικά βήματα αποσύνθεσης
(decomposition) και ανάλυσης της ροής στις πρότυπες διφασικές ροές, όπως προτείνεται
στην παρούσα εργασία. Με σκούρο φαιό χρώμα (κόκκινο σε έγχρωμη εκτύπωση)
παριστάνονται οι περιοχές του π.μ. που περιέχουν έλαιο. Με φαιό χρώμα (γαλάζιο σε
έγχρωμη εκτύπωση) παριστάνονται οι περιοχές του π.μ. που περιέχουν νερό. Ο
σκελετός του π.μ. δεν απεικονίζεται. Αν ταξινομήσουμε μεσοσκοπικά τις περιοχές του
Β1-1

Ανάλυση της 2Φ ομορροής σε πρότυπες ροές.
Επίλυση του προβλήματος της σταθερής 2Φ ομορροής.

π.μ. σύμφωνα με τις εκάστοτε επικρατούσες πρότυπες ροές θα πάρουμε: Ι) τις περιοχές
όπου επικρατεί καθεστώς CPF (μονοφασική ροή), οι οποίες καλύπτουν ποσοστό ß c του
χώρου του πορώδους μέσου (και περιγράφονται από τις κυματιστές ταινίες του
σκαριφήματος (α)), και II) τις περιοχές στις οποίες επικρατεί συνδυασμένο καθεστώς
GD&DTF, οι οποίες καλύπτουν το υπόλοιπο ποσοστό (1-β ) του χώρου του π.μ.

(α)

(β)

(γ)

Σχήμα Β1.1 Διαδοχικά στάδια αποσύνθεσης της ολικής ροής στις πρότυπες
ροές. α) Πραγματική ροή. β) Ισοδύναμη κατάσταση, γ) Πλήρης
αποσύνθεση. Λεπτομέρεια της'περιοχής GD&DTF παρουσιάζεται στο
σχήμα Β2.1 του κεφαλαίου Β2
Οι περιοχές του καθεστώτος CPF, όπως παρατηρήθηκε και πειραματικά, εναλλάσονται
με περιοδικό τρόπο με τις άλλες, σε παράλληλες στη μακροσκοπική διεύθυνση της ροής
στρώσεις. Οι περιοχές CPF αποτελούν κατά κάποιο τρόπο αυτόνομες περιοχές με
σαφώς καθορισμένα όρια. Εκεί το έλαιο διατηρεί τη συνεκτικότητα του και γεμίζει
πλήρως (ή σχεδόν πλήρως λόγω κρυμμένου -connate- νερού) τους πόρους του μέσου
και η ροή θεωρείται μονοφασική. Οι άλλες περιοχές, εκεί όπου επικρατούν καθεστώτα
GD και DTF, δεν είναι διακριτές μεταξύ τους σε μεσοσκοπική κλίμακα. Σε αυτές, το
έλαιο είναι κατακερματισμένο σε μικρότερα ή μεγαλύτερα τμήματα, τα γάγγλια και τις
σταγόνες. Τα γάγγλια είναι αποκομμένα τμήματα ελαίου, που καταλαμβάνουν τον
ελεύθερο χώρο ενός ή και περισσοτέρων κελλιών. Στο σχήμα Β1.1 απεικονίζονται με τα
διάσπαρτα μεσαίου μεγέθους φυλλοειδή σχήματα. Οι σταγόνες είναι αρκετά μηκρότερες
από τα γάγγλια, τόσο μικρές ώστε μέσα σε κάθε κελλί να περιέχονται αρκετές. Αυτές
απεικονίζονται με τις διάσπαρτες τελείες. Τα γάγγλια και οι σταγόνες, είναι ομοιόμορφα
κατανεμημένα, στον ελεύθερο χώρο του π.μ. τον οποίο μοιράζονται μαζί με το νερό.
Ποσοστό από τον πληθυσμό και των δύο κινείται.
Β1-2

Ανάλυση της 2Φ ομορροής σε πρότυπες ροές.

Επίλυση του προβλήματος της σταθερής 2Φ ομορροής.

Η μεταφορά του ελαίου πραγματοποιείται με δύο τρόπους. Μέσω ολόκληρης της μάζας
του πετρελαίου, που κινείται στα συνδεδεμένα μονοπάτια και μέσω του ποσοστού των
γαγγλίων και σταγόνων που κινούνται, στο συνδυασμένο καθεστώς GD&DTF.
Κάθε πρότυπη ροή (συνδεδεμένα μονοπάτια , δυναμική γαγγλίων, κυκλοφορία
σταγόνων), έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και τις δικές της φαινομενολογικές
εξισώσεις. Οσον αφορά τις περιοχές των συνδεδεμένων μονοπατιών θεωρούμε οτι
ισχύει ο νόμος του Darcy για μονοφασική ροή σε π. μ. Αναφορικά με το συνδυασμένο
καθεστώς GD&DTF, μπορεί να γίνει η περιγραφή της ροής πρώτα σε επίπεδο πόρων και
στη συνέχεια, με εφαρμογή Θεωρίας Ισοδύναμου Μέσου (ΘΙΜ, Effective Medium
Theory-EMT) προκύπτει η μεσοσκοπική της περιγραφή. Η συνολική ροή αποκτά
χαρακτηριστικά, ανάλογα με τη συμμετοχή σε αυτήν, κάθε πρότυπης ροής. Επομένως, η
γνώση του ποσοστού συμμετοχής κάθε πρότυπης ροής είναι πολύ σημαντική. Τα
ποσοστά συμμετοχής ορίζονται από τα ποσοστά του χώρου του π.μ. στα οποία
επικρατούν οι πρότυπες ροές. Γιαυτό το λόγο, το συνδυασμένο καθεστώς DTF&GD
διασπάται σε δύο διακριτά όπως φαίνεται στο σκαρίφημα (γ) του σχήματος Β1.1.
Στη συνέχεια θα περάσουμε στη ροϊκή ανάλυση αμιγούς διφασικής ομορροής σε
πορώδη σώματα και στη διατύπωση του αντίστοιχου προβλήματος, με σκοπό να
εξετάσουμε τις δυνατότητες επίλυσης του. Η ανάλυση γίνεται για να παράγουμε σχέσεις
μεταξύ των μακρόσκοπικιών χαρακτηριστικών της συνολικής ροής και των ιδιαίτερων
μεσοσκοπικών
μεσοσκοπικά

χαρακτηριστικών των εντοπισμένων

σε κάθε πρότυπη ροή. Τα

χαρακτηριστικά κάθε πρότυπης ροής προέρχονται

από πρότυπες

μικροσκοπικές και μεσοσκοπικές θεωρήσεις, οι οποίες καταγράφονται λεπτομερώς στο
αντίστοιχο κεφάλαιο Β2. Σε αυτό παραπέμπουμε τον αναγνώστη όποτε χρειασθεί.

Β1.2

Διατύπωση του προβλήματος της σταθερής διφασικής ομορροής σε
ομογενή πορώδη μέσα.

Εστω μιά σταθερή διφασική ομορροή νερού και ελαίου, σε μακροσκοπικά ομογενές και
ισότροπο π.μ. απόλυτης διαπερατότητας k και γνωστών γεωμετρικών και τοπολογικών
χαρακτηριστικών, Χρ,„. Οι δύο φάσεις έχουν γνωστές φυσικοχημικές ιδιότητες όπως την
πυκνότητα και το δυναμικό ιξώδες (bulk ιδιότητες), τη διεπιφανειακή τάση, τις γωνίες
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επαφής με το στερεό σκελετό του π.μ., την πιθανότητα συνένωσης γαγγλίων ή
σταγόνων (διεπιφανειακές ιδιότητες) κ.λ.π.
Ορισμός OBLI

Ορίζουμε ως παραμέτρους ροής τα παρακάτω μεγέθη:
Γεωμετρικά και τοπολογικά χαρακτηριστικά του π.μ., x pm
Διεπιφανειακή τάση ελαίου νερού, γονν
Γωνίες επαφής (προϊούσα και οπισθοχωρούσα,) θ'^, θ£
Λόγος ιζωδών, κ = ^μ*

(Β 11)

Οι δύο φάσεις παρέχονται εξωτερικά μέσω αντλιών στο π.μ. με συγκεκριμένες
w

ογκομετρικές παροχές q°, q για το έλαιο και το νερό αντίστοιχα.
Οι εξωτερικές (επιφανειακές-superficial) μακροσκοπικές ταχύτητες νερού και ελαίου
ορίζονται αντίστοιχα από τις εκφράσεις
Üw=^=U°=^U
(Β12)
ΔΑ
ΔΑ
Ορισμός OBI.2 Ορίζουμε ως παραμέτρους λειτουργίας τα παρακάτω αδιάστατα
μεγέθη:
Τριχοειδής αριθμός

Λόγος παροχών

Ca = —^

(Β1 3)

r =—

(Β 1 4)

q

Για δεδομένο συνδυασμό νερού, ελαίου και π.μ., η διφασική ροή περιγράφεται
μακροσκοπικά από την ομάδα των παραμέτρων λειτουργίας Ca και r, οι οποίες
διατηρούνται σταθερές.
Ορισμός OBI.3 Ορίζουμε

ως

διακριτή

περιοχή

ροής

μέσω

συνδεδεμένων

μονοπατιών ή περιοχή καθεστώτος CPF, το χώρο του π.μ. στον
οποίο το έλαιο διατηρεί τη συνεκτικότητα του χωρίς να διασπάται
σε γάγγλια ή σταγόνες. Το ποσοστό αυτής της περιοχής επί του
σννόλ.ου του π.μ. ισούται με ff". Ορίζουμε ως οιακριτή περιοχή
ροής μέσω δυναμικής γαγγλίων, ή περιοχή (καθεστβοτος) GD, το
χώρο του π.μ. ο οποίος απαρτίζεται από όλα τα κελλιά που είναι
τμήματα γαγγλίοιν. Το ποσοστό αυτής της περιοχής επί του
συνόλου του π.μ. ισούται με β'. Ορίζουμε ως διακριτή περιοχή
ροής μέσω κυκλ.οφορίας σταγόνων, ή περιοχή (καθεστώτος) DTF,
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Επίλυση του προβλήματος της σταθερής 2Φ ομορροής.

το χώρο του π.μ. ο οποίος απαρτίζεται από όλα τα υπόλοιπα
κελλιά του συνδυασμένου καθεστώτος GD&DTF, και τα οποία
περιέχουν νερό και σταγόνες ελαίου. Το ποσοστό αυτής της
περιοχής επί του συνόλου του π.μ- ισούται με ρ.

Ο τρόπος με τον οποίο έγιναν οι προηγούμενοι ορισμοί OB 1.3 απορρέει από το γεγονός
οτι οι περιοχές κυριαρχίας των δύο τελευταίων καθεστώτων δεν είναι δυνατό να
οριοθετηθούν γεωμετρικά (όπως με την περιοχή CPF) παρά μόνο ποσοτικά. (Η
απεικόνιση του σκαριφήματος (γ) του σχήματος Β 1.1, γίνεται μόνο για να δοθεί μια
γεωμετρική εποπτεία ως προς τον ορισμό των ποσοστών ß c , ßG και ßD.)
Στο σχήμα Β 1.2 που ακολουθεί, απεικονίζεται η ισοδυναμία ανάμεσα στην πραγματική
ροή, που περιγράφηκε παραπάνω, και στη θεωρητική της ανάλυση σε πρότυπες ροές.

(b)

X/\

ßöAV

Σχήμα Β 1.2 Αποσύνθεση της ολικής ροής στις πρότυπες ροές και γεωμετρικά
και ροϊκά χαρακτηριστικά τους (a) Πραγματική ροή. (b) Θεωρητική
ανάλυση
Επίσης απεικονίζονται τα μεσοσκοπικά χαρακτηριστικά αυτ<ύν των πρότυπων ροών
(τοπικοί κορεσμοί και τοπικές επιφανειακές ταχύτητες) για τα οποία γίνεται λόγος
παρακάτω.
Ορισμός OBI. 4 Ορίζουμε οχς μεταβλητές διαρρύθμισης ν/ς ροής (/low étrangement
variable-FAV) τα μεγέθη Sw, f,

ff\

όπου S w είναι ο μέσος μακροσκοπικός κορεσμός του νερού.
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Οπως θα φανεί στην ανάλυση που ακολουθεί, η διαμόρφωση που αποκτά η συνολική
ροή περιγράφεται από τις μεταβλητές διαρρύθμισης της ροής, οι οποίες είναι
ανεξάρτητες μεταβλητές για το σύστημα.
Το συγκεκριμένο ροϊκό σύστημα (π.μ.-νερό-έλαιο) αφού αποκτήσει μακροσκοπικά
μόνιμη κατάσταση, περιγράφεται, σύμφωνα με τη θεωρία κλασματικής ροής, από τις
δύο φαινομενολογικές εξισώσεις

k ,J
u° = — k ;

ολ

ΰρ
V

dz j

(B15)

dp"

Cr = — k:
μ,·

oz

j

οι οποίες αποτελούν επέκταση της εξίσωσης του Darcy για ροή δύο φάσεων. Με k°, k"
παριστάνονται οι συμβατικοί συντελεστές σχετικών διαπερατοτήτων του π. μ. στο έλαιο
και στο νερό για τις δεδομένες εξωτερικά επιβαλλόμενες τιμές των παραμέτρων ροής και
w

λειτουργίας. Με {-dp°/dz) και (-£p /dz) παριστάνονται οι μακροσκοπικές βαθμίδες
' πίεσης στο έλαιο και στο νερό, των οποίων οι διευθύνσεις συμπίπτουν με τη
μακροσκοπική διεύθυνση της ροής.
Απώτερος σκοπός μας είναι να προβλέψουμε τη διαμόρφωση που θα αποκτήσει η ροή
και να υπολογίσουμε τους συμβατικούς συντελεστές σχετικών διαπερατοτήτων.
Εστω ßG, ßD και β° τα ποσοστά του χώρου του π.μ. στα οποία επικρατούν καθεστώτα
GD, DTF και CPF αντίστοιχα, όπως αυτά ορίσθηκαν παραπάνω. Θα πρέπει να ισχύει
ßc+ßG+ßD=l

o.ß

D

=l-ßc-ß

G

(Β16)

Στις περιοχές GP, DTF και CPF επικρατούν τοπικοί μέσοι κορεσμοί νερού, SW'G, SU"D
και S w ' c , και ελαίου, S°'G, S°'D και S w ' c αντίστοιχα. Ειδικά στην περιοχή CPF επειδή
εξ'ορισμού επικρατεί μονοφασική ροή, ισχύει
SoX=l

(Β 17)

και
SvvC=0

y

(Β1 8)

Το-έλαιο και το νερό μεταφέρονται σε κάθε περιοχή με τοπικές μεσβσκοπικές
ογκομετρικές παροχές q o C , q' )G , q o D και q w ( ', q w '°, q w D .
Οι

τοπικές

μεσοσκοπικές

ταχύτητες

(local

superficial

velocities) του

ελαίου

Ü°' c , 0o.c^ (j ü - D και του νερού ΌκΧ\ Ö wCi , Ö w D στα τρία καθεστώτα ορίζονται ως:
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~o.C

u°- c =

q
r

üw-c = ο

~

στο CPF

β°ΔΑ
fjo.G _

~

Η

n

β°ΔΑ
Tjo.D _

w - G

~ β°ΔΑ

~o.D
Η

fjw.D _

β°ΔΑ

~w,D
Η

β°ΔΑ

OTOGD

(B19)

στο DTF

Οι αντίστοιχες αδιάστατες τοπικές μεσοσκοπικές ταχύτητες ορίζονται ως:

υ 0 · 0 = u°-c/uo

uw-° = ο

U°'G =U 0 - a /U°

U w · 0 =ÖW-G/ÖW

u°-D = Ö°'D/Ö°

uw-D = u w - D /ö w

(Bl 10)

Στο συνδυασμένο καθεστώς GD&DTF επικρατεί διφασική ροή η οποία χαρακτηρίζεται
από διαφορετικές παραμέτρους λειτουργίας σε σχέση με τη συνολική διφασική ροή.
Στη συνέχεια θα παραγάγουμε σχέσεις μεταξύ των τοπικών, σε κάθε καθεστώς,
μεσοσκοπικών μεγεθών και για τις δύο φάσεις. Οι σχέσεις αυτές προκύπτουν από
κατάλληλα ισοζύγια μάζας. Στις περιπτώσεις που θα χρησιμοποιήσουμε μικροσκοπικά
μεγέθη, θα κάνουμε παραπομπή στο αντίστοιχο κεφάλαιο Β2 που διαπραγματεύεται τα
ιδιαίτερα μικροσκοπικά ή μεσοσκοπικά χαρακτηριστικά κάθε καθεστώτος. Πρώτα
καταγράφουμε τις σχέσεις μεταξύ των τοπικών μέσων κορεσμών.
Ο κορεσμός του ελαίου στο καθεστώς GD, S°'°, υπολογίζεται αναλυτικά στο κεφάλαιο
Β2 όπου περιγράφονται εκτενώς τα χαρακτηριστικά του καθεστώτος και δίνεται από την
έκφραση
G

S"' =iXnfV,
-

G

(Bill)

i=l

όπου n G είναι η αδιάστατη πληθυσμιακή πυκνότητα και VG είναι το μέσο αδιάστατο
μέγεθος των γαγγλίων κλάσης ί, ενώ l„,ax είναι το άνω όριο αποκοπής της κατανομής
μεγέθους των γαγγλίων (βλέπε κεφάλαιο Β2).
Θεωρούμε οτι λόγω ομογένειας του π.μ., οι τοπικοί κορεσμοί ελαίου και νερού στο
καθεστώς DTF, S°'D και S u D αντίστοιχα, είναι ίδιοι με τους μικροσκοπικούς κορεσμούς
σε κάθε κελλί του ίδιου καθεστώτος (βλέπε κεφάλαιο Β2).
Για το συνολικό όγκο ελαίου σε ένα μακροσκοπικό όγκο ελέγχου AV στο π. μ. θα
ισχύει:
eAVS0 =ßGSAVS°'G +ßDeAVS°'D +ß<'sAVS',-n =>

Bl-7
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ßC + ß G S o . O

+ßDSo.D

!_Sw

=

( Β 1

1 2 )

ενώ είναι προφανές οτι για τους τοπικούς μέσους κορεσμούς νερού στα καθεστώτα DTF
και GD θα έχουμε αντίστοιχα:
s

w.D

=

J _ go.D

κ α ι

s

w.o

=

J _ geo

(Β 1 13)

Από τις προηγούμενες εκφράσεις των S w , & , S W ' D , είναι εύκολο να ελεγχθεί οτι ισχύει η
ισοδυναμία όγκων νερού μεταξύ της συνολικής θεώρησης και της σύνθεσης των
εντοπισμένων θεωρήσεων:
SwsAV = S w ' G ß ü sAV + Sw'DßDsAV

(Bl 14)

Πρέπει εδώ να σημειωθεί οτι, εάν και εφ'όσον υπάρχουν γάγγλια, εκ του ορισμού του
καθεστώτος GD, ο αντίστοιχος τοπικός κορεσμός, S°'°, είναι διάφορος του μηδενός, ενώ
ο τοπικός κορεσμός, S°'D, μπορεί κάλλιστα να είναι μηδενικός. Σε αυτήν την περίπτωση
δεν υπάρχει έλαιο με τη μορφή σταγόνων, παρ'όλο που ß D Φ 0.
Ας εξετάσουμε τώρα τις τοπικές μεσοσκοπικές ταχύτητες κάθε φάσης, σε κάθε
καθεστώς.
Τα συνδεδεμένα μονοπάτια, σε μακροσκοπικό επίπεδο, παραμένουν προσανατολισμένα
παράλληλα στη μακροσκοπική διεύθυνση της ροής. Από την παρατήρηση αυτή βγαίνει
το συμπέρασμα οτι η μακροσκοπική βαθμίδα πίεσης είναι κοινή για τα συνδεδεμένα
μονοπάτια και τον υπόλοιπο χώρο του π.μ. (αλλιώς θα παρατηρούσαμε σύμπλεξη των
μονοπατιών). Ετσι είναι λογικό να θέσει κάποιος
°Ρ

_ 6 'Ρ

_ Φ

δζ

δζ

δζ

(Β1 15)

Παρόμοια διαπίστωση έχει γίνει και στις αριθμητικές εξομοιώσεις διφασικών ροών υπό
καθεστώς δυναμικής γαγγλίων (Constantinides & Payatakes, 1996). Η τελευταία σχέση
(Β1 15) επαληθεύεται και από τις πειραματικές μετρήσεις των Avraam & Payatakes
(1995a) με τον ακόλουθο τρόπο: Εστω οτι η (Β1 15) είναι αληθής. Τότε, η διαίρεση
κατά μέλη των εξισώσεων της κλασματικής ροής (Β1 5) και η χρήση της (Β1 15) έχουν
ως αποτέλεσμα τη σχέση
1 k°
^=r
Kk; v

.

^ B l 16)
v

J

Στο διάγραμμα B5.1 του κεφαλαίου Β5 ελέγχεται η ισχύς της (Β1 16) για όλα τα
πειράματα διφασικής ομορροής των Avraam & Payatakes. Ολα τα σημεία κείνται
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ουσιαστικά στην ίδια ευθεία, επομένως η (Β1 16) ισχύει και άρα ο ισχυρισμός (Β1 15)
είναι παραδεκτός.
Πρέπει εδώ να σημειωθεί οτι, αν κάποιος παρατηρήσει τα μονοπάτια από πιό κοντά, θα
δεί εγκάρσιες μικροταλαντώσεις του περιγράμματος των, πλάτους μερικών πόρων, οι
οποίες

όμως

διατηρούνται

σε

περιορισμένα

επίπεδα

και

οφείλονται

σε

μικροδιαφοροποίησεις του ροϊκού πεδίου. Τα χαρακτηριστικά αυτών των ταλαντώσεων
πρέπει να οφείλονται κυρίως στα γεωμετρικά και τοπολογικά χαρακτηριστικά του π.μ.,
τον τριχοειδή αριθμό, τη διεπιφανειακή τάση και τις πυκνότητες των δύο φάσεων.
Στα συνδεδεμένα μονοπάτια θεωρείται ότι ισχύει ο νόμος Darcy για μονοφασική ροή
-

ίο Λ

k

(Β1 17)

dz

μ«

με την ίδια μακροσκοπική βαθμίδα πίεσης ελαίου στις περιοχές DTF, GD και CPF.
Κάνοντας χρήσητων (Β 1 1), (Β1 4) και (Β1 5), η έκφραση (Β 1 17) για την εντοπισμένη
μακροσκοπική ταχύτητα του ελαίου στα μονοπάτια ξαναγράφεται με τη μορφή
U°' c = — χ

(Β1 18)

ΚΓ

όπου
x = (-ap/az)k(y 0 W Ca)-'

(Β1 19)

η αδιάστατη βαθμίδα της πίεσης. Η τελευταία, στην ουσία εκφράζει τη σχετική αύξηση
της βαθμίδας πίεσης ως προς τη βαθμίδα πίεσης,

(-cp10/dz),

μιας σχεδόν-

μονοφασικής ροής νερού ( S w —> Ι ), με τον ίδιο τριχοειδή αριθμό.
Ενα ακόμα φυσικό νόημα της χ, προκύπτει από τη διαπίστωση, οτι το νερό και το έλαιο
έχουν την ίδια βαθμίδα πίεσης σε όλα τα καθεστώτα. Αν γράψουμε την κλασματική
έκφραση του νόμου του Darcy για το νερό συναρτήσει της αδιάστατης πτώσης πίεσης,
θα πάρουμε
ΙΓ

~
kk w
ν Ca
Ι Γ = - ^ Χ ^ Λ ^

kkr ( d
μ.

(Β120)

μ*
k
Από την προηγούμενη σχέση προκύπτει, μέσω του ορισμού του Ca, η πολύ σημαντική
σχέση
x =—
k;v

(Β121)
ν

Η ανηγμένη βαθμίδα πίεσης, χ, εκφράζει τον αντίστροφο της σχετικής διαπερατότητας
του νερού, k", κατά τη διφασική ροή.
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Στο καθεστώς GD, το νερό, που υπάρχει στα συνοριακά κελλιά γαγγλίων, μεταφέρεται
μαζί με τα γάγγλια (βλέπε κεφάλαιο Β2) και έχει την ίδια ταχύτητα με αυτά.
Συγκεκριμένα, για κάθε κλάση γαγγλίων, i, το νερό και το έλαιο έχουν την ίδια
πραγματική μέση ταχύτητα, που είναι η μέση ταχύτητα ïïG, των γαγγλίων της κλάσης ϊ.
Οι αδιάστατες τοπικές μέσες ταχύτητες ελαίου και νερού που ορίσθηκαν παραπάνω,
δίνονται αντίστοιχα από τις" εκφράσεις (βλέπε κεφάλαιο Β2):
'm«

U

oG

= — V * VGnGmGuG

(Β1 22)

i=l

U^^X^+l^miV

(Β123)

i=l

όπου mG το ποσοστό κινητοποίησης των γαγγλίων κλάσης i (βλέπε κεφάλαιο Β3, το
οποίο διαπραγματεύεται την παγίδευση γαγγλίων και σταγόνων).
Το μακροσκοπικό ισοζύγιο μάζας νερού σε όλο το π. μ. δίνει:
q w = UWAA = Uw'GßGAÄ + Uu'-DßDAÄ

=> ßGUw'G +ß D U w ' D =1

(B1 24)

* Το μακροσκοπικό ισοζύγιο μάζας ελαίου δίνει:
q° =U°AÄ = Ü0-cßcAÄ + Ü0'GßGAÄ + U0'DßDAÄ =>
ß c U°' c +ß°U°-G +ß D U°' D = 1

(Bl 25)

Στην τελευταία σχέση εμφανίζονται τρία μεγέθη, τα οποία, αν και δε συμμετέχουν στην
οριοθέτηση του προβλήματος, βοηθούν στο χαρακτηρισμό της ροής. Αυτά είναι τα
ποσοστά μεταφοράς ελαίου ανά καθεστώς
ξ' = q°''/q° = β'LP1

i = C, G, D

(Β 1 26)

και εκφράζουν τη συνεισφορά κάθε καθεστώτος στη μεταφορά του ελαίου.
Ολες οι προηγούμενες σχέσεις συνδέουν τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά που
περιγράφουν την

συνολική

ροή με τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά των

καθεστώτων.
Μπορούμε να καταγράψουμε μιά σχέση ακόμα μεταξύ των τονικών μακροσκοπικών
ταχυτήτων των καθεστώτων GO και DTF. Είναι δυνατό να ακολουθήσουμε δύο
διαφορετικές προσεγγίσεις. Στην πρώτη προσέγγιση "επινοούμε" μια τέτοια σχέση, ενώ
στη δεύτερη την "πιστοποιούμε" είτε από πειραματικές μετρήσεις, είτε από θεωρητική
ανάλυση. Συγκεκριμένα:

Β1-Ι0

Ανάλυση της 2Φ ομορροής σε πρότυπες ροές.
Επίλυση του προβλήματος της σταθερής 2Φ ομορροής.

Η μία προσέγγιση είναι να θεωρήσουμε οτι η μακροσκοπική ταχύτητα του ελαίου σε
μορφή γαγγλίων ισούται με τη μακροσκοπική ταχύτητα του ελαίου σε μορφή σταγόνων,
δηλαδή
UoG = UoD

(Bl 27)

Η παραδοχή αυτή δικαιολογείται από το γεγονός οτι οι δύο περιοχές (GD και DTF) δεν
είναι διακριτές (όπως η περιοχή CPF) και συναποτελούν μια μεσοσκοπικά ομογενή
περιοχή διφασικής ροής, όπου το διεσπαρμένο έλαιο

μεταφέρεται με ενιαία

μακροσκοπική ταχύτητα σε μορφή γαγγλίων και σταγόνων. Επιπλέον η συνεχής
δημιουργία και καταστροφή αλλά και η αλληλεπίδραση (συγκρούσεις, συνενώσεις)
μεταξύ σταγόνων και γαγγλίων συνηγορούν υπέρ της παραπάνω θεώρησης.
Η άλλη προσέγγιση, η οποία πηγάζει από λεπτομερέστερη μικροσκοπική θεώρηση,
προϋποθέτει γνώση της ταχύτητας του ελαίου σε μορφή σταγόνων μέσα στα κελλιά.
Είναι'δυνατόν, είτε από πειραματικές μετρήσεις, είτε από θεωρητική ανάλυση της ροής
σταγόνων σε λαιμούς να γνωρίζουμε την κινητικότητα των σταγόνων που εκφράζεται
από το λόγο ïïd /ν^. , όπου ïïd είναι η μέση ταχύτητα της σταγόνας ελαίου σε λαιμό
στον οποίο ρέει νερό με μέση ταχύτητα ν^,. Αν υποθέσουμε οτι σε κάθε λαιμό κατά
μέσο όρο επικρατεί κορεσμός ίσος με το μακροσκοπικό κορεσμό ελαίου του
-DT
καθεστώτος DTF, τότε ο λόγος παροχών ελαίου-νερού στους λαιμούς, q° T /q^

δίνεται από την έκφραση (βλέπε κεφάλαιο Β2 και παράρτημα ΒΙΠ.4(γ)):
q„
~DT

S

ud
c°-D

ι

wT

(Bl 28)

Αν επιπλέον υποθέσουμε οτι
~DT

~o.D

2±- = -2—
~DT

~w.D

Qo.D
=

^
U W

(B129)
.D

^

J

δηλαδή οτι ο μικροσκοπικός λόγος παροχών στους λαιμούς ισούται με το μακροσκοπικό
λόγο παροχών ελαίου-νερού του καθεστώτος DTF, q o D / q w D , τότε προκύπτει η σχέση
U

oD

=U

wD

ς 0 · 0 ι ίΤ
-A—lib.
1-S"- D rv? v

(Bl 30)

Στην περίπτωση που έχουμε ροή σταγόνων στους λαιμούς και στους θαλάμους με
γραμμή επαφής (μή λιπαινόμενη ροή), τότε (uj/v^ v )=l

και η παραπάνω εξίσωση

γίνεται:
rUoD(l-S"D)=UwDS"D

01-11

(Bl 31)

Ανάλυση της 2Φ ομορροής σε πρότυπες ροές.
Επίλυση του προβλήματος της σταθερής 2Φ ομορροής.

Στην παρούσα ανάλυση χρησιμοποιούμε, χωρίς βλάβη της γενικότητας, την προσέγγιση
(Β1 27).
Μια τελευταία σχέση, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, προκύπτει, σύμφωνα
με την προτεινόμενη μέθοδο, από τη μεσοσκοπική ομογενοποίηση του συνδυασμένου
καθεστώτος GD&DTF. Σύμφωνα με την ομογενοποίηση αυτή, ανάγουμε τη 2Φ ροή
ελαίου/νερού που επικρατεί σε κάθε κελλί, σε ισοδύναμη 1Φ ροή νερού. Στη συνέχεια,
εφαρμόζοντας θεωρία ισοδυνάμου μέσου (ΘΙΜ) υπολογίζουμε τη διαπερατότηταν του
ισοδύναμου ομογενούς δικτύου και την αντίστοιχη βαθμίδα πίεσης. Η εν λόγω σχέση
(παράγεται στο κεφάλαιο Β4) είναι η:

xß c

1+r

Σ
a.b

Ρ

l-ß

c

1+r _

_xgj_

KQ-"F)
(

xß '

ff

L-

v2

k
Λ

j

0
+

(Bl 32)

oa

k

όπου k = k/ ê2 είναι η ανηγμένη απόλυτη διαπερατότητα του π.μ., οι δείκτες a και b
αναφέρονται στα γεωμετρικά και ροϊκά χαρακτηριστικά των κελλιών αντίστοιχα, Pab
.είναι οι πιθανότητες εμφάνισης κελλιών με γεωμετρικά χαρακτηριστικά τύπου a και
ροϊκά χαρακτηριστικά τύπου b στο συνδυασμένο καθεστώς GD&DTF με αντίστοιχες
ανηγμένες αδιάστατες αγωγιμότητες g b και σ είναι ο αριθμός συνδιάταξης του δικτύου
που εξετάζουμε. Τα Pab, g b είναι άμμεσες και έμμεσες συναρτήσεις μεταξύ άλλων, των
μεταβλητών διαρρύθμισης της ροής Sw, ß c , ßG, αλλά και των x, U°-c, U°'G, U°-D, UW"G,
UU"G, S°'G, S°'D, όπως προβλέπεται από το προτεινόμενο πρότυπο. Αναλυτική περιγραφή
των όρων της εξίσωσης δίνεται στο σχετικό κεφάλαιο Β4.
Συγκεντρώνοντας όλες τις προηγούμενες σχέσεις, οι οποίες συνδέουν τα μεσοσκοπικά
και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά μεγέθη των πρότυπων ροών και της συνολικής ροής,
προκύπτει το ακόλουθο σύστημα εξισώσεων:

Β1-Ι2

Ανάλυση της 2Φ ομορροής σε πρότυπες ροές
Επίλυση του προβλήματος της σταθερής 2Φ ομορροής.

υ°·°= — χ

(1)

ΚΓ
1

max

/

\

Σ »? (3 Vi 0 +ΐ)=4

(2)

^max

1

iXnfV,G=S°-G
ßC

+

ßGgo.G
ί

+

(3)

( } _ ß C _ ßO )go.D

=

j _ gw

(4)

'max

^£n?V>°u?=U°·0

(5)

i^(\f+l)1GmGuG=ir-G

(6)

4

i=t

ßGUwG + ( i - ß c -ß G )u w - D =i
ßC yo.C

4

a.b

+

ßO JJO.G

+

(, _ ßC _ ßG ^jo.D

U',G = U°'D
1+r
xß c
l - ß c K(l-ßc)
" 1+r
xß c (ο
_ l - ß c K(l-ß c )_ U

(7)
=

j

(8)
(9)

xg*(x)
k
Λ+χδ*(χ)

J

k

(10)

"

(Bl 33)

Το σύστημα αυτό οριοθετεί την προτυποποίηση του προβλήματος της μόνιμης 2Φ
ομορροής σε πορώδη σώματα, μέσω της προτεινόμενης μεθόδου ανάλυσης της 2Φ ροής
σε πρότυπες ροές. Στην επόμενη παράγραφο θα περιγράψουμε τον τρόπο επίλυσης του.

BL3

Επίλυση του προβλήματος της διφασικής ομορροής σε π.μ.

Σκοπός μας είναι η επίλυση του συστήματος (Β1 33(1)-(10)) για κάθε δεδομένη τριάδα
των μεταβλητών διαρρύθμισης της ροής (S w , ß c , ß ü ). Οπως φαίνεται, πρόκειται για ένα
μή γραμμικό σύστημα 10 ανεξάρτητων εξισώσεων με (Imi,x+8) αγνώστους, τους

χ, U°' c \ u°-°, t r J \ u w - c \ u w - D , s 0 · 0 , S°-D, (n G , i = l,I m a x )
και βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα κλεισίματος (closure problem).
Προσεκτική παρατήρηση του συστήματος δείχνει οτι μπορεί να χωρισθεί στο
υποσύστημα των εξισώσεων (Β1 33(1 )-(9)) που είναι γραμμικό (και προς το παρόν
αόριστο) και την εξίσωση (Β1 33 (10)).

Β1-13

Ανάλυση της 2Φ ομορροής σε πρότυπες ροές.
Επίλυση του προβλήματος της σταθερής 2Φ ομορροής.

Το πλήθος των αγνώστων μπορεί να μειωθεί υποθέτοντας μιά σχέση μεταξύ των η° . Η
σχέση αυτή προκύπτει υποθέτοντας μια συγκεκριμένη μορφή για την πληθυσμιακή
κατανομή των γαγγλίων (ομοιόμορφη, τριγωνική, παραβολική, εκθετική, log-normal
κ.λ.π.) οπότε το πλήθος των αγνώστων nf, από Ima.x, περιορίζεται στο πλήθος των
παραμέτρων της κατανομής συν ένα. Εάν π.χ. υποθέσουμε ομοιόμορφη κατανομή το
πλήθος των αγνώστων nf περιορίζεται σε δύο, εάν υποθέσουμε γραμμική σε τρείς,
παραβολική ή log-normal σε τέσσερεις κ.ο.κ.
Υποθέτουμε οτι γάγγλια μεγέθους μεγαλύτερου από 2, έχουν όλα την ίδια πιθανότητα
εμφάνισης, δηλαδή οτι
n G = n G =... = η;:;ηκ

(Β 134)

Ετσι οι άγνωστες τιμές της κατανομής των γαγγλίων είναι οι nf, n G , n G . Αν επιπλέον
υποθέσουμε και οτι
n°=^(n?+n?)

(Β135)

τότε οι άγνωστες τιμές της κατανομής των γαγγλίων περιορίζονται σε δύο, τις nf και
nf.

Οι παραπάνω παραδοχές κλεισίματος

είναι συμβατές με τις πειραματικά

παρατηρημένες κατανομές του μεγέθους των γαγγλίων στην εργασία των Avraam &
Payatakes

(1995a),

που

αναφέρονται

σε

διδιάστατα

δίκτυα.

Επιπλέον

ενώ

χρησιμοποιείται σημαντικά λιγότερη πληροφορία για την κατανομή του μεγέθους των
γαγγλίων, διατηρούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι διαφοροποιήσεις που
εισάγουν στη διφασική ροή τα πολλά μικρά γάγγλια (ευκολότερη

παγίδευση,

περισσότερες διεπιφάνειες, μικρότερες ταχύτητες) και τα λίγα μεγάλα (υψηλότερες
ταχύτητες, αποδοτικότερη μεταφορά μάζας). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί μια log
normal κατανομή συμβατή με αποτελέσματα των Constantinides & Payatakes (1996)
και Valavanides et al. (1998), που αναφέρονται σε τριδιάστατα δίκτυα.
Με την προηγούμενη παραδοχή το πλήθος των αγνώστων μειώνεται σε 10, τους
χ, U o X , U°'G, U°-D, U w - G , IT- D , S"X!, S°-D, nf, nf
Μια παρατήρηση σχετικά με την παραδοχή που έγινε ως προς την κατανομή του
μεγέθους

των

γαγγλίων.

Οποιαδήποτε

διπαραμετρική

κατανομή

και

να

χρησιμοποιήσουμε, αυτή θα έχει την ίδια αναλυτική επίδραση στο αρχικό σύστημα με
αυτήν που περιγράφηκε παραπάνω (μείωση του πλήθους των άγνωστων πληθυσμιακών
πυκνοτήτων κάθε κλάσης γαγγλίων), μπορεί όμως οι κατανομές μεγεθών που
Β1-14

Ανάλυση της 2Φ ομορροής σε πρότυπες ροές.

Επίλυση του προβλήματος της σταθερής 2Φ ομορροής.

προκύπτουν να μην ανταποκρίνονται στις πραγματικές κατανομές που παρατηρούνται
πειραματικά. Η κατανομή που χρησιμοποιήσαμε αποτελεί το βέλτιστο συνδυασμό (ή
συμβιβασμό!) σε απλότητα, ταχύτητα, ανάλυση και ακρίβεια.
Στη συνέχεια περιγράφουμε τον τρόπο με τον οποίο επιλύεται το σύστημα (Β1 33(1)(10)) για δεδομένες παραμέτρους ροής και λειτουργίας, Ca, κ, r και για κάθε τριάδα των
w

μεταβλητών διαρρύθμισης της ροής, S , ß c , β°

Στο σχήμα Β 1.3 που ακολουθεί

απεικονίζονται τα κύρια σημεία του αλγόριθμου επίλυσης του συστήματος (Β1 33(1)(10)) (σκιασμένο ορθογώνιο).
Ο αλγόριθμος ξεκινά, αφού πρώτα προσδιορισθεί βεβαίως το π. μ. και επιβληθούν τιμές
w

στις παραμέτρους ροής και λειτουργίας αλλά και στα S , β , β

, με την υπόθεση

κάποιας δοκιμαστικής τιμής για την άγνωστη ανηγμένη βαθμίδα πίεσης x. Η τιμή
εκκίνησης τίθεται ίση με κάποιο ποσοστό της τιμής της ανηγμένης βαθμίδας πίεσης για
μονοφασική ροή νερού ίδιας παροχής με της διφασικής. Θεωρώντας την άγνωστη χ σαν
παράμετρο, το σύστημα των εξισώσεων (Β1 33(1 )-(9)) εκφυλίζεται αμέσως στο
ακόλουθο γραμμικό 2x2 σύστημα
'na*

/

\

Ση°(3ν ΐ α + ΐ)=4
1

(Β 136)

Im

2r2nfY

G

mfuf=[l-ßCx/v<r)!(l-ßC)"

i=1
.Ο

„G

το οποίο επιλύεται αναλυτικά ως προς η,', η, , δίνοντας
nG =(4A = 3-A I 3CXA I 1 A 2 3-A I 3 A 2 I )"Ζ ~ (Απ*-· ~4Α 2 Ι )(Α η Α,, - Α Ι 3 Α 2 1 )

(Β 137)

οπού
Α„ =(3V, G +l)+-(3V, G +l)
2

A,3=j(3V"+1)+l(3ViG+1)
i=3

G

G

G

ι

ι

(B138)

G

A,, = V, m u +-V, m?u?
ι

2

-

- -

Aa=jv>°u?+SVi0mX
—

i=3

και
C = 2r[l-ßcx/(Kr)](l-ßcy'
Τότε τα 9 ακόλουθα μεγέθη

Β1-15

(Bl 39)

Ανάλυση της 2Φ ομορροής σε πρότυπες ροές.
Επίλυση του προβλήματος της σταθερής 2Φ ομορροής.
c

U°- = Χ/(ΚΓ)

UOG

u w -°=-5(v i °+i)i>°u?

= U°- = — ^ r ( l - ß c U o C )
D

uwD=-4-(i-0w-GßG)
β

4 i=!
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G
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G
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D

(Β 140)

S°- = - L ( l - S
β

o . G

s

w . D

w

= 1

-ß G S°- G - ß c )

_

s

o . D

υπολογίζονται άμεσα θεωρώντας την ανηγμένη βαθμίδα πίεσης, χ ως γνωστή
παράμετρο. Ολοι οι παραπάνω τοπικοί κορεσμοί και οι τοπικές ανηγμένες ταχύτητες
είναι απαραίτητες στον υπολογισμό των αγωγιμοτήτων των κελλιών στο συνδυασμένο
καθεστώς DTF&GD. Οι αγωγιμότητες αυτές είναι συντελεστές στην εξίσωση (Β1
33(10)) ως προς χ, f\(-dp/dz), η οποία προκύπτει εφαρμόζοντας τη θεωρία ισοδύναμου
μέσου (ΘΙΜ) στο συνδυασμένο καθεστώς GD&DTF. Στη συνέχεια ελέγχουμε εαν
επαληθεύεται αυτή η εξίσωση εισάγοντας τις τιμές των παραπάνω μεγεθών και της
ανηγμένης πίεσης χ. Εαν επαληθεύεται η εξίσωση, τότε η επίλυση του συστήματος (Β1
33(1)-(10)) έχει ολοκληρωθεί για την τριάδα (S w , ß c , β°). Στην αντίθετη περίπτωση
αυξάνεται η μεταβλητή x και επαναλαμβάνεται η επίλυση του συστήματος (Β1 33(1)(9)) με την καινούργια τιμή της χ ως παράμετρο, ενώ στη συνέχεια ελέγχεται εαν
επαληθεύεται η εξίσωση (Β1 33(10)). Οι κύκλοι επαναλαμβάνονται μέχρις ότου
υπολογισθεί (ενδεχομένως) μια λύση. Η έκφραση 'ενδεχομένως' τίθεται διότι μόνο ένα
ποσοστό των δυνατών συνδυασμών της τριάδας (S u , ß c , β°) δίνει φυσικώς αποδεκτή
λύση (physically admissible solution) για την ανηγμένη βαθμίδα πίεσης, χ. Σχετικός
είναι ο ορισμός που ακολουθεί:
Ορισμός OBI.4

Ορίζουμε

ως εύρος

του πεδίου ' των

φυσικώς

αποδεκτών

μεσοσκοπικών διαρρυθμίσεων της ροής vjv αδιάστατη ποσότητα

EpAS=|JJdSwdßcdßG

;

(Β141)

όπου ο δείκτης VpA αναφέρεται στο χωρίο ολοκλ.ήρωσης, το οποίο
πρέπει να είναι εκείνο το τμήμα του κύβου (0,1)χ[0,1)χ[0,1] που
αντιστοιχεί σε όλες τις φυσικώς αποδεκτές (Physically Admissible)
λύσεις του προβλήματος.
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Ανάλυση της 2Φ ομορροής σε πρότυπες ροές.
Επίλυση του προβλήματος της σταθερής 2Φ ομορροής.

m G = { m ? , m ? , - , n t f }Γ
u = {u°- c ,u o - G ,u°' D ,u w - G ,u w - D } T
s = {s°-G,s°-D}T

{x p m X,0° R ,Y o w ,K}, {Ca,r}

„G
w

c

G

V (S , ß , ß )
Start

< G „GXT

n ={n, ,rij}

C^arT^)[-*H {U, S, n G } T = A ({U, S, n G } T , χ ; S w , ß c , ß°)

χ+Δχ

Bl 33(l)-(9) p * -

Σχήμα Β 1.3 Αριθμητικό σχήμα επίλυσης του προβλήματος της σταθερής
διφασικής ομορροής σε πορώδη σώματα σύμφωνα με την παρούσα
προτυποποίηση. Τα πλαίσια με συνεχή γραμμή συμβολίζουν υπολογισμό
μεγεθών μέσω κλειστών εκφράσεων, ενώ αυτά με διακεκομένη
υπολογισμό μεγεθών μέσω επίλυσης εξισώσεων.

Β1-17

Ανάλυση της 2Φ ομορροής σε πρότυπες ροές.
Επίλυση του προβλήματος της σταθερής 2Φ ομορροής.

Για τη δεδομένη τριάδα (S w , ß c , ßG) υπολογίζεται, σύμφωνα με τον τρόπο που
περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο Β 1.4, ο ρυθμός αναντίστρεπτης μετατροπής
μηχανικής ενέργειας σε θερμότητα, για τη διατήρηση της διφασικής ροής υπό τις
εκάστοτε συνθήκες και διαρρύθμιση. Η διαδικασία επίλυσης των εξισώσεων (Β1 33(1)(10)) (σκιασμένο ορθογώνιο) επαναλαμβάνεται για όλους τους δυνατούς συνδυασμούς
της τριάδας η οποία παίρνει τιμές στον κύβο (0,1)χ[0,1)χ[0,1].
Τέλος, μέσω μιας απλής διαδικασίας λήψης μέσης τιμής (averaging, ολοκληρώνοντας
πάνω στο πεδίο των φυσικώς αποδεκτών λύσεων) προσδιορίζεται η τριάδα των
μεταβλητών μέσης μακροσκοπικής διαρρύθμισης της ροής αλλά και οποιουδήποτε
άλλου φυσικού μεγέθους Μ*, που χαρακτηρίζει μακροσκοπικά τη ροή. Η θεμελίωση
της τελευταίας πράξης γίνεται στην παράγραφο Β1.5 κατωτέρω.

Β 1.4

Υπολογισμός της απαιτούμενης ισχύος.

Ο συνολικός ρυθμός της ειδικής αναντίστρεπτης μετατροπής μηχανικής ενέργειας σε
θερμότητα ή ρυθμός ιξώδους παραγωγής θερμότητας' (εν συντομία δαπανούμενη ισχύς
α.μ.ο.π.μ. ή ειδική δαπανούμενη ισχύς) που προκαλείται κατά τη διφασική ροή, W, για
κάθε συνδυασμό της τριάδας των μεταβλητών διαρρύθμισης της ροής (S w , ß c , β°),
προκύπτει αθροίζοντας τις επί μέρους δαπανούμενες ειδικές ισχείς στις περιοχές των
πρότυπων ροών.
Εστω η σταθερή διφασική ροή νερού ελαίου που περιγράφεται στο σχήμα Β 1.2. Οι
μακροσκοπικές παροχές ελαίου και νερού από κάθε διατομή ΔΑ του π.μ., κάθετα στη
μακροσκοπική διεύθυνση της ροής είναι q°και q w αντίστοιχα, ώστε ο λόγος τους να
ισούται με r. Εστω Δρ η μετρούμενη διαφορά πίεσης σε κάποια απόσταση Δζ, η οποία
είναι περίπου κοινή για το νερό και το έλαιο. Η ροή έχει διαμόρφωση που περιγράφεται
w

από τις μεταβλητές διαρρύθμισης της ροής (S , β , β ).
Η ειδική ισχύς που δαπανάται στην περιοχή που επικρατεί καθεστώς CPF,

YVC,

υπολογίζεται από το γινόμενο της πτώσης πίεσης επί τη μακροσκοπική παροχή του
ελαίου και δίνεται από την έκφραση
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Ανάλυση της 2Φ ομορροής σε πρότυπες ροές.
Επίλυση του προβλήματος της σταθερής 2Φ ομορροής.
/C

"^O.CA·^

4

*

ίΛ±

Ρ° ΔζΔΑ

ϋ°-ψ ΔΑ
YowCa

Δρ
β°ΔζΔΑ

c
ö°= Ö°
u°
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rU ,c x YowCa
k

Δ ρ _ rÜwU°· = Δρ

Δζ

Δζ

=>
Wc

2

_ (YowCa)

rTI° c

(Bl 42)

Η ειδική ισχύς που δαπανάται στην περιοχή που επικρατεί συνδυασμένο καθεστώς
GD&DTF, W

G+D

, υπολογίζεται θεωρώντας την ισοδύναμη μονοφασική ροή νερού, που

περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο (βλέπε σχετικά (Β1 32)). Συγκεκριμένα
υπολογίζεται από το γινόμενο της πτώσης πίεσης επί την ισοδύναμη μακροσκοπική
παροχή του νερού και δίνεται από την έκφραση
W

uTG+Ό
+ u
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~ 1~Φ
, Φ, ' ~
~
Δ

*

(ΐ-β°)ΔζΔΑ
1

U

;

0

(ΐ-β )ΔζΔΑ

= [ßGAÄ(ü0·0 + Ü wG )+ ßDAÄ(0°-D + Öw-D)kp7
ri
*r
; Ρ
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V
/ H A
^ (ΐ-β°]ΔζΔΑ
ox;
G
D
vv D
f
u
i
r
ì
J
u°u
1 Δρ
a
I T aG
w
1-β( Δ2
u°
u
u°
u
= L·^ [β« v(rU°-G + Uw-° )+ β Dv (rUoD + I TDM
' 0 ) ] !G— ^„TowCa
x
/J
μ\ν "
'
l-ß
k
WG+D = ^ owC !^" [βG (rU°-° + U w G ) + β D (rU o D + U w D j ~ x
Ìwk
1-ß"
Παρατηρώντας την τελευταία σχέση (Bl

_^

(B1 43)

41) μπορούμε να υπολογίσουμε τις

συνεισφορές των καθεστώτων GD και DTF, WG, WD, αντίστοιχα ως
Wα = "™Cy
μ^-k

βG (rU °·° + U w-° ) - ^ ι-β

F

x

WD = h™0?)' ßD(rU°-p + U w D ) — ^ r x
μ,-k
i-ß

(Β 1 44)

(Bl 45)

Ο συνολικός ειδικός ρυθμός αναντίστρεπτης μετατροπής μηχανικής ενέργειας σε
θερμότητα, W, ισούται με το ποσοστιαίο άθροισμα των επιμέρους αντίστοιχων ρυθμών
των καθεστώτων
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Ανάλυση της 2Φ ομορροής σε πρότυπες ροές.
Επίλυση του προβλήματος της σταθερής 2Φ ομορροής.

\V = ß c w c +(i-ß c )vV G + D
= ^°wCa)2 ^CrUo.C

+|ßG(rUo.O + U w . 0 ) + ß D ( r U 0 . D

+ I J

W . D | J

(B l

^

Είναι εύκολο να διαπιστώσει κάποιος οτι η παραπάνω ισχύς ισούται με το ρυθμό
παραγωγής εντροπίας στο σύστημα π.μ.-έλαιο-νερό, όταν η θερμοκρασία του
περιβάλλοντος και οι θερμοκρασίες εισόδου και εξόδου των ρευστών από το πορώδες
δίκτυο παραμένουν σταθερές.
Σε όλες τις προηγούμενες εκφράσεις των ρυθμών ιξωδών παραγωγών θερμότητας
εμφανίζεται ο χαρακτηριστικός όρος
W'^fcwCa)-

( Β ΐ 4 7 )

μ »Λ
ο οποίος εκφράζει την απαιτούμενη ισχύ για τη διατήρηση οιωνεί μονοφασικής ροής
( S w ->1) τριχοειδούς αριθμού Ca, σε π.μ. απόλυτης διαπερατότητας k, ρευστού με
ιξώδες jl w , και διεπιφανειακή τάση παρουσία ελαίου yaw .
Αδιαστατοποίηση των εκφράσεων (Β1 42), (Β1 44), (Β1 45) και (Β1 46) με το W 1 *, θα
δώσει τις ανηγμένες εκφράσεις των ειδικών ρυθμών ιξώδους παραγωγής θερμότητας σε
κάθε καθεστώς
W c = rU°-cx
W D =(rU°-D + U w - D ) — [ — x
v
y
l-ßc

(Bl 48)

W G =(rU 0 · 0 +U W · 0 )—î-7-x
αλλά και τον ανηγμένο συνολικό ειδικό ρυθμό ιξώδους παραγαιγής θερμότητας
W = ß c rU°- c +[ß G (rU oG + U w G ) + ß D (rU oD + U wD )]x

(Bl 49)

Η έκφραση 'ειδικός5 σημαίνει 'ανά μονάδα όγκου' και στο εξής θα παραλείπεται.
Για κάθε συνδυασμό των μεταβλητών διαρρύθμισης της ροής (S w , ß c , β°), που είναι
φυσικά αποδεκτός, υπολογίζεται μία και μοναδική ανηγμένη ισχύς W. Η συνάρτηση
w ( s w , ß c , ß G ) μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα ελάχιστα.
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Ανάλυση της 2Φ ομορροής σε πρότυπες ροές.
Επίλυση του προβλήματος της σταθερής 2Φ ομορροής.

Β1.5

Προσδιορισμός του μακροσκοπικά μέσου σημείου διαρρύθμισης της ροής.

Ο αλγόριθμος που περιγράφεται στο σκιασμένο ορθογώνιο του σχήματος Β 1.3
χρησιμοποιείται για την (ενδεχόμενη) επίλυση του συστήματος (Β1 33(1)-(10)) για
δεδομένη τριάδα των μεταβλητών διαρρύθμισης της ροής. Το σύστημα (Β1 33(1)-(10))
πρέπει να επαληθεύεται ώστε να μην παραβιάζεται κανένας φυσικός

νόμος

(τουλάχιστον στα πλαίσια της προτεινόμενης θεωρητικής προτυποποίησης) για την
εκάστοτε διαρρύθμιση της ροής που εξετάζουμε. Ο χώρος του κύβου (0,l)x[0,l)x[0,l]
που περιγράφεται από τις τριάδες (S w , ß c , β°) που δίνουν φυσικώς αποδεκτές λύσεις
(physically admissible solutions), απεικονίζει τις φυσικά αποδεκτές διαρρυθμίσεις που
μπορεί να πάρει η εξεταζόμενη διφασική ομορροή. Στα πλαίσια της προτεινόμενης
προτυποποίησης, θεωρούμε οτι κάθε φυσικώς αποδεκτή διαρρύθμιση έχει την ίδια
πιθανότητα εμφάνισης: το σύστημα στην πορεία του χρόνου αποκτά σε μεσοσκοπική
κλίμακα διαμορφώσεις που συνεχώς μεταβάλλονται, πάντα όμως περιγράφονται από τις
φυσικώς αποδεκτές τριάδες (S w , ß c , β°). Αντιθέτως, σε μακροσκοπικό επίπεδο τα
μετρούμενα μεγέθη παρουσιάζουν μια χρονομέση σταθερότητα.
Για να υποστηρίξουμε την παραπάνω θεώρηση, θα εφαρμόσουμε το εργοδικό θεώρημα.
Ας παρακολουθήσουμε μια σταθερή και πλήρως ανεπτυγμένη διφασική ομορροή, έστω
π.χ. μια διφασική ροή σε υάλινα δοκίμια π.μ., παρόμοια με αυτά που χρησιμοποίησαν οι
Avraam & Payatakes (1995a). Αν εστιάσουμε την προσοχή μας σε μια περιοχή του π.μ.,
θα δούμε τη ροή να παίρνει συνεχώς μεταβαλλόμενες διαμορφώσεις. Αν επίσης
φωτογραφήσουμε τη ροή στο σύνολο της με μια μηχανή υψηλής ευκρίνειας και στη
συνέχεια μεγενθύνουμε τη φωτογραφία και ανιχνεύσουμε μεσοσκοπικά τη διαμόρφωση
της ροής σε διάφορα σημεία του π.μ. είναι πολύ πιθανό να μη δούμε πουθενά την ίδια
διαμόρφωση. Βεβαίως, όλες οι διαμορφώσεις που θα παρατηρήσουμε θα είναι συμβατές
με τις συνολικές παροχές των δύο ρευστών, ώστε κανένας φυσικός νόμος να μήν
παραβιάζεται.
Ολα τα παραπάνω υποδεικνύουν οτι στο εξεταζόμενο φυσικό σύστημα εμφανίζονται
όλες οι φυσικώς αποδεκτές διαμορφώσεις με την ίδια πιθανότητα. Η έκταση του πεδίου
(S w , ß c , β°) των φυσικώς αποδεκτών διαρρυθμίσεων αποτελεί ένδειξη της αταξίας του
συστήματος π.μ./νερό/έλαιο σε μεσοσκοπική κλίμακα. Οπως θα δούμε στο κεφάλαιο
Β5,

που

παρουσιάζονται

τα

αποτελέσματα

εφαρμογής

της

αναπτυχθείσας

προτυποποίησης σε τυπικά συστήματα, η έκταση του πεδίου των φυσικώς αποδεκτών
διαρρυθμίσεων, είναι συνάρτηση των τιμών των παραμέτρων ροής και λειτουργίας. Τα
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Ανάλυση της 2Φ ομορροής σε πρότυπες ροές.
_Επίλυση του προβλή ματος της σταθερής 2Φ ομορροής.
μακροσκοπικά μεγέθη αναφέρονται σε περιοχές του π.μ. που καλύπτουν μεγάλες
εκτάσεις. Λόγω των πολλών εσωτερικών βαθμών ελευθερίας του συστήματος, είναι
απίθανο να παρουσιασθεί ταυτόχρονα και για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα σε όλη
την έκταση του π.μ. η ίδια διαμόρφωση ροής. Ας μην ξεχνάμε οτι τα μακροσκοπικά
μεγέθη δεν είναι δυνατόν να μετρηθούν στιγμιαία (στη χρονική κλίμακα που
εξελίσσονται φαινόμενα πόρων) αλλά μετρώνται ως χρονομέσες τιμές.
Σύμφωνα με την προηγούμενη θεώρηση, και το εργοδικό θεώρημα, η απάντηση στο
ερώτημα:
'Με ποιο συνδυασμό των μεταβλητών διαρρύθμισης της ροής περιγράφεται η σταθερή
μέση κατάσταση που παρατιψείται πειραματικά, σε κάθε συγκεκριμένη δ/φασική ομορροή
σε π.μ., σε μακροσκοπικό επίπεδο ; \
είναι:
'Με εκείνο το συνδυασμό (Sw , ρ~ , β° ) ο οποίος αντιστοιχεί στη μέση τιμή όλων των
φυσικώς αποδεκτών τριάδων (Sw, ßc, ft1) '.
,

Ορισμός OBI. 5 Οι μέσες μακροσκοπικές μεταβλητές διαρρύθμισης τ>]ς ροής (mean
macroscopic flow arangement variables-MMFAV) S w \ ß c \ ßG*
που περιγράφουν τι-j μέση μακροσκοπική διαμόρφο^ση της ροής
ορίζοληαι μέσω των

Sw* - JjJSwdSwdßcdßG /jjj" dSwdßcdßG

(Β 1 50)

ßc* = JJJßedSwdßcdß° /JJjdSwdßcdß°

(Bl 51)

VPA

'

/

V PA

ß G '=JJJß G dS w dß c dß G /JjJdSwdßcdßG
VPA

/

(Bl 52)

VPA

Ο δείκτης VPA αναφέρεται στο χωρίο ολοκλήρωσης, το οποίο
πρέπει να είναι εκείνο το τμήμα του κύβου (0,l)x[0,l)x[0,l]

που

αντιστοιχεί σε όλ.ες τις φυσικώς αποδεκτές (Physically Admissible)
λύσεις του προβλήματος.
Αντίστοιχα

ορίζεται η μέση τιμή, Μ, οποιουδήποτε φυσικού

μεγέθους, Μ, που χαρακτηρίζει μακροσκοπικά τι] ροή:

Μ* = JJJ MdS*'dßcdß° /j]J dSvvdßcdßG
VPA

/

(Β 1 53)

VPA

Με τους παραπάνω ορισμούς υπολογίζονται όλα τα φυσικά μεγέθη που μας
ενδιαφέρουν και χαρακτηρίζουν μακροσκοπικά τη ροή π.χ. μέση μακροσκοπική
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Επίλυση του προβλήματος της σταθερής 2Φ ομορροής.

βαθμίδα πίεσης, μέσες

μακροσκοπικές σχετικές

διαπερατότητες, μέση δαπάνη

μηχανικής ισχύος, μέσο μέγεθος γαγγλίων κ.λ.π.
Με τον προσδιορισμό των μέσων μακροσκοπικών μεταβλητών διαρρύθμισης της ροής
ολοκληρώνεται η επίλυση του προβλήματος της μόνιμης διφασικής ομορροής σε
πορώδη σώματα.

Β1.6

Ειδικές περιπτώσεις.

Στην παράγραφο αυτή εξετάζονται δύο ειδικές περιπτώσεις επίλυσης του προβλήματος
της διφάσικής ομορροής. Στην πρώτη περίπτωση, αναλύουμε τη 2Φ ομορροή, όπως και
προηγουμένως, στα τρία καθεστώτα, αλλά χρησιμοποιούμε την παραδοχή (Β1 30) αντί
της (Β1 27). Στη δεύτερη περίπτωση, αναλύουμε τη 2Φ ομορροή σε δύο πρότυπες ροές
και συγκεκριμένα στη ροή μέσω συνδεδεμένων μονοπατιών και στη ροή μέσω
δυναμικής γαγγλίων.

Β1.6.1 Ενού,λακτική περίτηωση συμμετοχής όλων των καθεστώτων.

Στην περίπτωση που γνωρίζουμε την εξάρτηση της κινητικότητας των σταγόνων ελαίου
στους λαιμούς των κελλιών, ïïd/ν[ν , από τις ροϊκές παραμέτρους και τις παραμέτρους
λειτουργίας αλλά και από τις μεσοσκοπικές εξαρτημένες μεταβλητές S°'D και U°'D, τότε
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δεύτερη προσέγγιση (Β1 30) για τη 'σύνδεση' δύο
μεσοσκοπικών μεγεθών, και το υποσύστημα (Β1 33(1)-(9)) μετατρέπεται στο μή
γραμμικό σύστημα:
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Ανάλυση της 2Φ ομορροής σε πρότυπες ροές.

Επίλυση του προβλήματος της σταθερής 2Φ ομορροής.
U°-c=— χ

(1)

ΚΓ

£nf(3V, G +l)=4

(2)
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(Bl 54)

" i=l

ßGUw-G+(l-ßc-ßG)üw'D=l

(7)

ß°U°- c +ß°U 0 · 0 + (l - ß c -ß G )u°- D = 1

(8)

Uw-D/

nV--^-=U°-

D

(9)

Αυτό επιλύεται αριθμητικά (με πολύ βραδύτερους ρυθμούς σχετικά με την αναλυτική
επίλυση του 2x2 γραμμικού (Β1 36)) και φυσικά με τις ίδιες παραδοχές κλεισίματος (Β1
34) και (Β 135).
Στη συνέχεια, η επίλυση του προβλήματος ολοκληρώνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο
που περιγράφηκε στις παραγράφους Β 1.3 και Β 1.5.

BL6.2 Περίπτωση ανά/.υσης σε όνο καθεστώτα.

Στο κεφάλαιο Β5 παρουσιάζονται αποτελέσματα από την εφαρμογή του προτεινόμενου
προτύπου για την περίπτωση διφασικής ροής νερού-ελαίου απουσία σταγόνων ελαίου.
Με άλλα λόγια εξετάζουμε την ακραία περίπτωση κατά την οποία το κατακερματισμένο
τμήμα του ελαίου ευρίσκεται μόνο σε μορφή γαγγλίων. Πρόκειται για τη λεγόμενη
περίπτωση δικαθεστωτικής ανά/αισης της διφασικής ροής.
Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε:
SoD=0

U°- D =0

'

ß D .*0

(Bl 55)
'

(Bl 56)

οι μεσοσκοπικές μεταβλητές διαρρύθμισης της ροής είναι πλέον οι S w και ß c και το
γραμμικό σύστημα των εξισώσεων Β1 33(1 )-(9) έρχεται στη μορφή
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Ανάλυση της 2Φ ομορροής σε πρότυπες ροές.
Επίλυση του προβλήματος της σταθερής 2Φ ομορροής.

υοΛ = — χ

(1)

ΚΓ

J>G(3VG+l)=4
1 ι„

(2)

0 0

£nfV°=S ·

(3)

2i=,

> C ß, O
ο Goο. üo.G
ßC
+
S

= 1

_

S

v

(4)

I„

1
-^nGXGmGuG=U°G
-

Γ

(Bl 57)

(5)

i=l

(6)
^

i=l

ß G U w G + (l - ß c - ß G ) u w D = 1
ßCjjo.C

+ßGUo.G

(7)
(8)

= 1

uoD=o

(9)

i

Από την Β1 57(4) προκύπτει
S°'G
l-Sw-ßc

1
ßG

(Bl 58)

και χρησιμοποιώντας την Β1 57(3) παίρνουμε
1

Ι11ίκ

Ι

β

(Bl 59)
w

G

G

|(l-S -ß )-'£n V,

β"

(

Ετσι το παραπάνω σύστημα, θεωρώντας την άγνωστη ανηγμένη πίεση, χ, ως
παράμετρο, εκφυλίζεται στο ακόλουθο γραμμικό 2x2 σύστημα
Milax

/

ν

2>G^VG+l)=4
i=l
G

G

(Bl 60)
G

G

Xn V (m u -A)=0
i=l

οπου
A = r[l-ß('.x/(Kr)](l-Sw-ßc)"

(Β 161)

και το οποίο επιλύεται αναλυτικά ως προς n G , n G , δίνοντας
η^Α^Α,,Α^-Α,,,Α,,)-1
η°=-4Α 2 Ι (Α 1 1 Α 2 3-Α,3Α 2 1 )- 1
οπου
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Ανάλυση της 2Φ ομορροής σε πρότυπες ροές.
Επίλυση του προβλήματος της σταθερής 2Φ ομορροής.

Α„ =(3V I G +l)+i(3V 2 G +l)

1 A13^(3V2G+l)+g(3V,(i+l)
*•

i=3

(Bl 63)

Α21 =V,G(mGuG -A)+lv 2 C i (m G u G -A)
A 2 3 =2^ V G i m G u G - A ) + 5 v « ( m f u G - A )
C = 2r[l - β° Χ/(ΚΓ)](Ι - ß c Υ

(Β 1 64)

Τότε τα 7 ακόλουθα μεγέθη

ir c =x/(Kr)

u-a=î-^-(i-pcu-c)

U w - G4=^S (· v-f •+ l• k• ^• f
1

(Bl 65)

_max

S°-G = - J ] n G VG
2

D
G G
U"
= 1 - β - ,1- _.
β -G (l-Ü- ß )

Sw-° = 1 - S°-G

SW'D = 1 - S°-D

i=l

υπολογίζονται άμεσα θεωρώντας την ανηγμένη βαθμίδα πίεσης, χ ως γνωστή
^παράμετρο. Στη συνέχεια, η επίλυση του προβλήματος ολοκληρώνεται με τον ίδιο
ακριβώς τρόπο που περιγράφηκε στις παραγράφους Β1.3 και Β1.5.

Β 1.7

Παραδοχές και χαρακτηριστικά του προτεινόμενου πρότυπου επίλυσης του
προβλήματος της σταθερής αμιγούς διφασικής ομορροής σε πορώδη μέσα.

1.

Απαραμόρφωτο στερεό.

2.

Ομογενές πορώδες δίκτυο.

3.

Ασυμπίεστα ρευστά.

4.

Μή μετατροπή φάσεων.

5.

Μή απορρόφηση φάσεων από το στερεό.

6.

Μακροσκοπικά σταθερή κατάσταση.

7.

Μεσοσκοπικά μεταβαλόμενη κατάσταση.

8.

Μικροσκοπικά χαοτική κατάσταση.

9.

Η ροή στο καθεστώς CPF περιγράφεται από το νόμο Darcy.

10.

Ενιαία βαθμίδα πίεσης σε όλα τα καθεστώτα.
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Ανάλυση της 2Φ ομορροής σε πρότυπες ροές.
Επίλυση του προβλήματος της σταθερής 2Φ ομορροής.

11.

Αναγωγή της διφασικής ροής στο συνδυασμένο καθεστώς GD&DTF
σε μια ισοδύναμη μονοφασική ροή νερού.

12.

Μακροσκοπική

περιγραφή

της

ροής

στηριζόμενη

σε

αληθείς

μηχανισμούς κλίμακας πόρων.
13.

Σύνθεση της μέσης μακροσκοπικά διαρρύθμισης της ροής από όλες τις
φυσικώς ..αποδεκτές στιγμιαίες και τοπικά εντοπισμένες μεσοσκοπικές
διαρρυθμίσεις
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Β2
Προτυποποίηση των Καθεστώτων Ροής μέσω:
α) Δυναμικής Γαγγλίων (GD)
β) Κυκλοφορίας Σταγόνων (DTF)

Β2.1

Καθεστώς Δυναμικής Γαγγλίων (GD)

Β2.1.1

Γενικά χαρακηψιστικά

Στο καθεστώς GD, η μεταφορά του ελαίου γίνεται με τη μορφή γαγγλίων. Η φυσική και
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ροής ελαίου μέσω δυναμικής πληθυσμού γαγγλίων
έχουν αναφερθεί στο Α' μέρος της διατριβής. Και εδώ, με παρόμοιο τρόπο, τα γάγγλια
χωρίζονται σε κλάσεις ανάλογα με το μέγεθος που έχουν. Στο επόμενο σχήμα Β2.1
απεικονίζεται ένα τυπικό κινούμενο γάγγλιο μαζί με μια περιοχή του π. μ. στην οποία
επικρατεί συνδυασμένο καθεστώς DTF&GD. Με σκούρο φαιό χρώμα (κόκκινο σε
έγχρωμη εκτύπωση) αναπαρίσταται το έλαιο, ενώ με φαιό (γαλάζιο σε έγχρωμη
εκτύπωση) το νερό. Με λεπτές διακεκομένες-εστιγμένες γραμμές περιγράφονται τα
όρια των κελλιών. Χάριν απλότητας όλα τα κελλιά έχουν σχεδιασθεί όμοια. Πρέπει να
σημειωθεί οτι η παρούσα ανάλυση αναφέρεται σε δίκτυα πόρων του τύπου θαλάμου
λαιμού και με αριθμό συνδιάταξης σ=4, ενώ μπορεί να εφαρμοσθεί και να γενικευθεί
και για άλλες τοπολογίες τέτοιων δικτύων.
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Σχήμα Β2.1 Μεσοσκοπική απεικόνιση χώρου του π. μ. στον οποίο επικρατεί
συνδυασμένο καθεστώς GD&DTF. Εχει σχεδιασθεί τυπικό κινούμενο
γάγγλιο κλάσης 5. Το διάνυσμα στο κάτω μέρος του σχήματος
αναφέρεται στη μέση πραγματική ταχύτητα του κ. μ. του γαγγλίου και
έχει διεύθυνση ίδια με της μακροσκοπικής διεύθυνσης της ροής. Το
δίκτυο του π.μ. είναι του τύπου θαλάμου λαιμού (υάλινο δοκίμιο των
Avraam & Payatakes, 1995a).
Το γάγγλιο

είναι επίμηκες, με τον άξονα του αλλά και την κίνηση

προσανατολισμένα
λεπτομερέστερα

στη

μακροσκοπική

διεύθυνση

της

ροής.

(με μεγαλύτερη διακριτική ανάλυση) τον ορισμό

του

Εξετάζοντας
OB 1.1

του

προηγούμενου κεφαλαίου, με χονδρή διακεκομένη γραμμή περιγράφεται ο χώρος του
π.μ. (σε ακέραια πολλαπλάσια κελλιών) στον οποίο περιέχεται το γάγγλιο και ορίζεται
σαν χώρος π.μ. καθεστώτος GD και σε αυτόν το χώρο αναφέρεται η μεταβλητή
διαρρύθμισης της ροής, β°. Ο υπόλοιπος χώρος, εξωτερικά του γαγγλίου, το
συμπλήρωμα δηλαδή του προηγούμενου στο χώρο συνδυασμένου καθεστώτος
GD&DTF, αποτελεί χώρο καθεστώτος DTF, ασχέτως αν σε αυτόν περιέχεται νερό και
σταγόνες ελαίου ή μόνο νερό.
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Ας

εξετάσουμε

τώρα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός τυπικού γαγγλίου.

Υποτίθεται οτι δεν υπάρχει κλειστή γραμμή που να ανήκει συνεχώς στην ελαϊκή φάση
και να συνδέει μεταξύ τους θαλάμους. Η παραπάνω πρόταση σημαίνει οτι κάθε γάγγλιο
σχηματίζεται από ένα ανοικτό συρμό από λαιμούς που συνδέονται μέσω των θαλάμων.
Η θεώρηση αυτή είναι δικαιολογημένη από παρατηρήσεις πειραματικές Avraam &
Payatakes (1995a) και θεωρητικές Constantinides & Payatakes (1996), τουλάχιστον για
την περιοχή μεγέθους των γαγγλίων που εξετάζονται.
Οσον αφορά τα κελλιά που είναι τμήματα γαγγλίου, εκτός από τη γεωμετρική
διαφοροποίηση τους (σχετικά με το συνδυασμό των κλάσεων λαιμού και θαλάμων),
υπάρχει και διαφοροποίηση σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της ροής εντός αυτών.
Συγκεκριμένα η διαφοροποίηση των κελλιών

προκύπτει από την κατάσταση

αγωγιμότητας και από τα χαρακτηριστικά πλήρωσης αυτών των κελλιών από κάθε
φάση. Τα.κελλιά που αποτελούν τμήματα του πυρήνα του γαγγλίου (κελλιά 8-11) του
σχήματος Β2.1

είναι κορεσμένα με έλαιο ενώ τα κελλιά που αποτελούν τα

περιφερειακά/συνοριακά τμήματα του γαγγλίου (κελλιά 1-6, 7, 12, 13-16) περιέχουν
νερό, έλαιο και φυσικά ένα μηνίσκο. Οπως έχει παρατηρηθεί και πειραματικά (Avraam
& Payatakes, 1995a) η μετοίκηση του γαγγλίου πραγματοποιείται μέσω χρονικά
σειριακών εκκενώσεων/πληρώσεων από έλαιο μιας ομάδας κελλιών κάθε φορά. Ετσι,
κατά τη διάρκεια μετοίκησης των γαγγλκον, άλλα κελλιά είναι αγώγιμα και άλλα όχι.
Στην παρούσα ανάλυση θεωρούμε οτι τα κελλιά του πυρήνα του γαγγλίου είναι όλα
αγώγιμα, ενώ από τα περιφερειακά/συνοριακά κελλιά, όλα είναι μή-αγώγιμα έκτος από
ένα στην 'πλώρη' και ένα στην 'πρύμνη' του γαγγλίου. Τα κελλιά αυτά ονομάζονται
κελλιά-πύλες (gate unit cells). Στο παραπάνω σχήμα Β2.1 τα μή-αγώγιμα κελλιά είναι
σχεδιασμένα σε φόντο από αχνό κάνναβο (κελλιά 1-6 και 13-16), τουλάχιστον για το
χρονικό στιγμιότυπο που απεικονίζεται. Σημειωτέον οτι ο ρόλος του κελλιού 7, σαν
κελλί πύλη, θα μπορούσε να είχε αμοιβαία αντιμετατεθεί με το ρόλο οποιουδήποτε από
τα κελλιά 1 και 13, ενώ αυτός του κελλιού 12 με αυτόν ενός από τα κελλιά 6 και 16. Το
ίχνος της κίνησης του γαγγλίου είναι μια τεθλασμένη πριονωτή γραμμή (zig-zag).
Στην παρούσα ανάλυση, τα κελλιά-πύλες (Gate cells) συμβολίζονται με το γράμμα G,
τα κελλιά που ανήκουν στον πυρήνα (Core) κινουμένου γαγγλίου, συμβολίζονται με το
γράμμα C, και τέλος όλα τα (μή-αγώγιμα) κελλιά παγιδευμένων μαζί με τα μή-αγώγιμα
(περιμετρικά) κελλιά κινουμένων γαγγλίων, συμβολίζονται με X/s και X/m αντίστοιχα.
Μια λεπτομέρεια της πραγματικής ροής που δεν περιγράφεται στην παρούσα ανάλυση
είναι η ταλάντωση που παρατηρείται στα μή-αγώγιμα κελλιά κατά την ημιστατική
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μετοίκηση ενός κινουμένου γαγγλίου ή στό opto κινητοποίησης ενός παγιδευμένου
γαγγλίου. Οι ταλαντώσεις αυτές καταναλώνουν ενέργεια λόγω ιξωδών τριβών,
ανεξάρτητα από τη μεσοσκοπική μεταφορά μάζας.
Οπως αναφέρθηκε προηγουμένως τα γάγγλια χωρίζονται σε κλάσεις ανάλογα με το
G

μέγεθος τους. Το πλήθος Vj ,

των θαλάμων που καταλαμβάνει κάθε γάγγλιο,

ταυτοποιεί την κλάση i στην οποία αυτό ανήκει. Για παράδειγμα, το γάγγλιο που
εικονίζεται στο σχήμα Β2.1 καταλαμβάνει 5 θαλάμους άρα ανήκει στην κλάση 5.
Ορισμός ΟΒ2.1

G

Με V

ορίζουμε το μέσο μέγεθος του χώρου του π.μ. που

αντιστοιχεί σε κάθε γάγγλιο που ανήκει στΐ\ν κλ,άση ί.
Η αντιστοιχία είναι αυτή που περιγράφεται με τη χονδρή διακεκομένη γραμμή στο
σχήμα Β2.1. Ετσι, για το συγκεκριμένο γάγγλιο του παραδείγματος, γράφουμε
V5G =(3x5 + l)VU0 = 16VUC, όπου Vuc είναι η μέση τιμή των συνολικών όγκων (κενού
και στερεού) των κελλιών του π.μ. Στη γενική περίπτωση επαληθεύεται πολύ εύκολα,
οτι για κάθε κλάση i, ισχύει
V,G = (3VG + l)v u c

(Β2 1)

Οι κλάσεις μεγέθους των γαγγλίων εκτείνονται από 1 ως I i m x . Η κλάση Ima* αποτελεί το
πάνω όριο αποκοπής (upper truncation limit class), είναι ελεύθερη παράμετρος
(δευτερεύουσα) και εκτιμάται μετά από δοκιμή και σφάλμα. Ο τρόπος με τον οποίο
γίνεται η εκτίμηση, περιγράφεται στο κεφάλαιο Β1, το οποίο αναφέρεται στην
ολοκληρωμένη εφαρμογή της μεθόδου πρόβλεψης της διφασικής ροής. Σημειώνεται οτι
οι αριθμοί 3 και 1 της σχέσεως (Β2.1) αναφέρονται στο υπό εξέταση δίκτυο με αριθμό
συνδιάταξης σ=4. Για δίκτυα άλλου τύπου αλλάζουν.
Ορισμός ΟΒ2.2

Ορίζουμε σαν πληθυσμιακή πυκνότητα, n G , γαγγλίων κλάσης
ί, τον αριθμό των γαγγλίων κλάσης i ava μονάδα όγκου
καθεστώτος GD του π.μ.

Λόγω της διατήρησης του όγκου του π.μ. που ευρίσκεται υπό καθεστώς GD θα πρέπει
να ισχύει:
Τ

ß G AV£n G (3V, G +l)v uc =ß G AV

Τ

=> £n, G (3V G +l)v uc = 1

i=l

*

(Β2 2)

i=l

Αν όλα τα γάγγλια ανήκαν στην ίδια κλάση μεγέθους 1, τότε θα είχαν μία και μοναδική
χαρακτηριστική πληθυσμιακή πυκνότητα nG και W-J = VG = 1. Εφαρμόζοντας την
προηγούμενη σχέση παίρνουμε
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S.° = (3xl
,- Λ.-,..
=Jû
+ l)V
2\

(Β2 3)

uc

Αυτήν

τη

χαρακτηριστική

πληθυσμιακή

πυκνότητα

χρησιμοποιούμε

για

να

αδιαστατοποιήσουμε τις πληθυσμιακές πυκνότητες των κλάσεων των γαγγγλίων:
~α
G

G

3

n = - ^ = 2n 7
(Β2 4)
n.
και η εξίσωση διατήρησης του όγκου του π.μ. υπό καθεστώς GD γράφεται σε
αδιάστατη μορφή ως:

Σ-

α

~'nf (3ν ; + l ) = 4

(Β25)

Αν κάποιος περιοριστεί στο δειγματόχωρο του καθεστώτος GD η πιθανότητα
εμφάνισης ενός γαγγλίου κλάσης i, p G , δίνεται από την έκφραση:

Ρ?=η?

2yi?
V 1=1

(Β2 6)
J

Από το συνολικό πληθυσμό των. γαγγλίων ένα ποσοστό κινείται. Το ποσοστό των
κινούμενων γαγγλίων κάθε κλάσης i, καλείται m G . Το ποσοστό των παγιδευμένων
γαγγλίων κάθε κλάσης i, είναι ίσο με 1 - m° . Αιτία της παγίδευσης των γαγγλίων είναι
η αδυναμία της τοπικής κινούσας δύναμης, που επάγεται από τη βαθμίδα πίεσης του
νερού, να υπερνικήσει, εκτός από τις ιξώδεις αντιστάσεις και τις αντιστάσεις που
αναπτύσσονται από τα τριχοειδή φαινόμενα. Ο τρόπος υπολογισμού των ποσοστών
m

G

περιγράφεται εκτενώς στο κεφάλαιο Β3 το σχετικό με τις παγιδεύσεις γαγγλίων

και σταγόνων. Προφανώς, τα ποσοστά mf είναι συναρτήσεις των συνθηκών ροής (π.χ.
dp/3z, Ca, γ ονν ) και της γεωμετρίας του π. μ. Το μέσο ποσοστό των κινουμένων
γαγγλίων, mG, δίνεται από την έκφραση:
Τ

mi

G

=^Tp?m?

(Β2 7)

i=l

Ας εξετάσουμε τώρα τις πιθανότητες ενός τυχαίου κελλιού από το π. μ. να έχει
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά π.χ. είτε να είναι κελλί γαγγλίου (κινουμένου ή
παγιδευμένου), είτε να είναι αγώγιμο, είτε να περιέχει δύο φάσεις, είτε τα
χαρακτηριστικά αυτά να είναι συνδυασμός από τα προηγούμενα, κ.λ.π. Η γνώση αυτών
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των πιθανοτήτων είναι απαραίτητη στην εφαρμογή της θεωρίας ισοδύναμου μέσου
(ΘΓΜ), η οποία αναπτύσεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο Β6.
Κάθε γάγγλιο χαρακτηριστικού όγκου VfG, αποτελείται από 3VG +1 κελλιά.
Κάθε κινούμενο γάγγλιο χαρακτηριστικού όγκου V G , έχει:
VjG - 1

κελλιά που είναι αγώγιμα και κορεσμένα από μια φάση (ανήκουν στον

πυρήνα του γαγγλίου), κελλιά C.
2

κελλιά που είναι αγώγιμα και περιέχουν δύο φάσεις και τη διεπιφάνεια τους

(κελλιά πύλες), κελλιά G, και τέλος
2Vj° κελλιά που είναι μή-αγώγιμα, κελλιά X/m.
Εξ'άλλου, για κάθε παγιδευμένο γάγγλιο χαρακτηριστικού όγκου V G , όλα τα
3VG +1

κελλιά είναι μή-αγώγιμα, κελλιά X/s.

Εστω τώρα οτι κάνουμε ένα πείραμα τυχαίας διαλογής κελλιών μέσα από το χώρο του
καθεστώτος GD, δηλαδή μέσα από όλες τις οριοθετημένες περιοχές όπως αυτή του
σχήματος Β2.1.
Η πιθανότητα ένα (τυχαίο γεωμετρικά) κελλί, να είναι αγώγιμο κελλί γαγγλίου κλάσης i
και κορεσμένο με έλαιο (να ανήκει δηλαδή στον πυρήνα γαγγλίου κλάσης i), είναι:
p"=p«m«_Yi_Zi
3 V

G

(Β2 8)

+ 1

Πρόκειται για δεσμευμένη πιθανότητα. Οι δύο πρώτοι όροι του γινομένου αναφέρονται
στην πιθανότητα το εν λόγω κελλί να ανήκει σε κινούμενο γάγγλιο κλάσης i, ενώ ο
τελευταίος στην πιθανότητα να ανήκει σε πυρήνα γαγγλίου.
Η πιθανότητα ένα (τυχαίο γεωμετρικά) κελλί, να είναι μή-αγώγιμο (Non Conductive,
Χ) κελλί γαγγλίου κλάσης i και να περιέχει είτε νερό και έλαιο, είτε έλαιο, είναι:

f G =p<
' 3VG + 1

3V" + 1

p^p°^v'+i^K+l)

-

- <B29>

j V, + 1

Τέλος, η πιθανότητα ένα (τυχαίο γεωμετρικά) κελλί, να είναι αγώγιμο κελλί γαγγλίου
κλάσης i, με δύο φάσεις και επομένως να περιέχει ένα μηνίσκο ή αλλιώς να είναι κελλίπύλη αυτού του γαγγλίου (G,G), είναι:
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Ρ°·°=ρ>°—i—
3VG+1

(Β2 10)

Είναι εύκολο να επαληθεύσει κάποιος τον αναμενόμενο περιορισμό:
ρ

ο=ρχ.ο+ρθ..α+ρα,ο

^

2

η

)

Οι παραπάνω πιθανότητες αναφέρονται σε αμιγές καθεστώς GD. Αν πρόκειται κάποιος
να κάνει το προηγούμενο πείραμα διαλογής των κελλιών, διαλέγοντας τυχαία μέσα από
όλο το π.μ., οι παραπάνω πιθανότητες πολλαπλασιάζονται με ένα συντελεστή ßG, ενώ
αν περιοριστεί να διαλέγει από το χώρο του συνδυασμένου καθεστώτος DTF&GD,
πολλαπλασιάζονται με ένα συντελεστή ßG (ΐ - ß c ) .
Πρέπει να τονίσουμε εδώ, οτι εν γένει δεν υπάρχουν κελλιά στα οποία να ρέει αμιγώς
νερό, αφού το καθεστώς GD δεν παρουσιάζεται αμιγώς στο π.μ. (παρουσιάζεται σε
συνδυασμό με DTF). Κελλιά στα οποία ρέει αμιγώς νερό υπάρχουν μόνο στην
περίπτωση κατά την οποία στο καθεστώς DTF δεν υπάρχουν σταγόνες ελαίου (S°'D=0).
Οι τοπικοί στο καθεστώς GD κορεσμοί ελαίου και νερού, S0' και SW'G, υπολογίζονται
από τη διαπίστωση οτι σε κάθε γάγγλιο χαρακτηριστικού μεγέθους VG αντιστοιχούν
(3VG + l ) κελλιά εκ των οποίων, ·2(ν" + ΐ ) είναι κορεσμένα κατά το ήμισυ με έλαιο
(κελλιά G και Χ), και (VG - l) είναι κορεσμένα πλήρως, (κελλιά C, βλέπε σχήμα Β2.1).
Επομένως, ο κορεσμός σε έλαιο στα γάγγλια κλάσης i, υπολογίζεται ως
/ι ί-Λ/π t Λ ΛΛ Λ
2(v,G+l)-Vuc+(vG-l)vuc
ν
G_
|όγκος ελαίου σε \3Vi' + 1]κελλια/
_
'
>ο
G
' ~ {ελεύθερος όγκος των (3 V, + l) κελλιών \~
(3VG + ljv u c
2VG
S' =
J—
G
3V +1
Αντίστοιχα, ο κορεσμός σε νερό στα γάγγλια κλάσης i, υπολογίζεται ως
0 0

v G

1 + VG

s; - = V

(B2 12)

(Β213)

3V G +1
Ο τοπικός μέσος κορεσμός ελαίου στο καθεστώς GD προκύπτει από τη σύνθεση των
κορεσμών κάθε κλάσης ως:
,
ß G AV£n G (3V G + l)v uc sS;>- G
Lr
(όγκος ελαίου σε GD/
_
~τχ
s°- =
{ελεύθερος όγκος χώρου π.μ. σε GD}
εβ°Δν
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τ
G

S°- ='VnfVi

G

(Β2 14)

i=l

Είναι προφανές οτι ο τοπικός μέσος κορεσμός του νερού στο καθεστώς GD, δίνεται
από την έκφραση
S

Β2.1.2

w.c, = 1 _ s o.G

(Β2 15)

Πραγματική μέση ταχύτιμα κέληρου μάζας γαγγλ ίου.

Αιτία της κίνησης των γαγγλίων είναι η επαγόμενη από τις ιξώδεις τριβές του νερού
διαφορά πίεσης στα άκρα τους. Στην πραγματικότητα, και λόγω της πολύπλοκης
γεωμετρίας του δικτύου, τα γάγγλια κινούνται με επεισοδιακό τρόπο και με ταχύτητα η
οποία παρουσιάζει διακυμάνσεις γύρω από μια χρονομέση τιμή. Αυτή η τιμή εξαρτάται
από την τοπική βαθμίδα πίεσης του νερού, το μέγεθος, σχήμα και προσανατολισμό του
γαγγλίου, το ιξώδες του ελαίου, τη διεπιφανειακή τάση και τη γεωμετρία των πόρων
μέσω των οποίων κινείται το γάγγλιο. Υποθέτουμε οτι τα κινούμενα γάγγλια κάθε
"κλάσης κινούνται με ίδιες κατά μέσο όρο ταχύτητες,

ïïG,

οι οποίες

είναι

χαρακτηριστικές για κάθε κλάση i. Οι ταχύτητες αυτές υπολογίζονται στη συνέχεια.
Η παροχή όγκου, q G n , στα αγώγιμα κελλιά γαγγλίου κλάσης η, το οποίο κινείται με
μέση πραγματική ταχύτητα ïï° , προκύπτει κάνοντας ένα ισοζύγιο μάζας στον όγκο
ελέγχου που φαίνεται στο σχήμα Β2.1 με τη χονδρή διακεκομένη γραμμή. Αυτή η
παροχή όγκου δίνεται από την έκφραση

qL=ïï«7 2 c A

(Β2 16)

όπου CA μιά παράμετρος σχήματος. Αυτή εκφράζει το λόγο του μέσου μήκους της
πραγματικής διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει το ρευστό προκειμένου να φθάσει
από ένα σημείο του πορώδους δικτύου σε ένα άλλο επί της μακροσκοπικής διεύθυνσης
της ροής, προς την απόσταση ανάμεσα σε αυτά τα δύο σημεία. Η c A εξαρτάται από τη
γεωμετρία, τον προσανατολισμό και την τοπολογία του δικτύου/Για το υπο εξέταση
δίκτυο του σχήματος Β2.1, και για τον συγκεκριμένο προσανατολισμό του Σχετικά με
τη μακροσκοπική διεύθυνση της ροής (45°), c A = 2 tj ?.Λ/2 =V2 . Για ένα κυβικό
δίκτυο προσανατολισμένο έτσι ώστε η μακροσκοπική διεύθυνση της ροής να συμπίπτει
με

τη

διαγώνιο

του

κύβου,

c A = 3 £ / κ ν 3 = V3 .
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προσανατολισμένο έτσι ώστε η μακροσκοπική διεύθυνση της ροής να συμπίπτει με τη
διαγώνιο έδρας του κύβου (δηλαδή ένα πολυεπίπεδο τετραγωνικό δίκτυο όπως του
σχήματος Β2.1 με τον ίδιο προσανατολισμό και συνδέσεις μεταξύ θαλάμων επάλληλων
επιπέδων) c A = - [2 x ίί + 2 χ {μ + l^l^l^Jl

= 0.5 + 4Ϊ = 1.91

=

Προφανώς, η παράμετρος c A είναι 'συνιστώσα' του διανύσματος των γεωμετρικών και
τοπολογικών χαρακτηριστικών του π.μ., x pm .
G

Εστω W

η συνολική απαιτούμενη ισχύς για τη διατήρηση της κίνησης ενός γαγγλίου

κλάσης n με μέση πραγματική ταχύτητα ïïG. Αυτή ισούται με
^ G

G 2
_ M-w^ucn y y C / B

~
-ο
Yowquc.n ^ G / I

+

^

^

όπου
W

G/B

G/I

, VV

οι ανηγμένες συνιστώσες της συνολικής απαιτούμενης ισχύος λόγω

ιξωδών τριβών στις κυρίως φάσεις και λόγω υστέρησης των γωνιών επαφής στους
μηνίσκους στα κελλιά-πύλες του γαγγλίου. Αυτές οι συνιστώσες είναι συναρτήσεις των
(μικροσκοπικών) γεωμετρικών χαρακτηριστικών των κελλιών του πορώδους δικτύου,
των δυναμικών ιξωδών των δύο ρευστών, των δυναμικών γωνιών επαφής και του
μεγέθους του γαγγλίου. Τα μεγέθη αυτά υπολογίζονται για το υπο εξέταση δίκτυο στο
παράρτημα BUI. 1.
Η παραπάνω απαιτούμενη ισχύς πρέπει να είναι ίση με αυτήν που παρέχεται από το
νερό στα άκρα του γαγγλίου, που έχει μήκος LG = LG I, και η οποία ισούται με
(- 9p/ôz)L G q G n . Ετσι από την ισοδυναμία των ισχύων:
„

~~

—ÌL°q°
ozj

μ

G

~G

2

-^

0

= VV = " ί - " W
t

G/B

+

Yow

~G

uc

J -n WG/I
£

(B2 18)

προκύπτει μέσω της (B2.16):
I

~G

1

Γ^ —

u„ = -

dz

Uw CA

J

ow

\λ/ ^! *

Ι

(ψ°'ΒΥ

(Β2 19)

Χρησιμοποιώντας την αδιάστατη πτώση πίεσης
Χ

= |_^Ί_Α_
dzJv^Ca

(Β2 20)

η πραγματική μέση ταχύτητα των γαγγλίων κλάσης η, δίνεται από την έκφραση:
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ÏÏG=UW

—

n

k

CA

Ca

(w G/B )~'

"

(B2 21)

Η μακροσκοπική ταχύτητα του πετρελαίου υπό μορφή γαγγλίων, U 0 , G , προκύπτει από
τη σύνθεση των ταχυτήτων κάθε κλάσης εφαρμόζοντας θεωρία συστήματος υλικών
σημείων:
τ
rG,GwGco,G~G

TJo.G

_i=l

„ G mî G waG ~ G
= ^Vn?m|
V i ïï I f

_ _£. X

—

2

i=I

KÌ-V,·
i=l

τ

ro.G

uc

- V n > ° VG £-

U°

2r-Z-i

U

(B2 22)

w

Η μακροσκοπική ταχύτητα του νερού των κελλιών που ανήκουν σε γάγγλια, U w - G ,
προκύπτει ομοίως:
τ

£n G m G V G Sr G ïï, G

>-G=^—-τ

uw-G
U

w

^Σ^ί^0^ ^
1

^ n G m G ( lv
ΛΔ^ι ' '

+

V, G )-^'Uw

(Β2 23)

ι=Ι

H μέση τοπική παροχή ελαίου υπό μορφή γαγγλίων, q°' G , διαμέσου μιας επιφάνειας
του π.μ., εμβαδού β°ΔΑ, κάθετης στη ροή, σε καθεστώς GD, που αντιστοιχεί στην
παραπάνω ταχύτητα είναι
-ce

=

uo,Gßü A ^

( Β 2

2 4 )

Στη συνέχεια θα υπολογισθούν οι αγωγιμότητες κάθε κελλιού που ανήκει σε χώρο του
π.μ. που επικρατεί καθεστώς GD. Για τις αγωγιμότητες των κελλιών αυτών, πρέπει
πρώτα να υπολογισθούν οι πτώσεις πίεσης για κάθε κατηγορία κελλιού, λαμβάνοντας
"ύπ'όψη τα ιδιαίτερα ροϊκά χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας (διφασική ροή,
διεπιφάνειες).
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Β2.1.3

Αγωγιμότητες κε/λιών π.μ. σε καθεστώς δυναμικής γαγγλίων.

Η αγωγιμότητα κάθε κελλιού, η οποία ορίζεται ως ο λόγος της ογκομετρικής παροχής
μέσα από το κελλί προς την αναπτυσσόμενη διαφορά πίεσης στα άκρα του, χρειάζεται
στην εφαρμογή της Θεωρίας Ισοδυνάμου Μέσου (ΘΙΜ) κατά την επίλυση του
προβλήματος της διφασικής ροής στο συνδυασμένο καθεστώς GD&DTF.
Η συνολική πτώση πίεσης, στα αγώγιμα κελλιά των γαγγλίων, οφείλεται στις ιξώδεις
τριβές που αναπτύσσονται κατά την κίνηση των φάσεων, αλλά και στην υστέρηση της
γωνίας επαφής που παρατηρείται ανάμεσα στην προϊούσα (Α) και οπισθοχωρούσα (R)
διεπιφάνειες των δύο κελλιών-πυλών. Υποθέτουμε οτι η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα
ροϊκά πεδία των δύο φάσεων και στις διεπιφάνειες είναι αμελητέα. Αυτή η υπόθεση
δικαιολογείται από σχετικές παρατηρήσεις άλλων ερευνητών (Sheng & Zhou, 1992,
Tilton, 1988, Kiss et a!., 1985, Kafka & Dussan, 1979) οι οποίοι συμπεραίνουν οτι η
αλληλεπίδραση περιορίζεται σε μιά περιοχή μιας διαμέτρου του αγωγού εκατέρωθεν
των μηνίσκων. Ετσι στα πλαίσια των προσεγγίσεων που κάνουμε, ο υπολογισμός της
πτώσης πίεσης λόγω ιξωδών τριβών, γίνεται ανεξάρτητα του υπολογισμού της πτώσης
πίεσης λόγω της υστέρησης των διεπιφανειών και η συνολική πτώση πίεσης προκύπτει
ως η σύνθεση αυτών των δύο συνιστο^σών. Η πτώση πίεσης λόγω ιξωδών τριβών
προκύπτει από κατάλληλη εφαρμογή (ύστερα από κάποιες παραδοχές) της έκφρασης
για την πτώση πίεσης σε κελλί στο οποίο επικρατεί μονοφασική ροή Stokes. Για τον
υπολογισμό της πτώσης πίεσης λόγω υστέρησης των διεπιφανειών, εφαρμόζεται η
θεωρία Laplace για διεπιφάνειες, των οποίων η γεωμετρία εκ προοιμίου θεωρείται
γνωστή. Αναλυτικώτερα, προϋποθέτουμε τα σχήματα των ο/νν διεπιφανειών γαγγλίων,
καθώς αυτές κινούνται στα κελλιά πύλες και στη συνέχεια κάνουμε ισοζύγιο πιέσεων
για κάθε ζευγάρι προϊουσών και οπισθοχωρουσών διεπιφανειών, εφαρμόζοντας τη
θεωρία Laplace για διεπιφάνειες γνωστής

μέσης ακτίνας καμπυλότητας. Στο

παράρτημα ΒII γίνεται αναλυτικός υπολογισμός των μέσων ακτινών καμπυλότητας των
o/w διεπιφανειών γαγγλίοον (όπως επίσης και σταγόνων) στους θαλάμους και τους
λαιμούς του υπο εξέταση πορώδους δικτύου. Υποθέτουμε επίσης, οτι η πτώση πίεσης,
που οφείλεται στην υστέρηση των γωνιών επαφής των διεπιφανειών στα κελλιά-πύλες,
ισοκατανέμεται σε όλα τα (Vn(' +1) αγώγιμα κελλιά κάθε γαγγλίου κλάσης η. Αυτό
γίνεται για να διατηρηθεί ενιαία η δομή του γαγγλίου όταν αυτό αναπαρίσταται (μέσω
των αγωγιμοτήτων των κελλιών του) κατά την εφαρμογή της ΘΙΜ.
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Η πτώση πίεσης που αναπτύσσεται στα κελλιά τύπου jik γαγγλίου κλάσης η, Δρ^°η,
δίνεται στη γενική της μορφή από την έκφραση
ATT b - G

A

όπου q ° n

-

^

Pjik.n -

w

^

u c

-ρ

· "

Λ b.G

Λ

+, Yowß ρ b.G

jik.n

b = C or G

^~- jik.n

(B2 25)

η ογκομετρική παροχή από το συγκεκριμένο κελλί και Α··£η, Β£η

ανηγμένοι συντελεστές που εξαρτώνται εκτός από τα γεωμετρικά (δείκτης jik) και
ροϊκά (δείκτης b) χαρακτηριστικά του κελλιού, και το μέγεθος (δείκτης η) του γαγγλίου
και από τις ροϊκές (κ, θ°,θ£) και τις μεταβλητές διαρρύθμισης (S w ,ß c ,ß G ) του
συστήματος. Ο πρώτος συντελεστής εκφράζει το μέτρο της συνιστώσας της πτώσης
πίεσης που αναπτύσσεται λόγω ιξωδών τριβών, ενώ ο δεύτερος το μέτρο της πτώσης
πίεσης που αναπτύσσεται λόγω της υστέρησης στις γωνίες επαφής των μηνίσκων.
Υπολογισμοί των παραπάνω συντελεστών γίνονται αναλυτικά στο παράρτημα BUI.3
για

το υπό εξέταση πρότυπο γυάλινο πορώδες δίκτυο. Επισημαίνουμε οτι οι

συντελεστές αυτοί δεν εξαρτώνται από μεγέθη εξαρτώμενα από τη λύση.
Είναι εύκολο να παρατηρήσει κάποιος την ουσιώδη διαφορά στις εκφράσεις ανάμεσα
στις δύο συνιστώσες. Η ιξώδης συνιστώσα της πτώσης πίεσης είναι γραμμική
συνάρτηση της παροχής (τουλάχιστον στο πεδίο της έρπουσας ροής) ενώ η
διεπιφανειακή συνιστώσα είναι σταθερή. Αυτό δημιουργεί προβλήματα αναγωγής κατά
τον υπολογισμό της πτώσης πίεσης στα άκρα του .κελλιού συναρτήσει της παροχής
μέσα από αυτό:

Apjg,

ίϊ

πα

f

ν f-

r*w Muc.n

rwluc.n

A jik.n
b.G

A b.G
jik.n

A

M'w 4 u c , n

A

b.G
Jik

~
~G
rwMuc.n

A

G
^wQuc.n

+

jik.n

--G

jik,n

μ»εΑυη
.

·"

Ab-G

R b.G
'D
jik.n

ι _ ' o\v

(B2 26)

(^ο\

f ow

jï w U»c A

Β

Uv

b.G
jik.n

( TT α Λ

+
+

Ca e A

R b-G
j,k.n

b

V

ir

b»= C or G

Τα προβλήματα αναγωγής παρουσιάζονται κατά τον υπολογισμό της αγωγιμότητας των
κελλιών. Η αγωγιμότητα, g"',,, κάθε κελλιού προκύπτει από το λόγο της παροχής προς
την αντίστοιχη πτώση πίεσης που αναπτύσσεται στα άκρα του, ως έξης:
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nG
Ojik,n

luc.n

ÄFST

μν

A

b.G
jik.n

J 1_
+•
Ca e Δ

-1
b.G

Ü*

Β jik.n

(Β2 27)
b = C or G

Προφανώς για τα μή-αγώγιμα κελλιά γαγγλίων (X,G), ισχύει:
gj£ = 0

(Β2 28)

Παρατηρούμε οτι η αγωγιμότητα κάθε κελλιού εξαρτάται εν μέρει (μέσω του τμήματος
που αναφέρεται στην υστέρηση των διεπιφανειών) από τις ροϊκές συνθήκες, δηλαδή
από τη λύση του προβλήματος της διφασικής ροής στην περιοχή του συνδυασμένου
καθεστώτος GD&DTF, ενώ εμείς ουσιαστικά θα θέλαμε αυτές οι αγωγιμότητες να είναι
ανεξάρτητες της λύσης που ζητάμε να βρούμε. Το πρόβλημα που προκύπτει δεν είναι
αξεπέραστο, όπως θα δούμε στις εφαρμογές, απλώς αυξάνεται το έργο επίλυσης μέσω
των επαναληπτικών δοκιμών που θα πρέπει κάθε φορά να κάνουμε. Στο πρόβλημα της
μονοφασικής ροής ο όρος των αγωγιμοτήτων που αναφέρεται στην υστέρηση των
διεπιφανειών δεν υπάρχει και κάθε αγωγιμότητα είναι εκ των προτέρων γνωστή. Ετσι
εφαρμόζοντας τη ΘΙΜ λύνουμε κατευθείαν το πρόβλημα. Στην περίπτωση της
διφασικής ροής επαναλαμβάνεται δοκιμαστικά η διαδικασία εφαρμογής της ΘΙΜ
αρκετές φορές μέχρι να ευρεθεί (ενδεχομένως) μιά λύση. Οπως θα φανεί στις
εφαρμογές ο αλγόριθμος που αναπτύχθηκε οδηγεί στη λύση για τις περισσότερες
περιπτώσεις συνδυασμού των ροϊκών παραμέτρων που εξετάσαμε.
Κλείνοντας το εδάφιο αυτό θέλουμε να επισημάνουμε οτι, σύμφωνα με την
προτυποποίηση που κάναμε, ένα πολύ μεγάλο (και μακρύ) γάγγλιο τείνει να
συμπεριφερθεί ως συνδεδεμένο μονοπάτι ελαίου. Από τη στιγμή που η ανάλυση της
συνολικής ροής περιλαμβάνει και τα συνδεδεμένα μονοπάτια, δεν υπάρχει λόγος
ανησυχίας για το πόσο ακριβής είναι η εκτίμηση του μέγιστου μεγέθους γαγγλίων, Imax·

Β2.1.4

Παραδοχές και χαρακτηριστικά

προτυποποίησης του καθεστώτος δυναμικής

γαγγλίων.

1. Zig-zag σχήμα γαγγλίων.
2. Αμελητέα αλληλεπίδραση μεταξύ των ροϊκών πεδίων των κυρίως φάσεων και των
διεπιφανειών τους.
3. Αμελητέα επίδραση του ροϊκού πεδίου της μιας φάσης στο ροϊκό πεδίο της άλλης.
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4. Εκ προοιμίου γνωστά σχήματα διεπιφανειών.
5. Δυναμικές γωνίες επαφής εξαρτώμενες από τον εντοπισμένο (σε κάθε κλάση
λαιμών) τριχοειδή αριθμό.
6. Κατανομή μέσης ταχύτητας γαγγλίων εξαρτώμενη από το μέγεθος αυτών και τις
ροϊκές συνθήκες.
7. Κινούμενα & παγιδευμένα γάγγλια με ποσοστά εξαρτώμενα από τις ροϊκές
συνθήκες.
8. Κατανομή μεγέθους γαγγλίων προκύπτουσα από τις συνθήκες ροής.
9. Αμελητέα αναντίστρεπτη μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε θερμότητα λόγω
συγκρούσεων/συνενώσεων μεταξύ γαγγλίων και σταγόνων.
10. Προσέγγιση ομαλού πεδίου (smooth field approximation) στον υπολογισμό των
αγωγιμοτήτων των κελλιών!

Β2-Ι4
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Β2.2

Β2.2.1

Καθεστώς ροής μέσω κυκλοφορίας σταγόνων (DTF)

Γενικά χαρακηψιστικά

Στην περιοχή του πορώδους μέσου όπου επικρατεί καθεστώς ροής κυκλοφορίας
σταγόνων (Drop Traffic Flow-DTF), η μεταφορά του ελαίου γίνεται με τη μορφή
σταγόνων διαστάσεων συγκρίσιμων με τις χαρακτηριστικές διαστάσεις των λαιμών
(πλάτος και βάθος αυτών). Οι σταγόνες αποτελούν τη μικρότερη κλίμακα διάσπασης
της ελαϊκής φάσης κατά τη διφασική ροή (βλέπε σχήμα Β2.1).
Καθοριστικό στοιχείο για τον κατακερματισμό του πετρελαίου σε κλίμακα σταγόνων,
με δεδομένες τις συνθήκες ροής και τα φυσικά χαρακτηριστικά των δύο φάσεων,
αποτελεί το μέγεθος των λαιμών σε σχέση με το μέγεθος των θαλάμων, έκφραση του
οποίου είναι το aspect ratio. Θεωρούμε οτι κάθε λαιμός 'παράγει' σταγόνες μεγέθους
ισοδύναμου με αυτού μιας σφαίρας διαμέτρου περίπου ίσης με την υδραυλική διάμετρο
του λαιμού. Ετσι παράγονται πέντε κλάσεις μεγέθους σταγόνων, μια από κάθε κλάση
λαιμού (βλέπε και παράγραφο Β3.-3 κεφ.Β3). Κάθε σταγόνα που ανήκει στην κλάση ϊ,
έχει αδιάστατο μέγεθος

V,D = π (cD Hj ) J /ό, όπου e είναι μια παράμετρος που

αντιστοιχεί στην έκφραση "περίπου ίση' που αναφέρθηκε παραπάνω (0.8 < e < 1.2) και
DHÌ είναι η αδιάστατη υδραυλική διάμετρος του λαιμού κλάσης i. Στην παρούσα
ανάλυση σταθεροποιήθηκε η παράμετρος e στην τιμή c=l. Κάθε σταγόνα, από τη
στιγμή που παράγεται, μέχρι την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής της λόγω καταστροφής
(σπασίματος) ή συννένωσης με άλλες σταγόνες ή γάγγλια, ακολουθεί μια περίπου
στοχαστική διαδρομή (ένα περίπου στοχαστικό μονοπάτι) που περνάει από διάφορα
κελλιά. Ο χρόνος ζωής της σταγόνας εξαρτάται από το aspect ratio των κελλιών από τα
οποία

περνάει,

την

τοπική

ταχύτητα του

διφασικού

ρεύματος,

τα φυσικά

χαρακτηριστικά της διεπιφάνειας, τη μικρογεωμετρία στη συμβολή θαλάμων λαιμών
κ.λ.π. Ετσι από κάθε κελλί περνούν στη διάρκεια κάποιας χρονικής περιόδου όλες οι
κλάσεις σταγόνων, και κάθε χρονική στιγμή μέσα στο λαιμό κινούνται σταγόνες
διαφόρων κλάσεων. Απλοποιώντας, (χο^ρίς να χάνουμε την ουσία και παραμένοντας
συνεπείς με το βαθμό ανάλυσης που θα παρουσιαστεί παρακάτω) θεωρούμε ότι το
αποτέλεσμα της κατανομής του μεγέθους των σταγόνων είναι ισοδύναμο με αυτό ενός
μέσου μεγέθους σταγόνων.
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Ορισμός ΟΒ2.3

Το αδιάστατο μέσο μέγεθος των σταγόνων, V° ορίζεται ως:
V m D =(v, D ) = Ì ; f i V i D

(Β2 29)

Επίσης θεωρούμε οτι σε κάθε κελλί επικρατούν ενιαίοι κορεσμοί ελαίου και νερού, ίσοι
με τους μέσους τοπικούς κορεσμούς S°'D και SW'D, σε έλαιο και νερό αντίστοιχα του
καθεστώτος DTF. Σύμφωνα με την ανάλυση του κεφαλαίου Β1, οι κορεσμοί αυτοί
προκύπτουν από τις μεταβλητές διαρρύθμισης της ροής μέσω των εκφράσεων (Β1
33(4)) ως:

s°-D 4 - s * - ß c -ß G s u D )/(i-ß c -ß G )
s

w . D

= 1

_

s

(B230)

o . D

αφού επιλυθεί το πρόβλημα (Bl 33(1)-(10)).
Το πλήθος των σταγόνων που περιέχονται στο λαιμό και στο χώρο των θαλάμων κάθε
κελλιού, προκύπτει από τον περιεκτικότητα του κελλιού σε έλαιο. Ετσι για το πλήθος
nja·, των σταγόνων που περιέχονται στο λαιμό κελλιού τύπου jik, εάν θεωρήσουμε
ενιαίο αδιάστατο μέγεθος σταγόνων, V°, έχουμε:
n ^ — S - ε ^ α —

(Β2 31)

m

ενώ για το πλήθος n ·Λ , των σταγόνων που περιέχονται στο χώρο των θαλάμων κελλιού
τύπου jik έχουμε:
n ^ ^ 2_
r S - s > 2VD-

(Β2 32)

όπου ε jit, ο ^ , ajü; , γνωστά, ορισθέντα στο παράρτημα ΒΙ, χαρακτηριστικά του π.μ.,
δηλαδή το πορώδες όγκου και τα ποσοστά χώρου λαιμού και χώρου θαλάμων του
κελλιού jik, αντίστοιχα. Το πλήθος των σταγόνων στο λαιμό και στο χώρο των
θαλάμων, χρησιμοποιείται στον προσδιορισμό του πλήθους των διεπιφανειών που
υπάρχουν σε κάθε κελλί.

Β2.2.2

Ροϊκά χαρακτιφιστικά καθεστώτος ροής μέσω κυκλοφορίας σταγόνων.

Αναφορικά με την κινηματική ανάλυση του καθεστώτος DTF έχουμε τα παρακάτω.
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Από μιά διατομή του π.μ., εμβαδού

ΔΑ,

που είναι κάθετη στη

διεύθυνση

μακροσκοπικής ροής (βλέπε επόμενο σχήμα Β2.2), παροχετεύεται, μέσω της πρότυπης
ροής DTF, νερό και έλαιο με μορφή σταγόνων, με ρυθμό q W ' D , q°'D αντίστοιχα, ενώ οι
τοπικές μεσοσκοπικές (επιφανειακές-superficial) ταχύτητες νερού και ελαίου, ορίζονται
από τις σχέσεις (Β 1 9) του κεφαλαίου Β1 :
ÎJW.D = q ; - D /(ß D AÄ)

Ü o D = q°-D/(ßDAÄ)

DTF

Διατομή β°ΔΑ

Χ
-^

U

(Β2 33)

Μή-αγώγιμα κελλιά

W.D

ür" D
ο, D

u

Επιφανειακή
(superficial)
μεσοσκοπική
θεώρηση του
χώρου του π.μ.

Σχήμα Β2.2
νερού

o.D

Εσωτερική (interstitial)
μεσοσκοπική
θεώρηση του χώρου του π.μ.

Εσωτερική μεσοσκοπική εξέταση των παροχών ελαίου και

Από τις σταγόνες ένα ποσοστό παγιδεύεται. Το μέσο ποσοστό των κινούμενων
σταγόνων καλείται mD. Το μέσο ποσοστό των παγιδευμένων σταγόνων είναι ίσο με
( l - m D ) . Αιτία της παγίδευσης των σταγόνοον είναι η αδυναμία της τοπικής βαθμίδας
πίεσης του νερού να επάγει στα άκρα της σταγόνας διαφορά πίεσης ικανή να
υπερνικήσει, εκτός από τις ιξώδεις αντιστάσεις, και τις αντιστάσεις που αναπτύσσονται
από ένα άκαμπτο ή ισχυρό διεπιφανειακό φίλμ είτε κατά την είσοδο της σταγόνας από
ένα θάλαμο σε ένα λαιμό, οπότε επιβάλλονται μεγάλες παραμορφώσεις στο σχήμα της
σταγόνας, είτε κατά την κίνηση της σταγόνας μέσα στο λαιμό, οπότε αναπτύσσονται
τριβές κατά την ολίσθηση της γραμμής επαφής στο τοίχωμα του λαιμού.
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Στην περίπτωση που έχουμε λιπαινόμενη ροή μπορεί να υποτεθεί οτι m D -» 1.
Λεπτομέρειες του πρότυπου που αναπτύχθηκε για τον υπολογισμό του ποσοστού
κινητοποίησης

των

σταγόνων

υπάρχουν

στο

αντίστοιχο

κεφάλαιο

Β3,

που

διαπραγματεύεται τις παγιδεύσεις των σταγόνων και των γαγγλίων. Επανερχόμενοι στο
σχήμα Β2.2, εάν εξετάσουμε τα κελλιά αυτής της διατομής, λόγω της ομογένειας που
επικρατεί, ποσοστό m

από αυτά θα παραμένουν 'ανοικτά' και διαθέσιμα για την

παροχέτευση της ροής, ενώ ποσοστό ( l - m D ) θα είναι φραγμένα λόγω παγιδευμένων
σταγόνων. Ο όρος ομογένεια προέκυψε από την εξής παρατήρηση. Η κατάσταση
αγωγιμότητας κάθε κελλιού δεν είναι μόνιμη. Τα κελλιά γενικώς, καθώς περνάει ο
χρόνος, αλλάζουν κατάσταση αγωγιμότητας, ανάλογα με τις σταγόνες που περνούν
μέσα από αυτά και ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες ροής που επικρατούν. Ομως, κατά
μέσο όρο, στο πορώδες μέσο, επικρατεί μια μόνιμη/στάσιμη

κατάσταση με

συγκεκριμένη αναλογία αγώγιμων και μη-αγώγιμων κελλιών. Ετσι, σε οποιαδήποτε
διατομή του π.μ. υπάρχει ομοιόμορφη διασπορά αγώγιμων και μη-αγώγιμων κελλιών (ή
τουλάχιστον

τόσο

ομοιόμορφη

όσο

ομοιόμορφη

είναι και η διασπορά των

χαρακτηριστικών μεγεθών των κελλιών) και με σταθερή αναλογία πληθυσμών.
Υποθέτοντας οτι σε κάθε μετωπική διατομή του πορώδους μικρομοντέλου, κάθετη στη
μακροσκοπική διεύθυνση

της ροής, επικρατεί ενιαία επιφανειακή

(superficial)

μεσοσκοπική ταχύτητα νερού και ελαίου, U W ' D , U 0 , D αντίστοιχα, οι εσωτερικές
(interstitial)

μακροσκοπικές

ταχύτητες κάθε φάσης

U·"' 0 ,!-!, 0 ' 0 ,

υπολογίζονται

κάνοντας ένα ισοζύγιο μάζας για το νερό και ένα για το έλαιο, στον όγκο ελέγχου που
περιγράφεται με διακεκομένη-εστιγμένη γραμμή στο προηγούμενο σχήμα Β2.2.
Τα δύο ισοζύγια έχουν ως αποτέλεσμα τις επόμενες σχέσεις:

0; ' = ö w - D / m D
v D

(Β2 34)

~
D

0

U°' =U '7m

D

Οι μακροσκοπικές ταχύτητες κάθε φάσης U W ' D , U°' D , πολλαπλασιάζονται με ένα
D

w D

D

D

συντελεστή l/m , επειδή η συνολική ροή q ' , q°' παροχετεύεται από ποσοστό m
όλων των αγώγιμων κελλιών.

Αν τώρα περάσουμε σε μια εξέταση με μεγαλύτερη διακριτική ανάλυση, σε ένα τυχαίο
συνδυασμό δύο αγώγιμων κελλιών, θα επικρατεί η κατάσταση που περιγράφεται στο
σχήμα

Β2.3

που

ακολουθεί.

Με

λεπτές

διακεκομμένες-εστιγμένες

γραμμές

παρουσιάζονται τα όρια δύο τυχαίων αγώγιμων γειτονικών κελλιών, ενώ με χονδρές
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διακεκομμένες γραμμές παρουσιάζονται τα όρια τριών όγκων ελέγχου. Το ύψος,
κάθετα στο σχέδιο, όλων των όγκων ελέγχου είναι ê . Οι παροχές του νερού και του
ελαίου στο χώρο του θαλάμου κάθε κελλιού, συμβολίζονται με q ° / c , q ° / c , οι παροχές
νερού και ελαίου σέ κάθε λαιμό, με ς\ν/Γ,<ϊο0/Τ>

ενω

* η συνολική παροχή των δύο

φάσεων σε κάθε κελλί, συμβολίζεται με q u c .

Μεσοσκοπική
εσωτερική
θεώρηση του:

1.4ΐ

Μικροσκοπική
θεώρηση του

Σχήμα Β2.3 Λεπτομέρεια της ροής σε δύο συνδεδεμένα αγώγιμα κελλιά του
υπο εξέταση υάλινου πορώδους δικτύου με εμβαδική παράμετρο
σχήματος c A = ν 2 και (σ/2)=2.
Εχει γίνει η παραδοχή ότι η ροή κάθε φάσης σε κάθε θάί,αμο μοιράζεται εξίσου στους
λαιμούς παροχέτευσης με τους οποίους αυτός συνδέεται. Η παραδοχή αυτή δεν είναι
ακριβής Πιστότερη περιγραφή της πραγματικότητας μπορεί να γίνει εάν Θεωρήσουμε οτι
(σε πρώτι-j προσέγγιση) τυ συνολικό ρεύμα των ρευστών από το θάλαμο μοιράζεται σε
κάθε ένα από τους λαιμούς παροχέτευσης σε μέρη ανίΰ.ογα με τις μονοφασικές
αγωγιμότητες τών συνδεδεμένων σε αυτόν κελ,λιών παροχέτευσης.
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Τέτοια θεώρηση θα αυξήσει δραστικά το πλήθος των συνδυασμών που θα πρέπει να
ελεγχθούν: Πρέπει να ελεγχθούν όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί κελλιών τύπου jik με
κελλιά τύπου jlm για κάθε θάλαμο j . Χαλαρώνοντας ελάχιστα τις απαιτήσεις ακρίβειας
μπορούμε να χωρίσουμε το συνολικό ρεύμα ανάλογα με τις μονοφασικές αγωγιμότητες
των συνδεδεμένων στο j-θάλαμο λαιμών παροχέτευσης. Με αυτόν τον τρόπο
μειώνουμε δραστικά το πλήθος των δυνατών συνδυασμών: Ελέγχουμε όλους τους
δυνατούς συνδυασμούς θαλάμων κλάσεων j με λαιμούς κλάσεων i και κλάσεων k.
Κρατούμε έτσι το βασικό παράγοντα διαμοιρασμού του ρεύματος που είναι οι χαμηλές
(σχετικά με τους θαλάμους) αγωγιμότητες των λαιμών.
Δύο ισοζύγια όγκων νερού και ελαίου στον ημικυλινδρικό όγκο ελέγχου, Vi που
περικλείει το μισό θάλαμο και τους δύο λαιμούς, δίνουν αντίστοιχα:
~D/C_~D.T

qw

^D/C

- qw

.

q„

~D.'T

/no

= q„

(

B2

-}C\
35

)

Ενα ισοζύγιο συνολικού όγκου των δύο φάσεων, στο μικρό κυλινδρικό όγκο ελέγχου
Vu, που περικλείει τμήμα του λαιμού, δίνει:
quc = qoD'T + qw/T

(Β2 36)

Δύο εξωτερικά ισοζύγια νερού και ελαίου στο μεγάλο ορθογώνιο όγκο ελέγχου Vm, του
οποίου τα όρια συνδέουν τμήμα της μεσοσκοπικής διατομής του πορώδους μέσου με τη
μικροσκοπική πλευρική επιφάνεια του συνδυασμού των δύο κελλιών, δίνουν:

U w.D „
^ A - ^ r = σT- n^ . r
m
2

m

ο _

=>

-o/C
q r _12
-ί- A
2C

τ T\v,D
U

a m

z

a

(ß2 3?)

m

,

όπου για το υπο εξέταση πορώδες δίκτυο, η εμβαδική παράμετρος σχήματος c A = V2

και (σ/2)=2. Προσθέτοντας κατά μέλη
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Μερικές ακόμα σχέσεις που προκύπτουν από συνδυασμό των προηγούμενων είναι οι:
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Οι παραπάνω σχέσεις θα χρησιμοποιηθούν στον υπολογισμό της αγωγιμότητας των
κελλιών που ανήκουν στο καθεστώς DTF, ο οποίος γίνεται στο παράρτημα ΒΙΙΙ.4 για
το υπο εξέταση υάλινο πορώδες δίκτυο.
Εδώ πρέπει να επισημανθεί μια σημαντική διαφορά μεταξύ της ροϊκής ανάλυσης των
κελλιών γαγγλίων και σταγόνων. Στα αγώγιμα κελλιά των γαγγλίων στα οποία
συνυπάρχουν νερό και έλαιο η ροή γίνεται εν σειρά: το νερό και το έλαιο έχουν ίδιες
ταχύτητες, επομένως και ίδιες ογκομετρικές παροχές. Αυτό συμβαίνει διότι τα γάγγλια,
εξ ορισμού, έχουν μέγεθος μεγαλύτερο από των κελλιών. Αντίθετα στα κελλιά του
καθεστώτος DTF οι σταγόνες έχουν διαστάσεις μικρότερες από ή συγκρίσιμες με τις
χαρακτηριστικές διαστάσεις των θαλάμων και των λαιμών. Ετσι, η ροή των κυρίως
φάσεων στους θαλάμους και ενδεχομένως στους λαιμούς γίνεται εν παραλλήλω. Ο όρος
ενδεχομένως

αναφέρεται στην περίπτωση που η ροή σταγόνων γίνεται με γραμμή

επαφής και η σταγόνα είναι αρκετά μεγάλη ώστε να μην 'πλέει' μέσα στο λαιμό. Η
δυνατότητα της εν παραλλήλω ροής νερού και ελαίου στα κελλιά καθεστώτος DTF
εισάγει έναν ακόμα βαθμό ελευθερίας (ασάφειας) στη ροϊκή ανάλυση αυτών των
κελλιών. Αυτό θα φανεί καλύτερα στο επόμενο εδάφιο, στο οποίο υπολογίζονται οι
αγωγιμότητες των συγκεκριμένων κελλιών.

Β2.2.3

Αγωγιμότητες κελλιών π.μ. σε καθεστώς ροής μέσω κυκλ.οφορίας σταγόνων.

Η αγωγιμότητα κάθε κελλιού προκύπτει από το λόγο της συνολικής παροχής διαμέσου
του κελλιού προς την επικρατούσα πτώση πίεσης στα άκρα του για τη συγκεκριμένη
παροχή. Στο λαιμό κάθε κελλιού, επικρατούν διαφορετικές συνθήκες ροής από αυτές
που επικρατούν στο τμήμα των θαλάμων (γεωμετρία αγωγού, μέσες ταχύτητες,
διασπορά ελαϊκής φάσης, ύπαρξη ή όχι γραμμών επαφής). Λόγω των διαφορετικών
συνθηκών που επικρατούν, διαφοροποιούνται οι τύποι της ροής στους χώρους αυτούς
και υπολογίζονται χωριστά οι πτώσεις πίεσης για κάθε χώρο, συναρτήσει των ροών
νερού και ελαίου. Για την περιγραφή της ροής των σταγόνων στους χώρους των
θαλάμων κάθε κελλιού, ακολουθείται μία και μοναδική προσέγγιση, η οποία βασίζεται
στο οτι το νερό και το έλαιο κινούνται εν παραλλήλω. Για την περιγραφή της ροής των
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σταγόνων στους λαιμούς κάθε κελλιού, ακολουθούνται δύο διαφορετικές προσεγγίσεις
ανάλογα με το εάν η κίνηση των σταγόνων είναι λιπαινόμενη ή με γραμμή επαφής.
Στην πρώτη περίπτωση έχουμε παράλληλη κίνηση νερού και ελαίου ενώ στη δεύτερη
το νερό και το έλαιο κινούνται εν σειρά. Η ανάπτυξη ή όχι φίλμ λίπανσης ή γραμμών
επαφής ανάμεσα στις σταγόνες και στα τοιχώματα των λαιμών και των θαλάμων,
επηρεάζεται εκτός από τη <5ιαβρεκτικότητα των τοιχωμάτων του στερεού από το νερό
και από τις τοπικά επικρατούσες συνθήκες ροής, όπως η ταχύτητα του ρεύματος νερού
και ελαίου.
Στην παρούσα ανάλυση στο χώρο των θαλάμων θεωρούμε οτι η κίνηση των σταγόνων
γίνεται με την ανάπτυξη γραμμών επαφής με τα τοιχώματα του στερεού, λόγω σχετικά
χαμηλών ταχυτήτων ρευμάτων νερού και ελαίου. Στους λαιμούς υπολογίζουμε την
πτώση πίεσης προσεγγίζοντας την κίνηση των σταγόνων με δύο τρόπους: με γραμμή
επαφής και με φίλμ λίπανσης.
Στη μία εκ των προσεγγίσεων, αυτής των λιπαινόμενων ροών, είτε γίνεται άμεση χρήση
αποτελεσμάτων δημοσιευμένης εργασίας (Martinez & Udell, 1990) είτε γίνεται
προτυποποίηση

και παράλληλη

χρήση

ορισμένων

φυσικών

παραμέτρων από

δημοσιευμένη θεωρητική ανάλυση αντίστοιχου φαινομένου (Schwartz et ai. 1986).
Λεπτομέρειες αναφέρονται στο παραρτήματα ΒΙΠ.4(α)-(γ).
Στην άλλη προσέγγιση, αυτή της κίνησης με γραμμές επαφής, όπου δεν υπάρχουν
διαθέσιμα δεδομένα για την πτώση πίεσης, γίνεται μικροσκοπική προτυποποίηση της
ροής κάνοντας ορισμένες παραδοχές. Βασική παραδοχή, είναι η σύνθεση της συνολικής
πτώσης πίεσης από δύο συνιστώσες. Η μία συνιστώσα οφείλεται στις ιξώδεις τριβές
των κυρίως φάσεων, ενώ η άλλη οφείλεται στην υστέρηση των γωνιών επαφής
ανάμεσα

στις

προϊούσες

και

οπισθοχωρούσες

διεπιφάνειες.

Οι

υπάρχουσες

πειραματικές και θεωρητικές εργασίες (Sheng & Zhou, 1992, Tilton, 1988, Kiss at al.,
1985, Kafka & Dussan, 1979) για την αλληλεπίδραση μεταξύ ροϊκών πεδίων και
διεπιφανειών δικαιολογούν εν μέρει αυτήν την αποσύνθεση τουλάχιστον για την
κλίμακα μεγεθών του υπό εξέταση φαινομένου. Για την πρώτη συνιστώσα της πτώσης
-πίεσης γίνονται είτε ακριβείς, είτε προσεγγιστικοί υπολογισμοί, εφαρμόζοντας τη
θεωρία της ροής Stokes. Για τη δεύτερη συνιστώσα εφαρμόζεται η θεωρία Laplace για
διεπιφάνειες, των οποίων η γεωμετρία εκ προοιμίου θεωρείται γνωστή. Οι παραπάνω
προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται και στον υπολογισμό της πτώσης πίεσης στο χώρο των
θαλάμων (όπου η ροή των σταγόνων γίνεται με γραμμή επαφής). Αναλυτικώτερα,
προϋποθέτουμε τα σχήματα των διεπιφανειών των σταγόνων, καθώς αυτές κινούνται
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στους διάφορους αγωγούς καν στη συνέχεια κάνουμε ισοζύγιο πιέσεων για κάθε
ζευγάρι προϊουσών και οπισθοχωρουσών διεπιφανειών, εφαρμόζοντας τη θεωρία
Laplace για διεπιφάνειες γνωστής μέσης ακτίνας καμπυλότητας. (Στο παράρτημα ΒΠ
γίνεται αναλυτικός υπολογισμός των μέσων ακτίνων καμπυλότητας των διεπιφανειών
σταγόνων σε θαλάμους και λαιμούς.)
Κατά την κίνηση της σταγόνας, η ανάντι του ρεύματος οπισθοχωρούσα διεπιφάνεια
είναι διαφορετική της κατάντι προϊούσας, λόγω διαφορετικών δυναμικών γωνιών
επαφής. Ετσι προκύπτουν διαφορετικές

μέσες καμπυλότητες

στις

αντίστοιχες

διεπιφάνειες. Η διαφορά των μέσων καμπυλοτήτων εφαρμοζόμενη στο νόμο του
Laplace, δίνει την καθαρή πτώση πίεσης εξαιτίας της υστέρησης των γωνιών επαφής
των διεπιφανειών. Η γενική έκφραση, που χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις,
είναι η παρακάτω:
Ap = 2 [ H E Ì y w

(Β2 41)

όπου

[ Η ] Α - HRecedina (θκ ) - HAdv
και

H

Reced,n,(öR) HAdv:mciRg(eA)

cing

( θ Α ) = |(κ,(θ,) + κ : ( θ Α ) )

οι

μέσες

αδιάστατες

(Β2 42)
καμπυλότητες

των

οπισθοχωρουσών και των προϊουσών διεπιφανειών αντίστοιχα, και κι,κι οι αδιάστατες
κύριες καμπυλότητες κάθε διεπιφάνειας. Οπως φαίνεται, αυτές είναι συναρτήσεις των
δυναμικών γωνιών επαφής θ Α , θκ, οι οποίες με τη σειρά τους εξαρτώνται από τον
τοπικά αναπτυσόμενο (στο λαιμό και το θάλαμο) τριχοειδή αριθμό.
Η πτώση πίεσης που αναπτύσσεται στα κελλιά τύπου jik τα οποία ανήκουν σε χώρο
καθεστώτος DTF, Ap° k , δίνεται στη γενική της μορφή (βλέπε παραρτήματα Bill.4(a)(γ)) από την έκφραση
Δρ£ = ^β-

A?* (U, S) + γ

Bl (U, S)

(B2 43)

όπου q G η ογκομετρική παροχή από το συγκεκριμένο κελλί και A° k , B?k ανηγμένοι
συντελεστές που εξαρτώνται από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κελλιού (δείκτης
jik), από τις ροϊκές παραμέτρους (κ,Θ Α ,Θ^) και τις μεταβλητές διαρρύθμισης
(S w ,ß c ,ß G )

του

συστήματος,

U = {U°-c,UoG,UoD,UwG,UwD}T

αλλά

και

από

τη

λύση,

και S = {S',G,S"'D}T, του προβλήματος (Β 1 33(1)-
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(10)) στο οποίο εφαρμόζονται. Ο πρώτος συντελεστής 'ρυθμίζει' τη συνιστώσα της
πτώσης πίεσης που αναπτύσσεται λόγω ιξωδών τριβών, ενώ ο δεύτερος την πτώση
πίεσης που αναπτύσσεται λόγω της υστέρησης στις γωνίες επαφής των μηνίσκων.
Υπολογισμοί των παραπάνω συντελεστών γίνονται αναλυτικά στο παράρτημα BUI.4
για το υπό εξέταση πρότυπο υάλινο πορώδες δίκτυο.
Η έκφραση (Β2 43) με τη βοήθεια της (Β2 38) γίνεται
ίϊ

.D

Π°

2 c A La

(B2 44)

Η αγωγιμότητα, g ^ , κάθε κελλιού προκύπτει από το λόγο της παροχής προς την
αντίστοιχη πτώση πίεσης που αναπτύσσεται στα άκρα του ως:
σ° =

Άί

e

Apjik

μ*

A°k(U,S)+^^i-(uw-D+rUaD)-'B°k(U,S)
2 c A Ca

(B2 45)

Ν Οπως έγινε στην προτυποποίηση του καθεστώτος δυναμικής γαγγλίων, έτσι και εδώ οι
αγωγιμότητες των κελλιών εξαρτώνται από τη λύση του προβλήματος της διφασικής
ροής και μάλιστα σε πολύ εντονότερο βαθμό. Και εδώ, ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις
που γράφηκαν στο τέλος του εδαφίου Β2.Ι.3, που αναφέρεται στις αγωγιμότητες των
κελλιών των γαγγλίων.

Β2.2Α

Παραδοχές και χαρακτηριστικά

προτυποποίησης του καθεστώτος ροής μέσω

κυκλοφορίας σταγόνο^ν.

1. Κινούμενες & παγιδευμένες σταγόνες.
2. Κατανομή μεγέθους σταγόνων ισοδύναμη με ένα μέσο μέγεθος.
3. Ενιαία μέση ταχύτητα ρευμάτων νερού & ελαίου στους θαλάμους.
4. Ισομερής διακλάδωση ρευμάτων νερού & ελαίου σε συμβάλλοντες λαιμούς.
5. Αμελητέα αλληλεπίδραση μεταξύ των ροϊκών πεδίων των κυρίως φάσεων και των
διεπιφανειών.
6. Αμελητέα επίδραση του ροϊκού πεδίου μιας φάσης στο ροϊκό-πεδίο της άλλης.
7. Εκ προοιμίου γνωστά σχήματα διεπιφανειών.
8. Δυναμικές γωνίες επαφής εξαρτώμενες από τον εντοπισμένο σε κάθε λαιμό
τριχοειδή αριθμό.
9. Ροή σταγόνων στους θαλάμους με γραμμή επαφής.
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10. Ροή σταγόνων στους λαιμούς με γραμμή επαφής και/είτε λιπαινόμενη.
11. Προσέγγιση ομαλού πεδίου (smooth field approximation) στον υπολογισμό των
αγωγιμοτήτων των κελλιών.
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Β3
Παγίδευση Σταγόνων
&

Γαγγλίων

Β3.1

Γενικά περί κινητοποίησης γαγγλίων και σταγόνων

Η θεώρηση που ακολουθείται στο παρόν κεφάλαιο, για τον υπολογισμό των ποσοστών
παγίδευσης, (ή των ποσοστών κινητοποίησης) γαγγλίων και σταγόνων, είναι αυτή της
ευστάθειας του σχήματος των διεπιφανειών. Αντίθετα, η θεώρηση που ακολουθείται
στον υπολογισμό των δαπανών διατήρησης της κίνησης των (κεφάλαιο Β2) είναι αυτή
της αναντίστρεπτης μετατροπής μηχανικής ενέργειας σε θερμότητα.
Η παγίδευση (ή η μή κινητοποίηση) σταγόνας ή γαγγλίου οφείλεται στην αδυναμία της
τοπικής διαφοράς πίεσης, που επιβάλλεται στα άκρα τους από το νερό, να υπερνικήσει
τις τριχοειδείς δυνάμεις που αναπτύσσονται στις οριοθετούσες διεπιφάνειες και να
οδηγήσει τους μηνίσκους σε αστάθεια. Ας εξετάσουμε πρώτα την απλούστερη
περίπτωση της κινητοποίησης μιας σταγόνας ελαίου σε τριχοειδή κυλινδρικό αγωγό
παρουσία νερού. Η διεπιφανειακή τάση ελαίου-νερού είναι γ 0 ϊ ν . Στο σχήμα Β3.1 που
ακολουθεί απεικονίζονται τα διαδοχικά στιγμιότυπα μέχρι να κινητοποιηθεί η σταγόνα.
Στο στιγμιότυπο (a) δεν εφαρμόζεται διαφορά πίεσης στο νερό και οι δύο φάσεις
ηρεμούν. Οι μέσες καμπυλότητες των διεπιφανειών είναι H e και οι γωνίες επαφής των
διεπιφανειών με το στερεό είναι ίσες προς Qe. Στο επόμενο στιγμιότυπο (b),
επιβάλλουμε μία διαφορά πίεσης Apj στο νερό, εκατέρωθεν της σταγόνας. Η σταγόνα
παραμένει ακίνητη, Οι διεπιφάνειες παραμορφώνονται χωρίς να μετακινηθούν και
αποκτούν μέσες καμπυλότητες Η , , Η , , ενώ οι γωνίες επαφής μεταβάλλονται και
παίρνουν τις τιμές 02 και θ ι. Η διαφορά πίεσης μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω, μέχρι
κάποιας συγκεκριμένης κρίσιμης τιμής, Δρ ςΓ/η1 , και τα προηγούμενα φαινόμενα
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γίνονται εντονότερα. Στο στιγμιότυπο (e) η διαφορά πίεσης έχει πάρει αυτήν την
κρίσιμη τιμή, οι διεπιφάνειες έχουν πλέον τις οριακές μέσες καμπυλότητες Η^, Η^ ,
ενώ οι γωνίες επαφής ισούνται προς θ^, Β°Ά.

Η.

Η.
(a)

ΔΛ

Η2

Hj

Θ 2 ΛΛ

y \ Θ, /

/

/

Δρ!
Η°Α

(b)

H°R

ι .'θΐΛ

J-Λ

Ql

\—

Δρ.

Η

H

Α

R

/

Δρ„
Σχήμα Β3.1 Διαδοχικά στιγμιότυπα κινητοποίησης παγιδευμένης σταγόνας
σε κυλινδρικό αγωγό.
Η σταγόνα ευρίσκεται στο όριο κινητοποίησης και οι διεπιφάνειες δεν μπορούν να
αντισταθούν σε περαιτέρω αύξηση της πίεσης και να συγκρατήσουν την μάζα του
ελαίου. Στο στιγμιότυπο (d), η διαφορά πίεσης έχει πάρει την τιμή Δρη) > Δρ0Γ και η
σταγόνα κινείται. Οι προϊούσα διεπιφάνεια αποκτά μέση καμπυλότητα Η Α , ενώ η

Β3-2

Παγίδευση σταγόνων και γαγγλίων

οπισθοχωρούσα H R . Οι γωνίες επαφής τους αποκτούν αντίστοιχα τιμές ΘΑ και 0R.
Μόλις συμβεί αυτό, η παρεχόμενη από το νερό ισχύς μέσω της διαφοράς πίεσης πρέπει
να εξισορροπεί τους ρυθμούς αναντίστρεπτης μετατροπής μηχανικής ενέργειας σε
θερμότητα λόγω των ιξωδών τριβών, στο εσωτερικό της σταγόνας του ελαίου, αλλά και
λόγω του συνδυασμού της κίνησης-ολίσθησης των γραμμών επαφής των διεπιφανειών
στα τοιχώματα του σωλήνα. Ετσι υπέρβαση της κρίσιμης

διαφοράς πίεσης

κινητοποίησης, Ap c r / m , έχει σαν αποτέλεσμα την αναλογική αύξηση της ταχύτητας της
σταγόνας (εφόσον η ροή είναι έρπουσα και οι γωνίες επαφής διατηρούνται σταθερές).
Στην πραγματικότητα οι δυναμικές γωνίες επαφής εξαρτώνται από την ταχύτητα
κίνησης της σταγόνας μέχρι κάποιας ασυμπτωτικής τιμής (Hinkley et al, 1987 και
Rillaerts & Joos, 1980).
Τα παραπάνω ισχύουν για την περίπτωση τριχοειδούς αγγείου σταθερής διατομής
(σωλήνας). Στην πραγματικότητα, τα πράγματα είναι πολύ πιό περίπλοκα λόγω της
σύνθετης γεωμετρίας (μεταβαλλόμενες διατομές) του π.μ. ή του δικτύου στο οποίο εν
γένει μελετάται το φαινόμενο. Οι δύο τριχοειδείς δυνάμεις εξαρτώνται από τις μέσες
καμπυλότητες των διεπιφανειών, που με τη σειρά τους εξαρτώνται από την τοπική
γεωμετρία του αγωγού, στον οποίο ευρίσκεται η σταγόνα. Στα πραγματικά π.μ. ή στα
πρότυπα τους δίκτυα, οι διατομές των αγγείων αλλάζουν δραματικά από θέση σε θέση
και η εξέταση της κίνησης ή επικείμενης κινητοποίησης σταγόνων ή γαγγλίων γίνεται
πιό περίπλοκη από ότι στο προηγούμενο παράδειγμα.
Η βασική θεωρία που περιγράφει την κινητοποίηση σταγόνων ή γαγγλίων σε διατομές
οποιουδήποτε σχήματος, παρουσιάζεται στην εργασία του Payatakes (1982) και εν
τάχει στα επόμενα.
Ας εξετάσουμε πρώτα ένα μηνίσκο, ο οποίος διαχωρίζει δύο μεγάλες μάζες νερού και
ελαίου, όπως περιγράφεται στο σχήμα B3.2(a) που ακολουθεί. Για αυτήν τη
διεπιφάνεια οι συνθήκες στατικής ισορροπίας (νόμος Laplace) δίνονται από τις
παρακάτω σχέσεις
P„-pw=2y0WH

(Β3 1)

Yos =Yw.s+Yow c °se e

(Β3 2)

όπου Η είναι η μέση καμπυλότητα της διεπιφάνειας, ρ 0 , p w είναι οι τιμές της πίεσης
στο έλαιο και στο νερό αντίστοιχα, γ 08 , γνν, είναι οι διεπιφανειακές τάσεις ανάμεσα στο
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έλαιο και στο στερεό και ανάμεσα στο νερό και το στερεό αντίστοιχα και Qe η στατική
γωνία επαφής μετρημένη από την πλευρά του νερού.
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Σχήμα Β3.2 Ισορροπία και ευστάθεια μηνίσκων. (a) Ενας μηνίσκος
διαχωρίζει ένα χώρο ελαίου από ένα χώρο νερού, (b) Δύο μηνίσκοι
διαχωρίζουν μία μάζα ελαίου από δύο χώρους νερού.
Η πρώτη εξίσωση εκφράζει τη συνθήκη υδροστατικής ισορροπίας γιά κάθε σημείο της
o/w-διεπιφάνειας, ενώ η δεύτερη εξίσωση εκφράζει την ίδια συνθήκη για τα σημεία της
τριφασικής γραμμής επαφής.Αν και οι παραπάνω εξισώσεις είναι αρκετές για να
εκφράσουν την υδροστατική ισορροπία, μία τρίτη σχέση χρειάζεται για να περιγραφεί η
σταθερότητα της διεπιφάνειας, δηλαδή η δυνατότητα της να υποστεί μικρές διαταραχές
χωρίς να καταρρεύσει. Για υδατοδιαβρεκτά συστήματα, δηλαδή για 0e<4O° η
διεπιφάνεια είναι ευσταθής εάν ισχύει η συνθήκη

-ïï-ao

(Β3 3)

dV„
όπου V0 είναι ο όγκος του ελαίου σε άμεση γειτνίαση με τη διεπιφάνεια. Για δεδομένο
σύστημα δύο υγρών και στερεού και δεδομένη γεοψετρία λαιμού, υπάρχουν δύο
διαμορφώσεις

της διεπιφάνειας

διαμορφώσεις.

Η μέγιστη

οι οποίες

ευσταθής

περιβάλλουν

καμπυλότητα

όλες

τις ευσταθείς

(με την ελάχιστη

ακτίνα

καμπυλότητας) ονομάζεται καμπυλότητα εκκένωσης (drainage curvature), H d r , και η
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ελάχιστη ευσταθής καμπυλότητα (με τη μέγιστη ακτίνα καμπυλότητας) ονομάζεται
καμπυλότητα

διείσδυσης

(imbibition

curvature),

Η^,,.

Και

οι

δύο οριακές

καμπυλότητες είναι συναρτήσεις της γωνίας θε. Μία διεπιφάνεια καμπυλότητας Η,
είναι ευσταθής εάν ισχύει H i n i b (9 e )< Η < H d r (0 e ).
Ας εξετάσουμε τώρα μία μάζα ελαίου η οποία διαχωρίζεται από χώρο νερού μέσω δύο
διεπιφανειών με καμπυλότητες H j , H 2 , όπως περιγράφεται στο σχήμα B3.2(b). Σε
αυτήν την περίπτωση δεν επιτρέπεται να εξετάσουμε την ευστάθεια κάθε μηνίσκου
χωριστά, αλλά πρέπει να εξετάσουμε το σύστημα των μηνίσκων στο σύνολο τους.
Σύμφωνα με τους Gillette και Dyson (1974), το σύστημα είναι ευσταθές εάν απαιτείται
η παροχή μηχανικής ενέργειας από το εξωτερικό περιβάλλον στο σύστημα για να το
διαταράξει από την παρούσα θέση του. Η προηγούμενη θεώρηση, εάν αμελήσουμε τη
βαρύτητα, οδηγεί στο παρακάτω κριτήριο για την ευστάθεια υδατοδιαβρεκτών
συστημάτων

dV0,

dVo2

Εάν επί πλέον επικρατεί σταθερή πίεση σε κάθε φάση, τότε ισχύει κα η ισότητα
Η,=Η2

(Β3 5)

για τις κύριες καμπυλότητες των δύο μηνίσκων. Για την περίπτωση της κινητοποίησης
σταγόνας, ελέγχουμε αν ισχύει το παραπάνω κριτήριο για τις διάφορες θέσεις που αυτή
καταλαμβάνει, μέσα στους θαλάμους και τους λαιμούς, κατά τη μετοίκηση της στο π.μ.
Οι λεπτομέρειες παρουσιάζονται στην παράγραφο Β3.3 που ακολουθεί.
Το κριτήριο ευστάθειας επεκτείνεται για μία μάζα ελαίου με πολλές o/w-διεπιφάνειες
(έστω Ν) και παίρνει τη γενικώτερη μορφή

>= 1

και για σταθερό πεδίο πιέσεων
Η , = Η 2 = . . . = ΗΝ

(Β3 7)

Σε αυτήν την περίπτωση, για τις διεπιφάνειες ενός ηρεμούντος γαγγλίου (που
ευρίσκεται σε σταθερό πεδίο πιέσεων), συμπεραίνουμε ότι έχουν όλες την ίδια
καμπυλότητα. Για την κινητοποίηση των γαγγλίων εφαρμόζουμε, στην αντίστοιχη
παράγραφο Β3.4, τη θεωρία που ανέπτυξαν οι Ng και Payatakes (1980).
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Β3.2

Ημιστατική κίνηση γαγγλίου ή σταγόνας

Ας δούμε τώρα την αντίδραση μιας σταγόνας ή ενός γαγγλίου σε μία εξωτερικά
επιβαλλόμενη διαφορά πίεσης, όταν αυτά ευρίσκονται σε αγωγό γενικής γεωμετρίας.
Εστω ένα γάγγλιο ή μία σταγόνα παγιδευμένα σε π.μ. πλήρες νερού. Οπως αναφέρθηκε,
εάν η διαφορά πίεσης (αμελώντας υδροστατικά φαινόμενα) είναι μηδενική, οι δύο
φάσεις θα ηρεμούν, όλες οι διεπιφάνειες θα έχουν την ίδια καμπυλότητα και η γωνία
επαφής θα είναι παντού Qe. Ας υποθέσουμε τώρα οτι επιβάλλεται μία διαφορά πίεσης,
ικανή να προξενήσει την κίνηση του νερού αλλά όχι αρκετή να κινητοποιήσει το
γάγγλιο (ή τη σταγόνα). Η πίεση στο γάγγλιο (ή τη σταγόνα) είναι πρακτικά σταθερή,
ενώ η πίεση στο νερό ελατώνεται κατά μήκος του γαγγλίου (της σταγόνας). Ετσι η
διαφορά πίεσης ελαίου-νερού στις κατάντι διεπιφάνειες θα είναι μεγαλύτερη από τη
διαφορά πίεσης στις ανάντι. Το γάγγλιο ή η σταγόνα ανταποκρίνονται στη νέα
κατάσταση, ως ακολούθως. Οι κατάντι διεπιφάνειες οπισθοχωρούν ελάχιστα κατά
μήκος των αγωγών τους, αυξάνοντας την καμπυλότητα τους και οι γωνίες επαφής
μειώνονται σε μιά τιμή θ κ . Ταυτόχρονα, οι ανάντι διεπιφάνειες προχωρούν ελάχιστα
(τόσο ώστε να διατηρείται ο όγκος του ελαίου) μειώνοντας την καμπυλότητα τους και
οι γωνίες επαφής αυξάνονται σε μιά τιμή ΘΑ . Μόλις το γάγγλιο ηρεμήσει στη νέα θέση,
οι γωνίες επαφής θ κ , Θ Α , τείνουν οριακά στις αντίστοιχες γωνίες επαφής γιά μηδενική
ταχύτητα, Θ^,Θ Α . Οι εξισώσεις ισορροπίας (Β3 1) και (Β3 2) επαληθεύονται για κάθε
διεπιφάνεια (χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη γωνία επαφής). Επίσης επαληθεύεται και
το κριτήριο ευσταθούς ισορροπίας (Β3 3) για όλες τις διεπιφάνειες. Η προκύπτουσα
διαφορά στις τριχοειδείς πιέσεις τείνει να κινήσει το γάγγλιο προς τα πίσω, ενώ η
εξωτερικά επαγόμενη από το νερό συνισταμένη διαφορά πίεσης τείνει να το κινήσει
προς τα εμπρός. Οι δύο συνιστάμενες αλληλοαναιρούνται και μιά νέα ισορροπία
αποκαθίσταται. Αν αυξηθεί ακόμα περισσότερο η εξωτερική' πτώση πίεσης σε μία
κρίσιμη τιμή, τότε η καμπυλότητα ενός από τους κατάντι μηνίσκους θα αποκτήσει την
κρίσιμη καμπυλότητα εκκένωσης (drainage curvature), η τιμή της οποίας εξαρτάται από
τη γεωμετρία του αντίστοιχου λαιμού, και την οριακή γωνία επαφής οπισθοχώρησης
Q°R. Σε αυτό το σημείο το γάγγλιο (η σταγόνα) δεν αντιστέκεται πλέον στην
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κινητοποίηση και κινείται. Αυτή του η κίνηση είναι σχετικά απότομη και ονομάζεται
ρεόν Heller (1968), Melrose & Bradner (1974).

Β3.3

Παγίδευση σταγόνων.

Οι περισσότερες πιθανότητες να παγιδευθεί μία σταγόνα είναι κατά την είσοδο της από
ένα θάλαμο σε ένα λαιμό ή κατά την κίνηση της μέσα στο λαιμό, ανάλογα με το
μέγεθος της σταγόνας και τις χαρακτηριστικές διαστάσεις του κελλιού στο οποίο
ευρίσκεται. Οπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο Β4 που περιγράφεται το καθεστώς ροής
μέσω κυκλοφορίας σταγόνων (DTF), οι σταγόνες διαιρούνται σε πέντε κλάσεις
μεγεθών, όσες και οι κλάσεις των λαιμών (επειδή έχει θεωρηθεί οτι αυτές 'παράγονται'
από τους λαιμούς). Σύμφωνα με αυτήν την ποικιλία των όγκων, δύο είναι οι
διαμορφώσεις πιθανής παγίδευσης που πρέπει να εξεταστούν, για κάθε συνδυασμό
θαλάμων κλάσεων j και k, λαιμού κλάσης i και σταγόνας κλάσης η. Αυτές
περιγράφονται στο επόμενο σχήμα Β3.3, με τους κωδικούς Ι και Π. Οι διαμορφώσεις
αυτές έχουν προκύψει ύστερα από τη θεώρηση της αστάθειας των σταγόνων σε
διάφορες θέσεις μέσα σε κάθε κελλί.
Τα σκαριφήματα (Lb) και (IIb), περιγράφουν τυχαίες θέσεις της σταγόνας για κάθε
διαμόρφωση, ενώ τα σκαριφήματα (La), (Le), (ILa) και (Il.d) οριοθετούν μεταξύ τους
τις διαμορφώσεις. Στην πρώτη διαμόρφωση πιθανής παγίδευσης (τύπου Ι), η σταγόνα
είναι αρκετά μεγάλη ώστε η προϊούσα γραμμή επαφής να ευρίσκεται στο θάλαμο, ενώ
η οπισθοχωρούσα να ευρίσκεται στο λαιμό (Lb). Με τον όρο 'αρκετά μεγάλη'
εννοούμε οτι το μέγεθος της σταγόνας πρέπει να επαληθεύει τη διπλή ανισότητα
V f -m,n < VnD < VDP/r*, όπου

Vf ·Π,,η, Vfkmax

οι κρίσιμοι (οριακοί) όγκοι που

απεικονίζονται στο σχήμα Β3.3. Στη δεύτερη διαμόρφωση (τύπου II), και οι δύο
γραμμές επαφής της σταγόνας ευρίσκονται στο λαιμό (IIb) ενώ το μέγεθος της
σταγόνας πρέπει να επαληθεύει τη διπλή ανισότητα V,DIImm < VnD < VfI,max. Στην
περίπτωση που η σταγόνα είναι αρκετά μικρή ώστε να ισχύει VnD < Vf1'1""1, αυτή δεν
ακουμπά στα τοιχώματα του λαιμού και 'πλέει' μέσα στο νερό, ή οι γωνίες επαφής
είναι αρκετά μικρές ώστε να δημιουργείται ένα υδάτινο φίλμ λίπανσης. Οι σταγόνες
αυτές δεν παγιδεύονται. Τα μεγέθη Vf'™", Vfkm'xs και Vf1·"1"1, Vf U , K αναφέρονται
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στους όγκους των οριακών διαμορφώσεων κάθε τύπου και υπολογίζονται στα
παραρτήματα ΒΠ.6-10.

Διαμόρφωση Ι

w DI.ma\

DI.min

τ ; Dil. max
V
jik

VD

(Ila)

1
V;DO, min

(Il.b)

Διαμόρφωση li

(Ile)

Σχήμα B3.3 Οι δύο διαμορφώσεις τυχαίων συνδυασμών κλάσεων θαλάμου,
λαιμού και σταγόνας που εξετάζονται για το ενδεχόμενο παγίδευσης. Τα
σκαριφήματα (I.a,c) και (II.a,c) αναφέρονται σε οριακές διαμορφώσεις
για τη γενική περίπτωση δικτύου του τύπου θαλάμων-λαιμών. Η φορά
πιθανής κίνησης είναι προς τα δεξιά. Οι γωνίες επαφής των προϊουσών
και οπισθοχωρουσών διεπιφανειών είναι ΘΑ και θβ αντίστοιχα.
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Πρέπει να διευκρινιστεί οτι για το υπό εξέταση υάλινο πορώδες δίκτυο, η ίδια σταγόνα
μπορεί να συμμετέχει σε δύο διαδοχικές διαμορφώσεις πιθανής παγίδευσης, για τον ίδιο
συνδυασμό θαλάμου και λαιμού. Γιαυτό, κατά τον υπολογισμό του ποσοστού
παγιδευμένων σταγόνων, l-mD, ελέγχονται όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί από κλάσεις
σταγόνων, θαλάμων και λαιμών και για τις δύο διαμορφώσεις.
Επίσης πρέπει να σημειωθεί οτι στο σχήμα Β3.3 παρουσιάζεται η περίπτωση δικτύου
του τύπου θαλάμων-λαιμών με αριθμό συνδιάταξης σ=4. Αντίστοιχα σχήματα ισχύουν
για οποιοδήποτε αριθμό σ. Αυτό που πρέπει να προσέξει κάποιος είναι η χωροταξία των
διεπιφανειών σε σχέση με τους λαιμούς που συνδέονται σε κάθε θάλαμο.
Στο σχήμα Β3.4 που ακολουθεί, παρουσιάζεται λεπτομερέστερα η διαμόρφωση πιθανής
παγίδευσης τύπου Ι, δηλαδή μία σταγόνα κλάσης η, σε ένα τυχαίο στιγμιότυπο εισόδου
από θάλαμο κλάσης] σε λαιμό κλάσης i.

UDnji
Σχήμα Β3.4 Διαμόρφωση πιθανής παγίδευσης (τύπου Ι), σταγόνας κλάσης n
σε συνδυασμό θαλάμου και λαιμού κλάσεων j και i αντίστοιχα.
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Στο σχήμα αυτό, η διαστασιολόγηση έγινε με χαρακτηριστικό μήκος την πλεγματική
σταθερά του δικτύου, t . Ο λαιμός θεωρείται οτι έχει κυκλική διατομή με υδραυλική
διάμετρο D ^ , ώστε οι εκφράσεις για ορισμένους όγκους να είναι απλούστερες.
Φυσικά, όταν υπολογίζονται οι μέσες καμπυλότητες των διεπιφανειών στους λαιμούς,
χρησιμοποιούνται οι κανονικές διαστάσεις των λαιμών. Σκοπός μας είναι να
προσδιορίσουμε εκείνες τις θέσεις της σταγόνας για τις οποίες η πιθανότητα
παγίδευσης είναι μέγιστη ή ελάχιστη, όπως επίσης και να ελέγξουμε, αν η μετάβαση
από τη μία οριακή θέση στην άλλη έχει ως επακόλουθο τη μονότονη αλλαγή αυτής της
πιθανότητας (έλεγχος ευστάθειας).
Εστω οτι η σταγόνα μετακινείται προς τα δεξιά. Τότε τα μήκη των τόξων ΑΕ και BF θα
μειώνονται ενώ τα ευθύγραμμα τμήματα ED και FC θα αυξάνονται. Επιπλέον για να
διατηρούνται οι γωνίες επαφής, θβ· και ΘΑ, σταθερές, η κύρια ακτίνα καμπυλότητας της
o/w-διεπιφάνειας στο λαιμό, rT, παραμένει σταθερή, ενώ η μία από τις δύο κύριες
ακτίνες καμπυλότητας στο θάλαμο (η παράλληλη στο επίπεδο του π. μ.), re, θα
ελατώνεται μονότονα. Αυτό, μπορεί κάποιος να το ελέγξει παρακολουθώντας την re για
κάθε τιμή του μήκους ri2, το οποίο ουσιαστικά προσδιορίζει τη θέση της σταγόνας στο
κελλί. Η ακτίνα r c προσδιορίζεται έμμεσα επιλύωντας μιά εξίσωση που σχετίζει τον
όγκο της σταγόνας με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης διαμόρφωσης.
Η εξίσωση αυτή παράγεται στο παράρτημα ΒΙΙ.6. Εν ολίγοις, ο αδιάστατος όγκος της
σταγόνας κλάσης η, συναρτήσει της γωνίας cpR και των γεωμετρικών χαρακτηριστικών
θαλάμου] και λαιμού i, δίνεται από την έκφραση:
VnD = VAGB (<pR ) + V ^ (cpR ) + VEFCD (h 2 ) + VDIC
όπου η παράμετρος rç ουσιαστικά εκφράζει τη θέση της σταγόνας ως προς το
συνδυασμό θαλάμου λαιμού. Οταν λοιπόν είναι γνωστό το μέγεθος της σταγόνας, VnD,
επιλύοντας την παραπάνω εξίσωση ως προς φκ, με το μήκος ri2 σαν παράμετρο,
μπορούμε να υπολογίσουμε τη μία κύρια αδιάστατη ακτίνα καμπυλότητας της
προϊούσας o/w-διεπιφάνειας, r c , από την έκφραση
rc=gü

2

""Φκ
sin(e A +(p,J

.

(Β38)

Το ολικό αδιάστατο μήκος, L°^, της σταγόνας κλάσης η, υπολογίζεται και αυτό
συναρτήσει της γωνίας cpR και των γεωμετρικών χαρακτηριστικών θαλάμου j και
λαιμού ϊ, (παράρτημα ΒΙΙ.6):
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Ι^=Ι^(φκ;Η2)

(Β3 9)

Το μήκος της σταγόνας για τις διάφορες θέσεις που εξετάζουμε αυξάνει μονότονα με το
h2.
Η μέση αδιάστατη καμπυλότητα της o/w-διεπιφάνειας στο λαιμό παραμένει σταθερή
για όλες τις θέσεις της διεπιφάνειας κατά μήκος του λαιμού. Η μέση αδιάστατη
καμπυλότητα της διέπιφάνειας στο θάλαμο (βλέπε παράρτημα ΒΙΙ.3), αυξάνεται καθώς
το 1ΐ2 αυξάνεται, διότι η μία κύρια ακτίνα καμπυλότητας της προϊούσας διεπιφάνειας,
re, μειώνεται. Ετσι η απόλυτη τιμή της διαφοράς πίεσης που προβλέπει ο νόμος του
Laplace ανάμεσα στην οπισθοχωρούσα και την προϊούσα διεπιφάνεια μειώνεται επίσης
μονότονα.
Απο τους παραπάνω συλλογισμούς, βγαίνει το συμπέρασμα οτι η πιθανότερη θέση
παγίδευσης της σταγόνας, είναι αυτή που αντιστοιχεί στη φάση εισόδου της σταγόνας
στο λαιμό, όταν δηλαδή τα σημεία D και C συμπίπτουν με τα σημεία Ε και F και το
μήκος r^O. Τότε, η ακτίνα καμπυλότητας re, είναι μέγιστη. Σε αυτήν τη θέση η μέση
αδιάστατη καμπυλότητα παίρνει την ελάχιστη τιμή, Η°'-° (ο δείκτης n αναφέρεται σε
σταγόνα κλάσης η, ενώ οι δείκτες] και i σε συνδυασμό θαλάμου και λαιμού, κλάσεων]
και i αντίστοιχα) και η διαφορά των τριχοειδών πιέσεων γίνεται μέγιστη, ενώ το ολικό
αδιάστατο μήκος της σταγόνας, LDnl/jt, γίνεται ελάχιστο. Η απαιτούμενη διαφορά πίεσης
για την κινητοποίηση της σταγόνας γίνεται μέγιστη. Αυτή η απαιτούμενη διαφορά
πίεσης παρέχεται από το νερό. Οταν η βαθμίδα πίεσης στο νερό είναι σταθερή, η
διαθέσιμη από το νερό διαφορά πίεσης παραμένει σταθερή διότι εξαρτάται από τις
συνθήκες της ροής στα άκρα του κελλιού. Για τη θέση που εξετάζουμε (1ΐ2=0), το μήκος
της σταγόνας είναι ελάχιστο και άρα η διαθέσιμη διαφορά πίεσης είναι ελάχιστη.
Εάν και εφ'όσον η σταγόνα ξεπεράσει αυτή τη θέση μετακινούμενη προς τα δεξιά, η
απαιτούμενη διαφορά πίεσης για την κινητοποίηση της σταγόνας ελαττώνεται
μονότονα με τη θέση. Συγχρόνως, η διαθέσιμη από το νερό διαφορά πίεσης παραμένει
σταθερή. Φυσικό επακόλουθο είναι η πιθανότητα παγίδευσης της σταγόνας να
μειώνεται.
Στην περίπτωση που η σταγόνα ξεπεράσει την οριακή διαμόρφωση που μόλις
εξετάσαμε, δεν παγιδεύεται τουλάχιστον μέχρι να πάρει τη διαμόρφωση Π. Κατά τη
διαμόρφωση πιθανής παγίδευσης τύπου II, η σταγόνα ευρίσκεται ολόκληρη μέσα στο
λαιμό και εξετάζεται η πιθανή παγίδευση της μέσα σε αυτόν. Σχετικό είναι το σχήμα
Β3.5 που ακολουθεί.
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Σχήμα Β3.5 Διαμόρφωση πιθανής παγίδευσης (τύπου Π), σταγόνας κλάσης n
σε λαιμό κλάσης i.
Εδώ τα πράγματα είναι απλούστερα από άποψη υπολογισμών γιατί και οι δύο
διεπιφάνειες (θεωρούνται οτι) έχουν σταθερές ακτίνες καμπυλότητας σε όλη τη φάση
διόδου από το λαιμό και επομένως η διαφορά τριχοειδών πιέσεων που πρέπει να
υπερνικηθεί είναι σταθερή. Στο παράρτημα ΒΙΙ.4 υπολογίζονται η αδιάστατη
καμπυλότητα o/w-διεπιφάνειας σε λαιμό κλάσης i, Η, 0/Τ (θ), συναρτήσει της γωνίας
επαφής θ, και το αδιάστατο μήκος σταγόνας κλάσης n στο λαιμό i, L° ; i , τα οποία
παραμένουν σταθερά για κάθε θέση της σταγόνας στο λαιμό.
Μιά παρατήρηση πρέπει να γίνει ως προς τα μεταβατικά στάδια από διαμόρφωση σε
διαμόρφωση και κυρίως τη στιγμή που μιά γραμμή επαφής περνά από θάλαμο σε λαιμό
ή αντίστροφα. Σύμφωνα με τη γεωμετρία του δικτύου που θεωρούμε, θα υπάρχει μια
ασυνέχεια σε αυτές τις μεταβάσεις, λόγω της ασυνέχειας της κλίσης του εφαπτόμενου
επιπέδου στα τοιχώματα των αγωγών του δικτύου, στα σημεία συμβολής (ακμές)
λαιμών θαλάμων. Στην πραγματικότητα όμως αυτές οι ακμές εξομαλύνωνται κατά τη
διαδικασία της κατασκευής του δικτύου και μετατρέπονται σε καμπύλες επιφάνειες. Οι
επιφάνειες αυτές εξακολουθούν να έχουν αρκετά μεγάλη, καμπυλότητα, μικρότερη
όμως της μικροτραχύτητας των αγωγών. Οι μηνίσκοι παρακολουθούν αυτήν την
μεταβολή με (περίπου) σταθερές γωνίες επαφής και έτσι οι ρυθμοί παραμόρφωσης των
διεπιφανειών τη στιγμή των μεταβάσεων από θάλαμο σε λαιμό ή από λαιμό σε θάλαμο,
είναι πολύ έντονοι. Το φυσικό επακόλουθο αυτού του φαινομένου είναι πολλές φορές η
κατάρευση των διεπιφανειών και η παραγωγή θυγατρικών σταγόνων, το μέγεθος των
οποίων, καθορίζεται (κυρίως) από τις χαρακτηριστικές διαστάσεις της διατομής των
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λαιμών. Ετσι δικαιολογείται η παραδοχή οτι οι κλάσεις μεγέθους των σταγόνων
ευρίσκονται σε μία προς μία αντιστοιχία με τις κλάσεις των λαιμών. Η παραδοχή αυτή
έγινε νωρίτερα στην παρούσα παράγραφο αλλά και στο κεφάλαιο Β2 που περιγράφεται
το καθεστώς της ροής μέσω κυκλοφορίας σταγόνων (DTF).
Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι προφανές οτι εξετάζονται όλες οι
διαμορφώσεις πιθανής παγίδευσης των σταγόνων. Ο αλγόριθμος υπολογισμού του
ποσοστού κινητοποιημένων μοναχικών σταγόνων, msd, περιγράφεται στη συνέχεια.
Εστω οτι γνωρίζουμε την πτώση πίεσης, dp /dz, που επικρατεί στο νερό. Για όλους
τους τύπους διαμόρφωσης πιθανής παγίδευσης και για όλους τους δυνατούς
συνδυασμούς κλάσεων σταγόνας, θαλάμων και λαιμού, κάθε τύπου, ελέγχουμε εάν η
διαθέσιμη από το νερό διαφορά πίεσης στα άκρα της σταγόνας είναι μεγαλύτερη από
την απαιτούμενη για την κινητοποίηση της. Δηλαδή ελέγχουμε εάν
dp

LD/*

> 2y u W [H a (e u R )-H a (e°J

ae{l,Il}

(Β3 10)

όπου ο δείκτης a σημαίνει οτι ο έλεγχος γίνεται για όλες τις διαμορφώσεις πιθανών
παγιδεύσεων, LD/a είναι η προβολή του αδιάστατου μήκους της σταγόνας στη
μακροσκοπική διεύθυνση ροής και Η 3 (θ^), Η 0 (θ£) οι αδιάστατες μέσες καμπυλότητες
των δύο διεπιφανειών (προϊούσας και οπισθοχωρούσας) της σταγόνας, για τη
συγκεκριμένη διαμόρφωση που εξετάζεται. Το ποσοστό των ελέγχων που επαληθεύουν
την παραπάνω ανισότητα, θεωρούμε οτι ισούται με το ποσοστό των κινητοποιημένων
μοναχικών σταγόνων msd. Το μέσο ποσοστό κινητοποίησης πληθυσμού σταγόνων mo
υπολογίζεται με τον αλγόριθμο που περιγράφεται στην παράγραφο Β3.5

Β3.4

Παγίδευση γαγγλίων

Για την παγίδευση των γαγγλίων θεωρούμε μία μοναδική διαμόρφωση, αυτή που
περιγράφεται στο επόμενο σχήμα Β3.6.
Η διαμόρφωση που περιγράφεται είναι αυτή για την οποία το γάγγλιο έχει τις
περισσότερες πιθανότητες παγιδεύσεως. Η αδιάστατη καμπυλότητα, Hf / T ,

της

οπισθοχωρούσης διεπιφάνειας, στο κελλί-πύλη CR, είναι μέγιστη, ενώ της προϊούσας,
/c

H ? , στο αντίστοιχο κελλί-πύλη CA, είναι ελάχιστη. Ολα τα γάγγλια παίρνουν αυτή
Β3-13

Παγίδευση σταγόνων και γαγγλίων

τη διαμόρφωση κάθε φορά που ολοκληρώνεται ένα ρεόν. Αν το γάγγλιο ξεπεράσει
αυτή τη διαμόρφωση χωρίς να παγιδευθεί, δεν υπάρχει άλλο εμπόδιο μέχρι την
ολοκλήρωση του επόμενου ρέοντος. Πρέπει να σημειωθεί οτι τα γάγγλια θεωρούνται
οτι προσανατολίζονται στη μακροσκοπιή διεύθυνση ροής και έχουν σχήμα πριονωτής
(zig-zag) γραμμής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο κεφάλαιο Β2, στο οποίο
περιγράφεται το καθεστώς ροής μέσω δυναμικής γαγγλίων (GD). Τα κελλιά-πύλες
μπορούν να είναι οποιασδήποτε κλάσης.
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Σχήμα Β3.6 Τυπική διαμόρφωση γαγγλίου κατά τη θεωρούμενη φάση
πιθανότερης παγίδευσης.
Ετσι, προκειμένου να υπολογισθεί το ποσοστό κινητοποιημένων γαγγλίων, ελέγχεται,
γιά όλους τους συνδυασμούς λαιμού κλάσης i με θάλαμο κλάσης], εάν η διαθέσιμη από
το νερό διαφορά πίεσης που επάγεται στα άκρα του γαγγλίου είναι μεγαλύτερη από την
απαιτούμενη για την κινητοποίηση του. Δηλαδή, ελέγχεται εάν ισχύει η ανισότητα
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dz

L° > Y 0 W [Hr(e° R )-min{Hr'(e° A )I

Vj,i = l,...,5

(B3 11)

dp
όπου -^· η βαθμίδα πίεσης του νερού, Hf' /T (e£) η καμπυλότητα της οπισθοχωρούσης
dz
διεπιφάνειας στο λαιμό κλάσης i και min^H^' 0 ^)}, η ελάχιστη τιμή της καμπυλότητας
της προϊούσας διεπιφάνειας σε θάλαμο κλάσης j και L° το μήκος της προβολής του
γαγγλίου στη μακροσκοπική διεύθυνση της ροής.
Το συνολικό μέσο ποσοστό κινητοποίησης μοναχικών γαγγλίων κλάσης i, msg,i,
θεωρούμε οτι ισούται με το ποσοστό των συνδυασμών ji, για τους οποίους
επαληθεύεται η παραπάνω ανισότητα. Ο αλγόριθμος υπολογισμού του μέσου ποσοστού
κινητοποίησης γαγγλίων τα οποία είναι μέλη πυκνού πληθυσμού περιγράφεται στην
επόμενη παράγραφο.

Β3.5

Στοχαστικοί συντελεστές κινητοποίησης

Η προηγούμενη

ανάλυση έγινε για την προτυποποίηση του φαινομένου της

κινητοποίησης μοναχικών γαγγλίων και σταγόνων, όπου γίνονται δύο βασικές
παραδοχές. Η μία παραδοχή είναι οτι η τοπική διαφορά πίεσης που αναπτύσεται στα
άκρα του γαγγλίου ή της σταγόνας υπολογίζεται από τη μακροσκοπική βαθμίδα πίεσης
αναλόγως του μήκους των, χωρίς να εξετάζονται οι διαφοροποιήσεις που επιβάλλει η
τοπική γεωμετρία του π.μ. και η παράπλευρη κίνηση άλλων γαγγλίων ή σταγόνων Η
άλλη βασική παραδοχή που γίνεται, αφορά τη σταθερότητα ή την ημιστατική
αυξομείωση της μακροσκοπικής βαθμίδας πίεσης. Στην πραγματικότητα, όταν
εξετάζουμε την κινητοποίηση γαγγλίων ή σταγόνων ως μέλη πληθυσμών, η
εντοπισμένη στην περιοχή του γαγγλίου ή της σταγόνας μικροσκοπική βαθμίδα πίεσης
δεν είναι καθόλου σταθερή, ιδίως αν πρόκειται για πυκνούς πληθυμούς (αυξημένος
κορεσμός ελαίου). Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια προφανής συσχέτιση ανάμεσα στη
μακροσκοπική και την τοπικά αναπτυσσόμενη βαθμίδα πίεσης. Κατά τον υπολογισμό
του μικροσκοπικού πεδίου πιέσεων εισάγεται μιά ασάφεια από τη δυναμική των
γειτονικών διεπιφανειών. Η αδυναμία να συσχετισθεί η μακροσκοπική με την τοπική
(μικροσκοπική) βαθμίδα πίεσης προκύπτει από αυτήν την ασάφεια.
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Ενας τρόπος να προτυποπονήσουμε αυτήν την ασάφεια είναι να θεωρήσουμε μια
κατανομή της μικροσκοπικής διαφορά πίεσης (εντοπισμένης στην περιοχή ενός
γαγγλίου ή μιας σταγόνας) γύρω από τη μέση μακροσκοπική διαφορά πίεσης. Η
κατανομή αυτή επιλέχθηκε να είναι μια λογαριθμική-κανονική (log-normal) κατανομή.
Η επιλογή της συγκεκριμένης κατανομής οφείλεται στο οτι τέτοιου είδους κατανομές
παρουσιάζονται σε πληθυσμούς σωματιδίων που αλληλεπιδρούν μέσω γεγονότων
δημιουργίας-καταστροφής. Η κατανομή που χρησιμοποιείται κάθε φορά είναι αυτή που
έχει για μέση τιμή την τιμή της μακροσκοπικής βαθμίδας πίεσης, ενώ στην τιμή 3σ
αντιστοιχεί βαθμίδα πίεσης a-φορές η μακροσκοπική. Στη συνέχεια υπολογίζονται ο
μέσος στοχαστικός συντελεστής κινητοποίησης σταγόνων, mD και ο στοχαστικός
συντελεστής κινητοποίησης για κάθε κλάση i γαγγλίων, m^, παίρνοντας υπόψη το
γεγονός οτι η τοπική τιμή της βαθμίδας πίεσης παίρνει τιμές μέσα από αυτήν την
κατανομή. Τα αποτελέσματα εφαρμογής αυτής της θεώρησης παρουσιάζονται στα
διαγράμματα του σχήματος Β3.9 της επόμενης παραγράφου.

Β3.6

Αποτελέσματα

Στα επόμενα διαγράμματα παρουσιάζονται τα ποσοστά κινητοποίησης μοναχικών
σταγόνων και γαγγλίων υπολογισμένα για το υπό εξέταση πρότυπο π. μ. και για κάποια
κοινή τυπική ομάδα ροϊκών παραμέτρων Ca, y ow , k .
Στο διάγραμμα του σχήματος Β3.7 παρουσιάζεται το συνολικό μέσο ποσοστό
κινητοποίησης μοναχικών σταγόνων, mSd, συναρτήσει της επιβαλλόμενης αδιάστατης
μακροσκοπικής βαθμίδας της πίεσης του ρεύματος του νερού. Οι καμπύλες mstji, mSdii
και msdiii αναφέρονται στα επιμέρους ποσοστά κινητοποίησης σταγόνων που
προκύπτουν ύστερα από ελέγχους για κάθε διαμόρφωση πιθανής παγίδευσης
μοναχικών σταγόνων (τύπου Ι, II και III).
Υπάρχει ένα ποσοστό σταγόνων που ποτέ δεν παγιδεύονται (mSdni=CTa9£pó). Πρόκειται
για τις σταγόνες μεγέθους VnD < ν,011""1"1, που εξετάστηκαν με διαμόρφωση τύπου III,
δηλαδή για σταγόνες που 'προέρχονται' από μικρούς λαιμούς και κινούνται μέσα σε
μεγάλους λαιμούς. Η μεταβολή του ποσοστού κινητοποίησης τύπου II είναι κλιμακωτή
σε μικρό βαθμό σε σχέση με τη μεταβολή της βαθμίδας πίεσης. Αντιθέτως η μεταβολή
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του ποσοστού κινητοποίησης τύπου Ι είναι κλιμακωτή σε μεγάλο βαθμό. Οι διαφορές
εντοπίζονται στο γεγονός οτι σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς μεγέθους σταγόνων
και γεωμετρικών χαρακτηριστικών κάθε διαμόρφωσης, το μήκος της σταγόνας και άρα
η επιβαλλόμενη

διαφορά πίεσης στα άκρα της μεταβάλλεται ομαλότερα

σε

διαμορφώσεις τύπου II παρά σε διαμορφώσεις τύπου Ι. Μια επίσης σημαντική διαφορά
ανάμεσα στα επί μέρους ποσοστά είναι οι συνεισφορά κάθε ενός από αυτά στη
συνολικό ποσοστό κινητοποίησης. Η συνεισφορά του ποσοστού msdn είναι αρκετά
μεγαλύτερη απότι των άλλων δύο διότι οι δυνατοί συνδυασμοί των διαμορφώσεων
τύπου II είναι πολύ περισσότεροι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός οτι οι κλάσεις των
χαρακτηριστικών μεγεθών των κελλιών (επομένως και των μεγεθών των σταγόνων) δεν
έχουν την ίδια συχνότητα εμφάνισης στο πορώδες δίκτυο και οι συνδυασμοί τύπου II
προέρχονται από τα χαρακτηριστικά μεγέθη των κλάσεων με τη μεγαλύτερη συχνότητα
εμφάνισης. Το συνολικό μέσο ποσοστό κινητοποίησης μοναχικών σταγόνων msd
προκύπτει σαν άθροισμα των επι μέρους ποσοστών. Η γραφική παράσταση του msd έχει
σχεδιασθεί για την ομάδα των ροϊκών παραμέτρων που φαίνεται στο ένθετο εικονίδιο
(Ca= ΙΟ"5, γ0Λ. =25xl(T 3 N/m. k = 8.89 x IO"12 m 2 ). Εαν διαφοροποιηθούν οι ροϊκές
παράμετροι η γραφική παράσταση θα μετατίθεται παράλληλα είτε προς τα δεξιά είτε
προς τα αριστερά, αναλόγως εάν πρόκειται για μείωση ή αύξηση της εφαρμοζόμενης
διαφοράς πίεσης. Εδώ πρέπει να σημειωθεί οτι στον κώδικα που χρησιμοποιείται κατά
την αριθμητική επίλυση του προβλήματος, η κλιμακωτή μορφή του mSd προσεγγίζεται
από την ομαλή καμπύλη mSd(x). Αυτό γίνεται διότι ο υπολογισμός του msd είναι
δαπανηρός (λόγω του μεγάλου πλήθους των πιθανών διαμορφώσεων που κάθε φορά
πρέπει να ελέγχονται). Επιπλέον, αυτή η προσέγγιση επιτρέπεται επειδή, τελικά,
χρησιμοποείται ο μέσος στοχαστικός συντελεστής κινητοποίησης.
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Σχήμα B3.7 Μέσο ποσοστό κινητοποίησης μοναχικών σταγόνων, mSd,
συναρτήσει της αδιάστατης μακροσκοπικής βαθμίδας πίεσης του νερού,
και τα επιμέρους ποσοστά κινητοποίησης για τις τρείς δυνατές
διαμορφώσεις πιθανής παγίδευσης (mSdi, mSdii και mSdiii). Η συνεχής
καμπύλη αποτελεί την κυβική προσέγγιση του msd στην περιοχή
0.1094<m s d<l. Τα αποτελέσματα αναφέρονται στο υάλινο πρότυπο
πορώδες δίκτυο των Avraam & Payatakes.
Αντίστοιχο διάγραμμα έχει σχεδιασθεί και για τα ποσοστά κινητοποίησης μοναχικών
γαγγλίων. Στο σχήμα Β3.8 πού ακολουθεί, παρουσιάζεται το ποσοστό κινητοποίησης
μοναχικών γαγγλίων, m sg j, συναρτήσει της αδιάστατης μακροσκοπικής βαθμίδας της
πίεσης και για διάφορα μεγέθη γαγγλίων. Η ομάδα των ροϊκών παραμέτρων με την
οποία αδιαστατοποιείται η βαθμίδα της πίεσης είναι η ίδια με'των σταγόνων έτσι ώστε
να είναι άμεση η σύγκριση μεταζύ m.,d και m sg i.
Συγκρίνοντας τα διαγράμματα των σχημάτων Β3.7

.
και Β3.8,

—
είναι εύκολο

να

παρατηρήσει κάποιος οτι τα γάγγλια κινητοποιούνται δυσκολότερα από τις σταγόνες.
Τα γάγγλια έχουν αρκετά μεγαλύτερο μήκος στη μακροσκοπική διεύθυνση ροής
σχετικά με τις σταγόνες και έτσι η αναπτυσσόμενη στα άκρα τους διαφορά πίεσης (η
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διαθέσιμη από το ροϊκό πεδίο) είναι αναλογικά μεγαλύτερη. Αυτό από μόνο του θα
έπρεπε να προσδίδει στα γάγγλια κινητοποίηση πολύ νωρίτερα από οτι στις σταγόνες.
Αυτό όμως δε συμβαίνει διότι η απαιτούμενη διαφορά πίεσης για την οδήγηση των
διεπιφανειών σε αστάθεια δεν είναι ίδια. Στις σταγόνες οι καμπυλότητες των
προϊουσών και οπισθοχωρουσών διεπιφανειών είναι σύγκριση μες, ενώ στα γάγγλια
διαφέρουν περισσότερο. Το τελικό αποτέλεσμα είναι οι σταγόνες να κινητοποιούνται
ευκολότερα από τα γάγγλια.

GN12

m .(x;V. ') = -10.595 + 7.724[x+ln(V.')] - 1.285[x+ln(V. )]
1.0-i

m .(x;Vu)
sgr

ι

2
x = In

3

'(-dp/dz)k~
Y™ Ca

Σχήμα B3.8 Μέσο ποσοστό κινητοποίησης μοναχικών γαγγλίων, gsm,
συναρτήσει της αδιάστατης μακροσκοπικής βαθμίδας πίεσης του νερού,
για διάφορα μεγέθη γαγγλίων, V,0 . Οι συνεχείς καμπύλες αποτελούν τις
παραβολικές προσεγγίσεις του msgi στην περιοχή 0<m sg i<l. Τα
αποτελέσματα αναφέρονται στο υάλινο πρότυπο πορώδες δίκτυο των
Avraam & Payatakes.
Επίσης από την παρατήρηση των διαγραμμάτων βγαίνει το συμπέρασμα οτι υπάρχουν
δύο κρίσιμες βαθμίδες μακροσκοπικής πίεσης. Η μία αποτελεί την ελάχιστη βαθμίδα η
οποία απαιτείται για την έναρξη κινητοποίησης, ενώ η άλλη αποτελεί την ελάχιστη
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βαθμίδα πέραν της οποίας όλων των ειδών τα γάγγλια και οι σταγόνες κινητοποιούνται.
Στον κώδικα που χρησιμοποιήσαμε για την επίλυση του προβλήματος, τα ποσοστά
κινητοποίησης μοναχικών γαγγλίων, αντίθετα με οτι συμβαίνει για τα ποσοστά των
σταγόνων, υπολογίζονται απ'ευθείας (χωρίς προσέγγιση).
Τα προηγούμενα διαγράμματα, συμπεράσματα προέκυψαν από την προτυποποίηση του
φαινομένου

της

κινητοποίησης

μοναχικών

γαγγλίων

και

σταγόνων.

Στην

πραγματικότητα, όταν εξετάζουμε την κινητοποίηση γαγγλίων ή σταγόνων ως μέλη
πληθυσμών, η μικροσκοπική βαθμίδα πίεσης δεν είναι καθόλου σταθερή, ιδίως αν
πρόκειται για πυκνούς πληθυμούς (αυξημένος κορεσμός ελαίου). Θεωρούμε οτι η
μικροσκοπική βαθμίδα πίεσης στην περιοχή κάθε γαγγλίου ή σταγόνας έχει μια
στοχαστική διακύμανση γύρω από τη μακροσκοπική βαθμίδα πίεσης, σύμφωνα με όσα
γράφηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Τα αποτελέσματα εφαρμογής αυτής της
θεώρησης παρουσιάζονται στα διαγράμματα του σχήματος Β3.9 που ακολουθεί. Σε
"αυτά

έχουν

σχεδιασθεί

για

την

ίδια

ομάδα

των

ροϊκών

παραμέτρων

(Ca = ΙΟ"5, γον, = 25 x 10~3N/m, k = 8.89 χ ΙΟ"12 m 2 ) τα ποσοστά κινητοποίησης γαγγλίων
και σταγόνων για διάφορες τιμές του συντελεστή a (a=2, 5, 10, 20, 50 και 100) μαζί με
τους συντελεστές κινητοποίησης μοναχικών γαγγλίων και σταγόνων.
Οπως φαίνεται στα διαγράμματα το διάστημα της αδιάστατης μακροσκοπικής
βαθμίδας της πίεσης στο οποίο έχουμε κινητοποίηση διευρύνεται. Από τη μιά μεριά
έχουμε κινητοποίηση γαγγλίων ή σταγόνων νωρίτερα από ότι προβλέπει το μοντέλο
μοναχικών γαγγλίων ή σταγόνων, λόγω της ανάπτυξης βαθμίδων πιέσης μεγαλυτέρων
από τη μέση, ενώ από την άλλη, η πλήρης κινητοποίηση όλου του πληθυσμού
καθυστερεί λόγω της συμμετοχής και μικρότερων βαθμίδων πίεσης. Το φαινόμενο
αυτό είναι εντονότερο με την αύξηση του συντελεστή a.
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Σχήμα B3.9 Επίδραση του συντελεστή μέγιστης βαθμίδας πίεσης, a, στα
μέσα ποσοστά κινητοποίησης μοναχικών σταγόνων και γαγγλίων, mD
και rri3G, συναρτήσει της αδιάστατης μακροσκοπικής βαθμίδας πίεσης
του νερού. Οι συνεχείς γραμμές αντιστοιχούν στα μέσα ποσοστά
κινητοποίησης μοναχικών σταγόνων και γαγγλίων. Τα αποτελέσματα
αναφέρονται στο υάλινο πρότυπο πορώδες δίκτυο των Avraam &
Payatakes.
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Β4
Εφαρμογή της
Θεωρίας Ισοδυνάμου Μέσου
στην περιοχή του συνδυασμένου καθεστώτος
GD&DTF

Β4.1

Εισαγωγή

Σε πολλές πρακτικές εφαρμογές μας ενδιαφέρει να έχουμε μια απλή μακροσκοπική
περιγραφή φυσικών διεργασιών οι οποίες εξελίσονται

σε μέσα τα οποία σε

μικροσκοπική κλίμακα είναι ανομοιογενή. Παραδείγματα τέτοιων φυσικών διεργασιών
είναι γενικά τα φαινόμενα μεταφοράς (αγωγή θερμότητας και ηλεκτρικού ρεύματος,
διάχυση, ροή μάζας κ.λ.π.) σε πορώδη υλικά, δίκτυα κ.λ.π. Η μικροσκοπική περιγραφή
έχει τη μορφή σχέσεως ανάμεσα σε αίτιο και αποτέλεσμα.. Παρόμοια μορφή, αλλά όχι
αναγκαστικά την ίδια, θέλουμε να έχει και η περιγραφή της διεργασίας σε
μακροσκοπική κλίμακα. Για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων προτυποποίησης,
αναπτύχθηκε η Θεωρία Ισοδυνάμου Μέσου-ΘΙΜ (Effective Medium Theory-EMT). Η
θεωρία αυτή στηρίζει και δικαιολογεί μια συστηματική και συνεπή διαδικασία
αντικατάστασης ενός ανομοιογενούς πραγματικού μέσου με ένα ομογενές, ισοδύναμο
του πραγματικού (Kirkpatrick, 1973, Burganos & Sotirchos, 1987). Η ισοδυναμία
έγκειται στην απαίτηση τα πεδία μακροσκοπικής περιγραφής της εκάστοτε διεργασίας
να είναι ίδια στο πραγματικό και στο ισοδύναμο του μέσο, ενώ ταυτόχρονα οι
διαφορές μεταξύ μικροσκοπικών και μακροσκοπικών πεδίων να ελαχιστοποιούνται.
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Εστω ομογενές και μακροσκοπικά ισότροπο δίκτυο, το οποίο αποτελείται από Ν
κελλιά/κλάδους (όπου Ν αρκετά μεγάλος αριθμός) με γνωστές αγωγιμότητες

gt,

i=l,N, όλες διάφορες μεταξύ τους.
Η θεωρία ισοδυνάμου μέσου (ΘΙΜ) επιτρέπει, κάτω από ορισμένους περιορισμούς
(σχετικούς με την τοπολογία και την κατανομή των αγωγιμοτήτων των κελλιών του
δικτύου), την αντικατάσταση αυτού του δικτύου με ένα ισοδύναμο, ομογενές και
(ενδεχομένως) ισότροπο, το οποίο είναι υλοποιημένο από όμοια κελλιά συγκεκριμένης
αγωγιμότητας g e . Η ισοδυναμία έγκειται στο ότι οι μακροσκοπικές πεδιακές εξισώσεις
που περιγράφουν τα δύο δίκτυα (το πραγματικό και το ισοδύναμο του) είναι ίδιες.
Η ισοδύναμη (effective) αγωγιμότητα g e , προκύπτει από την επίλυση της εξίσωσης
που προβλέπεται από τη ΘΙΜ

Ν

Σ

ib_Ii

=0

(Β4 1)

i=i ι — σ - 1

U

y

όπου σ είναι ο αριθμός συνδιάταξης του δικτύου (στο υπό εξέταση υάλινο πρότυπο
πορώδες δίκτυο, σ=4).
Στα επόμενα, παρουσιάζεται η εφαρμογή της θεωρίας ισοδυνάμου μέσου για τον
υπολογισμό της ισοδύναμης αγωγιμότητας ενός δικτύου πόρων στην περίπτωση που
επικρατεί μονοφασική ροή μέσω αυτού. Στη συνέχεια, επεκτείνεται η εφαρμογή της
ΘΙΜ για τον προσδιορισμό της ισοδύναμης αγωγιμότητας ενός δικτύου στην περιοχή
στην οποία κυριαρχεί συνδυασμένο καθεστώς GD&DTF για τη γενική περίπτωση
αμμιγούς διφασικής ομορροής μέσω αυτού.
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Β4.2.1 Μονοφασική ροή σε δίκτυα πόρων

Στην περίπτωση μονοφασικής ροής, οι εκφράσεις των αγωγιμοτήτων των κελλιών του
πραγματικού π.μ., διαφοροποιούνται ανάλογα με τη γεωμετρία τους. Υπάρχουν (έστω)
Ne διαφορετικές κλάσεις κελλιών. Εστω οτι διαλέγουμε τυχαία ένα κελλί από ένα πολύ
μεγάλο πληθυσμό κελλιών του π.μ. στο οποίο έχουμε μονοφασική ροή. Η πιθανότητα
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να ανήκει στην γεωμετρική κλάση a είναι ίση προς fa, όπου fa είναι η συχνότητα
εμφάνισης κελλιών αυτής της κλάσης. Ας θεωρήσουμε τώρα μια αρκετά μεγάλη
περιοχή του π.μ. στην οποία επικρατεί μονοφασική ροή. Εστω οτι το πλήθος όλων των
κελλιών είναι Ν, όπου Ν ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Το πλήθος των κελλιών που
ανήκουν σε κάθε κλάση (γεωμετρική) θά δίνεται από το γινόμενο της πιθανότητας
εμφάνισης της συγκεκριμένης κλάσης fa επί το συνολικό πλήθος των κελλιών, Ν. Ετσι
η εξίσωση της ΘΙΜ θα πάρει τη μορφή
NrN

f

Z a

Ν
=0
- 1' grf + la
.2
J

(Β4 2)

/ g

B4.2.2 Διφασική ροή σε δίκτυα πόρων

Στην περίπτωση ροής δύο φάσεων, οι εκφράσεις των αγωγιμοτήτων των κελλιών του
πραγματικού π.μ., διαφοροποιούνται ανάλογα με τη γεωμετρία των κελλιών αλλά και
ανάλογα με το καθεστώς στο οποίο ανήκουν (DTF ή GD). Αν ο διαχωρισμός γίνει
γεωμετρικά, υπάρχουν (έστω) Ne διαφορετικές κλάσεις

κελλιών,

ενώ

αν ο

διαχωρισμός γίνει σύμφωνα με το καθεστώς στο οποίο συμμετέχουν, 2 γενικές
κλάσεις. Κάθε μία από τις τελευταίες 2 κλάσεις χωρίζεται σε υποκλάσεις σύμφωνα με
τα ιδιαίτερα ροϊκά χαρακτηριστικά των καθεστώτων (τα διαφορετικά χαρακτηριστικά
κινητικότητας, σχήματος και πλήρωσης από τις δύο φάσεις που μπορεί να
παρατηρηθούν στα κελλιά). Ειδικότερα, υπάρχουν 3 τέτοιες υποκλάσεις στην κλάση
GD και 2 στην κλάση DTF. Οι υποκλάσεις και τα χαρακτηριστικά τους περιγράφονται
εκτενώς στο κεφάλαιο Β4. Εν τάχει αναφέρουμε τις υποκλάσεις κάθε καθεστώτος. Για
το καθεστώς GD έχουμε κελλιά πυρήνα κινουμένων γαγγλίων (C,G), μή-αγώγιμα
κελλιά (παγιδευμένων ή κινουμένων) γαγγλίων (X,G), και κελλιά-πύλες γαγγλίων
(G,G). Για το καθεστώς DTF έχουμε αγώγιμα και μή-αγώγιμα κελλιά (C,D και X,D
αντίστοιχα). Ενα κελλί στην περιοχή του συνδυασμένου καθεστώτος GD&DTF,
μπορεί να ανήκει σε οποιοδήποτε συνδυασμό γεωμετρικής κλάσης και καθεστωτικής
υποκλάσης.
Στο πρόβλημα της διφασικής ροής που εξετάζουμε, θέλουμε να αντικαταστήσουμε το
πραγματικό δίκτυο του π.μ. στο χώρο που επικρατεί διφασική ροή συνδυασμένου
καθεστώτος GD&DTF, με ένα ισοδύναμο δίκτυο υλοποιημένο από κελλιά της ίδιας
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αγωγιμότητας, g e , του οποίου η μακροσκοπική συμπεριφορά για μονοφασική ροή νερού
να είναι ίδια με τη συμπεριφορά του πραγματικού.
Εστω οτι διαλέγουμε τυχαία ένα κελλί από ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό κελλιών της
περιοχής του συνδυασμένου καθεστώτος GD&DTF. Η πιθανότητα να ανήκει στην
γεωμετρική κλάση a είναι ίση προς fa. Η πιθανότητα να ανήκει σε καθεστώς DTF είναι
ίση προς ß D /(l-ß c ), ενώ η πιθανότητα να ανήκει σε καθεστώς GD είναι ίση προς ß G /(lß c ). Η πιθανότητα να είναι κελλί παγιδευμένου γαγγλίου κλάσης i είναι ίση προς
m/s G

Gp/n/s,G^ όπου mf είναι το ποσοστό κινουμένων γαγγλίων κλάσης i και p. -

m

η

πιθανότητα το συγκεκριμένο κελλί να είναι κελλί γαγγλίου κλάσης i. Στην τελευταία
περίπτωση, είναι αυτονόητο οτι μιλάμε για δεσμευμένη πιθανότητα. Συνολικά
υπάρχουν N c χ 2 + N c χ 3 διαφορετικά κελλιά, αν ο διαχωρισμός των κελλιών γίνει
γεωμετρικά και ροϊκά. (Ο πρώτος όρος του αθροίσματος αναφέρεται στα αγώγιμα και
„ μη αγώγιμα κελλιά του καθεστώτος DTF, ενώ ο δεύτερος όρος αναφέρεται στα κελλιά
πυρήνα, στα κελλιά πύλες και στα μη αγώγιμα κελλιά γαγγλίων του καθεστώτος GD.)
Παρακάτω ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των ροϊκών διαφοροποιήσεων των
κελλιών συγκεκριμένης γεωμετρικής κλάσης a, με τις αντίστοιχες πιθανότητες
εμφάνισης τους σε μιά τυχαία επιλογή στο χώρο DTF&GD, για δεδομένα ποσοστά
καθεστώτων β° και ßD, δεδομένο εντοπισμένο κορεσμό νερού Sw, και δεδομένα μέσα
ποσοστά παγιδευμένων γαγγλίων (ΐ - mG ) και σταγόνων (ΐ - m D ).
Καθεστώς DTF:
1) Αγώγιμο κελλί τύπου a σε καθεστώς DTF:
...

P a c - D =ß D (l-ß C )"'m D f a

(Β4 3)

2) Μή-αγώγιμο κελλί τύπου a σε καθεστώς DTF:
Pax-D=ßD(l-ßc)_1(l-mD>a

(Β44)

Καθεστώς GD:
1) Μή-αγώγιμο κελλί γαγγλίου κλάσης η, τύπου a:

- ρ?=ß°(i-P c rp*°f.=ß°(i-p°r 2m ° v °

+

3 tö"i^

v

·'* V . (B45>

2) Αγώγιμο κελλί πυρήνα γαγγλίου κλάσης n, τύπου a (κορεσμένο με έλαιο):
PaT=ßil-ßC)",m°Pnc-Gfa=ßil-ßC)-1m!^^rP^fa
3) Αγώγιμο κελλί-πύλη γαγγλίου κλάσης η, τύπου a:
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pr=ß G (i-ß c ) _ 1 <Pn G - G f a =ß G (i-ß c )" , m^--^-p^

(Β4 7)

+1

3V.

Ολες οι παραπάνω πιθανότητες συμβολίζονται με τις μορφές P a Db , PaGnb, όπου οι δείκτες
Db εκφράζουν τους συμβολισμούς 'C,D' και 'X,D' για b=l και 2 αντίστοιχα, ενώ οι
δείκτες Gb εκφράζουν τους συμβολισμούς 'C,G', 'G^

και 'X,G' για b=l, 2 και 3

αντίστοιχα,. Οπως "έχει αναφερθεί, οι συμβολισμοί

αυτοί δηλώνουν τη ροϊκή

κατάσταση του κελλιού δηλαδή το καθεστώς στο οποίο ανήκουν, την κατάσταση
αγωγιμότητας και τις συνθήκες πλήρωσης αυτών από κάθε φάση (βλέπε κεφάλαιο Β2).
Ας θεωρήσουμε τώρα μια αρκετά μεγάλη περιοχή του π.μ. στην οποία επικρατεί
συνδυασμένο καθεστώς DTF&GD. Το πλήθος όλων των κελλιών θα είναι Ν, όπου Ν
ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Το πλήθος των κελλιών που ανήκουν σε κάθε υποκλάση
(γεωμετρική και ροϊκή) θά δίνεται από το γινόμενο της πιθανότητας εμφάνισης της
συγκεκριμένης υποκλάσης PaD", PaGnb επί το συνολικό πλήθος των κελλιών, Ν. Ετσι η
εξίσωση (Β4 1) της ΘΙΜ για το συνδυασμένο καθεστώς GD&DTF θα πάρει τη μορφή
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Η παραπάνω εξίσωση μπορεί να γραφεί συνοπτικά ως
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Lf-gaDb
- 1 gef +ga

=0
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Οι αγωγιμότητες όλων των κελλιών είναι εκπεφρασμένες συναρτήσεις της γεωμετρίας
του π.μ. (χαρακτηριστικά τύπου a των κελλιών), των μακροσκοπικών παραμέτρων
ροής και λειτουργίας (λόγος ιξωδών, διεπιφανειακή τάση, τριχοειδής αριθμός, λόγος
παροχών), των μεταβλητών διαρρύθμισης της ροής (ποσοστά ßG και ßD, κορεσμός
w

νερού, S ), αλλά και των μεσοσκοπικών ροϊκών χαρακτηριστικών των πρότυπων ροών
(τοπικοί μέσοι κορεσμοί* μέσα ποσοστά κινητοποίησης γαγγλίων και σταγόνων,
ανηγμένες ταχύτητες). Ειδικά τα μεσοσκοπικά ροϊκά χαρακτηριστικά των πρότυπων
ροών, πρέπει να επισημανθεί οτι είναι συναρτήσεις όλων των υπολοίπων, αλλά και των
ειδικών μικρό- και μεσοσκοπικών χαρακτηριστικών των πρότυπων ροών (κατανομή
μεγέθους γαγγλίων, μέσες ταχύτητες και ποσοστά κινητοποίησης γαγγλίων, μέσο
μέγεθος σταγόνων), τα οποία με τη σειρά τους εξαρτώνται είτε άμμεσα είτε έμμεσα
(αλλά με τρόπο που περιγράφεται από το πρότυπο) από τη βαθμίδα της πίεσης
(-dp/dz).
Σκοπός μας είναι να επιλύσουμε το πρόβλημα της διφασικής ροής για κάθε δυνατό
συνδυασμό των μεταβλητών διαρρύθμισης της ροής ή αλλιώς για κάθε τριάδα (ß c , ßG,
Sw). Στο κεφάλαιο Β1 από τη ροϊκή ανάλυση της συνολικής διφασικής ροής σε
συνιστώσες πρότυπες ροές, προέκυψε το σύστημα των εξισώσεων (Β1 33(1)-(9)) που
πρέπει να επαληθεύονται. Με τις παραδοχές κλεισίματος που έγιναν, το σύστημα (Β1
32(1)-(9)) γίνεται ορισμένο και επιλύεται εάν και εφ'όσον το (-δρ/δϊ)

είναι γνωστό.

Ομως το (-dp/δζ) είναι τμήμα της λύσης του προβλήματος και επομένως πρέπει να
γραφεί μια (ανεξάρτητη των υπολοίπων) εξίσωση ως προς αυτό.
Υπάρχει τρόπος να εκφράσουμε άμμεσα το g ef

συναρτήσει του (-δρ/δζ)

και η

εξίσωση της ΘΙΜ ως προς gef να μετατραπεί σε εξίσωση ως προς (- δρ/δζ) αφού και
οι

υπόλοιπες

πραγματικές

αγωγιμότητες

G

Db

ga £,ga ,

όπως

αναφέρθηκε

προηγούμενη παράγραφο, είναι άμμεσες ή έμμεσες συναρτήσεις του (-δρ/δζ).

στην
Στη

συνέχεια θα δούμε πως πραγματοποιείται η μετατροπή αυτή.
Υπάρχει μια σχέση μεταξύ της ισοδύναμης αγωγιμότητας (ή της ισοδύναμης
» ν διαπερατότητας) και της μακροσκοπικής βαθμίδας πίεσης, η οποία προκύπτει από τη
μακροσκοπική θεώρηση της ισοδύναμης μονοφασικής ροής.
Εστω λοιπόν μία μονοφασική ροή νερού, τέτοια ώστε μακροσκοπικά να έχουμε παροχή
νερού, ς 1 Φ , ανά επιφάνεια συνδυασμένου καθεστώτος DTF&GD, εμβαδού ΔΑ(ΐ-β°),
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ίση με τη συνολική παροχή νερού και ελαίου της υπό εξέταση διφασικής ροής, για την
ίδια βαθμίδα πίεσης (-ορ/5ζ). Εκ του ορισμού που μόλις δώσαμε θα ισχύει
ς , Φ = q°-G + q°' D + q w , G + q w ' D

(B4 1.0)

Αυτή η φανταστική μονοφασική ροή θα καλείται ισοδύναμη

της πραγματικής

διφασικής.
dp ΙΦ Λ

Για τη βαθμίδα πίεσης
f

dz

, της ισοδύναμης μονοφασικής ροής, ισχύει
~
~ο'Ι Φ
μ
02j=k^AA(l-ßc)

δρ]Φ)_(

ΰρΛ

dz

(Β4 11)

όπου κ ο Γ η απόλυτη διαπερατότητα του ισοδύναμου (effective) π. μ. στην ισοδύναμη
μονοφασική ροή νερού, που αναφέρεται στο συνδυασμένο καθεστώς DTF&GD.
Αναλύοντας την ισοδυναμία κάθε όρου, θα πάρουμε διαδοχικά
6ρ
dz

~

;ro,G , ~o,D+ , ~w,G , ~w,D

μ,ef, ί

+q

+q

AÄ(l-ßc)

+q

Îïw ß G ÄAU°' G +ß D AAU°- D +ß G AAU w - G +ß D AAU w ' D

AÄ(l-ßc)
l dz,

k

ef

1- ß

c

-[ßGÜ°-G +ß D Ü 0>D +ß G U w ' G +ß D O w ' D ]

(B4 12)

Ομως, από τη ροϊκή ανάλυση της συνολικής διφασικής ροής που έγινε στο κεφάλαιο
Β1, έχουμε
Ü° =ß G Ü°- G + ß D U ° ' D + ß c U ° ' c "

u

= ^ u ° - G +ßDu0,u = u ° -β° —
μ0

o,C

μ01

dz J

(Β4 13)

και
ßGÜw,G+ßDÜw,D=Üw

(Β4 14)

Ετσι, αντικαθιστώντας τις (Β4 13) και (Β4 14) στη (Β4 12) παίρνουμε
1
V

dzj

k

rf

i-ß

c

kef l - ß c

U°-ß c —

f

ΡΚλ

Po V dzj
k f dp^

+ UV
(B4 15)

μ,Λ dzj

και επιλύοντας ως προς (- dp/dz)

= fI w U w (l + rik ef (l-ß c ) + ßlk
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Από την τελευταία, μετά από αντικατάσταση του τριχοειδούς αριθμού Ca = P:WÜW/Y0W ,
προκύπτουν οι επόμενες δύο ισοδύναμες σχέσεις

= Ca(l + r)

(Β4 17)
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.ef
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(l-ß )+^-k

, ^ C a ( l

i-ß c

(B4 18)

r)-^k
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+

dïj
Είναι εύκολο να επαληθευθεί οτι για ένα ισότροπο, μικροσκοπικά και μακροσκοπικά
ομογενές

π.μ.,

ισχύει

η παρακάτω σχέση
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gef,
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ef
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e f
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(Β4 19)

^

μ.

Χρησιμοποιώντας τις δύο τελευταίες σχέσεις, η εξίσωση της ΘΙΜ (Β4 9) μετατρέπεται
σε εξίσωση ως προς (- dp/dz)
1
*max

3

n=l

b=l

ΣΣ«

Ca(l + r)

Pw(-cp/cz) l - ß c
Λ

^ - ι
v2

Σ
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1 ~
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fiw

•g "
Oa,n

1 j^ ß C
+g:
μ„ K ( l - ß c ) _

l
Yow
Ca(l + r)
c
y ?w(-cp/öz) l - ß

= 0(B4 20)
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Εισάγοντας την ανηγμένη βαθμίδα πίεσης (βλέπε κεφάλαιο Β1)
x=T

(-dp/az)

(Β4 21)

YowCa/k

,ν

και την αδιάστατη απόλυτη διαπερατότητα του π.μ.
(Β4 22)
παίρνουμε την εξίσωση (Β4 20) σε αδιάστατη μορφή
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c

+

Σ^
b=l

k(l + r ) - x k S . - ( l - ß > g ^ ( x )
Tv

f

β οΛ
1 + r - x — (a-l)+2(l-ßc>gaD>(x)
κ

όπου οι όροι g^(x),gf b (x), εκφράζουν τις αδιάστατες αγωγιμότητες των κελλιών, που
παρουσιάστηκαν παραπάνω, στα καθεστώτα GD και DTF αντίστοιχα.
Η παραπάνω εξίσωση λύνεται αριθμητικά ως προς την ανηγμένη βαθμίδα πίεσης χ. Ο
τρόπος επίλυσης περιγράφεται στο κεφάλαιο Β1.
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Β5
Αποτελέσματα

Β5.1

Εισαγωγή. Ιδιότητες των συστημάτων των ρευστών της εφαρμογής

Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζεται η εφαρμογή της προτεινόμενης θεωρίας καθώς
και συγκρίσεις των αποτελεσμάτων της με πειραματικά δεδομένα διφασικών ροών ο
οποίες έχουν μελετηθεί στο εργαστήριο. Συγκεκριμένα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε
μια διερεύνηση της συμπεριφοράς του προτύπου και μια πρώτη πιστοποίηση του,
αντιπαραθέτοντας τις προβλέψεις του με τα πειραματικά αποτελέσματα των Avraam &
Payatakes (1995a).
Στα παραρτήματα ΒΙ ΒΠ και BUI, έχουν γίνει οι υπολογισμοί των διαφόρων φυσικών
μεγεθών του προτύπου θεωρώντας οτι η διφασική ομορροή πραγματοποιείται στο
συγκεκριμένο υάλινο πρότυπο πορώδες δίκτυο που χρησιμοποίησαν οι παραπάνω
ερευνητές. Επίσης μερικές επουσιώδεις παραδοχές ως προς τον τύπο του πορώδους
δικτύου (επίπεδο δίκτυο, τοπολογία και γεωμετρικά χαρακτηριστικά, αριθμός
συνδιάταξης) έχουν γίνει κατά την ανάπτυξη του προτύπου (κεφάλαια ΒΙ και Β2).
Αυτές έχουν ήδη επισημανθεί στα αντίστοιχα κεφάλαια.
Οι φυσικοχημικές ιδιότητες των ρευστών τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στις εφαρμογές
του προτύπου είναι ίδιες με τις ιδιότητες των ρευστών που χρησιμοποιήθηκαν στα
πειράματα των Avraam & Payatakes (1995a) και δίνονται στον επόμενο πίνακα. Κάθε
σύστημα ρευστών 'επιβάλλει' τη δική του ομάδα των φυσικοχημικών παραμέτρων
Β5-1
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ροής. Κάθε σύστημα θα προσδιορίζεται από την τιμή του λόγου ιξωδών κ, χάριν
απλότητας και λόγω του Οτι αυτός είναι η μόνη φυσικοχημική παράμετρος του
συστήματος που αλλάζει σημαντικά. Από εδώ και στο εξής όταν θα αναφερόμαστε σε
σύστημα συγκεκριμένου λόγου κ, θα υπονοούμε και όλες τις αντίστοιχες τιμές των
φυσικοχη μικών παραμέτρων του πίνακα Β 5.1.

Ιδιότητα

Σύστιψα Ι

Σύστιψα II

Σύστημα III

μ 0 (Pas)

3.15xlO"

1.36x10-*

1.36x10"'
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0.94x1 (Γ*

0.94x1 (Γ'

2.07Χ10"

1.45

0.66

J

κ

1

J

3

J

Yow(N/m)

25x1 cr

25x10-

22x10"

0e

42

40

40

Πίνακας Β5.1 Φυσικοχημικές ιδιότητες των συστημάτων των ρευστών που
χρησιμοποιήθηκαν.
Λόγω έλλειψης πειραματικών δεδομένων για την εξάρτηση τοον δυναμικών γωνιών
επαφής, ΘΑ και 6R, από τον τοπικά επικρατούντα τριχοειδή αριθμό ακολουθήσαμε την
παρακάτω προσέγγιση. Χρησιμοποιήσαμε ως βάση τις πειραματικές μετρήσεις των
Hinkley et al. (1987) για ένα παρόμοιο τυπικό σύστημα ρευστών και θεωρήσαμε οτι
και τα τρία συστήματα της δικής μας εφαρμογής έχουν παρόμοια με αυτό συμπεριφορά
ως προς την εξάρτηση των δυναμικών γωνιών επαφής από τον τοπικά επικρατούντα,
σε κάθε λαιμό κλάσης i, τριχοειδή αριθμό, Cari. Διαταράξαμε τη στατική γωνία
επαφής, 0e, κάθε συστήματος κατά 3 μοίρες για να πάρουμε τις οριακές δυναμικές
γωνίες θ^, θ^ . Με βάση αυτές, έγινε αναγωγή της μεταβολής των ΘΑ, 0R και των τριών
συστημάτων ως προς θ^, θ'^ αντίστοιχα, στη μεταβολή των ίδιων μεγεθών αλλά για το
επυλεγμένο σύστημα των πειραμάτων των Hinkley et al.
Πριν προχωρήσουμε στην εφαρμογή του αλγορίθμου, θα πρέπει να υποστηριχθεί η
παραδοχή που κάναμε ως προς την ισότητα των βαθμίδων πίεσης σε Ökeq τις φάσεις
και τα ροϊκά καθεστώτα. Σχετικό είναι το διάγραμμα του σχήματος Β5.1 που
ακολουθεί. Τα σημεία που εμφανίζονται στο διάγραμμα προήλθαν από επεξεργασία
των δημοσιευμένων πειραματικών μετρήσεων των Avraam & Payatakes (1995a) και
απεικονίζουν την τιμή του λόγου της κινητικότητας του ελαίου προς την κινητικότητα
Β5-2
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του νερού για κάθε τιμή του λόγου παροχών και για όλα τα συστήματα που
εξετάσθηκαν.

(k r 7k>=(k>7(k>>(À7À w )

r

Σχήμα Β5.1 Η εξάρτηση του λόγου της κινητικότητας του ελαίου προς την
κινητικότητα του νερού, από το λόγο παροχών, r, για διάφορες συνθήκες
μόνιμης διφασικής ομορροής. Τα σημεία αντιστοιχούν στις
πειραματικές μετρήσεις των Avraam & Payatakes (1995a) ενώ η ευθεία
γραμμή είναι η αναπαράσταση της σχέσης (Β 1 15).
Οπως φαίνεται, υπάρχει μια χαρακτηριστική ομοιότητα σε όλες τις διφασικές ροές η
οποία προκύπτει από τη σύμπτωση όλων των σημείων στην ίδια ευθεία. Ετσι
επαληθεύεται η γραμμική σχέση ανάμεσα στο λόγο κινητικότητας των δύο ρευστών
και το λόγο παροχών (σχέση (Β1 16)). Το διάγραμμα αυτό, συμπεριλαμβανομένης της
ανάλυσης που έγινε στη παράγραφο 2 του κεφαλαίου Β1, μαζί με τα αποτελέσματα
των αριθμητικών εξομοιώσεων των Constantinides & Payatakes (1996), πιστοποιούν
την ισότητα των μακροσκοπικών βαθμίδων πίεσης σε όλες τις φάσεις και τα ροϊκά
καθεστώτα που αναπτύσονται σε μια μόνιμη διφασική ομορροή.
Στην επόμενες παραγράφους παρουσιάζεται η εφαρμογή του προτύπου για περιπτώσεις
δικαθεστωτικών διφασικών ομορροών. Συγκεκριμένα εφαρμόζουμε το • πρότυπο
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θεωρώντας οτι η διφασική ροή είναι σύνθεση της πρότυπης ροής μέσω συνδεδεμένων
μονοπατιών (CPF) και της ροής μέσω δυναμικής πληθυσμού γαγγλίων (GO). Αυτό
γίνεται για να μπορέσουμε ευκολότερα να διερευνήσουμε τις ιδιαιτερότητες του
προτύπου. Εξ'άλλου, στις περισσότερες από τις διφασικές ροές που παρατήρησαν οι
Avraam & Payatakes (1995a), και με τις οποίες θα γίνει σύγκριση ως προς τις
προβλέψεις του προτύπου, κυριαρχούν κυρίως αυτά τα δύο ροϊκά καθεστώτα. Στο
εδάφιο Β1.6.2 απλοποιείται το πρότυπο για την ειδική περίπτωση της δικαθεστωτικής
ανάλυσης της συνολικής ροής.

Β5.2

Γενικές παρατηρήσεις

Πριν προχωρήσουμε στην παράθεση των αποτελεσμάτων θα δώσουμε μερικές
πληροφορίες (εκ των προτέρων) αναφορικά με τη συνολική συμπεριφορά του
αλγόριθμου του προτύπου.
Ο αλγόριθμος εφαρμόσθηκε (θεωρώντας δικαθεστωτική ροή) για όλες τις τιμές των
παραμέτρων ροής και λειτουργίας των πειραμάτων των Avraam & Payatakes (1995a),
ώστε να υπάρχει άμεση σύγκριση μεταξύ

TOJV

θεωρητικών προβλέψεων του προτύπου

και των πειραματικών μετρήσεων. Αδυναμία εφαρμογής του αλγορίθμου προέκυψε για
λίγες

μόνο περιπτώσεις υψηλών

r και κ. Η μερική αστοχία του προτύπου

δικαιολογείται από το γεγονός οτι σε αυτές τις περιοχές των παραμέτρων του
συστήματος αναπτύσσονται σε έντονο βαθμό και ροές μέσω σταγονιδίων ελαίου.
Τέτοια ροή στη δικαθεστωτική εφαρμογή του προτύπου που εξετάσαμε δεν υφίσταται.
Αν και εφαρμόζουμε δικαθεστωτική ανάλυση, θα αναφερθεί πολλές φορές η έκφραση
'καθεστώς DTF'. Αυτό σημαίνει οτι έχουμε επιβάλλει S°'D=0 στην τρικαθεστωτική
προτυποποίηση και το καθεστώς DTF ορίζεται ως η περιοχή των κελλιών του π.μ. στα
οποία έχουμε αμμιγή ροή νερού. Νερό υφίσταται επίσης στα κελλιά του καθεστώτος
της δυναμικής γαγγλίων. (Για λεπτομέρειες βλέπε εδάφιο Β1?6.2.)
Ενα σημείο που πρέπει να διευκρινισθεί είναι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγεται το άνω
όριο αποκοπής της κατανομής των γαγγλίων, Ι„,;ιΧ. Αφού επιβάλουμε συγκεκριμένες
τιμές στις παραμέτρους ροής (κ) και λειτουργίας (Ca, r), θεωρούμε το I m a x ελεύθερη
παράμετρο. Το εύρος του πεδίου των φυσικώς αποδεκτών τιμών των μεταβλητών
διαρρύθμισης της ροής,

EPAS,

είναι συνάρτηση του I m a x και είναι υπολογίσιμη

ποσότητα (βλέπε σχέση (Β1 41)). Για κάθε ελεγχόμενη τιμή του I m a x , μέσω χρήσης του
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αλγορίθμου του προτύπου, προσδιορίζεται το εύρος του αντίστοιχου πεδίου των
φυσικώς αποδεκτών λύσεων. Το επόμενο σχήμα είναι ενδεικτικό της συμπεριφοράς
του εύρους του πεδίου, EpAs, για τις περισσότερες

από τις περιπτώσεις που

εξετάσθηκαν. Παρατηρούμε δύο ειδών αποκρίσεις. Μια υπερκρίσιμη ασυμπτωτική και
μια υποκρίσιμη οιωνεί ασυμπτωτική. Με I m a X j 0 συμβολίζεται το άνω όριο αποκοπής της
κατανομής μεγέθους των γαγγλίων, μικρότερο του οποίου δεν προκύπτει φυσικώς
αποδεκτή ροή, δηλαδή

Από το πλήθος των I m a x που ελέγχουμε, τελικά

EPAS^O.

επιλέγουμε εκείνο για το οποίο το εύρος
κρατούμε

τη

μέγιστη

δυνατή

EPAS

εσωτερική

γίνεται μέγιστο. Με αυτόν το τρόπο
μεσοσκοπική

ποικιλομορφία

των

διαρρυθμίσεων της ροής.

iPAS.

Ι max.0

Milax

Ima*

Iniax.O

(α)

(β)

Σχήμα Β5.2 Τυπικές επιδράσεις του άνω όριου αποκοπής της κατανομής
μεγέθους των γαγγλίων, I m a x , στο εύρος του πεδίου των φυσικώς
αποδεκτών λύσεων, EpAs, για τις δικαθεστωτικές διφασικές ομορροές
που εξετάστηκαν βάσει του προτύπου. Τα φαιά βέλη δείχνουν τα I m a x
που τελικά επιλέγονται, (α) υπερκρίσιμη απόκριση, (β) υποκρίσιμη
απόκριση.
Για την απόκριση (α) επιλέγουμε εκείνο το I m a x , που αντιστοιχεί στο περίπου 90% της
ασυμπτωτικής τιμής του

EPAS.

Ο ακριβής προσδιορισμός του I m a x στην ασυμπτωτική

περιοχή δεν έχει μεγάλη σημασία. Τα πολύ μεγάλα γάγγλια (όπως αναφέρεται στο
τέλος του εδαφίου Β2.1.3) συμπεριφέρονται ουσιαστικά σαν συνδεδεμένα μονοπάτια
ελαίου. Εφ'όσον στην ανάλυση της ροής έχουμε συμπεριλάβει και την πρότυπη ροή
CPF, αύξηση του I m a x πέραν κάποιας τιμής δεν έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα στην
αύξηση του EpAs- Η επιλογή του I m a x για την απόκριση (β) είναι σαφής. Εδώ πρέπει να
σημειώσουμε οτι αποκρίσεις τύπου (β) παρουσιάζονται σε περιπτώσεις αυξημένων κ
Ca και r και οφείλονται στη δικαθεστωτική ανάλυση της ροής. Κανονικά όλες οι
αποκρίσεις έπρεπε να είναι τύπου (α).
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Ενα

άλλο

βασικό

χαρακτηριστικό

των

αποτελεσμάτων

της

εφαρμογής

του

προτεινόμενου αλγορίθμου, είναι η ύπαρξη δύο λύσεων για την ανηγμένη βαθμίδα
πίεσης, χ, στους περισσότερους φυσικώς αποδεκτούς συνδυασμούς Sw, ß c (βλέπε
διαγράμματα σχημάτων Β5.4, Β5.5 και Β5.6 της επόμενης παραγράφου). Προφανώς η
ύπαρξη δύο λύσεων για την ανηγμένη μακροσκοπική βαθμίδα πίεσης συνεπάγεται τις
αντίστοιχες εξαρτώμενες από αυτήν διπλές μεσοσκοπικές διαμορφώσεις της ροής με
αντίστοιχες διπλές τιμές για τα μεσοσκοπικά μεγέθη. Η x προσδιορίζεται με μια απλή
αριθμητική μέθοδο από το μηδενισμό του συναρτησιακού

FEMT(X),

της εξίσωσης της

θεωρίας ισοδυνάμου μέσου (Β1 33(10)). Στο επόμενο σχήμα Β5.3 παρουσιάζεται
ενδεικτικά η συμπεριφορά του συναρτησιακού

FEMT(X),

για την περιοχή μεταβολής της

x όπου έχουμε φυσικώς αποδεκτές καταστάσεις.

FEMT(X)

FEMT(X)

(α)

FEMT(X)

Σχήμα Β5.3 Τυπικές επιδράσεις της ανηγμένης μακροσκοπικής βαθμίδας
πίεσης, χ, στο συναρτησιακό της εξίσωσης της ΘΙΜ, FEMT, για δεδομένο
w
ζεύγος S και ß c . Οι τεθλασμένες γραμμές συμβολίζουν τα όρια των
φυσικώς αποδεκτών περιοχών μεταβολής της "χ. (α) Περιπτώσεις
ύπαρξης απλής ρίζας, (β) Περιπτώσεις ύπαρξης διπλής ρίζας.
Οι τεθλασμένες γραμμές στο σχήμα Β5.3 οριοθετούν την περιοχή μεταβολής της x
μέσα στην οποία το σύστημα ευρίσκεται πλησίον φυσικώς αποδεκτών μεσοσκοπικών
διαρρυθμίσεων της ροής. Ας σημειωθεί εδώ οτι εάν παρατηρήσει κάποιος τη μορφή
του συναρτησιακού, θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος που προκύπτουν μόνο δύο
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ρίζες! Αν αφήναμε την χ ελεύθερη να κινηθεί σε ευρύτερες περιοχές, θα προέκυπτε
πλήθος ριζών ίσο με το πλήθος των κλασμάτων του συναρτησιακού. Η περιστασιακή
(αλλά συχνότατη) ύπαρξη δύο ριζών σχετίζεται με την ύπαρξη δύο παραμέτρων για
την κατανομή μεγέθους των γαγγλίων (βλέπε παράγραφο Β 1.3 και σχέσεις (Β1 33) και
(Β1 35)). Στην περίπτωση που θα είχαμε τρείς παραμέτρους για την κατανομή θα
προέκυπταν τρείς ρίζες κ.ο.κ.

Β5.3

Εφαρμογές και αποτελέσματα

Παρακάτω

περιγράφονται

(δικαθεστωτικής)

τα

αποτελέσματα

προτυποποίησης

σε

δύο

εφαρμογής
στάδια.

της

προτεινόμενης

Πρώτα

περιγράφονται

αποτελέσματα σχετικά με μεγέθη που αναφέρονται σε μεσοσκοπικής κλίμακας
θεώρηση και στη συνέχεια αποτελέσματα που αναφέρονται σε μακροσκοπικά
χαρακτηριστικά της ροής. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται και σύγκριση με τα πειραματικά
αποτελέσματα των Avraam & Payatakes (1995a).

Β5.3.1

Θεώρηση της μεσοσκοπικής κ)ι ίμακας.

Στα επόμενα σχήματα Β5.4, Β5.5

και Β5.6

παρουσιάζονται, με τη βοήθεια

διαγραμμάτων, για τις τρείς περιπτώσεις συστημάτων (κ=0.66, 1.45 και 3.35), μερικά
από τα χαρακτηριστικά μεγέθη των μεσοσκοπικών διαρρυθμίσεων της διφασικής
ομορροής. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι προβλεπόμενες από το πρότυπο τιμές της
ανηγμένης βαθμίδας πίεσης χ, της σχετικής διαπερατότητας στο νερό, k™ , των δύο
βασικών

πιθανοτήτων

εμφάνισης

γαγγλίων,

pf', Pj ,

του

μέσου

ποσοστού

κινητοποίησης γαγγλίων, m , του μέσου μεγέθους γαγγλίων, V£, του μέσου μεγέθους
των κινητοποιημένων γαγγλίων, V™& , και των ανηγμένων μέσων ταχυτήτων ελαίου
c

%vCj

και νερού στα καθεστώτα CPF, GD και DTF, U°' , U°"°, U

,U

W,D

αντίστοιχα, για το

πεδίο των φυσικώς αποδεκτών μεταβλητών διαρρύθμισης της ροής S w και ß c . Οι τιμές
των παραμέτρων λειτουργίας παρέμειναν περίπου ίδιες (Ca=1.190xl0'6, r=1.08 & 1.14)
και για τα τρία συστήματα. Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε τα διαγράμματα που
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αναφέρονται σε 'μεσαίες' τιμές των παραμέτρων λειτουργίας (Ca « 10 6 , r « 1 ) ως τα
πλέον αντιπροσωπευτικά. Επίσης, όπως θα φανεί στη συνέχεια, σε αυτές τις περιοχές
των παραμέτρων λειτουργίας το πρότυπο δίνει πιστότερη 'αναπαραγωγή' των
πειραματικών μετρήσεων.
Ας εξετάσουμε τα διαγράμματα. Σε κάθε ένα από αυτά εμφανίζονται δύο ομάδες
σημείων. Κάθε σημείο εκφράζει την τιμή ενός μεσοσκοπικού μεγέθους για κάθε
φυσικώς αποδεκτό συνδυασμό των μεταβλητών διαρρύθμισης της ροής (Sw,ßc). Τα
σημεία εμφανίζονται σε ζεύγη (ένα από κάθε ομάδα) ή μονήρη, αναλόγως εάν στον
εκάστοτε συνδυασμό (Sw,ßc) αντιστοιχούν δύο ή μία ρίζες για την ανηγμένη
μακροσκοπική βαθμίδα πίεσης, χ. Πρέπει να διευκρινίσουμε οτι για λόγους ευκρίνειας
και μόνο, μέσω των προβολών των σημείοον κάθε ομάδας, στα διαγράμματα των χ
εμφανίζεται και η έκταση του πεδίου των φυσικώς αποδεκτών μεσοσκοπικών
συνδυασμών (Sw,ß ) οι οποίοι αντιστοιχούν στις 'υψηλές' βαθμίδες πίεσης, ενώ στα
διαγράμματα των k r w εμφανίζεται και η έκταση του πεδίου των φυσικώς αποδεκτών
συνδυασμών (Sw,ß ) οι οποίοι αντιστοιχούν στις 'χαμηλές' βαθμίδες πίεσης. Κατ'
αντιστοιχία, οι τιμές των μεγεθο'^ν που σχετίζονται με κάθε ομάδα, απεικονίζονται με
(μαύρους) κύκλους και (κόκκινα) τετράγωνα σε όλα τα διαγράμματα.
Στη συνέχεια, ας ακολουθήσουμε μια κατά κάποιο τρόπο 'διαγώνια' πορεία στο πεδίο
των φυσικώς αποδεκτών λύσεων, από συνδυασμούς υψηλών S w - χαμηλών β° σε
συνδυασμούς χαμηλών S w - υψηλών ß c ή συμβολικά ( T S w j ( i ß c ) -» ( l S w ) ( t ß c ) .
Αυτή η 'πορεία' είναι ενδιαφέρουσα διότι αντικατοπτρίζει έντονες διαφορές μεταξύ
των διαρρυθμίσεων της ροής σε μεσοσκοπική κλίμακα. Καταρχάς παρατηρούμε οτι οι
ανηγμένες μακροσκοπικές βαθμίδες πίεσης (μονήρεις ή σε ζεύγη) δε μεταβάλλονται
έντονα με την αλλαγή των μεταβλητών διαρρύθμισης της ροής. Το ίδιο βέβαια
συμβαίνει και με τις άμεσα εξαρτώμενες από αυτές ποσότητες όπως είναι η σχετική
διαπερατότητα, krw, (βλέπε σχέση (Β1 21)) και η μεσοσκοπική ανηγμένη ταχύτητα του
συνεκτικού ελαίου, U o X (βλέπε σχέση (Β1 57(1))). Οι μεταβολές στα υπόλοιπα
μεσοσκοπικά μεγέθη είναι ιδιαίτερα έντονες (εκτός δύο περιπτώσεων). Αντιθέτως,
επίσης 'κινούμενοι'

στη φορά (tS w J(4ß ( )—> (4s w j(tß. c ),

παρατηρούμε την

αύξηση της πληθυσμιακής πυκνότητας των μικρών γαγγλίων συνοδευόμενη από
έντονη μείωση της πληθυσμιακής πυκνότητας των μεγάλων γαγγλίων (διαγράμματα
pi G και ρ3°) γεγονός που αντικατοπτρίζεται στη δραστική (αναμενόμενα μη γραμμική)
μείωση του μέσου μεγέθους των γαγγλίων, Vm°.
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0.00

0.00

0.00

κ = 0.66
Ca =1.190x10"'
r=1.08

0.00
^

οΐ5Το

"0.8

0.6
„w

Ι

=11

max

S

Σχήμα Β5.4 Μεσοσκοπικά χαρακτηριστικά μεγέθη της μόνιμης 2Φ
ομορροής συστήματος κ=0.66, για συνθήκες λειτουργίας Ca=l. 190x10"
καΐΓ=1.08.
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0.00

0.00

0.00

Ca =1.190x10
r=1.14

0.00
0.6
0 8

0..5Τ»" -

s"

I

=12

max

Σχήμα B5.5 Μεσοσκοπικά χαρακτηριστικά μεγέθη της μόνιμης 2Φ
ομορροής συστήματος κ=1.45, για συνθήκες λειτουργίας Ca=1.190xl0'6
καΐΓ=1.14.
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e
Ρ

οΚΧθ·8
1.0

c

w

S

R

c

ρ

0.3s .
1.0

κ = 3.35
Ca == 1.190x10
r == 1.14
I == 25
max

Σχήμα B5.6 Μεσοσκοπικά χαρακτηριστικά μεγέθη της μόνιμης 2Φ
ομορροής συστήματος κ=3.35, για συνθήκες λειτουργίας Ca= 1.190x10"
καΐΓ=1.14.
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Η 'συρρίκνωση' της κατανομής των γαγγλίων προς μικρότερα μεγέθη έχει σαν
αποτέλεσμα την ανάλογη έντονη μείωση του μέσου ποσοστού

κινητοποίησης

γαγγλίων, mG, αφού το αίτιο κινητοποίησης (χ) παραμένει ουσιαστικά σταθερό. Ετσι,
τα περισσότερα γάγγλια παγιδεύονται. Εν γένει, τα μόνα γάγγλια που κινούνται είναι
τα σχετικώς μεγάλα, όπως διαπιστώνουμε στο διάγραμμα του μέσου μεγέθους
κινουμένων γαγγλίων, VmmG.
Ο παραπάνω κατακερματισμός του ελαίου σε μικρότερα γάγγλια έχει ως αποτέλεσμα
μεγαλύτερη μάζα του ελαίου σε μορφή γαγγλίων να κινείται με μικρότερες ταχύτητες
(λόγω περίπου σταθερής βαθμίδας πίεσης, βλέπε σχέση (Β2 21)) αλλά και να
παγιδεύεται. Τα δύο τελευταία αποτελέσματα συνδράμουν στη μη γραμμική μείωση
της μέσης ανηγμένης ταχύτητας του ελαίου σε μορφή γαγγλίων, U°'G (βλέπε σχέση (Β1
57(5))). Η ίδια μη γραμμική μείωση μπορεί να εξηγηθεί και από τη σχέση (Β1 65 (β))
μέσω της μεταβολής του ß c . Η μέση ανηγμένη ταχύτητα του νερού των γαγγλίων,
W G

G

U ' , όντας ποσοστό της U°' , έχει παρόμοια συμπεριφορά. Ας μη ξεχνάμε οτι
σύμφωνα με τον ορισμό των γαγγλίων στο κεφάλαιο Β2, τα γάγγλια περιέχουν έλαιο
και νερό σε ποσοστά που δίνονται από τις σχέσεις (Β2 12) και (Β2 13). Η μέση
ανηγμένη ταχύτητα του νερού, U W ' D , μεταβάλλεται αντίστροφα αλλά το ίδιο έντονα,
λόγω της μείωσης της διαθέσιμης ελεύθερης διατομής του π. μ. για την παροχέτευση
νερού, εξ αιτίας της συνδυασμένης αύξησης του ποσοστού των παγιδευμένων
γαγγλίων αλλά και του ποσοστού του συνεκτικά κινουμένου ελαίου (ß c ).
Το γεγονός οτι οι βαθμίδες πίεσης δεν αλλάζουν πολύ αποτελεί μια πρώτη ένδειξη της
αξιοπιστίας του προτύπου. Παρά το γεγονός οτι σε μεσοσκοπική κλίμακα η ροή
παίρνει

εντελώς

διαφορετικές

διαρρυθμίσεις,

σε

μακροσκοπική

κλίμακα

η

αναπτυσόμενη βαθμίδα πίεσης είναι πρακτικά σταθερή (σε συμφωνία με τις
πειραματικές μετρήσεις), με άμεσο επακόλουθο τη σταθερότητα των υπολογισμένων
σχετικών διαπερατοτήτων. Οι Avraam & Payatakes (1995a) αλλά και οι Constantinides
& Payatakes (1996) παρατήρησαν μικρού εύρους διακυμάνσεις της βαθμίδας πίεσης
(περίπου 5-30%) γύρω από μια απολύτως σταθερή (χρονο*μέση) τιμή. Το εύρος των
διακυμάνσεων είναι της ιδίας τάξης μεγέθους με τη διαφορά που παρατηρούμε στα
διαγράμματα της ανηγμένης μακροσκοπικής βαθμίδας της πίεσης, χ, ανάμεσα στην
εκάστοτε βαθμίδα και στη μέση της τιμή σε όλο το πεδίο των φυσικώς αποδεκτών
διαρρυθμίσεων. Παρατηρούμε επίσης οτι το πεδίο των φυσικώς αποδεκτών λύσεων για
την ομάδα των 'υψηλών' βαθμίδων πίεσης είναι ευρύτερο του αντιστοίχου της ομάδας
w

'χαμηλών' βαθμίδων πίεσης (βλέπε διαγράμματα x και k r ). Μια ακόμα διαπίστωση
Β5-12
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προκύπτει συγκρίνοντας τις δύο ομάδες σημείων που αντιστοιχούν στις υψηλές και
χαμηλές βαθμίδες πίεσης (βλέπε διαγράμματα σχημάτων Β5.4-Β5.6). Οι υψηλές
βαθμίδες πίεσης, συγκρινόμενες

με τις χαμηλές, προξενούν υψηλότερες μέσες

ταχύτητες του συνεκτικού ελαίου, U°'c. Ετσι, για να διατηρηθεί σταθερή η συνολική
παροχή του ελαίου, η ροή παίρνει τέτοιες διαρρυθμίσεις ώστε οι μέσες μεσοσκοπικές
ταχύτητες του κατακερματισμένου σε γάγγλια ελαίου, U°" , να είναι χαμηλώτερες των
αντιστοίχων στις χαμηλές βαθμίδες πίεσης. Οπως έχουμε θεωρήσει (βλέπε σχέση (Β2
21)), οι ταχύτητες των γαγγλίων είναι ανάλογες του γινομένου της βαθμίδας πίεσης επί
το μέγεθος τους. Ετσι, για να διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα οι U°'G, οι υψηλές
βαθμίδες πίεσης συνδυάζονται με ροή ελαίου μέσω γαγγλίων μικρότερου μεγέθους.
Ας συγκρίνουμε τώρα δύο ακραίες περιπτώσεις του λόγου ιξωδών (κ=0.66 και
κ=3.35). Διαπιστώνουμε οτι το πεδίο των φυσικώς αποδεκτών λύσεων διευρύνεται με
την αύξηση του λόγου ιξωδών. Η απάντηση ευρίσκεται στην αναγνώριση της βασικής
διαφοράς ανάμεσα στα καθεστώτα CPF και GD, διαφορά η οποία, τουλάχιστον στα
πλαίσια της προτυποποίησης που κάναμε, οφείλεται στην ύπαρξη των διεπιφανειών και
των φαινομένων που σχετίζονται με αυτές. Κατά τους υπολογισμούς των διαφόρων
ροϊκών χαρακτηριστικών των κελλιών του καθεστώτος GD υπολογίσαμε χωριστά την
επίδραση των κυρίως φάσεων και χωριστά των διεπιφανειών. Επομένως σε δύο ίσες
μάζες ελαίου που κινούνται στο π.μ., από τις οποίες η μία είναι συνεκτική ενώ η άλλη
είναι κατακερματισμένη σε γάγγλια, οι ιξώδεις δαπάνες στις κυρίως φάσεις (bulk
viscous dissipation) είναι ίδιες, ενώ οι δαπάνες λόγω διεπιφανειακών φαινομένων
(υστέρηση

διεπιφανειών) αναπτύσονται μόνο στα γάγγλια.

Συγκρίνοντας δύο

συστήματα με διαφορετικούς λόγους ιξωδών (π.χ. 0.66 και 3.35), που όμως έχουν τα
ίδια διεπιφανειακά χαρακτηριστικά (γ ο ν ν , θ..\, 0R), τα διεπιφανειακά φαινόμενα
έρχονται εντονότερα στην επιφάνεια όταν κ=0.66, ενώ για κ=3.35 το υψηλό σχετικά
ιξώδες του ελαίου τα υποβαθμίζει. Στην περίπτωση που ο ρόλος των διεπιφανειών
είναι δευτερεύων (κ=3.35), το σύστημα έχει τη δυνατότητα να διαμοιράζει την
κατανάλωση ισχύος στις πρότυπες ροές (CPF και GD) με μεγαλύτερη ελευθερία. Η
δυνατότητα αυτή αντικατοπτρίζεται στο μεγαλύτερο εύρος του πεδίου των φυσικώς
αποδεκτών λύσεων,

EPAS,

σε σχέση με το αντίστοιχο εύρος για κ=0.66. Η εξάρτηση

του εύρους του πεδίου αυτού από το κ γίνεται εντονότερη όσο μειώνεται ο τριχοειδής
αριθμός οπότε τα διεπιφανειακά φαινόμενα γίνονται εντονότερα. Επίσης, αύξηση του
τριχοειδούς αριθμού σε ένα σύστημα, αυξάνει δραστικά το εύρος του πεδίου των
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φυσικώς αποδεκτών διαρρυθμίσεων,

EPAS,

για τους ίδιους λόγους. (Υποβάθμιση της

επίδρασης των τριχοειδών φαινομένων.)
Στην προτυποποίηση των δαπανών ισχύος λόγω διεπιφανειακών φαινομένων δεν
συμπεριλάβαμε

τις

δαπάνες λόγω

της

αναντιστρεπτότητας των

δημιουργίας-καταστροφής (σχάσεις, συγκρούσεις, συνενώσεις).

φαινομένων

Αν στο μέλλον

εισαχθούν και αυτές οι συνεισφορές, σύμφωνα με την προηγούμενη θεώρηση θα
συρρικνωθούν εν γένει τα πεδία των φυσικώς αποδεκτών συνδυασμών (S w , ß c ), επειδή
μεγαλύτερο ποσοστό της εξωτερικά παρεχόμενης ισχύος στο σύστημα θα καταναλωθεί
στις διεπιφάνειες.
Σχετικά με την επίδραση των ροϊκών συνθηκών στο

EPAS,

αλλά και στους ρυθμούς

δαπανών μηχανικής ενέργειας, είναι τα διαγράμματα των σχημάτων Β5.7-9 που
ακολουθούν. Σε αυτά παρουσιάζονται οι συνολικοί μεσοσκοπικοί ανηγμένοι ρυθμοί
ιξώδους παραγωγής θερμότητας, W, της μόνιμης διφασικής ομορροής διαφόρων
συστημάτων (κ=0.66, 1.45 & 3.35), υπό διάφορες συνθήκες λειτουργίας Ca και r. Σε
κάθε διάγραμμα εμφανίζεται και η έκταση του πεδίου των φυσικώς αποδεκτών
μεσοσκοπικών διαρρυθμίσεων μέσω των προβολών των σημείων στο επίπεδο (S w ,ß c ).
Η διάταξη των διαγραμμάτων σε όλα τα σχήματα είναι τέτοια ώστε τα διαγράμματα
κάθε στήλης αναφέρονται στον ίδιο τριχοειδή, Ca, ενώ τα διαγράμματα κάθε σειράς
αναφέρονται σε περίπου ίδιο λόγο παροχών, r. Σε κάθε διάγραμμα εμφανίζονται με τη
μορφή σφαιρικών σημείων και οι μέσες μακροσκοπικές τιμές των ανηγμένων ρυθμών
δαπάνης μηχανικής ισχύος, W* μαζί με τις μέσες μακροσκοπικές διαρρυθμίσεις S w ,
ßc*, κάθε ροής. Υπάρχουν τρία τέτοια σημεία σε κάθε διάγραμμα. Τα δύο αντιστοιχούν
στις δύο ομάδες 'υψηλών' και 'χαμηλών' βαθμίδων πίεσης ενώ το τρίτο είναι το
συνολικό μέσο. Παρατηρώντας τα διαγράμματα, διαπιστώνουμε τα παρακάτω. Οι
ρυθμοί δαπανών μηχανικής ενέργειας είναι σταθεροί για όλες τις μεσοσκοπικές
διαρρυθμίσεις της ροής στις περισσότερες περιπτώσεις. Το πεδίο των φυσικώς
αποδεκτών μεσοσκοπικών διαρρυθμίσεων, διευρύνεται με την αύξηση είτε του κ είτε
του Ca είτε του r. Παράλληλα αυξάνει και η μεσοσκοπική, αταξία του συστήματος
π.μ./έλαιο/νερό. Στις προβλεπόμενες μεσοσκοπικές διαρρυθμίσεις, η^εμφάνιση των
συνδεδεμένων μονοπατιών σχετίζεται έντονα με τις συνθήκες ροής. Σε ροές που
χαρακτηρίζονται από χαμηλές τιμές των κ, Ca, r, η μεταφορά του ελαίου
πραγματοποιείται μέσω διαρρυθμίσεων δυναμικής πληθυσμού γαγγλίων (ß r —>0).
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Ca

r = 0.25-,

0.00

0.00

I

r = 1.14-1 15
= 21

10,

max

Wß$^'

«sa mjÈ

w
•Stvk

0.00

0.00

Ca =1.190x10

Ca =1.190x10

Ca = 5.940x10

Σχήμα Β5.1 Συνολικοί μεσοσκοπικοί ανηγμένοι ρυθμοί ιξώδους παραγωγής
θερμότητας, W, της μόνιμης 2Φ ομορροής συστήματος κ=0.66, για
διάφορες συνθήκες λειτουργίας Ca και r.
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Ca

0.00

0.00

0.00

0.00

Ca =0.119x10

Ca= 1.190x10

Ca = 4.750x10

Σχήμα B5.2 Συνολικοί μεσοσκοπικοί ανηγμένοι ρυθμοί ιξώδους παραγωγής
θερμότητας, W, της μόνιμης 2Φ ομορροής συστήματος κ=1.45, για
διάφορες συνθήκες λειτουργίας Ca και r.
"*

Β5-16

Αποτελέσματα

Ca

r = 0.10
900
I =5

r = 0.11-,
90
I =7
max

max

r = 0.11-, 15
I =15
max

0.00

0.00

0.00

0.00

Ca = 0.119x10

Ca =1.190x10

Ca = 4.750x10

Σχήμα Β5.3 Συνολικοί μεσοσκοπικοί ανηγμένοι ρυθμοί ιξώδους παραγωγής
θερμότητας, W, της μόνιμης 2Φ ομορροής συστήματος κ=3.35, υπό
διάφορες συνθήκες λειτουργίας Ca και r.
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Αντιθέτως σε 'εντονότερες' ροές που χαρακτηρίζονται από υψηλές τιμές των κ, Ca, r,
οι προβλεπόμενες μεσοσκοπικές διαρρυθμίσεις σχετίζονται με αύξηση του ποσοστού
της μεταφοράς του ελαίου μέσω συνδεδεμένων μονοπατιών (αυξημένο ß c ).
Από όλες τις παραπάνω διαπιστώσεις καταλήγουμε στο επόμενο συμπέρασμα:
Αύξηση σε μια διφασική ομορροή σε π.μ. είτε του κ είτε του Ca είτε του r, συνδυάζεται
(με αύξηση του EPAS

και επομένως) με αύξηση της μεσοσκοπικής αταξίας του

συστήματος.
Σχετικά με την κατανομή του συνολικού ρυθμού αναντίστρεπτης μετατροπής
μηχανικής ενέργειας σε θερμότητα στις πρότυπες ροές, για τις διάφορες φυσικώς
αποδεκτές μεσοσκοπικές διαρρυθμίσεις της ροής, είναι τα διαγράμματα του σχήματος
Β5.10 που ακολουθεί. Σε αυτά, παρουσιάζονται για τα τρία συστήματα (κ=0.66, 1.45
και 3.35) και για τις ίδιες τυπικές τιμές των παραμέτρων λειτουργίας (Ca=1.190xl0"6
r=1.08 και 1.14), ο συνολικός ρυθμός ιξώδους παραγωγής θερμότητας, W, καθώς
επίσης και οι συνιστώντες ανηγμένοι ρυθμοί ιξώδους παραγωγής θερμότητας στα
καθεστώτα
W<* + w

DT

CPF, DTF και GD, W C P ,W D T ,W G D ,
+W

GD

αντίστοιχα,

έτσι

ώστε

w

= W. Κινούμενοι και πάλι με φορά (Τ S \l ß c ) -> (l Sw ft ß c )

παρατηρούμε την αναμενόμενη μεταβολή των ανηγμένων ρυθμών ιξώδους παραγωγής
θερμότητας σε κάθε καθεστώς. Σε όλα τα συστήματα προβλέπεται παρόμοια
συμπεριφορά: Αύξηση του ποσοστού του συνεκτικού ελαίου, αυξάνει το ρυθμό της
δαπανούμενης ενέργειας (ρυθμό ιξώδους παραγωγής θερμότητας) στο καθεστώς CPF
(λόγω αύξησης του όγκου) και DTF (λόγω αύξησης της μέσης ταχύτητας του νερού)
ενώ τον μειώνει στο καθεστώς GD (λόγω μείωσης του όγκου του ελαίου σε μορφή
γαγγλίων).
Το σημαντικό χαρακτηριστικό της ροής, το οποίο προκύπτει μέσω αυτών των
διαγραμμάτων, είναι οτι ο συνολικός

ανηγμένος ρυθμός ιξώδους παραγωγής

θερμότητας (μηχανικών δαπανών), W, παραμένει σταθερός. Αυτό ευρίσκεται σε
απόλυτη συνέπεια με τη σταθερότητα του ποσού της εξωτερικά παρεχόμενης
μηχανικής ενέργειας στα δύο ρευστά σε ένα πραγματικό πείραμα μόνιμης κατάστασης.
Εχουμε έτσι μια ακόμα ένδειξη της αξιοπιστίας του προτεινόμενου^προτύπου. Οι
μεσοσκοπικές διαμορφώσεις των συνιστώντων ρυθμών μηχανικής δαπάνης ανά
καθεστώς παρουσιάζουν όμοιες μεταβολές σε όλες τις ροές που εξετάσθηκαν.
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w=wcp+wDT+w(

Ca=1.190xl0" 6

C a = 1.190xl0"6

C a = 1.190x10"'

r=1.08

r=1.14

r=1.14

κ = 0.66

κ =1.45

κ = 3.35

Σχήμα Β5.10 Μεσοσκοπικοί ανηγμένοι ρυθμοί ιξώδους παραγωγής
θερμότητας ανά καθεστώς ( W c p , W D T , VVGD) και συνολικοί ( W ) της
μόνιμης 2Φ ομορροής τριών συστημάτων (κ=0.66, 1.45 & 3.35), υπό
συνθήκες λειτουργίας Ca= 1.190χ 10"6 και Γ= 1.1.
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Στη συνέχεια, θα αφήσουμε τη θεώρηση μεσοσκοπικής κλίμακας και θα περάσουμε σε
θεώρηση της προβλεπόμενης συμπεριφοράς των εξεταζόμενων συστημάτων σε
μακροσκοπική κλίμακα.

Β5.3.2 Θεώρηση της μακροσκοπικής κλίμακας.

Στα διαγράμματα των σχημάτων που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι μέσες
μακροσκοπικές τιμές μερικών μεγεθών που χαρακτηρίζουν συνολικά τη ροή, για
διάφορες τιμές των παραμέτρων ροής και λειτουργίας.
Ξεκινάμε με διαγράμματα των μέσων μακροσκοπικών μεταβλητών διαρρύθμισης της
ροής, Sw* και ßc*, έναντι του λόγου παροχών r και για τα τρία συστήματα (κ=0.66, 1.45
και 3.35), τα οποία παρατίθενται στο σχήμα Β5.8 που ακολουθεί.
Οπως παρατηρούμε, το χωρικό ποσοστό του καθεστώτος CPF, ß c , αυξάνει απότομα
καθώς αυξάνει το r παράλληλα με τη μείωση του Sw, για όλες τις περιπτώσεις κ.
Αύξηση του β

ομοίως παρατηρείται, είτε μέ αύξηση του κ για το ίδιο Ca και r, είτε με

αύξηση του Ca για το ίδιο r και κ. Γενικώς, αύξηση της έντασης της διφασικής ροής
(αύξηση των κ/Ca) οδηγεί σε αύξηση του β°*. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε οτι το
διάγραμμα που αντιστοιχεί σε Ca=4.75xl0"6 και κ=3.35, είναι ακριβές μέχρι κάποιου
ορίου για το r (περίπου r<l) και δεν πρέπει να επηρεάζει σημαντικά τις διαπιστώσεις
που

κάνουμε.

Η

ανακρίβεια

του

διαγράμματος

οφείλεται

στην

έλλειψη

τρικαθεστωτικής ανάλυσης κατά την παρούσα εφαρμογή της προτυποποίησης.
Κατά τη διφασική ροή σε πορώδη σώματα, αναγνωρίζουμε την αντιπαράθεση, δύο
ισχυρών φαινομένων. Από τη μιά πλευρά έχουμε τη διατήρηση της συνεκτικότητας του
ελαίου (αντίθετα στον επιβαλλόμενο από το π. μ. κατακερματισμό του). Από την άλλη
πλευρά, έχουμε τον, επιβαλλόμενο

από την περίπλοκη γεωμετρία του π.μ.,

κατακερματισμό του ελαίου, ο οποίος υπεισέρχεται στην προτυποποίηση έμμεσα, από
τις πλούσιες σε μικρά μεγέθη κατανομές γαγγλίων, και εξαρτάται από τις ταχύτητες
των δύο ρευμάτων. Ο τελικός συμβιβασμός (ιδιαίτερα σε ροές που χαρακτηρίζονται
από υψηλές τιμές των κ, Ca) μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός
τρίτου

ροϊκού

καθεστώτος

στο

οποίο ποσοτό

της

μεταφοράς του

ελαίου

πραγματοποιείται μέσω σταγονιδίων. Επειδή οι παρούσες προβλέψεις προέκυψαν από
δικαθεστωτική και όχι τρικαθεστωτική ανάλυση της ροής, η αστοχία τους σε

Β5-20

Αποτελέσματα
περιπτώσεις στις οποίες στην πραγματικότητα αναπτύσσονται τρία καθεστώτα, είναι
δικαιολογημένη.

Ca = 0.119x1ο"6

Ca = 5.940xl0'6

κ = 0.66

Ca = 4.750χ10"6

κ =1.45

Ca - 4.750χ10"6

κ = 3.35

Σχήμα Β5.11 Εξάρτηση
των
μέσων
μακροσκοπικών
μεταβλητών
w
c
διαρρύθμισης της ροής S * και ß * από τις παραμέτρους λειτουργίας Ca
και r για διάφορα συστήματα ρευστών (κ=0.66, 1.45 και 3.35).
Οι προβλέψεις σχετικά με την εμφάνιση και ανάπτυξη συνδεδεμένων μονοπατιών
ελαίου ευρίσκονται σε πολύ καλή συμφωνία με τη 'χαρτογράφηση' των ροϊκών
καθεστώτων που παραθέτουν στην εργασία τους οι Avraam & Payatakes (1995a)
σχετικά με τις επιβαλλόμενες ροϊκές συθήκες. Βέβαια, ενώ στους χάρτες που
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δημοσίευσαν, η επικράτηση ροϊκών καθεστώτων CPF εμφανίζεται σε ροές υψηλότερης
εν γένει εντάσεως (κ=3.353 αυξημένες τιμές Ca) οι παραπάνω ερευνητές επισημαίνουν
οτι η εμφάνιση CPF παρατηρείται και σε ροές μικρότερης έντασης αλλά σε μικρό
βαθμό. Επειδή σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας ήταν η αναγνώριση των βασικών
διαμορφώσεων μιας διφασικής ροής, δε μετρήθηκε με ακρίβεια το

ποσοστό

συμμετοχής σε αυτήν κάθε καθεστώτος. Το προτεινόμενο πρότυπο προβλέπει αυτά τα
ποσοστά με συνεχή, συνεπή και ακριβή τρόπο.
Εδώ προκύπτουν δύο βασικά ερωτήματα:
(α) "ΊΙοιά είναι η αιτία της ανάπτυξης και διατήρησης ενός τόσο ασταθούς τρόπου ροής
όπως είναι η ροή μέσω συνδεδεμένων μονοπατιών;' και
(β) 'Γιατί η ανάπτυξη και διατήρηση των συνδεδεμένων μονοπατιών είναι παρουσιάζεται
σε έντονες διφασικέςροές;'
Πριν να κάνουμε οποιαδήποτε απόπειρα απάντησης αυτών των ερωτημάτων, ας
προσπαθήσουμε

να δικαιολογήσουμε

τη

συμπεριφορά

κάθε

συστήματος

(κ)

συναρτήσει των παραμέτρων λειτουργίας (Ca, r).
Για παράδειγμα, ας συγκρίνουμε τις αποκρίσεις των τριών συστημάτων για σταθερό
τριχοειδή αριθμό (π.χ. Ca=1.190xlO"6)'Kai συγκεκριμένο λόγο παροχών (π.χ. Γ=1.1),
Σχετικά είναι τα διαγράμματα που έχουν παραταχθεί στη μεσαία σειρά του σχήματος
Β5.11. Για σταθερό τριχοειδή αριθμό (οπότε η σχετική επίδραση των διεπιφανειών
είναι ίδια και στα τρία συστήματα) κάθε σύστημα μπορεί να προσαρμοσθεί στο
συγκεκριμένο λόγο παροχών με πάρα πολλούς συνδυασμούς κορεσμών σε έλαιο και
μακροσκοπικών (superficial) ταχυτήτων ελαίου

και νερού. Για

συγκεκριμένη

εξωτερικά παρεχόμενη μηχανική ισχύ (διαθέσιμη από τις αντλίες), τα συστήματα με
υψηλό κ (άρα και υψηλό ιξώδες) προσαρμόζονται στις εξωτερικά επιβαλόμενες ροϊκές
συνθήκες μέσω συνδυασμών υψηλού κορεσμού σε έλαιο (χαμηλό S w ) με χαμηλές
ταχύτητες ρευμάτων. Επιπλέον, η 'προτίμηση' της ροής για διαρρυθμίσεις οι οποίες να
διέπονται

από όσο

το

δυνατόν χαμηλές

ενεργειακές

δαπάνες, οδηγεί

στη

συνεκτικώτερη κίνηση του ελαίου (κίνηση λιγότερων διεπιφανειών α.μ.ο. ελαίου).
ν

Αυτή η προτίμηση, μαζί με το χαμηλής σχετικά έντασης κατακερματισμό του ελαίου
σε γάγγλια (λόγω χαμηλών ταχυτήτων) συνεπάγεται αύξηση του ποσοστού β°*. Στα
ίδια συμπεράσματα καταλήγουμε συγκρίνοντας ροές σταθερού κ (π.χ. κ=1.45) και
αυξανόμενου Ca που συνεπάγεται αυξανόμενη επίδραση των ιξωδών απωλειών των
κυρίως φάσεων σχετικά με την επίδραση των διεπιφανειών (βλέπε διαγράμματα
παραταγμένα στη μεσαία στήλη του σχήματος Β5.11). Συγκρίνοντας τα διαγράμματα
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διαπιστώνουμε οτι η αύξηση του β

γίνεται εντονότερη με την αύξηση του r για

σταθερά κ και Ca. Η διαπίστωση αυτή δικαιολογείται από τη μη γραμμικότητα που
εισάγει στη διεργασία ο λόγος παροχών, r, μέσω της κίνησης του νερού (βλέπε σχέσεις
(Β1 57)). Υπενθυμίζουμε οτι σε όλες τις περιπτώσεις αύξησης της έντασης της ροής
(με την ανεξάρτητη ή συνδυασμένη αύξηση των κ, Ca, r) αυξάνεται η μεσοσκοπική
αταξία της ροής (αύξηση του

EPAS)·

Η μη συμμόρφωση με τις προηγούμενες

παρατηρήσεις, της ροής που αντιστοιχεί στο κάτω δεξιά διάγραμμα, οφείλεται στην
έλλειψη της πρότυπης ροής μέσω σταγονιδίων ελαίου από την ανάλυση που
εφαρμόσαμε.
Στη συνέχεια θα περάσουμε στην εξέταση των μέσων μακροσκοπικών ανηγμένων
ρυθμών αναντίστρεπτης μετατροπής μηχανικής ενέργειας σε θερμότητα (ρυθμών
ιξώδους παραγωγής θερμότητας) για να συσχετίσουμε την εξάρτηση τους από τις
ροϊκές συνθήκες με την απόκριση του συστήματος σε μεταβολές των τελευταίων. Η
εξέταση της συμπεριφοράς φυσικών μεγεθών που σχετίζονται με τον ενεργειακό
χαρακτηρισμό

ενός

συστήματος

πιθανό

να μας βοηθήσει

στη

μελλοντική

προτυποποίηση της διεργασίας σε θερμοδυναμική βάση.
Σχετικά είναι τα διαγράμματα που-παρατίθενται στο σχήμα Β5.12 που ακολουθεί. Στα
διαγράμματα αυτά ξεκινάμε και την αντιπαράθεση μεταξύ θεωρητικών προβλέψεων
και πειραματικών αποτελεσμάτων.
Σε κάθε ένα από αυτά, εμφανίζονται ο συνολικός μέσος μακροσκοπικός ρυθμός
ιξώδους παραγωγής θερμότητας, W*, μαζί με τους συνιστώντες του αντίστοιχους
ρυθμούς W c p \ VVDT*, WGD*, οι οποίοι αναφέρονται στα καθεστώτα CPF, DTF και
GD, συναρτήσει του λόγου παροχών, r, για τα τρία συστήματα ρευστών (κ=0.66, 1.45
& 3.35) και για διάφορες τιμές του τριχοειδούς αριθμού. Οι παραπάνω ρυθμοί
συγκρίνονται με την εξωτερικά παρεχόμενη ανηγμένη μηχανική ισχύ από τις αντλίες
στο σύστημα We*p. Η τελευταία υπολογίστηκε ύστερα από επεξεργασία των
αποτελεσμάτων των πειραμάτων των Avraam & Payatakes (1995a). Τα αποτελέσματα
από την εφαρμογή του προτύπου σημειώνονται με κενά σύμβολα, ενώ με πλήρη
σύμβολα σημειώνονται τα πειραματικά αποτελέσματα.
Παρατηρούμε οτι καθώς αυξάνεται η ένταση της διφασικής ροής, είτε με αύξηση του κ
είτε/και με αύξηση του Ca, για δεδομένους λόγους παροχών, οι τιμές όλων των
ανηγμένων ρυθμών μειώνονται και τείνουν να πλησιάσουν τη μονάδα.

Β5-23

Αποτελέσματα

W

w e;
"·}

*

u

. ÎMÎ
* i ^ " - "

y •........M,• Τ
À --

'.
f
i

X

—"

....:

0.1

1000
-

10
1

Ί α* T H

0.1

1 :::::;;,ι

!

r

Ca = 5.940x10

o.i

κ=0.66

; Ì

10

ί
t

i
10

1000

ÎOOO

100

ii
Îi-

100

100-

10

10

1

1

Ca = 4.750x10

0.1-

0.1

W°=WCP"+WDT+W0D*

10

κ = 1

·45

Ca = 4.750x10

0.1
0.1

10

κ=3.35

Σχήμα Β5.12 Εξάρτηση των μέσων μακροσκοπικών ανηγμένων ρυθμών
ιξώδους παραγωγής θερμότητας από τις παραμέτρους λειτουργίας r και
Ca, για τρία διαφορετικά συστήματα ρευστών (κ=0.66,· 1.45 και 3.35).
Τα κενά σύμβολα αντιστοιχούν σε προβλέψεις του προτύπου για τη
συνολική αλλά και τις συνιστώσες ροές (W* = W c p * + W D T * + W G D *),
ενώ τα πλήρη στις πειραματικές μετρήσεις των Avraam & Payatakes
(1995a).

Β5-24

Αποτελέσματα

Αυτό εξηγείται από το γεγονός οτι έχει γίνει αναγωγή των διαστατικών ρυθμών των
δαπανών σχετικά με το ρυθμό δαπανών της αντίστοιχης οιωνεί μονοφασικής ροής,
\ΥΙΦ . Ο τελευταίος αυξάνεται γραμμικά με την αύξηση του κ και τετραγωνικά με την
αύξηση του Ca (βλέπε σχέση (Β 1 47)). Η μείωση προς τη μονάδα των ανηγμένων
ρυθμών δαπανών κατά την αύξηση της έντασης της ροής, αποδεικνύει την αύξηση του
ποσοστού των δαπανών που οφείλονται στο ιξώδες των κυρίως φάσεων σχετικά με το
ποσοστό των δαπανών που οφείλονται στα υστερητικά φαινόμενα των διεπιφανειών.
Τη διαπίστωση αυτή θα χρησιμοποιήσουμε

παρακάτω. Είναι εμφανές οτι οι

θεωρητικές προβλέψεις ακολουθούν ποιοτικά τις πειραματικές μετρήσεις σε όλες τις
περιπτώσεις. Ειδικά στις περιπτώσεις 'μεσαίων' και 'χαμηλών' Ca παρατηρούμε και
πολύ καλή ποσοτική πρόβλεψη των δαπανών. Σε υψηλούς σχετικά Ca η μη
ικανοποιητική ποσοτική αναπαραγωγή των πειραματικών αποτελεσμάτων πρέπει να
αποδοθεί στη δικαθεστωτική ανάλυση που εφαρμόσαμε.
Επίσης, παρατηρούμε μια χαρακτηριστική ομοιότητα στην εξάρτηση των θεωρητικά
υπολογισμένων ρυθμών δαπανών από το r αλλά και στη μεταξύ τους διαρρύθμιση, σε
όλες τις περιπτώσεις συστημάτων (κ) και τριχοειδών αριθμών (Ca). Αυτή η
παρατηρούμενη ομοιότητα ίσως δηλώνει έμμεσα το ενδεχόμενο όλες οι διφασικές ροές
να διέπονται από μια γενική (universal) διαρρύθμιση.
Για να διερευνήσουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ας εξετάσουμε τα διαγράμματα του
επόμενου σχήματος Β5.13. Σε αυτά παρουσιάζεται η εξάρτηση των μακροσκοπικών
μέσων ανηγμένων ειδικών (ανά μονάδα όγκου) ρυθμών ιξώδους παραγωγής
θερμότητας W c \ W D \ W c '\ στα ροϊκά καθεστώτα, CPF, DTF και GD αντίστοιχα.
Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της ροής το οποίο επαναλαμβάνεται είτε με την
αύξηση του κ είτε/και με την αύξηση του Ca. Η ροή σε μακροσκοπική κλίμακα παίρνει
εκείνες τις διαμορφώσεις, οι οποίες μειώνουν τη διαφορά ανάμεσα στον ειδικό ρυθμό
ιξώδους παραγωγής θερμότητας στο καθεστώς ροής του συνεκτικού ελαίου Wc* και
στους

αντίστοιχους

ρυθμούς

των

καθεστώτων

ροής

του

διεσπαρμένου

D

ελαίου, W *, Wü*. Παράλληλα αυξάνεται το μέσο ποσοστό του συνεκτικού ελαίου β
(βλέπε σχήμα Β5.8).
Παρατηρούμε οτι, όσο αυξάνεται η ένταση της ροής, η μέση μακροσκοπική
διαρρύθμιση
συνεκτικότητα

της

μετατοπίζεται

προς

διαμορφώσεις

ελαίου

με

μεγαλύτερη

επειδή αυξάνονται οι δαπάνες του συνδυασμένου

καθεστώτος

GD&DTF εντονότερα από οτι αυξάνονται οι δαπάνες του καθεστώτος CPF.
Β5-25

Αποτελέσματα

W
'^—-α

10'
ρ

IO"

Ι

~ a ^ in •

ir"

5

IO
;

j

[.^'~.Χ>Τ..Γ9-.-.-..?Φ

IO2

il ' J

. . . . JA
?- - - -ο-. · β4,- .-Δ.
ο- - - - F

IO1
10°

Ca = 0.119x10

IO'1

10

o.i
io'

10'

10-

10J

io 3 ·

IO3

ιο :

io 2
.»· «- - ο- ·

io 1 :

0.1

10

0.1

10

0.1

10

IO1
.10"

10° ν-

Ca= 1.190x10
;•;;! " " " " Ι 1 io''

10'

10

0.1

w
4

io !

i

10:
10:

10 Τ

10 τ

10-

10

3

io ·

1 ιο:

102v

io4

-i

°--.£K.

"B

10"

»•·

Ca = 5.940x10

ufi

•""j

0.1

1
Γ

κ=0.66

i ιο'-

Sri 8 '

^-^

- . * · • ·

Δ· *

10'

10'

ΙΟ2 ν

"";

10

j

10-

β··'-

Ca = 4.750x10

Ca = 4.750x10^
1 0

•;?
·

"'

0.1

1
Γ

κ=1.45

10

^ 10"·

0.1

ι

ίο

r
κ=3.35

Σχήμα Β5.13 Εξάρτηση των προβλεπόμενων μέσων, μακροσκοπικών
ανηγμένων ειδικών ρυθμών ιξώδους παραγωγής θερμότητας,
W C *,W D \ WG*, από τις παραμέτρους λειτουργίας r και Ca,^ia τρία
διαφορετικά συστήματα ρευστών (κ=0.66, 1.45 και 3.35). Πρόκειται για
τους ανηγμένους ρυθμούς ιξώδους παραγωγής θερμότητας α.μ.ο. των
καθεστώτων CPF, DTF και GD.
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Παράλληλα, όπως διαπιστώσαμε σε προηγούμενη παράγραφο αυξάνεται το εύρος του
πεδίου των φυσικώς αποδεκτών μεσοσκοπικών διαρρυθμίσεων, EPAS, το οποίο
αποτελεί μια ένδειξη της μεσοσκοπικής αταξίας του συστήματος. Η τελευταία
συνδυάζεται με τη διεύρυνση των μεσοσκοπικών κατανομών μεγέθους των γαγγλίων.
Ολες οι διαπιστώσεις που κάναμε καταλήγουν στην ένδειξη οτι:
Στα

πλαίσια

προσαρμόζεται

της -• προτεινόμενης
κάθε φορά

προτυποποίησης

στις εξωτερικά

το

επιβαλόμενες

σύστημα π.μ./νερό/έλαιο
συνθήκες

ροής

μέσω

ελαχιστοποίησης του συνολικού ρυθμού αναντίστρεππ/ς μετατροπής μηχανικής ενέργειας
σε θερμότητα (ιξώδους παραγωγής θερμότητας) συνδυαζόμενης με τη μεγιστοποίηση της
αταξίας του.
Η παραπάνω ένδειξη δικαιολογείται ιδιαιτέρως από τη συνδυασμένη παρατήρηση των
διαγραμμάτων των σχημάτων Β5.11 και Β5.13. Στο διάγραμμα Β5.13 ας συγκρίνουμε
δύο οποιαδήποτε διαγράμματα είτε στην ίδια στήλη (κ=σταθερό), είτε στην ίδια σειρά
(Οα=σταθερό). Σε περίπτωση χαμηλού κ (ή Ca) το αυξημένο κόστος του καθεστώτος
CPF, σχετικά με του GD, διαμορφώνει ροή χαμηλού β

(υψηλού ßG*), όπως

επαληθεύεται από την αντιπαράθεση των διαγραμμάτων Β5.11 και Β5.13. Συγχρόνως
η αταξία της ροής διατηρείται σε χαμηλά σχετικά επίπεδα (βλέπε διαγράμματα Β5.79). Μια υποτιθέμενη διαφορετική (φανταστική) ροϊκή διαμόρφωση με υψηλότερο ß c
θα είχε ως αποτέλεσμα αυξημένες ενεργειακές δαπάνες και (για να διατηρηθεί ο λόγος
παροχών σταθερός) μεταφορά του ελατωμένου ποσοστού του κατακερματισμένου
ελαίου μέσω γαγγλίων στενότερης κατανομής μεγεθών. Το τελευταίο ενδεχόμενο θα
είχε ως αποτέλεσμα μείωση της μεσοσκοπικής αταξίας. Κάτι τέτοιο όμως δεν
παρατηρείται. Αντίθετα, εξετάζοντας μια εντονότερη πραγματική ροή, αύξηση του κ (ή
Ca), λόγω του μειωμένου σε σχέση με του GD ενεργειακού κόστους του CPF, έχει ως
αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ροής υψηλού ßc*, και υψηλής μεσοσκοπικής αταξίας.
Θα κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό συγκρίνοντας τις προβλεπόμενες από το πρότυπο
τιμές των σχετικών διαπερατοτήτων νερού και ελαίου και των κορεσμών νερού για
διάφορες συνθήκες ροής με τις αντίστοιχες τιμές των αποτελεσμάτων στα πειράματα
των Avraam & Payatakes (1995a). Σχετικό είναι το σχήμα Β5.14 που ακολουθεί. Σε
αυτό παρουσιάζονται διαγράμματα της μεταβολής των μέσων μακροσκοπικών
διαπερατοτήτων ελαίου και νερού kr° , k r w , αντίστοιχα και κορεσμού του νερού Svv
συναρτήσει του λόγου παροχών r, για τα τυπικά συστήματα ρευστών (κ=0.66, 1.45 &
3.35) και για τις τυπικές τιμές του Ca, που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Με κενά σύμβολα
απεικονίζονται

οι

θεωρητικές

τιμές

και
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Σχήμα Β5.14 Εξάρτηση
των
μέσων
μακροσκοπικών
σχετικών
διαπερατοτήτων kr° , k r w και του κορεσμού S w από τις παραμέτρους
λειτουργίας r και Ca, για τρία διαφορετικά συστήματα ρευστών (κ=0.66,
1.45 & 3.35). Τα κενά σύμβολα αντιστοιχούν σε προβλέψεις του
προτύπου, ενώ τα πλήρη στις πειραματικές μετρήσεις των Avraam &
Payatakes (1995a).
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Γενικά παρατηρείται ποιοτική συμφωνία των θεωρητικών προβλέψεων με τις
πραγματικές τιμές. Ποσοτική συμφωνία διαπιστώνεται σε 'μεσαίες' τιμές των
παραμέτρων ροής και λειτουργίας του συστήματος. Οι παρατηρούμενες ποσοτικές
διαφορές πρέπει να αποδοθούν στην έλλειψη πλήρους (τρικαθεστωτικής) ανάλυσης της
συνολικής ροής και βεβαίως στην πολυπλοκότητα της φυσικής διεργασίας.
Μερικά ακόμα διαγράμματα με τα οποία ελέγχεται η αξιοπιστία του προτύπου είναι
αυτά του σχήματος Β5.15. Σε αυτά παρουσιάζεται η εξάρτηση του μέσου μεγέθους
όλων των γαγγλίων, V°, και του μέσου μεγέθους των κινουμένων γαγγλίων,

V™G,

από τις τιμές των παραμέτρων λειτουργίας, Ca, r, για διάφορα συστήματα (κ=0.66,
1.45 & 3.35). Παρατηρούμε οτι αύξηση των κ, Ca, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του
μέσου μεγέθους των γαγγλίων. Η εξάρτηση του μέσου μεγέθους από το r δεν είναι
ομαλή. Για χαμηλές τιμές του r τα Vn" και V™f' είναι αύξουσες συναρτήσεις του r,
ενώ για υψηλές σχετικά τιμές του r είναι φθίνουσες. Οι προβλέψεις της συγκεκριμένης
εφαρμογής του προτύπου δεν ευρίσκονται σε συμφωνία με τη χαρτογράφηση των
καθεστώτων στα πειράματα των Avraam & Payatakes (1995a). Σε αυτά, αύξηση της
έντασης της ροής έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του κυρίαρχου καθεστώτος από
δυναμική πληθυσμού μεγάλων γαγγλίων σε δυναμική πληθυσμού μικρών γαγγλίων. Οι
προβλέψεις δείχνουν εν γένει το αντίθετο. Η αστοχία δικαιολογείται εν μέρει από το
γεγονός οτι η συγκεκριμένη εφαρμογή του προτύπου έχει γίνει με δικαθεστωτική
ανάλυση. Η συμπεριφορά του προτύπου είναι η ακόλουθη. Οπως διαπιστώσαμε,
αύξηση της έντασης της ροής έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση του πεδίου των
φυσικώς αποδεκτών διαρρυθμίσεων η οποία συνοδεύεται από τη διεύρυνση της
κατανομής μεγέθους των γαγγλίων (αύξηση του I m a x ). Αυτό συμβαίνει μέχρι κάποιου
σημείου. Από εκεί και πέρα, αύξηση του r έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση και
ανάπτυξη συνδεδεμένων μονοπατιών ελαίου, η οποία 'αντικαθιστά' την παρουσία των
μεγάλων γαγγλίων. Υπενθυμίζουμε εδώ τη ροϊκή ομοιότητα μεταξύ των δύο. Η
συγκεκριμένη αστοχία του προτύπου μάλλον οφείλεται στην όχι και τόσο συνεπή
παραδοχή του τύπου της κατανομής μεγέθους των γαγγλίων. Δοκιμές του προτύπου, με
άλλου τύπου κατανομές, οι οποίες να λαμβάνουν υπ'όψη τους τη μείωση της
πιθανότητας διατήρησης μεγάλων γαγγλίων (κυρίως λόγω καταστροφικών γεγονότων
π.χ. σχάση) είναι επιβεβλημένη.
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Σχήμα Β5.15 Εξάρτηση των προβλεπόμενων μέσων μεγεθών γαγγλίων, W°,
και κινουμένων γαγγλίων, V™G, από τις παραμέτρους λειτουργίας r και
Ca, για τρία διαφορετικά συστήματα ρευστών (κ=0.66, 1.45 και 3.35).
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Συμπεράσματα

Β6
Συμπεράσματα

Β6.1

Συμπεράσματα

Αναπτύχθηκε ένα μηχανιστικό εξ υπ'αρχής πρότυπο περιγραφής της γενικής διφασικής
ομορροής σε πορώδη υλικά, το οποίο σε πρώτη φάση, προβλέπει με ποιοτική και εν
μέρει ποσοτική ακρίβεια τη συμπεριφορά ενός πραγματικού συστήματος.
Το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του προτύπου είναι η θεώρηση της διφασικής
ροής ως σύνθεσης αδρών πρότυπων ροών.
Το πρότυπο αυτό αν και απλό (και γρήγορο υπολογιστικά), εμπεριέχει όλους τους
μηχανισμούς που επηρεάζουν το φαινόμενο της διφασικής ροής, καθένα στην
κατάλληλη κλίμακα.
Η εφαρμογή της προτυποποίησης μας δίνει τη δυνατότητα να διαφωτίσουμε το φυσικό
υπόβαθρο και να εξηγήσουμε με συνεπή τρόπο τα φαινομενολογικά χαρακτηριστικά
μιας διφασικής ροής.
Η μη γραμμικότητα του φαινομένου εξηγείται πλέον και ποσοτικά.
Η δυνατότητα να δώσουμε αυτές τις εξηγήσεις με συνεπή και θεμελιωμένο τρόπο
προέκυψε από τη συνεχή και σε απόλυτα μεγέθη γνώση των μεταβλητών που
χαρακτηρίζουν την εσωτερική διαρρύθμιση της ροής για κάθε τιμή των παραμέτρων
ροής και λειτουργίας. Κάτι τέτοιο έλειπε από τα πειράματα, τα οποία όμως μας έδειξαν
ποιοτικά (αλλά χονδρικά) τις σωστές κατευθύνσεις ανάπτυξης ενός προτύπου.
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Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν σε πρώτη φάση οτι υπό εξέταση φυσική διεργασία,
διαμορφώνεται έτσι ώστε ο συνολικός ρυθμός δαπάνης μηχανικής ενέργειας να
ελαχιστοποιείται και να συνδυάζεται με μεγιστοποίηση της μεσοκοπικής αταξίας του
συστήματος.
Η τρικαθεστωτική ανάλυση της διφασικής ομορροής είναι το φυσικό επακόλουθο βήμα
για την πληρέστερη πιστοποίηση του προτύπου, αλλά και για την καταγραφή
αυστηρότερων συμπερασμάτων σχετικά με τη συμπεριφορά των διφασικών ομορροών
σε ευρύτερο φάσμα τιμών των παραμέτρων ροής και λειτουργίας. Βελτιστοποίηση της
προτυποποίησης μπορεί να επιτευχθεί και σε άλλα ζητήματα (γάγγλια, Ima,\·), τα οποία
απαριθμούνται στην επόμενη παράγραφο.
Ακόμα και να μην έχουμε τη δυνατότητα άμεσων (βιομηχανικής κλίμακας) εφαρμογών
του προτύπου, ή είναι περιορισμένη

η εφαρμογή σε

λίγα π.μ., τα βασικά

χαρακτηριστικά και η συμπεριφορά όλων των διφασικών ροών φαίνεται οτι διέπονται
" από τους ίδιους κανόνες (universality). Οπως συμβαίνει με την εφαρμοζόμενη πρακτική
της 'απόδειξης' μιας περίπλοκης τανυστικής ταυτότητας χρησιμοποιώντας ένα βολικό
σύστημα συντεταγμένων, τα τελικά συμπεράσματα που θα προκύψουν από την
εφαρμογή της προτεινόμενης προτυποποίησης σε διφασικές ομορροές εντός δοκιμίων
πορωδών υλικών, μπορούν να μεταφερθούν και στις ροές εντός πραγματικών πορωδών
μέσων.

Β6.2

Προτάσεις για μελλοντική έρευνα

Κατεύθυναν Α (Βάθος)

1. Πλήρης παραμετρική ανάλυση του προτύπου. Εξέταση της ευαισθησίας ως προς τη
μεταβολή των βασικών αρχών προτυποποίησης αλλά και των βασικών ροϊκών
παραμέτρων.
2. Διερεύνηση του φαινομένου της διφασικής ροής με τρικαθεστωτική ανάλυση.
Εξέταση της συνάρτησης δαπάνης ισχύος ως προς την τριάδα των μεταβλητών
διαρρύθμισης της ροής. Υπαρξη ή όχι ελκυστών και πόσων. Συμπεράσματα για την
πιθανή πολλαπλότητα των μακροσκοπικά σταθερών σημείων ισορροπίας της ροής.
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Συμπεράσματα

3. Προσπάθεια ποσοτικοποίησης της μεσοσκοπικής αταξίας ενός τέτοιου συστήματος,
μέσω

του

εύρους

του

πεδίου

των

φυσικώς

αποδεκτών

μεσοσκοπικών

διαρρυθμίσεων, και συσχέτιση αυτής με την εντροπία του συστήματος.
4. Εχοντας επιτύχει το 3, προσπάθεια ποσοτικοποίησης του βαθμού απόδοσης της
διεργασίας στην παραγωγή αταξίας (αταξία/δαπάνες μηχανικής ενέργειας).
5. Εισαγωγή

ιδεών

από θερμοδυναμική συστημάτων

μακράν ισορροπίας

στη

θεωρητική ανάλυση.

Κατεύθυνση Β (Εκταση)

1. Προτυποποίηση του ρυθμού αναντίστρεπτης μετατροπής μηχανικής ενέργειας σε
θερμότητα λόγω δημιουργίας και καταστροφής διεπιφανειών εξαιτίας της σχάσης,
σύγκρουσης, συνένωσης σταγόνων/γαγγλίων.
2. Βελτιστοποίηση της προτυποποίησης των γαγγλίων.
3. Ευστοχότερος και ταχύτερος τρόπος υπολογισμού του Ima.\.
4. Επέκταση του προτύπου σε πλέον περίπλοκες γεωμετρίες πορωδών μέσων.
Σύνδεση με μικρομηχανικούς υπολογισμούς για τη ροή σταγόνων και γαγγλίων σε
περίπλοκους τριχοειδείς

αγωγούς (κυταρικά αυτόματα, συνοριακά στοιχεία,

πεπερασμένα στοιχεία).
5. Προτυποποίηση της αμιγούς ροής ενός συμπιεστού ρευστού παρουσία ενός μή
συμπιεστού ρευστού (2Φ ροή νερού-αερίου).
6. Διερεύνηση της δυνατότητας προτυποποίησης μεταβατικών φαινομένων.
7. Διερεύνηση της δυνατότητας προτυποποίησης τριφασικών ροών.
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Παράρτημα ΒΙ

ΒΙ
Το πορώδες δίκτυο της εφαρμογής.
Επίλυση του προβλήματος
της μονοφασικής ροής στο κελλί.

ΒΙ.1

Το πορώδεα μέσο, η γεωμετρία των κελλιών του, ορισμοί και υπολογισμοί
μεγεθών

Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται ένα θεωρητικό μοντέλο, η ακρίβεια και
αξιοπιστία του οποίου ελέγχονται μετά από σύγκριση με πειραματικά αποτελέσματα.
Τα διαθέσιμα πειραματικά αποτελέσματα είναι αυτά που δημοσιεύθηκαν στην εργασία
των Avraam & Payatakes ( 1995). Επομένως οι υπολογισμοί, κατά την εφαρμογή της
προτεινόμενης μεθόδου, γίνονται για τη γεωμετρία του δοκιμίου που χρησιμοποιήθηκε
σε αυτά τα πειράματα.
Το δοκίμιο που προσομοιάζει το π. μ. είναι ένα επίπεδο γυαλί στο οποίο χαράζεται, με
λιθογραφικές τεχνικές, ένα δίκτυο θαλάμων και λαιμών (για λεπτομέρειες βλέπε
Avraam & Payatakes, 1995). Το δίκτυο είναι απλό τετραγωνικό. Η πλεγματική σταθερά
του δικτύου είναι £ = 1221μιτι-. Σε κάθε κόμβο αντιστοιχεί ένας θάλαμος. Οι θάλαμοι
συνδέονται μεταξύ τους με λαιμούς και ο αριθμός συνδιάταξης (αριθμός λαιμών ανά
θάλαμο) είναι σ=4. Η πρωτότυπη μάσκα που χρησιμοποιήθηκε κατά την κατασκευή
του συγκεκριμένου δικτύου φαίνεται στο σχήμα ΒΙ. 1, σε φυσικό μέγεθος.
Ολοι οι λαιμοί έχουν το ίδιο σχήμα, όπως και όλοι οι θάλαμοι. Οι λαιμοί και οι θάλαμοι
χωρίζονται

σε

πέντε

κατηγορίες

ή

γεωμετρικές

κλάσεις,

ανάλογα

με

τις

χαρακτηριστικές διαστάσεις των. Ο όρος 'γεωμετρικές' αναφέρεται στη γεωμετρική
διαφοροποίηση των στοιχείων του δικτύου. Οπως είδαμε, στη ροϊκή ανάλυση του
δικτύου, κατά τη διφασική ροή, υπάρχει και ροϊκή διαφοροποίηση των στοιχείων του
δικτύου.
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Παράρτημα ΒΙ

Σχήμα ΒΠ.1 Η μάσκα με το δίκτυο πόρων, που χρησιμοποιήθηκε για την
κατασκευή του γυάλινου δοκιμίου, παρουσιάζεται σε φυσικό μέγεθος.
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Παράρτημα ΒΙ

Στο σχήμα ΒΙ.2 που ακολουθεί, απεικονίζεται σε μεγέθυνση μιά τυπική τομή στο
επίπεδο συμμετρίας του δικτύου και παρουσιάζεται ένας τυχαίος συνδυασμός από δύο
θαλάμους κλάσεων j και k, συνδεδεμένους με ένα λαιμό κλάσης i, όπου τα j,i,k,
παίρνουν τις ακέραιες τιμές 1,2,3,4,5. Στο υλοποιημένο δίκτυο, κάθε λαιμός κλάσης j
θεωρείται οτι είναι ελλειπτικός κύλινδρος. Τα μήκη των αξόνων της ελλειπτικής
διατομής είναι W T j ,T) T . Το επίπεδο το οποίο σχηματίζουν ο διαμήκης άξονας και ο
άξονας WTj, είναι παράλληλο στο επίπεδο του π. μ. Κάθε θάλαμος θεωρείται οτι είναι
κύλινδρος διαμέτρου D c j , ύψους D T και ο άξονας του είναι κάθετος στο επίπεδο του
π. μ.
Στον επόμενο πίνακα Π. 1, παρουσιάζονται οι συχνότητες εμφάνισης, fj, κάθε μιας από
τις πέντε κλάσεις λαιμών και θαλάμων, καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά μεγέθη
κάθε κλάσης όπως έχουν αποτυπωθεί στη μάσκα.

j

1

2

3

4

5

fi (%)

16

21

26

21

16

D c j (μπι)

280

• 420

560

700

840

WTj (μπι)

56

84

112

140

168

Πίνακας ΒΙ.1 Συχνότητες εμφάνισης κάθε κλάσης λαιμών και θαλάμων και τα
χαρακτηριστικά μεγέθη αυτών. Οι τιμές αναφέρονται στις διαστάσεις
των στοιχείων της μάσκας
Όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί κλάσεων λαιμών και θαλάμων επιτρέπονται, χωρίς
ιδιαίτερες προτιμήσεις μεταξύ κλάσεων. Κάθε συνδυασμός από ένα λαιμό με
συγκεκριμένα τμήματα των θαλάμων που συνδέει καλείται κελλί. Ενα κελλί φαίνεται
στο σχήμα ΒΙ.2. Τα όρια του κελλιού παριστάνονται με χονδρή διακεκομένη γραμμή,
ενώ οι άξονες του τετραγωνικού δικτύου με διακεκομένη-εστιγμένη γραμμή. Με φαιό
χρώμα παριστάνεται το στερεό. Πρόκειται για κελλί γεωμετρικού τύπου jik επειδή
προέρχεται από συνδυασμό δύο θαλάμων κλάσης j και k με λαιμό κλάσης i. Η εκλογή
του λαιμού (αντί του θαλάμου) ως βασικού στοιχείου ορισμού του κελλιού έγινε για
λόγους ακριβέστερης προτυποποίησης του δικτύου. Οι λαιμοί επηρεάζουν πολύ
εντονότερα την αγωγιμότητα του δικτύου σχετικά με τους θαλάμους.
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Παράρτημα ΒΙ

Σχήμα ΒΙ.2
Τυπικό κελλί κλάσης jìk (λαιμού i που συνδέει θαλάμους j
και k) του πορώδους μέσου, το οποίο ορίζεται από'τις διακεκομένες
γραμμές. Οι UOÌJ και uoik είναι συντεταγμένες διπολικών συστημάτων,
προσαρμοσμένων σε κάθε θάλαμο. Ολες οι διαστάσεις, εκτός των u,
είναι κανονικοποιημένες με την πλεγματική σταθερά του δικτύου, ί . Το
βέλος δείχνει τη μακροσκοπική διεύθυνση της ροής.
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Η διαστασιολόγηση αναφέρεται σε αδιάστατα μεγέθη. Χαρακτηριστικό μέγεθος μήκους
είναι η πλεγματική σταθερά του δικτύου, ί . Ως Aspect ratio μεταξύ λαιμού i και
θαλάμου j , ορίζεται ο λόγος ξ^ = W T i /D c j . Τα UOÌJ και uoik είναι συντεταγμένες
αναφερόμενες σε διπολικά συστήματα, προσαρμοσμένα σε κάθε θάλαμο (βλέπε
παρακάτω σχήμα ΒΙ.3).
Σε κάθε κελλί χρησιμοποιούνται δύο συστήματα συντεταγμένων ανάλογα με την
εφαρμογή που έχουμε ή το πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε.

Στο λαιμό

χρησιμοποιείται ένα κλασσικό καρτεσιανό. Στο χώρο των θαλάμων λόγω της
γεωμετρίας του κελλιού και λόγω της προσέγγισης Hele-Shaw που κάνουμε για την
επίλυση της μονοφασικής ροής, το πιό πρόσφορο σύστημα συντεταγμένων είναι το
διπολικό, αναλυτική περιγραφή του οποίου υπάρχει στη βιβλιογραφία (Happel &
Brenner, 1965 και Moon & Spencer, 1971). Σε κάθε κελλί χρησιμοποιούνται δύο
συστήματα, ένα για κάθε θάλαμο. Τα κέντρα τους συμπίπτουν με τα κέντρα των
θαλάμων, ενώ η ευθεία που ενώνει τους δύο πόλους κάθε συστήματος συμπίπτει με τον
διαμήκη άξονα του λαιμού.
Στο επόμενο σχήμα ΒΙ.3 απεικονίζεται η γεωμετρία ενός θαλάμου κλάσης] μαζί με το
προσαρμοσμένο σε αυτόν διπολικό σύστημα (v,u,z). Οι συνιστώσες x,y, εκφράζουν
αδιάστατα μήκη, κανονικοποιημένα με την ακτίνα του θαλάμου R = D CJ /2. Οι
διπολικές

συντεταγμένες,

(v,u),

σε κάθε επίπεδο

ζ = ζυ,

ορίζονται από το

μετασχηματισμό
x + iy = iRcot

(v + iu)
2

V

J

R >0

(ΒΙ 1)

απο τον οποίο προκύπτει
_ ~ sinh u
x = R— 7
τ
D(v,u)

_ ~ sin ν
y = R—7
Γ- ,

Λ

0<ν<2π

-œ<u<+oo

_ Τ „.
(ΒΙ 2)

D(V,U)

όπου
R = D c j /2
και
D(v,u) = coshu-cosv
Από τις παραπάνω εξισώσεις, απαλοιφή της ν δίνει
( x - R c o t h u ) 2 + y 2 = R 2 csch 2 u

(ΒΙ 3)
(ΒI 4)

και οι καμπύλες u=uo αποτελούν οικογένεια μή τεμνόμενων κύκλων με τα κέντρα τους
στον άξονα x και ακτίνα p(u 0 ) = Rjcsch u„|, ενώ απαλειφή της u δίνει
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x ' + ^ - R c o t v ) 2 = R2csc2v

(ΒΙ5)

και οι καμπύλες ν=νο αποτελούν οικογένεια τεμνόμενων κύκλων με τα κέντρα τους
στον άξονα y και ακτίνα

(R2CSC2

ν 0 ) . Ολοι οι κύκλοι τέμνονται στα οριακά σημεία

(πόλους), (χ = ±R, y = θ), του συστήματος. Αν θεωρήσουμε διδιάστατη ανιξώδη
(δυναμική) ροή μεταξύ της πηγής (χ = -R, y = 0) και της καταβόθρας (χ = +R, y = θ),
η οικογένεια u=uo παριστάνει τις ισοδυναμικές γραμμές (γραμμές σταθερής πίεσης),
ενώ η οικογένεια v=vo τις γραμμές σταθερής παροχής (ροϊκές γραμμές).

ν= 1.0 π/2

1.2 π/2

y

1.4 π/2

Σχήμα ΒΙ.3 Δυτολικό σύστημα συντεταγμένων, (v,u,z), προσαρμοσμένο σε
θάλαμο j , κελλιού jik. Μόνο το ένα τέταρτο φαίνεται (το σχήμα είναι
συμμετρικό ως προς το (0,0)). Ολες οι καμπύλες αποτελούν τόξα
κύκλων.
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Οι μετρικοί συντελεστές h,, h,, h 3 , δίνονται από τις εκφράσεις
h, = h 2 =D(v,u)/R

,

h3=l/m

(ΒΙ6)

ενώ οι μερικές παράγωγοι των μοναδιαίων διανυσμάτων ev, e„, ez, από τις εκφράσεις
ôe„
dv
^ =
dv

6ev
sin ν
u
—ïdu = -e„ D(v,u)

sinh u
D(v,u)r

u
e,.—-,

_sinhu
D(v,u)
3ev _ 5eu = 6ez
δζ

dz

^_ =e v J ^ L
ai
D(v,u)
de, _ 6ez = Q

=

δν

(BI7)

Sz

δη

Στο σχήμα BI.3 το μοναδιαίο διάνυσμα ez έχει φορά κάθετη στο σχήμα (όντας κάθετο
στα άλλα δύο). Τέλος, ο διανυσματικός τελεστής κλίσης στο διπολικό σύστημα παίρνει
τη μορφή
~_D(V,UY

δ

,

Ô

+ez|r
(BIS)
dz
Τα εσωτερικά όρια των θαλάμων κελλιού jik, είναι (βλέπε σχήματα ΒΙ.2 & ΒΙ.3):
R

Ι

δν

u

öu

(α) σε καρτεσιανό σύστημα
οι αποστάσεις από τα άκρα του κελλιού και πάνω στον άξονα συμμετρίας

'

2

1+ξ,

~

2

1+ξ.

ενώ (β) σε διπολικό (bipolar) σύστημα (σχήματα ΒΙ.2 & ΒΙ.3)
οι καμπύλες σταθερού u που ορίζονται από τις σχέσεις
uo^cosh"1^)

,

uoas=cosh-I(l^J

(ΒΙ 10)

για το j θάλαμο και τον k θάλαμο αντίστοιχα. Οι παραπάνω επιφάνειες είναι κύλινδροι
που με αρκετά καλή προσέγγιση (βλέπε σχήματα ΒΙ.2 & ΒΙ.3) έχουν διάμετρο WTi και
ύψος D T .
Τα εξωτερικά όρια των θαλάμων κελλιού jik, σε διπολικό (bipolar) σύστημα,
αντιστοιχούν στους κύκλους σταθερού u, τους εφαπτόμενους στα όρια του κελλιού και
ορίζονται από την έκφραση
u, = cosh""1 {fi)

(Bill)

και για τους δύο θαλάμους.
Σε άλλες περιπτώσεις (βλέπε Παράρτημα ΒΙ.5) χρησιμοποιούνται και δύο καρτεσιανά
συστήματα, ένα σε κάθε θάλαμο, με τους άξονες x να συμπίπτουν με τον άξονα του
λαιμού και τα κέντρα τους με τα κέντρα των θαλάμων. Σε κάθε λαιμό
ΒΙ-7
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χρησιμοποιούνται τα δύο καρτεσιανά συστήματα των θαλάμων , ένα σε κάθε μισό
κομμάτι του λαιμού.
Ακολουθούν μερικοί ορισμοί και υπολογισμοί γεωμετρικών χαρακτηριστικών του
πρότυπου πορώδους μέσου. Ολα αυτά τα χαρακτηριστικά μεγέθη θα θεωρούνται
(γραμμικά εξαρτημένες) συνιστώσες ενός διανύσματος xpm που θα καλούμε διάνυσμα
γεωμετρικών και τοπολογικών χαρακτηριστικών του π.μ. Οι χρησιμοποιούμενες
χαρακτηριστικές διαστάσεις μπορεί να είναι οι θεωρητικές των στοιχείων της μάσκας ή
οι πραγματικές των στοιχείων του υλοποιημένου δικτύου.
Μήκος λαιμού:
sjflt = * - .

ir>D Y
Cj

2

Κ

J

'W„V

^Ck

v 2 ;

V 2 J

'W

V

Ti

V 2 ;

(BI 12)

^(z-DqVl-^-DcW 1 -^ 2 )*
Το επιφανειακό πορώδες, ε^., ορίζεται ως το ποσοστό του εμβαδού κενού χώρου επί
του συνολικού εμβαδού που προκύπτει από διατομή στο επίπεδο συμμετρίας του
κελλιού jik.

V
"jik

W

T,+T

ίΌ λ
ZSl
ν 2 ,

fD cj >!
\

- J

-,
· -• —T —
, Ί WTi
2 sin
-2——
W

D

Oo

Or

'Λ/2

ι

.Ϋ
π (Όη'Ck
+ —V * J
4

1 ίΌ

Ck Λ

2 sin

V * J

s%=Wrh-Oc^l-^

-ι Wri
DCk

-OrJl-ìlk2)

+

VVT

vv T l

DCk

v D cky

^(Dc,2

+OC,

£2

2

)

£ , --£?
, J^
l-£.2ì
^2 V.kV ' C r-™^-uvf V Ì- -;^ o2 D. t, ,«. »i s i"n -1' ^

(BI 13)

2

Ορίζουμε σαν επηυξημένο λαιμό, τον ελλειπτικής διατομής λαιμό του κελλιού μαζί με
δύο μισά κυλίνδρων εκατέρωθεν των άκρων του, τα οποία έχουν διάμετρο WTi και
ύψος D T . Το επιφανειακό ποσοστό του επηυξημένου λαιμού,-στον ελεύθερο χώρο του
κελλιού jik είναι:
\a

jik

W

TÌ sjik + π
V 2 j

Ι*

2

= | 2 W T i S j l l + -π W T i -

'«Ì

(BI 14)

Σε αντιστοιχία με τον επηυξημένο λαιμό, ορίζονται τα μειωμένα τμήματα θαλάμων
στον ελεύθερο χώρο του κελλιού jik, το επιφανειακό ποσοστό των οποίων είναι:
ΒΙ-8
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A,C
*$Γ=1-α%

τ

(ΒΙ 15)

Το χωρικό ποσοστό του μειωμένου τμήματος θαλάμων, στον ελεύθερο χώρο του
κελλιού^κ, είναι:

u

jik

„A,C Α
a
j i k S jik

(4ϊ-

DT

4I2 J

, v.c

A.C ^ j i k

= « Jik = a j i k

DT

(BI 16)

*=• jik

ενώ το χωρικό ποσοστό επηυξημένου λαιμού, στον ελεύθερο χώρο του κελλιού jik,
είναι:
« ? = ! - < '

(ΒΙ17)

Πρέπει να σημειωθεί οτι τα χαρακτηριστικά μεγέθη που αναφέρονται στον πίνακα ΒΙ. 1,
όπως και οι γεωμετρίες των τοιχωμάτων των θαλάμων και των λαιμών, είναι θεωρητικά
και αποτελούν στόχους που τίθενται κατά την κατασκευή του δοκιμίου. Στην
πραγματικότητα λόγω, του μή-πλήρους ελέγχου της διαδικασίας της διάβρωσης της
γυάλινης πλάκας, παρουσιάζονται αποκλίσεις από τις επιθυμητές γεωμετρίες, κυρίως
όσον αφορά την ακρίβεια στο βάθος χάραξης και την ακρίβεια των κατατομών (προφίλ)
των θαλάμων και λαιμών. Αντιθέτως, τα τοπολογικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμένου
π.μ., υλοποιούνται

απολύτως. 'Στον επόμενο

πίνακα ΒΙ.2, καταγράφονται τα

πραγματικά χαρακτηριστικά μεγέθη λαιμών και θαλάμων κάθε κλάσης, τα οποία
προέρχονται από μικροσκοπικές μετρήσεις στο υλοποιημένο δίκτυο.

j

1

2

D C j (μπα)

330

470

W T j (μπι)

111

139

4

5

610

750

890

169

195

222

Πίνακας ΒΙ.2 Τα πραγματικά χαρακτηριστικά μεγέθη κάθε κλάσης λαιμών
και θαλάμων.
Το μέσο βάθος χάραξης προσδιορίστηκε με δύο διαφορετικές μεθόδους. Οι δύο μέθοδοι
έδωσαν ελάχιστη απόκλιση μεταξύ τους και αξίζει να αναφερθούν διότι πιστοποιούν
την ακρίβεια των μετρήσεων και των υπολογισμών αλλά και της θεωρητικής ανάλυσης,
τουλάχιστον για την περίπτωση της μονοφασικής ροής.
Σύμφωνα με τη μία μέθοδο (άμμεση), ο κενός όγκος, VvojJ , του υάλινου πορώδους
δικτύου προσδιορίσθηκε μετρώντας τη μεταβολή της συγκέντρωσης άλατος σε γνωστές
ποσότητες

διαλυμάτων

που

διοχετεύθηκαν
ΒΙ-9
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Ευρέθη

οτι

Παράρτημα ΒΙ

7

3

Vvoid =7.807xl0~ m . Από μετρήσεις των διαστάσεων της μάσκας ευρέθη οτι η
συνολική επιφάνεια του υάλινου πορώδους δικτύου, A p m , που αντιστοιχεί στην
περιοχή

του π.μ. της οποίας
3

μετρήθηκε

ο

όγκος

Vvoid,

ισούται

προς

2

Apm = 18.975 χ 10~ m . Η αντίστοιχη επιφάνεια Avoid του δικτύου (κενή επιφάνεια στο
επίπεδο συμμετρίας της πλάκας του δοκιμίου) προσδιορίζεται στατιστικά από την
έκφραση

(

Ä^Ä^^iW

ΒΙ18

)

j,i.k=l

Τότε υποθέτοντας ενιαίο βάθος χάραξης, D T I , σε όλα τα κελλιά (αφού δεν έχουμε
δυνατότητα ελέγχου της διαδικασίας διάβρωσης του γυαλιού) αυτό προσδιορίστηκε με
τη σειρά του από την έκφραση D T 1 = Vvoid/Avoid και βρέθηκε D T I = 116.56 μιτι.
.Σύμφωνα με την άλλη μέθοδο, επιλύθηκε το πρόβλημα της μονοφασικής ροής στο
υλοποιημένο δίκτυο, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο ΒΠ.Ι.2,
με το μέσο βάθος χάραξης ως παράμετρο. Χρησιμοποιώντας θεωρία ισοδυνάμου μέσου
υπολογίστηκε επαναληπτικά η απόλυτη διαπερατότητα του δικτύου, k ( D T 2 ) , για
διάφορες δοκιμαστικές τιμές του μέσου βάθους χάραξης. Η τελευταία διαδικασία
επαναλήφθηκε
συμπέσει

μέχρις ότου η θεωρητικά υπολογισμένη απόλυτη διαπερατότητα

με την πειραματικά μετρημένη

τιμή

k = 8.89 x ΙΟ" 12 m 2

(Avraam &

Payatakes, 1996). Η αντίστοιχη τιμή του βάθους χάραξης ευρέθη D T , = 115.97 μιτι.
Η

συμφωνία

των δύο αποτελεσμάτων

είναι

εξαιρετική.

Το γεγονός

οτι

χρησιμοποιώντας δύο εντελώς διαφορετικές μεθόδους καταλήξαμε ουσιαστικά στο ίδιο
αποτέλεσμα, πιστοποιεί την ακρίβεια της αναλυτικής περιγραφής και των υπολογισμών
που κάναμε τουλάχιστον όσον αφορά το φαινόμενο της μονοφασικής ροής.

*• BL2

Επίλυση του προβλήματος ν/ς μονοφασικής ροής σε κελλί j(>nov jik και
υπολογισμός ν/ς αγωγιμότητας του, g]*

Μας ενδιαφέρει να υπολογίσουμε την αγωγιμότητα κάθε κελλιού σε μονοφασική ροή.
Για να το επιτύχουμε, πρέπει να υπολογίσουμε την πτώση πίεσης στα άκρα του κελλιού
ΒΙ-10
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συναρτήσει της παροχής μέσα από αυτό. Λόγω της πολύπλοκης γεωμετρίας του
κελλιού η επίλυση του προβλήματος της μονοφασικής ροής γίνεται τμηματικά. Η
συνολική πτώση πίεσης στα άκρα του κελλιού προκύπτει ως άθροισμα της πτώσης
πίεσης στα άκρα του λαιμού και των πτώσεων πίεσης στα άκρα των χώρων των
θαλάμων. Η τμηματική επίλυση του προβλήματος γίνεται λόγω της διαφορετικής
γεωμετρίας θαλάμων και λαιμών. Για το ροϊκό πρόβλημα στο λαιμό χρησιμοποιείται
από τη βιβλιογραφία έτοιμη λύση για άπειρο αγωγό ελλειπτικής κυλινδρικής διατομής,
αμελώντας το πεπερασμένο μήκος του. Για το ροϊκό πρόβλημα στο χώρο των θαλάμων,
και λόγω της ιδιαίτερων γεωμετρικών χαρακτηριστικών του, η επίλυση γίνεται
προσσεγγιστικά κάνοντας χρήση θεωρίας Hele-Shaw σε κατάλληλα επιλεγμένο και
τοποθετημένο διπολικό σύστημα συντεταγμένων. Και εδώ αμελούμε την επίδραση των
άκρων. Παρακάτω γίνεται λεπτομερής περιγραφή της επίλυσης κάθε προβλήματος.

Ι)

Ροή στο λαιμό

Στο κλασικό σύγγραμμα των Happel & Brenner (1965) παρουσιάζεται η λύση του
προβλήματος της ασυμπίεστης έρπουσας ροής (Stokes) σε άπειρο κυλινδρικό αγωγό
ελλειπτικής διατομής με εξίσωση
(2y/WTJ+(2z/DT):=l

(ΒΙ 19)

Το πεδίο ταχυτήτων δίνεται από την έκφραση
1 Δρ

:

2μΔχ(ν/Τ]/2) +(οτ/2)

-> ~

2

(WTÌ,2):(DT/2)2

2y

1-

2

w

ΙΑ;

(ΒΙ 20)

όπου (Δρ/Δχ) είναι η απόλυτη τιμή της ανά μονάδας μήκους αγωγού πτώσης πίεσης, η
οποία δημιουργεί παροχή
^_

3

π Δρ (w T ,/2) (P T /2)
2

3

4μΔχ(ν/Τ,/2) +(οΤ/2)

( β Ι 2 1 )
2

Ολοκληρώνοντας την τελευταία παίρνουμε
2

2

„, Ν 64 μς WTi + D T _ ^
ρ(χ) = — — — ^ - Γ — j - x + c ,
π ί

4

3

WTi DT

, m ΊΊΛ
(ΒΙ22)

3

Η σταθερά c 2 , προκύπτει μετά από εφαρμογή της συνοριακής συνθήκης για την πίεση
ρ 0 , στο όριο του λαιμού
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0.Σ.2:

ρ(χ0)=ρ0

==> c 2 = p

0

-Ìlf^Ì±5lÌx
π Γ WTi D T

(ΒΙ 23)

0

Αρα η κατανομή της πίεσης εντός του λαιμού για ροή μιας φάσης γίνεται:
p ( ï ) = p ( ï „ ) ~ f ^ ^ H x - X o )
π ί
ννΤί υτ

Π)

-

(ΒΙ24)

Ροή στο γώρο θαλάμου

Οποιοδήποτε καλό βιβλίο υδροδυναμικής (Batchelor, 1967, Milne-Thomson, 1968) ή
ρευστομηχανικής (Schlichting, 1979) περιγράφει τη ροή τύπου Hele-Shaw. Συνοπτικά
αναφέρουμε οτι σύμφωνα με τη θεωρία Hele-Shaw, η επίλυση του 3-D προβλήματος
της ροής Stokes ανάμεσα σε παράλληλες πλάκες πολύ μικρού διακένου, ισοδυναμεί με
την επίλυση αντίστοιχου 2-D προβλήματος δυναμικής (ανιξώδους) ροής στο διάμεσο
επίπεδο των δύο πλακών.
' Εστω κελλί jik. Η επίλυση του προβλήματος γίνεται στο χώρο κάθε θαλάμου j και k.
Χρησιμοποιούμε

από ένα (ν,ιι,ζ) κυλινδρικό διπολικό σύστημα

συντεταγμένων

προσαρμοσμένο σε κάθε θάλαμο, έτσι ώστε ο άξονας ζ να είναι κάθετος στο επίπεδο
του δικτύου και να συμπίπτει με τον άξονα του αντίστοιχου κυλινδρικού θαλάμου, ενώ
τα παράπλευρα τοιχώματα αυτού να περιγράφονται από την επιφάνεια ν=π/2 για
0 < u < +QO (βλέπε σχήμα ΒΙ.3).
Υποθέτουμε οτι η πραγματική 3-D ροή στο χώρο του θαλάμου j του κελλιού
ισοδυναμεί, όπως περιγράφεται στο σχήμα ΒΙ.4 που ακολουθεί, με μια 2-D δυναμική
ροή στο θάλαμο j , η οποία προέρχεται από τη συνδυασμένη δράση μιας καταβόθρας
(στον πόλο της συμβολής του θαλάμου j με το λαιμό ί) και μιας πηγής (στον
αντιδιαμετρικό πόλο του θαλάμου j), αμελώντας την επίδραση άλλων πηγών ή
καταβόθρων εξαιτίας των συμβολών των άλλων δύο (κάθετων) λαιμών στο θάλαμο].
Οι χονδρές καμπύλες γραμμές παριστάνουν τμήματα των γραμμών ροής στο χώρο του
θαλάμου]. Είναι οι καμπύλες ν=νο όπως περιγράφεται και στο σχήμα Βί»3. Πρέπει να
σημειωθεί οτι στο συγκεκριμένο πρόβλημα, η πιστότητα της αναπαράστασης της
πραγματικής ροής από μια δυναμική, είναι αντιστρόφως ανάλογη του διακένου
ανάμεσα στις πλάκες (δηλ. του βάθους χάραξης) και ανάλογη της απόστασης από τα
παράπλευρα τοιχώματα των θαλάμων.
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Σχήμα ΒΙ.4 Γραμμές απρόσκοπτης δυναμικής (ανιξώδους) ροής από την
πηγή Pi στην καταβόθρα Ρ2. Με χονδρές διακεκομένες γραμμές
περιγράφοντα; τα όρια θαλάμων και λαιμών κελλιού jik. Με λεπτές
διακεκομένες γραμμές περιγράφεται το κελλί.
Λόγω της εκλογής του συγκεκριμένου συστήματος συντεταγμένων, για τη δεδομένη
γεωμετρία και σύμφωνα με την προηγούμενη υπόθεση, η συνάρτηση δυναμικού,
Φ(ν,ιι), η οποία περιγράφει τη συγκεκριμένη 2-D ροή, είναι γραμμική συνάρτηση ως
προς τη μεταβλητή u:
Φ(ν,ιι)

D,

(ΒΙ 25)

όπου q [=] L3T ' η παροχή όγκου και D T το πλάτος του θαλάμου, έτσι ώστε ο
διαστατικός συντελεστής -=J— [=] L2T~' εκφράζει παροχή επιφανείας. (Στην ουσία είναι
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η προσαρμογή του (διδιάστατου) συστήματος συντεταγμένων με την (τριδιάστατη)
φυσική του προβλήματος.)
Το πεδίο ταχυτήτων w(v,u) που αντιστοιχεί στην ισοδύναμη δυναμική ροή, δίνεται
από τη σχέση:
w = -VO

(ΒΙ 26)

η οποία εάν εκφρασθεί στο" διπολικό σύστημα συντεταγμένων γίνεται
w

öV=

D(v,uK

-V
V

DT J

R

V

δν\Ότ

du

>

= -eu^-D(v.u)

(BI27)

Ορίζουμε ως V(v,u), το μέτρο της ταχύτητας της δυναμικής ροής, θέτοντας
Φ

w = -e u V(v,u)

(ΒΙ28)

V(v,u) = ^ â - D ( v , u )

(ΒΙ 29)

οπότε παίρνουμε

RD,
Εστω v(u,v,z) το πραγματικό πεδίο ταχυτήτων. Αυτό γράφεται με τη μορφή
v(v,u,z) = -e u V(v, u, Ζ) όπου η συνιστώσα V(v,u,z) του πεδίου δίνεται από τη
γενική έκφραση
V(v,u,z)=À(v,u)z : + B(v,u)z+C(v,u)

(ΒΙ 30)

Η υπόθεση για τη συγκεκριμένη παραβολική μορφή του πεδίου δικαιολογείται από το
γεγονός ότι περιγράφει, μέσω ορθογώνιου συστήματος συντεταγμένων, ροή Stokes
ανάμεσα σε παράλληλες πλάκες. Η συνιστώσα V(v,u,z) του πραγματικού πεδίου
προκύπτει από την ισοδυναμία του (ως προς τις παροχές) με το πεδίο ταχυτήτων της
δυναμικής ροής, όπως περιγράφεται στο επόμενο σχήμα ΒΙ.5.
Θεωρούμε ένα στοιχειώδες παράπλευρο τμήμα του κυλίνδρου u=uo, με άξονα την
ευθεία C C . Η πηγή (ο ένας πόλος του συστήματος) ευρίσκεται στην τομή του
διάμεσου επίπεδου και της ευθείας Ρ1.
Η συμμετρία ως προς το διάμεσο επίπεδο έχει ως αποτέλεσμα *
V(v,u,z)=v(v,u,-z) =>
V v,u,

DT

0

B(v,u)=0

=> C(v,u) = -A(v,u)

BI-14

D,

>=>

Παράρτημα BI

V(v,u,z)=-Ä(v,u)

DT

(BI31)

CC

2d = D T J

V(u 0 ,v)

Σχήμα BI.5

Ισοδυναμία πραγματικής, V(v,u„,z), και δυναμικής ροής,

Φ

V(v,u 0 ), στο χώρο θαλάμου κελλιού. Η παροχή του ρευστού στο
θάλαμο, η οποία προέρχεται από το λαιμό, θεωρείται ισοδύναμη με
παροχή από την πηγή Pi που ευρίσκεται στην εκβολή του λαιμού στο
θάλαμο. Η καμπύλη u^uo είναι τόξο κύκλου με κέντρο στον άξονα CC
και ακτίνα p(u 0 ). Τα ανύσματα του δυναμικού 2-D πεδίου αλλά και τα
επίπεδα των παραβολικών κατανομών του πραγματικού 3-D πεδίου
συμβάλλουν στον άξονα C C .
Η ισοδυναμία δυναμικής (potential) και πραγματικής ταχύτητας απαιτεί ισότητα των
αντίστοιχων παροχών σε κάθε στοιχειώδες τόξο ρ(ιι 0 )Δφ, κάθε κύκλου u=Uo και κάθε
στοιχειώδους κυλινδρικής επιφάνειας ρ(ιι0)Δφαζ (βλέπε σχήμα ΒΙ.5):
Φ

Δ ς = Δς

= Βτ/2

ν(ν,ιι 0 )ρ(ιι 0 )ΔφΟ Τ =

|v(v,u0,z)p(ujApdz
ζ = -ί5τ/2

Επομένως

ΒΙ-Ι5

(ΒΙ 32)

Παράρτημα ΒΙ

2=S.T/2 (

V(v,u0)DT=Ä(v,u0) J
Z=-DT/2

= Ä(v,u o ;

2Λ

fi
ζ"

dz

-

4

ν
DT" ^

y
-A(V,U0)-

z=-D T /2
Φ

Ä(v l U o )=-Ä' U ·)

(BI 33)

D-,

V(v,u,z)=6

V(v,u) ' Ö T

2

(BI 34)

DT"

Ετσι τελικά το πεδίο της πραγματικής ταχύτητας δίνεται από την έκφραση:
v(v,u,z) = -e u V(v,u,z) = - e u 6

V(v,u)

r

w

(BI 35)

- Ζ"

DT

-y

"ζ

v(v,u,z) = - e u ^ ~ ä - D ( v , u )

'2z^
V

DT

(BI 36)

j

Η διανυσματική εξίσωση έρπουσας και ασυμπίεστης ροής (Stokes) είναι:
Vp = (IV2v = p:V-Vv
Για να ολοκληρώσουμε την παραπάνω εξίσωση

(ΒΙ37)
ως προς ρ ,θα χρειαστεί να

υπολογίσουμε το Vv.
Εχουμε
Vv =

D(v,u)(
R

d_
d
d
e — + e
+ e. dz - e . £_q_ D(v,u) 1
αν
cu J
2RDT

'2zV

(BI 38)

vD T y

από την οποία μετά από πολλές πράξεις και κάνοντας χρήση των βοηθητικών σχέσεων
(Β Ι 7), παίρνουμε
Λ

Vv = » ^ D ( v , u ) < 1 (1
4R*d
,d.

TD

[(e u e u -e v e v )sinhu + (e u e v + e;.e u )sinv]-e z e u 2z'-^
*

(BI39)

όπου
d = D T /2
Ετσι, η διανυσματική εξίσωση της ροής Stokes, εκφρασμένη στο διπολικό σύστημα
συντεταγμένων παίρνει τη μορφή
Βϊ-16

Παράρτημα ΒΙ

Vp = pL

D(v,u) (
R

( 3q

d

d

du

ov

D(v,u) 1 -

2

UR 3.

+ ez

dz

'z>

[(eueu-evev)sinhu + (euev-eveu)sinv]-ezeu2z

R

vay

(ΒΙ40)
Μετά από την ολοκλήρωση που ακολουθεί,
Vp=-

D(v,u)(
R

5z

dp
δρ Λ
dp
3 μα _ .
.
e —— + e —!- + e, — = —r5=rrD(v,u)e u
CVJ
dz
2Rd
ou

0

p = p(v,u)
5p

=>

Ρ = P(v)

D(v,u) dp _ 3 μς

0

R

δν
D(v,u)5p _ 3 μς

du

2 Rd 3

D(v,u)

3D(v,u)
R
du
2 Rdj
παίρνουμε την κατανομή της πίεσης μέσα στο θάλαμο:

~ Μ

3[iq

(ΒΙ 41)
P( )=öyru + Ci
^ d'
Η σταθερά e,, προκύπτει μετά από εφαρμογή της συνοριακής συνθήκης για την πίεση
u

ρ 0 , στο εσωτερικό όριο του θαλάμου
Ο.Σ.1:

>(uo) : Po

-.
~
J μς
c ^ P o - ^ p U

(ΒΙ 42)

Αρα η κατανομή της πίεσης εντός του θαλάμου για ροή μιας φάσης γίνεται:

p(u)=p(uo)-12MJ_( U ( | - u )
Η ολική πτώση πίεσης σε κελλί τύπου jik,

(ΒΙ 43)

Ap j i k , προκύπτει από τη σύνθεση των

κατανομών πίεσης σε κάθε τμήμα του κελλιού:
P(ulk)=p(u0ik)-12^f—(uoik
„,

λ

~(

\

64μς

-ulk)

WTi2+DT2fl

p(uoü)=p(uij)-12^T5~(uoij

X

()ik

+

-

X

-u,j)

Πρόσθεση κατά μέλη των παραπάνω εξισώσεων συνεπάγεται:

ΒΙ-17

0ij

(ΒΙ 44)

Παράρτημα ΒΙ

A

PÏ=p(uij)-p(ulk)
64 W' TTii + D ,

12( % + ^ - 2 υ , )+
DT
π

3

WTi DT

3

(ΒΙ45)
O-Xoij-Xoik)

και η αγωγιμότητα κελλιού τύπου jik, g j i k , για ροή μιας φάσης γίνεται
Λ~

ι

Ι

„

\

64 WTTi, - +L)
+ D-,
Ô4W
/,
T
π

J^x

\

WTj L)T

(BI 46)

BI.3

Προσδιορισμός της απαιτούμενης ισχύος νια vj διατήρηση JΦ παροχής, qv
ii/Β.ΙΦ
μέσω κελλιού τόπον Jik, λόγω ιξωδών τριβών, W^'
jik
1

Μας ενδιαφέρει να υπολογίσουμε την απαιτούμενη ισχύ για τη διατήρηση 1Φ παροχής
μέσω κελλιού.

Αρκεί να υπολογίσουμε

το ρυθμό αναντίστρεπτης μετατροπής

μηχανικής ενέργειας σε θερμότητα, \ν^' , φ . Για να το επιτύχουμε, πρέπει να
ολοκληρώσουμε κατάλληλα τη συνάρτηση σπατάλης ενέργειας στο χώρο στον οποίο
πραγματοποιείται η ροή. Και εδώ, λόγω της πολύπλοκης γεωμετρίας του κελλιού η
ολοκλήρωση γίνεται τμηματικά, αθροίζοντας τη συνεισφορά των χώρων των θαλάμων
και του χώρου του λαιμού.

Ι) Χώρος θαλάμων

Ο ρυθμός αναντίστρεπτης μετατροπής μηχανικής ενέργειας σε θερμότητα, Wjf/C, για
ροή Νευτώνιου ασυμπίεστου ρευστού στο χώρο του θαλάμου ^κελλιού jik, δίνεται από
την έκφραση:

wfc=

Α

f ï : V v d V = fp(vv + Vv T ):VvdV= f μΦ ν dV , d z d u d * L ,
J
J
J
D"(v,u)/R"

οπού
BI-18

(BI 47)

Παράρτημα ΒΙ
O v (v,u,z)=(Vv + Vv T ):Vv

(ΒΙ 48)

η συνάρτηση σπατάλης ενέργειας, η οποία, για την προκειμένη περίπτωση υπολογίζεται
παρακάτω χρησιμοποιώντας τη σχέση (ΒΙ 39):
Φ ν (ν, u, Ζ ) = (Vv + V v T ): Vv
3

Keueu - e v e v ) s i n h u + (e u e v + e v e u ) s i n v ]

1-

q

^D(v,u)
4R2d

— ( e e + e e )2z ^^·
V z u

U

Z

/

~

T

T

α
[(e u e u - e v e v ) s i n h u + ( e u e v + e v e u ) s i n v ]

1

;4yD(v,u)

V

4R"d

e

R

o~

zeu2z^d"

(ΒΙ 49)

και μετά τις πράξεις
(sinh2 u + sin 2 ν ) + z 2 T=—

Ov(v,u,z) = ~ ^ D 2 ( v , u ) 1

(BI50)

Ετσι η (ΒΙ 47) γίνεται
ΛΊΤΒ/C
/C

Wj

=

ΓΓΓ~^

/

~Λ

dzdudv

μΦν(ν,υ,ζ)—
- ^
JJJ
D
(
v
,
u
)
/R
V,U.Z
9 μς
2

2

R d JJ J

4

1-4

Τ

(sinh 2 u + sin 2 v j + ζ 2Rl4
d

(BI 51)
dzdudv

και εκτελώντας τις· ολοκληρώσεις στο συμμετρικό τέταρτο ολόκληρου του θαλάμου
αλλά με τα κατάλληλα όρια,
W

ι_-£ wirr r
2

2

2

4R d JJ J .

2

2
2
2, R
(sinh u + sin v ) + z -=- dz dudv

v,u z = - d
2
j3
ff 16
9 μ ς 2 ΓΓ16-7/.
. ,
. , \ R22 ο2d"
•dudv
= — J7 L
— d l s i n h " u + sin" v ) + —
2
2
V
4
4 R d Jv,uJ 15
' d 3

9 μς

:

2

4 R d

2

— d
sinh2u dvdu+
sin 2 ν d u d v Λ——
d^
dv du
15
J
Jv=n/2
J
Ju=0
3d J Λ=ππ/2
Vu=0

_9 μς

2

4 R2d2

16~| π Γ sinh ucoshu
d,
15 2

ν=π/2

y

uT

i

v

u=0

sin 2 v

+U

*2-

JJI/2,

2R2 π
-u Oij
3d 2
(BI 52)

τελικά παίρνουμε:
BI-19

ι ΐ(ψιιμιΐ|μ(Λ m

2π D C j "
1
4π
18 μς·3
^jsinh(2u 0îj )+
— u -·•
£ DTDC;
3 D T 2 l"J

B/C

w;

(BI 53)

Επομένως, ο ρυθμός αναντίστρεπτης μετατροπής μηχανικής ενέργειας σε θερμότητα,
Wj^/C, για ροή Νευτώνιου ασυμπίεστου ρευστού στο χώρο των θαλάμων κελλιού jik,
δίνεται από την έκφραση:
W

B / C
jl

=

W

B/C

B / C

+

Jl

W

=M1—
e DT

w

4π sinh(2u0lJ)
15

DΩ

--,

1

sinh(2u„ik)

^ —

D Ck

2π
2π 1ι (

\

(BI 54)

II) Χώρος λαιμού
Με παρόμοιο τρόπο, ο ρυθμός αναντίστρεπτης μετατροπής μηχανικής ενέργειας σε
θερμότητα, Wjfk/T, για ροή Νευτώνιου ασυμπίεστου ρευστού στον επηυξημένο χώρο
του λαιμού i κελλιού jik, δίνεται από την έκφραση:
W

B., T

VV

"1'
'jik

μ£64/_
13

V

π

V

X

"ij

Χ

χ WTi- + D T WTi3DT3

Oik /

(BI 55)

Οι υπολογισμοί, επειδή αποτελούν κλασσική εφαρμογή (Happel & Brenner, 1965), δεν
παρουσιάζονται λόγω οικονομίας χώρου (και είναι απλοί). Η ολοκλήρωση της
συνάρτησης σπατάλης ενέργειας έγινε σε ελλειπτικό κύλιδρο μήκους ^(ΐ — x 0ij - x 0 i k )
ίσου δηλαδή με το μήκος του επηυξημένου λαιμού.

III) Συνολικός χώρος κελλιού

Τελικά, ο ρυθμός αναντίστρεπτης μετατροπής μηχανικής ενεργείας σε θερμότητα,
W*'1* , για μονοφασική ροή παροχής μέσω κελλιού jik δίνεται από την-έκφραση

ΒΙ-20

Παράρτημα BI

wr=w- c + w-T
4π sinh(2u0iJ) [ sinh(2u 0ik )
2π
i /u
\
+u
+ —^-TV oij oikJ
J DT
15 V D c
ϋ
De"
J£l< Ί
WT/+DT
64
+ -π U X°IJ X ° i l J w.
WTi3DT3

(BI56)

ή σε αδιάστατη μορφή
vv

jik

vv

jik

il

μς"

r

4π sinh(2u0iJ)
15 ν D c · ;

|

sinh(2u 0ik ) >
DCk"

DT
64
W' TTi; * + D 7
64/
Oij
^Oik ,
j r~v
Η π (J "Χ,,.: "Χ
W JD
Ti

1

T
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y

2π
2π 1ι /
+—

\

ΊΓ-TÌUnij+Uoiuj

(BI 57)

Παράρτημα BII

BII
Υπολογισμός γεωμετρικών χαρακτηριστικών
σταγόνων και διεπιφανειών ελαίου/νερού
για το δίκτυο της εφαρμογής

BILI

Υπολογισμός της μέσης καμπυλότητας οΛν-όιεπιφάνειας σταγόνων κλάσης i
σε θαλάμους. HjD

c

Στους χώρους των θαλάμων κάθε κελλιού, υποθέτουμε ροή σταγόνων με γραμμή
επαφής. Εστω μια σταγόνα σε θάλαμο. Εστω επίσης οτι αυτή είναι ακίνητη, λόγω
μηδενικής εξωτερικής βαθμίδας πίεσης. Σε αυτήν την περίπτωση, θεωρούμε οτι αποκτά
το σχήμα δισκίου που έχει προέλθει από τις αφαιρέσεις συμμετρικών τμημάτων,
παράλληλων

στο- και εκατέρωθεν

του- επιπέδου συμμετρίας

πεπλατυσμένου

σφαιροειδούς. Τα επίπεδα τμήματα της σταγόνας είναι τα σημεία επαφής του ελαίου με
το στερεό τοίχωμα του θαλάμου και οι γραμμές επαφής είναι κύκλοι. Η σταγόνα
περιγράφεται στο σχήμα 311.1 που ακολουθεί. Η σταγόνα έχει αξονική και κατοπτρική
συμμετρία. Ετσι, οι κύριες καμπυλότητες της o/w διεπιφάνειας κ,, κ 2 , είναι αυτές που
φαίνονται στο σχήμα. Η πρώτη ανήκει σε επίπεδο που περιέχει τον άξονα συμμετρίας
της σταγόνας και εξαρτάται από τη γωνία επαφής, θ, ενώ η δεύτερη ανήκει στο επίπεδο
συμμετρίας της σταγόνας και εξαρτάται από το μέγεθος της. Στην περίπτωση που η
σταγόνα κινείται λόγω του εξωτερικού ροϊκού πεδίου, θεωρούμε οτι η δυναμική γωνία
επαφής μεταβάλλεται με συνεχή τρόπο από την ελάχιστη τιμή 0R, ανάντι του ρεύματος
στη μέγιστη τιμή ΘΑ, κατάντι του ρεύματος, επηρεάζοντας ανάλογα την κύρια
καμπυλότητα κ,, ενώ η κ 2 , θεωρούμε οτι παραμένει αμετάβλητη.

ΒΙΙ-1

Παράρτημα BII

DT

ow

Σχήμα BILI

Θεωρούμενο σχήμα σταγόνας ελαίου μέσα σε θάλαμο

Η μέση καμπυλότητα o/w-διεπιφάνειας σταγόνων κλάσης i σε θάλαμο, για γωνία
επαφής θ, δίνεται από την έκφραση:
r

ΗΓ(θ)=!&+κ:2)=^

\
1
DT

^cosG

1
D

v2cos'9

1

(BII 1)

+ •

•+ •

V

D

T

DP,

2 j

όπου η διάμετρος της σταγόνας, DJ3, προκύπτει από τον όγκο V,D, της συγκεκριμένης
κλάσης, θεωρώντας ισοδύναμο κύλινδρο και εφαρμόζοντας το θεώρημα των Πάππου,
Gu eidin:
Y

D

= 2π

D D fÖ D

= f(öp) 2 D T

^DT

=> DD, = 2 .

;

Y1
DT

(BII 2)

Από κάθε θάλαμο περνούν όλα τα μεγέθη σταγόνων. Επειδή έχει γίνει η υπόθεση οτι
το μέγεθος των σταγόνων καθορίζεται κυρίως από τη διατομή των λαιμών (βλέπε
κεφάλαιο Β2), οι σταγόνες χωρίζονται σε 5 κλάσεις, μία για κάθε κλάση λαιμών. Είναι
απλούστερο να χρησιμοποιηθεί η μέση -σε όλες τις κλάσεις- τιμή της μέσης
/c

καμπυλότητας της o/w-διεπιφάνειας σταγόνων σε θαλάμους, Η ° , η οποία ορίζεται
ως

ΗΓ=ΗΓΑ=(ΗΓ)=Jf^r

(BII 3)

i=l

όπου fi είναι η συχνότητα εμφάνισης της κλάσης ϊ.
Η προηγούμενη απλοποίηση είναι πλήρως αποδεκτή, στα πλαίσια της παρούσας

ΒΓΙ-2

Παράρτημα ΒΠ

ανάλυσης, αφού πρόκειται για μέγεθος αναφερόμενο σε θαλάμους, οι οποίοι έχουν
ασθενή επίδραση στο όλο φαινόμενο.

ΒΠ.2

Υπολογισμός r?/c ακτίνας καμπυλό-ηρας. R(z), γραμμής διεπιφάνειας σε
γενικό αξισυμμετρικό αγωγό. yw(z)

Θεωρούμε μια διεπιφάνεια ελαίου νερού η οποία κινείται πολύ αργά σε αξισυμμετρικό
αγωγό. Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζεται η τομή με ένα επίπεδο στο οποίο ανήκει ο
άξονας συμμετρίας του αγωγού. Η κίνηση θεωρείται ημιστατική ώστε η διεπιφάνεια να
διατηρεί σφαιρικό σχήμα.

Σχήμα ΒΙΙ.2
Διαμόρφωση γραμμής διεπιφάνειας κατά την ημιστατική
κίνηση της τελευταίας σε γενικό αξισυμμετρικό αγωγό. Αριστερά
απεικονίζεται η φάση εισόδου και δεξιά η φάση εξόδου.
Εστω
yw(z): μορφή των τοιχωμάτων του αξισυμμετρικού αγωγού
cpw(z): γωνία που σχηματίζεται μεταξύ των τοιχωμάτων yw(z) και του άξονα ζ.
θ: γωνία επαφής γραμμής διεπιφάνειας και τοιχωμάτων

Τότε, για κάθε φάση (εισόδου και εξόδου) ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις
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Παράρτημα BII
Στιγμιότυπο εισόδου στο θάλαμο

Στιγμιότυπο εξόδου από το θάλαμο

π
ΚΑχ = — = ω + α + θ
2

π

« w ( z ) = <p w (z)-9 "
R(z) =

z

yw ( )

R(z) =

cos[cp w (z)-0]

y w (z)
cos[(pw(z) + 9]

Επειδή
π

1

ζ

dy w (z)
dz

Λ/1

+ tan- cpw

&

sincpw
dy w (z)
dz

tan cpw (ζ)

tan<pw
Λ/1 + tan 2 φ ν
-tan<p w (z)

Αρα, για την ακτίνα καμπυλότητας, R(z), της διεπιφάνειας, είτε στη φάση εισόδου, είτε
στη φάση εξόδου, ισχύει:
R(z;9):

ΒΠ.3

y w (z)Vl + tan 2 ^JÏ)

=

Υίν

cos9 + sin θ tancp w (z)

Υπολονισμός τηc μέσης
Θαλάμοικ κλάσης), Η?

c

(ζ) λ /ΐ + (y'K(z))2

cos9 + p' w (z)sin θ

(BII 4)

καμπυλότι-μας ΟΛ-ν-όιεπιφάνειας γαγγλίων

σε

(ζ)

Λόγω της δικατοπτρικής συμμετρίας της o/w-διεπιφάνειας γαγγλίου σε θάλαμο, οι
κύριες καμπυλότητες αυτής αναγνωρίζονται εύκολα (βλέπε- σχήμα ΒΠ.3). Η κύρια
t

καμπυλότητα, κι, ανήκει σε επίπεδο που ορίζεται από τον άξονα του κυλινδρικού
θαλάμου, κάθετο στο επίπεδο του δικτύου, και η τιμή της είναι σταθερή σε κάθε θέση
στο θάλαμο. Η άλλη κύρια καμπυλότητα, κ2 ,της ο/νν-διεπιφάνειας, ανήκει στο επίπεδο
συμμετρίας του κελλιού (το παράλληλο στο δίκτυο). Η τιμή της προκύπτει από την
γενική έκφραση (ΒΙΙ.4) της προηγούμενης παραγράφου εφαρμοσμένη για τη γεωμετρία

ΒΙΙ-4

Παράρτημα ΒΠ

του τυπικού υπό εξέταση θαλάμου κλάσης j , είναι δε συνάρτηση της θέσης ζ της
γραμμής επαφής της διεπιφάνειας στο θάλαμο.

^ /

Σχήμα ΒΙΙ.3
Θεωρούμενο σχήμα o/w διεπιφάνειας γαγγλίου όταν αυτή
ευρίσκεται εντός θαλάμου μετά από τομή από το επίπεδο συμμετρίας
του δικτύου.
Επομένως, η μέση καμπυλότητα, Η,'

, σε κάθε θέση ζ θαλάμου κλάσης], για γωνία

επαφής θ, δίνεται από την έκφραση
cos9-sin0

(ög/2) 2

ΗΗζ;θ)=^(κ 1 + κ 2 )4

D,
2 cos6

J(DCJ/2)2-ZMI +

τ±Ζ

Ζ'

(ΒΠ 5)

(öcj/2) 2

f
cosG

DT

·+-

D cj

cos9-sin9

(ö c j /2) 2 -:

1

Στη θέση
D
z

oj

(BII 6)

£

Q
2

2Vl + t a n 0

η κύρια καμπυλότητα κ 2 μηδενίζεται και έτσι η μέση καμπυλότητα γίνεται ελάχιστη
και ίση προς
Η^(θ)=πι1η{Η«-(ζ;θ)}=Η«/0^;θ) =

ΒΙΙ-5

cos θ 1
DT

t

(ΒΠ 7)

Παράρτημα BII

ΒΠ.4

Υπολογισμός της μέσης καμπυλότητας o/w-διεπιφάνειας γαγγλίων, Η ? / Τ , και
σταγόνων (με γραμμή επαφής). Η ° / Τ , σε λαιμούς κλάσης].

Επειδή η γεωμετρία των τοιχωμάτων του λαιμού είναι σταθερή, η μέση καμπυλότητα της o/w διεπιφάνειας γαγγλίου είναι σταθερή και υπολογίζεται εύκολα. Στο επόμενο
σχήμα ΒΠ.4 περιγράφεται η γεωμετρία της διεπιφάνειας σε ένα λαιμό. Λόγω
δικατοπτρικής συμμετρίας οι κύριες καμπυλότητες της διεπιφάνειας είναι αυτές που
φαίνονται στο σχήμα. Η διαστασιολόγηση έγινε με χαρακτηριστικό μήκος την
πλεγματική σταθερά του δικτύου, Ι.

Σχήμα ΒΙΙ.4
Θεωρούμενη o/w. διεπιφάνεια κατά τη φάση ημιστατικής
μετακίνησης σε λαιμό κλάσης]
Η μέση καμπυλότητα o/w-διεπιφάνειας γαγγλίου σε θάλαμο κλάσης j δίνεται από την
έκφραση
Λ

ΗΓ(θ)=1(κ 1 + κ 2 ) =

Ί
= cos9
ν

2 cos θ

ι
+

λ~'

DT

(

w.

2 cose

Λ

I
t

=

-ιΛ

Tj

(BII 8)

CCS6^+DT1
DTWTJ e

Η ίδια ακριβώς έκφραση ισχύει και για τη μέση καμπυλότητα, Η ? ' Τ , o/w διεπιφάνειας
σταγόνας σε περίπτωση που θεωρούμε ροή σταγόνων με γραμμή επαφής Ετσι,
ΒΙΙ-6

Παράρτημα ΒΠ

Η°

/Τ

1Λ

Ί
(θ)=005θ
ν

D T + WTjι y

1
WTj + DT 1
A
— = cose—
—

e

DTwTj

(BII 9)

e

ενώ αν ο υπολογισμός γίνει χρησιμοποιώντας την υδραυλική διάμετρο D H j του
λαιμού, θα πάρουμε την έκφραση:

Η° /Τ (θ):

ΒΠ.5

cos θ 1

(ΒΠ 10)

DHj /

Υπολογισμός της μέσης τιμής της μέσης καμπυλότητας o/w-διεπιφάνειας
γαγγλίων σε κελλί Jik. H^k

Η μέση τιμή, Η^., της καμπυλότητας o/w διεπιφάνειας γαγγλίου σε κελλί-πύλη
κλάσης jik, υπολογίζεται ολοκληρώνοντας κατά μήκος των θαλάμων j , k, και του
λαιμού i, τις κατάλληλες εκφράσεις για τη μέση καμπυλότητα σε αυτές τις περιοχές, και
διαιρώντας με το μήκος του κελλιού. Ο τρόπος ολοκλήρωσης παρουσιάζεται στο
επόμενο σχήμα.

JII

3Ξ
L;;

1/2

Σχήμα ΒΠ.5
Γεωμετρικά
στοιχεία
που
χρησιμοποιούνται
προδιορισμό μέσης τιμής της μέσης καμπυλότητας σε κελλί jik.
Χρησιμοποιούνται δύο άξονες

ζ, και ζ 2
ΒΙΙ-7

στον

ως προς τους οποίους γίνονται οι

Παράρτημα ΒΠ

ολοκληρώσεις. Ο ένας είναι προσαρτημένος στο κέντρο του αριστερού θαλάμου j ενώ
ο άλλος στο κέντρο του δεξιού θαλάμου k. Η πρώτη ολοκλήρωση γίνεται με τον
αριστερό άξονα, από το κέντρο του θαλάμου j ως το μέσο του λαιμού i, ενώ η δεύτερη
με το δεξιό άξονα, από το μέσο του λαιμού i ως το κέντρο του θαλάμου k.
Αναλυτικά έχουμε:
\

1

Ηϊ(θ) =

\

-L*

~Φ-

( c

(u f (zl;Q)àzì+
ζ,=0

Ηΐ(θ)=,

cos θ

DT

z;=-"f/2

D C J_J

Joffes

\=-"Uv

Dcj J

z,=oA/^Cj

z,=0

f

jVfetfJdz, +

Τ

ΓΗΙΡ (Ζ1;Θ>1^+

%='ûj

0

Λ

λ2

Jdz,
άζ +
I dz,
+ Jd

•1
Ω W Ti + D T
+ ^r-COS0 —1JWTiDT

χ

^z,=Ly

%=-ìjl

J

0

JL+_Ü '[α,-ial f
rdZ,
J, 4Kiif-V
Z

+1

COS θ

J

J_

1

cos θ

ψ

1

W

1 W

sinG

Lu

Η

+ D TL /r~. -,7/2

+ ^ cos θ —Tli !
ewTiDT

r_ 1-L,

sin θ

U

7

1

+

DT

+ D
cj

\

Λ
L

sin θ
ü +

^/(DCk/2)2-222

D Ck

J

1

z,=0

\z, Lz, _Lr j +1L z, J-,
:k J
* ' -'
~iz'--e/?~Λ j

cos θ

Ί
cos θ

-VOvtf-*2

2

"07

Zj=-Llk

(5cj/2)2-Li/-A/(Dcj/2)2

1 cose W n ± 2 r ( ? _ £ £ )
WTiDT

+-

r

1

•f

" *• Αντικαθιστώντας τις εκφράσεις για τα μήκη

Lib =

'w Ti

Da,
;

Α

V

b = j,k

v 2 ;

παίρνουμε

BII-8

(ΒΙΙ11)

Παράρτημα ΒΠ

Hi (θ) =4

'V

cos θ

1

Κ

+ ^

v

(τ> λ

2

2

D +D
cos θ
Hï(e)=i
2i
^
+ cos9

y

{

2

T

u

^

v 2 ,

+

sm

Ί

J

' w Ti ^2
ν 2 ,

D CJ
fj

+ •

2

l J

1
1
D T · + ·D c lk y

W Ti
sin θ /'.r,
2
Dcj

'WTV

J

1
_ W^ + D
+ « r - c o s 0 - - - - - TT
WTiDT

COS θ

2

2

l 2 J l 2 J

sin θ ΓΤΛDe,

+ •

WTi

Da

efe-O

-v»o

^l^( 2 - D -^ r - D -^ 7 )

è

2]

2

(BII12)

1

'Ti -'Τ

Γ

+ -2£ ο ο 5 θ ^ - ^ Λ / Ϊ ί

Τ +

^θ(ΐ-ξ.)

L>T

και τελικά

Ηΐ(θ)=,

cos6DT

(DT + Ocjy7^+(OT+DCkyï-î7

+ 5ίπθ(ξϋ-ξΛ)

+ C0S e^|^(2-D c , A /r^7-D CkA /^7
'Ti^T

H μέση τιμή του παραπάνω μεγέθους σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς
γεωμετρικών κλάσεων], i, k δίνεται από την έκφραση
5

(ΒΠ 13)
j.i,k=l

όπου Ç η συχνότητα εμφάνισης της κλάσης j .

ΒΙΙ-9
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ΒΠ.6

Προσδιορισμός της έκφρασης νια τον όγκο σταγόνας κλάσης k, συναρτήσει
των γεωμετρικών χαρακτηριστικών θαλάμου κλάσης j και λαιμού κλάσης /'.
στη συμβολή των οποίων αυτή ευρίσκεται

Στο σχήμα ΒΠ.6 που ακολουθεί, παρουσιάζεται λεπτομερέστερα η διαμόρφωση
πιθανής παγίδευσης τύπου" Ι (βλέπε κεφάλαιο Β4), δηλαδή μία σταγόνα κλάσης k, σε
ένα τυχαίο στιγμιότυπο εισόδου από θάλαμο κλάσης] σε λαιμό κλάσης i. Στο σχήμα, η
διαστασιολόγηση έγινε με χαρακτηριστικό μήκος την πλεγματική σταθερά του δικτύου,
ί . Ο λαιμός θεωρείται οτι έχει κυκλική διατομή με υδραυλική διάμετρο DHÌ, ώστε οι
εκφράσεις για ορισμένους όγκους που θα υπολογισθούν να είναι απλούστερες.

ΘΑ

Ν.

Σχήμα ΒΙΙ.6 Γεωμετρικά στοιχεία για τον υπολογισμό των γεωμετρικών
χαρακτηριστικών σταγόνας σε συμβολή θαλάμου λαιμού.
Θα προσδιορίσουμε, για μιά τυχαία θέση της σταγόνας, την έκφραση που δίνει τη μία
κύρια ακτίνα καμπυλότητας της διεπιφάνειας στο θάλαμο, Γ(·, για κάθε συνδυασμό

Β1Ι-10

Παράρτημα ΒΠ
κλάσεων θαλάμου, λαιμού και σταγόνας. Αυτή η ακτίνα καμπυλότητας αναφέρεται
στην τομή της διεπιφάνειας με το επίπεδο συμμετρίας του δικτύου. Σκοπός μας είναι
να προσδιορίσουμε εκείνες τις θέσεις της σταγόνας για τις οποίες οι καμπυλότητες των
διεπιφανειών είναι μέγιστες ή ελάχιστες, όπως επίσης και να ελέγξουμε, αν η μετάβαση
από τη μία οριακή θέση στην άλλη έχει ως επακόλουθο τη μονότονη μεταβολή αυτών
των καμπυλοτήτων.

ν

Σύμφωνα με το σχήμα ΒΙΙ.6 ισχύουν οι επόμενες σχέσεις:

n,4t D «

h, = ( D C J / 2 ) - V ( D C Ì / 2 ) 2 - ( D H Ì / 2 ) 2

D ·2 - D

2

-iDM

ψ„ = sin

(ΒΠ 15)

D Cj

π = +φ.
ω+θΑ +φκ =—
ω
Γ

(ΒΠ 14)

=>

φΓ=θΑ+φκ

(ΒΠ 16)

Η μέση ακτίνα καμπυλότητας της o/w-διεπιφάνειας στο λαιμό, rT, δίνεται από την
έκφραση (βλέπε παράρτημα ΒΙΙ.4, για αγωγό κυκλικής διατομής):
1

rT =

D Hi
2cos0 R

=

Η?. /τ

(ΒΠ 17)

ενώ το μήκος hs δίνεται από την
h3=rT(l-sin9R)

=>

h

3 =

^Iz!Ì^iL
2
costìR

(ΒΠ 18)

Η κύρια ακτίνα καμπυλότητας, r c , επαληθεύει τη σχέση
rc sin φΓ =
Ο αδιάστατος όγκος

Dcj .
2- sin φ" νκ

VAGB

Dcj
sin(pR
=> r"c - 2
— +cp
-- )
sin(e
A
R

(ΒΠ 19)

του τμήματος της σταγόνας αριστερά του επιπέδου AB,

δίνεται από την έκφραση
V A GB( ( PR) :

sin" φ κ
2

V 2 J sin (e A +cp R )

π

~ θ Α -Φκ + - « η ( 2 θ Α + 2 φ κ ) D T

(ΒΠ 20)

Ο αδιάστατος όγκος V ^ ^ , του χώρου του θαλάμου, που περιορίζεται ανάμεσα στα
επίπεδα AB και EF, δίνεται από την έκφραση:
*ABFE

=

V^ABFE/^T

ν 2 j

=

l^.-\BFH£

_

^EFH i ^ T

[2cpR-sin(2<pR)]-y -γ\

ΒΪΙ-11

[2M/ÌJ

-sin(2^/y)] D-,

Παράρτημα ΒΠ
1 ίΌ V
V A B F E ( 9 R ) = - -^
[2φ κ -2Μ^+8Ϊη(2ν|/ ϋ )-3ΐη(2φ κ )Κ

(ΒΠ 21)

Ο αδιάστατος όγκος VDiC, του σφαιρικού τμήματος της σταγόνας στο λαιμό δίνεται
από τη σχέση
V,DIC

2

- 7 t h 3 ( 3 r T - h 3 ) *=> VDIC =1 π Γ^ίΠ.Ί ^

S 1

9

" ^ (2 + sin9 R )

(ΒΠ 22)

COS θ,;

ενώ ο αδιάστατος κυλινδρικός όγκος VEFCD, από την έκφραση
>2

ίΌ λ
^EFCD

—

π

V 2

(ΒΠ 23)

h,

Τελικά ο αδιάστατος όγκος, V°yi, της σταγόνας κλάσης η, συναρτήσει της γωνίας φι*
και των γεωμετρικών χαρακτηριστικών θαλάμου j και λαιμού i, δίνεται από την
έκφραση:
V.% ( h 2 ) = VAGB (<pR (h 2 )) + V ^ (φ κ (h I ))+ VEFCD + VDIC
D cj

D,

V 2J
1^n
De.V~

+-

2V 2 y

sin " φ R
π - θ Α -q>R +-sin(20 A +2(p R )
sin2(eA+9R).

1 (Ri
f D H i V ( l - s i n 0 R ) : /„
h., + —π

+π

-»

\ ^ J

(Β II 24)

D T [2(p R -2M/ 1J +sin(2 M / 1J )-sin(2(p R )]

2

J

ι

. . x

ρ.ης" f-L

Οταν λοιπόν είναι γνωστό το μέγεθος της σταγόνας, επιλύοντας την παραπάνω
εξίσωση ως προς φκ, με το μήκος h 2 σαν παράμετρο, μπορούμε να υπολογίσουμε τη
μία κύρια αδιάστατη ακτίνα καμπυλότητας της προϊούσας o/w-διεπιφάνειας, r c , από
την έκφραση
D CJ
FC

2

sin ΨκΟΟ
sin(9 A + (p R (h 2 ))

(ΒΠ 25)

Η παράμετρος h 2 ουσιαστικά εκφράζει τη θέση της σταγόνας ως προς τη συμβολή
θαλάμου λαιμού. Είναι εύκολο να διαπιστώσει κάποιος οτι η r c , μειώνεται μονότονα με
την αύξηση του μήκους h 2 για σταθερό όγκο σταγόνας.

Α

Το ολικό αδιάστατο μήκος της σταγόνας δίνεται από την έκφραση
Ln/ji( h 2) = r cO + cos(pr) + - ^ ( l - c o s ( p R ) + ( h 2 - h 1 ) + h ;
η οποία μετά από αντικατάσταση των φΓ, hi και h? γίνεται

ΒΙΙ-12

(ΒΠ 26)

Παράρτημα BII
Ln/A)=rc[1

+

c°s(ÖA+9 R )]+h 2
DHl l - s i n 6 R

+ ^(1-COS9R)-^DCJ-A/DCJ2-DHÌ2] +

2

(BII 27)

cos9 D

Το μήκος της σταγόνας για τις διάφορες θέσεις που εξετάζουμε αυξάνει μονότονα με
το h2.
Στη θέση h2=0, αντιστοιχεί η γωνία φ κ ο = max{(pR(h2)} και η μέση αδιάστατη
προϊούσα καμπυλότητα παίρνει την ελάχιστη τιμή της, Η ° ) | (ο δείκτης n αναφέρεται
σε σταγόνα κλάσης η, ενώ οι δείκτες j και i σε συνδυασμό θαλάμου και λαιμού,
κλάσεων j και i αντίστοιχα). Στην ίδια θέση το ολικό μήκος της σταγόνας γίνεται
ελάχιστο. Το μήκος της σταγόνας και οι μέσες καμπυλότητες της προϊούσας και της
οπισθοχωρούσας διεπιφάνειας δίνονται από τις εκφράσεις:
L Ï Ï = L ™ j i ( 0 ) = min{L°'/ji(h2)}
rc.û[l + COS(GA + (pR.0)]+ -α
^ ( l -coscp R-0 )

(BII 28)

DHÌ l - s i n 9 R
2
cos9p

H™i=H^(0)=maxKD;ji(h2)}=
1

D Τ

H

COS0,

(BII 29)

•+ •

D T /2

vCx,

1
COS0,
W- r J

(BII 30)

•+ •

DT

όπου rc,o δίνεται από την έκφραση
r

c.o

_ D cj

sin (pR 0

—

2

(BII 31)

sin(e A +(p R i 0 )

και (pR,o είναι η ρίζα της εξίσωσης
V,^=\^,(0)=V°

ίΌ λ
V

2

J

DT

sin φ κ ο
sin (0 A +cp R . o )
2

π

ο

~ θ Α -φ κ .„ +-sin(29 A +2(p R 0 )
(BII 32)

DTNR.O

+•

V 2 j

~2ψϋ

Λ—π

J

3 Ι 2 j

+sin(2v|/ ij )-sin(2(p R0 )]

il^|Bl(2+si„eR)-v°=o
COS θ ρ

Η μέση αδιάστατη καμπυλότητα της o/w-διεπιφάνειας στο λαιμό δίνεται (βλέπε
παράρτημα ΒΙΙ.4) από τις εκφράσεις:
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H

T

r = cose^a±5i

ή

DTWTi

H

j>' = —
'

DM

και παραμένει σταθερή για όλες τις θέσεις της διεπιφάνειας κατά μήκος του λαιμού.
Η μέση αδιάστατη καμπυλότητα της διεπιφάνειας στο θάλαμο (βλέπε παράρτημα
ΒΙΙ.3), δίνεται από την έκφραση
Κ

ΗΓ=^ '

+Κ

^4

cos θ
D T /2

1
·+ •

rc

cos θ
DT/2

1
•+·

rc

(BII 34)

και αυξάνεται, διότι, σύμφωνα με όσα γράφηκαν παραπάνω, η μία κύρια ακτίνα
καμπυλότητας της προϊούσας διεπιφάνειας, re, μειώνεται. Ετσι η απόλυτη τιμή της
διαφοράς πίεσης που προβλέπει ο νόμος του Laplace ανάμεσα στην οπισθοχωρούσα
και την προϊούσα διεπιφάνεια μειώνεται επίσης μονότονα.
Απο τους παραπάνω συλλογισμούς, βγαίνει το συμπέρασμα οτι η πιθανότερη θέση
παγίδευσης της σταγόνας, είναι αυτή που αντιστοιχεί στη φάση εισόδου της σταγόνας
στο λαιμό, όταν δηλαδή τα σημεία D και C συμπίπτουν με τα σημεία Ε και F και το
μήκος h2=0. Τότε, η ακτίνα καμπυλότητας ιγ·, είναι μέγιστη. Σε αυτήν τη θέση η μέση
αδιάστατη καμπυλότητα παίρνει την ελάχιστη τιμή, Η™-'- (ο δείκτης n αναφέρεται σε
σταγόνα κλάσης η, ενώ οι δείκτες j και i σε συνδυασμό θαλάμου και λαιμού, κλάσεων j
και i αντίστοιχα) και η διαφορά των τριχοειδών πιέσεων γίνεται μέγιστη, ενώ το ολικό
αδιάστατο μήκος της σταγόνας, L™^, γίνεται ελάχιστο. Η απαιτούμενη διαφορά
πίεσης για την κινητοποίηση της σταγόνας γίνεται μέγιστη. Αυτή η απαιτούμενη
διαφορά πίεσης παρέχεται από το νερό. Οταν η βαθμίδα πίεσης στο νερό είναι
σταθερή, η διαθέσιμη από το νερό διαφορά πίεσης είναι σταθερή και εξαρτάται από τη
διαφορά πίεσης στα άκρα του κελλιού jik.

Β EL 7

Προσδιορισμός της έκφρασης για το μέγιστο όγκο σταγόνας που εάετάζεται
ως προς την κινητοποίηση με διαμόρφωση τύπον I. VjI/)jkmax

Στο σχήμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται ο μέγιστος όγκος σταγόνας που μπορεί να
πάρει τη διαμόρφωση τύπου Ι σε επικείμενη κίνηση (βλέπε κεφάλαιο Β3). Οι γραμμές
επαφής των διεπιφανειών της συμπίπτουν με τη συμβολή θαλάμου κλάσης j και λαιμών
ΒΙΙ-14
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κλάσεων k και i. Η διαστασιολόγηση έγινε με χαρακτηριστικό μήκος την πλεγματική
σταθερά του δικτύου, ί . Ο λαιμός i θεωρείται οτι έχει κυκλική διατομή με υδραυλική
διάμετρο DHÌ, ώστε οι εκφράσεις για ορισμένους όγκους που θα χρειασθούν να είναι
απλούστερες.

Σχήμα ΒΠ.7 Γεωμετρικά στοιχεία για τον προσδιορισμό του μέγιστου όγκου
σταγόνας που εξετάζεται ως προς την κινητοποίηση με διαμόρφωση
τύπου Ι
Ο αδιάστατος όγκος αυτής της σταγόνας προκύπτει εύκολα εφαρμόζοντας τους
γενικούς τύπους του παρταρτήματος ΒΙΙ.6 με cpR = cpR,max = c o s ^ W ^ / D q ) . Ετσι η
έκφραση του όγκου V?I-max αυτής της σταγόνας γίνεται
wJJi.max
V
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ΒΠ.8

Προσδιορισμός της έκφρασης για τον ελάχιστο όγκο σταγόνας που εξετάζεται
ως προς την κινητοποίηση με διαμόρφωση τύπου I. v ? I m m

Στο σχήμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται το σχήμα που θα έπαιρνε μία σταγόνα που
κινείται, τη στιγμή που οι γραμμές επαφής των διεπιφανειών της θα συνέπιπταν με τη
συμβολή θαλάμου κλάσης j και λαιμού κλάσης i. Η διαστασιολόγηση έγινε με
χαρακτηριστικό μήκος την πλεγματική σταθερά του δικτύου, Ι . Ο λαιμός θεωρείται
οτι έχει κυκλική διατομή με υδραυλική διάμετρο Dm, ώστε οι εκφράσεις για
ορισμένους όγκους που θα χρειασθούν να είναι απλούστερες.

D Hi

Σχήμα BIL8 Γεωμετρικά στοιχεία για τον προσδιορισμό του ελάχιστου
όγκου σταγόνας που εξετάζεται ως προς την κινητοποίηση με
διαμόρφωση τύπου Ι
Ο αδιάστατος όγκος αυτής της σταγόνας προκύπτει εύκολα εφαρμόζοντας τους
"γενικούς τύπους του παρταρτήματος ΒΙΙ.6 με φ κ =(p R m i n =M'ÌJ
1 1

=

s

h2=0. Ετσι η έκφραση του όγκου ν™·" " αυτής της σταγόνας γίνεται
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Προσδιορισμοί: της έκφρασης για το μέγιστο όγκο σταγόνας που εξετάζεται
DU, max

ως προς την κινητοποίηση με διαμόρφωση τύπου IL Vjik

Στο σχήμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η μέγιστη δυνατή σταγόνα κατά την κίνηση
της με γραμμές επαφής εντός λαιμού σε κελλί κλάσης jik.
Η διαστασιολόγηση έγινε με χαρακτηριστικό μήκος την πλεγματική σταθερά του
δικτύου, £ . Ο λαιμός θεωρείται οτι έχει κυκλική διατομή με υδραυλική διάμετρο DHÌ,
ώστε οι εκφράσεις για ορισμένους όγκους να είναι απλούστερες.

DHi

Σχήμα ΒΙΙ.9 Γεωμετρικά στοιχεία για τον προσδιορισμό του μέγιστου όγκου
σταγόνας που εξετάζεται ως προς την κινητοποίηση με διαμόρφωση
τύπου II
Ο αδιάστατος όγκος αυτής της σταγόνας, viDII"max, δίνεται, ως άθροισμα του όγκου του
κυλίνδρου ABDC και των όγκων των δύο σφαιρικών τμημάτων ΑΕΒ και CDF, από την
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ΒΠ.10

Προσδιορισμός πίς έκφρασης για τον ελάχιστο όγκο crravóvac που εξετάζεται
ως προς την κινητοποίηση με διαμόρφωση τί>που I.

V™1'™

Στο σχήμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται το φανταστικό σχήμα που θα έπαιρνε η
ελάχιστου μεγέθους σταγόνα κατά την κίνηση της εντός λαιμού κλάσης ί, αν επρόκειτο
οι διεπιφάνειες της να διατηρούν κοινή κυκλική γραμμή επαφής, AB, με τα τοιχώματα
του λαιμού.
Α
À

D„,
θκ
Β
Σχήμα ΒΙΙ.10 Γεωμετρικά στοιχεία για τον προσδιορισμό^του ελάχιστου
όγκου σταγόνας που εξετάζεται ως προς την κινητοποίηση με
Α
διαμόρφωση τύπου II
,

Η διαστασιολόγηση έγινε με χαρακτηριστικό μήκος την πλεγματική σταθερά του
δικτύου, Ι . Ο λαιμός θεωρείται οτι έχει κυκλική διατομή με υδραυλική διάμετρο DHj.
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Ο αδιάστατος όγκος αυτής της σταγόνας, y™- , δίνεται, ως άθροισμα των όγκων
των δύο σφαιρικών τμημάτων ACB και ABD, από την έκφραση
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