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Проблемът за характера на двиъ:ението на вискозен флуид в 

тороида.~rни тръби представлява голям интерес както за теорията 

така и за практиката. Наличието на кривина в тръбите води до 

поява на центробежни сили, които от своя страна пораждат вто

рично течение, нор~ално на основното течение по направление на 

оста. Това в определени ситуации ;в. оди до някои преимущества 

на изrqJивените пред правите тръби. Така например, вторичното 

течение в сеченията на кривите тръби често се използува като 

полезен механизъм за увеличаване скоростите на транспортира~е 

на ф.~уидни частици къu стените на тръбите, за ускоряване на 

топлообменните процеси и намаляване поляризацията на концен

трацията. 

Тороидалните тръби се използуват и за увеличаване на ма

~ообменната скорост в мембранните кръвни оксигенатори и из

куствените бъбреци, имат голямо п,ило~ение в химическите ре

актори, рr:шетната техника и др. Ва:r.:но прилоzение на теченията 

в тороида.~rни тръби е и моделирането на биологични обеI,ти. За 

разлика от ин:s:енерните задачи, където главният проблем е да 

се определят хидродинаr.шчните загуби в зависимост от кривина

та на тръбата, при биомеханичните модели е необходm~а пъ.тrна 

информация за разпределението на скоростите. Въз основа на 

поведението на флуид в тороидална тръба са направени модели 

на течението на кръвта в кръвоносната система. 

Първите експериментални изследвания върху проблема са 

направени от Гриндлей и Ги6сон [ 1] , а пърэото теоритично 
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изследване е направено от Ди~н [2,3J. Ton показа, че хидро
динамичното подобие на течението зависи ca\lo от един безраз

мерен параметър К =2 R.e Cj{_1 където R.e е числото на РеМнолдс, 
а.- радиуса на тръбата, а L- радиуса на rq,:ивината на тора. 
Физичесr<ият см:исъл на този безразмерен параметър е свързан с 
отношението на центробеzните към вискозните сили. Процесът на 

преминаване към нап~~но развито течение в тороидмни тръби с 

:кръгово сечение от началното течение в прави тръби е бил 

изучен от Хауторн [ 4] • Баруа [ 5 ] дава асимптотично реше
ние на задачата за началния участък на движението на флуид в 

крива тръба за голе:ми числа на Диt!н. Олсон [ 6] изследва ек
спериuентално началния участък на движението на флуид в крива 

тръба. В [ 7 ] Синг, използува~ки метода на срастване на 
асm~птотическите разположения прави анализ на входния участък 

на ~rечение в тороидмна тръба при постоянен пулсиращ гради

ент на налягането. Тази работа е пряко свързана с иоделирав:е 

движението на кръвта в аортата. 

Има и редица работи върху напълно развити течения на 

несвиваем вискозен флуид в тороидмни тръби. Трусдел и Адлер 

[ 8 ] извършват числено решаване на У})авненията на Навие
Стокс за течение на флуид в тороидална тръба, но тяхния чис

лен метод става неустоnчив при De> 200. ИзползуваМки съответ
но релаксационен метод и метод на Гаус-ЗаV.дел, Аустин [ 9] и 
Гриnнспен [ 10] получават също числени решения на уравнение
то на Навие-Стокс за движение на флуид в тороидална тръба за 

големи числа на Дийн. Подобрение на резултатите в работа [1 О] 
е дадено от Колинс и Денис в [ 11 ] • 

В настоящата работа тази задача се решава като се изпол

зува метода на променливите направления и метода на дробните 

стъпки [ 12 ] , което води до някои преииущес'l'ва в численото 
решаване. Техниката, прило:ж:ена в [ 13] се използува като е 
направена корекция на граничяи'l'е условия за вихъра посред

ством метода на долната релакс4ация. 
Да разгледаме течение на вискозен флуид в тороидална 

тръба с :кръгово напречно сечение. Нека е дадена тороидална 

координатна система /rt, ~, 0 / / фиг.1 / 1 където L е радиу
сът на кривината на тора и а.. е радиусът на сечението на 
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тора. Уравненията на Навие-Стокс, записани пqсредствоu функци

ята на тока '1/, вихъра 3 в напречното сечение и надлъжната 

компонент~на скоростта 'у./ ~ат вида: 'v/ '2 

1/ J + (( 13i,l-~t-J )+ i (riw~s;~~ + w~ uis.~ )=i ~
2 v 3 

2/ V 21f'= -3 

3/ ~ +-€ (~i_Jr-~i·r )= De f f r},/wt-Cost 
Тук l)e=4R.ev2a/L1 Е2=~7Lй.ш I j3=2V/dw, където De е модифицирано
то число на Ди~н, \v' е характерна надлъжна скорост, У е 1сине

матичния вискозитет и ц) е честотата на синусоидалното колеба

ние на налягането. Г:оадиент ът на налягането има вида: -i0 ( ~) =-<q + WФ (os~-l 

Тази система от три частни диференциални уравнения се peI!j,aвa 

при гранични условия W = 't1 = ~i =-О при 'L= 1 и условие 
за ограниченост на решението при tt.= О. 

3а намиране на скоростните профили за напълно развито те

чение на вискозен несвиваеu флуид с постоянен градиент на наля

гането -,}е ( 1) = G:; се извършва решаване на горната систе-
ма частни диференциални уравнения, като се използува метода 

на установяване на решенията. Уравнението на функцията на 

тока заменяме с уравнението: 

4/ ~ = \] 2
1./-'+3 

ТъИ като граничните условия са стационарни, то при '{; ~ оо 

/ т.е. итерационен параметър без определен физичесю!! смисъл / 

решението на последното уравнение клони към решението на 

уравнението, Rоето ни интересува. Поне~е уравненията на Навие

Стокс са нелинеИни, то за да мо~е да се приложи метода на 

променливите направления на~-напред извършваме линеаризация 

на уравненията. Да обозначим с 3 !L) , 'f' 1i> , 'v./ 1 i) с·ъответно 
стоИностите на вихъра, функцията на тока и надлъжната коuпо

нента на скоростта на L -тата итерация. Тогава линеаризираните 
уравнения на Навие-Стокс записваме във вида: . 

/ 
'д31;~~ f.."(1qj:m1J1;,~ 'o:f':1 ~ 1i+-o) _ 1.( 1 .н;,9y.1ti,('. ,.11;1 Эv,/1'/_ tп) 

5 'оГ rz., 'ё,7, 'ё}~е 'и-е oz '1. ,z.w· 'O'f ..>•иl() + w 'Qtp os"' = 
. = .1. 82\7 2 3< •+1! 

'Jlf1l•~1I '1;,2'f'ti+f) 3tiHI J. Г 
6/ vt = V t · 
7/ ~ - "-1.(Ёl:t;+oaw1;+_!!, 'J'fJ';:пaw1,+11) = De + i. р,2 V.2.wr,+11+ Cos. t 

'ё> i:: 'Z. cJ'l 'дlf' 'д'f c)Z 2. r 
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По-нататъ:к дис:кретизацилта на вече линеаризираните уравнения 

извърmваuе по схемата, дадена в [ 13 ] • Поради естеството на 
задачата фун:кциите IJ.I и 3 са антисю.rетричнп относно оста Ох, 

а W е симетрична / фиг. 1 /. 

у 
L 

Фиг. 1 

репава в област, зададена в полярни 110:р__адt това зе..r;ачата се 

координати ~ е t о, fl) 

3('1.>~)=-3(<i,-I{)) , 
3 (7.-,0)=0, 3(7:.,П)=О 

\f'('I.,0)=O, \fl(tz1 П)=O. За 

, 't Е. [. о, 1] • От това, че 

3('tJ П-lf)= -3('!.,'P-n) следва, че 

• За "У по.ч:учаваме аналог:v.чяо: 

~-::.0 при ч:~= 0,п. 
W "' "аме • ~ - О при '"== П и ··· - • 1)7 - у 'l,. -

По такъв начин ДИСIЧ)етизираните гранични условил могат 

да се запишат във вида: 

8/ 3L,1 = 3~,w = 31,j =О, i'.:,1 = 't'~,ц =-~1.j 
9/ 'wt-i,j = О 1 't1мJ= О 

УслNн1ето ~1=0 при 'l.=1 1 записано с точност до втори поря
дък дава: 

1 О/ - 3 '-У l'l,j t 4 lfM-t ,j -'+'м-2.,j = 0 

Тъt Еато 't'м,j= О получазаме, че: 
11/ 'YM-1,j-: 1/4 4"м-2 1 j 
За вю:ъuа 3 използуваме услоRието: 

•. - 12. 
1 2/ "3 1" ,J - - h1. \f' ~-1 ,j 
Това г~::, аш:чпо :,'словv.е, обаче, внася яеустоt1ч1шост в чt!слеяия 

мето,r; при голе1rг. ч::!сла на .r:иnн, за r:ова то се модифицира с 

мето,r;а на долната рела,-:саr:;,ия: 
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Фиг. 2 

Фиг.3 

w -

De=2000 
'fmax= f4/t3 
Wто.х-=231!,ОЗ 

De=2200 

'fmax= {J,08 

Wmax-==252,39 
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13/3 111 • 11 =w, 2 Чl,н,j +{1-W11°?/~ 1 

М 1J h1. 'дv./ M,J 
От условието 'c)iz.=0 за !р=fl_получаваме: 

14/ - ':)W,, l!i-' -+ 4 W2 ,1J_:_.i - W3 , Y.z.-1 = О 
?JW.,_ .,_ 

а от условието 6ie""O q>и ((1=0 и ({)=n съответно получаве.ме: 
15/ -3 W;,1-J-+ 4 w,,1-н - \J;,,J-1 == о 

- 3 W;,1 -t-4,vl;,2 - W;,~ -=-О 

Равенството 15 / затваря системата от гранични условия. Алгеб
ричната система от лине~ни уравнения се решава с метода на 

прогонRата. Поради абсолютната устоt!чивост на факторизираните 

схе,нr, в:s.r:то поRазват получен1'!те резултати, така приложения 

метод дава много добри възможности за изследване на тези 

про6лечи. 

На фиг.2 и фиг.3 са дадени :нривите на еднаRвите сто~нос

ти на функцията на тоr:а и надлъ~ната компонента на СF.оростта 

съответно при числа на ДиМн 2000 и 2200. 
НаRрая ще отбеле:s:юя, че 11етодът на установязането с при

ложената допълн1'!телна тех.ниRа 11оже да се използува с успех 

Rакто при динамични задачи в разчития и началния участъR на 

тороидални тръби с -кръгово сечение, така и при топло-масооб

меа:нl! з~дачи. 
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