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 چکیده

ای اطراف خودروها یکی از مهمترین مسائل مورد نظر های گردابهبررسی نیروهای آیرودینامیکی و جریان

تحلیل قرار  محققین بوده که هم به طور آزمایشگاهی و هم به صورت عددی و تحلیلی مورد بررسی و

یابی به کمترین گرفته شده است. یکی از مهمترین فاکتورهای مورد نظر مهندسین طراح خودرو دست

ای از درگ پس از مطالعات تولید کنندگان خودرو مشخص شد که مقدار عمده باشد.مقدار نیروی پسا می

های کنترل جدایش از روش یکیاست.  خودروها در پشت با توجه به ظهور جدایی جریان و وجود گردابه

اثر  سعی شده است تا با استفاده از روش عددی تحقیقدر این است. تولیدکننده گردابه جریان استفاده از 

بررسی و بعدی  3به صورت  "بدنه احمد" مدل استاندارد اطراف یکجریان سیال  برتولیدکننده گردابه 

 ε–kفلوئنت معادالت حاکم بر جریان به همراه مدل  برای انجام اینکار در نرم افزار انسیس .تحلیل شود

(RNGبا استفاده از شرایط مرزی مناسب حل گردیده ) اند. در این مقاله ایده گذاشتن تولیدکننده گردابه

بر روی سطح شیبدار پشت مدل در جهت بهبود ایرودینامیک اتومبیل بررسی شده است و مکان مناسب 

تولیدکننده در این تحقیق مشاهده شد که بررسی شده است. .(s=0.2, 0.33, 0.66)ن آبرای چیدمان 

اثر بسیار مطلوبی در کنترل جریان و جدایش جریان اطراف مدل احمد دارد و سبب کاهش نیروی گردابه 

 دهد کهشود. همچنین نشان میاستفاده نشده است میتولیدکننده گردابه پسا نسبت به حالتی که از 

 71حدود آن و کاهش درگ  است s=0.66 موقعیت ن تولیدکننده گردابهمایدمکان برای چ ینبهتر

 .ه استمدآدرصد بدست 

 تولیدکننده گردابه-ضریب درگ -ایرودینامیک -مدل احمدواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 محاسبه ضریب درگ است. ارتباط مستقیم درگ با سوخت و ،با اهمیت در بحث ایرودینامیکیکی از مهمترین موضوعات 

شود. هر خودرو برای حرکت همواره با نیرویی از جانب های فسیلی باعث اهمیت درگ میافزایش بار محیط زیستی از سوخت

در  برای کاهش ان کارهای عددی و تجربی بسیاری انجام شده است. سیال )هوا( رو برو است این همان نیروی درگ است.

های پیشین تا به امروز صورت گرفته است و تحقیقات زیادی از سال ضمینه ایرودینامیک و کاهش درگ خودرو مطالعات و

 گردد.بعضی از این تحقیقات که در راستای اهداف مقاله حاضر بوده ارائه می .پیشرفت قابل قبولی بدست امده است

مدل را پیشنهاد بهترین  ترین وبرای بررسی جریان پیچیده در اطراف خودرو شناخته شده 7891احمد و همکارانش در سال 

در  .(Ahmed et al., 1984) و ارزیابی قرار دادند بررسی را مورد های مختلفسپس جریان پشت مدل را در زاویه, کردند

چنیا و همکارانش ورتکس دستانداز شکل در پایان سقف یک ماشین برای دو نوع مختلف ماشین هاچ بک و سدان  3173سال 

. تجزیه و تحلیل (Chheniya et al., 2013) ایی جریان در عقب، مورد آزمایش قرار دادندانداختن جد و به منظور به تاخیر

برای به تاخیر انداختن جدایی جریان ورتکس . ایرودینامیکی برای مدل سدان و هاچ بک را در گمبیت و فلوئنت انجام دادند

گیرد را استفاده کردند و اثرات مثبت و ه قرار میدستاندار شکل که در هواپیما برای جلوگیری از جدایش جریان مورد استفاد

بررسی کردند از آنجا که این اثرات بستگی به شکل و اندازه در سقف خودرو بهینه  نمودند. همچنین آنها محاسبهرا منفی 

دریافتند سازی شده است مشخص شد که ارتفاع بهینه از ورتکس تقریبا معادل ضخامت الیه مرزی است. بر اساس مطالعه آنها 

کند که استفاده از ورتکس ضرایب تایید می CFD  تجزیه و تحلیل که ورتکس دلتا بال شکل موثرتر از دستانداز شکل است.

 وان و کتز سطح توزیع فشار و گردابه پشت ورتکس را در یک مدل عمومی در 3171دهد. در سال درگ و لیفت را کاهش می

ها مورد آزمایش قرار دادند ک ورتکس ایرفول شکل را برای نشان دادن اثر گردابهتونل باد مورد مطالعه قرار دادند. ی

(Wijdeven et al., 2014) همچنین زاویه حمله وسایل نقلیه را مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند استفاده از .

 مفید است. تولیدکننده گردابه

در تولیدکننده گردابه فشاردینامیکی، ضریب برآ و پسا با و بدون گوپال و سنتیل کومار تغییرضریب فشار،  3173در سال 

گیری اثر تغییر بدنه خودرو، آزمایش تونل درجه بررسی کردند و برای اندازه 31 درجه و 71 درجه، 71 های زاویه انحرافزاویه

 ,.Gopal and Senthilkumar et al)انجام دادند  های مختلفاز وسیله نقلیه را با سرعت 7171 باد با مدل کوچک

توان با استفاده از تولید کننده نها نشان داد که یک بهبود بزرگ از کاهش نیروی درگ آیرودینامیکی میآ. پژوهش (2012

 گردابه بدست آورد.

ف مدل بر روی جریان اطراتولیدکننده گردابه افزار انسیس و فلوئنت به شبیه سازی عددی اثر در این تحقیق با استفاده از نرم

است. در این تحقیق ابتدا به بررسی استقالل حل از شبکه و اعتبار سنجی نتایج حاصل با نتایج معتبر احمد پرداخته شده

 هایتولیدکنندهبر کاهش درگ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. تولیدکننده گردابه موجود پرداخته شده و در نهایت اثر 

ی متفاوت در قسمت انتهای مدل احمد که دارای شیب است مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و را در سه موقعیت مکان گردابه

 بدست آمده است.گردابه  هایتولیدکنندهبهترین چیدمان و موقعیت برای 

 معادالت حاکم
 شود:صورت زیر بیان میناپذیر بهشده برای جریان تراکمگیریاستوکس متوسط-معادالت ناویر
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چگالی و  ρ، امiسرعت متوسط در جهت  iUکه در آن، 
jiuu  های رینولدزی استت. معادلته مومنتتوم حتاوی سته معرف تنش

-مولفه مجهول تنش رینولدزی است، لذا سیستم معادالت فوق کامل نیست و بایستی با استفاده از مدل آشفتگی مناسب تتنش

های رینولدزی از سازی جریان آشفته غیرلزج و همچنین محاسبه تنشمحاسبه شوند. در این تحقیق، برای مدل های رینولدزی

 کند:صورت زیر مدل میای ویسکوزیته حالت آشفته را بهاست. این مدل دو معادلهاستفاده شده k-εمدل آشفتگی 
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که یکتی  k-εاند. مدل سکوزیته حالت آشفته براساس نرخ تولید و استهالک آشفتگی بیان شدهطور که نشان داده شد، ویهمان

ای بودن این مدل بدان معناست کته شتامل هاست.دو معادلهترین این مدلای آشفتگی است، یکی از رایجمعادله-های دواز مدل

ای اثراتی مانند دهد که یک مدل دو معادلهین اجازه میدو معادله انتقال اضافی برای نشان دادن خواص آشفتگی جریان است. ا

است. متغیر دوم انتقتال در  kانتقال گرما و انتشار انرژی متالطم را به حساب آورد. اولین متغیر انتقال انرژی جنبشی آشفتگی، 

ه متغیتر اول، انترژی در کند، در حالی کتاست. این متغیر است که مقیاس آشفتگی را تعیین می εاین مورد استهالک آشفتگی 

 گردد: صورت زیر تعریف می( به( و نرخ استهالک )kکند. معادالت انتقال برای انرژی سینماتیکی )آشفتگی را تعیین می
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رود و برای انتقال خواص سازی آشفتگی جریان به کار میباشد که برای شبیهای میهای دو معادلهیکی از مدل مدل 

باشد. در این مدل دو معادله انتقال آشفتگی توسط جریان متوسط و نفوذ و نیز برای تولید و استهالک آشفتگی مفید می

شود. حل می و دیگری برای نرخ استهالک انرژی آشفتگی  ی آشفتگی ای(، یکی برای انرژی جنبش)معادله دیفرانسیل پاره

باشد. به و معادله انرژی جنبشی جریان مغشوش می 1ای تقریب بوزینسگهای دو معادلهنقطه آغاز این مدل و تقریباً تمام مدل

متوسط، این معادالت نیز به صورت و فرم معادالت متوسط  منظور سهولت حل معادالت مدل آشفتگی به همراه معادالت جریان

 گردد.ارائه می

 استفاده شده است. SIMPLEبرای گسسته سازی معادالت از روش مرتبه دو و برای همبسته کردن فشار و سرعت ازالگوریتم 

 باشد:کلیات روند حل در الگوریتم سیمپل به صورت ذیل قابل بیان می

 و تعیین شرایط مرزی. ار و سرعت تخمین اولیه میدان فش -7

 با حل معادله ممنتوم. های ستاره دار بدست آوردن سرعت -3

 .  حل معادله تصحیح فشار  -3

دار هتای ستتارهاز روابتط تصتحیح سترعت و برابتر قترار دادن سترعت های میدان سترعت محاسبه مولفه -1

 با این مقادیر جدید. 

 .از رابطه  بدست آوردن میدان فشار  -1

 . های غیر دقیق حل معادله انرژی و بدست آوردن دما با استفاده از سرعت -6

 بازگشت به مرحله دوم و تکرار مراحل فوق تا نیل به همگرایی مناسب. -1

 منه حلرسم نمودارهای مورد نیاز در دا -9

 

 شرایط مرزی:

از دو شرط مرزی  ،در سرعت پایین و در محدوده تراکم ناپذیر است تحقیقسازی جریان حول خودرو در این نجایی که شبیهآاز 

بکار گرفته شده که  های مختلف احمدمدلاین دو شرط مرزی برای  سرعت در ورودی و فشار در خروجی استفاده شده است.

ن اطمینان آبا نتایج تجربی مقایسه و از دقت  (Giuseppe, 2013)و در مراجع دیگر  ت آمده استنتایج نسبتا خوبی بدس

میدان حل ست. در این شکل بخش ورودی در شکل نام گذاری شرایط مرزی یکی از مراجع نشان داده شده ا حاصل شده است.

و پایین شرط مرزی دیواره بدون لغزش را  شرط مرزی سرعت در ورودی و صحفه خروجی فشار خروجی مرزی دارد. اما باال

 باشد.متر بر ثانیه می 22دارد. همچنین سرعت ورودی 

                                                           
1Boussinesq 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 (Giuseppe, 2013) احمد مدل دامنه محاسباتی برای تحلیل جریان بر روی: 1شکل 

 

 بررسی نتایج

باشد روی سطح المان میمییلیون  1.5سازمان است که دارای حدودا شبکه تولید شده در اطراف مدل احمد یک شبکه بی

 .امده است 2های بوجود امده که تصاویر انها در شکل مدل نیز مطابق شکل الیه مرزی ایجاد کردیم برای هر یک از شبکه

حل عددی را مستقل از شبکه  ،تحلیل عددی مجزایی انجام گردید تا برای ادامه محاسبات و بدست اوردن نتایج معتبر

ینان بتوان گفت تغییرات بوجود امده تنها ناشی از فیزیک جریان خواهد بود. نتایج بدست امده برای محاسباتی دانست و با اطم

ها خطای بیشتری را دارد اما با ریزتر امده است. مشاهده شد که شبکه اول نسبت به سایر شبکه 1درگ کل خودرو در جدول 

است کمترین خطا  1405222ترین مقدار خود رسیده است. درحالتی که تعداد المان به شدن شبکه این مقدار خطا به کم

. در سازی عددی و بررسی جریا اطراف مدل احمد استفاده شده استبندی برای ادامه سبیهه بنابراین از این شبکهمشاهده شد

روی سطوح مرزی نشان داده شده است. همچنین های تولید شده شود تصاویر مربوط به المانورده میآهایی که در ادامه شکل

های محاسباتی در پشت مدل نشان داده شده است. این تراکم برای تخمین دقیق گردابه ها بوجود شکل مربوط به تراکم المان

 باشد.می در اطراف مدلامده 

 
Grid_1 

 
Grid_2 
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Grid_3 

 
Grid_4 

 تحقیق : نمایی از چهار شبکه محاسباتی در این2شکل 

 شبکه محاسباتی تحلیل شده: 4: مشخصات 1جدول 

CD (EXP) 

Ahmed (1984) & 

Aider (2010) 

CD Cell-number  

0.315 

.2070 378000 Grid-1 

.2897 700000 Grid-2 

.3078 1000000 Grid-3 

.3190 1475000 Grid-4 

 

 حل عددی نتایج

اعتبار سنجی را با استفاده از مدل معروف بدنه احمد که بسیار  مطالعهاین های حل عددی بایستی اعتبار سنجی شوند در روش

. در اکثر مراجع از این مدل برای شده استاورده  3شبیه به مدل واقعی خودرو است انجام دادیم ابعاد این مدل در شکل 

جدایش  . زیرا یک مدل حجیم بوده وشودهای تونل باد به منظور ارتقا ایرودینامیک خودرو استفاده میمطالعات عددی و تست

 .باشدمیمدل  شبیه به اینهای پشت خودرو بسیار جریان

 شود در بخش انتهایی خودرو صحفه شیبداری وجود دارد که به )اسلنت( معروف است.مشاهده می 3همان طور که در شکل 

 صفحه با برای مقایسه با نتایج تجربی از یقتحقنقش بسیار زیادی در کاهش یا افزایش درگ خودرو دارد. در این  این صفحه

 .شده استبدنه احمد استفاده در انتهای پشت  31زاویه 
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 (Aider, 2010): ابعاد مدل احمد 3شکل 

و در مدل سازی انجام شده  شدهبرای شروع عملیات محاسباتی ابتدا مدل برای ایجاد شبکه محاسباتی وارد محیط انسیس 

نتایج بدست امده از  زیرا شده است،سازی ها نیز شبیهشبیه به مدل احمد بادی باشد و حتی پایهتمام جزییات  شده کهسعی 

مشابه باشد تا اختالف بین  جزئیاتهمه تقریبا بهتر است که  شده بنابراینحل عددی با نتایج بدست امده از تونل باد مقایسه 

شود در پشت مدل حساس ترین قسمتی که دیده می سازی.نتایج حل عددی و تجربی تنها ناشی از روش حل باشد نه مدل 

 افتد.ها در این قسمت اتفاق میها و جدایش جریاناست چرا که در بخش شیبدار پشت خودرو شدیدترین گردابه

 در ابتدا برای بررسی و صحت نتایج عددی، نتایج حاصل با نتایج عددی و تجربی موجود در مراجع معتبر مقایسه شده است. در

شود مقادیر طور که مشاهده میدهد. هماننتایج مقایسه ضریب پسا را برای حل حاضر با نتایج موجود نشان می 3جدول 

افزار مورد بدست آمده از حل حاضر به نتایج عددی و تجربی موجود بسیار نزدیک بوده که نشان دهنده این امر است که نرم

 حول خودرو احمد را داراست.  تحلیل جریان آیرودینامیکی بلیتاستفاده قا

 

 : مقایسه نتایج ضریب پسا بدست آمده از حل حاضر با نتایج عددی و تجربی معتبر موجود2جدول 

 U=20 (m/s) 

Present study 0.319 

Ahmed (1984) & Aider (2010) 0.315 

 تولید کننده گردابه استفاده شده:

نشان داده شده است  4جریان در این تحقیق ذوزنقه ای شکل است که در شکل استفاده شده برای کنترل  تولیدکننده گردابه

درجه و طول پایین  (α= )60زاویه مولدهای ورتکس  و (h= ) 085.( و ارتفاع L= )01.و طول  (= )02.الندا و ابعاد آن: 

.004( =aw) 008. و طول باال( =cwاست ) (Aider, 2010). 
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 (Aider, 2010) مورد استفاده در این تحقیق تولیدکننده گردابه: ابعاد و مشخصات هندسی 4ل شک

 در پشت مدل احمد ای در فواصل مختلفهای گردابهتولیدکنندهاثر قرارگیری 

ت در سرع =S 66/2و  3/2، 2/2در سه مقطع  های گردابهیا تولیدکننده در این بخش اثر محل قرارگیری مولدهای ورتکس

شده است تا  نشان داده مدل احمد اطرافهای مختلفی از جریان . در ادامه شکل(5)شکل  اندمتر بر ثانیه مقایسه شده 22

 .خواننده درک بهتری از رفتار جریان داشته باشد

 

 (s=0.2,0.33,0.66های گردابه بر روی مدل احمد )های استفاده از تولیدکننده: مکان5شکل 
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دهد. خطوط جریان ایجاد شده در ای شکل را در قالب خطوط جریان نشان میل قرارگیری مولدهای گردابهتاثیر مح 6شکل 

شود که در پشت خودرو دو گردابه در خالف در این شکل مشاهده می متر بر ثانیه اورده شده است. 22پشت مدل برای سرعت 

ن عبوری از سقف بوجود امده به مراتب کوچکتر از گردابه دوم گردابه اول که از جریا ید.آجهت هم در حرکت هستند بوجود می

ینده با تغییر شکل سطوح پشت آتوان در به عنوان یک پیشنهاد می. باشدکه از جریان جانبی کنار خودرو بوجود امده می

 رو را بهینه سازی کرد.تری تبدیل شود شکل خودها از بین برود یا به گردابه کوچکای که یکی از این گردابهخودرو به گونه

شود که اند باعث میقرار داده شده 66/2شود هنگامی که مولدهای ورتکس در مکان طور که مشاهده میعالوه بر این، همان

تری به پایین دست حرکت نماید. در واقع، مولدهای ای اطراف مدل تا حد زیادی از بین برود و جریان یکنواختجریان گردابه

-های ریز و کوچک از جدایش جریان در اطراف مدل جلوگیری کرده و باعث کوچک شدن جریان گردابهاد گردابهورتکس با ایج

شوند. یکی از مهمترین عوامل افزایش درگ و درنتیجه افزایش مصرف سوخت، ایجاد جدایش جریان و ای اطراف مدل می

شود؛ در واقع مولدهای ورتکس با یز و سر و صدا نیز میای اطراف جسم شده و همچنین سبب افزایش نوافزایش جریان گردابه

 شوند.ای موجب کاهش نیروی درگ و درنتیجه سبب کاهش مصرف سوخت میکنترل جریان و کاهش جریان گردابه

 

 

از  وت(ا: مقایسه خطوط جریان در اطراف مدل احمد برا دو حالت مختلف با/بدون مولد ورتکس )با مولد ورتکس در سه مکان متف6شکل 

 نمای جانبی
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ای اطراف مدل دهد. در این شکل جریان گردابهدار مدل احمد نشان میای را در انتهای سطح شیبجریان گردابه 0شکل 

احمد را برای دو حالت مختلف با و بدون مولد ورتکس با هم مقایسه شده است که برای حالتی که از مولد ورتکس استفاده 

گردد که استفاده متر بر ثانیه مقایسه شده است. با توجه به نتایج مشاهده می 22نیز با هم در سرعت شده است اثر مکان آنها 

طور که نمای باالی شکل نشان شود. همانای و جدایش جریان اطراف جسم میاز مولدهای ورتکس سبب کاهش جریان گردابه

ای و جدایش جریان شت مدل شده و از رشد جریان گردابهای در پدهد مولدهای ورتکس سبب کاهش اندازه جریان گردابهمی

کند. عالوه بر این همانطور که در باال نیز ذکر گردید، مولدهای ورتکس با کاهش و کنترل جریان در اطراف مدل جلوگیری می

از مهمترین دهد که یکی شود. عالوه بر این این شکل نشان میباعث کاهش نیروی پسا و در نتیجه کاهش مصرف سوخت می

ترین چیدمان و موقعیت برای آنهاست، که بر اساس نتایج بدست عوامل در اثرگذاری مولدهای ورتکس به دست آوردن بهینه

 باشد. شیب انتهای مدل احمد می =S 66/2آمده بهترین موقعیت برای مولدهای ورتکس در مکان 

 

 

 گیری تولید کننده گردابه در فواصل مختلف از نما باالها در پشت مدل و اثر قرار : مقایسه قدرت گردابه7شکل 

 

ضریب پسا برای مدل احمد در حاالت مختلف با مولد ورتکس )در سه مکان متفاوت( و مدل بدون مولد ورتکس با  3در جدول 

ضور مولد طور که در باال نیز ذکر شد و نتایج جریان سه بعدی اطراف مدل مشاهده گردید، حهم مقایسه شده است. همان
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شود. عالوه ای اطراف مدل و کاهش جدایش جریان و در نهایت باعث کاهش نیروی پسا میورتکس باعث کاهش جریان چردابه

باشد که دارای کمترین مقدار می =S 66/1ترین مکان مولدهای ورتکس در مکان گردد که کمترین و بهینهبر این مشاهده می

 گردد.درصد( و در نتیجه کمترین مصرف سوخت در این موقعیت حاصل می 71د ضریب پسا )کاهش نیروی پسا در حدو

 
 : مقایسه ضریب درگ بدست آمده در سه موقعیت متفاوت مولدهای ورتکس در انتهای مدل احمد3جدول 

velocity vortex position CD 

20 m/s 

S=0.2 0.34 

S=0.33 0.2941 

S=0.66 0.291 

No vortex generator 0.319 

 

 گیرینتیجه
ن آیرودینامیکی آعملکرد نیروی پسای یک اتوموبیل را کاهش پسای  های جریان وتوان هدف از بررسی میدانبه طور کلی می

توان مناطقی را که باعث افزایش و توزیع فشار می های ایجاد شده در اطراف اتوموبیلگردابه با مشاهده خطوط جریان و. دانست

های کاهش پسا استفاده از یکی از روش .هایی برای کاهش پسا ارائه نمودنها روشآبا توجه به  یدا کرده ومی گردند پ پسا

ای بر جریان اطراف مدل احمد و بررسی و تحلیل اثر مولدهای گردابه تحقیقهدف اصلی این باشد. ای میمولدهای گردابه

با  شد.باافزار انسیس فلوئنت میدر نرم تحلیل عددیه که با استفاده از ای بودیافتن نقطه بهینه محل قرارگیری مولدهای گردابه

ای اطراف مدل، کنترل جدایش جریان ای باعث کاهش جریان گردابهتوجه به نتایج مشاهده شد که استفاده از مولدهای گردابه

-ترین مکان مولدهای گردابهبهینهشود. عالوه بر این، شود که در نتیجه سبب کاهش مصرف سوخت میو کاهش نیروی پسا می

درصد نیروی پسا را کاهش داده  10باشد که حدود انتهای پشت مدل احمد می =S 66/2ای، قراگیری مولدهای در مکان 

 است.
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