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چکیده
بررسـی  . هـا هسـتند  بدنـه زیردریـایی  مانند بدنه هواپیماها و بدنه اصلی وسایل متحرك مختلفیاجسام تقارن محوري تشکیل دهنده

، مورد توجه محققین زیادي بوده تا به صورت آزمایشـگاهی یـا   به عنوان یک جسم تقارن محوريزیرسطحیهاي جریان اطراف یک ویژگی
یـک روش مناسـب بـراي    سزایی در عملکرد آن دارندي در اطراف بدنه زیردریایی تاثیر باههاي گردابانجری. عددي به این مهم دست یابند

عدد رینولدز بر الیه مرزي تشکیل شده و مولد ورتکسدر این تحقیق اثر .اي، استفاده از مولدهاي ورتکس استکاهش اثرات جریان گردابه
ها و توزیع سـرعت در  بدین منظور در امتداد بدنه مدل منحنی. به صورت تجربی در تونل باد مادون صوت بررسی شده استدر امتداد بدنه 

ـ  هـا در زوایـاي حملـه    گیـري تمـام انـدازه  . گیـري شـده اسـت   دازهنقاط و مقاطع مختلف طولی مدل با استفاده از جریان سنج سیم داغ ان
10⁰≤α≤0⁰ 6105.0,1د رینولدزاعداوRe استفاده از مولدهاي ورتکس باعـث کـاهش   دهد که بررسی نتایج نشان می.انجام شده است=´

هـاي آزمایشـگاهی موجـود    مقایسه نتایج سرعت الیه مـرزي بـا داده  . شودمیجریان اطراف مدلکنترل و اندازه ابعاد گردابه ،قدرت گردابه
.ددهنهاي تحقیق حاضر را نشان میيگیرصحت اندازه

.ايجریان سنج سیم داغ، تونل باد، جریان گردابهمولد ورتکس،زیردریایی،:کلمات کلیدي

مقدمه-1
وسیله زیرسطحی به شکل یک جسم خط جریانی، مورد توجه محققین زیادي بوده تا هاي جریان اطراف یک بررسی ویژگی

هایی مانند نوع و محل گذار و جدایش الیه مرزي، پدیده ویژگی. به صورت آزمایشگاهی یا عددي به این مهم دست یابند
. ]1[بررسی شده استهاي جانبی یک وسیله زیرسطحیهاي مختلف تشکیل شده در اطراف بدنه و قسمتشناسی گردابه

مطالعه ویک یک وسیله مدل زیرسطحی از نظر اثرات توربوالنس و الیه هاي برشی نیز توسط محققین زیادي مورد توجه قرار 
هایی به صورت آزمایشگاهی در تونل آب در این تحقیقات مقادیر سرعت، فشار و تنش سطح در اطراف چنین مدل. گرفته است
شبیه سازي جریان اطراف بدنه یک مدل زیرسطحی به طور مکرر در تونل بادهاي مختلف دنیا . شده استگیري یا باد اندازه

ها نقش به هاي حوضچه کشش و تونل آب همیشه در پیشرفت زیردریاییها در کنار آزمایشاین آزمایش. انجام شده است
هاي بررسی الیه مرزي بر روي سطح مدل. باشدانجام میسزایی داشته و هم اکنون نیز در مراکز تحقیقاتی معتبر دنیا در حال 

هاي انتهایی مدل حتی به دهد که ارتفاع الیه مرزي در قسمتخط جریانی تقارن محوري، توسط محققین گذشته نشان می
مرزي تاثیر هاي الیه تواند بر ویژگیدر چنین حالتی، انحناي مدل در راستاي عرضی می. رسداندازه شعاع موضعی مدل نیز می
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در زوایاي حمله باال تحت تاثیر ) صفحه تقارن مدل در زاویه حمله(همچنین میدان جریان در صفحه تقارن عمودي . گذار باشد
].2[مرزي ایجاد شده بر روي این صفحه تقارن را دو بعدي فرض کرد توان الیهدر نتیجه می. جریان عرضی قرار ندارد
میدان جریان را بر روي صفحه تقارن یک جسم خط جریانی تقارن محوري در ] 4[و بیک و پاتل] 3[رمپریان و همکاران 

در این تحقیق توزیع فشار روي سطح و داخل الیه مرزي و همچنین منحنی سرعت و . بررسی کردند15°زاویه حمله 
x/L≤2/0≥8/0ات تنها در بازه نتایج بردارهاي سرعت این تحقیق. گیري شدهاي الیه مرزي بر روي سطح مدل اندازهاغتشاش

نتایج رمپریان و همکاران . اندهاي نگهدارنده مدل قرار داشتهقابل اطمینان هستند زیرا نتایج خارج از این بازه تحت تاثیر سیم
نده نشان ده] 4[نتایج پاتل و بیک .مرزي وجود دارددهد که بین میدان جریان ویسکوز و غیرویسکوز تداخل الیهنشان می] 3[

.هاي الیه مرزي هستندتاثیر همگرایی و واگرایی جریان خارجی بر توربوالنس و ویژگی
هاي رینولدز را در قست انتهایی یک مدل زیرسطحی هاي فشار، سرعت، تنش اصطکاکی و تنشگیرياندازه] 5[هوانگ و لیو 

کنترلی قرار گرفته در انتهاي مدل را بر میدان جریان نتایج این تحقیق تاثیر سطوح . اندتقارن محوري در تونل باد انجام داده
قات یاي مهم هستند که تمامی تحقنتایج این تحقیق به اندازه. الیه مرزي انتهاي مدل و ناحیه دنباله مدل تعیین کرده است

.اندون با این نتایج مقایسه شدهتا اکن) عددي و تجربی(انجام شده 
یـک  مـانوري عملیـات هنگـام درشـده ایجـاد گردابـه عرضـی، مهمتـرین  جریـان جدایشاثردرشدهتشکیلهايگردابه

کمتر درفشارمکانایندرشود،میمشخصعرضیفشاریک گرادیانباجریانعرضیجدایش. شوندمیزیرسطحی محسوب
در ایـن  . شـد خواهـد تشـکیل بدنـه رويبـر ممانونیرویکدر نتیجهوشودمیمقایسهبادموافقسمتبامخالف بادسمت

هـاي مختلفـی را بـراي کـاهش     آنهـا روش . انـد راستا، برخی از محققین در زمینه کاهش جدایش عرضی مطالعاتی را انجام داده
یـک روش مرسـوم جهـت کـاهش جـدایش جریـان       . انـد جدایش عرضی و در نتیجه کاهش پسا در جسم زیرسطحی ارائه کرده

او نشـان داد کـه   ]. 7[بیـان شـد   1947هوم مولدهاي ورتکس در ابتدا توسـط تیلـور در سـال    مف. استفاده از مولد ورتکس است
دهنـد و  هاي کوچک، مومنتوم را در راستاي جریان افزایش میهاي ایجاد شده در انتهاي جریان توسط ردیفی از پلیتورتیسیته

هت نشان دادن اثرات مولدهاي ورتکس بـه عنـوان   هاي زیادي جسپس آزمایش. شوندبنابراین باعث تاخیر در پدیده جدایش می
الیه مرزي آشفته توسعه داده شـده روي یـک   1960اسچوباور و اسپانگن برگ در سال . کننده جریان انجام گرفتوسایل کنترل

اي ورتکس مطالعه آنها نشان داد که استفاده از مولده]. 8[صفحه تخت در گرادیان فشارهاي معکوس را مورد مطالعه قرار دادند 
.شوند که گرادیان فشار معکوس کاهش یابدسبب آمیختن جریان با مومنتوم باال با الیه مرزي شده و باعث می

صورت تجربی در تونل آب مورد مطالعه و بررسی قـرار  اثر مولدهاي ورتکس را روي جریان عرضی به] 9[وتزل و سیمپسون 
-هـا از تکنیـک مرئـی   در این آزمایش. مولد به شکل بال دلتا استفاده نمودندآنها براي کاهش جریان عرضی از یک سري . دادند

سازي نشان داد، هنگـامی کـه مولـدهاي ورتکـس روي سـطح بدنـه مـدل        مطالعه مرئی. سازي بوسیله روغن استفاده شده است
در کنترل جدایش جریان، همچنین نتایج آنها نشان داد که . زیرسطحی نصب شده بود، جدایش اولیه تا حد زیادي کاهش یافت

. بدنه مدل زیرسطحی که مولدهاي ورتکس روي آن نصب است بسیار موثرتر از حالتی است که مدل بدون مولد ورتکـس باشـد  
آید، به علـت  وجود میاي بزرگی که در اثر مانور یاو مدل زیرسطحی بهطور کلی، نتایج آنها نشان داد که ناحیه جدایش گردابهبه

.تکس روي سطح مدل حذف شده استوجود مولد ور
از آنها. کردندبررسیبادتونلدرتجربیصورتبهرامدل زیردریایییکفشاريپسايکاهشنحوه] 10[همکارانوفرخی

از تکنیکهاآزمایشایندر. کردنداستفادهزیردریاییمدلیکروي سطحهوشمند بروجهیچهارورتکسسري مولدهايیک
بدون مولدزیردریاییمدلبدنهرويبرسازيمرئیهايکه آزمایشزمانی. استشدهاستفادهروغنوسیلهسازي بهمرئی

جدایشناحیهو یکشودمیدیدهبرجکپشتدرقويخیلیايگردابهیک جدایشکهانددادهنشاننتایجانجام شد،ورتکس
سطحرويثابتمولدهاي ورتکساینکهازبعد. شودمیتشکیلبدنهزیردریایی رويدمقسمتدربزرگ نیزبعديسه

.استشدهحذفبزرگايگردابهجدایشناحیهکهدادآنها نشاننتایجنصب شدند،زیردریایی
اطالعات بسیار خوبی در مورد میدان جریان بر روي یک جسـم در اختیـار طـراح و    و کانتور جریانسرعت الیه مرزيتوزیع 
.دنشوآن جسم بسیار مفید واقع مییا هیدرودینامیکی ین اطالعات جهت بهینه کردن شکل آیرودینامیکی ا. دنگذارسازنده می
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هاي خط جریانی تقارن محوري معمـوال  سازي تجربی جریان اطراف مدلدهد که جهت شبیهمرور کارهاي گذشته نشان می
اي را تر و کنترل شـده ها تونل باد جریان هواي یکنواختدر بین این روش. از تونل باد، آب یا حوضچه کشش استفاده شده است

هـاي  گیري در هوا نسبت به آب باعـث شـده تـا آزمـایش    هاي اندازههمچنین تنوع بیشتر سیستم. کنددر اطراف مدل ایجاد می
.تحقیق حاضر در تونل باد انجام شوند

که نتایج محـدودي از آن  )سابوفبه نام (سطحی رمدل زییک روي سطح منحنی الیه مرزي کانتور جریان و تحقیق در این 
حملـه  زاویـه  دودر هـاي الیـه مـرزي    بـر منحنـی  رینولـدز  مولد ورتکس و عدد سپس اثر . در دسترس است، مقایسه شده است

66د رینولدز اعدادر α=0و 10°مختلف 101,105.0Re . اندانجام شده=´´

هاآزمایشتجهیزات آزمایشگاهی و نحوه انجام 
این تونل باد داراي . اندشدهانجامهاي این تحقیق در تونل باد مدار بسته دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان تمامی آزمایش
25/0هـاي  با شدت اغتشاشm/s30و حداکثر سرعت جریان هوا در داخل اتاق آزمون این تونل باد Kw32حداکثر توان فن 

بـوده و داراي دو پنجـره از   mm700و طـول آن  mm2280×370تونل بـاد داراي سـطح مقطـع    اتاق آزمون این . درصد است
.جنس شیشه پلکسی شفاف است

David(که اولین بار توسط پژوهشـکده دیویـد تیلـور    )SUBOFF(در این تحقیق از یک مدل زیردریایی به نام سابوف 
Taylor( استفاده شده است]11[طراحی شد ،) بـا  و هم بـا حضـور برجـک   هاي جانبیبدون قسمترا هم مدلاین . )1شکل

مـدل از جـنس   . به عنوان مدل اصـلی در نظـر گرفتـه شـده اسـت     =mm80Dو ماکزیمم قطر با طول=mm687Lطول
. اندساخته شدهmm5/0±سی با دقت انآلومینیوم و بوسیله دستگاه سی

به شکل سیم نـازك  ) تریپ استریپ(باالتر بر روي سطح مدل از زبري مصنوعی سازي الیه مرزي با عدد رینولدز جهت شبیه
. اي اسـتفاده شـده اسـت   بر روي سطح دماغه به صورت دایـره ) داراي زبري ذاتی(بدین منظور از سیم گیتار . استفاده شده است

mm6/0یـک سـیم گیتـار بـه قطـر      براي این منظور . انتخاب اندازه و مکان تریپ استریپ بر اساس کارهاي گذشته بوده است
مکان و نحوه نصب تریـپ اسـتریپ بـر روي دماغـه     2در شکل . گیردقرار می] 12و 5/0X/L=]5براي دماغه سابوف در مکان 

.نشان داده شده استسابوف
مکـانیزم  هاي مدل در مانور پـیچ و یـاو یـک    جهت قرارگیري مدل زیردریایی در داخل اتاق آزمون و همچنین انجام آزمایش

در شـکل  شماتیکی از نحوه اسقرار مدل در زاویه حمله و3در شکل . نگهدارنده و زاویه دهنده مدل طراحی و ساخته شده است
قسمت اصلی این نگهدارنده که از یک لولـه آهنـی تشـکیل شـده اسـت وزن مـدل را       . شودمکانیزم زاویه دهنده آن دیده می4

مکـانیزم  . شـود اي شکل بزرگی که در قسمت انتهایی آن قرار دارد بر روي زمین مستقر میکند و بوسیله صفحه دایرهتحمل می
ضریب انسداد مدل بعالوه پایه نگهدارنده آن در اتاق آزمـون تونـل بـاد در    .شودزاویه پیچ بوسیله تغییر طول یک اهرم انجام می

.است% 9/4زاویه صفر برابر 

مرزيالیهگیري سرعت تجهیزات و نحوه اندازه

این پراب که سنسور جریان سنج . استفاده شده استپراب یک بعدي جریان سنج سیم داغگیري الیه مرزي ازبراي اندازه
) بدون حضور مدل(ها در همین زاویه در اتاق آزمون سیم داغ به دو پایه نوك آن جوش داده شده است، قبل از انجام آزمایش

.شودیاستفاده مmm01/0با دقت ايب از دستگاه انتقال دهنده سه مولفهجهت حرکت پرا. کالیبره شده است
رنگ با ضخامت خیلی مرزي، ابتدا سطح مدل با یک چسب نواري بیگیري سرعت الیههاي اندازهبه منظور انجام آزمایش

جریان سنج سیم داغ و سطح ناچیز پوشانده شده است تا در نزدیکی سطح مدل، از انتقال حرارت و الکتریسیته بین سنسور 
هاي سنسور کامال به شد که پایهیک میداي به سطح مدل نزسپس سنسور جریان سنج سیم داغ به اندازه. مدل کاسته شود

سپس اولین . شودالبته حرکت پراب در نزدیکی سطح به حدي کم است که باعث سوختن پراب نمی. چسبیدندسطح مدل می
هاي این شیآزماتمامی . در نظر گرفته شده است) فاصله سنسور از نوك پراب(مشخص ا یک فاصلهبرداري برابر بدادهمکان 
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مورد نظرهايد رینولدز بر اساس طول مدل و سرعتاعدا. شده استانجامm/s16و m/s8هايتحقیق در سرعت
66 101,105.0Re کننده پراب ساخت شرکت فراسنجش صبا دستگاه جریان سنج سیم داغ و دستگاه جابجا . باشدمی=´´

.هستند

بدون متعلقاتمنحنی مدل سابوف :1شکل

مکان تریپ استریپ بر روي سطح دماغه:2شکل

نحوه قرار گیري مدل داخل اتاق آزمون تونل باد در زاویه حمله:3شکل

بوسیله مکانیزم زاویه دهنده) چپ(زاویه یاو و نحوه تغییر ) راست(شماتیکی از نحوه تغییر زاویه پیچ : 4شکل 

بررسی و تحلیل نتایج-3

در این تحقیق اثر زاویه حمله و عدد رینولدز بر توزیع سرعت الیه مرزي و جریان اطراف مدل روي وجه باالیی مدل در دو 
مرزي با ها، نتایج توزیع الیهگیريدر ابتدا به منظور بررسی صحت اندازه. زاویه حمله و عدد رینولدز مختلف بررسی شده است

.نتایج موجود مقایسه شده است
براي . سرعت، نتایج این تحقیق بر روي مدل سابوف با نتایج گذشته مقایسه شده استگیريبه منظور بررسی دقت اندازه

در ] 5[هوانگ و همکاران . تمرزي از نتایج حاصل از تحقیقات پژوهشکده دیوید تیلور استفاده شده اساعتبار سنجی نتایج الیه
/9.0(مرزي بر روي سطح مدل سابوف را در قسمت پاشنه مدل گیري الیههاي اندازهپژوهشکده دیوید تیلور آزمایش ³LX ( در

61014Reز عدد رینولد /9.0سطح بدنه مدل سابوف در مکان يبر رويمرزهیالیمنحن5در شکل . اندانجام داده=´ ³LX

-براي بی. ا نتایج هوانگ و همکاران مقایسه شده استحاضر و بقیتحقجینتاهمچنین . حمله صفر مشخص شده استهیدر زاو
و جهت بی بعد سازي سرعت در R0و شعاع محلی مدل RMAXبعد کردن فاصله عمودي از دو پارامتر شعاع ماکزیمم مدل 

هاي این تحقیق، سرعت مرجع همان سرعت لبه الیه در آزمایش. استفاده شده استU0از سرعت مرجع UXراستاي محور 
سرعت مرجع سرعت جریان آزاد داخل اتاق آزمون ] 5[هاي هوانگ و همکاران گیرياما در اندازه. است) Ue=U0یعنی (مرزي 
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/75.0در مکان  ³LXخوانی خوبی بین نتایج این تحقیق و نتایج هوانگ مشاهده هم. است که مقدار آن نیز مشخص نیست
U0ناشی از اختالف سرعت مرجع RMAX/(Y-R0)≤5هاي باالي الیه مرزي علت وجود اختالف در نتایج در بخش. شودمی

دهد که حضور تریپ استریپ بر روي ها، نشان میف اعداد رینولدز آزمایشبه طور کلی مقایسه نتایج با توجه به اختال. است
.هاي تحقیق حاضر باعث افزایش عدد رینولدز نتایج شده استسطح دماغه مدل زیردریایی در آزمایش

/9.0منحنی الیه مرزي بر روي سطح بدنه مدل سابوف در مکان : 5شکل  ³LX در زاویه حمله صفرحاصل از نتایج تحقیق حاضر و
]5[مقایسه با نتایج هوانگ و همکاران 

گیري سرعت در اندازه. شوداي سرعت پرداخته میهاي لحظهگیري دادهحال، به بررسی حداکثر خطاي موجود در اندازه
آنالوگ به هايت مربوط به سیگنالاي خطاهایی از قبیل خطاي کالیبراسیون، خطاي پردازش منحنی، عدم قطعیلحظه

با ]. 12[دیجیتال، خطاي ناشی از قرار گرفتن موقعیت پراب و خطاي ناشی از دما و تغییرات رطوبت و فشار محیط وجود دارد 
.باشددرصد می1/4اي گیري سرعت لحظهدر نظر گرفتن تمام عوامل ذکر شده حداکثر خطاي اندازه

0°مقایسه پروفیل سرعت الیه مرزي براي مدل سابوف بدون متعلقات در رینولدزهاي مختلف و زاویه حمله :6شکل 
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10°مقایسه پروفیل سرعت الیه مرزي براي مدل سابوف بدون متعلقات در رینولدزهاي مختلف و زاویه حمله :7شکل 

6101Reدر رینولدز مقایسه کانتورهاي جریان براي مدل سابوف بدون متعلقات:8شکل  0°و مقاطع مختلف و زاویه حمله =´
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6101Reمقایسه کانتورهاي جریان براي مدل سابوف بدون متعلقات در رینولدز :9شکل  10°و مقاطع مختلف و زاویه حمله =´

پروفیل الیه مرزي تشکیل شده بر روي سطح مدل زیرسطحی سابوف بـدون متعلقـات، بـه ترتیـب در     7و 6هاي در شکل
هاي مختلف با استفاده از سـرعت  هاي سرعت در مکاندر هر شکل منحنی. نشان داده شده است=10α°و =0α°زاویه حمله 

ارتفاع الیه مرزي جهت بهتر مشخص شدن نحوه رشد الیه مرزي در امتداد بدنه مـدل  . اندبی بعد شده) Ve(خارج از الیه مرزي 
یابنـد و ایـن   هاي سرعت الیه مرزي در امتداد مدل افزایش مـی با افزایش زاویه حمله پروفیل. بر حسب میلیمتر رسم شده است

شود بـا افـزایش عـدد    طور که مشاهده میاین، همانعالوه بر. شوداي در اطراف مدل میامر درواقع سبب افزایش جریان گردابه
بررسـی  . شـود رینولدز جریان روي سطح بیشتر مغشوش شده و موجب افزایش و رشد ضخامت الیه مرزي روي سطح مدل مـی 

. آیددهد که با افزایش زاویه حمله جدایش جریان روي سطح مدل بوجود میاین نتایج نشان می
6101Reدرجـه و در عـدد رینولـدز    10و 0ریان اطراف مدل سابوف را در زاویاي حمله کانتورهاي ج9و 8هاي شکل ´=

-طور که در باال اشاره گردید با حرکت از قسمت دماغه مدل به سمت پاشنه یا انتهاي مدل جریان گردابـه همان. دهندنشان می
عـالوه بـر ایـن، افـزایش زاویـه      . گردداي روي سطح مدل میگردابهاي اطراف مدل رشد کرده و سبب جدایش و افزایش جریان 

اي بیشتر در اطراف مدل نسبت به حالتی که مدل زاویه حمله کمتـري دارد،  حمله موجب رشد الیه مرزي و رشد جریان گردابه
.شده است
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6101Reمقایسه پروفیل سرعت الیه مرزي براي مدل سابوف براي دو حالت با مولدورتکس و بدون مولدرتکس در رینولدز : 10شکل  ´=

10°و زاویه حمله 

6101Reمقایسه کانتورهاي جریان براي مدل سابوف با حضور برجک در رینولدز :11شکل  و مقاطع مختلف=´
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6101Reدر رینولدز و مولدورتکسمقایسه کانتورهاي جریان براي مدل سابوف با حضور برجک:12شکل  و مقاطع مختلف=´

مقایسه پروفیل سرعت الیه مرزي را براي مدل سابوف در دو حالت مختلف یکی مدل سابوف با برجک و دیگري 10شکل 
6101Reو عدد رینولدز 10°مدل سابف با برجک و ملد ورتکس در زاویه حمله  طور که مشاهده همان. دهدرا نشان می=´

ها و جریان جدا شده از سطح هاي کوچک در الیه مرزي از رشد و توسعه گردابهشود مولدهاي ورتکس با ایجاد ورتیسیتهمی
کانتورهاي جریان را در مقاطع 12و 11شکل . گردددر واقع مولد ورتکس باعث کنترل الیه مرزي می. کندجلوگیري می

طور که نمایان است با حرکت از همان. دهدمختلف براي دو حالت مدل بدون مولد ورتکس و مدل با مولد ورتکس را نشان می
اي پشت برجک با کند و همچنین از اثرات جریان گردابهاي رشد پیدا میقسمت دماغه به سمت پاشنه مدل جریان گردابه

طور که عالوه بر این، همان. رودشود و بطور کامل در انتهاي مدل اثرات جریان برجک از بین میسمت پاشنه کم میحرکت به
کند و باعث کاهش جریان جدا شده از سطح مدل اي جلوگیري میشود مولدهاي ورتکس از رشد جریان گردابهمشاهده می

هاي عرضی هاي کوچک از رشد الیه مرزي و رشد و بزرگ شدن گردابهدر واقع مولدهاي ورتکس با ایجاد ورتیسیته. شودمی
یعنی در واقع مولدهاي ورتکس با کنترل جریان و جلوگیري از جریان جدا شده از سطح موجب . کنداطراف مدل جلوگیري می

پروانه و همچنین با تري به سمت پروانه زیردریایی حرکت کند که این امر سبب افزایش راندمانشود که جریان یکنواختمی
.شودهاي عرضی موجب کاهش پسا میکاهش گردابه

گیرينتیجه-3

بـر روي یـک   و کانتورهاي جریـان اطـراف  هاي الیه مرزيبر منحنیزاویه حمله و عدد رینولدز رويدر تحقیق حاضر تاثیر 
66(و دو عدد رینولـدز مختلـف   )α=0و 10°(زاویه حمله مختلفدومدل خط جریانی تقارن محوري در  101,105.0Re ´´= (

انتورهاي جریان اطراف مدل کهاي سرعت و بررسی نتایج منحنی.انجام شده استمادن صوتبصورت آزمایشگاهی در تونل باد
اطـراف مـدل   اي دردهد که هم افزایش عدد رینولدز و هم افزایش زاویه حمله موجب رشد الیه مرزي و جریان گردابهنشان می

اي موجب افزایش جریان مغشوش و جدا شده از سطح مدل شده و باعث افزایش جریان گردابـه این افزایش، همچنین . گرددمی
-عالوه بر این، با حرکت از دماغه مدل به سمت پاشنه یا انتهاي مدل جریان گردابه. ندوشها در امتداد مدل میو رشد ورتیسیته

عالوه بر این، در این تحقیق اثر اسـتفاده از مولـدهاي   .یابدشد کرده و شدت آشفتگی نیز افزایش میاي و جدا شده روي مدل ر
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گیري با جریان سنج سـیم داغ نشـان   بررسی نتایج حاصل از اندازه. بررسی گردیدورتکس بر روي جریان اطراف مدل سابوف نیز 
:دهد کهمی
ü10⁰حمله زوایايدر α ≥ در اثر استفاده از مولد جریانسمت پاشنه آن، مقدار جدایشبهبا حرکت از دماغه مدل

یابد، به عبارت دیگر استفاده از مولد ورتکس باعث کاهش جدایش عرضی روي سطح شده و در نتیجه ورتکس کاهش می
.گیردناحیه کمتري از سطح زیرسطحی در منطقه گردابه پشت قرار می

üن، استفاده از مولد ورتکس سبب کاهش اندازه جدایش اولیه و اندازه گردابه با حرکت از قسمت میانی مدل تا انتهاي آ
.روي سطح بدنه زیرسطحی شده است

üشودحضور برجک بر روي بدنه سبب ایجاد گردابه نعل اسبی روي بدنه در محل اتصال برجک به بدنه می.
üشودهاي عرضی میهاي نعل اسبی و گردابهحضور مولدهاي ورتکس روي بدنه سبب کاهش گردابه.
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