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چكيده 
در اين پژوهش، به بررسي رفتار جريان در اطراف يك سيلندر مربعي با 

منظور، يك بدين . هاي تجربي و عددي پرداخته شده استاستفاده از روش
 400گالس داراي طول يسيلندر با سطح مقطع مربعي از جنس پلكس

متر در تونل باد در عدد رينولدز ميلي 15متر و ضلعي به طول ميلي
و زواياي حمله ) بر اساس طول ضلع سيلندر و سرعت جريان آزاد( 13200

-و با استفاده از تكنيكدرجه مورد آزمايش قرار گرفته  45 و 30، 15، 0
هاي موجود، به بررسي ضرايب پساي اين مدل در حاالت مختلف پرداخته 

گيري سرعت و شدت اغتشاشات، از دستگاه به منظور اندازه. شده است
. بعدي استفاده شده استسيم داغ به همراه يك پراب يك سنجانيجر

آمده با نتايج ديگران دقت قابل  به دستمقايسه نتايج تجربي و عددي 
دهد كه در زاويه آمده نشان مي به دستنتايج . دهدنشان ميقبولي را 

درجه نسبت به سه زاويه انتخابي ديگر، كمترين ضريب درگ را  15حمله 
 .خواهيم داشت

دنباله سيلندر  – زاويه حمله – سنج سيم داغجريان :كليدي يهاواژه
 ضريب برآ –ضريب پسا  –هاي بزرگ سازي گردابهشبيه –مربعي 

 
 مقدمه

. مطالعه قرارگرفته است بررسي آئروديناميك سيلندر از صدسال قبل مورد
تراكم اطراف يك سيلندر از مسائل كالسيك مكانيك جريان لزج غيرقابل
رود و عليرغم هندسه ساده سيلندر، در حقيقت، جريان سياالت بشمار مي

 بخصوص در اعداد رينولدز باال كه حل عددي. حول آن بسيار پيچيده است
رو هنوز هم فهم  اين از. آيندآساني به دست نمي معادالت حركت به

به خاطر ارتباط اين . نياز است تجربي و توصيفي جريان حول سيلندر مورد
موضوع با مسائل مهندسي و اهميت فهم اساسي جريان سيال، تحقيقات 

هاي هندسي با شكلآزمايشگاهي و عددي جريان عبوري از سيلندر 
با توجه به . رودحوزه فعال و پويا براي محققان بشمار مي ، يكمختلف
ساله بررسي جريان حول سيلندر، هنوز هم تعيين درست  100قدمت 

بنابراين . باشدنيروي پسا يكي از مسائل اساسي در جريان حول سيلندر مي
سازي ها و شبيهبراي مسائل آئروديناميك سيلندر نياز به انجام آزمايش

گذار رثيأدنباله سيلندر ت يهامشخصهعوامل متعددي بر . دباشعددي مي
 ، نسبت انسداد]1[ ثير عدد رينولدزأتوان به تهستند كه از آن جمله مي

، نسبت ديد، زبري سطح، ابعاد صفحات انتهايي نگهدارنده سيلندر، ]2[
و زاويه  ]3[سيلندر  ياهلبه، شكل ]3[ ميزان اغتشاشات جريان ورودي

. سيلندر را نام برد ]4[حمله 
تاكنون مطالعات تجربي و عددي بسياري بر روي جريان حول 

سيلندر با مقطع مربعي انجام گرفته است و اين مقوله از موضوعات مهم و 
. باشديمجالب توجه براي محققين 

نه چندان دور، محققين مختلفي، جريان حول اجسام  يهاگذشتهاز 
و نتايج خود را با سازي كرده متقارن و نامتقارن را به صورت عددي شبيه

دنباله  ]Okajima( ]5( اوكاجيما. اندنتايج تجربي ديگران مقايسه نموده
را در بازه وسيعي از اعداد  چهارگوشجريان عبوري از استوانه با مقطع 

وي با استفاده از كانال آب و تونل باد . تجربي بررسي نمود طوربهرينولدز 
تأثير عدد  ]5[اوكاجيما . ز نمودكها تمربر موضوع فركانس تشكيل گردابه

را بر عدد استروهال  چهارگوشز و نسبت پهنا به ارتفاع استوانه رينولد
و الگوي جريان نشان ) مربوط به فركانس تشكيل گردابه بعديبپارامتر (

. داد
و همكارانش حل عددي به روش  ]Grigoriadis( ]6( گري گورياديس

بزرگ را براي جريان عبوري از روي استوانه با  هايگردابه يسازهيشب
بررسي و نتايج خود را با نتايج  22000مقطع مربعي در عدد رينولدز 

و همكارانش به  ]Cheng( ]7( همچنين چنگ. تجربي مقايسه نمودند
بولتزمن جريان حول يك استوانه مربعي شكل  –كمك روش عددي لتيك 

. ارائه دادند 200تا  50را با فرض دو بعدي بودن جريان در رينولدزهاي 
-و نرخ برشي را روي تشكيل گردابه در تحقيقاتشان آثار عدد رينولدز هاآن

. ها و نيروي پسا بررسي كردند
به بررسي عددي جريان  همكارانشو  ]Sohankar( ]8( سوهانكار

پرداختند و با مقادير  22000حول سيلندر مربعي براي عدد رينولدز 
در  ]Lee( ]9( لي. تجربي مقايسه كردند و به نتايج مطلوبي رسيدند

تحقيق خود به بررسي اثرات چرخش سيلندر مربعي بر روي ميدان فشار 
 )Hasan( حسن. پرداخت 180000متوسط و نوساني در عدد رينولدز 

مطالعات تجربي بر روي جريان حول سيلندر مربعي شكل در زواياي  ]10[
از تحقيقات كاملي كه . پرداخت 43000تا  6700مختلف و عدد رينولدز 

 به تحقيق تامورا انتويمبراي دنباله سيلندر مربعي ارائه شده است 
)Tamura( ]3[ وي در اين تحقيق به بررسي . و همكارانش اشاره كرد

درجه و  45تا  0حمله  يهاهيزاوآزمايشگاهي دنباله سيلندر مربعي در 
وي . بررسي اثرات اغتشاشات جريان ورودي به سيلندر پرداخته است

سيلندر مربعي را در پارامترهاي دنباله مورد  يهالبهشكل  ريتأثهمچنين 
. بررسي قرار داده است

براي  LESاز روش  ]Bergeles (]11(و برگلز ) Bouris(بوريس 
ايزوكا . اندههاي نوساني در پشت استوانه مربعي استفاده كردمطالعه گردابه

)Iizuka (]12[  و همكاران جريان اطراف استوانه مربعي را با استفاده از
. اندمورد مطالعه قرار داده يدوبعدبه صورت  شبكه ريزهاي ديناميكي مدل
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نيز جريان آشفته بر روي استوانه  ]Vanka (]13(و وانكا ) Wang(وانگ 
در هيچ . سازي كردندشبيه LESمربعي را در اعداد رينولدز باال به روش 

يك از تحقيقات منتشر شده به بررسي اثر تغيير زاويه حمله استوانه مربعي 
سازي بيهبر روي پارامترهاي جريان از جمله ضرايب برآ و پسا به روش ش

جريان بر  ]Norberg (]14(نوربرگ . هاي بزرگ پرداخته نشده استگردابه
 30000تا  4000هاي چهارگوش را در محدوده اعداد رينولدز روي استوانه

نتايج كار . به صورت تجربي بررسي كرده استو در زواياي حمله متفاوت 
نوربرگ براي اعتبارسنجي نتايج تحقيق فعلي مورد استفاده قرار گرفته 

به بررسي  يامقالهدر  ]Fueyo (]15( ويفو ) Ochoa(اوچوا البته . است
 ي بزرگهاگردابه يسازهيشب جريان در پشت استوانه مربعي به روش

پرداختند، در اين بررسي نتايج حاصل براي ضريب پسا، ضريب برآ و 
 .ارائه شد 21400در پشت استوانه مربعي در رينولدز  هاگردابه

بررسي تجربي و عددي جريان آشفته در اطراف  هدف از مقاله حاضر
منظور، از دستگاه بدين . باشداستوانه مربعي در زواياي حمله مختلف مي

 LESسازي جريان به روش شبيه سنج سيم داغ وتونل باد و جريان
عدد  سبات در چهار زاويه حمله متفاوت دراين محا. استفاده شده است

روديناميكي به دست آمده آئانجام شده و مقادير ضرايب  13200رينولدز 
حمله صفر  يهاودر ابتدا بررسي جريان بر روي استوانه مربعي در ز. است

 45و  30، 15درجه انجام شده و سپس به استوانه مربعي زواياي حمله 
همچنين . مقادير مورد نظر محاسبه شده است درجه داده شده است و

ي نوساني در پشت استوانه مربعي بررسي هاگردابهثير زاويه حمله بر روي أت
محققان آمده از مقاله حاضر با نتايج تجربي ديگر  به دستنتايج . شده است

 .مقايسه شده است تا ميزان تطابق و دقت محاسبات مشخص شود
 

 تجهيزات آزمايشگاهي
گيري سرعت سنج سيم داغ يكي از ابزارهاي اصلي اندازهدستگاه سرعت

هاي منحصر به فرد اين با توجه به ويژگي. باشداي جريان سيال ميلحظه
هاي ترين كاربرد آن انجام آزمايش جريانترين و عمدهاصلي دستگاه،

سنج استفاده شده در اين تحقيق از نوع سرعت. باشدآشفته گاز و يا هوا مي
گيري سرعت متوسط، اغتشاشات و باشد كه توانايي اندازهمي دما ثابت

تونل باد . هاي خارج شونده از پشت سيلندر را داردفركانس گردابه
فاده در اين آزمايش از نوع مدارباز و دمشي بوده كه داراي اتاقك مورداست

 40متر، عرض سانتي 168آزمايشي از جنس پلكسي گالس با طول 
 2و  1هاي به ترتيب در شكل .باشدمتر ميسانتي 40متر و ارتفاع سانتي

سرعت  .نماي شماتيكي از تونل باد و مقطع آزمون نشان داده شده است
متر بر  30تا  0از  توانيمبا كنترل دور فن تعبيه شده در آن،  تونل باد را

متر بر ثانيه  8-28ثانيه تغيير داد كه البته در عمل در محدوده سرعت 
در اين تحقيق سرعت جريان سيال . به نتايج درستي دست يافت توانيم

 خصوصًابا توجه به مشخصات تونل باد . متر بر ثانيه انتخاب شده است 15
براي اين  محفظه آزمايش آن، حداكثر اغتشاشات اسمي جريان آزاد

 هاشيآزمااستفاده شده در اين  يبعدكيپراب  .درصد است 1/0دستگاه 
براي . باشديمميكرومتر  5و قطر  متريليم 25/1داراي سنسوري به طول 

و با  متريليم 01/0حركت پراب در نقاط مختلف از يك مكانيزم با دقت 
 يافزارنرماين مكانيزم به كمك . جه آزادي استفاده شده استسه در

مكانيزم . باشديمپراب قابل ثبت  يالحظهكنترل شده و اطالعات موقعيت 
تا  اندشدهتونل باد نصب  يهاهيپامستقل از  ياجداگانههاي فوق براي قاب

 ارتعاشات احتمالي بدنه تونل باد به مكانيزم جابجا كننده پراب منتقل
استوانه انتخاب شده در اين  .افزايش يابد يبرداردادهنگردد و كيفيت 

ها از جنس پلكسي گالس بوده و در نتيجه اثرات زبري سطح در آزمايش

 400و طول سيلندر  متريليم 15طول ضلع استوانه . شودينمنتايج وارد 
. انتخاب شده است متريليم

)در تحقيق حاضر با توجه به طول ضلع سيلندر  )h mm=15  و
)ارتفاع دهانه كانال  )H mm= )و طول سيلندر  400 )L mm= 400 

 6/26و  0375/0ها به ترتيب نسبت انسداد و نسبت شكل در اين آزمايش
ت ديد باعث تغييراتي در افزايش نسبت انسداد و نسب. شوديمتعيين 

براي جلوگيري از اين  هاشيآزمادر . شوديمدنباله سيلندر  يهامشخصه
 25و نسبت ديد را بيشتر از  05/0تغييرات نسبت انسداد را كمتر از 

، از اين رو مقدار نسبت انسداد و نسبت ديد در اين تحقيق رنديگيم
. آمده ندارد به دستتأثيري بر روي نتايج 

 
 عددي يسازمدل
و غير دائم،  يبعدسهعددي انجام شده در اين تحقيق در حالت  يسازمدل

معادالت ناويراستوكس نقطه . فلوئنت صورت پذيرفته است افزارنرمتوسط 
شكل  بر اساس LESروش . سازي جريان آشفته استشروع براي هر شبيه

-وشته مياستوكس است كه به صورت زير ن فيلتر شده معادالت ناوير-
: شوند
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بر روي  ،يبعدسهدر حالت ) 2(و ) 1(فيلتر معادالت  با اعمال

سرعت فيلتر شده  يهامؤلفهمعادالت ناويراستوكس، معادالت زير براي 
iu ديآيم به دست: 
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. شونديمبه صورت تعريف  

iعبارت  jij i ju u u uτ =  كنندهانيبتنش مقياس زير شبكه ايست و  −
 يبر رو )كه بايد مدل شوند(كوچك  يهااسيمقسرعت  يهامؤلفهاثر 

 بايد و باشديم )قابل حل هستند(بزرگ  يهااسيمق سرعت يهامؤلفه
بودن ترم  يرخطيغناشي از  ijτدر عبارات رياضي، ترم . مدل شود

)جابجايي  )i j

j

u u
x

∂

∂
. باشديم 

a ياشبكهمقياس زير  يتانسورها
ijτتعداد . نياز به مدل كردن دارد

پيشنهاد شده است  ياشبكه ريزمقياس  يهاتنشبراي  هامدلزيادي از 
لزجت گردابي با استفاده از فرضيه باسينسك محاسبه  هاآنكه در اكثر 

به دو گروه  توانديملزجت استفاده شده در مهندسي  يهامدل. شوديم
گروه اول مدل اسماگورينسكي با استفاده از لزجت گردابي  .شود ميتقس

ديناميكي  يهامدلدومين گروه . ثابت براي تمام دامنه جريان است
هستند كه در آن لزجت گردابي بر طبق خصوصيات موضعي جريان 
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در تحقيق حاضر از مدل اسماگورينسكي به منظور تحليل  .شوديممحاسبه 
 .يج استفاده شده استنتا

 120×80×40تعداد نقاط شبكه برابرشده  بكار گرفتهدر روش عددي 
 .است

بعد بنابراين گام زماني بي؛ است 0015/0مقدار گام زماني نيز برابر 
.برابر  /t t U H∗∆ = ∆ =0 سرعت جريان آزاد  Uكه در آن  است 3

شود به به علت اينكه محاسبات در چهار زاويه حمله انجام مي. سيال است
كه  ميباشيم يبندشبكههمين دليل براي انجام محاسبات نيازمند چهار 

حمله صفر درجه نشان داده شده است  براي زاويه يبندشبكه 3در شكل 
ط مرزي به اين صورت و شراي يبندشبكهكه براي سه زاويه حمله ديگر نيز 

 .باشديم
در اين . از اهميت زيادي برخوردار است LESشرايط مرزي در روش 

هندسه شرط مرزي ورودي به صورت سرعت ثابت و شرط مرزي خروجي 

 به اين ترتيب از رابطه. در نظر گرفته شده است افتهيتوسعه
oulet

u
x
∂

=
∂

0

 يهاوارهيدشرط مرزي تقارن براي . در خروجي استفاده گرديده است
پاييني و بااليي و شرط مرزي ديواره جلويي و عقبي پريوديك لحاظ شده 

در معادله اندازه حركت شرط . است تا از ميزان محاسبات كاسته شود
به عبارت ديگر . م ديوارها در نظر گرفته شده استمرزي عدم لغزش در تما

 .مماس بر ديواره برابر صفر قرار داده شده استسرعت 
 

 بحث و نتايج
در اين تحقيق به بررسي اثرات زاويه حمله بر روي رفتار جريان در اطراف 

بر اساس طول ( 13200يك استوانه با سطح مقطع مربعي در عدد رينولدز 
گيري با اندازه. پرداخته شده است) ضلع سيلندر و سرعت جريان آزاد

هاي سرعت و نوسانات آن در مقاطعي قبل و بعد از مدل و با استفاده مؤلفه
از اصل بقاء مومنتوم سيال در گذر از جسم، ضريب پساي مدل در هر 

 .حالت محاسبه شده است
استفاده  توانيم) 6(و ) 5(ضريب پسا از روابط تجربي براي محاسبه 

 .نمود

)5( 
( )

d

u u u dy
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−
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)، )6(كه در رابطه  )q u v wρ= + +2 2 21
ارتفاع مقطع : yو  2

)ي بردارداده )mm  وL :قطر سيلندر ( )mmباشديم. 
. اثرات اغتشاشات جريان محاسبه نگرديده است) 5(در رابطه 

ي را در دورترين برداردادهبراي استفاده از اين رابطه بايد محل  جهيدرنت
زيرا در فواصل نزديك سيلندر شدت ؛ فاصله از سيلندر انتخاب كنيم

آوردن ضريب  به دستاغتشاشات زياد بوده و استفاده از اين رابطه براي 
 -Wake(كه به روش ) 6(ي رابطهدر . پسا داراي خطاي زيادي خواهد بود

survey (براي محاسبه ضريب پسا عالوه بر اثرات ]16[ معروف است ،
در اين . سرعت متوسط، اثرات اغتشاشات نيز در نظر گرفته شده است

است كه به  شدهمحاسبه x/d=6، 16ي هاتيموقعضريب پسا در  هاشيآزما
 .شده استاستفاده ) 6(ي اغتشاشات در ضريب پسا از رابطه رگذاريتأثعلت 

سنج سيم داغ گفته شد، كه در مشخصات دستگاه جريان طورهمان
هاي متناوب خارج شونده از گيري فركانس گردابهاين دستگاه قادر به اندازه

سيلندر  طول ضلعباشد كه با استفاده از آن و سرعت سيال و سيلندر مي
انس گيري فركبراي اندازه. آورد به دستتوان عدد استروهال را مي

هاي خارج شونده از پشت سيلندر بايد پراب را در محل مناسبي قرار گردابه
نمودار  6در شكل . آورد به دست، فركانس را FFTداده و توسط نمودار 

 به دستنتايج . است شدهدادهنشان  زاويه حمله برحسبعدد استروهال 
بيشترين درجه  15در زاويه حمله دهد كه آمده در اين تحقيق نشان مي

آمده در اين  به دستكه مقدار  مقدار عدد استروهال را خواهيم داشت
 .آمده ديگران تطابق خوبي دارد به دستتحقيق با مقادير 

براي ضريب عددي  يسازهيشباز آمده  به دستمقادير  1در جدول  
)Dپساي متوسط C )L، ضريب برآي متوسط)St(، عدد استروهال ( C ) 

)Pو ضريب فشار متوسط C و بر حسب زواياي  13200در عدد رينولدز  (
اين نتايج با مقادير تجربي در مرجع . حمله متفاوت نشان داده شده است

مقايسه شده كه نشان دهنده و همچنين نتايج تجربي تحقيق حاضر  ]14[
 .قابل قبولي استمطابقت 

جريان روي استوانه مربعي در زاوياي حمله  كيناميآئرودضرايب : 1 جدول
 13200متفاوت و در عدد رينولدز 

Case 
Angle of 

attack 
(Degree) 

St DC LC PC 

 
 

LES 
(Present) 

0 148/0 05/2 004/0 333/0 

15 186/0 8/1 7/0- 898/0 

30 169/0 85/1 15/0- 691/0- 

45 175/0 6/1 07/0 439/1- 

 [14] Exp 

0 132/0 16/2 0 ------ 
15 185/0 53/1 75/0- ------ 

30 172/0 7/1 05/0- ------ 

45 176/0 68/1 0 ------ 

Exp 
(present) 

0 128/0 36/2 ------ ------ 
15 173/0 29/2 ------ ------ 
30 171/0 63/2 ------ ------ 
45 171/0 68/2 ------ ------ 

 
مقادير ضريب فشار متوسط در اطراف سطوح استوانه  1در جدول 

كه  شوديماز نتايج مشخص . مربعي بر حسب زاويه حمله داده شده است
. كنديمتغيير  يامالحظهقابل  طوربهضريب فشار با تغيير زاويه حمله 

 .شوديمبراي تعيين ضريب فشار از رابطه زير استفاده 

)7( 
/

ref
P

P PC
uρ

−
= 20 5

 

 
نتايج حاصل با متوسط گيري از مقادير فشار ايجاد شده در اطراف 

در جريان هوا بروي استوانه مربعي، . آمده است به دستاستوانه مربعي 
سطح جلويي استوانه مربعي به دليل برخورد مستقيم جريان هوا داراي 

به دليل ايجاد  پشتي استوانه مربعي سطح است و مثبت فشار سكون
 15با افزايش زاويه حمله به . جريان داراي فشار سكون منفي است جدايش

ولي  ابدييمدرجه مقدار فشار وارده بر سطح جلويي استوانه مربعي افزايش 
 ترعيسردرجه به دليل ايجاد  45و  30در ادامه با افزايش زاويه حمله 

 ،ابدييمربعي كاهش حالت جدايش فشار سكون در سطح جلويي استوانه م
 45فشار سكون در پشت استوانه مربعي با افزايش زاويه حمله از صفر تا  اما

و با متوسط گيري از مقادير فشار در  ابدييمدرجه به طور پيوسته افزايش 
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 15اطراف سطوح استوانه مربعي مشخص شد كه با افزايش زاويه حمله به 
و در ادامه با افزايش زاويه  ابدييمدرجه ابتدا مقدار ضريب فشار افزايش 

درجه به دليل افزايش فشار سكون منفي در پشت  45و  30حمله به 
 .ابدييماستوانه مربعي مقادير ضريب فشار متوسط كاهش 

عدد استروهال يكي از پارامترهاي مهم در بررسي ناپايداري جريان 
تغيير  نشان دهنده اين موضوع است كه 1مقادير موجود در جدول  .است

جريان ناپايدار . قابل توجهي بر روي عدد استروهال دارد ريتأثزوايه حمله 
 امر شود و اينهاي آشفته در پشت استوانه مربعي ميباعث ايجاد گردابه

-اين امر در شكل. شودضريب پسا و برآي نوساني مي مقادير ايجاد باعث
 .نشان داده شده است 5و  4هاي 

دهد كه نوسان ضريب برآ حول مقدار صفر است، اما نشان مي 4شكل 
بنابر . كندمقادير ضريب پسا حول مقادير مثبتي نوسان مي 5بنابر شكل 

در زاويه حمله صفر كه در آن جريان سيال عمود بر سطح  5و  4هاي شكل
با افزايش زاويه حمله از صفر . است، ضريب پسا مقدار بيشينه را دارا است

علت . يابدادير ضريب پسا ابتدا كاهش و سپس افزايش ميدرجه، مق 45تا 
كاهش اوليه، دور شدن از حالت ركود و علت افزايش بعدي، افزايش زاويه 

 .سطح دوم استوانه نسبت به جريان است
مشخص است، افزايش زاويه حمله  5و  4هاي كه از شكل گونههمان

ضريب برآ  مطلق قدردرجه باعث كاهش ضريب پسا و افزايش  15به  0از 
كاهش پسا به دليل كاهش زاويه برخورد جريان با سطح جلويي . گرددمي

افزايش ضريب برآ به علت . است داربيشاستوانه از حالت عمودي به حالت 
شدن  داربيششدن سطح زيرين و ايجاد نيرو به سمت باال و  داربيش

نيروي رو به  كه ييآنجااز . سطح مقابل و ايجاد نيرو به سمت پايين است
با افزايش زاويه حمله به . پايين خيلي بيشتر است، ضريب برآ منفي است

علت افزايش . يابددرجه ضريب پسا افزايش و ضريب برآ كاهش مي 30
نيروي پسا افزايش زاويه سطح زيرين نسبت به جريان و افزايش حجم 

ليل افزايش كاهش نيروي برآ نيز به د. ناحيه دنباله در پشت استوانه است
نيروي رو به باال و كاهش نيروي رو به پايين است كه باعث كاهش نيروي 

درجه استوانه نسبت به جريان  45در زاويه . شودرو به پايين مي نديبرآ
. متقارن شده و نيروي برآ مثل حالت زاويه صفر درجه برابر صفر است

زيرا اگرچه ؛ مانديثابت م باًيتقردرجه  45تا  30نيروي پسا در زواياي بين 
در . يابدشود، زاويه سطح ديگر كاهش ميزاويه يك سطح با جريان زياد مي

زاويه حمله صفر درجه به در  .ماندثابت مي باًيتقرضمن حجم ناحيه دنباله 
علت اينكه ضلع جلويي استوانه مربعي به طور مستقيم در مسير جريان 

استوانه  نييو پاقرار دارد و به علت تقارن، سرعت جريان عبوري در باال 
شدن  ترپرقدرتو  تربزرگو اين مسئله باعث  باشديميكسان 
 30و  15حمله  در زاويه .گردديمتشكيل شده در پشت مدل هايگردابه

قسمت باال نسبت به پايين داراي تقارن  در جريان درجه به علت اينكه
كاهش جزئي در  باعث اين امر كه اندازديم ريتأخ جدايش را به باشدينم

درجه نيز اين  45با افزايش زاويه حمله به . گردديمضريب پسا  مقادير
مقدار ضريب پسا كاهش يابد اين  شوديمقضيه صادق است و باعث 

 .قابل توجهي بروي مقادير ضريب برآ ندارد ريتأثجدايش 
مقادير ضريب پسا و عدد استروهال بر حسب زواياي حمله  6در شكل 

رسم شده و با مقادير تجربي موجود در  13200متفاوت در عدد رينولدز 
البته عدد رينولدز در اين سه تحقيق . مقايسه شده است ]14[مرجع 

اندكي با يكديگر و با كار فعلي متفاوت است، اما تطابق خوبي بين نتايج 
 .مختلف وجود دارد

 
گيري نتيجه

تراكم ناپذير آشفته ناپايدار در اطراف يك استوانه  در اين تحقيق جريان
 45و  30، 15، 0و در چهار زاويه حمله  13200مربعي براي عدد رينولدز 

 به دستنتايج . گرديد مطالعه LES تجربي و عددي روشدو درجه به 
آمده نشان داد كه تغيير زاويه حمله اثر قابل توجهي بر روي مقادير 

. و ضريب فشار و همچنين عدد استروهال دارد متوسط ضرايب برآ، پسا
گردد، درجه باعث كاهش ضريب پسا مي 15افزايش زاويه حمله از صفر تا 

اين . كنداين مقدار افزايش پيدا مي 45و  30حمله به  هيزاواما با افزايش 
 به دستهمچنين از نتايج . روند در مورد عدد استروهال معكوس است

قابل  ريتأثويه حمله صفر تغييرات عدد رينولدز آمده مشخص شد كه در زا
به مقايسه نتايج . توجهي بر روي مقادير ضريب پسا و عدد استروهال ندارد

آمده با نتايج تجربي حاكي از مطابقت بين اين نتايج بود كه اين امر  دست
 .دهداعتبار محاسبات انجام شده را نمايش مي

 
 اها و نمودارهشكل

 
 
 
 
 
 
 
 

 شماتيكي از محفظه آزمايشنماي  -1شكل 
 

 
 
 

 
 نماي جانبي محفظه آزمون تونل باد به همراه مدل  -2شكل 
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 اطراف استوانه مربعي و شرايط مرزي شبكه بندي -3شكل 

 

 

 

 

 
درجه،  15ضريب برآ بر حسب زمان در زواياي حمله صفر درجه،  -4شكل 

 )پايينبه ترتيب از باال به (درجه  45درجه و  30
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درجه  45و  15ضريب پسا بر حسب زمان براي زاويه حمله صفر،  -5شكل 

 )به ترتيب از باال به پايين(
 

 

 

 
 نمودار هاي ضريب پسا و عدد استروهال برحسب زاويه حمله -6شكل 
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