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يدنبالهمقادیر مرتبه باالي سرعت در ینیبشیپروابط جدید براي يارائه
يارهیداتخت پشت یک سیلندر 

2عبداالمیر بک خوشنویس،1محمد جواد ایزدي یزدي

سبزوار-دانشکده فنی و مهندسی–دانشگاه حکیم سبزواري-1
سبزوار-دانشکده فنی و مهندسی–دانشگاه حکیم سبزواري-2

چکیده
آماري بین مقادیر يهایهمبستگدر این مقاله به بررسی تجربی وجود 

ي تخت پشت یک و چولگی در دنبالهمرتبه باالي سرعت نظیر صافی
جریان يهامشخصهيریگاندازهجهت . پرداخته شده استيارهیداسیلندر 

بر اساس . سیم داغ استفاده شده استسنجانیجراز دستگاه تونل باد و 
صافی بعدیبهاي مربوط به مقادیر ، منحنیهاشیآزماخروجی از يهاداده

از مقایسه مقادیر واقعی . و چولگی در نسبت فواصل مختلف ارائه شده است
به دستتجربی در این تحقیق يهاشیآزماکه از (یچولگصافی و 

يمرزهیالکه براي (شده توسط روابط موجود ینیبشیپبا مقادیر ) اندآمده
آمده که مطابقت به دستروابطی ) اندشدهآشفته و جت آزاد اثبات 

در این راستا و براي ارائه روابطی . شده دارندینیبشیپبیشتري با مقادیر 
مشخص . مرتبه دوم و سوم استفاده شده استياجملهدوچند، از ترقیدق

در شدهارائهبه باالي سرعت با استفاده از روابط شده است که مقادیر مرت
هاینیبشیپالبته دقت این . اندشدهینیبشیپاین تحقیق با دقت بیشتري 

.استافتهیکاهشچشمگیري طوربهتربزرگدر نسبت فواصل 
- چولگی و صافی -دنباله جریان -يارهیداسیلندر :کلیدييهاواژه
سیم داغسنجانیجر

مقدمه
مکانیک سیاالتیکی از مسائل بسیار قدیمی در حوزهآشفتگیاگرچه 

در اکثر عموماًاین پدیده . استماندهیباقنشدهحلاما همچنان باشدیم
يهادستگاه، سیالمباحث مربوط به جریانانرژي،مسائل مربوط به تبدیل 

به کمک قوانین آشفتگیفروش ممکن جهت توصی. وجود دارد...انتقال و 
يگذارهیپاقرن گذشته اواخر دررینولدزتوسطعمومی مکانیک پیوسته 

شود که تجزیه میمؤلفهبه دو آشفتهمیدان سرعت ،در این روش. شد
نوسانات وابسته به زمان دیگري مربوط به مربوط به حرکت متوسط و یکی 

گی آشفتروش جهت توصیف نیتریمنطقبنابراین ؛ استسرعت سیال 
عادالت مفرضیات آماري مرتبط با يهیپااست که بر ییهايتئورمربوط به 

آماري نیازمند داشتن يهینظر. رندیگیمشکل دینامیک جریان سیال 
توزیع احتمال چگالی و توابع همبستگی تابع اطالعاتی در مورد ارزیابی 

باعث ...)مانند چولگی، صافی و (مراتب باالتوابع همبستگی . استمتناظر 
.گرددیمآماري نظرازخاص يآشفتهبهبود جامعیت مدل 

در مشتق منفیچولگی با یک (HIT)ایزوتروپیک و همگنآشفتگی
iسرعت  iu x که شودمشخص میiuنوسانی سرعت در امتداد مؤلفه

ixیچولگ. باشدمی(S)شودیمزیر تعریف صورتبه:
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).به عالمت منفی توجه کنید(
، بیانگر میزان تولید Sیچولگایزوتروپیک و همگن، آشفتگیدر
یرخطیغیر صفر آن از ادو مقباشدیمانبساط گردابه يواسطهبهگردابی 

Sتئوري براي يهاینیبشیپ. شودیمناویر استوکس ناشی يمعادلهبودن 
Re،آشفتهو وابستگی آن به عدد رینولدز Re u   کهu

ي ویسکوزیتهمیکرو مقیاس تیلور و است، (rms)نوسان سرعت 
. استقرارگرفتهموردتوجهوسیعی طوربهدرگذشته.سینماتیکی است

Sاستدالل کرده است که ]Kolmogorov(]1(روفکولموگوکهیدرحال
بر اساس مباحث متوالی بسیاري از محققانباید ثابت باشد، اما 

Re،Sکه با افزایش اندکردهاظهار ]Kolmogorov (]2(فکولموگرو

.]3[د افزایش و یا کاهش یابدینیز با
، با حلی که Sدقیقی از يریگاندازهتواندیمسیم داغ سنجانیجر

با. ارائه دهدراتجربی مطابقت داده نشده استيهاروشتاکنون با دیگر 
در حقیقت، . داردSمنفی بر تخمین ریتأثپرابيبعدسه، وضوح وجودنیا

ردیگیمقرار (SSM)کوچکيهااسیمقحرکت ریتأثمشتق سرعت تحت 
زمانیِيبردارنمونهاز طرفی، وضوح . شودباعث ایجاد مشکل میکه 

با استفاده . گذاردمیریتأث(SSM)يریگاندازهسیگنال سرعت نیز بر روي 
توان به ارزیابی اثرات میآشفتگی،حالت م عددي مستقیيسازهیشباز 

گرفتهسیم داغ بکار سنجانیجرناشی از فضاي محدود و وضوح موقتی 
, 4[ژهیوبهایده انجام این کار از چندین مقاله .پرداختهاشیآزمادر شده

ینیبشیپرویکردي آماري براي ]5, 4[در مرجع . استشدهگرفته]5
بر مبناي دستگاه معادالت دینامیکی از مرتبه دلخواه براي آشفته جریان 
با استفاده . استشدهیمعرفمراتب باالي توزیع سرعت توربوالنسی مقادیر 

برحسب(F)و رسم نمودارهاي صافی ]6[در مرجعشدهیمعرفاز معادالت 
شده براي صافی با ینیبشیپشخص شده است که مقادیر م(S)چولگی 

واقعدرحاضرهدف از تحقیق . مقادیر واقعی مطابقت خوب و دقیقی ندارد
اغتشاشی يهامؤلفهي مرتبه باالمقادیربین موجود بررسی روابط آماري 

میمقادیر صافی ینیبشیپبراي ترقیدقآماريسرعت و معرفی روابط
.باشد

هاي سرعت مرتبه باال ممانمرور کاملی از روابط آماري موجود بین 
. آمده است]7[مرجعو جت آزاد دريمرزهیالدر جریان درون کانال، 
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از آمدهدستبهتجربی خود با نتایج متناظر يهادادهبا ترکیب هاآن
:اندکردهبیان Fو Sبراي راریزز تحقیقات، روابط بسیاري ا

)2(22.65 1.625UF U 
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:در جهت عرضی داریمVطولی و در جهتUسرعت يمؤلفهبراي 
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روابط يمرزهیالمراتب متوالی درون مقادیربراي ) 3(و) 2(روابط در کنار
موفقیت . استشدهاثباتهاي زوج و فرد مرکزي ممانخطی بین 

يآشفتهيهاانیجردر ) 3(و ) 2(اثبات وجود روابط يهنیدرزم
يریگشکلجهت ،تحقیقاتبراي انجام دیگريازهیانگ، محدودشده

تک سنجانیجراز ماتوویچ. آزاد بوده استيهاانیجرمشابه در يهالیتحل
در جریان آزاد جت ) 3(و) 2(لیزري جهت سنجش روابط يامؤلفه

.استفاده کرد
Johansson(جانسون و همکاران et al(]8[ با يمرزهیالبراي

یان فشار صفر، پارامترهاي اغتشاشی سرعت را در بازه اعداد رینولدز، گراد
27300<< Re2530خود يهاشیآزماهاآن. قراردادندیموردبررس

تنش يریگاندازهسیم داغ و فیلم داغ براي سنجانیجررا با استفاده از 
برشی دیواره انجام داده و اثرات تغییر عدد رینولدز و اندازه پراب 

یموردبررسرا بر شدت اغتشاشات، چولگی و صافی جریان مورداستفاده
.قراردادند

و مشخصات جریان انتقالی کینامیآئرود]K. Fuss(]9(کنستانتین
و یموردبررستوانه را در چند نوع زبري مختلف از روي سطوح کره و اس

نوع برآمدگی و فرورفتگی مختلف 8را در هاشیآزمااو . قراردادندآزمایش 
در تحقیق، ضریب چولگی را در شدهارائهيرابطهانجام داد و با استفاده از 

به او همچنین ضریب پساي سیلندر را در هر حالت . نمودموردمحاسبههر 
که برآمدگیِ روي سیلندر سبب افزایش نتایج نشان داد. آورددست

شود و همچنین فرورفتگی ابتدا سبب کاهش و تدریجی ضریب پسا می
.استسپس افزایش ضریب پسا گردیده 

تجهیزات آزمایشگاهی و شرایط محیطی
سنجانیجرمشخصات جریان در این کار تجربی با استفاده از يریگاندازه

دستگاه تونل . صورت گرفته استنییپاسرعتسیم داغ و در تونل بادي با 
و cm168آزمایشی به طول اتاقکدر این تحقیق داراي مورداستفادهباد 

طراحی مناسب کانال باعث ایجاد . باشدیمcm40و ارتفاع cm40عرض 
در جهت جریان شده است % 1/0شدت اغتشاشات جریان آزاد در حدود 

سیم سنجانیجر. از این حیث داراي دقت باالیی استموردنظرتگاه که دس
يامؤلفهداغ استفاده شده از نوع جریان ثابت بوده که داراي یک پراب تک 

و مدل نصب شده در آن موردنظرنمایی از تونل باد ) 1(شکل در . باشدیم
باًیتقردر دماهاي هادر این تحقیق تجربی، آزمایش.نشان داده شده است

درجه 2تغییرات دما در حدود . استشدهانجامیکنواخت هواي محیط
هواي جریان چرخشی به يهیتهوبوده که این شرایط به همراه گرادیسانت

/0ایجاد تغییرات دمایی اندك به میزان کمتر ازدرون کانال، موجب 2
/0و در حدود يریگاندازهدر هنگام گرادیسانتدرجه  در طی کالیبره 5

روي سیلندري با هاشیآزما. استسیم داغ شدهسنجانیجرکردن پراب 
عدد رینولدز جریان . استشدهانجامmm20و به قطريارهیداسطح مقطع 

m/s20سرعت جریان آزاد بر اساس(=4800Reبرابر در طول آزمایش 
در نسبت هايریگاندازه. استشدهگرفتهنظر و ثابت در) و قطر سیلندر

ابعاد سطح مقطع با توجه به. استگرفتهانجامx/d=5، 10، 15، 20فواصل 
پشت سیلندر درتربزرگدر نسبت فواصل هاشیآزماانجام آزمایش،اتاقک 
سیلندر يریقرارگجهت جریان و نحوه ) 2(در شکل . نبوده استریپذامکان

.درون اتاقک آزمایش تونل باد نشان داده شده است

يریگجهینتبحث و 
بیانزیر يمعادلهت جریان سیال طبق سرعيمؤلفهبراي میزان چولگی

:شودیم
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. باشدمیxکمیت سرعت اغتشاشی در جهت uفوق هکه در رابط
چولگی همان ممان مرکزي سوم است که بیانگر کاستی و عدم تقارن در 

با محاسبه میزان چولگی با . باشدیمجریان سیال يالحظهمنحنی سرعت 
يهادادهتوان چگالی شده، میيریگاندازهيالحظهيهاسرعتاستفاده از 

به يهادادهکهیدرصورت. آوردبه دستمتوسط سرعتبهموجود را نسبت 
آمده مطابق با توزیع نرمال باشد، به دلیل تقارن، میزان چولگی برابر دست

دهد که اکثر نشان میرايالحظهاسیلوگرام در اصل، سرعت .باشدصفر می
يایمنفيهاپرشاما ؛ در آن ناحیه از سرعت متوسط بیشتر هستندهاداده

میزان پرش سرعت . گردندمیکه سبب کاهش سرعت متوسطوجود دارند
پروفیل ضریب. شودمیزان چولگی مشخص میيمحاسبهبا يالحظه

، در uاغتشاشیسرعتمؤلفهمربوط بهتوزیع چگالی احتمالتابع چولگی،
.نشان داده شده است) 3(شکل

:شودزیر بیان میيمعادلهطبق میزان صافی و برجستگی

)6(
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. باشدمیxکمیت سرعت اغتشاشی در جهت uفوق هکه در رابط
به میزان کشیدگی یا پخی . صافی همان ممان مرکزي چهارم استضریب

صافی نسبت به منحنی توزیع چگالی گوس،لمنحنی توزیع چگالی احتما
میزان پیک ناگهانی نمودار توزیع احتمال نسبت به درواقع. شودگفته می

در این صورت صافی مثبت . شودتوزیع نرمال، توسط میزان صافی بیان می
یا پخ تر نسبت به توزیع تردهیکشییا منفی به ترتیب بیانگر منحنی چگال

در حالتی که اگر میزان صافی مثبت ). 4شکل (باشند چگالی گوس می
نسبت هادادهطوالنی بوده و تغییرات دامنه هادادهتوزیع يهادنبالهباشد، 

مشخص است در نمودار ) 4(که در شکل طورهمان. به زمان بیشتر است
(Leptokurtic)هادادهدر این حالت دنباله توزیع . ، صافی مثبت است

؛ باشدیمزمان بیشتر نسبت بههادادهطوالنی بوده و تغییرات دامنه 
در بسیاري از مواقع از سرعت متوسط فاصله يالحظهبنابراین سرعت 

در نمودار . شودیمجریان زیاد يالحظهگرفته و پرش و اغتشاشات سرعت 
(Platykurtic) ، ،صافی منفی است و نسبت به حالت توزیع چگالی گوس

توزیع چگالی يهادنبالهکمتر از سرعت متوسط است ولی يالحظهسرعت 
در این حالت در بسیاري از يالحظهسرعت جهیدرنت.باشندیمرتمیحج

موارد از سرعت متوسط فاصله زیادي گرفته و پرش و اغتشاشات سرعت 
نسبت به يالحظهبراي صافی مثبت، سرعت . شودجریان زیاد میيالحظه

توزیع يهادنبالهحالت توزیع چگالی گوس، مقدار کمتري داشته ولی 
توزیع چگالی احتمال، صافی پروفیل ضریب . گردندیمترمیحجچگالی 

.استشدهدادهنشان ) 5(، در شکل uسرعت مؤلفهبراي 
مقادیر مرتبه باالييهایمنحندهند که نشان میوضوحبهاشکال زیر 

تا شوندمیکشیده )y/d(در امتداد عرضی دنبالهکهیهنگاممرکزي، 
این ممکن است به حضور که؛باشندمیچهارم خود متشابهيمرتبه
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؛ کهمربوط باشداستوانهساختارهاي جریانی گردابه ي کارمن در اطراف 
باید توجه داشت که هرحالبه. از رژیم جریان، مشابه یکدیگرندنظرصرف

سرعت يهایهمبستگدر رسیدن به خود تشابهی،يادنبالهيهاانیجردر 
این اگرچه.افتداتفاق میندرتبهd100مرتبه باال، در فواصل کمتر از 

به دلیل محدودیت وسایل آزمایشگاهی بررسی در مطالعه حاضرموضوع
باید این نکته .، اما این پدیده را باید به اثر شرایط اولیه ربط دادنشده است

يهالیپروفسمت چپ و راست بینکاملیمتذکر شد که تقارن نیز را 
قابل يهاتیمحدودآن دسته از ءزاین هنوز جکهوجود نداردسرعت 

.وجود داردقبیلاز این ییهاشیآزماقبولی است که در تمامی 
مقادیربین موجود بررسی روابط آماري ،حاضريمطالعههدف از 

يهامؤلفهتابع توزیع چگالی احتمال مربوط به به ازايي سرعتمرتبه باال
آمده از به دستنتایج . باشدو معرفی روابط جدید میاغتشاشیسرعت 

در توسط روابط موجودشدهزدهترسیم مقادیر واقعی و مقادیر تخمین 
این نتیجه . نشان داده شده است)8(تا ) 6(يهاشکلدر ]8و7[مرجع 

فقط ،مطابقتیطورکلبهالبته . مطابقت دارد] 8و7[مرجع با نتایجکامالً
- میوساتوزیع چگالی احتمال گمتناظر با تابعدر نزدیکی مقادیري که

با توجه به نمودارهایی که بر اساس روابط موجود .استقبولقابلباشد،
شده ینیبشیپمقادیر توان به این موضوع پی برد که، میاستشدهمیترس

این مطلب را در .)7و 6يهاشکل(تطابق کاملی با مقادیر واقعی ندارند
.)8شکل (توان مشاهده نمود میوضوحبهسیلندرازيفواصل دورتر

ینیبشیپجهتيجدیدروابط، SبرحسبFمقادیر برازشبا 
. آورده شده استزیر يهاشکلکه در شدهارائهFضریبمقدارترقیدق

مرتبه يهاياچندجملهبا استفاده ازبرازشعملیات ر، براي بررسی دقت کا
).10و 9يهاشکل(است گرفتهانجامسه مرتبه دو و 

آمده و متوسط گیري از چند حالت به دستيهادادهبا استفاده از 
x/dمقادیر صافی ینیبشیپجدیدي براي ، رابطه)F(با . استشدهانیب

مشاهده می) 12و 11يهاشکل(رسم نمودارهاي متناظر با این روابط 
که شده مطابقت خوبی با مقادیر واقعی دارندینیبشیپگردد که مقادیر 

زیر يهاشکلدر . باشداین خود دلیلی بر صحت و دقت روابط جدید می
) 1(شده صافی که از رابطه ینیبشیپحالت اول مربوط به مقدار 

حالت دوم مربوط به مقادیر . )old work(است شدهاستخراج
و حالت شدهینیبشیپضریب صافی به ازاي رابطه جدید شدهینیبشیپ

با ) measurement(صافی شدهيریگاندازهسوم مربوط به مقادیر واقعی 
توان فوق میيهاشکلبا توجه به .باشدسیم داغ میسنجانیجراستفاده از 

هاي x/dآمده از روابط مرتبه دو و سه در به دستنتیجه گرفت که مقادیر 
با افزایش نسبت فاصله . دارندشانیواقعکمتر مطابقت بیشتري با مقادیر 

بر اساس درهرصورت. گیرندنیز از مقادیر واقعی فاصله میهاینیبشیپ
جدید باعث افزایش شدهارائهتوان گفت که روابط آمده میبه دستنتایج 
يهاشکل. گردددر محاسبه مقادیر صافی و چولگی میهاینیبشیپدقت 

چگونگی تغییرات ضریب صافی را در سه حالت مذکور نشان ) 14(و ) 13(
.دهدمی

گیرينتیجه
مقادیر مرتبه باالي حاضر به ارزیابی روابط آماري موجود بین يمطالعهدر 

و همچنین معرفی روابط جدید ضرایب چولگی و صافی سرعت یعنی
استوانهتخت یک يدنبالهسرعت در جهت جریان در يمؤلفهمربوط به 

سیم داغ جهت سنجانیجربراي این کار از . ه شده استپرداختيدارو
اغتشاشی يهامؤلفهمشخصات جریان و پارامترهاي مربوط به يریگاندازه

استوانهجریان پشت دستنییپامختلف در يهاتیموقعدر سرعت

آماري برايازنظری تاکنون دلیل منطقی و محکم.استشدهاستفاده
ممکن . فوق براي یک دنباله ارائه نشده استيذکرشدهيرفتارهاتوجیه 

مربوط وجود انحرافات زیاد توزیع چگالی احتمالِلیبه دلاین موضوع است
شدهمشاهدههم که در اینجا (باشد سرعت از حالت عادي يهامؤلفهبه 

- میباال نادرست مرتبه هايممانبراي )4(روابط در چنین حالتی ).است
؛ اندشدهيبندفرمولنرمال وسیابراي توزیع گهاآنبه این دلیل که، باشند

که ییدرجاهامقادیر مرتبه باال،آمده در ارزیابی به وجودخطاهاي بنابراین
سرعت سیال از شکل نرمال به دور هستند، توسط يهامؤلفهتوزیع واقعیِ

دلیلتوانند این خطاهاي ارزیابی می. یابندمیدر دنباله افزایش )4(روابط 
از روندهاي آمده در این تحقیقبه دستمعتبري براي انحرافات نتایج 

.باشنديمرزهیالآنالوگ در 
مرتبه باال در هايممانییرات زیاد در غتوان نتیجه گرفت که تمی

شدن آرایش جریان تردهیچیپآماري، باعث ازنظرنزدیکی مقادیر گوسی، 
اما ؛ گرددمحدود میيهاانیجردنباله در مقایسه با جریان جت آزاد و 

آزاد يآشفتهدهد که هم جریان نشان میدر این تحقیقشدهحاصلنتایج 
ذکرقابل.کننداز روابط آماري مشابهی پیروي می،محدوديهاانیجرو هم 
در رینولدزهاي سیلندريدنبالهبراي مشابهیيهاشیآزماکه است

در دنباله آشفتگیمقادیر ترقیدقتا با بررسی صورت گیردتواند میمختلف 
.کرددست پیدا ي سرعتمرتبه باالمقادیربه روابط موجود بین

اها و نمودارهشکل

نماي شماتیک تونل باد-1شکل 

تونل بادآزمونقرارگیري سیلندر درون اتاق ينحوه-1شکل
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3پروفیل بدون بعد ممان چولگی -3شکل  3
j j jS u  در دنباله تخت

يارهیداآشفته پشت سیلندر 

دو حالت پخ و کشیده نسبت به حالت نرمال-4شکل 

4پروفیل بدون بعد ضریب صافی -5شکل  4
j j jF u  در دنباله

يارهیداتخت و آشفته پشت سیلندر 

شده و واقعی براي صافی توسط رابطه ینیبشیپمقدار يسهیمقا-6شکل 
=5x/dدر ) 1(

و واقعی براي صافی توسط شدهینیبشیپمقدار يسهیمقا-7شکل 
=10x/dدر ) 1(فرمول 

و مقدار صافی ) 1(شده توسط فرمول ینیبشیپمیزان صافی -8شکل 
=20x/dآمده در این تحقیق در به دستواقعی 

چندکیمقادیر صافی برحسب چولگی با استفاده از ینیبشیپ-9شکل 
مرتبه دوياجمله
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چندکیمقادیر صافی برحسب چولگی با استفاده از ینیبشیپ- 10شکل 
مرتبه سهياجمله

فرمول .)1(با استفاده از رابطه شده صافیینیبشیپمقدار -11شکل 
=10x/dو مقادیر واقعی براي صافی در 2جدید مرتبه 

فرمول جدید ،)1(صافی توسط رابطه شدهینیبشیپمقدار -12شکل 
=10x/dو مقادیر واقعی براي صافی در 3مرتبه 

رابطه جدید ،)1(توسط رابطه شدهینیبشیپمقدار يسهیمقا-13شکل 
=20x/dو مقادیر واقعی براي صافی در 2مرتبه 

، فرمول جدید )1(توسط رابطه شدهینیبشیپمقدار يسهیمقا-14شکل 
=20x/dو مقادیر واقعی براي صافی در 3مرتبه 
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