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به روش تجربیغیردایرويبررسی ضریب درگ لوله هاي
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يدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

چکیده 
و مربعیغیر دایروي لوله دو هدف از این مطالعه اندازه گیري ضریب درگ 

مطالعات در . وش تجربی استرضی از هوا به کمک ردر جریان عبیضوي
رینولدزعددودرجه90و 45صفر و حملهزاویهسه 

×/Reeq <×/عدد. انجام شده است
نتایج . تعریف شده استو بیضويرینولدز براساس قطر معادل لوله مربعی

ه ي لولضریب درگنشان می دهد که در تمام محدوده ي عدد رینولدز
دایروي درصد کمتر از لوله ي 31بیضوي در زاویه ي حمله ي صفر درجه 

ضریب درگ لوله ي مربعی در زاویه ي حمله ي صفر است، همچنین 
.استبا مقطع دایرهدرصد بیشتر از لوله 26درجه 

روش–مربعی لوله-بیضويلوله-درگضریب:واژه هاي کلیدي
تجربی 

مقدمه
درانرژيحداکثري ازاستفادهبرايصنعتیدهايفرآینسازيبهینه

بودهاخیرسالهايدرعلمیتحقیقاتاز مهمترین موضوعاتیکیدسترس
حرارتیهايمبدلازاستفادهبهنیازصنعتیکاربردهايازبسیاري.است

در بسیاري ازاما داردايدایرهغیریاودایرويهاي به شکللولهبا
ده در صنعت از لوله هاي دایروي بعلت ساخت آسان تجهیزات مورد استفا
به علت افت فشار نسبتا زیاد لوله هاي دایروي در .آن استفاده می شود

]8[-]1[جریان عرضی در مبدل هاي حرارتی در سال هاي اخیر مطالعات 
.زیادي بر روي لوله هاي غیر دایروي انجام شده است

ربی عملکرد حرارتی یک تک لوله ي به بررسی تج] 1[اوتا و همکاران
در جریان عرضی ) نسبت محور اصلی به فرعی(2بیضوي با نسبت محوري 

و زاویه ي 90000تا 5000) براساس محور اصلی(در محدوده ي رینولدز
آنها دریافتند که مقدار عدد ناسلت براي . درجه پرداختند90تا 0حمله ي 

ي محور اصلی باالتر از مقدار آن سیلندر بیضوي در جریان هوا در راستا
براي بیش از یک لوله و یک دسته لوله مرکر و . براي یک استوانه است

به بررسی تجربی انتقال حرارت و عملکرد افت فشار دسته لوله ] 2[هنک 
هاي عرضی و طولی متفاوت با فاصله 97/3هاي بیضوي با نسبت محور 

حرارتی با لوله هاي بیضوي ، آنها نشان دادند که مبدل هاي پرداختند
اوتا و . ناحیه ي پیشانی کوچکتري در مقایسه با لوله هاي دایروي دارند

لوله ي بیضوي پشت 2به بررسی تجربی جریان هوا در اطراف ] 3[نیشیما 
پرداختند و ضریب لیفت و درگ را براي طیف 3سر هم با نسبت محور 

رارت و افت فشار در جریان انتقال ح. وسیعی از زاویه حمله بررسی کردند
بررسی ]4[توسط پراساد و همکاران NACA-0024عرضی از ایرفویل 

] 5[االحسن بررسی نیروي درگ از لوله هاي بیضوي توسط. شده است
عملکرد هیدرولیکی پنج لوله را بصورت تجربی در . گزارش شده است

لوله با براي سه Rبا نسبت محور 11000و 1000محدوده رینولدز بین 
که در باالترین و 3و دو لوله دیگر با نسبت محور 4،3،2نسبت محور 

پایین ترین قسمت مقطع به دو سیم متصل شده و دیگري یک لوله برش 
دهدمینشانهاگیرياندازهنتایج. خورده می باشد را بررسی کرده است

اي لوله هبهشکلبیضیهايلولهبرايNuDناسلت اعدادمیانگینکه
4000Reدایروي در عدد رینولدز براي مقادیر باالتر .استنزدیک>

شکل در مقایسه با لوله هاي دایروي بیضیهايلولهرینولدز ، ناسلت براي
ضریب درگ . یابدمیکاهشمحورنسبتدرافزایشباوکمتر می باشد

Cdو عملکردگرمایی )NuD/ Cd (و نتایجشدهگیريها اندازهلولهبراي
چاکرابارتی و همکاران .استدادهعملکرد بهتر لوله هاي بیضوي را نشان

تاثیر نزدیکی دیواره بر جریان سیال و انتقال حرارت حول یک منشور ] 6[
1/0، نسبت هاي انسداد 49000مستطیلی را بصورت تجربی براي رینولدز 

اویه در ز333/0و 667/0، 33/1، 5/1و نسبت ابعاد 4/0و 3/0، 2/0، 
فشارآنها نشان داده اند که ضرایب. حمله هاي مختلف بررسی کرده اند

سطح نقاطتمامدرارتفاعنسبت هايتمامبراياضالعيهمهبرايمثبت
یافته افزایشارتفاعبا کاهش نسبتمنفیفشارضرایبیک مقدار شده و

یافتهنسبت انسداد ،کاهش کاهشحمله وزاویهافزایشبادرگو ضریب
مطالعه دیگري تحت عنوان جدایی جریان و اتصال مجدد در سمت . است
انجام شده ] 7[درجه منشور مثلثی بصورت تجربی توسط شربینی90

درجه منشور مثلثی در یک 90او به بررسی توزیع فشار در سمت . است
پرداخته درجه180صفر تا و زوایاي 105جریان یکنواخت در رینولدز

بهبستگیجریانمجدداتصالکه نقطهاو نشان داده است نتایج.است
] 8[مبدل هاي حرارتی خنک کننده حسن و آژیربراي.جریان داردزاویه

- نشان داده اند که دسته لوله ي بیضوي شکل داراي عملکرد حرارتی
مطالعات قبلی به . هیدرولیکی بهتري نسبت به لوله هاي دایروي می باشند

غیر دایروي و مقایسه ي آنها با لوله ي دایروي داراي بررسی لوله هاي 
مقاطع یکسان پرداخته است که این نشان دهنده اهمیت توزیع فشار در 

مطالعات پیشین کمتر به نظر می رسد، در . زوایاي حمله مختلف می باشد
در محدوده جریان مغشوش توزیع فشار و ضریب درگ اطراف لوله هاي 

این مطالعه توزیع فشار در ده است بنابراین دربیضوي و مربعی بررسی ش
درجه به 90و 45،در زاویه حمله صفرو بیضوي مربعی هاي اطراف لوله 

.روش تجربی بررسی شده است

دستگاه آزمایش
با مقطعبازمدارصوتباد مادونتونلیکدراتآزمایش1مطابق شکل 

انجامثانیهبرترم60تا 5سرعت در محدوده و cm100×cm80آزمون 
و همچنین با سطح مقطع بیضی لوله با سطح مقطع مربع از دو. استشده 
جنس لوله . )3و 2شکل (استفاد شده استاندازه گیري نیروي درگبراي 

در لوله . میلیمتر است33/70و محیط میلیمتر 5/1فوالد با ضخامت 
له و شعاع به ترتیب ارتفاع لوRو Dاست که R/D=12/0مربعی نسبت 

می 33/1در لوله ي بیضوي برابر A/Bنسبت . گوشه هاي مربع می باشد
سطوح.  به ترتیب محور اصلی و فرعی لوله بیضوي استBو Aباشد که 

براي اندازه . ودشنظرصرفزبرياثراتازتااستشدهصیقلیکامالًهامدل
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تست قرار به طور عمودي در داخل محفظههالوله گیري تغییرات فشار، 
لوله سوراخ و8بروي سطح لوله ي مربعی 3و2و مطابق اشکال اندگرفته

ریک از سوراخ ه.میلیمتر ایجاد شده است2سوراخ  به قطر 12بیضوي ي
ها بوسیله ي لوله هاي مسی به یک دستگاه فشار سنج که در شرایط و 

.م گرفته استانجاهامتصل و اندازه گیري، محیط آزمایشگاه کالیبره شده

روش آزمایش
با ي آنها و مقایسه ن درگ فشاري وارد بر لوله ها بدست آوردمنظوربه

معادل یکسان قطر یک لوله دایروي با سطح مقطع یکسان، نیاز به تعریف 
براي مقایسه با لوله ي و بیضويقطر معادل لوله ي مربعیDeq. می باشد

محیط Pکه Deq=P/πدله ياز طریق معا3و 2دایروي براساس شکل 
می باشد بدست آمده است و نسبت طول لوله به و بیضوي لوله ي مربعی 

می باشد که این مقدار تاثیري 71/35هابراي لوله ) L/Deq(قطر معادل 
.در محاسبه ي ضریب درگ ندارد

اندازه گیري ضریب درگ در روش تجربی از طریق محاسبه ي توزیع 
فشار در اطراف سطح لوله بدست آمده است که براي محاسبه ي این مقدار 

:از فرمول زیر استفاده شده است
)1(}{11
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ضریب . هر سوراخ روي محیط دایره استنشان دهنده ي یک طول براي
:محاسبه می شود) 2(فشار نیز از طریق معادله ي 

)2   (
2, 5.0 




U
ppC i

ip 
.فشار هوا براي هر سوراخ می باشد∞Pفشار استاتیکی وPiکه 

و بحثنتایج
از یک لوله ،براي صحت تجهیزات و داده هاي گرفته شده قبل از شروع 

استفاده شده براي اندازه گیري ضریب درگ mm4/22دایروي به قطر 
نتایج حاصل از اندازه گیري لوله ي دایروي و مقایسه ي 4در شکل . است
در وایتوحاضرنتایجبینتفاوت. نشان داده شده است] 9[با وایت آن 

است، بنابراین می توان از این مجموعه براي تست لوله درصد2- 1حدود
.استفاده کردو بیضويي مربعی
تغییرات ضریب فشار روي سطح لوله مربعی در زاویه 6و 5هايشکل

تغییرات 9و 8، 7شکلهاي در .داده استرا نشان درجه 45حمله صفر و 
90و 45ضریب فشار مربوط به لوله بیضوي در زاویه ي حمله ي صفر ، 

نشان داده که ضریبلوله هااطراف هواجریان. آورده شده استدرجه 
ایجاد موجبعقبضلعجریان درجدایشدر ضلع جلویی ومثبتفشار

ریب درگ سه لوله تغییرات ض10در شکل .شده استمنفیفشارضریب
دایروي ، مربعی و بیضوي در زوایاي حمله ي متفاوت با یکدیگر مقایسه 

لوله مربعی همان طور که در شکل نشان داده شده ضریب درگ . شده اند
و سایر لوله ها در در زاویه ي حمله صفر درجه در مقایسه با لوله دایروي 

جدایش ایجاد شده در باالتر است و این به دلیلزوایاي حمله ي گوناگون 
نشان داده 10همانطور که شکل . اطراف سطح لوله ي مربعی می باشد

درجه به دلیل 45در زاویه حمله ي لوله ي مربعی است ضریب درگ 
رسیده است و بدلیل رسیدن منفی خوداوجبهجریانمتقابلنیروي

دن باعث کمتر بوتفاوت رفتاراین. مجدد جریان درگ کاهش یافته است
.ضریب درگ آن در مقایسه با لوله ي دایروي مشابه است

نشان داده است ضریب درگ لوله ي بیضوي در 10همانطور که شکل
حملهزاویهافزایشباوزاویه ي حمله ي صفر درجه کمترین مقدار 

درفشارکمناحیهایجادباعثاینویافتهافزایشدنبالهناحیهگستردگی
و رسیدن به بیشترین مقدار خود درگضریبایشافزنتیجهدروپشت

تشکیلدرتشدیدباعثمدلقرارگیريحالتاگر.شده استدرجه90در
بابالعکسویافتهافزایشحالتآنبهمربوطدرگضریبشودهاگردابه

که این حالت با ، یابدمیکاهشدرگضریبها،گردابهگسترهشدنکم
.ی اشکال دیده شده استتغییر زاویه ي حمله در تمام

نتیجه گیري
يوو بیضمربعیضریب درگ لوله هاياندازه گیري این مطالعه به بررسی 

مطالعات در . پرداخته استدر جریان عرضی از هوا به کمک روش تجربی
/×رینولدزعددودرجه90و 45صفر و حملهزاویه
Reeq <×/رفتاربهتوجهفشاري بادرگ.انجام شده است

بدست آوردن درگ منظوربه. شده استمشخصها لولهاطراف جریان
با یک لوله دایروي آنها و مقایسه شکلو بیضوي فشاري وارد بر لوله مربعی 

با سطح مقطع یکسان، از یک قطر معادل استفاده شده است و عدد رینولدز 
ه است که ضریب نتایج نشان داد. هم براساس قطر معادل تعریف شده است

31درگ لوله ي بیضی در زاویه ي حمله ي صفر درجه کمترین مقدار و 
درصد پایین تر و ضریب درگ لوله ي مربعی در صفر درجه باالترین مقدار 

.درصد بیشتر از لوله ي دایروي است26و 

شکل ها و نمودارها

شماتیک تونل باد-1شکل 
مدل آزمایش-4محفظه ي تست، -3نازل، -2شبکه ي النه زنبوري، -1

فن -6دیفیوزر، -5

لوله مربعیشماتیک محل هاي اندازه گیري درگ-2شکل 
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لوله بیضويشماتیک محل هاي اندازه گیري درگ-3شکل 

ضریب درگ لوله دایروي-4شکل 

توزیع فشار پیرامون لوله مربعی -5شکل 

لوله مربعی توزیع فشار پیرامون -6شکل 

بیضويلوله رامونیفشار پعیتوز-7شکل 

بیضويلوله رامونیفشار پعیتوز- 8شکل 

يضویلوله برامونیفشار پعیتوز-9شکل 

و دایروي، بیضويمقایسه ي ضریب درگ لوله مربعی-10شکل 
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