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 چهاردهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

 1393اسفند 14تا  12، سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران، پژوهشكده مخابرات و فن آوري ماهوارهتهران،

 
Aero2015P531 

 

، يا رهيم داين يتوسط مانع ها روي صفحه تخت آشفتهاثر تحريك اليه مرزي جريان 
 انيجر يمشخصه ها يبر رو يو مثلث يا ذوزنقه

 
 4 ، محمدحسن اكبري زاده3خوشنويس  ، اميربك2هاشمي بني هادي ، سيد1ابراهيم آهنج 

 يم سبزواريدانشگاه حك -4و3و1

 واحد دزفول يدانشگاه آزاد اسالم -2
 

 
چكيده  

 جت ،دنباله مانند سياالتي  هاي پديده از استفاده با  مرزي اليه تحريك
  اين ايجاد براي  كه روشهايي از يكي .باشد مي ...و مرزي اليه درون سيال
مختلف در داخل اليه مرزي مي  موانع از استفاده رود مي كار به ها پديده
در روي  سرعت متوسط و شدت اغتشاشيدر تحقيق تجربي حاضر ،  .باشد

با مانع هاي مثلثي، نيم دايره اي و ذوزنقه اي توسـط  تختيك صفحه 
 .بررسي شده است22m/s سيم داغ در سرعت  جريان سنج تونـل باد و

 ، وابسته به سرعت جريان آزاد و طول صـفحه106در عدد رينولدز  هاآزمايش

نتايج به صورت پروفيلهاي . يان انجام شده استدر امتداد جر 
ها مانع پشت مختلف درمقاطع آشـفتگي ،درصد متوسط سرعت تغييرات

 دور فاصله در سرعت پروفيل كلي طور به .اند شده ترسيم تحقيق مورد ي
وسي به مانع نزديك هاي فاصله در ولي است مانع شكل از مستقل مانع از
افزايش با اغتشاشي شدت منطقه .شود مي تعيين جسم روي مرزي اليه له
 .يابد مي افزايش طولي جهت در فاصله افزايش با و صفحه از مانع فاصله  
ناحيه اليه برشي ناشي  )x(با افزايش فاصله از مانع در جهت طولي و

افزايش مي يابدوسرعت پتانسيل از ديواره با  ازتداخل جت سيال و دنباله
افزايش 

طول جهت در مانع از فاصله هرچه و يابد مي افزايش صفحه از مانع فاصله
  دنباله و سيال جت مطالعه با .شود مي بيشتر دنباله دامنه يابد افزايش ي

  مانع فاصله چه هر كه يابيم مي در اي ذوزنقه مانع پشت در شده تشكيل
     در اي ذوزنقه مانع دنباله و سيال جت تداخل شود مي بيشتر صفحه از
و  سيال جت تداخل مانع هاي نزديكي ودر دهد مي رخ باالتري  ارتفاع 

 صفحه از مانع فاصله هرچه .باشد مي مشخص بيشتر مانع از ناشي دنباله
   .شود مي ثابت باالتر  ارتفاع در نيز اغتشاشي شدت مقدار شود مي بيشتر
     ،متوسط سرعت داغ، سيم سنج جريان ،يمرز هيال :كليدي هاي واژه

 ، مانعشدت اغتشاش
 

 مقدمه
در پشت يك جسم  شدت اغتشاشيساختار مقادير متوسط سرعت و 

بدين منظور، . وارد بر جسم دارد نيروهاي آيروديناميكي نقش به سزايي در
 شدت اغتشاشيدر تحقيق تجربي حاضر، نحوه تغييرات متوسط سرعت و 

براي مطالعه  .اندازه گيري و رسم شده اند پشت مانع هامقاطع مختلف در 
جريان در هم نياز است كه كميت ها و پديده هاي مختلف در اين رژيم 
مورد بررسي قرار گيرد، كه براي اندازه گيري جريان آن نياز به دستگاه 

با استفاده از دستگاه . هاي نظير دستگاه جريان سنج سيم داغ مي باشد 

سرعت ان اغتشاشات جريان را با فركانس باال-جريان سنج سيم داغ مي تو
در روشهاي تجربي با . لحظه اي وسرعت متوسط را اندازه گيري نمود

مدل را در شرايط آزمايش قرار ... استفاده از تجهيزاتي نظير تونل باد و 
داده و با استفاده از دستگاه هاي اندازه گيري ، كميتهاي مختلف جريان 

در نتيجه مي توان پديده هاي فيزيكي را درك و سيال اندازه گيري شده 
جريان عبوري از يك مانع .]1[سيستمهاي سياالتي را طراحي و بهينه نمود

همچنين در مورد  .بررسي شده است ]2[  (Hwang)مربعي توسط هوانگ
دنباله و جريان گردابه هاي پشت مانع مربعي در اثر جريان عبوري از آن به 

و محققان مختلف  ]3[ (Davis)عددي توسط داويس آزمايشگاهي و صورت
برخورد جت و دنباله را در پشت  ]4[ (Modi)مودي .بررسي شده است

ضخامت اليه برشي را در باالدست و پايين دست جريان بررسي  موانع و
نخستين روش محاسبه اليه هاي مرزي متالطم منسوب به . كرده است
به كار رفته در اين نظريه بعدا مقادير تجربي . مي باشد ]5[گروشويتز 
تقريبا در همان زمان بوري . كنترل و اصالح گرديد ]6[ توسط كل

روشي را ابداع كرد كه بر فرضيات بنيادي مشابهي مبتني بود، ضمنا  ]7[
روشي را پيشنهاد  ]9[ گارنر. آزمايش شده است ]8[روش دانهف و تتروين 

 مي شود  شروع كرد كه از فرضيات به كار رفته در روش دانهف و تتروين
بر تاكن .دارد ارجحيت مزبور روش بر عددي محاسبات ترتيب لحاظ از ولي
 مورد در كردكه گذاري پايه گيري انتگرال براي را اي ساده روش ]10[ ات

بر مبتني فوق روش .است صادق متقارن هاي جريان و بعدي دو جريانهاي
 .باشد مي متالطم مرزي هاي اليه زمينه در تحقيقات جديدترين  نتايج 

 منسوب]14[ و]13[وروتا  ]12[لمنيت و گيلودو ]11[ويگارت به نتايج اين
   بررسي را مربعي مانع از گذرنده هواي جريان ]15[ موراليد و ساها .است

اگر اليه مرزي داراي ماهيت كه حتي  بررسي نشان دادند اين در و نمودند
با مقطع مربعي مي تواند ضمن مغشوش   اليه اي باشد، قرار دادن يك مانع

شدت قابل  توليد اغتشاش با (y+<~30)اليه آرام  زير در كردن اليه،
برآمدگي مستطيلي شكل را   ،]16[ توجهي نمايد باردوناس و همكاران

يم داغ، تغييرات شدت سنج س روي يك سطح قرار دادند و به كمك سرعت
بسياري از نتايج . توربولنس در اليه مرزي و بيرون آنرا اندازه گيري كردند

پرش و سپس باز چسب  اليه مرزي   انجام  دهند كه در نتيجه نشان مي
و در ادامه روي بدنه مانع، گردابه هايي تشكيل مي  مانع، آغازين در لبه

  .ت مانع راه مي يابندشوند كه بر روي ديواره حركت كرده به پش
 

 تجهيزات آزمايشگاهي
سرعت توان مي آن وسيله به كه است داغ،ابزاري سيم سنج جريان دستگاه

      با و نمود گيري اندازه باال بسيار فركانس با  را سيال جريان اي لحظه 
رينولدز تنشهاي سيال، جريان اغتشاشهاي متوسط، ،سرعت آن از استفاده 
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اساس كار دستگاه جريان سنج سيم داغ، انتقال . نمود گيري اندازه را ...و 
از ) در حدود چند ميكرومتر( با قطر بسيار پايين حرارت از يك سيم گرم

آلياژهاي پالتين است هر تغييري كه در  جنس تنگستن، پالتين و يا
شرايط جريان سيال ايجاد شود و بر روي نرخ انتقال حرارت از سيم اثر 

 ].17[بگذارد، به وسيله دستگاه جريان سنج سيم داغ مشخص مي شود
خروجي دستگاه جريان سنج سيم داغ  كه معموالً به صورت ولتاژ مي 

با استفاده از ولتاژ خروجي و معادله باشد، بايد در ابتدا كاليبره شده، سپس 
شماتيك  1شكل .هاي كاليبراسيون، سرعت جريان سيال اندازه گيري شود

سيستم دستگاه جريان سنج سيم داغ به همراه تجهيزات جانبي آن را 
 .نشان مي دهد

موانع  پشت براي بررسي سرعتها و شدت اغتشاشي در مطالعه اين در
 نشان 1 شكل در كه صبا فراسنجش شركت ساخت باد تونل دستگاه از

  وسيله داراي و باز مدار و دمنده نوع از و است گرديده ،استفاده شده داده
 است صبا فراسنجش شركت ساخت  داغ سيم از گيري اندازه جريان مهم
  .دارد را درهم جريانهاي نوساني و متوسط سرعت گيري اندازه توانايي كه

 mm8 ذوزنقه اي،مثلثي و نيم دايره اي به ارتفاعدر اين مطالعه مانع هاي 
. را مورد آزمايش قرار گرفته است

 
 بررسي نتايج

 در نظر گرفته شده m/s22  هوا سرعت  قيتحق نيا در
مربعي  هاي مانع از  .است شده آغازRe=10   6 از ها گيري اندازه  و است

 مشخصه يپارامترها سهيمقا جهت كساني ارتفاع با و مثلثي و نيم دايره اي
در نظر گرفته  هاي اندازه و هندسه .است شده استفاده يمرز هيال كيتحر

شده براي آزمايش 
 هاي فاصله درها  مانع آزمايش دراين.است شده داده نشان 2 شكل در ها

H=1,3,5,9mm فاصله ها توسط ارتفاع مانع ها بي بعد  .دارد قرار ازصفحه
سرعت متوسط براي نيم دايره اي  ياكسترمم ها 4شكل در .شده اند

ه متفاوت مشهود مي باشد ولي براي دو مانع ديگر به دليل داشتن هندس
 ذوزنقه اياليه مرزي براي مانع ن يهمچن.مشاهده نمي شود  ياكسترمم

نسبت به مانع هاي مثلثي و نيم دايره اي ديرتر از بين رفته است كه اين 
ه ضخامت هاي اليه مرزي براي ك 1و هم در جدول  4موضوع هم در شكل 

مي دانيم كه . مانع هاي آزمايش آورده شده است قابل مشاهده است 
محاسبه ضخامت اليه مرزي به روش تحليلي مشكل مي باشد ولي با 

نرخ تنش برشي براي مانع  .آزمايش و به طور تجربي قابل محاسبه است
ماكزيمم شدت  .ستا يمثلثبيشتر از مانع هاي نيم دايره اي و  ذوزنقه اي

مي  5اغتشاشات ناشي از تداخل جت سيال و دنباله مانع ها را در شكل 
مقدار اين ماكزيمم بيشتر از دو مانع  ذوزنقه ايتوان ديد كه براي مانع 

 .مثلثي است  شتر از مانعين مقدار بياديگر است و براي مانع نيم دايره اي 
ع باالتري نسبت به دو مانع ديگر اين ماكزيمم در ارتفا ذوزنقه ايبراي مانع 

اغتشاشات به ترتيب براي مانع  ،يبعد از زمان مشخص .اتفاق مي افتد
همچنين در نمودار  .، نيم دايره اي و مثلثي مستهلك مي شود ذوزنقه اي

اغتشاشي براي دو مانع نيم دايره اي و مثلثي دو اكسترمم ديده مي شود 
كه اين به علت شكل آئروديناميكي مانع هاي نيم دايره و مثلثي مي 

از لبه مانع ها تا ارتفاع مشخصي شدت اغتشاشات افزايش ناگهاني  .باشد
در  ذوزنقه ايع مي يابد و دوباره شروع به كاهش مي كند و براي مان

شدت اغتشاشات براي مانع  .نزديكي هاي ديواره به صفر ميل مي نمايد
مثلثي از ارتفاع پايين تري نسبت به دو مانع ديگر به صورت يكنواخت در 

 با .ميليمتر مي باشد 16مي آيد كه اين ارتفاع براي مانع مثلثي در حدود 
در نزديكي  يمانع ذوزنقه ا يبرامي بينيم كه  H=1mm مشاهده شكل

ديواره شدت اغتشاشي به سمت صفر ميل مي كند و هرچه از مانع دور مي 
شويم از ارتفاع باالتري شدت اغتشاشي به سمت صفر ميل مي كند 
همچنين از ايستگاههاي چهارم به بعد دو ماكزيمم شدت اغتشاشي 

از مانع در مشاهده مي شود با افزايش فاصله .درنمودارها ديده مي شود
اول  در ايستگاه. منطقه شدت اغتشاشي وسعت مي يابد (x)جهت طولي 

x/c=1 اغتشاشات  صفحه شدت با افزا يش فاصله مانع ذوزنقه اي از
ناشي از ) ماكزيمم شدت اغتشاشي(قله. دركنارديواره افزايش مي يابد

تداخل جت سيال و دنباله براي فاصله هاي كمتر مانع از صفحه مشهودتر 
مانع در  از است و با افزايش فاصله مانع از صفحه و همچنين افزايش فاصله

در  6با توجه به شكل  .يابد جهت طولي منطقه شدت اغتشاشي افزايش مي
حالتي كه مانع ها در ارتفاع يك ميليمتر قرار گرفته اند جت جريان باعث 

ا شده تا در نزديكي صفحه براي هر مانع سرعت داشته و به تدريج ت
رسيدن به مانع كاهش يافته و در مانع نيم دايره اي به دليل شكل 

و مثلث بيشتر  ذوزنقه ايآئروديناميكي آن وجود دنباله نسبت به دو مانع 
زودتر از نيم دايره اي و  مثلثيمشهود است و در باالي مانع ها ، در مانع 

 جدول. به سرعت جريان آزاد مي رسد ذوزنقه ايزودتر از  نيم دايره اي
با  .ضخامت اليه مرزي نشان دهنده اين موضوع مي باشد ر مربوط بهيمقاد

زودتر از دو  در اين وضعيت ذوزنقه اياغتشاشات در مانع  7توجه به شكل 
در ايستگاههاي ابتدايي  .مانع نيم دايره اي و مثلثي مستهلك مي گردد

اشندكه نمودارها داراي دو ماكزيمم و دو مينيمم شدت اغتشاشي مي ب
در  .هرچه از مانع دور مي شويم اين اكسترمم هاي نمودار از بين مي روند

H=3mm كه در دو ايستگاهx/c=1/8   وx/c=1   داده برداري شده است
سرعت با شيب كمتري در  x/c=1نسبت به ايستگاه   x/c=1/8در ايستگاه 

در مانع  x/c=1/8 و 5شكل زير مانع و باالي آن كاهش و افزايش مي يابد 
در مقطع  x/c=1دايره اي وجود دنباله با دو قله مشهود است ولي در 

مثلثي دنباله با دو قله مشاهده مي گردد و نيز سرعت در پشت مانع دايره 
و مثلثي داراي افت كمتري بوده كه دليل ذوزنقه اي اي نسبت به دو مانع 

ضمنا در باالي مانع ، در  .باشد آن شكل آئروديناميكي مانع دايره اي مي
اغتشاشات  .مانع دايره اي سرعت زودتر به سرعت جريان آزاد مي رسد 

داراي نقطه ماكزيمم بيشتري  x/c=1/8در ايستگاه  يره ايم داينبراي مانع 
است كه اين موضوع با توجه به پروفيل سرعت نيز تاييد مي گردد ، 

مانع مثلثي و نيم دايره اي همچنين قله هاي شدت اغتشاشي براي دو 
با افزايش فاصله از مانع اكسترمم هاي مانع نيم دايره اي  .مشهود مي باشد

از بين رفته ولي براي دو مانع ديگر اين اكسترمم ها مشاهده مي گردد و 
مي توان نتيجه گرفت با فاصله گرفتن از مانع ، پروفيل سرعت پهن گرديده 

ع ها اليه مرزي در ارتفاع باالتري است همچنين با دور شدن از مان
شدت اغتشاشات نيز با دور شدن از مانع در ارتفاع  .مستهلك مي گردد

باالتري به حالت يكنواخت در مي آيد ، همچنين با دور شدن از مانع فاصله 
و مقطع  H=3mmدر ارتفاع  .قله هاي اغتشاشي در مانع ها كمتر مي شود

x/c=1 قدار ماكزيمم اغتشاشات در قله پاييني براي مانع نيم دايره اي م
بيشتر از قله بااليي است ، مقدار ماكزيمم شدت اغتشاشي در تمام مانع ها 

در ارتفاع  .با افزايش فاصله از مانع افزايش دارد 
H=3mm ايستگاههاي و x/c=1 و x/c=3 يشكلها در سرعت به توجه با 

 يش ميپ يطولهرچه در جهت  H=9mmدر ميابي يدرم 16و 14و  12
 يبرا يد شده وليناپد يره ايم دايو ن يدنباله در مانع مثلث يم قله هايرو

با توجه به جدول ضخامت اليه مرزي ،  .شوند يدار ميپد يمانع ذوزنقه ا
سرعت در مانع نيم دايره اي در ارتفاع كمتري از باالي مانع به سرعت 

گاههاي مختلف در جريان آزاد مي رسد يعني ضخامت اليه مرزي در ايست
با توجه به  .باالي مانع ها در مانع نيم دايره اي از دو مانع ديگر كمتر است
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مشاهده مي كنيم دو مينيمم سرعت براي مانع نيمدايره  10و  6 شكلهاي 
اين اكسترمم   x/c=1وجود دارد ولي در ايستگاه   x/c=1/8اي در ايستگاه 

ها مشاهده نمي شوند ولي براي مانع مثلثي اين مطلب برعكس مي 
شدت اغتشاشات در پشت مانع نيمدايرهاي در ايستگاه H=5mm  در .باشد

x/c=1/8  بيش از مانع مثلثي است ولي درH=9mm   شدت اغتشاشات در
 13با مشاهده شكلهاي  .دايره اي است پشت مانع مثلثي بيش از مانع نيم

در مي يابيم هر چه در جهت طولي از مانع ها فاصله مي گيريم قله  15 و
 16و 12،14با مشاهده شكلهاي. هاي اغتشاش رو به از بين رفتن مي باشند

در مي يابيم كه سرعت براي مانع مثلثي هر چه در پشت مانع در جهت 
حاليكه طولي فاصله مي گيريم از ارتفاع باالتري به مقدار ثابتي مي رسد در 

در  H=9mmمشاهده مي كنيم در . براي مانع نيمدايره اي اين گونه نيست
پشت مانع با فاصله گرفتن در جهت طولي براي مانع ذوزنقه اي اكسترمم 

در حاليكه براي دو مانع ديگر اين در حال ناپديد . ها مشاهده مي شوند
 يشكلها H=9mmدر يبا مشاهده نمودارهاي شدت اغتشاش .شدن هستند

در مي يابيم براي مانع نيمدايره اي و مثلثي هر چه در جهت  15و11،13
 . رسد طولي پيش مي رويم در ارتفاع باالتري اغتشاشات به مقدارثابتي مي

 

ها جدول
 در پشت مانع ذوزنقه ايضخامت اليه مرزي مانع   -1جدول 

  
 ضخامت اليه مرزي مانع مثلثي در پشت مانع  -2جدول 

 
 

 ضخامت اليه مرزي مانع نيم دايره اي در پشت مانع  -3جدول 

 
 

  يريگ جهينت
مي كند در نزديكي سطح درصورتي كه  وقتي جرياني به مانع برخورد

ايجاد فاصله مانع ازصفحه  جريان به صورت افقي به مانع برخوردنمايدبا
همچنين گردابه هائي در پشت مانع . درزيرمانع يك جت خواهيم داشت

در نزديكي هاي ديواره هر چه فاصله مانع از صفحه بيشتر .شودتشكيل مي 
مي شود شدت اغتشاشات در اثر جت سيال افزايش مي يابدومي توان 

و با افزايش فاصله از مانع در جهت  تداخل جت و دنباله را مشاهده كرد
اغتشاشي از هم با  شدت طولي اثر جت سيال زياد شده و فاصله دو قله

صله بيشتر مي شود منطقه شدت اغتشاشي با افزايش زياد شدن اين فا
افزايش مي   ) (x/cفاصله مانع ازصفحه وباافزايش فاصله درجهت طولي

از ارتفاع مشخصي به بعد پروفيل سرعت ثابت مي شود كه  .يابد
مي صورت باالتري ارتفاع در مانع از طولي فاصله افزايش با شدن ثابت اين

مم شدت اغتشاشي در يمانع از صفحه مقدار ماكزش فاصله يبا افزا . .گيرد 
شتر ين تر بييمم شدت اغتشاشي در ارتفاع پايارتفاع باالتر  از مقدار ماكز

تر و نازكتر هر چه از استوانه دورتر شويم پروفيل سرعت پهن. مي شود

با افزايش فاصله از مانع در جهت طولي جت سيال تقويت مي  .شودمي
ر زير مانع باعث از بين رفتن اليه مرزي بر روي تشكيل جت سيال د. شود

با  و صفحه شده و اين جت به جريان سيال زير مانع سرعت مي دهد
تداخل . منطقه اليه برشي تقويت مي شود) H(افزايش فاصله مانع از صفحه

 .دهدتر رخ مي با افزايش فاصله مانع از صفحه سريع جت سيال و دنباله

 
 نمودارها و ها شكل

 
 
 
 
 
 
 

 داغ سيم سنج جريان دستگاه سيستم شماتيك -1شكل
 

 
 
 
 
 
 

باد  ازتونل  كلي  نماي  -2كلش

 

H1 H3 H5 H9
X/C=1/8 21 16.9 17.7 1.25-21.5
X/C=1 17.5 20.75 1.25-19.5 1.6-23.4
X/C=3 22.7 2.7-20.75 2.4-24.5 4.7-25.8

H0 H1 H3 H5 H7 H9
X/C=1/8 19 19.25 17.25 13.75 3.25-22.5 1.5-19.25
X/C=1 18.25 20 17.5 16.75 17-25 3.25-13.25
X/C=2 20.75 21.25 14.75 14.75 16.25 2.25-20.5
X/C=3 16.75 16 15 22 20.25

H0 H1 H3 H5 H7 H9
X/C=1/8 17.25 18 13.75 13.75 3.25-15.75 3.25--16.75
X/C=1 19 19.5 18.5 18.5 18.25 18.5
X/C=2 19.25 19.5 20.25 18.75 19.75 20
X/C=3 20.5 20.75
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 به همراه مانع هاي مورد آزمايش صفحه تختـ نماي  3شكل 
 

 و يا نيم دايره مثلثي،در پشت مانع هاي  سرعت متوسط -4شكل

 )X/C=1, H=1mm( يا ذوزنقه

 
ي ا ذوزنقه و يانيم دايره  در پشت مانع هاي مثلثي،اغتشاشات  -5شكل 

)X/C=1, H=1mm( 

 
 و يا نيم دايره در پشت مانع هاي مثلثي، سرعت متوسط -6شكل 

 )X/C=1/8 , H=3mm(ي ا ذوزنقه

 
 و يا نيم دايره مثلثي،در پشت مانع هاي اغتشاشات در  -7شكل 

 )X/C=1/8 , H=3mm(يا ذوزنقه

 
 و يا نيم دايره در پشت مانع هاي مثلثي، سرعت متوسط -8شكل 

 )X/C=1 , H=3mm(ي ا ذوزنقه

 
 و يانيم دايره  در پشت مانع هاي مثلثي، اغتشاشات در -9شكل 

 )X/C=1 , H=3mm(ي ا ذوزنقه

 
 و يا نيم دايره مثلثي،در پشت مانع هاي سرعت متوسط  -10شكل 

 )X/C=1/8 , H=5mm(ي ا ذوزنقه
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ي ا ذوزنقه و يا نيم دايره اغتشاشات در پشت مانع هاي مثلثي، -11شكل 

)X/C=1/8 , H=5mm( 
 

 
 و يا نيم دايره در پشت مانع هاي مثلثي، سرعت متوسط -12شكل 

 )X/C=1/8 , H=9mm(ي ا ذوزنقه
 

 
ي ا ذوزنقه و يا نيم دايره هاي مثلثي،اغتشاشات در پشت مانع  -13شكل 

)X/C=1/8 , H=9mm( 
 

 

 و يا نيم دايره در پشت مانع هاي مثلثي، متوسط سرعت -14شكل 

 )X/C=1 , H=9mm(ي ا ذوزنقه
 

 
ي ا ذوزنقه و يا نيم دايره اغتشاشات در پشت مانع هاي مثلثي، -15شكل 

)X/C=1 , H=9mm( 
 

 
 و يا نيم دايره مانع هاي مثلثي،در پشت  متوسط سرعت -16شكل 

 )X/C=3 , H=9mm(ي ا ذوزنقه

 

 
ي ا ذوزنقه و يا نيم دايره اغتشاشات در پشت مانع هاي مثلثي، -17شكل 

)X/C=3 , H=9mm( 
 

 مراجع
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experimental Study ofConfined Flow around ectangular 
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