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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران

Aero2015P199  1393اسفند 14تا  12تهران،سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره، 

  

در  ايرفتار جریان گردابهاثر مولدهاي ورتکس بر  و تجربی بررسی عددي                    

اطراف یک جسم تقارن محوري

  

  3الهیامیرحمزه فرج ،2فرهجران مکاظ ،1مجتبی دهقان منشادي

  مالک اشتر، شاهین شهردانشگاه صنعتی  -3و1

  دانشگاه صنعتی شریف، تهران -2

  

  چکیده

مورد هواپیماها، محوري مانند تقارناجساماطرافجریانمیدانررسیب

صورت آزمایشگاهی یا عددي به این مهم بوده، تا بهزیاديمحققینتوجه

وسایلاصلیبدنهشکلطراحیبرايغالباچنین اجسامیزیرا. دست یابند

مورد غیرهواژدرهاها،زیردریاییهواپیماها،مانندآبیادر هوامتحرك

هایی مانند نوع و محل گذار و جدایش الیه ویژگی. گیرندمیاستفاده قرار

هاي مختلف تشکیل شده در اطراف بدنه و مرزي، پدیده شناسی گردابه

وپایداريبررسی. استبررسی شده پرندههاي جانبی یک وسیله قسمت

صحیحبینیپیشبهاحتیاجمتحرك،وسایلحرکت اینپذیريکنترل

 اجسام تقارن محوري. داردجسمبههاي واردمماننیروها ومقادیر

اي بزرگی کنند، نواحی جدایش گردابههنگامی که انحراف سمتی پیدا می

و مانورپذیري  ،اي، روي پساي بدنهبههاي گردااین جریان. کنندرا ایجاد می

یک روش مناسب براي کاهش اثرات جریان . باشدتاثیرگذار میغیره 

مولدهاي ورتکس روي جریان  .اي، استفاده از مولدهاي ورتکس استگردابه

گذارند و خطوط جریان را با استفاده از تولید باالي الیه مرزي تاثیر می

تولید این ورتکس سبب انتقال انرژي  .کنندهاي کوچک اصالح میورتکس

ورتکس  مولدهاي. کندبه الیه مرزي شده و از جدایش جریان جلوگیري می

در . توانند جریان را در شرایط آرام و یکنواخت حفظ کنندهمچنین می

واقع، استفاده از مولدهاي ورتکس سبب آمیختن جریان با مومنتم باال با 

در . که گرادیان فشار معکوس کاهش یابدشوند الیه مرزي شده و باعث می

سازي عددي با سازي با روغن و شبیهمرئیتحقیق حاضر به کمک روش

جسم تقارن یکاطراف، میدان جریان درOpenFOAMباز افزار متننرم

 α≤0⁰≥30⁰حمله زوایايدربا استفاده از مولدهاي ورتکسمحوري 

سازي عددي با روغن و شبیهسازي از روش مرئیاستفاده. استشدهبررسی

بررسی فیزیک بیشتر اثر مولدهاي ورتکس روي در مطالعه حاضر به

در این مطالعه، نتایج . نمودمدل اطرافدرشدهتشکیلهايساختار گردابه

دهند که استفاده از مولدهاي ورتکس باعث کاهش خط حاصل نشان می

  .شودپسا میهاي عرضی و نیروي جدایش، اندازه ابعاد گرادبه

مولد  -کنترل الیه مرزي -اجسام تقارن محوري :واژه هاي کلیدي

  OpenFOAMز افزار متن بانرم -ايجریان گردابه -ورتکس

  

  مقدمه

از اهداف محققین و طراحان در بعد اقتصادي، همواره باال بردن راندمان و 

الخصوص در مواردي که مصرف انرژي باالست کاهش مصرف انرژي علی

ها همانند باال بردن کارائی و قدرت مانور هواپیماهاي جنگنده و زیردریایی

ها قرار در حالت تدافعی و تهاجمی شدید، هنگامی که مورد تهاجم موشک

  .اندگرفته

وارد ) شکلی(و فشاري ) ايپوسته(بر اجسام متحرك، دو نیروي اصطکاکی 

با کاستن هر یک از . شونداي کاسته شود که این نیروها باید به گونهمی

توان هواپیماها، جویی اقتصادي، مینیروهاي مقاوم فوق علیرغم صرفه

-ها و خودروها را با سرعت بیشتر و موتورهاي کمها، زیردریاییکشتی

ها، جرم تر طراحی نمود و یا در جریان داخل لولهتر و کوچکمصرف

لی را با طراحی ي یا شکپساي فشار. بیشتري را با قدرت کمتري انتقال داد

اي را با دهند، و پساي اصطکاکی یا پوستهکاهش می بهینه بدنه اجسام

هاي متعددي، از جمله کنترل جریان در الیه مرزي کاهش استفاده از روش

هاي اي از رشتهموضوع کاهش پسا دربرگیرنده طیف گسترده. دهندمی

ک سیاالت، محاسبات مختلف مانند آیرودینامیک، هیدرودینامیک، مکانی

عددي، رئولوژي، علم پلیمر، علم مواد و شیمی است و مقاالت و گزارشات 

  .استچاپ رسیدههاي اخیر بهزیادي در زمینۀ کاهش پسا در سال

قرار بت به جریان آزاد در زاویه حمله نس تقارن محوريوقتی که یک جسم 

اي از مولفه) 1: شودهاي جریان به دو قسمت تقسیم میگیرد، مولفهمی

اي که مولفه) 2 و) جریان محوري(جریان که در امتداد محور جسم است 

در زوایایی . شودنامیده می 1عمود بر محور مدل است و جریان عرضی

هاي برخورد کرده با جریان عرضی، از روي درجه الیه مرزي 6بیشتر از 

این جریان . دهدهایی را در پشت مدل میبدنه جدا شده و تشکیل گردابه

در جهت ) با چرخش مخالف(جدا شده، تشکیل یک جفت گردابه متقارن 

در زوایاي حمله . کنندمخالف جریان را داده که از الیه مرزي ریزش می

کم، ناحیه جدا شده کامال کوچک بوده و در انتهاي مدل قرار دارد ولی با 

رفته و به افزایش زاویه ناحیه جدا شده قسمت زیادي از جسم را فرا گ

مکان و طول جفت گردابه تشکیل شده در . رودسمت جلوي مدل پیش می

ی و یرودینامیکآاطراف بدنه تاثیر قابل توجهی بر روي نیروهاي 

  .]1[ دارد هیدرودینامیکی

در زوایاي حمله کوچک جریان روي ایرفویل مالیم و آرام و به سطح آن 

یابد، همانطور که اختالف حمله افزایش می وقتی که زاویه. چسبیده است

یابد، ضریب برآ افزایش بین فشار سطوح باال و پایین ایرفویل افزایش می

هرحال، بعد از یک زاویه حمله خاص، که به زاویه واماندگی به. یابدمی

است، جریان دیگر قادر به تحمل گرادیان فشار مخالف ایجاد شناخته شده

شود جدایش الیه و موجب میشده روي سطح مکشی ایرفویل را ندارد 

-این پدیده به عنوان پدیده واماندگی شناخته شده ].2[ مرزي اتفاق افتد

است که نتایج مضري از جمله کاهش نیروي برآ، افزایش نیروي پسا، ایجاد 

یک وسیله پرنده نیاز دارد که . سر و صداي آیرودینامیکی، را به همراه دارد

لند شدن، نشستن و سایر مانورها عمل در زاویه حمله باالیی در طول ب
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بنابراین، کنترل جریان روي سطح ایرفویل در زاویه حمله باال بسیار . نماید

هاي هاي کنترل الیه مرزي استفاده از مولدیکی از روش. حائز اهمیت است

  ].3[ورتکس است

 ].4[بیان شد 1947مفهوم مولدهاي ورتکس در ابتدا توسط تیلور در سال 

هاي ایجاد شده در انتهاي جریان توسط ردیفی از ان داد که ورتیسیتهاو نش

دهند و هاي کوچک، مومنتوم را در راستاي جریان افزایش میپلیت

هاي زیادي سپس آزمایش. شوندبنابراین باعث تاخیر در پدیده جدایش می

کننده جهت نشان دادن اثرات مولدهاي ورتکس به عنوان وسایل کنترل

مولدهاي ورتکس روي جریان باالي الیه مرزي تاثیر . جام گرفتجریان ان

هاي کوچک گذارند و خطوط جریان را با استفاده از تولید ورتکسمی

تولید این ورتکس سبب انتقال انرژي به الیه مرزي شده و . کننداصالح می

توانند مولدهاي ورتکس همچنین می. کنداز جدایش جریان جلوگیري می

ها، کنندههمانند آشفته. ر شرایط آرام و یکنواخت حفظ کنندجریان را د

تولید ورتکس نیز باعث افزایش گردش حول ایرفویل و به تبع آن افزایش 

الزم به ذکر است که مولدهاي ورتکس همواره باید . شودنیروي برآ می

تا بتوانند انرژي جریان آزاد ] 5[بلندتر از ضخامت الیه مرزي جریان باشند

  .ي الیه مرزي را به داخل الیه مرزي منتقل نمایندباال

و یا به صورت اتوماتیک فعال  ٢صورت دستیتوانند بهمولدهاي ورتکس می

هواپیما، خلبان به صورت دستی ٤یا نشستن ٣مثال موقع بلند شدن. شوند

این ابزارها را فعال کند و یا هنگامی که در مانور هواپیما ایرفویل به شرایط 

  ].5[رسد، ابزارها به صورت خودکار فعال شوند ی میواماندگ

الیه مرزي آشفته توسعه داده  1960اسچوباور و اسپانگن برگ در سال 

شده روي یک صفحه تخت در گرادیان فشارهاي معکوس را مورد مطالعه 

مطالعه آنها نشان داد که استفاده از مولدهاي ورتکس سبب ]. 6[قرار دادند 

شوند که ومنتوم باال با الیه مرزي شده و باعث میآمیختن جریان با م

  .گرادیان فشار معکوس کاهش یابد

مقاله کاملی را در زمینه تئوري استفاده از مولدهاي  1961پیرسی در سال 

بر اساس مطالعه پیرسی، . ارائه نمود] 7[ورتکس در جریان دوبعد 

کند و میاصطکاك لزجتی و گرادیان فشار معکوس الیه مرزي را آهسته 

به طور کلی، مولد ورتکس یک . شودوقوع پدیده جدایش حتمی می

شود انرژي باالتر سیالی که کند که موجب میمکانیسمی را فراهم می

خارج از الیه مرزي است به سیالی که نزدیک سطح است و داراي سرعت و 

ه شود الیتري است انتقال یابد و این انتقال انرژي موجب میانرژي پایین

دهی شود که این امر سبب تاخیر یا جلوگیري از مرزي دوباره انرژي

  . شودجدایش الیه مرزي می

در تست تونل باد مادون صوت بر روي  1990براگ و گریگورگ در سال 

ایرفویل کانارد مشاهده نمودند که با طراحی صحیح مولدهاي ورتکس 

لین و . ]8[دیابیابد و نیروي پسا کاهش مینیروي برآ افزایش می

انواع مختلفی از وسایل  1999و  1991، 1990هاي همکارانش در سال

کننده جریان را مورد بررسی قرار دادند و مشاهده نمودند که این کنترل

توان می). ]11[و ] 10[، ]9[(وسایل در کنترل جدایش بسیار موثر هستند 

آن با  نتیجه گرفت که مولدهاي ورتکس جهت کنترل جریان و جدایش

  .هایی در راستاي جریان بسیار موثر هستندتولید ورتیسیته

مطالعات خود را بر روي ایرفویل  2008شان و همکارانش در سال 

NACA 0012  06در زاویه حمله  با استفاده از مولدهاي ورتکس

. ]12[فعال و منفعل جهت کنترل جریان مورد آزمایش قرار دادند
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-کم می% 80را تقریبا به اندازه  5اي ورتکس منفعل طول چرخشمولده

اي قوي را در راستاي از طرفی مولدهاي ورتکس فعال ورتیسیته. کنند

  .باشدکنند که دقیقا براي کنترل جریان الزم میجریان تولید می

اثر مولدهاي ورتکس را بر روي بال  2009کویا و همکارانش در سال 

آزمایش قرار دادند، که مشاهده نمودند اضافه کردن ماشین مسابقه مورد 

  ].13[شودمی 6مولدهاي ورتکس باعث افزایش نیروي رو به پایین

گوشه یا مثلثی با قرار دادن مولدهاي ورتکس سه] 5[دلنرو و همکارانش

در شرایط  Eppler 387شده شکل روي سطح باالیی ایرفویل اصالح

را در جریان آشفته مورد آزمایش قرار مختلف، اثر عدد رینولدز پایین 

ایرفویل ) نیروي برآ و نیروي پسا(آنها رفتار ضرایب آیرودینامیکی . دادند

ذکر شده را در زوایایی حمله مختلف در دو حالت با استفاده از مولدهاي 

آنها مشاهده نمودند .ورتکس و بدون استفاده از آن مورد مطالعه قرار دادند

(آي ماکزیمم که مقدار ضریب بر
maxLC ( هنگامی که از مولدهاي ورتکس

یابد، اما زاویه واماندگی تغییر بسیار ناچیزي شود افزایش میاستفاده می

هاي مقدار نیروي پسا براي زاویه حمله. ماندکند یا تقریبا ثابت باقی میمی

مله، مقدار ضریب ماند، اما با افزایش زاویه حکوچک تقریبا ثابت باقی می

یابد، که علت این امر تداخل میان ورتکس ایجاد شده پسا نیز افزایش می

طور کلی، ورتکس مارپیچی ایجاد شده توسط بال به. با الیه مرزي است

دلتا بسیار شبیه ورتکس ایجاد شده توسط مولدهاي ورتکس است که این 

کند را ایجاد مینظمی و آشفتگی ایجاد شده در الیه مرزي یک بی ورتکس

  .]5[شودکه سبب افزایش ضریب برآ می

به بررسی عددي جریان آشفته روي ایرفویل ] 14[آناند و همکارانش

NACA 0012 آنها با استفاده . با استفاده از مولدهاي ورتکس پرداختند

افزار فلئونت در محدوده وسیعی از زوایاي حمله و عدد رینولدز از نرم

5105.5 x هاي جریان حول سازي اثر این مولدها بر مشخصهبه مدل

کردن مولدهاي ورتکس باعث افزایش ضریب برآ و اضافه. ایرفویل پرداختند

آنها اثر مولدهاي ورتکس را بر روي جریان . شودکاهش ضریب پسا می

لعه قرار کننده بر ایرفویل مورد مطاسیال و نیروهاي آیرودینامیکی عمل

هاي با کمک این پره 7دادند؛ و همچنین چگونگی تاخیر در واماندگی

  .را مورد بررسی قرار دادند و گزارش نمودند 8کوچک

را بر روي ایرفویل  ٩گوشدلنرو و همکارانش نیز اثر مولدهاي ورتکس سه

در شرایط جریان آشفته و عدد رینولدز پایین مورد مطالعه و بررسی قرار 

هاي متفاوتی از لبه حمله قرار نها مولدهاي ورتکس را در مکانآ. دادند

با توجه . دادند و اثر آن را بر نیروهاي آیرودینامیکی مورد بررسی قرار دادند

به نتایج ارائه شده، استفاده از مولدهاي ورتکس سبب افزایش مقدار نیروي 

اثر چندانی  شود، اما مولدهاي ورتکسبرآ و در نتیجه نیروي حداکثر برآ می

اند، که علت اثر بودهبر روي نیروي پسا نداشته و در بعضی شرایط تقریبا بی

توان به نحوه چیدمان مولدهاي ورتکس بر روي ایرفویل ذکر این امر را می

هاي ایجاد شده توسط کرد؛ زیرا این چیدمان باعث تداخل بین ورتیسیته

الیه مرزي شده که باعث مولدهاي ورتکس با همدیگر و همچنین تداخل با 

  .]15[شودافزایش شدت آشفتگی می

بیشتر اثر مولدهاي دركجهتروي یک مدلمولدهاي ورتکسازاستفاده

نسبتراپژوهشمدل، ایندر اطرافبعديسهجریانرفتارورتکس روي

گونه تحقیق عددي در واقع تاکنون هیچ. سازدمیمتمایزگذشتهکارهايبه

                                               
5recirculation
6Downward force
7 stall
8 Small vanes
9 triangular vortex generators
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صورت  اجسام تقارن محوريو تجربی در رابطه اثر مولدهاي ورتکس روي 

افزار صورت عددي با استفاده از نرمدر این تحقیق، هم به. نگرفته است

-صورت تجربی با استفاده از روش مجسمو هم به OpenFOAMباز متن

مورد  یک جسم تقارن محوريسازي با روغن، اثر مولدهاي ورتکس را روي 

، یک جعبه OpenFOAMباز افزار متننرم. گیردو بررسی قرار می مطالعه

توان مسائل وسیله آن میابزار براي دینامیک سیاالت محاسباتی است که به

هاي چند پذیر، جریانهاي تراکمناپذیر، جریانهاي تراکمجریان(مختلف 

ر توسط افزااین نرم. سازي کردرا شبیه) هاي شیمیایی و غیرهفازي، واکنش

ایجاد شده ) GNU(١١تحت مجوز عمومی گنو ١٠سازي بازمجموعه شبیه

کار گرفته شده در روش حل عددي به. باز موجود استصورت منبعکه به

افزار براي حل دستگاه معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی روش این نرم

  .]16[است ١٢حجم محدود

  

  معادالت حاکم

-ناپذیر بهشده براي جریان تراکمگیرياستوکس متوسط-معادالت ناویر

  :شودصورت زیر بیان می
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jiچگالی و  ρام، iسرعت متوسط در جهت  Uiکه در آن،  uu   معرف

معادله مومنتوم حاوي سه مولفه مجهول تنش . هاي رینولدزي استتنش

کامل نیست و بایستی با استفاده  رینولدزي است، لذا سیستم معادالت فوق

در این . هاي رینولدزي محاسبه شونداز مدل آشفتگی مناسب تنش

-سازي جریان آشفته غیرلزج و همچنین محاسبه تنشتحقیق، براي مدل

این مدل دو . استاستفاده شده k-εهاي رینولدزي از مدل آشفتگی 

  :کندمی صورت زیر مدلاي ویسکوزیته حالت آشفته را بهمعادله

)2(  




2k
cvt   

طور که نشان داده شد، ویسکوزیته حالت آشفته براساس نرخ تولید و همان

-معادله-هاي دوکه یکی از مدل k-εمدل . انداستهالك آشفتگی بیان شده

اي بودن این دو معادله.هاستترین این مدلاي آشفتگی است، یکی از رایج

شامل دو معادله انتقال اضافی براي نشان دادن مدل بدان معناست که 

اي دهد که یک مدل دو معادلهاین اجازه می. خواص آشفتگی جریان است

اولین . اثراتی مانند انتقال گرما و انتشار انرژي متالطم را به حساب آورد

متغیر دوم انتقال در این . است kمتغیر انتقال انرژي جنبشی آشفتگی، 

این متغیر است که مقیاس آشفتگی را . است εتگی مورد استهالك آشف

-کند، در حالی که متغیر اول، انرژي در آشفتگی را تعیین میتعیین می

- به) (و نرخ استهالك ) k(معادالت انتقال براي انرژي سینماتیکی . کند

: گرددصورت زیر تعریف می
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10 OpenCFD Ltd
11General Public Licence
12Finite Volume
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  تجهیزات آزمایشگاهی

. استشدهانجاممدل زیرسطحی سابوفسطحرويبرروغنباسازيمرئی

ازمدلسطحبرشی بر رويتنشمیدانخطوطشدنمشخصبراي

هايرنگدانه. استشدهفلورسنت استفادههايرنگدانهباگازوئیلمخلوط

منظوربه. شده اندحلوزنی مناسب در گازوئیلنسبتبافلورسنت

قطرهچندآنها،اندازهکنترلهمچنینوهاشدن رنگدانهلختهازجلوگیري

برداري عکسمنظوربه. استشدهاضافهاین محلولبهاسید اولئیک

آبی برايرنگبامهتابیهايالمپازفلورسنتهايرنگازمناسب

یکدربا روغنسازيمرئیهايآزمایش. استشدهنورپردازي استفاده

. شده استانجامآزمون بستهاتاقبابازمدارنوعازصوتمادونبادتونل

دارايکهشدهدادهنشانتونل باداینآزموناتاقازنمایی 1شکل در

ایندیوارهاي جانبی. است mm700طول باو mm2350×350ابعاد 

هاآزمایشانجامازبعدمدلازبرداريعکسو قابلیتبودهشفافتونل

که معادل عدد  m/s 5آزادجریاندر سرعتهاآزمایشتمام. داردوجود

نسبتمدل،ابعادبهتوجهبا .استشدهباشد، انجاممی 150000رینولدز 

نسبتایندراست که 5 %اززاویه کمتربیشتریندربادتونلانسداد

مدلاطرافجریانساختارهايرويبربادها تونلدیوارهتاثیرازانسداد

سرعت و یکدرهاگیريتمامی اندازه]. 18و  17[کرد نظرتوان صرفمی

  .استشدهانجامدرجه٠⁰≥ α ≥٣٠⁰مختلفدر زوایاي

  

  نتایج و بحث

جریان اثر مولدهاي ورتکس دررفتارکاملبررسیمنظوربهتحقیقایندر

جریان با سازيمجسمروش،عالوه برجسم تقارن محورياطراف یک

استفاده  OpenFOAMافزار سازي عددي با استفاده از نرمروغن، از شبیه

استفاده شده که این  simpleFomدر این تحقیق از حلگر . شده است

روش حل . حلگر براي جریان دائمی و غیرقابل تراکم آشفته کاربرد دارد

 PISOبا تکیه بر الگوریتم  simpleFoamعددي مورد استفاده در حلگر 

-هاي تجربی و محدودیتهاي انجام تستدر واقع به علت هزینه. باشدمی

 جسم تقارن محوريهاي این روش، براي بررسی بیشتر جریان اطراف مدل 

عددي، ضریب فشار، روشازاستفادهبا. از روش عددي استفاده شده است

اثرات وساختارضریب اصطحکاك سطح، مقادیر نیروهاي هیدرودینامیکی،

بهسیالاتصال مجددمکانیاجدایشمکانمانندمدلسطحبرهاگردابه

  .استشدهتعیینمختلفزوایايدرمدلبدنهروي سطحسطح بر

را در رینولدز چهارده  مقدار ضریب پسا براي مدل مورد نظر 1جدول  در

دهد که استفاده از نتایج ضرایب پسا نشان می. دهدمیلیون نشان می

مولدهاي ورتکس در زوایاي حمله باال باعث کاهش ضریب پسا شده و در 

زاویه حمله صفر درجه به دلیل افزایش پساي اصطحکاکی سطح مقدار 

در واقع کاهش پسا براي مدلی که مولد . ضریب پسا افزایش یافته است

ورتکس روي آن نصب شده است به خاطر اثر مولدهاي ورتکس در کاهش 

دهند نتایج نشان می. باشدمقدار ناحیه جدایش و کاهش اندازه گردابه می

که استفاده از مولد ورتکس سبب کاهش پسا شده و در واقع کاهش ضریب 
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ناحیه جدایش روي سطح موجب  کاهش ها و همچنینگردابه اهش، کپسا

  .باشدمی جسم قتارن محوريافزایش کارایی و راندمان 

-دامنه حل مورد بررسی در این تحقیق و همچنین نحوه شبکه 2شکل 

تغییرات ضریب فشار روي  3در شکل . دهدبندي اطراف مدل را نشان می

طور که همان. نشان داده شده استمیلیون  14در رینولدز  مدلسطح بدنه 

با نتایج  OpenFOAMافزار از این شکل نمایان است نتایج حاصل از نرم

خصوص نتایج تجربی موجود بسیار مشابه بوده و با نتایج موجود عددي و به

-دهد که نتایج حاصل از نرمهاي باال نشان میبررسی شکل. مطابقت دارد

ي دیگر بیشتر به نتایج تجربی تطابق افزار موجود نسبت به نتایج عدد

سازي عددي افزار موجود در شبیهداشته که نشان دهنده دقت و صحت نرم

-در رینولدز و زوایاي حمله مختلف می جسم تقارن محوريجریان اطراف 

نمودار تغییرات ضریب اصطحکاك بدنه حول  4همچنین در شکل . باشد

دهند که نتایج ي باال نشان میهانتایج شکل. دهدبدنه مدل را نشان می

تغییرات ضریب فشار، ضریب (OpenFOAMافزار حاصل از نرم

موجود ] 19[و نتایج تجربی ] 21و  20[با نتایج عددي ) اصطحکاك سطح

خوانی تطابق خوبی داشته و حتی در برخی از نواحی نتایج حل حاضر از هم

مراجع مختلف از  بهتري براي نتایج تجربی موجود نسبت به نتایج عددي

سازي عددي جریان اطراف افزار موجود در شبیهدهد نرمخود نشان می

  .بسیار مناسب بوده و از دقت خوبی برخوردار است جسم تقارن محوري
درجه  30را در زاویه حمله هاي اطراف جسم تقارن محوري گردابه 5شکل 

ورتکس و بدون  و رینولدز چهارده میلیون را براي دو حالت مختلف با مولد

طور که در باال اشاره شد، مولدهاي همان. دهدمولد ورتکس را نشان می

در . کندها جلوگیري میورتکس با انرژي دهی به الیه مرزي از رشد گردابه

هاي بزرگ روي واقع انرژي دهی به الیه مرزي موجب خورد کردن گردابه

ن رفته و اندازه سطح شده که در نهایت جدایش روي سطح تقریبا از بی

  .شودگردابه روي سطح در مقایسه با مدل بدون مولد ورتکس کوچکتر می

مقایسه خطوط تنش برشی را بر روي بدنه مدل براي دو حالت  6شکل 

مختلف با استفاده از مولدهاي ورتکس و بدون استفاده از مولدهاي ورتکس 

ز شکل باال طور که اهمان. دهددرجه را نشان می 30جانبیدر زاویه 

نمایان است، استفاده از مولدهاي ورتکس سبب شده که خطوط تنش 

برشی به خط مرکزي نزدیک شده و در نتیجه موجب کاهش خط جدایش 

در واقع استفاده از مولد ورتکس سبب جلوگیري از . شوندروي سطح می

ها روي سطح شده و موجب خورد شدن و شکسته شدن رشد گردابه

شوند، که این امر با انرژي دهی به الیه مرزي صورت می هاي بزرگگردابه

یعنی مولدهاي ورتکس با انرژي دادن به الیه مرزي از رشد . گیردمی

نیروي کنند که در نهایت موجب کاهش جدایش و گردابه جلوگیري می

  .شودمی پسا

را براي دو حالت مدلدر اطرافساختار جریانازباالیینماي 7شکل در

 30حمله زاویهدر) ب(و بدون مولد ورتکس ) الف(وت با مولد ورتکس متفا

، 14با توجه به نتایج عددي و تجربی شکل . استداده شدهدرجه نشان

شود که مولدهاي ورتکس بکار برده شده بر روي مدل مشاهده می

زیرسطحی باعث نزدیک شدن خطوط تنش برشی به خط مرکزي شده و از 

. کندهاي جلوگیري میشد الیه مرزي و رشد گردابهرشد آن و در واقع ر

سازي و افزار بکار برده شده را در شبیهعالوه بر این، شکل باال قابلیت نرم

بینی رفتار و الگور جریان اطراف مدل زیرسطحی را نشان همچنین پیش

- همان. دهد که بسیار به نتایج تجربی تست روغن و رنگدانه شبیه استمی

باالیینیمهسمتبهکهمرزيهايشود، الیهشکل مشاهده میگونه که در 

در عرضکهنامطلوبفشارگرادیاناثردرکنند،میحرکتو پایینی مدل

باعثوشوندجدا میسطحازدارد،وجود) مدلسطحانحناياثردر(مدل 

شود،میجدامدلرويازکه جریانجایی. شودمیعرضیگردابهتشکیل

ازگرفتنفاصلهبااولیهجدایشمکان. شودمیجمعمحلآندرروغن

با . کندمیحرکتبادموافقبه سمتبادمخالفاز سمتدماغه،نوك

توجه به شکل، خط جدایش براي حالتی که از مولدهاي ورتکس استفاده 

شده است تقریبا نسبت به خط مرکزي ثابت بوده و مقدار خط جدایش در 

بکار رفته، ) بدون مولد ورتکس(حالتی که بدنه لخت این حالت نسبت به 

در واقع حضور مولدهاي ورتکس روي مدل زیرسطحی . کمتر شده است

هاي کوچکی روي سطح شده که این امر باعث باعث ایجاد ورتیسیته

در واقع، . شوداي در اطراف زیرسطحی میجلوگیري از رشد جریان گردابه

آشفته کردن جریان الیه مرزي و ایجاد دهی و مولدهاي ورتکس با انرژي

هاي کوچک در امتداد بدنه از رشد و بزرگ شدن جدایش عرضی ورتیسیته

کنند، در نتیجه براي مدلی که از مولد ورتکس استفاده شده جلوگیري می

  .یابدمقدار جدایش عرضی کاهش می
  

  نتیجه گیري

یکبدنهاطرافجریانمیدانفیزیکبررسیمنظوردر مطالعه حاضر، به

سازيمرئیروشازبه صورت تجربی با استفاده تقارن محوريمدل 

باد و داخل تونلدرمدلسطحرويبررنگدانهروغن وتوسطجریان

-سازي عددي با استفاده از نرمهمچنین به صورت شبیه

ازاستفادهباسازيمرئینتایج. استشدهاستفاده  OpenFOAMافزار

رامدلسطحرويبرشیتنشمیدانسطح مدل،رويبررنگدانهوروغن

نتایج عددي نیز میدان تنش برشی روي سطح مدل، . سازدمیآشکار

-جریان اطراف مدل را نشان میهاي اطراف آن و همچنین جدایش گردابه

و اولیهجدایشمکانرفتارشدهگیرياندازهکمیونتایج کیفی. دهد

طوربهمدل زیرسطحی مورد نظرسطحرويجریاندوبارهچسبیدنمکان

  :کندمیبیانزیرصورتبهخالصه

سمت با حرکت از دماغه مدل به	α ≥ 30⁰ ≤10⁰حمله زوایايدر) 1

آن، مقدار جدایش اولیه در اثر استفاده از مولد  انتهاي مدل یا پاشنه

یابد، به عبارت دیگر استفاده از مولد ورتکس باعث ورتکس کاهش می

کاهش جدایش عرضی روي سطح شده و در نتیجه ناحیه کمتري از سطح 

.گیرددر منطقه گردابه پشت قرار می مدل

در تمام زوایاي حمله، استفاده از مولد ورتکس باعث کاهش اندازه )2

.شده است مدلگردابه روي سطح 

نی مدل تا انتهاي آن، استفاده از مولد ورتکس با حرکت از قسمت میا) 3

شده  مدلسبب کاهش اندازه جدایش اولیه و اندازه گردابه روي سطح بدنه 

  .است

قرارمدلقسمت دماغهازجدایشمکانشروعزیادحملهزوایايدر) 4

میانیقسمتبهمکان جدایش اولیهشروعحملهزاویهکاهشباامادارد

زاویهمکانحمله،زاویهافزایشباهمچنین. شودمنتقل میمدلبدنه

.یابدمینیز افزایشعرضی جدایش

در زوایاي حمله زیاد مولدهاي ورتکس باعث کاهش جدایش جریان ) 5

  .شودروي سطح مدل می

اي اطراف مولدهاي ورتکس باعث کاهش پسا و همچنین جریان گردابه) 6

  .شوندمدل در زوایاي حمله زیاد می
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با نتایج  مدلمقایسه تغییرات ضریب اصطحکاك روي بدنه 

  .میلیون 14رینولدز موجود در

  

مدل براي دو حالت مختلف بدنه  اطراف ايمقایسه جریان گردابه

  .30⁰ جانبیدر زاویه ))پایین(و بدنه بدون ) باال(بدنه با مولد ورتکس 
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