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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران
1393اسفند14تا 12تهران،سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره،  259

09376772828eng.mahdi_karami@yahoo.com، ارشدکارشناسیدانشجوي-1

استادیار-2

هاي دنباله ساز بر روي مشخصهات سیم اغتشاشاثربررسی تجربی 
ايو سیلندر دایرهایرفویل متقارن

2، امیر بک خوشنویس1مهدي کرمی

سبزواريدانشگاه حکیم دانشکده فنی مهندسی،گروه مکانیک،

چکیده 
یانیجريپارامترهايساز بر رواثر نصب سیم اغتشاشدر این تحقیق 

براي 3780نولدزیدر عدد راي دایرهسیلندرومتقارندنباله ایرفویل
شده یبررسیبه صورت تجرببراي سیلندر 30000ل و عدد رینولدز یایرفو
میس. دنباشمیmm0.5،1،1.5برابري استفاده شدههاقطر سیم. است

اي درسیلندر دایرهو در NACA0012لیرفویضخامت اممیدر ماکز
40،140αزوایاي انیبدست آوردن جريو قطر آن براده،ینصب گرد=

توان تولیدي براي هر کدام از .استهکردرییمختلف تغیاغتشاشيها
متر بر ثانیه مورد آزمایش قرار 20سیال هوا با سرعت وآزمایشات یکسان 

لیفپرو) سرعتنهیکم(هد عرض و قلهدیمطالعه نشان منیا.گرفته است
افتهیشیافزابراي ایرفویل و سیلندر میقطر سشیسرعت، با افزايها

نصب سیم با قطرهاي مختلف بر روي ضخامت بیشینه ایرفویل باعث .است
شود که این روند تا ایستگاه کاهش تقریبا یک نواخت سرعت دنباله می

قطر سیم باعث اي افزایشپایانی ادامه دارد ولی در مورد سیلندر دایره
کاهش سرعت دنباله تا ایستگاه مشخصی شده که با پایان این محدوده 

و افزایش قطر سیم باعث افزایش سرعت ،روند تغییرات سرعت عوض
شود که هاي بعدي مشاهده میشود که با پیشروي در ایستگاهدنباله می

پارامتر تفاضل سرعت یا به عبارتی.این روند دوباره کاهش پیدا کرده است
توان بیان کرد در نتیجه می.باشدیمیکاهش-یشیافزا-یروند کاهشيدارا

خاصی از توان تا محدودهساز بر روي سیلندر میکه نصب سیم اغتشاش
یشاتآزماهمچنین.شوداطراف سیلندر باعث بهبود روند تغییرات دنباله 

- اغتشاشسیم بایلندرسدرw0کاهش سرعت قلهیردهد مقادینشان م
.استیافتهکاهشعموما فصایلندرسیکبا در مقایسهساز

-دنباله-سازسیم اغتشاش-جریان سنج سیم داغ:هاي کلیديواژه
-ایرفویل NACA0012ايسیلندر دایره.

مقدمه
حول ایرفویل از مسائل جریان داراي اصطکاك و تراکم ناپذیر مطالعه 

بهسیلندررويجریان.آیدمکانیک سیاالت بشمار میکالسیک و مهم 
هاپلنقلیه،وسایلهمچونمهندسیکاربردهايازبسیاريباعملیصورت

جریاندنباله. باشدمیدرگیرمهندسیساختارهايسایروهاساختمانو
برايزیاديتواناییکهگرددناپایایینیروهايباعثتواندمیسیلندر
گونهاینرويبرتحقیقاتعلت. داردايبدنهساختارهايتمامتخریب

حرکتبهتوجهباساختارهارويبارهايفهمبهعالقهازناشیپیکربندي
سببکهسیالینیرويکاهشبرايسیالجریانبیشترکنترلوسیال

که یاز آنجای.باشدمیگردد،مینامطلوبشرایطتحتساختارهاتخریب
، محاسبات هنوز با طراحی عملی مهندسی فاصله داردهاي تئوري وروش
ها تونل باد است که یکی از این روشکنندتجربی استفاده میهايشاز رو

که براي تعین درست پارامترهاي جریان باشدمیکه اغلب تنها روشی 
].1[رودها به کار میپساي مدلبویژه

هستند که از آن اثیر گذار هاي دنباله تعوامل متعددي بر مشخصه
براي .بردرا نام... و]3[نسبت انسداد ]2[توان عدد رینولدزمیجمله

هاي توان از روشري از روي سیلندر و دنباله آن میکنترل جریان عبو
ساز، طحی سیلندر همچون نصب سیم اغتشاشمختلفی همانند تغییرات س

از یک صفحه نازك که در ا استفادهینصب فین، ایجاد شیار روي سطح و 
.استفاده کردگردد ت جریان باال دستی سیلندر نصب میموقعی

ها بررسی جریان حول ایرفویل و تاثیر عوامل موثر بر روي آن از سال
)Ligrani(لیگرانیو)Zhang(ژانگ. استبودهقبل مورد توجه محققان

- عتسراثرات زبري و اغتشاشات ورودي را بر روي دنباله ایرفویل در ]4[
هاي مادون صوت به صورت تجربی مطالعه نمودند، و از این مطالعه نتیجه 

یابد تمامی نمودارهاي دنباله زمانی که زبري سطح افزایش میکهتندگرف
گسترش اياغتشاشات بطور قابل مالحظهاعم از سرعت متوسط و شدت 

یابد و همچنین اي بدون بعد کاهش میفرکانس گردابهمی یابند و
.اغتشاشات ورودي جریان اثرات کمتري در سرعت دنباله دارد

باد، در تونل2003در سال ]Rooij(]5(و رویج)Timmer(تایمر
ساز نصب شده روي دماغهاثرات سیم اغتشاشبه بررسی تجربی 

و mm2و mm1.2ها قطر سیم. پرداختندDU 93-W-210ایرفویل 
ها را در سیمآنها. استانتخاب شده2×106عدد رینولدز در تحقیق آنها 

%0موقعیت  0.25% 0.5% . کردندسطح فشار ایرفویل نصب 1%
که در mm2دهد استفاده از سیم به قطر نتایج تحقیق آنها نشان می

0.25 %c تاثیر بسزایی در افزایش ظرفیت ماکزیمم ، استنصب شده
ور تاثیر در صورتی که سیم نازکتر در موقعیت مذک. لیفت ایرفویل دارد

ارندگی عریضی را از خود به جا دهد، و سطح بازدچندانی از خود نشان نمی
.گذاردمی

- تونل باد و روشتوسط]6[همکاران و)Freudenreich(فرودنویچ
و زبري، 10- 10×106بررسی اثرات رینولدز در محدوده  بههاي عددي

. پرداختنددارد،هاي باديکه کاربرد در توربینDU97-300روي ایرفویل
نوار ساز واغتشاشسیمها، که شاملاستفاده از زبر کنندهنها در بحث آ

=0.3x/cساز نصب شده درمشاهده کردند که سیم اغتشاش،زیگزال بود
ضریب برآ نسبت به از دماغه ایرفویل به صورت جزئی باعث افزایش بیشینه 

. گرددمی)max)Cl/Cdهمچنین باعث کاهش . گرددایرفویل صاف می
ساز به با استفاده از سیم اغتشاش]7[و همکاران)Fukudome(فکودوم

آنها با نصب سیم . پرداختندNACA0018بررسی کارایی ایرفویل متقارن 
ساز، دادند که استفاده از سیم اغتشاشمورد نظر در دماغه ایرفویل، نشان

دهد، همچنین نشان ر زوایاي حمله بزرگتر، افزایش میضریب برآ را د
بهبود زاویه استال در دادند سیم مورد نظر، بدون افزایش ضریب پسا عامل 

از طرف دیگر در زوایاي حمله بزرگتر براي ایرفویل بدون . باشدایرفویل می
ه از سیم این سیم، شاهد جدایش جریان بزرگتري هستیم که استفاد

برآ و کارایی ایرفویل میسازد، و باعث افزایش نیروي فرآیند را محدود می
.گردد
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رود ساز در آن به کار میسیم اغتشاشهایی کهیکی دیگر از زمینه
در این موضوع، مطالعه اساسی توسط اي کهسیلندرها می باشند، به گونه

آنها دو سیم . جام شده استان]Wrsap(]8(ورسیبو)Fage(فیگ
درجه را به صورت متقارن بر روي 65اي ساز در موقعیت زاویهاغتشاش

ساز را بر روي کاهش نیروي اغتشاشسیمسطح سیلندر قرار دادند و اثرات
.پسا در بازه انتقال رینولدز بررسی کردند

ر روي تحقیقاتی را ب]Truong(]9(بیتیلو)James(نبریسکا
ساز انجام دادند و اثرات نصب سیم در زاویه سیلندر مجهز به سیم اغتشاش

هاي جریان و ضریب پسا و برآ و را بر روي مشخصهسیلندر0-180
آنها نشان دادند ضرایب و مشخصه. همچنین عدد استروهال، بررسی کردند

لندریسيرومیمربوط به نصب ساي معینهاي زاویههاي جریان در بازه
هاي مشخص عدد ي که در این بازهابه گونه. کندتغییرات خاصی می

.کنندب پسا روند معکوس هم را دنبال میاستروهال و ضری
از و همچنین سحقیق بررسی اثرات نصب سیم اغتشاشهدف این ت

اي میه ایرفویل متقارن و سیلندر دایرههاي دنبالقطر آن بر روي مشخصه
مقایسه میبررسی و هاي سرعت اي که روند تغییر پروفیلباشد، به گونه

در مورد مقایسه تاثیر سیم اغتشاساین تحقیق اطالعات جدیدي را . گردد
آوري و اي جمعو سیلندر دایرهNACA0012ساز بر روي دنباله ایرفویل 

. با هم مقایسه کرده است

آزمایششرایط
1در شکلآزمایش موردصبافراسنجششرکتباد ساختتونلدستگاه

اتاقک آزمایشی از داراي وبازدمنده، مدارکه از نوعشدهدادهنشان
. باشدسانتیمتر می40، عرض و ارتفاع 168جنس پلکسی گالس با طول 

سیم داغ یک یک سرعت سنجاز گیري سرعت در دنباله به منظور اندازه
هنده میکرون که توسط مکانیزم انتقال د5بعدي که از جنس تنگستن 

در سه جهت با دقت اي که قادر به حرکت داراي سه موتور پلهپراپ که
کنترل حرکت مکانیزم انتقال . باشد استفاده شده استمیلیمتر می0.1

ریق درگاه سریال رایانه انجام دهنده پراپ توسط نرم افزار مربوطه و از ط
از سرعت تونل باد را با کنترل دورفن تعبیه شده در آن می توان. شودمی
.ثانیه تغییر دادبرمتر0-30

توان تولیدي براي هر کدام از آزمایشات یکسان در این تحقیق 
متر بر ثانیه مورد آزمایش قرار 20سیال هوا با سرعت .انتخاب شده است

هاي ل در ایستگاهیبراي ایرفوبرداري داده2در شکل.گرفته است
0،0.5،1،1.5،2x/c=،0.25،1،5،10هايایستگاهدرسیلندرو برايx/d=،

وترc،و سیلندرایرفویللبه فرار فاصله از xکهاست،شده نشان داده 
و نصف دنباله W0پارامتر کاهش سرعت .باشدمیقطر سیلندرdو ایرفویل

پارامتر کاهش . داده شده استنشان 3در شکلb1/2در نصف عرض 
:آیدزیر بدست میهبطاسرعت از ر

)1                                    (=
:استزیرصورتهکه بمایشات در چهار مرحله انجام شده این آز

در اتاقک ساز یرفویل و سیلندر بدون سیم اغتشاشي اول نصب امرحله
0.1متر بر ثانیه و شدت اغتشاشی20است که سرعت جریان آزاد آزمایش 

نتیجه گرفت کهتوان می5به شکلبا توجه . گیري شده استاندازهدرصد 
باشد میسرعت در خارج از دنباله متقارن و سیلندر به علت تقارن ایرفویل 

را نشان در تونل بادو سیلندر  ایرفویل قرار گرفتن صحیحکه این امر 
را mm300و طول mm0.5ي دوم، دو سیم به قطر در مرحله.دهدمی

اي که یکی در سطح باالیی و دیگري ر ماکزیمم ضخامت ایرفویل به گونهد
mmسیم به قطر در سطح پایینی باشد نصب کرده، و براي سیلندر دو 

د روي نباشمی140و 40اي که نسبت به افق داراي زاویه را به گونه0.5
ودادهسیلندر را در محفظه تونل قرار سپس ایرفویل و ،شدهسیلندر نصب 

نمودارهاي مورد نظر براي . کنیمگیري میایستگاه هاي مورد نظر را اندازه
ساز شامل نمودارهاي مربوط به ویل و سیلندر مجهز به سیم اغتشاشایرف

را در mm1در مرحله سوم نیز سیم به قطر. سرعت متوسط خواهد بود
ها را گیريو اندازهکردهلی براي ایرفویل و سیلندر نصب همان موقعیت قب

در مرحله چهارم نیز . شودداده میانجام m/s20در تونل باد براي سرعت 
.شده استانجام ۵.mm١همین روند را براي سیم 

اعتبار سنجی
30000براي اعتبار سنجی کار حاضر به مقایسه پروفیل سرعت در رینولدز 

پردازیم که نتایج زاویه صفر درجه بر روي سیلندر میبا نصب یک سیم در 
در ]Batil(]10(بیتیلو )Nebres(نبریزحاضر تطابق خوبی را با کار

.دهدمینشان4شکل

بحث و نتایج
لیایرفوصاف و ایرفویلمربوط به بعدسرعت بیهاي پروفیلa5شکل در 

، x/cگردد که در امتداد مشاهده میمختلفدو سیمه با سه قطر سیم 
مینیمم (و همچنین قله نمودارها هها، دهانه دنبالصرف نظر از قطر سیم

یابد و همچنین در یک به ترتیب افزایش و کاهش می) بالهسرعت در دن
یابد ها بیشتر گردد دهانه دنباله افزایش میایستگاه خاص هر چه قطر سیم

. گرددرش در طبقات باالیی سیال عامل میو یا به عبارتی باعث نفوذ ب
خاص به صورت ها، قله دنباله در ایستگاه همچنین با افزایش قطر سیم

دنباله x/cاز طرف دیگر با پیشروي درامتداد .کندجزئی افزایش پیدا می
سرعت . باشدهمچنان متقارن باقی مانده و تاثیرات در محدوده دنباله می

ي دنباله براي هر چهار مرحله یکیز دامنهبدون بعد شده در خارج ا
.باشدمی

لندر صاف و یسمربوط به بعدسرعت بیهاي پروفیلb5در شکل
گردد که با افزایش مختلف مشاهده میسیلندر دو سیمه با سه قطر سیم 

در . شودتر می، توزیع جریان یکنواختx/dفاصله از مدل در امتداد 
زیاد به دلیل کم بودن فشار، اختالف فشار) دقیقا پشت مدل(ایستگاه اول

در این حالت تغییرات سرعت از دنباله به . آیدبا جریان پتانسیل بوجود می
به عبارت دیگر سرعت در . جریان پتانسیل در باال و پایین مدل شدید است

تا 0.2از حدود U/Urefکند و گرادیان شدیدي پیدا میباال و پایین مدل 
به تدریج ). سرعت جریان آزاد یا سرعت مرجع استUref(کندتغییر می1.3

.روددن از مدل این گرادیان از بین میبا دور ش
ادیر شاهد اختالف مقداري بین مقa6شکل در نمودار کاهش سرعت

این . باشیمایرفویل بدون سیم میساز با ایرفویل مجهز به سیم اغتشاش
مربوط به ولی مقادیر. دهدنشان میx/c=0.5در موقعیتمطلب خود را 

روي توان ازساز، تفاوت چشمگیري ندارند، و میایرفویل با سیم اغتشاش
باشد، یا به عبارتی نمودار فهمید که شیب نمودارها  تقریبا با هم برابر می

حالت با هم برابر 4توان گفت آهنگ کاهش سرعت مربوط به دیگر می
چنین از هم. باشدا در شیفت نمودارشان میباشد، و فقط تفاوت آنهمی

هاي جلوتر شیب گردد که با پیشروي به ایستگاهظاهر نمودارها مشاهده می
.یابدمربوط کاهش مینمودارهاي
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سیلندر مجهز به سیم براي b6شکلکاهش سرعتدر نمودار 
سرعت يهالیقله پروف=5x/dستگاه یتا اتوان گفتمیساز اغتشاش

ستگاه ین ایدا کرده و از ایکاهش پ)W0نه سرعت موجود در دنباله یکم(
به بعد =10x/dستگاه یدا کرده سپس از ایش پیافزا=10x/dستگاه یتا ا

روند يپارامتر تفاضل سرعت دارایا به عبارتیکند، یدا میباز کاهش پ
.باشدیمیکاهش-یشیافزا-یکاهش

توان نتیجه گرفت که نصب سیم با میb6وa6مقایسه دو نموداربا 
تقریبا یک قطرهاي مختلف بر روي ضخامت بیشینه ایرفویل باعث کاهش

شود که این روند تا ایستگاه پایانی ادامه دارد ولی نواخت سرعت دنباله می
اي افزایش قطر سیم باعث کاهش سرعت دنباله تا در مورد سیلندر دایره

ایستگاه مشخصی شده که با پایان این محدوده روند تغییرات سرعت عوض 
شود که با پیشروي در و افزایش قطر سیم باعث افزایش سرعت دنباله می

شود که این روند دوباره کاهش پیدا کرده هاي بعدي مشاهده میایستگاه
ساز بر روي نصب سیم اغتشاشکهتوان بیان کرد در نتیجه می. است

طراف سیلندر باعث بهبود روند خاصی از اتا محدودهتوان میسیلندر
.شودیرات دنباله تغی

باالتر نصف دهانه دنباله در نصف عمق x/cدر امتداد a7در نمودار 
b1/2هاي نصب شده روي ماکزیمم افزایش قطر سیمیابد و با افزایش می

در یک ایستگاه خاص دهانه دنباله و همچنین قله ضخامت ایرفویل
.کندافزایش پیدا می) ینه سرعت دنبالهکم(نمودارهاي پروفیل سرعت 

شود کمترین مقدار قله هاي جلوتر دیده میهمچنین با پیشروي به ایستگاه
و نصف دهانه در نصف عمق ) بیشترین مقدار سرعت در دنباله(سرعت 

براي سیلندر در . باشدمیmm1با قطر سیممربوط به سیلندر دو سیمه
به b1/2و W0بیشترین به بعد=5x/dآشکار است که از b6و b7نمودار 

میلیمتر 1.5ترتیب مربوط به سیلندر صاف و سیلندر با قطر سیم 
.باشدمی

نتیجه گیري
هاي انجام توان نتایج زیر را از آزمایشبا توجه به مباحث عنوان شده می

:شده گرفت
و نمودار سرعت متوسـط بـه موقعیـت داده بـرداري نسـبت بـه ایرفویـل       -

.وابسته استسیلندر
-هاي سرعت متوسط به علت تقارن ایرفویل و سیلندر متقارن میپروفیل-

.باشند
کـه در  دهـد مـی نشـان هـا صرف نظر از قطر سـیم بابراي ایرفویل نتایج-

مینـیمم سـرعت در   (و همچنـین قلـه نمودارهـا    هدنبال، ، دهانه x/cامتداد 
یابـد و همچنـین در یـک ایسـتگاه     مـی به ترتیب افزایش و کـاهش  ) دنباله

.یابدها بیشتر گردد دهانه دنباله افزایش میخاص هر چه قطر سیم
-مـی نشانx/dدر امتداد ها صرف نظر از قطر سیمبانتایج براي سیلندر -

دردهانـه نصـف تغییـرات وW0سرعتپروفیلقلهتغییراتروندکه دهد
.باشدمیکاهشیوکاهشی-افزایشی-کاهشیترتیببهعمقنصف

باعـث  نصب سیم با قطرهاي مختلف بـر روي ضـخامت بیشـینه ایرفویـل    -
که این روند تا ایستگاه پایـانی  تقریبا یک نواخت سرعت دنباله شده،کاهش

اي افزایش قطـر سـیم باعـث کـاهش     ادامه دارد ولی در مورد سیلندر دایره
سرعت دنباله تا ایستگاه مشخصی شـده کـه بـا پایـان ایـن محـدوده رونـد        

شـده  تغییرات سرعت عوض و افزایش قطر سیم باعث افزایش سرعت دنباله 
شـود کـه ایـن رونـد     هده مـی هاي بعـدي مشـا  با پیشروي در ایستگاه. است

توان بیان کرد کـه نصـب سـیم    در نتیجه می.دوباره کاهش پیدا کرده است

خاصـی از اطـراف سـیلندر    توان تا محدودهساز بر روي سیلندر میاغتشاش
.شودباعث بهبود روند تغییرات دنباله 

به ترتیب مربـوط بـه   b1/2و W0بیشترین به بعد=5x/dازسیلندر براي -
.باشدمیلیمتر می1.5سیلندر صاف و سیلندر با قطر سیم 

در مقایسهسازاغتشاشسیم بایلندرسدرw0کاهش سرعت قلهیرمقاد-
.استیافتهکاهشعموما فصایلندرسیکبا 
دنباله همچنان x/dوx/cادامه جریان درامتداد در ایرفویل و سیلندر با-

باشد و سرعت در خارج ه و تاثیرات در محدوده دنباله میمتقارن باقی ماند
ایرفویل و ایستگاه داده برداري شده براياز دامنه دنباله براي هر چهار 

.یکسان استسیلندر

اها و نمودارهشکل

نماي کلی از تونل باد-1شکل 

هاي مختلف براي اندازه گیري سرعت مدل و ایستگاه-2شکل 

در نصف عرض و نصف دهانه دنبالهW0پارامتر کاهش سرعت  -3شکل 
b ½
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بر روي درجهصفردرسیمنصبزاویه،مقایسه پروفیل سرعت-4شکل 
سیلندر

)b(و سیلندر ) a(نمودار سرعت بدون بعد براي ایرفویل -5شکل 
هاساز  در  قطرساز و  با  سیم  اغتشاشبدون سیم اغتشاش

mm0.5،1،1.5 متر بر ثانیه20در سرعت

-در ایستگاه) b(و سیلندر) a(ایرفویل)W0(نمودار تغییر سرعت -6شکل 
هاي مختلف

و )a(ایرفویل)b1/2(نصف دنباله در نصف عمق تغییراتنمودار-7شکل 
هاي مختلفدر ایستگاه)b(سیلندر
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