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 کىفراوس اوجمه هًافضاي ايران هیزدهمیس

 3131اسفىد  31تا  31 ه،يتهران، داوشگاٌ تهران، داوشکدٌ علًم ي فىًن وً
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 با سیم داغ دلتا دابل سوییپسطح یک نمونه بال  یاندازه گیری جریان باال

 4محمدکاظم سبحانی،3مهرداد بساززاده،2مجتبی دهقان منشادی،1مهدی ایل بیگی

 ضزکر غٌایغ َّاخیواساسی ایزاى -1

 زاًطگاُ غٌؼسی هالک اضسز -1،2،3ٍ4

 

 

 چكیده 

 سَییحزلسا تا زاتل رفسار جزیاى تاالی سغح یک ًوًَِ تال  خژٍّصزر ایي 

تا اًساسُ گیزی سین زاؽ ٍ ّوچٌیي آًالیش ػسزی هغالؼِ ضسُ اسر. تال 

لثِ  ٍزر لثِ فزار  یاس تال زلسا تا ضکسسگ یزر ٍاقغ ًَػ زلسا تا زاتل سَییح

اًساسُ گیزی جزیاى تاالی سغح تا اسسفازُ اس حزکر زازى  حولِ هی تاضٌس.

هیلی هسز اًجام گزفسِ اسر. آسهایص ّا زر  2 جاتجاییخزٍب سین زاؽ تا 

 12ٍ  5هسز تز ثاًیِ ٍ زر ساٍیِ حولِ ّای  22زًَل تاز هسار تسسِ تا سزػر 

زرجِ اًجام ضسُ اسر. ًسایج زجزتی ٍ آًالیش ػسزی ًطاى زٌّسُ ٍجَز 

گززاتِ  3ایي جزیاى گززاتِ ای ضاهل جزیاى گززاتِ ای تاالی سغح تَزًس. 

، گززاتِ زٍم کِ اس خیص گزفسِگززاتِ کِ اس رأس تال ضکل هجشا تَزًس. یک 

اس ضکسسگی تال ضزٍع ضسُ ٍ تا جزیاى خس اس ضکسسگی تال، گززاتِ قَی 

. ضسُ اسرٍ گززاتِ سَم کِ خس اس ضکسسگی تال ضزٍع  زازُ زز را ضکل 

ًسایج ػسزی زر هقایسِ تا ًسایج زجزتی، هَقؼیر گززاتِ ّا را  تِ ذَتی 

 زُ اسر.خیص تیٌی کز

 جزیاى گززاتِ ای  -زًَل تاز  -سین زاؽ  -زلسا تال  واشه های کلیدی:

 

 مقدمه 

 کیٌاهیزٍزیتال زلسا اس گذضسِ هَرز زَجِ هحققاى ا اىیضٌاذر رفسار جز

ًسثر تِ تال زلسا  ییزفاٍزْا یزارا زلسا تا زاتل سَییحتال  یتَزُ اسر ٍل

 یزز ه سُیچیرا خ اىیزر لثِ فزار تال رفسار جز یتاضس. ٍجَز ضکسسگ یه

رٍ تِ  زوام تال، یواّایزر َّاخ زلسا تا زاتل سَییحکارتزز تال  اهزٍسُکٌس. 

 یه جابیگًَِ تالْا را ا يیا اىیاسر کِ لشٍم ضٌاذر ساذسار جز صیافشا

 س.کٌ

 (sweep) ییخسگزا یهَرز اسسفازُ زارا زلسا تا زاتل سَییح یتالْا ػوَهاً

لثِ حولِ ٍ  ییخسگزا ِیساٍ زییزغ يیزرجِ ّسسٌس، ّوچٌ 62زا  52حسٍز 

گًَِ  يیضَز. ا یه ایٍ ًاخا يیاًگیه اىیساذسار جز زاذییلثِ فزار تاػث زغ

آًْا  یساریچٌسگاًِ ٍ تزّن کٌص ٍ ًاخا یگززاتِ ا اىیجز یتال ّا زارا

 یزارا اىیجزغالة اسر  ٍ  یگززاتِ ا اىیگًَِ تالْا جز يی[. زر ا1ّسسٌس ]

زلسا تال  یگززاتِ ا اىی[. تِ هٌظَر ضٌاذر جز2اسر ] یا سُیچیخ کیشیف

 یتال زلسا هَرز تزرس یگززاتِ ا اىیجز یّا یژگیاتسسا ٍ تا زاتل سَییح

 .ززیگ یقزار ه

( ًطاى زازُ 1زر ضکل ) شیتا لثِ حولِ ز کیتال زلسا تار یگززاتِ ا اىیجز

جسا  (primary vortex) ِیحولِ، گززاتِ اٍل ِیساٍ صیضسُ اسر. تا افشا

کٌس ٍ تاػث  یه جازیتال ا یرا رٍ یقَ یػزض اىیضسُ اس لثِ حولِ تال، جز

 صیجسا ػثتا یفطار هٌف يیضَز. ا یتال ه ی( رٍیهکص )فطار هٌف جازیا

ذاظ،  ظیضَز. زر ضزا یه ِیگززاتِ ثاًَ جازیسغح تال ٍ ا یرٍ یهزس ِیال

را زر  یسَه یاس سغح تال جسا ضسُ، گززاتِ ّا شیً ِیثاًَ یگززاتِ ّا

سغح تال کِ  یرٍ یآٍرًس. ٍجَز فطار هٌف یسغح تال تِ ٍجَز ه کیًشز

هَسَم تِ  فریل صیتاػث افشا سیآ یلثِ حولِ تِ ٍجَز ه یزر اثز گززاتِ ّا

 [.2ضَز ] یگززاتِ ه فریل

کٌس.  یه زییتال زغ یگززاتِ ّا رٍ ریحولِ قسرذ ٍ هَقؼ ِیساٍ صیافشا تا

سغح اسر.  یآى رٍ یاس حزکر افق طسزیغفحِ گززاتِ ت یحزکر ػوَز

زر  یًاگْاً زییتال( زغ ییخسگزا ِیحولِ هطرع )تسسِ تِ ساٍ ِیساٍ کیزر 

 یه ٍٍ گززاتِ ّا زر لثِ فزار اغغالحاً فز سیآ یساذسار گززاتِ تِ ٍجَز ه

 ریحولِ، هَقؼ ِیساٍ طسزیت صیضًَس. تا افشا یه (burst) هٌفجز ایخاضٌس، 

تِ رأس  یکِ فزٍخاض یکٌس. سهاً یتِ سور رأس تال حزکر ه یفزٍخاض

 یفزٍخاض ٌسیفزا[. 3تال کاهالً جسا ضسُ اسر ] یرٍ اىیتال تزسس، جز

 صیافشاٍ  اىیسزػر ّسسِ گززاتِ زر جْر جز سیکاّص ضستا  گززاتِ

ّوزاُ اسر.  حزکر ّسسِ گززاتِ زیزر هس یقغز گززاتِ ٍ ضکسسگ غیسز

 اسر. تسٍى ساذسار هٌسجنٍ   (wake)کیٍ ِیضثایي ًاحیِ 

حولِ  ِیزر ساٍ ذػَظتِ  زلسا تا زاتل سَییحتال  یرٍ اىیجز یْایژگیٍ

ٍزز  جازیزر لثِ فزار تاػث ا یاسر. ضکسسگ یهطکالز یتاال، زارا یّا

 یه ونیزر آى هقغغ هاکش یهحل فریل ةیضز جِیضَز ٍ زر ًس یه ونیٌیه

 زلسا تا زاتل سَییح یتالْا یرٍ یهحل فریل ةیضز يیطسزیت يیضَز. تٌاتزا

 يیاس ا شیً اىیجز صیضَز ٍ جسا یه جازیتال ا یتِ ضکسسگ کیزر ٍزز ًشز

 یکیزر ًشز اىیجز صیضَز. اس زثؼاذ ضزٍع جسا یهٌغقِ ضزٍع ه

اسر،  یزًٍیتال ت یجساضسُ تِ زواه اىیجز غیتال گسسزش سز یضکسسگ

 یسگیچیهسؤلِ تاػث خ يیزر آًجا ًػة ضسُ اًس. ا یکِ سغَح کٌسزل ییجا

زلسا تا زاتل تا تال  یخزًسُ ّا یزیخزٍاس ٍ کٌسزل خذ کیزر هکاً ییّا

خزًسُ کِ فاقس سغَح زم ّسسٌس  یْازر هَرز تال ژُیضَز. تِ ٍ یه سَییح

ّوچٌیي [. 4] اسر یگطساٍر کَچک یتاسٍ یآًْا زارا یٍ سغَح کٌسزل

 لیتِ زل را تال یعَل یساریخاجسایص سٍز ٌّگام جزیاى زر تال تیزًٍی 

 يیکِ هؼوَالً ا ییٍ اس آًجا زّس یکاّص ه (pitch up) آج چیخ جازیا

 یتزا یکاف یزٍیضًَس، ً یًػة ه تال خزًسُ یّاوایَّاخ یگًَِ تالْا رٍ

 .ٍجَز ًسارز سُیخس يیاهقاتلِ تا 

 هیساى، (hot wire)زاؽ  نیتا س قیزق یّا یزیتا اًساسُ گ قیزحق يیا زر

، تا لثِ حولِ زیش زلسا تا زاتل سَییحتاالی سغح یک ًوًَِ تال  اىیجز

 Ansysًزم افشار  کوکّوچٌیي آًالیش ػسزی تا  هغالؼِ ذَاّس ضس.

Fluent .اًجام ضسُ کِ تا ًسایج زجزتی هقایسِ ضسُ اسر 
 

 معرفی مدل و تجهیسات آزمایش

 45تا لثِ حولِ زیش  زلسا تا زاتل سَییحهسل هَرز آسهایص یک ًوًَِ تال 

. ایي ( ًطاى زازُ ضسُ اسر2زرجِ هی تاضس. ًوای تاالی تال زر ضکل )

ٍ  152طِ یزرجِ اسر. ٍزز ر 29.5ٍ  54.5تال زارای زٍ ساٍیِ خسگزایی 

( هسل هَرز آسهایص زر زًَل 3هیلی هسز اسر. زر ضکل ) 244اسدي تال 

 تاز ًطاى زازُ ضسُ اسر.
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هالک اضسز تَزُ  زاًطگاُ غٌؼسی زًَل تاز هَرز اسسفازُ، زًَل هسار تسسِ

جزیاى زر  ساًسی هسز اسر. 42زر  32اسر کِ زارای اتؼاز هقغغ آسهَى 

هقغغ آسهَى زًَل تاز زارای کیفیر هغلَب ٍ ضسذ زَرتَالًس خاییٌی هی 

[ ارائِ ضسُ 5تاز زر هزجغ ]تاضس.اعالػاذ هزتَط تِ کیفیر جزیاى زًَل 

 2*125هسز تز ثاًیِ تَزُ کِ هؼازل ػسز ریٌَلسس  22سزػر آسهایص اسر. 

 تز هثٌای ٍزز ریطِ اسر.

ٍسین زاؽ هَرز ًظز  تزای اًساسُ گیزی سزػر اس سین زاؽ اسسفازُ ضسُ

 1.25فزکاًس زازُ تززاری خیص اس اًجام آسهایص ّا کالیثزُ ضسُ اسر. 

ثاًیِ تَزُ اسر. تزای حزکر زازى ًگْسارًسُ سین  5ذ کیلَ ّززش تِ هس

اسسفازُ  (traversing system)زاؽ اس یک سیسسن حزکر زٌّسُ زقیق 

( زًَل تاز تِ ّوزاُ زسسگاُ اًسقال زٌّسُ ًطاى زازُ 4زر ضکل )ضسُ اسر. 

حزکر خزٍب سین زاؽ زر جْر ػزضی ٍ ػوَز تز سغح تال تا ضسُ اسر. 

زاری زر سِ هقغغ ػوَز تز زازُ تزٍ اًجام ضسُ هیلی هسز  2 جاتجایی

ٍ  عَلی ًسثر تِ ٍزز ریطِ اًجام ضسُ 2.8ٍ  2.6،  2.4سغح ضاهل 

زرجِ اًجام ضسُ  12ٍ  5ّوچٌیٌآسهایص ّا زر ساٍیِ حولِ ّای 

 ( ًطاى زازُ ضسُ اسر.2اسر.هقاعغ زازُ تززاری زر ضکل )
 

 شرایط آنالیس عددی

ّسف  ًزم افشار فلَئٌر اًجام ضسُ اسر. آًالیش ػسزی رٍی هسل زر هحیظ

اس اًجام آًالیش ػسزی، تزرسی اٍلیِ ٍ هغالؼِ کیفی جزیاى رٍی هسل تال 

تَزُ اسر. تا اًجام ایي آًالیش ّا زیس تْسزی ًسثر تِ رفسار جزیاى تال تِ 

 .( ضزایظ آًالیش ارائِ ضسُ اسر1زر جسٍل )زسر آهسُ اسر. 

هیلیَى الواى حجوی ضثکِ تٌسی ضسُ ٍ تِ هٌظَر  2هسل تال تا حسٍز 

الیِ الواى الیِ هزسی رٍی هسل ایجاز ضسُ ٍ زر حل  12افشایص زقر حل، 

( 5زر ضکل )اسسفازُ ضسُ اسر. SST-kωهؼازلِ ّا اس هسل زَرتَالًسی 

Y
Yسغح تاالیی هسل ًطاى زازُ ضسُ اسر. +

تِ  5رٍی سغح کوسز اس  +

 زسر آهسُ اسر کِ ًطاى زٌّسُ کیفیر ذَب الواى تٌسی هسل اسر.

 
 شرایط آنالیس عددی -1جدول 

 واحد محدوده پارامتر

 - هیلیَى 2 زؼساز الواى

 - SST-Kω هسل زَرتَالًسی

 هسز تز ثاًیِ 22 سزػر

 زرجِ 12ٍ  5 ساٍیِ حولِ

Y
 - 5 کوسز اس رٍی سغح +

 

 نتایج

زرجِ،  5( ذغَط جزیاى تاالی سغح تال زر ساٍیِ حولِ 6ضکل )زر 

حاغل اس آًالیش ػسزی ًطاى زازُ ضسُ اسر. آى گًَِ کِ زر ایي زػَیز 

زیسُ هی ضَز، جزیاى گززاتِ ای اس رأس تال ضکل هی گیزز ٍ زا اًسْای 

گززاتِ ًام گذاری ضسُ اسر.  A، ایي گززاتِ زر زػَیز تال ازاهِ هی یاتس

ایي گززاتِ اس خیص ًاهیسُ ضسُ اسر.  Bٍی تال ضکل گزفسِ کِ زیگزی ر

اس ضکسسگی جلَی تال ضزٍع ضسُ ٍ خس اس ضکسسگی تا جزیاى آى هٌغقِ، 

زطکیل یک گززاتِ تشرگسز زازُ اسر. زر ترص تیزًٍی تال، جزیاى 

ًاهیسُ  Cچزذطی زیگزی خس اس ضکسسگی لثِ تال ضکل گزفسِ اسر کِ 

س ایي جزیاى گززاتِ ای ضؼیف اسر، چزاکِ تا ضسُ اسر. تِ ًظز هی رس

زرجِ زقزیثاً اس تیي رفسِ اسر، ّواًگًَِ کِ زر  12افشایص ساٍیِ حولِ تِ 

اس تیي رفسِ ٍ جزیاى کن  C( زیسُ هی ضَز، جزیاى گززاتِ ای 7ضکل )

ًیش زر  A  ٍBسزػسی زر ترص تیزًٍی تال ضکل گزفسِ اسر. گززاتِ ّای 

زر اًسْای تال زقزیثاً اس فزٍخاضیسُ اًس، چزا کِ عثق زرجِ ٍ  12ساٍیِ حولِ 

 کاًسَر جزیاى سزػر زر اًسْای تال کاّص یافسِ اسر. 

 5( کاًسَر زَسیغ فطار تاالی سغح زر ساٍیِ حولِ 12( زا )8زر ضکل ّای )

حاغل اس آًالیش ػسزی  2.8، ٍ 2.6، 2.4هقغغ عَلی  3زرجِ هزتَط تِ 

ًطاى زازُ ضسُ اسر. افر فطار زر هزکش گززاتِ زر ایي ضکل ّا هطَْز 

 گززاتِ زٍم تِ ذَتی 2.6ٍجَز یک گززاتِ ٍ زر هقغغ  2.4اسر. زر هقغغ 

زر کاًسَر فطار گززاتِ سَم زیسُ ًوی  2.8هطاّسُ هی ضَز. زر هقغغ 

( زر آى هٌغقِ جزیاى چزذطی 6ضَز، ّزچٌس زر ذغَط جزیاى )ضکل 

فطار چٌساًی  رزیسُ ضسُ ٍلی تِ زلیل ضؼیف تَزى جزیاى چزذطی، اف

 ایجاز ًطسُ اسر.

تِ سزػر  ( کاًسَرّای ًسثر سزػر هسَسظ12( ٍ )11زر ضکلْای )

تاالی سغح تال  (RMS) هزتؼاذ يیاًگیهجذٍر هٍ  (∞V/V)ى آساز جزیا

زرجِ کِ اس اًساسُ گیزی سین زاؽ  5زر ساٍیِ حولِ  2.4تزای هقغغ عَلی 

تِ زلیل هحسٍزیر ًشزیک کززى تِ زسر آهسُ، ًطاى زازُ ضسُ اسر. 

هیلی هسز تاالی سغح اًجام  2سین زاؽ تِ سغح، زازُ تززاری اس فاغلِ 

زر ایي کاًسَر ّا هَقؼیر زازُ تززاری تز حسة ًیوِ اسدي  ضسُ اسر.

(semi span) .تی تؼس ضسُ اسر 

آًگًَِ کِ زر ضکل زیسُ هی ضَز، افشایص سزػر اس لثِ تال تِ سور زرٍى 

تال ٍجَز زارز، کِ ًطاى زٌّسُ ٍجَز جزیاى ػزضی رٍی سغح تال تِ 

تزگطر تِ سور ایي جزیاى ػزضی زر زلیل ٍجَز جزیاى گززاتِ ای اسر. 

( افشایص ًَساًاذ 12سغح تال تا کاّص سزػر ّوزاُ اسر. زر ضکل )

تا  سزػر تاالی سغح تال هطَْز اسر کِ ًطاى زٌّسُ هزکش گززاتِ اسر.

(، هطرع 8هقایسِ ایي ضکل تا کاًسَر ضزیة فطار ّویي هقغغ )ضکل 

 اسر کِ آًالیش ػسزی، هَقیغ ّسسِ گززاتِ را تِ ذَتی خیص تیٌی کززُ

 اسر.

( کاًسَر ًسثر سزػر جزیاى تِ سزػر جزیاى آساز زر هقغغ 13زر ضکل )

 زرجِ، ًطاى زازُ ضسُ اسر. حساکثز ًسثر سزػر 5ٍ ساٍیِ حولِ  2.6

رسیسُ اسر. ایي  1.4تِ زر ایي هقغغ زر لثِ تال  تْسزػر جزیاى آساز

( زیسُ هی 14هقغغ خس اس ضکسسگی تال هی تاضس ٍ آًگًَِ کِ زر ضکل )

سزػر زر زٍ هٌغقِ افشایص یافسِ اسر. ایي کاًسَر ًطاى  RMS، زضَ

زٌّسُ ٍجَز گززاتِ زٍم زر ًشزیکی لثِ تال اسر. ٍجَز گززاتِ زٍم زر 

 ( کِ ًسایج آًالیش ػسزی تَز، ًیش ًطاى زازُ ضسُ تَز.5ضکل )

کِ زر اًسْای  2.8( کاًسَرّای هزتَط تِ هقغغ 16( ٍ )15زر ضکل ّای )

ًطاى زازُ ضسُ اسر. زر ایي کاًسَرّا ّز سِ گززاتِ زیسُ  ،تال قزار زارز

حسی زر ایي ساٍیِ حولِ زر ترص ّایی اس تال تیزًٍی کاّص هی ضَز. 

 ضسیس سزػر زیسُ هی ضَز.

زر ساٍیِ  2.8ٍ  2.6ٍ  2.4( کاًسَر ّای سِ هقغغ 22( زا )17ضکل ّای )

ساٍیِ حولِ هاًٌس زرجِ را ًطاى هی زٌّس. الگَی جزیاى زر ایي  12حولِ 

( هطرع هی 17( ٍ )11تا هقایسِ ضکل ّای ) زرجِ اسر. 5ساٍیِ حولِ 

تشرگسز ضسُ  2.4زرجِ قغز گززاتِ زر هقغغ  12ضَز کِ زر ساٍیِ حولِ 

( هطرع هی ضَز کِ 18( ٍ )12اسر ٍ ّوچٌیي تا هقایسِ ضکل ّای )

 فسِ اسر.زرجِ افشایص یا 12ًَساى سزػر زر هزکش گززاتِ زر ساٍیِ حولِ 

( تا 14( ٍ )19( تا )13ًیش ّویي رًٍس تا هقایسِ ضکل ّای ) 2.6زر هقغغ 

 ( هطاّسُ هی ضَز. 22)

افشایص ساٍیِ حولِ تاػث جسایص جزیاى زر ترص ّایی اس  2.8زر هقغغ 

زرجِ ًیش ترص تیزًٍی تال  5تال تیزًٍی ضسُ اسر. ّزچٌس زر ساٍیِ حولِ 

زرجِ هٌغقِ جزیاى  12ساٍیِ حولِ کاّص سزػر زیسُ ضسُ تَز، ٍلی زر 

( زیسُ هی ضَز، 21جسا ضسُ تشرگسز ضسُ اسر. ّواًگًَِ کِ زر ضکل )

کاّص سزػر جزیاى زقزیثاً زر زواهی سغح تال زیسُ هی ضَز، ٍلی زر 
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ترص تیزًٍی تال کاّص ضسیس ٍجَز زارز کِ ًطاى زٌّسُ جسایص جزیاى 

آًالیش ػسزی ًیش هطاّسُ زر ایي هٌغقِ اس تال اسر. ایي کاّص سزػر زر 

 ضسُ تَز.
 

 گیری نتیجه

تا لثِ  زلسا تا زاتل سَییحزر ایي هقالِ جزیاى تاالی سغح یک ًوًَِ تال 

حولِ زیش هَرز هغالؼِ قزار گزفر. اًساسُ گیزی سین زاؽ ٍ آًالیش ػسزی 

جزیاى گززاتِ ای اسر. گززاتِ اٍل کِ اس رأس  3ًطاى زاز کِ تال زارای 

تال ضکل هی گیزز، گززاتِ زٍم کِ اس خیص اس ضکسسگی تال ضزٍع ضسُ ٍ 

س ٍ گززاتِ گززاتِ قَی زز را ضکل هی زّ ،تا جزیاى خس اس ضکسسگی تال

ضزٍع هی ضَز ٍ تسیار ضؼیف اسر تِ گًَِ سَم کِ خس اس ضکسسگی تال 

زرجِ اس تیي رفسِ اسر. ّوچٌیي افشایص ساٍیِ  12ای کِ زر ساٍیِ حولِ 

حولِ تاػث تشرگسز ضسى گززاتِ ّا ضسُ اسر، ٍلیکي زر اًسْای تال کاّص 

 اسر. سزػر ٍجَز زارز ٍ زر ترص تیزًٍی تال جسایص جزیاى رخ زازُ

ًسثر تِ تال زلسا، ضکل گیزی  زلسا تا زاتل سَییحزفاٍذ جزیاى تال 

گززاتِ ضؼیف خس اس ضکسسگی لثِ حولِ ٍ اس تیي رفسي سٍز ٌّگام آى زر 

ساٍیِ حولِ ّای خاییي هی تاضس کِ تاػث جسایص جزیاى زر تال تیزًٍی 

 هی ضَز.
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