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 پاییه ي متًسطاد ریىًلذس عذادر جزیان ساکه در  کپسًل کزيی چزخان پیزامًنبزرسی جزیان 
  2رضاپًرمذیز ،1کامیارمىصًر

 داًؾگاُ صٌؼتی اهیزکثیز،داًؾکذُ َّافضا  -1ٍ2

 

 
 

 چكیذٌ 

 کپغَل درایي هقالِ تِ هغالؼِ هؾخصات ٍ تغییزات جزیاى آرام حَل

 عزػت چزخؾی . دی پزداختِ ؽذ .چزخاى  تِ کوک رٍؽْای ػذ ٍیکز

ِ کاهال عاسهاى تزای حل اس ؽثک .در ًظز گزفتِ ؽذپایا  کپغَل کزٍی

ػذد ریٌَلذس هَرد تزرعی تز پایِ عزػت چزخؾی ٍ  .یافتِ اعتفادُ ؽذ

درایي تزرعی تزاعاط عزػت ریٌَلذس  ػذد . ؽؼاع کزُ هحاعثِ ؽذ

در ًظز گزفتِ 1111تا  11ػذد ریٌَلذس ٍ در هحذٍدُ  کپغَلچزخؾی 

ًتایج تحلیلی ٍ تجزتی هَجَد ؽذ. ًتایج تذعت آهذُ تغاتق تغیار خَب تا 

اس ًتایج تذعت آهذُ هی تَاى تِ ػذم جذایؼ جزیاى در ًشدیک  .دارد

در هحذٍد ریٌَلذس هَرد تزرعی ٍ ّوچٌیي تؾکیل جت  کپغَلاعتَای 

کپغَل ّای عیال در هتغقِ اعتَا در ًتیجِ تزخَرد جزیاًْای ًین کزُ 

هزستیي جزیاى ٍرٍدی اس قغة ٍ کِ ّوچٌیي ساٍیِ تحزاًی .اؽارُ ًوَد

جزیاى خزٍجی اساعتَا هی تاؽذ تا افشایؼ ریٌَلذس افشایؼ هی یاتذ .عایز 

عزػت ؽؼاػی در پارهتزّای هَجَد در ًتایج تی تؼذ ؽذُ اًذ اس جولِ 

عایز ّوزاُ تا افشایؼ ػذد ریٌَلذس افشایؼ هی یاتذ.کِ اعتَای کپغَل 

ًتایج هاًٌذ چزخؼ ٍ گؾتاٍر حاصل اس چزخؼ تزرٍی عغح کزُ ًیش تی 

 عایز ًتایج تجزتی ٍ تحلیلی هَجَد دارد .تؼذ ؽذُ ٍ تغاتق تغیار خَتی تا 

–جزیاى آرام  – عاکيجزیاى  -کزُ چزخاى : ياژٌ َای کلیذی

 ریٌَلذسپاییي  -ریٌَلذسهتَعظ

 

 مقذمٍ 

اسهثاحث یکی کٌَى اس دیزتاس تاچزخاى تزرعی جزیاى حَل اجغام کزٍی 

درایي ًَع اس جزیاًْا ّز دٍ عزػت . پیچیذُ صٌؼتی ٍ تحقیقاتی هی تاؽذ

یکی اس هْوتزیي هثاحث درایي  .ؾی ٍ اًتقالی هَرد اّویت هی تاؽذچزخ

فضایی کزٍی ؽکل تِ جَ ٍ کاّؼ عزػت آى ٍ ٍرٍد  کپغَل سهیٌِ ٍرٍد

در حیي تاس ؽذى  زّای جزیاى هادٍى صَت تزاکن ًاپذیتِ رصین 

تذیْی اعت کِ تزرعی جزیاى تزرٍی  ،هی تاؽذ چتزکاّؼ دٌّذُ عزػت 

آى در ٍضؼیت ّای گًَاگَى تخصَؿ در ٍضؼیت چزخؾی حَل هحَر 

اٍلیي کغی تَد  [1] (Howarth)ّاٍرط ٍاقغ هی ؽَد. خَد هَرد تَجِ

ًتیجِ گزفت درتارُ جزیاى حَل کپغَل چزخاى تحقیقاتی اًجام داد ٍ 

تؾکیل جت یِ هزسی در اعتَای کزُ تِ یکذگز تزخَرد کزدُ ٍ تاػث دٍال

در حل  [2] (Nigam) ًیگام .هی ؽًَذجزیاى در ًشدیک اعتَای کزُ 

جزیاى حَل کپغَل چزخاى تِ ایي ًتیجِ رعیذ کِ جزیاى قثل اس رعیذى 

 (Dennis- ٍ ایٌگْام، عایي  دًیظتِ اعتَای کپغَل جذا ؽذ هی ؽَد . 

Singh- , (Ingham [3]،  تِ تزرعی جزیاى پایای هتقارى هحَری ایجاد

عاکي در ػذد  ؽذُ تَعظ جغن کزٍی چزخاى قزار گزفتِ در جزیاى

 تزای حل آًْا اس عزی فاًکؾٌال  .پزداختٌذ111تا1ریٌَلذس

جذایی آًْا ّیچ هذرکی دال تز .اعتفادُ ًوَدًذ (Gegenbauer)گگٌثائز

هغالؼات تجزتی در ایي  افتٌذ.ًی زیاى در ًشدیکی اعتَای کزُ چزخاىج

 & Bowden) [5] تَدى ٍ لَرد ، [4]  (Kobashi)سهیٌِ تَعظ کثاؽی

Lord) ٍعاٍتشکی (Sawatzki) [6] ًتایج حاصل اس آًْا ؽاهل  .اًجام ؽذ

درایي پضٍّؼ تا اعتفادُ اس  .هحاعثِ گؾتاٍر رٍی عغح کزُ هی تاؽذ

کزٍی چزخاى در  تِ هحاعثِ جزیاى حَل کپغَل  (CFD) رٍؽْای ػذدی

ػذد  .زداختِ هی ؽَدپ 1111تا 11 هحذٍدُ ػذد ریٌَلذس درجزیاى عاکي 

 (Dennis ,Singh– ٍ ایٌگْامدًیظ ، عایي هاًٌذ  ریٌَلذس تِ

(Ingham- ِکِ در آى تؼزیف هی ؽَد .   صَرت تr  ُقغزکز

 کی عیال هی تاؽذ .لشجت عیٌواتی عزػت چزخؾی کپغَل ٍ ،

 ريش ي ضزایط محاسباتی 

عثات تزپایِ رٍػ ػذدی الواى حجن هحذٍد هی تاؽذ .جزیاى اعاط هحا

 اعتَکظ تیاى هی ؽَد:-تزپایِ هؼادالت عِ تؼذی ًَیز یاٍ ًاپالشج  ،آرام 

(1)                 

(2)                                       
رٍػ ػذدی اعتفادُ ؽذُ  .فؾار هی تاؽذ P  عزػت ٍ V ادالترایي هؼد

هی تاؽذ ٍ  (Ri and Choi) َچدر ایي تخؼ تز پایِ رٍػ ری ٍ 

  . هثحث کَپل عزػت ٍ فؾار اعتفادُ ؽذُ اعتالگَریتن پیشٍ در

عزػت  چزخؾی جزیاى ٍ تِ صَرت سیز  ریٌَدلش تؼزیف ؽذُ تزاعاط

 :تؼزیف هی ؽَد

(3)                                       

 تَعیلِ تقغین تز هقذار در ًتایج تذعت آهذُ  هَلفِ ّای عزػت ّوِ 

ّوچٌیي عایز هؾخصات تذعت آهذُ درایي پضٍّؼ تِ  .تی تؼذ ؽذُ اًذ

 صَرت تی تؼذ ًؾاى دادُ ؽذُ اًذ .

قزارگزفتٍ کپسًل کزيی چزخان ضزایط مزسی ي ضبكٍ محاسباتی 

 ًای ساکه در َ

 کِ در ایي هغالؼِ عیغتن هختصات ٍ داهٌِ حل هحاعثاتی 1ٍ2در ؽکل 

.ّواًغَر کِ گفتِ ؽذُ ًؾاى دادُ ؽذُ اعت  اعت،  (x, y, z) کارتشیي

هی تاؽذ .تزای ؽثکِ تٌذی اس  Xجْت چزخؼ کپغَل در جْت هحَر 

کِ هی تاؽذ D داهٌِ حل یک ؽثکِ عاسهاى یافتِ اعتفادُ ؽذُ اعت .

 قغزکپغَل هی تاؽذ .  dدر ًظزگزفتِ ؽذ، 11dتزاتز 

 تزای داهٌِ حل ؽزایظ هزسی ٍرٍدی عزػت در ًظز گزفتِ ؽذ.

ِ اثز داهٌِ هغالؼدیذُ هی ؽَد ،ؽکل  3ٍ4ّواًغَر کِ در ؽکل 

اًجام  1111ٍ111در ػذد ریٌَلذس هحاعثاتی ٍ حجن ؽثکِ هحاعثاتی 

تا  اًجام ؽذن هختلف اس ؽثکِ تا داهٌِ ٍ حجگزفت ٍ ایي کار تا اعتفادُ 

    جَاب هغتقل اس ؽثکِ تذعت آیذ.

 وتایج 

تا تَجِ تِ ایٌکِ جزیاى حَل کپغَل چزخاى هتقارى هحَری هی تاؽذ 

 قاعغ گذرًذُ اسکپغَل هؾاّذُ ًوَد.هی تَاى خصَصیات جزیاى را در ه1

جزیاى ٍرٍدی در ًشدیک قغة کزُ دٍ ًاحیِ در اعزاف کپغَل ٍجَد دارد 

ساٍیِ  ر چزخؼ اعت ٍ جزیاى خزٍجی در اعتَای کزُ در کِ ّواى هحَ

درجِ اس هحَرچزخؼ.ایي تغییز جزیاى ٍرٍدی تِ خزٍجی در ساٍیِ  91

ایي ساٍیِ تا افشایؼ ػذد ریٌَلذر افشایؼ یافتِ  .اًجام هی ؽَد ،تحزاًی 
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تاؽذ. کِ تِ هؼٌی ًاسک تزؽذى جت عیال در هٌغقِ جزیاى خزٍجی هی 

خغَط جزیاى تصَیز ؽذُ تز صفحِ گذرًذُ اس کپغَل  7ٍ 6، 5 در ؽکل

ًؾاى دادُ ؽذُ اعت. ّوچٌیي ّوزاُ  1111ٍ 511، 51در اػذاد ریٌَلذس 

ًاسک ؽذى هٌغقِ جزیاى خزٍجی کِ هٌجز تِ تَلیذ جت عیال در اعتَا  تا

شایؼ ػذد ریٌَلذس افشایؼ هی یاتذ.کِ ایي هی ؽَد ،عزػت ؽؼاػی ًیشتا اف

ٍ  Bowden & Lord) (ًتیجِ تِ صَرت تجزتی تَعظ تَدى ٍ لزد 

ًیشتذعت  Dennis, Singh) , (Ingham ٍ ایٌگْامّوچٌیي دًیظ ، عایي 

در کپغَل عغح اػی در اعتَا تِ فاصلِ ؽؼاػی اس تغییزات عزػت ؽؼ .آهذ

 ًؾاى دادُ ؽذُ اعت . 1111تا  11در اػذاد ریٌَلذس ٍ  9ٍ ؽکل  8ؽکل 

ایجاد ؽذُ اس حاصل اس ًیزٍی ّای اصغؼکاکی  گؾتاٍرچزخؾیاًذاسُ 

چزخؼ کپغَل کزٍی تِ صَرت ًغثت تی تؼذ تَعظ راتغِ سیز دادُ ؽذُ 

 اعت :

(4)                                     

ّواًغَر کِ در  .تاؽذ عزػت چزخؾی هی ؽؼاع کزُ ٍ  rدر ایي هؼادلِ 

ایؼ ػذد تزرٍی کزُ تا افش هؾاّذُ هی ؽَد هقادیز گؾتاٍر 1ل جذٍ

الثتِ تایذ ػٌَاى ًوَد تِ ایي ػلت کِ اًذاسُ  .ریٌَلذس افشایؼ هی یاتذ

 - (Dennis &Singh ٍ ایٌگْامگؾتاٍرحاصل اس پضٍّؼ  دًیظ ، عایي 

(Ingham-  ًؾاى دادى اس د دارتغاتق تغیار خَتی تا عایز ًتایج تجزتی

  .ز ًتایج درایي هقایغِ خَدداری ؽذعای

تَعیلِ راتغِ سیز ٍ تِ صَرت تی تؼذ تؼزیف  کپغَلچزخؼ تزرٍی عغح 

 هی ؽَد :

(5)                                     

اًذاسُ گیزی هی ؽَد  ساٍیِ ًغثت تِ قغة کپغَل  درایي راتغِ ساٍیِ

تز رٍی عغح کزُ جزیاى  ًؾاى داد کِ 1954در عال (Nigam)  ًیاگام.

ؽکل ٍ  11اها ّواًغَر کِ در ؽکل  ،اعتَا جذا هی ؽَدتِ  قثل اس رعیذى

 (Dennis ٍ ایٌگْامّواًغَر کِ تَعظ دًیظ ، عایي دیذُ هی ؽَد ٍ 11

&Singh- , (Ingham  هقذار چزخؼ ّیچ تغییز ػالهتی در  اؽارُ ؽذ

رػالهت چزخؼ تغییز تایذ دایؼ ٍجَد هی داؽت دیذُ ًوی ؽَد اگز جذ

  دیذُ هی ؽذ .
 75ٍ  61ٍهواعی درساٍیِ عزػت ػزضی  14ٍ ؽکل  13ؽکل ،12درؽکل 

درجِ اس قغة ًؾاى دادُ ؽذُ اعت ّواًغَر کِ هؾاّذُ هی ؽَد ًتایج 

، ًتایج  [7] (Banks)حاصلِ تا حل الیِ هزسی اًجام ؽذُ تَعظ تاًکظ 

– ٍ ایٌگْامدًیظ ، عایي ٍ ّوچٌیي ًتایج  (Sawatzki)تجزتی عاتشکی 

Dennis,Singh) , (Ingham ،ّوچٌیي تِ ایي  تغاتق تغیار خَتی دارد

تغاتق تیؾتز تا  پضٍّؼ کِ ًتایج حاصل اس ایي ًکتِ هی تَاى اؽارُ ًوَد 

 (Denni,Singh-دًیظ تذعت آهذُ تَعظ  ًتایج تجزتی ًغثت تِ ًتایج

(Ingham . دارد 

 

 یگیز وتیجٍ

در ٍرٍد تزای تزرعی جزیاى حَل کپغَل کزٍی چزخاى  رٍؽْای ػذدی

ًظز گزفتِ تیي هحذٍُ ػذد ریٌَلذس در تِ فضایی پاییي جَ تکار گزفتِ ؽذ.

ًتایج تذعت آهذُ تا عایز ًتایج حاصل اس رٍؽْای  .هی تاؽذ1111تا  11

 جزیاى .تغثیق تغیار خَتی تا آى ًؾاى دادتحلیلی ٍ تجزتی هقایغِ ؽذ ٍ 

جزیاى ٍرٍدی در  هتقارى هحَری هی تاؽذ ٍ تِ دٍقغوت حَل کپغَل

زٍجی تا افشایؼ تخؼ خ .یاى خزٍجی در اعتَا تقغین هی ؽَدقغة ٍ جز

عزػت ؽؼاػی  .ؽذُ ٍ تؾکیل جت جزیاى را هی دّذ تزػذد ریٌَلذس ًاسک

ؼ افشایؼ هی یاتذ کِ تیاًگز افشایؼ در اعتَای کپغَل تا افشایؼ چزخ

گؾتاٍر ایجاد ؽذُ تَعیلِ  .در هٌغقِ اعتَا هی تاؽذل جت عیاقذرت 

چزخؼ جزیاى تَعظ ًیزٍّای اصغؼکاکی تا افشایؼ ػذد ریٌَلذس ّواًغَر 

ز چزخؼ تا افشایؼ یهقادّوچٌیي  کِ پیؼ تیٌی هی ؽذ کاّؼ یافت.

در هحذٍد ػذد ریٌَلذس  تا تَجِ تِ ایٌکِ .افشایؼ هی یاتذ ریٌَلذسػذد 

ی در ػالهت چزخؼ دیذُ ًؾذ،ػذم ٍجَد جذایؼ یچ تغییزّتزرعی ؽذُ 

  در قثل اس اعتَای کپغَل ًتیجِ گیزی ؽذ .جزیاى 
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 ضكلُا ي ومًدار َا 

 
  جُت چزخصي سیستم مختصات  -1ضكل 
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ضبكٍ سٍ بعذی تًلیذ  b)صفحٍ گذروذٌ اس ضبكٍ تًلیذ ضذٌ a)  -2ضكل 

  ضذٌ

 

 
بزرسی اثز دامىٍ ي حجم ضبكٍ در سزعت ضعاعی در عذد  -3ضكل

  111ریىًلذس

 

 
بزرسی اثز دامىٍ ي حجم ضبكٍ در سزعت ضعاعی در عذد  -4ضكل

  1111ریىًلذس

 

 
 51ریىًلذسدر در صفحٍ متقارن محًری خطًط جزیان  -5ضكل

 

 
 511ریىًلذسدر در صفحٍ متقارن خطًط جزیان  -6ضكل

 

 
 1111ریىًلذسدر  در صفحٍ متقارن ط جزیانخطً -7ضكل
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 تغییزات سزعت ضعاعی در محًراستًای کپسًل در سايیٍ  -8ضكل         

 111ي  11،21،51درجٍ دراعذاد ریىًلذس  91

 

 
تغییزات سزعت ضعاعی در محًراستًای کپسًل در سايیٍ  -9ضكل         

 1111ي  111،511درجٍ دراعذاد ریىًلذس  91

 

 گطتاير حاصل اس چزخص کپسًل ،وتایج حاضزي وتایج مزجع -1جذيل 

Present Calculations S.C.R.DENISS 

Calculations 
Re 

 M  M  

58.2 5.374 58.0 5.399 10 

61.9 3.035 62.6 3.048 20 

70.3 1.552 69.4 1.554 50 

73.5 0.965 73.8 0.966 100 

77.52 0.35 - - 500 

80.25 0.23 - - 1000 

 

 
د ريی سطح کزٌ در اعذاچزخص بذين بعذ تغییزات  -11ضكل         

 111ي  21،51ریىًلذس 

 

 
چزخص بذين بعذ ريی سطح کزٌ در اعذا د ریىًلذس تغییزات  -11ضكل

 1111ي  111،511

 

 
وسبت  111مًلفٍ بی بعذ مماسی سزعت در عذد ریىًلذس تغییزات  -12ضكل

 درجٍ   75در سايیٍ  بٍ فاصلٍ ضعاعی اس کپسًل کزيی
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وسبت  111مًلفٍ بی بعذ عزضی سزعت در عذد ریىًلذس تغییزات  -13ضكل

 درجٍ   75بٍ فاصلٍ ضعاعی اس کپسًل کزيی در سايیٍ 

 

 
وسبت  111مًلفٍ بی بعذ عزضی سزعت در عذد ریىًلذس تغییزات  -14ضكل

 درجٍ  60بٍ فاصلٍ ضعاعی اس کپسًل کزيی در سايیٍ 
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https://sid.ir/1793
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https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

