
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 کىفراوس اوجمه هًافضاي ايران هیزدهمیس

 3131اسفىد  31تا  31 ه،يتهران، داوشگاٌ تهران، داوشکدٌ علًم ي فىًن وً

 

Aero2014P142T103 

 

 

 سيلٌذر با قطر بسرگتر اغتطاش ّای دًبالِ ضذت اثرات تجربي دًبالِ سيلٌذر با قطر كوتر بر

 (یک سَمًسبت قطر كوتر از )
 2 هحسي بذاغي ،1 عبذاالهير بک خَضٌَیس

 ، سثشٍار داًطگاُ حىین سثشٍاری -1

 واٍٍس گٌثذ ، هؤسسِ غیزاًتفاػی ضوس -2

 
 

 چكيذُ

استَاًِ تا دًثالِ ی جزياى در پطت دٍ ضذت اغتطاش ّای در ايي همالِ 

لغزّای هتفاٍت تصَرت آسهايطگاّی هَرد تزرسی لزار گزفتِ است. تِ 

هٌظَر ايجاد جزياى َّا اس تًَل تاد دهٌذُ هذار تاس استفادُ گزديذُ وِ لادر 

هتز تز ثاًیِ ٍ دارای اتاله آسهايطی تا  30تِ تَلیذ جزياى َّا تا سزػت 

ًذاسُ گیزی ساًتیوتز هزتغ هی تاضذ ٍ تزای ا 40×40سغح همغغ

پاراهتزّای دًثالِ ی استَاًِ اس جزياى سٌج سین داؽ دها ثاتت استفادُ 

همغغ عَلی پطت استَاًِ اًجام گزفتِ ٍ  6گزديذُ است. دادُ تزداری تزای 

ًوَدارّای ضذت اغتطاضی تزسین ضذُ اًذ. تأثیزات لغز استَاًِ ی 

تز ايي ًوَدارّا تاالدست، ػذد ريٌَلذس ٍ ّوچٌیي فاصلِ ی تیي دٍ استَاًِ 

در دًثالِ ی استَاًِ ی پايیي دست تزرسی گزديذُ است. گستزُ ی ػذد 

  همذار  سِ  تاالدست  لغز استَاًِ ی ، 35000تا  15000  تیي  ريٌَلذس

d = 4 , 6 , 8 mm  استَاًِ ی پايیي دست لغز ثاتت ٍD = 25 mm  را

اًتخاب  L/D = 2 , 5.5دارا هی تاضذ. فاصلِ ی تیي دٍ استَاًِ دٍ همذار 

فاصلِ ی تیي هزوش استَاًِ ی تاالدست تا ًمغِ ی جلَيی  Lضذُ وِ 

استَاًِ ی پايیي دست هی تاضذ. هطاّذات تیاى هی دارد وِ حضَر 

استَاًِ ی تاالدست افشايص چطن گیزی در ضذت اغتطاش ّا را سثة هی 

ی ضَد ٍ تاػث سياد ضذى اختالف تیي هاوشيون ٍ هیٌیون للِ اغتطاضی ه

ضَد. الثتِ تا تشرگتز ضذى لغز استَاًِ ی تاالدست هیشاى ضذت اغتطاش 

ّا رًٍذ ًشٍلی تِ خَد هی گیزد. افشايص ًسثت فاصلِ هَجة ووی تیطتز 

 ضذى اغتطاش ّا هی گزدد.

جزياى سٌج سین  -ضذت اغتطاش ّا  - جزياى آضفتِ : ٍاشُ ّای كليذی
 استَاًِ ّای پطت سز ّن - دًثالِ ی جزياى - تًَل تاد - داؽ

 

 هقذهِ

 لزار استَاًِ دٍ تیي جزياى اًذروٌص ٍ آيزٍديٌاهیىی تاثیز ی هغالؼِ

 ًیزٍّای. دارد خاصی اّویت ػولی ٍ تٌیادی لحاػ اس ّن، سز پطت گزفتِ

 ساختواى الگَی عزاحی در هْن فاوتَرّای استزٍّال، ػذد ٍ سیال

 تلٌذ، ّای دٍدوص لثیل اس هتماعغ جزياى در ّن سز پطت ّای استَاًِ

 خزاش آسواى ٍ ّا دول حزارتی، ّای هثذل در ّا لَلِ دستِ ّا، پل پايِ

 سز پطت استَاًِ دٍ فَق، ػولی حاالت اس ضىل تزيي سادُ. تاضٌذ هی ّا

 دٍ حَل جزياى الگَی. تاضٌذ هی ّن پْلَی تِ پْلَ استَاًِ دٍ يا ّن

 ضَد: هی تمسین ولی دستِ چٌذ تِ يىساى، لغز تا ّن سز پطت استَاًِ

1 -   L / D < 1.1  

استَاًِ ّای آى تِ ػٌَاى يه جسن تَپی هٌفزد رفتار هی وٌٌذ ٍ گزداب 

 افطاًی تٌْا رٍی استَاًِ پائیي دست رخ هی دّذ.

2 -   1.1 < L / D < 2.5  

اليِ ّای تزضی استَاًِ تاال دست تِ استَاًِ پائیي دست هتصل هی ضًَذ. 

 ٌْا رٍی استَاًِ پائیي دست رخ هی دّذ.گزداب افطاًی ت

 

3 -   2.5 < L / D < 3.2  

گزداب افطاًی هتٌاٍب در فضای تیي استَاًِ ّا ٍ ًیش رٍی استَاًِ پائیي 

 دست ظاّز هی ضَد.

4 -   3.2 < L / D < 3.8  

 intermittent and) جزياى  دٍپايا يىی اس حاالت افطاًص ثاتت ٍ هتٌاٍب

constant shedding ) .را هی گشيٌذ 

5 -   L / D > 3.8  

گزداب افطاًی رٍی ّز دٍ استَاًِ اتفاق هی افتذ ٍ رفتاری ًظیز استَاًِ 

  هٌفزد را ًطاى هی دٌّذ.

در ايي همالِ جزياى درّن گذرًذُ اس رٍی دٍ استَاًِ ی پطت سز ّن        

تا لغزّای هتفاٍت هَرد هغالؼِ لزار گزفتِ است. تأثیزات لغز استَاًِ 

ضذت جلَيی ، ػذد ريٌَلذس ٍ ّوچٌیي فاصلِ تیي دٍ استَاًِ تز پزٍفیل 

در فَاصل هتفاٍت در پايیي دست جزياى تزرسی گزديذُ است.  اغتطاش ّا

ًوای ضواتیه آسهايص ٍ هحَرّای هختصات ًطاى  2ٍ  1ر ضىل ّای د

 دادُ ضذُ است.

لزار گزفتِ اًذ  xدٍ استَاًِ در هسیز جزياى يه تؼذی تا هؤلفِ        

ٍ لغز  D=25 mmتغَريىِ لغز استَاًِ پايیي دستی جزياى ثاتت ٍ تزاتز 

يا  d=4 mmز هتغیز ٍ تزاتز يىی اس همادي آسهايطْااستَاًِ تاالدستی در 

d=6 mm  يا ٍd=8 mm  هی تاضذ. جزياى در دًثالِ استَاًِ ػمثی در

آساد   تا سزػت جزياى ٍ   x/D = 1 , 1.5 , 2 , 3 , 4 , 5ضص ايستگاُ 

U= 10 , 15 , 20 m/s  .تَسظ جزياى سٌج سین داؽ اًذاسُ گیزی هی ضَد

در ًظز  L/D = 2  ,  5.5ّوچٌیي  تزای فاصلِ تیي دٍ استَاًِ هماديز 

ضذت گزفتِ ضذُ است. ًتايج ايي آسهايص ّا ًْايتاً تَسظ ًوَدارّای  

هغالؼِ ای ضثیِ  ]1[ارائِ ضذُ است. خَضٌَيس ٍ ّوىاراى  اغتطاش ّا

 تز رٍی ضذت اغتطاش ّای 1تا  4/0تیي تِ ايي را تزای ًسثت لغزّای 

 دًثالِ اًجام دادُ اًذ.

 

 بذًِ اصلي هقالِ

 افشايص اهىاى تْن ًشديه استَاًِ دٍ تیي آيزٍديٌاهیىی تذاخل اساسا

 پزيَديه گزداتِ ّای ٍ گزداتِ ّا تصادف جزياى، تزگطت جزياى، جذايص

 تزای هٌاسثی هذل ّن، سز پطت استَاًِ دٍ اعزاف جزياى تٌاتزايي. دارد را

 وارّای. وٌذ هی فزاّن را چٌذگاًِ ّای استَاًِ اعزاف جزياى فیشيه فْن

 ػَلَن ٍ .[4] ساى ٍ گَ .[3] پزيذى ٍ سراٍوَيچ .[2] َّری تَسظ ضذُ اًجام

 هٌفی فطار يه l/d < 3 تزای  وِ است هغلة ايي تیاًگز .[5] ّوىاراى ٍ

 اس تیطتز خیلی وِ گزدد هی تَلیذ دست پايیي استَاًِ جلَيی سغح رٍی

 تاال استَاًِ ػمثی لسوت رٍی فطار .است آى ػمثی سغح رٍی فطار

 )ًَيسٌذُ هخاعة(،  khosh1966@yahoo.com، 0571-4003577، تلفي داًطیار  -1

  ػضَ ّیأت ػلوی -2
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 l/d > 3.5 هحذٍدُ در .ضَد هی هتاثز دست پايیي استَاًِ تَسظ دست،
 .است هطاتِ تٌْا استَاًِ يه فطارحَل تاتَسيغ ّا استَاًِ فطارحَل تَسيغ

تا ٍجَد ايي حمیمت وِ ًاپايدذاری دٍ ٍ سدِ تؼدذی گزداتدِ، چٌدذيي             

سال است وِ تِ يه هَضَع جالة تزای ػلَم هٌْذسی تثذيل ضدذُ اسدت   

ٍلی ٌَّس فْویذى درست جزياى پطت اجسام حجین ، يده چدالص تدشري    

تطوار هی آيذ. دًثالِ پطت اجسام حجین تِ ػلت تدز ّدن ودٌص سدِ اليدِ      

یذُ هی تاضٌذ. ايي اليِ ّا ضاهل اليِ هزسی ، اليدِ تزضدی   تزضی تسیار پیچ

جذا ضذُ اس سغح جسن ٍ يه دًثالِ هی تاضذ. تز عثك تحمیك هٌتطز ضذُ 

[. ّز چٌذ ػلدن هدا در هدَرد جزيداى تدز رٍی اجسدام حجدین        6اس رٍضىَ ]

گستزش پیذا ودزدُ اسدت ، ٍلدی در حدَسُ تَصدیفی ٍ تجزتدی ًیدش هدا تدا          

تین. در سال ّای اخیز رٍش ّای آسهايطگاّی ٍ هطىالت سيادی رٍتزٍ ّس

 ضثیِ ساسی ػذدی هستمین ، درن خیلی خَتی در ايي سهیٌِ دادُ اًذ.

اگز تخَاّین تِ عَر ولی رصين دًثالِ پطت استَاًِ را تَصیف وٌین        

در ريٌَلذسّای پايیي جزياى حَل استَاًِ خشضی تَدُ ٍ ّیچ جذايی ٍ 

شايص ػذد ريٌَلذس اليِ هزسی رٍی دًثالِ ضخین تز گزداتِ ای ًذارين. تا اف

ضذُ ٍ حزوت هؼىَس جزياى تاػث تطىیل گزداتِ هی ضَد. گزداتِ ّای 

تطىیل ضذُ در هذت وَتاّی اس جسن جذا ضذُ ٍ در پطت استَاًِ حزوت 

هی وٌذ. در فَاصل دٍرتز اس جسن هی تَاى ًوًَِ ّای هٌظوی اس گزداتِ ّا 

ٍتاً در جْت ػمزتِ ّای ساػت ٍ خالف ػمزتِ ّای را هالحظِ ًوَد وِ هتٌا

 ساػت حزوت هی وٌٌذ وِ تِ آى جزياى گزداتِ فَى وارهي گفتِ هی ضَد.

 

 ًتایج

 تزرسی دًثالِ استَاًِ هٌفزد

توٌظَر اعویٌاى اس درست تَدى فزض جزياى دٍ تؼذی درٍى واًال ، در 

ػالٍُ تز رٍی هحَر  سزػت هتَسظ دادُ تزداری ،هَلؼیت ّای هختلف

هیلیوتزی هحَر هزوشی تِ سوت ديَارُ ّای  50هزوشی واًال، در فَاصل 

واًال ًیش اًجام گزفت وِ ًتايج تأيیذی ّستٌذ تز فزض هذوَر. ًوَدار 

ضذت اغتطاش  درصذ ًوَدار رسن ضذُ است. 3ضىليىی اس ايي حاالت در 

سزػت جزياى  در پطت استَاًِ هٌفزد تزای در هَلؼیت ّای هتفاٍت ّا

ًطاى دادُ ضذُ است. 4ضىل( در 15900هتز تز ثاًیِ )ريٌَلذس  10آساد 

ّواًغَر وِ هطاّذُ هی وٌین پزٍفیل ضذت اغتطاش ّا دارای دٍ ًاحیِ 

اوستزهن در رٍی هزس دًثالِ هی تاضذ وِ تا دٍر ضذى اس استَاًِ ايي ًماط 

در ايي ًَاحی يىٌَاخت تز ضذُ ٍ اوستزهن ّا اس تیي هی رٍد. ّوچٌیي 

ضاّذ هاوشيون تٌص تزضی ّستین وِ در خارج اس هزوش دًثالِ رٍی هی 

 ذ.ٌدّ

تزاتز سهاى تٌاٍب تطىیل  500سهاى دادُ تزداری تمزيثاً  4ضىلدر        

سزػت ّای اًذاسُ گیزی ضذُ تَسظ جزياى  5ضىلگزداتِ ّا هی تاضذ. در 

دادُ ضذُ است. ايي  ًمغِ ًطاى 100ثاًیِ در  1/0سٌج سین داؽ در تاسُ 

ًظن ٍ هفَْم تخَد  ،پزاوٌذگی هماديز سزػت جش تا هحاسثِ هتَسظ سهاًی

 ًخَاّذ گزفت.

 تزرسی اثزات ػذد ريٌَلذر تز دًثالِ ی جزياى:       

( هی تیٌین وِ  7ٍ ضىل 6ضىل در پزٍفیل ّای ضذت اغتطاش ّا )       

در داخل  ّا ضذت اغددطاش x/D = 1تا افشايص ػذد ريٌَلذس در هَلؼیت 

 x/D = 2 , 3 , 4خارج دًثالِ افشايص هی ياتذ درحالی وِ در هَلؼیتْای ٍ

ًتايج ًطاى هی دّذ تا افشايص ػذد ريٌَلذس ضذت اغتطاش ّا در خارج 

دًثالِ ووی افشايص ٍلی در داخل دًثالِ واّص هی ياتذ. ػلت واّص 

ّا را هی تَاى تِ ضذت اغتطاش ّا در داخل دًثالِ در ايي هَلؼیت 

 هَلؼیت ٍ ٍضؼیت گزداتِ ّا در پطت استَاًِ ًسثت داد.

 :تزرسی اثزات حضَر استَاًِ تاالدست تز دًثالِ ی جزياى       

جزياى در پطت  یاثز حضَر استَاًِ ی تاالدست تز ضذت اغتطاش ّا       

ضذت  13تا  8استَاًِ ی پايیي دست واهال هطَْد است. ضىل ّای 

ّای  ا را تزای سزػت ّا ٍ ًسثت فاصلِ ّای هختلف در ايستگاُاغتطاش ّ

 ضص گاًِ ی پطت استَاًِ ّا ًطاى هی دٌّذ.

هی تیٌین وِ حضَر استَاًِ ی تاالدست افشايص چطن گیزی در        

ضذت اغتطاش ّا را سثة هی ضَد ٍ تاػث سياد ضذى اختالف تیي 

هاوشيون ٍ هیٌیون للِ اغتطاضی هی ضَد. الثتِ تا تشرگتز ضذى لغز 

استَاًِ ی تاالدست هیشاى ضذت اغتطاش ّا رًٍذ ًشٍلی تِ خَد هی گیزد 

هیٌیون للِ اغتطاضی در دًثالِ ووتز هی ضَد تا  ٍ اختالف تیي هاوشيون ٍ

( هیٌیون x/D = 3جايی وِ هطاّذُ هی ضَد در تزخی حاالت )تیطتز در 

اػتطاضات درٍى دًثالِ، در ًسثت لغزّای تشرگتز، اس حالت استَاًِ ی 

هٌفزد ًیش ووتز هی ضَد. رًٍذ يىٌَاخت تز ضذى ًوَدار ضذت اغتطاش ّا 

در ايي  ًیش يىذيگز ٍ تثذيل ضذى تِ يه للِ راٍ ًشديه ضذى للِ ّا تِ 

 ًوَدارّا هی تَاى هطاّذُ وزد.

 :تزرسی اثزات تغییز فاصلِ ی تیي دٍ استَاًِ       

ًوَدار ضذت اغتطاش ّا را تزای دٍ ًسثت  16تا  14ّای  ضىل       

ٌذ. هالحظِ هی وٌین وِ افشايص ٌهمايسِ هی و L/D = 2 , 5.5فاصلِ ی 

هَجة ووی تیطتز ضذى اغتطاش ّا ٍ ّوچٌیي ووی ّن ًسثت فاصلِ 

ووتز ضذى اختالف تیي هاوشيون ٍ هیٌیون للِ ی اغتطاضی هی ضَد.ايي 

اهز ًیش در ّوِ ی سزػت ّای ٍرٍدی ٍ ًسثت لغزّا ٍجَد دارد وِ در 

رسن ضذُ  ّای ٍرٍدی سزػت ی اسيىًوَدار ايٌجا تزای ّز ًسثت لغز 

 .است

 

 گيری ًتيجِ

تحمیك دًثالِ ی جزياى در پطت دٍ استَاًِ تا لغزّای هتفاٍت در ايي 

 تصَرت آسهايطگاّی هَرد تزرسی لزار گزفت.

ضذت اغددطاش ّا در  x/D = 1در هَلؼیت  تا افشايص ػذد ريٌَلذس       

،  x/D = 2 , 3 , 4داخل ٍ خارج دًثالِ افشايص هی ياتذ در حالی وِ در 

ريٌَلذس ضذت اغتطاش ّا در خارج دًثالِ  ًتايج ًطاى دادًذ تا افشايص ػذد

 ووی افشايص ٍلی در داخل دًثالِ واّص هی ياتذ.

حضَر استَاًِ ی تاالدست تاػث سياد ضذى اختالف تیي هاوشيون ٍ        

هیٌیون للِ اغتطاضی هی ضَد. الثتِ تا تشرگتز ضذى لغز استَاًِ ی 

گیزد ٍ اختالف  تاالدست هیشاى ضذت اغتطاش ّا رًٍذ ًشٍلی تِ خَد هی

 تیي هاوشيون ٍ هیٌیون للِ اغتطاضی در دًثالِ ووتز هی ضَد.

افشايص ًسثت فاصلِ هَجة ووی تیطتز ضذى اغتطاش ّا ٍ        

اختالف تیي هاوشيون ٍ هیٌیون للِ ی اغتطاضی هی  واّصّوچٌیي ووی 

 ضَد.

 

 اّا ٍ ًوَدارّ  ضكل

 

 
 پطت سر ّنجْت ّا ٍ پاراهترّای دٍ استَاًِ  -1 ضكل
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 ضواتيک آزهایص ًوای -2ضكل 

 

 
ٍ  d/D=0.32ّای هختلف در  zًوَدار سرعت هتَسط برای  -3ضكل

L/D=5.5  ٍU=10 m/s 

 

 
درصذ ضذت اغتطاش ّا برای هَقعيت ّای هختلف در پطت  -4ضكل

 U=10 m/sاستَاًِ هٌفرد در 

 

 
سرعت ّای اًذازُ گيری ضذُ تَسط جریاى سٌج سين داغ در  -5ضكل 

 ثاًيِ 1/0

 
 x/D = 1اثرات عذد ریٌَلذز بر پرٍفيل ضذت اغتطاش ّا در  -6ضكل 

 

 
 , x/D = 2 , 3اثرات عذد ریٌَلذز بر پرٍفيل ضذت اغتطاش ّا در  -7ضكل 

4 

 
 L/D = 2  ٍU=10 m/sضذت اغتطاش ّای جریاى در پطت استَاًِ ی پایيي دست برای  - 8ضكل 
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 L/D = 2  ٍU=15 m/sضذت اغتطاش ّا جریاى در پطت استَاًِ ی پایيي دست برای  - 9ضكل 

 

 
 L/D = 2  ٍU=20 m/sضذت اغتطاش ّا جریاى در پطت استَاًِ ی پایيي دست برای  - 10ضكل 

 

 
 L/D = 5.5  ٍU=10 m/sضذت اغتطاش ّای جریاى در پطت استَاًِ ی پایيي دست برای  - 11ضكل 

 

 
 L/D = 5.5  ٍU=15 m/sضذت اغتطاش ّای جریاى در پطت استَاًِ ی پایيي دست برای  - 12ضكل 

 

 
 L/D = 5.5  ٍU=20 m/sضذت اغتطاش ّای جریاى در پطت استَاًِ ی پایيي دست برای  - 13ضكل 
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 d/D = 0.16  ٍU=10 m/sضذت اغتطاش ّای جریاى در پطت استَاًِ ی پایيي دست برای  - 14ضكل 

 

 
 d/D = 0.24  ٍU=15 m/sضذت اغتطاش ّای جریاى در پطت استَاًِ ی پایيي دست برای  - 15ضكل 

 

 
 d/D = 0.32  ٍU=20 m/sضذت اغتطاش ّای جریاى در پطت استَاًِ ی پایيي دست برای  - 16ضكل 
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