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استوانه ی جریان یک اغتشاشات  ناشی از دنباله  عددی بررسی

 متفاوت  هایسرعتبیضوی در 
علی  ،2میترا یادگاری ،1عبداالمیر بک خوشنویس

 3محروقی

دانشکده فنی و  -دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار

 گروه مکانیک -مهندسی

 

 چكیده 

ی جریان یک استوانه بیضوی در به بررسی عددی اغتشاشات ناشی از دنباله ،در این پژوهش

یک  ،های متفاوت با استفاده از نرم افزار فلوئنت پرداخته شده است. بدین منظورسرعت

های مختلف) سرعتدر از جنس آلومینیوم  2:1استوانه با سطح مقطع بیضوی با نسبت محوری 

مورد بررسی قرار متر بر ثانیه  211 و 61 ،01 ،01 ،21،11،01 اعداد رینولدز مختلف(

 ،(               )رینولدز هایتوربوالنسی تنش گرفته است. سپس با استفاده از مدل

) اعداد رینولدز های مختلفی جریان استوانه بیضوی  در  سرعتاغتشاشات ناشی از دنباله

مقطع طولی پشت استوانه انجام شده است. نتایج  8بررسی شده است. محاسبات برای  مختلف(

ها دهد که پروفیل شدت اغتشاشنشان می ،های اندازه گیریبه دست آمده بر حسب ایستگاه

و به ایستگاه اندازه گیری) منطقه نزدیک دنباله و دور  )سرعت( ینولدزبه مقدار عدد ر

ها در داخل و روي با افزایش فاصله از استوانه، شدت اغتشاشاز دنباله( وابسته است و 

یابد و در فواصل دورتر از  ابتدا افزایش و سپس کاهش مي ،مرز دنباله استوانه

ی ها انیجرشود. این پدیده ناشي از وجود  يها یکنواخت منمودار شدت اغتشاش ،استوانه

هاي دور از استوانه  ی یکنواخت در فاصلهها انیجربرگشتي و چرخشي در نزدیک استوانه و 

شدت  ،)سرعت(حاکی از آن است که با افزایش عدد رینولدز ،همچنین نتایج حاصل باشد. مي

 یابد. ها در داخل دنباله به میزان قابل توجهی کاهش میاغتشاش

 

های مختلف سرعت -یستگاه اندازه گیریا -شدت اغتشاش –استوانه بیضوی  واژه هاي كلیدي:

 ی جریان.دنباله –

             

                                                 
   

)نویسنده khosh1966@yahoo.com  ،14200111101 دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری، -2

 مخاطب(

 دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری  -1

 دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری -0
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 مقدمه  -1

) با سطح مقطع  جریان حول استوانه

ای کاربردهای گسترده ،دایروی و بیضوی(

-های خنکمسائل مهندسی از قبیل برجدر 

ها، های حرارتی، دودکشکننده، مبدل

های دریایی ای و سازهراکتورهای هسته

مطالعات انجام هیچ کدام از در  .دارد

به بررسی روند تغییر  ،شده توسط محققان

پرداخته نشده  اغتشاششدت  هایپروفیل

بررسی  است. لذا هدف از تحقیق حاضر،

ی جریان عددی اغتشاشات ناشی از دنباله

 های متفاوتیک استوانه بیضوی در سرعت

شدت های و روند تغییر پروفیلباشد می

 ،01 ،21،11 های مختلفسرعت، در اغتشاشات

مقایسه متر بر ثانیه  211و 61 ،01 ،01

را  اطالعات جدیدی ،حاضر پژوهش گردد.می

عدد سرعت )در مورد تأثیر افزایش 

بر روی دنباله استوانه بیضوی  (رینولدز

آوری جمع ،شدت اغتشاشهای شامل پروفیل

 ،تعداد زیادی از محققان. کندمی

تحقیقاتی در مورد جریان حول استوانه 

اند در با سطح مقطع دایروی انجام داده

حالی که مطالعات کمی در مورد جریان 

حول سیلندر بیضوی وجود دارد. فاریکوی 

(، ARاثرات نسبت محور ) [2]اران و همک

یک  بر روی جریان سیال گذرنده از

استوانه بیضوی نامحدود را با استفاده 

 01افزار فلوئنت در عدد رینولدز از نرم

قطر هیدرولیکی، مورد بررسی  بر اساس

دهد که ها نشان میقرار دادند. نتایج آن

-، افزایش میARضریب پسا با افزایش 

محاسبات  [1]یابد. کوکابییک و دالیسیو 

عددی جریان اطراف یک استوانه بیضوی 

باشد مایل که در یک خط در حال نوسان می

را با جریان پایدار در عدد رینولدز 

 ها آنارائه دادند.  0/1و نسبت محور  2111

حراف و نسبت سرعت را اثرات زاویه ان

بررسی کردند و مشاهده نمودند که دو 

شکل متفاوت از خیابان گردابه، وابسته 

 به مقادیر زاویه انحراف وجود دارد.
پارامترهای ضریب  [0]و سورنسن  دیلنی

پسا و عدد استروهال را برای یک 

در  2:1استوانه بیضوی با نسبت محوری 

درجه، بررسی  41تا  1های حمله زاویه

αدر ها آننمودند. نتایج  های ، ویژگی41 

ی را شامل شد، اما در ربحرانیزجریان 

α ی به حالت ربحرانیز، گذر جریان از 1 

نشان  فوق بحرانی را نشان داد. همچنین

دادند که عدد استروهال در محدوده عدد 

رینولدز بحرانی به طور پیوسته تغییر 

به بررسی  [0]اوتا و همکاران  کند.می

تجربی جریان اطراف یک استوانه بیضوی 

رینولدز در رژیم عدد  2:0با نسبت محور 

های فشار گیریاندازه بر اساسبحرانی 

استاتیک میانگین در طول سطح استوانه و 

سنج سیم داغ سرعت با استفاده از جریان

ها نشان در دنباله نزدیک، پرداختند. آن

دادند که عدد رینولدز بحرانی به ازای 

متفاوت است و در نزدیکی  αزاویه حمله 

داقل درجه به ح 21تا  0زاویه حمله 

رسد. همچنین در عدد مقدار خودش می

رینولدز بحرانی ضرایب برآ، پسا و 

کنند. ناپیوسته تغییر می طورگشتاور به

با توجه به تحقیقات انجام شده در این 

زمینه، بیشتر مطالعات انجام شده به 

های آیرودینامیکی از جمله بررسی ویژگی

ضریب پسا، برآ، گشتاور، توزیع فشار و 

ن فرکانس تشکیل گردابه )عدد همچنی

در نسبت محوری و زوایای  استروهال(

حمله مختلف در محدوده رژیم جریان 

 بحرانی و زیر بحرانی پرداخته شده است. 

 

 مساله  بیان  -2

  ( نشان داده شده است.2طرح کلی در شکل )

-شدت اغتشاشهای برای شبیه سازی مشخصه

نرم دنباله جریان سیلندر بیضوی از  های

افزار فلوئنت و گمبیت استفاده شده 

است. سپس نتایج با استفاده از نرم 

مورد تجزیه و تحلیل  061افزار تک پالت 

 اطراف استوانه اند. جریانقرار گرفته

 ،تراکم ناپذیر ،با سطح مقطع بیضوی شکل

در نظر گرفته  ، لزج ،دو بعدی ،پایا

شده است.  استوانه استفاده شده از جنس 

و قطر  1110آلومینیوم بوده و با آلیاژ

 1/12میلیمتر و قطر کوچک 0/01بزرگ 

از  برای شبیه سازی جریان میلیمتر است.

استفاده  های رینولدزتنشتوربوالنسی  مدل

شرط  ،. شرایط مرزی استفاده شدهاستشده 

 و (              ) یورودسرعت  ،مرزی دیواره

با توجه به . هستند (        ) جریان خروجی

 00111و01111و20111) اعداد رینولدز مختلف

از سرعت ،(201111و  41111و  10111و 61111و

و01 01      )های  و01  01و  و 01 و 41 و    011  )  

عدد  استفاده شده است.متر بر ثانیه 

طبق قطر کوچک استوانه  اساسبر رینولدز 

در فرمول  .محاسبه شده است( 2فرمول )

(2)، Re سرعت جریان       ،عد رینولدز

آزاد) 
 

 
 )، B ( قطر کوچک استوانهm)،   

ویسکوزیته سینماتیکی)
  

 
 ( است.

Re= 
     

 
                                                (2) 

 

 
نمای هندسی از استوانه بیضوی و  -1شکل 

 محورهای مختصات

 

در  معادالت پیوستگی و مومنتوم 

در حالت تراکم ناپذیر  ،توربوالنسجریان 

صورت  بهو ویسکوزیته دینامیکی ثابت 

  ( تعریف می شوند.1-0) هایفرمول
   ̅̅ ̅

   
 1                                                                        (1) 

 (
   ̅̅ ̅

  
   ̅  

   ̅̅ ̅

   
)     

  ̅

   
 

 

   
( 

   ̅̅ ̅

   
    

   
 ̅̅ ̅̅ ̅̅ )      (0)  

 

)چگالی ρ ،(1-0)های در فرمول
  

  )، p 
  ) فشار

   
)، B جسمی نیروی(

    

  
سرعت ̅  ، (

) متوسط
 

 
)سرعت نوسانی    ،(

 

 
)،   

B 

A 

y 

x 

x/B= 0 21 20 
U

ref
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) دینامیکی ویسکوزیته
  

  
   و ترم   (

   
 ̅̅ ̅̅ تنش  ̅̅

 نام دارد. آشفتگی یا تنش رینولدز

 بق فرمول ط ،های رینولدزتنش معادله 

  .دشو( تعریف می0)
  

   
   

 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

  
=

 

   
(  

  

 

   
   

 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

   
  

   
   

 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

   
)      

 

 
    - 

  
 

 
(  

   
 ̅̅ ̅̅ ̅̅  

 

 
    )    (    

 

 
     )                   (4) 

انرژی  k( منظور از 0) فرمولدر 

)جنبشی توربوالنس
  

  
)، t   زمان(s)،   ̅ سرعت

) متوسط
 

 
)سرعت نوسانی    ،(

 

 
)،ϑ 

) سینماتیکی ویسکوزیته
  

 
نرخ استهالک    ،(

(
  

  
جزء ثوابت توربوالنسی      و     ،(

)ترم تولید آشفتگی  p  ،هستند
  

  
    و   (

 تانسور کرونکر نام دارد.

 
برای محاسبه انرژی جنبشی 

شدت  ،( )استهالکنرخ  ،(k)توربوالنس

های  از فرمول (Tu)توربوالنس اغتشاشات

 استفاده شده است.  (1-0)

K=
 

 
(      )

 
                                                         (0) 

    
 

 
 
 
 

 
                                                                  (0) 

Tu=
 

    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (7)                                                    

 

سرعت      (  0-1)  هایفرمولدر 

میانگین )
 

 
 )، k توربوالنس  انرژی جنبشی(

  

  
)، 

طول   ،ثابت مدل توربوالنس کی اپسیلون   

)سرعت نوسانی   ( و mاختالط پرانتل)
 

 
) 

) استهالک    نرخ،
  

  
)، Tu شدت اغتشاشات جریان

 سرعت -توربوالنس است. معادالت کوپل فشار

حل  سی با استفاده از الگوریتم سیمپل

-الگوریتم سیمپل سی برای جریان اند.شده
های شامل اغتشاش و یا با مدلپیچیده  های

شود و به استفاده میفیزیکی اضافی 

برای گسسته کند. تسریع همگرایی کمک می

استاندارد و برای  حالت ،سازی فشار

گسسته سازی الگوریتم مومنتوم و انرژی 

 ،توربوالنسجنبشی توربوالنس و نرخ تلفات 

 باالدست مرتبه دوم  روش
) زمانی که دقت  ،(                     )

استفاده شده مورد نیاز باشد (  1مرتبه 

لحاظ شده    01و مقدار همگرایی هم  

 است. 

 

 استقالل از مش  -3

برای به دست آوردن نتایج مستقل از 

  ،بر شدت اغتشاشات تعداد نقاط شبکه

های آزمون استقالل از شبکه به ازای شبکه

انجام  01111در عدد رینولدز   مختلف

دهد برای عدم نتایج نشان می است. گرفته

 ،هوابستگی مساله به تعداد نقاط شبک

  کند.کفایت می 216 216شبکه بندی 

 
تاثیر تعداد نقاط شبکه بر شدت  -1جدول 

 3333اغتشاشات در عدد رینولدز
    

    
   y 

121/ 261 41 

1108/ 260 40 

1120/ 211 211 

11128/ 216 216 

11128/ 281 221 

11128/ 111 201 

 

 اعتبار سنجی -4

 ،در ابتدا برای بررسی صحت پژوهش حاضر 

کار  شدت اغتشاشپروفیل ای بین مقایسه

 انجام شده است.    [ 0]مرجعحاضر با 

شود، مشاهده می (1در شکل ) که طورهمان

تطابق بسیار خوبی بین نتیجه کار حاضر 

 .وجود دارد [14] مرجعو 

 
 

 

 

هش پژو شدت اغتشاشهای  پروفیل مقایسه -2شکل

 [  ]حاضر با مرجع 

 

 نتایج و بحث -5

براي بررسي دنباله استوانه بیضوی، 

براي هشت موقعیت  شدت اغتشاشپروفیل 

 شدهگیري  طولی در پشت استوانه اندازه

د رینولدز مختلف اعدااست. نتایج براي  

است.  شده دادهنشان های متفاوت( سرعت) 

و  00111و 01111و  20111اعداد رینولدز 

در نظر   201111و  41111و  10111و  61111

 بر اساس)عدد رینولدز  اند شده گرفته

قطر کوچک استوانه محاسبه شده است. 

، 11و  10محاسبات براي هشت موقعیت طولي 

20 ،21 ،0 ،0/1 ،2 ،10/1=x/B  و براي

 است. شده  انجام =y/B(-0 ,+0ارتفاع )

 
 هابررسی شدت اغتشاش -5-1

مهمی است که  پارامتر ،هااغتشاششدت 

کند. شدت کیفیت جریان سیال را مشخص می

صورت  به همان طور که ذکر شد هااغتشاش

به  قسمتدر این  شود.بیان می ( 1فرمول )

ها در اعداد رینولدز بررسی شدت اغتشاش

و  10111و   61111و  00111و   01111و  20111

 شکلاست. در  شده  پرداخته 201111و  41111

به ازاي اعداد  ها( نمودار شدت اغتشاش0)

y
/
B

0.2 0.4 0.6 0.8 1
-2

-1

0

1

2

Ref [ 29]

present study

𝑢𝑟𝑚𝑠
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، 0/1، 0، 21، 20و  11رینولدز مختلف در 

2=x/B  ی شدت ها لیپروفاست.  شده  دادهنشان

ها طبق رابطه سرعت رینولدز که اغتشاش

شود، قسمتی از بیان می  ́   ̅    به صورت 

خطوط جریان آزاد است که بعد از ورود 

به دنباله و تغییر به صورت خطوط جریان 

های جریان تبدیل ای، به اغتشاشگردابه

دهد  نشان مي آمده  دست  بهشود. نتایج می

که با افزایش عدد رینولدز )سرعت جریان 

های دنباله ای ورودی(، شدت اغتشاشهو

یابد. با توجه به نمودار شدت  کاهش مي

ها، افزایش عدد رینولدز باعث اغتشاش

های داخل ی در اغتشاشامالحظه قابلکاهش 

اما از . شود مي x/B=0دنباله تا ایستگاه 

این ایستگاه به بعد تغییرات شدت 

منظئر   باشد.یبًا یکسان میتقرها اغتشاش

 سرعت نوسانی است.      از 

 

 
                                  

 

 

 
 )الف(                              

  
 

 

 

         
  )ب( 

 
 

 
 )ج (       

 

 
 

 

 )د(

y
/
B

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
-2

-1

0

1

2
Re=15000

Re=30000

Re=45000

Re=60000

Re=75000

Re=90000

Re=150000
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B
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-2
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0

1

2 Re=15000

Re=30000

Re=45000
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Re=75000

Re=90000

Re=150000

y
/
B

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
-2

-1

0

1

2

Re=15000

Re=30000

Re=45000

Re=60000

Re=75000

Re=90000

Re=150000

y
/
B

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
-2

-1

0

1

2

Re=15000

Re=30000

Re=45000

Re=60000

Re=75000
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Re=150000

𝑥

𝐵
 = 2 

𝑥

𝐵
 = 0 

 

𝑥

𝐵
 01 

𝑥

𝐵
 = 0/1  

 

𝑢𝑟𝑚𝑠
𝑈𝑟𝑒𝑓
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  )ه(    

 
                                                  

 

 ( و)         

 

-( بیUref/    ) شدت اغتشاشهای پروفیل -3شکل 

( در اعداد x/Bهای مختلف )ایستگاهبعد در 

و  05333و  03333و 45333و33333و 15333رینولدز 

 153333و  03333

 

در اعداد ( 0با مشاهده شکل )همچنین 

که  گردد یمرینولدز مختلف مشاهده 

ها داراي دو مقدار نمودار شدت اغتشاش

باشد  حداکثر در نزدیکي مرز دنباله مي

در  = x/B 2و  0/1 هایولي در موقعیت

ها عالوه بر دو مقدار پروفیل شدت اغتشاش

حداکثر قبلي، یک مقدار حداکثر دیگر در 

دهد که ناشي از  مرکز دنباله روي مي

هاي  تغییر در مشخصه و وضعیت گردابه

باشد.  در پشت استوانه مي شده  لیتشک

کنیم پروفیل شدت  که مشاهده مي طور همان

 درها داراي دو ناحیه اکسترمم اغتشاش

باشد که با دور شدن  ی مرز دنباله ميرو

تر شده و  از استوانه این نقاط یکنواخت

روند. همچنین در  ها از بین مي اکسترمم

تنش برشي خواهیم  این نواحي شاهد بیشینه

بود که در خارج از مرکز دنباله روي 

ها بر روی میزان اغتشاش در ضمندهد.  مي

ای برشی تشکیل شده بر روی سطوح هالیه

 x/B  ها به جزاستوانه در تمامی ایستگاه

میزان  = x/B 2 در باشد.می برابربرابر یک 

های برشی سطوح استوانه اغتشاش در الیه

 20111د رینولدز   نسبت به اعدسایر ادر 

باشد. نکته مهم دیگر در بیشتر می

این است که با افزایش فاصله  (0) نمودار

ها در داخل و از استوانه، شدت اغتشاش

روي مرز دنباله استوانه ابتدا افزایش 

یابد و در فواصل دورتر  و سپس کاهش مي

ها از استوانه نمودار شدت اغتشاش

شود. این پدیده ناشي از  یکنواخت مي

چرخشي در ی برگشتي و ها انیجروجود 

ی یکنواخت در ها انیجرنزدیک استوانه و 

 باشد. هاي دور از استوانه مي فاصله
ها در بیشینه شدت اغتشاش ،0در شکل 

اعداد رینولدز مختلف نشان داده شده 

 است. 

 
بر   ها ( تغییرات بیشینه شدت اغتشاش4شکل )

حسب 
 

 
و  33333و  15333در اعداد رینولدز  

 153333و  03333و  05333و  03333و  45333

 

ها در عدد بیشینه شدت اغتشاش

روندی کاهشی دارد اما در  20111رینولدز 

 -سایر اعداد رینولدز روند افزایشی

گردد که کاهشی دارد. همچنین مشاهده می

در تمامی اعداد رینولدز به جز رینولدز 

ها نه در شدت اغتشاش ،20111
 

 
بلکه   1 

در 
 

 
همان طور که مشاهده  دهد.رخ می 0 

 در عددها بیشینه شدت اغتشاش ،شودمی

بیشتر از سایر اعداد  20111رینولدز 

رینولدز است که این روند در 

هر  باشد.ایستگاههای پایانی یکسان می

 ،ها کوچکتر شوند در نتیجهچه گردابه

شود و میزان ها کم میقدرت گردابه

 شوند.اغتشاشات هم کم می
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 گیري نتیجه -0

حل عددی به بررسی  مقاله  در این

جریان  یدنباله اغتشاشات ناشی از

 20111استوانه بیضوی در اعداد رینولدز 

و  41111و  10111و  61111و  00111و  01111و 

جریان د. شبیه سازی پرداخته ش 201111

اطراف استوانه توسط نرم افزار گمبیت و 

افزار فلوئنت انجام شد و سپس در نرم 

برداری . دادهتحلیل شدتک پالت تجزیه و 

مقطع طولی پشت استوانه انجام  8برای 

های ذکر شده، گرفت. برای بررسی پدیده

نتایج آمد.  به دست اغتشاشاتهای پروفیل

شدت آمده نشان دادند که پروفیل  به دست

به مقدار عدد رینولدز استوانه  اغتشاشی

وابسته است. در ادامه به ارائه نتایج 

-می پژوهشبه دست آمده دیگر از این 
 پردازیم:

  نتایج به دست آمده نشان دادند

به  شدت اغتشاش هایکه پروفیل

د نبرداری بستگی دارداده ایستگاه

)منطقه نزدیِک دنباله و دور از 

دنباله( و با افزایش فاصله از 

 شدت اغتشاش هایاستوانه، پروفیل

 شوند. تر میتر و عریضیکنواخت ،

 آمده از این  به دستهای داده

تحقیق حاکی از این است که با 

-شدت اغتشاشافزایش عدد رینولدز، 
داخل دنباله به میزان  در  ها 

د که با یابقابل توجهی کاهش می

دور شدن از مدل )منطقه دور از 

به مقدار ثابتی دنباله( تقریبًا 

 د.رسمی

  بر روی  شدهانجام حل عددی

-میدنباله استوانه بیضوی نشان 

 ،رینولدزکه افزایش عدد  دهد

-بیشینه شدت اغتشاشکاهش  منجر به
 گردد. در دنباله نزدیک می ها
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