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دادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری،-تهران .............................. 

 30 و حمله صفر ایایواطراف سیلندر مثلثی دو بعدی در زجریان  آیرودینامیکی مشخصاتبررسی تجربی  

درجه

 3علیرضا موحدی ،2علی اکبر دهقان ،1عماد میاحی

89195-741پستی  یزد، دانشگاه یزد، دانشکده مکانیک، صندوق

 چکیده

جریان اطراف سیلندر دو بعدی با  آیرودینامیکی مشخصاتحاضر  مطالعهدر 

به  mm457و ارتفاع  =mm50Dمقطع مثلث متساوی االضالع به طول ضلع 

و  34000ینولدز آزمایش قرار گرفته است. اعداد ر صورت تجربی مورد بررسی

 1/0بر مبنای طول ضلع سیلندر مثلثی بوده و نسبت انسداد سیلندر  51000

 سطمتو در این تحقیق ضرایب متوسط نیروهای آیرودینامیکی و ضریب است.

 ننیدرجه تعیین شده است. همچ 30در دو زاویه حمله صفر و  فشار سطحی

محاسبه و گزارش شده است. از تحلیل  فرکانس ریزش گردابه در دو زاویه حمله

 30نتایج مشخص گردید که ضریب متوسط نیروی برآ و پسا در زاویه حمله 

نولدز درجه بیشتر از زاویه حمله صفر درجه است. با تکرار آزمایش در عدد ری

متوسط فشار د که ضریب متوسط نیروی برآ و ضریب مشخص ش 51000

سطحی در این محدوده سرعت به عدد رینولدز بستگی ندارد ولی ضریب متوسط 

همچنین با استفاده از سنسورهای  نیروی پسا متأثر از تغییر عدد رینولدز است.

فشلر نصب شده روی سه وجه سیلندر مثلثی، توزیع فشار سطحی اندازه گیری 

رسی شده بر بر فرکانس ریزش گردابهتأثیر تغییر زاویه حمله  در انتهاشده است. 

 است.

شار ف -نیروهای آیرودینامیکی -زاویه حمله -سیلندر مثلثی: کلیدیواژه های 
 ریزش گردابه -سطحی

مقدمه

بررسی مشخصه ها و رفتار جریان سیال پیرامون اجسام جریان بند و بدست 

ود. ربه شمار می آوردن ضرایب بی بعد، جزء مسائل مهم و قابل توجه در مهندسی

ا رو توزیع فشار سطحی  شوداز طرف سیال به جسم نیرو وارد میدر این حالت 

ابعاد هندسی جسم، سرعت باالدست و زاویه  دهد.تحت الشعاع خود قرار می

حمله عوامل تأثیر گذار بر نیروهای آیرودینامیکی و توزیع فشار سطحی روی 

 آیرودینامیکتوان می و توزیع فشار سطحی با تعیین این نیروها جسم است.

سیلندر مثلثی یکی از اجسام جریان را پیرامون اجسام جریان بند مشخص کرد. 

جریان بند است که علی رغم کاربرد آن، جریان عبوری از روی آن کامال بررسی 

نشده است. برای مثال نگهدارنده های مشعل درون محفظه احتراق یکی از 

در مثلثی است. ناحیه چرخش سیال اطراف سیلندر مثلثی، اثر کاربردهای سیلن

.[1]مثبتی روی ثبات شعله در محفظه های احتراق دارد

به علت هندسه مقطع این سیلندرها، جریان سیال در اعداد رینولدز پایین هم  

شود. در دچار جدایش شده و موجب تشکیل گردابه در پشت سیلندر می

سیال و محاسبه ضرایب نیرویی متوسط و این حالت به منظور تحلیل جریان 

جسم، استفاده از روش های پیچیده عددی و یا روش  ضریب فشار متوسط

 بررسی تجربی بابه همین منظور، در این رسد. های تجربی الزم به نظر می

جریان در اطراف  به بررسی مشخصه هایاستفاده از تجهیزات آزمایشگاهی 

جریان عبوری از گوشه های  با مقطع مثلثی پرداخته شده است. یک سیلندر

تیز هندسه های مثلثی شکل به علت استفاده آنها در سازه های مختلف و 

کاربردهای متفاوت آن ها در صنعت، موضوع بسیاری از تحقیقات بوده 

 60ریان متقارن سیال روی سیلندر مثلثی )زاویه حمله صفر یا ج .[2]است

درجه(  30درجه( به نسبت جریان های نامتقارن)به طور مثال زاویه حمله 

  .[3]بیشتر مطالعه شده است

جریان  تعاش ناشی از جریان روی اجسامار [4]و همکاران (Protosس)پروتو

بند را مورد مطالعه قرار دادند. هندسه مقطع سیلندرهای مورد بررسی دایره 

و مثلث متساوی االضالع بودند. در مطالعه مذکور مشخص شد که اندازه نیروی 

برآ حاصل از جریان یکنواخت روی سیلندر با فرکانس ریزش گردابه نسبت 

عکس دارد.

ضرایب نیرویی متوسط و  [5]و بینز(Twigg-Moleceyی)مولس-توییگ 

نوسانی را برای سه سیلندر مثلثی با مقطع مثلث متساوی االضالع اندازه گیری 

نیروی پسا از ضریب  کردند. از نتایج این کار چنین بیان شد که ضریب نوسانی

نوسانی نیروی برآ کوچکتر است و بزرگترین دامنه نوسانات نیروی پسا در 

 نس ریزش گردابه اتفاق می افتد.فرکانسی معادل دو برابر فرکا

به بررسی عددی جریان سیال پیرامون یک سیلندر با مقطع  [6]ژانگ و پروت

 45000 عدد رینولدز که دربررسی ع پرداختند. در این ی االضالمثلث متساو

ل پتانسیمدل آشفتگی عددی و  حل ثلث و با استفاده ازبر اساس ارتفاع م

سط متو پروفیل سرعت ومحاسبه ، عدد استروهال است صورت گرفتهنیرویی 

 .در مقاطع مختلف پشت مدل به صورت نمودار ارائه شد

مثلثی ساخته شده  در یک مطالعه تجربی، سیلندرهای [7]آلونسو و همکاران

ای زوایبا زوایای رأس متفاوت را در جهت جریان سیال قرار دادند و با تغییر در 

بی بعدی همچون ضرایب برآ، پسا و ضریب فشار متوسط حمله آنها، ضرایب 

 را محاسبه و گزارش کردند.

 توزیع 510عدد رینولدز  تجربی در بررسی یک طی [8]و همکاران شربینی

 زوایای در را دو بعدی با مقطع مثلث قائم الزاویه سیلندر روی سطحی فشار

و  جریان آشفتگی که ددر این مطالعه بیان ش .نددآور بدست مختلف حمله

 .تأثیرگذار است سطح روی جداشده جریان بازنشست در تغییر زاویه حمله

فرکانس ریزش گردابه را از فشار سطحی نوسانی محاسیه کردند  آنها همچنین

  ه دادند.ارائ ویه حملهبر حسب زا را تغییر عدد استروهالو 

 بیضرا یبررس حاضر یتجرب مطالعه از هدف شده، ذکر یها پژوهش کنار در

 التدو ح در مثلثی لندریس سطحی فشار متوسط یی و ضریبروین متوسط

 .است( α=30°)نسبت به جریان و نامتقارن (α=0°)نسبت به جریان نمتقار

)نویسنده مخاطب(emadmayahi@stu.yazd.ac.ir ارشد،  دانشجوی کارشناسی -1

 دانشیار دانشگاه یزد -2

 دانشجوی دکتری دانشگاه یزد -3
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محاسبه نوسانات سرعت و فرکانس همچنین از جریان سنج سیم داغ برای 

 در دو زاویه حمله استفاده شده است. ریزش گردابه

 تجهیزات آزمایشگاهی

مطالعه تجربی حاضر در تونل باد سرعت پایین مدار باز دانشگاه آزمایش های 

 mm457  ×mm457و ابعاد سطح مقطع  m4/2یزد دارای طول اتاق آزمون 

جریان  آشفتگیو شدت  m/s30باد  . حداکثر سرعت تونلستصورت گرفته ا

 درصد است. 3/0 زتر اهای آزمایش کمآزاد در تمام سرعت

رد بر سیلندر با استفاده از دستگاه سه مؤلفه ای نیروهای آیرودینامیکی وا

فرکانس داده برداری دستگاه  اندازه گیری شده است. TQ-TE81باالنس

بوده و داده های خروجی این دستگاه به  Hz100باالنس در این آزمایش ها 

ر دمورد استفاده صورت لحظه ای با تغییرات زمان ثبت شد. دستگاه باالنس 

 شده است.نشان داده  1شکل 

به منظور بررسی تجربی مشخصه های جریان در اطراف یک سیلندر مثلثی 

-میلی 50دو بعدی، یک سیلندر با مقطع مثلث متساوی االضالع با طول ضلع 

متر و از جنس پلکسی میلی 457، یعنی مقطع آزمون تونل باد متر، به عرض

طح ت زبری سگلس ساخته شد. سطوح سیلندر صیقلی بوده تا بتوان از اثرا

به منظور تعیین توزیع فشار  .است 1/0نسبت انسداد سیلندر  صرف نظر کرد.

 سوراخ در وسط هر وجه 5به صورت  mm1سوراخ فشار به قطر  15سطحی، 

 در وسط هر وجه  12P و 2P ، 5Pبه طوریکه  از سیلندر مثلثی ایجاد شده است.

موقعیت سوراخ  2شکل  است. mm5بین سوراخ های فشار و فاصله  قرار دارد

برای اندازه گیری فشار سطحی از دستگاه مبدل  دهد.های فشار را نشان می

𝑅𝑒عدد رینولدز با رابطه . کاناله استفاده شده است 16 فشار =
𝑈∞×𝐷

𝜐
 

طول ضلع  𝐷 سرعت باالدست جریان،  ∞𝑈 محاسبه می شود که در آن،

در ها لزجت سینماتیکی هواست. آزمایش ν = 45/1×10-5و  سیلندر مثلثی

یعنی به ترتیب در اعداد رینولدز  =∞10𝑈وm/s15 دو سرعت باالدست 

 انجام شدند. 51000و  34000

 تحلیل نتایج

 آیرودینامیکیضرایب متوسط نیروهای نتایج 

 12در آزمایش حاضر سیلندر مثلثی مورد مطالعه توسط میله ای به قطر 

( و به وسیله زاویه دهنده 1متر به دستگاه باالنس متصل شده)شکل میلی

زوایای  دستگاه در زوایای حمله مورد نظر قرار گرفته است. آزمایش ها در

مثلث أس ر 2شکل انجام شدند. مطابق  درجه 5با گام  درجه 30 مله صفر تاح

در جهت جریان و قاعده مثلث عمود بر جهت جریان به عنوان زاویه صفر در 

جهش چرخش سیلندر ساعتگرد  نظر گرفته شده است. قابل ذکر است که

در  است.دهنده جهت چرخش سیلندر مثلثی نشان 3شکل انتخاب شده است.

ه اندازسیلندر مثلثی ی نیروی برآ و پسا متوسط ضرایب 5و  4 های شکل

برای سیلندر مثلثی با سطح  [7]با نتایج گزارش شده در مرجعگیری شده 

 مقایسه شده است. Re=10 5ز مثلث متساوی االضالع در عدد رینولد مقطع

 استفاده شده است. 2و  1روابط از ضرایب برآ و پسا برای محاسبه 

(1)                      𝐶𝐿 =  
𝐿𝑖𝑓𝑡 𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒
1

2⁄ 𝜌𝑈∞
2𝐴

 

 

(2 )                    𝐶𝐷 =  
𝐷𝑟𝑎𝑔 𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒
1

2⁄ 𝜌𝑈∞
2𝐴

 

سرعت جریان ∞𝑈 چگالی سیال، 𝜌ضریب پسا، 𝐶𝐷 ضریب برآ،  𝐶𝐿که 

بدست می  3رابطه که از  سطح تصویر شده سیلندر مثلثی است 𝐴باالدست و 

ارتفاع تصویر شده سیلندر  3شکل  طبق 𝑏و =mm 457 l  آید که در آن

درجه  30در زاویه حمله  قابل ذکر است که ان است.عمود بر راستای جری

mm43b= .است 

(3 )                        𝐴 = 𝑙 × 𝑏 

ی سیلندر مثلثی در حمله صفر درجه، جریان سیال عبوری از رو در زاویه

در این زاویه به علت تقارن  شود.)پایین دستی( جدا میگوشه های عقبی

هندسی سیلندر نسبت به جریان عبوری، متوسط نیروی برآ و به تبع آن 

و نیرو و ضریب پسا کمترین مقدار را دارد. علت  ضریب برآ تقریبا صفر است

تواند عدم یکنواختی کامل جریان و خطای ساخت نبودن ضریب برآ میصفر 

مدل باشد که این نتیجه با ضریب برآ در زاویه حمله صفر درجه مطالعه 

قابل ذکر است که زوایای حمله و جهت چرخش  همخوانی دارد. [7]آلونسو

 سیلندر در مطالعه تجربی آلونسو با مطالعه تجربی حاضر مطابقت دارد.

-با افزایش زاویه حمله، جدایش جریان از گوشه جلویی )باالدستی( اتفاق می

شار روی وجه باالیی ایجاد شده و افتد. در نتیجه، یک ناحیه گردابه ای کم ف

چسبد. به همین دلیل ضریب برآ مثبت شده و با جریان به وجه پایینی می

درجه به بیشترین مقدار  20یابد تا در زاویه افزایش زاویه حمله افزایش می

جریان از روی وجه باالیی به طور کامل جدا می  در این حالت .رسدخود می

افتد، به همین علت در این وجه پایینی اتفاق نمیشود و جدایش جریان از 

 زاویه بیشترین نیروی برآ اندازه گیری شده است.

چنین با افزایش زاویه حمله، پهنای ویک و در نتیجه ضریب پسا افزایش هم

درجه وجه باالیی و وجه پشتی در ناحیه جدایش قرار  30در زاویه  یابد.می

 ارای مقداری نزدیک به مقدار بیشینه است.دارند. به همین دلیل ضریب برآ د

 سطحی نتایج توزیع فشار

 شود:یب فشار تعریف میسطحی با استفاده از ضر نتایج فشار

(4)                               𝐶𝑝 =
𝑃−𝑃∞

1

2
𝜌 𝑈∞

2 

فشار  P∞موضعی، سطحی فشار  Pفشار،  متوسط ضریب pCکه در رابطه فوق 

سرعت باالدست جریان ∞𝑈 و چگالی سیال  ρاستاتیک جریان باالدست، 

ز لوله ا با استفاده الزم به ذکر است که فشار استاتیک جریان باالدست است.

 استاتیک اندازه گیری شده است.-پیتو

لدز د رینواعدا در توزیع فشار سطحی روی سیلندر مثلثی 7شکل  و 6شکل در 

در ارائه شده  درجه 30و  حمله صفر اییاوزبه ترتیب در   51000و  34000

 است.

توزیع  14تا 10و  4تا صفر شماره سوراخ های فشار  در زاویه حمله صفر درجه

یبا یکسانی دارند. آشفتگی جریان، خطای مکانیزم زاویه دهنده مدل رفشار تق

تواند دلیل تفاوت جزئی در توزیع فشار وجه باال می خطای ساخت سیلندر و

در وجه باال و پایین به علت مجاورت با  14فشار نقاط صفر و و پایین باشد. 

نقطه سکون بیشتر از فشار بقیه نقاط در وجه باال و پایین بوده و از نقطه صفر 

ضریب فشار به علت افزایش سرعت  10تا  14و به همین ترتیب از نقطه  4تا 

در ناحیه ویک سیلندر مثلثی قرار دارند و ضریب  9تا  5یابد. نقاط اهش میک

 فشار در این ناحیه منفی و تقریبا ثابت است.

ار فش متوسط ضریببیانگر این است که  7و  6نتایج ارایه شده در شکل های 

 عددحساسیت چندانی نسبت به تغییرات سطحی در این محدوده سرعت، 

 ندارد.رینولدز 

شود مشاهده می 7شکل  همان طور که دردرجه،  30در مورد زاویه حمله 

روی وجه پشتی در ناحیه  9تا  5روی وجه باالیی و نقاط  4نقاط صفر تا 

نزدیک  14نقطه  ب فشار منفی و تقریبا ثابت است.د و ضرینقرار دارجدایش 

در  10تا  14از نقطه است.  1 نزدیک به نقطه سکون و ضریب فشار آنبه 

 یابد.وجه پایین ضریب فشار کاهش می

 بررسی فرکانسی ریزش گردابه

عدد استروهال برای جریان حول یک جسم جریان بند که در مقابل جریان 

𝑆𝑡سیال قرار گرفته است بصورت  =
𝑓×𝐷

𝑈∞
فرکانس  𝑓شود که تعریف می 

سرعت  ∞𝑈در آزمایش حاضر طول ضلع سیلندر مثلثی و  𝐷ریزش گردابه، 

فرکانس  نوسانات سرعت از جریان سنج سیم داغ و باالدست جریان است.
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نوسانات  (Fast Fourier Transformریزش گردابه از تبدیل فوریه سریع)

سرعت بدست می آید به طوریکه حداکثر نوسانات سرعت در فرکانسی معادل 

و  =1X/D در جریان سنج سیم داغ دهد.فرکانس ریزش گردابه رخ می

1Y/D= در فرکانس داده برداری مراحل و شد قرار داده Hz500 شد. انجام 

محاسبه عدد استروهال برای سیلندر مثلثی حاضر مشخص شد که طبق با 

زاویه و در  =18/0Stصفر درجه  )ب( در زاویه حمله-8)الف( و -8شکل های 

است که این نتیجه با نتایج مطالعه لو و  =15/0St درجه 30حمله 

مطابقت دارد. همچنین در فرکانس ریزش گردابه سرعت  [9]همکاران

 درجه بیشتر از زاویه حمله صفر درجه است. 30در زاویه حمله  u(f)فرکانسی

 نتیجه گیری

 حول سیلندر مثلثی در جریان مشخصه های آیرودینامیکیبه منظور تعیین 

درجه، ابتدا ضرایب متوسط نیروی برآ و پسا با استفاده  30زوایای حمله صفر و 

از دستگاه سه مؤلفه ای باالنس اندازه گیری شد. با بررسی نمودارها مشخص 

درجه  30تا  20شد که بیشترین ضریب متوسط برآ در محدوده زاویه حمله 

اق می افتد، در حالی که ضریب پسا در تمام زوایا و اعداد رینولدز آزمایش اتف

با افزایش زاویه حمله افزایش خواهد یافت. توزیع فشار سطحی در زاویه حمله 

سوراخ فشار روی سه وجه سیلندر مثلثی بدست آمد.  15درجه  از  30صفر و 

ز آزمایش حاضر ر عدد رینولدنتایج بدست آمده حاکی از این است که تغیی

 بر ضریب متوسط فشار سطحی ندارد. تأثیرچندانی

درجه  30ضریب متوسط فشار سطحی نقاط در ناحیه جدایش در زاویه حمله  

بیشتر از زاویه حمله صفر درجه است. در انتها فرکانس ریزش گردابه در قالب 

 مشخص شد که عدد استروهال درنتایج فرکانسی نمودار طیفی ارائه شد. از 

درجه است. همچنین در  30زاویه حمله صفر درجه بیشتر از زاویه حمله 

درجه بیشتر  30در زاویه حمله  u(f)فرکانس ریزش گردابه سرعت فرکانسی 

 از زاویه حمله صفر درجه است.

 

 
 . دستگاه باالنس سه مؤلفه تونل باد دانشگاه یزد1شکل 

 
با مقطع  ( و موقعیت سوراخ های فشار سیلندرx,yمحور ). 2شکل 

 مثلث متساوی االضالع در زاویه حمله صفر درجه

 

 
. نحوه تعریف زاویه حمله و محاسبه ارتفاع تصویر شده 3شکل 

 (𝒃سیلندر مثلثی در راستای عمود بر جهت جریان)

 

 
در عدد  بر حسب زاویه حمله ی متوسط. ضریب برآ4شکل 

 34000رینولدز 
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در عدد  بر حسب زاویه حمله پسای متوسطضریب . 5شکل 

 3400رینولدز 

 

 

 
فشار سطحی در زاویه حمله صفر درجه )محور افقی  عیتوز. 6شکل 

 موقعیت سوراخ های فشار و محور عمودی ضریب فشار متوسط(

 

 
 درجه 30. توزیع فشار سطحی در زاویه حمله 7شکل 

 

 
بر حسب عدد  (FFTسرعت در حوزه فرکانسی) )الف(-8شکل 

 =34000Reدر زاویه حمله صفر درجه در  استروهال

 

 

 
بر حسب عدد  (FFTسرعت در حوزه فرکانسی) )الف(-8شکل 

 =34000Reدر زاویه حمله صفر درجه در  استروهال
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