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های چندگانه در جریان آزاد مادون صوتمشاهده و بررسی میدان جریان جت

 4محمد رضا صوفیوند ،3سعید طوالنی ،2محمد حججی ،1آسیه صالحی
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 ایران اصفهان، گروه مهندسی مکانیک، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، -4و3،2

 چكیده 

سیال و مشاهده میدان جریان  در جریان آزاد چندگانههای تزریق جت

گرفته است. پیچیدهِ آن به طور تجربی مورد مطالعه و بررسی قرار 

 دنبالههای های الیه برشی و گردابههای خالف گرد، گردابهگردابه

ی ی با ساختارهای حلقوی شکل هستند که با استفاده از پهنهیهاجریان

د. در این تحقیق بطور تجربی نباشقابل مشاهده میلیزر در میدان جریان 

های پایین و های چندگانه در جریان عرضی در نسبت سرعتی جتتخلیه

بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش مشاهده و باال مورد 

ای نیز افزایش که با افزایش نسبت سرعت، نفوذ جریان گردابه داردمیبیان 

ن، افزایش سرعت جریان نیز بر نفوذ جریان جت در پایین یابد. همچنیمی

در هر دو نسبت سرعت باال و پایین  دست جریان تاثیر گذار است.

در نسبت  های چندگانه بسیار قابل توجه است.گستردگی جریان آزاد جت

های الیه برشی و دنباله ای به ویژه گردابههای پایین جریان گردابهسرعت

کنند.یان جت را احاطه میها، خط مرکزی جر

های خالف گردابه -نسبت سرعت -جت در جریان عرضی :های کلیدیواژه

 .مشاهده میدان جریان -های الیه برشیگردابه -گرد

 مقدمه 

ای در مطالعات نظری، سیال که به طور گسترده تزریق جت در جریان آزاد

گرفته است، های عددی مورد بررسی قرار سازی های تجربی و شبیهیافته

های روز دنیا دارد. این های مهندسی و تکنولوژیارتباط وسیعی با سیستم

سال آزمایش، تحقیق و مطالعه در  05کارکرد گسترده دستاورد بیش از 

. کنترل فرآیند احتراق با رویکرد بهینه سازی [1] [2]باشداین زمینه می

های ها از کاربردسوز مانند اسکرم جتهای درونمصرف سوخت در موتور

ای با هدف . همچنین در خنک کاری الیه[3] [4]باشداین پدیده می

های گازی و نیز خنک کاری سطوح کالهک پره توربین کاهش دمای سطحِ

گیرد. به طور کلی گانه مورد استفاده قرار میهای هدف گیری چندموشک

چه  درآوردن هر های سیال در جریان آزاد در به کنترلتزریق جتاهمیت 

. یکی از [0]باشدبیشتر میدان جریان ناشی از تداخل جت و جریان آزاد می

میدان  هایی که به درک بهتر خصوصیات جریان سیاالت و مشاهدهروش

های استفاده از روش .باشدمی کند، مرئی سازی جریانجریان کمک می

های آیرودینامیکی و سیاالتی جریان هوا برای مشاهده پدیدهگوناگون 

در مرئی سازی جریان هدف، قابل  نامند.مرئی سازی می درتونل باد را

های مختلف درمیدان جریان سیال نظیر جدایش مشاهده ساختن پدیده

 ، ناحیه دنباله وها، نوع الیه مرزی )آرام یا آشفته(جریان، تشکیل گردابه

سیال به پژوهشگر این  جریان سازی مرئی ،همچنین. است دیگر یموارد

یا  های مختلف جریان در روی مدل ومشاهده پدیده دهد تا باامکان را می

های آزمایش را از انجام آزمایش افزایش داده و در اطراف آن، درک خود

 .[6]تری انجام دهدخود را با کیفیت مطلوب

های سیال در جریان آزاد و پدید آمدن تپارامترهای متفاوتی در تزریق ج

ها، هر پارامتر اثر میدان جریان تاثیر گذار هستند. بسته به کارکرد جت

گذارد. این پارامترها هم در جریان خروجی از ای بر میدان جریان میویژه

قطر  شکل خروجی جت، جت و هم در جریان آزاد سیال تاثیرگذار هستند.

مومنتوم  ها از یکدیگر و شارفاصله قرارگیری جت ها،دهانه جت، تعداد جت

بعدی  ها مرتبط با اعداد بدونکه تعدادی از آن (𝐽)جت بر جریان آزاد

، نسبت فشار، رژیم جریانی (𝑟)سرعت ، نسبت(𝑅𝑒)نظیر عدد رینولدز

نسبت ضخامت الیه و  (𝑀𝑗)، رژیم جریانی تزریق جت(∞𝑀)جریان آزاد

 نفوذ جریان جت در سیال آزاد، میزان ای برمرزی هر یک تاثیر ویژه

 هاهای میدان جریان و دیگر پدیدهاختالط جت و جریان، ساختار

گذارند. تزریق جت سیال در جریان عرضی میدان جریانی کامال پیچیده می

های (. جریان غالب این اندرکنش جفت گردابه1آورد شکل)را پدید می

به وجود  مقطع نازل باشد که به دلیل شکل سطحخالف گرد می

تواند . میدان جریان بسته به رژیم جت و سیال آزاد می[2]آیدمی

 های خالف گرد،عالوه بر گردابه .های متفاوتی داشته باشدویژگی

های های نعل اسبی، گردابهساختارهای حلقوی شکل دیگری نظیر گردابه

 د. های دنباله نیز در جریان وجود دارنی برشی و گردابهالیه

از جمله افرادی که در این زمینه به تحقیق پرداختند، بالنچارد و 

ها در این تحقیق اثرات نسبت سرعت را بر باشند. آنمی [7]همکاران

تداخل یک جت بیضی شکل و جریان آزاد سیال در رینولدز پایین مورد 

بررسی قرار دادند. در این پژوهش رفتار یک جفت گردابه خالف گرد در 

1/0سرعت نسبت  < 𝑟 ≤ ≥655و رینولدز 6/0 𝑅𝑒 بررسی  155≥

دهد که به ازای شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می

Re < جریان گردابه پایدار خواهد  rبدون در نظر گرفتن مقادیر  355

تداخل یک جت در جریان آزاد را در رینولدز  [8]بود. کاموسی و همکاران

Reبسیار پایین  < اطراف  ایمورد بررسی قرار دادند. جریان گردابه 155

>0/4 هاینازل و خط مرکزی جت در نسبت سرعت r در این  0/1≥

های پژوهش بررسی شده است. نتایج بدست آمده به ازای نسبت سرعت

rدهد که در نسبت سرعت پایین )مختلف نشان می < ها، خط ( دنباله3

rنسبت سرعت باال )همچنین، در  کنند.مرکزی جت را احاطه می > 3 )

آیند. به طور کلی این رفتار در های شبه جت و شبه دنباله پدید میگردابه

توان به عدد رینولدز جت نسبت داد. های متفاوت را مینسبت سرعت

کند و در ثباتی جریان ایفا میهمچنین، رینولدز جت نقشی اساسی در بی

 ها اثر گذار است. به وجود آمدن گردابه

های مشاهده ساختار میدان جریان جتوهش به طور مشخص ژدر این پ   

های پایین و باال مورد بررسی قرار گرفته است. چندگانه در نسبت سرعت

های چندگانه میدان جریان پدید آمده از تزریق جت حاضر لذا در تحقیق
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صوت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سیال هوا در جریان سیال آزادِ مادون

ن جریان آزاد تزریق شده و اثرات آن بر با فشار و سرعتی مشخص به درو

میدان جریان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بدین منظور از سه نازل به 

ی تخت ایجاد شده ( با چینش مثلثی که بر روی یک صفحه𝐷قطر)

( چیدمان آزمایشگاهی مورد بحث را به صورت 2شکل)شود. استفاده می

 دهد.شماتیک نشان می

 

 ت آزمایشگاهیتجهیزات و تنظیما

تونل بادی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است یک تونل باد 

بیشینه سرعت جریان آزاد در محفظه آزمون این  است.کم سرعتِ مکنده 

𝑚)25تونل به
𝑠⁄  رسد. محفظه آزمون تونل باد مذکور در ابعادمی  (

5/40 × 5/40 × 1/2(𝑚3) برای انجام این تحقیق از یک لیزر است .

عنوان منبع وات بهمیلی 05نانومتر( با توان  032ی سبز )طول موج پیوسته

شده و  1اینور استفاده شده است. با استفاده از یک عدسی نور لیزر صفحه

متر تشکیل شده است. جهت ثبت تصاویر از میلی 3ای به پهنای صفحه

ل منظور قاب بهره گرفته شده است. به HS 15مدل  Fujifilmدوربین 

 ی مصرفی روغن چرخبا ماده 2مشاهده کردن جریان از یک سیستم دودزا

های تزریق جت نیز در زیر محفظه آزمون قرار استفاده شده است. نازل

که بر روی  (𝑚𝑚)28با سطح مقطع دایره شکل و قطر نازل  اند. سهگرفته

ترکیبی از قطرات ریز روغن اند، ی تختی با چینشی خاص قرار گرفتهصفحه

سیال هوا را با فشار و سرعتی مشخص به درون جریان آزاد تزریق و 

 دهد.آزمایشگاهی مورد بررسی را نشان می تجهیزات( 3شکل)کنند. می

ی تخت در نسبت ها و جریان آزاد بر روی صفحهاثرات تداخل جت

بر روی خط های باال و پایین در مقاطع برشی مشخصی و همچنین، سرعت

( خصوصیات جریان 1مرکزی جت مورد بررسی قرار گرفته است جدول)

 دهد.مورد بحث را نشان می

 
 مشخصات جریان در محفظه آزمون. -1جدول 

.𝑁 های چندگانهجت تک جت جریان عرضی 𝑂 

25 7 7 𝑇(℃) 

5 0⁄  5 0⁄ − 0 5 0⁄ − 0 𝑉 (
𝑚

𝑠
) 

1 2532⁄  1 2658⁄  1 2658⁄  
𝜌 (

𝑘𝑔

𝑚3) 

 

 محفظه آزمون تونل بادارزیابی میدان جریان در 

توزیع سرعت در یک مقطع برشی از محفظه آزمون با افزایش دور فن 

دهد که ( نشان داده شده است. این نتایج نشان می4تونل باد در شکل)

باشد. البته در درصد می 7بیشترین تغییرات در مقطع آزمون در حدود 

باشد. درصد می 0/2بیشینه سرعت تونل باد دامنه تغییرات در حدود 

باشد، ( بیانگر توزیع یکنواخت سرعت در محفظه آزمون می0شکل)

 باشد. خطوط یکنواخت جریان نشانگر کیفیت جریان در محفظه آزمون می

 

 نتایج و بحث

در  های چندگانهمیدان جریان ناشی از تخلیه جت مشاهده و بررسی

نیک عکس برداری جریان آزاد مادون صوت به طور تجربی با استفاده از تک

ای، در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته سریع در حضور لیزر صفحه

مشاهدات انجام گرفته از تخلیه جت در جریان عرضی در مقاطع  است.

برشی خاصی از صفحه تخت در دو حالت تک جت و چند جت مورد 

                                                 
1 Sheet 
2 Smoke generator 

بررسی قرار گرفته است. همچنین، نفوذ جریان در صفحه مذکور مورد 

 قرار گرفته است. بررسی
 

 آشكارسازی میدان جریان ناشی از تخلیه جت در جریان عرضی

همان طور که گفته شد تزریق جت در جریان عرضی میدان جریان بسیار 

( میدان جریان ناشی از تخلیه یک 6آورد. شکل)ای را پدید میپیچیده

گرد های خالف دهد. گردابهجت دایره شکل را در جریان عرضی نشان می

که در میدان جریان قابل مشاهده هستند  های دنباله جریاناتیو گردابه

های الیه برشی نیز از دیگر مشاهدات انجام گردابه هستند. همچنین،

((. کیفیت و حجم 7باشد )شکل)گرفته از میدان جریان تزریق جت می

های باال و پایین ای مذکور در نسبت سرعتساختار جریانات گردابه

وت است، به طوری که افزایش اختالط جریان موجب افزایش توده متفا

های شبه دنباله ها، تغییر در پایداری جریان و پدید آمدن گردابهگردابه

میدان جریان ناشی از تخلیه  مشاهدات انجام گرفته از  بررسی شود.می

های پایین دهد که در نسبت سرعتیک جت در جریان آزاد نشان می

(r < به طور قابل ی تخت ن بر روی خط مرکزی جت و صفحهجریا( 3

های . توده جریانات مذکور که شامل گردابهاستگسترش یافته ای توجه

)در عکس برداری از زاویه انجام گرفته های الیه برشی استویک و گردابه

، به طور مستقیم وابسته به های مذکور مشاهده شده است(فقط گردابه

باشند. به طوری که افزایش نسبت ان آزاد مینسبت سرعت جت به جری

ی سرعت موجب افزایش نفوذ این جریانات در راستای عمود بر صفحه

 (.8تخت شده است شکل)

تزریق جت و حرکت به طرف پایین دست  از نازل ش فاصلهاثرات افزای   

های ( نشان داده شده است. گسترش ساختار3در شکل) نیز جریان

یکی از اثرات افزایش فاصله است. در حالی که نفوذ جریان ای شکل گردابه

های پایین ی تخت در نسبت سرعتمذکور در راستای عمود بر صفحه

ی های حلقوی شکل بر روی صفحهشود، اما کماکان ساختارمشاهده می

میدان جریان جت در جریان عرضی در نسبت  تخت جریان دارند.

r)های باال سرعت > دامنه نفوذ  قابل مشاهده است. (15در شکل) (3

دهد که جریان در راستای عمود بر صفحه تخت به طور واضح نشان می

با ثابت ماندن سرعت جریان آزاد و  نسبت سرعت افزایش یافته است.

افزایش نسبت سرعت)افزایش سرعت تخلیه جت( نفوذ جریان جت در 

این وجود با  راستای عمود بر صفحه تخت به شدت افزایش یافته است. با

فاصله گرفتن از نازل تزریق جت از این میزان افراشتگی جریان کاسته 

رسد که باشد، به نظر میجت در حال از بین رفتن میجریان شده و توده 

با توجه به  عدم تغییر سرعت جریان آزاد علت اصلی این امر است.

گسترش توان این فرض را مشاهدات انجام گرفته و مطالب بیان شده می

ای بر ساختار جریان در نواحی نزدیک داد که سرعت تزریق جت اثر ویژه

تخلیه جت، میزان و مکان نفوذ آن دارد. همچنین، سرعت جریان آزاد نیز 

ای در پایین دست جریان و به طور مستقیم در عمق نفوذ جریان گردابه

توان به طور کلی می کل بخشیدن به ساختار جریان تاثیر گذار است.ش

[ و مشاهدات صورت گرفته 8نتایج گزارش شده در منبع]بیان داشت که 

 یکسان هستند. مشخص مشابه و ن پژوهش به طوردر ای

 

 های چندگانه بررسی میدان جریان جت

های گانه و سیال آزاد در نسبت سرعتهای چنداثرات تداخل جریان جت

ی تخت مورد بررسی قرار هو مقاطع برشی مشخصی از صفح متفاوت

های ای در تخلیه جتپیچیدگی و گسترش جریانات گردابهگرفته است. 

( قابل مشاهده است. 11چندگانه در جریان سیال عرضی در شکل)
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های های حلقوی شکل در میدان جریان جتگسترش نفوذ جریان

ای ههای باال گردابهباشد. در نسبت سرعتچندگانه بسیار قابل توجه می

ها و پایین دست های الیه برشی در نواحی نزدیک جتخالف گرد و گردابه

باشد. نکته قابل توجه افزایش نفوذ جریان جریان قابل مشاهده می

باشد. اما با های تزریق جت میهای چندگانه با افزایش فاصله از نازلجت

ها و جریان سیال آزاد به وضوح کاهش نسبت سرعت تداخل جریان جت

های ( گردابه12شود. شکل)اهش یافته و جریانی پایدارتر مشاهده میک

دهد. از دیگر مشاهدات انجام گرفته، ها را نشان میالیه برشی و دنباله

ای شکل بروی سطح صفحه تخت و بخصوص های گردابهحضور جریان

 باشد.های پایین میها در نسبت سرعتخط مرکزی جت

های چندگانه در جریان آزاد میدان جریان بسیار پیچیده تری تخلیه جت

 شدت توده .((13شکل))آورد را نسبت به حالت تک جت به وجود می

های تزریق جت به وضوح مشاهده شده جریان جت در نواحی نزدیک نازل

ها و همچنین افزایش تغییرات به وجود آمده در نوع چینش جت .است

ای تزریق جت موجب پدید آمدن میدان جریانی کامال هتعداد نازل

ها سبب افزایش شدید تداخل متفاوت شده است. افزایش تعداد نازل

این  ای شده است. افزایش نفوذ جریانات گردابه ،ها و همچنینجریان جت

، همچنین توان در نواحی نزدیک جت مشاهده کرد.افزایش تداخل را می

نه، میزان نفوذ جریان در سطوح مختلف از های چندگانوع ساختار جت

 دهدصفحه تخت را نسبت به حالت تک جت تحت تاثیر قرار می

توان بیان داشت که افزایش تعداد اما به طور مشخص می .((14شکل))

ها جریانی پایدار را بر روی صفحه تخت پدید ها و نوع چینش آننازل

میدان جریان ناشی از تزریق جت در جریان عرضی در مقطع  .آورده است

rهای باال )در نسبت سرعت X/D=11برشی  > ( نشان 10( در شکل)3

عمده جریاناتی هستند که  1های خالف گردداده شده است. جفت گردابه

های در میدان جریان قابل مشاهده هستند. همچنین، میدان جریان جت

( نشان داده شده است. به 16در شکل) X/D=11چندگانه در مقطع برشی 

های خالف گرد طور مشابه جریان غالب در میدان مذکور نیز گردابه

هستند، اما با این تفاوت که میزان تداخل جریان جت در حالت تک جت 

باشد. حجم های چندگانه در سیال عرضی بسیار متفاوت میو جت

خالف گرد در تخلیه های ای و به طور مشخص گردابهجریانات گردابه

های های چندگانه بسیار بیشتر از حالت تک جت است. پیچیدگیجت

قابلیت  های چندگانه نشان دهندهمشاهده شده در میدان جریان جت

نسبت به حالت تک جت  با جریان آزاد هاترکیب پذیری بهتر این جت

در  با کاهش نسبت سرعت تزریق جت در جریان آزاد، از نفوذ جریان است.

شود. با این وجود در حالت تزریق هر دو حالت مفروض کاسته می

ی تخت بسیار بیشتر از های چندگانه وسعت جریان در پهنای صفحهجت

 (.17باشد شکل)میحالت تزریق از یک جت 

های چندگانه در توان بیان داشت که تخلیه جتدر حالت کلی تر می

و در  ترکیبب با جریان آزاد را دارندقابلیت  تریسیال آزاد به طور موثر

ی تخت جریان وسعت بیشتری نسبت به حالت تک جت بر روی صفحه

 دارند.

 

 نتیجه گیری

گانه و سیال آزاد های سهمشاهده و بررسی تجربی تداخل جریان جت

های موثر بر میدان جریان از اهداف این مادون صوت و مطالعه پارامتر

های سه گانه با چینش مثلثی شکل در این تحقیق از جتپژوهش است. 

                                                 
1 Counter Rotating Vortex Pair 

بین دو  های انجام گرفتهسرعت جریان آزاد در آزمایش استفاده شده است.

𝑉مقدار  = 0 5⁄ (
𝑚

𝑠
𝑉 تا  ( = 1 (

𝑚

𝑠
ها تغیر بوده و نسبت سرعت جتم(

r) به جریان آزاد بین دو حالت نسبت سرعت پایین = و نسبت  (1,2,3

r)سرعت باال  = متغییر بوده است. به منظور مشاهده جریان از  (6,8,15

روش عکس برداری سریع استفاده شده است و جهت آشکار سازی جریان 

ای به داخل محفظه آزمون تابیده شده است. نور لیزر به صورت صفحه

های دهد که، ساختار مثلثی شکل جتنتایج به دست آمده نشان می

تخت شده  بر روی سطح صفحه گانه موجب افزایش نفوذ عمیق جریانسه

 است، اما نسبت به حالت تک جت از نفوذ جریان در راستای قائم بر صفحه

کاسته شده است.  های تزریق جتتخت به ویژه نواحی نزدیک نازل

افزایش نسبت سرعت سبب افزایش وسعت و قدرت جریان دنباله بر روی 

در مقابل در حالت  شده است. گانههای سهدر هنگام تزریق از نازل فحهص

تزریق از یک جت افزایش نسبت سرعت، جریان را به شدت ناپایدار کرده 

شوند. به تخت مشاهده نمی های دنباله بر روی سطح صفحهو دیگر گردابه

گانه با های سهگانه و به طور مشخص نازلهای چندطور کلی تزریق جت

تخت  نسبت  صفحه پایداری را بر رویچینش مثلثی شکلِ مذکور جریان 

در بحث خنک  توانکند. لذا از این امر میبه حالت تک جت ایجاد می

 استفاده کرد. موثریهای بخار به طور ای پره توربینکاری الیه
 

 
 شماتیک تداخل جت در جریان عرضی. -(1)شكل 

 

 
 های چندگانه.های تزریق جتی تخت و نازلشماتیک صفحه -(2)شكل 
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 .تجهیزات آزمایشگاهی -(3)شكل

 
از  cm06تغییرات سرعت جریان آزاد در مقطعی به فاصله  -(4)شكل

 انتهای نازل.

 

 
 (: جریان یكنواخت در محفظه آزمون.5شكل)

 

 

 
پایین: مقطع  -(: میدان جریان تک جت)باال: خط مرکزی جت0شكل)

 (.X/D=16برشی 

 

 
: باالبر روی صفحه تخت)های الیه برشی و جریان دنباله (: گردابه7شكل)

 : پایین دست جریان(.پایین -هااطراف نازل
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)باال: خط مرکزی های چندگانه (: میدان جریان جت8شكل)

 (.X/D=16پایین: مقطع برشی  -جت

 

 
 ای در هنگام خروج از محفظه آزمون.(: جریان گردابه9شكل)

 

 
 .(r=8)(: تخلیه جت در جریان عرضی در نسبت سرعت باال16شكل)

 
 .(r=8)های چندگانه(: میدان جریان جت11شكل)

 

 
 های الیه برشی و جریان دنباله.(: گردابه12شكل)

 

 
 .های متفاوت(: مقایسه جریان در نسبت سرعت13شكل)

 

 
 های چندگانه.(: گسترش نفوذ جریان جت14شكل)
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 .X/D=11(: جریان ناشی از تخلیه جت در مقطع برشی 15شكل)

 

 
در مقطع برشی  های چندگانه(: جریان ناشی از تخلیه جت10شكل)

X/D=11. 

 

 
گانه در مقطع (: میزان نفوذ جریان در حالت تک جت و چند17شكل)

𝐫های پایین)در نسبت سرعت X/D=11برشی  = 3.) 
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