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

سیلندر بیضوی یکدر  کاهش ضریب پسابر  اغتشاش سازبررسی تجربی تأثیر سیم 
 3عبداالمیر بک خوشنویس ،2محمد جواد ایزدی یزدی ،1سجاد نظری

 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری 

 چكیده

های جریان در اطراف یک سیلندر در این پژوهش به بررسی رفتار و مشخصه

تفاده با اس اغتشاش سازبیضوی با زاویه حمله صفر درجه، تحت تأثیر سیم 

از روش تجربی پرداخته شده است. بدین منظور، از یک سیلندر با سطح 

ARمقطع بیضوی از جنس آلومینیوم با نسبت محور  = در یک تونل باد  2

قطر بزرگ سیلندر،  بر اساسعدد رینولدز آزمایش  استفاده شده است.

کون متر در نقطه سمیلی 0/0به قطر  یاغتشاش سازباشد. سیم می 00455

کاهش  %6/20د که ضریب پسا حدود ندهنتایج نشان مینصب شده است. 

کند.پیدا می

 –سیلندر بیضوی  –ضریب پسا  – اغتشاش سازسیم  کلیدی: یهاواژه

 سنج سیم داغ.جریان

 مقدمه

ها در صنعت یک بررسی آیرودینامیک جریان حول سیلندر و کاربرد آن

کاهش ضریب پسا در علوم و صنایع مسئله مهم و رایج است. از طرفی 

بسیاری کاربرد دارد. کاهش ضریب پسا در صنایع مختلف باعث کاهش 

مصرف سوخت، انتقال حرارت بهتر، کاهش سر و صدا، افزایش سرعت، 

 شود.ها و غیره میافزایش پایداری سازه

مرزی و جدایش آن سهم بسزایی در این در حالی است که الیه

کند و همواره سعی شده است تا برای رها ایفا میآیرودینامیک سیلند

 مرزی جلوگیری شود واالمکان از جدایش الیهدستیابی به راندمان باال، حتی

 ود.سازی ضریب پسا شتواند باعث بهینهانداخته شود. این امر می ریتأخیا به 

 ریتأخمرزی و یا به های مختلفی برای جلوگیری از جدایش الیهروش

 انداختن آن وجود دارد.

ی ای، زبرای شکل گردابههای تیغههایی مانند تولیدکنندهتکنیک

، یونیزاسیون جریان هوا، تزریق یا مکش جریان اغتشاش سازسطح، سیم 

از کاربردهای سیلندر توان نام برد. سیال بر روی سطح و موارد دیگر را می

لبه حمله یک در هواپیما،  های گرماییتوان مواردی مانند مبدلبیضوی می

 و غیره را نام برد. ییچندجزفلپ در یک ایرفویل 

، یک پژوهش تجربی بر روی جریان اطراف [0] (Igarashi) ایگاراشی

تقال را در ان اغتشاش سازای انجام داد که در آن تأثیر سیم یک سیلندر دایره

دهد. در این پژوهش ضریب پسا در بهترین حالت در نشان می یمرزهیال

 .یافتکاهش  %05حدود 

، به بررسی عددی جریان [2] (Mittal) میتالو  (Behara) بهارا

های در رژیم اغتشاش سازای تحت تأثیر سیم اطراف یک سیلندر دایره

ها نشان داد که برای رژیم جریان بحرانی، مختلف جریان پرداختند. نتایج آن

 یابد.ضریب پسا به سرعت کاهش می

ر ب اغتشاش ساز، به مطالعه تأثیر سیم [3] و همکاران (Hover) هوور

درجه  05ای با نصب یک جفت سیم در زاویه های گردابهروی تحریک نوسان

نسبت  %05که ضریب پسا تا حدود  ها نشان دادنتایج پژوهش آنپرداختند. 

 یابد.به حالت بدون سیم، کاهش می

به بررسی عددی جریان اطراف یک ، [4] و همکاران (Raman) رامان

ها مختلف پرداختند. نتایج آن (AR)سیلندر بیضوی در نسبت محورهای 

نشان داد که در یک عدد رینولدز خاص، با کاهش نسبت محوری سیلندر، 

 یابد.کاهش و مقدار عدد استروهال افزایش می ،مقدار ضریب پسا

، به بررسی عددی رفتار جریان اطراف [0] و همکاران (Paul) پائول

یک سیلندر بیضوی تحت تأثیر زاویه حمله، نسبت محوری و عدد رینولدز 

ها همچنین اثرات وابستگی پارامترهای پرداختند. آندر جریان آرام و ناپایدار 

های حمله مختلف را مورد بررسی بر حسب زاویهها جریان و ریزش گردابه

 قرار دادند.

ای برای محاسبه نیروی پسا به دست معادله ،[6] (Van Dam)ون دام 

های جریان وجود اغتشاشهای تنش رینولدزی و شدت آورد که در آن ترم

μداشتند، اما از تغییرات چگالی جریان و ترم لزج  𝜕𝑢 𝜕𝑥⁄ شده  نظرصرف

بود. 

های جریان در ، به بررسی و مشخصه[0]ایزدی یزدی و همکاران 

ای با استفاده از روش تجربی پرداختند. از دستگاه اطراف یک سیلندر دایره

-گیری سرعت میانگین و شدت اغتشاشسنج سیم داغ به منظور اندازهانجری

ها نشان داد که با افزایش فاصله از سیلندر پروفیل ها استفاده کردند. نتایج آن

شوند و تر میتر و عریضها یکنواختسرعت میانگین و شدت اغتشاش

-دههمچنین پارامترهای کاهش سرعت و ضریب پسا با توجه به موقعیت دا

کنند.برداری تغییر می

 تجهیزات آزمایشگاهی

و دمشی بوده که برای  مداربازتونل باد مورد استفاده در این آزمایش از نوع 

که توانایی  kw 0ایجاد جریان هوا در این دستگاه از یک موتور با قدرت 

را دارد، استفاده شده است. اتاقک  m/s 35ایجاد جریان هوایی با سرعت 

 cm 45، عرض cm 061آزمایش این تونل از جنس پلکسی گالس با طول 

سنج استفاده شده در این تحقیق از نوع باشد. سرعتمی cm 45و ارتفاع 

ا و هگیری سرعت میانگین، شدت اغتشاشدما ثابت بوده که توانایی اندازه

میزان  0از پشت مدل را دارد. در شکل  های خارج شوندهفرکانس گردابه

های جریان ورودی در محل استقرار سیلندر نشان داده شده است اغتشاش

بعدی پراب یک گیری شده است.اندازه %00/5که در شرایط آزمایش کمتر از 

و  متریلیم 20/0ها دارای سنسوری به طول استفاده شده در این آزمایش

رای حرکت پراب در نقاط مختلف از یک مکانیزم باشد. بمیکرومتر می 0قطر 

دقیق با سه درجه آزادی استفاده شده است. دقت این مکانیزم انتقال پراب 
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ها از جنس آلومینیوم است. سیلندر استفاده شده در آزمایش متریلیم 50/5

و قطر  mm 4/42، قطر بزرگ mm 305و دارای طول  0523بوده با آلیاژ 

ای از تونل باد مورد استفاده در شکل ارهوباشد. طرحمی mm 2/20کوچک 

پشت سیلندر  در موقعیت طولی 1ها در نشان داده شده است. آزمایش 2

انجام شده است. از سیم  (=x/B 20/5، 0، 0/2، 0، 05، 00، 25و  20)

ها که برای انجام آزمایشاستفاده شده است  mm 0/0به قطر  یاغتشاش ساز

است. عدد رینولدز مورد آزمایش بر اساس سرعت در نقطه سکون، نصب شده 

بیضویو قطر بزرگ سیلندر ورودی  یهواجریان  Re refU A ، 

باشد. الزم به ذکر است که سرعت جریان هوای ورودی برابر می 00455

m/s 25 ای از هندسه مدل مورد استفاده را طرحواره 3باشد. در شکل می

 .نشان داده شده است

 

 نتایج، بحث و بررسی

 بررسی پروفیل سرعت میانگین

ر پنج دبعد بیمیانگین   ها به بررسی پروفیل سرعتدر این سری از آزمایش

، در عدد (=x/B 20/5، 0، 0/2، 0 و 05)موقعیت طولی پشت سیلندر 

های سرعت میانگین پروفیل 4در شکل پرداخته شده است.  00455رینولدز 

در نقطه  mm 0/0به قطر  یاغتشاش سازسیم با حالت بدون سیم و  دو در

شود در طور که مشاهده می(، نشان داده شده است. همانθ =5) سکون

 بوط بهمر نسبت به حالتاولین ایستگاه مینیمم سرعت در حالت بدون سیم 

 4قابل توجه دیگری که در شکل  باشد. نکتهمی کمتر ،اغتشاش سازسیم 

های سرعت مقاطع شود، وجود دو ناحیه اکسترمم در پروفیلمشاهده می

مرزی توان در مومنتوم الیهباشد. علت این مطلب را مینزدیک به مدل می

ایجاد شده بر سطوح مدل دانست. بدین صورت که در مقاطع نزدیک به 

شده بر روی سطوح سیلندر، مرزی تشکیل مدل، مومنتوم موجود در الیه

مرزی باعث افزایش انرژی نقاط مجاور و در نهایت افزایش پس از انحالل الیه

شود که این مطلب در مقاطع دورتر پشت مدل اثر خود را ها میسرعت آن

 باشد.سرعت ذرات سیال نمیاز دست داده و قادر به ایجاد تغییر 

در، یش فاصله از پشت سیلننکته حائز اهمیت دیگر این است که با افزا

اختالف سرعت در داخل و خارج دنباله کاهش یافته و عرض دنباله افزایش 

های لهشود. در فاصتر میپروفیل سرعت میانگین یکنواخت تاًینهایابد که می

های برگشتی، افت جریان نزدیک به سیلندر به علت وجود جدائی و جریان

مدل، این افت کمتر شده و جریان در داخل شود که با دور شدن از بیشتر می

-ها به صورت لحظهدانیم، گردابهطور که میهمان شود.تر میدنباله یکنواخت

حتی  4ای و غیرمتقارن در پشت مدل تشکیل شده، ولی با توجه به شکل 

سم شده، ر میانگینهای سرعت در مقاطع اولیه نزدیک به سیلندر نیز پروفیل

توجیه این مطلب بدین سرعت است که تشکیل شند. باکامالً متقارن می

ای بوده و به صورت متناوب در طول دوره ها در پشت سیلندر، لحظهگردابه

برداری در یک نقطه از دوره شوند. حال اگر زمان دادهتناوب خود تکرار می

زمانی  نمیانگیگیری توان با اندازهها بیشتر باشد، میتناوب تشکیل گردابه

سرعت در نقاط مورد نظر، سرعت میانگین در هر نقطه را به دست آورد که 

شود. در شکل ای در آن مشاهده نمیهای لحظهاثرات نامتقارن بودن سرعت

 باشد.ها میبرابر دوره تناوب تشکیل گردابه 055برداری تقریبًا زمان داده 4

 

 هابررسی پروفیل شدّت اغتشاش

در های بدون بعد در حالت بدون سیم و شدت اغتشاشپروفیل  0در شکل 

(، نشان θ= 5در نقطه سکون ) mm 0/0به قطر  یاغتشاش سازسیم حالت با 

 آید:ها طبق رابطه زیر به دست میشدت اغتشاش داده شده است.

(0                              )
2

% 100rms

ref ref
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 رابطه مشهور رینولدز که به صورتها طبق های شدت اغتشاشپروفیل

u u u   قسمتی از خطوط جریان آزاد است که بعد از شودبیان می ،

ای های، به اغتشاشورود به دنباله و تغییر به صورت خطوط جریان گردابه

 اهدو اکسترمم در پروفیل شدت اغتشاشاز طرفی شود. جریان تبدیل می

با دور شدن از مدل، این دو اکسترمم  0شود که با توجه به شکل مشاهده می

روند. این پدیده ناشی از وجود به دلیل یکنواخت شدن جریان از بین می

های یکنواخت های برگشتی و چرخشی در نزدیک سیلندر و جریانجریان

مشخص  0و  4های باشد. با توجه به شکلهای دور از سیلندر میدر فاصله

 شود. از این لحاظ کهدر هر ایستگاه یک رفتار مشابه مشاهده می است که

 شوند. اینهر دو پروفیل سرعت تقریباً بر هم منطبق می=x/B 0در ایستگاه 

در دنباله در حال افزایش  4در شکل  میانگیندر حالی است که مقدار سرعت 

ین در دنباله در حال کاهش است. دلیل ا 0ها در شکل است، ولی اغتشاش

uامر همان رابطه مشهور رینولدز u u    .چرا که مقدار سرعتاستu 

ه سرعت بین تغییرات مربوط ب یثابت و تغییرناپذیر است. پس باید یک تعادل

uهایو شدت اغتشاش uمیانگین   به وجود آید. لذا آهنگ این تغییرات

 یکسان است.

 

 استخراج ضریب پسا با استفاده از روش اختالف مومنتوم

 استفاده نمود. توانیم 3و  2برای محاسبه ضریب پسا از روابط 
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 ،3که در رابطه  2 2 21
2
  q u v w  وy ی بردارداده: ارتفاع مقطع

(mm)  وLقطر سیلندر : (mm) هایاثرات اغتشاش 2در رابطه  .باشدیم 

برای استفاده از این رابطه باید محل  جهینت درجریان محاسبه نگردیده است. 

 فواصل زیرا در؛ ی را در دورترین فاصله از سیلندر انتخاب کنیمبردارداده

زیاد بوده و استفاده از این  های جریان هوانزدیک سیلندر شدت اغتشاش

آوردن ضریب پسا دارای خطای زیادی خواهد بود. در  به دسترابطه برای 

( معروف است، برای محاسبه ضریب Wake- surveyکه به روش ) 3ی رابطه

نیز در  واه های جریان، اثرات اغتشاشمیانگیناثرات سرعت پسا عالوه بر 

و  20 یهاتیموقع ضریب پسا در هاشیآزمانظر گرفته شده است. در این 

25،00 ،05 ،0 ،0/2 ،0 ،20/5=x/B است که به علت  شده محاسبه

 استفاده شده است. 3در ضریب پسا از رابطه  هااغتشاش یرگذاریتأث

 گیریهای اندازهتغییرات ضریب پسا بر حسب ایستگاه 6در شکل 

حالت صاف و با نصب سیم اغتشاش ساز نشان داده شده است. برای دو 

برای سیلندر بیضوی صاف  پسامقدار ضریب شود طور که مشاهده میهمان

 باشد.می 43/5برابر  اغتشاش سازو برای حالت با سیم  01/5برابر 

 

 گیرینتیجه

ای هبر مشخصه اغتشاش سازسیم  ریتأثدر این پژوهش تالش شده است که 

جریان مربوط به دنباله پشت یک سیلندر بیضوی در زاویه حمله صفر درجه 

بررسی شود. سیلندر بیضوی مورد استفاده از جنس آلومینیم با نسبت 

AR محوری = و طول  mm 2/20قطر کوچک ، mm 2/42با قطر بزرگ  ،2
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mm 305 باشد که نسبت می 00455باشد. عدد رینولدز آزمایش برابر با می

 .طر بزرگ به دست آمده استبه ق

 باعث به تعویق افتادن اغتشاش ساز که وجود سیم دادندنتایج نشان 

ه با توجه به نتایج بچرا که  یابد.عرض دنباله کاهش می پس شود.جریان می

در راستای بهبود ساز  سیم اغتشاش با وجودهای جریان دست آمده، مشخصه

که مشاهده شد، سرعت در دنباله تا حدودی  طوراند. همانها تغییر کردهآن

 ها نیز کاهش یافت.افزایش یافت و همچنین میزان شدت اغتشاش

این عوامل باعث بهبود ضریب پسا و در نتیجه منجر به کاهش مقدار 

، خطوط جریان واقع بر سطح سیلندر اغتشاش سازدر واقع سیم . ندآن شد

ای به نام نقطه الحاق مجدد بر هرا به باال پرت کرده تا این خطوط در نقط

 یزمرهیالگیری مجدد دست جریان فرود آیند. شکلروی سیلندر در پایین

این امر منجر به کاهش عرض دنباله باعث به تعویق افتادن جریان شده، لذا 

ی هاکاهش عرض دنباله باعث بهبود مشخصه این در حالی است کهشود. می

 شود.جریان می

که برای محاسبه ضریب پسا باید محاسبات در  نتیجه دیگر این

ها برای هر سه که شدت اغتشاش آنجاهای دور از مدل انجام شود. ایستگاه

بر اساس شود. می همگنراستا از محور مختصات، با هم برابر شده و جریان 

باعث افزایش عدد ناسلت جریان  پساکاهش ضریب های قبلی، نتایج پژوهش

ی سازی یک مبدل حرارتتوان برای بهینهایج این تحقیق میلذا از نتشود. می

 استفاده کرد.

 

 اها و نمودارهشكل
 

 
 های جریان آزاد در محل استقرار سیلندرشدت اغتشاش -1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فن  -1تونل باد دمنده مورد استفاده در آزمایش شامل اجزاء:  -2شكل 

نازل  -6اُتاق آرامش  -5ی زنبورالنه -4توری  -3دیفیوزر  -2سانتریفیوژ 

 متر(مدل مورد استفاده )مقیاس به میلی -8آزمون  اتاق -7

 
 سیلندر بیضوی مورد استفاده طرحواره -3شكل 

 

 
 51455های سرعت میانگین در عدد رینولدز توزیع پروفیل -4شكل 

 

 
 51455ها در عدد رینولدز شدت اغتشاشتوزیع  -5 شكل

 

 
 اغتشاش سازتغییرات ضریب پسا برای سیلندر صاف و با سیم  -6شكل 

 51455در رینولدز 
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