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تهران-دادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری،

بررسی تجربی تأثیر سیم اغتشاش ساز بر کاهش ضریب پسا در یک سیلندر بیضوی
سجاد نظری ،1محمد جواد ایزدی یزدی ،2عبداالمیر بک خوشنویس

3

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری

چكیده
در این پژوهش به بررسی رفتار و مشخصههای جریان در اطراف یک سیلندر
بیضوی با زاویه حمله صفر درجه ،تحت تأثیر سیم اغتشاش ساز با استفاده
از روش تجربی پرداخته شده است .بدین منظور ،از یک سیلندر با سطح
مقطع بیضوی از جنس آلومینیوم با نسبت محور  AR = 2در یک تونل باد
استفاده شده است .عدد رینولدز آزمایش بر اساس قطر بزرگ سیلندر،
 00455میباشد .سیم اغتشاش سازی به قطر  0/0میلیمتر در نقطه سکون
نصب شده است .نتایج نشان میدهند که ضریب پسا حدود  %20/6کاهش
پیدا میکند.

واژههای کلیدی :سیم اغتشاش ساز – ضریب پسا – سیلندر بیضوی –
جریانسنج سیم داغ.
مقدمه
بررسی آیرودینامیک جریان حول سیلندر و کاربرد آنها در صنعت یک
مسئله مهم و رایج است .از طرفی کاهش ضریب پسا در علوم و صنایع
بسیاری کاربرد دارد .کاهش ضریب پسا در صنایع مختلف باعث کاهش
مصرف سوخت ،انتقال حرارت بهتر ،کاهش سر و صدا ،افزایش سرعت،
افزایش پایداری سازهها و غیره میشود.
این در حالی است که الیهمرزی و جدایش آن سهم بسزایی در
آیرودینامیک سیلندرها ایفا میکند و همواره سعی شده است تا برای
دستیابی به راندمان باال ،حتیاالمکان از جدایش الیهمرزی جلوگیری شود و
یا به تأخیر انداخته شود .این امر میتواند باعث بهینهسازی ضریب پسا شود.
روشهای مختلفی برای جلوگیری از جدایش الیهمرزی و یا به تأخیر
انداختن آن وجود دارد.
تکنیکهایی مانند تولیدکنندههای تیغهای شکل گردابهای ،زبری
سطح ،سیم اغتشاش ساز ،یونیزاسیون جریان هوا ،تزریق یا مکش جریان
سیال بر روی سطح و موارد دیگر را میتوان نام برد .از کاربردهای سیلندر
بیضوی میتوان مواردی مانند مبدلهای گرمایی در هواپیما ،لبه حمله یک
فلپ در یک ایرفویل چندجزیی و غیره را نام برد.
ایگاراشی ( ،]0[ )Igarashiیک پژوهش تجربی بر روی جریان اطراف
یک سیلندر دایرهای انجام داد که در آن تأثیر سیم اغتشاش ساز را در انتقال
الیهمرزی نشان می دهد .در این پژوهش ضریب پسا در بهترین حالت در
حدود  %05کاهش یافت.
بهارا ( )Beharaو میتال ( ،]2[ )Mittalبه بررسی عددی جریان
اطراف یک سیلندر دایرهای تحت تأثیر سیم اغتشاش ساز در رژیمهای
 -0دانشجوی کارشناسی ارشد( pixy64@gmail.com،50056024553 ،نویسنده
مخاطب)
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد
 -3دانشیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه
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مختلف جریان پرداختند .نتایج آنها نشان داد که برای رژیم جریان بحرانی،
ضریب پسا به سرعت کاهش مییابد.
هوور ( )Hoverو همکاران [ ،]3به مطالعه تأثیر سیم اغتشاش ساز بر
روی تحریک نوسانهای گردابهای با نصب یک جفت سیم در زاویه  05درجه
پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که ضریب پسا تا حدود  %05نسبت
به حالت بدون سیم ،کاهش مییابد.
رامان ( )Ramanو همکاران [ ،]4به بررسی عددی جریان اطراف یک
سیلندر بیضوی در نسبت محورهای ( )ARمختلف پرداختند .نتایج آنها
نشان داد که در یک عدد رینولدز خاص ،با کاهش نسبت محوری سیلندر،
مقدار ضریب پسا ،کاهش و مقدار عدد استروهال افزایش مییابد.
پائول ( )Paulو همکاران [ ، ]0به بررسی عددی رفتار جریان اطراف
یک سیلندر بیضوی تحت تأثیر زاویه حمله ،نسبت محوری و عدد رینولدز
در جریان آرام و ناپایدار پرداختند .آنها همچنین اثرات وابستگی پارامترهای
جریان و ریزش گردابهها بر حسب زاویههای حمله مختلف را مورد بررسی
قرار دادند.
ون دام ( ،]6[ )Van Damمعادلهای برای محاسبه نیروی پسا به دست
آورد که در آن ترمهای تنش رینولدزی و شدت اغتشاشهای جریان وجود
داشتند ،اما از تغییرات چگالی جریان و ترم لزج 𝑥𝜕 μ 𝜕𝑢⁄صرفنظر شده
بود.
ایزدی یزدی و همکاران [ ،]0به بررسی و مشخصههای جریان در
اطراف یک سیلندر دایرهای با استفاده از روش تجربی پرداختند .از دستگاه
جریانسنج سیم داغ به منظور اندازهگیری سرعت میانگین و شدت اغتشاش-
ها استفاده کردند .نتایج آنها نشان داد که با افزایش فاصله از سیلندر پروفیل
سرعت میانگین و شدت اغتشاشها یکنواختتر و عریضتر میشوند و
همچنین پارامترهای کاهش سرعت و ضریب پسا با توجه به موقعیت داده-
برداری تغییر میکنند.
تجهیزات آزمایشگاهی
تونل باد مورد استفاده در این آزمایش از نوع مدارباز و دمشی بوده که برای
ایجاد جریان هوا در این دستگاه از یک موتور با قدرت  0 kwکه توانایی
ایجاد جریان هوایی با سرعت  35 m/sرا دارد ،استفاده شده است .اتاقک
آزمایش این تونل از جنس پلکسی گالس با طول  ،061 cmعرض 45 cm
و ارتفاع  45 cmمیباشد .سرعتسنج استفاده شده در این تحقیق از نوع
دما ثابت بوده که توانایی اندازهگیری سرعت میانگین ،شدت اغتشاشها و
فرکانس گردابههای خارج شونده از پشت مدل را دارد .در شکل  0میزان
اغتشاش های جریان ورودی در محل استقرار سیلندر نشان داده شده است
که در شرایط آزمایش کمتر از  %5/00اندازهگیری شده است .پراب یکبعدی
استفاده شده در این آزمایشها دارای سنسوری به طول  0/20میلیمتر و
قطر  0میکرومتر میباشد .برای حرکت پراب در نقاط مختلف از یک مکانیزم
دقیق با سه درجه آزادی استفاده شده است .دقت این مکانیزم انتقال پراب
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 5/50میلیمتر است .سیلندر استفاده شده در آزمایشها از جنس آلومینیوم
بوده با آلیاژ  0523و دارای طول  ،305 mmقطر بزرگ  42/4 mmو قطر
کوچک  20/2 mmمیباشد .طرحوارهای از تونل باد مورد استفاده در شکل
 2نشان داده شده است .آزمایشها در  1موقعیت طولی در پشت سیلندر
( 20و  )x/B= 5/20 ،0 ،2/0 ،0 ،05 ،00 ،25انجام شده است .از سیم
اغتشاش سازی به قطر  0/0 mmاستفاده شده است که برای انجام آزمایشها
در نقطه سکون ،نصب شده است .عدد رینولدز مورد آزمایش بر اساس سرعت
جریان هوای ورودی و قطر بزرگ سیلندر بیضوی ،  Re  U ref A  

 00455میباشد .الزم به ذکر است که سرعت جریان هوای ورودی برابر
 25 m/sمیباشد .در شکل  3طرحوارهای از هندسه مدل مورد استفاده را
نشان داده شده است.
نتایج ،بحث و بررسی
بررسی پروفیل سرعت میانگین
در این سری از آزمایشها به بررسی پروفیل سرعت میانگین بیبعد در پنج
موقعیت طولی پشت سیلندر ( 05و  ،)x/B= 5/20 ،0 ،2/0 ،0در عدد
رینولدز  00455پرداخته شده است .در شکل  4پروفیلهای سرعت میانگین
در دو حالت بدون سیم و با سیم اغتشاش سازی به قطر  0/0 mmدر نقطه
سکون ( ،)θ =5نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود در
اولین ایستگاه مینیمم سرعت در حالت بدون سیم نسبت به حالت مربوط به
سیم اغتشاش ساز ،کمتر میباشد .نکته قابل توجه دیگری که در شکل 4
مشاهده میشود ،وجود دو ناحیه اکسترمم در پروفیلهای سرعت مقاطع
نزدیک به مدل میباشد .علت این مطلب را میتوان در مومنتوم الیهمرزی
ایجاد شده بر سطوح مدل دانست .بدین صورت که در مقاطع نزدیک به
مدل ،مومنتوم موجود در الیهمرزی تشکیل شده بر روی سطوح سیلندر،
پس از انحالل الیهمرزی باعث افزایش انرژی نقاط مجاور و در نهایت افزایش
سرعت آنها میشود که این مطلب در مقاطع دورتر پشت مدل اثر خود را
از دست داده و قادر به ایجاد تغییر سرعت ذرات سیال نمیباشد.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که با افزایش فاصله از پشت سیلندر،
اختالف سرعت در داخل و خارج دنباله کاهش یافته و عرض دنباله افزایش
مییابد که نهایتاً پروفیل سرعت میانگین یکنواختتر میشود .در فاصلههای
نزدیک به سیلندر به علت وجود جدائی و جریانهای برگشتی ،افت جریان
بیشتر میشود که با دور شدن از مدل ،این افت کمتر شده و جریان در داخل
دنباله یکنواختتر میشود .همانطور که میدانیم ،گردابهها به صورت لحظه-
ای و غیرمتقارن در پشت مدل تشکیل شده ،ولی با توجه به شکل  4حتی
در مقاطع اولیه نزدیک به سیلندر نیز پروفیلهای سرعت میانگین رسم شده،
کامالً متقارن میباشند .توجیه این مطلب بدین سرعت است که تشکیل
گردابهها در پشت سیلندر ،لحظهای بوده و به صورت متناوب در طول دوره
تناوب خود تکرار میشوند .حال اگر زمان دادهبرداری در یک نقطه از دوره
تناوب تشکیل گردابهها بیشتر باشد ،میتوان با اندازهگیری میانگین زمانی
سرعت در نقاط مورد نظر ،سرعت میانگین در هر نقطه را به دست آورد که
اثرات نامتقارن بودن سرعتهای لحظهای در آن مشاهده نمیشود .در شکل
 4زمان دادهبرداری تقریب ًا  055برابر دوره تناوب تشکیل گردابهها میباشد.
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پروفیلهای شدت اغتشاشها طبق رابطه مشهور رینولدز که به صورت
 u  u  u بیان میشود ،قسمتی از خطوط جریان آزاد است که بعد از
ورود به دنباله و تغییر به صورت خطوط جریان گردابهای ،به اغتشاشهای
جریان تبدیل میشود .از طرفی دو اکسترمم در پروفیل شدت اغتشاشها
مشاهده میشود که با توجه به شکل  0با دور شدن از مدل ،این دو اکسترمم
به دلیل یکنواخت شدن جریان از بین میروند .این پدیده ناشی از وجود
جریانهای برگشتی و چرخشی در نزدیک سیلندر و جریانهای یکنواخت
در فاصلههای دور از سیلندر میباشد .با توجه به شکلهای  4و  0مشخص
است که در هر ایستگاه یک رفتار مشابه مشاهده میشود .از این لحاظ که
در ایستگاه  x/B=0هر دو پروفیل سرعت تقریب ًا بر هم منطبق میشوند .این
در حالی است که مقدار سرعت میانگین در شکل  4در دنباله در حال افزایش
است ،ولی اغتشاشها در شکل  0در دنباله در حال کاهش است .دلیل این

امر همان رابطه مشهور رینولدز  u  u  u است .چرا که مقدار سرعت u
ثابت و تغییرناپذیر است .پس باید یک تعادلی بین تغییرات مربوط به سرعت
میانگین  uو شدت اغتشاشهای  u به وجود آید .لذا آهنگ این تغییرات
یکسان است.
استخراج ضریب پسا با استفاده از روش اختالف مومنتوم
برای محاسبه ضریب پسا از روابط  2و  3میتوان استفاده نمود.
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که در رابطه  q  1 2  u 2  v 2  w2 ،3و  :yارتفاع مقطع دادهبرداری
( )mmو  :Lقطر سیلندر ( )mmمیباشد .در رابطه  2اثرات اغتشاشهای
جریان محاسبه نگردیده است .در نتیجه برای استفاده از این رابطه باید محل
دادهبردار ی را در دورترین فاصله از سیلندر انتخاب کنیم؛ زیرا در فواصل
نزدیک سیلندر شدت اغتشاشهای جریان هوا زیاد بوده و استفاده از این
رابطه برای به دست آوردن ضریب پسا دارای خطای زیادی خواهد بود .در
رابطهی  3که به روش ( )Wake- surveyمعروف است ،برای محاسبه ضریب
پسا عالوه بر اثرات سرعت میانگین ،اثرات اغتشاشهای جریان هوا نیز در
نظر گرفته شده است .در این آزمایشها ضریب پسا در موقعیتهای  20و
 x/B=5/20 ،0 ،2/0 ،0 ،05 ،25،00محاسبه شده است که به علت
تأثیرگذاری اغتشاشها در ضریب پسا از رابطه  3استفاده شده است.
در شکل  6تغییرات ضریب پسا بر حسب ایستگاههای اندازهگیری
برای دو حالت صاف و با نصب سیم اغتشاش ساز نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود مقدار ضریب پسا برای سیلندر بیضوی صاف
برابر  5/01و برای حالت با سیم اغتشاش ساز برابر  5/43میباشد.
نتیجهگیری

بررسی پروفیل شدّت اغتشاشها
در شکل  0پروفیل شدت اغتشاشهای بدون بعد در حالت بدون سیم و در
حالت با سیم اغتشاش سازی به قطر  0/0 mmدر نقطه سکون ( ،)θ =5نشان
داده شده است .شدت اغتشاشها طبق رابطه زیر به دست میآید:
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در این پژوهش تالش شده است که تأثیر سیم اغتشاش ساز بر مشخصههای
جریان مربوط به دنباله پشت یک سیلندر بیضوی در زاویه حمله صفر درجه
بررسی شود .سیلندر بیضوی مورد استفاده از جنس آلومینیم با نسبت
محوری  ،AR = 2با قطر بزرگ  ،42/2 mmقطر کوچک  20/2 mmو طول
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 305 mmمیباشد .عدد رینولدز آزمایش برابر با  00455میباشد که نسبت
به قطر بزرگ به دست آمده است.
نتایج نشان دادند که وجود سیم اغتشاش ساز باعث به تعویق افتادن
جریان میشود .پس عرض دنباله کاهش مییابد .چرا که با توجه به نتایج به
دست آمده ،مشخصههای جریان با وجود سیم اغتشاش ساز در راستای بهبود
آنها تغییر کردهاند .همانطور که مشاهده شد ،سرعت در دنباله تا حدودی
افزایش یافت و همچنین میزان شدت اغتشاشها نیز کاهش یافت.
این عوامل باعث بهبود ضریب پسا و در نتیجه منجر به کاهش مقدار
آن شدند .در واقع سیم اغتشاش ساز ،خطوط جریان واقع بر سطح سیلندر
را به باال پرت کرده تا این خطوط در نقطهای به نام نقطه الحاق مجدد بر
روی سیلندر در پاییندست جریان فرود آیند .شکلگیری مجدد الیهمرزی
باعث به تعویق افتادن جریان شده ،لذا این امر منجر به کاهش عرض دنباله
میشود .این در حالی است که کاهش عرض دنباله باعث بهبود مشخصههای
جریان میشود.
نتیجه دیگر این که برای محاسبه ضریب پسا باید محاسبات در
ایستگاههای دور از مدل انجام شود .آنجا که شدت اغتشاشها برای هر سه
راستا از محور مختصات ،با هم برابر شده و جریان همگن میشود .بر اساس
نتایج پژوهشهای قبلی ،کاهش ضریب پسا باعث افزایش عدد ناسلت جریان
میشود .لذا از نتایج این تحقیق میتوان برای بهینهسازی یک مبدل حرارتی
استفاده کرد.
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