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استوانه  یکجریان  یسرعت متوسط دنبالههای مشخصه حل عددی

 بیضوی در اعداد رینولدز متفاوت 
علی  ،2میترا یادگاری ،1عبداالمیر بک خوشنویس

  3محروقی

دانشکده فنی و  -دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار

 گروه مکانیک -مهندسی

 

 چكیده 

ی جریان یک استوانه  بیضوی در های سرعت متوسط دنبالهبه بررسی مشخصه ،در این پژوهش

اعداد رینولدز متفاوت با استفاده از نرم افزار فلوئنت پرداخته شده است. بدین 

در اعداد از جنس آلومینیوم  2:1یک استوانه با سطح مقطع بیضوی با نسبت محوری  ،منظور

مورد بررسی قرار گرفته است.  210000 و 00000 ،01000 ،00000 ،01000 ،21000،00000رینولدز 

ی جریان های سرعت متوسط دنبالهمشخصه ،توربوالنسی کی اپسیلون سپس با استفاده از مدل

مقطع طولی پشت استوانه  8مختلف بررسی شده است. محاسبات برای در اعداد رینولدز 

باعث تغییرات  ،حاکی از آن است که افزایش عدد رینولدز ،انجام شده است. نتایج حاصل

 ،شود. به طوری که با افزایش عدد رینولدزاساسی و مهمی در پروفیل سرعت میانگین می

یابد و  با دور شدن داخل دنباله به میزان قابل توجهی کاهش می ،مینیمم سرعت میانگین

با افزایش  ،رسد. در ضمنتقریبا به مقدار ثابتی می ،از مدل )منطقه دور از دنباله(

نتایج به همچنین  یابند.نقصان سرعت و ضریب پسا کاهش میپارامترهای  ،عدد رینولدز

دهد که پروفیل سرعت میانگین به نشان می ،های اندازه گیریدست آمده بر حسب ایستگاه

مقدار عدد رینولدز و به ایستگاه اندازه گیری) منطقه نزدیک دنباله و دور از 

پروفیل سرعت  ، دنباله( وابسته است و  با افزایش فاصله از استوانه )دور از دنباله(

 شود. تر میتر و عریضیکنواخت ،میانگین

 

عدد  -یستگاه اندازه گیریا -پروفیل سرعت میانگین -ضوی استوانه بی ی :واژه هاي كلید

 ی جریان.دنباله –رینولدز 

                                                 
   

)نویسنده khosh1966@yahoo.com  ،00210110001 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 خنکدر مسائل مهندسی از قبیل برج

ها، های حرارتی، دودکشمبدلکننده، 

های دریایی ای و سازهراکتورهای هسته

مطالعات انجام هیچ کدام از در  .دارد

به بررسی روند تغییر  ،شده توسط محققان

های سرعت میانگین پرداخته نشده پروفیل

حاضر، بررسی پژوهش است. لذا هدف از 

های اثرات افزایش عدد رینولدز بر ویژگی

و بررسی  جریان  یدنبالهسرعت متوسط 

در مستقل بودن پروفیل دنباله سرعت 

در اعداد اطراف یک استوانه بیضوی 

باشد و روند تغییر میرینولدز متفاوت 

های سرعت، در اعداد رینولدز پروفیل

21000،00000، 01000، 00000، 01000، 00000 

حاضر  پژوهشگردد. مقایسه می 210000و

اطالعات جدیدی را در مورد تأثیر افزایش 

عدد رینولدز بر روی دنباله استوانه 

های سرعت میانگین بیضوی شامل پروفیل

کند  و در نهایت هم در مورد آوری میجمع

تاثیر عدد رینولدز بر پارامترهای 

نقصان سرعت و ضریب پسا بحث شده است. 

تحقیقاتی در  ،تعداد زیادی از محققان

رد جریان حول استوانه با سطح مقطع مو

اند در حالی که دایروی انجام داده

مطالعات کمی در مورد جریان حول سیلندر 

بیضوی وجود دارد. فاریکوی و همکاران 

(، بر روی ARاثرات نسبت محور ) [2]

جریان سیال گذرنده از یک استوانه 

-بیضوی نامحدود را با استفاده از نرم

بر  00افزار فلوئنت در عدد رینولدز 

قطر هیدرولیکی، مورد بررسی قرار  اساس

دهد که ضریب ها نشان مینتایج آن دادند.

یابد. ، افزایش میARپسا با افزایش 

محاسبات عددی  [1]کوکابییک و دالیسیو 

جریان اطراف یک استوانه بیضوی مایل که 

باشد را با در یک خط در حال نوسان می

و  2000جریان پایدار در عدد رینولدز 

اثرات  ها آنارائه دادند.  1/0نسبت محور 

زاویه انحراف و نسبت سرعت را بررسی 

کردند و مشاهده نمودند که دو شکل 

ته به متفاوت از خیابان گردابه، وابس

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

عدد استروهال را برای یک استوانه 

های در زاویه 2:1بیضوی با نسبت محوری 

درجه، بررسی نمودند.  00تا  0حمله 

αدر ها آنیج نتا های جریان ، ویژگی00 

αی را شامل شد، اما در ربحرانیز  0 ،

ی به حالت فوق بحران ریزگذر جریان از 

بحرانی را نشان داد. همچنین نشان 

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 

در رژیم عدد رینولدز  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 نزدیک، پرداختند. آندر دنباله 

دادند که عدد رینولدز بحرانی به ازای 

متفاوت است و در نزدیکی  αزاویه حمله 

درجه به حداقل  20تا  1زاویه حمله 

رسد. همچنین در عدد مقدار خودش می

رینولدز بحرانی ضرایب برآ، پسا و 

کنند. طور ناپیوسته تغییر میگشتاور به

نجام شده در این با توجه به تحقیقات ا

زمینه، بیشتر مطالعات انجام شده به 

های آیرودینامیکی از جمله بررسی ویژگی

ضریب پسا، برآ، گشتاور، توزیع فشار و 

همچنین فرکانس تشکیل گردابه )عدد 

استروهال( در نسبت محوری و زوایای 

حمله مختلف در محدوده رژیم جریان 

  .بحرانی و زیر بحرانی پرداخته شده است

 

 مساله  بیان  -2

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

سرعت متوسط های برای شبیه سازی مشخصه

دنباله جریان سیلندر بیضوی از نرم 

افزار فلوئنت و گمبیت استفاده شده 

است. سپس نتایج با استفاده از نرم 

مورد تجزیه و تحلیل  000افزار 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  0010 آلومینیوم بوده و با آلیاژ

 1/12میلی متر و قطر کوچک 0/01بزرگ 

 برای شبیه سازی جریان میلی متر است.

توربوالنسی کی اپسیلون استفاده  از مدل

شرط  ،. شرایط مرزی استفاده شدهاستشده 

و  (              )ورودیسرعت  ،مرزی دیواره

با توجه به . هستند (out flow) جریان خروجی

 اعداد رینولدز مختلف

و  01000و 00000و01000و00000و21000)

      )متفاوت هایاز سرعت (210000و00000

و01 01 و01  01و  و 01 و 41 و   متر بر   (  011 

عدد رینولدز  استفاده شده است. ثانیه

طبق فرمول قطر کوچک استوانه  بر اساس

 Re ،(2در فرمول ) .محاسبه شده است( 2)

سرعت جریان آزاد)       ،عد رینولدز
 

 
 )، 

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  به ثابتدینامیکی و ویسکوزیته 

  ( تعریف می شوند.1-0) هایفرمول
   ̅̅ ̅

   
 1                                                                        (1) 

B 

A 

y 

x 

x/B= 1 20 21 
U

ref
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( 

   ̅̅ ̅

   
    

   
 ̅̅ ̅̅ ̅̅ )      (0)  

 

)چگالی ρ ،(1-0)های در فرمول  
  

  )، p 
  ) فشار

   
)، B جسمی نیروی(

    

  
سرعت ̅  ، (

) متوسط
 

 
)سرعت نوسانی    ،(

 

 
)،   

) دینامیکی ویسکوزیته
  

  
   و ترم   (

   
 ̅̅ ̅̅ تنش  ̅̅

 نام دارد. آشفتگی یا تنش رینولدز

( 0) بق فرمول ط ،معادالت کی اپسیلون

  شوند.تعریف می
  

  

  
 

  

  
 +  ̅ 

  

   
 

 

   
[(  

  

  
)

  

   
]    

   
    ̅̅ ̅

   
 –     

 
  

  
 

 

   
[(  

  

  
)

  

   
]     

   
   

 ̅̅ ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅

   
 –     

  

 
  

   0    ,    0 0   ,     1       =  
  

 
 

   
  0 40  

 (  
 

  
)

     
 ,  =

  

 
                                      (4) 

انرژی  k( منظور از 0) فرمولدر 

)جنبشی توربوالنس
  

  
)، t   زمان(s)،   ̅ سرعت

) متوسط
 

 
)سرعت نوسانی    ،(

 

 
)،ϑ 

) سینماتیکی ویسکوزیته
  

 
ویسکوزیته     ،(

)سینماتیکی توربوالنس
  

 
نرخ استهالک    ،(

(
  

  
جزء ثوابت       و    و    و    ،(

نسبت مقیاس زمانی    توربوالنسی هستند و 

توربوالنس به کرنش متوسط است ) زمان 

 . مشخصه توربوالنس به مشخصه میدان است(

 
برای محاسبه انرژی جنبشی 

شدت  ،( )استهالکنرخ  ،(k)توربوالنس

های  از فرمول (Tu)توربوالنس اغتشاشات

 استفاده شده است.  (0-1)

K=
 

 
(      )

 
                                                         (0) 

    
 

 
 
 
 

 
                                                                  (0) 

Tu =
 

    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (7)                                                                                                        

 

سرعت      (  1-0)  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 فیزیکی اضافی استفاده می

برای گسسته کند. تسریع همگرایی کمک می

حالت استاندارد و برای  ،سازی فشار

گسسته سازی الگوریتم مومنتوم و انرژی 

 ،جنبشی توربوالنس و نرخ تلفات توربوالنس
دوم دست مرتبه  باال  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 

آزمون استقالل از   ،تعداد نقاط شبکه

های مختلف انجام شبکه به ازای شبکه

دهد برای عدم نتایج نشان می گرفته است.

 ،وابستگی مساله به تعداد نقاط شبکه

 کند.کفایت می 200 200شبکه بندی 

 

سرعت تاثیر تعداد نقاط شبکه بر  -1جدول 

 3333در عدد رینولدز میانگین

u   y 

1/22 200 00 

1/20 201 01 

00/20 200 200 

028/20 200 200 

028/20 280 220 

028/20 100 210 

 

 اعتبار سنجی -4

 ،در ابتدا برای بررسی صحت پژوهش حاضر 

کار  پروفیل سرعت میانگینای بین مقایسه

-همان انجام شده است.   [ 0]مرجعحاضر با 

شود، تطابق مشاهده می (1در شکل ) که طور

 مرجعبسیار خوبی بین نتیجه کار حاضر و 

 .وجود دارد [10]

 
 های  سرعت میانگینپروفیل مقایسه -2شکل

 [  ]پژوهش حاضر با مرجع 

 

 نتایج و بحث -5

براي بررسي دنباله استوانه بیضوی، 

پروفیل سرعت میانگین براي هشت موقعیت 

 درگیري و  طولی در پشت استوانه اندازه

است. نتایج  شده محاسبهضریب پسا  تینها

 دادهد رینولدز مختلف نشان اعدابراي  

و 00000و  21000است. اعداد رینولدز  شده

  210000و  00000و  01000و  00000و  01000

بر )عدد رینولدز  اند شده در نظر گرفته

قطر کوچک استوانه محاسبه شده  اساس

 11محاسبات براي هشت موقعیت طولي است. 

و براي  x/B=11/0، 2، 1/1، 1، 20، 21، 10و 

 است. شده  انجام =y/B(-0 ,+0ارتفاع )

 
 بررسی پروفیل سرعت میانگین -5-1

u / Uref

y
/
B

0 0.5 1 1.5
-2

-1

0

1

2

present study

Ref [ 29]
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در این قسمت به بررسی پروفیل سرعت 

و  21000میانگین در اعداد رینولدز 

و  00000و  01000و  00000و  01000و00000

است. در عدد  شده  پرداخته 210000

حداقل سرعت جریان هواي  21000رینولدز 

در عدد  ،متر بر ثانیه  20، قبول قابل

 10سرعت جریان هوای ورودی  00000رینولدز 

 01000در عدد رینولدز  ،متر بر ثانیه

متر بر  00سرعت جریان هوای ورودی 

سرعت  00000در عدد رینولدز  ،ثانیه

در   ،متر بر ثانیه 00جریان هوای ورودی 

سرعت جریان هوای  01000عدد رینولدز 

 در عدد رینولدز ،متر بر ثانیه 10ورودی 

متر بر  00سرعت جریان هوای ورودی  00000

سرعت  210000در عدد رینولدز  ،ثانیه

متر بر ثانیه  200جریان هوای ورودی 

-نتخاب شده. نتایج این تحقیقات در شکلا

  است. شده  دادهنمایش  (0)

 
  )الف(

 
  )ب( 

 
   )ج( 

 

 
 (د)

 
 (ه)

u / Uref

y
/
B

0 0.5 1 1.5
-2

-1

0

1

2
Re=15000

Re=30000

Re=45000

Re=60000

Re=75000

Re=90000

Re=150000

u / Uref

y
/
B

0 0.5 1 1.5
-2

-1

0

1

2
Re=15000

Re=30000

Re=45000

Re=60000

Re=75000

Re=90000

Re=150000

u / Uref

y
/
B

0 0.5 1 1.5
-2

-1

0

1

2
Re=15000

Re=30000

Re=45000

Re=60000

Re=75000

Re=90000

Re=150000

u / Uref

y
/
B

0 0.5 1 1.5
-2

-1

0

1

2
Re=15000

Re=30000

Re=45000

Re=60000

Re=75000

Re=90000

Re=150000

u / Uref

y
/
B

0 0.5 1 1.5
-2

-1

0

1

2

Re=15000

Re=30000

Re=45000

Re=60000

Re=75000

Re=90000

Re=150000

𝑥

𝐵
 = 2 

𝑥

𝐵
 = 21 

 

𝑥

𝐵
 = 1/1  

 

𝑥

𝐵
 = 20 
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 (و)

-( بیU/Urefهای سرعت میانگین )پروفیل -3شکل 

( در اعداد x/Bهای مختلف )بعد در ایستگاه

و  05333و  03333و 45333و33333و 15333رینولدز 

 153333و  03333

 

پروفیل سرعت میانگین به  (0) شکلدر 

ازاي اعداد رینولدز متفاوت و در 

 x/B=2، 1/1، 1، 20، 21و  10های موقعیت

 آمده  دست  بهاست. نتایج  شده  دادهنشان 

دهند که افزایش عدد رینولدز  نشان مي

)افزایش سرعت جریان هوای ورودی( باعث 

تغییرات اساسي و مهمي در پروفیل سرعت 

 (0)که در شکل  طور همانشود.  میانگین مي

ی سرعت با ها لیپروفاست،  شده  دادهنشان 

 دائم ریغو  ریمتغتوجه به طبیعت 

هاي نوساني سرعت، در طول یک دوره  مؤلفه

باشند. با توجه به  تناوب متقارن مي

اي و  لحظه صورت  بهها  اینکه گردابه

ولي  شده  لیتشکغیرمتقارن در پشت مدل 

حتی در مقاطع  ،(0) با توجه به شکل 

های اولیه نزدیک به استوانه هم پروفیل

متقارن  سرعت میانگین رسم شده، کامالا 

 صورت  نیبدباشند. توجیه این مطلب  مي

ها در پشت استوانه  است که تشکیل گردابه

تکراري در طول  صورت بهاي بوده و  لحظه

شوند. حال اگر  دوره تناوب خود تکرار مي

یک نقطه از زمان برداري در  زمان داده

ها بیشتر باشد،  تناوب تشکیل گردابه

توان با محاسبه میانگین زماني سرعت  مي

در نقاط مورد نظر، سرعت میانگین در هر 

آورد که اثرات  به دستنقطه را 

اي در آن  ی لحظهها سرعتنامتقارن بودن 

-شود. همان طور که مشاهده می مشاهده نمي

ستوانه، شود با افزایش فاصله از پشت ا

اختالف سرعت در داخل و خارج دنباله 

و عرض دنباله افزایش  افتهی  کاهش

یابد که در نهایت پروفیل سرعت  مي

هاي  شود. در فاصله تر مي میانگین یکنواخت

نزدیِک استوانه به علت وجود جدائي و 

-ی برگشتي، افت جریان بیشتر ميها انیجر
با دور شدن از مدل، افت جریان  وشود 

تر  ر شده و در داخل دنباله یکنواختکمت

شود دیده می (0) از طرفی در شکل  شود. مي

تمامی های سرعت میانگین برای که پروفیل

به بعد =x/B 1رینولدز از ایستگاه  اعداد

باشند. این مسئله بسیار نزدیک به هم می

به این دلیل است که نرخ اضمحالل گردابه 

بر اثر تماس با الیه برشی دنباله در 

سایر  نسبت به   21000عدد رینولدز 

در  است.  بیشتر  ،رینولدزاعداد  

پشت مدل( به دلیل  قاا یدقایستگاه اول )

کم بودن فشار، اختالف فشار زیاد با 

آید. در این می به وجودجریان پتانسیل 

حالت تغییرات سرعت از دنباله به جریان 

 .استپتانسیل در باال و پایین مدل شدید 

باال و پایین  سرعت در ،دیگربه عبارت 

در . کندمدل گرادیان شدیدی پیدا می

، وجود دو ناحیه اکسترمم  x/B=2 موقعیت

مدل  ی سرعت مقاطع نزدیک بهها لیپروفدر 

توان  . علت این مطلب را ميشودمشاهده می

بر  شده جادیای مرز  هیالدر مومنتوم 

که در  صورت  نیبدسطوح مدل دانست. 

مقاطع نزدیک به مدل، مومنتوم موجود در 

بر روي سطوح  شده  لیتشکی مرز  هیال

ی مرز  هیالاستوانه، با از بین رفتن 

 درباعث افزایش انرژي نقاط مجاور و 

شود که این  مي ها آنافزایش سرعت  تینها

مطلب در مقاطع دورتر پشت مدل اثر خود 

و قادر به ایجاد تغییر  داده  دست ازرا 

ی باشد. در منطقه در سرعت ذرات سیال نمي

1/1    )خیلی نزدیک به دنباله  ) ،

ی چرخشی بالفاصله پشت ها در منطقهپروفیل

دست باشند. در پایینشکل می V ،استوانه

 ،های سرعت میانگینپروفیل ی چرخشیمنطقه
U های باشند. پروفیلشکل میU  شکل در

توانند ، می(20    )ی ریزش گردابهمنطقه

 باعث رشد آشفتگی و افزایش اختالط شوند.

 سایر کمینه سرعت در داخل دنباله در

د رینولدز نسبت به عدد رینولدز اعدا

 x/B=2، 1/1و  1های در ایستگاه 21000

های باشد و در ایستگاهبسیار کمتر می

رسد. به مقدار یکسانی می باا یتقرپایانی 

های پایانی تغییرات پروفیل در ایستگاه

 ،رینولدزسرعت میانگین برای هر دو عدد 

توان باشد که این پدیده را ميمی یکسان

از ناشي از تغییرات رفتار جریان شامل 

ی برگشتي، یکنواخت ها انیجربین رفتن 

کم شدن اثرات جدائي جریان  شدن جریان و

اختالف سرعت بین جریان آزاد و  دانست.

کمترین سرعت در دنباله برای هر 

ها در نزدیکی مدل ایستگاه از ابتدای آن

ای دورتر در ناحیه ها درتا انتهای آن

دست جریان، نرخ کاهشی دارد. این پایین

نامند. در اختالف سرعت را نقصان سرعت می

بعد، این نقصان سرعت بیواقع پروفیل 

قابلیت را دارد که نمایی از رفتار 

بیشینه سرعت سیال در دنباله و همچنین 

( 0) شکل  در تغییرات آن را نشان دهد.

بعد بی نمودار پارامتر نقصان سرعت

 است. شده  دادهنشان  x/B برحسب

 
نصف و  (  ) پارامترهای نقصان سرعت

  ) پهنای دنبالهدهانه  

 

 (0)در شکل (

 اند.داده شده نشان

 

u / Uref
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نصف و  (  )پارامترهای نقصان سرعت  -4شکل 

  ) پهنای دنباله 

 

) 

 

فرمول بعد از پارامتر نقصان سرعت بی

 : دیآ یم به دست (8)

  

    

 
         

    

                                                     (8) 

 

پارامتر نقصان     ،(8)که در فرمول 

) سرعت
 

 
)سرعت جریان آزاد       ،(

 

 
)،      

)کمینه سرعت 
 

 
 است. (

 

نمودار پارامتر نقصان  (1)در شکل

 شده  دادهنشان  x/B برحسببعد بی سرعت

  است.

 
بعد بر حسب تغییرات نقصان سرعت بی -5شکل 

x/B  و 45333و  33333و  15333در اعداد رینولدز

 153333و  03333و  05333و    03333

 
دهد که  نشان مي آمده  دست  بهنتایج 

های سرعت )کمینه سرعت ی پروفیلقله

کاهش پیدا  x/B=21موجود در دنباله( تا 

روند  x/B=11کرده و از این ایستگاه تا 

 ،1/1از طرفی در سه ایستگاه  ثابتی دارد.

2 ،11/0=x/B  شیب تغییرات برای پارامتر

 21000بعد در عدد رینولدز نقصان سرعت بی

 بیشتر ،رینولدزسایر اعداد نسبت به 

است. وجود شیب شدید در پروفیل نقصان 

بعد از نرخ تغییر سرعت یعنی سرعت بی
 

  
حکایت دارد. این پارامتر نیز با  (  )

میزان نرخ اضمحالل رابطه دارد. لذا 

نرخ اضمحالل در این پروفیل بیشتر  باید

از دیگری باشد که این مهم با توجه به 

قابل تشخیص است که کمینه مقدار  (0) شکل

مربوط به پروفیل سرعت میانگین برای 

های دور در ایستگاه 21000عدد رینولدز 

د اعدسایر ااز مدل با پروفیل سرعت 

،  (0)ر شکلد شود.رینولدز منطبق می

نمودار پهنای دنباله استوانه در اعداد 

و  00000و  01000و00000و  21000رینولدز 

نشان داده شده   210000و  00000و  01000

شود پهنای که مشاهده می طور هماناست. 

دنباله روندی افزایشی دارد. در دنباله 

دنباله در  ناحیه چرخشی(، پهنای)نزدیک 

ایر رینولدز نسبت به س تمامی اعداد

تری دارد و از ها مقدار کمایستگاه

به بعد افزایش قابل  x/B=1/1ایستگاه 

، x/B=20ا ت x/B=1/1ای دارد. از مالحظه

مقدار پهنای دنباله در عدد رینولدز 

 ،رینولدزسایر اعداد نسبت به  21000

اما در منطقه ریزش  .باشدمی بیشتر

های پایانی(، این ایستگاه)گردابه 

 ،رینولدزتمامی اعداد مقدار برای 

 باشد.یکسان می یباا تقر

 
 بعد بر حسبتغییرات پهنای دنباله بی -0شکل 

x/B و  01000و  00000و  21000 در اعداد رینولدز

 210000و  00000و  01000و  00000

 

 ضریب پسا  -5-2

نمودار   ،در این قسمت از پژوهش حاضر

ضریب پسای به دست آمده توسط نرم افزار 

( 0) فلوئنت بر حسب اعداد رینولدز درشکل

دهند مینشان داده شده است. نتایج نشان 

که با افزایش عدد رینولدز ضریب پسا 

در تحقیق حاضر به علت  .یابد یمکاهش 

، نیروي پساي  صاف بودن سطوح مدل

اصطكاكي بسیار ناچیز است و از طرف 

یگر به علت درهم بودن رژیم جریان د

آزاد، بیشتر نیروي پساي وارده به 

استوانه، به علت گرادیان فشار ایجاد 

  .باشد شده در جلو و عقب مدل مي

x / B
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تغییرات ضریب پسا بر حسب عدد  –0شکل    

 رینولدز برای استوانه بیضوی

 
 گیري نتیجه -0

-ویژگیحل عددی به بررسی  مقاله  در این

جریان یک  یدنبالهسرعت متوسط های 

 21000استوانه بیضوی در اعداد رینولدز 

و  00000و  01000و  00000و  01000و  00000و 

جریان د. شبیه سازی پرداخته ش 210000

اطراف استوانه توسط نرم افزار گمبیت و 

افزار فلوئنت انجام شد و سپس در نرم 

برداری . دادهتک پالت تجزیه و تحلیل شد 

مقطع طولی پشت استوانه انجام  8برای 

های ذکر شده، گرفت. برای بررسی پدیده

آمد و  به دستهای سرعت میانگین پروفیل

توسط آن پارامترهای ضریب پسا، نقصان 

سرعت، پهنای دنباله محاسبه گردید. 

آمده نشان دادند که  نتایج به دست

پروفیل سرعت میانگین به مقدار عدد 

استوانه وابسته است. در ادامه رینولدز 

به ارائه نتایج به دست آمده دیگر از 

 پردازیم:می پژوهشاین 

  نتایج به دست آمده نشان دادند

سرعت میانگین به  هایکه پروفیل

د نبرداری بستگی دارداده ایستگاه

)منطقه نزدیِک دنباله و دور از 

دنباله( و با افزایش فاصله از 

سرعت  هایاستوانه، پروفیل

-تر میتر و عریضیکنواخت ،نمیانگی

شوند. همچنین پارامترهای نقصان 

سرعت و ضریب پسا با توجه به 

-برداری تغییر میموقعیت داده
 کنند.

 آمده از این  به دستهای داده

حاکی از این است که با  پژوهش

افزایش عدد رینولدز، مینیمم 

سرعت میانگین داخل دنباله به 

د یابمیزان قابل توجهی کاهش می

که با دور شدن از مدل )منطقه 

دور از دنباله( تقریباا به مقدار 

 د.رسثابتی می

  بر روی  شدهانجام حل عددی

-میدنباله استوانه بیضوی نشان 

نولدز باعث که افزایش عدد ری دهد

تغییرات اساسی و مهمی در پروفیل 

شود. افزایش عدد سرعت میانگین می

رینولدز منجر به کاهش پهنای 

گردد. دنباله در دنباله نزدیک می

 همچنین مقدار پارامتر نقصان

سرعت و ضریب پسا با افزایش عدد 

 یابند.رینولدز کاهش می
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