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چکیده
نیروهای اعمالی به سازههای مختلف به طبیعت و ویژگیهای جریان در اطراف این سازهها بستگی دارد .همچنین بررسی
رفتار جریان در اطراف سازههایی با مقاطع دایرهای و مربعی در کاربردهای مهندسی اهمیت دارد .در تحقیق حاضر ،جریان هوا در
پاییندست سه مدل دوبعدی با مقاطع مربعی با زاویه حمله صفر و  54درجه و دایرهای بهصورت تجربی در تونل باد دانشگاه یزد
و با استفاده از جریانسنج سیم داغ مطالعه شده است .ضریب انسداد بر اساس اندازه تصویر مدل عمود بر جریان و طول ضلع
مقطع تونل باد ،برای دو مدل با مقطع دایرهای و مربعی با زاویه حمله صفر 2/2 ،درصد و مدل با مقطع مربعی با زاویه حمله 54
درجه 3/15 ،درصد است .در این بررسی تاثیر عدد رینولدز و شکل مدل بر روی ویژگیهای جریان پاییندست سیلندر با استفاده
از پروفیل سرعت و اغتشاشهای بیبعد و عدد استروهال مطالعه شده است .مقدار عدد استروهال و ویژگیهای دیگر جریان
پاییندست سیلندرها در تحقیق حاضر با نتایج دیگر محققین مطابقت خوبی دارد .مقایسه نتایج سه مدل با یکدیگر نشان داد که
سرعت جریان پشت مدل ،از فاصله  X/D > 5سیلندر مربعی با زاویه حمله  54درجه نسبت به دو سیلندر دیگر بیشتر کاهش
داشته است .همچنین این مطالعه نشان داده که اغتشاشهای سیلندر مربعی با زاویه حمله صفر در فاصله  X/D > 2بیشتر از دو
سیلندر دیگر است.
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 -1مقدمه
شبيهسازی جريان عبوری از سيلندرهای با مقطع دايعرهای و
مربعي بعنوان نمونههای عملي از سازهها و سعاتتمانهعای بلنعد،
پلها ،دودکشها ،برجهای تنککن ،مبدلهای حرارتي و غيره از
اهميت زيادی در صنعت و کاربردهای مهندسي برتعوردار اسعت.
جريان عبوری از اطراف اينگونه اجسام که به اجسعام جريعانبنعد
معروف هستند ،باعث ايجاد و ريعز گردابعههعا در پشعت جسع
ميشود و فرکانس ريز اين گردابههعا بعه ععدد رينو عدز و نعو
هندسه بستگي دارد .گردابههعای جعدا شعده و نوسعاناع سعرعت
پشت اينگونه اجسام ميتواند باعث ايجعاد نيروهعای بعرا و پسعای
نوساني و نويز شود که در مواردی ميتوانعد تعاريراع مبربعي بعر
روی سازه ايجاد نمايد.
عمده کارهای انجام شعده معرتبب بعا جريعان عبعوری از يعک
سيلندر ،مربوط به سيلندر با مقط دايرهای است و جريان اطراف
سيلندرهای مربعي مبصوصا تحت زاويه حمله کمتر بررسي شده
است .در دهههای اتير ،تحقيقاع زيادی روی جريعان در اطعراف
سيلندرها با هندسههای گوناگون انجام شده است .اکثعر بررسعي-
های تجربي انجام شده بر روی سيلندرهای دو بعدی با استفاده از
رو های اندازهگيری مانند مرئيسازی ،جريانسنج سي و فعيل
داغ و سرعتسعنج يعزری بعرای اععداد رينو عدز و هندسعههعای
مبتلف انجام شده است .برحسب نظر محققين مربوطه ،هعر يعک
از اين مطا عاع از ديعدگاهي تعا  ،جريعان حعول سعيلندرها را
بررسي نمودهاند که از اين جمله ميتوان به بررسي توزيع فشعار،
ضرايب نيرو ،ريز گردابه ،اعداد اسعتروهال 1و ا گوهعای جريعان
اشاره نمود .اکثر اين تحقيقاع بهوسعيله ززمعايشهعای تونعل بعاد
صورع گرفتهاند .در ادامه ،به چند نمونه از ايعن مطا ععاع اشعاره
ميشود.
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اکاجيما [ ]1به صورع تجربي جريان عبوری از يک سعيلندر
مربعي و مسعتطيلي را بعرای اععداد رينو عدز  07ا عي  27777بعا
استفاده از سرعتسنج سي داغ در يک تونل باد مدار باز ،بررسعي
کرد و عدد استروهال را به صعورع تعابعي از ععدد رينو عدز ارائعه
نمععود .همچنععين توزي ع سععرعت و ويژگ عيهععای جري عان اطععراف
سيلندرها را تعيين کرد .نتايج اين تحقيع نشعان داد زمعاني کعه
نسبت عرض به ارتفا سيلندر به مقعدار حعدود  2ا عي  3کعاهش
مييابد ،تغييراع شديدی در عدد استروهال ايجعاد معيشعود کعه
رابطه مستقيمي با ا گوی جريان دارد.
ژاو 3و همکاران [ ]2به صورع تجربي جريان در پعاييندسعت
يک سيلندر دايرهای را در ععدد رينو عدز  0077بررسعي کردنعد.
هدف از تحقي زنها بررسي و شناسايي گردابههای توربوالنسي در

پشت سيلندر دايعرهای و تعيعين يعک معدل جنبشعي بعرای ايعن
جريان بود.
انگ4و همکاران [ ]3با استفاده از دستگاه جريانسنج دوبعدی
ويژگيهای جريان پاييندست يعک سعيلندر دايعرهای را در ععدد
رينو دز  3077بررسي کردند .ببشي از تحقي زنها صعرف نحعوه
کا يبره کردن و استفاده از يک پعرا دوبععدی شعده اسعت .زنهعا
همچنين نتايج بدست زمده از پرا دوبعدی تود را با يک پعرا
 4سنسوره مقايسه نمودند و پروفيلهای سرعت و اغتشعا هعای
بيبعد و ديگر دادههای زماری را تعيين نمودند.
شائو 0و همکاران [ ]4جريان حول يک سيلندر دايعرهای را در
عدد رينو دز  0077به دو رو معاد ههای متوسعبگيعری شعده
عدد رينو دز 0و شبيهسازی گردابههای بزرگ 0بهصورع ععددی و
به کمک نرمافزار تجاری فلوئنت 0مورد بررسي قرار دادند .در ايعن
تحقي  ،کميتهای کلي متوسب نظير ضرايب نيروی پسعا و بعرز،
ضريب فشار و عدد استروهال بررسي شده و کميتهعای متوسعب
جريان و توا توربوالنسي نيز مورد مطا عه قعرار گرفعت .نتعايج
زنها نشان داد که رو های معاد ههای متوسبگيعری شعده ععدد
رينو دز دوبعدی و شعبيهسعازی گردابعههعای بعزرگ دوبععدی در
مقايسه با نتايج پيشبيني شده با رو های عددی و ززمايشگاهي
ساير محققين از تشبيص و پيشبيني ناحيه ويک سيلندر دايره-
ای ناتوان هستند و رو شبيهسازی گردابههای بزرگ سهبععدی
برای شبيهسازی چنين جريان پيچيدهای الزم است.
ساها 0و همکاران [ ]0دو مو فه سعرعت در ناحيعه ويعک يعک
سيلندر مربعي با اسعتفاده از جريعانسعنج سعي داغ در دو ععدد
رينو دز  0077و  10020اندازهگيری نمودند .نتايج ايعن تحقيع
نشان داد که دادههای تجربي روندهايي قابعل پعيشبينعي از نظعر
بازيابي ويک 17و کاهش زشفتگي دارند .تطعاب دادههعا بعا نتعايج
ديگر محققين در کل از نظر مقدار متوسعب مو فعههعای سعرعت
قابل قبول بود ،و ي از نظر شدع اغتشا ها ،تطاب قابعل قبعو ي
حاصل نشد و شدع اغتشا های ايعن مطا ععه کع تعر ازکارهعای
ديگران بود .عواملي همچعون نسعبت منظعری ،نسعبت انسعداد و
زشفتگي جريان باالدست داليل تفاوع در نتايج معيتوانعد باشعد.
همچنين نتايج اين تحقي نشان داد که افزايش شعدع زشعفتگي
باالدست ،اتتالف نتايج اين مطا عه و کارهای گذشعته را کعاهش
ميدهد.
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ين و همکاران [ ]0با استفاده از جريانسنج يزری ،اندازه-
گيریهايي را در يک تونل ز برروی يک سيلندر مربعي دوبعدی
در عدد رينو دز  21477انجام دادهاند .زنها مو فههعای متنعاو و
تصادفي نوساناع سرعت را در اطراف سيلندر مربعي از هع جعدا

کردند و همچنين رابطهای بين وضعيت جريان (به صورع کمعي)
و توزي زشفتگي ارائه نمودند.
وانگ 12و همکاران [ ]0و سوهانکار [ ]0از شبيهسازی گردابه-
های بزرگ را برای مطا عه جريعان يکنواتعت روی يعک سعيلندر
مربعي اسعتفاده کردنعد .سعوهانکار [ ]0جريعان سعيال روی يعک

سيلندر مربعي با اعداد رينو عدز مبتلعف ،از  173تعا  0 ××170را
بررسي کرد .هندسه در ايعن مطا ععه دارای نسعبت منظعری  4و
نسبت انسداد %0 ،بود .در ايعن تحقيع از دو رو زيعرشعبکهای
برای مدل نمودن تنشهای مربعوط بعه مقيعا هعای کوچعک در
رو شبيهسازی گردابههای بزرگ استفاده شده است.
مامر ازگرن ]0[13با استفاده از رو دسعتگاه سعرعتسعنجي
تصععويری ذراع ،14متوسععب زمععاني سععرعت ،ورتيس عيته ،مجععذور
متوسب مربعاع سرعت و ويژگيهای ورتيسيته حظهای و غيره را
در پايين دست سيلندر دايرهای ،مربعي با زاويه حمله صعفر و 40
درجه در اعداد رينو عدز  007و  3477را بررسعي نمعود .در ايعن
تحقي همچنين عدد استروهال برای محدوده اعداد رينو دز 007
ا ي  3477برای مشبصههای ويک محاسبه شد .اليههای برشعي
مجاور نواحي حبابي (چرتشي) پشعت سعيلندر بعه صعورعهعای
فيزيک جريان و طولهای تشکيل ورتکس کارمن در اين تحقيع
توصيف شده است.
هدف مقا ه حاضر ،مقايسه نتايج تجربي حاصعل از جريعان در
اطراف سه سيلندر دوبعدی با مقاط مربعي در زاويه حمله صفر و
 40درجه و سيلندر با مقط دايرهای در چهعار ععدد رينو عدز بعه
صورع مقادير عدد اسعتروهال ،منحنعيهعای سعرعت متوسعب و
اغتشاشاع جريان است .هدف ديگر ايعن تحقيع مقايسعه نتعايج
حاصل با نتايج کارهای گذشته است.
 -2روش آزمایش
اندازهگيریهای تجربي در تونل باد مدار باز دانشگاه يعزد کعه
از نو  TQ44است ،صورع گرفته است .سطح مقط تونل دارای
ابعاد  400×400 mm2و طول کانعال زن  1277 mmاسعت .ايعن
تونل بر اسا قدرع متفاوع فن ،مقادير مبتلف سرعت را ايجعاد
ميکند .بيشترين سرعت ايجاد شده توسب اين تونل باد در حدود
 37 m/sو حداکثر درصد اغتشا های ورودی به اتاق ززمون 7/4
درصد است .ضريب انسعداد معدل سعيلندر دايعرهای و مربععي در
حا ت زاويه حمله صفر  2/2درصد و برای حا ت سعيلندر مربععي
با زاويعه حملعه  40درجعه 3/14 ،درصعد اسعت .مقعادير سعرعت
متوسب و اغتشا های جريان پعاييندسعت معدل بعا اسعتفاده از

دستگاه جريانسنج سي داغ اندازهگيری شدهاند .ميزان سعرعت-
های باالدست و اعداد رينو دز مربوط به زنها بعرای ايعن سعه نعو
سيلندر در جدول ( )1ارائه شده است.
اندازهگيری ميزان سرعت و اغتشا های جريان با اسعتفاده از
دستگاه جريانسنج سي داغ و يک پرا يکبععدی انجعام شعده
است .اسا کار دستگاه جريانسنج سي داغ ،انتقعال حعرارع از
يک سي گرم به جريان سعيال اسعت .سنسعور سعي داغ بعرروی
پايههای پرا نصب شده و از طري کابلهای ا کترونيکي به مدار
ا کترونيکي دما رابت که شامل يک پل وتستون است ،وصل معي-
شود .سنسور جريانسنج سي داغ که يکعي از مقاومعتهعای پعل
وتستون است از جنس تنگستن و دارای قطر  0 μmو طول mm
 1/20است .هنگامي که جريان سيال از روی سنسور عبعور معي-
کند ،دمای سنسور کاهش مييابد و در نتيجه توازن پل وتسعتون
به ه ميتورد .برای برقراری توازن پل ،يک و تاژ اضافه به دوسر
پل وتستون ا قا ميشود .بعا مشعبص شعدن رابطعه بعين سعرعت
جريععان و و تععاژ اضععافه شععده بععه دوسععر پععل وتسععتون ،رابطععه
کا يبراسيون استبراج شده و دستگاه جريانسنج سي داغ زمعاده
استفاده است .دادههای و تاژ زنا وگ تروجي دستگاه با استفاده از
يک کارع تبديل زنا وگ به ديجيتال  12بيتي با حداکثر سعرعت
نمونه برداری  277 KHzجم زوری ميشعوند و سع س سنسعور
پععرا جريععان سععنج قبععل از اسععتفاده بععه صععورع اسععتاتيکي و
ديناميکي کا يبره شده و نويزهای اضافه با استفاده از يعک فيلتعر
پايينگذر حذف ميشوند .مقادير دمعای جريعان اتعاق ززمعون بعا
استفاده از يک سنسور دما که بر روی ديواره در داتل اتاق ززمون
نصب شده است ،اندازهگيری شده و نتايج جريعانسعنج سعي داغ
با توجه به مقادير دمای اندازهگيعری شعده ،در داتعل نعرم افعزار
مربوطه تصحيح ميشود.
پرا دستگاه جريانسنج سي داغ به صورع مايعل (بعا زاويعه
 37درجه نسبت به اف ) توسب نگهدارنعده تعود بعه گونعهای در
جريان قرار ميگيرد که سنسور زن دقيقا عمعود بعر جريعان قعرار
داشته باشد .نحوه استقرار مدل و پرا جريانسعنج سعي داغ در
داتل اتاق ززمون تونل باد نيز در شکل (1ا ف) نشعان داده شعده
است .نحوه قرارگيری معدل در داتعل تونعل بعاد و محعل محعور
مبتصاع نيز در شکل ( ) 1نشان داده شده است .برای حرکعت
پرا در نقاط مبتلف از يک مکانيزم انتقالدهنده دقيع بعا سعه
درجه ززادی استفاده شعده اسعت کعه دقعت ايعن مکعانيزم 7/71
ميليمتر است .داده برداری در مکانX ،های مبتلف (پاييندسعت
مدل) و Yهای مبتلف (در  41نقطه و عمود بعر جهعت جريعان)

نسبت به به پاييندست مدل انجام شعده اسعت .تمعامي انعدازه-
گيریهای انجام شده در اين تحقي در پاييندست معدلهعا و در
موقعيت مياني اتاق ززمون  Z=7ميباشند (بعه شعکل ( )1رجعو
شود).
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 -3بررسی نتایج
 -1-3فرکانس ریزش گردابه
اصوال جريانسنج سي داغ ،يکي از بهترين وسايل اندازه
گيری فرکانس ريز گردابه است .به گونهای که حتي در
مطا عاتي که کار اصلي تجربي با وسايل ديگری انجام ميگيرد،
برای اندازه گيری فرکانس ريز گردابه از جريانسنج سي داغ
استفاده ميشود .هنگامي که پرا دستگاه جريانسنج سي داغ
در مسير ريز گردابهها قرار ميگيرد ،شکل موج سرعت جريان
(نمودار تغيراع سرعت نسبت به زمان) به صورع سينوسي ديده
ميشود .در نمودار تبديل فوريه اين موج ،يک قله با دامنه
ماکزيم بوجود ميزيد .فرکانس ريز گردابهها با فرکانسي که
دارای ماکزيم مقدار دامنه در نمودار تبديل فوريه شکل موج
جريان است ،مطابقت دارد .برای محاسبه عدد استروهال از اين
فرکانس استفاده شده است .فرکانس ريز گردابهها به صورع
بيبعد ،عدد استروهال (  ) St  fD / Uنام دارد و تابعي از عدد
رينو دز است .در اين تحقي اندازهگيری فرکانس ريز گردابهها
انجام شده و با نتايج کارهای گذشته مقايسه شده است.
مقادير عدد استروهال برحسعب ععدد رينو عدز بعرای سعيلندر
مربعي بعا زاويعه حملعه صعفر و  40درجعه در شعکل ( )2و بعرای
سيلندر دايرهای در شکل ( )3بعرای تحقيع حاضعر در محعدوده
اعداد رينو عدز  2207ا عي  13077نشعان داده شعده و بعا نتعايج
اکاجيمععا [ ،]1سععاها و همکععاران [ ،]0وانععگ و همکععاران [،]0
سععوهانکار [ ،]0ازگععورن [ ،]0دوتععا10و همکععاران [ ،]11چععن10و
همکاران [ ]12و ناکاگاوا 10و همکاران [ ]13مقايسه شعده اسعت.
همان طور که در شکل ( )2ديده مي شود ،مقادير عدد استروهال
مربوط به سيلندر مربعي با زاويعه حملعه صعفر (نقعاط پعاييني در
شکل ( ))2با افزايش عدد رينو دز ،ابتدا روندی صعودی بعا شعيب
ک دارد (عدد استروهال  7/14در عدد رينو دز  )0007اما از عدد
رينو دز  0777به بعد مقدار زن افت داشعته تعا اينکعه بعه مقعدار
 7/133در عدد رينو دز  13077ميرسد .بنابراين ميتعوان بيعان
نمود که تغييراع عدد استروهال در محدوده عدد رينو دز انتبابي
برای اين مدل ک است .همانطور که در شکل ( )2مشاهده معي-
شود همبواني نتايج اين تحقي با نتايج ساير محققعين در اععداد
رينو دز باالتر قابل قبعول اسعت .ععدد اسعتروهال بعرای سعيلندر
مربعي با زاويه حمله  40درجعه (نقعاط بعااليي در شعکل ( ))2بعا
افزايش عدد رينو دز روند نزو ي داشته بعه صعورتي کعه از مقعدار
 7/102در عدد رينو دز  2077به مقدار 7/100در ععدد رينو عدز
 10477ميرسد .مقدار عدد استروهال برای سيلندر دايرهای برای

محدوده وسيعي از اعداد رينو دز توسب محققين زيعادی برابعر بعا
 7/21گزار شده است.

شکل ( :)3مقادیر عدد استروهال برای سیلندر دایرهای بر اساس اعداد
رینولدز
شکل ( :)2مقادیر عدد استروهال برای سیلندر مربعی با زاویه حمله صفر و 54
درجه بر حسب اعداد رینولدز

در تحقي حاضر عدد استروهال مربوط به سيلندر دايرهای در
محدوده عدد رينو دز  2207ا ي  13077تقريبا  7/270است کعه
با نتايج نعوربرگ [ ]17هع تعواني تعوبي دارد .ععدد اسعتروهال
تحقيع حاضععر در محععدوده اعععداد رينو ععدز  2207ا ععي 13077
مربوط به سيلندر دايرهای به طعور متوسعب  30و  14درصعد بعه
ترتيب بيشتر از سيلندر مربعي با زاويه حملعه صعفر و  40درجعه
است .اتتالف مقادير عدد استروهال مربعوط بعه سعه هندسعه در
اعداد رينو دز رابت به طبيعت جريان اطراف اين مدلهعا مربعوط
ميشود .با رجو به شکلهای ( )2و ( )3تفعاوعهعای کمعي بعين
بعضي نتايج بدسعت زمعده از ايعن تحقيع و نتعايج تحقيع هعای
گذشته ديده ميشود که د يل زن مي تواند ناشعي از اتعتالف در
ميزان انتبابي ضريب انسداد و ضريب منظری مدل ،نحوه انعدازه-
گيری ،زبری سطح مدل ،نو تونل (تونل باد يا تونل ز ) و شدع
اغتشا های متفاوع جريان هوای ززاد باشد.
 -2-3متوسط زمانی سرعت و اغتشاشها
در اين تحقي از سرعت متوسب در فاصلهای به اندازه  0برابر
قطر سيلندر ،در باالدست مدل بعنوان سرعت مرج برای تعيعين
عدد رينو دز و برای بيبعد کردن سرعت و اغتشا هعای پعايين-
دست معدل اسعتفاده شعده اسعت .بعرای انعدازهگيعری سعرعت و
اغتشا های جريان در باالدسعت معدل نيعز از پعرا يعکبععدی
دستگاه جريانسنج سي داغ اسعتفاده شعده اسعت .مقعادير ععدد
رينو دز محاسبه شده متناظر با سرعت مرج باالدست معدل ،در
جدول ( )1برای سه هندسه ارائه شده است.

در شعکل ( )4aنتعايج ايععن تحقيع بععرای سعرعت متوسععب و
اغتشا های جريان پاييندست سيلندر دايرهای در اعداد رينو دز
 3333و  0000با نتايج ععددی (رو شعبيهسعازی گردابعههعای
بزرگ) شائو و همکعاران [ ،)Re = 0077( ]4نتعايج تجربعي ژاو و
همکاران [ )Re = 0077( ]2و نتايج تجربي انگ و همکعاران []3
( )Re = 3077در موقعيت های 17و  X/D = 3، 0مقايسه شده-
اند .در شکل ( )4aمنحنعيهعای سعرعت بعيبععد در فاصعله  0و
 X/D = 3در اعداد رينو دز  3333و  0000با نتايج تجربعي انعگ
[ ]3مقايسه شدهاند .همانگونه که در شکل ( )4aديعده معيشعود
نتايج تحقي حاضر در عدد رينو دز  3333هع تعواني تعوبي بعا
نتايج تجربي دارد و ي در عدد رينو دز  0000نتايج کمي اتعتالف
دارند که تفاوع در اعداد رينو دز استفاده شده در رو تجربعي و
عددی ميتواند د يل زن باشد .در  X/D = 17نتايج اين تحقيع
با نتايج کارهای گذشته مقايسه شده است .مقايسه نتعايج ععددی
شائو [ ،]4تجربي ژاو [ ]2و انگ [ ]3با تحقيع حاضعر ،بعا وجعود
اتتالف اعداد رينو دز ،ه تواني توبي دارند.
در شععکل ( )4bميععزان اغتشععا هععای بععيبعععد بععه صععورع
( ( Urms / U ) 2فقب برای مقايسه نتايج سيلندر دايعرهای تحقيع
حاضر با نتعايج ديگعر محققعين از ايعن مقعدار بعه عنعوان ميعزان
اغتشا ها استفاده شده است) در موقعيتهای 17و X/D 3 ، 0
= در اعداد رينو دز  3333و  0000تحقي حاضر با نتايج تجربعي
انگ [ ]3و ژاو [ ]2مقايسه شدهانعد .همانگونعه کعه از ايعن شعکل
مشبص اسعت نتعايج تحقيع حاضعر در ععدد رينو عدز  3333و
 0000با وجود اتتالف اعداد رينو دز ،ه تواني تعوبي بعا نتعايج
موجود دارند.

در شکل ( )0aسرعت بيبعد درموقعيتهای  3/0و X/D 1، 2

= تحقي حاضر در اععداد رينو عدز  17777و  13333بعا نتعايج
تجربي ساها [( ]0دو عدد رينو دز  0077و  )10020مقايسه شده
است .همانطور که مشاهده ميشود ه تعواني نتعايج قابعل قبعول
است.
نتايج اين تحقي با نتايج تجربي عين [ ،]0ععددی سعوهانکار
[ ]0و وانععگ [ ]0فقععب در موقعيععت  X/D = 1اتععتالف دارد در
صورتي که روند تغييراع سرعت تقريبعا در هعر سعه موقعيعت بعا
نتايج ساير مراج مطابقت دارد .علت وجود اتتالف بين نتايج در
موقعيت  ،X/D = 1ميتواند ناشي از نعو رو انعدازهگيعری در
نتايج تجربي و اتتالف زن با روشهای عددی و ضعف اندازهگيعری
با دستگاه سرعتسعنج سعي داغ در نعواحي بعا جريعان برگشعتي
باشد .در اين موقعيت ،نتايج تحقي حاضر با نتايج تجربعي سعاها
[ ]0که از دستگاه جريانسنج سي داغ استفاده کرده است بيشتر
ه تواني دارد تا نتايج تجربي ين و همکاران [ ]0که از دسعتگاه
جريانسعنج يعزری يعا سعوهانکار [ ]0و وانعگ [ ]0کعه از رو
عددی استفاده کردهاند .بعا افعزايش ععدد رينو عدز از  17777بعه
 13333اتتالف نتايج تحقي حاضر با ديگر محققين و مبصوصا
ساها کمتر ميشود .يکي از داليل اتتالف نتايج ميتوانعد تفعاوع
در اعداد رينو دز باشد .در شکل ( )0aميزان اغتشا هعا بصعورع
 U / Uدر موقعيت های  3/0و  X/D = 1، 2تحقي حاضر در
اعداد رينو دز  17777و  13333با نتايج ساير محققعين مقايسعه
شعدهانعد .همانگونعه کعه در شعکل ( )0aنشعان داده شعده اسعت
اغتشا ها در موقعيعت هعای  2و  X/D =1بعا نتعايج سعاها []0
مطابقت توبي دارند و ي در موقعيت  X/D = 3/0به علت اينکعه
دادههای اين تحقي در موقعيت  X/D = 3اندازهگيری شدهانعد،
مقادير اغتشا ها بيشتر از نتايج ديگر محققين است.
شکل( )0توزي سرعت بيبععد در موقعيعت هعای  17و 3، 0
= X/Dاز سه سيلندر در ععدد رينو عدز ( 17777شعکل ( ))0aو
( 13333شکل ( ))0bرا نشان ميدهد .محعور افقعي فاصعله را در
جهت عمود بر جريان (عرض) نشان ميدهد که با استفاده از قطر
سيلندر بي بعد شده است .محور عمودی نيز سرعت متوسب پشت
سيلندر است که با استفاده از سرعت جريان باالدست مدل بيبعد
شده است .همانطور که از ايعن شعکل ديعده معي شعود در نقعاط
نزديک به هر سه نو هندسه ،عرض ناحيعه دنبا عه کعوچکتر و بعا
افزايش فاصله از زن ،اين ناحيه بزرگتر ميشود .ضعمنا بعا افعزايش
فاصله از سيلندرها ،شدع تاريرگذاری مدل بر جريان ک تر شده و
انحراف ويژگيهای جريان نسبت به جريان باالدسعت نيعز کع تعر
ميشود .همچنين از اين شکل ديده مي شود که سعرعت جريعان
rms

شکل ( :)5توزیع سرعت (شکل  )aو میزان اغتشاشها (شکل  )bدر فاصله 11و
 X/D=3، 4سیلندر دایرهای در اعداد رینولدز  3333و  6666و مقایسه با
نتایج تجربی انگ و همکاران [ ]3و ژاو و همکاران [ ]2و عددی شاو و همکاران
[] 5

در شکل ( )0نتايج سرعت و اغتشا های جريان پاييندسعت
سيلندر مربعي با زاويه حملعه صعفر در اععداد رينو عدز  17777و
 13333با نتعايج ععددی سعوهانکار [ ،)Re= 3777( ]0وانعگ و
همکععاران [ ،)Re= 21477( ]0تجربععي سععاها و همکععاران []0
( 0077و  )Re = 10020و ين و همکاران [)Re = 21477( ]0
در موقعيت های  1و  X/D = 3/0، 2مقايسه شدهاند.

در نزديکي سيلندر مربعي با زاويه حمله  40درجه نسعبت بعه دو
سيلندر ديگر بيشتر افت داشته است در صورتي که افعت سعرعت
در پشت سيلندر مربعي بعا زاويعه حملعه صعفر و دايعرهای تقريبعا
يکسان است .اين اتتالف بين سيلندر مربعي با زاويعه حملعه 40
درجه با دو سيلندر ديگر ناشي از تفاوع ناحيه دنبا ه زنهعا اسعت.
در اين شکل ديده ميشود کعه مقعدار سعرعت کمينعه در ناحيعه
دنبا ه در موقعيتهای  0و  X/D= 3بعا افعزايش سعرعت کعاهش
مييابد و ي در موقعيت  X/D =17اين مقدار تقريبا رابعت اسعت.
با افزايش عدد رينو دز عرض ناحيه دنبا عه بعرای تمعامي فواصعل
افزايش پيدا کرده است .اين مطلب ميتواند به اين د يل باشد که
با افزايش عدد رينو دز ،اليه های برشعي جعدا شعده از دو سعمت
مدلها با زاويه بيشتری پرتا ميشوند و در نتيجه ،عرض ناحيعه
ويک بزرگتر ميشود.
شکل ( )0توزي شدع اغتشا های بيبعد در موقعيعتهعای
 17و  X/D= 3، 0از سه سيلندر در عدد رينو دز ( 17777شکل
( ))0aو ( 13333شکل ( ))0bرا نشان ميدهد .محور افقي فاصله
در جهت عمود بر جريان (عرض) را نشان ميدهد که بعا اسعتفاده
از قطر سيلندر بي بعد شده است و محور عمودی شدع اغتشا -
های بيبعد به صورع

U rms / U

Urms
U

نشان داده شده است در بازه  7 >X/D> 4مقادير سرعت پشت
سيلندر دايرهای کمتر از سيلندر مربعي با زاويه حمله صفر و 40
درجه است .در  X/D = 1بيشترين مقدار سرعت با مقدار 7/02
= u/Uمربوط به سيلندر مربعي با زاويه حمله صفر است.

ميباشعد .همعانطور کعه از

اين شکل ديده ميشود اغتشا ها با افزايش فاصله برای هر سعه
نو هندسه کاهش مييابد و اغتشعا هعای سعيلندر دايعرهای در
همه فواصل و هر دو عدد رينو دز انتبابي کمتر از دو نو سيلندر
ديگر است .در نزديکي سيلندر که پهنای ناحيه دنبا ه سيلندر ک
است ،اغتشا ها نيز در Y/Dهای کوچکتری به سعمت مقعادير
جريان ززاد ميل مينمايد .با دور شدن از سيلندر و بزرگتر شعدن
پهنای ناحيه دنبا ه ،اغتشا ها در Y/Dهعای بزرگتعر بعه سعمت
مقدار متناظر با جريان ززاد ميل مينمايعد .گفتنعي اسعت کعه در
فواصل نزديک به سيلندرها اغتشا های سرعت در ناحيه دنبا عه
دارای دو نقطه ماکزيم مشابه است که اين نقاط به نعوعي نشعان
دهنده مکان اليههای برشي ميباشند .با حرکت به سمت پعايين-
دست و رشد اليههای برشي ،مکان اين نقطه از  Y/D =7/20ا ي
 Y/D =7/0تغيير مکان ميدهعد .شعدع اغتشعا هعا در فواصعل
طو ي تقريبا بصورع يکنواتت با يک نقطه ماکزيم در ميزيعد و
مقدار زن نيز کاهش مييابد و بتدريج اين اغتشا هعا در پعايين-
دست سيلندر ميرا ميشوند.
در شکل ( )0توزي سرعت بيبعد در  Y/D= 7در ناحيه
دنبا ه بر حسب طول پاييندست برای هر سه سيلندر در عدد
رينو دز  0000نمايش داده شده است .همانگونه که در اين شکل

شکل ( :)4نتایج توزیع سرعت (شکل  )aو میزان اغتشاشها (شکل  )bدر
فاصله 3/4و  X/D=1، 2سیلندر مربعی با زاویه حمله صفر در اعداد رینولدز
 11111و  13333تحقیق حاضر (به ترتیب با عالمت

و ) و مقایسه با نتایج

تجربی ساها و همکاران [( ]4عدد رینولدز  0011و  10624بترتیب با عالمت □
و ■∎)و لین و همکاران [ ( ]6با عالمت



) و عددی سوهانکار [( ]0با خط

ممتد)و ونگ و همکاران [( ]0با خط چین)

در X/Dهای بزرگتر از  4نتايج سه سيلندر به يکديگر

نزديکتر ميشوند و با بيشتر فاصله گرفتن از مدل اين ه تواني
بيشتر ميشود .مقدار مينيم سرعت با حرکت به سمت پايين-
دست در بازه  7 >X/D> 4افزايش مييابد .ه زمان ،اندازه
ناحيه دنبا ه نيز افزايش مييابد .اين دو فرزيند ،فقب زماني مي-
توانند رخ دهند که سيال از هر دو طرف تب مرکزی دنبا ه (باال
و پايين دنبا ه) به داتل ناحيه دنبا ه جريان داشته باشد .جريان
ورودی و نيز بازيابي سرعت در ناحيه دنبا ه ،هر دو در فواصل ک
در پشت سيلندر زياد ميشوند .اما در فاصله  4 >X/D> 17به
علت اينکه ورود جريان به ناحيه دنبا ه از باال و پايين ک ميشود
و ي عرض دنبا ه افزايش مييابد و مقدار سرعت بر روی تب
مرکزی کاهش مييابد .مقدار سرعت تب مرکزی برای هر سه
سيلندر در پاييندست (حتي در  27برابر قطر سيلندر) به مقدار
يک نرسيده است .د يل زن بازيابي بسيار کند سرعت در ناحيه
دنبا ه است که باعث ميشود که سرعت به زرامي به مقدار يک
نزديک شود .بر اسا نتايج اين تحقي  ،در هيچ نقطهای در
پاييندست سيلندرها مقدار منفي سرعت مشاهده نشد .در حا ي
که بد يل جريان برگشتي در پشت مدلها انتظار سرعت منفي
در مجاورع سيلندرها وجود دارد که به د يل ناتواني جريانسنج
سي داغ از ربت سرعت منفي در جريان برگشتي ،اين واقعيت
مشاهده نشد .ا بته همانطور که در مطا عههای قبلي ،از جمله
مطا عه ساها و همکارانش [ ]0زمده است ،برای سيلندرهای
دوبعدی ،تنها تا حدود فاصله  1/3-1/4برابر قطر سيلندر در
پاييندست زنها ،جريان برگشتي وجود دارد و پس از زن ،نتايج
حاصل از جريانسنج سي داغ معتبر است.
شکل ( )0توزي شدع اغتشا های سعرعت در  Y/D= 7در
ناحيه دنبا ه بر حسب طعول پعاييندسعت سعه سعيلندر در ععدد
رينو دز  0000نمايش داده شده است .همانگونه که در اين شعکل
نشععان داده شععده اسععت در بععازه  7 >X/D> 2مقععادير شععدع
اغتشا ها پشت سعيلندر مربععي بعدون زاويعه حملعه بيشعتر از
سيلندر مربعي با زاويه حمله  40درجه و دايرهای اسعت و در = 1
 X/Dبيشترين شدع اغتشا ها با مقدار  %30مربوط به سعيلندر
مربعي با زاويه حمله صفر است .هرچه  X/Dبيشتر ميشود نتايج
سه سيلندر به يکديگر نزديکتر ميشوند.

شکل ( :)6توزیع سرعت بیبعد در موقعیت های 11و  X/D=3 ، 4از سه نوع
سیلندر دایرهای ،مربعی در زاویه حمله صفر و  54درجه در عدد
رینولدز )a(11111و )b( 13333

شکل ( :)0توزیع سرعت بیبعد در  Y/D= 1در ناحیه دنباله بر حسب طول
پاییندست سیلندر مربعی با زاویه حمله صفر و  54درجه و سیلندر دایرهای
در عدد رینولدز 6666

شکل ( :)9توزیع شدت اغتشاشهای سرعت در  Y/D= 1در ناحیه دنباله بر
حسب طول پاییندست سیلندر مربعی با زاویه حمله صفر و  54درجه و
سیلندر دایرهای در عدد رینولدز 6666

شکل ( :)0توزیع شدت اغتشاشهای بیبعد در موقعیت های 11و X/D=3 ، 4
از سه سیلندر در عدد رینولدز  )a( 11111و )b( 13333

 -5جمعبندی
در اين تحقي  ،با استفاده از جريانسنج سي داغ جريان
اطراف سه سيلندر با مقط دايرهای ،مربعي با زاويه حمله صفر و
 40درجه مورد مطا عه قرار گرفته و با نتايج ديگر محققين
مقايسه شده است .مقدار عدد استروهال و ويژگيهای ديگر
جريان پاييندست سيلندرها در تحقي حاضر با نتايج ديگر
محققين تطبي توبي دارد .علت وجود اتتالفاع جزئي بين

بعضي نتايج بدست زمده از اين تحقي و نتايج محققين ديگر
احتماال ناشي از وجود اتتالف در اعداد رينو دز انتبابي توسب
محققين و همچنين تفاوع در وسايل اندازهگيری و رو های
عددی مورد استفاده است.
عدد استروهال تحقي حاضر در محدوده عدد رينو دز 2207
ا ي  13077مربوط به سيلندر دايرهای به طور متوسب  30و 14
درصد به ترتيب بيشتر از سيلندر مربعي با زاويه حمله صفر و 40
درجه است که اين اتتالف مقادير عدد استروهال سه مدل به
طبيعت جريان اطراف اين مدلها در اعداد رينو دز رابت مربوط
ميشود.
با مقايسه نتايج حاصله از سه نو سيلندر تحت بررسي
مشبص است که در بازه  X/D >4مقادير سرعت روی محور
مرکزی ،پشت سيلندر مربعي با زاويه حمله  40درجه کمتر از
سيلندر دايرهای و مربعي با زاويه حمله صفر درجه است و با
افزايش فاصله از سيلندر مقادير سرعت سه سيلندر به يکديگر
نزديکتر مي شوند .با افزايش عدد رينو دز عرض ناحيه دنبا ه در
تمامي فواصل افزايش يافته است.
مقدار شدع اغتشا ها پشت سيلندر مربعي با زاويه حمله
صفر و  40درجه در عدد رينو دز  ،0000در فاصله X/D= 1
دارای مقدار ماکزيم است و ي برای سيلندر دايرهای اين نقطه
ماکزيم در فاصله  X/D= 2قرار دارد .در عدد رينو دز باالتر نيز

U rms
U

U

u
U rms

شدع اغتشاشهای سرعت
متوسب سرعت حظهای در امتداد جريان
m/s ،هوا
m/s ،سرعت نوساني در امتداد جريان هوا
مجذور متوسب مربعاع سرعت نوساني
m/s ،جريان هوا

 پشت سيلندر مربعي،مقادير شدع اغتشا ها روی تب مرکزی
 درجه40 بدون زاويه حمله بيشتر از سيلندر مربعي با زاويه حمله
 با فاصله گرفتن از مدل مقادير اغتشا های سه.و دايرهای است
.سيلندر در تمامي اعداد رينو دز به يکديگر نزديکتر ميشوند
ميزان اغتشا ها با افزايش فاصله برای هر سه سيلندر کاهش
.مييابد
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