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   چكيده

و حذف عوامل ناپايايي و ارتعاشات ناشي از آن  پسااي به منظور كاهش نيروي  وسيله مكش بر روي يك سيلندر استوانه ، توانايي كنترل جريان بهمقالهدر اين 
سه و برخي ديگر مورد مطالعه عددي قرار گرفته است. اثر بخشي اين روش كنترلي به پارامترهاي مختلفي وابسته است. برخي از اين پارامترها وابسته به هند

شود. به  باشند. به همين منظور پارامترهاي هندسي عرض و موقعيت شكاف مكش و همچنين سرعت مكش در كار حاضر تحقيق مي ويژگي جريان ميوابسته به 

٣/٣همين منظور جريان هوا اطراف يك سيلندر در شرايط دوبعدي با عدد رينولدز  × ١٠
٤

ده سازي شد. نتايج بدست آم شبيه K - ε (RNG)و با مدل آشفتگي  
 رود. مكش شود، با اعمال مكش كافي بر روي سيلندر از بين مي كه سبب ايجاد ارتعاشات مخرب و تحميل ناپايداري در سيلندر مي ها ريزش گردابهدهد  نشان مي

 هنگام زود جدايش از در نتيجه ود وش لزج و حذف نواحي كم مومنتوم به طريق انتقال مومنتوم از نواحي دورتر از ديواره مي اليه زير نسبي در خالء باعث ايجاد

  .يابد درصد كاهش مي ٥٥افزايش و به طور كلي پساي كل، در حدود  لزجكند. ضريب پساي فشاري كاهش، پساي  مي جلوگيري جريان
  .كنترل جريان، مكش، ناپايايي، ريزش گردابه :كليدي هاي واژه

 

Numerical and Parametric investigation of Suction over a Cylinder for Reduction of 
Flow Unsteadiness and vortex  

  

Aerospace Research Institute, Tehran, Iran A. Shams Taleghani 
  

Abstract  
In this paper, flow control ability with suction over a circular cylinder has been numerically investigated in order to drag reduction 
and elimination of unsteadiness and the resultant vibrations. The efficiency of this flow control method is dependent to different 
parameters. Some of these parameters are dependent to geometry and the rest are dependent to flow characteristics. For this purpose, 
the geometric parameters of width and position of suction slat and also the suction flow velocity are studied in this investigation. 2D 
flow physics around the cylinder have been simulated in Re=3.3*104 with K - ε (RNG) turbulence model. The obtained results show 
the elimination of Von Karman vortices under sufficient suction. Suction causes vacuum in viscous sublayer and elimination of low 
momentum regions via momentum transfer from outer layers, and consequently postpone the separation. The results indicate that 
pressure drag is decreased, skin friction drag is increased and total drag is decreased about 55%.  
Keywords: Flow Control, Suction, Unsteadiness, Vortex Shedding. 

  
 

  مقدمه - ١
 مورد بررسي موضوعات از يكي ها سال مكش توسط جريان كنترل

 تصحيح مربوط به آن كاربردهاي حاضر اكثر حال در است. بوده محققان

هاي  باشد. كابل و پسا مي برا ضرايب مانند آيروديناميكي مشخصات
باشد كه در  ها مي هاي معلق يكي از اجزاي اصلي آن تشكيل دهنده پل

شوند. اين  وفاني و باراني به شدت دچار ارتعاش ميشرايط هواي ط
و  نتايج زو .]٢و١[شود ها ناميده مي ارتعاشات، ارتعاشات القايي گردابه

بر روي پل هارتمن در تگزاس آمريكا نشان داد كه  ]٣و٢[همكارانش
هاي پايين باد به صورت  در سرعت شكل اي دايره با مقطع هاي كابل

كابل را كاهش ريزش گردابه روي شي از خود به خودي ارتعاشات نا
ها  همچنين نتايج نشان داده است كه ارتعاشات القايي گردابه دهد. مي

هاي جبران ناپذيري بر پل ايجاد كرده و حتي باعث  در كابل آسيب
اي  شود. بنابراين كاهش اين ارتعاشات از اهميت ويژه خرابي آن مي

خستگي و آسيب به كابل  برخوردار است. اين ارتعاشات باعث ايجاد
شود و كاهش آن باعث افزايش طول عمر كابل و در نتيجه پل  مي
ها بدليل ناپايداري ناشي  . چون پديده ارتعاشات القايي گردابه]٣[شود مي

(مانند  غير خط جريانيهاي پشت اجسام  از پديده ريزش گردابه
ت هاي اخير مطالعا باشد، در سال اي شكل) مي هاي دايره كابل

اي و در نتيجه پديده  اي در زمينه كاهش فرآيند ريزش گردابه گسترده
ي از برخها  ها انجام شده است. در اين سال ارتعاشات القايي گردابه

ها با تغيير  هاي كنترلي غيرفعال پيشنهاد شده است كه در اكثر آن روش
اي كاهش يابد.  شكل و اصالح بدنه سعي شده است فرآيند ريزش گردابه

در پشت  كننده تقسيمه عنوان مثال روشكو پيشنهاد داد به نصب ورق ب
ها را از حالت غيرمتقارن  اي شكل كه ساختار ريزش گردابه سيلندر دايره

 .  ]٥و٤[كند به متقارن تبديل مي

اي شكل در پشت سيلندر  اون و بيرمن با اضافه كردن برآمدگي كره
ها را  ارتعاشات القايي گردابهاي، بزرگي دامنه ارتعاشات ناشي از  دايره

  كنترل كردند.
كه منجر به ( كاهش ريزش گردابه برايهاي فعال  روش برخي از

پيشنهاد شده است.  )شود مي در ديواره مجاور با سيالارتعاشات القايي 
هاي متحرك را به  استفاده از ديواره ]٦[و همكارانش به عنوان مثال وو

د. ورق نمودنپيشنهاد طح سيلندر س رويمنظور كنترل جدايش جريان 
كند.  متحرك با ايجاد موج معكوس، از گسترش جدايش جلوگيري مي

اين روش كنترلي فعال به  ،ها نشان داد سازي عددي آن نتايج شبيه
چسبيده به تمام سطح باقي بماند و  تا دهد جريان ورودي اجازه مي

  .]٦[شود پشت سيلندر مي دنباله جريانها در  باعث كاهش گردابه
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مودي و پاتنايك از روش تزريق مومنتوم به منظور كنترل جدايش در 
اطراف ايرفويل، صفحه تخت، منشور مستطيلي شكل و سيلندر 

اي استفاده كردند و به اين نتيجه رسيدند تزريق مومنتوم به  استوانه
دهد و  ها را كاهش مي طور موثر پديده ارتعاشات القايي گردابه

  .]٨و٧[كند را با كنترل جدايش كنترل ميها  ناپايداري
با استفاده از يك ورق كنترلي  نشان دادند كه ]٨[و همكارانشگر اگر

شكافنده در لبه حمله ايرفويل، حباب ناشي از جدايش و پديده 
ها  در اين سالد. ياب ميواماندگي در اعداد رينولدز پايين كاهش 

اي  و ريزش گردابههاي تركيبي نيز براي كنترل اثرات جدايش  جت
هاي تركيبي و  گلزر و آميتاي تداخل جت .]٩- ١٢[پيشنهاد شده است

ها جدايش را به  كه اين جت نشان دادندجريان عرضي را بررسي كرده و 
اي شكل كاهش  تعويق انداخته و ضريب پسا را بر روي سطح استوانه

هوا هاي  كه به ميزاني كه جت نشان دادند. فنگ و وانگ ]١٣[دهند مي
ها بيشتر بوده و  اثر آن ،ر باشندتبه نقطه سكون سطح استوانه نزديك

  .]١٤[يابد اثرات جدايش و به تبع آن ريزش گردابه كاهش مي
روش مكش جريان همچنين براي كاهش جدايش جريان بر روي 

با استفاده از سطح  ]١٦[انجي. پاتيل و ]١٥[ايرفويل پيشنهاد شده است
ر روي سطح سيلندر سعي در كاهش اثرات متخلخل همراه با مكش ب

اند. آنها دريافتند كه سطح متخلخل  جدايش بر روي سيلندر داشته
به كاهش  ،همراه با مكش، با القا تعدادي گردابه پايا در پشت سيلندر

ضريب پسا، كاهش دامنه ارتعاشات و كاهش نيروهاي آيروديناميكي 
  .كند تحميل شده كمك مي

به بررسي ميدان جريان در اطراف سيلندر  ]١٧[و همكارانشفرانسون 
 آنها. مطالعات ندها پرداخت متخلخل همراه با مكش در برخي از حفره

يك مكش متوسط از سطح، تاثير زيادي بر ميدان جريان  كه نشان داد
كه مكش جريان  نشان دادند آنها گذارد. همچنين در اطراف سيلندر مي

  شود. مي پساها و كاهش ضريب  بهباعث باريكتر و كوچكتر شدن گردا
روشهاي كنترل بر روي يك سيلندر را  ]١٨[الليت كومار و دينش كومار

مرور نموده و تاثير آن روشهاي كنترلي را در اصالح ساختار جريان 
  دنباله بررسي نمودند.

با بررسي و مطالعات  ]٢٠و١٩[هاي اخير چن و همكارانش در سال
رلي مكش با تعداد محدودي حفره در تجربي به بررسي اثر روش كنت

ها بر روي مدل كابل سيلندري  ارتعاشات القايي گردابهكاهش فرآيند 
. آنها دريافتند حتي با تعداد محدودي حفره مكش جريان، ندپرداخت
ها كاهش محسوسي خواهد داشت.  ارتعاشات القايي گردابهاثرات 

ارتعاشات فرآيند هاي جالبي از  ها و پديده كارهاي تجربي چن ويژگي
و بدون روش  در شرايط استفاده از كنترل جريانها  القايي گردابه

كنترلي آشكار كرد. به هر حال با توجه به اينكه هدف اصلي چن و 
ها با  ارتعاشات القايي گردابههاي پديده  گيري مشخصه همكارانش اندازه

يدان هاي م فنر بود، مشخصه- گيري پاسخ ارتعاشي سيستم جرم اندازه
و بدون مكش به  كنترل با مكش ، در حالتمدل آزمايشي اطرافجريان 

. بدست آوردن اطالعات كمي ميدان جريان ه استخوبي بررسي نشد
براي توسعه و فهم بهتر كاربرد اين روش  ،با اعمال مكشحول سيلندر 

ها و مكانيزم عملكردي اين  ارتعاشات القايي گردابهدر كاهش اثرات 
نمونه كاربردي كنترل جريان  بسيار موثر خواهد بود. ،روش كنترلي

و حاضر بر روي سيلندر مربوط به بخش سيلندري سيستم ارابه فرود 
در فاز فرود در حال پرواز است كه هواپيما  يكبخش نگهدارنده چرخ 

در اين  پارامتريطالعه توجه به اهميت موضوع و عدم مبا  باشد. مي
  رفت.، تحقيق حاضر صورت پذيزمينه

  

  عددي حل روش - ٢
به همراه كد كنترل جريان به  ١براي حل عددي از نرم افزار فلوئنت

معادالت حاكم بر جريان، معادالت استفاده شد.  UDFشكل 
ناويراستوكس نيمه بيضوي براي جريان پايا، تراكم ناپذير و دوبعدي در 

د. اگر چه حل دقيقتر نيازمند محاسبات بيشتر در نباش حالت آشفته مي
 تناوبيشود، اما حل در حالت پاياي  معادالت به شرايط ناپايا حاصل مي

تواند تاثير كيفي از نحوه كنترل ريزش گردابه را نشان دهد.  نيز مي
  باشد. معادالت پيوستگي و مومنتوم به شرح زير مي
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آيـد كـه در اثـر اضـافه      معادالت در فرم جريان آشفته به فرم زير در مي
معادالت  نوسانات سرعت به معادالت تنشهاي رينولدزي در جملهشدن 

سازي نيـاز بـه اسـتفاده از مـدلهاي آشـفته       شوند و براي شبيه ظاهر مي
  باشد. مي

ادالت از مرتبه دو، رژيم جريان آشفته و از مدل گسسته سازي همه مع
K –𝜀  قبلي با توجه به مطالعات شد. به عنوان مدل آشفتگي استفاده 

انجام شده جريان آشفته و دقت قابل قبول و هزينه محاسباتي كمتر 
و همگرايي بهتر در  تر در مقايسه با مدلهاي پيچيده K –𝜀مدل آشفتگي 

، ي مناسب در جريانهاي همراه با جدايشحل عددي و همچنين تواناي
افزار  سازي، در نرم عالوه بر مرتبه گسسته اين مدل آشفتگي انتخاب شد.

فلوئنت، حل كننده دو دقته امكان حل دقيقتر را براي حل عددي 
. ده استدر اين حل عددي از آن استفاده ش و ]٢١[كند فراهم مي

دي ضمني در حل عددي مبنا با فرمولبن چگاليهمچنين از الگوريتم 
  بهره گرفته شده است.

 ١شكل شرايط مرزي استفاده شده در حل جريان حول استوانه در 
 فشار ورودي، سرعت مرزي شرايطكه شامل  نشان داده شده است

  .دنباش مي تناوبي مرزي شرط و ديواره مرزي شرايط خروجي،

  

                                                             
1 Fluent 
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  وانهشرايط مرزي به كار رفته براي حل جريان حول است - ١ شكل

  
ورودي سرعت براي تعريف سرعت جريان با   در فلوئنت شرط مرزي

رود.  هاي جريان به كار مي هاي اسكالر جريان در ورودي تمام خاصيت
در شرط مرزي فشار خروجي، فشار استاتيك به صورت نسبي در مرز 

رود كه  ي به كار ميجايدر  تناوبيشود. شرط مرزي  خروجي وارد مي
شود. در مورد شرايط  تكرار  متناوباين مرز به صورت شرايط جريان در 

فرض شرايط عدم لغزش ديواره  مرزي ديواره در فلوئنت به صورت پيش
  شود.  در نظر گرفته مي

شبكه استفاده شده در كار حاضر شبكه باسازمان است و با ريز شدن 
بندي ايجاد شده  شبكه در نزديكي ديواره و با استفاده از تكنيك بلوك

 شبكهروش كنترلي با استفاده از اين  ،ست. با توجه به اينكه در ادامها
توجه به اهميت باالي جريان در نزديك شود و با  بررسي و تحليل مي

در نزديك  مرزي شبكه اليهتوليد از قابليت  سازي شبيهدر اين  ديواره،
شود. شبكه اليه مرزي باعث بهبود نتايج در اين  استفاده مي ديواره
اي با تعداد  شود. در تحقيق حاضر براي حل جريان از شبكه مي بخش

). اين تعداد سلول نيز با ٢شكلسلول استفاده شده است( ٩٥٣٩٠
متناسب با مدل آشفتگي  +Yبررسي استقالل حل از شبكه و با بررسي 

  انتخاب شده است. )٥/٠(كمتر از 
حول در اين بخش، نتايج حاصل از مدلسازي عددي جريان ناپايا  

استوانه ابتدا بدون در نظر گرفتن مكش و سپس با مكش جريان در اليه 
شود. در نهايت با مقايسه نتايج حل عددي با نتايج  مرزي ارائه مي

پذيري باال براي  تجربي، سعي شده است كه روشي مناسب با انعطاف
  سازي جريان حول استوانه با مكش ارائه گردد.  مدل

ه با استفاده از دو مدل شناخته شده آشفتگي بررسي جريان حول استوان
K - ε (RNG)  و K – ω (SST)   مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور

اعتبارسنجي نتايج حاضر با نتايج تجربي، در اين تحقيق ضرايب فشار و 
محاسبه شده سيلندر واقع در جريان توسط كار عددي با نتايج  پسا

يسه شده است. نتايج اين مقايسه در مقا ]٢٢[تجربي و عددي مقاله 
  ارائه شده است. ١جدول

  

 نتايج تجربي و نتايج عددي مشابه ونتايج كار عددي حاضر  - ١ جدول
  K - 𝛆 (RNG)  K – ω (SST)مدل   نمونه حل

پساي ضريب 
 𝐂𝐩فشاري 

ضريب پساي 
  𝐂𝐃كل 

ضريب پساي 
 𝐂𝐩فشاري 

ضريب پساي 
  𝐂𝐃كل 

نتايج عددي 
  پژوهش حاضر

٨١/٠  ٧٨/٠  ٨٥/٠  ٨١/٠  

نتايج عددي 
 ]٢٢[مشابه 

٩٩/٠  ٨٨/٠  ٩٩/٠  ٨٨/٠  

نتايج تجربي 
]٢٢[  

 -  ٩٣/٠  --   ٩٣/٠  

درصد خطاي 
مقايسه با كار 

  تجربي

 -  ١٢    % ٨ %  

  
  

  
  دامنه حل و شبكه استفاده شده حول استوانه - ٢ شكل

  
دول باال، انطباق خوبي بين نتايج كار عددي و كار تجربي و مطابق ج

نتايج كار عددي مشابه وجود دارد و از مقايسه نتايج عددي با دو مدل 
تري ارائه  نتايج دقيق K - ε (RNG)شود كه مدل  آشفتگي مشاهده مي

  نمايد. مي
براي مقايسه نتايج جريان اطراف سيلندر در حالت كنترل با مكش، 

 ]٢٣[سيلندر و سرعت جريان ورودي مطابق با مقاله تجربيمشخصات 
در نظر گرفته شده است. به منظور مقايسه با نمونه تجربي، سرعت 

متر بر ثانيه در نظر گرفته شده است. جريان حول اين استوانه  ٦مكش 
  K - ε (RNG)در حالت ناپايا با استفاده از مدل شناخته شده آشفتگي 

مشخص  ٢جدول فته است. مشخصات اين حالت درمورد مطالعه قرار گر
  شده است.

مشخصات حل و جريان حول سيلندر - ٢ جدول  
  مقدار  مشخصات

مترسانتي ٢٥ شعاع استوانه  

 ٨m/s سرعت جريان ورودي

 m/s ٦  سرعت مكش

Re ٣/٣  × ١٠٤ 
  

  
انطباق مناسب  ٣شكل نتايج بدست آمده در اين بخش مطابق 

ل عددي را براي جريان همراه با مكش و ح ]٢٣[مرجع نتايج تجربي
هاي تجربي  دهد. اختالف توزيع فشار در نواحي مياني با داده نشان مي

باشد؛ يكي به دليل زودتر  مطابق مطالب گفته شده به دو دليل مي
در  آشفتگيهاي  بيني كردن نقطه جدايش و ديگري ناتواني مدل پيش
، ٤شكل باشد. در  هاي كوچك در اين ناحيه مي سازي گردابه مدل

هاي تشكيل شده براي دو حالت بدون كنترل و  خطوط جريان و گردابه
با مكش، در ناحيه دنباله سيلندر نشان داده شده است. با توجه به 

توان مشاهده نمود كه  ، مي٤شكل هاي اين دو حالت در  مقايسه گردابه
و كامال ها و خطوط جريان به شكل مواج  در حالت بدون كنترل، گردابه

نامتقارن هستند؛ ولي در حالت اعمال مكش، نوسانات دنباله كاهش 
يافته و خطوط جريان از حالت مواج به خطوط صاف تبديل شده و 

  اند. ها تقارن بيشتري پيدا كرده گردابه
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  ]٢٣[يتجربتوزيع فشار در نمونه همراه با مكش و نمونه  - ٣شكل 

  

 

  الف

  
 ب

اف سيلندر در حالت بدون مكش(الف) و خطوط جريان در اطر - ٤شكل 
  همراه با مكش(ب)

  

الف

 ب

 با همراه و) الف(مكش بدون حالت در لندريس اطراف در فشار كانتور - ٥شكل 
  )ب(مكش

  

، كانتورهاي فشار در حالتهاي كنترل شده با مكش و ٥شكل در 
كه در حالت بدون مكش ديده  ريزش گردابهشود.  بدون كنترل ديده مي

شود، در حالت  بب ايجاد ارتعاشات و نوسانات در سيلندر ميشده و س
سيلندر همراه با مكش از بين رفته است. همچنين فشار دنباله در حالت 

افزايش يافته است. در ادامه تغييرات ضريب  ٥شكل با اعمال مكش در 
 اين در آمده بدست جارائه شده است. نتاي ٣جدولدولجپسا مطابق 

 افزايش لزج پساي ضريب سطح، از جريان مكش با ميدهد، نشان بخش
 نزديكي در سرعت گراديان افزايش به توجه با پسا افزايش اين. يابد مي

 با هاي اليه جايگزيني و سطح كمتر مومنتوم با هاي اليه مكش و سطح
  .باشد مي برشي تنش افزايش نتيجه در و بيشتر مومنتوم

  

تغييرات ضريب پسا با استفاده از روش كنترلي - ٣ دولج  
درصد 
كاهش 

  پساي كل

ضريب 
پساي 

  كل

ضريب 
پساي 
  فشاري

ضريب 
  لزجپساي 

  نمونه حل

سرعت   ٠٤٤/٠  ٢٤٠/٠  ٢٨٥/٠  %٥٥
مكش 

متر  ٠٦/٨
  بر ثانيه

بدون   ٠٢٨/٠  ٦١٢/٠  ٦٤٠/٠  - 
  مكش

  

  

 جدايش جريان نتيجه شيب نامطلوب فشار در نواحي پشت سيلندر
باشد. با جدايش جريان از روي سطح، پساي فشاري به شدت  مي

هاي با مومنتوم ضعيف نزديك  يابد. از طرف ديگر مكش اليه افزايش مي
سطح، با اصالح منحني سرعت در نزديكي اليه مرزي، باعث تعويق 

شود. در نتيجه با مكش جريان از سطح، جدايش به نواحي  جدايش مي
يابد. اين  ده و ضريب پساي فشاري كاهش ميتر تعويق پيدا كر پايين

كاهش پساي فشاري مطابق شكل، ناشي از كاهش ناحيه كم فشار 
 جمعباشد. در نهايت از  ها در ناحيه پشت سيلندر مي ناشي از گردابه

اين دو پسا، با استفاده از اين روش كنترلي، ضريب پساي كل تا حدود 
  يابد. درصد كاهش مي ٥٥

ش كنترلي به پارامترهاي مختلفي وابسته است. اثر بخشي اين رو
برخي از اين پارامترها وابسته به هندسه و برخي ديگر وابسته به ويژگي 

توان به محل قرارگيري حفره  باشد. از جمله اين پارامترها مي جريان مي
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مكش، عرض حفره مكش و شدت مكش اشاره كرد. در اين بخش، با 
بهينه براي كنترل جريان و ميزان تاثير   بررسي اين پارامترها، حالتهاي

  شود.  اين نوع روش كنترل بررسي مي
  

  سرعت مكش پارامتريمطالعه  - ٣
سرعت مكش، پارامترهاي حل با توجه  پارامتريبه منظور مطالعه 

باشد. در اين  مي ٤جدول  نمونه حل عددي انجام شده، مطابق ٤به 
تغيير تاثير  ،رهعرض حفره و محل حف در نظر گرفتنبخش با ثابت 

  گيرد. روش كنترلي مورد بررسي قرار ميكارايي بر  سرعت و فشار مكش
  
  

  سرعت مكش پارامتريپارامترهاي هندسي در مطالعه  - ٤جدول 
محل 
  حفره

  (درجه)

عرض 
  حفره

  (ميليمتر)

سرعت 
  مكش

(متر بر 
  ثانيه)

فشار 
  مكش

  (پاسكال)

نمونه 
  حل

١ ٥٠  ٣٥/٤  ٣   ٩٠  

٢  ١٠٠  ٠٦/٨  ٣  ٩٠  

٣  ١٥٠  ٠٣/١٢  ٣  ٩٠  

٤  ٢٠٠  ٧/١٦  ٣  ٩٠  

  ٥  بدون مكش
 

  
، محل قرارگيري حفره مكش و سرعت مكش هر حفره ٦شكل در 

نشان داده شده است. نتايج تغييرات ضريب پسا در اين حالت مطابق 
  باشد مي ٥جدول 

 
سرعت مكش(بر  پارامترينمونه هاي مورد بررسي در مطالعه  - ٦شكل 

  )m/sحسب 
  

  

  سرعت مكش پارامتريات ضريب پسا در مطالعه تغيير - ٥ جدول
درصد 
كاهش 
پساي 

  كل

ضريب 
پساي 

  كل

ضريب 
پساي 
  فشاري

ضريب 
پساي 

  لزج

سرعت 
  مكش

(متر بر 
  ثانيه)

نمونه 
  حل

١  ٣٥/٤  ٠٢٩/٠  ٤٦٦/٠  ٤٩٥/٠  %٢٩  
٢  ٠٦/٨  ٠٤٤/٠  ٢٤٠/٠  ٢٨٥/٠  %٥٥  
٣  ٠٣/١٢  ٠٥/٠  ٢٢٠/٠  ١٢٠/٠  %٨١  
٤  ٧/١٦  ٠٥٦/٠  ٢١٠/٠  ٠٧٧/٠  %٨٧  

بدون   ٠٢٨/٠  ٦١٢/٠  ٦٤٠/٠  - 
  مكش

٥  

حاصل از تغييرات ضريب پسا در سرعتهاي نتايج بدست آمده 
دهد با افزايش شدت مكش، ضريب  نشان مي ٥مختلف مكش در جدول 

يابد، اين افزايش پسا با توجه به افزايش گراديان  افزايش مي لزجپساي 
هاي با مومنتوم كمتر سطح و  سرعت در نزديكي سطح و مكش اليه

  باشد.  هاي با مومنتوم بيشتر مي جايگزيني اليه
جدايش جريان نتيجه شيب نامطلوب فشار در نواحي پشت سيلندر 

باشد. با جدايش جريان از روي سطح پساي فشاري به شدت افزايش  مي
هاي با مومنتوم ضعيف نزديك سطح،  يابد. از طرف ديگر مكش اليه مي

منحني سرعت در نزديكي اليه مرزي باعث تعويق جدايش با اصالح 
شود. در نتيجه با مكش بيشتر جريان از سطح، جدايش به نواحي  مي

يابد.  تر تعويق پيدا كرده و ضريب پساي فشاري بيشتر كاهش مي پايين
، ناشي از كاهش ناحيه كم فشار ناشي از اين كاهش پساي فشاري

نيز مشاهده  ٥شكل  باشد كه در ميها در ناحيه پشت سيلندر  گردابه
اين دو پسا، با استفاده از اين روش كنترلي  جمعشد. در نهايت از 

  يابد. درصد كاهش مي ٨٧ضريب پساي كل تا حدود 
هاي مكش مختلف  براي سرعتكانتور سرعت و خطوط جريان 

باشد. مكش سبب شده است تا خطوط جريان از  مي ٧شكل مطابق 
بدون مكش خارج شود و به صورت هموارتري حالت مواج در حالت 

درآيند. افزايش سرعت مكش نقش زيادي در كاهش ناپايايي دنباله و 
 هاي دنباله و افزايش فشار دنباله دارد. اندازه گردابه

  

  
  متر بر ثانيه ٠٦/٨=  سرعت مكش

  

  
  بدون مكش

 

  متر بر ثانيه ٣٥/٤=  مكش سرعت
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  متر بر ثانيه ٧/١٦=  سرعت مكش

 شدت پارامتري مطالعه(  خطوط جريان و كانتور سرعت - ٧ شكل
)مكش  

  

ها (كه باعث اثرات نامطلوبي چون  ، ريزش گردابه ٧شكل با توجه به
باشد) با افزايش شدت مكش از بين رفته و  تحميل ناپايداري به سيستم مي

چسبد. اين  شود و به ناحيه پشت سيلندر مي ناحيه جدايش كوچكتر مي
شود كه  ن ناحيه ناپايدار جدايش، باعث كاهش ضريب پسا ميكوچكتر شد

 در نتايج نشان داده شد.  
  

  مكش عرض حفره پارامتريمطالعه  - ٤
مكش، تغيير پارامترهاي حل با حفره عرض  پارامتريبه منظور مطالعه 

  شد.انجام  جدول٦جدولنمونه حل عددي مطابق با  ٣توجه به 
  

  عرض حفره پارامتريمطالعه  -٦ جدول
محل 

  حفره(درجه)
عرض 
  حفره

  (ميليمتر)

سرعت 
  مكش

(متر بر 
  ثانيه)

فشار 
  مكش

  (پاسكال)

نمو
  نه حل

١ ١٠٠  ٠٦/٨  ٥/١   ٩٠  

٢  ١٠٠  ٠٦/٨  ٣  ٩٠  

٣  ١٠٠  ٠٦/٨  ٦  ٩٠  

  ٤  بدون مكش

  
محل قرارگيري حفره مكش و عرض هر حفره نشان  ٨شكل در 

  داده شده است.
 

  
عرض حفره  پارامترينمونه هاي مورد بررسي در مطالعه  -٨شكل 

  مكش

هاي  براي عرض حفرهاين حالت نتايج تغييرات ضريب پسا در 
 افزايش با دهد مي نشانده است. نتايج ارائه ش ٧ مختلف در جدول

 ٦ مكش عرض در افزايش اين. يابد مي افزايش پسا ضرايب مكش، عرض
 مكش بدون نمونه نسبت به پسا ضريب شافزاي باعث حتي ميليمتر،

 در. برد مي سوال زير را كنترلي روش اين اثربخشي عمال و شود مي
 وجود با پسا، ضريب درصدي ٩٧ كاهش ميليمتر، ٥/١ مكش عرض
 اين در فشار كانتورهاي به توجه با اما است داشته خوبي اثر ظاهرا اينكه
 و است نرفته نبي از كامل طور به ها گردابهريزش  مكش، عرض

 فشار كم شكل اي گردابه شود، ناحيه ديده مي ٩شكل  در كه همانطور
 حل اين در بنابراين. است مانده باقي همچنان سيلندر پشت در

 حدود تا كه است ميليمتر ٣ مكش عرض در حالت بهترين پارامتري
 طور به نيز ها ريزش گردابه آن كنار در و داده كاهش را پسا درصد ٥٥

 و عرض افزايش با ،لزج پساي ضريب مورد در. است رفته بين از كامل
  .يابد مي افزايش لزج پساي ضريب سيلندر، روي مكش سطح

  
  عرض مكش پارامتريتغييرات ضريب پسا در مطالعه  -٧ جدول

  

درصد 
كاهش 
پساي 

  كل

ضريب 
پساي 

  كل

ضريب 
پساي 
  فشاري

ضريب 
پساي 

  لزج

عرض 
  مكش

(ميلي 
  متر)

نمونه 
  حل

١  ٥/١  ٠٠٢٤/٠  ٠١٤٥/٠  ٠١٦/٠  %٩٧  

٢  ٣  ٠٤٤/٠  ٢٤٠/٠  ٢٨٥/٠  %٥٥  

%٣  ٦  ١٢٣/٠  ٩١٨/٠  ٠٤٢/١   - ٣٨/٠  

 -  
٠٢٨/٠  ٦١٢/٠  ٦٤٠/٠  

بدون 
  مكش

٤  

  
به دليل وجود نقطه سكون در ناحيه جلوي سيلندر، ناحيه 

با رنگ قرمز مشخص است)  ٩شكل (در  ي در جلوي سيلندرپرفشار
فشاري از اختالف فشار در دو  ايپسشود. با توجه به اينكه  ايجاد مي

فشاري با افزايش فشار در  پسايشود، بنابراين  طرف سيلندر ايجاد مي
  يابد. ناحيه پشت سيلندر كاهش مي

در ناحيه با كاهش ناحيه كم فشار  mm٥/١در حالت عرض مكش 
رنگ مشخص است) با رنگ آبي پرشكل ٩شكل (در  پشت سيلندر

 يابد. فشاري بيشتر كاهش مي پساينسبت به عرضهاي ديگر مكش، 
 باعث كه( كارمن فون هاي گردابه ريزش ،٩شكل  همچنين با توجه به

 اين با نيز) باشد مي سيستم به ناپايداري تحميل چون نامطلوبي اثرات
  .رود مي بين از كنترلي روش
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  mm٣عرض مكش =

  
  بدون مكش

  
  mm٥/١ض مكش = عر

  
  mm٦عرض مكش = 

  عرض مكش) پارامتريكانتور فشار ( مطالعه  -٩شكل 
  

  مكش حفره وقعيتم پارامتريمطالعه  - ٥
موقعيت  ٣مكش، تاثير حفره موقعيت  پارامتريبه منظور مطالعه 

مورد  جدول ٨جدول قرارگيري حفره مطابق با مشخصات ذكر شده در 
مكش با  حفره قرارگيري محل ١٠شكل  مطالعه عددي قرار گرفت. در

  .است شده داده نشان توجه به جهت جريان آزاد از چپ به راست،
  

محل  پارامتريپارامترهاي هندسي در مطالعه  - ٨جدول 
  حفره

  محل حفره
  (درجه)

عرض 
  حفره

  (ميليمتر)

  سرعت مكش
  (متر بر ثانيه)

  فشار مكش
  (پاسكال)

نه نمو
  حل

١ ١٠٠  ٠٦/٨  ٣   ٣٠  
٢  ١٠٠  ٠٦/٨  ٣  ٦٠  
٣  ١٠٠  ٠٦/٨  ٣  ٩٠  

  ٤  بدون مكش
  

 
محل حفره  پارامترينمونه هاي مورد بررسي در مطالعه  - ١٠شكل 

  مكش

  
باشد.  مي ٩نتايج تغييرات ضريب پسا در اين حالت مطابق جدول

دهد، با تغيير محل مكش از  نتايج بدست آمده در اين بخش نشان مي
ريزش درجه، با توجه به اينكه شروع  ٣٠درجه تا زواياي  ٩٠يه زاو

از نواحي پايين تر است، اين دنباله ها و به طبع اثرات ناپايايي  ها گردابه
يابد. از طرف ديگر با توجه به اينكه  ناشي از آن به شدت كاهش مي

درجه اتفاق افتاده و  ٣٠جدايش شديد در نواحي پايين و حوالي زواياي 
شود، مكش جريان در حوالي  ر به افزايش شديد ضريب فشار ميمنج

اين زاويه، اثرات جدايش را بيشتر كاهش داده و ضريب پساي فشاري را 
سازي جريان  نتايج شبيهدهد. بنابراين در بررسي  به شدت كاهش مي

 ، بهترين حالتمختلف مكش هايموقعيت اطراف استوانه در شرايط
. الزم به ذكر است ه استداافت درجه اتفاق  ٣٠در زاويه  كنترل جريان

درجه با توجه به اينكه اين  ٩٠درجه و بيشتر از  ٣٠در زواياي كمتر از 
ها و ناحيه شروع جدايش  زوايا در خارج از محدوده شروع ريزش گردابه

  جريان قرار دارند، هيچگونه اثر مثبتي مشاهده نشد. 
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  محل حفره پارامتري تغييرات ضريب پسا در مطالعه -٩جدول 
درصد 
كاهش 
پساي 

  كل

ضريب 
پساي 

  كل

ضريب 
پساي 
  فشاري

ضريب 
پساي 

  لزج

محل 
  حفره

  (درجه)

نمونه 
  حل

١  ٣٠  ٠٠٣٧/٠  ١٠٠/٠  ١٣٧/٠  %٧٨  

%٢  ٦٠  ٠١٦/٠  ٢٠٤/٠  ٢٢٠/٠  ٦٥  

٣  ٩٠  ٠٤٤/٠  ٢٤٠/٠  ٢٨٥/٠  %٥٥  

-  ٠٢٨/٠  ٦١٢/٠  ٦٤٠/٠  
بدون 
  مكش

٤  

  
ار در نواحي پشت سيلندر جدايش جريان نتيجه شيب نامطلوب فش

باشد. با جدايش جريان از روي سطح، پساي فشاري به شدت  مي
هاي با مومنتوم ضعيف نزديك  يابد. از طرف ديگر مكش اليه افزايش مي

سطح، با اصالح منحني سرعت در نزديكي اليه مرزي باعث تعويق 
شود. در نتيجه با مكش بيشتر جريان از سطح، جدايش به  جدايش مي

تر تعويق پيدا كرده و ضريب پساي فشاري بيشتر كاهش  واحي پايينن
، ناشي از كاهش ١١شكل يابد. اين كاهش پساي فشاري مطابق  مي

  باشد. ها در ناحيه پشت سيلندر مي ناحيه كم فشار ناشي از گردابه
  

هاي مختلف مكش بر كانتور سرعت و خطوط جريان، در  تاثير محل
، در حالت مكش ها شكلست. با توجه به اين نشان داده شده ا ١٢شكل 

خطوط جريان كه حالت شكل يك موج است و عامل ايجاد ناحيه 
نوساني در دنباله است، از بين رفته و همچنين ناحيه دنباله و حباب آن 

 ٣٠درجه كوچكتر شده و در زاويه مكش  ٦٠و  ٩٠در زواياي مكش 
  درجه حباب دنباله تقريبا از بين رفته است.

  

  
  درجه ٩٠محل مكش = زاويه 

  
  بدون مكش

  
  درجه ٣٠محل مكش = زاويه 

  
  درجه ٦٠محل مكش = زاويه 

  محل مكش) پارامتريكانتور فشار ( مطالعه  - ١١شكل 

  

  
  درجه ٩٠محل مكش = زاويه 
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  بدون مكش

  درجه ٣٠محل مكش = زاويه 

  

  درجه ٦٠محل مكش = زاويه 
  محل مكش) پارامتري( مطالعه  ريانخطوط ج - ١٢شكل 

  

  گيري  نتيجه - ٦
اي  ، تاثير مكش جريان بر روي يك سيلندر استوانهاين پژوهشدر 

بدون پس از مقايسه با حالت در جريان مادون صوت بررسي شد و 
  .نتايج زير حاصل شد. ،مكش

با در نظر گرفتن مكش، نتايج  سيلندردر بررسي جريان ناپايا حول 
طباق مناسب نتايج تجربي و حل عددي را براي جريان بدست آمده ان

 ها ريزش گردابههمراه با مكش نشان داد و مشاهده كانتورها نشان داد 
كه سبب ايجاد ارتعاشات مخرب و تحميل ناپايداري در سيلندر 

مكش از بين رفته است. در اين حالت همچنين اعمال شود، با  مي
زايش و به طور كلي پساي اف لزجضريب پساي فشاري كاهش، پساي 

درصد كاهش يافت. با مكش جريان از سطح، ضريب  ٥٥كل، در حدود 
اين افزايش پسا با توجه به افزايش گراديان  .يابد افزايش مي لزجپساي 

هاي با مومنتوم كمتر سطح و  سرعت در نزديكي سطح و مكش اليه
ريان از روي با جدايش ج. باشد هاي با مومنتوم بيشتر مي جايگزيني اليه

يابد. از طرف ديگر مكش  سطح، پساي فشاري به شدت افزايش مي

هاي با مومنتوم ضعيف نزديك سطح، با اصالح منحني سرعت در  اليه
شود. در نتيجه با مكش  نزديكي اليه مرزي باعث تعويق جدايش مي

تر تعويق پيدا كرده و ضريب  جريان از سطح، جدايش به نواحي پايين
  يابد.  كاهش ميپساي فشاري 

ها در اين كار پژوهشي نشان داد، اثر بخشي اين روش  بررسي
كنترلي به پارامترهاي مختلفي وابسته است. برخي از اين پارامترها 

باشند. در  وابسته به هندسه و برخي ديگر وابسته به ويژگي جريان مي
اين كار پژوهشي با بررسي اين پارامترها  پارامتريبخش مطالعه 

بهينه براي كنترل جريان و ميزان تاثير اين نوع روش كنترل   هاي حالت
توان به محل قرارگيري حفره  بررسي شد. از جمله اين پارامترها مي

با ثابت قراردادن  مكش، عرض حفره مكش و شدت مكش اشاره كرد.
، ٣٥/٤چهار سرعت  در سرعت مكشتاثير تمام متغيرهاي كنترلي، 

بر ثانيه مورد بررسي قرار گرفت. با بررسي  متر ٧/١٦و  ٠٣/١٢، ٠٦/٨
حالت ترين  بهينه ،ها ريزش گردابهكاهش پسا و اثرات ناپايايي ناشي از 

 درصد ٨٧پساي كاهش با باشد كه  متر بر ثانيه مي ٧/١٦سرعت مكش 
 .است همراه

، با ثابت مكشعرض حفره موقعيت  پارامتريدر بخش مطالعه 
سه حفره با كنترل جريان توسط لي، قراردادن تمام متغيرهاي كنتر

متر مورد بررسي قرار گرفت. در اين بخش  ميلي ٦و  ٣، ٥/١ هاي عرض
ريزش ترين حالت با بررسي كاهش پسا و اثرات ناپايايي ناشي از  بهينه

  درصد بود. ٥٥متر با كاهش پساي  ميلي ٣، حالت عرض ها گردابه
ثابت قراردادن  ، بامكشحفره موقعيت  پارامتريدر بخش مطالعه 

درجه مورد  ٩٠و  ٦٠، ٣٠تمام متغيرهاي كنترلي، سه محل با زاويه، 
ترين حالت با بررسي كاهش پسا  بررسي قرار گرفت. در اين بخش بهينه

درجه با  ٣٠، حالت زاويه مكش ها ريزش گردابهو اثرات ناپايايي ناشي از 
  درصد بود. ٧٨كاهش پساي 

ل جمع آثار با توجه به غيرخطي در نهايت الزم به ذكر است، اص
توان با قاطعيت گفت  بودن معادالت جريان سيال، حاكم نبوده و نمي

ترين حالت در اين روش  كه با تركيب اين پارامترهاي بهينه، بهينه
آيد، بنابراين با بررسي كاربرد مورد نظر از اين روش  كنترلي بدست مي

ي چند متغيره را براي ساز توان در مطالعات آتي بهينه كنترلي، مي
  كاهش ناپايايي مورد مطالعه قرار داد.
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