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بررسی عددی جریان الیهای حول دو استوانه بیضوی با آرایشهای
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چکیده
در این مقاله جریان دوبعدی آرام حول دو استوانه بیضوی داخل یک کانال با آرایشهای مختلف بهطور عددی با استفاده از روش شبکه بولتزمن در
 برای مدلسازی شرط عدم لغزش در مرز منحنی جامد از یک شرط مرزی منحنی مرتبه دوم استفاده شده.اعداد رینولدز مختلف بررسی شده است
،  طبدی ایدن نتدای. روش عددی به همراه شرایط مرزی بهکار رفته در شبیه سازی جریان حول یک استوانه دایروی صحتسنجی شدده اسدت.است
، البته.استوانه اول با توجه به موقعیتش در برابر جریان در آرایش ردیفی بیشترین مقدار نیروی پسا و در آرایش درکنارهم کمترین مقدار آن را دارد
 برخالف جریان دائم که در آن بیشترین مقدار نیدروی بدرآ در آرایدش.استوانه دوم به دلیل تاثیرپذیری از استوانه اول دارای رفتار پیچیدهتری است
 در جریان غیردائم به دلیل ریزش گردابهها و اثرات تداخلی ناشی از وجود گردابهها در آرایش جابجاشده مقدار،درکنارهم بر استوانهها وارد میشود
 عدد اشتروهال در آرایش ردیفی از آرایش جابجاشده بیشتر بوده و در آرایدش درکندارهم، در ضمن.نیروی برآی بیشتری بر استوانهها وارد می شود
.ریزش گردابه مشاهده نشد
 روش شبکه بولتزمن، آرایش درکنارهم، آرایش جابجاشده، آرایش ردیفی، استوانه بیضوی:واژههاي کليدي
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ABSTRACT
In this paper, a two-dimensional laminar flow over two elliptical cylinders with different arrangements, confined in a
channel is numerically investigated, using lattice Boltzmann method (LBM) for different Reynolds numbers. A second
order curved boundary condition used for the no-slip boundary condition at the solid curved boundaries. The results
were validated for flow past a single circular cylinder. According to the results, the first cylinder has maximum drag
force in tandem arrangement, but it has minimum value of drag in the side-by-side configuration. Of course, the second
cylinder has more complicated behavior, being in the wake of the first one. In steady flows, the lift force is maximal in
the side-by-side arrangement, while in unsteady flow, it is maximal in staggered arrangement, due to vortex shedding
and the dominance of wake interference effects. The Strouhal number in tandem arrangement is greater than that of
staggered arrangement and no vortices is shed in side-by-side arrangement.

Keywords: Elliptical Cylinder, Tandem Arrangement, Staggered Arrangement, Side-by-Side Arrangement, Lattice
Boltzmann Method (LBM)
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 -1مقدمه
محققان زیادی به طور عددی و تجربی به مطالعه جریاان واو
استوانههایی با مقاطع مختلف پرداختاهاناد ،زیارا ایاو مو او
کاربرد وسيع و متداولی در بسياری از مساال مهندسای مانناد
مبد های ورارتی ،خطوط انتقا نيرو ،ساختمانها ،ساازههاای
ساولی و دودکا هاای نانعتی داردز زدراکاووی  ]1جریاان
وااو دو اسااتوانه دایااروی بااا ياادمانهااای مختلااف شااام
درکنارهم ،1ردیفی 2و جابجاشده 3را دراعداد رینولدز باال به طور
تجربی مورد بررسی قرار دادز او براساس نساب فاناله بایبعاد
بيو دو استوانه ،سه رژیم جریان مختلف مشاهده کردز
سورماس و همكاران  ]2نيز جریاان آرا واو دو اساتوانه
دایروی با آرای های ردیفی و درکنارهم را باا اساتفاده از رو
شبكه بولتزمو شابيهساازی کردنادز آنهاا یاك رژیام انتقاالی
باود ،مشااهده
هنگامی که فانله بيو اساتوانههاا کمتار از
کردندز
کوندو و ماتسوکوما  ]3جریان وو دو استوانه ردیفی را در
باا
برای نسب فوانا
عدد رینولدز
استفاده از رو المان محدود سهبعادی بادساوی مرتباه ساو
بررسی نمودندز آنها در دیاگرا زمانی ریب دراگ متوسط در
یك نسب فانله بیبعد مشاخ بايو دو اساتوانه یاك ت ييار
ناگهانی مشاهده کردندز همچنيو ،نشان دادند که نتایج وانا
از رو عددی مورد استفاده با نتایج تجربی به خوبی ساازگاری
داردز
اکبری و پرایس  ]8با و عددی معادالت ناویر -استوکس
بااه رو

گردابااه عااددی 8جریااان وااو دو اسااتوانه دایااروی

جابجاشده را به ازای نسب فوان مختلف
عدد رینولدز

در

مد ساازی کردنادز آنهاا پانج رژیام

جریان مختلف بساته باه آرایا

هندسای اساتوانههاا گازار

نمودندز
5

کارمو و من ينی  ]5رو المان طيفی را برای شبيهسازی
جریانهای دوبعدی و سهبعدی وو دو استوانه دایروی ردیفای
بااه کااار بردناادز آنهااا جریااان را در محاادوده اعااداد رینولاادز
برای نسب فوان بیبعد بايو  1/5تاا  4در
1- Side-by-side
2- Tandem
3- Staggered
4- Vortex Method
5- Spectral Element Method

اعداد اشتروها مختلف مورد بررسی قرار دادندز همچنيو ،آناان
 ،هنگاامی کاه سااختارهای
گزار کردند که بارای
سهبعدی گردابهای در جریان وجود دارد ،شيبهساازی دوبعادی
قادر به پي بينی درس مقادیر رایب پسا نيس ز
اگراو و همكاران  ]6جریان آرا وو دو استوانه مكعبای
بااا آرای ا درکنااارهم را بااا اسااتفاده از رو شاابكه بااولتزمو
شبيهسازی کردند و اثرات ت يير پارامتر بایبعاد فاناله را روی
جریان بررسی نمودندز آنها رژیمهای جریان مختلفای در عادد
به ازای نسب های مختلاف فاناله مشااهده
رینولدز
کردندز
سامنر و همكاران  ]7پدیاده ریاز گرداباه از دو اساتوانه
دایروی جابجا شده را در اعداد رینولدز باال برای نساب فوانا
به طور تجربی مورد مطالعه قرار دادندز ایشان
الگوی جریاانی مشاابه جریاان
در فوان نزدیك
وو یك استوانه مشاهده کردند و عدد اشتروها یكسانی برای
ایو دو هندسه بهدس آوردندز برای فوان متوسط ،ایشاان دو
 ،عاادد
عاادد اشااتروها و باارای فواناا باازرگ
اشتروها مشابه به استوانه را گزار کردندز
سينگها و ساينهاماهااترا  ]4رو وجام محادود امنی
مرتبه دو را برای شبيهسازی جریان وو دو اساتوانه دایاروی
و برای نسب
ردیفی در محدوده اعداد رینولدز
به کار بردندز آنها مشاهده نمودند که
فوان
6
ریب پسای متوسط وارد بر استوانه او در جریانهای دالم و
غيردالم 7بيشاتر از اریب پساای وارد بار اساتوانه دو اسا ز
همچنيو نتيجه گرفتند که در فوان دورتر ،استوانه او تحا
تاثير اثرات تداخ ناشی از وجود دو استوانه قرار ندارد و اثار آن
بر استوانه دو کمتر میشود (اما از بيو نمیرود)ز
موسی و همكااران  ]1جریاان دوبعادی واو دو اساتوانه
و نساب فوانا
دایروی ردیفی را در عدد رینولادز
بااا اسااتفاده از رو شاابكه بااولتزمو بااا مااد
ندگانه شبيهسازی نمودندز آناان بياان کردناد
برخورد آرام
که گردابهها با فرکانس یكسانی از دو استوانه ریز میکنندز
نعمتی و همكاران  ]11با استفاده از رو شبكه باولتزمو،
و نسب فوانا مختلاف را در
اثرات ت يير سرع زاویهای
بار جریاان واو دو اساتوانه دایاروی
عدد رینولدز

6- Steady
7- Unsteady

بررسی عددی جریان سيا وو دو استوانه بيضوی با آرای های مختلف داخ …

رخان ردیفی بررسی کردندز آنها بيان نمودند که باا افازای
ساارع زاویااهای بااه مقااداری بيشااتر از یااك مقاادار بحراناای،
خصونيات جریان از پردیودیك به دالم ت يير مییابدز
عبدالهی و عاطفی  ]11جریان آرا وو یك ماانع مربعای
را با استفاده از رو شبكه بولتزمو شبيهساازی کردنادز آنهاا
هار رژیم جریان مختلف وابسته به عدد رینولدز گزار کارده
و بيان نمودند که در جریان دالم با افزای عدد رینولادز طاو
گردابههای تشكي شده به طور خطی افزای یافته و رابطاهای
نيز برای تخميو طو گردابهها بر وسب رینولدز اراله نمودندز
وکي و گریو  ]12با استفاده از رو وجم محدود جریان
دوبعدی وو دو استوانه ردیفی را در محادوده اعاداد رینولادز
باارای نسااب فوان ا مختلااف
شاابيهسااازی کردناادز آنهااا باارای اعااداد رینولاادز پااایيو
 ،در تمااامی فوان ا  ،جریااان باادون جاادای را
مشاهده نمودند و در اعداد رینولدز بااالتر ،هاار رژیام جریاان
مختلف گزار کردندز
قدیری دهكردی و همكاران  ]13جریاانهاای آرا (بارای
) و آشاافته (در عاادد رینولاادز
و
اعااداد رینولاادز
) وو دو استوانه دایروی ردیفی را در نساب
فوان مختلاف باا اساتفاده از رو وجام محادود در آرایا
ردیفی بررسی کردندز نتایج آنان دو الگوی جریان کامالً متفاوت
در دو جریان آرا و آشفته را نشان دادز
توجه شود که جریان وو استوانههای بيضوی کمتر ماورد
بررسی قرار گرفته اس ز پات  ]18به طور عددی جریان واو
یاااك اساااتوانه بيضاااوی را در زوایاااای وملاااه مختلاااف
𝜃 در اعداد رینولدز پایيو بررسای کاردز او
𝜃 در اعاداد
گردابههای فاون کاارمو را در زوایاای
مشاهده نمودز
و
رینولدز
1
فاروق و همكاران  ]15اثر نسب منظری بار روی جریاان
وو یك استوانه بيضاوی نامحادود را باا اساتفاده از نار افازار
مطالعه کردندز آنهاا نتيجاه
فلون  2در عدد رینولدز
گرفتند که اندازه دنباله 3و ریب پسا با افزای نسب منظاری
افزای مییابدز هم نيو ،آنها یك رابطه برای بيان نسب بيو
طو دنباله و ریب پسا با نسب منظری اراله کردندز
طيبی رهنی و همكاران  ]16با استفاده از رو شبكه
بولتزمو جریان وو یك استوانه بيضوی محدود در کانا را در
1- Aspect Ratio
2- FLUENT
3- Wake
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 ،در محدوده اعداد رینولدز
𝜃
زوایای برخورد مختلف
 ،برای نسب های منظری مختلف
متفاوت
شبيهسازی نمودندز آنها اثرات ایو پارامترها را بر خصونيات
جریان و همچنيو رایب پسا و برآ به طور مفص بررسی
کردندز
 ] 17به طور عددی و تجربی نحوه انتقا ورارت
بربي
اجبا ری و خصونيات جریان آشفته وو هار استوانه بيضوی
را در آرای جابجا شده بررسی کردز استوانههای بيضوی مورد
و در زاویه ومله نفر
مطالعه دارای نسب منظری
نسب به جریان قرار داشتندز نتایج بدس آمده توسط وی
 ،عدد ناسل
نشان داد که در عدد رینولدز
متوسط استوانهها در آرای جابجاشده هارتایی کمتر از مقدار
آن در آرای جابجاشده سهتایی اس و در اعداد رینولدز
 ،استوانهها در آرای جابجاشده هارتایی مقادیر
ناسل متوسط باالتری نسب به استوانهها درآرای جابجاشده
سهتایی دارندز
نجات و همكاران  ]14با استفاده از یك رو وجم
محدود مرتبه دو نحوه انتقا ورارت و جریان سيا
غيرنيوتنی دوبعدی تراکمناپذیر وو دو استوانه بيضوی ردیفی
،
،
را برای شرایط
(توان سيا غيرنيوتنی) و
،
مطالعه کردندز
طيبی رهنی و همكاران  ]11جریان آرا وو دو استوانه
بيضوی ردیفی را به ازای نسب فوان مختلف
بررسی کردندز آنها رو شبكه بولتزمو را به همراه شرایط
مرزی منحنی برای مد سازی جریان به کار برده و برای
نح سنجی ،جریان وو استوانه دایروی را مد سازی کرده و
نشان دادند که نتایج به خوبی با نتایج موجود همخوانی داردز
آنها بيان کردند که در اعداد رینولدز پایيو ،نيروهای پسای
وارد بر دو استوانه همفاز هستند ،در والی که در عدد رینولدز
به دلي وجود ریز گردابه در فاز مخالف هستندز
در ایو تحقيق ،رو شبكه بولتزمو به همراه شرایط مرزی
منحنی مرتبه دو برای شبيهسازی جریان دوبعدی وو دو
استوانه بيضوی درون کانا در آرای های مختلف ،شام ردیفی،
درکنارهم و جابجاشده بهکاررفته اس ز اثرات عدد رینولدز و
يدمانهای مختلف استوانهها بر خصونيات جریان به دق
مورد بررسی قرار گرفته اس ز
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 -2روش شبکه بولتزمن
رو شبكه بولتزمو یك رو محاسباتی نسبتاً جدید اس که
می تواند به طور نسبتاً دقيق رفتار ماکروسكوپيك سيا را با
استفاده از مد های ميكروسكوپيك شبيهسازی نماید ]21ز
رو های عددی معمو بر مبنای و معادالت پيوسته
ماکروسكوپيك بهوجود آمدهاند ،در والی که رو شبكه
بولتزمو بر اساس مد های ميكروسكوپيك و معادالت جنبشی
مزوسكوپيك استوار اس ز رو شبكه بولتزمو خصونيات
خوب رو دیناميك مولكولی شام  ،تصویر فيزیكی وا ح،
بيان ساده شرایط مرزی و الگوریتمهای کامالً موازی را در بر
میگيرد ]21ز
معادله شبكه بولتزمو از معادله پيوسته بولتزمو بدس
میآیدز معادله پيوسته بولتزمو با تقریب  BGKبه نورت زیر
بيان میشود
()1

سا  1112توسط کيان و همكاران  ]23اراله شد و باه طاور
گسترده در و مسال دوبعادی ساياالت ماورد اساتفاده قارار
میگيردز در ایو مد  ،مكان ذرات ،محدود به گرههای شابكه و
اندازه سرع ذرات محدود به سه مقدار و جه آنهاا محادود
به هش جه و همگی دارای یك جار یكنواخا برابار یاك
واود جر شبكه (  ) 1muمیباشند (شك )1ز

𝐷2 𝑄9

f
1
 ξ .f   ( f  f ( eq ) ),
t


که در آن ξ ،سرع ذره f  f ( x, ξ , t ) ،تابع توزیع ذره در
فضای فازی پيوسته )  ( x, ξو  f eqتابع توزیع تعادلی ماکسو -
بولتزمو اس که به نورت زیر تعریف میشود
()2

 3

exp   (ξ  u)2  ,
 2



(2 / 3) D / 2

f eq 

ذره ) (

که در آن D ،بعد مكانی اس ز برای سادگی ،سرع
و سرع سيا ) (uتوسط  3RTبیبعد شدهاند و سرع
نوت با رابطه  Cs  1 / 3داده میشودز
با ایو فرض که سرع سيا در مقایسه با سرع نوت
کو ك باشد ،معادله ( )2را تا دق مرتبه دو  ،میتوان به
نورت زیر نوش ]21
()3

9
3 
 3 
exp   ξ 2  1  3(ξ . u)  (ξ . u) 2  u2  .
2
2 
 2 


D/2

)(2 / 3

f eq 

واود طو شبكه و گا زمانی در مد های شبكه بولتزمو
بهترتيب برابر  luو  tsهستندز اندازه سرع بردارهای  e1تا e4
براب ر  1 lu ts1و اندازه سرع

 f
1
   .f   ( f  f ( eq ) ).
t




در رابطه فوق f ( x, t )  f ( x, t,  ) ،تابع توزیاع مرباوط باه
اميو بردار سرع گسسته ذره   و  feq تابع توزیاع تعاادلی
مربوطه در فضای سرع گسسته هستند ]22ز مد نه سرعتی
دوبعدی شبكه بولتزمو که به ماد  D2Q9معارو اسا  ،در

بردارها ی  e5ت ا  e8برابر

 2 lu ts1اس ز مولفههای  xو  yایو بردارها برابر

0

یا

1

هستند (شك ]28 )2ز در ایو مد مقادیر  eرا از رابطه زیر
نيز میتوان بهدس آورد
e0  0,

),   1,2,3,4,

()5

),   2,4,6,8,

برای تعييو مقادیر  fبه نورت عددی ،معادله ( )1بدون
نقض قوانيو بقا با استفاده از یك سری بردارهای سرع محدود
  در فضای سرع  به شك زیر گسسته میگردد
()8

شکل ( :)1مد شبكه ]28 D2Q9ز


4


4

)), sin((  1

)), sin((  1


4


4

)e  c(cos((  1

)e  2c(cos((  1

که در آنها δx ، c  x / t ،و  δtبهترتيب اندازه شبكه
و اندازه گا زمانی میباشندز تابع توزیع تعادلی برای شبكه
 D2Q9به نورت زیر بيان میشود
3
9
3
  w [1  2 e . u  4 (e . u)2  2 u. u],
c
2c
c

()6
که
میشوند
w

) ( eq

f

رایب وزنی 1معادله فوق بوده و توسط رابطه ( )7داده

1- Weighting Factor

بررسی عددی جریان سيا وو دو استوانه بيضوی با آرای های مختلف داخ …
  ,
  ,

()7

  .

در فضای سرع گسسته شده ،گالی و سرع
نورت زیر محاسبه کرد

4 / 9,

w  1 / 9,
1 36,


را میتوان به
8

8

()4

,

 f


) (eq

f 

0
8

0

8

()1

.

e f


) (eq

e f 

1









u 

1

سرع نوت در ایو مد بهنورت  cs  c 3و فشار از
معادله وال محاسبه میشود که همانند معادله وال گاز به
نورت زیر میباشد
p  cs 2 .

()11

51
مروله انتشار
f (xi  e  t , t   t )  f (xi , t   t ),

که  fوال پس از برخورد را نشان میدهدز با ایو شيوه
جداسازی در فرآیند و  ،نياز به ذخيره همزمان
)  f (xi  e t, t   tو )  f (xi , tنمیباشدز اطالعات روی هر
گا زمانی برای شبيهسازی جریان غيردالم کافی میباشد ]22ز
در مد  D2Q9لزج سينماتيكی سيا به نورت زیر بيان
میشود
1
1
  (  ),
3
2

()13
1

2

و واود آن  lu tsدر واود شبكه اس ز برای آنکه لزج
τ

مثب باشد (تا از نظر فيزیكی معنا داشته باشد) باید
]28ز
 -1-2شرط مرزی دیواره منحنی

شکل ( :)2مولفههای  xو  yسرع در مد

D2Q9

]28ز

در رو شبكه بولتزمو ،معادله ( )8به نورت خانی گسسته
میشودز معادله کامالً گسسته شده با گا زمانی  tو گا مكانی
 ،  x  e tبه نورت زیر میباشد
()11

f ( xi  e  t , t   t )  f ( xi , t ) 
1
 [ f ( xi , t )  f(eq ) ( xi , t )],



که در آن    t ،زمان آرام بدون بعد و  xiیك نقطه در
فضای فيزیكی گسسته میباشدز به ایو معادله ،معادله گسسته
بولتزمو با تقریب  BGKگفته میشود که معموالً طی دو مروله
به نا های برخورد 1و انتشار 2به نورت زیر و میشود
()12

مروله برخورد
1
f (xi , t   t )  f (xi , t )  [f (xi , t )  f(eq) (xi , t )],



1- Collision Step
2- Streaming Step

ابتداییتریو و مرسو تریو رو برای مد سازی مرز دیواره
جامد در رو شبكه بولتزمو ،شرط مرزی برگشتی 3میباشدز
در ایو شرط مرزی طی مروله انتشار هنگامی که یك ذره به
یك دیواره یا مكان شبكه جامد میرسد ،روی مسير ورک
اوليها ت يير جه داده و برمیگرددز اگر ه ،بيان ایو شرط
بسيار ساده اس  ،اما دارای دقتی از مرتبه او بوده و یك
سرع ل زشی روی دیواره وجود داردز یكی دیگر از معایب
شرط مرزی برگشتی ایو اس که ایو شرط سطوح منحنی را
به نورت پلهپله مد میکندز ایو مشك را تا ودودی با
افزای نقاط شبكه میتوان و کرد ،اما ایو کار هزینههای
محاسباتی را باال میبرد ]21ز از ایو رو تال های زیادی برای
مد کردن دقيق مرزهای منحنی توسط محققان مختلف انجا
شده اس ز در ایو تحقيق با توجه به نتایج وان از کار انجا
شده توسط ساالری  ]25و هم نيو بيگزاده  ]26از شرط
مرزی اراله شده توسط فيلياووا و هن  ]27برای مد سازی
مرز منحنی استفاده شده اس ز مرز منحنی نشان داده شده در
شك  3را در نظر بگيریدز

xf

بيانگر گره مرزی سيا ،

xb

گره

مرزی جامد و  x wمح برخورد دیوار با بازوهای شبكه را نشان
میدهدز سرع مرزی در ایو مكان برابر  uwمیباشدز پارامتر
 به نورت زیر تعریف میشود
()18

.

x f  xw
x f  xb



3- Bounce-Back Boundary Condition
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،

برای
()14
و برای
()11

  (2  1) /  ,

ubf  (  1) u f   uw  ,

،
  (2  1) / (  1).

ubf  u f ,

 -2-2محاسبه نیرو

شکل ( :)3شبكه و مرز منحنی جامد ]24ز
با توجه به شك  ،وا ح اس که  0    1و فانله افقی و
یا عمودی بيو  xbو  x wبرای یك شبكهی مربعی برابر با
 . xمیباشدز مومنتو ذرهای که از گره سيا به سم گره
جامد ورک میکند را با  eو از سم گره جامد به سم گره
سيا را با  e  eنشان میدهيمز پس از مروله برخورد،
مقدار  fبرای گره سيا معلو میباشد ،اما برای گرهی جامد
مجهو اس ز برای پایان یافتو مروله انتشار باید داشته باشيم
f (x f  xb  e  t , t   t )  f (xb , t ).

()15

وا ح اس که مقدار )  f (xb , tباید تعييو شودز فيلياووا و
هن مقدار ایو تابع توزیع مجهو را با استفاده از یك
درونیابی خطی به نورت زیر تعييو کردند
3
e . uw ,
c2

()16

که

f (xb , t )  (1   ) f (x f , t )   f() (xb , t )  2 

) uw  u(xw , t

سرع

در دیواره و  ریب وزنی اس

که درونيابی (یا برونيابی) خطی بيو )  f (x f , tو )  f() (xb , tرا
کنتر میکندز در رابطه فوق f() (xb , t ) ،یك تابع توزیع تعادلی
مجازی اس که توسط رابطه زیر بيان میشود
()17

3
9

f() (xb , t )    (x f , t ) 1  2 e .ubf  4 (e .u f ) 2
c
2
c

3

 2 u f .u f  ,
2c


که در آن u f  u(x f , t ) ،سرع سيا نزدیك دیواره و
باید تعييو شودز باید توجه داش که ریب وزنی )  ( بستگی
به انتخاب  ubfدارد ،زیرا انتخاب آن یكتا نيس ز  ubfو  برای
مقادیر مختلف  در مرجع  ]24به نورت زیر تعييو شده
اس
u bf

در رو شبكه بولتزمو دو رو رایج برای محاسبهی نيروی
وارد بر اجسا وجود دارد رو تباد مومنتو  1و رو
انتگرا  -تن  2روی سطح جامدز رو انتگرا  -تن در
مسال سهبعدی دارای بيانی پيچيد و دشوار و برای مسال
دوبعدی یك رو پر زوم محاسباتی اس ز دروالیکه ،رو
تباد مومنتو روشی ساده ،قاب اعتماد و دارای بيانی ساده
برای مسال دو و سهبعدی میباشد ]21ز با توجه به مطالب
ذکر شده ،در ایو تحقيق از رو تباد مومنتو استفاده شده
اس ز
𝜔
𝜔و
در رو تباد مومنتو دو آرایه عددی
تعریف میشود ،به طوری که مقدار 𝜔 در گرههای سيا
𝜔
برابر نفر و در گرههای جامد برابر یك اس و مقدار
در گرههای مرزی ، x b ،برابر یك و در سایر نقاط برابر نفر
اس ز برای یك سرع داده شده  e  ، e بيانگر سرع در
جه

مخالف اس  ،یعنی،

e   e

(شك )3ز برای یك گره

xb

𝜔،
𝜔و
داخ جسم جامد با
مرزی
تباد مومنتو با همه نقاط سيا مجاور در یك گا زمانی برابر
اس با
()21

 e  t , t )][1   ( xb  e  t )].

e [ f ( x , t)  f (x
b

b

 0

نيروی ک وارد بر جسم با جمع تمامی مقادیر ت يير
مومنتو مربوط به تما گرههای داخ جسم به نورت زیر
بهدس میآید

F

()21

 e  t , t )][1   ( xb  e  t )].

  e [ f ( x , t )  f ( x

b

b

all xb  0

در رو تباد ممنتو  ،مقدار  Fپس از مروله برخورد و
به دس آوردن مقادیر  f  xb , t محاسبه میشودز تباد
ممنتو در ويو مروله جاری شدن و هنگامی که )  f ( xb , tو
1- Momentum Exchanged Method
2- Stress-Integration Method

بررسی عددی جریان سيا وو دو استوانه بيضوی با آرای های مختلف داخ …

)  f ( x f , tبه ترتيب به سم
انجا میشود ]25ز

نقاط

xf

و

xb

ورک

میکنند،

 -3-2شرط مرزی عدم لغزش در دیوارههای پایین و باال
از آنجایی که رو شبكه بولتزمو یك رو مرتبه دو در
مكان اس  ،شرایط مرزی مناسب شرایطی از دق مرتبه دو
میباشندز در ایو تحقيق برای مد سازی شرایط مرزی در
دیوارههای کانا یك شرط مرزی مرسو با دق مرتبه دو که
در سا  1116توسط زو و هی  ]31اراله گردید ،استفاده شده
اس ز ایو شرط بر پایه برگش  1توابع توزیع غيرتعادلی بنا
شده اس ز برای مثا  ،گره واقع در مجاورت دیواره پایيو کانا
را در نظر بگيرید (شك )4ز پس از انتشار ،مقادیر توابع توزیع
 f 7 ، f 4 ، f 3 ، f1 ، f 0و  f8معلو هستندز با فرض معيو
بودن مقادیر سرع های  u xو  u yروی دیواره ،میخواهيم
مقادیر توابع توزیع مجهو  f 6 ، f 5 ، f 2و مقدار گالی 
را تعييو نمایيمز
5

2

6

یا

0

جامد
8

توابع توزیع عمود بر مرز معادله سو به شك
میآید
) ( eq
) ( eq
()26
f2  f2  f4  f4 .
با استفاده از ایو رابطه در معادالت فوق ،مقادیر توابع توزیع
مجهو به شك زیر تعييو میشوند
2
f 2  f 4  u y ,
3
1
1
1
f5  f 7  ( f1  f3 )  u x  u y ,
2
2
6
1
1
1
f 6  f8  ( f1  f3 )  u x  u y .
2
2
6

()27
()24
()21

ساس ،مروله برخورد را باید برای ایو گرههای مرزی اعما
کردز یافتو مقادیر مجهو در مجاورت دیواره باال مشابه فرآیند
فوق اس ز
 -4-2شرط مرزی سرعت در ورودی کانال
در ورودی کانا پروفي سرع سهمیگون فرض میشود که
برای مد کردن آن مشابه شرط مرزی عد ل ز  ،از رو
اراله شده توسط زو و هی  ]31استفاده میشودز مرز ورودی در
 5را در نظر بگيریدز مقادیر

و

ux

uy

در مرز جریان

مشخ هستند و باید مقادیر گالی و توابع توزیع مجهو (که
در شك با خط يو مشخ شدهاند) را با استفاده از معادالت
بقا تعييو کردز

3

4

زیر بهدس

شك

س
1

53

7

2
Y

6

شکل  4توابع توزیع در مجاورت یك دیواره جامد پس از
1

مروله انتشار ]31ز
با نوشتو معادالت بقا (معادالت  4و  )1برای گره مذکور داریم
()22
f 2  f5  f6    ( f0  f1  f3  f4  f7  f8 ),
()23
f5  f6  ux  ( f1  f3  f7  f8 ),
f 2  f5  f6  u y  ( f 4  f 7  f8 ).
()28
از و همزمان معادالت ( )22و ( )28گالی به نورت زیر
بهدس میآید
()25

1
 f0  f1  f3  2( f 4  f7  f8 ).
1  uy



با توجه به ایو که هنوز سه مقدار مجهو و فقط دو معادله
مستق وجود دارد ،برای بستو سيستم نياز به یك معادله
ا افی میباشدز با نوشتو قانون برگش برای بخ غيرتعادلی،
1- Bounce-Back

X

3

𝐷2 𝑄9
8

4

7

شکل ( :)5گرههای مرزی در ورودی کانا ز
در ایو جا نيز با و عيتی مشابه با شرط مرزی سرع
دیواره جامد روبرو هستيم و لذا ،به طریق کامالً مشابه میتوان
مقادیر توابع توزیع مجهو را با استفاده از معادالت بقا و قانون
برگش برای بخ غيرتعادلی توابع توزیع عمود بر مرز را به
نورت زیر تعييو کرد
()31

f1  f1(eq )  f3  f3(eq ) .
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با استفاده از رو
زیر مشخ میشوند
()31

فوق بهراوتی مقادیر مجهو به نورت
1
 f0  f 2  f 4  2( f3  f6  f7 ),
1  ux



2
f 1  f 3  u x .
3

()32

برای ایو مساله نسب منظری 1به نورت زیر تعریف میشود
AR  b / a,

()36

که محور کو ك و محور بزرگ مقطع استوانه بيضوی
اس ز عدد رینولدز در ایو مساله به نورت زیر تعریف میشود
Re  2Ua  ,

()37
 -5-2شرط مرزی خروجی کانال
در مرزهایی که ت ييرات کمي های ماکروسكوپيك سيا کم
اس  ،میتوان از شرط گرادیان نفر استفاده کردز به طور مثا ،
اگر مرز خروجی به اندازه کافی از جسم دور باشد ،میتوان
مقادیر  fمجهو را با استفاده از شرط مرزی برونيابی تعييو
کردز بنابرایو با توجه به نا يز بودن ت ييرات پارامترهای سيا
در خروجی ،در ایو تحقيق از شرط مرزی برونیابی و و
همكاران  ]32در خروجی کانا استفاده میشودز اگر مرز
خروجی جریان در  i  Nقرار داشته باشد ،با استفاده از رو
اختال محدود با دق مرتبه دو به نورت پسرو در خروجی،
مقدار تابع توزیع مجهو را میتوان توسط مقادیر توابع توزیع
دو نقطه همسایه به نورت زیر بهدس آورد
()35

1
4 f ( N  1, j )  f ( N  2, j )  .
3

f ( N , j ) 

که در آنها U  2U (0, H 2, t ) / 3 ،سرع
اس ز رایب پسا و برآ طبق تعریف برابرند با
FL
,
U 2a

()34

هندسه ميدان جریان و شرایط مرزی در شك  6نشان داده
 0

شده اس ز فانله مراکز دو استوانه برابر  Lمیباشد و
بيانگر آرای ردیفی   90 ،آرای درکنارهم و سایر واالت
بيانگر آرای جابجا شده اس که در ایو مقاله    45مورد
بررسی قرار گرفته اس ز
u=v=0

()31

 

FL      t nx  Pn y  dS ,
n



که در آن S ،محيط دایره n ،بردار عمود بر  Sبا مولفه
جه
بر

S

محور  xو مولفه

ny

در جه

نور ت

St  Df U

 t ، xبردار مماس سرع
به

تعریف میشود ک ه  fفرکانس تشكي
به نورت زیر تعریف

میشود
La  xr  xe ,

()81
کااه  xeمولفااه  xانتهااای اسااتوانه و  xrمولفااه  xانتهااای ناويااه
جدای میباشدز
 -4صحتسنجی و تعیین شبکه حل
کد عددی نوشته شده و هم نيو مقدار

از شرایط مرزی به کار رفته ،جریان دالم و

غيردالم وو استوانه دایروی ساکو درون کانا به ترتيب در
اعداد رینولدز

u=v=0
0.15m

2.2m

شکل ( :)6هندسه و شرایط مرزی برای جریان وو دو
استوانه بيضویز

nx

در

و  t   ny , nx بردار مماس اس ز عدد اشتروها

خطای وان

0.
41m

CL 

 

FD     t n y  Pnx  dS ,
n



برای بررسی نح
Ɵ

FD
,
U 2a

CD 

و نيروهای پسا و برآ به نورت زیر تعریف میشوند

گردابههای تناوبی اس ز طو جدای

 -3تعریف مساله

متوسط در کانا

و

شبيهسازی شدهاندز برای

ایو جریان نتایج بن – مارک 2وجود دارد و میتوانيم نتایج
بهدس

آمده را با ایو نتایج مقایسه کرد ]33ز هندسه ميدان

جریان و شرایط مرزی در شك  7نشان داده شده اس ز ارتفا
کانا برابر

و قطر دایره برابر

اس ز
1- Aspect Ratio
1- Bench-Marked

بررسی عددی جریان سيا وو دو استوانه بيضوی با آرای های مختلف داخ …
U=V=0
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جدول ( :)2رایب پسا ،برآ و طو جدای

)(0,H

خ
روجی

U=V=0
0.1m

y
U=V=0

شروط مرزی مختلف و برای جریان دالم وو استوانه دایروی
ساکو درون کانا ) (Re  20ز

0.16m
0.15m

ورودی
0.15m

x

جریان برای

)(0,0

پارامتر

مطالعه
وا ر

2.2
m

شکل ( :)7هندسه ميدان جریان و شرایط مرزی برای
جریان دوبعدی وو استوانه دایروی ]33ز
برای نشان دادن عد وابستگی و به تعداد گرههای ميدان
جریان ،ابتدا مساله جریان دالم را برای تعداد گرههای مختلف
و کرده و با مقایسه نتایج با یكدیگر ،تعداد گرههای مناسب
تعييو میشودز جدو  1نتایج وان از و جریان دوبعدی
دالم وو سيلندر دایروی ساکو درون کانا با عدد رینولدز 21
نشان میدهدز با
را برای ابعاد شبكه مختلف بر وسب
یا تعداد گرههای × 65
توجه به ایو جدو برای

همانگونه که از جدو  3مشهود اس کد عددی نوشته شده
نتایج قاب قبولی با درند خطای کم را نشان میدهدز
جدول ( :)1مطالعه وابستگی و به ابعاد شبكه برای
جریان وو یك استوانه دایروی ساکو درون کانا در  Re  20ز
11

واگرا

واگرا

21
31
81
51

5/615
5/611
5/611
5/611

1/111
1/11
1/11
1/11

وداق

وداکثر

]38

]38

نسب به
مقادیر
وداق

درند خطا
نسب به
مقادیروداکثر

5/611

5/571

5/511

1/71

1/38

1/1111

1/1118

1/1111

3/45

1/11

1/1417

1/1482

1/1452

2/17

8/11

جدول ( :)3رایب پسا ماکزیمم ،برآ ماکزیمم و عدد
اشتروها برای جریان غيردالم وو استوانه دایروی ساکو
درون کانا و ) (Re  100ز
مطالعه

پارامتر

وا ر

 888دیگر نتایج وابسته به شبكه و نيس ز پارامترهای والز
اهمي در جریان دالم عبارتند از ریب پسا  ،ریب برآ
و طو جدای جریان ز مقادیر فوق به همراه مقادیر اراله
شده توسط شفر و تورک  ]33در جدو  2اراله شدهاندز ایو
جدو ها تطابق خوبی بيو نتایج کار وا ر و نتایج مرجع ]33
نشان میدهندز
برای نشان دادن توانایی کد عددی در جریانهای غيردالم
به و عددی جریان وو استوانه در اعداد رینولدز باالتر
(نسب به جریان دالم) ،پرداخته میشودز در مسال غيردالم،
رایب والز اهمي عبارتند از ریب پسا ،ریب برآ و عدد
اشتروها ز رایب پسا و برآ تابعی از زمان بوده و با توجه به
نتایج بن  -مارک ،مقادیر ماکزیمم آنها برای مقایسه با مقادیر
اراله شده توسط شفر وتورک در جدو  3اراله شده اس ز

مقادیر

مقادیر

درند خطا

مقادیر

مقادیر

درند خطا

درند خطا

وداق

وداکثر

نسب به

نسب به

مقادیر وداق

مقادیروداکثر

]38

]38

3/313

3/221

3/281

2/41

2/25

1/137

1/111

1/111

8/75

2/67

1/312

1/215

1/315

2/37

1/14

جدول ( :)4مطالعه عد وابستگی و به ابعاد شبكه برای
جریان وو یك استوانه بيضوی ساکو درون کانا در  Re  20ز
گا شبكه

اندازه شبكه
881 × 43

1/115

5/676

1/111

661 × 128

1/1133

5/611

-1/1186

441 × 165

1/1125

5/718

-1/1185

1111 × 216

1/112

5/717

-1/1152

1761 × 321

1/11125

5/711

-1/1185

برای تعييو شبكه و مناسب ،مساله را برای شبكههای
مختلف و

کرده تا پارامترهای جریان ت يير نكنندز ایو

شبكهها و رایب پسا برای جریان وو استوانه بيضوی عمود
بر

جریان )(  90

رینولدز Re  20

برای نسب

و برای نسب

منظری

AR  0.5

و عدد

در جدو  4اراله شدهاندز الز به ذکر اس که

منظری  ، AR  1استوانه به یك استوانه دایروی

تبدی میشود که نتایج مربوط به عد وابستگی نتایج به دامنه
و در جدو  1اراله گردیدز با توجه به جدو های  1و  4برای
شبكه  441 × 165نتایج وابسته به ابعاد شبكه نيس
افزای

و لذا با

تعداد فانله گرهها رایب ت يير ندانی نمیکنندز
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سرع کم جریان و اثر غالب نيروهای لزجی باعث تشكي یك
جریان متقارن و بدون جدای وو هر دو استوانه در همه
واالت می شودز با افزای عدد رینولدز ،مقدار نيروهای لزجی
کاه یافته تا ایو که در نهای در یك رینولدز خاص جدای
الیههای مرزی رخ میدهدز برای استوانههای بيضوی در مقایسه
با استوانههای دایروی به دلي شك هندسی خاص آنها
گرادیان فشار موجود در فانله بيشتری توزیع شده و در نتيجه
کاه شيب فشار معكوس ،جدای جریان به تاخير افتاده و
در عدد رینولدز باالتری رخ میدهد (زدراکووی  ]1ایو عدد را
تعييو کرد)ز
برای یك استوانه دایروی ودود

 -5نتایج و بحث
تاثير يدمان و عدد رینولدز بر رایب پسا ،برآ ،شدت ریز
گردابهها و همچنيو الگوهای مختلف جریان تشكي یافته وو
در ایو
استوانهها در محدوده اعداد رینولدز
قسم بررسی شده اس ز در محاسبات انجا شده قطر بزرگ
و فانله
 ،نسب منظری بيضی برابر
بيضی برابر
در نظر گرفته شده اس ز
ثاب بيو مراکز دو استوانه
 -1-5بررسی رژیمهای مختلف جریان (الگوهای جریان)
خطوط جریان در عدد رینولدز

برای سه آرای

مختلف در شك  8رسم شده اس ز در اعداد رینولدز پایيو،

(الف)

(ب)

شکل ( :)8خطوط جریان وو دو استوانه بيضوی

در Re  5

در آرای های (الف) ردیفی ( ،ب) جابجاشده و (پ) درکنارهمز
ایو تحقيق و در عدد رینولدز  ، Re  40همانگونه که بهترتيب

در اعداد رینولدز باالتر از ایو مقدار بحرانی ،در تمامی
واالت پش استوانه دو دو گردابه متقارن تشكي میشود
(شك  )9که طو گردابه تشكي شده با افزای

در شك های  –9الف و  – 9پ در آرای های ردیفی و
درکنارهم مشاهده میشود ،دو گردابه متقارن پش استوانه او
نيز شك میگيرد ،اما در آرای جابجاشده جریان وو استوانه

عدد رینولدز

افزای مییابدز جریان وو استوانه او بستگی به فانله بيو
دو استوانه و عدد رینولدز جریان داردز در فانله مورد مطالعه

(الف)

شکل ( :)9خطوط جریان وو دو استوانه بيضوی محدود در

(پ)

او فاقد جدای

(ب)

Re  40

اس (شك  -9ب)ز

(پ)

در آرای های( ،الف) ردیفی( ،ب) جابجاشده( ،پ) درکنارهمز

بررسی عددی جریان سيا وو دو استوانه بيضوی با آرای های مختلف داخ …

با افزای بيشتر عدد رینولدز ،جریان ناپایا شده ،الیههای
برشی بر روی هم جمع شده و گردابههای کو ك به نحوی که
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جابجاشده مشاهده میشود ،تشكي
گردابه رخ میدهدز

شده و پدیده ریز

در شك های  –11الف و  –11ب در آرای های ردیفی و

(الف)

(پ)

(ب)

Re  100

شکل ( :)11خطوط جریان وو دو استوانهی بيضوی محدود در
(پ) درکنارهمز
 -2-5بررسی پدیده ریزش گردابه
با توجه به اهمي ایو مو و  ،پدیده ریز گردابه در
يدمانهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته اس ز در محاسبه
عدد اشتروها  f ،فرکانس تشكي گردابههای تناوبی با
استفاده از آناليز فوریه نمودار ریب برآ بر وسب زمان بهدس
آمده اس ز نمودار ت ييرات رایب پسا و برآ وارد بر استوانهها
بر وسب زمان در عدد رینولدز  Re  100برای آرای های
مختلف در شك های  11تا  13اراله شدهاندز در ایو شك ها،

استوانه او
استوانه دو

در آرای های (الف) ردیفی( ،ب) جابجاشده و

منظور از استوانه او استوانه واقع در باالدس
از استوانه دو استوانه واقع در پایيو دس
توجه به شك

 11در آرای

جریان و منظور
جریان اس ز با

ردیفی نيروی پسا وارد بر دو

استوانه غيرهمفاز (غير هم عالم ) بوده و بر استوانه او نيروی
پسا مثب وارد میشود در والی که استوانه دو نيروی پسا
منفی را تحم مینمایدز همچنيو ،مشاهده میشود که نيروی
برآی وارد بر دو استوانه همفاز (هم عالم ) اس ز با استفاده از
آناليز فوریه نمودار نيروی برآ بر وسب زمان ،مقدار فرکانس
ریز گردابه برای هر دو استوانه یكسان بهدس میآیدز

استوانه او
استوانه دو

شکل ( :)11ت ييرات رایب پسا و برآ نسب به زمان برای دو استوانه بيضوی محدود در

Re  100

در آرای

ردیفیز
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جابجاشده (شك  )12نيروهای پسا و برآ وارد بر

شك  13نمودار ت ييرات زمانی رایب پسا و برآ وارد بر

در آرای

دو استوانه همفاز بوده و بر هر دو استوانه نيروی پسای مثب
وارد میشود ،اما همانگونه که در شك مشهود اس  ،ودود
ت ييرات نيروی وارد بر استوانه او در مقایسهی با آرای
ردیفی کمتر ،اما برای استوانه دو بيشتر اس ز همچنيو ،وا ح
اس که دامنه ت ييرات نيروی برآی وارد بر هر دو استوانه در
مقایسه با آرای ردیفی بيشتر بوده و با کاربرد آناليز فوریه
مقدار فرکانس ریز گردابه کمتر از وال ردیفی بهدس
میآیدز

استوانهها در عدد رینولدز  Re  100را برای آرای درکنارهم
نشان میدهدز با توجه به ایو شك وا ح اس نيروی پسا وارد
بر دو استوانه همفاز بوده و دامنه ت ييرات نسبتاً یكسان دارند،
اما بر استوانه او (پایينی) نيروی برآ منفی و بر استوانه دو
(باالیی) نيروی برآ مثب با دامنه ت ييرات تقریباً مشابه وارد
می شودز نكته والز اهمي دیگری که از نمودار ت ييرات زمانی
نيروی برآ در ایو آرای
اس  ،عد ریز

و همچنيو شك  -11پ مشخ

گردابه در آرای

درکنارهم میباشدز

استوانه او
استوانه دو
استوانه او
استوانه دو

شکل ( )12ت ييرات رایب پسا و برآ نسب به زمان برای دو استوانه بيضوی محدود در

Re  100

در آرای

جابجاشدهز

استوانه او
استوانه دو
استوانه او
استوانه دو

شکل ( :)13ت ييرات رایب پسا و برآ نسب به زمان برای دو استوانه بيضوی محدود در

Re  100

در آرای

درکنارهمز

بررسی عددی جریان سيا وو دو استوانه بيضوی با آرای های مختلف داخ …

خطوط همتراز سرع برای جریان غيردالم وو دو استوانه
در عدد رینولدز

Re  100

در آرای های متفاوت در شك 14

رسم شده اس ز در ایو شك پدیده ریز
آرای های ردیفی و جابجاشده و عد ریز
درکنارهم به خوبی مشهود اس ز

گردابه در
در آرای
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آنها در جریان ،شدت ریز
آرای

گردابه در آرای

ردیفی بيشتر از

جابجاشده اس ز همچنيو ،با توجه به جدو

مشاهده میشود که به عل

فوق

تاثيرات وجود استوانه دو مقدار

عدد اشتروها برای دو استوانه کمتر از مقدار آن برای وال
مشابه استوانه منفرد محدود در کانا اس ز
جدول ( :)5عدد اشتروها برای جریان غيردالم وو
استوانههای بيضوی در آرای های مختلف در عدد رینولدز
 Re  100ز
يدمان

زاویه ومله

استوانه او

استوانه منفرد

استوانه دو

]16
𝜃
𝜃
𝜃

در کنار هم
جابجا شده
ردیفی

(الف)

1/111
1/114

1/224
1/217

1/111
1/114

 -3-5بررسی نیروهای وارد بر استوانهها
شك  15خطوط همتراز فشاار را بارای جریاان دالام واو دو
استوانه در عدد رینولدز

Re  5

در آرای هاای متفااوت نشاان

میدهدز در اعداد رینولدز پایيو ،نيروهای لزجی دارای اثر غالب
بوده و سهم عماده نياروی پساا مرباوط باه پساای اناطكاکی

(ب)

عدد رینولدز ،سهم پسای انطكاکی کااه

میباشدز با افزای

یافته و پسای فشاری سهم بيشتری در نيروی پسا ک مییابادز
در عدد رینولدز  ، Re  5در آرای های مختلف ،تقریبااً مقاادیر
پسای یكسانی بر استوانه او وارد میشود ،اما با توجاه باه ایاو
که استوانه دو تح

تاثير جریان استوانه او قارار دارد در هار

وال نيروی پساا کمتاری بار آن وارد مایشاودز باا توجاه باه
(پ)

آرای های مختلف ،نيروی پسا وارد بار اساتوانه دو در آرایا

شکل ( :)14خطوط همتراز سرع برای جریان وو دو
استوانه بيضوی محدود در  Re  100در آرای های
(الف) ردیفی( ،ب) جابجاشده و (پ) درکنارهمز
مقادیر عدد اشتروها

ردیفی دارای کمتریو مقدار و در آرایا
مقدار را داردز در آرای

درکناارهم بيشاتریو

ردیفی نياروی بارآ وارد بار دو اساتوانه

همفاز بوده و دارای مقاادیر یكساان مایباشادز در آرایا هاای

برای دو استوانه در آرای های

جابجاشده و درکنارهم با توجه به نحوهی قرارگيری اساتوانههاا

مختلف به همراه مقادیر آن برای یك استوانه بيضوی در کانا

نسب به یكدیگر ،نيروی برآ وارده بر دو استوانه تقریباً برابر ،اماا

 ]16برای مقایسه در جدو  5اراله شده اس ز همانگونه که

غيرهمفاز بوده و نياروی منفای بار اساتوانه او وارد مایشاودز

اثرات

مقادیر رایب پسا و برآ مذکور به ترتيب در جدو هاای  6و 7

گردابههای دو استوانه با

آمده اس ز همانگونه که مشهود اس در عدد رینولدز ، Re  5

فرکانس یكسان رخ میدهد و در نتيجه اعداد اشتروها دو

درکناارهم و کمتاریو آن

ذکر شد ،در شرایط مورد مطالعه ایو تحقيق ،به عل
جریان دو استوانه بر یكدیگر ریز

استوانه با یكدیگر مساوی اس  ،اما با توجه به نحوه قرارگيری

بيشتریو ریب برآ مربوط به آرای
مربوط به آرای

ردیفی اس ز
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کامل

در منطقه کمفشار پشا

کمی بر آن وارد میشودز در آرای

اساتوانه او ) ،نياروی پساای
جابجاشاده ،باا توجاه باه

تاثير کمتر استوانه او بر استوانه دو نياروی پساای بيشاتری
نسب

به آرای

ردیفی دریاف میداردز در آرایا

درکناارهم،

استوانه دو کمتاریو تااثير را از اساتوانه او گرفتاه و در ایاو
وال

مقدار ریب پسای وارده بر دو استوانه باا یكادیگر برابار

اس ز در  ، Re  40با توجه به ت ييرات نورت گرفتاه ماذکور

(الف)

نيروی برآ بار خاال اعاداد رینولادز پاایيو در آرایا
غيرهمفااز و در آرایا

ردیفای

جابجاشاده هامفااز باا مقاادیر یكساان

میباشدز با توجه باه جادو  7همانناد والا قبا بيشاتریو
ریب برآ مربوط به آرای
آرای

درکنارهم و کمتریو آن مرباوط باه

ردیفی اس ز

(ب)

(الف)

(پ)

شکل ( :)15خطوط همتراز فشار برای جریان وو دو استوانه
بيضوی محدود در  Re  5در آرای های (الف) ردیفی( ،ب)
جابجاشده و (پ)درکنارهمز
در اعداد رینولدز باالتر از مقدار بحرانی اولياه ،باا توجاه باه
جدای

جریان و تشكي گردابه در پش اساتوانههاا و باهطاور

کلی ت يير الگوی جریان و نيز کااه
افزای

ساهم پساا اناطكاکی و

(ب)

سهم پسای فشاری ،ميزان نيروهای وارده ت يير خواهاد

کردز خطاوط هامتاراز فشاار در عادد رینولادز  ، Re  40بارای
آرای های مختلف در شك  16رسم شده و مقادیر رایب پسا
و برآ وارد بر هر استوانه در جادو هاای  6و  7آماده اسا ز باا
توجه به شك و جدو های فوق مشاهده میشاود کاه ارایب
پسای وارده در تمامی يدمانها هامفااز باوده و دارای مقاادیر

(پ)

مثب هستندز بر استوانه او (با توجاه باه نحاوه قرارگياری در

شکل ( :)16خطوط همتراز فشار برای جریان وو دو استوانه

درکنارهم کمتریو مقدار نيروی پسا وارد میشودز در ارتبااط باا

بيضوی در  Re  40در آرای های (الف) ردیفی،
(ب) جابجاشده و (پ)درکنارهمز

برابر جریان) در آرایا
استوانه دو  ،در آرای

ردیفای بيشاتریو مقادار و در آرایا
ردیفی (باا توجاه باه قرارگياری نسابتاً
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با توجه به شك های  12 -13و نيز جدو  ،6مشاهده

جدول ( :)6مقایسه رایب پسا دو استوانه بيضوی در
آرای های مختلف در اعداد رینولدز متفاوتز
جابجاشده

ردیفی

میشود که در آرای های جابجاشده و درکنارهم نيروی پسا

در کنارهم

وارده همفاز بوده ،اما با توجه به نحوهی قرارگيری استوانه او
در برابر جریان در آرای

جابجاشده نيروی کمتری نسب

به

5

11/41

4/21

11/87

1/15

12/11

11/17

آرای

ردیفی و در آرای

درکنارهم نيروی کمتری نسب

به

81

8/81

1/15

3/72

2/78

2/44

2/44

آرای

جابجاشده بر استوانه او وارد میشودز استوانه دو نيز

111

8/1

-1/74

3/11

2/16

1/41

1/41

در آرای

جابجاشده به عل

تاثير کمتر استوانه او بر استوانه

دو نيروی پسا بيشتری نسب
می داردز در آرای

جدول ( :)7مقایسه رایب برآ دو استوانه بيضوی در
ردیفی

درکنارهم استوانه دو کمتریو تاثير را از

استوانه او گرفته و در ایو وال

آرای های مختلف در اعداد رینولدز متفاوتز
جابجاشده

به آرای

ردیفی دریاف

مقدار ریب پسا وارده بر دو

استوانه با یكدیگر برابر اس ز نتيجه دیگری که با توجه به

در کنارهم

جدو  6میتوان گرف

که در تمامی واالت نيروی

ایو اس

5

1/21

1/21

-1/13

2/3

-5/16

5/38

پسا وارد بر استوانهها با افزای

81

-1/11

1/11

1/61

1/6

-1/85

1/85

نيروی پسا وارد بر استوانه او از نيروی پسا وارد بر استوانه دو

111

1/24

1/74

1/38

1/81

-1/15

1/15

بزرگتر اس ز با توجه به شك  12و جدو  7مشاهده میشود
که در آرای

خطوط همتراز فشار برای جریان غيردالم در عدد رینولدز
Re  100

در آرای های مختلف در شك  17رسم شدهاندز در

عدد رینولدز کاه

یافته و

جابجاشده نيروی برآ وارد بر دو استوانه همفاز

بوده و با توجه به تفاوت توزیع فشار ناشی از
به آرای

(شك  ،)17نيروی برآ بيشتری نسب

يدمان

ردیفی بر دو

جریان غيردالم ،همانگونه که در شك های  11تا  13مشهود

استوانه وارد میشودز به عل

اس  ،رایب پسا و برآ بهطور تناوبی با زمان ت يير میکنند و

دو نيروی برآی بيشتری وارد میشودز با توجه به شك  13و

در جداو  6و  7مقادیر ماکزیمم ایو رایب اراله شده اس ز

درکنارهم نيروی برآ وارد بر دو استوانه

جدو  7در آرای

اثرات تداخلی گردابهها بر استوانه

ردیفی نيروی پسا

دارای مقدار برابر ،اما غيرهمفاز بوده و نيروی منفی بر استوانه

وارد بر دو استوانه غيرهمفاز بوده و بر استوانه او نيروی پسا

دو وارد میشودز در ایو آرای  ،با توجه به نحوههی يدمان

با توجه به جدو  6و شك  11در آرای
مثب

وارد میشود ،در والی که استوانه دو نيروی پسا منفی

را تحم مینمایدز دلي ایو امر را میتوان با توجه به شك 17
به ایو نورت توجيه نمود که به دلي قرار داشتو کام استوانه
دو در ناويه کمفشار پش

استوانه او  ،یك فضای مكشی

1

ایجاد شده که نتيجه آن پسا منفی وارده بر استوانه دو اس ز
وجود استوانه دو باعث افزای

فشار در پش

استوانه او شده

و در نتيجه استوانه او نيروی پسای کمتری در مقایسه با یك
استوانه تنها دریاف

میکند ]16ز همچنيو ،وا ح اس

که در

ایو آرای  ،نيروی برآی وارده بر دو استوانه همفاز بوده و به
دلي وجود اثرات تداخلی ریز

گردابهها ،نيروی برآی بيشتری

بر استوانه دو وارد میشودز
1- Suction Region

مقدار نيروی برآ از آرای

ردیفی بيشتر اس ز در آرای

جابجاشده به دلي ریز

گردابهها و اثرات تداخلی ناشی از

وجود گردابهها مقدار نيروی برآ بيشتری از آرای

درکنارهم بر

استوانهها وارد میشودز
جدو  7نشان میدهد در آرای
ریز

گردابه وجود ندارد ،با افزای

برآی وارد بر هر استوانه کاه

درکنارهم که پدیده

عدد رینولدز مقدار نيروی

مییابدز در آرای های ردیفی و

جابجاشده در جریان پایا مقدار نيروی برآ وارد بر هر استوانه با
افزای
به ریز

عدد رینولدز کاه

یافته و در جریان غيردالم ،با توجه

گردابه و اثرات تداخلی آنها بر یكدیگر ،مقدار نيروی

برآ وارده افزای

مییابدز
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(الف)

(ب)

(پ)

شکل ( :)17خطوط همتراز فشار برای جریان وو دو استوانه
بيضوی در  Re  100در آرای های (الف) ردیفی،
(ب) جابجاشده و (پ) درکنارهمز
 -8نتیجهگیری
در ایو مطالعه ،جریان وو دو استوانه بيضوی ساکو درون
کانا در آرای های مختلف شام درکنارهم ،ردیفی و
جابجاشده برای محدوده اعداد رینولدز  5  Re  100با استفاده
از رو شبكه بولتزمو مورد بررسی قرار گرفته اس ز براساس
نتایج بهدس آمده ،در اعداد رینولدز بسيار پایيو و کمتر از
رینولدز بحرانی (  ،) Re  5به دلي اثر غالب نيروهای لزجی یك
جریان متقارن و بدون جدای وو هر دو استوانه در همه
واالت مشاهده میشودز در آرای های مختلف رایب پسا
همفاز بوده و مقادیر مربوط به استوانه او تقریباً یكسان
هستند ،بر استوانه دو بسته به شدت تاثير جریان استوانه او
در آرای ردیفی کمتریو و در آرای درکنارهم بيشتریو
نيروی پسا وارد میشودز بيشتریو مقدار نيروی برآ در آرای
درکنارهم و کمتریو مقدار آن در آرای ردیفی روی میدهدز

با افزای عدد رینولدز به مقدار باالتر از رینولدز بحرانی
اوليه ،در عدد رینولدز  Re  40در تمامی واالت دو گردابه
متقارن پش استوانه دو تشكي میشود که طو گردابه
وان با افزای عدد رینولدز افزای مییابد ،اما ساختار
جریان وو استوانه او بسته به فانله بيو دو استوانه و عدد
رینولدز جریان متفاوت خواهد بودز با توجه به نحوه قرارگيری
استوانه او در برابر جریان ،در آرای ردیفی بيشتریو مقدار و
در آرای درکنارهم کمتریو مقدار نيروی پسا بر آن وارد
میشودز بيشتریو مقدار پسا بر استوانه دو در آرای درکنارهم
وارد شده و کمتریو مقدار نيروی پسا با توجه به قرارگيری
نسبتاً کامل در منطقه کمفشار پش استوانه او  ،در آرای
ردیفی وارد میشودز در ایو محدوده نيز بيشتریو نيروی برآ در
آرای درکنارهم و کمتریو مقدار آن در آرای ردیفی بر
استوانهها وارد میشودز
با افزای بيشتر رینولدز جریان غيردالم شده و پدیده
ریز گردابه رخ میدهدز در شرایط مورد مطالعه ایو تحقيق،
در عدد رینولدز  ، Re  100در آرای درکنارهم ریز گردابه
مشاهده نشده و در آرای های ردیفی و جابجاشده به عل
اثرات متقاب جریان دو استوانه بر یكدیگر فرکانس ریز
گردابههای دو استوانه یكسان بوده و در نتيجه اعداد اشتروها
دو استوانه با یكدیگر مساوی اس  ،اما به عل تاثيرات وجود
استوانه دو مقدار عدد اشتروها برای دو استوانه در
آرای های مذکور کمتر از مقدار آن برای وال مشابه یك
استوانه تنها اس ز با توجه به موقعي استوانهها در جریان
ردیفی بيشتر از آرای
شدت ریز گردابه در آرای
جابجاشده اس ز با توجه به نحوه قرارگيری استوانه او در برابر
جریان ،در آرای ردیفی بيشتریو مقدار و در آرای درکنارهم
کمتریو مقدار نيروی پسا بر آن وارد میشودز بر استوانه دو
بيشتریو مقدار پسا به عل تاثير کمتر استوانه او بر استوانه
دو در آرای جابجاشده وارد شده و کمتریو مقدار نيروی پسا
با توجه به قرارگيری کامل در منطقه کمفشار پش استوانه
او  ،در آرای ردیفی وارد میشودز در جریان غيردالم کمتریو
مقدار نيروی برآ در آرای ردیفی و به دلي ریز گردابهها و
اثرات تداخلی ناشی از وجود گردابهها بيشتریو مقدار آن
در آرای جابجاشده بر استوانهها وارد میشودز نتایج نشان
میدهند ،در تمامی آرای ها نيروی پسا وارد بر استوانهها با
ریب پسا وارد بر
افزای عدد رینولدز کاه یافته و نسب
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