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 چكيده

هاي  ، از تاثيرگذارترين عوامل تخريب لولهآيد كه از برخورد بين جريان سيال و جامد بوجود مي ،ها ارتعاشات ناشي از گردابه

سازي اين پديده بر روي  شبيه به ابتدا در اين پژوهش. باشد ها مي استخراج مواد نفتي و گازي در اعماق درياها و اقيانوس

به منظور اعتبار . شود پرداخته مياي شكل قرار گرفته بر روي بستر االستيك و در معرض جريان سيال  سيلندر استوانه

نتايج آزمايشگاهي و عددي با  200مقادير ضرايب ليفت و درگ و دامنه نوسانات بدست آمده در عدد رينولدز سنجي نتايج، 

سيلندرهاي كنترلي  گرفتنسپس تاثير قرار . دهد كه مطابقت بسيار خوبي را نشان مي گرديدهپژوهشگران مقايسه ساير 

و  Lock-inدامنه ارتعاشات در ناحيه  سيلندر اصلي برهاي خطي و مثلثي در پشت  چيدمان و باقطر با سيلندر اصلي  هم

برابر  3.5تا  1.5نسبت فاصله مختلف از  5ندر كنترلي در در آرايش خطي يك سيل. گردد بررسي ميضرايب ليفت و درگ 

 2و  1.5، 1هاي  در نسبت نيز تاثير قرارگيري دو سيلندر كنترلي و آرايش مثلثي در. قرار داده شده است اصلي قطر سيلندر

موقعيت بهينه در انتها با مقايسه نتايج بدست آمده، آرايش و . گيرد برابر قطر سيلندر اصلي مورد مطالعه قرار مي

  .گردد سيلندرهاي كنترلي تعيين مي

  .Lock-in؛ سيلندر كنترلي؛ گردابه؛ ارتعاشات: كلمات كليدي

  مقدمه .1

هاي ايجاد شده ناشي از برخورد بين جريان سيال و سازه در پشت  اي است كه بر اثر گردابه ، پديده1ها ارتعاشات ناشي از گردابه

هاي استخراج مواد نفتي از اعماق  هاي بلند، خطوط انتقال قدرت و لوله ساختمانموارد زيادي مانند  و آيد جسم جامد به وجود مي

كند، اين جريان شروع به تالطم كرده و  وقتي جريان يكنواخت سيالي از مجاورت يك سازه عبور مي. درياها قابل مشاهده است

شوند، نيروي  ها كه با آهنگي نوساني در دو سوي سازه توليد مي اين گردابه. كند وي سازه ايجاد ميهايي با آرايش منظم در دو س گردابه

گاه االستيكي نگهداري شود، در اثر اعمال نيروي برآي  حال اگر اين استوانه توسط تكيه. ]1[كنند برآي نوساني بر سازه اعمال مي

                                                   
1.  Vortex Induced Vibration  (VIV)  
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ها نزديك فركانس طبيعي سازه باشد،  اگر سرعت سيال چنان باشد كه فركانس تشكيل گردابه. نوساني شروع به ارتعاش خواهد كرد

طبيعي سازه رخ شود و نوسانات شديدي در نزديكي فركانس  سازي ناگهان بر روي فركانس طبيعي سازه قفل مي فركانس گردابه

گردد كه اگر اين  شود سبب ايجاد نوسانات با دامنه زياد در سازه مي يا همزماني شناخته مي Lock-inاين پديده كه به نام . ]2[دهد مي

به همين منظور محققان و پژوهشگران از . تواند سبب آسيب رساندن به سازه و يا حتي تخريب آن گردد ارتعاشات مهار نشود، مي

با قرار دادن  2002در سال  ]3[پارك و همكارانش. كنند استفاده مي VIVجهت كاهش ارتعاشات حاصل از پديده  مختلفيي ها روش

يرغم كاهش دامنه عل. ها را كاهش دهند تالش كردند دامنه ارتعاشات حاصل از گردابه 1982در سال  وايرفويل در اطراف سازه 

پژوهشگران . باشد مي محدودبسيار ها  هاي باالي اجرا استفاده از اين روش هزينه بدليلفوق،   ارتعاشات و نيروي درگ با استفاده از روش

سعي در با استفاده از افزايش ميزان دمپينگ در سيستم،  1998در سال  ]5[و چو و همكاران 1990در سال  ]4[زيادي مانند بلوينز

ها استفاده  ها و فن امروزه از اين روش عمدتا در خطوط انتقال قدرت، توربين. اند كاهش ماكزيمم دامنه ارتعاشات در رزونانس داشته

در سال  ]6[و همكارانش ساروپ. هاي ديگر كاهش دامنه ارتعاشات، استفاده از خاصيت اينرسي ستون آب است از جمله روش. شود مي

در اين روش حجم زيادي از . اند هاي بلند استفاده كرده ش براي كنترل دامنه ارتعاشات و افزايش دمپينگ در ساختماناز اين رو 2003

شود و با پخش انرژي در هنگام ارتعاش سازه به وسيله ايجاد  ها قرار داده مي آب در داخل محفظه بزرگي در يكي از طبقات بااليي برج

ها،  هاي كنترل ارتعاشات القايي ناشي از گردابه يكي از موثرترين روش. يابد نگ سيستم افزايش ميموج و اصطكاك داخلي سيال، دمپي

گيري از قرار دادن يك سيلندر كنترلي با  با بهره 2003در سال  ]7[واسان و همكارانش ني سري. استفاده از سلندر كنترلي است

هاي ايجاد شده در پشت سيلندر اصلي  توانستند تا حدود زيادي تشكيل گردابهها،  تر از سيلندر اصلي در ناحيه ايجاد گردابه قطركوچك

به  2009در سال  ]10[پينگ و همكارانش. را به تعويق انداخته و از ميزان نيروي درگ و ليفت وارد شده بر سيلندر اصلي بكاهند

ايش مثلثي كه دو سيلندر كترلي در جلوي سيلندر قرار دادن سه سيلندر قرار گرفته بر روي بستر االستيك به صورت آر بررسي تاثير

 و هاي جلويي بيشتر از سيلندر عقبي است نشان داد كه ضريب درگ بر روي استوانه اين پژوهشنتايج . اصلي قرار داشتند، پرداختند

دن آبيله و ون . دامنه نوسانات سيلندر عقبي نسبت به حالت قرار گرفتن يك سيلندر تنها در معرض جريان افزايش يافت

ها نشان داد كه قطر سيلندر  نتايج آن. پشت سر هم پرداختندثابت دو سيلندر  جريان بر رويبه بررسي  2010در سال  ]11[همكارانش

  . هاي ايجاد شده در پشت سيلندر اصلي تاثيرگذار است قرار گرفته در پشت سيلندر جلويي بر گردابه

عالوه بر قطر سيلندر، تعداد و نحوه چيدمان سيلندرهاي كنترلي در پشت سيلندر اصلي از عوامل تاثيرگذار در استفاده از روش 

تر االستيك و در معرض اي شكل قرار گرفته بر روي بس در اين پژوهش ضمن مدلسازي سيلندر صلب استوانه. سيلندر كنترلي است

ها، ضرايب  هاي مختلف بر تشكيل گردابه با آرايش قطر با سيلندر اصلي هم جريان سيال، به مطالعه تاثير استفاده از سيلندر كنترلي

در قسمت اول تاثير قرار گرفتن يك سيلندر . پرداخته شده است VIVدر پديده  Lock-inليفت و درگ و دامنه ارتعاشات در ناحيه 

تا  =1.5S/Dي مختلف از  نسبت فاصله 5سيلندر كنترلي در . گردد مينترلي با آرايش خطي در پشت سيلندر اصلي بررسي ك

3.5S/D=  در پشت سيلندر اصلي قرار گرفته است كهS  فاصله مركز سيلندر اصلي تا سيلندر كنترلي وD باشد قطر سيلندرها مي .

در  در پشت سيلندر قرار داده شده و =2S/Dو  =1S/D=، 1.5S/Dدر نسبت فواصل سپس دو سيلندر كنترلي با آرايش مثلثي و 

  .گردد ميفاصله و چيدمان بهينه سيلندرهاي كنترلي مشخص  انتها
  

 VIVمدلسازي پديده  .2

كارآمد سازي در علوم مهندسي كاربرد وسيعي پيدا كرده است و به عنوان ابزاري  افزارهاي شبيه هاي نرم امروزه استفاده از روش

هاي مربوط به برخورد بين  پديده سازي شبيه افزارهاي موجود در زمينه ترين نرم يكي از قوي. روند در طراحي وسايل مهندسي به كار مي

استفاده شده  VIVسازي پديده  منظور شبيه است كه در اين پروژه از آن به Comsol Multiphysicsافزار  جريان سيال و جامد، نرم

شرايط مرزي ورودي سرعت براي ديواره سمت . بندي شبكه نشان داده شده است نمايي از ميدان حل و مش ، بزرگ)1( در شكل .است
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با همچنين . هاي باال و پايين شبكه انتخاب گرديده است چپ، خروجي فشار براي ديواره سمت راست و ديواره بدون لغزش براي ديواره

  . ، حركت سيلندر اصلي بر اثر نيروي وارد شده از طرف جريان سيال مدل گرديده است2FSIبندي ديناميكي و كد  فاده از مشتاس

  

  
  )ب(              )الف(  

  دامنه حل مسئله) ب. ( بندي شبكه بزرگنمايي مش) الف( .1شكل 

. باشد مي ]10[ونسازي، مشابه شرايط آزمايشگاهي استفاده شده توسط گواردان و ويليامس شرايط استفاده شده در اين شبيه

نسبت جرم . كند جرم سيلندر، ثابت فنر و ضريب دمپينگ ثابت فرض شده و سرعت كاهيده با افزايش تدريجي سرعت جريان تغيير مي

 سيلندر كه به صورت
2Dρπ

m4
=*m فرض شده است كه در آن  50.8شود برابر  تعريف ميm نده بر واحد طول و كن جرم جسم نوسانρ 

عدد رينولدز مرجع جريان برابر . باشد مي ζ=0.0024نسبت دمپينگ، كه از ارتعاشات آزاد در هوا بدست آمده برابر . چگالي آب است

556=
ν

UD
=Re  5در سرعت كاهيده=

D
nUT

=rV د كه در آن باش ميU  ،سرعت ميانگين جريان آزادTn  فركانس ارتعاش آزاد در

  .ويسكوزيته سينماتيك آب است νهوا و 

 نتايج و بحث .3

  . نشان داده شده است 200عدد رينولدز جريان برابر معرض جريان سيال در پشت سيلندر صلب در كانتور جريان  )2(در شكل 

  
 =s100 t و =200Reجاد شده در پشت سيلندر اصلي در حالت عدم وجود سيلندر كنترلي در هاي اي كانتور جريان و گردابه .2شكل 

 و  كارمن بر اثر فشار منفي در پشت سيلندر به صورت متقارن ايجاد هاي ون گردد گردابه مشاهده مي) 2(طور كه از شكل  همان

از طرف ديگر در نواحي . كنند ادار به حركت نوساني ميسبب وارد كردن نيروهاي درگ و ليفت به ترتيب بر سيلندر شده و آن را و

  .گردند ها بيشتر است و با دور شدن از اين ناحيه از شدت آن كاسته شده و به تدريج ناپديد مي نزديك به سيلندر شدت تشكيل گردابه

و عددي ساير محققين ضرايب ميانگين ليفت و درگ حاصل از مدلسازي در اين پژوهش با نتايج آزمايشگاهي  )1(در جدول 

هاي مشابه، خصوصا نتايج بدست  شود كه نتايج بدست آمده مطابقت بسيار خوبي با ساير پژوهش مشاهده مي. مقايسه گرديده است

  .باشد سازي مي بندي شبكه و دقت خوب بكار گرفته شده در شبيه دارد كه بيانگر مناسب بودن مش ]11[آمده از پژوهش الم
  در حالت عدم وجود سيلندر كنترلي =200Reايب ليفت و درگ ميانگين با نتايج ساير محققين در مقايسه ضر. 1جدول 

  منگيني

]13[  

  الم

]12[  

  پينگ

]9[  
    پژوهش حاضر

0.5 0.426 0.399  0.431  lC 

1.30 1.32  1.32 1.31  dC 

در پشت سيلندر صلب در معرض جريان  =200Reفت و درگ برحسب زمان در نمودارهاي تغييرات ضرايب لي) 3(  در شكل

  .باشد گردد روند تغييرات ضرايب فوق تناوبي و منظم مي طور كه مالحظه مي همان. سيال رسم شده است

                                                   
2. Fluid Solid Interaction 
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  )ب(                                                                                                         )  الف(

  در حالت عدم وجود سيلندر كنترلي =200Reدرگ در پشت سيلندر اصلي در ) ب(ليفت و ) الف(نمودار تغييرات ضرايب  .3شكل 

سازي نوسانات سيلندر قرار گرفته بر روي بستر االستيك، در شكل  همچنين به منظور اعتبارسنجي نتايج بدست آمده از شبيه

و نتايج عددي  ]10[هاي آزمايشگاهي مرجع برحسب سرعت كاهيده نشان داده شده و با داده) *A(بعد  نه نوسانات بينمودار دام) 4(

بعد از تقسيم ماكزيمم دامنه نوسان سيلندر اصلي بر قطر آن بدست  دامنه نوسانات بي. مقايسه گرديده است ]13[برن و گواردان بلك

 آمده و سرعت كاهيده با ضرب
D

nUT
برن و  عدد اشتروهال مطابق نتايج آزمايشگاهي بلك. در عدد اشتروهال، نرماليزه شده است

طور  همان. فرض شده است 500در عدد رينولدز  0.225سازي دوبعدي برابر  انجام گرديده، در شبيه 1999، كه در سال ]14[اندرسون

بعد برحسب سرعت كاهيده در اين پژوهش با نتايج  م دامنه نوسانات و فرم كلي روند تغييرات دامنه بيگردد ماكزيم كه مالحظه مي

هرچند كه مقادير بدست آمده در ساير نقاط با نتايج آزماشگاهي . باشد الذكر بسيار نزديك مي آزمايشگاهي و عددي محققين فوق

در   Lock-inسازي حاضر ناحيه گردد كه در شبيه مالحظه مي) 4(به شكل  با توجه. مطابقت بهتري دارد ]10[گواردان و ويليامسون

اما در ناحيه قبل و بعد از  .يابد دهد كه در آن دامنه نوسانات سيلندر ناگهان به شدت افزايش مي روي مي 1.2تا  0.7بين  St.Vrاعداد 

  .باشد آن، دامنه ارتعاشات سيلندر بسيار ناچيز مي

  
  با نتايج ساير محققين در حالت عدم وجود سيلندر كنترلي St.Vrبعد برحسب  يسه تغييرات دامنه نوسانات بيمقا .4شكل 

 استفاده از يك سيلندر كنترلي با آرايش خطي در پشت سيلندر اصلي 3.1

در حالتي كه يك سيلندر كنترلي در پشت آن قرار گرفته  سازي حاضر حاصل از شبيه كانتورهاي جريان سيال )5(در شكل 

طور كه  همان. اند سيلندرهاي كنترلي در فواصل بسيار نزديك تا نواحي دورتر نسبت به سيلندر اصلي قرار گرفته. نشان داده شده است

اما . ها به طور كامل تا پشت سيلندر كنترلي به تعويق افتاده است تشكيل گردابه =2S/Dگردد تا نسبت فاصله  مالحظه مي) 5(از شكل 

ها  ر پشت سيلندر اصلي نيز شروع شده و با افزايش فاصله سيلندر كنترلي بر شدت تشكيل آنها د تشكيل گردابه S/D=2.5در نسبت 

گردد و سيلندر  طور كامل در پشت سيلندر اصلي تشكيل مي ها به گردابه =3.5S/Dگردد به طوري كه در نسبت فاصله  افزوده مي

١٠ 

١٣ 
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از طرف ديگر تا هنگام قرارگيري سيلندر كنترلي در نسبت . كنترلي تاثيري در جلوگيري از تشكيل آن در پشت سيلندر اصلي ندارد

 =3S/Dاما از نسبت فاصله برابر . باشند مي هاي ايجاد شده در پشت سيلندر كنترلي به صورت متقارن تشكيل گردابه =2.5S/Dفاصله 

  . گردند ها تغيير كرده و به صورت غيرمتقارن تشكيل مي و بعد از آن الگوي تشكيل گردابه

  

  

  

  

  
  =1.1St.Vrدر مختلف  S/Dهاي  كانتور جريان در حالت قرار گرفتن يك سيلندر كنترلي با آرايش خطي در نسبت فاصله .5شكل 

ضرايب ليفت و درگ ميانگين در پشت سيلندر سيلندر اصلي هنگام قرار گرفتن يك سيلندر كنترلي به صورت ) 2(جدول  در

، =2S/Dو  =1.5S/Dهاي  شود كه در نسبت فاصله مشاهد مي. ارائه شده است =200Reخطي در پشت سيلندر اصلي و در عدد 

اين مقادير به  =2S/Dكه در حالت  لي به شدت كاهش يافته است به طوريمقادير ضرايب ليفت و درگ ميانگين در پشت سيلندر اص

كاهش ضرايب فوق به دليل به تعويق افتادن تشكيل . كمتر از حالت عدم وجود سيلندر كنترلي است% 30و % 55ترتيب حدود 

ر از آن، از تاثير قرار گرفتن سيلندر و بزرگت=S/D 2.5هاي  از طرف ديگر در نسبت. باشد ها تا ناحيه پشت سيلندر كنترلي مي گردابه

سيلندر كنترلي تقريبا هيچ تاثيري بر كاهش  =3.5S/Dكنترلي بر كاهش ضرايب ليفت و درگ به تدريج كاسته شده و در حالت 

زايش فاصله ها در ناحيه بين دو سيلندر است كه همزمان با اف علت آن تشكيل گردابه. نيروهاي ليفت و درگ وارد بر سيلندر اصلي ندارد

  .سيلندر كنترلي از سيلندر اصلي بر شدت تشكيل آن افزوده شده است

  =200Reمقايسه ضرايب ليفت و درگ ميانگين در حالت قرار گرفتن يك سيلندر كنترلي با آرايش خطي در . 2 جدول

3.5S/D=  3S/D=  2.5S/D=  2.5S/D=  1.5S/D= بدون سيلندر كنترلي    

0.42  0.40  0.36 0.19  0.25 0.431  lC 

1.30  1.29 1.24  0.93 1.03 1.31  dC 

در حالتي كه يك سيلندر كنترلي با آرايش خطي در فواصل مختلف از سيلندر  St.Vrبرحسب  *Aتغييرات  )6(در شكل 

ها در  شود كه گردابه يك به سيلندر اصلي سبب ميقرار گرفتن سيلندر ثانويه در فواصل نزد. اصلي قرار گرفته نشان داده شده است

S/D=1.5 

S/D=3 

S/D=2 

S/D=2.5 

S/D=3.5 
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. فاصله دورتري از سيلندر اصلي ايجاد گردد و به دليل وارد آمدن نيروي كمتر بر سيلندر اصلي، دامنه نوسانات آن نيز كاهش يابد

سيلندر اصلي است،  كه سيلندر ثانويه بسيار نزديك به =2S/Dو =S/D 1.5گردد در نسبت  مشاهده مي) 6(طور كه در شكل  همان

در  0.31در هنگام عدم وجود سيلندر كنترلي، به  0.607از  *Aكه ماكزيمم مقدار  دامنه نوسانات به شدت كاهش يافته است به طوري

هاي  از طرف ديگر با افزايش فاصله سيلندر كنترلي و در نسبت. رسيده است =2S/Dحالت قرارگيري سيلندر كنترلي در نسبت 

2.5S/D= ،3S/D=  3.5وS/D=هرچند كه ميزان ماكزيمم دامنه نوسانات . يابد ، ميزان دامنه نوسانات سيلندر اصلي افزايش مي

هاي  گردد كه در نسبت فاصله عالوه بر اين مالحظه مي. همچنان كمتر از حالت قرار گرفتن يك سيلندر تنها در معرض جريان است

1.5S/D=  2.5وS/D=  ناحيهLock-in  در اعدادSt.Vr  كه در ساير حاالت، مشابه  در حالي. دهد روي مي 1.3تا  0.9بزرگتر از

  .دهد روي مي1.2تا  0.7بين  St.Vrو ماكزيمم دامنه نوسانات در اعداد  Lock-inحالت عدم وجود سيلندرهاي كنترلي، ناحيه 

  
  ندر كنترلي با آرايش خطيدر حالت استفاده از يك سيل St.Vrبعد برحسب  تغييرات دامنه نوسانات بي .6شكل 

 استفاده از دو سيلندر كنترلي با آرايش مثلثي در پشت سيلندر اصلي 3.2

فاصله عمودي سيلندرهاي . اند در اين قسمت دو سيلندر كنترلي به صورت آرايش مثلثي در پشت سيلندر اصلي قرار داده شده

كانتور ) 7(در شكل  .باشد مي =2S/Dو  =1S/D=، 1.5S/Dهاي  و فاصله افقي در نسبت فاصله Dكنترلي از سيلندر اصلي برابر 

  . جريان هنگام استفاده از دو سيلندر كنترلي با آرايش مثلثي نسبت به سيلندر اصلي نشان شده است

  

  

  
  =1.1St.Vrدر  مختلف S/Dهاي  كانتور جريان در حالت قرار گرفتن دو سيلندر كنترلي با آرايش مثلثي در نسبت فاصله .7شكل 

S/D=1 

S/D=1.5 

S/D=2 
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در هنگام قرارگيري سيلندرهاي كنترلي در فاصله بسيار نزديك به سيلندر اصلي برخالف دو آرايش قبلي، ) 7(با توجه به شكل 

از . گردد در پشت سيلندر اصلي تشكيل ميبه صورت نامظم و غيرمتقارن اي  هاي گردابه هاي دورتر از آن جريان و همچنين در فاصله

ها  ، شدت و ضخامت ناحيه تشكيل گردابه=2S/D و =1S/Dهاي  طرف ديگر در هنگام قرارگيري سيلندرهاي كنترلي در نسبت فاصله

  . است =1.5S/D در پشت سيلندر اصلي كمتر از حالت قرارگيري سيلندرهاي كنترلي در نسبت فاصله

هاي مختلف دو سيلندر كنترلي با آرايش  و موقعيت =200Reتغييرات ضرايب ليفت و درگ ميانگين در عدد ) 3(در جدول 

، ضرايب =2S/Dله گردد در نسبت فاص مالحظه مي) 3(طور كه از جدول  همان. مثلثي در پشت سيلندر اصلي نشان داده شده است

ها در  كاهش اين ضرايب به دليل تغيير الگوي ايجاد گردابه. كاهش يافته است% 10و % 24ميانگين ليفت و درگ ميانگين به ترتيب 

ضرايب ليفت و درگ نسبت به دو نسبت  =1.5S/Dاما در نسبت فاصله . باشد ها مي پشت سيلندر اصلي و كاهش شدت تشكيل آن

كه سيلندرهاي كنترلي  =2S/Dبه عبارت ديگر در اين نوع چيدمان سيلندرهاي كنترلي، در نسبت فاصله . باشد ميفاصله ديگر بيشتر 

  . گردد باشند، نيروهاي ليفت و درگ كمتري به سيلندر اصلي وارد مي نسبت به سيلندر اصلي دورتر مي

  =200Reدر كنترلي با آرايش مثلثي در مقايسه ضرايب ليفت و درگ ميانگين در حالت قرار گرفتن دو سيلن. 3 جدول

2S/D= 1.5S/D=  1S/D=  بدون سيلندر كنترلي    

0.33 0.41  0.36  0.431  lC 

1.18  1.27  1.21  1.31  dC 

. لثي ارائه شده استنمودار دامنه نوسانات سيلندر اصلي در حالت استفاده از سيلندرهاي كنترلي با آرايش مث )8(در شكل 

 =2S/Dكاهش يافته است به طوري كه در حالت نسبت  *A، ميزان =2S/Dو  =1S/Dگردد كه در نسبت فواصل  مالحظه مي

به . رسيده است 0.58افزايش يافته و به مقدار  *A، مقدار ماكزيمم =1.5S/Dاما در نسبت . رسيده است 0.47به مقدار  *Aماكزيمم 

 *A، تاثير ناچيزي در كاهش ماكزيمم مقدار =1.5S/Dتن سيلندرهاي كنترلي با آرايش مثلثي در نسبت فاصله عبارت ديگر قرار گرف

در همه حاالت مشابه حالت عدم وجود سيلندر  St.Vrبرحسب  *Aشود كه الگوي تغييرات  مشاهده مي) 8(با توجه به شكل . دارد

 .دهد روي مي 1.2تا  0.7بين  St.Vrدر بازه اعداد  *Aكنترلي است و ماكزيمم مقدار 

  
  در حالت استفاده از دو سيلندر كنترلي با آرايش مثلثي St.Vrبعد برحسب  تغييرات دامنه نوسانات بي .8شكل 

 گيري نتيجه .4

. هاي شكل قرار گرفته بر روي بستر االستيك انجام گرديد بر روي سيلندر استوانه VIVسازي پديده  در اين پژوهش، شبيه

در حالت عدم وجود سيلندر كنترلي با نتايج ساير  Lock-inضرايب ليفت و درگ و دامنه نوسانات در ناحيه  مقاديرمقايسه 

هاي مختلف در پشت سيلندر  سپس تاثير استفاده از سيلندرهاي كنترلي با آرايش. هاي مشابه مطابقت بسيار خوبي را نشان داد پژوهش
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 3.5و  3، 2.5، 2، 1.5هاي  قرار دادن يك سيلندر كنترلي در پشت سيلندر اصلي در نسبت فاصله ابتدا با. اصلي مورد مطالعه قرار گرفت

برابر قطر سيلندر  2نتايج نشان داد كه تا نسبت فاصله . برابر قطر سيلندر اصلي، ضرايب ليفت و درگ و دامنه نواسانات محاسبه گرديد

هاي  يابد كه علت آن به تعويق افتادن ايجاد جريان كاهش مي Lock-inر ناحيه اصلي، ضرايب فوق و ماكزيمم دامنه نوسانات سيلندر د

، اثرات سيلندر كنترلي به تدريج كاهش يافته و نيروهاي ليفت 2هاي بيش از  اما در نسبت فاصله. اي تا پشت سيلندر كنترلي بود گردابه

لندر كنترلي در فواصل نزديك به سيلندر اصلي سبب به تاخير همچنين قرار گرفتن سي. يابد و درگ وارد بر سيلندر اصلي افزايش مي

در قسمت بعد دو سيلندر كنترلي با آرايش مثلثي در پشت سيلندر . شود مي 0.9بزرگتر از  St.Vrبه اعداد  Lock-inافتادن ناحيه 

برابر قطر سيلندر  2و  1فواصل  در آرايش مثلثي مشاهده گرديد كه قرار گرفتن سيلندرهاي كنترلي در نسبت. اصلي قرار داده شد

همچنين بررسي كانتورهاي جريان در اين نوع . باشد اصلي، فواصل بهينه جهت كاهش اثرات ليفت و درگ بر روي سيلندر اصلي مي

 ها در ناحيه پشت سيلندر آرايش نشان داد قرار گرفتن سيلندرهاي كنترلي به صورت مثلثي سبب ايجاد تغيير الگوي تشكيل گردابه

نتايج اين پژوهش بيانگر اين بود كه چيدمان و فاصله بهينه قرار دادن سيلندرهاي كنترلي به صورت يك سيلندر . گردد اصلي مي

  . باشد كه بيشترين تاثير را در كاهش نيروهاي وارد بر سيلندر اصلي و دامنه ارتعاشات آن دارد برابر قطر اصلي مي 2كنترلي در فاصله 
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