
يي به اين صورت 
ر بي نهايت برابر 

در .  طاليي است
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ال با رسم يك ح
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 هاي ايجاد شده 
 از حلزون طاليي 
.  را مشاهده كرد

ي صدف حلزون 
طبيعت را مشاهده 
خصوص مكانيك 
ي از رزونانس در 

. [2,2]ستفاده كرد
نيز اثر ش مطلوب 

 اين پديده بسيار 
ن در مبدل هاي 
ي در انرژي براي 
يه از گردابه هاي 

شـت اجسـام نيـز     
ام همـواره مـورد     

ــو  ــوتين ه  و ك

در اسـتوانه اي در    
جانسـون و  . [7]د   

در بيضـوي را در  
ش جريان گـذراي  

  لندر 

n FF  
دنباله و نسبت طالي
دنباله فيبوناچي در
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واهد شد حلزون
ي استفاده مي شود
شوند و در هر مرحل
 طول اضالع دو مر
 كه طول اضالع آن
 حاصل مستطيل ط

ح. ل مشاهده است
هم پيوسته مي توا

در شكل. م دارد
،سري فيبوناچي 
با نسدر بي نهايت  

مشاهده گردابه .رد
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 هاي ايجاد شده
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ز نسبت طاليي اس
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نظور صرفه جويي
تمان و بهبود تهوي

جريان خـارجي پش
ها ي پشـت اجسـا

(Sampaio)پايو
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بيه سـازي كردنـد

پشت يك سيلندن 
رحمان و همكارانش
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3در شكل  .[4]ت
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زياد شبيه سازي
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پشت سيلندر را در حالت مـتالطم و بـا مـدل هـاي توربوالنسـي مختلـف       
. [9]بررسي كردند و نتايج عددي خود را با نتايج آزمايشگاهي اعتبار دادنـد 

نيز در رينولدز هـاي بـين   و همكارانش  (Lixia Qu)همچنين ليكسيا كو 
  . [10]جريان پشت سيلندر را به صورت عددي تحليل كردند  200تا  50

پس از حل جريان خارجي روي استوانه در اعداد رينولدز  ،در مقاله حاضر
گازي در محيط حل و به دست آوردن خط اثر آن  ذراتبا پاشش  ،متفاوت
مشابهت شكل هاي به دست آمده با حلزون طاليي بررسي خواهد  ،ذرات 

 سانتي متر 10قطرهندسه ي مورد بررسي استوانه اي دو بعدي به . شد
است كه پس از شبكه بندي سازمان يافته روي آن با استفاده از حل عددي 

 laminarو  Spalart-Allmarasآشفتگي صريح و استفاده از مدل 
براي . شرايط مرزي مناسب تحليل شده است ار دادنقر براي جريان آرام و

فركانس . اعتبار سنجي نتايج نيز از عدد اشتروهال استفاده شده است
بوجود آمدن گردابه پشت سيلندر به وسيله عدد اشتروهال مشخص مي 

 :طبق تعريف. شود
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در باال  آزاد سرعت جريان U،فركانس گردابه بوجود آمده fكه در آن 
  .[11,1]قطر سيلندر مي باشد Dدست و

  
  روش حل

در يك محيط حل  سانتي متر 10براي اثبات اين موضوع سيلندري به قطر 
در جواب هاي  ابعاد ميدانبراي اينكه . مستطيلي شكل طراحي شده است

شعاع برابر  40 ميدان محاسباتيعرض مستطيل  ،مسئله تاثير گذار نباشد 
در نظر گرفته برابر شعاع سيلندر  60سيلندر و در پشت سيلندر به اندازه 

سازمان در اين مسئله به صورت همچنين مش بندي . [11,2] شده است
 .رت گرفته استبوده و كنترل مش نيز در نقاط نزديك به سيلندر صو يافته

 هندسه ي مسئله و مش بندي آن نمايش داده شده است 5در شكل 
مي توان كنترل مش را در نزديكي سيلندر مورد  6همچنين در شكل 

براي هندسه ي دو بعدي مورد نظر از حل صريح  .مشاهده نمود ،مطالعه
استفاده شده است و براي مشاهده خط اثر در راستاي زمان الزم است از 

ماده ي مورد استفاده در مسئله هوا است كه از . حل گذرا استفاده شود
براي . روي استوانه عبور مي كند و در نهايت از محيط حل خارج مي شود

بايد مرز آشفتگي جريان و رينولدز بحراني در  انتخاب مدل ويسكوز ابتدا
الين هارد معتقد بود در فاصله . جريان خارجي روي استوانه مشخص باشد

300Re150ي    ناحيه ي گذار به گردابه هاي متالطم تبديل مي
5103Re300شود و در فاصله ي   خيابان گردابه اي كامال

نين آسيكين نيز ادعا كرد كه براي محدودههمچ. [12]متالطم است
300Re200   گردابه از  ناحيه ي گذار وارد ناحيه آشفته مي شود و

5103Re300در محدوده    جريان هاي گردابي كامال آشفته اند
. خالصه اي از مطالعات آسيكين نمايش داده شده است 7در شكل . [13]
اين مسئله استقالل حل از تعداد نقاط شبكه و همچنين استقالل حل  براي

براي بررسي استقالل . از گام هاي زماني حل نيز بررسي گرديده است
شبيه سازي از شبكه محاسباتي سه نوع شبكه بندي با تعداد سلول هاي 

 Re = 100براي . مورد بررسي قرار گرفتند70000و 22000، 7000
همان طور كه ديده مي شود مش . ابل مشاهده استق 8نتيجه در شكل 

به صورت دقيق تر با مقايسه . هاي دوم و سوم بسيار به هم نزديك شده اند
ي مقدار ماكزيمم نمودار به عنوان پارامتر مقايسه اي مي توان گفت كه 

سلول  22000با تعداد  2اين دو نمودار تقريبا مطابق هستند بنابراين مش
براي بررسي استقالل از گام زماني . سب حل انتخاب شدبه عنوان مش منا

و در گام هاي زماني  2نيز نمودار هاي ضريب برآ و ضريب درگ براي مش 
 10و  9در شكل هاي  Re = 100نتيجه براي . متفاوت رسم گرديد

براي به دست آوردن همگرايي مناسب  الزم به ذكر است.تترسيم شده اس
.  در نظر گرفته شده است 50رارها برابر در هر گام زماني حداكثر تك

مشاهده مي شود كه با كوچك كردن گام زماني نتايج به هم نزديك مي 
بنابراين گام  .شوند تا جايي كه ديگر گام زماني تاثيري بر حل مسئله ندارد

  . مطلوب مي باشد100براي حل مسئله در رينولدز  0.05زماني 
با محاسبه . استفاده شده استتروهال براي اعتبار سنجي نتايج از عدد اش

دوره ي نوسانات به وجود آمدن گردابه و همچنين داشتن سرعت جريان 
در ابتداي محيط حل و قطر سيلندر مي توان عدد اشتروهال را به دست 

براي داشتن دوره ي نوسانات به وجود آمدن گردابه از نمودار ضريب . آورد
  Re = 100براي مثال براي . تبرآ بر حسب زمان كمك گرفته شده اس

 بنابراينsec41طبق نمودارهاي نمايش داده شده مي توان فهميد 
  :فركانس توليد گردابه را مي توان به روش زير محاسبه كرد

Hzf 0243.0
1



  

سرعت جريان آزاد Re = 100در محاسبات براي 
s

m
U 0146.0

در  

 بنابراين با قرار دادن اين مقادير در رابطه ي اشتروهال نظر گرفته شد
    :خواهيم داشت
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و براي جريان پشت سيلندر عدد  Re = 100طبق داده هاي تجربي در 
به دست آمده عدد بنابراين . [14]مي باشد St= 0.165اشتروهال برابر 

مي   %1.2و ميزان خطا حدود  دارد اشتروهالداده هاي مطابقت خوبي با 
اين محاسبات براي كليه ي اعداد رينولدز بررسي شده در اين مقاله . باشد

عدد  11در شكل . صورت گرفته و نتايج قابل قبولي به دست آمده است
نمايش داده شده اشتروهال براي گردابه هاي ايجاد شده پشت سيلندر 

   . است
به ترتيب  مسير حركت ذرات سيال در پشت سيلندربراي به دست آوردن 
در جلوي سيلندر و در نقطه اي ثابت ذرات دي اكسيد . زير عمل شده است

اين ذرات با فاصله ي زماني مناسب . كربن به محيط حل پاشش مي شوند
وارد محيط حل مي شوند و با افزايش زمان حركت مي كنند  و در نهايت 

ذرات پاشيده شده منحني مشخصي را طي  .از محيط حل خارج مي شوند
نمونه اي از خط اثر  12در شكل . مي كنند كه بسيار مشابه حلزون است

همچنين  .نمايش داده شده اند Re = 100ذرات دي اكسيد كربن براي 
گردابه هاي ايجاد شده همچنان  Re = 10000 براي اتذربا پاشش 

براي پاشش  تايج ن 13در شكل .حالت حلزوني خود را حفظ مي كند
شكل ادعا مي شود كه  .قابل مشاهده استهمزمان چهار ذره در ميدان 

بخشي از  14در شكل . به وجود آمده منطبق بر حلزون طاليي است  هاي 
با حلزون طاليي مقايسه شده  Re = 100در خط اثر ذرات دي اكسيد 

نرخ رشد شعاع انحناي  ،براي مقايسه ي عددي نتايج حاصل شده .اند
همان . منحني با نرخ رشد شعاع انحنا در حلزون طاليي مقايسه شده است

گونه كه گفته شد در حلزون طاليي شعاع انحناي منحني متناسب با سري 
براي منحني . فيبوناچي است كه در بينهايت به عدد طاليي ختم مي شود

ع مختلف محاسبه شده شعاع انحنا در مقاط 100خط اثر ذرات در رينولدز 
مي توان نرخ رشد شعاع  15در شكل . و نسبت آنها استخراج شده است

  .انحنا در حلزون طاليي و منحني خط اثر را مشاهده كرد
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[13]حول استوانه

د رآ بر حسب زمان

در جريان خارجي ح

نمودار ضريب بر -ل
Re =  

ي رينولدز بحراني د

ستقالل از مش حل
100

بررسي -7شكل 

 

بررسي اس -8شكل ش



 

 
            پاشش چهار ذره در ميدان و بررسي خط اثر ذرات در - 13شكل 

Re = 10000  

  

 
      در مقايسه ي خط اثر ذرات پاشيده شده با حلزون طاليي -14شكل 

Re =100 
  

 
بررسي نرخ تغيير شعاع انحنا در حلزون طاليي و خط اثر ذرات  -15شكل 

  پاشيده شده 
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