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 خالصه                                                                     

ت تغییشاتی دس  ٞیذسِٚیه ٚ پبسأتشٞبی ٞیذسٚدیٙبٔیىی جشیبٖ ٔی ٌشدد. اص جّٕٝ پبسأتشٞبی ٞیذسٚدیٙبٔیىی وٝ دس ٚجٛد ٔٛا٘غ دس ٔسیش جشیبٖ سج

شدد ٔی تٛاٖ ثٝ تٙص ٞبی سیِٙٛذص اضبسٜ ٕ٘ٛد . اص آ٘جب وٝ تغییشات تٙص ٞبی سیِٙٛذص ٔشتجػ  ،اثش حعٛس ٔٛا٘غ دس ٔسیش جشیبٖ دستخٛش تغییش ٔیٌ 

ِزا ثشسسی ایٗ تغییشات ٕٞٛاسٜ حبئض إٞیت ثٛدٜ است. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ  دس ایٗ پژٚٞص ثٝ ثشسسی آصٔبیطٍبٞی سبختبس  ،ثب تغییشات تٙص ثشضی ٔی ثبضذ

ٞبی سیِٙٛذص اؼشاف ٞبی سٝ ثؼذی ٚ تٙصٌیشی سشػت ٔستمیٓ ثب ثستش ثبثت پشداختٝ ضذٜ است. دس ا٘ذاصٜجشیبٖ پیشأٖٛ آثطىٗ ٘فٛر٘بپزیش دس وب٘بَ 

ٚ ٞب ٚ تٙصاستفبدٜ ضذٜ است.  ٕٞچٙیٗ چٍٍٛ٘ی تٛصیغ سشػت  ADVای آثطىٗ اص دستٍبٜ سشػت سٙج ٘مؽٝ ٞبی سیِٙٛذص پیشأٖٛ آثطىٗ دسپالٖ 

ف استفبػی ثشسسی ضذٜ اتشاص دست ٚدس وٙبس دیٛاسٜ وب٘بَ، ثب ٞبی ؼِٛی ٔٙفی دس ٘بحیٝ پبییٗسشػتست. ٘تبیج ٘طبٖ داد وٝ ٞبی ٔخّت

ستٙذ.ی ػشظی ثیطتشی ٘سجت ثٝ تشاصٞبی پبییٗٞبی ثضسٌتش ٚ ٕٞچٙیٗ داسای ٔحذٚدٜافضایص استفبع داسای لذسٔؽّك ٕٞچٙیٗ  تشٞ 

ی ایٗ سشػت ثیطیٙٝ ثب افتذ وٝ ا٘ذاصٜست آثطىٗ اتفبق ٔیدی ثبالٔبوضیٕٓ سشػت ػشظی دس ثبالدست آثطىٗ دس سٕت دٔبغٝ

 یبثذ.افضایص استفبع اص وف وب٘بَ وبٞص ٔی

 الگًی جریان، تًزیع سرعت، تىش ریىًلدز، آبشکه :کلیدی کلمات            

 

 مقدمه:.        1

ستٙذ وٝ دس ٞب دیٛاسٜآثطىٗ،سبدٜ ٞستٙذ.دس ٚالغ˓ایٞبی ٟٔٓ دس ٟٔٙذسی ٞیذسِٚیه است وٝ اص ٘ظش سبختبس سبصٜٞب یىی اص سبصٜثطىٗآ ٞبی ػشظیٞ 

ٕٞچٙیٗ   وٙذ.ٞب وٕه ٔیب دٚس وشدٖ جشیبٖ اص سبحُ ٚ تٕشوض جشیبٖ دس ٚسػ سٚدخب٘ٝ ثٝ حفبظت دیٛاسٜثا٘ذ ٚ وٙبس سبحُ سٚدخب٘ٝ سبختٝ ضذٜ

ٔٛاد سسٛثی ٚ استحصبَ اساظی حبضیٝ سٚدخب٘ٝ ٚ ٞذایت ٚ ا٘حشاف ا٘ذاصی ٚ تشسیت تّٝ،ثشلشاسی ػٕك ٔؽّٛة ثشای اٞذاف وطتیشا٘ی،وٙتشَ سیالة

ستٙذ. ،ٞبی آثٍیشی وب٘بَ ٚ سٚدخب٘ٝ ٚ ٕٞچٙیٗ دٞبٝ٘جشیبٖ اصّی ثٝ سٕت دیٛاسٜ ٞبیی ٔب٘ٙذ سبصٜ  اص دیٍش اٞذاف ٔٛسد ٘ظش دس احذاث آثطىٗٞ 

ٞبی پبییٗ سٚ٘ذٜ ٚ ثبال ضىُ ٌیشی جشیبٖ˓ضذٌی ٔمؽغ ػجٛس جشیبٖ ثٝ ػّت ٚجٛد تًٙ ،ٞبٞبی سٚدخبٝ٘آثطىٗ ثب ٚجٛد وٙتشَ فشسبیص دس وٙبسٜ

دٞذ ٚ دس ٘تیجٝ ایٕٙی فشسبیص ٔٛظؼی سخ ٔی ،ٞبی ٘ؼُ اسجیٞبی ٘بضی اص الیٝ ثشضی ٚ ٕٞچٙیٗ تطىیُ ٌشداثٝسٚ٘ذٜ ٚ تطىیُ الیٝ ثشضی ٚ آضفتٍی

 ٌیشد.ذیذ لشاس ٔیٟسبصٜ ٔٛسد ت
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صیبدی ای ٚ سیبَ اؼشاف آٖ پیچیذٜ است ٚ اص إٞیت خبصی ثشخٛسداس است. تبوٖٙٛ ٔحممیٗ تمبثُ ٔیبٖ ٔٛا٘غ سٚدخبٝ٘اص ٘ظش ٞیذسٚدیٙبٔیىی              

 ٞبی پُ سا ثشسسی وشد٘ذ:ٞب ٚ پبیٝچٍٍٛ٘ی حشوت سیبَ ٚ اٍِٛی جشیبٖ پیشأٖٛ ٔٛا٘غ ٔجبٚس سیبَ ٔب٘ٙذ آثطىٗ

وٝ: سبختبس جشیبٖ، سشػت ٚ  ٘ذٚ ٘طبٖ داد ٙذٞبی ٘فٛر٘بپزیش پشداختٍبٞی جشیبٖ اؼشاف آثطىٗ(  ثٝ ثشسسی آصٔبیط2010ٚ ٕٞىبساٖ ) 1احٕذ           

، ػٕك آة اسبسبً ثٝ ٘ٛع آثطىٗ، ؼَٛ ٘سجی ٚ فبصّٝ ثیٗ دٚ آثطىٗ ٔتٛاِی ٚاثستٝ است؛ استفبدٜ اص آثطىٗ ٘فٛر٘بپزیش ثب ؼَٛ ٘سجی ثضسي دس  سٚدخبٝ٘

سشػت جشیبٖ دس ٘بحیٝ ثبال وب٘بَ اصّی وبٞص ٚ دس ٘بحیٝ ٔشوض ٚ ، ضٛددست آثطىٗ ٔیاضذٌی دس پبییٗٞبی ٌشداثی ٚ ٘بحیٝ جذسجت ایجبد جشیبٖ

 -%55ٚ  -%30، -%20ثبضذ، سشػت ٔٙفی ثٝ تشتیت ثٝ  1ٚ  75/0، 5/0یبثذ؛ دس ضشایػ ته آثطىٗ، ٍٞٙبٔی وٝ ؼَٛ ٘سجی پبییٗ وب٘بَ اصّی افضایص ٔی

ثشاثش سشػت دس وب٘بَ  85/1ٚ 6/1، 4/1ضٛ٘ذ، ثٝ ؼٛسی وٝ تب ٔٙفی ثب افضایص سشػت دس وب٘بَ اصّی جبیٍضیٗ ٔیٞبی سسذ. ایٗ سشػتسشػت اصّی ٔی

ٞب ثشاثشؼَٛ آثطىٗ 4تب  3سسٙذ؛ ٘بحیٝ ٔٛثش ٔیبٖ دٚ آثطىٗ دس دضت سیالثی سشػت اصّی دس سٚدخب٘ٝ سیالثی ٔیثشاثش  75/2ٚ  25/2، 75/1اصّی ٚ 

دٞذ دس ٞبی ثضسي سا افضایص ٔیسیالثی، خؽش ٚلٛع سیُ ٞبی دضتص آثطىٗ ٘فٛر٘بپزیش ثب ؼَٛ ٘سجی ثضسي دس سٚدخبٝ٘است ٚ دس ٟ٘بیت استفبدٜ ا

ثؼذی ثب ( ٔذَ ػذدی س1995ٝٚ ٕٞىبساٖ ) 2ٔبیشَ .[1]ذ ٘تیجٝ ثشای وبٞص ایٗ خؽشات، ؼَٛ آثطىٗ ثبیذ وٕتش اص ٘صف ػشض دضت سیالثی ثبض

سبصی تٛصیغ غّظت ( ثٝ ضجی2006ٝ) 3. دٚاٖ ٚ ٘ب٘ذا.[2]ٞب اسائٝ داد٘ذسبصی جشیبٖ اؼشاف آثطىٗاستٛوس، ثٝ ٔٙظٛس ضجیٝ-٘بٚیشاستفبدٜ اص ٔؼبدالت 

سبصی ػذدی دٚثؼذی، پیشأٖٛ جشیبٖ ( ثٝ ٔذ2011َٚ ٕٞىبساٖ ) 4ِی .[3]استٛوس پشداختٙذ-ٔؼّك دس اؼشاف آثطىٗ، ثش اسبس ٔؼبدالت ٘بٚیش سسٛة

ضٛد وٝ ایٗ ٞبی ضٕؼی ٘فٛرپزیش پشداختٙذ. ٘تبیج ایطبٖ ٘طبٖ داد وٝ ثب افضایص دثی جشیبٖ، جٟت جشیبٖ ٘ضدیه ضٛ٘ذٜ ٔٙحشف ٔیطىٗدس اؼشاف آث

ٞب، سشػت جشیبٖ وبٞص یبفتٝ ٚ ٘یض ػٕك آة دس پذیذٜ، یه ٔضیت ثشای حفبظت اص سٛاحُ سٚدخب٘ٝ است. ٕٞچٙیٗ ٍٞٙبْ ػجٛس جشیبٖ اص ٔیبٖ آثطىٗ

ٚ  5اٚیّٖٛ .[4]ضٛدیبثذ. ایطبٖ ٕٞیٗ ؼٛس ٔطبٞذٜ وشد٘ذ، وبٞص ػٕك آة ثب افضایص دثی وٕتش ٔیثٝ ؼٛس لبثُ تٛجٟی وبٞص ٔی جٟت جشیبٖ

ب اسائٝ داد٘ذ. آٖثؼذی ثشای پیص(یه ٔذَ سٝ 1997) 6داستٛس ٞب اص ٔؼبدالت  سٝ ثؼذی سیِّٙٛذص ٚ ٕٞچٙیٗ ٔذَ ثیٙی اٍِٛی جشیبٖ پیشأٖٛ آثطىٗٞ 

اٍِٛسیتٓ سیٕپُ استفبدٜ وشد٘ذ ٚ تٛصیغ فطبس ٚ آضفتٍی ٚ ٕٞچٙیٗ تٛصیغ تٙص ثشضی ثذست آٔذٜ  اص حُ ػذدی  سا ثب ٘تبیج آصٔبیطٍبٞی  آضفتٍی ٚ

 .[5] ٔمبیسٝ وشد٘ذ.

تٙص ثشضی حذاوثش دس ٘ٛن ای دس ٔسیش ٔستمیٓ ٘طبٖ داد٘ذ وٝ ثطىٗ تیغٝآ( ثب ثشسسی سبختبس جشیبٖ پیشأٖٛ 1983) 8ٚ ٘ٛاچٛوٛ 7ساجبسات ٘بْ           

دٞذ. ایطبٖ ٕٞچٙیٗ ثیبٖ داضتٙذ وٝ ضشٚع آثطستٍی ٔٛظؼی ٚاثستٝ ثٝ افضایص تٙص ثشاثش تٙص ثشضی ثبالدست آثطىٗ سخ ٔی 5تب 3آثطىٗ ٚ ثب ٔمذاس 

 .[6]دٞذسخ ٔی ،آیذثشضی وٝ ثٝ ػّت ضتبة جشیبٖ دس اؼشاف ٔب٘غ ثٝ ٚجٛد ٔی

ثٝ ثشسسی آصٔبیطٍبٞی جشیبٖ ٔتٛسػ ٚ آضفتٝ پیشأٖٛ آثطىٗ ٔستمیٓ دس   ADV( ثب استفبدٜ اص دستٍبٜ سشػت سٙج 2009دٚاٖ ٕٚٞىبساٖ )           

ٞبی سیّٙٛدص سا دس  دٚ حبِت وب٘بَ ٔستمیٓ ٚ دس دٚ حبِت ثستش تخت ٚ تؼبدَ یبفتٝ پشداختٙذ. ایطبٖ تفبٚت ٔیبٖ سشػت ٔتٛسػ، ضذت آَضفتٍی ٚ تٙص

ص أب دس ٌیشی چبِٝ آثطستٍی سشػت ٔتٛسػ جشیبٖ دس پبییٗ دست ٚ دس ساستبی جب٘جی وبٞ٘تبیج ایطبٖ ٘طبٖ داد وٝ ثٝ ٔحط ضىُ سی وشد٘ذ.ثشس

خیّی وٕتشاست. ٚ تٙص  ́ خیّی ثیطتش ٚ   ́ ٚ    ́  یبثذ. ٕٞچٙیٗ دس حبِت ثستش تخت ٘سجت ثٝ ثستش سسٛثی ضذت آضفتٍیساستبی ػٕٛدی افضایص ٔی

̅̅́ ́ 𝜌 ٞبی سیِٙٛذص   ̅̅  ٚ 𝜌 ́ ́̅̅ ثشاثش ثضسٌتش اص تٙص ثشضی  8تب  6خیّی وٛچىتش ٞستٙذ. ٚ تٙص ثشضی ٘ضدیه آثطىٗ حذٚد   ̅̅̅̅́ ́ 𝜌 ٘سجت ثٝ    ̅̅

ٞبی ٘ؼُ اسجی دس ثستش اثٝی چبِٝ آثطستٍی ٕٞضٔبٖ ثب تٙص ثشضی حذاوثش ٘بضی اص ٌشدجشیبٖ ٘ضدیه ضٛ٘ذٜ است. ٕٞچٙیٗ ٘تبیج ٘طبٖ داد وٝ تٛسؼٝ

 .[7]ضٛدٔتحشن ایجبد ٔی
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ٛی جشیبٖ  ٝ( ث1394) ٚ ٕٞىبساٖ ػّیضادٜ اسٔىی            رة ٚ دافغ دس ٔسیش جب˓ٚ آثطستٍی اؼشاف آثطىٗ سش سپشی ٔستغشقثشسسی آصٔبیطٍبٞی اٍِ

دٞذ وٝ دس آٖ لسٕتی اص جشیبٖ ثٝ صٛست ثبالسٚ٘ذٜ ٚ ٔیی جذایی دس ثبال دست آثطىٗ سخ ٘تبیج ایطبٖ ٘طبٖ داد وٝ یه حفشٜ .ٔستمیٓ پشداخت

 8/3ی آثطستٍی ثشای آثطىٗ جبرة ٚ دافغ ثٝ تشتیت ٘تبیج ٘طبٖ داد وٝ ٔمذاس ؼَٛ پبییٗ دست حفشٜ وٙذ.لسٕتی دیٍش ثٝ صٛست پبییٗ سٚ٘ذٜ ػُٕ ٔی

ٞب ٘طبٖ داد ثشاثش ؼَٛ ٔٛثش آثطىٗ است. آصٔبیص 5ٚ  2/4د جبرة ٚ دافغ ثٝ تشتیت حذٚثشاثش ؼَٛ ٔٛثش آثطىٗ است ٚ ٔمذاس ػشض آثطىٗ  1/3ٚ 

ٕٞچٙیٗ ٔشوض  ثشاثش ؼَٛ ٔٛثش است. 4/1ٚ  77/0ثٝ تشتیت حذٚد  ٚ دافغ ی جذایی جشیبٖ دس ثبالدست آثطىٗ ثشای آثطىٗ جبرةؼَٛ ٔٛثش ٘بحٝی

  .[8]آثطىٗ ٘ضدیىتش استدست آثطىٗ دافغ ٘سجت ثٝ جبرة ثٝ ٔحُ ای سبػتٍشد تطىیُ ضذٜ دس پبییٌٗشداٝث

ثٝ ٔؽبِؼٝ آصٔبیطٍبٞی سبختبس جشیبٖ پیشأٖٛ آثطىٗ ثب دیٛاسٜ ضیجذاس پشداختٙذ وٝ ٘تبیج ایطبٖ ٘طبٖ داد وٝ دس  (1395اسذصادٜ ٚ ٕٞىبساٖ )            

یبثذ ثٝ ٕٞیٗ ػّت جشیبٖ افضایص ٔیسشػت ˓دس ٘ٛاحی ٔیب٘ی˓ضٛد٘بحیٝ پطت آثطىٗ ثب وبٞص سشػت جشیبٖ وٝ ٔٙجش ثٝ تطىیُ ٘بحیٝ سىٖٛ ٔی

 ٕٚٞچٙیٗ ایطبٖ ثیبٖ داضتٙذ وٝ د  سٚ٘ذٜ ػبُٔ ایجبد ٌشداثٝ ٘ؼُ اسجی است.ضٛد وٝ جشیبٖ پبییٗتمسیٓ ٔی˓سٚ٘ذٜ ٚ ثبالسٚ٘ذٜجشیبٖ ثٝ دٚ لسٕت پبییٗ

دست آثطىٗ دس ٘بحیٝ ثیشٖٚ الیٝ ػت دس پبییٗوٝ یىی ٘بضی اص وبٞص ػشض ػجٛسی جشیبٖ ٚ دیٍشی ٔشثٛغ ثٝ تطذیذ ٔٛظؼی سش٘بحیٝ تطذیذ سشػت 

دِیُ ٝ دس ایٗ پژٚٞص ٘یض ث دٞذ.دس أتذاد الیٝ ثشضی سخ ٔی ̅̅̅̅́ ́ 𝜌  ی تٙصضٛد. ٕٞچٙیٗ ثیبٖ داضتٙذ وٝ حذاوثش ٔمذاس ِٔٛفٝثشضی است تطىیُ ٔی

 .[9]ثستش صّت ثشسسی ضذٜ استإٞیت تٙص ٞبی سیِٙٛذص تغییشات ایٗ تٙص ٞب دس اثش حعٛس آثطىٗ دس وب٘بَ ٔستمیٓ دس 
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٘طبٖ دادٜ ضذٜ است، 1ٞیذسِٚیه وٝ دسضىُ سیٙب ا٘جبْ ٌشفتٝ است.وب٘بَ آصٔبیطٍبٜ آصٔبیص ٔٛسد ٘ظش دس وب٘بَ آصٔبیطٍبٜ ٞیذسِٚیه دا٘طٍبٜ ثٛػّی

              است. ٔیّیٕتش 10ی ضفبف ثٝ ظخبٔت ضیطٝثبضذ.جذاسٜ ٚ وف وب٘بَ اص جٙس ٔتش ٔی 6/0استفبع ٚ ػشض ˓،ٔتش 15ضبُٔ یه فّْٛ ثتٙی ثٝ ؼَٛ 

 2ٔتشٚظخبٔت آٖ سب٘تی 10ٔتش ٚ ؼَٛ آثطىٗ سب٘تی 60ٌالس است.استفبع آثطىٗ ٘فٛر ٘بپزیش ٚ اص جٙس پّىسی˓آثطىٗ ٔٛسد استفبدٜ دس ایٗ پژٚٞص

  ب٘بَ لشاس ٌشفتٝ است.ٔتشی اص ثبالدست و 3/6ی ٔتشاست وٝ دسفبصّٝسب٘تی

                 

ِٚیه، دا٘طٍبٜ ثٛػّی سیٙب                            -1ضىُ                                                                                     وب٘بَ آصٔبیطٍبٜ ٞیذس
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ٔتش ا٘جبْ ضذٜ است. دس ایٗ آصٔبیص ثشای تٙظیٓ ػٕك جشیبٖ دس ا٘تٟبی وب٘بَ یه سب٘تی 16 جشیبٖػٕك ثب٘یٝ ٚ ثب  ثشِیتش  8/19آصٔبیص دس دثی           

ای دس ٘ظش ٌشفتٝ ضذٜ است. الصْ ثٝ روش است وٝ دس تٕبْ ٔذت آصٔبیص استفبع ٚ دثی جشیبٖ وٙتشَ ضذٜ است ٚ ضشایػ آة تٕیض حبوٓ دسیچٝ پشٚاٝ٘

 7و در ٔمؽغ ػشظی 20ثشداضت پشٚفیُ سشػت دس   سضذ وشدٜ است. 2/1ب ٘سجت ا٘جسبغ داضت سشػتٟب ثی ٔمبؼغ ػشظی ٚ ؼِٛی ثشای ثشاست. فبصّٝ

جبْ ضذ ٔتشیسب٘تی0.5،1،2،3.5،6،10،16فبػی تشاص است ٚ دس  ثٙذی ا٘جبْ ضذٜ غیش یىٙٛاخت ٚ دس ٘ضدیىی آثطىٗ سیضتش است.ٚ ضجىٝ ٜ است٘ا

 .٘طبٖ دادٜ ضذٜ است 2پالٖ ضجىٝ ثٙذی ٔمبؼغ استفبػی سا دس ضىُتؼذاد ٘مبغ ثشداضت ضذٜ است.  1330ٔجٕٛع

                            

 

 ثٙذی ٔمبؼغ استفبػیپالٖ ضجىٝ -2ضىُ                                                                                               

 ٞب ثیٗ ٌیشی سشػتا٘ذاصٜٔحذٚدٜ وٝ است،استفبدٜ ضذٜ  vectrinoسٙج اص دستٍبٜ سشػت ٞبٌیشی سشػتثشای ا٘ذاصٜ             

 
 تب   01/0 

 
 4    

  ٌیشی آٖ ا٘ذاصٜ است ٚ دلت
ٕٞچٙیٗ ثشای ثشداضت سشػت دس ٘ضدیىی سؽح جشیبٖ    دلیمٝ است. 1تب  5/1ی ٕ٘ٛ٘ٝ ثیٗ ٌیشاست. صٔبٖ ا٘ذاص1ٜ ⁄ 

ٞبی ٞبی آصٔبیطٍبٞی فیّتشٞبیی وٝ ثشای استفبدٜ اص دادٍٜ٘ش استفبدٜ ضذٜ است. ثشای تحّیُ دادٜآثطىٗ اص حسٍش جب٘ت ٚ ٘ضدیه دیٛاسٜ ٚ اؼشاف

 سشػت جشیبٖ ا٘جبْ ٌشفت ػجبستٙذ اص :

 ٔمذاس SNR  است 15ثشای تٕبْ ٘مبغ ثیطتش اص 

 ٔمذاس correlation  است 70ثشای تٕبْ ٘مبغ ثیطتش اص 

  است 1ضتبة ثشاثش ثب 

ضٛد ٚ ثؼذ اص ٔی Explorev افضاسٚاسد ٘شْ vectrino pluseافضاس اصالحبت خشٚجی ٘شْ ADVسٙج ٞب تٛسػ سشػتشداضت دادٜاص ث پس           

 ٌیش٘ذ.ٔیضٛ٘ذ ٚ ٔٛسد ثشسسی لشاس ٞب ٚ تٙطٟب تشسیٓ ٔیػتسش Tecplotافضاس ضٛد ٚ دس ٟ٘بیت تٛسػ ٘شْافضاس اوسُ رخیشٜ ٔیٞب دس ٘شْفیّتش دادٜ

 

 نتایج و بحث:.       3

 هیدرولیک جریان 3-1

٘بحیٝ  ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ا٘تظبس ٔی سٚد دس ٔحُ ثشخٛسد جشیبٖ ثب سبصٜ آثطىٗ, ثٝ دِیُ حعٛس ٔب٘غ ٚ دس پطت آثطىٗ ثٝ دِیُ وبٞص سشػت جشیبٖ ٚ تطىیُ

افتذ. چٙب٘ىٝ پس اص ثشخٛسد جشیبٖ ثٝ سبصٜ آثطىٗ ق ٔیٌیشد وٝ ثیطتشیٗ سشػت دس ٕٞیٗ صفحٝ جذایی اتفبی جذایی ضىُ ٔیسىٖٛ یه صفحٝ

پس ثٝ دِیُ ٕٞیٗ ٌشادیبٖ فطبس ایجبدٜ ضذٜ  ٌیشد.پتب٘سیُ سشػت ثٝ پتب٘سیُ فطبس تجذیُ ضذٜ ٚ دس ٘تیجٝ ثیطتشیٗ فطبس ٘یض دس صفحٝ جذایی ضىُ ٔی
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سٚ٘ذٜ ٘بْ داسد. دس ثبالسٚ٘ذٜ ٚ جشیبٖ ثٝ سٕت پبییٗ جشیبٖ پبییٗوٙذ وٝ جشیبٖ ثٝ سٕت ثبال، جشیبٖ جشیبٖ ثٝ سٕت ٘مبغ ثب فطبس وٕتش حشوت ٔی

ثطىٗ یه دست آٗ دس پبییٕٗچٙیٞ ،سٕت آثطىٗ ثٝ سٕت دیٛاسٜ ٔمبثُ ٔتٕبیُ ضٛد ضٛد جشیبٖ اص دیٛاسٜثبالدست آثطىٗ، حعٛس آثطىٗ سجت ٔی

 دٞذ.سب٘تیٕتشی اص وف ٘طبٖ ٔی 5/0ثشداسٞبی سشػت حَٛ آثطىٗ سا دس تشاص 3ضىُ  .ٌیشد٘بحیٝ چشخطی ضىُ ٔی

                                        

 

 سب٘تیٕتشی اص وف 0.5ٞبی سشػت حَٛ آثطىٗ دس تشاص  ثشداس -3ضىُ                                                                        

سب٘تیٕتشی اص ثستش تشسیٓ ٌشدیذٜ  است. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس ایٗ ضىُ  10سب٘تیٕتشی ٚ  1پشٚفیُ سشػت ؼِٛی جشیبٖ  دس دٚ تشاص ٔختّف  4دس ضىُ          

جشیبٖ ضٛد وٝ ایٗ أش سجت وبٞص سشػت جشیبٖ دچبس تغییش ٔی˓ی ثبالدستضٛد  ثب ثشخٛسد جشیبٖ ٘ضدیه ضٛ٘ذٜ ثٝ آثطىٗ دس ٘بحیٝٔطبٞذٜ ٔی

ضٛد وٝ افضایص سشػت ی ٔمبثُ ٔٙحشف ٔیجشیبٖ ثٝ سٕت دیٛاسٜ˓ػالٜٚ ثش ایٗ پس اص ثشخٛسد جشیبٖ ثب آثطىٗ ˓٘ضدیه ضٛ٘ذٜ ثٝ آثطىٗ ٔی ٌشدد

ٔمبدیش ثیطتشی است  د٘جبَ داسد. ثب تٛجٝ ثٝ ٘تبیج حبصّٝ ٔی تٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛد وٝ سشػت جشیبٖ  دس تشاصٞبی ثبالتش داسایٝ جشیبٖ ثٝ سٕت دیٛاسٜ ٔمبثُ سا ث

 cm 10ثشاثش ثب ؼَٛ آثطىٗ  Lٞب دس ایٗ ضىُیبثذ. ٚ  ٘یض سشػت جشیبٖ دس ثبالدست  ثب ٘ضدیه ضذٖ ثٝ آثطىٗ ثٝ دِیُ تًٙ ضذٌی ٔمؽغ افضایص ٔی

 است.

 

                                                                                                                                                  

  برحسب  مختلف ارتفاعی ترازهای در سرعت طولی مؤلفه توزيع -4ضىُ                                                                     

 
 

آیذ وٝ ی وٙبسی سٕت آثطىٗ ٘بحیٝ چشخطی جشیبٖ ثٝ ٚجٛد ٔیدساثشػجٛسجشیبٖ اص ٔمؽغ آثطىٗ دس ٘بحیٝ جّٛی آثطىٗ ٚ دس أتذاد دیٛاسٜ            

ایٗ  ضٛد.ٞبی ؼِٛی داسای ٔمبدیش ثسیبس وٓ ٚ ٔٙفی ٞستٙذ وٝ ایٗ ٔٙؽمٝ، ٘بحیٝ سىٖٛ ٘بٔیذٜ ٔیٞبی دس جٟت جشیبٖ یب سشػتدس ایٗ ٘بحیٝ سشػت

تش ی ػشظی ثیطتشی ٘سجت ثٝ تشاصٞبی پبییٗٞبی ثضسٌتش ٚ ٕٞچٙیٗ داسای ٔحذٚدٜٞبی ٔٙفی ثب افضایص استفبع ٚ دس تشاصٞبی ثبالتش داسای لذسٔؽّكسشػت

ٞبی ؼِٛی است وٝ ضشٚع ایٗ ٘بحیٝ ثب ی سشػتی وب٘بَ ٚجٛد داسد وٝ داسای ٔمبدیش ثیطیٝٙای دس ٔیبٝ٘دست آثطىٗ، ٘بحٝیی پبییٗٞستٙذ. دس ٘بحٝی
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ضٛد. دست ٔتٕبیُ ٔیٞبی ٔیب٘ی تب تشاص سؽح آة ثٝ سٕت پبییٗضٛد ٚ پس اص ػٕكٞبی ٔیب٘ی ثٝ سٕت آثطىٗ ٔتٕبیُ ٔیافضایص استفبع اص وف تب ػٕك

سشػت ٞبی ؼِٛی ˓ٞبی ثیطیٙٝداسای سشػت ی٘بحٝیٚ ثؼذ اص  یبثذ.دست وب٘بَ افضایص ٔیٕٞچٙیٗ ٚسؼت ایٗ ٘بحیٝ ثب افضایص استفبع ٚ دس جٟت پبییٗ

 یبثٙذ. جشیبٖ دٚثبسٜ وبٞص ٔی

ی ایٗ سشػت ثیطیٙٝ ثب افضایص استفبع اص افتذ وٝ ا٘ذاصٜدست آثطىٗ اتفبق ٔیی ثبالٔبوضیٕٓ سشػت ػشظی دس ثبالدست آثطىٗ دس سٕت دٔبغٝ           

ثشاثشاست.  ٔمبدیش  5/1حذٚد  ،ٔتشسب٘تی 16٘سجت ثٝ تشاص سؽح آة یؼٙی  ٔتشسب٘تی 5/0ت دس تشاصی سشػیبثذ ثٝ ؼٛسی وٝ ا٘ذاصٜوف وب٘بَ وبٞص ٔی

٘ٛاحی داسای ٔمبدیش  ،ثبضذ ٚ ثب افضایص استفبع اص تشاص وفی سٕت آثطىٗ ٔٙفی ٔیدست ٚ أتذاد دیٛاسٜایٗ سشػت دس ٘ٛاحی جّٛی آثطىٗ دس پبییٗ

 لبثُ ٔطبٞذٜ است. 5آ٘چٝ وٝ ٌفتٝ ضذ دس ضىُ  .ضٛدت ٔتٕبیُ ٔیدسٞبی ػشظی ثٝ سٕت پبییٗٔٙفی سشػت

 

                                                                                                                                                     

  بر حسب  مختلف ارتفاعی ترازهای در سرعت عرضی مؤلفه توزيع -5ضىُ                                                                

 
 

 

 تنش های رینولدز 3-2

̅̅́ ́   ٞبی ٘سجت ثٝ تٙص ̅̅̅̅́ ́ 𝜌 ا٘ذاصٜ تٙص ˓ٞبی سیِٙٛذصدس ٔیبٖ تٙص ̅̅ ٚ   ́ ́̅̅ دس  ̅̅̅̅́ ́ 𝜌  خیّی ثضسٌتش است. ٔمبدیش ٔثجت تٙص سیِٙٛذص  ̅̅

ٝ سٕت ثدٞذ وٝ ٔمبدیش ایٗ تٙص  دس ٘بحیٝ پبییٗ دست آثطىٗ ثٝ تذسیج اصٔٛلؼیت آثطىٗ ی سٕت آثطىٗ سخ ٔیوب٘بَ دس أتذاد دیٛاسٜدست پبییٗ

اٌش چٝ تغییشات آٖ دس  است. ٞبی ٔثجت ٘یضافضایص یبفتٝظٕٗ آ٘ىٝ،  ثب افضایص فبصّٝ اص ثستش ، ثضسٌی ٔمبدیش ایٗ تٙص ؛افضایطی داسد ، سٚ٘ذپبییٗ دست

 ت است.یلبثُ سٚ 6ایٗ ٔسئّٝ دس ضىُ ثیطتش ٔی ٌشدد.  تشاص ثب وبٞص فبصّٝ اص ثستشیه 

  

                                                                                                                                                             

   ثشحست  ی ؼِٛی ٚ ػشظی سشػتتٛصیغ تٙص سیِٙٛذص ٘بضی اص ٘ٛسب٘بت ِٔٛفٝ  -6ضىُ                                         
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̅̅́ ́   ٔمبدیش ٔٙفی تٙص سیِٙٛذص             ̅̅ ٚ   ́ ́̅̅ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس افتٙذ. ٘یض دس ٕٞبٖ ٘بحیٝ الیٝ ثشضی دس  جّٛی آثطىٗ ٚ وٙبس دیٛاسٜ اتفبق ٔی  ̅̅

̅̅́ ́    لذسٔؽّك ٔمبدیش ٔٙفی تٙص سیِٙٛذصٔطبٞذٜ ٔی ٌشدد  7ضىُ  ثؼذ اص یبثذ ٚ اص وف افضایص ٔی  cm3.5تشاص  حذٚد ثب افضایص استفبع اص ثستش تب˓̅̅

ضٛ٘ذ ٚ دس دست ٔتٕبیُ ٔیٞبی ٔٙفی ٝث سٕت پبییٗیبثذ. ٚ ثب افضایص استفبع ایٗ ٘ٛاحی ثب ثیطتشیٗ ٔمذاس لذس ٔؽّك تٙصآٖ  تب تشاص سؽح آة وبٞص ٔی

 ٌیش٘ذ.ی دٚستشی اص آثطىٗ لشاس ٔیفبصّٝ

  

                                                                                                                                                                                                

   

                                                                                                                                                                   

                                    

  ثشحست ی ؼِٛی ٚ لبئٓ سشػتتٛصیغ تٙص سیِٙٛذص ٘بضی اص ٘ٛسب٘بت ِٔٛفٝ  -7ضىُ                                                    
   

  
 

̅̅́ ́   ٔمبدیش ٔثجت تٙص سیِٙٛذص  ی الیٝ ثشضی ٚجٛد داس٘ذ وٝ ثب افضایص استفبع ثیطیٙٝ ٔمذاس دست آثطىٗ ثیشٖٚ اص ٘بحٝی٘ٛاحی ثبالدست ٚ پبییٗ دس  ̅̅

 یبثذ.وبٞص ٔی ،ایٗ تٙص ٔثجت

 

 نتیجه گیری:.       4

ٞبی ؼِٛی ٔٙفی دس تشاصٞبی ثبالتش داسای پژٚٞص ٘طبٖ داد وٝ سشػتثشسسی ٞبی ثٝ ػُٕ آٔذٜ دس ٔٛسد ٞیذسِٚیه جشیبٖ دس اؼشاف آثطىٗ دس ایٗ 

دست آثطىٗ، ضشٚع ٘بحیٝ پشسشػت ثب افضایص استفبع اص وف تب ٗ دس پبییٗی ػشظی ثیطتشی ٞستٙذ. ٞچٙیحذٚدٜٞبی ثضسٌتش ٚ ٕٞچٙیٗ داسای ٔلذسٔؽّك

دٜ ٚ پس اص ػٕكآثطىٗ ٘ضدیه ٞبی ٔیب٘ی ثٝ ٔحُ لشاسٌیشیػٕك ضٛد. ٚسؼت ایٗ دست ٔتٕبیُ ٔیبی ٔیب٘ی تب تشاص سؽح آة ثٝ سٕت پبییٗٞتش ٛث

٘سجت  ̅̅̅̅́ ́ 𝜌 ٞبی سیِٙٛذص ٘یض ٘تبیج ٘طبٖ داد وٝ ا٘ذاصٜ تٙص سیِٙٛذص یبثذ. دس ٔٛسد تٙصدست وب٘بَ افضایص ٔی٘بحیٝ ثب افضایص استفبع ٚ دس جٟت پبییٗ

̅̅́ ́   ٞبی ثٝ تٙص ̅̅ ٚ   ́ ́̅̅ -ی سٕت آثطىٗ سخ ٔیدست وب٘بَ دس أتذاد دیٛاسٜدس پبییٗ ̅̅̅̅́ ́ 𝜌  خیّی ثضسٌتش است. ٔمبدیش ٔثجت تٙص سیِٙٛذص  ̅̅
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̅̅́ ́   ٔمبدیش ٔٙفی تٙص سیِٙٛذص  .یبثذافضایص ٔی ٞبی ٔثجت ٘یض،دٞذ وٝ ثب افضایص استفبع، ثضسٌی ٔمبدیش ایٗ تٙص ̅̅ ٚ   ́ ́̅̅ ٘یض دس ٕٞبٖ ٘بحیٝ الیٝ   ̅̅

̅̅́ ́    افتٙذ. لذسٔؽّك ٔمبدیش ٔٙفی تٙص سیِٙٛذصثشضی دس  جّٛی آثطىٗ ٚ وٙبس دیٛاسٜ اتفبق ٔی اص وف   cm3.5ثب افضایص استفبع اص ثستش تب تشاص ˓̅̅

ضٛ٘ذ دست ٔتٕبیُ ٔیٞبی ٔٙفی ثٝ سٕت پبییٗتٙصیبثذ. ٚ ثب افضایص استفبع ایٗ ٘ٛاحی ثب ثیطتشیٗ ٔمذاس لذس ٔؽّك یبثذ ٚ ثؼذ اص آٖ وبٞص ٔیافضایص ٔی

̅̅́ ́   ٌیش٘ذ. ٔمبدیش ٔثجت تٙص سیِٙٛذص ی دٚستشی اص آثطىٗ لشاس ٔیٚ دس فبصّٝ احی ثبالدست ٚ پبییٗ  ̅̅ ی الیٝ دست آثطىٗ ثیشٖٚ اص ٘بحٝیدسٛ٘

̅̅́ ́   بدیش ٔٙفی تٙص سیِٙٛذص یبثذ. ٔموبٞص ٔی ،ثشضی ٚجٛد داس٘ذ وٝ ثب افضایص استفبع ثیطیٙٝ ٔمذاس ایٗ تٙص ٔثجت ̅̅ ٚ   ́ ́̅̅ ٘یض دس ٕٞبٖ ٘بحیٝ   ̅̅

 افتٙذ. الیٝ ثشضی دس  جّٛی آثطىٗ ٚ وٙبس دیٛاسٜ اتفبق ٔی
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