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چكيده

اطالعات مقاله

اندازهگیریهای آزمایشگگهاه ناپایداریهای دینامیک در محیطهای آب به علت ماهیت نوسگگان و کوچک بودن دامنه
 اکثر مطگالاگاف فال بگا اسگگگتزگاده از مگدارهگای الکتریک بگه انگدازهگیری.حرکت آنهگا همواره چگال برانهیز هسگگگتنگد
. هدف این مقاله اندازهگیری آزمایشگهاه رگرفا مکانیک در پدیده ارتااش ناشگ از گردابه اسگت.آزمایشگهاه م پردازند
 در این.با بدسگگت آوردن دامنه حرکت ارتااش گ میتوان مکانیز های حرکت و اسگگتحلگگال انرکی مکانیک یراح کرد
 آزمای بلگورف حرکت یک اسگتوانه در دال کانال آ.مقاله از روش نوین سگرعتسگنی تلگاویر اراف اسگتزاده میشگود
 مطالاه اسگتوانه مخروی نیز کاری. اسگتوانهها بلگورف یکنوالت و مخروی هسگتند.با سگرعتهای مختلف حرکت اسگت
 از این آزمای سگرعت.سگرعت هسگتند- دادههای اسگتخرا شگده بلگورف نمودارهای ب باد دامنه.نو در این زمینه اسگت
 این. دامنه حرکت اسگتوانه یکنوالت بیشتر است، دیده میشگود که در سگرعت بهینه.متناظر با دامنه حداکثر بدسگت میاید
.در حالیست که استوانه مخروی برای استزاده در جریان با سرعت متغیر مناسب است

:تاریخچه مقاله
1398/12/19 :تاریخ دریافت مقاله
1399/05/16 :تاریخ پذیرش مقاله

:کلماف کلیدی
ارتااش ناش از گردابه
تست تیرب
سرعتسنی تلاویر اراف
روشهای جذ انرکی

Experimental and Mechanical Measurement of Transverse Deflection and
Comparison of Optimal Velocity for Energy Harvesting in Uniform and
Tapered Cylinders from Vortex-Induced-Vibrations
Hodjat Naderi-Asrami1, Shabnam Bahrami Asl2, Mohammadreza Tabeshpour3*,
Mohammad-Saeed Seif4
1

PhD Candidate, Mechanical Engineering Department, Sharif University of Technology, hnaderi@mech.sharif.edu
PhD Candidate, Mechanical Engineering Department, Sharif University of Tech., bahramiasl.shabnam@mech.sharif.edu
3*
Associate Professor, Mechanical Engineering Department, Sharif University of Technology, tabeshpour@sharif.edu
4
Professor, Mechanical Engineering Department, Sharif University of Technology, seif@sharif.edu
2

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History:
Received: 09 Mar. 2020
Accepted: 06 Aug. 2020

Experimental measurements of dynamic instabilities in water environments are challenging due to
their fluctuation and small amplitude. Most of studies use electrical circuits, this paper aims to use
only mechanical methods to measure vortex induced vibrations. Measuring the fluctuations
amplitude can help designing mechanisms for movement and for mechanical energy harvesting.
This paper uses the novel particle image velocimetry method. The test comprises of a cylinder
moving in water with different velocities. Uniform and tapered cylinders are used. Study of tapered
cylinder is unprecedented. Output data is in the form of dimensionless amplitude-velocity graphs.
From this test velocity for producing largest amplitude is obtained. It is also seen that in the efficient
velocity, amplitude of uniform cylinder is larger. While tapered cylinder is suitable for using in
currents with variable velocities.
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 1-1ناپایداریهای دیناميكی و توليد انرژی
زمگان کگه یگک جسگگگم حییم بگا جریگان سگگگیگال یکنوالگت برلورد
میکند ،جریان از سگط جسگم جدا میشگود و پسگایه 6نامنظم تولید
میکند .در این پسگایه دو گردابه در دو یرف جسگم بطور دورهای به
دال جریان لال میشگگوند .این ریزش گردابه دورهای باعث اییاد
توزیع نامتقارن فشگار حول جسگم میشگود که نیروهای دورهای اییاد
م کنگد .پس یگک ارتاگاش بگا دامنگه کوتگاه بگه لگایر این نیروهگا در
جسگم اییاد میشگود .این پدیده «ارتااش ناشگ از گردابه» نا دارد.
افزای سگگرعت جریان از رگگزر باعث افزای بسگگامد ریزش گردابه
(بخایر ثابت بودن عدد اسگگتروهال) اسگگت .نهایتا در یک سگگرعت
جریان ،بسگامد ریزش گردابه نزدیک بسگامد یبیا جسگم میشگود
که باعث نوسگگان جسگگم در ناحیه تشگگدید یا قز شگگدگ  7میهردد
(شاله باالی در شک .)1

شكل  :1نمودار دامنه-سرعت برای ]1[ VIV

اگر للگورگیاف مکانیک و جر جسگم کم باشگند ،در این ناحیه
نوسگاناف شگدیدی رخ لواهد داد .نمونه ارتااشگاف  VIVدر مهندسگ
دریا در لطوط مهار سگگگازههای فراسگگگاحل و لطوط لوله زیر آ
دیده میشگود .توجه شگود که این ارتااشگاف شگام دو گروه موازی و
عمود بر جریان میشگوند .پاسگخ حالت موازی جریان در تاداد زیادی
از مطگالاگاف نگادیگده گرفتگه میشگگگود چرا کگه دامنگه پگاسگگگخ عمود بر
جریگان بگه مراتگب بزرگتر اسگگگت .مطگالاگه این مقگالگه نیز در زمینگه
ارتااش عمود بر جریان م باشد.
اگر جسگم االسگتیک در سگیال سگاکن به نوسگان درآید ،بخایر
میرای سگازهای و لزجت سگیال ایراف انرکی حرکت از بین میرود و
نوسگاناف میرا م شگود .اگر همین جسگم در یک سگیال متحرک قرار
2
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ناپایداریهای آ پویای شگگناسگگ و آئرودینامیک به یور کل به
چهگار رگگگورف ارتاگاشگگگاف نگاشگگگ از گردابگه ،2تگازلرزه ،3بگاللرزه 4و
سازهلرز 5هستند.
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گیرد ،نیروهای سگیال باعث میشگوند که دامنه نوسگاناف افزای یابد
و حرکگت از تاگادل لگار شگگگود .این نگاپگایگداری «تگازلرزه» نگا دارد و
ناپایداری متداول سگازهها با سگط مقطع غیردایروی ،غیرمتقارن و
منشگوری اسگت .نوسگاناف در رگزحهای عمود بر جریان ورودی رخ
میدهد .با افزای سگرعت امکان وقو تازلرزه نیز بیشگتر میشگود .در
این ناپایداری ،افزای میرای باعث بیشگگتر شگگدن سگگرعت آغازین
میشگود و هر چه میرای کمتر باشگد ،سگرعت شگرو ارتااش کمتر
لواهد بود .تازلرزه به عنوان یک ارتااش تشدیدی شنالته نمیشود.
عبگارف «بگاللرزه» در روزهگای آغگازین هوانوردی زمگان کگه
ناپایداریهای مخر در سگگیسگگتمهای کنترل و بالهای هواپیما اثر
داشگتند ،اییاد شگد .اگرچه باللرزه به پدیده آئروکشگسگان سگازههای
هوای ایالق میشگگگود ول لرزش یگک برگ روی درلگت ،ارتاگاش
آنتن لودرو و ارتاگاش کرکرهی پنیره در بگاد نیز نمونگههگای از این
پگدیگده هسگگگتنگد .مطگالاگه این پگدیگده در ابتگدا برای حزظ تاگادل
آئرودینگامیک ایرفویگ هگا در حرکگت همزمگان گگا  8و لیزافگت 9آغگاز
شگد .در باللرزه قسگمت غیرلز سگیال باعث ناپایداری اسگت چرا که
نیروهای غیرلز باعث نوسانهای با دامنه کوچک میشوند.
عمومگا پگدیگده «سگگگازهلرز» بگه پگاسگگگخ سگگگازه بگه تحریگک
آ پویای شگناسگ و آئرودینامیک که به لایر لزجت اییاد شگده،
ایالق میشگود .این تحریک بخایر تغییراف فشگار در سگط جسگم
بوجود میگایگد و بگه همین جهگت در جریگان در هر قسگگگمت در کنگار
جسگگم میتواند رخ دهد .سگگازهلرز در هواپیماها ،موشگگکها و مراح
توربوماشگینها دیده میشگود .با افزای سگرعت جریان ،دامنه سگازهلرز
بطور آهسگگگته ول نامنظم افزای میابد .پس سگگگازهلرز در تمام
سگرعتهای جریان رخ میدهد ول دامنهاش میتواند بسگیار کوچک
شگود بطوریکه قاب مشگاهده نباشگد .به بیان دیهر ،سگازهلرز سگرعت
بحران آغگازین نگدارد و همینطور حگد نهگای بگاالی نیز نگدارد.
سگازهلرز بانوان ارتااش گذرا شگنالته میشگود و به همین جهت در
دسته ارتااشاف تلادف قرار م گیرد [.]1
فشگاربرق 10به الکتریسگیته ماحلگ از فشگار گزته میشگود ،جریان
الکتریسگتهای که از مواد جامد لارگ در پاسگخ به کرن مکانیک
گرفته میشگگود .وقت باضگگ از این مواد به اندازه یک هزار ابااد
ارگگلیش گان تغییر کنند ،مقدار قاب محاسگگبهای از فشگگاربرق تولید
م کنند .این فرآیند برگشت پذیر م باشد .میتوان از ناپایداریهای
دینامیک اکر شگده به کمک مواد فشگاربرق انرکی الکتریک تولید
کرد.
سرعت الز برای عملکرد پدیدههای باللرزه و سازهلرز به نسبت
زیاد هسگگتند و دامنههای آنها با افزای سگگرعت بطور قاب توجه
زیاد میشگوند .پس اسگتحلگال انرکی از آنها به رگورف یکنوالت در
محیط با سگگگرعت جریگان متغیر ،دشگگگوار اسگگگت .از یرف دیهر،
ارتااشهای ناشگ از گردابه در سگگرعتهای کمتری آغاز میشگگوند.
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مطالااف تیرب و شگال انیا شگده توسگ دیهران بدین شگر
اسگت .تایین مح بهینه قرارگیری ماده فشگاربرق که در پشگت یک
جسگم حییم قرار میهیرد ،هدف آزمای هیو و همکاران [ ]2اسگت.
سگیسگتم آزمای آنها در شگک  2موجود اسگت .این سگیسگتم دال
یک لوله آ اسگت که بر روی یک میز بنا شگده اسگت .هدف تایین
فارگله  dدر شگک  2م باشگد .جسگم حییم باعث اییاد گردابه در
پشگگگت لود میشگگگود و این گردابه نیروی اییاد میکند که ورقه و
سگگ س فشگگاربرق را تکان میدهد .با تغییر فارگگله  dو اندازهگیری
ولتاک لروج میتوان این مح بهینه را یافت.

شكل  :3تست  VIVدر تونل باد []3

یبق شگگگکگ  4میتوان دیگد کگه بگا تغییر محگ آهنربگاهگا (هر
منحن نشگانهر یک موقایت اسگت) ،توان لروج آن تغییر میکند.
با تغییر پارامترهای موجود میتوان یک سگیسگتم اسگتحلگالهر انرکی
بهینه یراح نمود.

شكل  :2سيستم آزمایش جاذب انرژی پيزوالكتریكی )]2[ (PEH

در بخ تئوری نیروی هماهنگ 11بین سگازه و سگیال از یریق
رابطه برنول و مدل ورتکس المب-اسگگین بدسگگت میاید .التالف
فشگار از رابطه برنول و نیرو از انتهرالهیری از التالف فشگار بدسگت
میگایگد .در مرحلگه باگدی ،تیر بگه رگگگورف یگک تیر اویلر-برنول مگدل
میشگود و نیروی بدسگت آمده بانوان تحریک بدان اعمال میشگود .در
ماگادلگه تیر ولتگاک پیزوالکتریگک نیز از یگک مگدار منگاسگگگب و از جنس

شكل  :4نمودار توان توليدی-سرعت ][3
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همینطور در این پگدیگده تشگگگدیگد در بگازهی بسگگگیگار کوچک از
سگرعتهای جریان رخ میدهد و لار از این محدوده ،دامنه آن به
نسگبت کوچک اسگت .پس سگیسگتم اسگتحلگال انرکی از  VIVباید
بهینه شگگود .تازلرزه در سگگرعتهای به نسگگبت کمتری از  VIVرخ
میدهد و همینطور بازه سگرعتهای وسگیاتری را پوشگ میدهد که
دارای دامنگههای به نسگگگبگت قاب قبول هسگگگتنگد .پس برای تولید
انرکی باید بین این دو مقایسگگه رگگورف گیرد و باتوجه به شگگرای
گزینگه ارگگگل انتخگا گردد .انرکی لروج جگاا هگای انرکی
فشگگگاربرق عموما ولتاک زیاد (در حدود  30ولت) و جریان کم اییاد
میکنگد .این جریگان کم و ولتگاک زیگاد در سگگگیسگگگتمهگای الکتریک
کوچک ،حسگهرها و باتریهای قاب تاویض کوچک اسگتزاده میشگوند

نیرو تخمین زده و وارد ماادله میشگگود .بدین ترتیب با مدلسگگازی
یگک درجگه آزادی تیر میتوان ماگادلگه حرکگت ارتاگاشگگگ و در نهگایگت
ولگتاک لروج را بدست آورد [.]2
برای بهبود انرکی لروج از سگگیسگگتمهای  VIVمیتوان بطور
کاربردی از آهنربا بهره جسگگت .دو آهنربای کوچک با نیروی دفا
به تکیهگاه زیرین و کف سگیلندر دایرهای متلگ م شگوند .در کار
کانگگ و همکگاران [ ]3این سگگگیسگگگتم تحگت اثر بگاد قرار میهیرد.
آزمایشگاف نشگان میدهند که با تغییر فارگله نسگب دو آهنربا ،بسگامد
یبیا اسگگگتحلگگگالهر انرکی بطور قاب توجه تغییر م کند و به
همین جهت ناحیه قز شگدگ جابیا میشگود .همینطور میتوان به
افزای انرکی لروج حدود  30دررگگد رس گید .شگگک  3نمایانهر
سگیسگگتم آزمای موجود در کار کانگ و همکاران [ ]3اسگگت .دیده
میشگود که یک اسگتوانه در تون باد به رگورف عرضگ جابیا م شگود
و در ماده فشاربرق ولتاک اییاد میکند.
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سگگان و همکاران [ ]4اسگگتحلگگال انرکی فشگگاربرق از جریان با
سگرعت کم را توسگ  VIVو تازلرزه بررسگ و مقایسگه کردهاند .این
تحقیق جزء ماگدود تحقیقات در زمینه تازلرزه اسگگگت که در کانال
آ انیا میشگود .در این مطالاه بررسگ تازلرزه بر روی اسگتوانهای
با مقطع نیمدایره و مقطع مثلث و بررسگ  VIVبر روی اسگتوانهای
با مقطع دایره رورف میهیرد (شک .)5

 1-3اهداف و نوآوریها و روند مقاله

کانال اسگگتزاده شگگده در آزمای آنها منحن اسگگت ول دلیل
برای آن اکر نمیشود .در این کانال به کمک یک استوانه این پدیده
اییاد و به کمک دوربین ارتااشگاف آن ضگب میشگود (شگک .)6
البتگه در این تحقیق نیز همچون ] [2و ] [3دادهبرداری بگه کمگک
سیستم ولتاکسنی رورف م پذیرد.

شكل  :6تصاویر دوربين از  VIVیک استوانه دایروی []4

در بخ تحلیل برای بدسگگت آوردن ماادله حرکت از ارگگ
همیلتون در رابطگه ( )1اسگگگتزگاده میشگگگود .در این رابطگه بگه کمگک
عام همیلتون از عباراف انرکی جنبشگ و االسگتیک و کار ناپایسگتار
در یک بازه زمان انتهرال گرفته میشود.
𝑡2

()1

∫ (𝛿𝑇 − 𝛿𝑉 + 𝛿𝑊𝑛𝑐 ) 𝑑𝑡 = 0
𝑡1

برای کار آ پویای موجود در عبارف کار ناپایسگگتار باید مقادیر
نیروهگای  VIVو تگازلرزه جگایهزین شگگگود .مگدل ون-در-پگ برای
شگگگبیهسگگگازی نیروی  VIVو مدل تالیم  12پیچک13های بزرگ
برای شگگبیهسگگازی میدان سگگیاالف اسگگتزاده میشگگود .با تحلی
ویژهمقدار 14ماادله حرکت میتوان بسگامد ارتااش و پاسگخ ارتااشگ
را بدسگگت آورد .نهایتا دیده میشگگود که انرکی ناشگگ از تازلرزه به
انرکی نگاشگگگ از  VIVارجحیگت دارد [ .]4مگدل تحلیل این مقگالگه
دارای دقت بسیار لوب است.
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ارتااش ناشگ از گردابه شگدیدا نیاز به بهینه شگدن دارد تا با بازده
حداکثری بتواند اسگتزاده کاربردی از لود را توجیه کند .هدف این
مقاله تایین سگگرعت کاری بهینه ارتااش ناشگگ از گردابه اسگگت.
سگگگرعت بهینه از مهمترین پارامترهای قاب تغییر در این مسگگگئله
اسگت و به همین جهت ،بهبود آن میتواند تاثیر به سگزای در تولید
انرکی داشگته باشگد .سگرعت بهینه بلگورت تایین میشگود که در آن
دامنگه حگداکثری رخ میگدهگد .این برعکس حگالت اسگگگت کگه برای
جلوگیری از اثراف نالواسگگته پدیده ارتااش ناشگ از گردابه ،دامنه
کمتر و کوچکتر مطلو باشد.
جابیای حداکثر عرضگگ میتواند بطور مسگگتقیم و یا به کمک
مبدلها بلورف انرکی مورد استزاده قرار گیرد .الزاما توان الکتریک
تولیدی بیشگتر به مان انرکی تولیدی بیشگتر نیسگت .چرا که ممکن
اسگت سگایر انوا انرکی زمان بهینه شگوند که توان الکتریک بهینه
نیسگت .یا اینکه اگر مکانیزم حرکت یراح شگود که در آن نیاز
به داشتن ایالعات دقیق از بازه حرکت عرض در اثر ارتااش ناش
از گردابه باشگد .با توجه به سگابقه پژوه ارائه شگده ،اکثر مطالااف
به بهینهسگگازی توان الکتریک لروج پردالتهاند .این مقاله برای
پاسگگخ به این سگگوال بوجود آمد که چهونه میتوان از دیدگاه فق
مکانیک این پدیده را بررس کرد.
دو راه برای اندازهگیری مکانیک حرکت اسگتوانه میسگر اسگت.
راه اول اسگتزاده از کرن سگن اسگت .با توجه به این که باید برای
بگدسگگگت آوردن جگابیگای بگایگد بگا اسگگگتزگاده از رواب چنگدین بگار
کرن های اندازهگیری شگگده در جهاف مختلف بهم تبدی شگگوند،
امکگان مارف لطگا در پگاسگگگخ بوجود لواهگد آمگد .همینطور بخگایر
کوچک بودن اعداد اندازهگیری شگگگده توسگ گ کرن سگگگن ها در
مقیاس این مسگئله ،نیاز به کرن سگن های بسگیار دقیق میباشگد.
که با توجه به گران آنها ،اسگتزاده از کرن سگن عمال توجیه لود
را از دست میدهد.
راهحگ دیهری کگگه برای انگگدازهگیری مکگگانیک وجود دارد،
اسگتزاده از روش موسگو به سگرعتسگنی تلگاویر اراف 15میباشگد.
در این روش با فیلمبرداری و سگگ س تحلی تلگگاویر گرفته شگگده
میتوان جابیای جسگم را اندازه گرفت .اسگتزاده از این روش در این
مبحث جدید میباشگگد .فق در مقاله ] [4تلگگویربرداری رگگورف
گرفته و تحلیل روی آن انیا نشگگگده اسگگگت و دوباره همان روش
تکراری ولتگاکگیری مورد اسگگگتزگاده قرار گرفتگه اسگگگگت .یک از
نوآوریهای مقاله حاضگر اسگتزاده از روش سگرعتسگنی تلگاویر
اراف در این زمینه م باشد.
یک از اشگکال هندسگ متداول اسگتوانهای با سگط مقطع دایره
اسگگت که دایره سگگط فوقان آن کوچکتر از دایره سگگط پایین
اسگت .این اسگتوانه که اسگتوانه مخروی  16یا غیریکنوالت نا دارد
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در این آزمای دو اسگتوانه مسگتقال تسگت شگدند .این اسگتوانهها
به رگگورف یکنوالت و همینطور به رگگورف قطر متزاوف در باال و
پایین (اسگتوانه مخروی ) سگالته میشگوند .هدف از این کار مقایسگه
اسگتوانهها بخایر تزاوف قطر اسگت .اسگتوانه مخروی مورد آزمای
در شک  8دیده میشود.

 -2نحوه آزمایش
هدف از انیا آزمای بدسگگت آوردن جابیای اسگگتوانه در مارض
جریان یکنوالت اسگت .چیدمان و سگیسگتم آزمای به این رگورف
میباشگد که اسگتوانهای با ابااد هندسگ مشگخ و سگخت تایین
شگده به کالسگکه 17متلگ شگده و در حوضگچه کشگ توسگ کالسگکه
با سگرعتهای متزاوف کشگیده م شگود .در این آزمای این سگیسگتم
ماادل حالت است که یک استوانه در مارض جریان مستقیم باشد.
گرچه در اکثر مطالااف انیا شگده اسگتوانه ثابت و جریان متحرک
اسگت ول با توجه به شرای آزمایشهاه فال  ،عکس این حالت قاب
بهرهبرداری اسگگت .در محاسگگباف دامنه حرکت تزاوت بین این دو
حالت وجود ندارد .برای لحاظ نمودن سگخت در اتلگال اسگتوانه به
کالسکه نیز از دو ورق فلزی با ضخامت مشخ استزاده شده است.

شكل  :8استوانه مخروطی مورد آزمایش

همانطور که در شگک  8مالحظه میشگود ،رگزحه زیرین برای از
بین بردن اثراف سه بادی جریان تابیه شده است .سیلندرها دارای
ارتزا  36سگانتیمتر هسگتند .سگیلندر مخروی دارای قطرهای 21
و  35سگانتیمتری اسگت .قطر سگیلندر یکنوالت برابر  28سگانتیمتر
میباشگگد .سگگرعت های تسگگت شگگده از  0.2تا  0.38متر بر ثانیه با
فوار گ  0.02متر بر ثانیه هسگگتند .کانال اسگگتزاده شگگده برای این
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بخایر جر کمتر و تاادل بهتر نسگبت به اسگتوانه یکنوالت ،یک از
هندسگههای پر اسگتزاده در مهندسگ مکانیک اسگت .همینطور یبق
سگابقه پژوه دیده شگد که مطالاه این نو هندسگه رگورف نهرفته
اسگت .پس هدف دو این مقاله بررسگ این نو هندسگه و مقایسگه
آن با حالت یکنوالت قرار گرفت.
کوچک بودن مقادیر جابیای در آ نسگگبت به هوا یک دیهر
از دالیل اسگگت که تادادی از مقاالف اسگگتزاده از کانالهای باد را
برای آزمای لود انتخا کردهاند .سابقه پژوه ارائه شده نشانهر
این موضگگو اسگگت .این در حال اسگگت که انرکی تولیدی در آ
بزرگتر از انرکی تولیدی در هوا اسگگت .اسگگتزاده از محی هوا برای
پی بین رفتار در محی آب دقیق نیسگگت .به همین جهت هدف
سگو این مقاله بررسگ این پدیده در آ در نظر گرفته شگد .یک از
دسگگگتاوردهای این مقاله اسگگگتزاده از این روش اندازهگیری در این
ابااد در محی آ است.
برای عموم شگدن و قاب اسگتزاده بودن دادههای اسگتخراج
مقاله ،باید دادهها در قالب ارائه شگگوند که نسگگبت به ابااد مسگگئله
مسگتق باشگند .به همین جهت با تاریف پارامترهای ب باد مناسگب
و اسگتزاده از آنها در ارائه دادههای اسگتخراج این ضگرورف مرتزع
گردید.
در این مقگالگه ابتگدا توضگگگیح در مورد انوا نگاپگایگداریهگای
دینامیک و تولید انرکی از آنها میشگگود .بین آنها مقایسگگه رگگورف
میهیرد و کگاربردی بودن هر یگک آنهگا تایین میشگگگود .سگگگ س
تحقیقاف آزمایشگهاه پیشگین در مورد ارتااشگاف ناشگ از گردابه
ارائه میشود .این تحقیقاف جزء مطالااف مهم در این زمینه هستند.
در قسگمت بادی سگیسگتم آزمای این تحقیق تشگری میشگود .نهایتا
در قسمت نتای نمودارهای دامنه-سرعت برای استوانههای آزمای
ارائه و تحلی میشگگوند .دادهبرداری به کمک روش سگگرعتسگگنی
تلگگاویر اراف و بررسگگ اسگگتوانه با سگگط مقطع متغیر (اسگگتوانه
مخروی ) از دستآوردهای مهم این مطالاه هستند.

در این سگگیسگگتم ارتااشگگ  ،میرای در آ رخ میدهد .تلگگویر 7
چیدمان آزمای را نشان م دهد.

حیت نادری اسرم و همکاران /اندازهگیری آزمایشهاه و مکانیک جابیای عرض و مقایسه سرعت بهینه برای تولید انرکی برای استوانههای یکنوالت و مخروی تحت ارتااش ناش از گردابه

همانطور که اکر شگگد این اسگگتوانه به رگگورف مسگگتق دارای
سگخت نیسگت ،به همین علت دو رگزحه به آن متلگ میشگود که
بیگای سگگگخت عمگ میکننگد و اثر ضگگگریگب فنریگت را دارنگد .این
سیستم سالته شده در شک  9وجود دارد.

در ادامه این تلگاویر به کمک روش سگرعتسگنی تلگاویر اراف
تحلی شگده و کالیبراسگیون برای مقادیر بدسگت آمده انیا شگده
اسگت و در نهایت میزان جابیای سگیلندر بدسگت آمده اسگت .این
روش نمودارهگای دامنگه-سگگگرعگت را نتییگه میگدهگد کگه در قسگگگمگت
نتای آورده شدهاند.

شكل  :9سيستم ایجاد و ضبط VIV

در محگ ورقهگا میتوان کرن سگگگن نلگگگب کرد تگا تغییراف
عرض گ اسگگتوانه بدسگگت آید ول به لایر کوچک بودن این اعداد،
اسگگگتزگاده از کرن سگگگن بگا لطگای زیگاد و غیرقگابگ قبول همراه
میشگود .برای ح این مشگک میتوان کرن سگن های دقیقتر بکار
برد کگه بخگایر قیمگت زیگاد در محگدوده عملیگات این مقگالگه نیسگگگت.
بیای اسگتزاده از کرن سگن همانطور که در شگک  10در قسگمت
فل زده دیده میشگگگود از دوربین برای ضگگگب حرکاف عرضگ گ
سیلندر استزاده میهردد.

-3نتایج
برای اینکه نمودارها قاب اسگگتزاده عموم باشگگند ،باید به رگگورف
بگدون باگد تهیگه شگگگونگد .بگه همین جهگت سگگگرعگت کگاه یگافتگه از
پارامترهای سگگرعت و فرکانس یبیا و قطر میانهین با رابطه ()2
تاریف میشود:
()2

𝑈
𝑛𝑎𝑒𝑚𝐷 𝑛𝑓

= 𝑑𝑒𝑐𝑢𝑑𝑒𝑟𝑈

قطر میگانهین  28سگگگگانتیمتر و فرکگانس یبیا  1.2هرتز
محاسگبه میشگود .توجه شگود که فرکانس یبیا از تسگت ارتااش
آزاد در آ بدست میاید.
نمودارهگای بگدسگگگت آمگده برای حگالگت یکنوالگت و مخروی بگه
ترتیگب در اشگگگکگال  12و  13دیگده میشگگگونگد .محور عمودی دامنگه
نوسان ب باد و محور افق سرعت کاه یافته است.

شكل  :10محل قرارگيری دوربين (فلش قرمز)
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شكل  :11یک تصویر نمونه از فيلم ضبط شده
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آزمای مربوط به آزمایشگگهاه دریا دانشگگکده مهندسگ مکانیک در
دانشهاه رنات شریف م باشد.

به منظور اندازهگیری جابیای اسگتوانه از روش سگرعتسگنی
تلگاویر اراف اسگتزاده شگد .به این ترتیب که یک دوربین با دقت و
سگرعت باال از زاویه باال از اسگتوانه فیلم گرفته و این فیلم به گونهای
پردازش شگگد که در زمان که اسگگتوانه بیشگگترین فارگگله از مکان
اولیهاش را دارد تلگویر م دهد .یک تلگویر از فیلم که ضگب شگده
است به عنوان نمونه در شک  11دیده میشود.
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کاهشیافته برای آزمایش استوانه یكنواخت

محورهگای افق و عمودی در تمگام نمودارهگای  13 ،12و 14
یکسگان اسگت .با مقایسگه کار فال با سگایرین دیده میشگود که روند
موجود در منحن ها یکسگان اسگت و همینطور دامنه نوسگان ب باد
نیز از نظر مقدار نزدیک یکدیهر هستند.
بطور کل با برابری بسگامد سگیسگتم با بسگامد گردابه تشگدید رخ
میدهد .برای اسگگتحلگگال انرکی حداکثری باید فرکانس سگگیسگگتم
نزدیگک این فرکگانس قرار بهیرد تگا مگاکزیمم جگابیگای رخ دهگد.
فرکانس گردابه از عدد استروهال منت میشود و عدد استروهال نیز
در رینولدزهای متداول چیزی حدود  0.2است.
 - 4نتيجه گيری و جمعبندی

شكل  :13نمودار دامنه نوسانی ایجاد شده بیبعد بر حسب سرعت
کاهشیافته برای آزمایش استوانه مخروطی

همانطور که در اشگکال  12و  13دیده میشگود منحن اسگتوانه
یکنوالت نسگبت به اسگتوانه مخروی نوسگان بیشگتری دارد .هر دو
نمودار روندی مشگابه دارند به این ترتیب که ابتدا زیاد میشگوند و به
قله میرسگگگند و سگگگ س کم میشگگگوند .با توجه به بدون باد بودن
نمودارها میتوان نتییه موجود را با سگگایر کارها مقایسگگه کرد .بطور
نمونگه کگار دنوان و همکگاران ] [5و کگار فرانزین و بگانزل ] [6در
شگک  14برای اسگتوانه یکنوالت آورده شگدهاند .با توجه به متزاوف
بودن ابااد و اندازههای مورد اسگتزاده در آزمایشگها ،رگرفا مقایسگه
ماهیت نمودارها میسر است.

برای تغگذیگه حسگگگهرهگا و مگدارهگای الکتریک کوچگک میتوان از
ناپایداریهای دینامیک موجود در محی اسگگتزاده کرد .بطور کل
از بین چهار ناپایداری دینامیک مارف شگده در این مقاله ،فق دو
نگاپگایگداری  VIVو تگازلرزه اسگگگتزگاده کگاربردی دارنگد .تگازلرزه در
سگگگرعگتهگای جریگان کمتری نسگگگبگت بگه  VIVرخ میگدهگد .دامنگه
ارتااشگگ  VIVعموما در ناحیه قز شگگدگ قاب توجه اسگگت ول
تازلرزه دارای دامنگه ارتااشگگگ کاف در رن متنوع از سگگگرعتها
اسگگگت .به همین دالی در شگگگرای برابر برای انتخا بین  VIVو
تازلرزه باید بررس انیا داد.
در مطالااف آزمایشگگهاه دیهران متداول اسگگت که اسگگتوانه
تحگت  VIVبطور ثابت در کانال یا لولهای قرار بهیرد و جریان به آن
برلورد کنگد .انیگا این کار در آزمایشگگگهگاه مورد اسگگگتزاده تحقیق
حاضگر دارای محدودیت بود به همین جهت از اسگتوانه متحرک در
سگیال ثابت اسگتزاده شگد .اندازهگیری دامنه حرکت در هر دو حالت
جریان یکسگان اسگت .برای مطالاه تازلرزه اسگتزاده از اسگتوانههای با
مقایع غیردایروی مرسو است.

Downloaded from marine-eng.ir at 5:24 +0330 on Tuesday March 2nd 2021
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شكل  :14نمودار بیبعد دامنه-سرعت

حیت نادری اسرم و همکاران /اندازهگیری آزمایشهاه و مکانیک جابیای عرض و مقایسه سرعت بهینه برای تولید انرکی برای استوانههای یکنوالت و مخروی تحت ارتااش ناش از گردابه
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روشهای دادهبرداری عموما از یریق اندازهگیری ولتاک لروج
سگیسگتم رگورف میهیرد .علت آن دقت مناسگب ابزارهای اندازهگیری
ولتگاک و عگد نیگاز بگه تبگدیگ کمیگت انگدازهگیری شگگگده (و وارد کردن
لطاهای ناشگگ از تبدی ) م باشگگد .ول این کار دارای محدودیت
اسگت و آن عد اندازهگیری دامنه حرکت اسگت .اندازهگیری دامنه
حرکگت در یراح مکگانیز هگای حرکت و تولیگد انرکی مکگانیک
دارای اهمیت است.
در این تحقیق تسگگت  VIVبر روی دو اسگگتوانه با مقطع دایره
رگگگورف گرفگت .یگک اسگگگتوانگه دارای مقطع برابر در بگاال و پگایین و
دیهری دارای مقایع متزاوف اسگت .در روشگ تازه در این زمینه به
کمک دوربین تلگاویر حرکت اسگتوانه ضگب و سگ س این تلگاویر
تحلی میشگوند تا دامنه نوسگان اسگتوانه بدسگت بیاید .از روی این
دادهها نمودارهای دامنه-سگرعت برای هر اسگتوانه بدسگت میایند .به
کمک این نمودارها سگگرعت بهینه برای تولید انرکی بدسگگت میاید.
این تحقیق نشگان داد که روش سگرعتسگنی تلگاویر اراف در این
زمینگه نتگای قگابگ قبول میگدهگد .همینطور این روش حت در محی
آب نیز برای ارتااش ناش از گردابه نتای دقیق به همراه دارد.
سگرعتهای بهینه در نقای هسگتند که بیشگترین دامنه حرکت
و به تبع آن بیشگگترین انرکی اییاد میشگگود .پارامتر سگگرعت ب باد
بهینه برای اسگگتوانه یکنوالت بیشگگتر از مخروی اسگگت .به همین
جهت سگگیسگگتمهای شگگام اسگگتوانه مخروی در جریانهای با
سگرعت کمتر بهینه میشگوند .با توجه به دامنههای ماکزیمم نوسگان
اییاد شگگده دیده میشگگود که دامنههای ماکزیمم نوسگگان اسگگتوانه
یکنوالت بیشگتر اسگت .به همین لایر در سگرعت بهینه از اسگتوانه
یکنوالگت میتوان انرکی بیشگگگتری تولیگد کرد .مزیگت اسگگگتوانگه
مخروی این اسگگت که تغییراف کمتری در میزان دامنههای اییاد
شده دارد .پس در بازه وسیا از سرعتها دامنه نوسان قاب توجه
دارد .به همین جهت اسگگتزاده از آن در جریان که دارای سگگرعت
متغیر است ،دارای بازده بیشتری است.
برای مطگالاگاف آت مطگالاگه نلگگگب وارونه اسگگگتوانه مخروی ،
اییاد زبری روی سگگط اسگگتوانهها و مقایسگگه نتای دادهبرداری از
یریق ولتمتر و کرن سن با نتای فال پیشنهاد میشود.
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