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هاي جداكننده بين كانتينر و كابين بررسي تاثير صفحه
 كاميون و مصرف سوخت آن-وندر آيروديناميك 

كاهش مصرف سوخت، كنترل  ،آيروديناميك و نقش آن در كاهش نيروي مقاومت هوا
در  .شود خودرو و نيز كاهش سرو صدا، موضوعي است كه امروزه فراوان به آن پرداخته مي

- اين مقاله به بررسي نقش صفحات جداكننده بين كانتينر و كابين در آيروديناميك ون
-اي از يك ون بدين منظور در ابتدا با تحليل مدل ساده. شده است ها پرداخته كاميون

و محاسبه ضريب درگ آن، نتايج حاصل   Ansys-CFXكاميون با استفاده از نرم افزار 
گذاري بر مراحل مختلف تحليل، با  هاي تجربي مقايسه گشته و پس از صحه شده با داده

گيري آنها مورد بحث و  ت مختلفي از نحوه قرارهاي جدا كننده، حاال اضافه كردن صفحه
ها، محل قرارگيري آنها و ارتفاع هر كدام از  افزايش تعداد صفحه. بررسي قرار گرفته است

نتايج نشان . اند صفحات از جمله مواردي هستند كه در اين مقاله به بحث گذاشته شده
صرف سوخت شده و ها باعث كاهش ضريب درگ و م دهد كه افزايش تعداد صفحه مي

ها از  همچنين افزايش فاصله صفحه. بهبود شرايط آيروديناميكي را سبب خواهد شد
قسمت جانبي كانتينر نيز به طور كلي باعث كاهش ضريب درگ و درنهايت كاهش مصرف 

ها بر ضريب  اي كلي براي تاثير ارتفاع صفحه اين در حالي است كه  قاعده. گردد سوخت مي
  .و مصرف سوخت آن نمي توان عنوان كرد كاميون -درگ ون

 
 

  ، مصرف سوختهاي جداكننده، نيروي آيروديناميكي، ضريب درگ كاميون، صفحه-ون :راهنما هاي  واژه
  
 مقدمه -1

كاهش مصرف سوخت، كنترل  ،در كاهش نيروي پسا يار مهميآيروديناميك نقش بسدر وسائل نقليه سنگين، 
گر يبه عبارت د. شود ن موضوعي است كه امروزه فراوان به آن پرداخته مييا. خودرو و نيز كاهش سرو صدا دارد

 .آيد شمار ميه بوسائل نقليه سنگين از نظر اقتصادي مهمترين عامل در طراحي  )درگ( پساكاهش نيروي 
ب يكاهش ضر ،يكيناميروديمناسب در جهت بهبود آ ياز راهكارها، يكيناميروديزات آياستفاده از تجهن يبنابرا
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 يم يطينه ها و بعالوه كاهش اثرات محيدر هز ييجه صرفه جويدر نت درگ و توسط آن كاهش مصرف سوخت و
  . ]1[باشد 

بر  يكيناميدروديه هياليك  يريگ ن رو با شكلياز ا. كنند يال است حركت ميك سيكه ه خودروها در هوا يكل
به مقدار حداقل و  يهر صورت هرو بين نيحال اگر ا .ذاردگ يخودرو اثر م يدرگ بر رو  يروين ،بدنه خودرو يرو
از  يادين تا حد زيكرد و بنابرا ييدر مصرف سوخت صرفه جو يا توان تا حد قابل مالحظه يم ه شود،نه رسانديبه
   .شود يم يريها جلوگ ندهيد آاليتول

در سال . در طول سه دهه قبل تحقيقات زيادي پيرامون آيروديناميك خودروهاي تجاري انجام گرفته است
 ]3[واتكينز . هاي تجاري جهت محاسبه ضريب درگ انجام دادوتست تونل باد را براي خودر ]2[گري  )1991(

هاي تجاري در وراف خودركاهش ضريب درگ توسط وسايل آيروديناميكي به منظور ايجاد جريان خط جرياني اط
آيروديناميكي براي كانتينر  اجزايتوسعه  ]4[همچنين گري . تست جاده اي و همچنين تونل باد را بررسي كرد

خودروهاي تجاري با كاهش فاصله بين كابين و كانتينر توسط دفلكتور ها و همچنين با گرد كردن لبه هاي 
مزاياي كاهش ضريب  ]5[رز نيز  )1981(در سال . ي قرار دادكانتينر به منظور كاهش ضريب درگ را مورد بررس

سپس . با مقياس كامل انجام داد ددرگ در كاهش مصرف سوخت را براي خودروهاي تجاري در تست تونل با
ارتباطي بين كاهش ضريب درگ و مصرف سوخت را براي سرعت ثابت و در تست تونل باد براي استفاده از 

كيلومتر بر ساعت،  80رار كرد، در استفاده اين وسايل به طور همزمان در سرعت وسايل آيروديناميكي برق
با  ]6[الكشمن . محاسبه كرد )%16(و بهبود مصرف سوخت را  )% 36حدود (بيشترين كاهش ضريب درگ را 

تغيير ابعاد كابين و كاهش فاصله بين كابين و تريلر خودروهاي تجاري سنگين كاهش ضريب درگ و صرفه 
در سال  ميرالبس. جويي در مصرف سوخت را به كمك ديناميك سياالت محاسباتي مورد بررسي قرار داد

رف سوخت را با استفاده از نرم بهبود آيروديناميكي تانكر خودروهاي تجاري و تاثير آن در بهبود مص ]7[ )2004(
در همان سال  .محاسبه شد% 23افزار فلوئنت مورد مطالعه قرار داد كه بيشترين كاهش در ضريب درگ درحدود 

 خواهد رسيد و مابقي آن 80%تا  از كل نيروي درگ در خودروهاي سنگين عنوان كرد كه سهم درگ فشاريوود 
از طريق تونل باد و نيز روش عددي  )2005(و همكاران در سال نگ وا .]8[را درگ اصطكاكي تشكيل خواهد داد

مدل توربوالنسي كه آنها از . كاميون پرداختند- ونبر روي كابين يك  گرده ماهيبه بررسي نقش اضافه كردن يك 
نها اثبات كردند كه استفاده از اين برآمدگي منحني شكل بر روي آ. است RNG k–εآن استفاده كردند، مدل 

به  )2005(و همكاران در سال   سينگ .]9[در كاهش ضريب آيروديناميك موثر باشد 21,5%تواند تا  كابين مي
بر . ندبررسي تجربي و محاسباتي تاثير تزريق ممنتومي از طريق يك استوانه داراي سرعت چرخشي پرداخت

 4000و سرعت دوراني انتيمتر اساس نتايج بدست آمده، ضريب درگ با استفاده از يك استوانه با شعاع يك س
نقش  به بررسي تجربي )2008(و همكاران در سال ون ريمدانك  .]10[كاهش خواهد داشت 35%دور بر دقيقه، 

در كاهش  ها، هاي كاميون و يا گرد كردن گوشه هاي جانبي در بين چرخ مانند پوشش قطعات اضافي افزودن
مورد تست در حاالت مختلف در تونل باد به اين نتيجه رسيدند  90با انجام بيش از آنها . ضريب درگ پرداختند
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و  1زولفا .]11[كاهش ضريب درگ كاميون موثر باشد در 14%تا  تواند هاي جانبي مي كه استفاده از پوشش
ميون براي قطعات اضافي كه بر روي كا با انجام يكسري آزمايشات به بررسي نقش  )2010(در سال نيز همكاران 

بر اساس . گردند همراه با در نظر گرفتن نقش مسير حركت كاميون پرداختند كاهش ضريب درگ نصب مي
كنند تا دو برابر كاميونهايي كه در  نتايجي كه آنها ارائه كردند كاميونهايي كه در مسيرهاي طوالني حركت مي

  .]12[مسيرهاي شهري رفت و آمد دارند، كاهش مصرف سوخت خواهند داشت
 يك خودروهايناميرودينه آيز در زمين يگريد يو عدد يقات ذكر شده در فوق، مطالعات تجربيعالوه بر تحق

ر يتاث يبا روش عدد يو .ل و همكاران اشاره كرديدان توان به كار ياز جمله آن م. ن انجام گرفته استيسنگ
  .]13[نمود يبررس 8ون كالس يك مدل كامي يرروبل كاهش درگ را يوسا

ها براي كاهش ضريب درگ و در نتيجه مصرف سوخت مورد استفاده قرار  هايي كه در كاميون يكي از راه بنابراين
 4%گيرد، استفاده از صفحات جداكننده بين كانتينر و كابين است كه تحقيقات در اين زمينه نشان از كاهش  مي

صفحات، محل قرارگيري آنها و ابعاد آنها از  تا كنون تحقيق جامعي پيرامون تعداداما . در مصرف سوخت دارد
استفاده از روش عددي تاثير صفحات جداكننده بين در اين مقاله، با . منظر بهينه سازي انجام نگرفته است
 . كاميون مورد بررسي قرار گرفته است-كانتينر و كابين برروي آيروديناميك ون

  
 تونل بادبدست آمده از بررسي نتايج تجربي  - 2

  از نوعكاميون يك براي انجام تست تونل باد مورد نقد و بررسي قرار گرفته است،  اميوني كهك-ونمدل 
STEYR Post Van  آن دركلي  هاي  نشان داده شده و ابعاد و اندازه )1(درشكل كه است  1:10با مقياسو 

همچنين براي انجام اين . است گرفتهانجام  m/s 40 اين تست در يك تونل باد با سرعت .است آمده )1(جدول 
  .]9[اي دررفتارآيروديناميكي ندارند، صرفنظر شده است وسايرقسمتها كه نقش تعيين كنندهها تست ازنقش آيينه

  
  ]9[ كاميون -مدل تجربي ون -1شكل

  
                                                                                                                                                                                                 
1 Zulfaa 
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عرض قسمت . فاصله بين كانتينر و كابين است Dارتفاع و  Hعرض،  Bطول كلي كاميون،  Lدر اين مدل ساده، 
را  cm20,4 اي با شعاع بخشي از دايرهاست و  cm 7,2و ارتفاع آن  cm10  آن ، طولcm 18 منحني روي كابين

  .هاي كلي كاميون مورد استفاده در تست تجربي نيز مطابق جدول زير مي باشد ابعاد و اندازه .شود شامل مي
 

  ]9[ مورد استفاده در تست تجربي هاي كلي كاميون ابعاد و اندازه -1جدول                  
مشخصه هندسي بعدمقدار

280 cm L طول كلي كاميون
5   cm D فاصله بين كانتينر و كابين 

24 cmBعرض كاميون 
36 cm Hارتفاع كاميون 

  
در اين  .نشان داده شده است باد نمونه ساخته شده بدست آمده، كه از تست تونل  نتايج تجربي )2( در شكل

بر اين . آورده شده است) D/B( فاصله بين كانتينر و كابين به عرض كاميون شكل ضريب درگ بر مبناي مقدار
ضريب ، فاصله كانتينر و كابينبا افزايش  و كاميون عرضبا ثابت نگهداشتن  همانطور كه مشخص است اساس

محدوده تحت تاثير جريان هوا برروي ون با افزايش فاصله كانتينر و كابين به عبارت ديگر . درگ كاهش مي يابد
در مقايسه با جريان مستقيم هواي برخوردي به كانتينر بزرگتر خواهد شد و اين سبب مي شود كه فشار متوسط 

نمي تواند  Dبا اينحال افزايش. ي درگ مي شوددر منطقه فشار مثبت كاهش يابد و درنهايت سبب كم شدن نيرو
محدود باشد زيرا سبب افزايش طول ون و افزايش تاثير باد جانبي خواهد شد و در نتيجه آن كنترل پذيري 

 مبنايصله بين كانتير و كابين است، اكه نشان دهنده تاثير ف تجربي اين نمودار. خودرو به سختي انجام مي گيرد
آن انجام شده ري بر تحليل مدل اوليه، با استناد برگذا قرارگرفته است و صحه مقايسه نتايج تجربي و تحليلي

   .است

  
  ]9[ و تحليل عدديبراي تست تجربي  D/Bضريب درگ بر اساس مقدار مقايسه  -2شكل
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 كاميون-ون تحليل عددي -3
هاي اين مدل  ابعاد و اندازه. تهيه شده است Catiaاستفاده شده در اين مقاله با استفاده از نرم افزار هندسي مدل 

پس از ترسيم مدل كاميون، در مرحله بعدي اين مدل در . باشد ميدقيقا مشابه با مدل بكار رفته در تونل باد 
جريان بندي و تحليل  مش جهتپس س .))3(شكل (است شده تكميل  با درنظر گرفتن ميدان محاسباتيتونل باد 

  .ارسال شده است  Ansys-CFXنرم افزار  داخل ميدان محاسباتي به سيال
  

  
  بخشي از شبكه بندي ايجاد شده: ب        بعنوان مدلمجموعه كاميون و تونل باد : الف -3شكل

  
  بندي  شبكه -1- 3

هاي مورد نياز بر  در اين نرم افزار ضمن ايجاد المان. استفاده شده است  Ansysبندي مدل از نرم افزار  براي مش
روشن است كه  .شوند ميتعريف ) ها، زمين و بدنه كاميون ورودي، خروجي، ديواره(هاي مدل زروي نمونه، مر

سئله و بندي، منجر به رسيدن به دقت كافي در حل م ها به منظور مش انتخاب تعداد و نوع مناسب و بهينه المان
براي اين منظور و جهت دستيابي به اين هدف با . گردد جلوگيري از انجام محاسبات اضافي، بي اثر و زمانبر مي

تا  100000در چند حالت مختلف با تعداد المانهايي از نزديك به  مدل ،در نرم افزار تغيير پارامترهاي موجود
در هر حالت با افزايش تعداد  ،شد ميبيني  كه پيش طور همان بر اين اساس. شود بندي مي المان مش 700000

گردد تا اينكه تقريبا به يك حالت  به جواب تجربي نزديكتر شده و مقدار خطا كمتر مي عددي، جواب ها المان
تاثيري در جواب مسئله و همگرايي به نتايج تجربي نخواهد داشت  ها افزايش بيشتر المانلذا و  شده ثابت نزديك
 .نشان داده شده است) 2(اين مطلب در جدول . گردد مسئله ميافزايش زمان مورد نياز براي حل  و تنها سبب

بر روي ديواره ها نيز  +yمقادير . الزم به ذكر است كه در شبكه انتخاب شده مش اليه مرزي نيز انجام شده است
  .موضوع را نشان مي دهدهمين 

  
  
  
  

 )ب( )الف(
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  كاميون-نيرو و ضريب درگ براي مدل اوليه ون تعداد المان، - 2جدول 
)درگ(نيروي آيروديناميكي تعداد المان ضريب درگ 

97849  2380,96  0,696546 
187871  2040,96  0,597079 
270414  2033,38  0,594869 
380156  1945,27  0,569085 
477865  1861,94  0,544707
570399  1807,81  0,528872 
660925  1825,11  0,527265 

 
انتخاب  477865مقدار  ،بندي مدل شد، تعداد المان مناسب براي مش نشان دادهبدين ترتيب بر اساس آنچه 

نيز آورده شده است ضريب درگ  2همانطور كه در جدول . گردد كه در مرز رسيدن به حالت ثابت قرار دارد مي
ضريب . است، دارد 0,515تست تجربي كه تقريبا نتايج است كه اختالف كمي با  0,544 در اين حالت برابر با

  .در هر دو تحليل تجربي و عددي از رابطه زير محاسبه مي شود درگ
)1                                                       (     

  .سرعت خودرو نسبت به هوا مي باشد Vدانسيته هوا و  ρسطح تصوير شده خودرو،  Aضريب درگ،  CDكه 
 آنجا كهبه نتايج تجربي خواهد شد اما از  عدديها منجر به نزديكي بيشتر جوابهاي  البته افزايش بيشتر المان

با توجه به اختالف كم با نتايج  و نيز يابد، حجم محاسبات و زمان مورد نياز براي تحليل به شدت افزايش مي
از لحاظ حجم محاسبات، ادامه  عدديد المان انتخاب شده براي حل مسئله به صورت تجربي و بهينه بودن تعدا

  .پذيرد صورت گرفته است، انجام مي 477865ها در اين مقاله با تنظيماتي كه براي رسيدن به تعداد المان تحليل
انجام شد، به  477865كاميون با تعداد المان - الزم به ذكر است كه در اين مقاله، تحليلي كه روي مدل اوليه ون

براي  مقدار ضريب درگ اين قسمت عالوه بر مقايسه با نتايج تجربي. شود عنوان حالت پايه در نظر گرفته مي
هاي  حاالت مختلف قرار دادن صفحهبا به عنوان مبنايي براي مقايسه  گذاري بر محاسبات تحليلي، صحه

  .و بررسي نقش آنها خواهد بودجداكننده 
  
  مرزي شرايط -2- 3

در اين مقاله شرط مرزي  .باشد مي )3( شده است مطابق با جدول تعريف براي اين مسئلهشرايط مرزي كه 
 متحرك باو زمين لغزش عدم ها  ، شرط مرزي ديوارهي جو، شرط مرزي خروجي فشار هواباد  ورودي سرعت

  .سازي شود در نظر گرفته شده است تا حركت خودرو به طور كامل در تول باد شبيه باد سرعت
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  شرايط مرزي مسئله - 3جدول          
m/s40   وروديسرعت 

Pa101325    خروجيفشار  
  ها ديواره  1شرط لغزش آزاد

, u=40m/s زمين   2شرط عدم لغزش  
  بدنه كاميون  شرط عدم لغزش

  ورودي شدت توربوالنس  .ورودي تا بدنه خودرو مقدار آن ناچيز فرض شده استبه دليل فاصله زياد سطح
 

  
  روش حل  -3- 3

از روش حجم محدود براي حل عددي هاي مناسب،  و مشخص شدن تعداد المانپس از تعريف شرايط مرزي 
جريان دائمي فرض شده است و براي كوپلينگ سرعت و فشار از الگوريتم  .ميدان جريان استفاده شده است

SIMPLE فشار بصورت استاندارد گسسته سازي شده است و ممنتوم، انرژي جنبشي . استفاده شده است
جهت تحليل جريان . توربوالنسي و نرخ استهالك توربوالنسي به روش پيشرو مرتبه دو گسسته سازي شده است

  .استفاده شده است k‐єآشفته از مدل توربوالنسي 
  
 ه بين كانتينر و كابيني جدا كنندها بررسي نقش تعداد صفحه -4
  جدا كنندهاضافه نمودن يك صفحه  - 4-1

تجربي و سپس مشابه نمودار  ))4( شكل( است قرار گرفته كانتينر و كابيندر اين قسمت در ابتدا يك صفحه بين 
رسم  نسبت فاصله بين كانتينر و كابين به عرض كاميون بر حسبضريب درگ ، نمودار Dبا تغيير مقدار  2شكل
ايط مشابه حالت قبل كه نوع مش، شرايط مرزي، تنظيمات نرم افزار براي حل و در كل، تمام شر. گردد مي

   .گردند تعريف مي ،اثبات رسيده است هاي تجربي به در مقايسه با تستدرستي آن 
  

                                                                                                                                                                                                 
1 Free  slip 
2 No  slip 
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  به همراه خطوط جريان مدل كاميون با يك صفحه جداكننده - 4شكل

  
ها در اين پنج حالت، در حاليكه يك صفحه  و با انجام تحليل 60و 55 ،50، 45، 42,5برابر با  Dبا تعيين مقدار 

دقت در اين . گردد تاثير اين مورد در آيروديناميك كاميون مشخص مي ،بين اتاق و يدك كش قرار گرفته است
شده و نسبت به حالتي  0,554برابر با  Cdمقدار  ،(D/B=0.2)است D=50دهد كه در حالتي كه  حالت نشان مي

اين مورد را نشان مي  )5( نمودار شكلدر . ، افزايش دارد)Cd=0,544كه در آن  حالت پايه( كه صفحه قرار ندارد
  . در ديگر حالت ها تغيير چنداني مشاهده نمي شود .دهد

  

  
  D/Bتاثير قرارگيري يك صفحه جدا كننده بر ضريب درگ بر حسب  - 5شكل
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  دو صفحه جدا كنندهاضافه نمودن  - 4-2
و دقيقا مانند ) )6( شكل( در مرحله دوم، اين بار از دو صفحه جدا كننده بين كانتينر و كابين  استفاده مي شود

است و دو صفحه  D=50بدين ترتيب در حالتي كه . انجام مي پذيرد  Dقسمت اول تحليلها بر روي پنج مقدار
. شده كه نسبت به حالت پايه كمتر شده است 0,539برابر با ب درگ ضريبين كانتينر و كابين  قرار دارد، مقدار 

رخورد جريان به كانتينر در اين حالت با ب .نشان داده شده است )7( نمودار ضريب درگ براي اين حالت در شكل
يان در فضاي مابين دو صفحه تشكيل گردابه هايي را مي دهند كه تاثير بسيار زيادي روي فشار در بخش از جر

  .آن نواحي دارد و با بيشتر شدن فاصله ميان كابين و كانتينر شدت گردابه ها و ميزان تاثير آنها نيز تغيير مي كند
  

  
  به همراه خطوط جريان مدل كاميون با دو صفحه جداكننده -6شكل

  

  
  براي دو صفحه جدا كننده D/Bبر حسب  Cdنمودار  - 7شكل
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  اضافه نمودن سه صفحه جدا كننده - 4-3
گردد با اين  تكرار مي  Dمقدار  5ها با همان روند قبلي و براي  در اين قسمت نيز مشابه دو حالت قبل، تحليل

شكل زير مدل كاميون مورد نظر . تفاوت كه از سه صفحه  جدا كننده در بين كانتينر و كابين استفاده شده است
يل گردابه هايي را مي دهند كه تاثير بسيار تشك صفحاتيان در فضاي مابين راز ج يبخش .را نشان داده است

  .در نهايت ضريب درگ را تحت تاثير قرار مي دهدزيادي روي فشار در آن نواحي دارد و 
  

  
  به همراه خطوط جريان سه صفحه جدا كننده در بين كانتينر و كابين - 8شكل

  
ضريب حالت پايه نشان از كاهش مقدار  همچنين و، يك صفحه مقايسه حالت سه صفحه نسبت به دو صفحه

  .آورده شده است )9(شكل  اين مطلب در نمودار. دارد )D=50 )D/B=0.2در درگ 

  
  براي سه صفحه جدا كننده D/Bبر حسب  Cdنمودار  - 9شكل 
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 از لبه كانتينر  جدا كننده صفحهدو بررسي نقش فاصله  -4-4
قرار دارد،  كانتير و كابينها از هم در حالتي كه دو صفحه جدا كننده بين  تاثير فاصله صفحه مقاله،در ادامه اين 

) 10شكل( فرض شود كانتينرهاي  برابر با فاصله دو صفحه جداكننده از لبه dاگر اين بار مقدار . بررسي شده است
  .خواهد شد  )12( شكل نمودار تاثير اين فاصله به صورت

  
  dمقدار  نمايش -10شكل

  
 ،، نمودارD/B=0.25شود، تا مقدار  ثابت فرض مي Bدر حالي كه   dهمانطور كه مشخص است با افزايش مقدار 

 d=60mmاين نقطه مربوط به . يابد مي دهد و سپس ازاين نقطه به بعد افزايش كاهش ضريب درگ را نشان مي
  .باشد مي
  

  
  D/Bبر حسب  Cdنمودار  - 11شكل

 
 ها صفحهبررسي نقش ارتفاع  -4-5

هاي جدا كننده وقتي كه تنها از دو صفحه استفاده شده است مورد بحث قرار  در اين قسمت، ارتفاع صفحه
 H/Bنمودار ضريب درگ بر اساس مقدار ارتفاع صفحات در نظر گرفته شده و  ، Hبراي اين منظور. گيرد مي

ها به  توان براي ارتفاع صفحه را نميروند خاصي با توجه به اين شكل مشخص است  ).12شكل( ترسيم شده است
  .صورت قانون كلي عنوان كرد
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  تاثير ارتفاع دو صفحه جدا كننده بر ضريب درگ - 12شكل

  
بررسي گرديد و همانطور كه از  قبلدر واقع همان حالتي است كه در قسمت )H/B=1,06( 255مقدار ارتفاع 

گيري كرد كه استفاده از  توان نتيجه مي بنابراين .مشخص است، بيشترين ضريب درگ را دارد) 13(شكل 
، D/B=0,2در حالت تك صفحه، زماني كه . انجامد كاميون مي-صفحات جدا كننده به كاهش ضريب درگ ون

زيادتر شده است در حالي كه با استفاده از دو صفحه و نيز سه ) Cd=0,544( ضريب درگ نسبت به حالت پايه
  .دهد اين مطلب را نشان مي) 13( نمودار كلي شكل. استصفحه ضريب درگ كاهش يافته 

  

  
  براي تعداد صفحات جدا كننده مختلف D/Bنمودار كلي ضريب درگ بر حسب  - 13شكل

  
  هاكاميون در  پسا و مصرف سوختنيروي  ارتباط -4-6

بـه  شرايط جاده اي و سـرعت بزرگـراه هـا    در ا  با توجه به نتايج تجربي و آزمايشگاهي بطور كلي  براي كاميون ه
رابطه تجربي ارائه شـده بـراي ارتبـاط    . رف سوخت بهبود مي يابدصم درصد1كاهش ضريب درگ،  02/0 هر ازاي

كيلومتر بـر سـاعت    80مصرف سوخت و ضريب درگ بر حسب درصد براي خودروهاي تجاري سنگين در سرعت 
  :نشان داده شده است) 6(در فرمول 

)1(  3D

D

CFC P S U
FC P C S U
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سرعت خودرو مي  Uسطح مقطع روبه رويي خودرو و   Sضريب درگ، CDتوان،  Pمصرف سوخت،  FCكه در آن 
  .براي كاميون ها در سرعت بزرگراه مي باشد 7/0تا  5/0بسته به سيكل رانندگي بين  ضريب . باشد

و با درنظر گرفتن حداقل ضريب يعنـي  ) 1(آمده و بكمك فرمول تجربي شماره با استفاده از ضرايب درگ بدست 
5/0=  درصـد بهبـود مصـرف    . ، مي توان ميزان تغيير در مصرف سوخت را براي مدل هاي مختلـف بدسـت آورد

  .محاسبه استقابل بر اساس كاهش ضريب درگ نيز سوخت 
  
 گيري نتيجه -5

گيري كرد كه استفاده از صفحات جدا كننده به كاهش ضريب  توان نتيجه ، ميهاي انجام گرفته تحليلبا توجه به 
 ريب درگ نسبت به حالت پايه، ضD/B=0,2در حالت تك صفحه، زماني كه . انجامد كاميون مي- درگ ون

)0,544=Cd (زيادترشده است درحاليكه با استفاده از دو صفحه و نيز سه صفحه ضريب درگ كاهش يافته است .
سانتيمتر،  60ها از لبه كانتينر درحالتيكه از دوصفحه استفاده شده است، تامقدار همچنين با افزايش فاصله صفحه

اين در حالي . گيرد ه خود ميها، ضريب درگ سير صعودي ب ضريب درگ كاهش و با ادامه روند افزايش فاصله
در نتيجه با نصب صفحه هاي جداكننده  .ها نميتوان ذكر كرد كه قاعده كلي براي تاثيرافزايش ارتفاع صفحه است

  . به شكل مناسب مي توان ضريب درگ را كاهش داده و درنتيجه آن مصرف سوخت كاميون را پايين آورد
  

  مراجع
 

[1] Wolf-Heinrich, H., "Aerodynamics of Road Vehicle", 4th Edition, London, England, (1998). 
 
[2] Garry, K.P., "Wind Tunnel Tests on the Influence of Fixed Ground Board Length on the 

Aerodynamic Characteristics of Simple Commercial Vehicle Models", Journal of Wind 
Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol. 38,  Issue 1, pp. 1-10, (1991). 

 
[3] Watkins, J.W., and Hoffmann, P.H., "Comparison of Road and Wind-tunnel Drag Reductions 

for Commercial Vehicles", Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol. 
49, pp.  411-420, (1993). 

 
[4] Garry, K.P. "Development of Container-mounted Devices for Reducing the Aerodynamic 

Drag of Commercial Vehicles", Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 
Vol. 9, pp. 113-124, (1981). 

 
[5] Rose, M. J.,"Commercial Vehicle Fuel Economy the Correlation between Aerodynamic Drag 

and Fuel Consumption of a Typical Truck", Journal of Wind Engineering and Industrial 
Aerodynamics, Vol. 9,  pp. 89-100, (1981).  

 
[6] Lakshman, M.,  and Aung, K., "Aerodynamic Analysis of a Vehicle Tanker", Journal Fluids 

Engineering, Vol. 131,  No. 4, pp. 218-227, (2009). 



 1391ستان تاب، اولدهم، شماره چهارسال                                    نشرية پژوهشي مهندسي مكانيك ايران                                       58

[7] Miralbes Buil, R., and Castejon Herrer, L., "Drag Reduction through Changes in Cabin 
Geometry and Trailer Gap of Heavy-duty Trucks", Proceeding of ASME Heat 
Transfer/Fluids Engineering Conference, Vol. 1, (2004). 

 
[8] Wood, R.M., "Impact of Advanced Aerodynamic Technology on Transportation Energy 

Consumption", SAE Technical Paper,  No. 1, Washington,DC, USA, (2004). 
 
[9] Dechang, W., Guangsheng, D., and Jingyi, W., "Numerical Experimental Study on the 3-D 

Flow Field around a Van with a Dome for Energy Saving", Energy Conversion and 
Management, Vol. 46, Issue. 6, pp. 833–846, (2005). 

 
[10] Singh, S.N., Rai, L., Puri, P., and Bhatnagar, A., "Effect of Moving Surface on the 

Aerodynamic Drag of Road   Vehicles", Proceeding of I. Mech. E., J. Part D, Automobile 
Engineering, Vol. 219, pp. 127-134, (2005). 

 
[11] Van Raemdonck, G.M.R., and Van Tooren, M.J.L., "Design of an Aerodynamic Aid for the 

Underbody of a Trailer within a Tractor-trailer Combination", International Colloquium on: 
Bluff Bodies Aerodynamics & Applications, pp. 20-24, (2008). 

 
[12] Mohamed-Kassim, Z., and Filippone, A., "Fuel Savings on a Heavy Vehicle via 

Aerodynamic Drag Reduction", Transportation Research, Part D, Vol. 15, No. 5, pp.  275-
284, (2010). 

 
[13] Daniel, G., Sreenivas, K., Pankajakshan, R., Stephen Nichols, D., Roger Briley, W., and 

David L., "Computational Simulation of Model and Full Scale Class 8 Trucks with Drag 
Reduction Devices", Computers & Fluids, Vol. 41, No. 1, pp. 27–40, (2011). 

 

  
  ي انگليسي فهرست نمادها

L :طول كلي كاميون  
D :فاصله بين كانتينر و كابين  
B :عرض كاميون  
H :ارتفاع كاميون  
u :سرعت خودرو  

Cd :ضريب پسا  
FC :مصرف سوخت  

P :توان  
S   :سطح مقطع روبه رويي خودرو  
k : جنبشي توربوالنسيانرژي  
є :نرخ استهالك انرژي جنبشي توربوالنسي  



 59                                                                                                            ...  بررسي تاثير صفحه هاي جداكننده بين كانتينر و

 

 
 

Abstract 
 
Today aerodynamic and its role in reducing air resistance, reducing fuel consumption, vehicle 
control and noise reduction, is a subject that will be great. This paper investigates the role of the 
dividing plates between containers and van in aerodynamic of trucks. For this purpose, the first 
analysis of a simple model of a van - truck using the software Ansys-CFX and calculating the 
drag coefficient. The results have been compared with experimental data and after validation of 
the various stages of analysis, adding separator pages; they discussed various scenarios of how 
the placement is. Increasing the number of pages, their position and height of each of the pages 
among the issues that are discussed in this article. The results show that increasing the number of 
pages to reduce the aerodynamic drag coefficient and fuel consumption and improve the 
conditions will result. Increasing distance from the side of the container to reduce the overall drag 
coefficient and fuel consumption will eventually decline. However, there is no principle for the 
effect of the height of pages for the drag coefficient of van - truck and fuel consumption. 

 


