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 ، مركز تحقيقات آيروديناميك قدر)ع(دانشگاه امام حسين  -4و3و2
 
 

 
چكيده  

نوع و شرايط اليه مرزي اعم از آرام،آشفته، چسبيده يا جداشده تاثير 
. مهمي روي عملكرد يك ايرفويل و نيروهاي وارده بويژه نيروي درگ دارد

كه شناخت ميزان تاثيرگذاري عوامل مختلف روي اين نواحي و ارائه 
بويژه در . روشهاي كنترل شرايط در بهبود عملكرد ايرفويل ضروري است

به خاطر شرايط نوساني و هاي تراكم پذير و محدوده ماخ گذر صوت سرعت
از اليه مرزي مشاهده مي پيچيده اي و الگوهاي متفاوتي  شوكوجود 
بررسي آن با كمك روشهاي تئوري و عددي به سادگي امكان كه گردد 

در اين تحقيق اتفاقات اليه مرزي روي ايرفويل فوق . پذير نخواهد بود
ي شرايط پايا و ناپايا، حركت پيچ، در تونل باد سرعت باالبحراني در 

ايرفويل در عدد ماخ . بطور تجربي ارزيابي گرديد ) ع(دانشگاه امام حسين 
درجه با  2°ميليون بر متر، در زاويه حمله متوسط 9، عدد ريونلدز 0.65

مورد  0172/0و 0086/0تحت دو فركانس كاهش يافته  1°دامنه نوساني 
با كمك  ات تنش برشبررسيتغيراندازه گيريها شامل . رار گرفتآزمايش ق

بطوريكه نقاط گذار، آرام . و توزيع فشار بوده استچاپي فيلم داغ  سنسور
ي ايرفويل يسازي مجدد، ناحيهمافوق صوت و تشكيل شوك روي سطح باال

تغييرات جالب توجه نواحي اليه مرزي در نتايج حاكي از . شناسايي گرديد
 . استبوده  نوسانيفركانس  آنازاثيرپذيري ل نوسان مدل تيك سيك

 –ايرفويل فوق بحراني  –فيلم داغ   -اليه مرزي نوساني:واژه هاي كليدي
 شوك  –حركت پيچ 

 
 مقدمه 

طبيعت پرانرژي ميدان جريان ناپايا به موضوع مهمي در چند دهه اخير 
تغييرات سريع بطوريكه بدليل اهميت، پيچيدگي و . تبديل شده است

زماني مشخصات آيروديناميكي مقدار زيادي از هر دو روش تئوري و 
تجربي را براي فهميدن بيشتر پديده هاي موجود در اين ميدانهاي جريان 

وجود پديده هاي ناپايايا و تاثيرات قابل توجه . به خود اختصاص داده است
لي كوپتر، مانور آن در خيلي از عملياتهاي مهندسي اعم از نوسان روتور ه

هواپيما، عملكرد توربينها  و توربوماشينها حاكي از اهميت باالي اين حوزه 
چگونگي اليه مرزي ناپايا در شرايط . و ضرورت تحقيقات بيشتر مي باشد

مختلف حركتي جسم موجب القاء يك جريان ناپاياي نوساني، جدايش، 

اميكي و عملكرد جسم و اثرات منفي روي بارهاي آيرودين ضربه زدن فالتر،
 .  مي گردد

 

 
 

بطوركلي رفتار ناپاياي يك جسم پرنده در شرايط قبل و بعد از استال 
تقسيم شده كه الگوهاي متفاوتي از ميدان جريان، اليه مرزي و پديده هاي 

بهرحال فرآيند تغييرات سريع . آيروديناميكي روي جسم ايجاد مي كند
دايش محلي و جابجايي گردابه به زماني مشخصات اليه مرزي اعم از ج

پايين دست، ميدان جريان پيچيده اي ايجاد مي كند كه شناخت 
مشخصات اليه مرزي براي درك و فهميدن بهتر آيروديناميك ايرفويل الزم 

اين موضوع در سرعتهاي باال موجب افزايش سرعت محلي، . و ضروري است
المبدا و اثرات  شوكو  وجود اثرات تراكم پذير، ايجاد ناحيه مافوق صوت

متقابل آن با اليه مرزي حساس تر شده و موجب تغييرات جديدي در اليه 
در نتيجه با افزايش سرعت تفاوتهاي اساسي . مرزي و رفتار جسم مي گردد

در پديده هاي ناپاياي موجود در اليه مرزي نسبت به جريانهاي تراكم 
ر مشخصات اليه مرزي در سرعتهاي تراكم پذي. ناپذير مشاهده مي شود

عالوه بر عدد رينولدز، گراديان فشار و هندسه ايرفويل از عدد ماخ، مادون 
 .يا مافوق صوت شدن جريان محلي تاثير مي پذيرد

ارزيابيهاي تئوري، عددي و تجربي زيادي از ميدان جريان پايا و ناپايا و 
عدد  شرايط اليه مرزي در قبل و بعد از استال در محدوده وسيعي از

در . رينولدز و عدد ماخ، از تراكم ناپذير تا نزديك صوت انجام  شده است
مشخصات اليه مرزي ناپايا و  [1,2]لي و همكاران تحقيق انجام شده توسط

پديده هاي موجود در قبل و بعد از استال در يك جريان تراكم ناپذير روي 
توجه . بررسي شد سنسورهاي فيلم چاپييك ايرفويل نوساني پيچ با كمك 

در  گذار، جدايش، اتصال و آرام سازي مجدد ويژه آنها روي تغييرات نقاط
 . مقايسه با مقادير آن در شرايط پايا بوده است

مهمترين كارهاي انجام شده در شناسايي مشخصات اليه مرزي در  از
مي باشد كه با [3,4]و همكاران  شرودر جريانهاي تراكم پذير پايا توسط

كمك سنسور فيلم داغ، كريستال مايع، توزيع فشار و مشاهده جريانبا 
المبدا و  شوككمك سيستم اپتيكي شيليرين چگونگي اليه مرزي، وجود 

در . بررسي نمودند 0.7روي گذار اليه مرزي در اعداد ماخ تا  اثرات آن بر
زمينه حركت نوساني در جريان تراكم پذير مي توان به تحقيقات انجام 

كه حركت رمپ و نوساني پيچ روي يك  [6]كارتا و همكاران شده توسط
اشاره  6/0تا  3/0ايرفويل فوق بحراني در قبل و بعد از استال در اعداد ماخ 

در اين تحقيق با كمك تعداد كمي فيلم داغ و توزيع فشار نواحي  .نمود
ك و نواحي مافوق صوت محلي و جدايش ومختلف اليه مرزي، وجود ش

كارتا عوامل ايجاد . بررسي شده و نكات فني بسيار ارزنده اي ارائه گرديد
گذار روي ايرفويل مورد آزمايش را رينولدز بحراني و گراديان فشار معكوس 

ن كرده كه هر كدام با توجه به ميزان شدت،  عامل تايين كننده بوده عنوا
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در اين آزمايشها نيز هيسترزيس در گذار و آرام سازي مجدد در . است
 . حركت روبه باال و پايين رفتن مدل مشاهده شده است

روشهاي مختلفي براي شناسايي پديده هاي مرتبط با اليه مرزي استفاده 
كارشناسان ساده ترين روش شناسايي مشخصات اليه  زعم اكثربه شده كه 

مرزي اندازه گيري ميزان تغييرات تنش برشي با استفاده از سنسور فيلم 
مشاهده مي شود با توجه به ميزان  1همانگونه كه در شكل. داغ مي باشد

تنش برشي يا گراديان سرعت در نواحي مختلف اليه مرزي، مقدار حداقلي 
ت شده سنسور در ناحيه آرام بوده كه با عبور از سطح ولتاژ خروجي ثب

همچنين بدليل افزايش ناپايداري . [7]ناحيه آرام به آشفته افزايش مي يابد
جريان در ناحيه گذار، با دامنه حداكثري و فركانس پايين نسبت به ناحيه 

در صورتيكه در ناحيه آشفته . باال مشاهده مي گردد ،RMSآشفته، ميزان 
ناپايداريهاي جريان با فركانس بيشتر ليكن با دامنه كمتر همراه بوده كه 

قابل ذكر اينكه در تمامي . نيز كمتر از ناحيه گذار مي باشد RMSشدت 
تحقيقات انجام شده در تفسير رفتار پايا و ناپاياي اليه مرزي بطور كيفي از 

خروجي سنسور فيلم داغ استفاده شده و ميزان تنش برشي از  ولتاژ
 .محاسبه نمي گرددي سنسور فيلم داغ خروجيها

 

 
با ) آشفته – گذار آرام-( نحوه شناسايي نواحي مختلف اليه مرزي -1شكل 

 [7]استفاده از خروجي هات فيلم
 

 در اين تحقيق جهت تكميل اطالعات در زمينه چگونگي رفتار اليه مرزي
تراكم پذير پايا و ناپايا روي ايرفويل فوق بحراني با كمك  فيلم چاپي و 

توزيع فشار آزمايشهايي در يك تونل باد سرعت باالي مكشي انجام شده 
ك، وك المبدا جابجايي شونواحي مختلف مافوق صوت محلي، ش. است

گذار القايي توسط آن، تاخير و تسريع در اين نواحي نسبت به موقعيت 
 . حركتي ايرفويل شناسايي شده است

 
 مجموعه آزمايش

تمامي آزمايشها در تونل باد سرعت باالي مركز تحقيقات قدر  دانشگاه امام 
 4/0متر مربع با محدوده عدد ماخ،  6/0*6/0با محفظه آزمون ) ع(حسين 

سطح اغتشاش جريان آزاد . يوسته و مكشي انجام شده است، پ85/0تا 
مي باشد كه با كمك سنسور سيم داغ اندازه گيري شده % 5/0حداكثر 

قابل تنظيم مي % 6ديواره هاي محفظه آزمون متخلخل بوده كه تا . است
ضخامت  ،Sc)2( 0410-مدل مورد استفاده از ايرفويل فوق بحراني . باشد
متر بوده كه از  6/0سانتي متر و دهنه  2، ضخامت متر 2/0، با كرد 10%

 . ساخته شد VCNجنس فوالد، 
نقطه فشار تعبيه  40جهت اندازه گيري توزيع فشار در سطح باال و پايين 

مقدار فشار . شد كه در محدوده لبه حمله از تراكم بيشتري برخوردار است

و  psi15 با كمك سنسور فشار ديفرانسيلي با حداكثر محدوده فشار
عدد سنسور  16همچنين تعداد . اندازه گيري گرديد% 15/0حداكثر خطاي 

در سطح باالي ايرفويل مطابق  x/c= 0.01 – 0.7 فيلم داغ در محدوده 
نحوه نصب ورقه فيلمها روي سطح ايرفويل به گونه . نصب شد 1با جدول 

ور اي انجام شد كه حداقل برجستگي را داشته و منحني ايرفويل به ط
 . كامل بدون تغيير ماند

، حركت نوساني پيچ، تحت زاويه حمله 65/0آزمايشها در عدد ماخ 
درجه با دامنه  2°و زاويه حمله متوسط 3°با دامنه نوساني  1°متوسط  
. انجام گرديد 0172/0و 0086/0با دو فركانس كاهش يافته  1°نوساني 

. ه نشان داده استمدل به همراه نقاط فشاري و فيلمهاي نصب شد 2شكل 
اندازه گيري عدد ماخ در هنگام ازمايش توسط يك لوله پيتو استاتيك 

تصب شده در باالدست مدل و سنسور فشار هاني ول انجام شد كه خطاي 
منابع خطا شامل غير يكنواحتي .مي باشد% 1محاسبه عدد ماخ حداكثر 

فشار،  جريان، سطح اغتشاش، نصب مدل، سيستم آلفامكانيزم، سنسورهاي
و اندازه گيري محل  A/Dساخت مدل، پتانسيومتر خطي، محدوده برد 

حداكثر مقدار عدم قطعيت . نقاط فشار و سنسور فيلم داغ مي باشد
 .بوده كه در نتايج اعمال شد%  4آزمايشها 

 

 
به همراه  NASA SC(2) 0410شماتيك ابرفويل فوق بحراني  -2شكل 

 فشار و سنسورهاي هات فيلم
 

 مختصات سنسورهاي فيلمهاي داغ روي سطح بااليي ايرفويل -1جدول 
X/C Point 

0.015 1 

0.0375 2 

0.065 3 

0.095 4 

0.115 5 

0.145 6 

0.195 7 

0.22 8 

0.243 9 

0.27 10 

0.295 11 

0.345 12 

0.525 13 

0.595 14 

0.625 15 

0.7 16 
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و جنس نيكل به  Senflex 92071ورقه سنورهاي فيلم داغ از نوع 
دما  CTAميليمتر بوده و از سيستم  5/0ميكرومتر، پهناي  2/0ضخامت 

كاناله ساخته شده در مركز تحقيقات آيروديناميك قدر دانشگاه  20ثابت 
خروجي تمامي سنسورها اعم از پتانسيومتر، . استفاده شد) ع(امام حسين

با فركانس A/D،NI6071سنسور فشار و فيلم داغ همزمان با كمك برد
ولتاژهاي خروجي هر فيلم داغ با . كيلو هرتز ثبت گرديد 1200داده بردار 

. ثبت گرديد Overheat ،8/0كيلوهرتز و نسبت فراگرمايي،  5فركانس 
همچنين داده برداري از سنسورهاي فشار در آزمايش استاتيكي تحت 

با استفاده از روابط آيروديناميك ميزان فشار . كيلوهرتز انجام شد1فركانس 
منحني سطح  ومطابق با روش وينر . به سرعت محلي تبديل شد

ز براي هرت 600انرژيسنسورها از يك فيلتر پايين گذار با فركانس قطع 
 . حذف نويز سفيد از نتايج استفاده شد

براي ايجاد حركت نوساني پيچ از يك سيستم ارتعاشي هيدروليكي 
و از  x/c=0.3 استفاده شد كه نوسان از طريق شفت اتصالي به محل

مقدار زاويه حمله . پنجره هاي محفظه آزمون به ايرفويل منتقل گرديد
مك يك پتانسيومتر خطي با با ك)α0+Δαsin(ωt)(متوسط و لحظه اي 

مدل به همراه فيلم داغ  3در شكل. درجه اندازه گيري شد 1/0دقت 
 . نشان داده شده استدر محفظه آزمون چسبانده شده 

 

 
به همراه سنسور مدل ايرفويل نصب شده در محفظه آزمون-3شكل 

 فيلم چاپي
 

 تحليل نتايج
هاي رخ داده روي جهت ارزيابي مشخصات اليه مرزي ناپايا و پديده 

ايرفويل نوساني مناسب است كه نقاط بحراني اليه مرزي اعم از گذار، 
ك در شرايط استاتيكي مشخص شده و به عنوان وآشفته، جدايش و ش

 16نتايج بدست آمده از . مرجع در نتايج ديناميكي استفاده خواهد شد
 عدد فيلم داغ و همچنين منحني هاي ضريب فشار  در زواياي حمله

و رابطه آنها با زاويه  گذار، پيك گذاراستاتيكي تصوير كلي از محل شروع 
همانگونه كه . حمله و گراديان فشار در جريان تراكم پذير بدست مي دهد

با افزايش  α<1°به ازاي  65/0مشاهده مي شود در عدد ماخ  4در شكل
به سمت لبه حمله حركت مي كند و  گذارزاويه حمله نقطه 

. با افزايش زاويه حمله تقريبا ثابت مي ماند  گذارنقطه  α<1>2°براي
با افزايش زاويه حمله  گذارتا پيك  گذارهمچنين فاصله ميان نقطه آغاز 

كاسته شده تا  گذاركاهش ميابد به عبارتي با افزايش زاويه حمله از طول 
اينكه در نهايت بجاي تبديل اليه مرزي آرام به آشفته بطور تدريجي و 

يك ناحيه گذرا شاهد تبديل ناگهاني از آرام به آشفته يا همان  ايجاد
هستيم كه در اين حالت تنها يك سنسور بادامنه اغتشاشات زياد در ناحيه 

در نظر گرفته شده كه تعيين  گذارا قرار گرفته است و بعنوان پيك گذر
 گذاراين نوع تغيير رفتار در . ميسر نيست گذاردقيق نقاط شروع و پايان 

. ناشي از تغيير در عوامل بوجود آورنده آن در زواياي حمله مختلف است 
عدد رينولدز است اما به ازاي   گذارعامل اصلي در وقوع  α<1°در واقع در 

°2<α<1 گراديان فشار معكوس بعد از پيك حداقل مكش قدرت گرفتن 
ويه كه محل آن با تغييرات محدود زا. مي شود گذارمنجر به القاي ناگهاني 

در رژيم تراكم  گذارعوامل تاثير گذار بر . حمله تغيير چنداني نمي كند
 .به تفصيل بررسي شده است [6]له كارتا اپذير در  مق

 

 
تغييرت شروع و پيك گذار روي ايرفويل نسيت به زاويه حمله در -4شكل 

 0.65عدد ماخ 
 

ثانيه ديتابرداري در زاويه حمله  5بدست آمده از  تاريخچه زماني 5شكل
ر از آرام به آشفته بطور ناگهاني در اكه در آن گذ. را نشان مي دهد °1

در اين نقطه عالوه . رخ مي دهد x/c=0.195همسايگي بسيار كوچكي از 
ر است، مشاهده مي شود كه اين ابر افزايش شديد نوسانات كه حاكي از گذ

به عبارتي حركت طولي . قدار ثابت صورت نمي گيرندنوسانات حول يك م
ر سبب مي شود يك نقطه در طول زمان در نواحي متفاوتي از اناحيه گذ

سطح ولتاژ  گذارقرار گرفته كه عالوه بر نوسانات معمول ناحيه ناحيه گذار 
 .[5]نيز نسبت به زمان تغيير كرده و  شرايط ناپايا بر آن حاكم شود

 

 
 

و  0.65تاريخچه زماني خروجيهاي هات فيلم در عدد ماخ  -5شكل 
 درجه 1زاويه حمله 
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ك در وبا افزايش زاويه حمله  شاهد سوپر سونيك شدن جريان وايجاد ش
مشاهده مي شود در  6همانگونه كه درشكل .سطح بااليي اير فويل هستيم

جريان در محدوده اندكي از سطح بااليي ايرفويل  α>2°براي 65/0ماخ 
افت ناگهاني در ضريب فشار  α=3°سوپرسونيك مي شود بطوريكه در 

ك با اليه مرزي ودر اكثر موارد اثر تداخل ش. ك استوحاكي از ايجاد ش
الندااست، كه ك وشك وتشكيل وآرام ايجاد حباب جدايش در باالدست ش

ها  عالوه بر فيلم داغ و منحني ضريب كامل اين پديده  شناساييبراي 
 . [4]الندا ضروري استك وشبراي مشاهده  شيليرينفشار استفاده از 

 

 
 0.65توزيع فشار روي ايرفويل نسبت به زاويه حمله و عدد ماخ -6شكل 

 
ثانيه ديتابرداري در زاويه حمله  5بدست آمده از  تاريخچه زماني7شكل

°α=3همانطور كه از منحني ضريب فشار در اين زاويه . را نشان مي دهد
حمله انتظار ميرفت تغييرات شديد درسطح ولتاژ وهم چنين افزايش دامنه 

از متحرك بودن  شوكعالوه بر وجود 065/0نوسانات در خروجي فيلم داغ 
همانطور كه گفته شد يكي از مهمترين اثرات  [5].آن نيزخبر مي دهد

ر است كه با توجه به متحرك بودن شك االيه مرزي القاي گذك بر وش
انتظار مي رود با حركت آن در يك محدوده معين در طول زمان بهمراه آن 

عملي  محل گذاربنابراين تعيين يك نقطه مشخص بعنوان . جابجا شود
 .نيست اما ميتوان با روشهاي آماري الگوي غالب بر آنرا ارائه داد

 

 
و زاويه  0.65چه زماني خروجي هات فيلمها در عدد ماخ تاريخ  -7شكل 

 درجه 3حمله 

 
ر از اليه مرزي آرام به آشفته با افزايش انرژي اگذاز نكات قابل توجه اينكه 

هرتز شاهد  93به ازاي فركانس هاي باالتر از  10در شكل . [8]همراه است
هستيم كه نشان مي دهد سطح انرژي در  065/0در  psdجهش در مقدار 

شناسايي شده توسط  گذاربنابراين ناحيه . آن يكباره افزايش يافته است
 . ، را تاييد مي كند8و سطح ولتاژ، شكل آماريروشهاي 

 

 
 3و زاويه حمله  65/0چند سنسور هات فيلم در ماخ  PSDمقدار -8شكل 

 
درمدت سنسورهاي فيلم داغ را نمونه اي از نتايج بدست آمده از  9شكل

،   k=0.0085درα(t)=2+sin(ωt)،پيچ يك حركت نوساني سينوسي
f=3Hzبا توجه به زمان داده برداري امكان ثبت چند . را نشان مي دهد

آمد كه تكرار پذيري اطالعات ثبت شده حاكي از  فراهمسيكل حركتي 
م مدت در تما. مي باشد CTAمناسب بودن مجموعه آزمايش و سيستم 

زاويه  در. مغشوش است145/0نوسان اليه مرزي در پايين دست موقعيت 
كه با افزايش داده رخ  095/0در ر انخستين بار گذ αu=1.93حمله

همزمان ولتاژ . ناگهاني ولتاژ خروجي در اين زاويه حمله همراه است
كه اليه مرزي آرام بر آن حاكم است كاهش ميابد كه 065/0خروجيدر 

افزايش ماخ در واقعبا . دليل آن قدرت گرفتن اثرات تراكم پذيري است
، افزايش كاهش دانسيته ،افزايش دما، ضخامت اليه مرزيموجب محلي 

سه عامل  [9].هدايت انتقال حرارت مي گرددقابليت كزجت مولكولي و 
رارت از المان گرم شده به هوا ودر نتيجه اول منجر به كاهش انتقال ح

تمايل هدايت پذيري كاهشولتاژ خروجي فيلم داغ ميشوند در حاليكه افزايش
به هرروي به نظر ميرسد عوامل كاهش . به افزايش انتقال حرارت دارد

 αu=2.46تا  065/0 اين پديده در. دهنده انتقال حرارت غالب هستند
در ادامه در . قابل مشاهده است 2قطه ن αu=2.7تا  037/0 و در1نقطه 
. در آن هستيم شدن جريان شاهد رشد ناپايداري ها با سوپرسونيك065/0

حاكي از ايجاد   αu=2.82در 3نقطه  افزايش نسبي ولتاژ و رسيدن آن به
ك ضعيف يا دسته امواج تراكمي در باالدست است كه اجازه نمي دهد وش

به عبارت ديگر اين افزايش ولتاژ . اين آرام بمانداز اليه مرزي بيش 
و ديگري افزايش دانسيته بعد از  گذارمحصول دو پديده است، يكي القاي 

، كه بسته به قدرت شك اين اثرات ودرنتيجه سطح ولتاژ خروجي [6]شك
با افزايش بيشتر زاويه حمله شاهد بروز ناپايداري . فيلم داغ افزايش ميابد

تيم كه حاكي از رشد ناحيه سوپرسونيك و رسيدن اثرات هس037/0ها در 
در برخي از سيكلها شاهد نوسانات در  065/0 در.آن به اين محل است

ميزان ولتاژ خروجي فيلم داغ در اليه مرزي مغشوش هستيم كه ناشي از 
ك اندكي به وبگونه اي كه زماني كه ش. ك در اين محل استونوسان ش

كند منجر به كاهش موضعي ولتاژ در آن مي باالياين سنسور حركت مي 
 .  4، نقطه شود

با گذشتن از ماكزيمم زاويه حمله و شروع  حركت به سمت پايين در 
ك كه به وبدليل تضعيف ش  αd=2.23ولتاژ خروجي فيلم داغ در  065/0

پروسه تبديل اليه مرزي آرام به آشفته منجر مي شود،  شروع به كاهش 
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اليه مرزي  ،كوبا از بين رفتن ش   αd=1.92ايتا درو نه 5، نقطه مي كند
در ادامه با كاهش بيشتر زاويه حمله كه  .6، نقطه دوباره آرام مي شود

انتقال  شده، ميزانمتجر به كاهش ماخ محلي و ضخامت اليه مرزي 
آرام سازي مجدد   095/0در. حرارت و در نتيجه ولتاژ خروجي افزايش ميابد

افت ناچيز ولتاژ در نزديكي  145/0 در.  درخ مي ده αd=1.33در 
از آغاز روند تبديل اليه مرزي آرام به  حاكي7، نقطه مينيمم زاويه حمله

آشفته دارد كه البته حداقل زاويه حمله براي آرام شدن كافي نبوده و تنها 
اليه مرزي را از حالت كامال مغشوش خارج كردهوحالتي گذرا به آن داده 

ر و انوسانيدر طول يك سيكل عدم تقارنعالوه بر گذ در اين حركت. است
آرام شدن مجدد در ايجاد ناحيه سوپرسونيك و متعاقبا امواج تراكمي هم 

 در مافوق صوتاثرات ناحيه  065/0 بگونه اي كه در. مشاهده مي شود
αu=2.46  ظاهر ودرαd=1.92 ناپديد مي شود. 

 

 
و  65/0تاريخچه زماني خروجي سنسورهاي هات فيلم در ماخ   -9شكل 

 ,α(t)=2+sin(ωt) , K=0.0086(f=3Hz)درجه، با شرايط  2زاويه حمله 
 :R آرام سازي مجدد :T,شروع گذار

 
تفاوت هاي عمده اي  10با دو برابر شدن فركانس كاهش يافته در شكل 

كورد  % 10وجود داشت در ناحيه كمتر از  9نسبت به آنچه در شكل 
مشاهده مي شود كه حاكي از اثرات قابل توجه فركانس كاهش يافته بر 

 . اليه مرزي تراكم پذير است
ودر  بودهدر تمام مدت نوسان مغشوش  0145/0 اليه مرزي در باالدست

كه در مقايسه با حالت قبل مي . رخ مي دهدر اگذ αu=1.47اين محل در
فت بر خالف آنچه انتظار ميرفت افزايش فركانس كاهش يافته  توان گ

نقطه ،αu=1.7در  065/0 در. در اين نقطه شده است گذارمنجر به تسريع 
ر رخ مي دهد كه افزايش ولتاژ ناشي از آن نسبت به فركانس پايينتر اگذ 1

كي قويتر ومتمركز ور شاسريعتر است كه نشان ميدهد عامل ايجاد گذ
با افزايش بيشتر . لبته در زاويه حمله كمتري رخ داده استتراست كه ا

شاهد كاهش نسبي در 095/0مستقردر  آشفتهزاويه حمله در اليه مرزي 
هستيم كه   a، ناحيهαu=2.28-2.78ولتاژ خروجي فيلم داغ در فاصله 

افت  037/0 در. بدليل گسترش ناحيه سوپرسونيك به اين محل است
ميتواند ناشي از جداشدن   αu=2.61زي آرام در  يكباره ولتاژ در اليه مر

ك با اليه وجريان روي سطح بااليي ايرفويل در اين منطقه براثر تداخل ش
 .s، نقطهمرزي و در نتيجه قرار گرفتن اين سنسور در حباب جدايش باشد

ولتاژ به ميزان قابل توجهي در   αu=2.87(point2)در ادامه در حوالي  
ك به پايين دست وقرارگرفتن وكاهش ميابد كه به علت حركت ش 0.065

است، به عبارت ديگر با فرض وجود حباب 095/0و065/0آن در بين 
نيز به پايين  گذار، جدايش و اتصال مجدد ك نقاطوجدايش، با جابجايي ش
گذار و اتصال در اين بين به خصوص جابجايي  .دست منتقل مي شوند

ك در باالدست ور است بگونه اي كه با قرار گرفتن شبسيار تاثير گذا مجدد
x/c=0.065 هم با آن منتقل مي شود ودر نتيجه اين  اتصال مجدد نقطه

و حالت اليه مرزي نيز بسته  گرفتهقرار  ناحيه جريان برگشتيسنسور در 
گذرا  ،به اينكه در كدام قسمت حباب جدايش واقع شود مي تواند مغشوش

ل شود كه همگي اين اتفاقات منجر به كاهش انتقال تبدي آرامبه يا حتي 
 . حرارت مي شود

كاهش ولتاژ  در  αd=2.12در حين حركت به سمت پايين در
ك مجددا وحاكي از آن است كه ش065/0وهمزمان افزايش ولتاژدر 095/0

 αd=1.05در نهايت در . 3، نقطه حركت كرده است 065/0به باال دست 
كاهش ناگهاني ولتاژ در اين محل نشان مي دهد اليه مرزي مجددا آرام 

  1.77در   x/c=0.037افزايش يكباره ولتاژ در . 4، نقطه شده است
αd=نقطه نيز بدليل چسبيدن مجدد اليه مرزي است ،r. 

 

2 
و  65/0تاريخچه زماني خروجي سنسورهاي هات فيلم در ماخ   -10شكل

 α(t)=2+sin(ωt), K=0.0172 (f=6Hz)درجه، با شرايط  2زاويه حمله 
 :r ;اتصال مجدد:S,جدايش: R, آرام سازي مجدد :T,گذار,

 
 

و آرامسازي مجدد با زاويه حمله براي دو حركت  گذارتغييرات محل 
بطور خالصه آمده  11در شكل  k=0.0085,0.0172نوساني پيچ و در 

شاهد ايجاد حلقه هسيترزيس بين  α(t)=1+3sin(ωt)در حركت . است
با افزايش   0.3و 0.1هستيم كه براي نقاط بين  گذار و آرام سازي مجد
اين حلقه هيسترزيس  همانطور كه انتظار مي رفت-فركانس كاهش يافته -

يعني باوجود اينكه با افزايش فركانس  0.1باالدست . بزرگتر مي شود
يس همچنان مشاهده مي شود ولي در مقايسه كاهش يافته حلقه هسيترز

مشاهده مي شود كه اثر افزايش فركانس عكس نواحي  گذاردو منحني 
. و تنگ شدن هيسترزيس مي شود گذارديگر است وباعث تسريع در 

گراديان فشار هر دو عامل بر اثر  گذارشد بسته به اينكه ذكر همانطور كه 
خص با افزايش فركانس قويتر در يك نقطه مشباشدمعكوس يا القائ شوك

همچنين . در زاويه حمله كمتري رخ مي دهد گذاردر نتيجه و ميشوند 
ك نيز قابل مالحظه مي باشد البته وبه پايين دست بهمراه ش گذارحركت 

بايد متذكر شد كه اين نقاط بذليل عدم وجود سنسور در آن محلها از ميان 
و گرچه از لحاظ مقادير مكاني ) نقاط داخل پرانتز(يابي بدست آمده اند 

ك در مورد وممكن است از دقت كافي بر خوردار نبا شند اما آنچه بدون ش
ر به پايين اآن صادق است اينكه در اين حركت نوساني حركت نقطه گذ

رخ داده  k=0.0172در زاويه حمله كمتري نسبت به k=0.0085دست در 
 . است

با افزايش  گذارنيزتسريع در  α(t)=2+sin(ωt)در حركت نوساني 
مشهود است، كه ميتواند القاي x/c<0.1 فركانس كاهش يافته درناحيه 
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بدليل برقرار شدن گراديان فشار معكوس قوي در باالدست اين محل  گذار
به عبارت ديگر حتي اگر فرض كنيم كه گذار در حركت پيچ با . باشد

k=0.0085 است نه بر اثر رسيدن  هم به همين علت در اين محل رخ داده
به رينولدز بحراني،  باز هم ميتوان نتيجه گرفت كه گراديان فشار معكوسبا 

در زاويه حمله  گذارافزايش فركانس كاهش يافته شديدتر شده و در نتيجه 
ك وعبور ش k=0.0085در اين حركت در فركانس . كمتري رخ داده است

 گذارنتيجه حركت به عقب از روي سنسورها با افزايش زاويه حمله و در 
 .مشهود است  k=0.0172مشاهده نشدهدرحاليكه در فركانس 

در حالت استاتيكي با چهار منحني مربوط به اير  گذاردر مقايسه منحني 
فويل نوساني در نواحي نزديك به لبه حمله كه اثرات تراكم پذيري در آن 

انند آنچه در ساير با ناپايا شدن اليه مرزي هم گذارقويتر است، تاخير در 
تحقيقات در حركت پيچ مرسوم است وانتظار مي رود ديده نمي شود بلكه 

در زاويه حمله باالتري نسبت به  گذاربعكس حركت ديواره منجر به ايجاد 
چون شدت گرفتن گراديان همحالت استاتيكي شده كهمي تواند به داليلي 

ر اليه مرزي تراكم ك وساير تغييرات دوفشار معكوس، تسريع در ايجاد ش
پذير باشد كه به دليل پيچيدگي اثرات تراكم پذيري نمي توان به قطعيت 

 . عامل خاصي را بيان كرد
 

 
تغييرات محلهاي گذار و آرم سازي مجدد و تشكيل حلقه    -14شكل

 درجه  2و1و زاويه حمله  65/0هيسترزيس در ماخ 

 گيرينتيجه
مافوق صوت ، گذاراندازگيري هاي تجربي بدست آمده از بررسي محل 

ك و اثر متقابل آن با اليه مرزي در عدد وشدن جريان، وقوع وجابجايي ش
 :حاوي نتايج زير است  حركت نوساني پيچدر  65/0ماخ 

قبل از عدد ماخ بحراني و  65/0در آزمايشهاي استاتيكي در عدد ماخ  -1
دو عامل عدد رينولدز بحراني و گراديان فشار معكوس ك تاثير هر ووجود ش

بدين صورت كه در محدوده  زواياي حمله . مشاهده گرديد گذاربر موقعيت 
با افزايش زاويه حمله بسمت لبه حمله حركت مي  گذار،  نقطه 1°كمتر از 

بر اثر گراديان فشار  گذارα<1>2و اين در حالي است كه در محدوده . كند
القاء شده و با افزايش زاويه حمله تغيير چنداني  پيك مكش معكوس بعد از

 . نمي كند 
درجه افزايش فركانس  1درجه با دامنه 2در نوسان حول زاويه حمله  -2

ك با اثرات قويتر در زاويه حمله پايينتر و وكاهش يافته منجر به ايجاد ش
حول  3در حاليكه در نوسان با دامنه  همچنين جابجايي محسوس آن شد

يك درجه ناحيه سوپرسونيك با افزايش فركانس كاهش يافته، گسترده تر 

ك در فركانس باالتر در زاويه حمله ي اندكي وشده و همچنين جابجايي ش
 .بيشتر صورت مي گيرد 

از آرام به آشفته در اليه مرزي روي  گذارهمچنين نتايج حاكي است  -3
وساني با زاويه حمله متوسط ودامنه نوسان كوچك در نزديكي لبه ايرفويل ن

در زاويه حمله كمتري از اير  بوده وحمله كه اثرات تراكم پذيري قويتر 
 .فويل استاتيكي رخ مي دهد
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