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بررسی اثر نوسان ایرفویل فوق بحرانی بر توزیع فشار دیواره تونل باد 

4فرخنده دورودیان،3مهران مصدري،2محمد فراهانی،1محمدرضاسلطانی

صنعتی شریفدانشگاه -2و1
تهراندانشگاه -3

آزاد اسالمی تهران واحدعلوم تحقیقات دانشگاه -4

ه چکید
پژوهش هدف اندازه گیري فشار استاتیک روي دیواره هاي مقطع در این 

آزمایش، یک تونل باد زیر صوتبا نوسان پیچشی یک مدل ایرفویل فوق 
زیع فشار استاتیکی دیواره هاي در این راستا تو. استSc-0410بحرانی

ي تونل باد توسط ترانسدیوسرهاي فشاري اندازه گیري شده و و باالکف 
.ا استفاده از سنسورهایی با حساسیت باال ثبت گردیده استتغییرات فشار ب

نتایج نشان میدهد تغییرات توزیع فشار بر روي دیواره تونل تحت تآثیر 
وبا افزایش زاویه حرکت مدل و همچنین زاویه حمله متوسط اولیه است 

.یابدین دیواره افزایش مییحمله توزیع فشار بر روي نقاط پا

:واژه هاي کلیدي
، ایرفویل فوق بحرانی، نوسان پیچشیگیري فشار دیوارهاندازه

مقدمه 
هدف از انجام آزمایش هاي تونل باد استفاده از نتایج آن براي پرواز واقعی 

سازي هرچه بیشتر بین شرایط جریان واقعی پرواز هماننداست که نیازمند 
این شبیه دیواره هاي تونل باد عاملی هستند که. و جریان تونل باد است

در آنالیز دقیق نتایج حاصل از نوسان . سازي را تحت تآثیر قرار می دهند
مدل، عالوه بر تحلیل رفتار مدل، اثرات تداخلی متقابل دیواره تونل باد 

زیرا این اثرات تداخلی باعث [1].ومدل نیز مورد بررسی قرار می گیرد
پرنده مورد نظر می ضرایب آیرودینامیکیایجاد خطا در اندازه گیري هایی 

وري باید اغتشاش جریان روي دیواره ها صفر باشد تا ئاز لحاظ ت.گردد
بتوان اثر دیواره را نادیده گرفت که با اندازه گیري توزیع فشار روي سطح 
دیواره حداقل امکان تعیین مقدار اغتشاشات وجود دارد که الزم است 

ل دیواره بر مدل تعیین همبستگی مناسبی بین این مقادیر و تاثیر متقاب
.نمود

تجهیزات و روش آزمایش
تونل باد

آزمایش ها در یک تونل باد زیر صوت از نوع مدار بسته با ابعاد کلی 
سانتی متر 80*80*200متر و مقطع کاري تونل به ابعاد 8/3*5/6*18

ایتالیا است که در حهاد دانشگاهی ISIاین تونل ساخت کارخانه . است
کیلو وات و سرعت چرخش 150قدرت فن تونل .هبعثت شیراز واقع شد

کیلو وات و دبی جریان 230مجموع توان قابل جذب . استRPM985فن
تغییرات سرعت . متر مکعب بر ثانیه قابل تنظیم است64تا 4/6هوا بین 

گردش هوا . بل تنظیم استقامتر بر ثانیه 100تا 10در محفظه آزامیش 
دما و در نتیجه تغییر عدد رینولدز و در تونل هاي مدار بسته باعث افزایش

شرایط آزمایش خواهد شد لذا از یک سیستم تبرید که قابلیت تنظیم 
کیلو وات و مجهز به 140و ظرفیت آن دامنه تغییرات دماي هواي رادارد

دماي هواداخل محفظه تغییرات .ستفاده شدهتجهیزات کنترلی است ا
عدد رینولدز در . رجه سانتیگراد قابل تنظیم استد40تا 20آزمایش از 

5/29محفظه آزمایش از  × 5/26تا 10 × .قابل تغییر است10

مدل
سانتی 30وتر ایرفویل (80*30به ابعاد Sc-0410ایرفویل فوق بحرانی 

ABSو جنس ایرفویل ترکیب پالستیک ) سانتی متر80متر و دهانه آن 
.و یک تقویت کننده استیل است

30در این آزمایش به منظور بررسی اندازه گیري توزیع فشار دیوارها 
در سطح باالي عدد15استفاده شده است که گیري فشار نقطهاندازه

که با اتصال هر یک ) 1شکل (در کف دیواره نصب گردیده عدد15ودیواره
به ترانسدیوسر هاي فشار تغییرات فشار ثبت شده است نقاطاز این 

، 6، 4، 0، 2، -5، -3متر بر ثانیه و زاویه حمله 50آزمایشات در سرعت 
.درجه انجام شده است12و 8،10

بررسی نتایج.
نتایج توزیع فشار روي سطح باال و پایین دیواره تونل باد در 2شکل در 

در این . شودمتر بر ثانیه مشاهده می55درجه و سرعت -5زاویه حمله 
توزیع فشار دیواره . مشخص شده استموقعیت طولی نصب ایرفویلشکل 

در نزدیکی محل نصب ایرفویل تغییرات بیشتري نسبت به فواصل دورتر 
درجه مقدار ضریب فشار سطح دیواره باالیی از -5زاویه حمله در. دارد

. سطح پایینی بزرگتر است
درجه تکرار شده -3براي زاویه حمله 3در شکل 2نتایج مشابهی با شکل 

.درجه دارد-5است که تقریبا روند یکسانی با زاویه حمله 
در زاویه حمله صفر درجه، اختالف مقادیر فشار بین سطح باال و پایین 
کمترین حالت است و مقدار تغییرات فشار روي دیواره هاي کف و سقف 

این بدان معنی است که اثر وجود مدل در ،4، شکل تونل بسیار کم است
که یکی از دالیل آن حداقل بودن نسبت مواجه با دیواره ها کم است
. باشدانسداد در زاویه حمله صفر می

دهد، با افزایش زاویه درجه را نشان می2داده هاي زاویه حمله 5شکل 
0.5در محدوده لبه حمله یعنیحمله،  > / > ختالف فشار سطح ا0

اثرات مکش لبه حمله ناشی ازایجاد می شود کهيباال و پایین بیشتر
.باشدمیروي دیواره ها ایرفویلبر 
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دامنه اثر مکش لبه شود، دیده می6که در شکل درجه 4در زاویه حمله 
0.08حمله مدل اثرات خود را روي دیواره در محدوده  > / > 0

.اختالف سطح باال و پایین دیواره نیز زیاد شده استبنابراینافزایش داده 
بزرگتر شده طوریکه در دامنه اثرات مدل روي دیواره با افزایش زاویه حمله 

محدوده نصب ایرفویل در کل، 7در شکل درجه 6زاویه حمله 
1یعنی > / > اثر گذاشته و اختالف سطح باال و پایین بیشتر شده 0
.است

دهد روند نشان می8درجه در شکل 8زاویه حمله همانطور که نتایج 
افزایش بیشتر . کندافزایش اثرات در زوایاي حمله بزرگتر ادامه پیدا می

زاویه حمله و تغییر قدرت گردابه لبه حمله احتماال یک ناحیه کم فشار در 
.باالدست لبه حمله ایرفویل روي دیواره باالیی تونل بوجود آورده است

هاي تونل و کاهش بیشتر فشار اثر ایرفویل بر فشار دیوارهگسترش ناحیه 
12و 10ها در زوایاي حمله باالتر در ناحیه باالدست لبه فرار روي دیواره

.دیده می شود10و 9هاي درجه نیز به ترتیب در شکل

گیرينتیجه
در این پژوهش توزیع فشار روي سطح دیواره باال و پایین مقطع آزمون 

متر بر ثانیه و 55در آزمایش یک ایرفویل فوق بحرانی در سرعت تونل باد
تا صفر - 5در زوایاي حمله . درجه بدست آمد12تا - 5زوایاي حمله از 

درجه مقدارضریب فشار در نقاط باالي دیواره بیشتر از نقاط سطح پایین 
در زاویه حمله صفر درجه، اختالف مقادیر فشار بین سطح باال دیواره است

هاي کف و و پایین کمترین حالت است و مقدار تغییرات فشار روي دیواره
.سقف تونل بسیار کم است

اختالف ضریب فشار سطح حمله،اثر مکش لبهدر درجه 2در زاویه حمله 
که ناحیه این اثر دباال و پایین بیشتر در محدوده لبه حمله ایجاد می شو

سطح باال و پایین فشار اختالف یابد و با افزایش زاویه حمله گسترش می
.شودمیبیشتر نیز 
در زاویه حمله صفر درجه تقریبا اندازه مقدارضریب فشار نقاط سطح لذا 

باال و پایین دیواره فاصله نزدیکتري به یکدیگر دارند و از زاویه حمله صفر 
قدار ضریب فشار در نقاط پایین دیواره بیشتر از نقاط درجه م12درجه تا 

.سطح باالي دیواره است
درجه، نقاط باالي دیواره -5در زاویه حمله روي سطح دیواره باالییدر 

.درجه روند کاهشی دارد12بیشترین مقدار ضریب را دارد وتا زاویه حمله 
فشار را مقداردرجه، کمترین-5ودر نقاط پایین دیواره در زاویه حمله 

.درجه روند افزایشی دارد12و تا زاویه حمله استدار

اها و نمودارهشکل

تونلینییوارھپایدیدررویریگمحلنقاطاندازه-١شکل
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