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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران
1393اسفند14تا 12، علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهوارهسازمان پژوهش هاي تهران، Aero2015P426

استادیار-1
استاد-2
09399884330i_aero@hotmail.com: کارشناس ارشد رشته آیرودینامیک-3
کارشناس ارشد رشته آیرودینامیک-4
دانشجوي مقطع دکترا -5
کارشناس ارشد-6

بررسی تجربی حباب جدایش با استفاده از توزیع فشار روي یک ایرفویل فرابحرانی 
، 4زهرا شیرازي،3عقیل زینل زاده،2دکتر محمد رضا سلطانی ،1دکتر مهران مصدري

6مسعود طالبی، 5ارشیا تبریزیان

دانشکده علوم و فنون نوین–دانشگاه تهران-5و1
مهندسی هوافضادانشکده –صنعتی شریفدانشگاه -6و3و2

هوافضامکانیک و دانشکده مهندسی –دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات-4

چکیده 
با ضخامت بحرانیوقمجموعه آزمایشات تجربی بر روي یک ایرفویل ف

روي توزیع فشاردستیابی بهبه منظورمختلفباددر دو تونل % 10بیشینه 
85/0تا 0/27بیناخمدر اعدادت آزمایشا. ایرفویل صورت پذیرفتسطح

در 0/21تا 0/12در ماخ بین و تونل باد مرکز آیرودینامیکی قدر در
منظور اعتبار سنجی به. انجام گرفتپژوهشکده تحقیقات فضایی شیراز 

روي سین توزیع فشارها-نتایج بین دو تونل باد، با استفاده از رابطه کارمن
در چند زوایاي حمله باهم مقایسه شدند که یک نمونه از سطح ایرفویل

جریان مادون با بررسی توزیع فشارهاي .شودمیها در این مقاله ارائه آن
حباب جدایش و تاثیرات آن برروي توزیع يصوت سرعت پایین پدیده

این اثر .فشار و ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل مورد بررسی واقع شده است
از روي توزیع فشارهاي ایرفویل قابل تشخیص به شکل سطح ثابت فشار

تاثیر افزایش ماخ ناشی از افزایش در سرعت جریان به همراه زاویه . است
پرش ناگهانی درمقدار .گرفته استقرارحمله برروي این پدیده مد نظر

ح ضریب فشار در ناحیه مقعر در سطح پایین ایرفویل جاییکه شیب سط
تواند به دلیل وجود گردابه در این ، می)نقطه عطف( دهد تغییر عالمت می

.ناحیه باشد
واژه هاي کلیدي

ضرایب -حباب جدایش جریان-توزیع فشار- بحرانیفوقایرفویل 
آیرودینامیکی

مقدمه 
Drag(به منظور ایجاد تاخیر در عدد ماخ بحرانی بحرانیفوقایرفویل هاي 

divergence (در رژیم گذرصوتی پا به عرصه دنیاي هوانوردي گذاشتند .
همچنین کاهش نیروي پساي موجی و افزایش ضریب عملکرد ایرفویل از 

پژوهش هاي متعددي بر روي . مزایاي این دسته از ایرفویل هاست
ها در رژیم هاي تراکمپذیر و تراکم ناپذیر ناپایا صورت گرفته است ایرفویل

مقاالت متعددي به چاپ رسیده است و در دسترس که نتایج آنها در
بسیار اندك بحرانیفوقهاي اما نتایج تجربی بر روي ایرفویل. باشندمی

تقرب، هايهز به این نوع ایرفویل در سرعتدر مانور هواپیماهاي مج. است
لذا . [1]باشندماخ پروازي به مراتب پایین و زوایاي حمله باالتر می

اطالعات این ایرفویل در کلیه شرایط پروازي از کمترین ماخ دستیابی به 
.پروازي تا حداکثر آن، مزیت فراوانی دارد

جدایش جریان از دیدگاه نوع گسترش آن به دو دسته گلوبال 
)Global ( و محلی)Local (آف -همچنین فلو. شودتقسیم می)Flow-

off (آف -و اسکوئیز )Squeez-off (در . فاوت دیگرنددونوع دسته بندي مت
لبه جریان در لبه هاي تیز مانند که همان نوع گلوبال است،آف-دسته فلو

دسته دوم جدایش جریان در اثر فشار جریان . شودفرار و حمله جدا می
رود دهد، جاییکه مقدار پساي اصطکاکی از بین میغیر لزج خارجی رخ می

دسته جدایش حباب جدایش از.  دهدو تنش برشی تغییر عالمت می
چگونگی تشخیص 1شکل . [2]آف است-جریان هاي محلی یا اسکوئیز

وجود حباب جدایش برروي .دهدنشان میتوزیع فشار رويحباب را از 
عدد رینولدز، ماکزیمم ضخامت ایروفویل و پارامترهايوابسته بههاایرفویل

محل .است، شعاع لبه حمله و لبه فرار ایرفویل هندسهمحل آن، خمیدگی
چنانچه حباب براي مثال. تشکیل حباب نیز بسیر حائز اهمیت است

فرار، اثرات فیزیکی تشکیل شده باشد یا برروي لبهحملهایرفویل در لبه
Chi(هاي آقایان چی سنگ لی پژوهش.گذاردمیمتفاوتی از خود برجاي 

Seng Lee(و پانگ)Pang( دیدگاهنوع ها از ایرفویلبرروي دسته بندي
واماندگی آنها نشان داد که بستگی به مکان حباب جدایش نوع واماندگی 

هرچند با افزایش بیشتر عدد رینولدز رفتار آن در ،ایرفویل متفاوت است
و یا )Drop(ناحیه واماندگی ممکن است متفاوت شود و حالت دراپ 

این پدیده برروي عملکرد .[3]و یا ترکیبی از هردو باشد)Jump(جامپ 
معموال طول حباب جدایش با . [4]ایرفویل ها در سرعت پایین موثر است 

و )Separation point(اما محل جدایش ،ماندمیافزایش زاویه حمله ثابت 
به سمت لبه حمله )Reattachment point(محل چسبیدن دوباره جریان

تواند سبب رینولدز نیز میهمچنین افزایش عدد . [5]شوندنزدیک می
.[6]کاهش طول حباب جدایش شود

تجهیزات آزمایش
با ضخامت بحرانیفوقدو مجموعه آزمایشات تجربی بر روي یک ایرفویل 

در دو تونل باد تجربی به منظور تحلیل توزیع فشار ایرفویل % 10بیشینه 
باد مدار تونل) Test section(ابعاد مقطع کاري . انجام شددر حالت پایا 
سانتیمتر 80×80و تونل باد مادون صوت مدار بسته 60×60باز گذر صوتی 

ماخ 0/21و 0/85و بیشینه سرعت قابل دستیابی در آنها به ترتیب برابر 
. دهدمیشماتیکی از تونل باد مادون صوت را نشان 2شکل . بود

تیمتر سان30سانتمیتر و ایرفویل دوم 20ایرفویل اول داراي طول همچنین
در .ندهاي فشاري برروي دو مدل متفاوت بودخچیدمانی سورانحوه . بود

دون صوت نواحی با تغییر شیب زیاد ویل مورد استفاده در تونل باد مایرفا
ترانسدیوسرهاي فشاري مانند لبه حمله و لبه فرار ایرفویل داراي 

)Pressure transducer(نسبت به سطح صاف باالي ایرفویل ترياسحس
سنسورهاي این درحالیست که در مدل ایروفویل تونل گذرصوتی . داشتند
کوالیت برروي سطح صاف باالي ایرفویل به منظور ترحساس
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. و نوسانات آن قرار داده شده بودندايدقیق محل موج ضربههایگیريزهاندا
به تونل باد مادون صوت رابحرانی مورد استفاده در ایرفویل فوق3شکل 

ترانسدیوسرهاي فشاريفشاري و دقت هايهمراه نحوه چیدمانی سوراخ
ترانسدیوسرهاي فشاري مورد استفاده از نوع .دهدمینشان شده بکار گرفته 

کنند، ولتاژ تغذیه گیري میتفاضلی بوده که اختالف فشار نسبی را اندازه
ولت جریان مستقیم بوده و وقتی 0/01±8ورودي این ترانسدیوسرها 

4/3تا 2/3اختالف فشار دو سر آن صفر باشد، ولتاژ خروجی آن در حدود 
. ولت می باشد

آزمایشات تجربی
براي در انجام آزمایشات تجربی در تونل باد به موارد زیر هاي مهماز گام

:توان اشاره نمودمی
گیري و اثر تاخیر زمانی کالیبراسیون سنسورهاي اندازه•
، زوایاي حمله، سرعت جریان و باداصالحات دیواره تونل•

)Calibration(کالیبراسیون 

بادتونلطراحی و ساخت مدل •
برداري و اعمال فیلتر روي داده ها با انجام آنالیز فرکانسی داده•

سنسورها
تدوین برنامه کامپیوتري•
اعمال عدم قطعیت برروي اندازه گیري ها•

طراحی و ساخت مدل تونل باد
. دهدنشان میراسانتیمتر80مدل ساخته شده ایرفویل با دهانه 4شکل 

Rapid(مدل سازي سریعبا کمک تکنولوژيمدل ایرفویل 

prototyping(اطالق هاییبه انواع تکنولوژيسریعسازيمدل. ساخته شد
ا بکار گیري مدل که بدون طی فرایند تولید عادي قطعات و بگرددمی

یکی از . گردندات در زمان کوتاهی تولید میقطعمستقیم سه بعدي، 
کاربردي ترین این روش ها، نمونه سازي با استفاده از افزودن مواد است که 

، هادر این دسته از تکنولوژي. گویندمیاصطالحا آن را چاپ سه بعدی
سه بعدي ساخته مقاطع مواد به صورت الیه الیه ساخته شده تا کل مدل

.گردد

برنامه آزمایشات تونل باد
ه و امکانات تونل باد و شدت توربوالنسی مقطع کاري نیز برروي کمین

بیشینه سرعت تونل از موارد محدود کننده در طراحی برنامه آزمایشات 
آنالیز ابعادي به نحوي انجامبا این حال برخی از مالحظات.وندرمیبشمار 

در تنظیم برنامه آزمایشات به کار رفتند تا امکان مقایسه نتایج با 
در تونل باد مادون برنامه آزمایشات1جدول . مشابه فراهم شودهایپژوهش

.دهدمیرا نشانصوت
برنامه آزمایشات تجربی تونل باد مادون صوت-1جدول 

متر (سرعت رینولدزماخ)درجه(زاویه حمله شماره
)برثانیه

1-5 to 140/120/78e643
2-5 to 140/150/93e651
3-5 to 140/181/14e663
4-5 to 100/211/32e673

بحرانیفوقتحلیل توزیع فشار ایرفویل 
رانی و حبوقانجام آزمایشات تجربی تونل باد گذر صوتی برروي ایرفویل ف

و کمتر، سبب دستیابی به توزیع 0/51هايآن در ماخهايتحلیل داده
فشار روي این ایرفویل و ضرایب آیرودینامیکی آن مشابه نتایج تونل باد 

از آنجایی که در مدل مورد استفاده تونل باد گذر صوتی . مادون صوت شد
استفاده گردیده بود، نتایج توزیع سنسورهاي با فرکانس داده برداري باالاز 

سین به ماخ -توسط رابطه کارمن0/27ن در عدد ماخ کمینه فشار آ
توزیع فشار 5شکل . د مادون صوت تصحیح شده اندتونل با0/21بیشینه 

درجه به همراه توزیع 2/8در این دو تونل باد در زاویه حمله راروي ایرفویل
همانگونه که پیداست، توزیع فشار سطح صاف . دهداصالح شده نشان می

تطابق خوبی 0/27مقعر لبه فرار سطح پایین در ماخ رفویل و ناحیه باالي ای
در صد وتر در سطح 70اما در قسمت . دارند0/21با توزیع فشار در ماخ 

تواند دلیل این موضوع می. پایین توزیع فشار متفاوتی بدست آمده است
این ترگیري دقیقهاي فشاري و اندازهشی از وجود تعداد بیشتر سوراخنا

همچنین با توجه به اینکه . ناحیه حساس در تونل باد مادون صوت باشد
در نواحی تغییر شیب سطح، یعنی )Gortler vortices(گردابه گوتلر 

آید، لذا احتمال وقوع آن بوجود میجاییکه هندسه داراي نقطه عطف است
رئی هر چند قطعیت این پدیده فیزیکی نیاز به م. در این مکان وجود دارد

سازي جریان در تونل باد داشت، که با توجه به مدار بسته بودن تونل و 
که دلیل اختالف رسدبه نظر می. محدودیت هاي آن این امکان فراهم نشد

.باشدخطاي زاویه حملهسطح پایین به خاطراندك توزیع فشارهاي 
Pressure(نمودار تشکیل حباب جدایش یا ناحیه پرشر پالتو 6شکل

plateau( درصدي وتر 7/5تا 5را برروي لبه حمله ایرفویل در نواحی بین
با توجه به شکل با افزایش عدد ماخ ناشی از افزایش سرعت . دهدنشان می

شود، کاهش اي که در آن حباب جدایش تشکیل میجریان، زاویه حمله
این امر ناشی از زیاد شدن عدد رینولدز و تمایل بیشتر جریان به. یابدمی

عالوه بر این در هیچ . [7]تواند باشداغتشاش در زوایاي حمله پایین می
شکل . حباب جدایش تشکیل نشده است0/12یک از زوایاي حمله در ماخ 

عدم تشکیل پرشر پالتو در این ماخ بر روي توزیع فشارهاي ایرفویل در 7
.دهدزوایاي مختلف را نشان می

متفاوت را نشان هاير ماخدار ضریب برآي ایرفویل دنمو8شکل 
ر صفر این ایرفویل براببرآهمانگونه که از نمودار پیداست زاویه . دهدمی

از آنجایی که این زاویه وابسته به هندسه ایرفویل . درجه است1/4-حدودا 
اند، بطوریکه تمام نمودارهاي برآ ماست، با افزایش سرعت جریان ثابت می

همچنین زاویه واماندگی . گذرندنقطه میزاویه حمله از این بر حسب 
این در حالیست که ماخ هاي . درجه است8/8برابر 0/12ایرفویل در ماخ 

تقریبا برابر با بیشینهدرجه با اختالف ضریب نیروي برآي10/8باالتر برابر 
ناشی از تشکیل حباب جدایش ايوجود این چنین پدیده.  است0/25

بنابراین از . است0/12ل در سرعت باالتر از ماخ جریان در لبه حمله ایرفوی
یک عدد ماخ ،کیل حباب جدایشدیدگاه مورد بحث یعنی تش

که از آن به بعد تشکیل حباب جدایش لبه ،وجود دارد) M=0/12(خاص
درجه10/8به 8/8از واماندگی زاویهمله سبب به تعویق افتادنح

در محدوده اعداد رینولدز مورد بحرانیفوقاین اساس ایرفویل بر . گرددمی
تشکیل . گیردقرار می1واماندگی عاديهاي از نوعنظر در گروه ایرفویل

حباب جدایش لبه حمله سبب افزایش نسبت ضخامت ایرفویل در آن 
شدن ایرفویل ترلذا ضخیم. شودناحیه و تغییر پروفیل توزیع فشار می

پساي پروفیل . دهدرا افزایش میشکلی مقدار ضریب نیروي پساي 

1Normal  stall
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Parasite(پساي پارازیتهمان Drag(فشاري و يپساکه به دوبخش ،است
لذا با دقت به ناحیه خط چین در . [8]شوداصطکاك تقسیم میي پسا

فشاري به دلیل وجود حباب جدایش با افزایش عدد پسامیزان 9شکل 
همچنین نیروهاي بخش مقعر لبه فرار سطح پایین یا . شودماخ زیاد می

همان ناحیه با انحناي مثبت زیاد، که بخش کمتري از وتر را نسبت به 
لذا با توجه به . بخش منفی پوشانده است، در تقابل با همدیگر هستند

منفی در زوایاي فشاريیپساوجود تغییرات انحناي ایرفویل، وجود نیروي 
نمودار ضریب نیروي ممان پیرامون 10شکل . باشدهی میحمله پایین بدی

این ایرفویل تا زاویه حمله واماندگی خود داراي . دهدلبه حمله را نشان می
از غالب بودن اثر ناحیه مقعر لبه فرار در ضریب ممان منفی است، که ناشی

ي انحناي منفی ایرفویل ادارهايولید ممان پیچشی نسبت به قسمتت
.  است

نتیجه گیري
تمرکز اصلی مقاله حاضر برروي مشاهده پدیده حباب جدایش برروي 

ظهور این . در رژیم مادون صوت سرعت پایین بودبحرانیفوقایروفویل 
که براي این ايي به سرعت جریان داشت، به گونهپدیده بستگی زیاد
شتمیلیون وجود دا0/76مطابق با عدد رینولدز 0/12ایرفویل عدد ماخ 

همچنین با . شدکه در آن حباب جدایش در لبه حمله ایرفویل تشکیل می
این حباب در زاویه حمله ،افزایش عدد ماخ ناشی از سرعت جریان

وجود حباب جدایش در لبه حمله ایرفویل سبب . شدکوچکتري تشکیل می
. باالتر گردیدهايدر ماخ10/8به تعویق انداختن واماندگی تا زوایاي حمله 

درجه با 8/8برابر 0/12که این زاویه براي ماخ کمینه این در حالی است
همچنین نیروي .بود0/25بیشینه به مقدارضریب برآيدرالفتاخایجاد 

از . پساي فشاري در حضور حباب در نواحی نزدیک واماندگی افزایش یافت
ام زوایاي حمله خواص مهم این ایرفویل حفظ ممان پیچشی منفی در تم

. درجه شد1/2-برابر صفر ایرفویل حدودا برآزاویه . بود

ها و نمودارها شکل

.[4]توزیع فشار روي یک ایرفویل به همراه حباب جدایش-1شکل 

.نماي شماتیک تونل باد مادون صوت-2شکل

به همراه چیدمانی سنسورهاي بحرانیفوقهندسه ایرفویل -3شکل 
.فشاري در تونل باد مادون صوت

.سانتیمیتر80با دهانه بحرانیفوقمدل واقعی ایرفویل -4شکل 

سین برروي توزیع فشار تونل باد ترانسونیک در - اصالح کارمن-5شکل  
به توزیع فشار تونل باد مادون صوت در 0/27درجه، ماخ 4زاویه حمله 

.0/21درجه، ماخ 4زاویه 
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مقایسه پیدایش حباب جدایش در ماخ هاي متفاوت-6شکل 

. و روایاي حمله مختلف0/12توزیع فشار روي ایرفویل در ماخ -7شکل 

. نمودار ضریب برآي ایرفویل در ماخ هاي متفاوت-8شکل

.ایرفویل در ماخ هاي متفاوتنمودار ضریب پساي-9شکل 

. نمودار ضریب نیروي ممان پیرامون لبه حمله- 10شکل 
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