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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران

Aero2015P300  1393اسفند 14تا  12برات و فن آوري ماهواره، تهران،سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخا

  

وجود پلهبواسطه  در اثر سطحایرفویل بررسی تجربی عملکرد آیرودینامیکی              

       2، رضا کامیاب متین1علی برگستان

  کارگر شمالی، دانشکده علوم و فنون نوین–دانشگاه تهران-1

  میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشکده مکانیک - دانشگاه علم و صنعت-2

  

  چکیده

یکی از دغدغه هاي طراحان آبسطحازشناورهاجداییةایدههموار

مقاومتآب،ازشناوربدنهشدناي که با جداگونهشناور ها بوده است به

رشتۀدرراطراحانیامراین. شدخواهدکمبسیارحرکتمقابلدرآن

درگ دربرلیفتافزایش نسبتمزیتازتاانداختفکربهرودینامیکآی

حمل و نقل، در کاربردهاي هوایی هايهزینهکاهشبرايسطحینزدیک

عملکرد با توجه به آنکه ایجاد پله موجب ارتقا .کنندو دریایی استفاده

تاثیر استفاده از پله در  مقاله، در این شودآیرودینامیکی ایرفویل می

 .گیردمی قرار  تجربی در تونل بادایرفویل تحت اثر سطحی مورد بررسی 

سرعت  کهباشد می 0015متقارن با مقطع ناکا  استفاده شده فویلایر

روي آن جریان  44000رینولدز متناظر در متر بر ثانیه  10جریان آزاد 

با توجه به آنکه دهانه سطح مقطع تونل باد با دهانه ایرفویل برابر . دارد

، 1در سه زاویه حمله نتایج. است جریانی بصورت دوبعدي ایجاد می شود

بدست آورده از زمین فاصله مختلف 3تحت اثر سطح بادرجه و 5و  3

جهت بررسی تاثیر استفاده از پله، این حاالت در دو وضعیت  .شده است

 ایرفویل با پله و ایرفویل ساده بررسی شده و مورد مقایسه قرار گرفته

و با کمک آن  هتوزیع فشار حول ایرفویل بدست آمددر این مطالعه،  .است

ایب لیفت و درگ وارده بر ایرفویل ساده و به همراه پله محاسبه شدهضر

ضریب لیفت در هر دو  ارتفاعبا کاهش  دهند کهنتایج نشان می. است

-پلهیابد و این افزایش براي ایرفویل دار و بدون پله افزایش میایرفویل پله

دار لهبیشتر است که این ناشی از افزایش توزیع فشار حول ایرفویل پ دار

،ایجاد پله در ایرفویل تحت اثر سطحی .بخصوص در سطح پایین است

ی در ضریب درگ، موجب ارتقا نسبت لیفت بر درگ جزی ضمن افزایش

  .شوددر زوایاي حمله پایین، در مقایسه با ایرفویل بدون پله می

- آیرودینامیک –بررسی تجربی -اثر سطحیتحت:کلیديهايواژه

  دارایرفویل پله

  

  مقدمه

موجب ایجاد تغییراتی در عملکرد  ،هاتغییرات هندسی در ایرفویل

 فت،یکاهش نوسانات لاز جمله این تغییرات، . آیرودینامیکی آن ها می شود

 تاثیر در،شیجدا دهیتفاوت در پد جادی، الیفت به درگنسبت  شیافزا

ی یکی از این تغییرات هندس .می باشدتولید و انتشار گردابه  مشخصات

ریچارد کلین و فلوید فوگلمن مفهوم . استفاده از پله در ایرفویل است

 1960ها در دهه فویلشکافت در طراحی ایرفویل ها را با ایجاد پله در ایر

بوسیله 23012و  0012پله ناکا  مطالعه تجربی ایرفویل.]1[کردند مطرح

ضریب شد که نشان داده شدانجام 1996در سال ]2[ویتراسپون و فتحی

پله در سطح  شود، در صورتی که لیفت به میزان قابل توجهی زیاد می

  .  پایین و در وسط وتر قرار گیرد

  

  

  

به بررسی عددي و دوبعدي جریان آشفته حول  ]3[برومند و شیرزاد

آنها پله را یکبار . داراي پله و در رینولدز باال پرداختند 2412ایرفویل ناکا

در سطح پایین قرار دادند و به بررسی تغییر مکان در سطح باال و یکبار 

نشان داده شد که پله در پایین داراي . پله و تغییر ارتفاع پله پرداختند

نسبت به پله در باال می باشد و قرار گیري این پله در عملکرد بهتري 

  .وسط وتر، حالت مطلوبی می باشد

هاي طراحان  یکی از دغدغهآبسطحازشناورهاجداییةایدهمواره

مقاومتآب،ازشناوربدنهشدناي که با جداگونهشناور ها بوده است به

طراحیازپسدیگرطرفاز. شدخواهدکمبسیارحرکتمقابلدرآن

انجام شدههايآزمایشوتحقیقاترودینامیک،آیهايپیشرفتوهواپیماها

فت بر درگ درنسبت لیهواپیمایکپروازجریاندرکه دادندنشان

باشدزیاديفاصلۀ دارايسطحازبالکهحالتیبهنسبتسطح،نزدیکی

ازتاانداختفکربهرودینامیکآیرشتۀدرراطراحانیامراین. استبیشتر

هزینهکاهشبرايسطحنزدیکیدرگ دربرلیفتافزایش نسبتمزیت

  .کنندهاستفادحمل و نقل، در کاربردهاي هوایی و دریایی هاي

در طول سالیان گذشته مطالعات زیادي حول عملکرد آیرودینامیکی 

ه بررسی ب]4[احمد و شارما. ایرفویل تحت اثر سطحی انجام شده است

احمد و شارما . ارن در اثر سطحی پرداختندآیرودینامیکی ایرفویل متق

 عارتفادرجه و در  10تا  0توزیع فشار را حول ایرفویل در زوایاي حمله 

بدست آوردند و سپس نیروهاي لیفت 4/2×105هاي مختلف و در رینولدز 

 نزدیکی سطحو درگ را محاسبه کردند و به این نتیجه رسیدند که در 

بع آن در بدست می آید و بت ایرفویل حولمقادیر بزرگتري از ضریب فشار 

حسین و .  ، نیروي لیفت هم بیشتر خواهد شدنواحی نزدیک سطح

به بررسی تجربی و عددي جریان حول ناکا دو بعديبصورت ]5[همکاران

که نزدیک رینولدز هاي (4×105تا105و در رینولدز متغیر  4412

در اثر سطحی ) حقیقی در حالت بلندشدن و فرود آمدن هواپیما هستند

بررسی تجربی مدل بال مرکب ]6[مباشر و همکاران. پرداختند

)Compound wing(همراه و بدون صفحه 6409رفویل ناکا با مقطع ای ،

آنها از یک تونل باد با زمین .را مورد بررسی قرار دادند )endplate(انتهایی

کاهش ارتفاع و که  آن ها به این نتیجه رسیدند.مسطح استفاده کردند

جوارشکیان و . دهدرا افزایش می  لیفت به درگصفحه انتهایی نسبت 

ي آشفتگی براي شبیه سازي عددي اثر به بررسی مدل ها ]7[همکاران

به این نتیجه رسیدند که . دو بعدي و سه بعدي پرداختند بصورتسطحی 

  .جدایش در فواصل کم از زمین افزایش پیدا می کند

با توجه به این نکته که هر دو عامل اثر سطح و تغییر هندسه ایرفویل 

ی شود و تا با وجود پله موجب تغییر در مشخصات آیرودینامیکی بال م

بحال بصورت جداگانه این دو عامل مورد بررسی قرار گرفته اند در این 

مقاله بصورت تجربی هر دو عامل پله را تحت اثر سطح در تونل باد در 

.زوایاي حمله و ارتفاعات مختلف مورد آزمایش قرار داده شده است   a.bargestan@ut.ac.ir، 09173781280، )آیرودینامیک(دانشجوي دکتري هوافضا- 1

  )آیرودینامیک(کارشناسی ارشد هوافضا - 2
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  وش تجربی و نحوه انجام آزمایشر

از معتبر ترین روش ها براي بررسی و  بررسی تجربی در تونل باد یکی

اگرچه بررسی تجربی داراي . ارزیابی عملکرد آیرودینامیکی اجسام می باشد

هزینه هاي بیشتري نسبت به بررسی عددي می باشد ولی دقت نتایج آن 

از یک در این بررسی .جهت تایید نتایج عددي مورد استفاده قرار می گیرد

 13×8آنشده است که ابعاد مقطع آزمایش تونل باد مدار باز استفاده 

باشد و مقطع سانتی متر می 110طول این تونل .باشدسانتی مترمربع می

  )1شکل.(بتداي تونل قرار گرفته استسانتی متري از ا 60آزمایش در 

سانتی  8و طول وتر  0015ایرفویل با مقطع ناکا  در این آزمایش از

باشد که دقیقا سانتی متر می 8ول بال داراي ط متر استفاده شده است که

و از بین برودهاي نوك بال به اندازه عرض تونل است تا اثرات ورتیسیته

 5و  3، 1حمله  یايودر زآزمایشات . بوجود آیددو بعدي جریان  بصورت

، از ایرفویل اثرات پلههمچنین به منظور بررسی . درجه انجام شده است

وتر قرار % 50تفاده شده است که در موقعیت بهمراه پله در سطح پایین اس

).  2شکل(دارد 

منظور کالیبراسیون  مشاهده می شود به 2همانطور که در شکل

متر بر ثانیه  1/0سرعت در تونل باد از یک سرعت سنج توربینی با دقت 

 هاي مختلفی که موتور الکتریکیبطوریکه در فرکانساستفاده شده است

زاویه  حداکثر با توجه به. دهدورد نظر را نشان میچرخد، سرعت متونل می

، نسبت انسداد جریان در این حالت )درجه5(حمله بررسی در این مطالعه 

  .باشدمی% 8حداکثر برابر 

نحوه انجام آزمایش در تونل باد به این صورت است که        

 هايشود و پرهموتورالکتریکی واسطه اینورتور به برق سه فاز وصل می

کنند و جریان هواي تولیدي دمنده گریز از مرکز شروع به چرخیدن می

و یکنواخت شدن وارد تونل باد ) هانیکامب(النه زنبوري پس از عبور از 

تواند سرعت دورانی موتور را از صفر تا مقدار اینورتور می. )3شکل(شودمی

کنترل دور در دقیقه است، بطور یکنواخت تغییر دهد و  2850ماکزیمم که 

با تغییر سرعت دورانی موتور و به تبع آن سرعت گردش دمنده، . نماید

بنابراین سرعت جریان هواي . کندسرعت جریان هوا در کانال نیز تغییر می

تولید شده در کانال متناسب است با فرکانسی که اینورتور به موتور وارد 

  .کندمی

ارتفاع آزمایش در در مقطع  جهت بررسی ایرفویل تحت اثر سطح       

هاییسوراخ) از دیواره تونل باد cm3و cm1 ،cm2(هاي مورد نظر، 

ایرفویل در مکان ها با قرار دادن ایرفویل روي این سوراخ کهشده  تعبیه

  .شده استمناسب محکم 

، ها و فواصل دلخواه از دیواره تونل با قرار گیري ایرفویل در محل

استفاده می یري توزیع فشار حول ایرفویل گبراي اندازه هاي فشارپراپ

هاي ایجاد شده در سطح ها به سوراخاین کار با اتصال یک سر پراپ. شود

ها به دستگاه مانومتر امکان پذیر مقطع ایرفویل و اتصال سر دیگر پراپ

گیري فشار متصل شده به مقطع ایرفویل را هاي اندازهپراپ 4شکل. است

  .دهدنشان میدر مقطع آزمایش 

باشند و با کمک هاي ساخته شده از جنس پلکسی گالس میایرفویل

گیري توزیع فشار حول به منظور اندازه. انددستگاه لیزر برشی ساخته شده

شکل . حول وتر ایجاد شده است mm1هایی به اندازه وتر ایرفویل، سوراخ

  .می دهند دار ساخته شده را نشاننمایی از ایرفویل بدون پله و پله 6و  5

اندازي تونل باد، مقادیر اختالف اههاي فشار و رپس از نصب ایرفویل و پراپ

مقادیر اختالف . شودمی ها از دستگاه مانومتر گازوئیلی خواندهارتفاع

به  1معادلههاي خوانده شده در دستگاه مانومتر با جایگذاري در ارتفاع

.ندوشحول وتر تبدیل میهاي استاتیک فشار 

)1(  ΔP=ρgLsinϴ

  

باگازوئیلی برابرهمان چگالی دستگاه مانومتر چگالی در 

kg/m3755/767مقدار  وg برابرm/s281/9 دستگاه مانومتر . است

با سطح زمین است که براي افزایش دقت  =30ϴداراي یک زاویه به اندازه 

 هم اختالف ارتفاع گازوئیل در مانومتر می Lمقدار .محاسبه فشار است

.شودحول وتر محاسبه میضریب فشار  ،2معادلهتوسطدر نهایت . باشد

)2(  
2
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inf
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و سرعت جریان  kg/m3 1/225برابر ) ρ(در این رابطه چگالی هوا 

هم فشار استاتیک Pinf. متر بر ثانیه، اعمال شده است 10برابر ) Uinf(آزاد 

  .  ن ورودي از محیط استجریا

هاي تجربی از اعتبار خوبی برخوردارند ولی به منظور روشاگرچه 

ها و به منظور اعتبار سنجی، توزیع فشار حول ناکا اطمینان از صحت جواب

 7در نمودار شکل  25/0برابر  h/cدرجه و  5در زاویه حمله ساده و  0015

مقاله مورد مقایسه قرار  ساده 0015اعتبار سنجی ناکا . آورده شده است

و آزمایش انجام شده در در رینولدز  240000در رینولدز  ]4[گرفته 

مشخص است نتایج مطابقت خوبی  نمودارهمانطور که از . باشدمی 44000

    .باشدهاي جزئی بیشتر مرتبط با اختالف رینولدز میباهم دارند و تفاوت

  

  نتایج

سرعت ، 0015متقارن با مقطع ناکا  یلایرفو برروي همانطور که بیان شد

با . جریان دارد44000رینولدز متناظر در متر بر ثانیه  10جریان آزاد 

توجه به آنکه دهانه سطح مقطع تونل باد با دهانه ایرفویل برابر است 

 5و  3، 1در سه زاویه حمله  نتایج. جریانی بصورت دوبعدي ایجاد می شود

ایرفویل از  يسانتی متر 3و  2، 1با برابر یفواصل تحت اثر سطح بادرجه 

می =375/0h/cو  =125/0h/c= ،25/0h/cکه متناظر با استزمین 

جهت بررسی اثر پله، این حاالت در دو وضعیت ایرفویل با پله و  .باشد

  . ایرفویل ساده آزمایش شده است

ی توزیع فشار بدست آمده براي ایرفویل ساده تحت اثر سطح 8شکل       

درجه  1دهد که مربوط به زاویه حمله نشان میارتقاع مختلف را در سه 

  .باشددرجه می 5و  3است و دو شکل بعدي مربوط به زاویه حمله 

اختالف توزیع فشار در سطح پایین و بویژه در لبه حمله  8طبق شکل

در واقع . است )Ramming action(باشد که دلیل آن اثر رمینگزیاد می

زیر  جریانه اثر سطحی به دلیل فاصله کم ایرفویل از زمین، در پدید

در سطح پایین ایرفویل  را که بیشترین فشار محبوس می شودایرفویل 

در حالت قرار گیري ایرفویل تحت اثر سطح فشار سطح . کندایجاد می

 )Suction effect(مکشامر اثر  دلیل اینشود، پایین وارد مقادیر منفی می

آن است  این پدیدهفیزیکی دلیل . سطح پایین ایرفویل است وارد شده بر

 -احیه بین سطح پایین ایرفویل و زمین یک گذرگاه همگرانکه در

که نه اي وگبشود تشکیل می)convergent–divergent passage(واگرا

آن کاهش وارد ناحیه همگرا شده وسرعتش افزایش و فشار  جریانابتدا 

فشار ا،ور از ناحیه همگرا و رسیدن به ناحیه واگراما پس از عبیابد، می

تاثیر برجسته این پدیده در سطح پایین ایرفویل در . دکن میافزایش پیدا 

کمترین مقدار فشار در . شده است اشارههم  ]4[مقاله احمد و شارما 

است که کمترین  مکانیاین نقطه. رخ داده است 35/0برابر  x/cحوالی 

 و باتوجه به تقارن بوجود می آید که زمین  ازیرفویل فاصله سطح پایین ا

طبق . قرار گرفته است مکاندر این  آن ضخامت ایرفویل و زاویه حمله
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شکل پس از عبور از ناحیه همگرا و رسیدن به ناحیه واگرا در گذرگاه بین 

یابد تا در گیري میسطح پایین ایرفویل و زمین، توزیع فشار افزایش چشم

  .برسد شار برابر فشار سطح باالییف لبه فرار

. یابدمقدار فشار در لبه حمله کاهش می ارتفاع از لبه فراربا افزایش 

داراي روند مشابهی با  25/0برابر  ارتفاعنمودار فشار بدست آمده براي 

بین سطح  بیشترياست با این تفاوت که اختالف فشار  375/0ارتفاع

که این اختالف فشار نشان دهنده  تولید  لیفت پایین و باال بوجود می آید 

  . می باشدبیشتر با کاهش ارتفاع 

توزیع فشار بدست آمده براي ایرفویل ساده تحت 10و شکل 9شکل 

دهد که مربوط به زاویه حمله نشان میارتقاع مختلف اثر سطحی را در سه 

 5و 3با افزایش زاویه حمله به  10و  9طبق شکل .درجه است  5و  3

افزایش  این. شودمی بیشتر بین سطح پایین و باالاختالف فشار درجه 

می شود بگونه  لبه فرار نزدیکیاختالف فشار در افزایش موجبزاویه حمله 

شود و گذرگاه تشکیل کاسته می مکش با افزایش زاویه حمله از اثر اي که

اثر  این کاهش. روداز بین میشده بین سطح پایین ایرفویل و زمین 

هم نتیجه  ]8[ساکشن با افزایش زاویه حمله در مقاله ژرهان و ژانگ 

با افزایش فاصله ایرفویل از زمین فشار کمتر  9طبق شکل. گرفته شده است

که دلیل  می شودکاسته  همدر سطح پایین ایرفویل  مکشاز اثر و شودمی

ح آن فاصله گرفتن ایرفویل از سطح زمین است و مقادیر فشار در سط

  . پایین به سمت مقادیر مثبت در حال نزدیک شدن است

درجه است فشار در سطح پایین  5که مربوط به زاویه حمله  10در شکل

بدلیل . در تمام نقاط مثبت و فشار در سطح باال و در تمام نقاط منفی است

است، لبه فرارآنکه در این زاویه حمله کمترین فاصله از زمین مربوط به

 10ي دیگري که در شکل البته نکته .است مکشتقل از اثر ایرفویل مس

تا  125/0برابر ارتفاع وجود دارد این است که فشار در سطح پایین و در 

حدودي بیشتر از فواصل دیگر است و این به معناي اختالف فشار بیشتر در 

و  25/0ارتفاع نسبت به 125/0برابر  ارتفاعدرجه و در  5زاویه حمله 

  . شودباشد که منجر به تولید نیروي لیفت بیشتر میمی 375/0

ایرفویل با استفاده از پله و به ترتیب در  13و  12، 11اما در اشکال 

مشابه با حالت ناکاي ساده،  44000و در رینولدز  5و 3، 1سه زاویه حمله 

 13و  12، 11طبق اشکال . تحت اثر سطحی مورد بررسی قرار گرفته است

درجه و در هر   5و  3، 1تفاده از پله در هر سه زاویه حمله تفاوت عمده اس

مربوط به سطح پایین و در نزدیک لبه  375/0و  25/0، 125/0ارتفاعسه 

دلیل . باشدکه نشان از افزایش توزیع فشار در این محدوده می استفرار 

بدلیل کاهش بیشتر سرعت جریان باشد که این امر همان حضور پله می

شود و بر طبق رابطه برنولی افزایش اي مید جریان جداشدهموجب تولی

مشخص  13و  12، 11همانطور که از اشکال . بیشتر فشار را بهمراه دارد

است عمده تفاوت توزیع فشار در ایرفویل با پله نسبت به ناکاي ساده 

  . مربوط به نیمه انتهایی سطح پایین و به سمت لبه فرار است

درجه، مشابه حالت  3و  1و در زاویه حمله 13و  12بر طبق شکل 

در . ناکاي ساده، کماکان اثر ساکشن در سطح پایین ایرفویل وجود دارد

یکباره  نخست فشار در سطح پایین مثبت است اما واقع مشابه ناکاي ساده

شود و پس از عبور از ناحیه همگرا فشار به تدریج وارد محدوده منفی می

.شودمیادیر مثبت نزدیک یابد و به مقافزایش می

دوبهکهباشندمیحول ایرفویلفشارازناشیایرفویلبرواردنیروهاي    

نیروهايبهترتیببهوشودمیتجزیه ایرفویلوتربرعمودوموازيجهت

زاویهتحتایرفویلاگرحال. هستندمعروف) N(عموديو) A(محوري

وآزادجریانسرعتبرعمود) L(لیفتنیرويگیردقرارمشخصیحمله

در. شودمیواردایرفویلبرآزادجریانسرعتموازي) D(درگنیروي

طوربهدرگولیفتضرایبمقادیرباد،تونلدرگرفتهصورتآزمایش

وایرفویلوترحولفشارتوزیعداشتنبابلکهنشدهآوردهبدستمستقیم

 و) 3(معادله.آمدندبدستدرگولیفتنیروهاينیرویی،روابطکمکبا

  . باشندمیایرفویلبروارددرگولیفتضرایببیانگر) 4(معادله
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درپلهباوپلهبدون0015ناکاایرفویللیفتضریب14شکلدر

14شکلنمودار طبق. استشدهدادهنشانمختلفهحملزوایايوارتفاع

دارپلهوپلهبدونناکايحالتدوهردرلیفتضریبارتفاع،کاهشبا

درفشارتوزیعافزایشبهمربوطلیفتافزایشایندلیل. می شودبیشتر

درلیفتضریبحملهزاویهافزایشباهمچنین. استایرفویلپایینسطح

ازکههمانطور. استیافتهافزایشدارپلهوسادهايناکایرفویلدوهر

حمله،زاویهسههرواز زمینفاصلهسههردراست،مشخصنمودارها

کاهشباهمچنین. استسادهناکايازبیشتردارپلهایرفویللیفتضریب

اینوشودمیبیشترپلهوجودازناشیلیفتضریبرشدمیزانارتفاع

مثالبراي. باشدمیبیشتردرجه5حملهزاویهدرتلیفضریبافزایش

پلهایرفویلبرايدرجه5حملهزاویهدرو125/0ارتفاعدرلیفتضریب

،1حملهزاویهسههردراینکهضمن. استسادهناکايازبیشتر% 10دار

رالیفتضریبپله وجود % 8میانگینبطور 125/0ارتفاعدرجه در5و3

  .استدادهافزایش

دردارپلهوپلهبدون0015ناکاایرفویلدرگضریب15شکلدر

،15شکلنمودار طبق. استشدهدادهنشانمختلفحملهزوایايوارتفاع

تفاوتدرجه3و1حملهزوایايدردارپلهایرفویلحالتدردرگضریب

ضریبدرجه5بهحملهزاویهافزایشباامانداردسادهناکايبازیادي

باترتیببدیناست،کردهپیدابیشتريافزایشدارپلهایرفویلبرايدرگ

. شودمیبیشتردرگضریبافزایشبرپلهوجودتاثیرحملهزاویهافزایش

برايدرگولیفتضریبافزایشهم،]3[شیرزادوبرومندمقالهدرالبته

،این نمودارطبق. استشدهگزارشسادهناکايبهنسبتدارپلهایرفویل

125/0ارتفاعدرسادهناکايحالتبهنسبتپلهحالتبرايدرگافزایش

  .باشدمیسادهناکايازبیشتر%5/6درجه5حملهزاویهو

ناکاایرفویلدودردرگبرلیفتنسبتهاينمودار16شکلدر       

. استشدهدادهنشانمختلفارتفاعوزوایادرپلههمراهبهوساده0015

برايومختلفهايارتفاعبرابردردرگبرلیفتنسبتنمودارایندر

کههمانطور. استگرفتهقرارمقایسهمورددرجه5و1،3حملهزوایاي

دارپلهوسادهناکايحالتدوهربراياست،مشخص16شکل  نموداردر

فواصلبرابردردرگبرلیفتنسبتبرايکم تغییراتبانمودارهاروند

ایرفویلقرارگیريهنگامدرشدبیانهمانطورکه. باشدمیزمینازمختلف

بهاینکهرودمیدرگکاهشولیفتافزایشانتظارزمینازکمفاصلهدر

نموداردوهردرنتایجاماباشدمیبیشتردرگبرلیفتنسبتمعناي،

کهاستزمینازلهفاصبادرگبرلیفتنسبتتغییراتعدمدهندهنشان

درزمینبروز پدیده مکش و همچنین ثابت بودنموضوعایناصلیدلیل

وفیروزو] 9[متویوواوکفنطالعهمدرمطلباینزیر ایرفویل است که

است،مشخصشکلازکههمانطور. استشدهگزارشهم] 10[همکاران

دارايسطحیراثتحتدارپلهوسادهایرفویلبرايدرگبرلیفتنسبت

برلیفتنسبتبیشترینحالتدوهردربطوریکهباشدمیمشابهیروند
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16شکلنمودارازکههمانطور. استدرجه1حملهزاویهبهمربوطدرگ

برلیفتنسبتافزایشموجبایرفویلدرپلهازاستفادهاستمشخص

اینبطوریکهاست،شدهسادهناکايبهنسبتکم حملهزاویهدردرگ

5/8%حدوددرجه در 1زاویه حمله دراز زمینفواصلهمهدرافزایش

  .باشدمیسادهناکايازبیشتر

  

  گیرينتیجه

دار در این مطالعه به بررسی تجربی جریان حول ایرفویل بدون پله و پله

بررسی تاثیر  به منظور. پرداخته شد 44000تحت اثر سطحی در رینولدز 

سه حالت ارتفاع از  در،اي آیرودینامیکی ایرفویلهاثر سطحی بر عملکرد

 استفاده شد و مشاهده شد که 375/0و  25/0، 125/0هاي زمین به اندازه

در هر سه زاویه و با پله هر دو ایرفویل بدون پله  برايارتفاع، با کاهش

که این افزایش با  افزایش می یابد ضریب لیفتدرجه  5و  3، 1حمله 

  .استسادهناکايبیشتر از% 8میانگینبطور ر ایرفویل، استفاده از پله د

ایجاد پله در ایرفویل اگرچه که موجب طبق نتایج بدست آمده، 

شود، اما افزایش توزیع فشار حول ایرفویل درگ میجزیی در افزایش 

بخصوص افزایش در توزیع فشار در سطح پایین ایرفویل و در نواحی (

 موجبواهد داشت و افزایش توزیع فشار را بهمراه خ) لبه فرارنزدیک 

اي است که در نهایت ت بگونهو این افزایش در لیف شودمیافزایش لیفت 

از  دار مان ایرفویل یا همان نسبت لیفت بر درگ در ایرفویل پلهراند

در این مطالعه بیشترین  .بیشتر شده است ،ساده 0015ایرفویل ناکا 

درجه  1تفاده از پله، در زاویه حمله افزایش در نسبت لیفت بر درگ با اس

افزایش زاویه حمله موجب همچنین نشان داده شد که، . رخ داده است

شود، اگرچه که در پدیده اثر سطحی افزایش در ضریب لیفت و درگ می

مورد بررسی قرار ) شرایط کروز(پایین  ها در زوایاي حملهعموما ایرفویل

  .می گیرند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اها و نموداره  کلش

  

  
کالیبراسیون سرعت با کمک سرعت سنج تونل باد و مکانیزم - 1شکل

  توربینی

  
شماتیکی از ایرفویل پله در اثر سطحی -2شکل

  

  
  نمایی از شبکه النه زنبوري در ابتداي تونل باد -3شکل 
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  گیري فشار متصل شده به ایرفویلهاي اندازهپراپ -4شکل 

  

  
  فویل پله دار ساخته شده از جنس پلکسیایر -5شکل 

  

  
  ایرفویل بدون پله ساخته شده از جنس پلکسی -6شکل 

  

  
درجه و  5در زاویه حمله ساده  0015نمودار اعتبار سنجی ناکا  -7شکل 

  25/0ارتفاع

  درجه 1مله و در زاویه ح 0015توزیع فشار حول ایرفویل ناکا  -8شکل 

  

  درجه 3و در زاویه حمله  0015توزیع فشار حول ایرفویل ناکا  -9شکل 

  

  درجه 5و در زاویه حمله  0015توزیع فشار حول ایرفویل ناکا  - 10شکل 

  

 1زاویه حمله با پله و در  0015توزیع فشار حول ایرفویل ناکا  -11شکل  

  درجه
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 3با پله و در زاویه حمله  0015توزیع فشار حول ایرفویل ناکا  -12شکل 

  درجه

  
 5با پله و در زاویه حمله  0015توزیع فشار حول ایرفویل ناکا  -13شکل 

  درجه

  

رتفاع و زوایاي حمله مختلف براي درانمودار ضریب لیفت  - 14شکل 

  ایرفویل ساده و داراي پله

  

درارتفاع و زوایاي حمله مختلف براي  نمودار ضریب درگ -15شکل 

  ایرفویل ساده و داراي پله

  

درارتفاع و زوایاي حمله مختلف نمودار نسبت لیفت بر درگ  - 16شکل 

  ل ساده و داراي پلهبراي ایرفوی
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