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 چكیده

در  یچشیپ یبا حرکت نوسان یبحران فوق لیرفویا کیپژوهش  نیدر ا

تا اثرات دامنه نوسان، عدد گرفته استقرار  شیگذرصوت مورد آزما انیجر

 قیتحق نیگردد. ا یبررس افتهیحمله متوسط و فرکانس کاهش  هیماخ، زاو

توزیع فشار ناپایای یک که بطوری انجام شده رانیبار در ا نیاول یبرا

 ±5تا  ±1هرتز با دامنه  9تا  3با فرکانس نوسانی که ایرفویل فوق بحرانی 

سان داده شده در اعداد ماخ وایای حمله متوسط مختلف نودرجه حول ز

 بیضر اندازه،یدامنه نوسان شیبا افزابدست آمده است.  55/0ا ت 55/0

محدوده  افزایش یافته بطوری که شوک یدامنه حرکتو یکینامیفشار د

 .گیرد میقرار  انیجر ییایاثرات ناپا ریتحت تأث لیرفویاز سطح ا یشتریب

همچنین با افزایش عدد ماخ، شوک به سمت لبه فرار حرکت کرده و تأثیر 

 ییایبا اثرات ناپا بیدر ترک شوکریتأثشود. ولی  مشابهی مشاهده می

مقدار اندازه فشار  نیشتریب جهیتدر لبه حمله کمتر شده و در ن انیجر

برای افزایش  یبد. چنین رفتارای میلبه حمله کاهش  یکیدر نزد یکینامید

و  زاویه شیبا افزاشود بطوری که  زاویه حمله متوسط نیز مشاهده می

 زانیم یول یابد میشیافزا زیقدرت آن ن ،شوک به سمت لبه فرارحرکت 

شوک فقط محدود به  ییایکه اثرات ناپا یکرده بطور داینوسان آن کاهش پ

. فرکانس کاهش یافته پارامتر در محل شوک خواهد شد یکوچک هیناح

بطوری که با  بودهمهمی است که بر میدان جریان ناپایا بسیار تأثیرگذار 

افزایش آن، اندازه ضریب فشار دینامیکی و در نتیجه میزان ناپایایی جریان 

تغییر اختالف فاز جریان نسبت به حرکت  شود. همچنین نحوه بیشتر می

های مختلف  ایرفویل در راستای وتر و شدت جدایش جریان در فرکانس

 طیشرا نییتع یبرا توان یرا م ژوهشپ نیا جینتامتفاوت خواهد بود. 

از  یریبه منظور جلوگ یبحران فوق یها لیرفویا یریمطلوب بکارگ

 نیبکار برد. عالوه بر ا یکینامید یمانند واماندگ ینامطلوب یها دهیپد

 یعدد یها لیتحل جینتا یاعتبارسنج یبرا تواند یبدست آمده را م یها داده

 مورد استفاده قرار داد.

 یحرکت نوسان - ایناپا – گذرصوت –ی فوق بحران لیرفویا:واژه دیکل
 یتجرب –ی چشیپ

 

 مقدمه

مطالعه برروی جریان غیردائم حول ایرفویل، به منظور تالش برای برطرف 

 ،یا ازهنوسانات س نامطلوبی همچون فالتر،کردن یا کاهش دادن اثرات 

نیاز  بنابراین .دریگ میصورت  اد ناگهانی و واماندگی دینامیکیپاسخ به ب

است که مقدار و فاز )تأخیر زمانی( بارهای غیردائم سیال، بر روی سطوح 

مطالعات انجام شده، حرکت متناوب  شتریشود. در ب ینیب شیبرآزا پ

باالدست در نظر  انینوسان متناوب جر ایو  کنواختیانیدر جر لیرفویا

به عنوان نمونه، از مهمترین تحقیقاتی که بر روی  گرفته شده است.

 توان به میی نوسانی در جریان گذرصوت صورت گرفته ها ایرفویل

اندازه و فاز تغییرات اشاره نمود که در آنها [5]، [4]،[3]، [2]، [1]مراجع

شده تا اثر  گیری اندازه% 11هایی با حداقل ضخامت  ایرفویلضریب فشار 

ک اندازه در محل شو پارامترهای مختلف بر میدان جریان مشاهده شود.

ضریب فشار دینامیکی بیشترین مقدار را داشته و همچنین مقدار اختالف 

هایی که  کند. در حالت میفاز بین نوسانات فشاری و حرکت مدل تغییر 

مقدار زاویه حمله دینامیکی به اندازه کافی بیشتر از زاویه حمله واماندگی 

 یباعث تغییر شدیدافتد که  میاستاتیکی باشد، واماندگی دینامیکی اتفاق 

 شود. میدر توزیع فشار و نوسانات ضرایب آیرودینامیکی 
تحقیقات قابل توجهی در زمینه آیرودینامیک ناپایا تاکنون در داخل 

 [5]، [7]، [5]توان به مراجع  کشور انجام شده است که به عنوان نمونه می

های مادون صوت  اشاره کرد. ولی تمام این موارد محدود به جریان[9]و

 یک حول فشار توزیع ررسیب و گیری اندازه هدف از این پژوهششود. می

در جریان گذرصوت  یچشپی ینوسان باحرکتنازک  بحرانی فوق ایرفویل

حمله متوسط، دامنه و  هیزاو ریمختلف نظ یبوده تا اثرات پارامترها

 یبررس افتهیاثر فرکانس کاهش  یفرکانس نوسان، عدد ماخ و بطور کل

فرکانس کاهش یافته یک پارامتر تشابهی مهم در آیرودینامیک ناپایا  شود.

تعریف  1است و بصورت فرمول  نبوده که بیان کننده میزان ناپایایی جریا

 می شود:

(1)   
    

  
 

 سرعت جریان است.   وتر ایرفویل و  cفرکانس نوسان،   در رابطه فوق 

 

 تجهیزات آزمایش

 SC(2) 0410مدل مورد آزمایش یک بال دو بعدی با ایرفویل فوق بحرانی 

ی  سانتیمتر و دهانه 20% وتر بوده که با طول وتر 10با حداکثر ضخامت 

توزیع فشار سطح باالیی ایرفویل با . سانتیمتر ساخته شده است 50

استفاده از سنسورهای فشاری کوالیت که فرکانس داده برداری باالیی 

خیر زمانی بین شده است. به منظور حداقل کردن تأ گیری اندازهدارند 

قرار  یمدل برا ریدر ز یا محفظهی اخذ شده، ها نوسانات فشاری و داده

ها متصل  به سوراخ یفلز یها شده و سنسورها با لوله هیدادن سنسورها تعب

 یانتشار اغتشاشات فشار یبرا یزمان ریتأخ زانیم نیشده است. عالوه بر ا

حاصل شود که مقدار  نانیشده تا اطم یریگ ، اندازهیفلز یها در طول لوله

توزیع فشار سطح پایینی مدل با  .باشد یم ها دهیآن کمتر از فرکانس پد

استفاده از سنسورهای فشاری هانیول که در خارج از تونل باد قرار 

 گیری شده است. اند، اندازه داشته
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ها در تونل باد مرکز تحقیقات آیرودینامیک قدر دانشگاه امام  آزمایش

انجام  ینوسان دهنده برا ستمیس کیجام شده است. حسین )ع( ان

قادر است حرکت  بطوری که و ساخته شد یطراح ی دینامیکیها تست

و ستمیس نیا ی. طراحدیو به مدل منتقل نما جادیرا ایچشیپ ینوسان

 ستمیاستفاده از س کانام تاصورت گرفت  یا بگونهها  اتصاالت شفت

مدل  ییدر سطح باال انیجر دانیاز م یربرداریو تصو ینگار هیسا

ها از  انجام تست نیدر ح هیزاو راتییتغ یریگ اندازه یبراگردد. ریپذ امکان

که خروجی آنها بطور همزمان به همراه استفاده شده  ومتریدو پتانس

های فشار سطح ثبت شده است. عدم قطعیت در محاسبه ضریب فشار  داده

 % تعیین گردیده است. 5/0

 

 نتایج

حول  انیجر ردائمیغ یها یژگیمختلف بر و یاثر پارامترها نییتع یبرا

که بصورت عدد مختلط نسبت  یکینامیفشار د بیضر راتییتغ دیبا لیرفویا

با  یکینامیفشار د یها گردد. مؤلفه یبررس شود، یم انیب لیرفویبه حرکت ا

فشار  یها گنالیس (cross spectrum)قطع  فیاستفاده از محاسبه ط

با توجه به .دیآ یحمله بدست م هیزاو راتییتغ گنالیثبت شده نسبت به س

سطح  یفشار رو راتییفقط تغ ل،یرفویامکانات موجود و ضخامت نازک ا

بصورت  تیکوال یفرکانس باال یبا استفاده از سنسورها لیرفویا ییباال

که توسط  لیرفویا ینییفشار سطح پا عیو توز دیثبت گرد یا لحظه

 یزیناچ راتیینوسان مدل تغ نیدر ح شد، یثبت م ولیهان یسنسورها

 قیدق یب برآضر یمحاسبه شده برا ریمقاد لیدل نیبه هماست.   تهداش

نظر گرفته  در آنراتییتغ یانجام شده فقط رفتار کل یها لینبوده و در تحل

 یکینامید یها برآ از تست بیضر یمحاسبه شده برا ریقادم درشده است. 

 یها بدست آمده از تست ارهرتز با مقد 3و فرکانس  55/0در عدد ماخ 

بدست  ریمقاد شود، یهمانطور که مشاهده مشده است. سهیمقا یکیاستات

کمتر از مقدار متناظر آن در  یکینامید یها برآ در تست بیضر یآمده برا

شیب تغییرات ضریب برآی دینامیکی بوده و همچنین یکیاستات یها تست

که  متفاوت از شیب تغییرات برآی استاتیکی بر حسب زاویه حمله است

ثبت شده  یها در داده لیرفویا ینییثابت بودن فشار سطح پا لیامر بدل نیا

 یاز حرکت نوسان یناش یکینامیاثرات د.باشد یمی دینامیکی ها در تست

با  جهی. در نتافتدیب ریبه تأخ یباعث شده که واماندگ لیرفویا یچشیپ

 یوقوع واماندگ طیشرا توان یم یفیبرآ بصورت ک بیضر راتییتغ یبررس

 نمود. نیی( را تعدیو شد یو نوع آن )جزئ یکینامید

 هی، زاو75/0با عدد ماخ  یدر تست توان یرا م یدامنه نوساناثرات 

نمود که با سه  یهرتز بررس 3درجه و فرکانس  5/2حمله متوسط حدود 

 راتییتغبه ترتیب  5شکل تا ر درجه انجام شده است. د 5و  3، 1دامنه 

نشان داده شده و اختالف فاز آن یکینامیفشار د بیضر،اندازه برآ بیضر

به  لیرفویدر حرکت ا انیجر کیزیف راتییدرجه تغ 1است. در دامنه 

. باشد یمتقارن م باًیبرآ تقر بیضر یمتناوب بوده و منحن نییسمت باال و پا

 یواماندگ هیحمله و عبور از ناح هیزاو راتییشدن محدوده تغ شتریبا ب یول

 یجدا شده و واماندگ نهیشیب یکینامید هیدر زاو انیجر ،یکیاستات

 .افتد یاتفاق م یکینامید

 ،یدامنه نوسان شیبا افزا شود، یمشاهده م 4شکل همانطور که در 

 یکینامیفشار د بیاندازه ضر جهیو در نت افتهیشیافزا انیجر ییایاثرات ناپا

حمله با  هیاختالف فاز نسبت به زاو راتییتغ یشده است. ول شتریب زین

 ریبه غ یگریاست که عوامل د نینشانگر ا 5شکل در  دامنه نوسان شیافزا

 1هستند. در دامنه  رگذاریها تأث حالت نیاز دامنه نوسان بر اختالف فاز ا

 انیکرده و جر رییوتر مقدار فاز تغ 35/0درجه، پس از شوک در محل 

تا لبه  انیکرده است. پس از آن جر داینسبت به نوسان مدل اختالف فاز پ

 لیدرجه بدل 3دامنه به  شی. با افزباشد یهمفاز با نوسان مدل م باًیفرار تقر

 47/0افتاده و به نقطه  قیمحدوده نوسان شوک اختالف فاز به تعو شیافزا

 هیبرآ بر حسب زاو بیضر اترییوتر منتقل شده است. همانطور که از تغ

 یجزئ یدچار واماندگ یدامنه نوسان نیدر ا لیرفویا شود، یحمله مشاهده م

با نوسان مدل همفاز  رترید انیامر باعث شده است که جر نیشده که هم

درجه بوده و با  3برخالف دامنه  انیفاز جر راتییدرجه تغ 5شود. در دامنه 

نکته  نیاست. البته توجه به ا افتادهین ریدامنه اختالف فاز به تأخ شیافزا

حمله متوسط در  هیزاوو نوسان  درجه فرکانس 5دامنه که در  ستیضرور

محل شوک به  رییتغ ثامر باع نیکمتر از حالت قبل بوده و ا واحد 1حدود 

وتر اتفاق افتاده  4/0که اختالف فاز در نقطه  یسمت لبه حمله شده بطور

قابل توجه است، اثرات  یدامنه نوسان نیدر اکه  یقالب دهیپد یاست. ول

 شود، یم دهیبرآ د بیضر راتیی. همانطور که در تغباشد یم انیجر شیجدا

اثرات آن به  یاست ول افتادهاتفاق  یجزئ شیجدا زین یدامنه نوسان نیدر ا

و  یبازگشت انیجر زانیکه م یدرجه بوده بطور 3از دامنه  شتریمراتب ب

شده  شتریدر پشت شوک ب لیرفویا ییسطح باال یرو انیجر یها گردابه

نسبت به حرکت  انیدرجه جر 150فاز  ریکه باعث بوجود آمدن تأخ

 شده است. لیرفویا

 هیبرآ بر حسب زاو بیضر راتییتغ بیبه ترت 7شکل و  5شکل در 

 هیزاو یدر اعداد ماخ مختلف برا یکینامیفشار د بیضر راتییحمله و تغ

هرتز نشان  2 یدرجه و فرکانس نوسان 5درجه، دامنه  2حمله متوسط 

 هینوسان از زاو نهیشیحمله ب هیدن زاوبو شتریب لیداده شده است. بدل

اتفاق  یکینامید یدر هر سه عدد ماخ واماندگ ،یکیاستات یحمله واماندگ

میزان افت ضریب فشار بیشتر از دو  55/0بطوری که در عدد ماخ افتاده 

شدت واماندگی کاهش ماخ عدد دیگر بوده و در نتیجه با افزایش  حالت

عدد ماخ محل  شیبا افزا شود، یم دهید 7شکل همانطور که در  یافته است.

 ریشوک تأث یکه از اثرات نوسان انیاز جر یا کرده و محدوده رییشوک تغ

آن در  ریشده است. با حرکت شوک به سمت لبه فرار تأث شتریب رفته،یپذ

از شتاب گرفتن  یدر لبه حمله که ناش انیجر ییایبا اثرات ناپا بیترک

 یکینامیمقدار اندازه فشار د نیشتریب جهیاست، کمتر شده و در نت انیجر

 است. افتهیلبه حمله کاهش  یکیدر نزد

عدد ماخ  یدرجه برا 5/4به  5/2حمله متوسط از  هیزاو شیافزا ریتأث

نشان داده شده  5شکل هرتز در  3 یرکانس نوساندرجه و ف 1، دامنه 75/0

ها واماندگی دینامیکی اتفاق نیافتاده و در  در هیچ کدام از حالتاست. 

تقریباً هر دو حالت  یبراحمله هیبرآ بر حسب زاو بیضر ریینحوه تغنتیجه 

توان  مین دو حالت ولی نکته مهمی که با بررسی ایبوده است.  کسانی

در  ییایناپا جادینوسان شوک در ا زانیقدرت و م مشاهده نمود تأثیر بسزای

درجه، شوک به لبه حمله  5/2حمله متوسط  هی. در زاوباشد میانیجر

( 9شکل فشار ) بیضر راتییبوده و همانطور که در محدوده تغ کیدنز

در  انیجر شود یدامنه نوسان آن بزرگ بوده که باعث م شود، یم دهید

نوسانات با اثرات شتاب  نیکه ا یداشته باشد بطور یادیآن نوسان ز یجلو

مقدار  است هدشامر باعث  نی. اشود یم دیدر لبه حمله تشد انیگرفتن جر

. ابدیشیافزا یریگ شوک بطور چشم یدر جلو یکینامیفشار د بیضر دازهان

درجه، شوک به سمت لبه فرار  5/4حمله متوسط به  هیزاو شیبا افزا

نوسان آن کاهش  زانیم یاست ول افتهیشیافزا زیحرکت کرده و قدرت آن ن

 یکوچک هیشوک فقط محدود به ناح ییایکه اثرات ناپا یکرده بطور دایپ

که دامنه نوسانات  10شکل حالت در  نیشوک شده است. ا لدر مح

در قابل مشاهده است.  دهد یرا نشان م لیرفویا ییفشار سطح باال بیضر

افت کرده و  یبطور قابل توجه یکینامیفشار د بیاندازه ضر این حالت
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زاویه شیبا افزا نی. بنابرافته استایشیمقدار آن فقط در محدوده شوک افزا

 یدامنه حرکت زانیم یول افته،یشی، اگرچه قدرت شوک افزاحمله متوسط

 لیامر بدل نی. اابدی یکاهش م انیآن بر جر ییایاثرات ناپا جهیآن و در نت

فشار دو طرف شوک و  الفاخت زانیقدرت شوک، م شیآن است که با افزا

قادر نخواهد بود  گرید انیو جر افتهیشیافزا لیرفویا یفشار رو انیگراد

فشار را متناسب با دامنه نوسانات مدل دنبال کند و در  دیشد راتییتغ

 .شود ینوسان شوک و اثرات آن محدودتر م هیناح جهینت

فشار  بیضر یقیمؤلفه حقمقدار  افته،یفرکانس کاهش  شیبا افزا

 ییایناپا زانیآن که نشان دهنده م یکاهش و مؤلفه موهوم یکینامید

یش یافته و بطور کلی اندازه ضریب فشار دینامیکی افزایش بوده، افزا انیجر

درجه  5حمله متوسط  هی، زاو55/0عدد ماخ تستی با یبرااین حالت  یابد. می

هرتز  9 یدر فرکانس نوسان است. قابل مشاهدهدر  درجه 1و دامنه 

( شوک به سمت لبه فرار حرکت کرده و 052/0 افتهی)فرکانس کاهش 

کمتر  یها متفاوت از فرکانس نمودار نهیشیامر باعث شده که محل ب نیهم

 باشد. 

نسبت به حرکت  انیفاز جر رییتغ تأثیر فرکانس کاهش یافته بر

درجه و  5حمله متوسط  هی، زاو55/0عدد ماخ حالت قبل یعنی برایلیرفویا

کم،  یها نشان داده شده است. در فرکانس12شکل در  درجه 1دامنه 

که در  یا از نوسانات شوک داشته بگونه یشتریب یریرپذیتأث انیجر

آن نسبت به  یدر جلو انیشوک، جر یاثرات نوسان لیهرتز، بدل 3فرکانس 

اختالف فاز  نیا دودهفرکانس مح شیزاحرکت مدل اختالف فاز دارد. با اف

 انیاز جر یکوچک هیهرتز فقط ناح 9که در فرکانس  یبطور افتهیکاهش 

آن است که با  لیشوک اختالف فاز دارد. رفتار ذکر شده بدل یدر جلو

قادر به دنبال کردن  گرید انیجر ،یفرکانس از مقدار مشخص شیافزا

 یگریعوامل د واز آن نبوده  یناش ینوسان یها دهیمدل و پد یحرکت نوسان

فرکانس کاهش  شی. تقدم فاز در لبه حمله با افزاگذارند یم ریبر آن تأث

اختالف فاز در  راتییدر تغ توان یرا م یفرکانس نوسان ریو تأث ابدی یم

. در فرکانس کم، اختالف فاز به صورت کردمشاهده  زیلبه فرار ن یکینزد

با نوسانات مدل هم  باًیلبه فرار تقر یکیدر نزد انیکرده و جر رییتغ یخط

دچار اختالف  انیجر یفرکانس، از نقطه مشخص شیبا افزا ی. ولباشد یفاز م

 انیاز اثرات جر یشده که ناش لیرفوینسبت به حرکت ا یدیفاز شد

 نیشدن مقدار فرکانس ا شتری. با بباشد یدر لبه فرار م یبازگشت

 زودتر اتفاق افتاده است. انیاز جرشده و اختالف ف شتریب زین یریرپذیتأث

و  انیجر شیشدت جدا رییباعث تغ افتهیفرکانس کاهش  شیافزا

برآ  بیضر راتییفرکانس بر تغ ری. به عنوان نمونه تأثشود یمنیز اثرات آن 

شکل در درجه 3دامنه  و درجه 5/4حمله متوسط  هیزاو، 7/0عدد ماخ یبرا

 3فرکانس در شود، ینشان داده شده است. همانطور که مشاهده م 13

شدت آن فرکانس  شیبا افزا لیاتفاق افتاده و یکینامید یهرتز، واماندگ

 است. کاهش یافته

 گیری نتیجه

با یفوق بحران لیرفویایک حول  انیجر یها یژگیدر پژوهش حاضر و

قرار گرفته است.  یگذرصوت مورد بررس انیدر جر یچشیپ یحرکت نوسان

فرکانس  یبا استفاده از سنسورها لیرفویا ییسطح باال یفشار رو راتییتغ

 ینییفشار سطح پا عیو توز دیثبت گرد یا بصورت لحظه تیکوال یباال

نوسان مدل  نیدر ح شد، یثبت م ولیهان یکه توسط سنسورها لیرفویا

 یبرآ برا بیضر راتییتغ لیدل نیداشته است. به هم یزیناچ راتییتغ

شده  یبررس یفیبصورت ک یکینامید یوقوع واماندگ طیشرا صیتشخ

همچنین با بررسی توزیع فشار دینامیکی روی سطح باالیی ایرفویل،  است.

ی ناشی از نوسان شوک مشخص شده ها تأثیر پارامترهای مختلف و پدیده

 است.

 بیو مقدار ضر افتهیشیافزا انیجر ییایناپا ،یدامنه نوسان شیبا افزا

 شیافزا لیبدل نی. همچنکند یم رییتغ یبطور قابل توجه یکینامیفشار د

اثرات  ریتحت تأث لیرفویاز سطح ا یشتریشوک، محدوده ب یدامنه حرکت

با افزایش عدد ماخ، شوک به سمت لبه  قرار خواهد گرفت. انیجر ییایناپا

محدوده بیشتری از سطح ایرفویل تحت تأثیر اثرات  فرار حرکت کرده و

در  انیجر ییایبا اثرات ناپا بیدر ترک شوکریتأثولی  گرفتهنوسانی آن قرار 

در  یکینامیمقدار اندازه فشار د نیشتریب جهیلبه حمله کمتر شده و در نت

برای افزایش زاویه حمله  یبد. چنین رفتارای یملبه حمله کاهش  یکینزد

، شوک به سمت هیزاو شیبا افزاشود بطوری که  میمتوسط نیز مشاهده 

نوسان آن  زانیم یول یابد میشیافزا زیلبه فرار حرکت کرده و قدرت آن ن

 هیشوک فقط محدود به ناح ییایکه اثرات ناپا یکرده بطور دایکاهش پ

. پارامتر مهمی که بر میدان جریان در محل شوک خواهد شد یکوچک

بسیار تأثیرگذار بوده فرکانس کاهش یافته است بطوری که با افزایش آن، 

اندازه ضریب فشار دینامیکی و در نتیجه میزان ناپایایی جریان بیشتر 

 نهیشیباال محل و دامنه ب یدر فرکانس نوسان طیاز شرا یدر بعضشود.  می

حل م رییاز تغ یکه ناش کند یم رییتغ یکینامیفشار د بیضر اندازهنمودار 

و همچنین نحوه تغییر اختالف فاز  شوک به سمت لبه فرار بوده است

های مختلف  جریان نسبت به حرکت ایرفویل در راستای وتر در فرکانس

شدت  رییفرکانس باعث تغ شیافزا ن،یعالوه بر امتفاوت خواهد بود.

 .شود یو اثرات آن م انیجر شیجدا

 

 
 مدل ساخته شده 1شكل 
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 55/0 درعددماخیكینامیدیها تستیببرآبرایراتضرییتغ2شكل 

 یكیجاستاتیسهبانتایدرمقا

 

 
 ببرآ،عددماخیراتضرییتغتأثیر دامنه نوسان بر 3شكل 

 هرتز 3 یدرجه،فرکانسنوسان 5/2 هحملهمتوسطی،زاو55/0

 

 
 ،عددماخیكینامیبفشاردیراتاندازهضرییردامنهنوسانبرتغیتأث4شكل 

 هرتز 3 یدرجه،فرکانسنوسان 5/2 هحملهمتوسطی،زاو55/0

 

 
شكل 

رفوینسبتبهحرکتایكینامیبفشاردیراتاختالففازضرییردامنهنوسانبرتغیتأث5

 هرتز 3 یدرجه،فرکانسنوسان 5/2 هحملهمتوسطی،زاو55/0 ل،عددماخی
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 درجه،دامنه 2 هحملهمتوسطیببرآ،زاویراتضرییتغتأثیر عدد ماخ بر 5شكل 

 هرتز 2 یدرجه،فرکانسنوسان 5

 

 
شكل 

 2 هحملهمتوسطی،زاویكینامیبفشاردیراتاندازهضرییرعددماخبرتغیتأث5

 هرتز 2 یدرجه،فرکانسنوسان 5 درجه،دامنه

 

 
شكل 

 ،عددماخیكینامیبفشاردیراتاندازهضرییهحملهمتوسطبرتغیرزاویتأث8

 هرتز 3 یدرجه،فرکانسنوسان 1 ،دامنه55/0

 

 
 5/2 هحملهمتوسطی،زاو55/0 بفشار،عددماخیراتضرییمحدودهتغ9شكل 

 هرتز 3 یدرجه،فرکانسنوسان 1 درجه،دامنه

 

 
 5/4 هحملهمتوسطی،زاو55/0 بفشار،عددماخیراتضرییمحدودهتغ10شكل 

 هرتز 3 یدرجه،فرکانسنوسان 1 درجه،دامنه
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شكل 

/55عددماخ،یكینامیبفشاردیراتاندازهضرییافتهبرتغیرفرکانسكاهشیتأث11

 درجه 1 درجه،دامنه5هحملهمتوسطی،زاو0

 

 
 فشار بیضر فاز اختالف راتییبرتغ افتهی کاهش رفرکانسیتأث12شكل 

 5 متوسط حمله هی،زاو55/0 عددماخ ل،یرفویا حرکت به نسبت یكینامید

 درجه 1 درجه،دامنه

 

 
 ببرآ،عددماخیراتضرییتغتأثیر فرکانس کاهش یافته بر 13شكل 

 درجه 3 درجه،دامنه 5/4 هحملهمتوسطی،زاو5/0
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