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 کىفراوس اوجمه هًافضاي ايران هیزدهمیس
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 طراحی تًول باد زیرصًت مذارباز داوشگاٌ صىعتی امیرکبیر 
 ،2م. ماوی،ن. اشیک اقاسی

 داًؾىذُ هٌْذعی َّافضا -داًؾگاُ فٌؼتی اهیزوثیز -1ٍ2

 
 

 چكیذٌ

رًٍذ عزاحی تًَل تاد هذار تاس سیز فَت وِ ؽاهل ثیاى تْ در ایي همالِ

هیشاى تَاى هَتَر الىتزیىی ٍ  ،تذعت آٍردى اتؼاد ٌّذعیهؼزفی تًَل تاد، 

عزػت همغغ تغت پزداختِ ؽذُ اعت. تاؽذ، هیداخآلى  ؽثیِ عاسی جزیاى

ز در هت 1هتز تز ثاًیِ ٍ اتؼاد ٌّذعی هذ ًظز همغغ تغت  66ایي تًَل تاد 

ّزیه اس اجشای  خقَفیاتتًَل تاد ٍ وارتزد آى ٍ  ءاتتذا اجشااعت. هتز  1

ت آٍردى تَاى گی تذعچگًَتِ تًَل تاد سیزفَت را تَضیح دادُ ٍ عپظ 

هَتَر الىتزیىی تا اعتفادُ اس هیشاى افت فؾار ولی در اجشای تًَل تاد ٍ 

هخقَفا همغغ تغت ٍ هثذل هاتیي تزرعی یىٌَاختی جزیاى در تًَل تاد 

پضٍّؼ تا اعتفادُ آى ٍ دیفیَسر واٌّذُ عزػت پزداختِ ؽذُ اعت. در ایي 

ٍ جزیاى ؽثیِ عاسی ؽذُ                   اس هذل تَرتَالًظ 

اعت. تًَل تاد هذار تاس دارای ؽیپَرُ تا  آهذُتَسیغ فؾار ٍ عزػت تذعت 

دیفیَسر تایذ تِ گًَِ ای تاؽذ وِ عزػت خزٍجی در هٌحٌی هیخاییل تَدُ ٍ 

یي تًَل تاد هتَجِ اتوغفز تِ حذالل هیشاى خَد تزعذ. در رًٍذ عزاحی ا

وِ اتؼاد ّز وذام ؽذین وِ تایذ اس دٍ دیفیَسر واٌّذُ عزػت اعتفادُ ًوایین.

اس ایي اجشا تا اعتفادُ اس هحذٍدیت ّای اًذاسُ ٍ همادیز افت فؾار تذعت 

آهذ. عپظ تا اعتفادُ اس ًزم افشار ؽثیِ عاسی جزیاى عزاحی تْیٌِ اًجام 

اهتز هْن همذار افت فؾار در ّز همغغ ٍ ؽذ. در فزایٌذ عزاحی تًَل تاد پار

تاؽذ وِ ایي همادیز افت فؾار در در ًْایت همذار افت فؾار هجوَع هی

هذُ ٍ در ًْایت لذرت هَتَر هَرد ًیاس تًَل تاد آهماعغ هختلف تذعت 

تخویي سدُ ؽذ ٍ هَتَر في تا لذرت ٍ تَاى هَرد ًظز خزیذاری گزدیذ. در 

-َُ عزاحی اجشای تًَل تاد تیاى هیفؾار ٍ ًحاداهِ هزاحل هحاعثات افت 

 گزدًذ.

 -دیفیَسر –همغغ تغت –سیزفَت -هذار تاس - تًَل تادياشٌ َاي کلیذي:
 هذل تَرتَالًظ

 

 مقذمٍ 

تًَل تادّا اس اتشار ّای اٍلیِ ٍ ضزٍری در عزاحی ٍ عاخت ٍعاایلی ّغاتٌذ   

یىای اس  وِ تِ گًَِ ای تا عیال تِ خقَؿ َّا در توااط ّغاتٌذ. تٌااتزایي    

ِ   ارّا در عزاحی َّاپیواا، تًَال تااد   هْن تزیي اتش ای واِ  ّاا ّغاتٌذ، ٍعایل

عزاحای  ای تیؾتز اس خَد َّاپیواا دارد. افاشایؼ پیدیاذگی هغا لِ     پیؾیٌِ

ّای عال اخیز، هَجة تَعؼِ پیَعتِ تًَل تاد ٍ تىٌیه تیغتَّاپیواّا در 

ایي دعاتگاُ  تاز ؽاذُ اعات.   تز ٍ ػولیّایی دلیكیاتی تِ دادُآى جْت دعت

 .  هیالدی تَعظ عز جزج ویلی تَعؼِ پیذا وزد 1866اٍلیي تار در عال 

 

 

 

 

 

 

تازای هغالؼاِ    1961تزادراى رایت تا ّوىااری اوتااٍ چاًات در عاال     

ٍ عااخت تًَال تااد    تاثیزات جزیاى َّا رٍی اؽىال هختلف الذام تِ عزاحی 

ٍ  1923در عاال   (NACAًاواا    تًَل تاد داًغایتِ هتيیاز  ای ًوَدًذ. عادُ

 NACAًاوا الًگلی  در هزوش تحمیماتی 1931در عال  اتؼاد واهلتًَل تاد 

Longley) تَدًذ وِ هغ لِ تؾااتِ را در عزاحای خاَد     یاٍلیي تًَل تادّای

 .[3].در ًظز گزفتِ تَدًذ

ّای َّافضایی تًَل تاد تِ اس وارتزدّای تًَل تاد ػالٍُ تز وارتزد

وارتزدّای اس جولِ تَاى اؽارُ ًوَد. هیّای غیز َّافضایی آى ًیش وارتزد

تزرعی ، هحاعثِ ضزایة آیزٍدیٌاهیىی ٍعایل پزًذُتَاى تِ تاد هی تًَل

، آسهایؼ هَتَرّای جت، ّای تغیار عزد رٍی ٍعایل پزًذُاثزات جزیاى

تزرعی ، ّاٍعایل پزًذُ فضایی اس جولِ ؽاتل تزرعی اثزات گزهای ؽذیذ تز

ّای ٍالؼی هذل آسهایؼ، اى در َّاپیواّای جٌگٌذُّای پزّػولىزد فٌذلی

ی ٍ دیٌاهیىی ٍ ّای آیزٍدیٌاهیىآسهایؼ، ّاآسهایؼ پل، ّااتَهثیل

ثزرعی هیشاى آسهایؼ تزرعی فزعایؼ خاوٍ حتی  ّااعتاتیىی عاختواى

 . [2].اؽارُ ًوَدّای وؾاٍرسی تا تَجِ تِ جْت جزیاى َّاّا در سهیيآفت

اتتذا تا دعتِ تٌذی تًَل تادّا تز اعاط دٍ هؾخقِ هْن تَدُ اعت. 

در تَجِ تِ هحذٍدُ عزػت در همغغ تغت ٍ عپظ ؽىل ظاّزی تًَل تاد.

تًَل تادّای سیزفَت، هَرد اٍل تز اعاط هیشاى ػذد هاخ تَدُ ٍ تِ 

تزًغًَیه، هافَق فَت، هاٍراء فَت ٍ در هَرد دٍم تِ هذار تغتِ ٍ هذار تاس 

ل تادّای تِ تزتیة تًَ 2ٍ  1ّای ؽوارُ در ؽىل تٌذی ؽذُ اًذ. دعتِ

 اًذ.دُ ؽذُهذارتاس ٍ هذار تغتِ آٍر

تًَل تاد هذار تاس داًؾگاُ فٌؼتی عزح اٍلیِ در اداهِ تِ تزرعی اجشای 

ؽثیِ هذل ؽواتیىی اس  3اهیزوثیز پزداختِ ؽذُ اعت وِ در ؽىل ؽوارُ 

 أى آٍردُ ؽذُ اعت. عاسی ؽذّ

 

 تًول باد داوشگاٌ صىعتی امیرکبیر اجساي

َد اجشای تًَل تاد هذار تاس ؽدیذُ هی 3اًغَر وِ در ؽىل ؽوارُ ّو

، ًاسل، همغغ گیزدًثَری وِ در هحفظِ آراهؼ لزار هیّا ٍ الًِ ستَریؽاهل

وِ در اداهِ تاؽذ هی تغت، هثذل، دیفیَسل اٍل ٍ دٍم، في ٍ هَتَر الىتزیىی

 اًذ.تؼاد افلی تَضیح دادُ ؽذُشا تا اّز یه اس ایي اج

 

 محفظٍ آرامش

ری ٍ الًِ تَتؼییي تؼذاد ،لذم اٍل در عزاحی هحفظِ آراهؼ تًَل تاد

آٍردُ  آى اتؼاد افلی 4وِ در ؽىل ؽوارُ تاؽذ.سًثَری هحفظِ آراهؼ هی

هتز  3هتز در  3، 9اًمثاك عغح ًغثت اتؼاد ایي لغوت تا تَجِ تِ  ًذ.اؽذُ

وِ لغاػی اعت در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت. اجشای ایي تخؼ ؽاهل تل هاط 

جزیاى َّا در  یىٌَاختٍ تزای ٍرٍد هتز اعت عاًتی 26ای تِ ؽؼاع اس دایزُ

تزای واّؼ تَرتَالًظ وِ ّا الًِ سًثَری ٍ تَریًظز گزفتِ ؽذُ اعت.

لغوت آراهؾی تا  اًذ.اًتخاب ؽذُ ذداًذ تِ تزتیة یه ٍ دٍ ػؾذُاعتفادّ

 narges.aghasi@gmail.comوارؽٌاط ارؽذ،  -1

 mani@aut.ac.irاعتاد،  -2
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عَل همغغ ٍرٍدی هتز در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت.  6.5همغغ ثاتت تِ عَل 

 .وتيیز تاؽذتزاتز ؽؼاع ٍرٍدی 1تا  6.15تیي  تَاًذًاسل هی

 

 وازل

حی هٌاعة اس ًاسل تًَل تاد اتتذا تایذ ًغثت اًمثاك تزای رعیذى تِ عز

هٌاعة را تذعت آٍرد. ًاسل یا اًمثاك تًَل یىی اس اجشای افلی تًَل تاد 

تًَل تاد ٍ رعیذى تِ عزػت هذ ّوگزایی عزػت اعت وِ ًمؼ هْوی در 

ًظز تزای همغغ آسهایؼ دارد. هٌحٌی اًتخاب ؽذُ تزای ًاسل تًَل تاد 

ًؾگاُ اهیزوثیز هٌحٌی هیخاییل اعت. تزای تحلیل ٍ داًؾىذُ َّافضا دا

تزرعی فحت ًغثت اًمثاك اٍلیِ در ًظز گزفتِ ؽذُ در اتتذا ًغثت اًمثاك 

ّای السم در هَرد تزرعی لزار گزفت وِ تا اًجام تحلیل ّفت یاؽؼ ًاسل 

افشار فلَئٌت ًتیجِ ؽذ وِ همذار ًغثت ؽزایظ هختلف عزػت ٍ فؾار در ًزم

ذ تیؾتز گزدد. تا تَجِ تِ ایٌىِ در هَارد هؾاتِ ایي تًَل تاد اس اًمثاك تای

تزای ایي تًَل تاد در  9، ًغثت اًمثاك تَد اعتفادُ ؽذُ 9ًغثت اًمثاك 

هتز 1ًظز گزفتِ ؽذ وِ تا تَجِ تِ عغح همغغ ٍرٍدی هحفظِ تغت وِ 

هتز هزتغ در ًظز 9عغح هزتؼی تا هغاحت  ،، تزای دّاًِ ٍرٍدیاعتهزتغ 

پیىزُ ٍ اتؼاد ًاسل را تَضیح دادُ تیاًگز  5ؽىل ؽوارُ در .ُ اعتگزفتِ ؽذ

 ؽذُ اعت.

 

 مقطع تست

اتؼاد همغغ  ،ذًوِ تایذ هؾخـ ؽَاٍلیي پاراهتزّایی حی تًَل تاد در عزا

ٍ تا هتز  1در  1تا در ًظز گزفتي همغغ . اعتتغت ٍ عزػت در ایي همغغ 

تزاتز لغز ٍرٍدی تاؽذ  1.5تَجِ تِ ایٌىِ حذالل عَل همغغ تغت تایذ 

تا احتغاب هجزایی تا عَل ثاتت در اًتْای  2.2عَل ایي همغغ را تزاتز 

ِ ؽذُ اًتْای هذل در ًظز گزفت تَرتَالًظ همغغ تغت جْت واّؼ

تِ  آٍردُ ؽذُ اعت. 6در ؽىل ؽوارُ همغغ تغت  ٌّذعِ ٍ اتؼاداعت.

اس گزادیاى فؾار هؼىَط در اتتذا ٍ اًتْای ًاسل ٍ در ًتیجِ  یهٌظَر جلَگیز

ا درجِ اس اتتذای ًاسل ت 45جذایؼ جزیاى درهمغغ تغت اس گَؽِ ّای 

 ؽَد.اًتْای دیفیَسر اٍل اعتفادُ هی

 

 دیفیًزر

واّؼ عزػت ٍ   لذا تزای ،دیفیَسر ًمؼ حیاتی در عزاحی تًَل تاد دارد

اس آى افشایؼ فؾاراعتاتیه تا ووتزیي عَل ٍ ووتزیي ساٍیِ هخزٍعی 

اهز ؽَد ٍایي ؼ ساٍیِ تاػث جذایؼ الیِ هزسی هی. افشایاعتفادُ ؽذُ اعت

ل دیفیَسر افشایؼ عَّودٌیي ٍ ؽذُ ًَعاى عزػت در همغغ تغت  عثة

 گزدد. تاػث افشایؼ افغىان هی

تْیٌِ ساٍیِ تزای عزاحی تاؽذ، درجِ یا ووتز  7ساٍیِ هخزٍعی 

 تزاتز همغغ تغت عِ یا چْارتایذدیفیَسرعَل اعت.  درجِ 5دیفیَسر

در  تَضیح دادُ ؽذُ اعت. 7ًوای اس جاًة دیفیَسر در ؽىل ؽوارُ تاؽذ.

ایي ًوًَِ تِ دلیل ٍجَد هحذٍدیت ّای هىاى تًَل تاد ٍ اًذاسُ تًَل تاد ٍ تِ 

افشایؼ افغىان ی اس عَل سیاد دیفیَسر تِ دلیل دلیل واّؼ افت ًاؽ

 هجثَر تِ افشایؼ ساٍیِ ٍاگزایی دیفیَسر ؽذین.

 

 مقطع فه

گزفتِ  6.3غز في تِ عَر تْیٌِ تِ ل تاطًغثت لغز در عزاحی في تًَل تاد 

ؾار هَرد ًظز ؽَد.تا تَجِ تِ ًوَدار راًذهاى في تْیِ ؽذُ در دتی ٍ فهی

وِ تا اعتفادُ اس رٍاتظ سیز  تذعت آهذدرفذ  78 تمزیثاهمذار راًذهاى في 

تزای جلَگیزی اس ٍاهاًذگی . دتَاى ضزیة افت ٍ اًزصی في را هحاعثِ ًوَهی

 در ریؾِ پزُ تایذ ووتز اس یه تاؽذ.(c/h)یا ّواىًغثت عختیجزیاى 

 هتز اعت. 2هتز ٍ تِ عَل  1.6ای تِ لغز پَؽؼ في تِ فَرت اعتَاًِ

 

 افت در تًول باد 

ّای هختلف تًَل تاد، ضزیة افت در هؼادلِ افت فؾار ول در ػثَر اس لغوت

ؽَد. همادیز افت در فؾار  ضزیة افت ٍیضُ  همغغ( ظاّز هی   في در تزم 

 .[1] .تَاًذ تِ فَرت سیز ًَؽتِ ؽَدول در توام هماعغ تًَل تاد هی

       ∑  
 

 
     

   1                         )  

ّا تِ ؼادلْشیزعزػتْزیىاسهماعؼتًَل،اسعزیمٌغثتوغاحتتااعتفادّاسه

 ؽَد.عزػت همغغ تغت هزتَط هی

       ∑  
 

 
   

 (
  

  
)
 

 2                 )  

عزػت همغغ    افت در ّز یه اس اجشا ٍ   در ایٌجا هٌظَر اس 

همغغ ّزیه اس اجشا تًَل تاد عغح    ٍ  تغت اتاق عغح همغغ   ، تغت

-َل توام لغوتافشایؾفؾارولذرعَلفٌثایذتاایٌومذارافتفؾارولَیضّذرعاعت. 

ّای دیگز تًَل تاد تزاتز تاؽذ.چَى تخؾی وِ في در آى لزار دارد عغح 

یز در فؾار اعتاتیه در عَل همغغ ثاتتی دارد تيییز در فؾار ول تزاتز تيی

 تاؽذ. تٌاتزایي:في هی

             
 

 
   

   3)  

 

 ًزخ تِ اًزصی ؽار ًغثت تًَلثاد، ػولىزد تیاى تزای رایج پاراهتز

تِ فَرت سیز تیاى ؽذُ  ایٌٌغثت. اعت في تِ ٍاردُ تَاى یا هَجَد اًزصی

 اعت.

   
 

 
     

 

          
 

    

 
 4                 )  

ٍ هجوَع افت همادیز افت تذعت آهذُ تزای اجشای هختلف تًَل تاد 

تٌاتزایي جذٍل هیشاى افت  آٍردُ ؽذُ اعت. 1در جذٍل ؽوارُ تذعت آهذُ 

اعت وِ هیشاى افت فؾار ول تا اعتفادُ اس راتغِ سیز تزاتز  6.5328فؾار ول 

 اعت تا:

           
            5)  

 

 محاسبٍ قذرت مًتًر

افت اًزصی عیٌتیه تِ ػالٍُ افت اًزصی لذرت هَتَر هَرد ًیاس اس هجوَع 

افت آیذ.هجوَع ایي دٍ افت لثلی تذعت هیًاؽی اس افغىان ٍ دُ درفذ 

تز  7اس راتغِ افت اًزصی عیٌتیه ٍ  6اس راتغِ ىان غاًزصی ًاؽی اس اف

 آیٌذ.تذعت هیحغة ٍات 

         
             6                )  

         ̇   
       7        )  

-جی َّای تخلیِ ؽذُ در اتوغفز  هیعزػت خزٍ   جائیىِ 

-تذعت هیتز حغة ٍات تٌاتزایي لذرت هَتَر هَرد ًیاس اس راتغِ سیز تاؽذ.

 آیذ:

        (     )         8            )  

ّواًغَر وِ اس رٍاتظ تاال هؾَْد اعت تَاى هَرد ًیاس هَتَر الىتزیىی 

 .في تا تَاى عَم عزػت در همغغ تغت راتغِ ای هغتمین دارد 

 

 تًول باددرتحلیل جریان 

تِ ایٌىِ اغتؾاؽات ٍ جذایؼ جزیاى در ّز لغوت اس تًَل تاد تز تا تَجِ 

گذارد تز آى ؽذین وِ جزیاى تزلزار زیاى هَجَد در همغغ تغت تاثیز هیج

ؽذُ در تًَل تاد را تا اعتفادُ اس ًزم افشار فلَئٌت در جزیاى ًاپایا هَرد 
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عی تحلیل لزار دادُ ٍ ؽزایظ جزیاى را در همغغ تغت ٍ اجشای دیگز تزر

ٍ  8ًوایین، تَسیغ فؾار ٍ عزػت در عزتاعز تًَل تاد در ؽىل ّای ؽوارُ 

 .آٍردُ ؽذُ اعت 9

 

 وتیجٍ گیري

یاتین وِ تَاى هَرد ًیاس هَتَر تَجِ تِ هحاعثات اًجام ؽذُ در هیتا 

تاؽذ. هی 3 تَاىالىتزیىی في تا عزػت در همغغ تغت دارای راتغِ اس 

دّذ وِ تا اعتفادُ اس در تًَل تاد در دیفیَسرّا رخ هی تیؾتزیي هیشاى افت

ّای هٌاعة ّزچِ ایي افت فؾار واّؼ یاتذ تَاى ٍ در ًتیجِ اًزصی رٍػ

-یاتذ ٍ تا ّواى تَاى هَتَر هیواّؼ هیهَرد ًیاس تزای راُ اًذاسی تًَل تاد 

در ایٌجا تِ دلیل تَاى عزػت تیؾتزی را در همغغ تغت اًتظار داؽت. 

ؽذین وِ هجثَر تِ افشایؼ ساٍیِ ٍاگزایی یت در اًذاسُ تًَل تاد هحذٍد

هوىي تَد تِ جذایؼ جزیاى تیٌجاهذ تٌاتزایي تا اعتفادُ اس تحلیل ػذدی 

ؽذ وِ در ایي عزػت جذایؾی رخ هؾاّذُ را اًجام دادُ ٍ جزیاى در دیفیَسر

ال تیٌین وِ جزیاى در همغغ تغت واهیه 9ٍ  8تا تَجِ تِ ؽىل  دّذ.ًوی

 تاؽذ.یىٌَاخت هی
ّواًغَر وِ در ایي همالِ هؾاّذُ ًوَدیذ عزاحی تًَل تاد سیز فَت 

تاؽذ ٍ اؽارُ شای تؾىیل دٌّذُ ایي تًَل تاد هیفزایٌذی اس عزاحی تْیٌِ اج

َجِ ؽذ وِ اٍلیي فاوتَر هْن در عزاحی تًَل تاد هیشاى افت در ّز جش تا ت

در ایي همالِ اتتذا عؼی تز آى ؽذ  گیزد اعت.تِ اتؼادی وِ عزاح در ًظز هی

وِ اجشای تًَل تاد تِ ؽوا هؼزفی گزدًذ ٍ تا تَجِ تِ اتؼاد همغغ تغت ٍ 

 دتی هَرد ًیاس در ایي همغغ اتؼاد اجشای دیگز ًیش هحاعثِ گزدًذ. 

ّای تذعت اهذُ هحاعثِ ؽذًذ ٍ مادیز افت فؾار تا تَجِ تِ فزهَله

ّا وِ دارای ٍاگزایی ّغتٌذ ٍ در دیفیَسروِ تیؾتزیي هیشاى افت در دیذین 

پاییي دعت همغغ تغت لزار دارًذ ٍ ّز گًَِ اغتؾاؽات جزیاى در ایي 

گزدد عزاحی ایي خَد در جزیاى هادٍى فَت هٌتمل هیهمغغ تِ تاالدعت 

ي عزاحی جش دارای هحذٍدیت تَدُ ٍ لَاًیي خاؿ خَد را داؽتِ وِ در ای

  اًذ.تِ فَرت تْیٌِ رػایت ؽذُ

درفذ افت ول  88تَدُ اعت وِ  6.47هیشاى افت در ایي همغغ تزاتز 

تَاًذ تِ خاعز عَل سیاد ٍ ساٍیِ ِ خَد اختقاؿ دادُ اعت وِ ایي هیرا ت

ٍاگزایی تِ دلیل هحذٍدیت عَل تاؽذ. هیشاى تَاى هَرد ًیاس تًَل تاد ًیش اس 

 73س هَتَر هذ ٍ در ًْایت هیشاى تَاى هَرد ًیاآهمادیز افت اًزصی تذعت 

اعة تخار هحاعثِ گزدیذ وِ هَتَر خزیذاری ؽذُ یا تَجِ  98ویلَ ٍات یا 

 تِ ایي خقَفیات خزیذاری گزدیذ. 

تَاًیه هخزٍط ّای تؼذی هیتزای تْثَد عزاحی در هزحلِدر اداهِ 

اًتْای في وِ تِ هزوش في هتقل ؽَد.وِ اس ّز گًَِ جذایؼ جزیاى ًاؽی اس 

را تِ عزح اضافِ ًوَد ٍ  وٌٌذَری جلَگیزی هیحاًثاط ًاگْاًی جزیاى ه

، افشایؼ ّای في تِ هٌظَر افشایؼ دتی ػثَری اس تًَل تادساٍیِ پزُهیشاى 

 داد. 

س اعت ٍ دارای فذای سیادی تا تَجِ تِ ایٌىِ ایي تًَل تاد هذار تا 

تا واّؼ عَل دیفیَسر ٍ تحویل افت تیؾتز، الثتِ همذار ایي تَاى اعت هی

تَاى اس فذا خفِ وي در اًتْای تًَل تاد اعتفادُ ًوَد ش اعت، هیًاچیافت 

 تا عز ٍ فذای ًاؽی اس تًَل تاد را واّؼ داد.

تا تَجِ تِ هحاعثات ػذدی اًجام ؽذُ هؾاّذُ هی وٌین وِ در عَل 

تًَل تاد لثل اس همغغ في جذایؼ جزیاى هؾاّذُ ًوی ؽَد ٍلی در دیفیَسر 

تخلیِ ساٍیِ ٍاگزایی تیؼ اس اًذاسُ سیاد اعت  ًْایی وِ تزای واّؼ عزػت

 دیذُ ؽذُ اعت. 16گزدػ ؽذُ اعت وِ در ؽىل جزیاى دچار 

 

 

 شكل َا

 

 techno labتًول باد مذار باز  1-شكل

 
 

 

 TE-44تًول باد مذار بستٍ  2-شكل

 
 

 

 

 در طرح ايلیٍ زیرصًتمذل شبیٍ سازي شذٌ تًول باد مذار باز  3-شكل

 
 

 
 بل ماس، تًري َا ي الوٍ زوبًرييريدي تًول باد شامل  4 -شكل
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 وازل تًول باد داوشگاٌ امیرکبیر در وماي از جاوب 5-شكل

 
 

 

 مقطع تست تًول باد داوشگاٌ صىعتی امیرکبیر6-شكل

 

 

 
 

 در وماي جاوب داوشگاٌ صىعتی امیرکبیردیفیًزر ايل تًول باد  7-شكل

 

 

 تًزیع سرعت در سرتاسر تًول باد8-شكل

 

 

 تًزیع فشار وسبی در سر تا سر تًول باد 9-شكل

 

 
 مسیر ررٌ در دیفیًزر اوتُاي تًول باد ي برگشت جریان در گًشٍ  11-شكل

 

 جذيل َا

 
 افت در مقاطع مختلف تًول بادمقادیر 1-جذيل

 ًام همغغ همذار افت

 تَری+هجزا تا همغح ثاتت(2سًثَری+الًِ 1هحفظِ آراهؼ  6.638

 ًاسل 6.6668

 همغغ تغت 6.618

 دیفیَسر اٍل+دٍم( 6.47

 افت ول 6.5328
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