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دانشکده صنعت هواپيمایی کشوری،-تهران .............................. 

بررسی عددی اثر انتقال حرارت بر روی آیرودینامیک یک ایرفویل با نوسان انتقالی

 2محمود مانی ،1وحید نصر اصفهانی
دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ) پلی تکنیک تهران( ، تهران، ایران

 چكیده 

ر رد توجه قراهاست مومطالعه بر روی آیرودنامیک غیر دائم بال نوسانی سال

آنچه در این مقاله  ها مطالعه شده است.گرفته و در مقاالت مختلف بر رو آن
به آن توجه بیشتری شده است، اثر انتقال حرارت بر روی آیرودنامیک یک 

ک پذیر بر روی یدائم و تراکممقاله جریان غیر در اینایرفویل نوسانی است. 

تالف دما میان جریان آزاد و سطح ایرفویل متقارن با نوسان انتقالی با اخ

ایرفویل در نظر گرفته شده و شبیه سازی عددی بصورت دو بعدی و با روش 
برای  k-εحجم کنترل انجام شده است. در حل این مسئله از مدل خطی 

و روشی موسوم به ری و چاو برای جلوگیری از نوسانات   مدل کردن اغتشاش

این مقاله  است. ایرفویل مورد نظربهره گرفته شده  میدان سرعت و فشار

NACA0012 میلیون قرار  3در مقابل جریانی با عدد رینولدز  بوده و
درجه و مقادیر دامنه نوسان و فرکانس  01زاویه حمله مورد نظر  گرفته است.

 ین سطح ایرفویل و جریاناختالف دما ب کاهش یافته نیز تعیین شده است.

ییر پیدا کرده و اثر کلوین تغ 011صفر تا  آزاد در چند حالت بین دو مقدار

این اختالف دما و انتقال حرارت بر روی ضرایب آیرودینامیکی این ایرفویل 
دهد که ضرایب آیرودینامیکی این نتایج نشان می مطالعه شده است. نوسانی

ایرفویل دارای روندی نوسانی بر حسب زمان است و مقایسه این نتایج با 

ر حاکی از توافق قابل قبولی است. همچنین نتایج این نتایج مراجع معتب

دهد که افزایش اختالف دما میان سطح ایرفویل و دمای مقاله نشان می
جریان آزاد برای ایرفویل با نوسان انتقالی موجب افزایش ضریب درگ و 

و این افزایش دما با تغییرات ضرایب نیرو   گرددبرآ می کاهش ناچیز ضریب

 خطی دارند.غیر  ارتباطی

ایرفویل نوسانی، ضرایب آیرودینامیکی، انتقال حرارت ،  واژه های كلیدی:
 آیرودینامیک غیر دائم

 مقدمه 
ها های توربوماشینبردهای مهندسی مانند پره بالگردها، پرهردر بسیاری از کا

و یا بال هواپیماها حرکت دینامیکی و نوسانی از جمله مسایل مهمی است 
ی اخیر بخصوص در زمینه بررسی حرکت سیال بر روی آنها هاکه در سال

مورد توجه ویژه قرار گرفته است. بدلیل مشکالتی از قبیل طوالنی بودن 

بر بودن آزمایشات تجربی و مشکل فرآیند ساخت مدل و تست آن، هزینه

ها قبل بودن ایجاد شرایط کامال طبیعی در محیط آزمایشگاهی ، از دهه
دسان به فکر ابداع روش جدیدی برای حل مسائل این دانشمندان و مهن

گالئرت تحقیق و بررسی بر روی  0331اولین بار در سال  چنینی افتادند.

در  کیتئودرسون و گر یس از وپ. ]0[های نوسانی را آغاز کردایرفویل

ادد انجام مایمسئله فالتر بال هواپ لیتحل یرا بر رو ییهاتالش 0391سال

وارد نخستین حل عددی جریان حول ایرفویل  0316ر سال تانسر د. ]0[

باتوجه به نیاز صنایع مختلف  . ]3[نی شد و نتایج جدیدی را ارائه کردنوسا

ی نیز تجرب هایهای نوسانی فعالیتسایل آیرودینامیک غیردائم و حرکتبه م

در سال  های پاندا و زمانتوان به بررسیدر این زمینه صورت گرفت که می
که البته هر دو بر  ]1[،]9[اشاره کرد. 0331و برتون فاویر در سال  0339

وارد حل عددی  0331در سال  تانسرروی نوسان پیچشی مطالعه کردند. 

برای بررسی واماندگی دینامیک بر روی مقاطع ایرفویل با روش برهم نمودن 

رد. استفاده ک 3/1میلیون و عدد ماخ 3وی از عدد رینولدز  .]6[شبکه ها شد
سازی جریان بر روی ایرفویل به شبیه 0113پرایس در سال  اکبری و

NACA0012  پرداختند و اثراتی همچون عدد رینولدز و زاویه حمله را

 . ]1[بررسی کردند

ها نیز تحقیقات زیادی صورت اما برای مطالعه اثر انتقال حرارت بر روی بال
 0331و و رادیسپیل در سال توان به تحقیقات لنگبرای نمونه می گرفته است.

 NACA0012روی ایرفویل  گرمایش سطح اشاره کرد که با مطالعه بر

ند تغییرات ضرایب آیرودینامیکی را در زوایای حمله مختلف بررسی توانست

نیز کیم تالش کرد تا تحقیقات خود را بر روی  0113در سال  .]1[کنند
ده از انتقال حرارت ها با استفا MAVبهبود شرایط آیرودینامیکی بال 

در . ]3[متمرکز کند، وی این تحقیق را برای بال در حالت پایدار انجام داد 

بر روی اثرات حرارتی بر  0113تحقیقات اخیر انجام شده نیز بکا در سال 

ها در شرایط پایدار مطالعاتی انجام داده است، وی در  MAVروی بال 
]01[توجه داشته است.های توربوالنسی نیز تحقیقاتش بر روی مدل

در این مقاله اثر انتقال حرارت از طریق اختالف دمای سطح ایرفویل و دمای 

  NACA0012جریان آزاد بر روی ضرایب آیرودینامیکی یک ایرفویل

مطالعه شده است. جریان دو بعدی ناپایدار و نوسانی با نوسان انتقالی 
میلیون شبیه سازی شده و  3پذیر برای این ایرفویل با عدد رینولدز تراکم

کلوین تغییر پیدا کرده  011اختالف دمای سطح و جریان آزاد بین صفر تا 

استفاده  k-εاست. برای حل عددی این جریان از مدل توربوالنسی خطی 

به منظور جلوگیری از مشکل نوسانی شدن  ]00[شده و روش ری و چاو
 فشار و سرعت بکار گرفته شده است.

 معادالت حاكم 
 (RANSمعادله پیوستگی برای معادالت متوسط گیری شده نویر استوکس)

        گردد :صورت معادله زیر بیان میپذیر بهبرای جریان ناپایا و تراکم
𝜕(𝜌𝑈𝑖)

𝜕𝑥𝑖
= 0   (0)  

: شودنیز برای جریان فوق بصورت زیر بیان می و انرژی معادالت مومنتوم
𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑈𝑖) + 𝑈𝑖

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜌𝑈𝑗) =  − 

𝜕𝑃

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜌𝑣

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
−

𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗) + 𝑆𝑖

(0 )
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𝑈𝑖
𝜕𝑇

𝜕𝑥
+ 𝑈𝑗

𝜕𝑇

𝜕𝑦
=

𝜕

𝜕𝑦
((𝛼 +

𝜖𝑚

𝑃𝑟
)

𝜕𝑇

𝜕𝑦
)            (3)                     

 

 𝑈𝑖فشار،  Pباشند : ی آورده شده بدین شرح میهادر روابط باال عبارت

𝑢𝑖𝑢𝑗چگالی و ترم  ρسرعت میانگین جریان،  ترمی است که با عنوان تنش   
شود و در اثر سرعت های اغتشاشی وارد معادالت رینولدز شناخته می

مومنتوم شده و از جمله مجهوالت مسئله هستند که باید از طریق مدل 

𝑆𝑖شاشی مدل شوند. ترم سازی اغت نیز بعنوان ترم چشمه در معادالت وجود   

𝜖𝑚 دارد که بدلیل وجود نوسان این ترم غیر صفر خواهد بود. خاصیت   
 خاصیت پخش گرمایشی مولکولوی است. αپخش گرمایشی گردابه و 

خطی با عنوان  k-εبرای مدل کردن ترم تنش رینولدز از مدل توربوالنسی 

معادالت  ( استفاده شده است.Launder-Sharmaشارما )  -ندرمدل ال

بعنوان نرخ استهالک  εبعنوان انرژی جنبشی اغتشاشی و  kبرای دو ترم 
 برای این مدل بصورت زیر است:

𝜕𝑘

𝜕𝑡
+ 𝑈𝑗

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
((𝑣 +

𝑣𝑡

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
) + 𝑃∗ − 휀 (9              )  

𝜕𝜖

𝜕𝑡
+ 𝑈𝑗

𝜕𝜖

𝜕𝑥𝑗
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
((𝑣 +

𝑣𝑡

𝜎𝜀
)

𝜕𝜖

𝜕𝑥𝑗
) + (𝐶𝜀1𝑓1𝑃∗ −

𝐶𝜀2𝑓2)
𝜖

𝑘
+ 𝐸 (1                                                               )  

 
 است. نمایش داده شده 0مقدار ضرایب و ترم های معادله فوق در جدول 

نشان دهنده ترم  *P،و عبارت  εجزء همگن نرخ استهالک  Єدر روابط باال 

 شود :تولید در جریان اغتشاشی است و با رابطه زیر محاسبه می

𝑃∗ = −𝑢𝑖𝑢𝑗

𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑗
= 2𝑣𝑡𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗 (6                                       )  

نرخ میانگین تانسور تنش است و خود از رابطه زیر محاسبه  𝑆𝑖𝑗 که در آن 

 گردد:می

𝑆𝑖𝑗 =
1

2
(

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑖
)    (1                                 )                  

ا ارائه روش خود عنوان کرد که اما در سوی دیگر نیز جوزف بوزینسک ب
 معادل اغتشاشی دز قابل مدل شدن با استفاده از یک لزجتهای رینولتنش

 کنند :زیر پیروی می و از رابطه هستند

𝑢𝑖𝑢𝑗 = −2𝑣𝑡𝑆𝑖𝑗 +
2

3
𝑘𝛿𝑖𝑗 (1)                                              

ی اغتشاشی لزجت سینماتیک 𝑣𝑡دلتای کرونکر و ترم  𝛿𝑖𝑗در رابطه فوق  که

  :شوداست که خود در رابطه زیر محاسبه می

 𝑣𝑡 = 𝐶𝜇𝑓𝜇
𝑘2

𝜖
   (9                                                          )  

𝐶𝜇که در رابطه فوق ضرایب   .نیز در جدول آورده شده است  𝑓𝜇و   

گیرد دو رابطه گاز کامل ا صورت میاز آنجا که حل معادله انرژی نیز در اینج

 گردد :و رابطه آنتالپی نیز به معادالت فوق اضافه می
ℎ = 𝐶𝑝𝑇 (01                                                                    )  

𝑃 = 𝜌𝑅𝑇 (00                                                                   )  

و تغییرات  کلوین 311برای هوا در دمای   یک عدد ثابت بصورت Cpمقدار 

محاسبه شده  (Sutherland)از طریق رابطه ساترلند  دینامیکیلزجت 
 است :

𝐶𝑝 = 1007.0 
𝑗

𝑘𝑔. 𝑘⁄  (00                                              )  

𝜇(𝑡) =
𝐴𝑠√𝑇

1+𝑇𝑠
𝑇⁄

(03                    )                           

As=1.4792که در این رابطه مقدار   ×  است. Ts=116 kو دمای  106
                                          

 ضرایب برای مدل اغتشاشی -1جدول 
 Launder Sharma Model 

𝐶𝜀1 4411 

𝐶𝜀2 4491 

𝜎𝑘 4 

𝜎𝜀 441 

𝐶𝜇 .4.9 

E 
2𝑣𝑣𝑡(

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
)2 

𝑓1 1 

𝑓2  1-0.3exp(𝑅𝑒𝑡
2) 

𝑓𝜇  
𝑒𝑥𝑝 (

−3.4

(1 +
𝑅𝑒𝑡

50
)2

 

𝑅𝑒𝑡 =
𝑘2

𝑣𝜖
  , 𝑦+ =

𝑢∗𝑦

𝑣
 

 

 

 حل عددی
برای حل عددی معادالت جریان در این مقاله از روش حجم محدود استفاده 

یری گگر حجم کنترل با زمان تغییر شکل ندهد، عملیات مشتقا شده است.
تواند از انتگرال بیرون آید و معادالت انتگرالی بصورت زیر نسبت به زمان می

 آیند :میبدست 
𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝑑𝑉 + ∫ 𝜌𝑢𝑗𝑑𝑛𝑗 = 0

𝑠𝑉
(09                                    )  

 
𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝑢𝑖𝑑𝑉 + ∫ 𝜌𝑢𝑗𝑢𝑖𝑑𝑛𝑗 = − ∫ 𝑃𝑑𝑛𝑗 +

𝑠𝑠𝑉

∫ 𝜇(
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖𝑠
)𝑑𝑛𝑗 + ∫ 𝑆𝑢𝑖

𝑑𝑉
𝑠

 (01                              )  

  

𝑊𝑗 اگر مرزها متحرک باشد مانند آنچه در این مقاله وجود دارد، سرعت   

ت و معادالقاعده الیبنیتز را اعمال کرده کنترل است. در این بخش  مرز حجم

 آید:ا مرزهای متحرک بدست میانتگرالی مربوط به شبکه ب
𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝑑𝑉 +  ∫ 𝜌(𝑢𝑗 − 𝑤𝑗)𝑑𝑛𝑗 = 0

𝑠𝑉(𝑡)
(06                     )  

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝑢𝑖𝑑𝑉 + ∫ 𝜌(𝑢𝑗 − 𝑊𝑗)𝑢𝑖𝑑𝑛𝑗 = − ∫ 𝑃𝑑𝑛𝑗 +

𝑠𝑠𝑉(𝑡)

∫ 𝜇 (
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) 𝑑𝑛𝑗 + ∫ 𝑆𝑢𝑖𝑑𝑉

𝑠𝑠
 (01                             )  

 

در حل عددی حاضر از روش کرانک نیکلسون برای گسسته سازی و محاسبه 
برای حل میدان جریان   (SIMPLEالگوریتم سیمپل )تغییرات زمان و 

برای جلوگیری از مشکل نوسانی شدن میدان های  استفاده شده است.

ری و چاو ( از روش Checkerboard pressure fieldسرعت و فشار )

پذیر استفاده شده است. این روش که از روش های هم برای جریان تراکم 
مکان برای حل جریان است در این روش مولفه سرعت در روی مرزهای 

�̂�𝑒وسرعت جابجایی سیال حجم کنترل
̅̅  شود :به شکل زیر محاسبه می  ̅

𝑢𝑒 = 𝑈𝑃 −
1

2𝜌𝑢𝑒
̅̅ ̅̅

(𝑃𝐸 − 𝑃𝑃 ) −
Δ𝑥

2𝜌𝐴𝑒
𝑆𝑒 (01   )                      

�̂�𝑒
̅̅ ̅ =

𝑈𝑃+𝑈𝐸

2
−

Δ𝑥

2𝜌𝑢𝑒
̅̅ ̅̅ 𝐴𝑒

{�̂�𝑒
̅̅ ̅ (𝑆𝑒 − 𝜌�̂�𝑒

̅̅ ̅ 𝐴𝐸−𝐴𝑃

Δ𝑥
) +

𝐴𝑒 (
𝑃𝐸−𝑃𝑃

Δ𝑥
) + �̂�𝑒

̅̅ ̅𝑆𝑒}  (03                                                   )  

 

 E,Pمربوط به مرز شرقی حجم کنترل و زیرنویس های   eه زیرنویسک

سرعت ورودی،فشار خروجی و مرز دوز مربوط به مراکز حجم کنترل است.

بهمراه دمای سطح ایرفویل و جریان آزاد بعنوان شروط مرزی تعیین شده 

 اند.
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 و شبیه سازی نوسان شبكه بندی
متر  0ول وتر با ط NACA0012شبکه انتخاب شده برای ایرفویل نوسانی 

به منظور اطمینان از استقالل پاسخ ها از شبکه، سه  است. C-Typeاز نوع 

مورد مطالعه قرار گرفت که با   09101و  01610، 00101شبکه با تعداد 

 سلولی برای ارایه نتایج استفاده شد.  01610همگرا شدن پاسخ از شبکه 

 نمایش داده شده است. 0شبکه انتخاب شده در شکل 

سان انتقالی ایرفویل در نظر گرفته شده بر اساس یک رابطه کسینوسی نو

 در حرکت ایرفویل بصورت تغییر تعریف شده است.

 ℎ = 𝐴 × 𝐶𝑜𝑠(−𝜔𝑡) تعریف شده است که در آنA  دامنه نوسان و
ω .در این مقاله نوسان ایرفویل بر اساس  فرکانس نوسانی ایرفویل است

𝑘( با رابطه Reduced Frequencyفرکانس کاهش یافته ) =
𝜔𝑐

2𝑈∞
در  

 است. متر 0و برابر   اندازه طول وتر ایرفویل cنظر گرفته شده که در آن 

نیز پس از اطمینان از استقالل پاسخ ها از گام زمانی،   برای گام زمانی حل
  ثانیه انتخاب شده است. 110/1گام زمانی 

 

 نتایج
 ضرایب آیرودینامیکی یک ایرفویل، پیشبرای نمایش تاثیر انتقال حرارت بر 

از بررسی ایرفویل نوسانی به رفتار آیرودینامیکی یک ایرفویل 

NACA0012   نشان دهنده تغییرات ضریب  0ساکن پرداخته شد. شکل
 111لوین تا ک 311یرفویل ساکن در بازه دمایی برای این ا میانگین  پسا

درجه و در مقابل جریانی با این ایرفویل در زاویه حمله صفر  کلوین است.

در حل این جریان از فرض جریان  میلیون قرار گرفته است. 3عدد رینولدز 

توان دریافت که میزان می 0تراکم پذیر استفاده شده است. با نگاه به شکل 
از  ضریب پسا در اثر افزایش دمای سطح ایرفویل افزایش پیدا کرده است.

بیشتر سهم نیروی پسا مربوط به انتقال  آنجا که در زاویه حمله صفر درجه

مومنتوم در الیه مرزی است، بنابراین افزایش نیروی درگ در اثر افزایش دما 

باید مربوط به تغییر در یکی از خواص در این الیه باشد و این پارامتر مهم 

𝜇در واقع همان تنش برشی سطح است که از رابطه 
𝜕𝑢

𝜕𝑛
یعنی حاصلضرب  

کند. مقدار لزجت پیروی میو گرادیان عمود بر سطح  یکیدیناملزجت 

یجه کند. بنابراین تنش برشی و در نتدینامیکی با افزایش دما افزایش پیدا می

 کند. نیروی پسا بر روی ایرفویل افزایش پیدا می
باشد این موضوع آنچه در این مقاله به آن توجه شده است این مسئله می

  M=0.14<0.3ر نظر گرفته شده در این مقالهاست که عدد ماخ جریان د

اما از آنجا که بدون  است که در واقع بیانگر یک جریان غیر قابل تراکم است.

توان تاثیرات دما بر گرادیان سرعت در توجه به اثرات تراکم پذیری نمی

راستای عمود بر سطح یعنی
𝜕𝑢

𝜕𝑛
را مشاهده کرد، در این مقاله معادالت  

 پذیر حل شده اند.اکمبصورت تر

با فرضیات ذکر شده ایرفویل نوسانی با نوسان انتقالی مورد بحث و بررسی 
نتایج بدست آمده برای ایرفویل نوسانی با نوسان  3در شکل  .قرار گرفت

مقدار  انتقالی در مقابل جریانی با زاویه حمله صفر درجه قرار گرفته است.

بوده ، عدد رینولدز برابر  1/1رابر با ( در این حالت بkفرکانس کاهش یافته)

هدف  است. 0/1( برابر A/cدامنه حرکت به طول وتر) میلیون و نسبت  3
از ارائه این نتایج در گام اول بررسی توافق اعداد بدست آمده از این تحقیق 

است، که همانطور که در شکل مشخص  ]6[با اعداد بدست آمده از مرجع 

، میزان خطا برای ضریب میان آن ها وجود داردشده تطبیق نسبتا مناسبی 

با عالوه بر این  .درصد است 6درصد و برای ضریب لیفت برابر  1نیرو برابر 
توان دریافت که ضرایب نیرو در یک ایرفویل می 3نگاهی به نمودارهای شکل 

 مقدار ضریب برآ به میزاننوسانی در مقابل زمان نیز رفتاری نوسانی دارند و 

اطراف عدد صفر  00/1و مقدار ضریب ممان به اندازه حدود  31/1حدود 

 نوسان پیدا کرده است.

حال به موضوع اصلی مقاله یعنی اثر انتقال حرارت بر روی آیرودینامیک یک 
شود. برای این تحقیق، ایرفویل نوسانی در زاویه ایرفویل نوسانی پرداخته می

 k=0.5رکانس کاهش یافته و ف a/c=0.1درجه و با دامنه نوسان  01حمله 

 3در نظر گرفته شده است. به منظور بررسی تغییرات دما، اختالف دما در 

بنابراین  کلوین مورد بررسی قرار گرفته است. 011و  011حالت صفر کلوین، 
کلوین و در مراحل بعدی دارای دمای  311سطح ایرفویل ابتدا دارای دمای 

 کلوین خواهد بود. 111و  911

شان دهنده اثرات انتقال حرارت بر روی ضرایب آیرودینامیکی ن 9شکل 

شود، افزایش همانطور که در این تصویر مشاهده می ایرفویل نوسانی است.
در ضریب پسا و کاهش ناچیزی در ضریب دمای سطح ایرفویل باعث افزایش 

توان به افزایش ضریب شده است. از نکات قابل توجه این تغییرات می برا

قسمت قله نوسانات زمانی اشاره کرد، چراکه در قسمت های قعر درگ در 

یان توان باین نوسانات افزایش دما تاثیر چندانی نداشته است. همچنین می
کلوین اولیه بیشتر از تغییر  011کرد که میزان ضریب پسا در اختالف دمای 

ان ها به هیچ عنوان با میزکلوین دوم است و میزان این افزایش 011دمای 

در نمودار ضریب برآ نیز عالوه  ندارد. و خطی فزایش دماها تناسب مستقیما

بر کاهش ناچیز ضریب برا، محل قله نمودار نوسانی نیز تاحدودی تغییر پیدا 
کرده است و شکل سینوسی کلی تغییرات تا حدودی تغییر یافته است، این 

شته و ادر حالی است که در ضریب پسا نمودار سینوسی تغییرات تغییری ند

 کند.ها با افزایش دما تغییر پیدا نمیمحل قله ها و قعر

در این حالت نیز همانطور که در تحلیل ایرفویل ساکن بیان شد، افزایش 
میزان لزجت دینامیکی و همچنین تاثیرات سرعت عمود بر سطح بر روی 

رتیب بدین ت ایرفویل منجر به افزایش ضریب پسا برای ایرفویل شده است.

های با ایرودینامیک دائم مشخص ف آنچه در تحقیقات بر روی بالبر خال

ها موجب بهبود عملکرد آیرودینامیکی شده و افزایش دمای سطح بر روی آن
ش نوسانی با نوسان انتقالی گرمای توان بیان کرد که در بالبال شده است، می

ش هسطح منجر به افت عملکرد ایرودینامیکی با افزایش ضریب پسا و کا

 ضریب برا شده است.

 

 گیرینتیجه
در این مقاله تاثیر انتقال حرارت بر روی ضرایب آیرودینامیکی یک ایرفویل 
نوسانی مورد بررسی قرار گرفت. ایرفویل مورد نظر در این تحقیق ایرفویل 

NACA0012 یک حرکت نوسان انتقالی قرار و در مقابل  بود که تحت

 ن بصورت تراکم پذیر و غیر دائم قرار گرفت.میلیو 3جریانی با عدد رینولدز 

برای مدل اغتشاشی و مدل ری و چاو برای حل مشکل   K-εاز مدل خطی 
 روش کرانک و گسسته سازی با ی شدن سرعت و فشار بهره گرفتهنوسان

درجه کلوین میان سرعت  011و  011، 1اختالف دمای  .سن انجام شدنیکول

ل مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد جریان آزاد و سطح ایرفوی

: 
کلوین  111تا  311، افزایش دما از  NACA0012برای ایرفویل ساکن  -0

درصدی در میزان ضریب پسا گردید که این امر را  0021موجب افزایش 

 توان در افزایش میزان لزجت دینامیکی دنبال کرد.می

 دو ترم لزجت دینامیکی و گرادیانبا توجه به اینکه میزان ضریب پسا به  -0
سرعت عمود بر سطح بستگی دارد، برای یافتن اثرات دما بر روی این دو 

 .ری برای حل مسئله استفاده شدعبارت از فرض تراکم پذی
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با نوسان انتقالی دارای ضرایب آیرودینامیکی  NACA0012ایرفویل  -3

ا روش عددی این مقاله و نوسانی در طول زمان هستند.مقادیر بدست آمده ب

 مراجع معتبر حاکی از توافق خوبی است.
 افزایش دما در دو مرحله بر روی ایرفویل نوسانی منجر به افزایش ضریب -9

. دلیل افزایش ضریب پسا در حالت نوسان ز ضریب برا شدپسا و کاهش ناچی

یکی دینامتوان در افزایش مقدار لزجت انتقالی را نیز همانند حالت ساکن می

 با دما دانست.
های با آیرودینامیک دائم مورد بر خالف آنچه بیشتر در مقاالت برای بال -1

گیرد، در حالت غیر دائم و نوسانی افزایش دما بهبودی را در بررسی قرار می

عملکرد آیرودینامیکی بال ایجاد نکرده و موجب افزایش ضریب پسا و کاهش 

 شود.ناچیز ضریب برا می

میان تغییرات ضرایب نیرو و تغییرات دما بصورت غیر خطی است  رتباطا -6

 و تناسب مستقیمی با یکدیگر ندارند.
 

 

 

 
 C-Typeشبكه حل شده در حل عددی از نوع  -1شكل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ساكن با دما NACA0012تغییرات ضریب پسا میانگین ایرفویل  -2شكل 

 

 

 

 

 
ور و نیروی برآ مقایسه میان ضرایب گشتا -3شكل

(Re=3e6,α=0,k=0.5,A/c=0.1) 
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 نمودار تاثیر انتقال حرارت بر ضرایب برا و پسا -4شكل 

Re=3e6,α=10,k=0.5,A/c=0.1)) 
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