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 دا�ش�ده ���ت �واپ�مایی ��وری،-���ان
.............................. 

(نویسنده  hosseinansarian@gmail.com، 09124816733دانشجوي دکتري،  -1
 مخاطب)

 استادیار -2

 صوت حول بال مثلثی در حال نوسان تابمافوق انفجار گردابه در جریانبررسی عددي 

 2دوالبیمصطفی هادي ،1حسین انصاریان
 دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

 چکیده
درجه با  60ي پسگرایی حول یک بال مثلثی با زاویه ي انفجار گردابهپدیده

است. در روش عددي بررسی شدهي تیز تحت نوسان تاب بهي حملهلبه
صوت روي بال مافوق ي احتمالی در جریانانفجار گردبهاین مطالعه تأکید 

همچنین رفتار . استقبالً مطالعه نشدهنوسان تاب  است که براي مثلثی
ي شبکهشود. ضرایب آیرودینامیکی در طول یک چرخه بررسی می

برداري زمانی ضمنی استفاده گام و SST k-ωسازمان، مدل آشفتگی بی
ي مختلف انجام اعداد ماخ و زوایاي حملهسازي دقیق براي است. شبیهشده

هاي مرتبط را پوشش دهد. شده تا ساختارهاي مختلف جریان و پدیده
هاي هیسترزیس ي عرضی و حلقهتغییرات الگوي جریان در یک صفحه

در طول حرکت تاب نمایش  ضریب برآ و موقعیت انفجار گردابهمرتبط با 
ي متوسط، ي حملهاند. روند تغییر پارامترها با عدد ماخ، زاویهداده شده

 است.ي نوسان و فرکانس تاب بررسی شدهدامنه
جریان  ،، نوسان تابانفجار گردابه مثلثی،بال کلیدي: هايواژه

 ، ضرایب آیرودینامیکیصوتمافوق

 مقدمه 
صوت هاي مافوقدر بسیاري از وسایل پرنده که در سرعت هاي مثلثیبال

د. هواپیماها و فضاپیماهاي داراي بال مثلثی، نشوکنند استفاده میپرواز می
به خصوص در فازهاي نشست و برخاست که عملکرد آیرودینامیکی آنها در 

کنند. ي باال پرواز میهاي پایین ضعیف است، اغلب در زوایاي حملهسرعت
هاي گذرصوتی و ي باال را حتی در رژیمالوه، پرواز در زوایاي حملهعبه

انتظار داشت. همچنان که  وسایل پرنده آیندهتوان براي صوت میمافوق
یابد، درك ماهیت اي افزایش میمانورپذیري چنین وسایل پرنده

طور خاص، اگر قرار شود. بهتر میهاي مثلثی مهمهاي ناپایا حول بالجریان
ي پرنده یا هاي محاسباتی براي حرکات وابسته به زمان وسیلهباشد مدل

هایی نظیر ي ویژگیسطوح آیرودینامیکی آن توسعه داده شود، مطالعه
هاي مثلثی و گردابه روي بال-ايانفجار گردابه و الگوهاي موج ضربه

 هاي فیزیکی مرتبط با آن ضروري است.مکانیزم
ي حمله جدا ي برشی از لبهلثی یک الیهدر پرواز پایاي یک بال مث

باد بال بهشود که دو گردابه با جهت گردش مخالف هم روي سطح پشتمی
کشی بزرگ و نتیجتاً تولید برآ هاي منماید. این به ایجاد قلّهتولید می

تر با جهت گردش برعکس نسبت به ي کوچکانجامد. دو گردابهمی
هاي ثانویه هم در شرایط خاصی از جریان هاي اولیه به نام گردابهگردابه

ي حمله هاي لبه، گردابهزرگقدر کافی بشوند. در زوایاي بهتشکیل می

روي بال مثلثی در معرض شکل شدیدي از ناپیوستگی در جریان قرار 
ي شود. این پدیده با انبساط هستهگیرند که انفجار گردابه نامیده میمی

توجه در متغیرهاي اخلی و نوسانات قابلگردابه، سکون جریان محوري د
 شود.دست شناخته میجریان پایین

هاي هجوم ناگهانی انفجار گردابه و نیز تأخیرهاي زمانی و حلقه
شوند هیسترزیس متعاقب آن که در بارهاي آیرودینامیکی ظاهر می

ي پرنده با عملکرد باال توانند اثري جدي بر پایداري و کنترل وسیلهمی
پاکت عملکردي آنها بینجامند.  محدودشدنباشند و ممکن است به هداشت

تواند به هاي نوسانات منسجم انفجار گردابه میعالوه، مشخصهبه
ي پرنده که در سازه روي اجزایی از وسیله-هاي نامطلوب سیالکنشبرهم

 تقاطع با مسیر گردابه هستند بینجامد.
ناپذیر موضوع رژیم تراکمروي بال مثلثی ثابت در انفجار گردابه 

اي بر آیرودینامیک مرور گسترده ]1[ است. گرسلتحقیقات بسیاري بوده
ي انفجار شامل بررسی پدیده پرواز با سرعت پایین بال مثلثی در يپایا

توجه کمتري معطوف به ساختار جریان ناپایا روي  است.ارائه نموده گردابه
ي چنین مطالعاتی نیاز به نگیزهاست. ابال مثلثی در معرض مانور بوده

ها و فضاپیماهاي بهبود قابلیت مانورپذیري هواپیماهاي جنگنده ، موشک
 باشد. وقتی یک بال مثلثی تحت مانور تابامروزي و آینده می

)pitching( حرکت عمودي ،)plunging ( یا هر نوع دیگر حرکت ناپایا قرار
شود. این اي مشاهده میردابهگیرد، یک تأخیر زمانی در پاسخ جریان گمی

ي پایین یا معموالً به تأخیري زمانی در تشکیل گردابه در زوایاي حمله
شود. ي باالتر منجر میتاخیري زمانی در انفجار گردابه در زوایاي حمله

-هاي مثلثی تحت حرکت نوسانی، یک هیسترزیس در مشخصهبراي بال
د که ممکن است با فرکانس شوهاي جریان نسبت به بال ثابت ایجاد می

ي پرنده با جریان افزایش یابد. با استفاده از این اثرات ناپایا، یک وسیله
 طور سریع و کارآ انجام دهد.عملکرد باال قادر است مانورهاي مشخصی را به

ردابه روي هاي ناپایاي ساختار جریان و انفجار گجنبه] 2[ویزبال 
براي نوسان سینوسی یک بال  ]3[ ولعطا و راك. بال مثلثی را مرور کرد

ي گردابه ي زیاد مشاهده کردند که هستهیافتهمثلثی با فرکانس کاهش
ي موقعیت ي حرکت حضور دارد و بیشینهتنها در طول بخشی از چرخه

ي ي زاویهي حمله نزدیک بیشینهي زاویهجاي کمینهگردابه به انفجار
پاسخ موقعیت انفجار روي بال ] 4[می و همکاران افتد. لیحمله اتفاق می

یافته را مثلثی به یک حرکت تاب هماهنگ (نوسانی) و اثر فرکانس کاهش
ا هاي فشاري ناپایگیريبا انجام اندازه ]5[ مطالعه کردند. گرسل و یانگ

خیر فاز موقعیت انفجار تأروي یک بال مثلثی در حال تاب نشان دادند که 
توان به گرادیان فشار معکوس و تغییرات آن روي گردابه روي بال را می

] 6[سطح بال مرتبط نمود. این نتیجه بر اساس پیشنهاد گرسل و هو 
فشار هاي مثلثی بر اثر گرادیان استوار بود که انفجار گردابه روي بال
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به روش عددي اثر محل  ]7[ شود. ویزبال و گوردنیرخارجی ایجاد می
محور نوسان تاب و نرخ تاب را بر هجوم انفجار گردابه مطالعه نمودند. جونز 

و ) azimuthal vorticity(ارتباط بین چرخش آزیموتال ] 8[و همکاران 
ي محاسباتی سازانفجار گردابه را روي سطح بال مثلثی با استفاده از شبیه

 جریان روي بال مثلثی ثابت و در حال نوسان تاب مطالعه نمودند.
اي ناپایا روي بال مثلثی نوسانی اکثر مطالعات ساختار جریان گردابه

هایی با عددماخ جریان آزاد خیلی ناپذیر یا جریانهاي تراکمبراي جریان
و رفتار  آغازاست. در نتیجه، اطالعات اندکی در خصوص کم انجام شده

-روي بال مثلثی در حال تاب در اعداد ماخ باالتر، به گذراي انفجار گردابه
صوت وجود دارد. اولین تالش براي درك جریان هاي مافوقویژه در سرعت

هاي مثلثی در شرایط مختلف جریان و براي صوت حول بالمافوق
آنها با انجام شد.  ]9[ هاي مختلف بال توسط استنبروك و اسکوایرهندسه

 يهزاوی يه، الگوهاي جریان را بر اساس مؤلفهاي تجربیدادهارزیابی 
حمله  يهعدد ماخ عمود بر لب يهو مؤلف Nαحمله  يهعمود بر لب يهحمل

NM  بندي کردند: جریان چسبیده و جریان به دو نوع تقسیمارایه دادند
حمله. خط مرزي بین این دو نوع جریان در نزدیکی  يهجداشده در لب

1NM شود اسکوایر شناخته می-وجود دارد و به نام مرز استنبروك =
 شوند:صورت زیر محاسبه میبه NMو  Nα). پارامترهاي 1(شکل 

)1       (               ( )1tan tan cosNα α−= Λ 

)2                 (2 2cos 1 sin tanNM M α∞= Λ + Λ 
جریان  ،تجربی هاي آشکارسازيبا استفاده از روش ]10[ میلر و وود

به را تیز  يهحمل يههاي مثلثی با زوایاي پسگرایی مختلف و لبروي بال

) 1ند از: ابندي کردند که عبارتطبقه NMو  Nα شش الگو بر اساس
) حباب جدایش با موج 3اي، ) گردابه با موج ضربه2کالسیک،  يهگرداب
اي بدون ) موج ضربه5اي، ) جدایش القایی از سوي موج ضربه4اي، ضربه

 1اي. این الگوها در شکل ) حباب جدایش بدون موج ضربه6جدایش و 
بندي مشابهی را براي ] طبقه11اند. شادروخ و پیکه [نشان داده شده

و  ]12[ سشادري و نارایان هاي با ضخامت بیشتر پیشنهاد دادند.بال
هاي مشابهی را با جزئیات بیشتر با بندي] طبقه13برودتسکی و همکاران [

ران ایماي و همکا جریان به روش تجربی ارایه دادند.هاي ارزیابی میدان
ي بال مثلثی با زاویه سازي عددي میدان جریان رويبا شبیه] 14[

بندي جریان را در زوایاي مکانیزم فیزیکی پشت طبقه ،درجه 65پسگرایی 
صوت بررسی نمودند. اویاما و هاي گذرصوتی و مافوقي باال در رژیمحمله

اختار هاي تونل باد براي بررسی اثر عدد ماخ بر سآزمایش ]15[ همکاران
ي باال ي حملهصوت و با زاویهجریان روي یک بال مثلثی در نواحی مافوق

 انجام دادند.
دهد که تحقیقات قابل توجهی، چه مرور کارهاي گذشته نشان می

جریان انفجار گردابه در هاي ناپایاي تجربی و چه عددي براي جنبه
میدان جریان  است. در این تحقیق،صوت روي بال مثلثی انجام نشدهمافوق

درجه و  60ي پسگرایی با زاویه (پیچ) روي بال مثلثی در حال نوسان تاب
صوت ي متوسط مختلف، از رژیم مادوني تیز در زوایاي حملهي حملهلبه

گردد. سازي شده و نتایج تحلیل میصوت به روش عددي شبیهتا مافوق
جار گردابه هدف تحقیق حاضر بررسی این موضوع است که چه زمانی انف

دهد و موقعیت آن در راستاي وتر بال چگونه صوت رخ میدر جریان مافوق
هاي کند. همچنین حلقهي نوسان تاب تغییر میدر طول چرخه

ي شوند. اثر فرکانس، عدد ماخ، دامنهمطالعه می ضریب برآهیسترزیس 
 گردند.ي متوسط بررسی میي حملهنوسان تاب و زاویه

 

 روش عددي
پذیر استوکس تراکم-بعدي ناویرشده معادالت سهدالت حاکم استفادهمعا

اند. افزار تجاري فلوئنت حل شدهباشند که با استفاده از نرمناپایا می
سازي شده و از الگوریتم شارهاي غیرلزج با روش باالدست رو گسسته

MUSCL از مدل دو  است.وم استفاده شدهد يهبراي افزایش دقت تا مرتب
سازي گذرش جریان از آرام به آشفته با قابلیت مدل SST k-ωاي عادلهم

هاي مختلف مدل است. نسخهسازي آشفتگی استفاده شدهبراي مدل
توسط محققان متعددي از جمله اسکیاوتا و همکاران  SST k-ωآشفتگی 

هاي روي بال سازي گردابه] براي شبیه17] و یونس و همکاران [16[
سازي هاي مدلروش ]16[ است. اسکیاوتا و همکارانمناسب معرّفی شده 

اي ناپایا هاي گردابهبینی جریانرا براي پیش URANSو  DESآشفتگی 
هاي آشفتگی روي بال مثلثی مقیسه نمودند. آنها نتیجه گرفتند که مدل

URANS هاي داراي فرکانس کم غالب پدیده هايقادر هستند که ویژگی
بینی پیش ، از جمله انفجار گردابه،را که در سیستم گردابه حضور دارند

 و پردازش موازيگیري زمانی ناپایا الگوریتم ضمنی براي انتگرال ازنمایند. 
. چگالی با استفاده از قانون گاز کامل استشدهاستفاده براي تسریع در حل 

 شوند.ون ساترلند محاسبه میبا قان لزجت سیالو 
 

 ي محاسباتیي مدل و شبکههندسه

. بال ندانشان داده شده 2در شکل  ي محاسباتیو شبکه مدل يهندسه
و جه دارددر 60ي ي حملهي پسگرایی لبههشده در این تحقیق زاویتحلیل

 يهلب ،حمله و ضخامت بال به حداقل برسد ياثر شکل لبه منظور آنکهبه
حمله  يهدرجه عمود بر لب 10 يهبال تیز در نظر گرفته شده (زاوی يهحمل

واقع در سطح زیرین) و سطح باالي بال تخت است. نسبت ضخامت بال بر 
است. مدل از لحاظ هندسی مشابه مدل میلر  0,03اساس طول وتر ریشه 

است که میدان جریان روي خط مرکزي بال است. فرض شده ]10[ و وود
محاسباتی تنها نیمی از بال را پوشش  يهست. بنابراین، دامنمتقارن ا

جهت  وسازمان چهاروجهی بوده محاسباتی از نوع بی يهدهد. شبکمی
مرزي روي سطح بال  يهالی يهصحیح اثرات الیه مرزي از شبک يهمحاسب

هاي روي بال با دقت سازي گردابهاست. همچنین براي شبیهاستفاده شده
ها اثر تقریبی گردابه يهریز حول بال در محدود يهاي با شبکهکافی، ناحی

سازي الگوهاي جریان داخل است. از آنجا که هدف شبیهدر نظر گرفته شده
ها از شبکه بر اساس همگرایی مقادیر استقالل جواب يهمیدان است، مطالع

عددي متغیرهاي میدان جریان در نقاط مختلف میدان و براي چندین 
هاي براي سرعت 1است. یک مثال در جدول جریان پایا انجام شده حالت

ي گردابه در یک اي دلخواه نزدیک هستهبعد محوري و مماسی در نقطهبی
و  1,2درصد وتر براي جریانی با عدد ماخ  30ي عرضی در محل صفحه
شده ي انتخاباست. کل شبکهدرجه نشان داده شده 20ي ي حملهزاویه

 +𝑦𝑦تقریبی تغییرات مقدار  يهمحدودسلول است.  7×610د شامل حدو
1 روي سطح بال < 𝑦𝑦+ < باشد. در تعیین شرایط مرزي حل می 6

عنوان دیواره با شرط عدم لغزش تعریف شدند. از سطوح باال و پایین بال به
تقارن و از شرط مرزي دوردست در مابقی  يهشرط مرزي تقارن در صفح

 .استگیرد استفاده شدهجریان صورت میخروج  میدان که ورود و
 

هاي اي دلخواه براي اندازههاي محوري و مماسی در نقطهسرعت -1جدول 
 مختلف شبکه

 9,2 7,0 5,1 610×ي شبکهاندازه

/u U∞ 1,2511 1,2461 1,2460 

/v U∞ 0,4901 0,4830 0,4828 
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 شرایط جریان
در ساختارهاي مختلف احتمالی براي ارزیابی رفتارهاي انفجار گردابه 

شرایط جریان در این مطالعه به نحوي صوت روي بال مثلثی، جریان مافوق
بندي میلر و وود را پوشش دهند. شرایط اند که نمودار طبقهانتخاب شده

 2اند در جدول سازي شدهجریان و نوسانات تاب که به روش عددي شبیه
بندي شرایط جریان را که در نمودار طبقه 3است. شکل نشان داده شده

دهد. نمادهاي بزرگ در این شکل میلر و وود ترسیم شده نمایش می
ي ي زاویهنشانگر حالت میانی و نمادهاي کوچک نشانگر بیشینه و کمینه

ترتیب نشانگر نوسان با به هاي کوچک و بزرگباشند. پیکانمی حمله
ها، عدد رینولدز بر باشند. براي هریک از حالتدرجه می 8و  4ي دامنه

هاي میلر و وود است. مشابه آزمایش 1,3×610اساس طول وتر ریشه 
حرکت تاب سینوسی پیوسته اعمال شده و محور دوران به اندازه نصف 

صورت زیر توصیف بهضخامت زیر موقعیت نصف وتر قرار دارد. حرکت بال 
 :شودمی

)3                      (( )0 sin tα α α ω π= + + 
برابر  3ي در رابطه αروز کردن مقادیر شده براي بههاي زمانی استفادهگام

 50و  10، 5هاي ترتیب براي فرکانسثانیه به 0,0001و  0,0005، 0,001
زیرتکرار براي هر  150اي اطمینان از همگرایی تعداد است. برهرتز بوده

دلیل مقادیر الزم است یادآوري شود که به اجرا شد. αي مقدار گسسته
kیافتهصوت، فرکانس کاهشبزرگ سرعت در رژیم مافوق fc Uπ ∞=  

 هاي زیاد هم مقدار بزرگی ندارد.حتی در فرکانس
 شرایط جریان -2جدول 

M∞ 0α 
 (درجه)

α 
 (درجه)

f (هرتز) k 

0,4 20 4 10 0,076 

0,4 20 4 10 0,040 

0,8 8 4 ،8 5 ،10 ،50 0,013. ،0027 ،0,133 

1,2 20 4 ،8 5 ،10 ،50 0,013. ،0027 ،0,133 

1,2 30 4 ،8 5 ،10 ،50 0,013. ،0027 ،0,133 

2 8 4 ،8 5 ،10 ،50 0,008 ،0,016 ،0,08 

2 20 4 ،8 5 ،10 ،50 0,008 ،0,016 ،0,08 

2 30 4 ،8 5 ،10 ،50 0,008 ،0,016 ،0,08 

2 40 4 10 0,016 

 
 الگوي جریان

ي انفجار گردابه روي بال مثلثی در حال تاب، پدیدهي پیش از مطالعه
شده توسط سازي عددي برخی از الگوهاي جریان معرفینمایش نتایج شبیه

بندي میلر و وود مفید است. جزئیات این ساختارهاي نمودار طبقه
نمایند موضوع بحث این اي و اینکه چگونه طی نوسان تاب تغییر میگردابه

 شود.، رفتار انفجار گردابه مربوط به آنها بحث میمقاله نیست. در عوض
کانتور توزیع عدد ماخ محلی و خطوط فشار کل ثابت را در  4شکل
وتر براي جریانی پایا با عدد ماخ  % 30ي عرضی در مقطع یک صفحه
دهد. این نوع جریان درجه نشان می 20ي ي حملهو زاویه 0,8جریان آزاد 

هاي گیرد که با گردابهقرار می)» 1ي کالسیک (نوع گردابه«ي در طبقه
اي شود. اما، یک موج ضربهاي شناخته مینویه و بدون موج ضربهاولیه و ثا

است. گرادیان فشار معکوس ي اولیه پدیدار شدهي گردابهعرضی زیر هسته
کند. اي به ایجاد جدایش ثانویه جریان کمک میناشی از این موج ضربه

درجه الگوي مشابهی را  20ي ي حملهو زاویه 1,2جریان با عدد ماخ 
کانتور مشابه  5توان فهمید، خواهد داشت. شکل میطور که از نمودار همان

دهد. درجه نشان می 30ي ي حملهو زاویه 1,2را براي جریان با عدد ماخ 
است. شتاب )» 2اي (نوع گردابه با موج ضربه«ساختار جریان با این شرایط 

به ظاهر  شودي اولیه القا میجریان در راستاي دهانه که از سوي گردابه
شود که در شرایط مذکور ي اولیه منجر میاي باالي گردابهشدن موج ضربه

ي بال اي جریان به سمت ریشهیک موج مایل ضعیف است. این موج ضربه
الگوي مقطع  6دهد. در شکل کند و جهت آن را تغییر میرا کند می

جه در 40ي ي حملهو زاویه 2عرضی جریان براي جریانی با عدد ماخ 
در این شرایط با یک » ايگردابه با موج ضربه«است. الگوي نشان داده شده

است. همچنین ي اولیه همراه شدهاي افقی بین زوج گردابهموج ضربه
توان در شکل دید که جدایش ثانویه فروپاشی را تجربه نموده، اگرچه می

شکارسازي تصاویر آ 6و  4هاي در شکلي اولیه همچنان وجود دارد. گردابه
] براي هندسه و شرایط 10هاي میلر و وود [تجربی جریان که در آزمایش

سازي عددي کار حاضر درج شده دست آمده در کنار نتایج شبیهمشابه به
 دهد.که مطابقت الگوها را نشان می

 
 انفجار گردابه

ي گذرنده از توزیع عدد ماخ محلی در یک صفحه کانتور 9تا  7هاي شکل
را براي وتر  %90ي عرضی در مقطع ي اولیه و همچنین صفحهمحور گردابه

دهند. این حالت مختلف جریان نشان می سهي نوسان تاب در یک چرخه

دهند. نشان می 4Tهاي زمانی ي نوسان بال را با گامها چرخهشکل
است. اي نوشته شدهتصویر لحظه اي زیر هري لحظهي حملهن و زاویهزما

شده در این مقاله پس از تکمیل سه چرخه از آغاز حرکت ي نتایج ارائههمه
 است.تاب استخراج شده

شود براي ) دیده مید(الف) تا ( 7طورکه در شکل همان
00.8, 20 , 4M α α∞ = = = ي اولیه پیش از ، هجوم انفجار گردابه

است. این فروپاشی با گذر وتر رخ داده %60رسیدن جریان به مقطع 
شود و با ي گردابه از حالت جت به حالت دنباله مشخص میناگهانی هسته

هاي آشفتگی همراه است. تغییرات موقعیت افزایش قابل توجه در شاخصه
نمود. افزایش عدد ماخ گرادیان فشار توان در شکل مشاهده انفجار را می

سمت کند و محل انفجار بهتر میمعکوس در راستاي وتر را کوچک
,01.2کند. بنابراین براي دست حرکت میپایین 20 , 4M α α∞ = = =  

شود. گردابه روي سطح بال دچار فروپاشی نمی(در اینجا نشان داده نشده) 
ي حمله انفجار د که با افزایش زاویهده) نشان مید(الف) تا ( 8اما شکل 

صوت هم رخ دهد. براي تواند در شرایط مافوقمی
01.2, 30 , 4M α α∞ = = =  ي اولیه پیش از هجوم انفجار گردابه

) نشان د(الف) تا ( 9. شکل استوتر رخ داده %90یان به مقطع جر نرسید
,02دهد که براي می 40 , 4M α α∞ = = =  ي اولیه رخ دابهانفجار گر
کند. براي موارد وتر نوسان می %60حول مقطع  تقریباً دهد و محل آنمی

∞2Mشده با سازيشبیه تر انفجار گردابه اتفاق ي کمو زوایاي حمله =
 نیفتاد.

ي هیسترزیس محل اثر عدد ماخ جریان آزاد را روي حلقه 10شکل 
دهد. جهت صوت نشان میوتر در رژیم مادون انفجار گردابه در راستاي

ها شود، شکل حلقهطور که در شکل دیده میحلقه ساعتگرد است. همان
∞0.8Mمحل انفجار گردابه در  مشابه است، اما مطابق انتظار  =

 تر است.دستپایین
ي هیسترزیس موقعیت انفجار گردابه در راستاي وتر حلقه 11 شکل

∞1.2Mرا در  هاي با فرکانس درجه 30 ي متوسطي حملهاویهو ز =
شود که افزایش فرکانس حلقه را کمی د. دیده میدهمختلف نشان می
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ي نوسان موقعیت انفجار کند که به معناي آن است که دامنهتر میباریک
هرتز موقعیت  50به  10شود. همچنین تغییر فرکانس از محدودتر می

دهد. اگر بال ثابت بود، دست حرکت میسمت پایینمتوسط انفجار را به
bdXکمیت  c ي خود را داشت و ي حمله مقدار بیشینهي زاویهدر کمینه

شکل اخیر  دوا در ي حمله مقدار آن کمینه بود. امي زاویهدر بیشینه
توان مشاهده کرد که این براي بال در حال نوسان درست نیست و می
عیت گردابه اختالف فاز بزرگی با حرکت بال دارد. یک تأخیر زمانی قمو

همچنین در الگوي جریان در حرکت تاب نسبت به میدان جریان روي بال 
ر متفاوتی دارند. هاي زمانی بسیاثابت وجود دارد. اما این دو پدیده مقیاس

ي گردابه) نسبت به تأخیر زمانی انفجار تأخیر زمانی الگوي جریان (توسعه
 گردابه بسیار کوچک است.

 
 ضرایب آیرودینامیکی

ي هاي هیسترزیس  ضرایب برآ برحسب زاویهحلقه 16تا  12هاي شکل
سه  12هند. در شکل دحمله را براي شرایط مختلف جریان نشان می

ترزیس براي سه عدد ماخ مختلف با ثابت نگه داشتن سایر ي هیسحلقه
∞0.4Mاند. نوساناتی که در منحنی همترها مقایسه شداپار دیده  =
شود ناشی از ناپایایی ذاتی جریان بر اثر انفجار گردابه است. این در می

∞0.8Mمنحنی  هم اگرچه با وضوح کمتر، وجود دارد. افزایش عدد  =
هاي صوت و کاهش آن در حالتهاي مادونماخ سبب افزایش برآ در حالت

صوت هاي مافوقاست. افزایش عدد ماخ حلقه را در حالتصوت شدهمافوق
 است. تر نموده و شیب آن را کاهش دادهباریک

ي هیسترزیس حلقهدهد که نشان می 14و  13هاي ي شکلمقایسه
0تر در هاي پایینبراي فرکانس 8α =  تر است، اما این براي زوایاي عریض

 15تا  13هاي ي متوسط باالتر برعکس است. با دقت در شکلحمله
ي متوسط ضریب برآ را افزایش ي حملهتوان دریافت که افزایش زاویهمی

نفجار گردابه وجود دارد شدیداً عریض داده و حلقه را در مواردي که ا
ي نوسان شود که افزایش دامنهطور واضح دیده مینماید. همچنین بهمی

 دهد.اي باال، تغییر میي لحظهویژه در زوایاي حملهشکل حلقه را به
 

 گیرينتیجه
صوت درجه با نوسان تاب از رژیم مادون 60میدان جریان روي بال مثلثی 

دست آمده با نتایج به روش عددي بررسی شد. الگوهاي بهصوت تا مافوق
ي ي حملهتجربی تأیید شد و اثر پارامترهاي جریان شامل عدد ماخ، زاویه

 ي حرکت و فرکانس نوسان بر الگوي جریان تحلیل شد.متوسط، دامنه
قدر کافی بزرگ ي بهصوت براي زوایاي حملهانفجار گردابه در جریان مافوق

. تأخیر زمانی انفجار گردابه نسبت به تأخیر زمانی در تغییرات مشاهده شد
الگوي جریان بزرگ است. افزایش عدد ماخ جریان آزاد انفجار گردابه را به 

هاي هیسترزیس موقعیت انفجار گردابه و ضریب برآ اندازد. حلقهتأخیر می
بر در حرکت نوسانی تاب نمایش داده شد و اثر پارامترهاي مختلف جریان 

ي هیسترزیس موقعیت افزایش فرکانس حلقه ها بحث شد.شکل حلقه
ي متوسط کم در زوایاي حملهکند. تر میرا کمی باریک انفجار گردابه

کند، اما در تر میي هیسترزیس ضریب برآ را باریکافزایش فرکانس حلقه
 يي حملهافزایش زاویهي متوسط باالتر این روند عکس است. زوایاي حمله

متوسط ضریب برآ را افزایش داده و حلقه را در مواردي که انفجار گردابه 
 نماید.وجود دارد شدیداً عریض می

 
 اها و نمودارهشکل

 
 بندي میلر و وودنمودار طبقه -1شکل 

 

 
 ي محاسباتیي مدل و شبکههندسه -2شکل 

 

 
 شرایط جریان -3شکل 

 

 
کانتور توزیع عدد ماخ محلی و خطوط فشار کل ثابت در  -4شکل 

,0.8وتر براي جریا ن پایا با  %30اي عرضی در مقطع صفحه 20M α∞ = =  
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کانتور توزیع عدد ماخ محلی و خطوط فشار کل ثابت در  -5شکل 

,1.2وتر براي جریا ن پایا با  %30اي عرضی در مقطع صفحه 30M α∞ = =  
 

 
کانتور توزیع عدد ماخ محلی و خطوط فشار کل ثابت در  -6شکل 

,2وتر براي جریا ن پایا با  %30اي عرضی در مقطع صفحه 40M α∞ = =  
 

 
,0(الف)  20t α= =  

 
,4 (ب) 16t T α= =  

 
,2 (ج) 20t T α= =  

 
3 (د) 4, 24t T α= =  

ي تاب با در چرخهتغییرات ساختار جریان حول بال  -7شکل 

00.8, 20 , 4 , 10HzM fα α∞ = = = =   

 
,0 (الف) 30t α= =  

 
,4(ب)  26t T α= =  

 
,2 (ج) 30t T α= =  

 
3 (د) 4, 34t T α= =  

ي تاب با در چرخهتغییرات ساختار جریان حول بال  -8 شکل

01.2, 30 , 4 , 10HzM fα α∞ = = = =   
 

 
,0 (الف) 40t α= =  

 
,4 (ب) 36t T α= =  

 
,2 (ج) 40t T α= =  

 
3 (د) 4, 44t T α= =  

ي تاب با در چرخهتغییرات ساختار جریان حول بال  -9ل شک

02, 40 , 4 , 10HzM fα α∞ = = = =   
 

 
اثر عدد ماخ بر موقعیت انفجار گردابه در راستاي وتر براي  -10 شکل

0 20 , 4 , 10Hzfα α= = =  
 

 
اثر فرکانس بر موقعیت انفجار گردابه در راستاي وتر براي  -11 شکل

01.2, 30 , 4M α α∞ = = =  
 

اي عرضیموج ضربه  

اي مایلموج ضربه  

اي افقیموج ضربه  

هشروع انفجار گرداب  

یهفروپاشی جدایش ثانو  
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0اثر عدد ماخ بر ضریب برآ براي  -12 شکل 20 , 8 , 10Hzfα α= = =  

 
 

 
,01.2اثر فرکانس بر ضریب برآ براي  -13شکل  8 , 4M α α∞ = = =  

 

 
,01.2اثر فرکانس بر ضریب برآ براي  -14شکل  20 , 8M α α∞ = = =  

 

 
,01.2اثر فرکانس بر ضریب برآ براي -15شکل  30 , 8M α α∞ = = =   
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