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گانهبررسی عددی الگوی جریان مادون صوت بر روی یک بال مثلثی سه

4پرهام دهقانی ،3محمد نظیفی ،2یرضا سلطانمحمد ،1سعید صادقیان

 دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایرانی مهندسی هوافضا، دانشکده

 چكیده

 پسگرایی گانه با زوایایسه یک بال مثلثی حول جریانمیدان های مشخصه

 است، ای کامال تیزهای حملهتخت و لبه یمقطع ، که دارای سطحمتنوع

، به روش ی مختلفزوایای حمله و در صوتی مادونرژیم جریان  برای

ی هاالگو حاصل از آشکارسازی تصاویر با توجه به عددی بررسی شده است.

 های عددی،سازیاز نتایج شبیه بدست آمده توزیع فشار با بررسی و جریان

مثلثی  روی سطح باالیی بال بر ی قدرتمندسه گردابه مشخص گردید که

ها با ، این گردابهی بالبا افزایش زاویه حمله ند کهآیگانه بوجود میسه

میزان مکش  گردند. به سببتر مییکدیگر ادغام شده و تدریجا کشیده

بوجود  نیروی برآی ی باال،در زوایای حمله ی سطح بالهازیاد گردابه بسیار

 یزوایای حمله همچنین در یابد.آمده بر روی بال نیز به شدت افزایش می

فرار دچار فروپاشی شده و جریان  های روی بال در نزدیکی لبهدابهگر ،باال

ی ی زوایای حملهدر محدوده ضمنا گیرد.روی بال در حالتی ناپایا قرار می

 بال مشاهده نشد. واماندگی بر روی یای از پدیدههیچ نشانه مورد بررسی،

دی و های عدی بین نتایج حاصل از این بررسیبه طور کلی، مقایسه

دیتاهای بدست آمده از آزمایشات تجربی پیشین، تطابق نسبتا خوبی را 

 د.دهبرای پارامترهای مورد بررسی نشان می

 –مادون صوت  –الگوی جریان  - گانهسه بال مثلثی واژه های كلیدی:
 انفجار گردابه -لبه حمله  یگردابه -زاویه حمله 

 مقدمه

را برای مانورپذیری،  ، اهمیت خاصیپیشرفتهوسایل پرنده روزه طراحان ام

رای دستیابی به این ب های فرود قائل هستند. امااه و قابلیتبرخاست کوت

ای بایستی خواص آیرودینامیکی هواپیماها به طور قابل مالحظهها، ویژگی

با پیشرفت دانش آیرودینامیک،  حال ی باال بهبود یابند.در زوایای حمله

های متداول شده و یه پسگرایی باال به سرعت جایگزین بالهایی با زاوبال

ای باالتر از زاویه به عنوان یک ابزار مناسب برای پرواز در زوایای حمله

 از یک حالت مورد استفاده قرار گرفتند. ،های معمولیی واماندگی بالحمله

 1931ی آن، در سال ی اولیهایده است که شکل ها، بال مثلثیاین نوع بال

های کنون هندسهاندر لیپیش آلمانی شکل گرفت و تامیالدی توسط الکس

اند که هرکدام از آنها های مثلثی شکل توسعه داده شدهمختلفی از بال

بسیاری از در حال حاضر،  دارای مزایا و معایب مخصوص به خود است.

دلیل باما  کنند،استفاده می ی مثلثیهابال مافوق صوتی از یوسایل پرنده

 دارند، های پایینها در سرعتبال عملکرد آیرودینامیکی ضعیفی که این

مند پرواز در نیاز ،نشست یا برخاست حساسی همچون فازهای برای انجام

 .باشندی بسیار باالیی میحمله اییاوز

کنون شناخته های بالی که تاانواع مختلف شکل در مقایسه با

باشند. می ممکن ترین ساختار جریانهای مثلثی دارای پیچیدهاند، بالشده

 ییی باالهای پایین و زوایای حملهبال مثلثی در سرعت یک هنگامی که

ی بزرگ با جهت گردش مخالف هم، حملهی لبه گیرد، دو گردابهقرار می

باعث افزایش قابل  این موضوع، شوند کهظاهر می  بر روی سطح باالیی بال

 د.گردهای معمولی میی نسبت به بالهای مثلثی نیروی برآی بالمالحظه

یرد، گمی های خیلی باالتری قراردر سرعت مثلثی اما هنگامی که بال

ای ین حالت امواج ضربهشود زیرا در اتر میساختار جریان به مراتب پیچیده

وی بال دچار های ربا گردابه آیند و این امواجنیز بر روی سطح بال پدید می

است که  در برخی از شرایط جریان ممکن شوند. عالوه بر این،اندرکنش می

نده پر ید و کنترل وسیلههای روی بال به طور ناگهانی متالشی شونگردابه

مثلثی،  میدان جریان حول یک بال برای کنترل به کلی از دست برود. لذا

 ها امری حیاتی است.درک عمیقی از آیرودینامیک این نوع بال

توسط  ،های مثلثیاولین تالش برای درک میدان جریان حول بال

های تجربی، داده تمامی [ انجام شد. آنها با ارزیابی1استنبروک و اسکوایر ]

ی الگوهای جریان بوجود آمده بر روی بال مثلثی را بر اساس زاویه حمله

یان عمود بر لبه حمله و عدد ماخ عمود بر لبه حمله، به دو نوع جر

ی اما اولین مطالعه بندی کردند.طبقه چسبیده و جدا شده در لبه حمله،

صورت [ 2میلر و وود ] های مثلثی توسطآیرودینامیک بال اساسی بر روی

ا سه روش تجربی مشاهده و میدان جریان روی بال مثلثی را بگرفت. آنها 

بندی کرده و ها را به شش الگوی مختلف طبقهدند و این جریانمطالعه نمو

نیز [ 3سلطانی و همکارانش ] نمودار استنبروک و اسکوایر را تعمیم دادند.

ل مثلثی های وارد بر یک باو ممان آزمایشاتی را برای بدست آوردن نیروها

 استاتیکی و دینامیکی و در رژیم جریان مادون صوتی انجام دادند. در حالت

های جریان جدیدی ، رژیم[4برودتسکی و همکارانش ] با آزمایشات جامع

های آنها نمودار رژیم شدند. لذا های مثلثی مشاهده و شناساییحول بال

ه در مطالعات پیشین بدست آمده بود( را های مثلثی )کجریان حول بال

پولد و لئو (.1توسعه دادند )شکل  با جزئیات بیشتری تصحیح کرده و آن را

 ای بوجود آمدهاج ضربههای بال و اموگردابه کنش بین[ برهم5همکارانش ]

رفتار با بررسی [ 6را به صورت تجربی بررسی کردند. سلطانی و داوری ]

خطی افزایش غیر ی،مادون صوت در جریان بال هایبهگرداآیرودینامیکی 

 .بدست آوردند به صورت تجربی نیروی برآ در اثر افزایش زاویه حمله را

های روی بال و انفجار گردابه [ موضوعاتی از قبیل ضخامت بال،7گورسول ]

ایمای و  سازه و جریان را مورد مطالعه قرار داد. میان هایکنشبرهم

میلر و وود را به صورت عددی بررسی  رایط آزمایشات[ ش8همکارانش ]

بر روی میدان جریان حول  [ نیز اثر عدد ماخ9اویاما و همکارانش ] کردند.

 دند.ارزیابی نمو به صورت تجربی ی باالزوایای حمله را برای یک بال مثلثی
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های اخیر بر روی بال مثلثی اما در حین تحقیقاتی که در سال

هایی را بر روی بال ای از محققان هم بررسیگرفت، عدهمیمعمولی انجام 

ترکیب  مثلثی دوگانه، بالی است که از بال یک مثلثی دوگانه انجام دادند.

مزایایی نسبت به آید و دو بال مثلثی با زوایای پسگرایی مختلف بوجود می

های هها، تولید تعداد گردابیکی از مزایای مهم این بال دارد. های سادهبال

های مفید بین این کنشتر بر روی سطح باالیی بال و برهمی بیشلبه حمله

که  های مثلثی دوگانه قادر هستندبال باشد. به همین دلیل،ها میدابهگر

ا هنگامی که این لذ[. 10د ]نهای پایدارتری را بر روی بال بوجود آورگردابه

ی بهتری گیرند، عملکرد آیرودینامیکدر جریان مادون صوتی قرار می هابال

به عبارت  .[11] ساده با زوایای پسگرایی مشابه دارند هایرا نسبت به بال

هتر از دو بال مثلثی جداگانه است زیرا دیگر، ترکیب دو بال مثلثی خیلی ب

انه، میزان های بوجود آمده بر روی یک بال مثلثی دوگدلیل تداخل گردابهب

باشد و همچنین باعث بیشتر می نیز هاپایداری و نیروی برآی این نوع بال

های شود. از همین رو، بالبال نیز می هایار گردابهبه تعویق افتادن انفج

 های مثلثی سادهرا نسبت به بال مثلثی دوگانه قابلیت مانورپذیری باالتری

ها و ای، گردابهامواج ضربه وجود مافوق صوتی، به دلیل اما در رژیم دارند.

[. 8های بیشتری است ]میدان جریان دارای پیچیدگیآنها،  اندرکنش بین

میدان جریان حول یک بال  بر [ اثرات وجود فلپ نوک بال12ونگ و لیو ]

 20ی زوایای حمله درجه را در 40و  74با زوایای پسگرایی  مثلثی دوگانه

درجه به صورت تجربی بررسی کردند و متوجه شدند که شکل فلپ  40تا 

به کمک  ودارد  های آننفجار گردابها ای را بر، اثرات قابل مالحظهنوک بال

[ اثر وجود بدنه 13سون و چانگ ]توان این پدیده را کنترل نمود. آنها می

[ 14کردند. کیم و همکارانش ] عهمطال را بال مثلثی دوگانه هایبر گردابه

( را در Lexهای میدان جریان حول یک بال مثلثی دارای لکس )مشخصه

 دند.جه به صورت عددی و تجربی بررسی نمودر 30تا  10ی زوایای حمله

یک بال  بر روی زاویه حمله و عدد رینولدز ثرا ،[15ورهاگن و همکارانش ]

مادون صوتی  در رژیم درجه را 40 و 76با زوایای پسگرایی  مثلثی دوگانه

 ،میلیون 5/1تا  5/0رینولدزهای  عدد درجه و 25تا  -10ی با زوایای حمله

بنابراین میدان جریان  مورد ارزیابی قرار دادند. به صورت تجربی و عددی

ی هموفقیت آنها در وسایل پرندها، یکی از دالیل قابل اطمینان این نوع بال

توان می مثلثی دوگانه، هایبال دیگر از مزایای است. امای امروزی پیشرفته

اشاره کرد  مثلثی ساده هاینسبت به بال هابال این نوع ترسطح کوچک به

بال و افزایش میزان چاالکی  خود یباعث کاهش وزن سازه ،که این موضوع

 .گرددی پرنده میوسیله

خی از محققان های مثلثی دوگانه، بری اثرات مطلوب بالبا مالحظه

ی بیشتری را با همدیگر ترکیب کرده های مثلثبال تعداد تصمیم گرفتند که

تاثیر وجود  [16و همکارانش ] هبار .و میدان جریان حاصل را مطالعه کنند

ای یک بال مثلثی دوگانه میدان جریان گردابه های مختلف را بر رویفیلت

صورت تجربی ی تیز، بهای حملهو با لبه درجه 40و  76با زوایای پسگرایی 

ی و بال مثلثی بریده شده هایی که لکس ابتدایی بالفیلتبررسی کردند. 

های خطی، سهموی و کردند، دارای پروفیلانتهایی را به همدیگر متصل می

 نمودند.بال را اشغال می احت رویسمدرصد از  1در حدود  خشتی بودند و

و به منظور  875/1×410نل آب با عدد رینولدز این آزمایشات در یک تو

 آنها و هایکنشبرهم ها،گردابه یهسته بررسی اثرات فیلت بر روی مسیر

ی باال صورت گرفت. زوایای حمله ، برایهای انفجار گردابهپدیده همچنین

ی ها، پدیدهز آن بود که با استفاده از هر نوع فیلتیحاکی ا آزمایشات نتایج

 ی باالتریهها به تعویق افتاده و در زوایای حملفروپاشی گردابهتداخل و 

های روی بال و باعث پایداری گردابه ،همچنین وجود فیلت دهند.رخ می

 گردد.در هر دو حالت استاتیکی و دینامیکی می ی بالافزایش نیروی برآ

ای را به منظور آزمایشات گسترده [ نیز17گونزالس و همکارانش ] پسس

میدان  بر روی های مختلفگیری دقیق اثرات وجود فیلتهده و اندازهمشا

 ،درجه 40و  76یای پسگرایی ایک بال مثلثی دوگانه با زو ایجریان گردابه

 انجام دادند. ،درجه 42تا  -4ی زوایای حمله و 7/0تا  18/0در اعداد ماخ 

خطی،  ، به شکلهمچون آزمایشات پیشین های مورد بررسی آنها نیزفیلت

ی خشتی و سهموی بودند و لکس ابتدایی بال را به بال مثلثی بریده شده

آنها از این آزمایشات نتیجه گرفتند  به طور کلی، کردند.انتهایی متصل می

پسای القایی  زایش نیروی برآی بال و کاهش نیرویکه وجود فیلت باعث اف

که افزایش  مشخص گردید ی،فشار دیتاهای گردد. در واقع با بررسییم

 کنشرهممکش روی بال در اثر ب میزان به علت افزایش ،نیروی برآی بال

 به دلیل و همچنین (تر شدن آنهاو در نتیجه قوی) هامیان گردابه مطلوب

ی مشاهده آنها با بال بوده است. بر روی سطح های گردابههسته پهن شدن

این  که متوجه شدند ی بخار نیزی صفحهان حول بال بوسیلهیدان جریم

شدن  متمایل ها بر روی سطح بال، به دلیلی اثر گردابهپهن شدگی نقطه

 گردد.می ایجاد انتهایی ی فیلت و باللبه حمله هایو ادغام گردابه

 

 فیزیک جریان

 بررسی شده است،[ 17جع ]مر آزمایشات ی که درهای مهمیکی از فیلت

درجه  76به درجه  40که زاویه پسگرایی را از  فیلت خطی استیل پروف

ی مورد بررسی در این گانهبه دلیل اینکه بال مثلثی سه تبدیل می کند.

ت خطی است، ی دارای فیلبال مثلثی دوگانه با نیز مشابه عددی مطالعات

 شود.این حالت از بال پرداخته می بدست آمده برای به نتایج در اینجا لذا

در زوایای  رانش، بالی که دارای پروفیل فیلت خطی بود رااگونزالس و همک

 ،5/0 در رژیم مادون صوتی با ماخ درجه و 22و  20، 16، 12، 8ی حمله

، میدان جریان غالب روی بال، ی مذبورهاحالت مورد آزمایش قرار دادند. در

 انتهایی ی لکس، فیلت و بالهای حملهلبه در ی هستند کهیهاهمان گردابه

ی لکس گردابه درجه( 8 ی)زاویه حمله در همان ابتدا شوند. اماشکیل میت

. این گرددی فیلت کشیده شده و با آن ادغام میبالفاصله به سمت گردابه

به همین  ی فیلت بر روی سطح بال شده وموضوع باعث پهن شدن گردابه

 ،درجه 16ی بدست آمده تا زاویه حمله دیتاهای فشاری خاطر است که در

ی به همراه دو قله وسیع و اثر یی بال و فیلت با محدودهدو گردابه تنها

، به بعد درجه 16ی زاویه حمله اما از د.نآیبدست می بزرگ مکشی

. شوندکنش شده و با همدیگر ادغام میهای بال و فیلت دچار برهمگردابه

دیتاهای  و را تشکیل داده یی اثر وسیعحدودهی قوی با میک گردابه لذا

همچنین از نتایج  دهند.می ی مکشی را نشانقله بالتبع یک فشاری نیز

ی آشکارسازی میدان جریان نیز مشخص است که با افزایش زاویه حمله

ی های لکس، فیلت و بال با یکدیگر ادغام شده و یک گردابهبال، گردابه

ی ی فیلت به زیر گردابهبدین صورت که گردابه دهند.بزرگ را تشکیل می

ی لکس را به گردابه ی فیلت،گردابه شود، در حالی کهبال کشیده می

ی کشد. در واقع هر سطحی که بزرگتر باشد، دارای گردابهسمت خود می

تر را به سمت های ضعیفتر با قدرت مکش بیشتری است و گردابهقوی

ی های لکس و فیلت، حول هستهی گردابهتهدر نتیجه، هس کشاند.خود می

مورد  مهم یکی دیگر از مسائل اما چرخند.ی بال مثلثی انتهایی میگردابه

های هر سه مقطع بال است. بر روی رفتار گردابه جریان ماخ ، تاثیربررسی

ی با توجه به نتایج این آزمایشات، با افزایش عدد ماخ جریان در محدوده

 نیز روی بال ایگردابه مادون صوتی، تاثیر وجود فیلت بر میدان جریان

های عددی صورت گرفته در این به همین خاطر در بررسی یابد.کاهش می

و صرفا به اثرات  اثر عدد ماخ صرف نظر شده یمطالعه از کار تحقیقاتی نیز

 پرداخته شده است. آن و توزیع فشار حول بال زاویه حمله بر میدان جریان
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سال اخیر، تحقیقات بسیار زیادی بر روی آیرودینامیک  50در طول 

ها مربوط به بررسی های مثلثی انجام شده است، اما بیشتر این پژوهشبال

ی های مثلثی ساده و دوگانه بوده و هنوز در زمینهن حول بالمیدان جریا

. به همین خاطر گانه، اطالعات موجود بسیار ناچیز استسههای مثلثی بال

با مقطع تخت  گانهسه در تحقیق حاضر، میدان جریان حول یک بال مثلثی

ی مختلف، زوایای حمله رژیم جریان مادون صوت و در ،تیز های کامالو لبه

اند. تحلیل شده به دقت و نتایج آنها سازی گردیدهبه صورت عددی شبیه

 گانهبال سه تر الگوهای میدان جریانبررسی دقیق ،این مطالعه اصلی هدف

 باشد.در حاالت مختلف، مکانیزم شکل گیری این الگوها و تغییرات آنها می

 

 شرایط جریان

های مورد دند که حالتای انتخاب ششرایط جریان باالدست مدل به گونه

آزمایش گونزالس و همکارانش برای بال با فیلت خطی را پوشش دهند. 

ی و زوایای حمله 5/0گانه در عدد ماخ جریان آزاد بنابراین بال مثلثی سه

درجه( مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب،  4های درجه )با گام 20تا  8

به دقت تحلیل شدند. عدد رینولدز اجرای عددی گرفته و نتایج آن  4تعداد 

تنظیم گردید.  48/6×610ی بال، به میزان جریان نیز بر اساس وتر ریشه

های آیرودینامیکی بدست آمده در این همچنین الگوهای جریان و مشخصه

 باشند.مطالعه، بر اساس متوسط گیری زمانی متغیرهای فیزیکی جریان می

 

 روش حل عددی

ورد نظر سازی عددی و بررسی پارامترهای مبرای شبیه ،در پژوهش حاضر

معادالت حاکم  از نرم افزار محاسباتی فلوئنت استفاده شده است. ،روی بال

 باشند.بعدی میپذیر و پایای سهاستوکس تراکم-، معادالت ناویربر این مدل

( density basedچگالی ) پذیری جریان، از حلگر با مبنایبا توجه به تراکم

 به صورت کوپل حل شدند. جریان به همین خاطر، معادالت استفاده شد و

برای تسخیر فیزیک  رض گردید ویدان جریان به صورت کامال آشفته فم

دور از دیواره  حاکم بر نواحی نزدیک دیواره و حل دقیق جریان در نواحی

𝑘قدرتمند  ای ودو معادله مدل توربوالنسی از به طور همزمان، − 𝜔 𝑆𝑆𝑇 

دیواره  شرط مرزی خود بال بصورت شد. استفاده سازی آشفتگیمدل برای

دررو بودن( تعریف گردید و بدلیل تقارن بال، شرط مرزی عدم لغزش و بی)

با در نظر گرفتن  با توجه به تنظیم ماخ جریان آزاد و .تقارن نیز اعمال شد

ی محاسباتی نیز همرزهای دامن ی محاسباتی،های وسیع برای شبکمحدوده

مقادیر  دند. بنابراین( انتخاب شPressure Farfield) دستدوراز نوع فشار 

 شوند.محاسبه می یاز روابط آیزنتروپیک ی این مرزهاو دمای استاتیک فشار

 درصد 1آشفتگی با شدت توربوالنسی  ها،این مرز عالوه بر این برای جریان

با توجه به شرط مرزی فشار دوردست، در روند حل  اما است. فرض شده

آل ی گاز ایدهبایستی که از معادلهمیدان جریان برای یک سیال گازی، می

ی های دمایی ترممحاسبه شود. لذا برایاستفاده  جریان برای تعیین چگالی

 شود.ی انرژی هم در حل میدان جریان دخیل میمعادله معادله، به ناچار

ی انرژی نیز به طور همزمان با معادالت ناویر استوکس عادلهم در نتیجه

برداری گام از فرموالسیون در روند حل معادالت، برای پایداری حل گردید.

از روش  ،ی شارهاو برای محاسبه ( استفاده گردیدImplicitزمانی ضمنی )

Roe-FDS حل معادالت، دقت همچنین برای باال بردن .شد گرفته کمک 

( استفاده شده است، Second Order Upwindاز روش مرتبه دو پیشرو )

در روند حل نیز  در پی داشت. هم ی محاسباتی بیشتری راکه البته هزینه

با توجه به تقارن  استفاده گردید. مقادیر فرض برای کنترلاز ضرایب پیش

 کاهش حجم محاسبات، تنها میدان جریان یک نیمه برایفیزیک مساله و 

 .اندبال کامل ارائه شده یک روی بر بدست آمده اما نتایج د،حل گردی از بال

 ی محاسباتیشبكه و ی مدلهندسه

و  54، 78گانه با زوایای پسگرایی ها، از یک بال مثلثی سهدر این بررسی

استفاده شده است.  ایی، میانی و پایانیدرجه به ترتیب در مقاطع ابتد 30

و ضخامت بال  بال، به شکل صفحه تخت مدل شده باالیی و پایینی حوسط

 بال به صورت تیز این است. نوک طول کورد بالدرصد از  5/2نیز در حدود 

 کامال ی فرار آن نیزو لبه بال ی هر سه مقطعهای حملهلبه طراحی شده و

است.  بریده شده یالبه دارای نیز انتهایی بال مثلثی همچنین تیز هستند.

 است. نشان داده شده 2در شکل  مورد مطالعه، ی مدلهندسه

 نیز بال میدان جریان روی ی جانبی بال،زاویه صفر بودن با توجه به

ی محاسبات، جویی در زمان و هزینهبرای صرفه دارای تقارن است. بنابراین

(. 4و  3ایجاد گردید )شکل از بال  نیمی بر روی محاسباتی تنها یدامنه

وجهی بوده و  شش هایحاوی المان یافته و سازمان از نوع شبکه این

ی دقیق اثرات محاسبه به منظور تولید شده است. ICEM توسط نرم افزار

بر روی سطح بال استفاده شده است  الیه مرزی یشبکه یکاز  ،جریان لزج

 این برای( +𝑦) بعد دیوارهطول بیهای عددی، که با توجه به نتایج حل

 ایمیدان جریان گردابه سازیضمنا برای شبیه است. 5/4به میزان  شبکه

اثر تقریبی  یدر محدوده بندی ریزای با شبکهناحیه ،روی بال با دقت کافی

ی مذبور شبکه به طور کلی، ی حول بال در نظر گرفته شده است.هاگردابه

های از بررسیباشد و نتایج بدست آمده سلول می میلیون 2/2 حدودا دارای

 ی محاسباتی است.عددی، مستقل از شبکه

 

 روی بال ی جریانهاالگو

بر روی  مختلف عرضی بررسی نتایج اجراهای عددی، سه مقطع به منظور

با اسامی مقطع اول، مقطع دوم و مقطع سوم  کهسطح بال مشخص گردید 

 ی بال است.کورد ریشه %90و  %75، %30 برابر نامگذاری شده و به ترتیب

توزیع فشار نسبی  ، کانتورهای توزیع عدد ماخ محلی و16تا  5های شکل

و زوایای  5/0هایی با عدد ماخ را در مقاطع مذبور و برای جریان سطح بال

ها مشخص است، همانطور که از این شکل د.ندهی مختلف نشان میحمله

ی لبه حمله را انه، یک گردابهگهر کدام از زوایای پسگرایی بال مثلثی سه

حرکت به سمت  با کنند که با افزایش زاویه حمله و همچنینتولید می

فاصله گرفته، بزرگتر شده و  بال ها از سطحی فرار بال، این گردابهلبه

های اولیه، در قسمت لکس بال، عالوه بر گردابه ضمنا گردند.تر میقوی

ها در قسمت بدلیل ادغام گردابه آیند اماهای ثانویه نیز بوجود میگردابه

 ،هم تولید شود ایثانویه و یا حتی ثالثیه یفیلت و بال انتهایی، اگر گردابه

 به راحتی قابل شناسایی نخواهد بود.

 درجه 8ی در زاویه حمله الی بهر سه گردابه ،5با توجه به شکل 

ی ی فیلت و بال، گردابهتر بودن گردابهبدلیل قویشوند اما تشکیل می

شود. در نتیجه ی فیلت کشیده شده و با آن ادغام میلکس به داخل گردابه

با حرکت  دهد.ی مکشی را از خود نشان میتوزیع فشار روی بال نیز دو قله

شوند ، قدرت آنها بیشتر شده و بزرگتر میبال ها به سمت لبه فرارگردابه

( و با فاصله گرفتن از سطح بال، تاثیر کمتری را بر روی فشار 6)شکل 

ها، ی گردابهی سرعت هسته(. اما با توجه به محدوده7سطح دارند )شکل 

 های قدرتمندی بر روی بال وجود ندارند.هنوز گردابه

تر از حالت قوی بزرگتر شده و هابه، گردادرجه 12ی در زاویه حمله

ی ی لکس باالتر از بقیه، گردابه8شوند. در مقطع دوم شکل درجه می 8

ی فیلت در زیر آن جای گرفته است. اما این قرار دارد و گردابه هاگردابه

جه به با تو اند.ها مستقل از یکدیگر نیستند و با همدیگر ادغام شدهگردابه

ی تشکیل شده در این ین بال انتهایی، گردابهمیزان زاویه پسگرایی پای

 تر است.های لکس و فیلت ضعیف( نیز از گردابهکانتور قسمت )رنگ سبز
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شود تشکیل نمی ی پرقدرتیی بال انتهایی، گردابههای بریده شدهدر لبه

های قدرتمند روی بال، جریان این ناحیه را به سمت خود زیرا گردابه

دهند. یکی را نمی دیگری ایگیری جریان گردابهی شکلکشیده و اجازه

دیگر از دالیل این موضوع، برخورد مستقیم جریان آزاد با این قسمت است 

در مقطع سوم، قدرت  گردد.که باعث شستن جریان از آن ناحیه می

یابد زیرا هنگامی که یک گردابه به سمت پایین دست ها افزایش میگردابه

ال بیشتری را به سمت خود کشیده و بزرگتر کند، سیجریان حرکت می

های لکس و های مطلوب میان گردابهکنششود. همچنین به دلیل برهممی

، 10در شکل  گردد.تر میو پهن ترحاصل قوی یفیلت و ادغام آنها، گردابه

 ها بر توزیع فشار سطح بال مشخص است.گردابهاین ی اثر محدوده

های هر سه (، طبیعتا گردابه11شکل درجه ) 16ی در زاویه حمله

های فیلت ی ماخ، گردابهشوند اما با توجه به محدودهتر میقسمت بال قوی

ی هستند، به طوری که سرعت هسته بال تر از دو قسمت دیگربسیار قوی

به دلیل  یابد.برابر سرعت جریان آزاد نیز افزایش می 2ی فیلت تا گردابه

ی فیلت است، ی بال در این حالت بسیار کمتر از گردابهاینکه قدرت گردابه

ی فیلت کشیده شده و با آن ادغام ی بال سریعا به سمت گردابهلذا گردابه

ی بال در درجه، هر سه گردابه 16ی گردد. بنابراین در زاویه حملهمی

بر روی بال تشکیل ی بسیار قوی را همدیگر آمیخته شده و یک گردابه

که بر روی سطح باالیی بال پهن شده و نیروی برآی  (13)شکل  دهندمی

(، اتفاق خاصی 12در مقطع سوم )شکل  دهد.بال را به شدت افزایش می

بال، هنگامی که جریان  یی انتهایهای بریده شدهخورد. در لبهرقم می

بال را دارد، با ی مکشی روی فشاری زیر بال قصد چرخیدن به سمت ناحیه

ی بسیار قدرتمند )که از ادغام کامل هر سه گردابه حاصل شده( یک گردابه

ش را در این شود، لذا جریان از سطح جدا شده و یک حباب جدایروبرو می

ی دهد. با جدایش جریان در این ناحیه، فشار زیر گردابهناحیه تشکیل می

ناپایدار  ردابه از سطح بال وبال هم افزایش یافته و باعث بلند شدن این گ

های تواند به علت جریاناین ناپایداری می همچنین گردد.آن می شدن

برگشتی بوجود آمده در لبه فرار نیز حاصل شود. در واقع به دلیل تیز بودن 

، تمایل به چرخیدن حول لبه فرار و فرار بال، جریان پرفشار زیر بال لبه

بال را دارد و این روند، باعث بوجود ی مکشی روی حرکت به سمت ناحیه

های برگشتی ی نامطلوب در لبه فرار بال و ایجاد جریانآمدن یک گردابه

درجه،  16ی در زاویه حمله ی بالهاتر شدن گردابهبنابراین قوی شود.می

آغاز ناپایداری میدان جریان روی بال را نیز به همراه دارد و این ناپایداری 

های عددی ها پیش برود. اما در این بررسیانفجار گردابه تواند به سمتمی

 درجه 16ی در زاویه حمله )همچون نتایج تجربی گونزالس و همکارانش(،

 .ی مشاهده نشدی انفجارپدیده گونه هیچ

 

 هامحل انفجار گردابه

ی لکس به قدری قوی شده (، گردابه16درجه )شکل  20ی در زاویه حمله

ی فیلت هم لکس را پوشانده است. در این حالت گردابهاست که کل سطح 

تر از حالت قبل است، به طوری که از همان ابتدا، سیالی که بسیار قوی

و با  ی بال انتهایی است را به سمت خود کشیدهی گردابهتشکیل دهنده

گیری از شکل فیلت پرقدرت یکند. لذا در این حالت، گردابهخود ادغام می

ی بال انتهایی های حملهجلوگیری نموده و در نتیجه فشار لبه الی بگردابه

درجه نیز  20ی در زاویه حمله ،14شکل  کانتور با توجه به یابد.افزایش می

در مقطع دوم،  شوند.ی بال کامال با همدیگر ترکیب میسه گردابههر 

ی قدرتمند چرخد، با یک گردابهجریانی که از زیر بال به روی آن می

شود. اما به دلیل اینکه در برخورد کرده و به همین خاطر از سطح جدا می

نسبتا پایینی است،  ی پسگراییانتهایی دارای زاویه مثلثی ناحیه، بالاین 

ری انرژی دارد، هنوز مقدا ی ضعیف تشکیل شده بر روی آن نیزلذا گردابه

ی کافی نیست و چسباند. اما این مقدار انرژجریان را به سطح می در نتیجه

ی بال، جدایش شود. بنابراین با افزایش زاویه حملهجریان مجددا جدا می

 هداد، در زاویدرجه در مقطع سوم رخ می 16ی زاویه حمله که برایجریان 

زاویه  دوم رشد پیدا کرد. لذا با افزایش درجه به سمت مقطع 20ی حمله

در مقطع سوم  یابد.ایش می، میزان ناپایداری میدان جریان افزی بالحمله

ی آن ی بال تغییر شکل داده و اندازهی ادغام شدهگردابه(، 15)شکل 

ی این گردابه ی ماخ، سرعت هستهکوچکتر شده است. با توجه به محدوده

های ی لبهکند. در ناحیهکاهش یافته و به سرعت جریان آزاد میل می

ناپایداری ناشی  تشکیل شده است که بریده شده یک حباب جدایش بزرگ

در واقع به دلیل جدایش جریان، گذارد. می ی بال اثراز آن بر روی گردابه

فشار این ناحیه افزایش یافته و با توجه به فشار پایین گردابه، یک جریان 

، شروع 15با توجه به شکل  کند.دم میبرگشتی ایجاد شده و گردابه را منه

ز ابتدای بال مثلثی انتهایی )مقطع دوم( است و در ها ااین ناپایداری

از  های بریده شده قرار دارند )مقطع سوم(، جریان به کلای که لبهناحیه

 16. این موضوع از شکل انجامدروی سطح جدا شده و به انفجار گردابه می

هم قابل استناد است زیرا در مقاطع انتهایی بال، گرادیان فشاری شدیدی 

ای بنابراین بر های بال است.و این مساله حاکی از انفجار گردابه وجود دارد

درجه  20ی ها در زاویه حملهگردابه گانه، متالشی شدنیک بال مثلثی سه

[( 17] مرجع درصد انتهایی بال )لبه فرار 10[( و در 17] مرجع درجه 18)

جریان، های میدان دهد که با توجه به میزان اغتشاشات و ناپایداریرخ می

روی بال  جریان ، خطوط مسیر17شکل  کند.موقعیت دقیق آن تغییر می

با توجه به این شکل نیز  دهد.درجه نشان می 20ی را در زاویه حمله

 گردد.ی اصلی بال در نزدیکی لبه فرار متالشی میمشخص است که گردابه

 

 سطح بال توزیع فشار

 [17مرجع ] سطح بال در مشاهدات تجربی های، فشار18با توجه به شکل 

، 21تا  19های شکلد. نرفتار یکسانی دارهر دو عددی،  هایو این بررسی

ی ضریب فشار بال در مقاطع اول، دوم و سوم را برای زوایای حمله نمودار

با توجه به اینکه تنها یک  ،(19در مقطع اول )شکل دهد. مختلف نشان می

روی لکس وجود دارد، لذا نمودار ضرایب فشار هم ی لبه حمله بر گردابه

با افزایش زاویه  دهند. به عبارت دیگرخود نشان میرفتار معقولی را از 

 یابد.کاهش می لکس افزایش یافته و فشار سطح آن یحمله، قدرت گردابه

مکارانش در زاویه آمده از آزمایشات گونزالس و ه همچنین دیتاهای بدست

اما در  دهند.تطابق خوبی را با نتایج عددی نشان می نیزدرجه  12ی حمله

مقاطع دوم و سوم بال، به دلیل اینکه هر سه گردابه وجود داشته و با 

همدیگر اندرکنش دارند، لذا نمودارهای ضرایب فشار نیز رفتاری کامال 

ی دقیقی را از رفتار ضرایب توان نتیجهغیرخطی دارند. بنابراین نمی

با توجه به شکل  در اثر تغییرات زاویه حمله بدست آورد. واحیاین ن فشاری

ی مکشی در نمودار ضریب قله درجه، تعداد دو 16ی تا زاویه حمله، 20

ی مستقل بر روی بال است فشار وجود دارد که حاکی از وجود دو گردابه

ی ها تنها یک قلهدرجه، بدلیل ادغام تمامی گردابه 20ی اما در زاویه حمله

ی . ضمنا نتایج عددی مقطع وسط در زاویه حملهگرددمکشی مشاهده می

(، با 21در مقطع سوم )شکل  شند.بادرجه، مشابه نتایج تجربی می 12

یابد اما درجه، فشار سطح بال کاهش می 16افزایش زاویه حمله تا مقدار 

کند. دلیل این درجه، فشار افزایش یافته و نوسان می 20ی در زاویه حمله

نتایج  درجه است. 20ی ی اصلی بال در زاویه حملهامر، انفجار گردابه

تجربی خطای کمی نسبت به آزمایشات  انمیز دارای عددی این مقطع نیز

 ها باشد.تواند ناشی از تفاوت جزئی هندسههم می مقدار کم هستند که این
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 گیرینتیجه

گانه، صوتی حول یک بال مثلثی سهدر این پژوهش، میدان جریان مادون 

به روش عددی مورد مطالعه قرار گرفت.  یی مختلفزوایای حمله برای

، ی بالکه با تغییر زاویه حمله دادند نشان هابررسیاین  حاصل از نتایج

 الگوهای مشاهده شده ضمنا کند.الگوی جریان سطح باالیی بال تغییر می

 آزمایشات تجربی طتقریبا مشابه الگوهای بدست آمده توس به روش عددی،

، با این تفاوت که به دلیل بزرگتر بودن ندبود [17] گونزالس و همکارانش

 هم بال البی غگردابه، این پژوهش یرد مطالعهخطی بال موفیلت پروفیل 

ی فیلت دارای قدرت بیشتری نسبت به گردابه ،است مربوط به فیلت که

 شد.بود و این موضوع، باعث افزایش اثرات فیلت می [17مرجع ]

ی ترین گردابهی فیلت قویهای مورد بررسی، گردابهدر تمامی حالت

ی انتهایی لکس و بال بریده شده مربوط به هایگردابه ،آنبال بود و پس از 

ی با افزایش زاویه حملهبه طور کلی های دوم و سوم قرار داشتند. در رده

تر شده و با تر و پهنگردابه از سطح بال فاصله گرفته، قوی، هر سه بال

های لکس و درجه، گردابه 8ی در زاویه حمله گردند.همدیگر ادغام می

دهند که در کنار فیلت با هم آمیخته شده و یک گردابه را تشکیل می

درجه، هر سه  16ی در زاویه حمله گیرد. امای بال انتهایی قرار میابهگرد

 دهند.ی بسیار قوی را شکل میگردابه با همدیگر ادغام شده و یک گردابه

 گشتیهای برایجاد جریان همچنین و بال با جدایش جریان از روی سطح

رود. میدان جریان بال به سمت ناپایداری میدرجه،  16ی در زاویه حمله

به کلی از روی  ی بریده شدهناحیه درجه، جریان 20ی در زاویه حمله

ی آن ی اصلی بال که از ادغام سه گردابهگردد و گردابهجدا می بال سطح

 شود.شی میلبه فرار( متالنزدیکی درصد انتهایی بال ) 10بدست آمده، در 

درجه بررسی نشدند،  20درجه و  16ین ی ببا توجه به اینکه زوایای حمله

دقیقا  است که ی میانیلهی اصلی بال در این زوایای حماحتماال گردابه لذا

گونزالس و همکارانش،  جامع به نتایجبا توجه  گردد ودم میدر لبه فرار منه

ی باالتر در زوایای حمله دهد.یاین اتفاق رخ م درجه 18 یحمله زاویه در

های بال با همدیگر ادغام شده و بسیار درجه، به دلیل اینکه گردابه 16از 

[( 17رود که نیروی برآی بال )همانند مرجع ]شوند، لذا انتظار میقوی می

ی مورد بررسی در این پژوهش به طور کلی، هندسه به شدت افزایش یابد.

 هم بودند و به همین دلیل هم نتایج هر دو[ مشابه 17و مدل رفرنس ]

لت خطی ی فی.  تفاوت این دو هندسه تنها در اندازهتحقیق شبیه هم شدند

و تر بوده ی این پژوهش قویای هندسههبود و به همین خاطر، گردابهبال 

 کنند.یی بال ایجاد میباال سطح بر روی را هم ترینسبتا پایین توزیع فشار
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