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

 یک ایرفویل نوسانی واماندگی دینامیکیمدلسازی توربوالنس 

 ساختار گردابه های حول جسم و شدت توربوالنس بررسیبا 

 3، حمید احمدوند 2، غالمرضا عبدی زاده  محمد مهدی جعفری

 اشتر، تهران، لویزان، خیابان شعبانلو دانشگاه صنعتی مالک -3و2و1

 چکیده 
در  NACA0012جریان حول ایرفویل  مقاله موجود به بررسی ساختاردر 

 .پرداخته شده استبه صورت عددی      حالت نوسانی و در عدد رینولدز
  k-ω SSTو  Spalart Allmarasدر تحلیل عددی از دو مدل توربوالنسی 

از دقت باالتری برای  k-ω SSTده شده است که مشاهده شد مدل ااستف

همچنین مشاهده شد که . تحلیل و نمایش گردابه ها برخوردار است

ایرفویل های نوسانی به دلیل وجود گردابه های کم فشاری که از لبه حمله 
تشکیل می شوند در معرض پدیده ی استال دینامیکی قرار دارند و این 

دیگر در حرکت رو  از سوی. پدیده با افزایش دامنه نوسان تشدید می شود

به پایین ایرفویل نیز گردابه ثانویه ای تشکیل می شود که موجب افزایش 

ربوالنس میزان شدت تو ضمناً. ناگهانی زاویه حمله پس از استال می شود
و با افزایش شدت توربوالنس، استال  بودهثر نیز در استال دینامیکی مؤ

بر حسب زاویه حمله نیز دینامیکی به تعویق افتاده و نمودار های لیفت 

. شکلی پایدار تر و مالیم تر به خود می گیرد

-شدت توربوالنسی-استال دینامیکی-ایرفویل نوسانی :كلیدی واژه های
 k-ω SSTمدل -دامنه نوسان

 مقدمه
یکی از مسائل مهم و کاربردی موجود در علوم آیرودینامیکی، تحلیل 
جریان ناپایا حول اجسام متحرک از جمله ایرفویل ها، بال های محدود و 

در میان این مباحث، . دیگر اجسام متحرک دارای جریان خارجی می باشد

مبحث ایرفویل های نوسانی بسیار حائظ اهمیت می باشد چرا که در عمل، 

اری از این ایرفویل ها دارای نوسانات نسبتا ریز و سریعی می باشند که بسی
شود که ممکن است منجر به پیدایش پدیده های گوناگون آیرودینامیکی 

تحلیل و بررسی این گونه  .ثیر زیادی بگذارددر ضرایب لیفت و درگ آن تأ

در نتیجه تحلیل عددی . ورت تجربی امری هزینه بر می باشداجسام به ص

بخصوص امروزه که به واسطه . ثر باشدمؤاین گونه مسائل می تواند بسیار 
ی پیشرفت نسبی در مباحث جریان آشفته، نتایج حاصل از حل عددی به 

 .نتایج تجربی نزدیک تر شده است

در میان همه حالت های حرکت های نوسانی ایرفویل، یکی از مهمترین    

می باشد که در واقع در این  آن  ویل، حرکت پیچشیحرکتهای یک ایرف
یا محور عمود بر مقطعی هم راستا با  yنوع حرکت، ایرفویل حول محور 

در این نوع حرکت، ضرایب برآ و پسا نیز . نوسان دورانی انجام می دهد ،وتر

 مهندسی هوافضا استادیار 1
مهندسی هوافضا کارشناسی ارشد 2
مهندسی هوافضا کارشناسی ارشد 3

4
 Pitching Motion 

در مبحث . اهمیت می باشد زنوسانی خواهند بود که این خود بسیار حائ

به پارامترهای مهمی از  رفتار جریان حول ایرفویلپیچشی، ایرفویل نوسانی 
دامنه نوسانات، فرکانس نوسانات، زاویه حمله متوسط و هندسه  قبیل

در  .و همچنین به طور ویژه ای به عدد رینولدز و ماخ بستگی داردایرفویل 

گفته می   که به آن گردابه ی لبه ی حمله گردابهچنین ایرفویلی، یک 

و در نزدیکی دیواره به سمت لبه فرار  در لبه حمله گسترش می یابد شود
رشد کرده و منجر به افزایش  گردابهبه تبع آن، این . حرکت می کند

هنگامی که این . ضخامت الیه ی مرزی و درنتیجه جدایش جریان می شود

وامانده شده و یک  حباب در لبه ی حمله جاری می شود جریان کامالً

. القا می کند لیفت و افزایش ناگهانی ضریب درگ انی در ضریباتالف ناگه
از لبه حمله به جسم  با کاهش این موارد القا شده، جریان در نهایت مجدداً

 . متصل می شود

مهمترین نتایجی که در بررسی حرکت پیچشی ایرفویل ها  یکی از   

. می باشد  دینامیکی استالبدست می آید، شناخت و بررسی بهتر پدیده 
این پدیده یک سری شرایط غیرتعادلی قوی توربوالنسی را در جریان به 

میزان وجود می آورد که سبب می شود تولید انرژی جنبشی توربوالنسی با 

یکی از موارد نمود استال دینامیکی  .[1] اتالف انرژی جریان برابر نباشد

واقع این پدیده  در. در پره ی توربین های بادی با محور عمودی می باشد
توربین در نسبت سرعت های پایین تأثیر زیادی در عملکرد نوک پره های 

ثیرات خود منجر به لرزش، سرو صدا و کاهش میزان قدرت دارد که این تأ

در ایرفویل های نوسانی  استال دینامیکی عموماً. خروجی توربین می شود

رد و شتری داحرکت پیچشی انجام می دهند نمود بی ،به سرعتای که 
. خیر در استال روی بال ها به کار می رودخود این پدیده برای توصیف تأ

این پدیده می تواند به طور قابل مالحظه ای مهمتر از استال استاتیکی 

با تولید یک نیروی لیفت بزرگ در یک بازه ی زمانی کوچک  باشد و عموماً

 .[2]همراه است
اشین ها، پره های کمپرسور موتور استال دینامیکی همچنین در توربوم  

و حتی در بال  های روتور هلیکوپتر ها جت، جنگنده های با مانور باال و پره

برای اولین بار آقای کرامر به ویژگی های . حشرات نیز رخ می دهد

دینامیکی مرتبط با استال دینامیکی که در تغییرات نوسانی سریع ایرفویل 
ن پدیده برای اولین بار در انجمن هلیکوپتر اهمیت ای. ها رخ میداد پی برد

در واقع زمانی که مهندسان طراح . مشاهده شد 1 16سواران در سال 

هلیکوپتر مشاهده کردند که یک نیروی لیفت اضافه در هنگام چرخش 

 .روتور وجود دارد

5
 Leading Edge Vortex (LEV)

6
 Dynamic Stall 
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ار مرحله اصلی جریام متصل، توسعه هیند استال دینامیکی به چفرآ   

LEV جاری شدن گردابه ثانویه پس از استال و اتصال مجدد ، پیدایش و

آزمایش های متعدد نشان می دهد که . تقسیم بندی می شود جریان
میدان جریان برای یک استال دینامیکی قوی، توسط شکل گیری اولیه، 

  روی قسمت کم فشار  رشد، انتقال و فروریزش یک گردابه ی بزرگ

نتشر شده به میزان کمتری به در مقاالت م .ایرفویل مشخص می شود

از سوی دیگر . بررسی این پدیده از روی ساختار جریان پرداخته شده است
یکی از پارامترهای مهم در کاهش اثرات استال دینامیکی، شدت 

 .می باشد که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است  6توربوالنسی

توان به مقاله آقای  می مرتبط با این بحثدر بین مقاالت منتشر شده  

 که یک مقاله ی تجربی و آزمایشگاهی در زمینه نموداشاره  11برتون
به   211در سال  11همچنین آقای تیسانگ .[3] می باشد ایرفویل نوسانی

روی استال دینامیکی  ، یک سری آزمایشات تجربیکمک اندازه گیری نیرو

در سال  12اکبریاز سوی دیگر آقای    [4] ایرفویل نوسانی انجام داد

یک سری مطالعات و تحقیقات عددی   13با استفاده از روش گردابه 2113
استال دینامیکی  را روی یک ایرفویل نوسانی پیچشی در جهت بررسی

بعنوان معرفی دیگر مقاالت در زمینه مدلسازی عددی  .[5] انجام داد

 2112در سال    1ایرفویل های نوسانی می توان به تحقیقات آقای هاس

حول یک  CFDاین مقاله، نتایج بدست آمده از حل عددی یا . اشاره کرد
ایرفویل پیچشی نوسانی در رینولدزهای باال با آزمایشات تجربی آقای برتون 

 .[6] مقایسه نموده است  1و آقای پیزیالی
 

 معادالت حاكم
 ج، تراکم پذیر و ناپایا می باشدتوجه به اینکه جریان دو بعدی، لز با

معادالت نویر استوکس با رینولدز متوسط در مختصات دوبعدی به صورت 

 :[7] زیر بیان می گردد

 

(1 )                                        
 

(2)                                           
 

(3)                                  
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 Suction Side 
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13
 Vortex Method 

14
 B.Hasse 

15
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( )                                    
 

( )                                          
 

( )                                     

 

بردارهای شار جابجایی برای    و    متغیر وابسته و  wکه در این روابط، 
. جابجایی برای جریان لزج می باشد ، شار   و    جریان غیر لزج و 

انرژی، مجموع انرژی داخلی و انرژی جنبشی بر در معادله ی همچنین 

واحد جرم و تنشهای برشی و عمودی بدون بعد، با بکارگیری تئوری 

 .[8] استوکس بدست می آیند
 

 مدلهای توربوالنسی
و  Spalart Allmarasمدل  کار رفته در این نوشتار،های توربوالنسی بمدل  

k-ω SST  از نوع می باشد که این مدلهاEVM شامل این نوع،  هستند که

و البته با توجه به نوع بحث  نیز می شودεk- ،k-ε RNG ، k-ωمدل های 
دقیقتر بوده و  EVMمدل نسبت به دیگر مدل های روش  مد نظر این دو

همچنین در ادامه . از سوی دیگر گردابه ها را نیز بهتر نمایش می دهند

 k-ω SST در نهایت مدلدر بین این دو مدل نیز مشاهده خواهد شد که 

جواب دیگر برای تحلیل نهایی انتخاب شده است چرا که نسبت به مدل 
استاندارد، انرژی جنبشی  k-εدر روش  .های دقیقتری را ارائه می دهد

است که به شکل زیر تعریف  εو نرخ اتالف انرژی توربوالنس  kتوربوالنس 

 :[7] می شوند
 

( )                                 
 

( )               

 
نرخ اتالف مخصوص می باشد که  k-ω ، ωدر روش دو معادله ای   

 :بصورت تقریبی با رابطه زیر تعریف می شود
 

 (11)                                              
 

 k-ωروش  .می باشد k-ω SSTو   k-ωدو روش  شاملخود  این روش

این روش در . توابع میرا به دیواره نزدیک شود می تواند بدون استفاده از

جریانات الیه مرزی همراه با گرادیان فشار، دقیق و پرقدرت است و در 
این روش در جریانهای گذرا . است دربحوزه هوافضا و توربو ماشین پرکار

معادالت . امکان تخمین ناحیه گذرا را دارد( هم آرام و هم توربوالنس)

 :به صورت زیر می باشند  حاکم در این روش
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(11)              
 

(12)        
 

 

 :که در این رابطه 

(13)                                        
 

طوالنی تر و در  نسبتاً k-εحل معادالت در این روش نسبت به روش    

می تواند در حد واسطی  k-ω SSTروش . اقع با هزینه بیشتر می باشدو

  k-ωکه نزدیک دیواره را به خوبی تخمین می زند و روش k-εبین روش 
 .که خارج آن را تخمین می زند عمل کند

یک مدل تک معادله ایست که در  Spalart Allmarasمدل توربوالنسی    

. آن ارتباط بین لزجت گردابه ای و انرژی سینتیک جریان را بیان می کند

در روش تک معادله ای مشکل اصلی مشخص کردن اندازه طول اختالط 
به . می باشد زیرا برای هر نوع جریان اندازه طول اختالط متفاوت می باشد

مدل های دو معادله ای ارائه  این ترتیب مدل های کامل تری تحت عنوان

. این مدل برای حل های تقریبی بسیار سریع عمل می کند. شدند

همچنین به عنوان یک حدس اولیه ی خوب برای مدل های آشفته 
عادالت این مدل را م .[9] پیشرفته تر می توان از این مدل استفاده نمود

 .مشاهده نمود [1]می توان در پیوست موجود در مرجع 
 

 لید شبکه و شرایط مرزیتو
 سلولهای با شبکه سه از آئرودینامیکی، ضرایب بر نوسان تأثیر بررسی برای

 ورودی و آزاد مرزهای از ایرفویل مرکز فاصله .است استفاده شده متفاوت

 وتر طول برابر 11 پایین و باال از و می باشد 21 خروجی مرز از و 11برابر 

 مرزهای و ورودی مرز در جریان سرعت .(1شکل)شده است  گرفته نظر در

برابر فشار  نیز خروجی مرز در فشار مقدار .است متر بر ثانیه 1/  آزاد

 رینولدز عدد. است پاسکال 11132جریان آزاد می باشد که مقدار آن 

 111111جریان با احتساب مقدار وتر ایرفویل به عنوان بعد مکانی، برابر 

یک  .دو قسمت تشکیل شده است شبکه بندی حول ایرفویل از .است
 ناحیهی دایره ای شکل می باشد که نوسان ایرفویل در این ناحیه قسمت 

ک می انجام می شود و در نتیجه سلولهای موجود در این شبکه متحر

گر بخش خارج از این قسمت دایروی می باشد که همان دی قسمتباشند، 

دینامیکی و بی همچنین شبکه از نوع  (2 شکل)مرز دوردست است 
 .سازمان می باشد

نصب ایرفویل که همان زاویه حمله شروع حرکت می باشد، برابر  زاویه   

برای بررسی حساسیت شبکه نسبت به حل، از سه . درجه می باشد 12

در شبکه درشت تعداد . شبکه ی ریز و متوسط و درشت استفاده شده است
نقطه انتخاب  211ط و ریز نقطه، و در شبکه متوس 1 1نقاط روی ایرفویل 

با . می توان مشاهده نمود (1)جدول دیگر جزییات را در . شده است

سلول ،       مقایسه ی این سه شبکه، مشاهده شد که در شبکه دارای 

سلول، تغییر   6131مقادیر ضرایب درگ، نسبت به شبکه ی درای 
، نسبت سلول      از سوی دیگر شبکه ی دارای . چندانی نداشته است

در  .(3شکل) به این دو شبکه دارای مقادیر درگ متفاوت تری می باشد

نتیجه شبکه ی متوسط که تعداد سلول های کمتری را نیز دارا می باشد، 

مطلوب    الزم به ذکر است که . شده استبه عنوان شبکه اصلی انتخاب 

 .می باشد 3/1شبکه ها 

 
مشخصات شبکه های مورد بررسی - جدول   

 مشخصات شبکه تعدادگره شبکه

 الیه مرزی 

تعداد گره 

 روی ایرفویل
 

تعداد   

 الیه

فاصله اولین 

 سلول

نرخ 

 رشد

  

1        2 1111  /1 1/1 1 1  

2        2 1111  /1 1/1 211  

3 6131   2 1111  /1 1/1 211  

 

برای بررسی حساسیت حل به گام زمانی نیز، از سه گام زمانی متفاوت 

روی بهترین شبکه ی انتخاب شده در بررسی حساسیت شبکه استفاده 
 .می باشند  12/1و  11/1و  1/ 11این گامهای زمانی برابر . شده است

با زاویه حمله طی یک دوره نوسان ایرفویل با فرکانس  مقادیر ضریب برآ   

با . نتایج آن آورده شده است ( )شکل بررسی شد که در  1/  1کاهشی 

و 1/ 11شکل، می توان گفت که نتایج مربوط به گام زمانی  این بهتوجه 
بسیار به هم نزدیک می باشند که با توجه به این اختالف اندک گام  11/1

 .شده استانتخاب  11/1زمانی بیشتر یعنی 
 

 اعتبار سنجی حل عددی
برای بررسی اعتبار روش حل انجام شده در این نوشتار، از مقاله ی آقای 

این در  .[3] که یک مقاله تجربی می باشد استفاده شده استبرتون 

با  NACA0012نوشتار و نیز در مقاله ی آقای برتون، از ایرفویل 

 ( )و ( ) هایشکلاستفاده شده است که نتایج آن در  (2)جدول مشخصات 
 .آورده شده است

 

  [3] برتون و همکاران های فیزیکی نمونه مورد آزمایشپارامتر -2جدول
 (2002)برتون و همکاران  تجربی

  11 (برحسب طول ایرفویل)عدد رینولدز 

 درجه12 زاویه نصب ایرفویل

 درجه   دامنه نوسان

 1/  1 فرکانس نوسان          

 

 بحث و بررسی نتایج
در  NACA0012ایرفویل  ساختار جریان حول در مطالعه حاضر به بررسی

حالت نوسانی پرداخته شده است که در نهایت منجر به مشاهده نحوه تاثیر 
LEV بر  و تغییر دامنه نوسان ثیر شدت توربوالنسیبر استال دینامیکی و تأ

 .شده استاین پدیده 

 :نوسان ایرفویل به صورت زیر می باشد  معادالت
 

                                    (1 )                           

 

ω = 2                                    (1 )  

، فرکانس f ، دامنه نوسان،  ، زاویه نصب ایرفویل،    که در این رابطه 
 .کاهشی است

 k-ω SSTیر این مطالعه مدل های توربوالنسدهمانطور که گفته شد،    

spalart allmaras شکل با توجه به . برای بررسی به کار گرفته شده است

فلوئنت، مورد مقایسه ستفاده از نرم افزار انتایج حاصل از حل عددی با  ( )

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 k-ω مدلو همانطور که از نمودار ها مشاهده می شود، دقت قرار گرفته 

SST یشتر می باشد و به آزمایشات تجربی نزدیک تر استبمدل دیگر  از.  

 

 تغییر دامنه نوسانبررسی اثرات 

همانطور که در مقدمه نیز اشاره شد، یکی از عوامل تاثیر گذار در استال 
دینامیکی و همینطور در ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل، تغییرات دامنه می 

این نمودار برای . می توان مشاهده نمود(  )باشد که تاثیر آن را در شکل 

مشاهده می شود  .درجه رسم شده است  1 و 11و   سه حالت دامنه ی 

لیفت افزایش یافته و از  ضریبکه با افزایش دامنه نوسان، مقدار ماکزیمم 
در واقع با افزایش دامنه، . سوی دیگر مینیمم آن نیز کمتر شده است

 ضریبزیرا میزان افت و خیز . استال دینامیکی قوی تری را شاهد هستیم

هر چند که زاویه . منه های کم می باشددامقدارش در بیشتر از  لیفت

برای ضریب درگ نیز می توان گفت  .استال نیز به تبع آن بیشتر شده است
که اوال این تغییر دامنه در مقدار مینیمم آن تاثیر چندانی نداشته است اما 

نیز مشاهده می شود که با افزایش دامنه فرکانس، ماکزیمم ضریب درگ 

 .افزایش یافته است
 

 تغییر شدت توربوالنسبررسی اثرات 
همانگونه که گفته شد، استال دینامیکی به عواملی چون هندسه، دامنه 

نوسان، فرکانس و زاویه حمله متوسط یا همان زاویه نصب که همه از 

اما مواردی از ساختار . تبط استعوامل مربوط به خود ایرفویل می باشد مر

آنها شدت  و مهمتر از جریان ماخ یان شامل عدد رینولدز و عددجر
شدت  .ثیر زیادی در بررسی استال دینامیکی داردأتوربوالنس جریان نیز ت

توربوالنس اثر مهمی در پایداری نمودار های ضریب لیفت پیش بینی شده 

توسط حل عددی دارد و با افزایش این پارامتر، نمودار بدست آمده هموار 

، مشاهده خواهد شد که با افزایش توجه شود( 6)اگر به شکل  .تر می شود
میزان شدت توربوالنس، استال دینامیکی به تعویق افتاده است، یعنی 

هنگامی که مقدار شدت . استال در زوایای حمله بیشتری اتفاق افتاده است

و  بوده مشهود می یابد، تغییرات کامالً افزایش 1/1به  1/ 1توربوالنس از 

به  1/1اما در تغییر این پارامتر از . ی شودزیادی در زاویه استال ایجاد م
شود  که به همان میزان افزوده شده، تغییرات چندانی مشاهده نمی 2/1

با نکته دیگر اینکه  .چند که اینجا نیز افزایش زاویه استال وجود دارد هر

 .افزایش این پارامتر، نمودار بدست آمده نیز هموار تر شده است

 

 بررسی ساختار جریان
در این قسمت به بررسی ساختار میدان جریان حول ایرفویل با استفاده از 

پرداخته شده  k-ω SSTبا مدل  1/1درجه و شدت توربوالنس   1دامنه 

حامل یک موج کم  LEVپذیرفته شده است که  این موضوع عموماً. است

فشار می باشد که نیروی لیفت قابل مالحظه ای را در زاوایای حمله باال تا 
از سوی دیگر . زمانی که گردابه به انتهای ایرفویل برسد تولید می کند

است که باعث تغییرات شدید در ضریب لیفت و درگ می  LEVفروریزش 

ک سیکل نوسانی، در ی  1همچنین در فاز حرکت روبه پایین ایرفویل. شود

اغلب یک گردابه ثانویه عالوه بر گردابه لبه حمله ایجاد می شود که ضریب 
ثیر این گردابه ثانویه أت. لیفت را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد

  شکل های )را می توان در منحنی ضریب لیفت بر حسب زاویه ی حمله 

یک قله ی مینیمم دار پس ثیر به صورت أدر واقع این ت. مشاهده کرد( 6و 

در  باال به پاییناگر به ترتیب از می باشد LEVاز قلّه ی ایجاد شده توسط 
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 Downstroke 

در که  دقت شود، مشاهده می شودبه نمودار های موجود  (11)شکل 

زوایای حمله کم، هیچ گونه گردابه ای بر روی حرکت رو به باال و  حالت

و حرکت ایرفویل به  ی حملهو با افزایش زاویه  ایرفویل تشکیل نشده است
سمت باال، به تدریج حباب کوچکی در لبه حمله درحال شکل گیری می 

باشد که با افزایش زاویه حمله، کم کم رشد کرده و یک گردابه بزرگتر 

این گردابه با توجه به کانتور رسم شده، ناحیه ای کم . تشکیل می شود

تهای ایرفویل می باشد فشار می باشد که در حال رشد و حرکت به سمت ان
باال و  در یک زاویه ی نسبتاً. که در قسمت های قبل نیز بدان اشاره شد

مجزا به ناگاه گردابه ی بزرگ از سطح ایرفویل جدا شده و گردابه های 

این موج . کوچک دیگری در قسمت های مختلف ایرفویل تشکیل می شود

پس از آن مشاهده کم فشار در این قسمت باعث استال دینامیکی شده و 
می شود که گردابه ی کوچکی در انتهای ایرفویل در حال رشد می باشد 

پس از به انتها رسیدن دامنه و شروع . که همان گردابه ثانویه می باشد

باعث افزایش ناگهانی ضریب  حرکت روبه پایین، همین گردابه ی ثانویه

جریان به  نیز مجدداًدر نهایت . هم به آن اشاره شد لیفت می شود که قبالً
از بین میروند تا در تناوب  سطح ایرفویل متصل شده و گردابه ها نیز کامالً

 .همین سیکل تکرار شود بعدی مجدداً
 

 نتیجه گیری
همانطور که مشاهده شد، تحلیل عددی این نوع میدان جریان توانست با 

 شدهبه مقادیر تجربی بسیار نزدیک  k-ω SSTاستفاده از مدل توربوالنسی 

که با  گردیدهمچنین مشاهده . دوگردابه ها نیز به خوبی نمایان شو 

افزایش دامنه نوسانات که از جمله خواص مربوط به مرجع نوسان ایرفویل 

و همچنین با افزایش شدت  همی باشد، شدت استال دینامیکی افزایش یافت
نمودار های مربوط به ضریب  ه ویق افتادتوربوالنسی نیز زاویه استال به تعو

از سوی دیگر . ه استلیفت بر حسب زاویه ی حمله نیز پایدار تر شد

مشاهده شد که عامل اصلی پدیده ی استال دینامیکی و در نتیجه تغییرات 

در  ناگهانی ضرایب آیرودینامیکی تشکیل یک سری گردابه های کم فشار
ت انتهای ایرفویل و در نتیجه جدایش و حرکت این گردابه به سم لبه حمله

 .می باشدآن از سطح ایرفویل 
 

 شکل ها

 
 مرزها و موقعیت مکانی ایرفویل در دامنه ی حل میدان جریان  - شکل 

 

 
 شبکه بندی حول ایرفویل به همراه الیه مرزی -2شکل 
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از نمای دور و   نمودار حساسیت شبکه نسبت به تعداد سلول ها -3شکل 

 نزدیک

 

 

 
 حساسیت شبکه نسبت به گام زمانی از نمای دور و نزدیک -4شکل 

 

 
 نمودار اعتبارسنجی ضریب لیفت بر حسب زاویه حمله -5شکل 

 

 
 هنمودار اعتبارسنجی ضریب درگ بر حسب زاویه حمل -6شکل 

 

 
 بر حسب زاویه حمله  نمودار ضریب لیفت -7شکل 

 k-ω SSTو  spalart allmarasمدل های برای مقایسه 
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نمودار ضریب لیفت و درگ برحسب زاویه حمله در دامنه نوسان  -8شکل 

 های متفاوت
 

 
نمودار ضریب لیفت برحسب زاویه حمله در شدت توربوالنس  -9شکل 

 های مختلف

 

 

 
9.55 degree upstroke 

 

 
15.2 degree upstroke 

 

 
20.3 degree upstroke 

 

 
24.3 upstroke 

 

 
27 degree Upstroke 

 

 
26.8 degree downstroke 

 

 
26.2 degree downstroke 

 

 
 25 degree downstroke 

 

 
21.4 degree downstroke 
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16.4 degree downstroke 

 

 
10.8 degree downstroke 

 

 
5.42 degree downstroke 

 

 
0.93 degree downstroke 

 

 
-1.93 degree downstroke 

 

 

 
-2.4 degree upstroke 

 

 
-1.4 degree upstroke 

 

 
2.02 degree upstroke 

 

 
6.42 degree upstroke 

 

 
9.55 degree upstroke 

 

 در یک دوره تناوب كانتورهای فشار به همراه خطوط جریان -0 شکل 
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