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بر اساس روش تئوری  جت خروجی موتور قرار گرفته تحت تاثیرتحلیل دو بعدی بال هواپیمایی که 

 توسعه داده شده جت فلپ

 3سعید شفیعی ،2علیرضا سروش ،1نوذر اکبری

 ستاری، دانشکده هوافضا، تهران، ایراندانشگاه علوم و فنون هوایی شهید  -1

 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، دانشکده هوافضا، تهران، ایران -2

 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، دانشکده هوافضا، تهران، ایران -3

 

 
 

 چكیده 

در این تحقیق قرارگیری خروجی جت موتور برروی سطح باالیی بال و اثرات 

. گیردمیمفیدی که بر کارایی آئرودینامیکی یک بال دارد، مورد بررسی قرار 

در وضعیت ذکر شده، به دلیل هدایت جت خروجی و افت فشارهایی که 

ی از نیروی رانش به طور مستقیم برا توانمی، شودمیروی سطح ایجاد 

تقویت نیروی برآ استفاده کرد. تمرکز این تحقیقات انجام شده، فراهم کردن 

 . روشباشدمییک روش مفید برای طراحی مقدماتی بال این نوع هواپیماها، 

دو بعدی انجام شده در این تحقیق ، با استفاده از معادالت جریان تراکم 

و برای در  باشدمیفالپ، -ناپذیر و غیر لزج به همراه معادالت تئوری جت

نظر گرفتن اثرات لزجت و افزایش دقت روش، از روابط توزیع فشار روی 

سطح و روابط تجربی استفاده شده است. این روابط به معادالت جت فلپ 

مرتبط شده است. در نهایت یک کد کامپیوتری با زبان برنامه نویسی مطلب 

 بین روش ایمقایسهدر ادامه برای بررسی دقت این روش،  نوشته شده است.

دو بعدی ایجاد شده با اطالعات تجربی روی یک مقطع ایرفویل 

NACA0025  درجه انجام شده است. نتایج  15تا  -5در زوایای حمله

که روش دو بعدی ایجاد شده، مطابقت خوبی با  دهدمیبدست آمده نشان 

 .اطالعات تجربی دارد

تئوری  -طراحی آیرودینامیکی -دمش موتور روی سطح  های کلیدی:واژه
 .  نیروهای آیرودینامیکی -توزیع فشار در سطح -فالپ-جت

 

 مقدمه  -1

تولید نیروی برآی زیاد، دمش جت روی سطح است؛ در  هاییکی از گزینه

و جت خروجی موتور، متصل  اندگرفتهاین وضعیت، موتورها به روی بال قرار 

و جت پس از عبور از روی سطح  باشدمیآیرودینامیکی بال  به سطح باالیی

فاده د با استتوانمی. به این ترتیب، رانش جت کندمیبال، لبه فرار را ترک 

پروازی  هایتونل باد و تست هایاز انحنای لبه فرار هدایت شود. آزمایش

 که این هواپیماها قابلیت تولید حداکثر  دهندمینشان 

 دکترای مهندسی هوافضا -1

، 16109160100،  هوافضادانشجوی کارشناسی مهندسی  -2

a.r_soroush@yahoo.com )نویسنده مخاطب( 

 هوافضادانشجوی کارشناسی مهندسی  -3

 

                                                 
1. Speed Agile 

بیشتری نیز مانند  های. این هواپیماها مزیت]3[ ]2[ ]1[برآ را دارند

یک  1شکل. ]4[جلوگیری از انتشار صدای موتور در نزدیکی زمین دارند

. هدف از تحقیق انجام شده، تهیه دهدمینمونه از این نوع هواپیماها را نشان 

ی هایر بالکارایی د بینیپیشیک روش سریع و با پیچیدگی نسبتا کم برای 

. این روش دقت گیردمیاست که دمش جت موتور روی سطح آنها انجام 

دارای  ؛ همچنیندهدمیمناسبی را برای مراحل مقدماتی طراحی نشان 

 هایسرعت باال و استفاده آسان است و برای بکارگیری در اکثر پیکربندی

 .باشدمیدارای دمش جت موتور روی سطح، مناسب 

 
 .]5[از هواپیمای دارای دمش جت به روی سطح بال اینمونه -1شكل

 

باید توجه داشت که هواپیماهای دارای تکنولوژی دمش جت موتور روی 

سطح بال، امروزه در کشورهای مختلف از جمله در ایران، به کار گرفته 

لذا الزم است که در مورد نسل جدید هواپیماهای با موتور روی بال  شوندمی

 1ابکچبررسی، هواپیمای تحقیقات کاملی انجام گیرد. یکی از موارد در دست 

 که شرکت بوئینگ در برنامه بررسی و تولید این هواپیما، از باشدمی

ین . در اکندمیآزمایشگاه تحقیقاتی نیروی هوایی ایاالت متحده استفاده 

برنامه از دمش روی سطح به عنوان مکانیزم اولیه به منظور تولید برآی 

نظر گرفته  . هواپیمای مذکور برای حمل و نقل نظامی، درشودمیاستفاده 

  شده است.

بر اساس یک بررسی کلی در مقاالت موجود، راجع به دمش جت موتور روی 

فالپ برای برآورد -که تئوری جت شودمیسطح و برآ با قدرت زیاد، مشخص 

اثرات دمش جت، کافی نیست؛ با این حال، مطالعات منتشر شده توسط 

مقدار  بینیپیشد در توانمی  2فالپ جتئوریت که دهدمینشان  ]9[هوق

برآ و گشتاور با توجه به تغییر در هندسه یا حالت پروازی مفید واقع شود. 

که  رودمیانتظار  تایید شده، ]8[و الن ]0[همانطور که توسط هوق، گاینر

2. Jet-Flap Theory 
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فالپ به تنهایی مجموع مقادیر برآ و گشتاور را بطور تقریبی  -تئوری جت

مناسب نیست و دقت آن شدیدا  برآورد کند. اما این تئوری برای محاسبه پسا

لذا در این تحقیق محاسبات پسا از طریقه دیگری انجام گرفته  یابدمیکاهش 

 شده است. 

 نیبیپیششده توسط جت، اگر توزیع فشار  روی سطح برای نواحی خیس 

از تئوری خط جریان  توانمی؛ لذا شوندمیشود، مجموع نیروها بهتر برآورد 

برای محاسبه توزیع فشار استفاده کرد، در این تئوری با استفاده از  3مدور

تلفات لزجی و همچنین اثرات مفید تعامل  توانمییک سری روابط تجربی 

را تقریب زد. اساس تجزیه و تحلیل جریان جت خروجی با سیال باال دست 

فالپ، برای حالت غیر لزج و تئوری ایرفویل نازک است و این -تئوری جت

این دلیل روش مطرح  ؛ بهگیردنمیتئوری، جریان جت روی سطح را در نظر 

شده، باید تقریبی برای فشارهای سطحی به وجود آمده روی سطح منحنی 

رای ب هاراه تریندقیق، در نظر بگیرد. یکی از شودمیکه توسط جت خیس 

انجام این کار، بررسی کامل جریان جت دیواری روی سطح محدب در حضور 

که این کار به روش تقریبی  باشدمیمیدان جریان غیر یکنواخت خارجی 

انجام شده است. با توجه به اینکه میدان جریان، خطوط  ]6[توسط رابرتز

، این فرضیه کندمیایط مرزی روی سطح مدور را ارضا جریان مدور دارد و شر

که خطوط جریان مدور چسبیده و نزدیک به سطح  شودمیدر نظر گرفته 

گفت  وانتمیبا تئوری پتانسیل  قابل مدلسازی هستند. با کمی دقت و تامل 

د با گردابه جریان پتانسیل توانمیکه کاهش سرعت در الیه بیرونی جت، 

 .(2مدل شود شکل)

 
 پروفیل سرعت جت دیواری به همراه جریان خارجی و سطح مدور -2شكل

 

 مدل سازی دو بعدی برای دمش جت در سطح  -2

همانطور که اشاره شد راجع به دمش جت روی سطح در حالت عمومی، 

دارای دمش جت  هایفالپ برای پیکربندی-که تئوری جت شودمیروشن 

. چون پسا توسط این تئوری قابل محاسبه ]11[روی سطح، کافی نیست

افزایش نیروی برآ  توانمی "فالپ-جت"نیست. با این حال، با توسعه روش 

و گشتاور ناشی از تغییر در هندسه لبه فرار یا حالت پروازی، را با دقت 

دیگر مقدار پسا را محاسبه نمود.  هایروشباالتری پیشگویی نمود و توسط 

که تئوری خالص  رودمیشده در این تحقیق انتظار  مطابق مطالعات انجام

فالپ بدون توسعه آن مجموع مقادیر برآ و گشتاور را کمتر از -جت

، برآورد کند؛ این مساله به این دلیل است که این تئوری، تعامل هابینیپیش

. اگر گیردنمیبین بال و جت و ماهیت لزجی عمومی جریان جت را، در نظر 

بتوان فشارهای سطح برای نواحی اصطالحا خیس شده توسط جت، را به 

هتر تخمین ند بسیار بتوانمیآیرودینامیکی  هایکنیم، نیرو بینیپیشطریقی 

توسط تئوری خط جریان  زده شوند همانطور که قبال اشاره شد اینکار

                                                 
3. Circular Streamline Theory 

4. Jet-Flap Theory 

زجت تلفات ل. عالوه بر این، روابط تجربی به منظور تقریب شودمیمدورانجام 

و تعامالت جریان جت خروجی با جریان باالدست، در این تحقیق بکار گرفته 

  .شودمی

 
 .هامدل ایرفویل همراه با دمش جت و نمایش نیرو -3شكل

 

س فالپ شروع کرده و سپ-بنابراین با بررسی لبه فرار ایرفویل و تئوری جت

به وجود آمده را با تئوری خط جریان مدور  هایسطح باالیی ایرفویل و فشار

نشان دهنده ایرفویل مدل شده همراه با  3. شکلدهیممیمورد بررسی قرار 

 . باشدمیجت و نیروهای به وجود آمده 
 فالپ-تئوری جت -2-1

انجام داده،  ]11[اشاره به تحقیق غیرلزجی که اسپنس 4فالپ-تئوری جت

گذرنده از یک ایرفویل  5دارد. کار اصلی او برای جریان تراکم ناپذیر و غیر لزج

دو بعدی نازک بود که بطور آرام تحت تاثیر با یک جت خروجی نازک از لبه 

. این مساله بعدا گسترش یافت و شامل مواردی شد که گرفتمیفرار، قرار 

به طور مماسی به جریان وارد  در آن جت در طول یک فلپ انحراف یافته،

و همین مساله برای مواردی همراه با خمیدگی مقطعی نیز توسط  شودمی

مورد بررسی قرار گرفته است. در اینجا تنها به نتایج معادالت  ]11[دیویس

فالپ و آنالیز ما در -. ازآنجایی که معادالت مربوط به تئوری جتپردازیممی

اله خطی است، راه حل کلی آن با بر هم نهی مورد لبه فرار ایرفویل یک مس

. در نهایت ضریب برآی موضعی با توجه با شودمیتک تک اثرات نشان داده 

 :آیدمیبدست  1تئوری جت فلپ به فرم معادله

(1 
 

𝐶𝑙 = 2𝜋𝛼 + 4𝜋𝐵𝑜𝛼 + 2(𝜒 + sin 𝜒 + 2𝜋𝐷𝑜)𝛿𝑓

+ 4𝜋𝛾(1 + 𝐶𝑜) 

، 𝜒خمیدگی ایرفویل و   γزاویه انحراف فالپ،  δfزاویه حمله،  αکه در آن 

 :شودمیپارامتر فالپ است و به شکل زیر تعریف 

(2 

 

χ = 2sin−1(√𝐸𝑜)  

 𝐵𝑜 و 𝐶𝑜ضرایب  نسبت وتر فالپ به وتر موضعی ایرفویل است و 𝐸 ترم

بترتیب ضرایب فوریه و توابعی تجربی از ضریب دمش هستند. در ادامه، 

 متناسب برای این ضرایب، ارائه شده است: هایمنحنی

(3 
𝐵𝑜 = 0.0917𝐶µ

1
2⁄

+ 0.088𝐶µ + 0.0041𝐶µ

3
2⁄
  

 
𝐶𝑜 = 0.06𝐶µ

1
2⁄

+ 0.4499𝐶µ − 0.0922𝐶µ

3
2⁄
  

بوده و  )ضریب دمش موضعی( 𝐶µتوابعی پیچیده از  𝐶𝑜و  𝐷𝑜 هایضریب

 :شوندمیبه شکل زیر تعریف 

(4) 

 

𝐷𝑜 = 𝐴𝑜 +
−1.931𝐸

1
4⁄

4𝜋
(𝐶µ

(−0.9621𝐸2+0.5785𝐸+0.1639)
)  

5. Inviscid Flow 
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 که در آن:

(5) 

 
𝐴𝑜 = 0.2817𝐶µ

1
2⁄

+ 0.0259𝐶µ + 0.0124𝐶µ

3
2⁄

  

 (6)  
 

𝐶µ =
𝑚𝑉𝑒𝑥𝑖𝑡

𝑞∞𝑐
 

، اهبه طور مشابه ضریب گشتاور ، نیز مجددا با استفاده از بر هم نهی حل

. فرم عمومی معادله گشتاور حول لبه حمله به شکل زیر شودمیحاصل 

 است:

(7) 

 

𝐶𝑚,𝑙𝑒 = (−
1

2
𝜋 + 𝐸𝑜) 𝛼 − (

1

2
𝜒 + 𝑠𝑖𝑛(𝜒) +

1

4
𝑠𝑖𝑛(2𝜒)) 𝛿𝑓 + 𝐺𝑜𝛿𝑓  

مجددا تابعی از ضریب   𝐸𝑜و  𝐺𝑜که در آن منحنی مقدار مناسب برای 

 . باشدمیدمش 

(8) 
𝐸𝑜 = −0.3057𝐶µ

1
2⁄

− 0.2466𝐶µ + 0.0406𝐶µ

3
2⁄
 

𝐺𝑜 = −0.3318𝐶µ

1
2⁄

− 1.0332𝐶µ + 0.0842𝐶µ

3
2⁄
 

دوبعدی همراه با دمش روی  فالپ برای یک بال-در این مرحله تئوری جت

کامل شده است؛ اما این روابط  بر پایه  ،8تا  1سطح، با استفاده از  معادالت 

تئوری ایرفویل نازک دو بعدی بنا نهاده شده است و با فرض جریان غیر لزج 

  کند یبینپیشد نیروی پسایی را توانمیبدست آمده است. لذا این تئوری ن

توسعه  با اینبنابر. دهدمییز کمتر از مقدار واقعی نشان و مقدار نیروی برا را ن

بعدی این پژوهش ارائه شده است دقت  هایمدل جت فلپ که در قسمت

. باید توجه داشت که تمام معادالت قبلی یابدمیاین کار پژوهشی افزایش 

 .شودمیکالسیک ساده  هایوقتی که دمشی در کار نباشد، به شکل فرمول

 خط جریان مدور در یک ایرفویل دوبعدیتئوری  -2-2

در این تحقیق تئوری جت فلپ ارتقاء داده شده بطوری که قادر شود نیروی 

درگ را نیز محاسبه کند. این کار در این تحقیق نوآوری آن نیز محسوب 

 . شودمی

سطحی به وجود آمده روی  هایبرای این منظور ابتدا تقریبی برای فشار

. ودشمیدر نظر گرفته  شودمیجت اصطالحا خیس سطح منحنی که توسط 

با توجه به اینکه میدان جریان، خطوط جریان مدور دارد و شرایط مرزی 

که خطوط  گیریممی، این فرضیه را در نظر کندمیروی سطح مدور را ارضا 

جریان مدور چسبیده و نزدیک به سطح، با تئوری پتانسیل قابل نشان داده 

گفت که کاهش سرعت در الیه  توانمیدقت و تامل  شدن هستند. با کمی

د با گردابه جریان پتانسیل مدل شود. تصویر نشان داده توانمیبیرونی جت، 

خطوط جریان پتانسیل و میدان سرعت به وجود آمده از  4شده در شکل 

. خطوط جریان مدور هم مرکز، شرط عدم دهدمیرا نشان  اینقطهگردابه 

 .کنندمینفوذ به روی سطح مدور را ارضا 

 
 اینقطهخطوط جریان و پروفیل سرعت ایجاد شده توسط گردابه  -4شكل

 

سرعت جریان جت و رفتار آن را تغییر  هایحضور جریان خارجی، پروفیل

. برای مدل کردن جت در هر ایستگاه سطحی معین، همانطور که دهدمی

نمایش داده شده، یک پتانسیل سرعت یکنواخت به منظور  5در شکل

 .شودمی، در نظر گرفته اینقطههمراهی با گردابه 
 

 
طرحی از پروفیل سرعت جت همراه با یک جریان خارجی -5شكل  

 

 باشدیمبا توجه به اینکه سرعت، متناسب با معکوس فاصله شعاعی از گردابه 

 رابطه مناسبی برای سرعت بصورت زیر یافت: توانمیلذا 

(6) 

 
𝑉 = 𝑈𝑒(𝑥) −

Г𝑃𝑉

2𝜋𝑟
 

سرعت یکنواخت از تئوری پتانسیل و جمله دوم سرعت  𝑈𝑒(𝑥) که در آن

شعاع  rو  اینقطهگردش گردابه  Г𝑃𝑉و در آن، باشدمی اینقطهبرای گردابه 

معادله برنولی برای جریان تراکم ناپذیر  . با توجه بهباشدمیمورد نظر گردابه 

چگالی جریان جت  𝜌𝑗𝑒𝑡فشار استاتیکی و   pفشار کل،   𝑝0که در آن 

 .باشدمی

(11) 

 
𝑝0 − 𝑝 =

1

2
𝜌𝑗𝑒𝑡𝑉2  

، معادله  rو مشتق گیری نسبت به  11در معادله  6با جای گذاری معادله 

 .شودمیایجاد  11

(11) 

 

𝑑𝑝

𝑑𝑟
= 𝜌𝑗𝑒𝑡 (

Г𝑃𝑉
2

4𝜋2𝑟3 −
Г𝑃𝑉𝑈𝑒

2𝜋𝑟2 ) 

؛ دباشمییک معادله دیفرانسیل معمولی و قابل انتگرال گیری  11 فرمول

و برای  𝑝𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐)فشار روی سطح دیواره( تا  𝑝𝑤بنابراین برای فشار از 

r  ازR  تاR+t   گیری انجام داده و در انتگرال، 5نشان داده شده در شکل

 .شودمیحاصل  12نهایت معادله 

(12) 

 

𝑝𝑤 − 𝑝𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐 =
𝜌𝑗𝑒𝑡Г𝑃𝑉

2

2(4𝜋2)
(

1

(𝑅 + 𝑡)2 −
1

𝑅2)

−
𝜌𝑗𝑒𝑡Г𝑃𝑉𝑈𝑒

2𝜋
(

1

𝑅 + 𝑡
−

1

𝑅
) 

نامیده شود  nVexitسرعت حداکثر جت در شرایط میانگین روی منحنی 

اسکالری از مرتبه یک و فاکتوری آزمایشی است و بایستی به  nکه در آن 

طریقی با میدان فشار خارجی مرتبط شود. با استفاده از تعریف قدرت گردابه  

ГPV  برایVexit به جای  12، در معادلهr  ،Rref  بیانگر را قرار داده که

و این شعاع را با توجه  افتدمیشعاعی است که حداکثر سرعت در آن اتفاق 

یعنی نصف ضخامت جت در نظر گرفته  t/2به مشاهدات تجربی  برابر 

 . ]12[شودمی

سپس معادله را برای حصول اختالف فشار در سمت چپ بازنویسی کرده و  

 بدست خواهد آمد. 13بنابراین معادله 
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(13) 

Δ𝑝 = (𝑝𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐 − 𝑝∞) +
𝜌𝑗𝑒𝑡

2
𝑅𝑟𝑒𝑓

2 (𝑈𝑒 −

𝑛𝑉𝑒𝑥𝑖𝑡)2 (
1

(𝑅+𝑡)2 −
1

𝑅2) − 𝜌𝑗𝑒𝑡𝑅𝑟𝑒𝑓𝑈𝑒(𝑈𝑒 −

𝑛𝑉𝑒𝑥𝑖𝑡) (
1

𝑅+𝑡
−

1

𝑅
)                 (3-21) 

 هایبر اساس فعالیت n. باشدمیفشار استاتیکی جریان آزاد  ∞pکه در آن 

 . شودمیدر نظر گرفته  14و به شکل معادله  آیدمیتجربی بدست 

(44                         )                                   n = 1.0 + (
α(deg)

100
) +

(
δf(deg)

500
) 

n و به رفتار جت و شرایط جریان آزاد  شودمی، فاکتور شتاب جت نیز نامیده

که شرایط خروجی جت به منظور در نظر گرفتن  شودمیوابسته است و باعث 

جریان خارجی، در مقدار متوسط کمی تنظیم شود. برای یک پیکربندی 

 ،کندمیدارای دمش جت در سطح که در محدوده عملیاتی معمولی فعالیت 

 .]12[باشدمی 45/1تا  1این فاکتور دارای مقادیری در حدود 

، باید توابع پیوسته برای هااین فشاربرای محاسبه نیروهای به وجود آمده از 

بخش کوچک که  Nهندسه سطح در نظر گرفته شود و یا سطح، بایستی به 

، گسسته سازی شود.  با توجه به اینکه در شودمیدر آنها فشار ثابت فرض 

تر ددوم مفی د تغییر کند، گزینهتوانمیمرحله ارزیابی اولیه، هندسه سطح 

نشان داده شده است. فشاری که   9روش در شکلخواهد بود. طرحی از این 

، به شعاع محلی انحنا مرتبط است؛ برای شودمیروی یک سطح معین ایجاد 

محاسبات یک سطح منحنی، یک شعاع انحنا و طبیعتا یک اختالف فشار 

وجود دارد و این اختالف فشارها با گسسته سازی سطح، دارای زوایای 

. اشندبمیشده به ضریب آئرودینامیکی  مختلفی برای حصول مقدار اضافه

 ها، حالتی کلی داشته و بیانگر تغییر فشار 9طرح نشان داده شده در شکل

 . باشدمیروی سطح منحنی در یک مورد واقعی 

     
    

.کوچک هایطرحی از سطح گسسته سازی شده به بخش -6شكل  
 

 با هم مساوی است. 9نشان داده شده در شکل  هایهر کدام از قسمت

که در شکل نشان داده  باشدمیجهت نیروی فشاری، بردار عمود برسطح 

 شده است. 

 رابطه زیر را نوشت: توانمیبرای هر قسمت 

 

(15) 
 

Ni = sin θi i + cos θi j 

 .باشدمیها بصورت زیر برای هرکدام از پنل yو  x نیروها درجهات

(19) 
 

fx,i = pisi sin θi ،fy,i = pisi cos θi 

 :باشندمیمجموع کل ضریب نیروی پسا  و برا بصورت زیر 

 

                                                 
6. Prandtl-Schlichting 

(10) 
 

ΔCd = (
1

q∞c
) ∑ pisi sin(θi + α)

N

i=1
 

 (18) 
 

ΔCl = (
1

q∞c
) ∑ pisi cos(θi + α)

N

i=1
 

 (16) 
 

ΔCm,0.25c =
1

q∞c2
∑ pisi(ym,i sin(θi + α)

N

i=1

− (xm,i − 0.25c) cos(θi + α)) 

 
 تعیین پسا و در یک ایرفویل دوبعدی-2-3

برای ایر فویل دوبعدی مادون صوت نیروی پسای اصطکاک پوستی و پسای 

فشاری وجود دارند؛ پسای فشاری در یک ایرفویل معموال، در اثر جریان جدا 

که معموال وقتی که از دمش استفاده  شودمیشده از سطح بال حاصل 

ها مقدارش ، به واسطه جلوگیری از جدایش جریان در این نوع بالشودمی

 د به عنوان پساتوانمی. یک نیروی فشاری از جت وجود دارد که باشدمیم ک

عمل کند. مولفه باقی مانده، اصطکاک پوستی است که در روشی استاندارد 

 توانیمبا استفاده از رهیافت فاکتورهای شکلی همراه با اطالعات تجربی، آنرا 

وسط تخمین زد. در مورد دمش جت روی سطح، بخش خیس شده سطح ت

جت، ضریب اصطکاک پوستی متفاوتی دارد؛ ضریب پسای اصطکاکی به 

 : باشدمیشکل زیر 

(02        )                                                      𝐶𝑑 = (𝐶𝐹,𝑓𝑠 (
𝑆𝑓𝑠

𝑆𝑟𝑒𝑓
) +

𝐶𝐹,𝑗𝑒𝑡 (
𝑆𝑗𝑒𝑡

𝑆𝑟𝑒𝑓
)) 𝐹𝐹 

نشان دهنده  "jet"نشان دهنده جریان عادی و  "fs"که در آن زیرنویس

 نمایشگر فاکتور شکل FFو ضریب  باشدمیسطح در معرض  خروجی جت 

بیانگر مولفه طولی از سطح ایرفویل در  Sref.  باشدمیایرفویل مورد نظر، 

-به وسیله فرمول پرانتل 𝐶𝐹. ضرایب اصطکاک پوستی باشدمیباال و پایین 

 :شوندمیتعیین  9شیلیختینگ

(04     )                                                                                          𝐶𝐹 =

0.455

(𝑙𝑜𝑔10(𝑅𝑒𝑐))2.58 
 𝐹𝐹  شودمیفاکتور شکل استفاده شده است و به صورت زیر تعریف: 

(00     )                                                       𝐹𝐹 = 1 + 1.8 (𝑡
𝑐⁄ ) +

50 (𝑡
𝑐⁄ )

4
 

 
 معادالت نهایی برای ایرفویل دو بعدی -2-4

در انتها با ترکیب نتایج بدست آمده برای یک ایرفویل دو بعدی، معادالت 

؛ این معادالت به شودمیمجموع برای دمش جت روی سطح ارائه 

نازل، هندسه سطح و شرایط  هایشرایط خروجی جت، پارامتر هایمشخصه

ی برای ضرایب برآ، پسا و گشتاور هایجریان آزاد ارتباط  دارند و تقریب

 . کنندمیموضعی، فراهم 

( به شکل زیر تعیین 1( و )18ضریب برآی دو بعدی از ترکیب معادالت )

 :شودمی

(02 ) Cl = (1 + ηent)( (2πα + 4πBoα + 2(χ + sin χ +

( 2πDo)δf +4πγ(1 + Co) ) + (
1

q∞c
) ∑ pisi cos(θi + α)N

i=1  )   

؛ وابستگی تابعی به شکل زیر اندقبال تعریف شده هاکه در آن تمام کمیت

 وجود دارد:
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(04   )                                                                                             Cl =

f(α, γ, E, δf, Cµ, Rec, Rejet,  (هندسه نازل

به ترتیب اعداد رینولدز جریان آزاد و جریان جت  𝑅𝑒𝑗𝑒𝑡و  𝑅𝑒𝑐که در آن 

 هستند.

( حاصل 16و ) (0ضریب گشتاور دو بعدی بر اساس ترکیب معادالت )

. باید توجه داشت که در این معادله، گشتاور مثبت ساعتگرد در نظر شودمی

 گرفته شده است.

(05) 

Cm,0.25c = ( 
1

4
Cl,JetFlap + (−

1

2
π + Eo) α − ( 

1

2
χ

+ sin(χ) +
1

4
sin(2χ) )δf + Goδf )

+
1

q∞c2
∑ pisi(ym,i sin(θi + α)

N

i=1

− (xm,i − 0.25c) cos(θi + α)) 

 این معادله نیز وابستگی تابعی مشابه با ضریب برآ دارد.

 شودمی( معین 10( و )21ضریب پسای دو بعدی توسط ترکیب معادالت )
(06) 

𝐶𝑑 = (𝐶𝐹,𝑓𝑠 (
𝑆𝑓𝑠

𝑆𝑟𝑒𝑓
) + 𝐶𝐹,𝑗𝑒𝑡 (

𝑆𝑗𝑒𝑡

𝑆𝑟𝑒𝑓
)) 𝐹𝐹

+ (𝜁 ((
1

𝑞∞𝑐
) ∑ 𝑝𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑖 + 𝛼)

𝑁

𝑖=1
)) 

ر پسای فاکتو. باشدمیبیانگر فاکتور آزمایشی پسای فشاری  ζ، 29در معادله 

د آن توانمیفشاری صرفا کسری از پسای فشاری است که مکش لبه حمله ن

را خنثی کند؛ به این معنا که بیشتر پسای فشاری ناشی از جت، توسط 

کتور که فا ماندمیباقی و کسر کوچکی از آن  شودمیمکش لبه حمله خنثی 

. این فاکتور دارای رابطه ]4[کندمیپسای فشاری آن مقدار کوچک را تعیین 

 .باشدمیو تابعی از ضریب دمش  باشدمی 20تجربی معادله 

(07          )                                                      ζ = (−0.06875 𝐶µ) +

0.9875 

؛ اما باشدیموابستگی تابعی برای ضریب پسا شبیه به ضرایب برآ و گشتاور 

𝑡شامل وابستگی به ضخامت ایرفویل نیز است)  𝑐⁄ .)  با توجه به معادالت

بدست آمده در این قسمت یک کد کامپیوتری به زبان برنامه نویسی مطلب 

جام مورد نیاز ان هاینوشته شده است و با استفاده از کد  نوشته شده تحلیل

 گرفته شده است.

 

 شرح آزمایشات تجربی -3

برای یک ایرفویل دوبعدی جهت اعتبار سنجی در این کار  آزمایشات تجربی

تحقیقی مورد استفاده قرار گرفته شده است که توسط آقایان پرینس و ژیون 

. در این آزمایشات، یک ایرفویل متقارن و اصالح ]4[ ]3[منتشر شده است

همراه با نازل قرار گرفته روی قسمت عقبی سطح، به کار گرفته شده شده 

دو بعدی برای  هایاست؛ هدف اصلی این کار تهیه اطالعات نیروها و گشتاور

یک سیستم بال بصورت جریان دوبعدی بوده است؛ در این فعالیت، یک بال 

مقیاس کوچک ساخته شده که از هوای فشرده خروجی روی قسمت عقبی 

                                                 
7. Pressure Tap 

8. Quadrature 

ن ؛ این محققاکندمیمشی برای شبیه سازی جریان موتور، استفاده سطح د

، مدل 0؛ شکل کردندمیاز مقاطع ناکا اصالح شده و متقارن استفاده 

. باشدمی NACA0025که به شکل پایه، ایرفویل  دهدمیآزمایشی را نشان 

لبه فرار انحراف یافته  هایالزم به ذکر است که آیتم آزمایشی، شامل فالپ

نیست؛ ولی با این حال، همانطور که در مطالب مربوط به مدلسازی مشاهده 

.  روش ایجاد باشدمی، هدف ما ارزیابی اولیه دمش جت روی سطح شودمی

با انحنای متفاوت از  هایشده دو بعدی، قابلیت در نظر گرفتن اثرات فالپ

در این کار تجربی استفاده  هاچند که این فالپسطح را دارد؛ هر 

و در پیرامون  اندگرفتهدر میانه عرض بال قرار  0فشار هایازه گیراند.اندنشده

؛ با توجه به عرض اندحد فواصل مقطع ایرفویل به شکل کامل جا داده شده

با  هاازه گیریاند .باشدمی m19/1مورد بحث که حدودا  هایکم مدل

اطمینان از اینکه جریان به حد کافی در این محل دو بعدیست، انجام شده 

نیرو و  هایازه گیریاند برای به دست آوردن 8کوادراچر هایاست. از سنسور

گشتاور از اطالعات فشار، استفاده شده است. آزمایشات در شرایط استاندارد 

، ضخامت جت m251/1ازه اندسطح دریا انجام شده است. وتر ایرفویل به

و سرعت جریان آزاد  mm5/46و شعاع انحنا  mm5/19ازه اندخروجی به

m/s11 باشدمی . 

                           

 
 .]15[مقطع بال استفاده شده در آزمایشات  -7شكل

 

 نتایج-4

ای برای ، برنامه6به عنوان بخشی از کار حاضر، با استفاده از نرم افزار متلب

 هایمربوطه نوشته شده است. با توجه به اینکه نقطه قوت طراحی محاسبات

، این ضریب، اهمیت بسیاری باشدمیدمش جت موتور در سطح، ضریب برآ 

ضریب برآی موضعی با نتایج تجربی  هاینشان دهنده مقایسه 8دارد. شکل 

. همانطور باشدمیدرجه   -5تا  1در محدوده ضریب دمش از زاویه حمله  

با افزایش ضریب دمش مقدار ضریب برا  باشدمینمودار مشخص  که در

 باشدمی. در هنگامی که زاویه حمله صفر کندمیافزایش قابل توجه ای پیدا 

دقت محاسبات انجام شده بسیار باال است و نتایج تجربی با نتایج تحلیلی 

حمله منفی دقت محاسبات  . اما در زوایایباشندمیکامال بر روی هم منطیق 

البته در ضرایب دمش کم اختالف آزمایشات تجربی با  یابدمیکاهش 

ولی در ضرایب دمش باال اختالف شدیدا  باشدمیمحاسبات تحلیلی کم 

 .   یابدمیافزایش 

نتایج مقایسه روش فعلی با اطالعات تجربی در محدوده زوایای حمله و 

روش محاسباتی انجام شده در این  که دهدمیضرایب دمش مختلف، نشان 

 کار پژوهشی دارای دقت مناسبی است.

9. MATLAB 
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ضریب برآی موضعی با نتایج تجربی در  هاینشان دهنده مقایسه 6شکل 

. همانطور که باشدمیدرجه  15تا  11محدوده ضریب دمش از زاویه حمله  

با افزایش ضریب دمش مقدار ضریب برا  باشدمیدر نمودار کامال مشخص 

. همانطور که مشخص است این روش کندمیزایش قابل توجه ای پیدا اف

تحلیلی برای زوایای حمله منفی و زوایای حمله خیلی بزرگ با کاهش دقت 

اما در زوایای حمله کم دقت بسیار مناسبی دارد. رنج عملیاتی  باشدمیمواجه 

 . باشدمینیز معموال در همین زوایای حمله کم 

دارای دمش جت موتور در سطح،  هایپیکربندیبا توجه به اینکه 

خواهند داشت، ضریب گشتاور  20بزرگی را رو به پایین دماغه هایگشتاور

گشتاور حول یک چهارم وتر  یهامقایسه 11نیز اهمیت باالیی دارد. شکل 

 دهدمیدرجه نشان  11و  1را به ترتیب برای زاویه حمله 

.                                         

 

 0و  -5تغییرات ضریب برآ با ضریب دمش برای زوایای حمله  -8شكل

 درجه.

    

 15و   10تغییرات ضریب برآ با ضریب دمش برای زوایای حمله  -9شكل

 درجه.

کامال مشخص است این نمودار رابطه بین ضریب  11همانطور که در شکل  

برا به ضریب گشتاور را بیان نموده است. در این نمودار کامال مشخص است 

 که در زوایای حمله باال دقت محاسبات بیشتر شده است. 

ده ش هنیز که ارتباط ضریب برا با ضریب گشتاور نشان داد 11در نمودار 

اسباتی حدر زوایای حمله باال تقریبا دقت روش م 11است همانند شکل 

 .    باشدمیمناسب تر از زوایای جمله پایین 

                                                 
10. Nose-Down 

  
 درجه. 10و  0تغییرات گشتاور با ضریب برآ برای زوایای حمله  -10شكل

                                                     

 
 درجه. 15و  5ضریب برآ برای زوایای حمله  تغییرات گشتاور با -11شكل

. 

 نتیجه گیری -5

کارایی دمش جت موتور  بینیپیشدر مقاله حاضر، یک روش تحلیلی برای 

در سطح بال هواپیما برای استفاده در مراحل طراحی اولیه ارائه شد؛ همانطور 

های دوبعدی که دمش روی که مالحظه شد این کار تحقیقی برای ایرفویل

استفاده از روابط تجربی به همراه کار تحلیلی باعث . باشدمیسطح بال دارند، 

. روش فعلی شودمیارتقای دقت و صحت کار پیش رو برای ارزیابی اولیه 

استفاده دمش جت موتور در دارای  هاییک ابزار مفید برای طراحی هواپیما

 نتایج گرفته شده به شرح زیر است:ای از . خالصهباشدمی، کنندمی

  جت باعث بهبود توزیع فشار پایه و گردش پیرامون حضور

  .شودمیایرفویل 

  در محاسبات تحلیلی ضریب گشتاور با افزایش ضریب برا برای

زوایای حمله باال دارای دقت بهتری نسبت به زوایای حمله پایین 

 است.

  زوایای حمله کم میزان دقت محاسبات در تعیین ضریب برا در

تقریبا مناسب بود ولی در زوایای حمله باال با تقریبی از خطا 

  مواجه شد.

 آزمایشی شتاب جت،  هایاستفاده از روابط تجربی و فاکتور

فشاری، موجب ارتقای دقت و صحت روش تعامالت جت و پسای 

 .شوندمی
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  ضریب دمش با ضرایب آئرودینامیکی رابطه غیر خطی دارد و در

یک زاویه حمله ثابت با افزایش ضریب دمش، برآ، پسا و گشتاور 

 .یابدمیافزایش 
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