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چکیده
 ایی. در یک مانور کالسیک مورد بررسیی ریرار فرفتیه اسیتSC-0410 در تحقیق حاضر رفتار آیرودینامیکی و زمان تأخیر ایرفویل فوقبحرانی
 در ای تحقییق اثیرا فرکیانس کیاه یافتیه و مید.حرکت شامل نوسان پیچشی سپس تورف نافهانی و در ادامه حرکت پایی رونده میباشد
 حرکیت نوسیانی پیچشیی حیول.متر مربع انجام فرفت1/0 ×1/0  ای آزمایشا در تونل باد مدار بسته زیرصو با مقطع.زمان تورف بررسی شد
 تولیید شیده و زاوییه حملیه متوسیط و دامنیه1 /03  تا1/01 محور ربع وتر توسط دستگاه نوسانساز سینوسی در محدوده فرکانس کاه یافته
 ایی زاوییه. درجیه انتخیا شیده اسیت5  تورف در محدوده باالرونده ایرفویل صور فرفته و زاویه تورف. ثابت در نظر فرفته شده است،نوسان
 مییدان جرییان بالفاصیله بیه، ایست نافهانی و حرکت پایی رونده، بعد از حرکت باالرونده. کمتر از زاویه واماندفی استاتیکی ایرفویل است،تورف
 بر میدان جریان حول ایرفوییل بیهطیور کامیل،وضعیت استاتیکی نخواهد رسید و زمانی طول خواهد کشید تا تغییرا ایجاد شده در سه مرحله
 اما مد زمیان توریف. بسیار تأثیر فذار است، فرکانس کاه یافته بر زمان تأخیر، نتایج نشان داد.فذشته و بال به شرایط پایدار اولیه دست یابد
 زمیان، با افزای فرکانس کاه یافته، بدلیل افزای استهالک انرژی در فرکانسهای باال. ندارد،تأثیر محسوسی بر زمان تأخیر اندازهفیری شده
 اثیر. حلقه هیسترسیس تشکیل میدهند، رابل ذکر است نمودار ضرائب آیرودینامیکی بر حسب زاویه حمله در جریان ناپایا.تأخیر کمتر میشود
.هیسترسیس ایجاد شده در نتیجه اختالف فاز بی حرکت بال و میدان جریان است

 ایرفویل فوق بحرانی، ضریب برآ، حلقه هیسترسیس، فرکانس کاه یافته:واژههای کلیدی

Experimental Investigation of Suddenly Stop of Supercritical Airfoil
SC-0410 between Pitching Motion
Zahra Eslami Haghighat*

Abstract
In this research, the aerodynamic behavior and the time lag of supercritical airfoil SC-0410 undergoing a
classic maneuver were investigated. This maneuver consists of pitch-up motion, pause and then pitchdown motion. In this research, the effect of reduced frequency and stop duration were investigated. The
experiments were conducted in a subsonic close return wind tunnel with test section dimensions of 0.8
m×0.8 m. A pitching motion was produced by oscillation system about the quarter cord axis at reduced
frequency of 0.01 to 0.12. In this study, both the mean angle of attack and oscillation domain were
constant. The stop occurs between the upstroke motions. The stop angle of 5 degrees, was smaller than
the static stall angle. Immediately after upstroke motion, suddenly stop and down stroke motion, the flow
field is not achieved the static condition and the time lasts that the changes of 3 stages pass the flow field
about airfoil and gain to initial steady state condition. The results show that reduced frequency was major
parameter on the time lag. While the measured time lag was not sensitive to the pause duration. By
increasing the reduced frequency, the time lag decreases because of large amount of energy dissipation at
high frequencies. It was worth to point that the aerodynamic coefficient diagram verses angle of attack
forms the hysteresis loop at unsteady stream. The hysteresis loop is the result of phase difference between
the motion and the flow field.
Key words: Reduced frequency, Hysteresis loop, Lift coefficient, Supercritical airfoil
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مقدمه
در ای تحقیق به بررسی اثرا فرکیانس کیاه یافتیه بیر
توزیع فشار ،ضریب برآ و زمان تأخیر بال با مقطیع فیوقبحرانیی
پرداخته شده است .بال در حال نوسیان سینوسیی در مورعییت
باالرونده نافهان متورف شده و سپس به حالت اول باز میفردد.
ای حرکت در تغییر جهت نافهانی پیرواز مشیاهده مییشیود و
پایداری و کنترل هواپیمیا در ایی حالیت بسییار حیائز اهمییت
میباشد.
بدلیل ذا پیچیده و تغییرا سریع زمانی جرییان ناپاییا،
بسیاری از تحقیقا تئوری و تجربی دهههای اخیر ،بیه بررسیی
مکانیزم میدان جریان ناپایا اختصاص داده شیده اسیت .هرچنید
روشهییای مختلییف عییددی و تحلیلیی تییاکنون توانسییتهانیید تییا
حدودی عملکرد وسیایل پرنیده را در جرییانهیای ناپاییا میورد
بررسی ررار دهند ،ولی باید توجیه داشیت کیه ایی روشهیا در
حالت کلی رادر به تخمی ضرائب آیرودینامیکی در حالت ناپاییا
نبوده و نمیتوانند جریان ناپایا روی وسائل پرنده را بطور کامیل
و دریق مدلسازی نمایند.
در جریان ناپایا بدلیل متغیر بودن میدان جریان بیا زمیان،
پدیدههای ایجاد شده روی جسم بسیار پیچیدهتر از حالت دائیم
میشوند ،جریان با حرکت نوسانی جسم ،هم فاز نبوده و با ییک
اختالف فاز نسبت به حرکت نوسانی اتفاق میافتد .مطالعا بیر
روی جریان ناپایا حول ایرفویل ،به منظور تیالش بیرای برطیرف
کردن یا کاه دادن اثیرا نیامطلوبی ماننید فالتیر ،بافرینی،،
واماندفی دینامیکی که سبب القای اثیرا منفیی بیر بارفیذاری
آیرودینامیکی میفردند ،صور فرفتیه اسیت .در ایی رسیمت
مهمتری نتایج بدست آمده توسیط محققیی در زمینیه اثیرا
پارامترهای مختلف بر میدان جریان ناپاییا بررسیی شیده اسیت.
اساسیتری تحقیقا برای فرمولبنیدی جرییان تیراکم ناپیذیر
ناپایا در دامنه فرکانسی و دامنه زمانی توسیط تئودرسیان ] [0و
وانکارم -سیرز ] [3انجیام فردیید .عیالوه بیر کارهیای تئیوری،
آزمای های تجربی فراوانی نیز در جریان غیردائم حول ایرفویل
انجام شده است که اکثر تحقیقا حرکت پیچشیی ،مربیو بیه
ایرفوییلهییای  NACA0015, NACA0012و صییفحه تخییت
میباشد.
از جملییه کارهییای تجربییی بییر ایرفویییل نوسییانی توسییط
مییککروسییکی و همکییاران بییر روی ایرفویییلNACA0012
صور فرفت ] ،[0آزمیای بیر روی ایرفوییل در حیال نوسیان
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پیچشی حول ربع وتر و در شرایط عدد رینولیدز  3/5میلییون و
عدد ماخ  1/10در فرکانسها و دامنههای مختلف صور فرفت.
جهت داده برداری از سییم داغ و ترانسدیوسیرهای فشیاری بیر
روی سطح ایرفویل استفاده کردند.
آزمای هایی برای مقایسه رفتار جریان در دو نوع حرکیت
نوسییانی پیچشیی و انتقییالی توسییط کارتییا صییور فرفییت ].[0
پیچ ایرفویل حول نقطه ربع وتر و متغیرهای اعمالی آزمای ،
زاوی یه حملییه متوسییط ،دامنییه حرکییت ،سییرعت جری یان آزاد و
فرکانس نوسان بود .فشار آیرودینامیکی غییردائم بیا اسیتفاده از
ترانسدیوسرهای فشاری در طول وتر اندازه فییری شید و بیرای
محاسبه نیروی برآ وفشتاورهای پیچشی ،انتگرالفییری عیددی
از توزیع فشار صور فرفت .با انجام آزمای ها در محدودههای
مختلف متغیرهیای اعمیالی ،اخیتالف زییادی بیی پاسیخهیای
آیرودینامیکی دو نیوع حرکیت مشیاهده شید .دلییل تفیاو در
توزیع فشار جریان حول ایرفویل در دو نوع حرکت ،اخیتالف در
شیوه بهم ریختگی جریان میباشد .در شرایط یکسان و در ییک
زاویه حمله نییروی عمیودی حرکیت انتقیالی بیشیتر از نییروی
معییادل آن در حرکییت پیچش یی اسییت .همچن یی حلقییههییای
هیسترسیس مربو به تغییرا نیروی عمودی نسبت به زاوییه
حمله در حرکت انتقالی شیب تندتری نسبت به حالیت پییچ
معادل دارد.
هربتز ] [5برای اولی بیار ،حرکیت توریف نافهیانی حیی
نوسییان و سییپس برفشییت بییه حالییت ابتییدایی را معرفیی کییرد.
مشخصا دینامیکی ای حرکت ،افزای سریع زاویه حملیه ،بیا
حرکت پیچ به زاویه 01درجه ،سپس  3تیا  0ثانییه توریف و در
ادامه ،برفشت سریع به پرواز عادی است.
اریکسون و ردین ،از دیگر افرادی بودنید کیه بیه بررسیی
اثرا مختلف جریان ناپایا حول ایرفویل پرداختنید] ،[6در ایی
تحقی یق نشییان داده شیید کییه در نوسییان ایرفوی یل در محییدوده
فرکانس و دامنههای متوسط ،تغییر فرادیان فشار خارج از الییه
مرزی ایرفویل با زمان بر افزای ضریب بیرآی میاکزیمم میؤثر
است .جریان حرکت پیچشی و انتقالی رفتیاری متفیاو از هیم
دارند .و همچنیی مقیدار ضیریب نییروی بیرآی میاکزیمم بیه
تغییرا فرکانس کاه یافته وابسته است و مقدار ضریب بیرآی
ماکزیمم با افزای فرکانس کاه یافته ،افزای مییابد.
پاراچی ویی و پاروفه تحقیقا خود را به صور تئیوری و
تجربی بر روی یک ایرفویل در حیال نوسیان انجیام دادنید ].[7
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ابتدا ایرفویل را با توزیع دابلت و دنبالیه آن را بیا توزییع فردابیه
مدل کردند و به محاسبه ضرائب آیرودینامیکی پرداختند .نتایج
مدل تجربی و روش تئیوری ،تطیابق خیوبی را نشیان مییدهید.
محور پیچ ایرفویل در یک چهارم وتر واریع شیده و محیدوده
تغییرا فرکیانس کیاه یافتیه بیی  1/17تیا  0مییباشید .در
نمودار ضریب نیروی برآ بر حسب زاویه حملیه در ییک سییکل
نوسان ،نشان داده میشود که با افزای فرکانس کاه یافتیه از
 1/00به  1/0نمودار ضریب نیروی برآ بیر حسیب زاوییه حملیه
تغییییر جهییت داده و متمایییل شییده و نمییودار در فرکییانس
کاه یافته بیشتر از  1/05ازپاد سیاعتگرد بیه سیاعتگرد تغیییر
جهت میدهد .مورعیت محور چرخ پارامتر مهم دیگیری کیه
در حرکت نوسانی پیچ بر روی ضیرائب ناپاییا میؤثر اسیت .ایی
پارامتر در نوسان باال و پایی وجود ندارد .پاراچی ویی و پاروفیه
نشان دادند که مقادیر لحظهای ضریب نیروی برآ بر حسب زاویه
حمله با جابجایی مورعیت محور دوران تغییر میکنید ،هیر چیه
محور پیچ بیه لبیه حملیه نزدییکتیر باشید ،مییزان نییروی
آیرودینامیکی برآ افزای مییابد ،حیداکثر ضیریب نییروی بیرآ
زمانی است که محور دوران ،در لبه حمله ررار بگیرد.
والکییییر و همکییییاران آزمییییای هییییایی بییییر روی
ایرفویل NACA0015برای بررسی اثرا نرخ پیچ بیر سیاختار
جریان ترتیب دادند ] .[0آزمای ها در عدد رینولیدز  05111و
برای حرکت پیچشی ایرفویل با دامنه باال ،حول نقطه ربع وتر و
برای دو مقدار مختلف نرخ پیچ بیدون بعید برابیر بیا  1/3و 1/6
انجام شد .مشاهده شد ساختار جریان حول ایرفویل در دو نیرخ
پیچ با یکدیگر متفاو است .دلیل تفیاو در ایی دو سیاختار،
مربو به شروع متفاو جدای جریان میباشد.
کیم و پارک به مرئی سازی جریان یک ایرفویل بیا نوسیان
پیچ با دامنه  7/0پرداختند] .[0جیدای الییه میرزی از طرییق
جدای فردابه در جرییان بازفشیتی ،در زاوییه حملیه خاصیی
تخمی زده شد و اثرا فرکانس کاه یافتیه در جیدای الییه
مرزی را بررسی کردند ،اما در نهایت نتوانسیتند محیل جیدای
آرام روی سطح ایرفویل را مشخص کنند.
جانیس وسکا و همکاران به بررسی اثرا زبری لبه حملیه
در نوسان پیچشی ایرفویل پرداختند ] .[01اثر زبری در پایداری
جریان و فذرش جریان از آرام به مغشوش حائز اهمییت اسیت.
آزمای بر روی ایرفویل  L303در سه عدد رینولدز و در زاوییه
حمله  -31تا  01درجه در حالت استاتیکی و در حالیت نوسیان

پیچشی با سه فرکانس  0/0 ،0/3 ،1/6هرتز و در زواییای حملیه
متوسط  00/7و  00درجه و با دامنه نوسانی  5/5و  01درجه ،با
بکار فیری زبری و بدون آن انجام فردید .نتایج نشان مییدهید
در حرکتهای غیردائم مقادیر حداکثر ضریب برآ در حالت کلی
از مقادیر متناظر در حالت دائم بیشیتر اسیت و افیزای دامنیه
نوسان باعث افیزای بیشیتر ضیریب بیرآی حیداکثر مییشیود.
حلقههای هیسترسیس در همه آزمای هیای نوسیانی مشیاهده
می شود ،نتایج بررسی نشان میدهد حلقههای هیسترسییس در
فرکییانسهییای کییاه یافتییه و دامنییه نوسییان بییاالتر ،بییزر تییر
میباشند.
بررسی پارامترهای ناپاییا در حرکیت نوسیانی پیچشیی بیا
تحقیق سارکار و ونکاتارمان فسترده تر شد .در ای تحقییق اثیر
زاوییه حملییه پییچ بیر روی ضییرائب آیرودینییامیکی ایرفوییل
متقارن بررسی شید ] .[00ایی اثیر در فرکیانس کیاه یافتیه
متوسط و باال در زاویه حمله بی  35تا  05درجه تحقییق شید.
نتییایج نشییان میییدهنیید الگییوی جفییت فردابییه نوسییانی در
فرکانسهای باالتر تشکیل میشود.
ادرج و همکاران ] [03و ] [00مانور تورف نافهیانی حیی
نوسان پیچشی و سپس برفشت را بررسی کردند و ای حرکیت
توسط کمیته علمی دینامیک سیاال در فیروه علمیی رینولیدز
پایی  ،به عنوان یک حرکت متعارف و استاندارد معرفی شد.
سوتهی فون ،نیروهای غیردائم وارد بر ایرفویل ،SD7003
در حال نوسان پیچشی که نافهان میایستد و سپس دوبیاره بیه
حرکت ادامه میدهد را بدست آوردند ] .[00نرخ پیچ بی بعد
از  1/3تا  3/0متغیر است .در ای تحقییق ،مییزان تأثیرپیذیری
ضریب نیروی برآ از سرعت جریان آزاد ،سرعت حرکت پیچشیی
و مد زمان تورف مشخص شده است ،همچنی تأثیر تشیکیل
و جدای فردابههای لبه حمله و واماندفی دینامیکی بیر رفتیار
دائم بررسی شده است.
در تحقیقی برنتون و رولی نیروهای آیرودینامیکی صیفحه
تخت را تحت حرکتهای غیردائم کالسیک ،در مانورهای سریع
و تند بیاد بررسیی کردنید ] .[05نتیایج ایی تحقییق در دامنیه
فرکانسی ارائه شده و با نتایج تئوری وافنر و تئودرسان مقایسیه
شده است .در ای تحلیل زاویه حمله از  1تیا  35درجیه متغییر
است و از روش مرز غوطه ور استفاده شده است.
تیو در تحقیق تجربی ،میدان جریان حول صفحه تخت در
حرکت نوسانی پیچشی ،هنگام باالرونده سپس ایسیت نافهیانی،
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در ادامه حرکت پایی رونده را بررسی کرد ] .[06نتایج ،با اندازه
فیری نیرویی مستقیم و روش  PIVبدست آمده اسیت .در ایی
آزمایشییا عییدد رینولییدز  511و فرکییانس کییاه یافتییه 1/3
میباشد .در ایی بررسیی میاکزیمم زاوییه پییچ و زمیان توریف
حرکت ،متغیر بوده و اثر آن بر میدان جریان و نیروهای وارد بیر
صفحه تخت بررسی میشود .همان طور که پی بینی میشید،
نیرو و میدان جریان در حرکیت باالرونیده بیه توریف نافهیانی و
حرکت برفشتی وابسته نیست .پارامترهای آیرودینامیکی حیی
تورف ،به ماکزیمم زاویه پیچ وابسته بود .اما از مد زمان تورف
مستقل است .نتایج نشان میدهد نیروها و میدان جریان ،حیی
حرکت پیچ به سمت پایی  ،به مید زمیان توریف و میاکزیمم
زاویه پیچ وابسته است .در ایی آزمایشیا بیا اسیتفاده از روش
 ،PIVسیر حرکت فردابههای لبه حمله و فرار ،ثبت میشود.
بررسی عددی و تجربیی دنبالیه ،بیا سیاختار فردابیههیای
نامتقارن حول ایرفویل نوسانی توسط هو و همکاران انجیام شید
] .[07آزمایشا تجربی با روش  PIVو بررسی عیددی بیا روش
عددی طیفی انجام شد .رفتیار دنبالیه بیه دو صیور متقیارن و
نامتقارن مشاهده میشود و دامنه حرکت نوسیانی پییچ در ایی
تحقیق 5 ،درجه میباشد.
فیسلر ،واماندفی دینامیکی را روی ایرفوییل فیوقبحرانیی
 A1510بررسی کرد .ای ایرفویل دارای حرکت پیچشی نوسانی
حول نقطه یکچهارم طول وتر بود .ایرفوییلهیای فیوقبحرانیی
علیرغم اینکه در شرایط فذر صو از خواص خوبی برخوردارند،
تحت شرایط واماندفی دینامیکی وضعیت مطلیوبی را ندارنید ،او
جهت بهبود شرایط ای ایرفویل تحت واماندفی دینیامیکی01 ،
درصد از رسمت جلویی لبه حمله را تا میزان بیشینه  01درجه
به سمت پایی منحرف کرد و با ارائه منحنییهیای مربیو بیه
ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل ،واماندفی استاتیکی و دینیامیکی
را پی بینی کرد ]. [00
کیم و همکاران اثر فرکانسکاه یافته بر ایرفویل پیچشی
 NACA0012را بررسی کردند ای ایرفویل حیول محیور ربیع
وتر در یک رینولدز متوسط ،نوسان سینوسی پیچشی مییکنید.
در ای آزمایشا با استفاده از دود جریان مشاهده شده و توزیع
فشار روی سطح و نیروی غیردائم اندازهفیری میشود ].[00
رضوی دهکردی و همکاران حرکت پیچ و پالنج و حرکیت
ترکیبی پیچ-پالنج ایرفوییل SC-0410را بررسیی کردنید .ایی
تحقیق بر اثرا فرکانس کاه یافته و زاویه حمله متوسیط بیر

زهرا اسالمی حقیقت

روی توزیع فشار روی سطح و نیروی برآ متمرکز شده است .ای
آزمایشا در رینولدز ثابت صور فرفته و زاویه حملیه ،نیواحی
زیر ،نزدیک و باالتر از واماندفی استاتیکی را پوشی مییدهید.
نتایج نشان میدهد حرکت نوسان پیچ در حرکت ترکیبی پیچ-
پالنج ،حرکت مؤثر بوده و نیروی بیرآ در ایی حرکیت ترکیبیی
بسیار بیشتر از حرکت نوسانی پیچشی خالص میباشد ].[31
تاکور و همکاران ایرفوییل  SD-7003را در حیال نوسیان
پیچشی در فرکانس کیاه یافتیه بیاال و عیدد رینولیدز پیایی ،
بررسی کردند .در ای بررسی اثرا پارامترهای غیر دائیم ماننید
دامنه ،فرکانس کاه یافته و عیدد رینولیدز میورد توجیه ریرار
فرفته و تئوری جریان غیر لزج جهیت محاسیبه ضیریب بیرآ در
حرکت سینوسی جریان لزج بکار فرفتیه شید .در ایی تحقییق
مقایسهای بی نتایج تئوری با مدلسازی عددی صیور فرفتیه
است ].[30
فلستانی و همکیاران اطالعیا اسیتاتیکی و حرکیت پییچ
ایرفویل  Sc-0410در جریان میادون صیو را بدسیت آوردنید
] ،[33همچنییی بییا روش  Buffet Onsetای ی ایرفویییل را در
شرایط رژیم فذرصو پایا برای انواع ماخ و زوایای حمله میورد
بررسی ررار دادند.
حقیری و همکاران ] [30الیه مرزی ایرفویل  Sc-0410را
در حالت پیچشی و در جریان تراکم پیذیر بیا انیواع سنسیورهیا
اندازه فیری کردند .در ای تحقیق پارامترهای الیه مرزی شیامل
فذار ،جیدای  ،تیداخل شیاک در الییه میرزی و پدییده هیای
واماندفی با تجهیزاتی شامل سیم داغ ،فیلم داغ و سنسیورهیای
فشاری بررسی شده است.
ایرفویل دو منبع اخیر ،همان ایرفوییل فیوقبحرانیی میورد
آزمای ای تحقیق است .با توجه به یکسان بودن ایرفوییلهیا،
میتوان با انتخا فرکانس کاه یافته و زاویه حمله یکسان ،به
مقایسه نتایج البته با توجه به نوع رژییم جرییان ،تیراکمپیذیر و
تراکمناپذیر پرداخت.
اکثر تحقیقیا ناپاییا بیر روی صیفحه تخیت ییا ایرفوییل
متقارن صور فرفته است امیا در بررسییهیای صیور فرفتیه
جریان ناپایا ،بررسی ایرفویلهای فوقبحرانی با وجیودی کیه در
بس ییاری از هواپیماهییای مسییافربری و جنگنییده بکییار فرفتییه
میشیوند ،بسییار انیدک مییباشید .بیا توجیه بیه ویژفییهیای
منحصربفردی که ایرفویل فیوقبحرانیی در جرییان فذرصیو و
فوق صو دارا هستند و با توجیه بیه اینکیه حرکیت در جرییان

نشریه علمی-پژوهشی مهندسی هوانوردی 5 /

بررسی آزمایشگاهی تورف نافهانی ایرفویل...

سال بیست و سوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان0011

شکل  -1محفظه تست تونل باد ،تنظیم شده در نوسان پیچشي

شکل  -2مدل بال ایرفویل فوقبحراني

مدل تمام فلزی بال با مقطع ایرفویل فوقبحرانی در شکل 2
مشاهده میشود 05 .سوراخ فشاری در رسمت روی بال و 51
سوراخ فشاری در ناحیه زیر بال ،در راستای نوار سفید تعبیه
شده است .در شکل  3مقطع بال به همراه مورعیت سوراخهای
متصل به سنسورهای فشارسنج مشاهده میشود.
40
20
0
-20
-40

تجهیزات و نحوه آزمایش
ای آزمایشا در تونل باد میادون صیو مرکیز تحقیقیا
فضایی شیراز انجام شیده اسیت .سیرعت جرییان هیوا در کلییه
آزمایشییا اییی تحقیییق  01m/sو عییدد رینولییدز 0/5×015
میباشد ،شکل .1
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شکل  -3مقطع بال به همراه موقعیت سوراخهای متصل به
سنسورهای فشارسنج

همچنی برد کنار تونیل بیاد جهیت راه انیدازی و تنظییم
سرعت جریان تونل استفاده می شیود .خصوصییا جرییان آزاد

)y(mm

مادونصو  ،فاز نشست و برخاست و انجام مانور ،همیواره یکیی
از رسمتهای اصلی و مهم حرکت محسو میشود لذا بررسیی
ای ایرفویل در جریان مادونصو با توجه به کمبود اطالعا و
تستهای تجربی از ای نمونه ،از اهمیت خاصی برخوردار است.
همچنی با توجه به کاربرد وسیع ای نوع ایرفویل در طرحهیای
آینییده صیینعت هییوایی کشییور ،بررسیی همییه جانبییه رفتییار آن،
میتواند کمک شایانی به ای صنعت داشته باشید .همچنیی در
تحقیقا فذشته بیه جنبیههیای مختلفیی از حرکیت غییردائم
نوسییان پیچش یی و نوسییان انتقییالی پرداختییه شییده و اطالعییا
ارزشمندی ارائه شده است اما به حرکیت توریف نافهیانی حیی
نوسان پیچشی و برفشت ،بسیار کمتر به پرداخته شده است.
بییدلیل اهمیییت بررسییی اییی حرکییت ناپایییا ،ایرفویییل
فییوقبحران یی  Sc-0410در ای ی پییژوه مییورد بررس یی رییرار
میفیرد .حرکت استاندارد معرفی شده برای ایرفویل فوقبحرانی
شامل  0ناحیه مجزا است .حرکت پیچشی از زاویه حمله صفر تا
زاویه حمله معی  ،تورف کامل در زاویه معی و حرکت پیچشی
از زاویه حمله معی تا زاویه صفر درجه میباشید .آزمایشیا در
 0فرکانس کاه یافته و در  5مد زمان تورف متفیاو انجیام
میشود .در ای تحقیق با استفا ده از ترانسدیوسیرهای فشیاری،
توزیع فشار بدست آمده و سپس ضریب برآ محاسیبه و بررسیی
خواهد شد .بدیهی است که بعد از ایست نافهانی ،میدان جریان
بالفاصله به وضیعیت اسیتاتیکی نخواهید رسیید و زمیانی طیول
خواهد کشید تا تورف نافهانی ،اثر خود را بر جرییان حیول بیال
بگذرد .تعیی زمان تأخیر و بررسی اثر ایست نافهانی بیر توزییع
فشار از اهداف دیگر ای تحقیق میباشد که در نتایج تحقیقیا
فذشته مشاهده نشده است .الزم به ذکر است ،ای تحقیق برای
اولی بار در ایران انجام فرفته و تجهیزا و سیستمهیای میورد
نیاز برای تورف کنترل شده در ای آزمای دینیامیکی ،تهییه و
راه اندازی میشود.
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شامل دما ،فشار استاتیکی ،و سرعت جریان هوا در تونل ،در هر
لحظه توسط نمایشگر برد نشان داده میشود شکل .4

شکل  -4پنل کنترل تونل باد

برای تعیی نمودار توزیع ضریب فشار روی بال ،از سنسورهیای
اندازه فیری فشار ،تعبیه شده در بال استفاده میشود .لولههیای
پالستیکی متصل به سوراخهای مدل به سنسورهای فشار سینج

زهرا اسالمی حقیقت

دیجیتال با  60و  00ورودی ،وارد و سپس به کیامپیوتر منتقیل
م ییشییوند .مبییدلهییای فشییاری مییدل ، PCI-1747Uسییاخت
شرکت  Advantechمیباشند .هر کدام از ای بردهیا بیه ییک
کامپیوتر وصل بوده و به طور همزمان رادر به ثبت اطالعا بیه
صور یک مقدار عددی ،برابیر بیا ولتیاژ خروجیی هیر سنسیور
فشارسنج می باشد .در هر بار دادهفییری اطالعیا بیا فرکیانس
 011هرتز در مد زمان  5ثانییه یعنیی بیه صیور  511داده
برای هر سنسور در فواصل زمانی  1/10ثانیه به همراه یک فایل
دیگر شامل مقادیر میانگی  ،ثبت میفردد .دادههای ثبت شیده
با استفاده از یک برنامه کامپیوتری دیگر و با به کارفیری شییب
خطو حاصل از کالیبراسیون هر سنسور فشارسینج ،سیرعت و
چگالی جریان تونل ،رابطه برنولی و سایر روابط آیرودینیامیکی و
مشخصا هندسی مدل پردازش شده و نتایج به صور نمیودار
برای توزیع فشار روی بال ،بدست میآید.

داده برداری ،شکل  5منتقل میشیود .جعبیه شیامل  00فشیار
سنج الکتریکی به صور  06فشارسنج با محدوده فشار psi 1±

و  01فشارسنج بیا محیدوده فشیار  psi 5±و  03فشارسینج بیا
محدوده فشار  psi 15±وجیود دارد .ایی فشیارسینجهیای داده
بییرداری مییدل  ،PC05D000سییاخت شییرکت ،Honeywell
میباشد .عملکرد ای سنسورها بیه صیور تفاضیلی مییباشید،
بدی معنی که ولتاژ خروجی سنسور به طور خطی متناسیب بیا
اختالف فشار دو ورودی سنسور خواهد بود .تمامی اتصیاال بیه
فونه ای است که کامالً آببندی بوده و در حیی آزمیای هییچ
فونه نشتی نداشته باشند .همچنی یک منبع تغذیه الکتریکیی
به همراه یک رفوالتیور بیرای تثبییت ولتیاژ ورودی  6ولیت بیه
سنسورها و یک فیلتر برای کاه نویزهای الکترومغناطیسیی و
القایی به سیستم در جعبه تعبیه شده است .عالوه بر ایی ییک
سیم زمی  ،متصل به بدنه جعبه و سیستمهای الکتریکی داخلی
آن برای کاه هر چه بیشتر نویز در نظیر فرفتیه شیده اسیت.
زمان پاسخگویی سنسورها به تغیییرا فشیاری 0 ،میلیی ثانییه
میباشد .همچنی خروجی آنها به صور یک ولتاژ آنالو بوده
و بی  0تا  6ولت تغییر می نماید .ای ولتاژ متناسب با اخیتالف
فشار دو ورودی سنسور به صور خطی تغییر مینماید و شیب
ای خطو با کالیبراسیون آنهیا بیه دسیت مییآیید .دادههیای
فشاری از طریق مبدلهای فشاری به دو برد خروجی آنالو به

شکل  -5جعبه سنسورها

حرکت نوسانی پیچ توسط دستگاه نوسانساز سینوسی ،حول
محور ربع وتر بال در محدوده فرکانس کاه یافته  1/10تا

 1/03بر طبق معادله    7.05  15.65 sin  2 ft تولید
میشود .که در آن  7/15زاویه حمله متوسط  05/65 ،دامنه
حرکت نوسانی و  fفرکانس حرکت است .در آزمایشا
k   fc
دینامیکی فرکانس کاه یافته به صور
u
تعریف میشود f .فرکانس حرکت c ،وتر ایرفویل و ͚  uسرعت
جریان آزاد میباشد .در تمام آزمایشا  ،جهت کاه اثرا
فرایند شروع جریان ،حدود یک ثانیه ربل از آغاز حرکت ،جریان
برررار شده و میدان جریان در ابتدای حرکت ،میدان جریان
پایدار در زاویه حمله صفر درجه خواهد بود و از ابتدای آن داده
برداری آغاز میشود .سپس در حرکت باالرونده با معادله
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سینوسی ذکر شده ،با فرکانس معی  ،زاویه حمله بال افزای
می یابد تا به یک زاویه تورف از پی تعیی شده برسد ،سپس
مد زمان مشخص ،بر طبق برنامه آزمایشا را تورف کرده و
در ادامه با حرکت پایی رونده بر طبق همان معادله سینوسی
زاویه حمله بال ،کاه یافته تا به صفر درجه برسد و به مد
حدود  3ثانیه در زاویه حمله صفر درجه ررار فرفته و سپس
داده برداری پایان مییابد .برنامه آزمایشا

امکان ،ارداما الزم جهت حذف آن عوامل را انجام داد .برخیی
از عوامل ایجیاد خطیا اساسیاً رابیل حیذف ییا کیاه نیسیتند،
بنابرای باید میزان خطاهای غیر رابل حذف را اندازهفیری و در
صور نیاز ،اصیالحا الزم را بیر روی دادههیای بدسیت آمیده
اعمال نمود .بطیور کلیی خطاهیای ییک آزمیای تجربیی از دو
بخ خطاهای روشهای اندازهفیری و خطاهیای دسیتگاههیای
مورد استفاده در اندازهفیریها ناشی میشوند.
بییه طییور کلیی تمییام سنسییورهییای انییدازهفییری خطییای
سیستمی وجود دارد ،عالوه بر آن نیویز ناشیی از اتصیاال  ،بیرد
انتقال دادهها ،سیمهای رابط و ....باعث ایجاد خطا در محاسبا
میشود ،به همی جهت برای کاه ای نویزهیا بیا اسیتفاده از
فیلتر پایی فذر ،بر اطالعا خیام ورودی دارای نیویز ،سییگنال
تمیز بدست میآید .درت انیدازهفییری هیر ییک از متغییرهیا و
نامعینی آن ها محاسبه شیده و سیپس در مقیدار ضیریب فشیار
اعمال میشود .بیرای تعییی عیدم رطعییت ،ابتیدا مییبایسیت
میانگی دادهها را در هر آزمای محاسبه نمود n .تعیداد تکیرار
در هر آزمای میباشد.

در جدول  1نشان

داده شده است .زوایای تورف ابتدایی و انتهایی بال در تمام
آزمایشا  ،صفر درجه میباشد.
جدول  -1برنامه آزمایشات
فرکانس کاهشیافته

زوایای توقف
1/10

 5درجه

1/03

1/10

مد زمانهای توریف1/0 ،1/3 ،1/0 ،1/5 ،و  1/10ثانییه،
در نظر فرفته می شیود .در ایی آزمایشیا  ،توریف بیه صیور
نافهییانی تعریییف میییشییود ،ولییی در عمییل ،بییه دلیییل عملکییرد
تجهیزا مکانیکی ،تورف با شیتا کاهنیده صیور مییفییرد.
سیگنال انکودر ،زاویه حمله بال را به صیور ولتیاژ بیر حسیب

Xi

() 0

X 

n
سپس بایستی میزان پراکندفی داده (انحراف استاندارد) را
مشخص نمود.

زمان نشان میدهد .در شکل  ،6شیب کاهنده سیگنال ،منتهیی
به تورف ،مشاهده میشود.
5.6
Holding Time=0.5 s
5.4

1

5.2
B
A
4.8

4.6

4.4

5

4.5

4

3.5

2.5
3
)Time(Sec

2

1.5

1

0.5

0

4.2

شکل  -6نمودار سیگنال انکودر ،فرکانس کاهشیافته 1/11

محاسبه خطا و عدم قطعیت
یکی از مهمتری عوامل مؤثر بر تحلییل نتیایج آزمایشیا
تجربی ،اطالع کافی از میزان درت آزمایشا و خطای وارد شده
به آزمایشا میباشد .برای بررسی بهتر ،ابتدا باید تمامی منیابع
ایجاد خطا در آزمای را بطور کلی شناسایی نمود و در صیور

Voltage

5

2 2

  1
X

X
()3
 i

  n  1

انحراف استاندارد بیان میکند که بطور متوسط دادهها چه
میزان از مقدار میانگی فاصله دارند.





بییر اسییاج جییدول  2آمییاری بییا فییرز توزیییع نرمییال
فوسی  tν,p (student’s t distribution)،را بر اسیاج تعیداد
تکرار در هر آزمای انتخا میشود.
v  n 1
()0
p  95
()0
معموال عدد  05در محاسبا استفاده میشیود و بیه ایی
معنی است که فرز میشود  05درصد دادهبرداری در محدوده
توزیع نرمال فوسی ررار دارد.
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جدول [30] student’s t distribution-2



t50

t95

t90

12.706
4.303
3.182
2.770
2.571

6.314
2.920
2.353
2.132
2.015

1.000
0.816
0.765
0.741
0.727

() 5

o

1
2
3
4
5

cL

o

(d)  =8

x  

n

در نهاییت عیدم رطعییت بیه صیور

(c)  =5

 t ,p xمحاسیبه

cL

o

(e)  =10

میشود .ماکزیمم عدم رطعیت محاسبه شده برای ضریب فشیار
در آزمایشا استاتیکی و همچنی دینامیکی حدود  ±0درصید
میباشد.

cL

o

(f)  =12

نتایج استاتیکي
در شکل ،7تصویر لحظه ای توزیع فشار ایرفوییل و نمیودار
میلهای مقیدار ͚ сمشیاهده مییشیود .خطیو روی ایرفوییل،
نشان دهنده فشار منفی و خطو زیر ایرفویل ،نشاندهنده فشار
مثبت بر سطح میباشید .بیا توجیه بیه نمیودار میلیهای ͚ сدر
تصاویر لحظه ای ،بیشتری مقدار ضریب برآ در زاویه حملیه 01
درجییه رخ داده اسییت ،بنییابرای اییی زاویییه ،زاویییه وامانییدفی
استاتیکی می باشید ،در منیابع نییز زاوییه وامانیدفی اسیتاتیکی
ایرفویییل  ، SC-0410حییدود  01درجییه فییزارش شییده اسییت.
o

(a)  =0

cL

o

cL

شکل  -7تصویر لحظهای توزیع فشار ایرفویل و نمودار میلهای مقدار
 сₗدر حالت استاتیکي

نمییودار تغییییرا ضییریب بییرآی حالییتهییای اسییتاتیکی و
همچنی دینامیکی ،با انتگرال فیری از توزیع ضریب فشیار روی
سطح و پایی سطح بیال بیا مجموعیا  05کانیال فشیار ،بدسیت
میآید.
جهت راستی آزمایی ای آزمای ها ،مقایسه با یک تحلیل
عددی ] [33در چندی زاویه حمله مختلف و در ناحیه زیر
واماندفی استاتیکی انجام فردید .در دو شکل  8و  9ضریب

(b)  =2

فشار حاصل از مدلسازی  Fluentدر دو زاویه حمله   4
o

و    8 oبا نتایج بدست آمده از آزمایشا مقایسه شده است.
cL
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Numerical Simulation
Experiment
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شکل  -8مقایسه نتایج عددی با تجربي در زاویه حمله  4درجه

()0


dyu 


y dx
   C pu  C pl  xdx    C pu
dx  u 
 1 2

c  
dy

   C pl l  yl dx
dx 
 


-6
-5

cp

-2
-1
0

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

CmLE

()01

-4
-3

Ca  1

Cl  Cn cos   Ca sin 
Cd  Cn sin   Ca cos 

-7
Numerical Simulation
Experiment

c

سپس ضریب نیروی برآ ،نیروی پسا ،ضیریب ممیان حیول
لبه حمله و ضریب ممان حول ربع وتر بیر طبیق روابیط ( )0تیا
( )00بدست میآیند.
()0

x/c

pl

 C

Cn 1

1

x/c

شکل  -9مقایسه نتایج عددی با تجربي در زاویه حمله  8درجه

C c  CmLE  c lift
()00
4
m
4
عالوه بر نرمافزار  ، Fluentصحت سنجی به کمک
نرمافزار Xfoilنیز صور فرفت و نتایج حاصله در شکلهای
 11 ،11و  12نشان داده شده است .البته نزدیکتری نتایج موجود
در سایت نرمافزار مربو به رینولدز  5 ×015بوده در حالی که
آزمایشا ای تحقیق در رینولدز  0/5 ×015میباشد و ای
مقایسه صرفاً برای بررسی روند یکسان نمودارها میباشد.

در انتهای بال بدلیل موانع ساخت ،پیور فشیاری تعبییه

1.4

نشده است ،همانطور که در دو شکل  8و  9مشیاهده مییشیود

Xfoil
Experiment

1
0.8
0.6
0.4

cL

نتایج فلوئنت ،روند توزیع ضریب فشیار در آن ناحییه را بخیوبی
نشان میدهد .نتایج نشان میدهد فشار انتهای زیر بال ،با تغییر
عالمت شیب سطح ،رونید کاهشیی طیی مییکنید .بیا مشیاهده
مقایسه نتایج عددی و تجربیی ،تطیابق رابیل ربیولی در ضیریب
فشارهیای روی بیال و زییر بیال بیه غییر از دو ناحییه مشیاهده
میشود .اول ،ناحیه رله فشیار در ابتیدای روی بیال دوم ،ناحییه
فرادیان فشار شدیداً معکوج انتهیای زییر بیال ،در ایی ناحییه
فردابههای فرتلر حاکم است و با روش عددی مدلسازی نشیده
است .مدل توربوالنسی اعمال شده و ساختار م در داخل الیه
مرزی ،در ایجاد اختالف ای نواحی بسیار تأثیرفذار میباشند.
با انتگرال فیری عددی از فشار روی بال و پیایی بیال بیر
طبق روابط ( )6و ( ،)7ضریب نیروی عمیودی و افقیی محاسیبه
میشود.

1.2

0.2
0
-0.2
-0.4

12

10

8

6

2
4
) (Degree

0

-2

-4

-0.6
-6

شکل  -11مقایسه نتایج تجربي ضریب برآی استاتیکي با نرمافزار
Xfoil
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 1/10و  1/03انجام میشود .در حالت دینامیکی نمودار ضیریب
برآ ͚ сبر حسب  ،αحلقه هیسترسیس تشکیل می دهد .حلقیه
هیسترسیس در فرکانس کاه یافته  ،1/10حلقه خطچیی در

0.18
0.16
0.14

Xfoil
Experiment

شکل  13میباشد .همانطور کیه مشیاهده مییشیود بیا افیزای

0.12
0.1
d

c

فرکانس کاه یافته ،شیب حلقه هیسترسیس کاه

مییابد.

0.08

0.7
0.06

0.6
0.04

0.5
0.02

12

10

8

6

0
-6

0.3

شکل  -11مقایسه نتایج تجربي ضریب پسای استاتیکي با

0.2

نرمافزارXfoil

k 0.12
k 0.03
k 0.01
Static

-0.02
Xfoil
Experiment

0.1

-0.03

5

4.5

0

4

3.5

2.5
3
) (Degree

2

1.5

1

0.5

-0.04
-0.05

شکل  -13تأثیر فرکانسکاهشیافته بر حلقه هیسترسیس در زاویه

-0.06

توقف  5درجه ،مدت زمان توقف  1/5ثانیه

-0.08
-0.09
-0.1
-0.11

12

10

8

6

2
4
) (Degree

0

-2

-4

-0.12
-6

شکل  -12مقایسه نتایج تجربي ضریب ممان استاتیکي با نرمافزار
Xfoil

در حالت کلی مقایسه نمودارهیا در محیدوده پیایی تیر از
زاویه واماندفی استاتیکی ،روند صحیحی را نشان میدهند .یکی
از عوامل عدم تطابق کامل ،نبود شرایط یکسان عدد رینولدز در
دو حالییت میییباشیید .همچنییی در آزمییای  ،تیین برش یی یییا
اصطکاک ،اندازه فیری نشده است .به همی دلیل نمودارضیریب
پسای آزمایشگاهی در شکل  11دریق نمیباشد.
نتایج دینامیکي
مانوری که برای بال تعریف شده بصیور توریف نافهیانی
پس از نوسان پیچشی بوده که در ادامه با حرکت پایی رونده به
حالت اول باز میفردد .بال در زاویه  5درجه توریف مییکنید و
حرکت باالرونده و پایی رونده با فرکانسهای کاه یافته ،1/10

cm c/4

-0.07

شکل  13افزای

ضریب نیروی برآ ͚ ،сدر حی حرکیت

باالرونده را نشان می دهد همچنی در ای شکل کیاه شییب
͚ ،сدر صور افزای فرکانس کاه یافتیه نشیان داده شیده
است .بعبار دیگر بیا افیزای فرکیانس کیاه یافتیه ،مقیادیر
ماکزیمم نیروی برآ در زواییای حملیه بیاالتری اتفیاق مییافتید
] .[35همچنییی ͚ сاسییتاتیکی بییر ͚ сحرکییت باالرونییده در
تمامی فرکانسهای کاه یافته ،تقدم دارد.
البته اثر فرکانس کاه یافته بر جریان ،مکانیزم پیچیده و
کییامال غیییر خطییی دارد ] .[36یعنییی بییا افییزای فرکییانس
کاه یافته به یک مقدار معی  ،نیروی برآ افزای مییابید ،امیا
با افزای مجدد فرکانس کاه یافته ،نیروی برآ کاه مییابد.
اثرا محدودههای فرکانس کاه یافته بر ایرفویلهای مختلیف
نیز ،یکسان نخواهد بود .بیه دلییل کمبیود اطالعیا نمییتیوان
مقایسهای هر چند ساده بیان کرد.
در آغاز حرکت ،جریان به صور کامال چسبیده به سیطح
می باشد .بدلیل هندسه خاص ایرفویل فیوق بحرانیی ،در تمیامی
سطح باال و پایی  ،بجز ناحیه انتهایی بال که دارای انحنای زیاد
است و همچنی ناحیه ابتدایی زیر بال ،فشیار منفیی اسیت .بیا
افزای زاویه حمله در حرکت پیچشی ،الیه مرزی سطح پیایی

0

-0.1

cL

2
4
) (Degree

0

-2

-4

0.4
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͚ сدر ناحیه پایی رونده در اکثر نواحی ،بر ͚ сاستاتیکی
تقدم دارد و با افزای فرکانس کاه یافته ،ای ناحییه کیاه
مییابد .در انتهای حرکت پایی رونده ،زاویه حمله بال بیه صیفر
میییرسیید .داده بییرداری تییا حییدود دو ثانیییه بعیید از حرکییت
پایی رونده ادامه می یابد .در مد زمانی که طول مییکشید تیا
بال به حالت پایدار در زاوییه حملیه صیفر ،دسیت یابید с͚ ،بیا
سرعت ،شروع به کاه مییکنید تیا در نهاییت بیه مقیدار ͚с
پایدار در زاویه حمله صفر درجه برسد.

بال به صور پیوسته ،فردابههیای کوچیک پادسیاعتگرد تولیید
میکند و با تجمع ،به صور فردابه آغازی وارد دنباله میشیود
] .[37بدنبال آن بر اساج رضیه کلوی -هلمهولتز ،فردابیههیای
کوچک در شکل الیه برشی تشکیل و ادامیه حرکیت را ممکی
میسازد و با افزای فردش حول بال ،نیروی برآ افزای یافته و
ای روند تا رسیدن بیه زاوییه توریف ادامیه میییابید ].[30-01
بعبار دیگر تا رسیدن به زاویه ماکزیمم یا همان زاوییه توریف،
جریان همچنان چسبیده به سطح بیاری مییمانید و بیا افیزای
زاویه حمله ،مانند ربل فردابه پادساعتگرد از طرف پایی سیطح
به دنباله منتشر میی شیود و نییروی بیرآ نییز پیوسیته افیزای
مییابد] .[36در ناحیه تورف و همچنیی ناحییه پیایی رونیده،
همانند ناحیه باالرونده ،جریان همچنان به سطح چسبیده است.
در ابتدای ناحیه تورف یک فردابه پادسیاعتگرد از پیایی سیطح
بسمت دنباله منتشر می شود و ایست نافهانی ،تیورفی در رونید
افزایشی نیروی برآ ایجاد نمی کند و تا پایان ناحییه توریفс͚ ،
همان روند افزایشی البته با سرعت بیشتر را ادامه مییدهید .بیا

نمودار ضریب برآ بر حسیب زمیان در شیکل  ،15مقایسیه
ضریب ͚ сدر سه فرکانس را نشیان مییدهید .مقیادیر ͚ сدر
فرکانسهای کاه یافته کمتر ،باالتر است .در ای شکل ،فاصله
بی دو دایره توخالی ،ناحیه توریف اسیت ،و داییره تیوپر ،پاییان
حرکت پایی رونده را نشان میدهد .مشاهده مییشیود افیزای
͚ сدر ناحیه تورف ،مونوتونیک و کامال صعودی است.
0.6
k=0.12
k=0.03
k=0.01

توجه به شکل  14مشاهده می شیود کیه هیر چیه زمیان توریف
بیشتر باشد с͚ ،نیز به همان نسبت افزای
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مییابد.

0.4

0.6

0.25
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0.2
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Time=0.5 s
Time=0.3 s
Time=0.1 s
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4.5

0.2
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Static
4

3.5

2

1.5

1
)Time (Sec

0

0.5

شکل  -15تأثیر فرکانسکاهشیافته بر نمودار  сₗبر حسب زمان در
زاویه توقف  5درجه  ،مدت زمان توقف  1/2ثانیه

0.1

2.5
3
) (Degree

2

1.5

1

0.5

0

0

شکل  -14تأثیر مدت زمان توقف بر حلقه هیسترسیس
در - k=1/13زاویه توقف  5درجه

بعد از سپری شدن مد تورف ،در ناحیه پیایی رونیده بیا
کاه زاویه حمله ،فردابههای کوچک که بطور پیوسیته ماننید
حالت باالرونده درون دنبالیه منتشیر مییشیوند ایی بیار باعیث
کاه فردش حول بال و در نتیجه کاه تدریجی نیروی بیرآ
میشوند.

شکل  16نمودار زمان تأخیر در سه فرکانسکیاه

یافتیه

را نشان می دهد .بیا توجیه بیه ایی شیکل ،مشیاهده مییشیود
منحنیها در هر فرکانسکاه یافته ،با رفتارهای متفاوتی روند
کاهشی را میپیمایند و در زمانهای متفیاوتی بیه حالیت افقیی
میرسند .نتایج نشان میدهید هیر چیه فرکیانس کیاه یافتیه
بیشتر باشد ،زمان تأخیر کمتر می شود .دلیل ای رفتار ،افزای
استهالک انرژی در فرکانسهای باال میباشد.

0.1

L

0.3

c

0.7

0.35
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0.45

Static  =0o
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L
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c
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1
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0.6
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0.4

0.2

0

k1=0.12
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0.1

-0.4

o

Static  =0

-0.45

شکل  -16تأثیر فرکانسکاهشیافته بر زمان تأخیر در زاویه
توقف  5درجه  ،مدت زمان توقف  1/1ثانیه

در شکل 17تأثیر فرکانسکاه یافته بیر توزییع فشیار بیر
حسب زمان کانال  07روی بال در مورعیت 1/03وتیر ،مشیاهده
میشود .مقدار فشار استاتیکی ای کانال در زاوییه حملیه صیفر
درجه با خیط افقیی نشیان داده شیده اسیت ،زمیانی کیه طیول
میکشد تا فشار ای کانیال بیه مقیدار اسیتاتیکی برسید ،زمیان
تأخیر ای کانال میباشد .زمان تأخیر ،فاصله زمیانی بیی اتمیام
حرکت پایی رونده ،دایره توپر تا محل برخورد منحنی فشار بیا
خط افقی ،در شکل  17نشان داده شده است.

2

2.5

0.5

1

شکل  -17تأثیر فرکانسکاهشیافته بر توزیع فشار کانال 17
روی بال

نمودار شکل  18زمان تأخیر در مد زمان تورف مختلف
را نشان میدهد .تمام منحنیها تقریبا بیا هیم بیه حالیت افقیی
می رسند ،بعبار دیگر زمان تأخیر به مد زمان تورف ،وابسته
نیست .دلیل ای رفتار با مشیاهده جرییان و رفتیار الییه میرزی
مشخص می شود اما متأسفانه امکانا اندازهفیری الیه میرزی و
مشاهده جریان در ای آزمایشا وجود نداشت.

0.6
0.55
Time= 0.5 sec
Time= 0.3 sec
Time= 0.1 sec
Time= 0.01 sec
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0.5
0.45
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0.8
)Time (Sec
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شکل  -18اثر مدت زمان توقف بر زمان تأخیرk=1/12 ،

نتیجهگیری
در ای تحقیق اثرا فرکانس کاه یافتیه و مید زمیان
تورف بر ضریب برآ و زمان تأخیر بال با مقطع فیوقبحرانییSC-

0.1
0

c

رفتار زمان تأخیر ای کانال با رفتار زمان تأخیر نیروی برآ
یکسان است یعنی با افزای فرکانسکاه یافته ،زمیان تیأخیر
کاه مییابد .اما در حالت کلی رفتار زمان تیأخیر نییروی بیرآ
لزوماً با رفتار زمان تأخیر سایر کانالها یکسان نمیباشد.
در نتایج ربل نشان داده شد که با افزای زاویه حملیه در
حرکت باالرونده ،نیروی برآ شروع به افزای میکیرد ،ایی امیر
مستلزم کاه فشار روی سطح است و ایی موضیوع بیا توزییع
ضریب فشار ای کانال تصدیق میشود .البته الزم به ذکر اسیت
که رفتار توزیع فشار کانالها و همچنی زمان تأخیر آنها کیامالً
با هم متفاو بوده و تأثیر برآیند فشار تمامی پور ها به صور
نیروی برآ ظاهر میشود .در ای تحقییق فقیط بیه عنیوان ییک
نمونه ،کانال  07بررسی شد و بررسی رفتار توزیع فشار و زمیان
تأخیر کلیه کانالها و یافت رواعد حاکم بر آنها در ای حرکیت،
مستلزم یک تحقیق جامع میباشد.
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 حرکت بال شامل تورف نافهانی پیس. بررسی شده است0410
از نوسان پیچشی بوده که در ادامه بیا حرکیت پیایی رونیده بیه
 نتایج ای تحقیق در دو حالت استاتیکی.حالت اول باز میفشت
 جهت اعتبارسنجی آزمایشیا از مقایسیه.و دینامیکی ارائه شد
ضرائب آیرودینامیکی اسیتاتیکی بیا نتیایج عیددی در نیرمافیزار
 بررسیی نتیایج. استفاده شدXfoil  و همچنی نرمافزارFluent
تأیید کننده صحت اطالعا بدسیت آمیده از تونیل بیاد بیوده و
 همچنیی نتیایج.مقایسه هیا تطیابق رابیل ربیولی را نشیان داد
 درجه نشیان01 آزمایشگاهی زاویه واماندفی استاتیکی را حدود
SC-  زاوییه وامانیدفی اسیتاتیکی ایرفوییل،داد و در منابع نییز
. درجه فزارش شده است01  حدود0410
،نمودار ضریب برآ بر حسب زاوییه حملیه در ایی حرکیت
 اثر هیسترسیس نتیجه اخیتالف.حلقه هیسترسیس تشکیل داد
 ضریب برآ در حرکیت.فاز بی حرکت بال و میدان جریان است
 افییزای در حییالی کییه در حرکییت،باالرونییده و حییی تورییف
 افزای فرکانس کاه یافتیه در ایی. کاه یافت،پایی رونده
 بعبیار دیگیر بیا، موجب کاه نیروی برآ شده است،ایرفویل
 مقیادیر میاکزیمم نییروی بیرآ در،افزای فرکانس کاه یافتیه
، همچنیی نتیایج نشیان داد.زوایای حمله باالتری اتفیاق افتیاد
.فرکانس کاه یافته بر زمیان تیأخیر بسییار تیأثیر فیذار اسیت
 بیا افیزای،بدلیل افیزای اسیتهالک انیرژی در فرکیانس بیاال
 همچنیی در. زمان تیأخیر کیاه یافیت،فرکانس کاه یافته
نتایج نشان داده شد که زمان تأخیر به مد زمان تورف وابسته
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