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دانشجوي كارشناسي

فلپ گارني با استفاده از سيم داغ
آزمایشهاي تجربي متعددي جهت مطالعۀ ساختار دنبالۀ ایرفویل نوساني مجهز به
فلپ گارني در شرایط نوسان قبل و بعد از واماندگي استاتیکي انجام شده است .نوع
حركت نوساني پلانجینگ بوده و ایرفویل مجهز به فلپ گارني به ارتفاعهاي  %2/6و
 %3/3وتر ميباشد .سرعت دنباله با استفاده از دستگاه جریان سنج سیمداغ اندازه-
گیري گردید و اندازهگیريهاي توزیع فشار روي سطح بالا و پایین ایرفویل براي
بررسي نحوۀ تشکیل ساختارهاي گردابهاي روي سطح ایرفویل و ریزش آنها به
دنباله ایرفویل نوساني انجام شد .دادههاي حاصل از جریان سنج سیمداغ در حوزۀ
فركانسي مورد بررسي قرار گرفت .نتایج نشان دادند كه قدرت گردابههاي ایرفویل
پلانجینگ با افزودن فلپ به طور چشمگیري افزایش ميیابد.

واژههاي راهنما :دنباله ،ایرفویل ،فلپ گارني ،واماندگي دینامیکي ،حركت پلانجینگ

 -1مقدمه
یکي از راههاي بالا بردن عملکرد وسایل پرنده در حین نشستن و برخاستن ،استفاده از سطوح كنترلي است.
طراحي سطوح كنترلي اغلب پیچیده بوده و نیازمند هزینه بالاي تعمیر و نگهداري ميباشد .فلپ گارني به
دلیل سادگي هندسه و ساخت آن در دهههاي اخیر به كرات مورد استفاده قرار گرفته است .این فلپ
مینیاتوري به صورت نوار باریک در لبه فرار ،رو به سطح فشاري و عمود به وتر نصب ميشود .در ابتدا این
وسیله به شکل وارونه در ماشینهاي مسابقه جهت افزایش چسبندگي سطحي بین تایرهاي خودرو و سطح
جاده در پیچهاي تند كاربرد داشت[ .]1مطالعات تجربي حول فلپ گارني ابتدا توسط لیبک[ ]2حول ایرفویل
هاي نیومن انجام شد .مطالعات وي حاكي بر آن بود كه افزودن فلپ گارني به ارتفاع  1/22درصد وتر ،افزایش
چشمگیري در نیروي برآ و تغییر جزئي در نیروي پسا ایجاد ميكند.
پس از آن تحقیقات گستردهاي بر روي فیزیک جریان حول فلپ گارني در جریان پایا توسط استورم و
جانگ[ ]3و جانگ و روس [ ،]4مویسه و پاپاداكیس [ ]2گیورگ و همکارانش[ ،]6نیهارت و پندوگراف []7
انجام گرفت .آنها به این نتیجه رسیدند كه افزودن فلپ گارني به طور چشمگیري منجر به افزایش نیروي برآ،
 1نویسنده مسئول ،دكترا ،دانشگاه صنعتي امیركبیر ،دانشکده مهندسي هوافضا fajalli@aut.ac.ir
 2استاد ،دانشگاه صنعتي امیركبیر ،دانشکده مهندسي هوافضا ،قطب علمي هوافضاي محاسباتي
 3دانشجوي كارشناسي ،دانشگاه صنعتي امیركبیر ،دانشکده مهندسي هوافضا
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بیشینه ضریب برآ و منفيتر شدن گشتاور پیچشي ميگردد .در ضمن زاویه حمله برآي صفر را نیز منفيتر
ميكند در حالي كه تغییر چنداني در شیب منحني برآ ایجاد نميكند .جفري و همکارانش [ ]8با استفاده از
اندازهگیري توزیع فشار روي ایرفویل و جریان سنج لیزر داپلر ) (LDAمطالعات جامعي بر روي ایرفویلهاي
مجهز به فلپ انجام دادند.
نتایج آشکارساز جریان آنها نشان دادند كه گردابههاي ون كارمن 1متناوباً در حال ریزش به دنباله
ایرفویل ميباشند .این ریزش گردابهها منجربه افزایش فشار مکش لبۀ فرار در سطح مکشي ایرفویل ميشود،
همچنین فلپ گارني باعث شتابگیري جریان سیال در سطح فشاري لبۀ فرار ایرفویل شده و در نهایت فشار
كلي افزایش ميیابد .ترولین و همکارانش [ ]3جزئیات میدان جریان ایرفویل فلپدار را با استفاده از PIV
اندازهگیري كردند .نتایج آنها نشان دادند كه دو مود ریزش گردابه در ناحیه دنباله وجود دارد ،مود غالب
شبیه به ریزش متناوب گردابههاي جسم توپر نامتقارن و مود دوم مربوط به ریزش گردابههاي محصور در
حفرۀ فلپ است .تلاشهاي گستردهاي در بکارگیري فلپ در جریانهاي ناپایا به منظور كنترل هیسترسیس
نیروهاي آیرودینامیکي صورت گرفته است .ماهیت جریان ناپایا بسیار پیچیدهتر از جریان پایا بوده و
پدیدههاي جریان آن با حالت پایا كاملاً متفاوت ميباشد .به عنوان نمونه زماني كه ایرفویل دینامیکي در
زاویههاي حمله بالاتر از زاویه واماندگي استاتیکي در حال نوسان است در لبۀ حملۀ ایرفویل گردابۀ دینامیکي
ایجاد ميگردد .تا زماني كه گردابه دینامیکي در روي سطح ایرفویل در حال گسترش و پیشروي است ضریب
نیروي برآبه طور چشمگیري افزایش ميیابد [.]14
گسترش مفهوم فلپ گارني در جریانهاي ناپایا توسط گرونتاكس و لي[11و  ]12گزارش شده است .آنها
مطالعات گستردهاي بر روي ایرفویل مجهز به فلپ گارني در حال نوسان پیچشي انجام دادند .بر اساس نتایج
آنها ،فلپ گارني منجر به افزایش نیروي برآ و منفيتر شدن گشتاور پیچشي شده و منجر به تسریع واماندگي
دینامیکي ميگردد.
لازم به ذكر است ،مطالعات صورت گرفته در زمینۀ ایرفویلهاي فلپدار نوساني منحصر به حركت
پیچینگ 2بوده و اطلاعات محدودي در بارۀ ایرفویل فلپدار پلانجینگ موجود ميباشد[ 13و  .]14از آنجایي
كه فیزیک جریان حول ایرفویل با حركت پیچینگ متفاوت با حركت نوساني پلانجینگ 3ميباشد[ ،]12لذا
بررسي رفتار آیرودینامیکي ایرفویل فلپدار با نوسان پلانجینگ ضروري ميباشد .هدف اصلي از این تحقیق،
مطالعۀ دقیق دنبالۀ ایرفویل پلانچینگ مجهز به فلپ به ارتفاعهاي  %2/6و  %3/3وتر در شرایط قبل و بعد از
واماندگي استاتیکي ميباشد .همچنین رفتار دنباله در حوزه فركانسي مورد توجه ،بررسي شده است زیرا
مطالعۀ طیف فركانسي و قدرت گردابههاي دنبالۀ ایرفویل با فلپ و بدون فلپ اطلاعات دقیقتر و كاملتري را
از دنباله ایرفویل در اختیار قرار ميدهد .به همین منظور براي اندازهگیري دنبالۀ ایرفویل نوساني از
دستگاههاي جریان سنج سیم داغ استفاده شده است.
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 -2تجهيزات آزمايش
كلیۀ آزمایشات در تونل باد زیر صوت دانشگاه صنعتي امیركبیر صورت گرفته است این تونل از نوع مدار
بسته با ابعاد مقطع  42×42سانتي متر مربع و طول  124سانتي متر ميباشد .شدت اغتشاشات جریان آزاد
در سرعت  12متر بر ثانیه (معادل رینولدز  )1/2×142برابر  %4/1ميباشد .ایرفویل مورد استفاده در این
تحقیق اپلر  361با وتر به طول  12سانتيمتر و عرض  42سانتي متر ميباشد كه به طور افقي در تونل باد
قابل نصب است .جهت برقراري جریان دو بعدي در داخل تونل ،فاصله بین دیواره تونل باد و ایرفویل كمتر از
 4/1سانتي متر تنظیم شد .ایرفویل آلومینیومي مجهز به  21سوراخ فشاري روي سطح بالا و پایین ميباشد
كه در فواصل مختلفي در راستاي وتر ایجاد شدهاند .دو فلپ گارني به ارتفاعهاي  2/6و  %3/3وتر با ضخامت
 %4/2وتر عمود به لبه فرار مدل رو به سطح فشاري مدل نصب گردید.
سیستم نوسانساز مکانیزم چندگانهاي دارد و قادر به تولید نوسان پلانجینگ در زاویه حملههاي اولیه،
فركانسها و دامنههاي نوسان مختلف ميباشد .مجموعه موتور و بادامک این مکانیزم قادر به تولید محدوده
فركانسي  4/2تا  3هرتز و دامنه نوسانهاي مختلف ميباشد .شکل (-1الف) ،تصویر ایرفویل مجهز به فلپ را
به همراه  21سوراخ فشاري نشان ميدهد و شکل (-1ب) نیز دستگاه نوسان ساز را به تصوریر كشیده است.
لازم به ذكر است تراكم سوراخهاي فشاري در لبۀ حمله نسبت به لبۀ فرار بیشتر ميباشد و براي كاهش اثرات
سورخهاي جانبي بر روي هم ،این سوراخها با زاویهاي حدود  14درجه نسبت به هم تعبیه شدند.
جابهجایي لحظهاي مدل در طول آزمایش ،توسط پتانسیومتر داده برداري شد .آزمایشها در زاویههاي
حمله اولیه قبل و بعد از واماندگي استاتیکي (صفر و  12درجه) و فركانس كاهش یافته  k=4/473انجام
گردید و در تمامي آزمایشها دامنه ایرفویل پلانجینگ  6سانتيمتر لحاظ شد.

شكل 1الف -نمایي از ایرفویل با  21سوراخ فشاري به همراه طرح شماتیک آن
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شكل 1ب -نمایي از دستگاه نوسان ساز

دنباله ایرفویل پلانجینگ توسط جریان سنج سیم داغ به همراه مجموعهاي از سنسورهاي سیم داغ
اندازهگیري شد .سنسورهاي سیم داغ در موقعیتهاي طولي ) (x/cبه ترتیب  4/2 ،4/2 ،4/46و  1از خط
مركز لبه فرار نصب گردیدند 7 .عدد سنسور به یک مکانیزیم تراورس دو بعدي متصل بوده و قادر به جابه-
جایي در راستاي طولي و عرضي بودند .جابهجایي عرضي سنسورها در محدوده  1< y/c <-1صورت گرفت و
فاصله بین هر سنسور  2میليمتر تنظیم گردید .فركانس داده برداري  2كیلوهرتز بوده و دادههاي سنسور-
هاي سیم داغ توسط برد پایاني و برد  64 A/Dكاناله به كامپیوتر ارسال گردید .همچنین ولتاژ خروجي
پتانسیومتر و دادههاي جریان سنج سیم داغ به طور همزمان داده برداري شدند.
براي اندازهگیري توزیع فشار سطحي ایرفویل از سنسورهاي فشار تفاضلي نوع  HCXPM010D6Vبا محدودۀ
كاري  ±14mbarاستفاده شده است .دقت این سنسورها  %4/1در كل محدودۀ فشار ميباشد .از آنجایي كه
خروجي این سنسورها به صورت ولتاژ ميباشد براي تبدیل ولتاژ خروجي به فشار ،سنسورهاي فشار قبل بعد
از هر آزمایش كالیبره گردیدند .براي انجام كالیبراسیون از فشارسنج دیجیتالي و تونل باد استفاده شده است.
سنسور فشار تفاضلي داراي دو سر ميباشد ،جهت كالیبراسیون یک سر سنسور به فشار استاتیک ابتداي
مقطع آزمون و سر دیگر آن به فشار كل تونل باد وصل شد .با تغییر دادن سرعت تونل باد فشارهاي مختلفي
به سر سنسورها اعمال و همزمان مقدار دقیق فشار ورودي یادداشت گردید و ولتاژ خروجي سنسور توسط
برنامۀ كامپیوتري اخذ اطلاعات ذخیره شد .بعد از اخذ دادههاي تمام سنسورها و برازش كردن منحني
مناسب ضریب كالیبراسیون كه همان شیبهاي منحني فشار بر حسب ولتاژ هستند استخراج گردید .شکل
(-2الف) منحني كالیبراسیون یک نمونه سنسور فشار را نشان ميدهد.
سوراخهاي فشاري سطح ایرفویل توسط شلنگهایي از جنس پلي اورتان به سنسورهاي فشار متصل گردیدند.
به همین دلیل تاخیر زماني بین فشار واقعي و آنچه سنسورهاي فشار حس ميكنند ایجاد شد .براي به
حداقل رساندن این تاخیر زماني آزمایشهاي مختلفي با طول و قطر شلنگهاي مختلف انجام شد .در نهایت
با توجه به چیدمان تجهیزات آزمایشها طول شلنگها  24سانتيمتر و قطر داخلي آن  4میليمتر انتخاب
گردید .مقدار تاخیر زماني محاسبه شده با این پیکربندي حدود  1میليثانیه برآورد گردید.
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شکل (-2ب) بلوک دیاگرام سیستم داده برداري آزمایشها را نشان ميدهد .سرعت لحظهاي دنباله با استفاده
از روش معدلگیري ،مورد بررسي قرار گرفت .جهت حذف اغتشاشات الکترونیکي دستگاهها از دادههاي
اصلي ،سیگنالهاي خروجي با استفاده از فیلتر دیجیتال پایینگذر ،فیلتر شدند.

شكل 2الف -منحني كالیبراسون یک نمونه سنسور فشار

شكل2ب -بلوک دیاگرام دادهبرداري

 -3بحث نتايج
ایرفویل در حال نوسان پلانجینگ بسته به ماهیت نیرویي كه توسط ایرفویل ایجاد ميگردد قادر به تولید
دنبالهاي از نوع تراست ،خنثي و درگ ميباشد[ .]16در این قسمت به بررسي دنباله تولید درگ ایرفویل
پلانجینگ با حركت ) H(t) = h0(cosωtدر فركانس كاهش یافته  k=4/473و زاویه هاي حمله اولیه قبل و
بعد از واماندگي استاتیکي ایرفویل پرداخته شده است .براي درک بهتر پدیده هاي حركت پلانجینگ ،جابه
جایي لحظهاي (𝐻) بر اساس رابطه ) ∞𝑈 𝛼̅𝑒𝑞 = tan−1(𝐻̇⁄به زاویه حمله القایي تبدیل شده است .این
نگاشت در زاویه هاي حمله القایي كم به رابطه ∞𝑈 𝛼̅𝑒𝑞 = 𝐻̇ ⁄قابل سادهسازي است .با جایگزین كردن ̇𝐻
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در رابطه فوق و بي بعد كردن آن بر حسب ترم هاي فركانس كاهش یافته رابطه به صورت= 𝑞𝑒̅𝛼

)𝑡𝜔  𝑘ℎ̅ (sinدر ميآید كه در آن 𝑞𝑒̅𝛼 بر حسب رادیان و ̅ ℎبر حسب نصف وتر بي بعد شده است .شکل()3
جابهجایي كسینوسي ایرفویل پلانجینگ و تبدیل آن به زاویه حمله القایي را در زاویه حمله اولیه صفر درجه
را در یک دوره تناوب نشان ميدهد .همانطور كه از شکل پیداست جابهجایي ایرفویل نسبت به تغییرات زاویه
حمله القایي  34درجه تقدم فاز دارد .مطابق شکل( )3جابهجایي كسینوسي ایرفویل به صورت دو نیم سیکل
درنظر گرفته شده است .نیم سیکل اول نوسان ( )4<<4/2مربوط به جابه جایي ایرفویل از بالاترین موقعیت
 +6cmبه پایین ترین موقعیت  -6cmميباشد كه معادل با تغییر زاویه حمله القایي از  0<eq<maxو

 max<eq<0ميباشد و نیم سیکل دوم نوسان( )4/2<<1جابه جایي از دامنه  -6cmتا  +6cmرا شامل
ميشود و قابل تبدیل به زاویههاي  0<eq<maxو  max<eq<0است .همانطور كه از شکل واضح است
زاویه حمله القایي بیشینه زماني كه ایرفویل از مركز نوسان به سمت پایین در حركت است رخ ميدهد .در
بررسي نتایج ،مقدار زاویه حمله اولیه به مقادیر زاویه هاي حمله القایي اضافه شده است.

شكل -3تاریخچۀ زماني جابهجایي ایرفویل و زاویه حمله القایي معادل

در ابتدا به بررسي توزیع فشار سطحي ایرفویل پلانجینگ در دو زاویه قبل از واماندگي استاتیکي و پس از
آن پرداخته شده و پدیدههاي ایرودینامیکي این نوع حركت و نحوه واماندگي دینامیکي آن به طور دقیق
شرح داده شده است .شکل ( )4تاریخچه زماني تغییرات فشار استاتیک را در زاویههاي حمله صفر و 12
درجه و موقعیتهاي  74%و x´/c= 2، 24 ،12، 44، 64از لبه حمله روي سطح بالاي ایرفویل نشان ميدهد.
مطابق شکل (-4الف) ،بهدلیل اینکه جریان روي سطح ایرفویل بهجز لبههاي فرار ( )x´/c=74%چسبیده
است ،ضرایب فشار بهطور كامل حركت نوساني ایرفویل را دنبال ميكنند ،بنابراین منحنيهاي ضریب فشار
تغییراتي مشابه تغییرات زاویه حمله القایي داشته و رفتار سینوسي را دنبال ميكنند .در موقعیت x´/c= 74%
جریان سیال در بخش زیادي از سیکل نوسان جدا شده است .در تمام پورت هاي فشاري به جز موقعیت
نزدیک لبه فرار ،مقدار ضریب فشار ناگهان افزایش یافته و در زمان  =4/27به بیشینه مقدار خود ميرسد .از

آنجایي كه بیشینه زاویه حمله القایي در زمان  =4/22ميباشد ،لذا انتظار ميرود  Cpmaxنیز درآن زمان رخ
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دهد .این اختلاف به دلیل اثرات تاخیر -گرادیان-فشار در حین نوسان ميباشد[13و  .]17مقدار بیشینه فشار
مکشي 4 /38درموقعیت  x´/c= 2%مشاهده شده درحالیکه این مقدار با دورشدن از لبه حمله كاهش ميیابد.
شکل (-4ب) نشان ميدهد كه با افزایش زاویه حمله اولیه به  12درجه ،مقدار بیشینه مکش فشاري به طوور
چشمگیري افزایش یافته و به مقدار  2/8ميرسد .در تمامي پورت هاي فشاري بعد از بیشینه مکش فشواري
افت ناگهاني در مقدار  Cpرخ داده است كه حاكي از تشکیل و پیشروي گردابه دینامیکي لبه حمله است .لازم
به ذكر است زماني كه ایرفویل بالاتر از زاویه حمله استال استاتیکي در حال نوسان ميباشد ،در حین افزایش
زاویه حمله جریان سیال از لبه فرار شروع به معکوس شدن كرده و به سمت لبه حمله پیشروي ميكند .لایه
مرزي از هم پاشیده و جریان جدا ميگردد ،جریان جدا شده در لبۀ حمله باعث ایجاد گردابهاي قوي در لبوۀ
حمله ميشود كه به گردابه دینامیکي لبه حمله معروف ميباشد .گردابه دینامیکي لبه حملوه در طوول وتور
پیشروي كرده و باعث القاي نیروي برآي اضافي ميشود .بعد از اینکه گردابه به لبۀ فرار ميرسد ،جریوان بور
روي سطح بالایي كاملاً جدا شدهاست و واماندگي دینامیکي رخ ميدهد .تغییرات لایه مرزي در حین رخوداد
واماندگي دینامیکي ایرفویل پیچشي به كرات در مراجع [ 14تا  12و 17و  ]18مورد بررسي قرار گرفته است.
براي ایرفویل پلانجینگ موقعیت زماني گردابه دینامیکي (شکل (-4ب)) كه با علامت دایره بدان اشواره شوده
است در موقعیت هاي 74%و x´/c= 2، 24، 44، 64به ترتیب در زمانهاي بوي بعود ،4/22 ،4/2 ،4/13 ،4/11
 4/3به صورت قلههاي پیش رونده مشاهده شده است .پورت هاي فشاري  2توا  64درصود وتور در ربوع اول
سیکل نوساني حضور گردابه دینامیکي را حس كرده در حالي كه در موقعیت  x´/c= 74%گردابوه دینوامیکي
در ربع دوم سیکل اثرات گردابه دینامیکي رویت شده است .زیرا به دلیل كم بودن دامنه نوسوان پلانجینوگ،
گردابه دینامیکي فرصت كافي جهت رشد و پیشروي در ربع اول سیکل نوساني (افزایش زاویه حمله القوایي)
را بدست نميآورد .به دلیل جدایش شدید جریان روي سطح ایرفویل ،تغییرات فشار تمام پورت هاي فشاري
در محدوده  4/32<<4/7با هم یکسان بوده و شبیه خط صاف درآمده است .سرانجام در ربع انتهاي سیکل
جریان سیال از لبه حمله ایرفویل شروع به چسیبدن كرده لوذا در پوورت هواي فشواري  24%وx´/c= 2، 12
مقدار ضریب فشار به طور چشمگیري شروع به افزایش ميكند.

الف) ˚ 0= 4

ب) ˚ 0= 12

شكل -4تاریخچۀ تغییرات فشار نسبت به زمان بيبعد
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 -1-3پروفيلهاي سرعت متوسط طولي
یکي از راههاي پیش بیني اندازه و موقعیت گردابه هاي دنباله جریوان ناپایوا ،بررسوي پروفیول هواي سورعت
متوسط در راستاي جریان ميباشد .در شکل هاي ( 2و  )6پروفیلهاي سورعت متوسوط ایرفویول پلانجینوگ
مجهز بوه فلوپ ( )h/c=%3/3و بودون آن در پونج فواز مهوم حركوت (˚ 364و ˚ (t= 4˚ ،34˚ ،184˚ ،274و
زاویههاي حمله صفر و  12درجه ارائه شده است .خط پر و خط چین به ترتیب توزیع سرعت دنباله ایرفویول
بدون فلپ و فلپدار را نشان ميدهد .در این شکل ها پرابهاي سنسور سیم داغ در موقعیت  x/c=4/2از لبه
فرار قرار گرفتهاند .مطابق شکلها افت سرعت بیشینه و ضخامت دنباله كه نشانگر اندازه سواختار گردابوه اي
دنباله ميباشد در فازهاي مختلف به طور قابل توجهي متغیر ميباشند ،به طوري كه مركز دنباله در فازهواي
صفر و  364درجه در موقعیت هاي عرضوي مثبوت ( )+y/cو در فواز  184درجوه در موقعیوت هواي عرضوي
منفي( )-y/cمشاهده شده است .این موقعیت در فازهاي  34و  274درجه تا نزدیکي هاي خط مركوز y/c=0
جابه جا شده است .از آنجایي كه فازهاي صفر و  364درجه مربوط به ابتدا و انتهاي سیکل نوسان ميباشوند،
پروفیلهاي دنباله مشابهي داشته و در قالب یک شکل ارائه شدهاند.
مطابق پروفیلهاي سرعت متوسط دنباله زاویه حمله صفر درجه (شکل ( ))2مقدار بیشوینه افوت سورعت
ایرفویل بدون فلپ ( )dU/U∞=4/18در فازهاي  34و  274درجه با هم برابر ميباشد ،این افت در مقایسه بوا
فازهاي صفر و  364درجه به اندازه ناچیزي افزایش یافته است .از آنجایي كه محدوده تغییورات زاویوه حملوه
القایي (˚ )-3/2˚<eq<+3/2كوچک ميباشد ،لذا در زاویه حمله صفر درجه (شکل ( ))2ضخامت دنباله نیوز
در تمام فازهاي نوسان كوچک ميباشد .بیشترین ضخامت در فاز  34درجه (معادل زاویه حملوه القوایي 3/2
درجه) رخ داده است .در ضمن ،كمترین افت سرعت ،dU/U∞=4/16 ،در فاز 184درجه (معادل زاویوه حملوه
القایي  -3/2درجه) مشاهده شده است .با افزودن فلپ به ارتفاع  3/3درصد وتر در تمام فازهاي نوسان مقودار
افت سرعت بیشینه افزایش یافته است اما مقدار این افت در تمام فازهاي حركت یکسان نمويباشود .بیشوینه
افت سرعت یا افت ممنتوم ناشي از افت سرعت در فازهاي  184و  274درجه بسیار چشمگیرتر از سایر فازها
است ،به عنوان نمونه در فاز  184درجه بیشینه افت سرعت با افزودین فلپ گارني از  4/16به 33/72( 4/31
درصد افت بیشتر) رسیده است ،در حالي كه در فازهاي صفر و  364درجه مقدار افت بیشینه  14/22درصود
افزایش یافته است.

الف) t=4 ،364˚ ،h=6cm

ب) t=34˚ ،h=4cm

ج) t=184˚ ،h= -6cm

د) t=274˚ ،h=4cm

شكل  -5پروفیلهاي سرعت متوسط طولي دنباله در ˚  0= 4و x/c=4/2
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رفتار تاریخچه فازي ارائه شده در بالا ناشي از ریزش گردابه هاي شبیه ون كارمن در لبه فرار ميباشد .ریزش
گردابه هاي و ن كارمن در لبه فرار ناشي از تداخل و چرخش دو لایه برشي اسوت كوه از سوطح بالوا و پوایین
ایرفویل در جهت مخالف جدا ميشوند .با افزودن فلپ گارني به ایرفویل ،این فلپ در لبوه فورار ماننود جسوم
توپر نامتقارن عمل كرده و منجر به ریزش گردابهها از لبۀ فرار ميشووند .ایون گردابوههوا از توداخل دو لایوه
برشي ،یکي از سطح مکشي و دیگري از نوک زیر فلپ ،نشأت ميگیرند.
شکل ( ،)6پروفیل هاي سرعت متوسط طولي را در زاویه حمله اولیه  12درجوه نشوان مويدهود .در ایون
حالت تغییرات زاویه حمله القایي˚ 8/8˚<eq<12/2ميباشد .با افزایش زاویه حمله اولیه از صفر به  12درجه
(شکل ( ،))6ضخامت گردابهها و افت بیشینه سرعت به طور قابل توجهي افزایش یافته است .در فازهاي صفر،
 184،274 ،34درجه ،افت سرعت بیشینه ایرفویل بدون فلپ به ترتیب  4/46 ،4/64 ،4/24 ،4/21ميباشد .از
فاز صفر تا  34درجه ،به دلیل افزایش زاویه حمله القایي از  12تا  12/2درجه ،سرعت بوه انودازه  6/1درصود
افت بیشتري یافته است .برخلاف زاویه صفر درجه افت سرعت چشمگیري در ناحیه دنباله ایرفویل نوساني در
فاز  184درجه رخ داده است .زیرا  ،همانطور كوه در شوکل (-4ب) بودان اشواره گردیود ،گردابوه دینوامیکي
پیشرونده از روي سطح ایرفویل در راستاي وتر جاروب شده و به دنباله ریزش ميكند .لذا افت سورعت قابول
توجهي به همراه ساختار گردابهاي پیچیدهتري در این فاز رخ داده است .به این صوورت كوه دو قلوه بوا افوت
سرعت متفاوت در پروفیل سرعت این فاز رویت شده است .در این حالت گردابه دینوامیکي ریوزش شوده بوه
دنباله با گردابه هاي ون كارمن بر روي هم اثر متقابلي داشته و شکل گردابه هاي ایجاد شده با حالوت زاویوه
صفر درجه شکل ( )2كاملاً متفاوت ميباشند .نکتۀ قابل توجهي كه از شکلهاي  6قابل ذكور اسوت ،اختلواف
قابلتوجه ضخامت دنباله در فازهاي مختلف ميباشد ،به این صوورت كوه در طوي نوسوان ایرفویول كمتورین
ضخامت دنباله در فاز صفر  364،درجه و بیشترین آن در فاز  34درجه رخ داده است .علي رغم بیشینه افوت
ممنتوم در فاز  184درجه ضخامت دنباله ایرفویل بدون فلپ در این فاز  1/67برابور كمتور از فواز  34درجوه
ميباشد .همانطور كه انتظار ميرفت ،در این حالت نیز با افزودن فلپ گارني ضوخامت دنبالوه و افوت سورعت
متوسط افزایش یافته است .در فاز نوساني  34درجه ،بیشینه افت سرعت ایرفویل بدون فلپ و با فلپ تفواوت
چنداني ندارند .لذا مي توان نتیجه گرفت ،اثور فلوپ گوارني در زاویوههاي حملوه القوایي بالوا كمتور از زاویوه
حملههاي پایین ميباشد.

الف) t=4 ،364˚ ،h=6cm

ب) t=34˚ ،h=0cm

ج) t=184˚ ،h= -6cm

د) t=274˚ ،h=4cm

شكل -6پروفیلهاي سرعت متوسط طولي دنباله در ˚  0= 12و x/c=4/2
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ساختار دنباله نوساني ایرفویل پلانجینگ و اثر فلپ گارني بر روي رفتوار دنبالوه در موقعیوت  x/c=4/2موورد
بررسي قرار گرفت و رفتار دنباله با افزایش زاویه حمله اولیه از صفر به  12درجه مورد مطالعه قرار گرفت .در
این بخش از مقاله به تحلیل و بررسي رفتار دنباله ایرفویل نوساني با فلپ و بدون فلپ در موقعیتهاي طولي
مختلف در ناحیه بعد از واماندگي اسوتاتیکي پرداختوه شوده اسوت .شوکلهاي ( 7و  )8پروفیلهواي سورعت
متوسط دنباله را به ترتیب در موقعیتهاي طولي ) 4/2 ،4/2 ،4/46 (x/cو  1در زاویۀ حملۀ اولیه  12درجوه
و دو فاز  34و  184درجه نشان ميدهد .مطابق شکلها در تمامي فازهاي نوسان در فاصلههاي نزدیک به لبۀ
حمله ،گرادیان سرعت در ناحیۀ دنباله تندتر از فاصلههاي دورتر است ،همچنین با افزایش فاصله طولي از لبه
فرار بیشینه افت سرعت و افت ممنتوم دنباله كاهش یافته است در حاليكه ضخامت دنباله در حوال افوزایش
مي باشد .این نشان ميدهد كه در فاصلههاي دورتر ساختارهاي گردابهاي دنبالوه در حوال مسوتهلک شودن
است .شایان ذكر است ،نسبت بازیابي افت سرعت بیشینه ناحیه دنباله ،در فازهاي مختلف با دورشدن از لبوه
فرار به طور چشمگیري متفاوت ميباشد .به عنوان نمونه ،بازیابي افت سرعت دنبالۀ ایرفویول بودون فلوپ در
فازهاي  34و  184درجه از فاصلۀ  4/46تا  1به ترتیب مقادیر  %42و  %32/4مي باشد .همچنین در فاز 34
درجه در فاصلۀ  4/46تا  4/2مقدار افت سرعت بیشینه فقط به مقدار  %7/4بازیابي شوده در حالیکوه در فواز
 184درجه در این فاصله این مقدار  %12/2ميباشد .لذا ميتوان نتیجه گرفت ،در فاصلههاي پایین دست توا
 ،x/c=4/2جریانهاي گردابهاي قوي وجود دارد درحالیکه در موقعیت  x/c=1جریانهاي گردابهاي بوه طوور
قابل توجهي میرا شده است .همچنین در فاز  34درجه (معادل بیشینه زاویه حملۀ القایي) به دلیول جودایي
چشمگیر جریان سیال روي سطح ایرفویل در فاصلۀ  4/46تا  4/2بازیابي افت سرعت بیشینه كم ميباشد.
در فازهاي  34و  184درجه ،شکلهاي ( 7و  ،)8افت بیشینه سرعت و ضخامت دنباله ایرفویل فلپدار در
فاصلههاي دورتر از لبه فرار نسبت به ایرفویل بدون فلپ افزایش قابل توجهي یافته اسوت و ایون اختلواف در
فاصله بین 1و  x/c=4/2بسیار چشمگیرتر ميباشد .در فاصله  ،x/c=4/46اختلواف چنوداني در بیشوینه افوت
سرعت ایرفویل با فلپ و بدون فلپ مشاهده نميشود و با فاصله گرفتن از لبوه فورار توا  x/c=1بیشوینه افوت
سرعت ایرفویل فلپدار  %72درصد نسبت به بدون فلپ در فاز  34درجه افزایش یافته است .زیرا در فاصوله-
هاي دورتر از لبه فرار گردابههاي پشت ایرفویل فرصت كافي براي رشد و پخش شدن را پیدا ميكننود و اثور
فلپ كه حاكي از افزایش درگ است بیشتر نمایان ميشود.

الف) x/c=4/46

ب) x/c=4/2

ج) x/c=4/2

د) x/c=1

شكل -7پروفیلهاي سرعت متوسط طولي دنباله در ˚ t=34˚ ،h=0cm ،0= 12
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ج) x/c=4/2

د) x/c=1

شكل -8پروفیلهاي سرعت متوسط طولي دنباله در ˚ t=184˚ ،h= -6cm ،0= 12

 -2-3آناليز فركانسي دنباله
بررسي فركانس گردابههاي ریزش شده به دنباله و همچنین بررسي قدرت گردابهها اطلاعات دقیوقتوري را از
میدان جریان ارائه ميدهد .شکل ( )3طیف فركانسي ایرفویل فلوپدار ( )h/c=3/3و بودون فلوپ را در زاویوه
حمله اولیه  12درجه و موقعیت عرضي  y/c=4نشان ميدهد .مطابق طیف فركانسي شکل ( ،)3فركانسهاي
غالب ایرفویل بافلپ و بدون فلپ  6/37 ،4/66 ،2/33و  3/37هرتز ميباشند و بیشینه قدرت طیف فركانسوي
مربوط به فركانس  4/66هرتز مشاهده شده است .با افزودن فلپ گارني به ایرفویل قودرت گردابوه بافركوانس
 4/66هرتز نسبت به ایرفویل بدون فلپ ،به طور قابل توجهي ( 2/8برابر) افزایش یافته است .لازم به ذكر است
قدرت فركانسهاي غالب در y/cهاي مختلف با هم متفاوت ميباشد.

شكل -9طیف فركانسي دنباله در ˚  x/c=0/06 ،0= 12و y/c=0

شکلهاي ( 14الف و ب) ،قدرت فركانسهاي غالب  2/33و  4/66را در دو زاویه حملوه اولیوه صوفر و 12
درجه و  y/cهاي مختلف ارائه ميكنند .در این شکلها موقیعت طولي  x/c=4/46بوده و طیف  PSDایرفویل
بدون فلپ با ایرفویل مجهز به فلپ با ارتفاعهاي  2/6و  h/c=3/3مقایسه شوده اسوت .بررسوي طیوف قودرت
فركانس  2/33هرتز در راستاي ( y/cشکل (-14الف)) دو افزایش ناگهاني در قدرت گردابه ایرفویل با فلوپ و
بدون فلپ را نشان ميدهد ،موقعیت دو قله ایرفویل بدون فلپ در زاویه حمله اولیه صوفر درجوه بوه ترتیوب
 -4/33و  y/c= +4/47ميباشد .همانطور كه انتظار ميرود موقعیت این دو قله قرینه نبوده و بوه دلیول عودم
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تقارن ایرفویل ،گردابههایي كه به دنباله ریزش ميكنند در موقعیتهاي عرضي بالا و پایین خط مركز دنباله،
قدرت یکساني ندارند .با افزودن فلپ به ایرفویل در زاویۀ حملۀ صفر درجه ،دو قلۀ منحني بوه سومت پوایین
جابه جا شده است .جابهجایي به سمت پایین نمودار ناشي از اثرات كمبر القایي مثبت فلپ ميباشود كوه بوا
افزایش ارتفاع فلپ این اثر بیشتر ميگردد.
در زاویۀ حملۀ اولیۀ  12درجه قدرت گردابهها به طور چشمگیري نسبت به زاویۀ صفر درجه ،افزایش یافته
و موقعیت این دو قله در حالت بدون فلپ به  +4/33و  y/c= -4/26جابهجا شوده اسوت .نکتوه مهموي كوه از
شکل (-14الف) ميتوان دریافت متفاوت بودن قدرت گردابۀ موقعیتهاي عرضي بالا و پایین در زاویه حملوه
 12درجه ميباشد .ریزش گردابه دینامیکي لبۀ حمله در حین حركت به سمت پایین عامول اصولي قوويتور
بودن گردابهها در شاخه پاییني نمودار ميباشد .لازم به ذكر است با افزایش ارتفاع فلپ از  2/6به  3/3قودرت
گردابههاي ایرفویل چه در شاخه پایین نمودار و چه در بالاي آن به طور قابل توجهي افزایش یافته است ،این
افزایش در زاویه حمله اولیه  12درجه مشهودتر است .از آنجایي كه در زاویههاي حمله بالا اثرات كمبر القایي
مثبت ناشي از افزودن فلپ كمتر ميگردد ،لذا موقعیت قلههاي نمودار  PDSایرفویول فلوپدار در زاویوه 12
درجه به سمت پایین جابهجا نشدهاند.
آنالیز طیفي قدرت گردابهاي با فركانس  4/66هرتز (شکل (-14ب)) در راستاي  y/cسه قله با قدرتهواي
متفاوت را نشان ميدهد .در حالت بدون فلپ و زاویۀ حملۀ اولیۀ صفر درجه موقعیت قلهها به ترتیوب ،4/47
صفر و  -4/336ميباشد ،این موقعیتها در زاویه حمله  12درجه به  ، 4/33صفر و  -4/337جابهجا شدهاند.
در این حالت با افزودن فلپ گارني به ایرفویل نوساني با زاویه حمله اولیه  12درجوه موقعیوت بیشوینه PSD
دنباله ( 3قله ذكر شده) به طور قابل توجهي تغییر كرده اسوت .بور اسواس آنوالیز طیفوي قودرت دنبالوه ،در
موقعیت  y/c=0فركانس  4/66غالبتر بوده و درسایر موقعیوتهواي عرضوي در محودوده -4/42<y/c<4/42
فركانسهاي  2/33و  4/66غالب مي باشند.

الف) فركانس غالب 2/33

ب) فركانس غالب 4/66

شكل -11تغییرات قدرت گردابههاي دنباله در راستاي y/c
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 -4نتيجهگيري
دنبالۀ ایرفویل پلانجینگ مجهز به فلپ گارني به ارتفاعهاي مختلف در رینولدز  1/2×142و فركانس كاهش
یافتۀ  4/472مورد تحلیل و بررسي قرار گرفت .بررسيهاي توزیع فشار نشان دادند كه در زاویۀ حملۀ اولیۀ
صفر درجه از آنجایي كه جریان روي سطح ایرفویل به جز نواحي نزدیک به لبۀ فرار چسبیده است ،منحني-
هاي تغییرات ضریب فشار رفتار سینوسي زاویۀ حملۀ القایي را دنبال ميكنند .در زاویۀ حملۀ اولیه  12درجه،
گردابۀ دینامیکي در لبۀ حمله ایجاد شد ،از آنجایي كه دامنۀ حركت نوساني نسبتاّ كم ميباشد لذا ،پورتهاي
فشاري  2تا  64درصد وتر در ربع اول سیکل نوساني حضور گردابه دینامیکي را حس كرده و از موقعیت 74
درصدي وتر به بعد پیشروي گردابه دینامیکي در ربع دوم سیکل نوسان صورت گرفته است.
تحلیل رفتار دنبالۀ ایرفویل با نوسان پلانجینگ نشان داد كه ،افت سرعت بیشینه و ضخامت دنباله كه
نشانگر اندازه ساختار گردابه اي دنباله ميباشد در فازهاي مختلف حركت ایرفویل به طور قابل توجهي متغیر
ميباشند .در زاویۀ حملۀ اولیه صفر درجه ،بیشترین ضخامت دنباله در فاز  34درجه (معادل بیشینه زاویه
حمله القایي) و كمترین افت سرعت ،در فاز 184درجه (معادل كمینه زاویه حمله القایي) مشاهده شده است.
در زاویۀ حملۀ اولیۀ  12درجه ،برخلاف زاویه صفر درجه ،به دلیل پیشروي گردابۀ دینامیکي از روي سطح
ایرفویل و ریزش آن به دنباله ،افت سرعت چشمگیري در ناحیه دنبالۀ ایرفویل نوساني در فاز  184درجه رخ
داده است .بعلاوه به دلیل تداخل گردابۀ دینامیکي ناشي از واماندگي دینامیکي و گردابههاي ون كارمن
ساختار گردابهاي پیچیدهتري در این فاز ایجاد شده است.
با افزودن فلپ گارني به ایرفویل نوساني ،ضخامت دنباله و بیشینه افت ممنتوم افزایش یافته است .اما این
اثرات در تمامي فازها یکسان نميباشند ،اثر فلپ گارني بر روي افت سرعت ،در زاویههاي حملوه القوایي بالوا
كمتر از زاویه حملههاي پایین ميباشد .همچنین آنالیز طیف فركانسي نشان داد كه فركانسهاي غالب دنبالۀ
ایرفویل با فلپ و بدون آن با هم یکسان بوده ولي انرژي گردابههاي ایرفویل فلپدار به طور چشمگیري بیشتر
از ایرفویل بدون فلپ ميباشد.
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فهرست نمادهاي انگليسي
 :cوتر ایرفویل
´ :xفاصله از لبۀ حملۀ ایرفویل
 :xفاصلۀ طولي از لبۀ فرار ایرفویل
 :yفاصلۀ عرضي از لبۀ فرار ایرفویل
 :hارتفاع فلپ
 :Hجابهجایي لحظهاي ایرفویل )(cm
 :h0دامنۀ نوسان ایرفویل )(cm
𝒉 :دامنۀ بيبعد شده ̅ = 𝟐𝒉0/c
̅
𝒉
 : fفركانس )(Hz
 :Uسرعت متوسط طولي )(m/s
∞ :Uسرعت جریان آزاد )(m/s
 :dUافت سرعت )∞(U-U
 :eqزاویۀ حملۀ القایي )(deg
 :0زاویۀ حملۀ اولیه )(deg
 :kفركانس كاهش یافته ∞πfc⁄U
 :فركانس زاویهاي
 :tزمان )(sec
 :Tدورۀ تناوب
 :زمان بيبعد  = t/T
 :Cpضریب فشار
 :PSDقدرت گردابه
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Abstract
Experimental measurements were conducted on a plunging Eppler 361 Gurney flapped airfoil
to study wake structure and dynamic stall phenomenon in the wake. The heights of Gurney
flap were 2.6% and 3.3% chord. Special attention was focused on the temporal progressions
of the plunging wake for the range of initial AOA in prior and post stall flow conditions. The
velocity in the wake was measured by hot-wire anemometry. Surface pressure-measurements
as a supplementary data were also carried out to look into the link between the boundary layer
flow and the shedding vortical flow. The hot-wire signals were analyzed in frequency domain.
The power spectra of dominant frequencies were significantly increased by fitting the gurney
flap on the plunging airfoil.

