
 

  

 

و  فتیل یها روین نییتعآموزش شبیه سازی 
و انیدرگ در جر با مدل لیرفویا کی یبر ر  

RAE 2822 
 آموزش انسیس فلوئنت، سی اف ایکس،مکانیکال
 

 کاری از وبسایت ایران فلوئنت

 
 نمونه کار های مهندسی نرم افزار های فلوئنت سی اف یکس و مکانیکال را از وبسایت ما دریافت کنید.

این کتابچه به ایران فلوئنت تعلق دارد و هرگونه مشابه سازی و کپی برداری باعث پیگرد قانوی می شود.تمام حقوق   
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چهارموزش شماره آ  
و انیو درگ در جر فتیل یها روین نییتع  کی یبر ر

با مدل لیرفویا  RAE 2822 

 

 
. 

 شبیه سازی جریان سیاالت در تونل باد بر روی یک خودرو

 

 

 

 

 

 

http://iranfluent.ir/post/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
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هواپیما یک مثال آن است را طراحی کنید، در نگاه  اگر بخواهید یک ماهی واره یا ایرفویل که بال
ایرفویل به سادگی برای شما امکان پذیر باشد اما بدست آوردن نیروی درگ  اول شاید محاسبات یک

باد واقعی است که  ردن دقیق این نیرو ها البته کار تونللیفت چندان کار آسانی نیست، بدست آو  و
واقعی انجام میدهد اما این آزمایش بسیار  دقت باال تری دارد و در هواپیما ها اینکار را با تونل باد

انجام این آزمایش در تونل بادی شبیه سازی شده هستیم گران است. بنابر این ما مجبور به . 

بات ساده ایرفویل را مشاهده می کنیم سپس به سراغ طراحی پیچیده و ابتدا نمونه هایی از محاس
رویم می لیفت و  تعیین نیرو های درک  

 
 تصویر یک ایرفویل در تونل بادی شبیه سازی شده و کانتور سرعت روی آن

http://bayanbox.ir/info/2631179229554363266/00-Airfoil-new
http://bayanbox.ir/info/2631179229554363266/00-Airfoil-new
http://bayanbox.ir/info/2631179229554363266/00-Airfoil-new
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 یک ایرفویل شبیه سازی شده و تعیین عدد ماخ روی آن

 .اما ما میخواهیم از این فراتر برویم و پارامتر های مهم تری را بدست آوریم
 .مهندسان هوافضا مجبور خواهند بود که این پارامتر ها را بدست آورند

http://bayanbox.ir/info/4705913754617533668/000-Airfoil-new
http://bayanbox.ir/info/4705913754617533668/000-Airfoil-new
http://bayanbox.ir/info/4705913754617533668/000-Airfoil-new
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 .این قسمتی از ایرفویل طراحی شده است که با نیرو های لیفت و درگ سروکار دارد

 

http://bayanbox.ir/info/8920734620722718163/1Airfoil-1-new
http://bayanbox.ir/info/6953406961628648006/2Airfoil-new
http://bayanbox.ir/info/8920734620722718163/1Airfoil-1-new
http://bayanbox.ir/info/8920734620722718163/1Airfoil-1-new
http://bayanbox.ir/info/6953406961628648006/2Airfoil-new
http://bayanbox.ir/info/8920734620722718163/1Airfoil-1-new
http://bayanbox.ir/info/6953406961628648006/2Airfoil-new
http://bayanbox.ir/info/6953406961628648006/2Airfoil-new
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تعیین نیرو های لیفت و درگ است  اما بدست آوردن این نمودار های ساده هدف ما نیست، هدف ما
ایم که برای مثال در این مسئله آن را تعیین کرده  

  0.016در این مثال نیروی درگ )پسا( برابر است با : 

0.78نیروی لیفت)باالبر( برابر است با :  و  

 

 

دینامیک گازها، هوافضا، ایرفویل، مکانیک سیاالت، لیفت،باالبر،درگ،پسا،مهندسی مکانیک، 
 طراحی بال هواپیما
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و سی اف ایکسقابلیت های ما در فلوئنت   

 
  

مدل فریم های چرخان یا ساکن
مش های لغزان و مش های متحرک

واکنش های و ترکیبات شیمیایی، شامل احتراق و مدل های واکنشی
حباب ها یا شامل ترکیبی از همه با فاز یکنواخت/قطرات کوچک/محاسبات الگرانژی برای تغییر فاز از ذرات

افزودن ترم های اختیاری حجمی از گرما، جرم، مومنتوم، اغتشاش و ترکیبات شیمیایی
جریان در محیط متخلخل

مبدل های حرارتی، فن ها، رادیاتورها و بازده آن ها
جریان های دوفازی و چندفازی

جریان های سطح آزاد با شکل های سطح پیچیده
حل شبکهجریان در هندسه های پیچیدٔه دوبعدی و سه بعدی با به کار بردن محاسبات غیرساخت یافته و بهینه سازی و

جریان تراکم پذیر و تراکم ناپذیر
(Transient)یا گذرا  (Steady)تحلیل جریان پایا 

جریان های لزج، آرام و متالطم
سیال های نیوتنی و غیرنیوتنی

انتقال حرارت جابجایی شامل جابجایی آزاد یا اجباری
هدایتی/ترکیب انتقال حرارت جابجایی

انتقال حرارت تشعشعی
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 مراحل طراحی و اجرای یک پروژه دینامیک سیاالت محاسباتی در شکل زیر آمده است:

 
 زمان تقریبی یک پروژه دینامیک سیاالت محاسباتی بین یک روز تا هفته است.
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این تعرفه ها ممکن است به روز نباشند، هرچند که قیمت ها به ندرت تغییر می کند. برای فهمیدن 
قیمت پروژه خود نیازی به این جداول نیست، با ارسال صورت مسئله ، به راحتی اطالع پیدا کرده و 

 اگر خواستید ادامه می دهید. برای فهمیدن تعرفه با ما تماس بگیرید.
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   صفحه خانگی •
  تماس با کارشناس فلوئنت •
  پروژه دانشجویی •
 نمونه کار •

 

 
 
 
 

  

 دانلود آموزش فلوئنت،دانلود کتاب های مهندسی مکانیک،دانلود نرم افزار های مکانیکی،دانلود نرم افزار
ANSYS  افزار، آموزش نرم  Ansys tutorials  ، دینامیک سیاالت محاسباتی، مکانیک سیاالت ،

ترمودینامیک ، انتقال حرارت ، دینامیک گازها ، نیروگاه ها، استاتیک ، مقاومت مصالح ، طراحی اجزا ، 
 مقدمه ای بر اجزای محدود ، دینامیک ، دینامیک ماشین ، ارتعاشات ، کنترل اتوماتیک ، حرارت و سیاالت

 

http://iranfluent.ir/
http://iranfluent.ir/page/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://iranfluent.ir/page/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://iranfluent.ir/page/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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 پایان

 از توجه شما سپاس گذاریم

تمامی حقوق این آموزش به ایران فلوئنت به 
نشانی گفته شده تعلق دارد، از کپی برداری 

 خودداری کنید


