تمرین تحویلی شماره 3

مبانی آیرودینامیک

مهلت تحویل94/8/3 :

مدرس :دکتر احسان روحی

 -1یک هواپیمای جت تجاری با حداکثر وزن برخاست  6750کیلوگرم در ارتفاع  35هزاار پزای بزا سزرتت
ثابت  740کیلومتر بر ساتت پرواز م کند .شکل  1منحن ضریب بزر برحسزب زاویز حملز را بزرای ایز
هواپیما نشان م دهد.
الف) اگر مساحت بال ای هواپیما  24مترمربع و فاصل دو سر بال  14متر باشزد ضزریب بزر ) 𝐿𝐶( زاویز
حمل و ماخ پروازی هواپیما را در ای حالت محاسب کنید( .راهنمای  :از جزدول اسزتاندارد هزوا گازال در
ارتفاع پروازی را ب دست ورید).
ب) اگر ضریب پسای ) 𝐷𝐶( ای هواپیما از رابط

𝐶𝐿2
𝑅𝐴 𝜋0.85

 𝐶𝐷 = 0.02 +قابزلمحاسزب باشزد نیزروی

پیشرانش موردنیاز در ای حالت را محاسب کنید .در رابط باال 𝑅𝐴 نسبت منظری بال است.
ج) با توج ب شکل  1حداقل سرتت هواپیما در ارتفاع  57هاار پای و سطح دریا را محاسب کنید.
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 -2جریان غیر لاج حول یک سیلندر را در نظر بایرید .ای سیلندر در یک جریان یکنواخزت کزام ا افقز بزا
سرتت ∞𝑈 قرارگرفت است .اگر 𝑟𝜐 و 𝜃𝜐 مؤلف های سرتت جریزان روی سزطح سزیلندر در دسزتاا قطبز
باشد ب طوریک  𝜐𝑟 = 0و ∞𝑈 𝜐𝜃 = −2رابط ضریب فشار ) 𝑃𝐶( را حزول سزیلندر و ضزریب بزر ی
سیلندر را محاسب کنید.
راهنمای  :برای محاسب ضریب فشار از معادل برنول برای یک نقط در دوردست جریان و یزک نقطز روی
سیلندر استفاد کنید.
 -3کشت های هوای

لمان زپلی ک در جنگ جهان اول مورداستفاد قزرار مز گرفتنزد دارای حجز m3

 15000و حداکثر قطر  14mبودند .یک از ای زپلی ها را در نظر بایرید ک با سرتت  30 m/sدر ارتفاع
استاندارد  1000mپرواز م کند( .گاال هوا را م توانید از جدولهای ارتفاع استاندارد پیدا کنیزد) .زاویز
حمل ای زپلی کوگک است ب طوریک ضریب بر ی ن  0/05است (برای حداکثر سطح مقطع) .اگر ایز
زپلی در حال پرواز مستقی و افق بدون شتاب باشد وزن کل ن را حساب کنید.
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