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آئرودینامیک که دربرخی متون فارسی آنرا هواپویش نامیده اند شاخه ای از دینامیک گاز ها و درحالت کلی تر دینامیک سیاالت می 

 باشد که به بررسی رفتار جریان هوا و اثرآن براجسام متحرک می پردازد.

 محاسبه میدان سرعت،فشار و دمای هوا در اطراف یک جسم است.منظوراز حل یک معادله آئرودینامیکی 

 بدین منظور می بایست مسائل مربوط به آئرودینامیک را حل کرد.

 سپس به کمک معادله های بدست آمده می توان نیروها ، گشتاورها و .. وارد بر جسم پرنده را حساب کرد.

 .مهمترین کاربرد آئرودینامیک در صنعت هوافضا می باشد

 

 آئرودینامیک در هوانوردی

 

 های کوچک تشکیل شده است که در حال حرکت و برخورد با هم هستند.هوا مانند هر ماده دیگری از مولکول

 توان هوا را یک محیط پیوسته فرض کرد.ها در عمل خیلی کوچک است در آیرودینامیک میولی چون فاصله این مولکول

 شود.ها، دقت فرض پیوستگی کم میبین مولکولبا رقیق شدن هوا و افزایش فاصله 

 .قبل از پرداخت به نیروهای آئرودینامیکی الزم است ابتدا با بعضی مفاهیم آشنا شویم

 

 
Bernoulli's Principle 

 قانون برنولی
 

عدها بعنوان شف نمود که بدانیل برنولی دانشمند سوئیسی در جریان تحقیقاتی که هیچگونه ارتباطی به پرواز اجسام نداشت قانونی را ک

 قانون پرواز مطرح گردید.

در این آزمایش او با عبور یک سیال از درون لوله ای با قطر متغیر )لوله ونتوری( دریافت زمانی که سیال از قسمت نازک لوله میگذرد 

 سرعت آن افزایش یافته و فشار داخلی آن کم میشود.

 می باشد. به زبان ساده تر قانون برنولی بصورت زیر

 

 .فشار و سرعت در سیاالت با هم نسبت عکس دارند
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 فشار استاتیکی و دینامیکی هوا
 

 ( داریم:Pressureدر سیاالت دو گونه فشار )

 Static pressure           )فشار استاتیکی( 

Dynamic pressure      )فشار دینامیکی( 

 

 

Static pressure 
 

 که از سوی توده های هوای ساکن به جسم اعمال می شود.فشار استاتیکی فشاری است 

رای درک بهتر این موضوع یک تانکر پر از آب را در نظر بگیرید.آب داخل تانکر که ساکن است به دیواره های تانکر فشار وارد می ب

 کند.این فشار را فشار استاتیکی می نامند.

 ین فشار استاتیکی استفشار هوای وارد بر دست ما در مثال قسمت قبل نیز هم

 
Dynamic pressure 

 

 اما اگر هوا درجریان باشد عالوه بر فشار استاتیکی دارای فشار دینامیکی نیز خواهد بود که بسرعت جریان هوا بستگی دارد.

یزی که بر سر یک لوله را در نظر بگیرید که جریان آب از آن عبور می کند. جریان آب در حال حرکت نیز نیرویی دارد که به هر چ

 راهش باشد وارد می کند.

 به این نیرو نیز فشار دینامیکی می گویند. 

فشاری که جریان آب به بدنه ی لوله وارد می کند فشار استاتیکی است.فشار دینامیکی به سرعت حرکت سیال بسگی دارد و با آن 

میکی نیز افزایش می یابد.سرعت سیال نیز خود با سطح مقطع نسبت مستقیم دارد.یعنی با افزایش سرعت سیال)آّب، هوا و...( فشار دینا

 محل عبور آن رابطه عکس دارد.یعنی اگر سطح مقطع لوله را کاهش دهیم سرعت سیال آّب افزایش می یابد و بالعکس

 
 قانون برنولی بیان می دارد که هواره جمع این دو فشار در هرنقطه مقدار ثابتی است.

وا بیشتر شود فشار دینامیکی هوا افزایش خواهد یافت.بنابراین در آن نقطه از فشار هوای استاتیکی کاسته می یعنی اگر سرعت جریان ه

 شود.بعدها از این قانون برای طراحی شکل مقاطع بال استفاده گردید.

رویی بال می شود و  مقاطع بال به گونه ای طراحی شده که باعث افزایش فشار استاتیک در سطح زیرین و کاهش این فشار درسطح

 ( را بوجود می آورد.Liftاین اختالف فشار نیروی برآ)

 حاصل جمع فشار دینامیکی و فشار استاتیکی همواره مقدار ثابتی است .
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Airfoil 

 ایرفویل 

 . میگویندAirfoil    هر جسمی که در برخورد با الیاف هوا بتواند نیروی آیرودینامیکی تولید کند را

است که قوانین آئرودینامیکی برروی آن صدق نموده و کمترین مقاومت را درمقابل عبور جریان هوا دارا می باشد و ایرفویل شکلی 

 بصورت دوکی شکل است.

 از برش عرضی این شکل برای ساختمان بال استفاده می شود.

 اگر بال یک پاراگالیدر را در راستای طول برش دهیم ،شکل مقطع بال مشخص می گردد.

 ین مقطع آیرودینامیک ایرفویل می گویند.به ا

درتعریف مقطع خاصی که با عبور هوا ازاطراف آن ایجاد اختالف فشار در باال و پایین مقطع مینماید،ایرفویل گفته می شود و نیروی 

 ایجاد شده نیروی آئرودینامیکی خوانده میشود.

 

Aerodynamic Forces 

 نیروهای آئرودینامیکی
 شود.میک در اثر جریان هوا بر روی یک جسم تولید مینیروی آیرودینا

 برق ، یک آسمان خراش ، پل ، تواند تیر چراغاین جسم می

 هواپیما و یا کابل برق فشار قوی باشد. 

 شود، به شکل این جسم خاص که در معرض جریان هوا اما بازتاب نیروی آیرودینامیکی که ایجاد می

 کند و در جهت وزش باد می گر هم پهن و دارای زاویه تند باشد در برابر باد مقاومتقرار گرفته است بستگی دارد.ا

 .دایره باشد، مقاومت کمتری نسبت به سایر اجسام خواهند داشتشود.اما اگر دارای زوایای خمیده و یا نیمخم می

 

 

 بارتند از:هر هواپیمایی که در حال پرواز باشد چهار نیروی اساسی بر آن وارد می شود که ع

  LIFT                 نیروی برآ   .1

 WEIGHT             نیروی وزن .2

  DRAG              نیروی پسا  .3

 THRUST        نیروی تراست  .4

 

وظیفه اصلی یک خلبان ایجاد تعادل میان این نیرو هاست.یعنی در یک پرواز عادی می بایست تمام نیروها با هم برابر و در تعادل 

 به اندازه کافی افزایش دهد و.... در هنگام صعود نیروی برآ راباشند .
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LIFT 

 نیروی برآ   

 نیروی برآ بعنوان نیروی اساسی پرواز نیرویی است که در اثر حرکت بال ها در هوا بوجود می آید.

یر بال است این اختالف سرعت هوای روی بال دارای سرعت بیشتری نسبت به ز ,با حرکت بال در هوا بدلیل انحنای قسمت باالی بال  

 باعث اختالف فشار می شود بطوریکه در قسمت باالی بال فشار کم و در قسمت زیر بال فشار زیاد است. 

فشار زیاد زیر بال ، بال را بسمت باال هدایت کرده و در نتیجه نیروی برآ ایجاد می شود که با باال بردن بال کل مجموعه هواپیما صعود 

 می کند.

که رابطه فشار و سرعت یک سیال را در دو سطح مقطع مختلف و در یک  ( Bernoulli's Principle ) وجه به قانون برنولیبا ت

قانون  باشد از این گفت که بر اساس این قانون رابطه فشار و سرعت سیال عکس یکدیگر می نواحد زمان مشخص تعریف میکند میتوا

 استفاده میشود . Lift ر جهت تولید نیروید Airfoil هوا روی Air Stream و حرکت

میرسد به دو مؤلفه تقسیم میشود یک دسته از روی بال و دسته دیگر از زیر بال حرکت میکنند با  Airfoil به طوری که وقتی هوا به 

اید در ت کرده است بتوجه به قانون پیوستگی مولکولی چون مولکولی که از روی بال حرکت کرده است با مولکولی که از زیر بال حرک

به یکدیگر برسند هوایی که از روی بال عبور میکند باید سرعتش )لبه فرار(  Trailing Edgeیک زمان مشخص در نقطه ای به نام 

روی بال بوجود (   Low Pressure)این سرعت بیشتر باعث میشود که فشار روی بال کم شود و یک منطقه کم فشار  .بیشتر باشد

 High منطقه پرفشار ) د میشود و یکاایی که از زیر بال عبور کرده سرعتش کمتر است پس فشار زیر بال زیآید و چون هو

Pressure Area) زیر بال ایجاد میشود 

 چون با بوجود آمدن منطقه کم فشار روی بال فشاری از روی بال برداشته شده است و عمال با کمترین فشاری که از زیر بال وارد کنیم 

Airfoil به سمت باال حرکت میکند که اصطالحا این نیرویی را که در اثر اختالف فشار دو منطقه رو و زیر بال بوجود آمده است را 

Lift  . مینامیم 

باقیمانده توسط  %57روی بال انجام میشود و  Suction توسط Airfoil یک Total Liftاز  %57از  نکته مهم این است که بیش

 .بر اثر برخورد هوا به زیر بال بوجود می آیدقانون سوم نیوتون 
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  Lift فرمول محاسبه

L = 1/2 CL ά S V ² 

 

CL          ضریب Lift است که خود به دو مؤلفه A.O.A و Wing Design تقسیم میشود .  

ά           همان غلظت هوا است .  

S          بال یا همان حسط Wing Area است  

V ²      ان دوم سرعت هواپیما استهمان تو 

 

 عمود است .  Relative Wind این نیرو همیشه بر

 

Relative Wind  

 باد نسبی

همان باد نسبی است که عبارت است از حرکت 

الیاف هوا حول یک جسم که در اثر حرکت خود 

جسم در سیال بوجود می آید که جهت آن 

همیشه موازی و مخالف جهت حرکت جسم 

آن حدود سرعت جسم دلخل میباشد و سرعت 

 . سیال است

شخصی را تصور کنید که در یک روز صاف و 

آفتابی بدون وجود هرگونه بادی در حال دویدن 

 با وجود اینکه بادی در حال وزیدن نیست اما این شخص وجود باد را بر صورت و اعضای بدن خود حس می کند. است.

 حرکت شخص در هوا بوجود آمده است و در حالت سکون وجود ندارد.در حقیقت این باد یک باد نسبی است که در اثر 

 باد نسبی همیشه در مسیر مخالف جهت حرکت هواپیما یا هر جسم دیگری در هواست.
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Weight 

 نیروی وزن 

 نیرویی است که زمین بر هر جسمی وارد می کند وآنرا بطرف خود می کشد و بنام نیروی جاذبه نیز شناخته می شود.

که این نیرو متناسب با میگویند  Gravity یا Weightنیگاه یک جسم وارد میشود را اصطالحا مقدار نیرویی که از مرکز زمین به گرا

 تعریف میشود .  5gوزن جسم است که بر اساس واحد 

با  Weight و Liftاست دو نیروی  Level Flight در زمانی که هواپیما در

مان تعادل این هم برابرند و برآیند نیروهای وارد بر هواپیما صفر است ولی هر ز

 Load دو نیرو از بین برود اصطالحا میگوییم که عامل تولید نیرویی به نام

Factor  . شده است 

است  Bank Angel میباشد Load Factor مهمترین آیتمی که عامل تولید

 و از جمله عوامل دیگری که میتوانند این تعادل را برهم بزنند میتوان به

Turbulence و یا حتی به Vertical Gust اشاره کرد 

دارای یک محدودیت است که توسط  Load Factor هر هواپیمایی نسبت به 

 تعریف شده است . POH کمپانی سازنده هواپیما در

 Flap Setting را میتواند کم کند Limitation یکی از عواملی که این 

ی وزن در پروازی که هیچگونه صعود یا نزول ندارد با نیروی برآ نیرو. میباشد

 مساوی و هم اندازه است.

DRAG   

 نیروی پسا 

 نیرویی مقاوم است که در اثر حرکت هواپیما در هوا و مقاومت آن در برابر مولکول های هوا بوجود می آید.

 ( همان نیروی مقاومت کننده در برابر حرکت وسیله پرنده بسمت جلو است.Dragدرگ )

 Liftاگر جهت این نیرو را بررسی کنیم نیرویی است مخالف جهت حرکت وسیله پرنده و بدلیل آنکه اندازه آن درحالت عادی از نیروی 

 نموداری بسمت جلو و در جهت حرکت وسیله پرنده ترسیم می کند. Liftکمتر است برآیند آن با نیروی 


