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Abstract                          

The transonic flow past unswept and swept wings has been studied.  For this 
purpose the transonic potential flow equation is solved for inviscid compressible flow. 
The shock waves are replaced by discontinuities across which the entropy is 
conserved. The velocity field and pressure coefficients are estimated as function of 
free stream Mach number. The results show the effect of free stream Mach number on 
shock waves location and the velocity field around the wing section. The Euler 
solution and potential flow solutions are identical at subsonic flow; however, at 
supersonic flow the potential theory can no longer predict the flow field correctly. The 
results show the important effect of sweep angle on the value of the critical Mach 
number for wings. By using Visual foil plus the pressure distribution and lift 
coefficient and Mach contours for flow Past a NACA 0012 airfoil can be predicted.  
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 تحليل عوامل ا�يروديناميكية لجريان حول صوتي على ا�جنحة

 المتراجعة والمستقيمة
 

 الخ"صة 
تم دراسة الجريان حول الص�وتي عب�ر اجنح�ة متراجع�ة وغي�ر متراجع�ة لھ�ذا الغ�رض ت�م ح�ل معادل�ة الجھ�د      

الموج�ات الص�دمية ت�م اس�تبدالھا بقطوع�ات وعبرھ�ا ت�م الحف�اظ عل�ى . لجريان حول صوتي انضغاطي غير لزج 
النت�ائج تب�ين . خ للتي�ار الح�ر حقل السرعة ومعامل الضغط تم تخمينھا لدالة من ع�دد م�ا) . العشوائية( ا6نتروبي 

ان حل اويل�ر وحل�ول . الحر على موقع الموجة الصدمية وحقل السرعة حول مقطع الجناح  تاثير عدد ماخ للتيار
عند جريان ف�وق ص�وتي ف�ان نظري�ة التي�ار , على اية حال . التيار الجھدي متشابھة تمامأ للجريان دون الصوتي 

المھ�م لزاوي�ة التراج�ع  النت�ائج تب�ين الت�اثير. الجھدي 6يمكنھا بعد ذلك من تخمين حقل الجريان بصورة ص�حيحة 
التوزيع ) منظور المطيار الحقيقي ( فيشوال فويل بLس باستخدام  برنامج   .على قيمة رقم ماخ الحرج لLجنحة 

  .الضغطي ومعامل الرفع وحدود ماخ للجريان يمكن تخمينھا 
                   

  
  
  
  
  
  

    


