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  الخالصة

اح على سلوك دراسة تأثير إضافة حدبات على سطحي مقطع جن الحالي البحث تناولي            
يمكن تقسيم هـذه  . الجريان ومجمل الخواص الديناهوائية للمقطع عند قيم واطئة لعدد رينولدز 

تضاف لـه  حـدبات   ) NACA 4418(نظرية لمقطع جناح سميك نسبياً من نوع  إلىالدراسة 
إجراء دراسة   و) 103×25( رينولدز رقمعلى طول سطحيه العلوي والسفلي عند ) c%2(بقطر 
ذي عتبة موجهـة  ) NACA 0015(  ة للسيطرة على الجريان حول مقطع جناح من نوععملي

  للخلف مع الحدبات و بدونها تعتمد على مبدأ إعاقة الجريان بو
 Fluent(برنـامج   استخدامتم ). 105×4.4( رينولدز رقمساطة حدبات تثبت داخل العتبة عند 

توزيع  االتجاهية وعلى توزيع السرع  الجريان حول المقطعين و الحصول كأداة إلظهار) 6.3
في النفق الهوائي منخفض السرعة للحصول على توزيع  أجريتالدراسة العملية فقد  أما. الضغط

المقاطع المستخدمة فـي الجانـب    أشكال .الضغطيالضغط ثم حساب معامالت الرفع و الكبح 
لسطح السفلي بدون الحدبات و و مقطع الجناح ذو العتبة  في ا, العملي هي مقطع الجناح األصلي

ظهـرت النتـائج   .و مقطع الجناح ذو العتبة في السطح العلوي بدون الحدبات و معها , معها 
أن  استخدام الحدبات على السطحين العلوي والسفلي لمقطع  الواطئةالنظرية لقيم عدد رينولدز 

وبينـت النتـائج    .تحجيم ظاهرة فقاعة االنفصال الطباقييؤدي إلى ) NACA 4418(الجناح 
وسيلة للسيطرة كالعملية و النظرية نجاح استخدام الحدبات داخل حيز العتبة على السطح السفلي 

) % 25.04(بنسبة  األعظمازداد معامل الرفع  .على االنفصال و تحسين الخواص الديناهوائية
 أما). 105×4.4(عند رقم رينولدز  عن نظيره بدون الحدبات) % 7.14(و  األصليعن المقطع 

زيادة معامل الرفع  إلىعند استخدام الحدبات داخل حيز العتبة في السطح العلوي فقد أدى ذلك 
عند  عن نظيره بدون الحدبات) % 5.86( األصلي  وعن المقطع ) % 16.85(بنسبة  األعظم

  .نفس رقم رينولدز السابق
  

  ان عند عدد رينولدز واطئو حدبات؛ انفصال الجريان؛ جري جناح ذي عتبة :مرشدةالكلمات 
  

 
 

Effect of Using Bumps on Wings Aerodynamic 
Characteristics at Low Reynolds Numbers 

 
Abstract  

    The effect of using bumps on the aerodynamic characteristics of airfoil at low 
Reynolds numbers is presented in this research. A theoretical study was done on 
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the (NACA 4418) airfoil consist of bumps that have radius (2% c) on the upper 
and lower surfaces at (Re=25×103). Experimental study was also done on the 
control of flow around (NACA 0015) airfoil of backward facing step with and 
without bumps inside the step at (Re=4.4×105). Theoretically the (Fluent 6.3) 
package was utilized for simulating the flow around the airfoils. Experiments were 
done in a low-speed wind tunnel in order to obtain the pressure distribution on the 
airfoil surface and lift and pressure drag coefficients. The airfoils used in the 
experimental study were the basic airfoil, airfoil of backward facing step on the 
lower surface with and without bumps, and airfoil of backward facing step on the 
upper surface with and without bumps. The theoretical results illustrate the benefit 
of using bumps on the lower and upper surfaces of the (NACA4418) airfoil. The 
laminar separation bubble was delayed. Also the theoretical and experimental 
results show the benefit of using bumps inside the steps on the lower or upper 
surfaces of the airfoil. The (Clmax) was increase by (25.04%) with respect to the 
basic (NACA 0015) airfoil and by (7.14%) with respect to the airfoil with smooth 
step on the lower surface. When using step and bumps on the upper surface the 
(Clmax) was increase by (16.85%) with respect to the basic (NACA 0015) airfoil 
and (5.86%) with respect to the airfoil with smooth step on the upper surface.  
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