نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر
نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر ،دوره  ،53شماره  ،11سال  ،1400صفحات  5409تا 5428
DOI: 10.22060/mej.2021.19574.7062

بررسی تأثیر مشخصههای هندسی بر جریان داخل کانال در شرایط جریان مافوقصوت
غیرواکنشی با حضور حفره
وحیده دشتی رحمت آبادی ،محسن آقا سید میرزابزرگ ،سعید خردمند

*

مجتمع دانشگاهی مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران.
خالصه :در کار حاضر ،به بررسی جریان داخل یک کانال دارای حفره به عنوان محفظه احتراق یک موتور اسکرمجت پرداخته شده
است .تحلیلهای انجام شده در این تحقيق در خصوص تأثیر مشخصههای هندسی وابسته به حفره نظیر ( L/Dطول به عمق حفره)،

 ( H/Dارتفاع کانال به عمق حفره) و عددهای ماخ متفاوت در محدوده مافوقصوت بر روی کیفیت جریان داخل کانال محفظه احتراق
است .در جریان غیرواکنشی مورد بررسی در این مقاله ،مشخصه گردش به عنوان مشخصه وابسته به اختالط تحلیل شده است .در
تحلیل عددی ،از معادالت دو بعدی ناویر استوکس به منظور حل جریان پایا و روش چگالی مبنا استفاده شده و مدل اغتشاشی مورد

استفاده ،روش  k-ɛاستاندارد بوده است .به منظور شبیه سازی عددی از نرم افزار انسیس فلوئنت نسخه  18/2استفاده شده است.
نتايج به دست آمده نشان میدهد كه با افزایش نسبت  ،L/Dافزایش عدد ماخ و وجود زاویه در دیواره عقبی حفره ،میزان گردش در

الیهمرزی و در نتیجه اختالط افزایش مییابد .هندسههای دارای  H/Dبزرگتر ،عملکرد بهتری را نسبت به سایر هندسههای مورد
بررسی در مورد میزان تولید گردش و کاهش افت فشار کل از خود نشان دادند .همچنین با وجود اینکه نسبت  H/Dبرابر با  ،1گردش
بیشتری نسبت به حاالت دیگر دارد اما به دلیل بقای شوک مایل در برخی شرایط و ایجاد افت فشار کل قابل توجه ،استفاده از آن در

همه ماخهای مافوقصوت مطمئن نخواهد بود.
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جریان مافوقصوت

حفره

غیر واکنشی

زاویه دیواره عقبی حفره

نسبت  H/Dو L/D

است تا درک فیزیک جریانهای حفره و وسایل کنترلی آن بهبود یابد [.]1

1-مقدمه

در موتورهای اسکرمجت پدیدههایی نظیر تزریق ،اختالط مناسب

سوخت با هوا و ایجاد اشتعال کامل در بازه زمانی بسیار کوتاه ( در حد چند

میلی ثانیه) ،از بزرگترین مشکالت طراحی محسوب میشود .هدف اصلی در
طراحی محفظه احتراق یک موتور اسکرمجت ،انجام اختالط مناسب سوخت و

هوا ،کاهش افت فشار کل و باالبردن راندمان احتراق است .حفره ،یک وسیله
کنترل غیرفعال اختالط و یک شعله نگهدار مناسب در محفظههای احتراق

موتور اسکرمجت امروزی است که سبب بهبود اختالط و در نتیجه افزایش
راندمان احتراق در آن میشود .به دلیل ماهیت سرعت باالی جریان داخل

محفظه احتراق ،پدیده خاموشی شعله در این موتورها ،یک پدیده شایع است

و تأثیر آن بر روی چگالی و سرعت داخل حفره ،پسا 1ی وسیله پرنده را تحت

تأثیر قرار میدهد .این مشکل انگیزه بسیاری از مطالعات تجربی و محاسباتی
Drag
* نویسنده عهدهدار مکاتباتsaeid_kheradmand@yahoo.com :

1

استفاده از حفره در دیواره محفظه احتراق ،سبب ایجاد جریان چرخشی بیشتر
در جریان اصلی شده و زمان بیشتری را برای انجام احتراق فراهم میکند.
میدان جریان حفره به ویژگیهای قابل توجهی از قبیل جدایش الیهمرزی،

عدد ماخ جریان ،تعامل بین شوک و الیهمرزی ،ناپایداری الیه برشی و نسبت
طول به عمق آن بستگی دارد [.]2

حفرهها بر اساس نسبت طول به عمق آنها ( ،)L/Dبه سه دسته

اصلی تقسیم میشوند .حفرههایی که نسبت  L/Dدر آنها کمتر از  10باشد،

حفرههای باز نامیده میشوند [( ]1در برخی از مراجع این حد ،عدد  7و در
برخی دیگر 10 ،بیان شده است) .زیرا در آنها يك الیه برشی از لبه باالدست

حفره جدا شده و در پایین دست ،به آن متصل میگردد .در حفرههای باز،
پدیده نوسان پدیده غالب در جریان است[ .]3حفرههایی را که نسبت L/D

در آنها بیشتر از  13است ،حفرههای بسته مینامند [( ]1این حد نیز در مراجع

مختلف ،متفاوت بیان شده است) .زیرا در آنها الیه برشی جریان آزاد بعد از

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
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عددی

تجربی

تجربی و عددی

سال

غ و / 1و

نویسنده
زینگ و همکاران []51

2152

غ و +و

ژنگ و همکاران []51

2152

و

-

خان و همکاران []51

2151

و

 2بعدی

حفره

لیو و همکاران []51

2151

غو

 3بعدی

حفره

2

هندسه

ماخ

سوخت

بعد کاری
 2بعدی

حفره

2

-

حفره

2

هیدروژن

2/1

هیدروژن

2/2

کروزن

یانگ و همکاران []51

2151

غو

 3بعدی

حفره

2

اتان

کای و همکاران []21

2151

غ و +و

 3بعدی

حفره

2/12

اتان

سونیتا و همکاران []25

2151

غ و +و

 2بعدی

حفره +گوه

 2/1و 3و 3/1

اتان و هیدروژن

جیاکومار و همکاران []22

2151

غو

-

حفره

5/1

-

جیاکومار و همکاران []23

2151

غو

-

حفره

5/3

-

اتریج و همکاران []22

2151

-

-

حفره

3

اکسید نیتروژن

کای و همکاران []21

2151

غو

 3بعدی

حفره

2/12

اتان

ونگ و همکاران []21

2151

و

 2بعدی

حفره

2/12

هیدروژن

 1غیر واکنشی

 2واکنشی

جدا شدن از لبه جلویی حفره ،به دیواره اصلی مقابل حفره متصل میشود.

فشار کلی حداقل و بازده اختالط و احتراق حداکثر باشد [.]6

و دارای ضریب پسای باالتری نسبت به حفرههای باز هستند [ .]4حفرههایی

صورت تجربی مورد مطالعه قرار دادند .آنها حفرهها را در سرعتهای کم و

بنابراین در این نوع حفرهها ،مانند حفرههای باز نوسان غالب نخواهد بود []3

که دارای نسبت  L/Dبین  10تا  13هستند نیز ،حفرههای انتقالی نامیده

میشوند که ویژگیهای هر دو دسته قبل را کمابیش از خود نشان میدهند

[ .]5گروهی از مراجع نیز این تقسیمبندی را به دو دسته حفرههای باز و
بسته خالصه کردهاند و حفرههای با نسبت  L/Dکمتر از  10را به عنوان

حفرههای باز و  L/Dبیشتر از  10را به عنوان حفرههای بسته مشخص
نمودهاند [ 4و  .]6به هر ترتیب ،معمو ًال از حفرههای باز به عنوان نگهدارنده
شعله و از حفرههای بسته به عنوان بهبود دهنده اختالط جریان استفاده

میشود [ .]7استفاده از حفره ،عالوه بر افزایش افت فشار کل ،سبب بهبود

غیردرواکنشی
نتیجه احتراق نیز میشود .در واقع نسبت هندسی مناسبی برای
اختالط 5و
2واکنشی

حفره وجود دارد که میتواند نسبت بهینهای بین افت فشار کل و اختالط به
وجود آورد .برای بهینه سازی عملکرد کلی احتراق با حضور حفره ،باید افت
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در سال  ،2001بنیاکار و هانسون [ ،]1مشخصه جریان داخل حفره را به

زیاد بررسی نمودند و تاثیرات حفره به عنوان یک شعله نگهدار در محفظههای
احتراق مافوقصوت را ارائه نمودند .آنها بیان کردند که حفرههایی با زاویه
دیواره عقبی بین  16تا  45درجه ،کمترین میزان پسا را تولید مینمایند .در

همان سال گروبر و همکاران [ ]4با استفاده از روشهای تجربی و عددی

چندین حفره را به عنوان شعله نگهدار و در جریان غیر واکنشی مورد بررسی
قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که زاویه دیواره عقبی ،نقش مهمی را در

الیه برشی عبوری از حفره ایفا میکند و کاهش زاویه دیواره عقبی از 90

درجه ،سبب کاهش فشار در دیواره جلویی حفره در یک میدان جریان پایدار
میشود .در سال  ،2004کیم و همکاران [ ]6بررسیهای عددی خود را به
منظور بهبود احتراق با استفاده از حفره انجام دادند و تاثیرات مشخصههای

طول ،عمق و زاویه دیواره عقبی حفره را بر روی راندمان احتراق و افت فشار
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شماره
L/D
H/D
)ϴ(deg
)H(mm
)D(mm
)L(mm

1

1
1
45
60
60
90

2

1
1
90
60
60
60

3

1
2
45
60
30
45

4

1
2
90
60
30
30

5

1
3
45
60
20
30

6

1
3
90
60
20
20

7

3
1
45
60
60
210

8

3
1
90
60
60
180

11

9

3
2
90
60
30
90

3
2
45
60
30
105

11

3
3
45
60
20
70

12

3
3
90
60
20
60

13

5
1
45
60
60
330

14

5
1
90
60
60
300

15

5
2
45
60
30
165

16

5
2
90
60
30
150

17

5
3
45
60
20
110

18

5
3
90
60
20
100
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3. 3.
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work
مشخصهها

ابعاد

ارتفاع کانال محفظه احتراق

 11میلی متر

نسبت L/D

5و 3و 1

نسبت H/D

5و 2و 3

عدد ماخ

2و 3و 2

زاویه واگرایی محفظه احتراق

 1درجه

زاویه دیواره عقبی حفره

 21و 11

کل ارائه نمودند .در سال  2010هوانگ و همکاران [ ]8در کار عددی خود،

در سال  1393هاشمی و همکاران [ ]12ساختارهای گردابهای را در

قرار دادند و تأثیر محل تزریق سوخت را نیز به صورت عددی بیان نمودند.

قرار دادند و نتایج آنها نشان میدهد که با کاهش قطر ورودی سوخت ،مکان

برای بهبود راندمان موتور اسکرمجت ترکیب چند حفره را نیز مورد آزمایش

در سال  2011لو و همکاران [ ]9به صورت عددی نیروی پسا را در چند
هندسه مختلف حفره مستطیلی ،مثلثی و نیم دایرهای در جریان مافوقصوت
بررسی کردند .نتایج به دست آمده از کار آنها بیان میکند که با نسبت L/D

یکسان ،حفرههای مستطیلی کمترین پسای اضافی 1را تولید مینمایند؛ اما

احتراق جت جریان متقاطع در ورودی یک نازل مافوق صوت مورد ارزیابی
پایداری شعله به محل تزریق سوخت نزدیک میشود .همچنین زاهدزاده و

امی [ ]13در سال  ،1398به صورت عددی پاشش مقاطع جتهای صوتی دو

مرحلهای را در جریان عرضی مافوق صوت بعد از یک پله مورد بررسی قرار

دادند و نتایج آنها نشان میدهد که ارتفاع دیسک ماخ انژکتور دوم بیشتر از

کمترین تأثیر را هم بر بهبود احتراق در محفظه دارند .در سال  2012هوانگ

انژکتور اول بوده که دلیل آن افت فشار سکون ناشی از انژکتور اول است.

صورت عددی و جریان غیر واکنشی شبیهسازی کردند .هوانگ و همکاران

موتور اسکرمجت مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان میدهد که با

و همکاران [ ]10تأثیر نسبت  L/Dو فشار پشت محفظه احتراق را به
در پژوهشی دیگر [ ،]11تأثیر مشخصههای هندسی بر روی نیروی پسای
جریان گرم شده حول یک حفره را به صورت عددی بررسی کردند و دریافتند
که نسبت  L/Dو ( Du/Deدر صورت اختالف ارتفاع دیوارههای حفره)

مهمترین مشخصههای طراحی یک حفره به عنوان شعله نگهدار است.
Additional drag

در سال  1399الهیجانی و امامی کوپایی [ ]14تعداد حفره را بر روی احتراق
افزايش تعداد حفرهها از يک تا چهار ،بازده احتراقي افزايش يافته اما ضريب

بازيافت فشار سکون کاهش مییابد .در ادامه خالصهای از کارهای معتبر
انجام شده در سطح جهان و در سالهای اخیر در جدول  1ارائه شده است.

همچنین ابعاد هندسههای مورد بررسی و شرایط حاکم بر جریان به ترتیب

در جدول  2و جدول  3ارائه شده است .برای عمومیت نتایج استخراج شده،
1
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شکل  .1هندسه مورد استفاده در کار حاضر

شکل  :1هندسه مورد استفاده در کار حاضر

Fig. 1. Schematic representation of geometrical dimensions of combustors in present work

Fig. 1. Schematic representation of geometrical dimensions of combustors in present work

شرایط مورد بررسی در ماخهای  3 ،2و  4توسعه یافتهاند.

در شکل  ،1هندسه مورد استفاده در کار حاضر نشان داده شده است

و مشخصههای هندسی از قبیل  L ،Hو  Dمعرفی شده است .همچنین
مقاطع  xبرابر با صفر 200 ،100 ،و خروجی ،مقاطعی هستند که دادههای

جریان در آنها ارائه شده است .حالتهای مورد بررسی شامل هندسههایی
با نسبتهای  L/Dبرابر با  3 ،1و  5و همچنین  H/Dبرابر با  2 ،1و 3

میباشد .در همه هندسهها ،از یک قسمت واگرا با زاویه واگرایی  5درجه و

طول ثابت  300میلیمتر به عنوان ادامه محفظه احتراق استفاده شده است.
همچنین در تمام هندسهها ،عمق حفره در دیواره عقبی و جلویی ثابت و برابر
با یکدیگر است.

بعد از حفره مورد بررسی قرار گرفته است .الزم به ذکر است که نتایج تجربی

مورد استفاده مربوط به چند نقطه بر روی سطوح دیوارهها و کف حفره است.
3-روش حل عددی

در کار حاضر ،از معادالت دوبعدی ناویر استوکس و مدل اغتشاشی کا-

اپسیلون استاندارد برای شبیهسازی جریان مافوقصوت در محفظه احتراق
1

اسکرمجت استفاده شده است[ 27و  .]28استفاده از معادالت متوسط گیری

شده ناویر استوکس  ،به دلیل امکان استفاده از مشبندی درشتتر نسبت به
2

روشهایی نظیر روش شبیه سازی گردابه های بزرگ و شبیه سازی عددی
3

مستقیم  ،روش آسانتری برای حل جریانهای احتراقی و مافوقصوت در
4

حالت دایمی میباشد و بنابراین از آن استفاده شده است.
5

2-مدل فیزیکی

به منظور اعتبارسنجی روش حل حاضر ،از مرجع [ ]4استفاده گردیده

است .مشخصات هندسه و شرایط جریانی این مرجع در شکل  2نشان داده
شده است .در آن کار ،جریان با ماخ  3و فشار کل  690کیلوپاسکال و دمای

 300کلوین در کانال با هندسه شکل  2وارد میشود .کانال دارای یک حفره

بدون زاویه دیواره عقبی میباشد و شرایط جریانی تا فاصله  60میلیمتری
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معادالت ناویر استوکس دوبعدی و مدل اغتشاشی کا -اپسیلون استاندارد

به صورت زیر بیان شده است:
معادله پیوستگی [:]29

k-ε Standard
RANS
)Large Eddy Simulation (LES
)Direct Numerical Simulation (DNS
Steady state

1
2
3
4
5
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] جهت اعتبارسنجی4[  مشخصات جریانی مورد استفاده از مرجع، هندسه.2 شکل
Fig. 2.اعSchematic
of validation
case from
Gruber
et al. [4]
تبارسنجی
] جهت4[ Geometry
استفاده از مرجع
جریانی مورد
مشخصات
،هندسه
:2 شکل

Fig. 2. Schematic Geometry of validation case from Gruber et al. [4]
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 یک رابطه محکم و مقرون به صرفه و بر پایه،این مدل اغتشاشی

،مقایسات نیمهتجربی است که برای محاسبات جریانی و انتقال حرارت

 برای دستیابی به معادالت باال و همچنین معادالت اغتشاشی.کارامد میباشد
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شکل  .3شبکه مشبندی در کار حاضر

شکل  :3شبکه مشبندی در کار حاضر

Fig. 3. Schematic of grid generation in present work

g. 3. Schematic of grid generation in present work
سایر روشها ،میتوان به مرجع ویلکوکس [ ]29و سایر مراجع معتبر در این
زمینه مراجعه نمود.

جریان مورد بررسی ،یک جریان غیر واکنشی است که هوا با شرایط گاز

ایدهآل و تراکمپذیر در هندسه مورد نظر جریان دارد و در نرمافزار تجاری
انسیس فلوئنت از روش چگالیمبنا استفاده شده است .معادالت حاکم بر
اساس روش تجزیه باالدست جابجایی جداسازی شده 1و توابع دیواره

استاندارد برای ناحیه نزدیک دیواره لحاظ شده است .عدد کنترلی کورانت

2

در محدوده  0/5تا  5نگه داشته شده است .همچنین از رابطه ساترلند به
صورت سه ضریبی برای محاسبه لزجت استفاده شده است .انجام محاسبات

در نرمافزار فلوئنت تا زمانی ادامه مییابد که خطای باقی مانده به کمتر
از  0/0001و اختالف دبی جریان ورودی و خروجی به کمتر از 0 /0001

کیلوگرم بر ثانیه برسد.

در استفاده از مدل اغتشاشی کا -اپسیلون استاندارد  ،تاثیرات تراکم

پذیری لحاظ شده و ضرایب عدد پراندتل دیواره و انرژی به ترتیب  0/85و

 0/85انتخاب شده است.

و منظم بوده و مشبندی در سه مقیاس مش درشت ،متوسط و ریز انجام
شده است که مشبندی با سایز متوسط ،نتایج مشابهی با مشبندی با سایز
ریز نشان داده است .بنابراین از مشبندی متوسط در این کار استفاده شده
است .نمایی از شبکه مشبندی مورد استفاده در کار حاضر در شکل  3ارائه
گردیده است.
در شکل  4توزیع فشار بر روی دیواره با استفاده از سه شبکه بندی
درشت ،متوسط و ریز نشان داده شده است .این شکل نشان میدهد که
شبکه بندی متوسط توانایی حل دقیق و استخراج نتایج مناسب را دارد.
5-نتایج

برای انجام شبیهسازی جریان مافوقصوت در محفظه احتراق

اسکرمجت ،مراجع زیادی از مدلهای اغتشاشی مختلف متوسط گیری شده
ناویر استوکس از جمله  k-εو  k-ωاستفاده نمودهاند .در کار حاضر به
دلیل عدم قطعیت درباره مدل اغتشاشی مناسب برای شبیهسازی عددی،
روشهای اغتشاشی متعددی مورد بررسی قرار گرفت و برای هر یک از

4-تولید شبکه و بررسی استقالل شبکه

به دلیل نیاز به شبکه چگال و تعداد زیاد معادالت الزم برای حل ،شبکه

بندی مورد استفاده در محاسبات مربوط به اسکرمجت از اهمیت زیادی
)Advection Upstream Splitting Method )AUSM
)Courant–Friedrichs–Lewy number (CFL

برخوردار است .در کار حاضر ،مشبندی به کار رفته به صورت دو بعدی

1
2
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آنها شبیهسازی انجام شد .نتیجه مربوط به این شبیهسازی در شکل  5ارائه
شده است .نتایج به دست آمده و همچنین محاسبه خطا به صورت نقطه به
نقطه در مکانهای دارای داده تجربی ،نشان میدهد که مدل اغتشاشی کا-
اپسیلون استاندارد کمترین مقدار خطا را در بین خطاها داراست و بنابراین به
عنوان مدل اغتشاشی در شبیهسازیهای دو بعدی مورد استفاده قرار گرفته
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 توزیع فشار روی دیواره به صورت بی بعد بر اساس فشار استاتیک ورودی بر حسب مش بندیهای مختلف.4 شکل

 توزیع فشار روی دیواره به صورت بی بعد بر اساس فشار استاتیک ورودی بر حسب مش بندیهای مختلف:4 شکل
Fig. 4. Wall pressure distribution normalized by the inlet static pressure for different grid sizes

Fig. 4. Wall pressure distribution normalized by the inlet static pressure for different grid sizes

 تغییرات فشار بی بعد بر حسب فشار استاتیک ورودی در روشهای مختلف اغتشاشی و مقایسه آن با.5 شکل

]4[]های مختلف اغتشاشی و مقایسه آن با دادههای تجربی4[تجربی
هایدر روش
ورودی
 تغییرات فشار بی بعد بر حسب فشار استاتیک داده:5 شکل
Fig. 5. Comparing non Dimensional static pressure (versus inlet static pressure) for
Fig. 5. Comparing non Dimensional
static pressure (versus inlet static pressure) for various methods of RANS with
various methods of RANS with experimental data[4]
experimental data[4]
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مختلف
اغتشاشی
های
روش
بیشترین
جدول 4
مختلف
اغتشاشی
های
خطادردرروش
میزان خطا
بیشترین میزان
جدول.4 :
Table
Maximumerror
errorfor
fordifferent
different turbulence
Table
4. 4.
Maximum
turbulencemodels
models

مدلهای اغتشاشی

کا -امگا
کا -اپسیلون استاندارد
کا -اپسیلون واقعی

است .میزان خطاهای مربوط به هر یک از روشهای اغتشاشی در جدول 4

میزان خطا ()%
51/5
1/1
51/11

هندسه با  H/Dبرابر با  1و  L/Dبرابر با  5نسبت به کانال محفظه ،جریان

ارائه شده است .همانطور که از جدول  4به دست میآید ،میزان خطای مدل

به هم ریخته و ماخ خروجی از کانال نمیتواند به مقدار اسمیخود برسد .در

1

حفره ترکیب شده و اجازه اتصال دوباره آن را به لبه عقبی حفره نمیدهد.

اغتشاشی کا -اپسیلون استاندارد در حدود  7درصد است.

شرایط مرزی ورودی و خروجی کانال بهترتیب به صورت ورودی فشار

و خروجی فشار 2انتخاب شده و سایر مرزها ،دیواره با شرط بدون لغزش

این حالت ،الیه برشی ایجاد شده در جریان با امواج شوک حاصل از وجود

3

این موج ترکیبی سبب ایجاد یک موج مایل بر روی حفره میشود و جریان

هدف اصلی از انجام شبیه سازیهای ارائه شده در کار حاضر ،بررسی

خروجی در حفرههای با زاویه دیواره عقبی  90درجه بیشتر از حفرههای با

هستند.

تاثیرات عمق حفره بر روی جریان داخل محفظه و حفره و یافتن نسبتی بهینه

بین ارتفاع محفظه و عمق حفره برای بهبود اختالط در جریان است.

شکل  ،6پروفیل عدد ماخ را در خروجی کانال در هندسههای مذکور و

در حالتی که عمق حفره به ترتیب برابر ،نصف و ثلث ارتفاع کانال است نشان
میدهد .با توجه به مورد (الف) شکل  6که پروفیل ماخ خروجی با شرایط ماخ

طراحی ورودی  2و نسبت  L/Dبرابر با 1را نشان میدهد ،مشاهده میشود
که جریان مافوقصوت در  H/Dبرابر با 2و  ،3همواره توانایی رسیدن به

ماخ طراحی را دارد ،اما در  H/Dبرابر با  1و  L/Dبرابر با  1الگوی جریانی

تغییر یافته و به ماخ اسمی نرسیده است .زیرا در این حالت عمق حفره نسبت
به دهانه آن بزرگ است و جریان در کف حفره تقریب ًا ساکن میماند .این

اتفاق در حالت با زاویه  45درجه بیشتر جلب توجه میکند زیرا قدرت امواج
نوسانی نیز کاهش یافته و حرکت جریان کف کانال کمتر میشود .در قسمت

(ب) شکل  L/D( 6برابر با  )3با بازتر شدن دهانه حفره نسبت به قسمت
(الف) ،همه جریان در کف کانال وارد جریان اصلی شده و روند رسیدن به ماخ

اسمیدر خروجی بهتر انجام شده است .اما در قسمت (ج) شکل  6که نتایج
مربوط به  L/Dبرابر با  5را نشان میدهد ،به دلیل حجم بزرگ حفره در
Pressure inlet
Pressure outlet
No slip condition

1
2
3
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اصلی را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد .نکته جالب توجه در شکل  ،6ماخ
زاویه  45درجه با شرایط یکسان است .دلیل این امر قدرت بیشتر شوک در

لبه عقبی حفره است .به دلیل قدرت بیشتر شوک لبه دیواره عقبی حفره 45

درجه ،مشخصههای سرعت ،فشار و دما دچار افت بیشتری شده و از آنجا که
طول قسمت انبساطی در تمامی هندسهها یکسان است ،هندسه دارای حفره

بدون زاویه عقبی در نزدیکی خروجی مقدار بیشتری خواهد داشت.

شکل  ،7پروفیل ماخ خروجی در ماخ ورودی  3و شکل  ،8پروفیل ماخ

خروجی را در شرایط ماخ ورودی  4نشان میدهد .هندسههای مورد نظر
در ماخهای مختلف بررسی شدهاند تا در محدوده مافوق صوت ،روند رفتار

جریان را به صورت دقیقتری نشان دهد .در قسمت (الف) شکل  7برای ماخ
 3و قسمت (الف) شکل  8برای ماخ  4که عدد ماخ خروجی را در  L/Dبرابر
با  1نشان میدهد ،همچنان در هندسه دارای  H/Dبرابر با  ،1جریان کل

داخل حفره وجود دارد و به همین دلیل عدد ماخ خروجی در این هندسه کمتر
از سایر هندسههای مورد بررسی است.

به منظور تبیین بهتر نحوه ترکیب الیه برشی با امواج انبساطی و

تراکمیاطراف حفره ،از کانتور ماخ در هندسههای با  H/Dو  L/Dبه
ترتیب  1و  5کمک گرفته شده است .همانطور که در شکل  9نشان داده
شده است ،با تداخل امواج انبساطی و تراکمیدر دهانه حفره ،به دلیل بزرگ

بودن عمق حفره و طول آن ،این امواج ترکیبی توانایی عبور از باالی حفره را
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(ب)

(الف)

(ج)
شکل  .6پروفیل ماخ در خروجی هندسههای کار حاضر در ماخ ورودی  ،2فشار کل و استاتیک به ترتیب  690و 88/185

ترتیب  696و  88/185کیلوپاسکال و دمای
استاتیک به
فشار کل
کلوین 2
300ورودی
دمایدرکلماخ
حاضر
شکل  :6پروفیل ماخ در خروجی هندسههای کار
مختلف
L/Dوو H/Dهای
در ،نسبت
کیلوپاسکال و
Fig. 6. Outlet Mach number
and
در H/D
and
Minlet=2
(P0=690 kPa, Ps=88.185
forمختلف
variusهای
L/Dو H/D
L/D
نسبت
کلوین
کل 366
)kPa, T0=300 K

)Fig. 6. Outlet Mach number for varius L/D and H/D and Minlet=2 (P0=690 kPa, Ps=88.185 kPa, T0=300 K
نداشته و این امواج در این ناحیه باقی میمانند .با افزایش عدد ماخ ،این امواج

ترکیب  H/Dو  L/Dبه ترتیب 1و  ،5شرایط نامناسبی را برای جریان

عقبی ذات ًا ناپایدار هستند ،این ویژگی سبب تشدید این موضوع در حفرههای

جریان مافوقصوت نخواهد بود .البته با افزایش عدد ماخ ،تأثیر نامطلوب این

به خروجی محفظه نزدیکتر میشود و از آنجا که حفرههای بدون زاویه دیواره

مذکور میگردد .بنابراین انتظار میرود سایر مشخصههای مورد بررسی در

حالت  H/Dو  L/Dبه ترتیب 1و  5نیز ،روند مناسبی را ارائه ننمایند .الزم
به ذکر است که این پدیده ،تنها در حفرههای با  H/Dو  L/Dبه ترتیب

1و  5دیده شده و در سایر هندسهها ،این اتفاق رخ نداده است .به بیان دیگر

داخل کانال به وجود آورده و انتخاب مناسبی برای طراحی یک حفره در
هندسه کاهش مییابد و ممکن است در ماخهای ابرصوتی ،یک هندسه قابل
بررسی تلقی شود اما در کار حاضر به دلیل اینکه تنها محدوده مافوقصوت
مورد بررسی قرار میگیرد ،شرایط نامطلوبی را ایجاد مینماید .با توجه به
این موضوع ،هندسه با مشخصات هندسی  H/Dو  L/Dبه ترتیب 1و  5از
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(ب)

(الف)

(ج)
18/785کیلوپاسکال و دمای
18/785
 696و
ترتیب
استاتیک به
کل و
ماخ ،فشار
ورودی 3
حاضر
درهای
هندسه
خروجی
شکل  :7پروفیل ماخ در
 690و
ترتیب
استاتیک به
فشار کل و
ورودی ،3
ماخحاضر در
در کار
های
کارهندسه
خروجی
پروفیل ماخ
شکل .7
کیلوپاسکال و دمای کل  300کلوین در نسبت  L/Dو H/Dهای مختلف

کل  366کلوین در نسبت  L/Dو H/Dهای مختلف

Fig. 7. Outlet Mach number for varius L/D and H/D and Minlet=2 (P0=690 kPa, Ps=18.785
)K)(P =690 kPa, P =18.785 kPa, T =300 K
Fig. 7. Outlet Mach number for varius L/D and H/DkPa,
andT0=300
Minlet=2
0
s
0
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(ب)

(الف)

(ج)

شکل  .8پروفیل ماخ در خروجی هندسههای کار حاضر در ماخ ورودی  ،4فشار کل و استاتیک به ترتیب  690و 4
کیلوپاسکال و دمای کل 366
ترتیب  696و 4
شکل  :8پروفیل ماخ در خروجی هندسههای کار حاضر در ماخ ورودی  ،4فشار کل و استاتیک به
کیلوپاسکال و دمای کل  300کلوین در نسبت  L/Dو H/Dهای مختلف

مختلف
H/Dهای
L/D
نسبت
 (P0=690 kPa, Ps=4 kPa,کلوین در
Fig. 8. Outlet Mach number
for varius
andو L/D
H/D
and Minlet=2
)T0=300 K

)Fig. 8. Outlet Mach number for varius L/D and H/D and Minlet=2 (P0=690 kPa, Ps=4 kPa, T0=300 K
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t
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t  k 
 
  


x j 
 k  x j 
برای ما
H/D=1و وL/D = 5
هندسه H/D =1
دردر هندسه
ماخماخ
کانتور
شکل .9
مختلفمختلف
هایهای
برایخماخ
L/D=5
کانتور
شکل :9
G k  Gb   Y M  S k
Fig.
Mach number
contourand
for M
L/D=5
and H/D=1 and Minlet=2, 3, 4
Fig. 9. Mach number contour
for9. L/D=5
and H/D=1
inlet=2, 3, 4


   
 u i  
t
x i

   
 
منظورهماهنگی در
شود tولی به
ادامه ارزیابیها و مقایسهها کنار 
 
گذاشته می 
   x j 
x j 
مشخصههای آن در شکلها ارائه میگردد.
شکلها ،پروفیل

2
یکی از S 
هایG k  C
محاسبهCافت
غیرواکنشی،
جریان
مهمCدر
مشخصههای
1
3G
b 
2 
k
k
فشار کل در جریان است .بررسی مشخصه افت فشار کل از آن جهت دارای

در شکلهای  10تا  ،12میزان گردش 1در باالی محور و افت فشار

کل در پایین محور مختصات برای تمامیهندسههای مورد بررسی و در
مکانهای مختلف از پایین دست حفره نشان داده شده است .با توجه به
این شکل میتوان گفت که میزان گردش و افت فشار کل رابطه معکوس با
یکدیگر دارند .این جمله به این معنی است که گرچه عموم ًا با زاویهدار کردن

2
فشاریkشود .افت فشار کل در
اهمیت است که میتواند سبب ایجاد تراست
t  C 
محفظه احتراق دارای حفره ،توسط نیروهای لزجتدر الیه مرزی ،جدایش

دیواره عقبی حفره بازده جریان افزایش مییابد ،اما لزوم ًا به معنی افزایش

به وجود میآید[ 6و  .]30این مشخصه را میتوان به صورت رابطه زیر به

باشند.

جریان ،موج شوک ،اختالط سوخت و هوا و آزاد شدن حرارت در طول احتراق

دست آورد:
)(5


 u dA

P
t

 Pt,ref  u dA

گردش در جریان نیست و ممکن است عوامل دیگری در آن نقش داشته
این شکل نشان میدهد در محدوده مافوق صوت (ماخ  2و  3و ،)4

با حرکت به سمت پایین دست میزان افت فشار کل افزایش مییابد که
میزان آن در حالت دارای زاویه دیواره عقبی  45درجه بیشتر از حالت بدون

Loss  1 

Vorticity
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مختلفدردرماخ
هایمختلف
در xxهای
شده در
شکل.10:16
ماخ2 2
تولید شده
گردشتولید
کلووگردش
فشارکل
افتفشار
میزانافت
میزان
شکل
Fig. 10. The total pressure loss and vorticity at varius x for M=2

Fig. 10. The total pressure loss and vorticity at varius x for M=2

شکل  .11میزان افت فشار کل و گردش تولید شده در xهای مختلف در ماخ 3
شکل  :11میزان افت فشار کل و گردش تولید شده در  xهای مختلف در ماخ 3
Fig. 11. The total pressure loss and vorticity at varius x for M=3
Fig. 11. The total pressure loss and vorticity at varius x for M=3
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شکل  .12میزان افت فشار کل و گردش تولید شده در xهای مختلف در ماخ 4

شکل  :12میزان افت فشار کل و گردش تولید شده در  xهای مختلف در ماخ 4
Fig. 12. The total pressure loss and vorticity at varius x for M=4

Fig. 12. The total pressure loss and vorticity at varius x for M=4

زاویه دیواره عقبی است .از لحاظ هندسی برای نسبت  H/Dبیشتر ،عمق

افزایش چندانی نسبت به سایر هندسهها و در ماخ مورد بررسی نداشته است

میشود .در حفرههای با زاویه عقبی  45درجه ،قدرت شوک لبه دیواره عقبی

پشت شوک دیواره عقبی کاهش مییابد .این موضوع تأیید دیگری بر عدم

حفره کمتر از ارتفاع کانال بوده و این موضوع سبب گسترش جریان تزریقی
قویتر شده که منجر به افزایش افت فشار کلی میشود .با این حال به

دلیل ناپایداری ذاتی جریان در حفرههای بدون زاویه دیواره عقبی حفره ،با
وجود میزان گردش بیشتر در جریان ،انتخاب این حفرهها امکانپذیر نیست
ولی میتوان از این شکلها نتیجه گرفت که بهترین زاویه برای بهبود
عملکرد حفره در محدوده  45درجه تا  90درجه (حالت بدون حفره) قرار دارد.
اینجاست که انتخاب حفره با افت فشار کل و میزان گردش مناسب ،اهمیت

خود را نشان میدهد.

در صورتی که فشار کل که از عوامل اصلی تولید تراست فشاری است ،در
انتخاب هندسه  H/Dو  L/Dبه ترتیب 1و  5در بررسی هندسههای مناسب
برای محفظههای احتراق اسکرمجت است.

مطلب مهم دیگری که در این شکلها دیده میشود ،تولید گردش خیلی

بزرگ در هندسه  H/Dو  L/Dبه ترتیب 1و  1است .در این هندسه به

دلیل سرعت باالی جریان و کوچک بودن دهانه حفره ،جریان مافوق صوت
امکان چرخش کامل در آن را ندارد و مقداری از جریان در حفره این هندسه

به صورت راکد ( مانند ماهیت حفرههای عمیق) باقی میماند و عم ً
ال جریان

در هر سه شکل  ،10شکل  11و شکل  ،12هندسه دارای  L/Dبرابر

حفره را نسبت  L/Dبزرگتر از مقدار واقعی میبیند که با افزایش عدد ماخ،

گردش محلی ( مجموع گردش در  yهای مختلف و موقعیت  xثابت) را

نیز میتوان از موارد نامناسب تلقی نمود زیرا روند بررسی را بر اساس شرایط

با  5و  H/Dبرابر با  ،1بیشترین میزان افت فشار کل و کاهش مجموع

داراست .به بیان دیگر در این هندسه ،میزان تولید مجموع گردش محلی
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این نسبت بزرگتر میشود .بنابراین هندسه  H/Dو  L/Dبه ترتیب 1و  1را

هندسی مختل مینماید.
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مختلف
تهای
موقعیت
اعداد ماخ
در اعداد
محلیدر
گردشمحلی
مجموع گردش
مقایسه مجموع
.13مقایسه
شکل :13
شکل
های مختلف
ماخ وو موقعی
Fig. 13. Total local vorticity
for13.
various
and vorticity
Mach numbers
Fig.
Total xlocal
for various x and Mach numbers

برای مقایسه بهتر هندسههای مورد بررسی ،میزان مجموع گردش

مشخصه تعریف شده گردش بر افت فشار کل ،به مراتب بیشتر از هندسههای

به ترتیب در شکلهای  13و  14و نتیجه تقسیم آنها بر یکدیگر در شکل 15

دارای  H/Dبرابر با  3داشت .عالوه بر آن در هندسههای با  L/Dبرابر با 1

محلی و افت فشار کل در موقعیتهای متفاوت و برای هندسههای مختلف،

با  H/Dبرابر با  1و 2است و میتوان انتظار عملکرد بهتری را از هندسههای

به دست آمده است .دادههای ارائه شده در شکل  13نشان میدهد گرچه بر

نیز ،مشخصه تعریف شده مقادیر بهتری را نشان میدهد .دالیل این پدیدهها

برابر با  ،1از سایر هندسهها بیشتر است ،اما با اعمال میزان گردش حاصل از

نتیجه گیری کرد که هرچه حجم حفره نسبت به حجم کانال کوچکتر باشد،

که میزان مجموع گردش محلی این هندسه برتری خاصی نسبت به سایر

تولید بیشتر گردش و کاهش افت فشار کل است .مانند نتایج به دست آمده

اساس نتایج شکلهای  11تا  ،13میزان گردش در هندسههای دارای H/D

ناحیه انبساطی پشت حفره در رابطه مجموع گردش محلی ،مشخص میشود

هندسهها ندارد و مقدار آن در محدوده سایر هندسههای میباشد.

در شکلهای قبلی توضیح داده شده است .با استفاده از این دو روند میتوان
میزان مشخصه تعریف شده بهتر شده که نشان دهنده عملکرد بهتر حفره در

در شکلهای قبلی ،میزان مشخصه گردش بر افت فشار کل در حفرههای

در شکل  14نیز افت فشار کل در تمامیهندسهها و اعداد ماخ مختلف

با زاویه دیواره عقبی  90درجه در تمامیماخهای مورد بررسی ،بهتر از حالت

دارای  H/Dبرابر با  1بیشتر از سایر هندسهها میباشد و دلیل آن قب ً
ال در

توجه دیگر در شکل  ،15عملکرد بهتر هندسههای مورد بررسی در ماخ 4

نشان داده شده است .در نواحی پشت حفره ،افت فشار کل در هندسههای

شکل  10تا شکل  12بیان شده است.

با توجه به شکل  ،15میتوان گفت که در  H/Dبرابر با  3میزان

با زاویه  45درجه است که دلیل آن قب ً
ال توضیح داده شده است .نکته قابل

است .همچنین میتوان گفت که با افزایش عدد ماخ عملکرد هندسههای

مورد بررسی نیز بهبود مییابد.
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شکل  .14مقایسه افت فشار کل در اعداد ماخ و موقعیتهای مختلف
شکل  :14مقایسه افت فشار کل در اعداد ماخ و موقعیتهای مختلف
Fig. 14. Total pressure loss for various x and Mach numbers
Fig. 14. Total pressure loss for various x and Mach numbers

شکل  .15مقایسه گردش کل بر میزان افت فشار کل در اعداد ماخ و موقعیتهای مختلف
شکل  :15مقایسه گردش کل بر میزان افت فشار کل در اعداد ماخ و موقعیتهای مختلف
Fig. 15. Scaled total vorticity/ total pressure loss for various x and Mach numbers
Fig. 15. Scaled total vorticity/ total pressure loss for various x and Mach numbers
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6-نتیجه گیری

در کار حاضر ،به منظور رسیدن به طراحی مناسب محفظه احتراق دارای

حفره ،بر روی یافتن بهترین نسبت عمق حفره و ارتفاع محفظه احتراق در

سرعتهای مافوقصوت و بررسی بهترین اختالط به وجود آمده ،تمرکز شده
است .برای این منظور ،از  18هندسه مختلف در زوایای دیواره عقبی  45و

 90درجه و در ماخهای  3 ،2و  4استفاده گردیده است .نتایج به دست آمده

•بیشترین میزان افت فشار کلی مربوط به هندسههای دارای

 H/Dو  L/Dبه ترتیب 1و  5است در حالی که میزان مجموع گردش

محلی در آنها ،رشد چندانی نیافته است .بنابراین میتوان این هندسه را به
عنوان یک مورد نامناسب برای محفظههای احتراق اسکرمجت بیان نمود.

همچنین هندسه دارای  H/Dو  L/Dبه ترتیب  3و  1دارای عملکرد بهتری
نسبت به سایر هندسهها در جریان غیر واکنشی مورد بررسی دارد.

به صورت زیر ارائه میشود:

7-فهرست عالئم

•با مقایسه مدلهای اغتشاشی دو معادله و مقایسه آنها با نتایج

تجربی ،مدل اغتشاشی کا -اپسیلون استاندارد کمترین خطا را دارد و لذا به

C1 , C 2 , C 3

عنوان مدل اغتشاشی در کار حاضر انتخاب شده است.

D

•با افزایش نسبت  ،L/Dمقدار گردش و مجموع گردش محلی

De
Du

تفاوت چندانی نمیکند اما روند آن صعودی است.

•با کاهش عمق حفره ( افزایش  ،)H/Dمقدار مجموع گردش

𝐸𝐸

Gk

محلی افزایش مییابد اما میزان گسترش گردش محلی به دلیل کوچکتر

شدن ضخامت الیه مرزی کاهش مییابد .این جمله به معنای کاهش

Gb

مقداری آن نیست.

H

•در هندسههای مشابه ،عدد ماخ خروجی در هندسه حفره 90

𝑘𝑘
L
M

درجه ،بزرگتر از عدد ماخ در هندسه حفره  45درجه است .دلیل این اتفاق
قدرت بیشتر شوک لبه عقبی حفره در هندسه حفره  45درجه است

P0
Sk , S
T0
ui

•در هندسههای مشابه ،مقدار گردش در هندسه حفره  45درجه،

کوچکتر اما پایدارتر از حالت هندسه حفره  90درجه است.

•در هندسههای مشابه ،با افزایش عدد ماخ مقدار مجموع گردش

محلی افزایش مییابد.

u

•هندسههای دارای حفره  90درجه ،دارای افت فشار کل کمتر و

u

مجموع گردش محلی بزرگتری هستند اما به دلیل ذات ناپایدار آنها ،استفاده

xi
YM
 ij

از آنها امکانپذیر نیست .با این حال میتوان هندسهای را انتخاب کرد که

نسبت بهینهای از افت فشار کلی و مجموع گردش محلی را داشته باشد.



با استفاده از نتایج ارائه شده در این تحقیق ،حفره مناسب برای داشتن این



نسبت در محدوده بین  45تا  90درجه قرار دارد .در این بین شوک لبه عقبی

 uiu j
 k , 

حفره نقش مهمی را ایفا مینماید.
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ثابتهای عددی
عمق حفره
عمق دیواره عقبی حفره
عمق دیواره جلویی حفره
انرژی کل
انرژی جنبشی اغتشاشی تولید شده ناشی از
گرادیان سرعت میانگین
انرژی جنبشی اغتشاشی تولید شده ناشی از
شناوری
ارتفاع کانال
انرژی جنبشی اغتشاشی
طول حفره
ماخ
فشار کل
ترمهای مرجع مربوط به  kو



دمای کل
سرعت
سرعت میانگین
سرعت نوسانی
موقعیت
توزیع نوسانات در نرخ اتالف کلی
تنش ناشی از ویسکوزیته مولکولی
نرخ اتالف توربوالنس
چگالی
تنشهای ناشی از رینولدز
عدد پرندتل اغتشاشی مربوط به  kو
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validation and parametric investigation on the cold
flow field of a typical cavity-based scramjet combustor,
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