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بررسی عددی/تجربی حضور برآمدگی نامتعارف در یک نازل همگرا-واگرا در رژیم مافوق صوت
برای کنترل بردار پیشرانش
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 -1دانشکده گروه مهندسی مکانیک ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران
 -2مرکز تحقیقات هوافضا و تبدیل انرژی ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران
.
خالصه :در این پژوهش اثر یک برآمدگی استوانهای شکل بر بردار پیشرانش یک جت مافوق صوت به عنوان یک روش جدید در
کنترل بردار پیشران مورد بررسی قرار گرفت .برای این منظور یک نازل همگرا-واگرا طراحی و ساخته شد .این نازل به صورتی است

که عدد ماخ اسمی خروجی آن در شرایط انبساط کامل  2میباشد .دیواره این نازل برای اندازهگیری تغییرات فشار مجهز به سوراخهای

فشار شده است .همچنین ،در دیواره نازل مجرایی برای اعمال یک برآمدگی در درون نازل ایجاد شده است .از سنسورهای فشار برای

اندازهگیری فشار و همچنین ،از سیستم شلرین برای بررسی میدان جریان خروجی از نازل بهره برده شده است .فشار کل محفظه
آرامش در تمام آزمایشها ثابت بوده و نسبت فشار نارل برابر  6/6میباشد .از کد عددی سه بعدی و چند بلوکی برای مدلسازی جریان
استفاده شده است .همچنین ،از مدل آشفتگی کا اپسیلون آر ان جی برای مدلسازی جریان درون نازل استفاده شده است .از یک شبکه

بی سازمان برای شبکه بندی درون نازل و محیط بیرون استفاده شده است .نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که عمق نفوذ
برآمدگی در میدان جریان تأثیر چشمگیری بر میزان انحراف و حتی جهت انحراف جریان جت خارج شده از نازل همگرا-واگرا دارد.

بیشترین میزان انحراف جریان جت خروجی از نازل برابر با  9/8درجه بوده که در میزان نفوذ برآمدگی برابر با

*
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اتفاق

افتاده است .بعالوه ،این نتایج نشان میدهد که با افزایش میزان نفوذ برآمدگی در درون نازل ،میزان پیشرانش محوری نازل اندکی

کاهش یافته است.
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آیرودینامیک تجربی و عددی

توسط ودربی مطرح شد و پیاده سازی آن در سال  1952به انجام رسید
2

از مهمترین مراحل طراحی اجسام پرنده مرحله طراحی وسیله کنترل

[ .]2از نخستین پژوهشهای تجربی در مورد کنترل بردار پیشرانش توسط

از هرگونه انحراف کلی و جزئی مصون بدارد .یکی از راههای کنترلی اجسام

سکون جریان ثانویه ،شوک جدایش 4را به سمت باال دست هدایت میکند

نیروهاي آیرودینامیکی ناچیز است ،مانند مراحل اولیه پرتاب و سیستمهایی

در این زمینه انجام شده که از نخستین آنها میتوان به حل معادالت اویلر

کننده میباشد که بتواند آن جسم پرنده را تا رسیدن به هدف و مقصد معین

ریچارد گاوس ]3[ 3در سال  1965صورت گرفت که نشان داد .افزایش فشار

پرنده ،کنترل بردار پیشرانش1میباشد .کنترل بردار پیشرانش در مواردي که

و موجب تغییر بیشتر بردار پیشرانش میشود .پژوهشهای عددی زیادی نیز

که در جو رقیق پرواز میکنند ،یکی از راههاي هدایت و کنترل است [.]1

به صورت سه بعدی در سال  1991توسط بالو 5و همکاران [ ]4اشاره نمود،

میکنند ،به فرامین سریعتر میباشد .لذا ،استفاده از این روش مورد توجه

نسبت نیروی جانبی به نیروی محوری به دست آمده است.

استفاده شده است .استفاده از چند نازل ،نازلهاي متحرك ،روشهاي تداخلی

پژوهشهای هالستن 6در سال  ،]5[ 1965اتوج 7در سال  ]6[ 1971و سیمونز

بهعالوه ،پاسخ سیستمهایی که از روش کنترل بردار پیشرانش استفاده

که این پژوهش با ضریب تقویت جت ثانویه و پیشران محوری انجام شده و

افراد زیادی قرار گرفته است .برای این منظور از روشهای مختلفی تابحال

همچنین ،در زمینه کنترل بردار پیشرانش با استفاده از زبانه میتوان به

و روشهاي تزریق ثانویه از جمله این روشها است.
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تزریق سیال ثانویه برای کنترل بردار پیشرانش اولین بار در سال 1949
)Thrust Vector Control (TVC

1

* نویسنده عهدهدار مکاتباتHojaji_m@pmc.iaun.ac.ir :

2
3
4
5
6
7
8

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.
4887

نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر ،دوره  ،53شماره  ،9سال  ،1400صفحه  4887تا 4904

و همکاران در سال  ]7[ 1986اشاره نمود .در این پژوهشها که به صورت

بررسی شده است .برخی کمیتهای انتگرالی عملکرد سیستم با نتایج تجربی

به جریان خروجی بر زاویه بردار پیشرانش ارائه شده است .استفاده از زبانه

خوبی دارند.

تجربی مورد بررسی قرار گرفته اثرات نسبت انسدادی زبانه ،زاویه زبانه نسبت
برای کنترل بردار پیشرانش ،معایبی نظیر تشدید صدا در خروجی نازل دارد
که در سال  2002این موضوع توسط هیلمن 1و صمیمی [ ]8مورد بررسی

و عددی مقایسه شده که نشان داده شده است که با دادههای عددی تطابق
زمیجانویک و همکاران [ ]14در سال  2014به کنترل بردار پیشرانش

شوک در یک نازل مافوق صوت مخروطی متقارن از طریق تزریق گاز ثانویه

قرار گرفته است .نتایج این پژوهش نشان داد استفاده از زبانه میتواند باعث

عرضی پرداختند .در این تحقیق تزریق گاز ثانویه عرضی به جریان مافوق

فانیندرا 2و راتاکریشن [ ]9نیز در سال  2010اثرات ناشی از کاربرد

آزمایشها با استفاده از هوای خشک و سرد در یک تونل باد مافوق صوت

انحراف و جابهجایی جریان خروجی از نازل شود.

صوت در یک نازل متقارن همگرا -واگرا مورد بررسی قرار گرفته است.

زبانههای موجی شکل بر کنترل بردار پیشرانش را مورد بررسی قرار دادند.

با استفاده از دو نازل مخروطی مافوق صوت یکسان با موقعیتهای مختلف

میتواند ضمن کنترل بردار پیشرانش ،در کاهش طول محدوده شوکهای

گرفت .نتایج نشان میدهد که متوسط نسبت جرم جریان ثانویه به اولیه در

نتایج نشان میدهد استفاده از زبانههای موجی شکل به جای زبانههای ساده

الماسی نیز تأثیر گذار باشد .از دیگر معایب این روش ،تأثیر بارهای حرارتی

تزریق ثانویه عرضی برای توصیف اثرات سیال بر بردار پیشرانش انجام

حدود  5%میباشد و این امکان را میدهد که کنترل بردار پیشرانش مناسبی

بر زبانههایی است که در معرض حرارت جریان خروجی از نازل قرار دارند.

انجام شود .همچنین ،نشان داده که انتقال موقعیت انژکتور تزریق و هندسه

ناشی از انسداد جریان داغ جلوی زبانه ،چگونگی انتشار حرارت بر زبانه و

دنگ 5و همکاران [ ]15در سال  2014به شبیهسازی عددی بردار

زیوکویک 3و همکاران [ ]10در سال  2016به بررسی عددی و تجربی اثرات

نازل اثر بسیار قوی بر کنترل بردار پیشرانش و عملکرد نازل دارد.

میزان انحراف بردار پیشران نازل پرداختند .این پژوهش بهصورت تجربی و

پیشرانش سیال در نازل مافوق صوت متقارن پرداختند .تزریق گاز ثانویه

برای کنترل بردار پیشرانش مؤثر میباشد و دماسنجهایی در این زبانهها برای

عملکرد نازل و کنترل بردار پیشرانش نازل انجام شد .یک مدل تحلیلی بر

عددی انجام شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد ،استفاده از زبانه
جلوگیری از معایب ناشی از حرارت جریان خروجی بهکار گرفته شده است.

به یک نازل مافوق صوت متقارن تحت فشار اتمسفر استاندارد برای بررسی

اساس جریان تزریق ثانویه عرضی ایجاد شد .نمودار عدد ماخ در موقعیتهای

شین 4و همکاران [ ]11در سال  2010کنترل بردار پیرانش با استفاده از

مختلف نازل با تزریق ثانویه به دست آمد .نسبت فشار نازل نیز عامل کلیدی

با طراحی دو گلوگاه ،یکی در باالدست و یکی در خروجی نازل برای کنترل

طحانی و همکاران [ ]16در سال  2015به بررسی عددی اثرات تزریق

نازل دو گلوگاه را بهصورت عددی مورد مطالعه قرار دادند .در این پژوهش
بردار پیشرانش اقدام شده است .همچنین ،در بین دو گلوگاه مزبور ،یک حفره
ایجاد شده است .اثرات تزریق ثانویه با نسبت دبیهای جرمی مختلف و

نسبت فشارهای متفاوت بر عملکرد نازل دو گلوگاهه مورد بررسی قرار گرفته
است .کنترل مؤثر بردار تراست بر حسب ضرایب تراست و تخلیه در این

تحقیق بهطور کامل ارائه شده است.

برای کنترل بردار شوک است.

جت صوتی سیال در مشخصات میدان جریان و کارآیی کنترل بردار تراست
در نازل مافوق صوت پرداختند .در این تحقیق تأثیر جت صوتی سیال ثانویه
در بخش واگرای نازل مافوق صوت بر ساختار میدان جریان و عملکرد بردار
پیشرانش بهصورت عددی بررسی شد .از یک کد عددی سه بعدی و چند
بلوکی ،برای مدلسازی آشفتگی جریان استفاده شده است .تغییر قدرت جت

حججی و همکاران [ 12و  ]13در سال  2014به بررسی پاسخ جریان

ثانویه به کمک تغییر سطح مقطع انژکتور تزریق و همچنین تغییر نسبت فشار

پرداختند .در این پژوهشها که بهصورت عددی انجام گرفته است پارامترهای

در عملکرد سیستم ایجاد کرده که گاهی سبب کاهش عملکرد سیستم شده

دو بعدی و سه بعدی و همچنین عملکرد تزریق ثانویه در نازل مافوق صوت
متفاوتی نظیر برخورد شوک با دیواره مقابل تزریق و محل جدایش جریان
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تزریق به فشار نازل ایجاد شده است .افزایش قدرت تزریق موجب تغییراتی

است عملکرد این روش و تاثیرات تزریق ثانویه در پنج سطح مقطع تزریق
مختلف و پنج نسبت فشار متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است نتایج ،تطابق

خوبی با دادههای تجربی تحقیقات پیشین نشان داده است که در نسبت فشار
Deng
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 1و نسبت دبی  0/07برخورد شوک به دیواره مقابل نازل رخ داده است .در
نهایت زاویه تزریق بهعنوان یک پارامتر کلیدی برای بهبود عملکرد روش

مورد مطالعه واقع شده است.

دنگ و همکاران [ ]17در سال  2016به بررسی روش شبیهسازی گردابه

موج شوک تا دو برابر میشود .البته بیشتر این انحراف ناشی از شوک قویتر

میباشد.

بررسی پژوهشهای صورت گرفته در زمینه کنترل بردار پیشرانش ،نشان

میدهد که بیشتر این تحقیقات با استفاده از روش تزریق سیال ثانویه در

بزرگ برای کنترل بردار شوک با استفاده از عبور جریان کنارگذر پرداختند.

قسمت واگرای نازل انجام شده است .همچنین ،پژوهشهایی از روشهای

سهبعدی بهره گرفته شده است .همچنین ،کنترل برداری شوک یک راه واقع ًا

بهکارگیری صفحه همراستا در خروجی نازل و استفاده از صفحه عمودی

روش کنترل بردار شوک در نسبت فشارهای مختلف نازل بررسی شده است.

میباشد .استفاده از یک پره با سطح مقطع شبیه بال که بهطور دائم در مسیر

گرداب بزرگ ثبت شده است .نتایج نشان میدهد برای دست یافتن به کنترل

را دارد .البته ،این سیستمها بهدلیل حضور مداوم پره در مسیر جریان از لحاظ

در این تحقیق از پدیدههای ناپایدار برای کنترل برداری شوک در فضای
کارآمد برای کنترل جت با سرعت باال میباشد .بهعالوه ،طبیعت ناپایدار از
زاویه بردار پیشرانش در نسبت فشارهای مختلف نازل در مدل شبیهسازی

بردار پیشرانش مناسب با استفاده از جریان کنارگذر مقدار نسبت جرم جریان

کمتر از  7%باشد.

تداخلی مختلفی تاکنون ارائه شده است .استفاده از پره در مسیر جریان،
(بهصورت زبانه) در خروجی نازل که به تب معروف است از جمله این روشها
گازهای داغ خروجی از نازل قرار دارد ،بهدلیل سادگی آنها بیشترین کاربرد
سازهای با مشکالت زیادی مواجه هستند .استفاده از زبانه در خروجی نازل

برای کنترل بردار پیشرانش نیز مورد توجه بسیاری ازمحققان بوده است .در

صالحیفر و همکاران [ ]18در سال  2016به بررسی عددی تزریق ثانویه

این روش یک زبانه در مقابل جریان خروجی از نازل قرار میگیرد .این موجب

این تحقیق عملکرد تزریق گاز داغ در قسمت واگرای نازل بررسی شده و از

سعی بر آن است تا با استفاده از یک برآمدگی استوانهای شکل که در قسمت

گاز داغ بر کنترل بردار تراست و بر مشخصات میدان جریان پرداختند .در

ایجاد یک شوک در باالدست زبانه و انحراف جریان میشود .در این پژوهش

کد عددی سهبعدی و چند بلوکی برای مدلسازی جریان استفاده شده است.

واگرای نازل در مسیر جریان قرار میگیرد جت خروجی از نازل کنترل شود.

جریان در تزریقهای تکی و دوگانه استفاده شده است .نتایج این شبیهسازی

کم هزینه حتی نسبت به روش تزریق جت میباشد .هرچند حضور برآمدگی

همچنین ،از مدل آشفتگی کا امگا اس اس تی برای مدلسازی آشفتگی
با نتایج آزمایشگاهی صحت سنجی شده است .برای افزایش قدرت تزریق،

این روش از این جهت مورد توجه قرار گرفت که روش ساده ،جدید و بسیار

در مسیر جریان ممکن است باعث فرسودگی قطعه شود ولی به نسبت

سطح مقطع تزریق و نسبت فشار تزریق به فشار نازل افزایش یافته است.

روشهای دیگر باز هم مقرون بهصرفه میباشد .و معایب روش استفاده از

میشود .همچنین ،نشان داده شده که در تزریق گاز داغ با افزایش قدرت

ارتفاع متفاوت در یک موقعیت از قسمت واگرای نازل میزان توزیع فشار روی

بررسیها نشان داده که افزایش قدرت تزریق منجر به کاهش ضریب تقویت
تزریق در محدوده مجاز تزریق ،راندمان کاهش مییابد .در نتیجه تزریق

دوگانه نمیتواند راندمان این روش را افزایش دهد و فقط کمک میکند که

زبانه را نیز ندارد .در این تحقیق در چند مرحله با قرار دادن برآمدگی با میزان
دیواره نازل و میزان انحراف جت خروجی اندازهگیری میشود.
1- 1-رویکرد کنترل بردار پیشران با ایجاد شوک

گاز بیشتری بدون شوک ضربهای تزریق کند و نیروی پیشرانش را افزایش

دهد.

الی و همکاران [ ]19در سال  2017به بررسی بردار پیشران سیال در

نازل با زاویه پیچ و گشتاور پرداختند .این تحقیق در نسبتهای فشار کل
تزریق ثانویه به جریان اصلی و نسبتهای فشار استاتیک تزریق ثانویه به

جریان اصلی انجام شده است .نتایج نشان میدهد که دو شوک ضعیف و
قوی در باالدست محل تزریق به وجود میآیند که شوک ضعیف بر اثر

جدایش الیه مرزی و شوک دوم در اثر حضور تزریق ثانویه میباشد .این

برآمدگی استوانهای شکل از مجرای دایرهی شکل در قسمت واگرای

نازل در مسیر جریان اصلی قرار میگیرد ،بهواسطه حضور برآمدگی در مسیر
جریان اصلی الیه مرزی از دیواره جدا شده و موجب ایجاد شوک میشود
که در نتیجه شوک ایجاد شده باعث انحراف جریان میشود .همانطور که در

شکل  1مشاهده میشود برآمدگی یک مانع در مسیر جریان مافوق صوت
بهعنوان عامل اصلی تغییر حرکت جت مافوق است .این روش از جهت

عملکرد مشابه روش تزریق ثانویه است.

در شکل  2تزریق روی صفحه تخت نشان داده شده است .تزریق باعث

نتایج نشان میدهند که میزان انحراف جریان اصلی در اثر عبور از این دو
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شکل  .1شمایی از تشکیل شوک خمیده و زاویه انحراف جریان اصلی
Fig. 1. Schematic of bow shock formation and mainstream deflection angle

میشود شوک جدایش در باالدست تزریق شکل بگیرد و در نتیجه الیه

مرزی از دیواره جدا شود .شوک خمیده بهوجود آمده در جریان اصلی بهدلیل

جت تزریقی میباشد که نیروی اصلی برای انحراف را ایجاد میکند .اثرات
شوک ضعیف جدایش همراه با شوک خمیده قوی باعث انحراف در جریان
اصلی میشود .در قسمت داخلی بین سطح و الیه مرزی جدا شده یک منطقه

گردشی شکل میگیرد که شامل گردابههای در حال چرخش میباشد .این

گردابههای چرخشی باعث ایجاد شوک المبدا 1قبل از تزریق صورت گرفته

شکل  .2تصویر تزریق با پورت دایره شکل بروی صفحه تخت []23
Fig. 2. Image of injection circular port on a flat plate
][23

نصب پروب درون این سوراخها فشار استاتیک اندازهگیری میشود .این
سوراخها با فاصله ثابت از یکدیگر ایجاد شدهاند که با طول قسمت واگرای
نازل بیبعد میشوند .در شکل  3تصویر نازل طراحی شده را میتوان مشاهده

میشود که سبب حرکت شوک خمیده به باالدست میشود .در حقیقت شوک

نمود.

تزریق جت روی صفحه تخت ،جریان اصلی هنگام عبور از دو طرف جت

فاصله  5میلیمتری  X L = 0/ 9از دهانه خروجی نازل ایجاد شده است.

المبدا از بههم پیوستن شوک جدایش و شوک خمیده شکل میگیرد .در

تزریق شده عبور میکند که باعث ایجاد گردابههای خالفگرد در جت تزرق
شده و گردبههای نعل اسبی شکل در جریان اصلی میشود [ 20و  .]21که
این موضوع به دلیل نیروی فشاری میباشد که از سمت جت تزریق شده

اعمال میشود که در روش برآمدگی بهنظر میرسد این نوع شوکها ایجاد

نشود .جریان پایین دست تزریق که تا حدی با منطقه فشار کم مطابقت دارد

همچنین برای نصب برآمدگی ،یک سوراخ به قطر  7/1میلیمتر در

قطر برآمدگی مورد استفاده نیز برابر  6/1میلیمتر میباشد.

3-تجهیزات آزمایشگاهی و شرایط انجام آزمایش

در کلیه آزمایشها فشار کل جریان که از محفظه آرامش جت اندازهگیری

شده ،ثابت بوده و برابر با  7/5بار تنظیم شده است .فشار روی دیواره نازل،

تحت تأثیر حرکتهای گردابهای قوی قرار دارد [.]22
2-مدل آزمایشگاهی

در این پژوهش بهمنظور بررسی تأثیر یک برآمدگی استوانهای شکل

کنترل بردار تراست از یک نازل همگرا-واگرا با عدد ماخ اسمی  2طراحی

و ساخته شد .نازل از انتها به یک محفظه آرامش که برای فشار  35اتمسفر

طراحی شده است متصل میشود .قطر ورودی نازل  16میلیمتر ،قطر گلوگاه
 5میلیمتر ،قطر خروجی برابر  5/6میلیمتر است .قسمت واگرای نازل طولی
برابر با  50میلیمتر دارد .بهمنظور بررسی فشار روی دیواره نازل سوراخهایی
با قطر  7/0میلیمتر روی دیواره نازل در دو طرف طراحی شده است که با
Lambda shock

1
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شکل  .3شمایی از نازل طراحی شده مورد استفاده در تحقیق
Fig. 3. Schematic of the designed nozzle used in the
research
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شکل  .4شمایی از سیستم آزمایشگاهی
Fig. 4. Schematic of the experimental setup

تصاویر شلرین در حالت بدون برآمدگی و در چند حالت با نفوذ برآمدگی
با ارتفاع

= 0/1, 0/ 2, 0/ 3, 0/ 4 , 0/ 5

* H Dاندازهگیری و ثبت

میشود H .میزان ارتفاع نفوذ برآمدگی در جریان اصلی و * Dقطر گلوگاه
نازل با هم بهصورت پارامتر بیبعد ثبت شده است .برای ایجاد جریان مافوق
صوت در نازل از یک کمپرسور هوای فشرده با حداکثر فشار  12بار استفاده
شده است .این کمپرسور به یک مخزن هوای  500لیتری متصل شده
است .برای تنظیم فشار داخل محفظه آرامش شبیه ساز جت نیز از یک شیر

شکل  .5تصویر شماتیک از سیستم شلرینر

کروی استفاده شده است .سوراخهای فشاری روی دیواره نازل به یک جعبه

Fig. 5 Schematic of the Schlieren system

حسگرهای فشار متصل و طریق کارت داده برداری دادهها به کامپیوتر منتقل
میشود .در شکل  4شماتیک تنظیمات آزمایشگاهی نشان داده شده است.
3- 1سنسورهای اندازه گیری فشارجعبه سنسورها شامل حسگرهای دیفرانسیلی هاگلر است .در این جعبه
مجموعهای از حسگرهای فشار وجود دارد که رنج فشارهای متفاوتی را
اندازهگیری میکنند .این حسگرها قادر به اندازهگیری فشارهای منفی نیز
هستند یعنی فشارهای کمتر از فشار اتمسفر محیط را نیز به خوبی نشان
میدهند .برای اندازهگیری فشار با استفاده از این حسگرها ابتدا باید به دقت
کالیبره شوند .کالیبره بدین صورت انجام میشود که به هر حسگر چندین
فشار اعمال میشود سپس با استفاده از یک گیج دقیق فشار این فشارها و
مقدار ولتاژی که سنسور در آن حالت نشان میدهد ثبت میشود و سپس
معادله کالیبره هر سنسور به دست میآید .این حسگرها از نوع ترافاگ بوده و
دقت اندازه گیری آنها  1/0درصد است.
3- 2-سیستم شلرین

تصویر برداری میباشد .در سیستم شلرین از نور سفید استفاده میشود و نور
انعکاسی توسط دو آینه که از لبه تیغه عبور میکند مستقیم ًا روی لنز دوربین
افتاده تصویر برداری میشود .این تصاویر بهدلیل گرادیان دوم چگالی در

محیط بوجود میآیند با استفاده از دوربین تصویر برداری ثبت میشوند .در

شکل  5شماتیک تنظیمات آزمایشگاهی برای تصویر برداری شلرین نشان

داده شده است .همچنین تصویر این تنظیمات در شکل  6نشان داده شده
است.
4-معادالت حاکم و روش حل عددی

در این تحقیق از فرم کامل معادالت ناویر-استوکس در حالت سهبعدی

با رویکرد چگالی مبنا 1و پایا 2استفاده شده است .سیال کاری هوا است که

کامل در نظر گرفته شده است .همچنین ،از مدل کا اپسیلون آر ان جی با

سیستم شلرین شامل منبع نور ،آینههای مقعر تلسکوپی ،تیغه و دوربین
4891
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روابط ( )4( ،)3و ( )5نشان داده شده است.

)(3


()3

شکل  .6تصویر از سیستم شلرین
Fig. 6. Image of Schlieren system

استفاده از نرمافزار ()4
فلوئنت 1برای مدلسازی آشفتگی جریان استفاده شده

است .برای حل معادالت حاکم ،از رویکرد حجم محدود استفاده شده است.

)(4


برای تخمین شار ناشی از عبارت جابجایی از روش رو 2و برای تخمین
شار پخشی نیز از روش تفاضل مرکزی استفاده شده است .همچنین ،روش

ضمنی 3برای حل دستگاه معادالت بهکار رفته است .دقت حل عددی نیز
مرتبه دو 4میباشد .رابطه ( ،)1شکل انتگرالی معادالت بقا را برای متغیرهای
دلخواه  Wدر یک جریان تراکم-پذیر آشفته با متوسط گیری رینولدز ،نشان

داده شده است)5( .

)(5



)
wdΩ ∮ FC  Fd ds 
(ΩQdΩ (1)1
t Ω
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در رابطه باال ،برای حجم کنترل  Ωو ∂ نشان دهنده سطح کنترل

میباشد .اولین بخش از معادله باال ،نشان دهنده تغییرات زمانی  wدر حجم

کنترل  Ωبوده و قسمت دوم ،شارهای عبوری جابجایی و پخش متغیر w

را از سطح کنترل نشان میدهد .پارامتر سمت راست معادله  ،Qتولید چشمه
را در مرکز حجم کنترل نشان میدهد .متغیر  wشامل مولفههای بقایی در
رابطه ( )2است.
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در این روابط  uسرعت در جهت محور  ،xمؤلفه  vسرعت در جهت

محور  ،yمؤلفه  wسرعت در جهت محور  zمیباشد .مؤلفه  Kانرژی

جنبشی آشفتگی ،مؤلفه  εنرخ اتالف ،مؤلفه  ρچگالی ،مؤلفه  τتنش،
مؤلفه  µeffویسکوزیته مؤثر است .ترمهای دیگر در ماتریس  Qترمهای

چشمه موجود در معادالت  Kو  εمیباشند .با توجه به مافوق صوت بودن
میدان جریان و حضور جریانهای با آنتالپی نسبت ًا باال ،وابستگی ضریب

w    , u , v , w ,  E ,  k ,  

T

جریان آرام به دما ،انکار ناپذیر میباشد .به همین دلیل ،ضریب لزجت با

جملههای جابجایی )  ، ( FCپخش )  ( Fdو چشمه (  ) Qبه ترتیب با
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استفاده از رابطه ساترلند ،به دست آمده است.
4- 1-مشخصات هندسی و شرایط مرزی

در این تحقیق ،یک نازل با همان سایز نازل ساخته شده طراحی شد.

محیطی استوانهای شکل در جلوی نازل با شعاع  150میلیمتر و طول 350

میلیمتر بهمنظور تخلیه جت در اتمسفر در نظر گرفته شد .برای ميدان هوا
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شکل  .7تصویر شرایط مرزی
Fig. 7. Image of boundary conditions

شکل  .8تصویر شبکهبندی نازل
Fig. 8. Nozzle meshing image

و هوای فشرده ورودی به نازل دو شرط ورودی وجود دارد .نوع شرط مرزی
فشار ورودی 1در ورودی نازل انتخاب شده است که در آن هوا با دمای 300

میشود.

4- 2تولید شبکهبرای ايجاد شبکه حل ،هندسهی توليد شده وارد نرمافزار انسیس مش

کلوین و فشار  84000پاسکال بر کل میدان اعمال میشود .همچنين برای

ورودی نازل شرط مرزی فشار خروجی 2در نظر گرفته شده است که در آن
هوا با فشار کل  560000پاسکال و فشار استاتیک  559800و دمای 300
کلوین وارد نازل میشود .با توجه به مشخص نبودن دما و فشار در خروجی،

شرط در خروجی دامنه در نظر گرفته شده است .دیواره نازل و اطراف محیط
تخلیه جت شرط مرزی دیوار 3در نظر گرفته شده است .به علت جلوگيری
از تأثیر شرايط ديوار بر حل ميدان هوا دو شرط عدم لغزش سيال و عايق

بودن ديوار در نظر گرفته شده است .در شکل  7تصویر شرایط مرزی مشاهده
Pressure inlet
Pressure outlet
wall

1
2
3

4

شده است .با توجه به پيچيده بودن مسئله شبکه از نوع بیسازمان و مدل
چهارضلعی هرمی شکل 5انتخاب شده است .شبکهبندی هندسه میدان جریان
در جلو نازل و خود نازل در شکل  8ارائه شده است .همچنین ،در نواحی
نزدیک به دیواره به دلیل تغییرات شدید میدان جریان در الیهمرزی ،از یک
شبکه فشرده با سازمان استفاده شده است .همچنین در اطراف برآمدگی
درون نازل شبکهبندی به اندازه کافی ریز شده است تا قادر به نشان دادن
تغییرات جزئی و شوکهای شکل گرفته باشد.
Ansys Meshing

4

5

5

Tetrahedral
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شکل  .10فرآیند همگرایی
شکل  .9تغییرات عدد ماخ روی مرکز نازل با شبکه بندی متفاوت

Fig. 10. Convergence process

Fig. 9. Changes in Mach number on the center of the
nozzle with different mesh
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شکل  .11نمودار تغییرات فشار استاتیک در دیواره نازل
Fig. 11. Diagram of static pressure changes in the nozzle wall

در این مقاله ،از سه شبکهی متفاوت بهمنظور بررسی استقالل حل از

شبکه استفاده شده است .شبکه در کلیهی شبیهسازیها به اندازهای ریز شده

که مقدار  y+روی دیواره نازل بین  30تا  300باشد .البته در خروجی نازل

5نتایج و بحث5- 1-ارزیابی نازل بدون حضور برآمدگی

برای ارزیابی نتایج تجربی ،توزیع فشار روی دیواره نازل اندازهگیری

بهدلیل وجود شوکهای قطاری و تغییرات زیاد سرعت در این ناحیه مقدار

شد برای این منظور سوراخهای فشاری روی دیواره نازل است با استفاده از

مرکزی نازل را با شبکهبندیهای متفاوت مشاهده نمود .این نتایج نشان

سیستم در نسبت فشار نازل تنظیم شده است .موقعیت نقاط اندازهگیری فشار

شبیهسازیها از شبکهبندی متوسط بهعنوان شبکه مبنا استفاده شده است.

فشار استاتیک روی دیواره نیز با فشار کل ورودی به نازل بی بعد شده است

 y+اندکی کمتر از  30شد .در شکل  9میتوان تغییرات عدد ماخ روی خط

اتصاالت هوای فشرده به سنسورهای اندازه گیری فشار متصل شده است.

میدهد که تغییرات عدد ماخ بین شبکه متوسط و ریز ناچیز است لذا ،در سایر

روی دیواره با طول کل قسمت واگرای نازل بی بعد شده است ) . ( X L

در شکل  10میتوان فرآیند همگرایی را مشاهده نمود.

) . ( P P0در شکل  11تغییرات فشار استاتیکی همراه با محدوده خطای
اندازهگیری شده فشار توسط سنسورها نشان داده شده است .این میزان
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شکل  .12نمودار تغییرات عدد ماخ در نازل
Fig. 12. Graph of Mach number changes in the nozzle
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شکل  .14نمودار تغییرات نیروی جانبی در میزان نفوذ مختلف برآمدگی

شکل  .13نمودار تغییرات نیروی محوری در میزان نفوذ مختلف برآمدگی

Fig. 14. Diagram of lateral force changes in different
protuberance penetration ratios

Fig. 13. Diagram of axial force changes in different
protuberance penetration ratios

خطا برای فشار در تمام فشارهای اندازهگیری شده در این تحقیق ثابت

5- 2-ارزیابی اثرات حضور برآمدگی بر میدان جریان

میباشد .برای اطمینان از تکرارپذیری نتایج ،توزیع فشار بر روی دیواره نازل

برای بررسی اثرات میزان نفوذ برآمدگی بر بردار پیشرانش نازل ،برآمدگی

دیوارههای نازل را نشان داده است .در شکل  12نیز تغییرات عدد ماخ درون

نصب و  Lطول قسمت واگرای نازل میباشد .میزان نفوذ برآمدگی که با قطر

در چند مرحله اندازهگیری شد که تغییرات خاصی در آن مشاهده شد .بروی

استوانهای شکل در موقعیتهای  X L = 0/ 9نصب میشود که  Xموقعیت

نازل بروی دیوارهها نشان داده شده است.

گلوگاه بیبعد شده در چند حالت

نتایج نشان میدهد که تطابق خوبی بین دادههای تجربی و نتایج عددی

وجود دارد .این اختالف در برخی نقاط بسیار ناچیز میباشد که میتواند
بهدلیل خطای حسگرهای فشار یا اختالف جزیی فشار تنظیم فشار کل در
نتایج تجربی باشد.

مورد بررسی قرار گرفته است.

H D* = 0/1, 0/ 2, 0/ 3, 0/ 4 , 0/ 5

در شکلهای  13و  14تغییرات نیروی محوری و جانبی وارد شده بر

نازل در میزان نفوذ مختلف و در نسبت فشار نازل  6/6نشان داده شده است.

همچنین ،نیروهای محوری برای مقایسه بهتر با مقدار نیروی محوری در
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همچنین ،زاویه انحراف جریان از متوسط گیری زاویه مرزهای باالیی و

8
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()7

) )deg

6

پایینی توده جت خروجی (رابطه ( ))7به دست آمده است.

 l  u

)(7
2

*
در میزان نفوذ  H D ≤ 0/ 4نیروی پیشرانش محوری کاهش مییابد

2

و در نتیجه نیروی جانبی و مقدار زاویه انحراف بردار پیشرانش افزایش یافته

0
0.5

0.4

0.2

0.3

است .در حالیکه در میزان نفوذ  H D* > 0/ 4روند معکوس شده است

0.1

)*Penetration )H/D

ave 

و از میزان مطلوب در حال فاصله گرفتن است .بیشترین مقدار انحراف زاویه

شکل  .15نمودار تغییرات زاویه انحراف در میزان نفوذهای مختلف
برآمدگی
Fig. 15. Graph of deviation angle changes in different
protuberance penetration ratios

بردار پیشرانش در میزان نفوذ
رسیده است.

= 0/ 4

* H Dمیباشد که به  9/8درجه

برای درک بهتر فیزیک جریان ،اثرات ناشی از مقدار نفوذ برآمدگی در

حالتی که برآمدگی وجود ندارد بیبعد شده است .این نتایج نشان میدهد
با اعمال برآمدگی در درون نازل میزان نیروی پیشرانش محوری کاهش

مییابد .در میزان نفوذ
= 0/ 4

* H Dکمترین کاهش پیشرانش و در

= 0/ 2

* H Dبیشترین مقدار کاهش پیشرانش مشاهده میشود .در

شکل  15زاویه بردار تراست به دست آمده از نیرو و تصاویر شلرین در میزان
نفوذ مختلف نشان داده شده است .در این شکل ،زاویه بردار تراست برای
نیرو از رابطه ( )6به دست آمده است.

= 0/1

* ، H Dتوزیع فشار روی دیوارههای نازل در شکل  16نشان داده

شده است .در شکل  16توزیع فشار روی دیواره ( Aمحل نصب برآمدگی)

و  Bبهصورت عددی و تجربی آمده است .این نتایج نشان میدهد که
شبیهسازیهای عددی و تجربی در این حالت از تطابق بسیار خوبی برخوردار

است .فشار در باال دست محل حضور برآمدگی افزایش و در پایین دست آن

کاهش مییابد که بهعلت اثرات انسدادی برآمدگی در درون جریان است.

نتایج نشان میدهند در این حالت یک شوک که بهواسطه برآمدگی

ایجاد شده است به لبه خروجی نازل در سمت  Bبرخورد کرده و سپس

منعکس میشود و از نازل خارج میشود .این شوک منعکس شده را در
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Fig. 16. Diagram of pressure distribution on the nozzle wall in H D* = 0.1
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شکل  .17کانتور عدد ماخ در  NPR = 6 / 6و 0 / 1

*
= H D

Fig. 17. Mach number contour in H D* = 0.1 and NPR = 6.6

تصویر کانتور عدد ماخ در شکل  17و در تصاویر شلرین تجربی و عددی در

نزدیکی دیواره  Bشکل گرفته که موجب جدایش جریان در این ناحیه شده

شکل  18مشاهده نمود .شوک جدایش که قبل از برآمدگی تشکیل شده با

است .بررسی تغییرات ضریب فشار بر دیواره  Bدر حالت تجربی (شکل

تشکیل شوک المبدا میدهند .در شکل کانتور عدد ماخ یک ناحیه با فشار

نازل نشان میدهد.

شوک خمیده که بهواسطه برآمدگی ایجاد شده در نقطهای به هم پیوسته و
متفاوت و ابعاد کوچک (با رنگ زرد در دو شکل مشخص است) بین دو شوک

ایجاد شده که زمانیکه میزان نفوذ برآمدگی در جریان اصلی کمتر باشد قابل
مشاهده است .همچنین ،در پایین دست برآمدگی نیز یک ناحیه دنباله تشکیل

شده است که یک شوک بهواسطه آن تشکیل شده که بهصورت مستقیم از
نازل خارج شده است.

-19ب) نیز این موضوع را بهصورت یک افزایش فشار در نزدیکی خروجی
در شکل  22کانتور فشار در چند مقطع در طول نازل ارائه شده است .در

این کانتور خطوط جریان نیز رسم شده است تا بتوان درک بهتری از فیزیک

جریان داشت .در مقاطع ترسیم شده قبل از برآمدگی میتوان مشاهده نمود
که جریان در حال عبور از درون نازل در شرایط عادی میباشد تا به مکانی

در شکل -19الف قبل از برآمدگی ،بر روی دیواره  Aنازل ،فشار افزایش

یافته است که نشان دهنده ایجاد یک شوک در این ناحیه میباشد .پس از

برآمدگی فشار در سمت دیواره  Aیک کاهش شدید را نشان میدهد که

ناشی از اثرات انسدادی برآمدگی در این ناحیه میباشد [ .]14در واقع این
ناحیه همان ناحیه دنباله پشت برآمدگی است که تقریب ًا تا انتهای نازل امتداد
یافته است .کانتورهای عدد ماخ در این حالت نیز که در شکل  20نشان داده

شده است وجود این ناحیه را در پایین دست برآمدگی نشان میدهد .الگوی

جریان شبیهسازی شده در این حالت با تصاویر شلرین جریان خروجی از نازل

در شکل  21نشان داده شده است .این نتایج نشان میدهد که الگوی جریان
شبیهسازی شده با نتایج تجربی از همخوانی بسیار خوبی برخوردار است.

همچنین ،مشاهده میشود که شوک شکل گرفته در باال دست برآمدگی

شکل  .18تصویر شلرین در میزان نفوذ 0 / 1

بهصورت با قاعده به دیواره مقابل برخورد نکرده و یک دیسک ماخ در

*
= H D

Fig. 18. Schlieren image in H D* = 0.1
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0 / 2  نمودار توزیع فشار روی دیواره نازل در میزان نفوذ.19 شکل

Fig. 19. Diagram of pressure distribution on the nozzle wall in H D* = 0.2

*
H D =

0 / 2  وNPR = 6 / 6  کانتور عددماخ در.20 شکل

Fig. 20. Mach number contour in H D* = 0.2 and NPR = 6.6
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شکل  .23خطوط جریان درون نازل در حالت 0 / 2

*
= H D

Fig. 23. Flow lines inside the nozzle in H D* = 0.2

شکل  .21تصویر شلرین در میزان نفوذ 0 / 2

*
= H D

Fig. 21. Schlieren image in H D* = 0.2

که برآمدگی اعمال شده میرسد در این موقعیت طبق کانتور رسم شده

مشاهده میشود که یک افزایش فشار قبل از برآمدگی ایجاد میشود .در

شکل  23خطوط جریان در داخل نازل نشان داده شده است .در این تصویر

گردابههای ایجاد شده قبل و بعد از برآمدگی مشاهده میشوند .همچنین،
انحراف جریان بهواسطه حضور برآمدگی و شوک ایجاد شده را میتوان

مشاهده کرد.

با افزایش میزان نفوذ برآمدگی در درون جریان ضریب فشار در باال دست

نیز از افزایش قابل توجهی برخوردار شده است .این نشان میدهد شوک

شکل گرفته در باالدست برآمدگی با افزایش نفوذ برآمدگی ،قویتر شده
است .همچنین ،محل تشکیل شوک خمیده باالدست بیشتر با افزایش میزان

نفوذ ،به سمت گلوگاه نازل منتقل شده است .در شکل  24توزیع فشار روی
دیواره نازل با میزان نفوذ

= 0/ 3

* H Dنشان داده شده است.

نتایج نشان میدهد در این حالت شوک تشکیل شده نسبت به حالت

= 0/ 2

شکل  .22کانتور فشار در  NPR = 6 / 6و 0 / 2

* H Dبه گلوگاه نزدیکتر شده و ناحیه دنبالهای که در باالدست

*
= H D

در مقاطع مختلف

Fig. 22. Pressure contour in H D* = 0.2 and NPR = 6.6 at different levels
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Fig. 25. Schlieren image in H D* = 0.3
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مشاهده میشود .نتایج نشان میدهد شوک تشکیل شده به باالدست منتقل

شده است .این تغییرات در شکل -26الف مشاهده میشود .کانتور عدد ماخ

شکل  .24نمودار توزیع فشار روی دیواره نازل در میزان نفوذ

نیز دز شکل  27نشان داده شده است که نشان میدهد یک شوک بسیار

*
= H D

0/3
Fig. 24. Diagram of pressure distribution on the nozzle

قوی در باالدست برآمدگی تشکیل شده است .در سمت دیوار  Bنازل در

wall in H D* = 0.3

برآمدگی تشکیل شده است افزایش یافته است .همچنین ،در این حالت
تغییرات فشار روی دیواره در مقایسه با حالت قبل افزایش بیشتری داشته

و شوک تشکیل شده با قدرت بیشتری به دیوار مقابل برخورد کرده است.
در شکل  25تصویر شلرین تجربی مشاهده میشود .یک شوک روی دنباله

تشکیل شده در پاییندست برآمدگی شکل گرفته است .و از نازل خارج شده
است که در شکل  25با نام شوک پاییندست نامگذاری شده است.

در شکل  26نمودار توزیع فشار روی دیواره نازل در حالت H D* = 0/ 4

شبیهسازی عددی دو موج شوک را در باالدست نشان میدهد که در شکل

-26ب و تصویر شلرین در شکل  28مشاهده میشود.
در شکل  29تغییرات توزیع فشار در حالت

است .همچنین ،تصویر شلرین در این حالت در شکل  30مشاهده میشود.
6-نتیجه گیری

در این تحقیق از یک برآمدگی استوانهای شکل به عنوان یک روش

ساده و جدید در کنترل پیشران یک نازل مافوق صوت با عدد ماخ 2
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Fig. 26. Diagram of pressure distribution on the nozzle wall in H D* = 0.4
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Fig. 27. Mach number contour in H D* = 0.4 and NPR = 6.6
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Fig. 29. Diagram of pressure distribution on the nozzle

Fig. 28. Schlieren image in H D* = 0.4

wall in H D* = 0.5

مورد بررسی قرار گرفت .برآمدگی هر مرحله در قسمت واگرای نازل در
میزان نفوذ

= 0/1, 0/ 2, 0/ 3, 0/ 4 , 0/ 5

* H Dو با موقعیت ثابت

 X L = 0/ 9قرار گرفت .فشار روی دیواره اندازهگیری شد و موقعیت

شوکهای تشکیل شده مشخص گردید .تصاویر شلرین نیز ثبت شد .شبیه
سازی عددی در دو حالت صورت گرفت .دادههای عددی با استفاده از حل
معادالت ناویر-استوکس به دست آمده است .همچنین ،از مدل آشفتگی کا
اپسیلون آر ان جی برای مدلسازی جریان درون نازل بهره گرفته شده است.

به منظور اعتبارسنجی دادهها نتایج تجربی و عددی با در توزیع فشار روی

دیواره نازل و تصاویر شلرین با هم مقایسه شد که تطابق خوبی با هم دارند.

دادههای حاصل از اندازهگیری فشار نشان میدهند که قبل از برآمدگی

فشار به شدت افزایش یافته که ناشی از تشکیل یک دنباله و یک شوک
کمانی در این ناحیه میباشد و یک ناحیه دنباله در پشت برآمدگی شکل

گرفته که موجب افزایش فشار در این ناحیه شده است .پس از برآمدگی فشار

کاهش شدیدی یافته که نشان دهنده اثرات انسدادی برآمدگی است که یک
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. نتایج نشان میدهد.ناحیه دنباله نیز در این مکان تشکیل شده است

 شوک خمیده قویتر شده و به سمت،•با افزایش ارتفاع برآمدگی

.گلوگاه نازل حرکت میکند

•بررسی همزمان تصاویر شلرین و دادههای فشاری نشان میدهد

 است به دیواره مقابلH D* = 0.1 که شوک خمیده در حالتهایی که
*
H D =

0 / 5  تصویر شلرین در میزان نفوذ.30 شکل

Fig. 30. Schlieren image in H D* = 0.5
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