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چکیده
میکسر یکی از اجزاء موتورهای توربوفن میباشد که به منظور اختالط جریانهای هوای سرد کنارگذر با جریان هوای گررم هسرته مرکرزی بکرار
میرود .در این پژوهش ،جریانهای عبوری از میکسر کنگرهدار یک موتور توربوفن با کنار گذر باال شبیهسازی شده است .معرادالت ناویراسرتوک
به صورت سهبعدی و پایا و جریان به صورت تراکمپذیر و مغشوش در نظر گرفته شرده اسرت .در ابتردا ،روش شربیهسرازی ،اعتبارسرنجی شرده،
سپ پدیدههای انتقال حرارت و اختالط جریانهای سرد و گرم درکنگرههای میکسر موتور توربوفن با کنار گذر براال بررسری شرده اسرت .نترای
حاصل از تحقیق نشان میدهد ،که با افزایش طول اختالط ،نفوذ هوای سرد در هوای گرم به طور منظم(الیهای) بیشرتر مریشرود و دمرای کرل
کاهش مییابد .بیشترین اثرگذاری خنککاری مربوط به اختالط در کنگرههای میکسر میباشرد .میکسرر دمرای  011کلروین هروای گررم را برا
اختالط به دمای  301کلوین میرساند .سرعت محوری هوای گرم قبل از ورود به کنگره ها  201متربرثانیه و با عبور از کنگررههرای میکسرر برا
اختالط جریانها در ابتدا کاهش ،سپ در فاصله کوتاهی از میکسر درون محفظه بین نازل و جسم مرکزی افزایش یافته و در نهایت ،برا خررو
جریان از نازل ،دوباره کاهش مییابد .در نهایت ،سرعت عرضی تولید شده در عمق کنگره ،تاثیر زیادی بر اختالط جریان دارد.
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Numerical Simulation and Survey of Heat Transfer Flow Mixing in a
Lobed Mixer of a Turbofan Engine
Sadegh Fazeli, Rouholah Khoshkhoo*, Saeed Reza Zadsirjan

Abstract
Mixer, a component of turbofan engines is used to mix bypass cold flow with central body hot flow. In
this study, the flow passing through the lobed mixer of a high bypass turbofan engine are simulated. First
phase of the study was validation of the simulation method. The next phase was assessing the effect of
heat transfer and mixing of hot and cold flows in the high bypass turbofan engine mixer. The results show
that by raising the mixing length, the admixture of cold and hot flow increases regularly (layered) and the
total temperature diminish. Alloy in mixer lobes plays the greatest role in this cooling process. Mixer
successfully lowers 800 Kelvin temperature to of 340 Kelvin. The axial velocity of hot flow before
entering the lobes is 210 m/s, decrease while passing the mixer lobes, re-boost in a short distance between
the nozzle and the central body, eventually decreasing during flow exit. Besides, the transverse velocity
generated deep inside the lobes have a substantial role in flow mixing.
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.1مقدمه
میکسر در حال حاضر برای طیف گستردهای از موتورهای جرت
در نظر گرفته میشرود،که مزیرت عملکررد آن ،ترکیر کامرل،
سریع و مفید دو یا چند جریان میباشد .جریان خروجی از نازل
دمای بسیار باالیی دارد و پروفیرل دمرای جریران خروجری نیرز
غیریکنواخت می باشد .با توجه به دو مسرلله ذکرر شرده ،بررای
جلوگیری از شناسایی حرارتی هواپیماها و جلوگیری از آسری -
رسیدن به قطعات و تجهیزات در قسرمت خروجری الزم اسرت،
جریان خروجی خنکسازی شود .در شکل  ،1شماتیک کلری از
یک میکسر در موتور توربوفن نشران داده شرده اسرت .در ایرن
شکل ،جریان گاز گرم هسته برا سررعت براال برا جریران هروای
کنارگذر پ از عبور از روی سطح میکسر اختالط پیدا میکند.
تبادل انرژی آنقدر سریع با اختالط جریان رخ میدهرد کره نره
تنها منجر به ترکی تقریباً کامل دو جریران در مسرافت کوتراه
میشود ،بلکه باعث اتالف انرژی کم در طول مسریر مریگرردد.
جریانها با عبور از هندسه کنگره0ها در انتهای میکسر اخرتالط
پیدا میکنند ،که این اختالط بر روی کمیتهای فشار ،سرعت،
دما و چرخش 2جریان تاثیرگذار میباشد.
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کنگرهها با هندسههای مختلف میتوانند به منظور بهبود عمل
اختالط حرارتی و کاهش بیشتر دمای داغ گاز هسته موثر
باشند[ .]2در سال  ،2100شان و همکارانش به بررسی عددی و
تجربی تاثیر شکل کنگرههای نازل بر جریان خروجی از نازل و
اجکتور موتور توربوجت پرداختند .در ابتدا ،عملکرد
آیرودینامیک چندین نازل کنگرهدار با هندسههای مختلف با
استفاده از معادالت ناویراستوک و مدل توربوالنسی
بررسی شد .نتای عددی نشان میدهد که نازل کنگرهدار،
نیروی پیشران موتور را 2/88درصد نسبت به نازل بدون کنگره
و ساده افزایش میدهد .عالوه بر این ،نازل کنگرهدار ،دمای
بیشینه دیواره نازل را  31درصد کاهش میدهد .همچنین،
اختالط هوای سرد کنارگذر با هوای گرم ،دمای هوای گرم را
نیز کاهش میدهد و قدرت ورتیسیته در نازل کنگرهدار با
افزایش زاویه انبساط ،بیشتر میشود[.]3
در سال  ،2100یی و همکارانش ،به بررسی عددی در مورد
طول ناحیه اختالط روی عملکرد کنگرههای میکسر نازل
پرداختند .نتای شبیهسازی عددی نشان میدهد که طول
ناحیه اختالط جریان ،تاثیر نسبتاً زیادی بر ایجاد گردابههای
جریان دارد و با توجه فضای بیشتر برای اختالط جریانها ،بردار
سرعت عرضی فرصت بیشتری برای ایجاد گردابه پیدا میکند و
در بخش خروجی نازل ،بازده اختالط حرارتی در ابتدا ،افزایش و
سپ کمی کاهش مییابد .ورتیسیته جریان با توجه به قدرت
گردابی نزدیک کنگره از قدرت بیشتری برای اختالط جریانها
برخوردار میباشد و میتواند منجر به کاهش دمای هوای گرم
گردد[ .]0سال  ،2103برینکرهاف و همکاران به مطالعه عددی
مکانیزم اختالط جریان در یک هندسه میکسر دوازده کنگره
متقارن محوری پرداختند .در این پژوهش ،از شبکهای بی-
سازمان جهت انجام شبیهسازی استفاده شد .نتای نشان داد،
جریان سیال به طور کامل توسط اغتشاشهای مقیاس کوچک
در ورودی میکسر کنگرهدار یا الیه مرزی در امتداد دیواره تحت

تاثیر قرار میگیرد و چرخش جریان در کنگرهها مشاهده شد.
میزان سرعت جریان ،در لحظه ابتدای اختالط تحت تاثیر
گردابههای تشکیل شده در این قسمت میباشد و در میانه
کنگره ،با توجه ورتیسیته تشکیل شده و شدت اندازه سرعت،
انرژی جنبشی توربوالن در این ناحیه از شدت بیشتری
برخوردار میباشد[]5

شبیهسازی عددی و بررسی انتقال حرارت...

در سال  ،2103ساگلر و همکارش موندت ،با شبیهسازی به
بررسی اختالط جریان گرم هسته و جریان سرد کنارگذر توسط
کنگرههای میکسر در سیستم با پیشرانش پیشرفته پرداختند.
در این تحقیق ،یک عدد پرانتل اغتشاشی ،که معیار نفوذ جریان
حرارتی است ،تعریف شده است .شکل کانتور  ،2کانتور دمای
هوای خروجی از میکسر و نازل را نشان میدهد .همانطور که
مشاهده میشود ،از شکل باال به پایین ،با افزایش عدد پرانتل
اغتشاشی ،نفوذ هوای سرد در هوای گرم بیشتر شده و در
نتیجه خنککنندگی سریعتر صورت میگیرد[.]0

شکل .2کانتور دمای خروجی نازل و میکسر[]6

سال  ،2100رو ژو و همکارانش به بررسی عددی عملکرد ایر
تابها 3در نازل موتور توربوفن پرداختند .فناوری ایرتاب با ایجاد
سوراخهایی در بدنه بیرونی پوسته و نفوذ سریعتر هوای اتمسفر،
منجر به ایجاد اغتشاش بیشتر جریان میشود .نتای حاصل از
تحقیقات نشان میدهد ،این فناوری به واسطه تغییر زاویه
ورتیسیته مربوط به هوای گرم و تغییر بردارهای سرعت ،باعث
اختالط بیشتر جریان بعد از میکسر میشود و همچنین وجود
ایرتاب ،بر روی انرژی جنبشی توربوالن به علت تشکیل
ورتیسیته تاثیرگذار میباشد .راندمان حرارتی ناشی از اختالط
جریانها ،از  1/0750تا  1/3025افزایش مییابد ،در حالی که
در جریان با دمای باالتر از  051کلوین ،راندمان حرارتی از
 28/2به  5/2درصد کاهش مییابد[ .]7سال  ،2105شنگ با
شبیهسازی جریان ،تاثیر شکل کنگرههای نازل و تغییر هندسه
نازل و قرار دادن لبه تیز در قسمت بیشینه کنگره مورد بررسی
قرار داد و با این روش ،عملکرد یک نازل کوچک را در کاهش
اموا فروسرخ (کاهش دما) بهبود بخشید و نشان داد ،افزایش
ورتیسیته و سرعت عرضی 0بواسطه لبه تیز کنگره ،منجر به
افزایش اختالط جریانها میگردد[.]0
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سال  ،2107شنگ و همکاران به بررسی عددی اختالط جریران
در نازل کنگرهدار همراه با شمشریری 5پرداختنرد ،آنهرا میرزان
چرخش جریان اختالطی را بررسی کردند و مشرخ شرد کره
طراحی شمشیری (میخ مانند) میتواند عملکرد نازل کنگررهدار
را که برای کاهش اموا فروسرخ بکار گرفته مریشروند ،بهبرود
ببخشد .در این تحقیق مشخ شد ،کره اخرتالط تحرت تراثیر
انتقال جرم و گرما میباشد .در مدل کنگره شمشیری ،اخرتالط
جریانها نسبت به مدل کنگرهدار معمولی ،تاثیر بیشتری دارد و
نازل کنگررهدار دندانره شمشریری نسربت بره نرازل کنگررهدار
معمولی ،کارایی باالتری در کاهش اموا فروسرخ دارد[.]8
سال  ،2100لی و همکاران به بررسی و شبیهسازی اثرات پیش
چرخش 0جریان ورودی روی عملکرد کنگرههای میکسر
دوبعدی پرداختند .از مدل توربوالنسی  k-ɛو شبکه بیسازمان
برای شبیهسازی میکسر استفاده شد .نتای نشان میدهند که
بازده انتقال حرارتی و و میزان فشار کل کنگرههای میکسر
نسبت به حالت بدون چرخش افزایش مییابد و ورتیسیته
تولیدشده توسط ساختار کنگره در حالت پیش چرخش از
بازدهی اختالط بیشتری برخوردار میباشد[ .]01سال ،2121
شنگ و همکاران به بررسی و شبیهسازی عددی مکانیزم جت
اختالطی در کنگرههای میکسر و اثرات تغییرات کنگره
پرداختند .آنها دو پیکربندی میکسر همراه با پوسته بیرونی و
بدون آن را بررسی کردند و به بررسی و تحلیل جریانهای
عرضی و سرعت گردابههای جریان در مقاطع مختلف
پرداختند[.]00
سال  ،2108فانگ و همکارانش به بررسی جریان عبوری از
کنگرههای میکسر و تاثیر گردابه بر بهبود اختالط جریان
پرداختند .در این تحقیق ،گردابههای مقیاس بزرگ در
پاییندست یک میکسر کنگرهدار به طور تجربی مورد بررسی
قرار گرفت .نتای حاصله نشان میدهد ،به علت اختالف فشار
بین مناطق قله و قعر لبه میکسر ،سه نوع مختلف گردابه در
پایین دست جریان در میکسر کنگرهدار تشکیل میشوند[.]02
در سال  ،2121باران ایپر و همکاران ،به تحقیقات بر روی
پیکربندی ،تعداد کنگره و عملکرد اختالط یک نمونه میکسر به
صورت عددی پرداختند .در این پژوهش ،اثرات تعداد کنگره و
عملکرد آنها در اختالط بررسی شده است .مدلهای توربوالن
مختلف مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدند که
میباشد .در این
و
بهترین آنها مدلهای SST
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تحقیق ،میزان افت فشار در مقاطع مختلف بعد از مقطع
خروجی ،چند نوع میکسر بررسی شد و دریافتند ،میکسر با
افزایش تعداد کنگره و داشتن لبه تیز ،منجر به افزایش افت
فشار میگردد و میزان افت فشار براساس میزان اختالط بوده و
متاثر از سرعت جریان عرضی در کنگرههای میکسر می-
باشد[.]03
در تمامی پژوهشهای صورت گرفتره ،در رابطره برا شربیه-
سازی عددی میکسر موتور توربوفن با کنارگذر باال ،نتای بسریار
کمی در مقاالت ارائه شرده اسرت .در ایرن مقالره ،برا توجره بره
استفاده زیاد این موترور در مصرارف هروایی بررای هواپیماهرای
مسافربری و نظامی ،میکسر یک موتور توربروفن اعتبارسرنجی و
شبیهسازی شد و سپ  ،تاثیر کنگره میکسر بر انتقال حررارت
و خنک کاری درمحفظه نازل و اختالط جریانهای سرد و گررم
در میکسر یک موتور توربوفن با کنارگرذر براال ،مرورد بررسری و
شبیهسازی قرار گرفت.
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معادالتی مورد استفاده جهت انجام شبیهسازی ،شامل معادالت
سهبعدی ناویر استوک در شکل بقایی میباشند .جریان سیال
به صورت پایا ،تراکمپذیر و لز در نظر گرفته شده است.
بنابراین مدل دینامیک سیاالت محاسباتی گسترش داده شده،
نیازمند حل معادالت پیوستگی ،مومنتوم و انرژی میباشد.
شکل ماتریسی معادالت بقای جرم و ممنتوم و انرژی در سه
بعد به صورت زیر میباشد:
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که  Xبردار جواب میباشد X   , u , v , w , e 

و ترمهای  H v , Gv , Fvمربوط به مقادیر غیرلز و ترم-
های  H v , Gv , Fvمربوط به اثرات لزجت میباشند .که به
صورت زیر نوشته میشوند:
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.2معادالت حاکم
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xy ,

yx ,

yy ,

xx ,

zy ,

yz ,

xz ,

zx ,

zy ,

zz ,

تانسور تنش برشی و ترمهای  q ,q ,qشار هدایت گرمایی
x
y
z
هستند .که در روابط فوق  u,v,wمولفههای بردار سرعت x,y,z
مولفههای محورهای مختصات  ،چگالی p ،فشار و  eانرژی
کل میباشد .با توجه به تحقیقات پیشین صورت گرفته در
زمینه شبیهسازی میکسر [ ،]05 ,00مدل اغتشاشی k  
استاندارد به عنوان بهترین مدل اغتشاشی جهت انجام شبیه-
سازی آن معرفی شده است .بنابراین در این تحقیق از مدل
اغتشاشی  k  استاندارد همراه با تابع دیوار استفاده شد.
بهنظر میرسد ،علت انتخاب این مدل اغتشاشی ،بخاطر وجود

اختالط دو جریان و وجود گردابههای اختالطی میباشد،
جزئیات بیشتر در رابطه با این مدل در مرجع[ ]00ارائه شده است.
الزم بذکر است ،که برای انجام شبیهسازی از نرمافزار تجاری
انسی -سی اف ایک  7استفاده شد و برای تولید شبکه سه-
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بعدی از نرم افزار ( )ICEM-CFDو ANSYS-Meshing

استفاده شده است.
.3اعتبارسنجی
قبل از انجام شبیهسازی جریان در میکسر موتور توربوفن
موردنظر ابتدا روش شبیهسازی با استفاده از نتای آزمایشگاهی
بهدستآمده گزارش آزمایشگاهی باربر[ ]07مورد اعتبارسنجی
قرار گرفت .هندسه میکسر کنگرهدار و دامنه محاسباتی درنظر

شکل .4شبکه بیسازمان استفاده شده مربوط به کل دامنه
محاسباتی حل

گرفته شده در شکل  3نشان داده شده است .جهت بررسی

پ

جریان ،دامنه محاسباتی حل جریان به صورت یک کانال که
ارتفاع آن  702میلی متر که سه برابر جریان در جسم کنگرهدار
میباشد در نظر گرفته شد ،همچنین ابعاد مستطیلی مقطع
 205/8×212/0میلیمتر میباشد .میزان ارتفاع کنگره02/7 ،
میلیمتر در نظر گرفته شده است .سایر جزئیات شرایط
آزمایشگاهی و مشخصات هندسه کنگره در گزارش باربر[]07

شبیهسازی جریان درنظر گرفته شد .در شکل 5الف و ب نمودار

ارائه شده است.

الف)

از بررسی استقالل شبکه ،شبکه با  0211111سلول بررای

اعتبارسنجی میزان سررعت محروری و سررعت جرانبی میکسرر
کنگره دار را در راستای عمودی در لبه کنگره مرکزی نشان داده
شده است .در این نمودار ،مقادیر حاصل از شبیهسازی با نترای
آزمایشگاهی باربر[ ]07مقایسه شده است .در این نمرودار مقردار
سرعت محوری در محرل وسرط کنگرره مرکرزی و در راسرتای
عمود بر محور افقی بدست آمده اسرت .محرور عمرودی ،نشران
دهنده محل اندازهگیری سرعت در راستای محور  ،Yتقسیم برر
نصف ارتفاع کنگرره در راسرتای عمرودی مریباشرد ،h . .نصرف
ارتفاع کنگره میباشد .محور افقی نیرز میرزان سررعت محروری
جریان میباشد که نسبت به سرعت جریان ورودی بیبعد شرده
است .با مقایسره نترای آزمایشرگاهی و محاسربات انجرامشرده،
بیشترین مقدار خطا  5/0درصرد مریباشرد و میرانگین خطرای
نتای حاصل از شبیهسازی در سرتاسر نمودار کمتر از  5درصرد
بدست آمد.

ب)
شکل .3الف) هندسه میکسر ب) هندسه میکسر با دامنه محاسباتی

شرط مرزی در ورودی به صورت سرعت معلوم میباشد و در
خروجی از شرط مرزی فشار خروجی استفاده شده است،
همچنین دیوارههای کانال به صورت شرط مرزی دیوار ثابت
درنظر گرفته شده است .در شکل ،4نمایی از شبکه بیسازمان
استفاده شده مربوط به کل دامنه محاسباتی حل نشان داده
شده است

الف)
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الف) پوسته و میکسر و جسم مرکزی
ب)

شکل .5ا عتبارسنجی الف) سرعت محوری ب)سرعت جانبی

 - 4هندسه ،شرایط مرزی و شبکه مورد استفاده برای شبیه-
سازی میکسر موردنظر

میکسر موردنظر دارای  22کنگره مریباشرد و ناحیره مروردنظر
جهت تحلیل جریان شامل سه بخش ،جسم مرکزی ،0کنگرههرا
و پوسته بیرونی 8است کره نمرایی از هندسره میکسرر و ناحیره
محاسباتی موردنظر ،جهت شبیهسازی در شکل 6قابل مشراهده

ب)نمایی از موقعیت قطاعهای مورد بحث برای میکسر

شکل .7قطاع برش خورده از هندسه اصلی

میباشد.

در شکل  8هندسه اصلی و کلیره مرزهرای اطرراف آن شرماره-

شکل .6هندسه میکسر جهت شبیهسازی

جهت انجام شبیهسازی ،هندسه میکسر به صورت متقارنمحور
در نظر گرفته شده است و برای جلوگیری از حجم بسیار زیاد
محاسبات و کاهش محاسبات ،قطاعی از میکسر شامل سه
کنگره ،جهت شبیهسازی عددی در نظر گرفته شد و با توجه به
شرایط مرزی دیوارههای جانبی در دو طرف قطاع به صورت
پریودیک میباشد .همانگونه در شکل  7الف) مشاهده میشود،

گذاری شده است .شماره اول ،محل جریان خروجی از توربین و
در حقیقت مرز عبور جریان گررم از هسرته مرکرزی مریباشرد.
شررماره دوم ،محررل ورود جریرران هرروای خروجرری از فررن و در
حقیقت مرز کنارگذر را نشان میدهد .شماره سروم ،مربروط بره
سطح میکسر ،هسته مرکزی و پوسته موترور مریباشرد کره بره
صورت دیوار در نظر گرفته شده است .شماره چهارم مربروط بره
مرز هوای محیط میباشد .شماره پنجم مربوط بره دیروارههرای
جانبی در دو طرف قطاع میباشد کره بره صرورت پریودیرک در
نظر گرفته شده است و در نهایت شماره ششم مربروط بره مررز
خارجی دامنه محاسرباتی مریباشرد کره فشرار آن برابرر فشرار
اتمسفر است و دامنه محاسباتی به شکل قطاعی از کره به شعاع
 20متر در نظر گرفته شد.

لبه جلویی میکسر به صورت یک سطح شی دار میباشد و در
حقیقت میکسر دارای زاویه اسکارف 01میباشد .در شکل  7ب)،
محل مقاطعی که رفتار جریان مورد بررسی قرار گرفته است،
نمایش داده شده است .مبدأ مختصات در لبه انتهایی جسم
مرکزی قرار دارد.
الف) قطاع برش خورده از هندسه
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الف)نمای مایل

شکل  -8شرط مرزی دامنه و هندسه برش خورده

شرایط جریان ورودی از قسمت کنارگذر و هسرته مرکرزی کره
توسط میکسر با یکدیگر مخلوط میشروند ،در جردول 1نمرایش
داده شده است.
جدول  -1دادههای ورودی میکسر CFM56-5C

واحد
دمای استاتیک

K

نرخ دبی جرمی ورودی

Kg/s

خروجی توربین

خروجی فن

(هسته مرکزی)

( ناحیه کنارگذر)

000/70
08/318

308/ 8
013

ب) کنگره و الیه مرزی
شکل .9شبکه بندی هندسه اصلی تراکم شبکه حول اجسام داخلی

با توجه به هندسه جسم ،شبکه بیسازمان جهت انجام شبیه-
سازی در دامنه حل محاسباتی مورد استفاده قرار گرفت که در

88000

87000

مرزی و در مجاورت سطح میکسر افزایش یافته است .به منظور
بررسی استقالل حل عددی از شبکه از سه شبکه ریز ،متوسط و
درشت استفاده شد و تغییرات میزان نیروی پیشران بر حس
تغییرات اندازه شبکه مورد بررسی قرار گرفت .مقدار بهدست
آمده به عنوان نیروی پیشران برحس تعداد سلول در شبکه-
های استفاده شده در شکل 11و جدول 2نشان داده شده است.
الزم بذکر است که با توجه به تغییر اندازه شبکه ،میزان چگالی
جریان و سرعت جریان خروجی تغییر کرده و در نتیجه میزان
نیروی پیشران نیز به تناس اندازه شبکه میتواند تغییر کند.
همچنین جهت بررسی استقالل از شبکه ،دمای اختالط بعد از
کنگرهها مورد بررسی قرار گرفت ،که از نظر مکانی ،بهصورت
عمود بر راستای جریان محوری و در فاصله  y=-0/37متر در
نظر گرفته شد ،که مشخصات آن در جدول 3نمایش داده شده
است .بنابراین با توجه به نتای به دست آمده و عدم تغییر
محصول در شبکه متوسط و ریز ،تعداد  2/0میلیون سلول برای
شبکهبندی در نظر گرفته شد.

85000

)Thraust (N

شکل 9نشان داده شده است ،همچنین تراکم شبکه در الیه

86000

84000

83000
3E+06

2.5E+06

2E+06

1.5E+06

Number of element

شکل .11نیروی پیشران برحسب تعداد سلول در شبکه
جدول .2نیروی پیشران برحسب شبکه
شماره شبکه

تعدادکل سلول دامنه

نیروی پیشران(نیوتن)

شماره 0

0005050

00001

شماره 2

2005500

00071

شماره 3

2815701

00503
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جدول  .3استقالل از شبکه دمایی میکسر موردنظر
شماره

تعدادکل سلول

شبکه

دامنه

شماره 0

0005050

000/32

شماره 2

2005500

030/32

شماره 3

2815701

035/01

دما (کلوین)

ب) نمای سهبعدی

 -5نتایج و بحث
 1-5نتایج اختالط جریانهای سرد و گرم
در این بخش ،به برررسی تغییررات سررعت محروری جریران از
ابتدای میکسر و در هنگام عبور از کنگررههرای آن ترا خروجری
نازل پرداخته شده است .کانتورهای سرعت محوری جریان ،قبل
از اختالط دو جریان سررد و گررم توسرط میکسرر ترا فاصرله 0
متری در راستای محور افقی بعد از خرو جریان از میکسرر در
شکل  11نمایش داده شده است .در شکل  11الف) ،محور  Yبره
عنوان محور افقی در نظر گرفته شده است .همرانگونره کره در
شکل  11نشان داده شده است ،برا نزدیکری دو جریران بره لبره
میکسر ،دو جریان سرد و گرم ترکی میشوند و میزان سررعت
جریان هوای گرم در ابتدا کاهش مییابد و سپ جریان هروای
سرد و گرم در طول پوسته به مقدار میانی میرسد و در هنگرام
خرو جریان از نازل ،بیشترین میزان تغییرات سرعت محروری
نزدیک به جسم مرکزی بوده و با فاصله کمی از جسرم مرکرزی
در راستای قائم بر سطح ،میزان سرعت محوری تقریباً یکنواخت

شکل  -11کانتورهای خطوط سرعت جریان از مقطع  Y=-1/48قبل
از ترکیب شدن دو جریان سرد و گرم در لبههای میکسر تا خروج از
نازل

در شکل  12نمودار تغییرات سرعت محوری در راسرتای محرور
افقی را نشان میدهد .این مقادیر از محل ورودی هوای گررم ترا
فاصرله  0مترری بعرد از خرررو از نرازل اسرت .مقرادیر سرررعت
محوری در راستای قسمت مرکزی کنگره میانی محاسربه شرده
است .در ناحیه اول ،میزان سرعت محوری در راستای افقری ،در
اثر اختالط جریانهای سرد و گرم ،در کنگرهها کراهش یافتره و
در ناحیه دوم ،در فاصله کوتاهی بعرد از اخرتالط دو جریران ترا
هنگام خرو جریان از نازل ،تحت تاثیر جسم مرکزی و پوسرته
افزایش مییابد و سپ در ناحیه سوم ،به علت خرو جریان از
نازل و ورود جریان به هوای محیط دوباره میزان سرعت کراهش
مییابد.

میشود .همانگونه که در شکل  11ب) مشاهده میگردد ،میزان
سرعت محوری در لبه قله میکسر ،در اثر اخرتالط جریرانهرای
سرد و گرم ،کاهش کافته و در فاصله کوتاهی بعد از اخرتالط دو
جریان تا هنگام خرو جریان از نازل افزایش مییابد و سپ به
علت خرو جریان از نازل و ورود جریان به هوای محیط دوبراره
میزان سرعت کاهش مییابد.

شکل  -12سرعت محوری متناسب با خطوط جریان از مقطع لبه
میکسر تا خروج جریان از نازل در موقعیت مرکز کنگره میانی

در ادامه به بررسی کانتور سرعت محوری درون کنگرههای
میکسر در سه ناحیه قبل از اختالط جریانها درون کنگرهها،
در حین اختالط جریانها در کنگرهها و در فاصله معینی بعد از
اختالط در کنگرهها پرداخته شده است .همانطورکه مالحظه
میشود ،شکل 13الف) سرعت محوری جریان درون کنگرهها
الف) نمای دوبعدی

تحت تاثیر هندسه کنگره تغییر کرده و درون کنگرهها میزان

شبیهسازی عددی و بررسی انتقال حرارت...

نشریه علمی -پژوهشی مهندسی هوانوردی
سال بیست و سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 0011

9 /

سرعت محوری جریان کمتر میشود .در ابتدای اختالط جریان-

سرعت عرضی در عمق کنگرهها به ترتی

ها ،شکل 13ب) باالی کنگره ،اختالط آغاز شده و سرعت

میباشد .شکل  ،) 14اختالط جریان بعد از کنگرهها را نمایش

محوری جریان در ناحیه باالی کنگره ،کاهش مییابد .در حالی
که هنوز در بخش پایین کنگره ،تغییری در سرعت محوری

میدهد ،که سرعتهای عرضی بدلیل اختالط جریانها ،به مرور
کاهش مییابد.

رو به باال و پایین

جریان حاصل نشده است .در شکل ) 13دامنه اختالط جریان
افزایش یافته و در سرعت محوری جریان کاهش بیشتری
بوجود آمدهاست و اختالط کامل جریانها با حرکت جریانها در
محفظه نازل صورت میگیرد.

الف) قبل از اختالطY=-1/48 ،

الف) قبل اختالط Y= -1/48

ب) ابتدای اختالطY=-1/38 ،

ب) ابتدای اختالط Y=-1/38

ج) بعد از اختالطY=-1/25 ،

شکل  -14کانتورهای سرعت عرضی در مقاطع مختلف میکسر

شکل ،15بیانگر بردارهای سرعت در مقطع عمود برر جریران در
ج) با فاصله بعد از اختالط Y=-1/25

شکل  -13نمایش کانتور سرعت محوری در کنگرههای میکسر

در شکل ،14کانتورهای سرعت عرضی در راستای  xدر مقاطع
عمود بر جهت جریان و قبل از اختالط جریانها و حین اختالط
جریانها و بعد از اختالط نشان داده شده است .همانطور که
در شکل 14الف) ،ب) و ) مشاهده میگردد ،بیشترین میزان

مختصه  Y= -0/02و  Y= -0/32پیرامون کنگررههرا را نشران
میدهد .دلیل انتخاب این مقاطع ،نشان دادن حرکت بردارهرای
سرعت قبل از اختالط و شروع اختالط از باالی کنگره میباشد.
با توجه به وجود زاویره اسرکالرف بررای میکسرر و در حقیقرت،
قدرت چرخشی جریان بخاطر پایین بودن شدت سرعت جریان،
در باالی قله کنگره کمتر میباشرد ،در براالی کنگرره ،چررخش
جریان و در حقیقت جریان گردابهای مشاهده میشود .همانطور
که مالحضه میشرود شردت شرکلگیرری ورتیسریته در دهانره
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کنگره در شکل 15الف) و در فاصله از کنگرره در شرکل 15ب)

نمایش داده شده است.

الف)

الف) مقطع Y= -1/42

ب)

شکل .16مولفههای سرعت الف)سرعت شعاعی ب) سرعت عرضی
ب) مقطع Y= -1/32

شکل  .15بردارهای سرعت در مقطع عمود بر جریان را در

در شکل ،17بردارهرای سررعت مربروط بره گرردش جریران در

مختصه Y= -1/42و Y= -1/32

مقطعی از میکسر ،عمود بر جهت جریان قابل مشاهده میباشد.
این مقطع به منظور نمایش بهتر بردارهرای سررعت در کنگرره-
های میکسر قبل از اختالط جریانها نشان داده شردهاسرت .برا
توجه به جهت حرکت بردارها میتوان مشاهده نمود که جریران
هوای سرد و گرم با توجه به شکل کنگرهها ،تمایل به حرکت به
کدام سمت را دارند .دو جریان گرم و سرد ،حرکت گردشری در
لبه کنگرهها به منظور اختالط شروع کررده و ترا فاصرله معرین
ادامه پیدا خواهد کرد .مقاطع مشاهده شده به صورت عمرود برر
جهت جریران درنظرر گرفتره شرده اسرت .در ابتردا ،جریران در
مسیرکنگرهها حرکت میکند ،این جریانهای سرد و گرم تحت
تاثیر هندسه کنگرره میکسرر قررار گرفتره و ماهیرت هندسره و
انحنای آن باعث ایجاد جریان ثانویه و حرکت جریان در جهت-
های غیر محوری خواهد شد .همانگونره کره در شرکل زیرر در
مقطعی قبل از اختالط جریانها مالحظه مریشرود کره جریران
هوای سرد در قسمت قله کنگره به صورت عرضی به قعر کنگره
هدایت میشود و جریان هوای گرم نیز از قسمت قعر کنگره بره
سمت قله کنگرره هردایت مریشرود .بیشرترین قسرمت تجمرع
جریانها در دو قسمت قعرر و قلره کنگررههرا مریباشرد .البتره

میزان چرخش 0جریان مرال اخرتالط جریرانهرا مریباشرد و
مبنای سنجش قدرت ،سرعت زاویرهای مریباشرد .در شربیه
سازی سه بعدی سرعت زاویهای در سه راستا دارای مقدار مری-
مریباشرند.
و
،
باشد .سرعت زاویه در هرسه راستا
دارای بیشترین مقدار میباشد بنرابراین سررعت زاویرهای و
قدرت چرخشی در راسرتای حرکرت جریران بیشرتر مریباشرد.
سرعت چرخشی درراستای جریان به صورت رابطره بیران مری-
شود:
()0

 w u 
 


 x z 

y



هردو ترم سرعت چرخشی به صورت گرادیان میباشند که طبق
نمودار شکل، 16

هردوترم آن که به صورت شی

نمودار

عالمت ترمهای آنها
،
بوده ،هم عالمت بوده و برعک
دارای بیشترین مقدار می باشد و در
مخالف بوده در نتیجه
راستای حرکت گردابهها قدرت بیشتری دارند.
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مشاهده میشود ،میزان سرعت جریان در قله کنگرهها نسبت به
عمق کنگرهها کمتر میباشد.

شکل .17خطوط بردارهای سرعت در کنگرههای میکسر قبل از
اختالط جریان سرد و گرم مقطع Y= -1/48
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مختلف از طول میکسر که در شکل 19نشان داده شده است،
میتوان بیان نمود که ابتدا قبل از اختالط ،دمای جریانهای
گرم و سرد ،هر یک به صورت یکنواخت میباشد و میزان دمای
گرم ماکسیمم به تدری با اختالط جریانها بهطور مداوم
کاهش مییابد .باتوجه به شکلها ،دما در نزدیکی محور به
تدری کاهش یافته است .بهعلت وجود جسم مرکزی ،که در
ابتدا دارای شعاع زیاد و درنتیجه سطح مقطع بین میکسر
کنگرهدار و جسم مرکزی کم میباشد ،نیز اثر قابل قبولی در
متمرکز شدن جریان و افزایش سرعت اختالط گرمایی داشته
است ،بدین صورت که سطح مقطع کم منجر به افزایش سرعت
در ابتدای ناحیه اختالطی میشود که این امر منجر به افزایش
اختالط میشود.

طبق مقاله برینکرهاف] ،[5یکی از مواردی که با توجه به آن
اختالط جریانها در میکسر بررسی میشود ،انرژی جنبشی
توربوالن  00میباشد .در این بخش ،در شکل ،18در سه ناحیه
پایین ،میانه و باالی کنگره تا انتهای نازل انرژی جنبشی
توربوالن بررسی و مقایسه شده است .همانگونه که مشاهده
میگردد ،میانه کنگره بیشترین انرژی جنبشی را دارد که
مربوط به میزان سرعت عرضی جریان و قدرت بیشتر ورتیسیته
در این ناحیه میباشد و نتای مشابه ،نتای مقاله برینکرهاف][5
میباشد.

الف) Y= -1/38متر

ب) Y= -1/25متر

شکل .18انرژی جنبشی توربوالنس

-2-5نتایج اختالط گرمایی جریانهای سرد وگرم
در زمینه اختالط گرمایی ،هدف ما کاهش دمای هوای گرم
میباشد و به این دلیل است که جریان سرد کنارگذر با آن
مخلوط میشود .با توجه به کانتورهای دمای کل در مقاطع

ج) Y=-1/15متر

شکل .19کانتورهای دمای کل در مقاطع مختلف از طول میکسر
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با افزایش طول ناحیه اختالط ،انتقال حرارت به آرامی بین
جریان سرد و گرم صورت میگیرد .دو دلیل در این زمینه وجود
دارد :اول اینکه افزایش طول مجرای نازل(طول اختالط) می-
تواند فواصل اختالط طوالنیتری را برای هر دوسیال ایجاد کند
و دوم ،اینکه افزایش مجرای نازل ،فضای بیشتری را برای ایجاد
گردابههای جریان برای توسعه جریان فراهم میکند که باعث
افزایش اختالط بین جریان هسته و کنارگذر میشود .در ابتدای
اختالط ،مجرای اختالط آنقدر کوچک میباشد که گردابههای
درحال رشد نمیتوانند به خوبی اختالط انجام دهند .باتوجه به
هندسه متقارن محور ،توزیع دما روی صفحات پریودیک باید

فاضلی ،خوشخو و زادسیرجان

به انحنادار بودن لبه کنگره ،جریانهای گرم و سرد در باالی
کنگره زودتر به همدیگر رسیده و با توجه به هندسه شکل21
ب) که دبی هوای گرم عبوری از قعر کنگره کمتر میباشد و
برعک دبی هوای عبوری از قله کنگره بیشتر بوده پ خنک
کاری از باالی کنگره بیشتر و کاهش دما از باالی کنگره بیشتر
میشود.

یکسان باشد که این مورد در کانتورهای دمای کل ،شکل21
قابل مالحظه میباشد .با برهم نهی اختالط بین دو جریان ،در
ابتدا بازدهی باال اتفاق میافتد و در ادامه با از بین رفتن اثرات
کنگره و گردابه و کمتر شدن این اثرات ،اختالط جریانها به
صورت تدریجی اتفاق میافتد .همانطور که در شکل زیر قابل
مشاهده است ،توزیع دما بر روی صفحات پریودیک مشابه
یکدیگر میباشد.

الف) قله کنگره

ب) قعر کنگره

شکل.21اختالط حرارتی صورت گرفته در الف)قله و ب)قعر کنگره
الف)

در ادامه به بررسی اختالط دمایی از لبه کنگره تا انتهای دامنره
حل محاسباتی پرداختره خواهرد شرد .بررای دقرت در بررسری
اختالط و همچنین مشخ شدن جایی که اختالط بهترصورت
گرفته ،سه ناحیه پایین کنگره ،میان کنگرره و براالی کنگرره از
کنگرهی مرکزی در شکل 22مورد بررسی قرار گرفته است .افت

ب)

شکل .21توزیع دما روی صفحات پریودیک

کانتورهای شکل 21نمایانگر اختالط حرارتی صورت گرفته در
قله و قعر کنگره میباشد و تاثیر بسیار زیادی در خنککاری
دارد .همانطور که در شکل 20الف) مشاهده میشود ،یا توجه

شدید دما ،در ابتدای هر سه ناحیه نشانگر تاثیر شردید میکسرر
بر اختالط جریانهرا و خنرک کراری دارد و در براالی میکسرر،
اختالط جریانها سریعتر رخ داده و بیشترین افت دما مشراهده
میشود .محل مقطع مورد بررسی از ابتدای اختالط جریانها در
 Y= -0/00متر تا محدوده Y= 0متر میباشد.
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شکل  .22اثرگذاری دمایی کنگره
شکل.23اثرات خنک کنندگی در مقطع سه بعدی

بازدهی مربوط به سه قسمت پایین ،میانه ،باالی کنگرره از ورود
جریان به ابتدای میکسر تا انتهای دامنره بره صرورت جردول4

نتیجهگیری

میباشد .با توجه به اینکه اندازهگیریها از یک مقطع میباشد و

در این تحقیق ،میکسر کنگرهدار یک موتور توربوفن با کنارگرذر
باال مورد بررسی و شبیهسازی قررار گرفرت .در ایرن تحقیرق ،از
معادالت ناویراستوک سهبعدی ،پایرا و مردل اغتشاشری
استاندارد همراه با تابع دیواره جهت شبیهسازی جریان اسرتفاده
شد .با توجه به شبیهسرازی صرورت گرفتره ،نترای زیرر از ایرن
تحقیق بهدست آمد:
 )0سرعت محوری در میکسر تحت تاثیر کنگرهها ،به سه بخش
تقسیم میشود :الف)کاهش سرعت هوای گررم در کنگررههرا از
 201متر بر ثانیه به سررعتی کمترر از  001مترر برر ثانیره ب)
افزایش سررعت درون نرازل تحرت اثرگرذاری جسرم مرکرزی و
پوسته ) کاهش سرعت در خار نازل و در هوای اتمسفر.
 )2اساس عملکرد میکسر ،اختالط جریانها به علرت چررخش
جریان میباشد و این گردابههای اختالطی با توجه به شری دار
بودن میکسر به صورت تدریجی تشکیل و اختالط افزایش مری-
یابد.
 )3جریان عرضی در عمق کنگره ،بیشترین تراثیر را در تشرکیل
گردابههرا دارد .در نتیجره ،اثرر بسرزایی در اخرتالط جریرانهرا
خواهند داشت .در ابتدا ،سرعت جریانها ،سرعت محوری مری-
باشد و با توجه به حرکت جریران تحرت تراثیر هندسره ،جهرت
جریان تغییر مسیر داده و این امر منجر به شرروع جریرانهرای
عرضی و شعاعی میشود .زمانی که جریران وارد کنگررههرا مری
شود تا زمانی که خرار شرود ،سررعتهرای عرضری و شرعاعی
افزایش مییابد ،تا جایی که جریانها با حداکثر سررعت عرضری
در لبه کنگره به هم رسیده و گردابهها تشکیل میشوند و اختالط
به حداکثر مقدار خود میرسد.
 )0میکسر موتور توربوفن ،بهتررین کرارایی خنرک کننردگی را
دارد ،بدین صورت که اختالط هوای سرردی کره برا هروای داغ

با توجه به جدول ،4بیشترین خنککاری مربوط به باالی کنگره
یا قله کنگره میباشد که علت آن فرصت بیشتر بررای اخرتالط
نسبت به میانه و پایین کنگره وهمچنین حجم بیشرتر جریران-
های بهم رسیده در باالی کنگره ،میباشد.
جدول .4بازدهی مربوط به کنگره
مکان

اثرگذاری

باالی کنگره

57درصد

میانه کنگره

08درصد

پایین کنگره

05درصد

طول اختالط را میتوان بازه مکانی اختالط جریانها ،از عبور از
کنگرهها تا خروجی نازل نامید .در کانتور شکل ،23اثرات خنک
کنندگی را در مقطع سه بعدی شبیهسازی شده از سه قسمت
جسم مرکزی ،صفحه کنگرهدار(میکسر) و پوسته بیرونی نشان -
میدهد .مالحظه میشود ،جریان هوای گرم با حجمی از هوای
سرد با عبور از کنگرهها اختالط پیدا میکند .در ابتدای اختالط
جریان ،بخاطر قدرت بیشتر گردابههای حرارتی و چرخش
شدیدی که در کنگرهها ایجاد شده بیشترین خنککنندگی
ایجاد میشود در ادامه هرچند که قدرت چرخش جریان و
گردابهها کمتر میشود ،ولی هنوز تاثیرگذاری خود را بر روی
جریان خواهند داشت .همچنین بخاطر وجود پوسته بیرونی و
جسم مرکزی این خنک کنندگی هرچند با اثرگذاری کم ولی تا
انتهای نازل ادامه خواهد داشت.
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 بره دمرای، کلوین011  دمای هسته مرکزی از.صورت میگیرد
. کلوین کاهش میدهد301 ًتقریبا
-) بیشترین اثرگذاری خنککاری مربوط به اختالط در کنگره5
های میکسر میباشد و در ادامه در هرسه مکان کنگرره دمرا بره
. کلوین میل میکند301
 بیشرترین تراثیر را برر اخرتالط حرارتری و،) هندسه لکنگرره0
 بدین صورت که این هندسه شی دار عمودی،سرعت میگذارد
 بیشترین تراثیر و برازدهی را در،براساس روند تدریجی اختالط
پی دارد و اختالط از باالی کنگرهها شروع شده و به طور مرنظم
.باعث نفوذ جریانهای گرم و سرد میشود
 براالی کنگرره از، میانره،) بازدهی مربوط به سه قسمت پایین7
ابتدای اختالط جریان تا دامنه محاسبه گردید کره بیشرترین
 درصد که مربوط به باالی کنگرره یرا57 اثرگذاری خنک کاری
.قله کنگره میباشد
(طول اختالط) از ابتدای اختالط جریان بعد کنگرهها
)0
 با توجه به نتای با افزایش طرول،تا انتهای پوسته نازل میباشد
-اختالط نفوذ هوای سرد در هوای داغ به طور منظم بیشتر می
.شود و دمای کل کاهش مییابد
) با توجه به ناحیه طرول اخرتالط حرارتری و نمرودار سررعت8
 جسم مرکرزی و نازل(پوسرته) باعرث افرزایش سررعت،محوری
 کره،جریان و افزایش اختالط جریانهای گرم و سرد مریشرود
.نهایتاً جریان با دمای کمتری از نازل خار میشود
پینوشت
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