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Abstract
In this study, due to the importance of controlling the thrust vector of beveled nozzles, the effects of
secondary injection on the output flow deviation from the convergent-divergent beveled nozzle have been
investigated experimentally. For this purpose, three beveled nozzles with beveled angles of 25, 45, and 65
degrees have been used. In addition, to control the direction of the output flow from the nozzle, a
convergent injector has been installed to discharge the secondary flow perpendicular to the center
direction of the nozzle at 0.8 divergent nozzle length. The main parameters studied in this research are the
effects of changing the stagnation pressure of the main nozzle and the secondary flow and changing the
beveled nozzle angle. The output flow deviation from the nozzle in different conditions is extracted from
the shadowgraph images, and the results are presented. These results indicate that the performance of
beveled nozzles with a low beveled angle with secondary injection is outstanding. The output flow
deflection angle changes up to 10.8 degrees for the relative mass flow rate is 18.2%. Furthermore, the
results suggest that the flow control in beveled nozzles up to 45° angle has an outstanding performance.
In higher angles, its performance is significantly reduced. The rate of reduction of flow deviation in the
beveled nozzle of 45° compared to the beveled nozzle of 25° is approximately 3%. However, this value
decreases approximately to 83% in the beveled nozzle of 65 degrees.
Key words: Convergent-divergent beveled nozzle, Thrust vector control (TVC), Secondary flow
injection,Rocketengine
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مقدمه
امروزه در کنترل سامانه های هوایی و فضایی از روشهای
کنترل متعارف 1و نامتعرارف 2اسرتفاده مری شرودر از دم ،برال و
کانارد میتوان بهعنوان روش های متعارف کنتررل نرام برردر در
روشهای نامتعارف ،کنترل سامانه از طریق کنترل بردار پیشرران
نازل که یک جز اساسی سیستم پیشرانش برهحسرا مریآیرد،
انجام میگیردر تا کنون تحقیقات گسرتردهای در زمینره کنتررل
بردار پیشرانش نازلها انجرام شرده اسرتر بررای کنتررل برردار
پیشران نازلها میتوان به نازل متحرک ،۳پره کنترل متحررک 0و
جتتپها ،1نازلهرای برا دهانر خروجری متحررک ،برآمردگی۵
متغیر در داخل نازل و تزریق جریان ثانویره اشراره کررد []2 .1
که در شکل  1انواع آن ارایه شده استر
در بین روشهای نامتعرارف یکری از ارزانتررین روشهرا،
تزریق جریان ثانویه ،برای کنترل بردار پیشران میباشدر کنتررل
بردار پیشرانش در مواردی کره نیروهرای آیرودینرامیکی نراچیز
بوده مانند سیستمهایی که در جو رقیق پرواز میکنند ،استفاده
م ریشررودر یک ری از روشهررای مورداسررتفاده در کنترررل بررردار
پیشرانش تزریق جریانهای ثانویه در قسرمت واگررای نرازلهرا
است ،با تزریق سیال ثانویه به درون نازل میتوان جهت گازهای
خروجی را تغییرر داده و ترثثیر بسرزایی در تغییرر جهرت برردار
پیشررانش ایجرراد کررردر در برخ ری از طررر هررای کنترررل بررردار
پیشرانش از روشهای مکانیکی استفاده میشرود امرا بره دلیرل
فرسودگی قطعات و نیراز دورهای بره تعمیرر و تعرویض قطعرات
کمترررر از ایرررن روش و بیشرررتر روش تزریررق ثانویرره سر ریال
مورداستفاده قرار گرفته استر
تزریق ثانویه اولینبار در سال  1012پیادهسازی شد که طر
اولیه آن برای اولینبار توسط وودربی در سال  1002بیان
گردیده بود ،همچنین یکی دیگر از تحقیقات اولیه توسط
ریچارد گوس در سال  10۵1انجام گردید[ ]۳که در نتیجه آن
مشخص شد افزایش فشار سکون ثانویه موجب تغییر بردار
پیشرانش می شودر

1

Conventional
Unconventional
۳ Movable Nozzle
0 Jet Vane
1 Jet Tab
۵Protuberance
2

الی و همکرراران در سررال  2412پررژوهشهررایی در مررورد
کنترل بردار پیشران نازل با تزریق ثانویه انجام دادند[]0ر در این
پژوهش نسبت فشرار کرل و فشرار اسرتاتیک تزریرق ثانویره بره
جریان اصلی بررسی شد و نتایج نشان داد که یک شوک ضعیف
براثر جدایش الیه مرزی و یک شوک قوی در اثر تزریرق ثانویره
بوجود می آیدر همچنین میزان انحراف جریان اصلی میتواند ترا
دو برابر تغییر کندر

شکل  -1روشهای نامتعارف کنترل بردار جریان []2

جی-وو و همکارش در سال  2412بره مقایسره و بررسری
عددی و تجربی نازل ،با اریب  ۳4و  ۵4درجه در مقایسه با نازل
بدون اریرب در مرا  1.1پرداختنردر بررسری عرددی بره روش
 RNASو مشاهدة تجربی به روش شرلرین نروع  zانجرام شردر
نتایج نشان داد که هسته شوک الماسی شکلگرفتره در نتیجر
افزایش نسبت فشار ( )NPRو همچنرین افرزایش زاویر اریرب
به صورت مثلثی و مستطیل شرکل درمریآینردر در آخرر نترایج
عددی نشان داد که زوایای اریب قرادر بره کراهش بسریار زیراد
شدت ساختار سلولی شوک مافوق صوت مری شرود کره همرین
میتواند در کاهش صدای ناشی از این نازلها مؤثر باشد[]1ر
مخترراری و همکرراران در سررال  2410اثررر یررک برآمرردگی
استوانهایشرکل برر برردار پیشررانش یرک جرت مرافوق صروت
به عنوان یک روش جدید در کنترل بردار پیشران مورد بررسری
قرار دادندر برای این منظور ،یک نازل همگرا  -واگررا طراحری و
ساخته شدر این نازل بره صرورتی اسرت کره عردد مرا اسرمی
خروجی آن در شرایط انبساط کامل  2اسرتر در دیرواره نرازل،
مجرایی برای اعمال یرک برآمردگی در درون نرازل ایجراد شردر
نتایج نشان میدهد که با افزایش میزان نفوذ برآمدگی در درون
نازل ،میزان پیشرانش محوری نازل اندکی کاهشیافته است[]۵ر
شرفی و همکارش در سال  2424بره بررسری تجربری اثرر
حضور مانع و هندسه آن در میکررو نرازل همگررا  -واگررا روی

بررسی تجربی اثرات تزریق جریان ثانویه ررر

بردار پیشران و جت خروجی پرداختندر در این تحقیق اثر چنرد
نوع مانع غیرمعمول با هندسههای مکعبی ،کروی ،اسرتوانهای و
مخروطی شکل بر بردار پیشررانش یرک میکررو نرازل همگررا -
واگرا بهعنوان یک روش جدید در کنترل بردار پیشران بهصورت
تجربی مورد بررسی قرار گرفرتر نترایج حاصرل از ایرن تحقیرق
نشان میدهد بیشترین مقدار انحراف ،مربوط به مانع با هندسره
مکعبی شکل اسرت کره برابرر  2.1درجره اسرتر همچنرین در
هندسههایی که دارای گوشههای تیرز هسرتند ،شروک قرویترر
شکلگرفته و به دیواره مقابل برخورد میکند[]2ر
در سال  2424بابائیان و همکارش به بررسی تجربی ترثثیر
چیدمان عرضی برآمدگیهای دوگانه بر بردار پیشرانش در نرازل
مافوق صروت همگررا  -واگررا پرداختنردر در ایرن پرژوهش اثرر
برآمدگی دوگانه بهعنوان یک روش جدید و کمهزینه در کنترل
بردار پیشران در یک نازل همگرا  -واگرا در رژیم مرافوق صروت
که عدد ما اسمی آن  2میباشد بهصورت تجربی بررسریشرده
استر این دو برآمدگی بهصورت عرضی و با زاویر  01درجره از
یکدیگر در موقعیت  04درصد طرول نرازل نصرب شردهر نترایج
نشان داد که این نوع چیدمان میتواند زاوی پیشرانش را تا ۳.1
درجه افزایش دهد []0ر
در سال  2412زاهدزاده و همکارانش بره مطالعره عرددی
تثثیر نوع گاز پاشش شرده برر کنتررل برردار پیشررانش توسرط
پاشش ثانویه در شیپوره موتور موشک پرداختندر در این تحقیق
مسئله کنترل بردار پیشرانش با استفاده از روش پاشش ثانویره
گاز داغ به کمرک نررمافرزار فلوئنرت برا حرل معرادالت نراویر -
استوکس به همراه مردل آشرفتگی دو معادلرهای  k-ω-SSTو
معادله حالت گاز کامل شبیهسازی شده استر شبکه ایجاد شده
برای حل توسط نرمافزار گمبیت تولید شده و استقالل از شبکه
نیز بررسی شده استر درنهایت نتایج بهدستآمده از حل عددی
برا نترایج آزمایشرگاهی مقایسره شردهانرد کره مقایسره نترایج
نشاندهنده تطابق خو نتایج حل عددی و نتایج آزمایشرگاهی
میباشد[]0ر
همچنین در تحقیرق دیگرری در سرال  2412زاهردزاده و
همکارش به مطالعه عددی پاشش دو جریان ثانویره در شریپوره
جهت کنترل بردار پیشرانش یک موترور موشرک پرداختنردر در
این شبیهسازی سهبعدی ،معادالت ناویر  -اسرتوکس بره همرراه
مردل آشررفتگی دو معادلرهای  k-ω-SSTو معادلرره حالرت گرراز
کامل شبیهسازی شده استر از حرل نترایج مشراهده مری شرود
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هرچه محل قرارگیری انژکتور دوم بره دهانره نزدیرکترر باشرد،
زاویه بردار پیشرانش بیشتر است[]14ر
صالحی فر و همکارانش در سال  241۵به بررسری عرددی
تزریق ثانویه گاز داغ برر کنتررل برردار پیشررانش و مشخصرات
میدان جریان پرداخته استر در این تحقیق عملکرد تزریق گراز
داغ بر قسمت واگرای نازل بررسیشده و از کد عددی سهبعردی
و چند بلوکی بررای مردلسرازی جریران اسرتفاده شرده اسرتر
همچنین ،از مدل آشفتگی ،برای مدل سازی آشفتگی جریان در
تزریق تکی و دوگانه استفاده شده استر نتایج این شبیهسازی با
نتایج آزمایشگاهی صحت سنجی شده استر برای افزایش قدرت
تزریق ،سطح مقطع تزریق و نسبت فشار تزریق بره فشرار نرازل
افزایشیافته استر برسیهای آنها نشان داده اسرت کره افرزایش
قدرت تزریق منجر به کاهش ضریب تقویت میشود[]11ر
حججی و همکاران در سال  2410پاسخ جریان دوبُعدی و
سه بعدی و همچنین عملکرد تزریق ثانویه در نازل مافوق صروت
را مورد بررسی قرار دادند و شوکها در محل جدایش جریران را
تحلیل کردند در این پژوهش برخورد شوک به دیوارهها و تزریق
جریان نیز بررسی شد که نتایج با دادهها تطابق داشتند[]12ر
همچنین در سال های اخیر ،تحقیقات گسترده ای پیرامون
شکل خروجی نازلها انجرام شرده اسرتز از جملره ایرن شرکل
خروجی نازلها می توان به نازلهای اریب ،نازلهرای بره شرکل
دالبر [ ]1۳و نازل های برا لبرهی خروجری بیضری شرکل []10
اشارهکردر بیشترین کاربرد نازل های اریب در زمینرهی کراهش
دامنه ی صوت حداکثری است که بیشتر در صنایع نظامی از آن
استفاده میشودر
در سررال  100۵جرری  -ای  -لیلرری برره طراحرری و بهبررود
عملکرد نازل اریب پرداخته استر وی شر جرامعی از بررسری
جریان مافوق صوت داخلی و خرارجی برین یرک نرازل اریرب و
قیفی شکل انجام دادر هدف از این تحقیق بررسی اثرات متقابرل
جریرران خروجرری از نررازل و جریرران خررارجی عبرروری از آن در
رژیمهای گذر صوتی و مافوق صوتی بوده که بهصورت عرددی و
تجربی بررسیشده است []11ر
یکی از آخرین تحقیقات انجام شده در سال  2411توسط
ایکنز و همکارانش ،آنالیز عددی یک نازل همگرا واگررای اریرب
 ۳1درجه با استفاده از روش شبیهسازی گردابههرای برزر برا
مدل دیواره برای پیش بینی اثرات آکوستیک نازلهرای اریرب و
همچنین کاهش بیشینه دامن صوت انجام دادند []1۵ر
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تحقیق دیگری در سال  2411توسرط پراورز و همکرارش
درمورد اندازهگیری آکوستیک نازلهرای مرافوق صروت نظرامی
اریب با راهراه داخلی ،انجام شد و نتایج نشان داد که اسرتفاده از
همزمان از اریب و راهراه داخلی ،نویز را در طیف وسریعترری از
زوایای قطبی کاهش میدهدر []12
از دیگر موارد کاربرد نازلهای اریب میتوان به استفاده در
سیستم های کنترل جریان ،بهبود اختالط در سیاالت در حروزة
سیستم های تزریق سوخت و پروسههای ترکیب مواد شریمیایی
که فقط چند مورد از این کاربردهاست ،نام بردر []10
در سال  2412بهروزی و همکارش به بررسی زاوی اریرب
بر روی جریان جت خروجی از یرک نرازل مسرتطیل شرکل بره
روش عددی و تجربی پرداختندر نتایج نشان داد که شکل ستون
موج اندازهگ یرری شرده در نرازل اریرب در شررایط جریران فررا
منبسط 2بسیار تحت تثثیر قرار گرفته بود درحالیکه در شررایط
جریان توسعهنیافته ،0شرکل مسرتطیلی شرکل براقیمانرده برود
اگرچه در آن انشعا جریان ر داده بودر []10
با توجه به اهمیت نرازل هرا در کنتررل جریان،سالهاسرت
بررسی نازل های متعارف و میدان جریان در آنهرا مرورد توجره
بسیاری از محققین قررار گرفتره اسرتر [ ]22-24لکرن امرروزه
 ،تحقیقات بسیاری حول کنترل بردار پیشران همرراه برا تزریرق
ثانویه جریان و یا حتی بهصورت جداگانره ،پیرامرون نرازلهرای
اریب انجام شده استز ولی هیچکدام از آنها بره بررسری کنتررل
برردار پیشرررانش همررراه برا تزریررق ثانویرره در نرازلهررای اریررب
نپرداخته استر لذا ،هدف ما در این مقاله ،توسعه روشی جدیرد
برای کنترل بردار پیشران خروجی از نازلهرای همگررا واگررای
اریب  01 ،21و  ۵1درجه همراه با تزریق جریان ثانویه میباشدر
تجهیزات آزمایشگاهی
نازلها :در این تحقیق کلیه آزمایشها بر روی سره نرازل
همگرا -واگرای اریب با زوایای اریب  01 ،21و  ۵1درجه انجرام
شده استر نازل بره یرک محفظره آرامرش کره بررای فشرار ۳1
اتمسفر طراحی وساخته شده ،متصل می شود ،قطر ورودی نازل
همگرا  1۵میلیمتر و قطر گلوگاه  1میلیمترر اسرتر همچنرین
برای تزریق جریان ثانویه یک سورا به قطر  1/1میلریمترر در
فاصله  04درصد طول نازل از گلوگاه ایجاد شده استر شرکل 2
نمای برش سطح مقطع نازل ،را نمایش می دهدر در شرکل  ۳و
over expanded 2
under expanded 0

حججی ،رضوی دهکردی و همکاران

جدول  1نیز هر سه نازل و مشخصات آنها را در کنار هرم ارائره
شده است.
سیستم هوای فشرده :برای ایجاد جریان مافوق صوت در
نازل از یک کمپرسور هوای فشرده به قدرت  1.1اسب بخار و
حداکثر فشار  12بار استفاده شده استر این کمپرسور به یک
مخزن هوای فشرده با گنجایش  144لیتر متصل گردیده و برای
تنظیم فشار داخل محفظ آرامش شبیهساز جت ،از یک شیر
تنظیم کروی استفاده می شودر سورا فشاری روی دیوارة نازل
و محفظ آرامش به یک جعب سنسور متصل و فشارهای
اندازهگیری شده از طریق کارت دادهبرداری به یک کامپیوتر
منتقل میشودر شماتیک قرارگیری کمپرسور ،مخازن هوای
فشرده و اتصاالت در شکل  0نمایش داده شده استر
کارت دادهبرداری :در این پژوهش از یک کارت دادهبرداری
 ADVANTECHمدل  4711 USB-Aاستفاده شده استر
این کارت دادهبرداری  1۵کانال  12بیتی  114KS/sبه
کامپیوتر متصل استر دادهها از متوسطگیری  144داده در یک
بازه زمانی یک ثانیه به دست میآیندر
سنسور اندازهگیری فشار :برای اندازهگیری فشار محفظه
آرامش و فشار تزریق ثانویه ،از سنسورهای فشار استفاده شده
استر این سنسورها قادر بهاندازه گیری فشارهای منفی نیز
هستندر این سنسورها از نوع ترافا

با محدوده اندازه گیری 1-

تا  14بار (گیج) بوده و دقت آنها  %4.1مقیاس کلی استر کلیه
فشارها در طول مدت انجام آزمایش توسط ثابت نگهداشته شده
استر

بررسی تجربی اثرات تزریق جریان ثانویه ررر

نشریه علمی -پژوهشی مهندسی هوانوردی
سال بیست و چهارم ،شماره اول ،بهار و تایبستان 1041

5 /

شکل  - 3قسمت واگرای سه عدد نازل اریب به ترتیب از راست به
چپ دارای زاویههای  25 ،45 ،55هستند.
جدول  _1مشخصات هر سه نازل اریب
طول نازلها (به ترتیب از راست)

L = 33.65, 35.65, 39.90
mm

قطر گلوگاه نازلها

Dth = 5 mm

قطر تزریق ثانویه نازلها

Di = 1.1 mm

زاویههای نازلها (درجه)

α = 25, 45, 65

شکل  -4شماتیک چیدمان سیستم آزمایشگاهی

شکل  - 2نمای برش سطح مقطع نازل با زاویای اریب مختلف

سیستم عکسبرداری :برای مشاهده جریران از سیسرتم
شادوگراف یا سایهنگاری استفاده شرده اسرت کره شرامل منبرع
نوری ،دو آیینههای مقعر تلسکوپی با شرعاع کرانونی  1/1مترر و
یک دوربین تصویربرداری  CANON EOSاسرتر در شرکل 1
تنظیمات آزمایشگاهی سیستم عکسبرداری ارائه شده استر

شکل  -5شماتیکی از تجهیزات عکسبرداری به روش سایهنگاری

محاسبات و مشاهدات تجربی
در مطالعه حاضر اثر فشار تزریق ثانویه بر انحراف بردار
پیشرانش در سه نازل همگرا  -واگرای اریب با زاویههای ،21
 ۵1 ،01درجه در سه فشار جریان اصلی ثابت مورد بررسی قرار
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گرفته و با یکدیگر مقایسه شده استر فشار جریان ثابت ورودی
به نازل  0 ،۳و  1بار و فشار تزریق جریان ثانویه به قسمت

نتایج و بحث
اثرات زاویه اریب

واگرای نازل ،عالوه بر حالت بدون تزریق از  2تا  ۵بار در نظر

در این قسمت به بررسی اثرات زاوی اریب نازل بر میزان انحراف

گرفته شده استر با اندازهگیری فشار سکون محفظه آرامش

بردار پیشرانش پرداخته شده اسرتر بررای ایرن منظرور پرس از

جریان اصلی و همچنین فشار سکون تزریق ثانویه ،مقادیر

استخراج تصاویر شادوگراف مربوط به تخلی جت در حالتهرای

 NPR0و  SPR14و همچنین دبی جریان اصلی و جریان ثانویه

مختلررف ،میررزان انحررراف جریرران خروجرری از نررازل ،از تصرراویر

با استفاده از روابط  1تا  ۳به دست میآیدر الزم به ذکر است

شرررادوگراف اسرررتخراج و نترررایج آن در شرررکلهرررای 0 - ۵

فشار اتمسفر محلی  0۳کیلوپاسکال و دمای محیط  ۳44درجه

نشاندادهشده استر این نتایج در حالتی است که نسربت فشرار

کلوین اندازهگیری و استفاده شده استر

نازل در کلیه آزمایشهرا ثابرت و برابرر 42ر 2مریباشردر بررای

()1

P0 p

()2

Patm
P
SPR  0 s
P0 p

()۳

بررسی اثرات نسبت فشار ثانویه نیز که برابر نسربت فشرار کرل

NPR 

  1  1

تزریق به فشار کل نازل اصلی میباشد ،فشار کل نازل ثابت بوده
و تنها فشار کل تزریق در حالتهای مختلف تغییر نموده استر
این نتایج نشان میدهد که با افزایش  ،SPRزاوی انحراف بردار

 2 


R    1 

P0 A 
T0

پیشرانش در هر سه نازل اریب افزایش داشته استر همچنین،



m

مشاهده میشود که میزان تغییرات زاویه انحراف بردار
پیشرانش در نازل اریب  21و  01درجه بیشتر از نازل با زاویه

در روابط باال  P0Pفشارکل جریان اصلی Patm ،فشار اتمسفرP0S ،

فشار کل تزریق ثانویه R ،ثابت جهانی هوا و  γنسبت ظرفیت
گرمایی معادل  1.0در نظر گرفته شده استر همچنین  T0دمای


مطلق محیط A* ،سطح مقطع گلوگاه نازل و  mدبی جرمی
گذرنده از گلوگاه نازل استر

اریب  ۵1درجه استر
برای بررسی دقیق تر نتایج ،میرزان انحرراف جریران خروجری از
نازل از تصاویر استخراج و نتایج آن در شکل  0نشراندادهشرده
استر بعالوه ،خطای اندازه گیری  SPRو زاویه انحراف جریران
بطور کلی محاسبه و به صورت نمونه بر روی دو منحنی از شکل
نشان داده شرده اسرتر خطاهرای مرذکور دربرگیرنرده خطرای
سنسررورها ،کررارت داده برررداری ،خطررای محاسررباتی و خطررای

جدول  -2جدول آزمایشها

تنظیمات می باشد که برای متغیر های ذکر شده بترتیرب برابرر
7.02

5.81

4.61

)(P0p=5bar

)(P0p=4bar

)(P0p=3bar

NPR

با 411ر ±4و 1ر ±4درجه می باشردر بره نظرر مریرسرد خرروج
SPR

جریان ثانویره در نرازل و تشرکیل دو شروک خمیردة مجرزا در

0.14

0. 17

0.21

No Injection

پایین دست و باالدست محل تزریق آن ،باعر ایجراد انحرراف و

0.48

0.585

0.73

P0s=2 bar

برهم خوردن قطار شروک تشرکیل شرده در خروجری جریران و

0.65

0.792

1

P0s=3 bar

بهتبع آن باع تغییر راستای جریان خروجی از نازل شده استر

0.82

1

1.26

P0s=4 bar

البته مشاهده می شود در حالتی که زاوی اریرب نرازل  21و 01

1

1.12

1.52

P0s=5 bar

درجه باشد موج شوک پایین دست عامل غالب در تغییر راستای

1.17

1.414

1.78

P0s=6 bar

جریان خروجی میباشد (شکلهای  ۵و )2ر در این دو حالرت بره
علت افزایش  SPRو تقویت شوکهای موجود و ترکیرب آنهرا برا

Nozzle Pressure Ratio
Secondary Pressure Ratio

0

14

شوکهای شکلگرفته در دهان خروجی ،قدرت شوک به وجرود
آمده افزایش و در نهایت میزان انحراف افزایشیافته استر

بررسی تجربی اثرات تزریق جریان ثانویه ررر
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عامل اصلی تغییر جهت جریان شوک خمیردة شرکلگرفتره در
باالدست محل تزریق میباشرد[ ]11کره برا افرزایش  ،SPRبره
دلیل افزایش میزان صلبیت جریان ثانویه شوک مذکور قویتر و
زاوی آن نیز افزایش یافته است که برهتبرع آن موجرب افرزایش
زاوی انحراف جریان خروجی شده استر

شکل  -5نازل اریب  25درجه در NPR = 7.02

شکل  -8نازل اریب  55درجه در NPR = 7.02

شکل  -7نازل اریب  45درجه در NPR = 7.02

این پدیده در زوایای اریب  21و  01درجره برهخروبی مشراهده
می شودر این در حالی است که در نازل با زاویه اریب  ۵1درجه

به نظر می رسرد برا افرزایش  SPRو تقویرت شروکهرای
شکلگرفته در قطار جرت خروجری از نرازل ،میرزان پیشررانش
نهایی نازل نیز کاهشیافته استر پدیدة دیگری که در این نتایج
مشاهده می شود تغییر نراچیز تزریرق جریران ثانویره و افرزایش
 SPRبر میزان انحراف جریان خروجی به حالتی است که زاوی
اریب جریان  ۵1درجه میباشدر این بدین معنی است که تقویت
تزریق ثانویه نیز تثثیر چندانی بر کنترل بردار پیشررانش نرداردر
به نظر می رسد در این حالت در لب پایینی محل اریرب (جرایی
که جریان مافوق صوت برای اولینبار با اتمسرفر آزاد در تمراس
قرار میگیرد) ،بره علرت فشرار براالی جریران خروجری ،امرواج
انبساطی شدیدی شکلگرفتره کره موجرب انحرراف جریران در
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خروجی شده استر این عامرل همچنرین موجرب شرده جریران
ثانویه که در لب باالیی اریب تزریق شده ،علیرغم تغییرر SPR
تاثیر چندانی روی جهت جریان خروجی نداشته باشدر

6
NPR=4.61
NPR=5.81
NPR=7.02

4
2

4

-2

2

-4

0

-4
-6

)deflection(degree

-2

-8

-6

)deflection (degree

250
0
45
0
65

6

0

-8
-10

20

15

5

10
.

0

-12

.

)ms/mp(%

-10
-12
1.5

2

1

0

0.5

-14

شکل  -11تغییرات زاویه انحراف جت خروجی نسبت به دبی
جرمی در NPRهای مختلف در نازل اریب  45درجه

spr

شکل  -9زاویه انحراف جت خروجی از هر سه نازل

در شکل های  12 ،11و  1۳تصاویر سایه نگاری مربوط به نازل

در NPR=7.02

اریب  01درجه در  NPRهای مختلف نشان داده شده استر به
نظر میرسد عامل اصلی این تغییرات ،تغییر شرایط جریان در

اثرات نسبت فشار نازل ()NPR

لبه های باالیی و پایینی نازل در  NPRهای مختلف میباشدر

در این قسمت به برسی اثرات نسبت فشار نازل ،برهعنروان
یک پرارامتر تثثیرگرذار در میرزان انحرراف جریران در خروجری
نازلهای اریب [ ،]11پرداختره شرده اسرتر بررای ایرن منظرور
میزان انحراف جریان خروجی از نرازل در  NPRمختلرف نرازل
اریب  01درجه بر حسرب نسربت دبری جرمری مصررفی انردازه

به بیان دیگر در شرایطی که نسبت فشار نازل  0.۵1میباشد لبه



های باالیی و پایینی نازل ،در حالت فرامنبسط (به طور ایده
آل) قرارمیگیرندر این در حالی است که در  NPR=7.02لبه
های باال یی و پایینی نازل (به طور ایده ال) به ترتیب در شرایط
فرامنبسط و فرومنبسط قرار میگیرند و لذا مشاهده میشود

گیری و در شکل  14نشان داد شده اسرتر  m sدبری جرمری

راستای جریان در خروجی نازل در حالت های مذکور تغییر

ثانویه و  m pدبی جرمی نازل اصلی میباشردر خطرای نسربت

کرده استر البته به این نکته نیز باید اشاره شود که اثرات

دبی جرمی به میزان  ±%4.1تخمین زده شرده و بصرورت بانرد
خطا بر روی یکی از نمودارها در این شکل بعنوان نمونره نشران
داده شده استر روند کلی این نتایج نشان میدهد کره برا تغییرر
نسبت دبی جرمی ،میزان انحراف جریان به صورت تقریبا خطی
تغییر میکندر همچنین ،این نتایج نشران میدهرد کره کمتررین
شیب تغییرات مربوط به  NPR=4.61میباشد و در  NPRهای
باالتر به طور نسبی شیب تغیرات زاویه انحراف جریان خروجری
اندکی افزایش یافته استر همچنین مشاهده میشود که در دبری
جرمی نسربی صرفر زاویره ی انحرراف جریران در NPR=4.61
بیشترین مقدار و با افزایش  ،NPRمیزان انحراف اولیره جریران
به سمت صفر میل کندر

چسبندگی جریان در لبه ی باالیی در  NPR=4.61که صلبیت



جریان اصلی از سایر حالت ها کمتر میباشد نیز یکی از عوامل
تغییر راستای جریان در لبه ی باالیی نازل میباشدر به نظر
میرسد اثرات ناشی از تغییر راستای اولیه جریان در NPRهای
مختلف در سایر حالتهایی که تزریق ثانویه در جریان اصلی
وجود دارد نیز ،همچنان حفظ شده است و تزریق ثانویه تنها
موجب شده که راستای جریان خروجی از نازل نسبت به حالت
اولیه و بهصورت خطی با شیب تقریباً یکسان تغییر کندر البته
همانطور که در قسمت قبل نیز به آن اشاره شد ،روند تغییرات
با تغییر  NPRاندکی تغییر میکندر در این خصوص میتوان به

بررسی تجربی اثرات تزریق جریان ثانویه ررر
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میشود ساختار درونی جریان برخالف جهت جریان ،از مشابهت
باالیی برخوردار میباشد که تایید کننده مطالب پیشین میباشدر
در شکلهای  10و  11تغییرات زاوی انحراف جریان در زوایای
 21و  ۵1درجه و در نسبت دبیهای مختلف نشاندادهشده
استر روند تغییراتی مشابه با نازل  01درجه در این دو نازل نیز
مشاهده میشودر
شیب تغییرات انحراف جریان در نازلهای مختلف بر حسب
تغییر نسبت فشار نازل در شکل  1۵نشاندادهشده استر بعالوه،
خطای اندازه گیری  NPRنیز که به میزان 40ر ±4تخمین زده
شده به صورت نمونه بر روی یکی از منحنیهای شکل بصورت
باند خطا نشان داده شده استر این نتایج نشان میدهد که
زاویه اریب نازل تثثیر فراوانی بر کنترلپذیری بردار جریان
خروجی نازل ،توسط تزریق ثانویه دارد و با افزایش زاویه اریب
شکل  -11نازل اریب  45درجه در NPR = 4.61

نازل میزان کنترلپذیری نازل توسط جریان ثانویه به مقدار
قابلتوجهی کاهش مییابدر این نتایج نشان میدهد که این
میزان کاهش زاویه انحراف در نازل اریب  ۵1درجه تا  0۳درصد
به طور متوسط از نازل اریب  21درجه کمتر استر

شکل  -12نازل اریب  45درجه در NPR = 5.819

تصاویر سایه نگاری مربوط به نسبت دبی جرمی  14درصد
( )SPR=1اشاره نمودر همانطور که در این تصاویر نیز مشاهده

شکل  -13نازل اریب  45درجه در NPR = 7.02
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البته این روند ،یکروند به خطی نیست و در نازل  01درجه،
0.3

روند کاهش کنترلپذیری تنها در نسبت به فشارهای پایین

65 degree
45 deree
25 degree
Map 3

مشاهده میشود و در NPRهای باالتر ،میزان کاهش

0.2
0.1
0

کاهشیافته استر

-0.2
-0.3
-0.4
-0.5

6

-0.6

NPR=4.61
NPR=5.81
NPR=7.02

4
-0.7

2

-2
-4
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15

5
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.

0

-0.8

)deflection (degree

0

20

deflection angle slope

کنترلپذیری تنها تا  ۳درصد نسبت به نازل  21درجه

-0.1

-0.9
7.5

8

7

6.5

6
NPR

5.5

5

4.5

4

-1

شکل  -15شیب تغییرات انحراف جریان در نازلهای اریب  45 ،25و
 55درجه

-8

نتیجهگیری

-10

در این تحقیق اثرات تزریق ثانویه بر انحراف جریان خروجی از

-12

نازلهای همگرا – واگرای اریب در شرایط فرا منبسط بهصورت

.

)ms/mp(%

شکل  -14تغییرات زاویه انحراف جت خروجی نسبت به دبی جرمی
در NPRهای مختلف در نازل اریب  25درجه

تجربی مورد برسی قرار گرفته استر از سه نازل همگرا-واگرا با
زوایای اریب  01 ،21و  ۵1درجه ،برای این منظور استفاده
شده استر همچنین یک مجرای همگرا در موقعیت  4.0طول

NPR=4.61
NPR=5.81
NPR=7.02

6

واگرای نازل ،در قسمت واگرای نازل جهت تزریق ثانویه تعبیه

4

شده استر اثرات تغییر فشار سکون نازل و جریان ثانویه بر

2

-2
-4
-6

)deflection (degree

0

-8
-10

20

15

5

10
.

0

-12

.

)ms/mp(%

شکل  -15تغییرات زاویه انحراف جت خروجی نسبت به دبی جرمی
در NPRهای مختلف در نازل اریب  55درجه

میزان انحراف جریان خروجی که با روش سایهنگاری
اندازهگیری شده ،مورد بررسی قرار گرفته استر این نتایج نشان
میدهد که:
 یک روش مؤثر در کنترل بردار پیشران نازل های
اریب تزریق جریان ثانویه میباشدر
 اگرچه زاوی جریان در خروجی نازلهای اریب با
تغییر فشار سکون نازل تغییر میکند ولی میزان
تغییرات ایجاد شده توسط جریان ثانویه در نسبت
فشارهای مختلف تقریباً یکسان میباشدر
 اگرچه عملکرد روش تزریق ثانویه در انحراف جریان
خروجی با افزایش زاویه اریب نازل کاهش مییابد
ولی این کاهش در نازل با زاویه اریب  01درجه
نهایتاً تا حدود  ۳درصد نسبت به نازل  21درجه
کاهش مییابد ،درحالیکه در نازل با زاویه اریب ۵1
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