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چکیده
نازل رچئون به عنوان یکی از روشهای کنترل سایالی بردار ران با بهره یری از اندرکن دو جت تحتتأثیر اثر کواندا توساعه پیدا کرده است
در پژوه های بلی صاورت ریته صاریا در یک دبی جرمی ورودی و در رژیمهای خاصی از جریان بررسی شده و نتایج اعالمی تنها معطوف به
میزان زاویه بردار ران بوده اساات لذا ،مو عیت رار یری سااوتوم نساابت به دهانه خروجی نازل و تاثیرات رن بر ساااختار جریان و میزان بردار
ران و بهخصااوا ایجاد شااو در نازل بررساای نشااده اساات در این پژوه  ،چندین دبی جرمی ورودی و هم نین چند مو عیت رار یری
ساوتوم متااوت (نسبت به لو اه خروجی نازل) بررسی شده و تاثیر رنها بر ساختار جریان ،میزان بردار ران و هم نین محدوده بروز شو در
نازل رچئون مطالعه شااده اساات جریان بهصااورت رشاااته ،دوبعدی ،ایسااتگاهی و تراکمپذیر در نظر ریتهشااده اساات معادات اکم بر جریان
معادات ناویر-اساتوکآ میانگین یری شاده رینولدز بوده و برای بساتن رنها از مدل رشااتگی دو معادلهای  k-εاساتاندارد اسااتاادهشده است
از شبکه و
معادات یوق با روش جم محدود یشاار مبنا در یک شابکه عددی با سازمان ریریکنواخت شده اند پآ از بررسی استقالل
اعتبارسانجی  ،اثر اعداد ماخ ،رینولدز و مو عیت رار یری ساوتوم ،بررسای شده و زاویه بردار ران رچئون بدست رمده است برابر نتایج اصله،
ایزای دبی ورودی و باه طب رن ایزای عادد رینولادز موجاز ایزای زاویه بردار ران می ردد در دبی جرمی ورودی  ،11 kg/sدر لو اه
خروجی نازل شاو ائم و متقارن تشاکی شده و با ایزای دبی جرمی ورودی زاویه بردار ران نازل کاه مییابد از طریی ،با کاه یاصله
نو سوتوم از لو اه خروجی نازل در دبی جرمی ثابت ،میزان زاویه بردار ران ایزای می یابد

واژههای کلیدی :نازل رچئون ،سوتوم ،اثر کواندا ،کنترل بردار ران

Numerical Study of Mass Flow and Septum Position Effects on Thrust
Vectoring and Flow Structure of an ACHEON Nozzle
Alireza Nayebi and Mohammad Taeibi Rahni

Abstract
ACHEON nozzle is a thrust vectoring control device in which interaction of two jet flows under the
influence of Coanda effects is implemented. The effects of inlet mass flow rate and the position of septum
(relative to nozzle outlet) on flow structure, thrust vectoring, and shock formation have not been paid
enough attention in the previous studies. However, in this study, different mass flow rates and various
positions of the septum were investigated as well. Flow was considered turbulent, two-dimensional,
stationary, and compressible and RANS approach with standard k-3 model was implemented. The
equations were solved using a pressure-based finite volume method on a structured computational grid.
Using different Mach and Reynolds numbers and also various positions of the septum, thrust vectoring
angle, flow structure, and nozzle shock position were studied. Our results show that with increasing inlet
mass flow rate, thrust vectoring angle increases. It is noted that at a certain mass flow rate, a normal shock
wave is formed in the nozzle. Furthermore, except for this special mass flow rate (with shock wave),
increasing inlet mass flow rate leads to increasing thrust vectoring angle. Moreover, reducing the distance
between the septum tip and the nozzle outlet increases thrust vectoring angle.
Key words: ACEON nozzle, Septum, Coanda effect, Thrust vectoring
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تغییر بردار ران و کنترل رن ،اابلیات جدیدی برای پرواز یک
وس ایله پرنده به همراه میرورد امکان نشااساات و برخاساات در
مسایتهای کوتاه ،کاه وزن ،اندازه و در مواردی ذف سطوح
کنترلی ،ایزای چاابکی و ماانور پذیری پرنده تنها چند مورد از
ابلیت و مزیتهای اساااتااده از ساااامانه کنترل بردار ران در
وسای پرنده میباشند به صورت کلی کنترل بردار ران  1به دو
صاااورت کنترل مکاانیکی بردار ران  2و کنترل سااایالی بردار
ران  3اعماال میشاااود در روش کنترل مکانیکی بردار ران
تغییر جهت جت خروجی از موتور بیوسا ایله ساااطو ی که در
مقااب رن جریان رار می یرند انجام و تغییر زاویه بردار ران
برای کنترل در دو جهت طولی و عرضا ای می ردد [ ]1کنترل
مکانیکی بردار ران شام نازلهای متقارن و نامتقارن میشود
هواپیمااهاای دارای نازل با ساااطت متغیر ،میتوانند به عملکرد
مطلوب در ساراسر رژیم پروازی دست یابند ا رچه این یناوری
در هواپیماهای مدرن اساتاادهشااده است ،برخی از معایز مهم
مانند بازوهای مکانیکی ،ساااختایزار و نرمایزارهای کنترلی ،باا
ریتن ا تمال دیده شدن پرنده در رادارها و ایزای وزن نام برد
[ ]2از این رو باا توجاه باه معایز روش کنترل مکانیکی بردار
ران ینروری روش کنترل ساایالی بردار ران به موازات روش
کنترل مکانیکی توسعه پیداکرده است
در روش کنترل سایالی بردار ران  ،کنترل و انحراف بردار
ران جریاان اولیاه باا اساااتااده از تأثیر یک جت ثانویه انجام
میپاذیرد در این روش بجای اساااتااده از طعات مکانیکی به
منظور اعمال کنترل بردار ران  ،این ابلیت با استااده از جریان
سایال ثانویه برای جهتدهی جریان اصالی اعمال می ردد ،این
نوع نازل به لحاظ نظری انحراف و کنترل جریان بردار ران را
ارائه و از سااوی دیگر مشااکالت مرتبب با طعات مکانیکی را به
وجود نمیرورد [ ]3روش کنترل سایالی بردار ران در مقایسه
باا روش کنترل مکاانیکی بردار ران مزایاای متعددی دارد که
ازجمله میتوان به کاه وزن ،ساروصادای کم ،ساد ی ،هزینه
کمتر تعمیر و نگهااداری اشااااره کرد [ ]0برخالف روشهااای

مکاانیکی بردار ران  ،کنترل سااایالی بردار ران دارای ابعاد و
اندازه ثابتی است در این نوع رهیایت کنترل بردار ران از یک
جریان سایال ثانویه برای کنترل جریان خروجی اصالی استااده
می ردد این ماهوم منجر به ابداع و توساااعه روشهای متعدد
مختلف اعمال بردار ران سایالی شده است که به عنوان نمونه
میتوان به روش کنترل شو  ،0لو اه مورب صوتی ،5تزریق در
جهت جریان1و  .اشااره نمود مشک اصلی این ینروری نیاز به
یک منب جریان ثانویه است []5
باا توجاه باه معاایز و محاسااان روش کنترل مکانیکی و
ساایالی بردار ران بهکار یری اثر کواندا در راسااتای جهتدهی
بردار ران از رهیایتهای دیگر بوده اسااات اثر کواندا توساااب
مخترع رومانیایی بنام هنری ماری کواندا در سااال  1111کشف
و به عنوان اختراع ثبت ردید ترانکوسااای 7و دوماش 8پژوه
خود را باا عنوان متادهای طرا ی نازل کواندایی با دو جریان را
ارائاه نمودناد در این پژوه تاأثیر دو جریان در نازل با هدف
تولید بردار ران به صورت ریاضی مدلسازی شده و شبیهسازی
عددی انجام پذیریته اسات نتایج اصا از مقایسه مدلسازی
ریاضای با شابیهساازی عددی نشان داد که همپوشانی مناسبی
بین روش مدلساازی ریاضاای با نتیجه کار شاابیهسااازی عددی
وجود دارد [ ]1اسکوتنیکا 1پدیده هیسترسیآ 14و اثر کواندا را
بااه صاااورت تجربی بررسااای نمود [ ]7ا مااد و همکاااران
ریرودینامیک یک میکرو ریز پرنده مبتنی بر اثر کواندا بررسی و
نیرو و تکانههای موثر بر پرواز این پرنده و هم نین مدلسااازی
ریاضی برای رکت رن مبتنی بر اثر کواندا استخراج ردید []8
دونائویج 11پایداری و ذار جریان روی سیلندر با اثر کواندایی را
به صاااورت تجربی و عددی بررسااای و مدلساااازی نمود []1
شااایعی و همکاران اثر کواندا را به صااورت تجربی روی سااطت
منحنی بررسی و اندازه یری نمودند [ ]14ترانکوسی و دوماش
پآ از انجام تحقیقات و ارائه مقااتی در خصوا مرور اثر کواندا
در نازل ا دام به معریی نازل رچئون 12نمودند []11
نازل رچئون بر مبنای اثر کواندا و اندرکن دو جت سیال
است دبی جریان کلی ورودی به نازل در ورودی نازل به دو جت
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باا و پایین تقسیم میشود اختالف بین دبی ورودی جریان باا
و پاایین موجاز اختالف سااارعت و مومنتوم جریان ورودی به
نازلشااده و این اختالف مومنتوم اعمالشااده به دیواره خروجی
نازل تحت تاثیر اثر کواندا که ناشااای از اثرات لزجت و اختالف
یشااار محیب با یشااار روی دیوارههای سااطت محدب (کواندایی)
موجز چسابیدن جریان کلی خروجی از نازل به سطت خروجی
ناازل می ردد جریان جت خروجی از نازل تا زمانی که یشاااار
جت با یشااار محیب یکسااان بشااود روی سااطت چساابیده با ی
میماند ضاامن اینکه مح جدای جریان روی سااطت محدب
نازل ،رابطه مستقیمی با میزان زاویه بردار ران خروجی از نازل
دارد و هرچقدر مح جدای جریان روی سطت محدب نازل در
یاصاااله دورتری نسااابت به مح خروجی نازل اتااق بیاتد به
همین میزان زاویااه بردار ران بزرگ تری اعمااال میشاااود
ترانکوساای در یک مقاله مروری ،ا دامات و پژوه های علمی و
ینی مرتبب با بهکار یری اثر کواندا در نازل را بررسااای نمودند
[ ]11ترانکوسااای و دوماش دو جت ترکیبی و جریان کواندا در
کنترل جریان را طی مقالهای ارائه دادند در این پژوه پیشینه
عددی و تئوری بهکار یری اثر کواندا در کنترل بردار ران ارائه
و مرور شااااده اساااات عالوه بر رن نااازل هااامر و رچئون نیز
موردبررسی رار ریته و مدلسازی عددی دوبعدی با استااده از
ساااه نوع مدل رشااااتگی  S-A ،k-εو تن رینولدز اساااتااده
نمودند [ ]12دوماش به معریی پروژه نازل رچئون پرداخته و به
کاربردهای این نوع نازل در کنترل بردار ران پرداختهشاااده و
ایده بهکار یری محر پالساامایی برای کنترل جدای جریان
در خروجی جریان و روی ساطت کواندایی نازل ارایه شاده است
[ ]13پاسکوا 13و همکاران سامانههای پیشرانه مبتنی برنداشتن
ساامت متحر برای پشااتیبانی نشااساات و برخاساات کوتاه یا
عمودی هواپیمااهاا را مرور کرده و ناازل رچئون و محاسااان و
کااربردهاای رن را در این مقاله ارائه نمودند [ ]10ترانکوسااای
مدلسازی ریاضی دو جریان تحت تأثیر اثر کواندا پرداخته است
شابیهساازی عددی جدا انهای به صاورت دوبعدی انجامشده و
نتایج اصا از مدلساازی ریاضی با مدلسازی عددی مقایسه
که تطبیق مناسابی مشاهدهشده است [ ]15با بهکار یری نازل
رچئو ن در کنترل بردار ران یاک پهواد کوچک از نازل رچئون
اسااتااده کرده و عکآالعم بین پهواد با سااامانه پیشاارانه به
صااورت ریاضاای تحلی شااده اساات در ادامه مدلسااازی دو و

سهبعدی عددی نازل رچئون با استااده از نرمایزار انجام پذیریته
است نتیجه این پژوه اثبات پایداری نازل رچئون برای پهواد
موردنظر بوده اساااات [ ]11داش و همکاااران بااا ارائااه ایااده
بهکار یری محر های پالسااامایی روی ساااطت کواندایی نازل
رچئون مویق شاادند که جدای جریان روی سااطت کواندایی را
به تأخیر انداخته و زاویه بردار ران را برای جتهای با ساارعت
بااا در این نوع ناازل ارتقا بدهند [ ]17پاساااکوا و همکاران با
باهکاار یری محر پالساااماایی در خروجی ناازل کواندایی با
کاربرد کنترل بردار ران  ،به صاورت عددی نازل را شبیهسازی
کردناد برابر یایتهها مشاااخص ردید که اساااتااده از محر
پالساااماایی در خروجی ناازل موجز ایزای زاویه بردار ران
می ردد [ ]18عبداله زاده و همکاران شااابیهساااازی عددی و
تجربی محر های پالساامایی در نازل رچئون را انجام داد برابر
نتایج در الت محر پالسااامایی روشااان و مقایساااه رنها با
رزمونهاای عددی و تجربی مشاااخص ردید که با بهکار یری
محر های پالسمایی مح جدای جریان روی سطت کواندایی
نازل رچئون تغییر کرده و باعث ایزای زاویه اعمال کنترل بردار
ران می ردد [ ]11ترانکوسااای و همکاران با بهکار یری نازل
رچئون در طرا ی یک پهواد کوچک ،ابلیت نشست و برخاست
کوتاه را با اساااتااده از ویژ ی نازل رچئون به این پهواد ایزودند
[ ]24ترانکوسای و همکاران یک هواپیمای سبک را برای مجهز
کردن به نازل رچئون موردبررسی رار داده و با استااده از روابب
ریاضاای محاساان بهکار یری این نوع نازل را اسااتخراج نمودند
کاه مصااارف ساااوخت و انرژی ،بهبود مانور پذیری ،کاه
مسااایت موردنیاز برای نشااساات و برخاساات روی باند ،ایزای
زاویه واماند ی و از محاسن بهکار یری نازل رچئون بوده است
[ ]21داش و همکااران ناازل رچئون را به صاااورت عددی و با
اسااتااده از نرمایزار بهصااورت  3بعدی مدلسااازی نمودند برابر
نتیجه اصاا شااده از این تحقیق ،اثر جریان پی شاای در نازل
بااعاث بهبود اختالج جریان در نازل و درنتیجه ایزای کارایی
رن میشود [ ]22سوباش و ترانسکوسی نتایج تحقیقات خود در
زمینه اثر کواندا و نازل رچئون را در یک ساامت کتاب با تمرکز
بر مدلسازی ریاضی اثر کواندا منتشر کردند [ ]23دومیتراچه10
و همکااران کااربردهاای اثر کوانادا و هم نین نازل رچئون در
هوانوردی را بررسی کرده و اثر کواندا را در جریانهای داخلی و
خارجی با چند مدل ارائه نمودند شاابیهسازی عددی انجامشده
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و نتایج اصاله در سه مسئله مختلف با نتایج اص از کارهای
ذشااته مقایسااه شااده اساات [ ]20دومیتراچه و همکاران اثر
کوانادا و ناازل رچئون را در تزریق کنندهها و کانالها با رویکرد
کاربرد در ساامانههای پیشرانه مورد بررسی راردادند هدف این
تحقیق بررسای پارامترهای ابعادی و نسابت یشار بر اثر کوندا و
تزریق کنندههای کواندایی بوده است برابر نتیجه اص شده از
این تحقیق ابعاد و شاک لو اه تزریق اثر مساتقیمی بر نسبت
دبی جرمی داشاته اساات با کاه یاصاله لو اه ،یاصااله طول
ناا یاه اختالج کااه پیاداکرده و امکان بروز ایه اختالج به
صااورت سااری تر به وجود رمده اساات [ ]25هالل و همکاران
جریان هوا و رب را در نازل رچئون و تحت تاثیر اثر کواندا شبیه
سازی عددی نموده که در این تحقیق مشخص ردید که میزان
زاویه بردار ران با سایال رب به نسابت هوا در شاارایب یکسان
بیشاتر بوده است در این مقاله هم نین یاکتور هندسی یاصله
جاداکننده دوکی شاااک جریان با مرکز شاااعاع کواندایی نازل
رچئون در رژیم جریااان تراکم ناااپااذیر برای دو عاادد  14و 08
میلی متر بررسیشده است برابر نتایج اصله میزان زاویه بردار
ران با عدد  14به نسبت  08بیشتر بوده و این یاکتور هندسی
ناازل ،نق مساااتقیم و موثری بر میزان زاویه بردار ران نازل
رچئون دارد[ ]21ترانکوسااای و همکاران تاثیر دما روی ساااطت
کواندایی را بصاورت ریاضی و عددی مدل سازی نمودند[ ]27و
[ ]28پانیر 15و همکاران اشاااکال مختلف ساااوتوم 11را در نازل
رچئون بررسی و اثر رن را بر پدیده کواندا بصورت عددی بررسی
نمود [ ]21لموش ،17هالل و همکاااران نااازل رچئون و نااازل
ابداعی دیگر در وزه دریایی را بصااورت دو بعدی مدل سااازی
عددی و معریی نمودند [ ،]34کارا 18بصورت تجربی و با ساخت
مادل نموناه ناازل رچئون نتاایج اندازه یری تجربی را با نتایج
مدل ساازی عددی مقایسه و میزان اختالف را ارایه نموده است
[]31
با توجه به مقاات بررساای شااده باا ،در محدود تحقیقات
انجام شاده در خصوا نازل رچئون ،عدد بی بعد * mبه عنوان
تنها پارامتر مؤثر بر میزان زاویه بردار ران نازل معریی ردیده
است [11 ،15 ،12و  ]21اما این پژوه نشان میدهد که دبی
کا جریاان ورودی نیز یکی از پارامترهای مؤثر بر میزان زاویه
بردار ران است اثر عدد رینولدز بر اثر کواندا در تحقیقات بلی
Paneer
Septum

15
16

بررساای شااده [ ]32لیکن اثر رن در نازل رچئون و زاویه بردار
ران بررساای و زارش نشااده اساات ضاامن این که تحقیقات
ذشااته در رژیم جریان تراکم ناپذیر بوده اساات عالوه بر عدد
رینولادز ،عدد بی بعد ماخ لو اه در این پژوه برای اولین بار
بررسای شده و اثر رن بر زاویه بردار ران نشان داده شده است
تشااکی موج شااو و محدوده بروز رن در لو اه نازل و رابطه
رن باا میزان اختالف دبی جرمی ورودی باه نازل برای اولین بار
زارش شاده اسات در مورد مو عیت سوتوم در نازل ،در مرج
[ ]21به صورت کلی و صریا در دو مو عیت اشاره شده لیکن در
این پژوه بررسای های کاملی در خصوا مو عیت رار یری
ساوتوم در  5الت مختلف نسبت به لو اه خروجی نازل انجام
شده است
 1-1اعداد بی بعد مهم
باه صاااورت کلی اعماال زاویاه جریاان خروجی از ناازل رابطه
مستقیمی با اختالف دبی جرمی و دروا با اختالف مومنتوم دو
جریاان ورودی باه نازل دارد اختالف دبی جریانهای ورودی با
عدد بیبعد * mتعریفشاده که برابر رابطه ( )1تعریف میشود
عادد رینولادز به عنوان یک عدد بیبعد مؤثر در پدیده کواندا و
ناازل رچئون طبق رابطااه ( )2تعریف میشاااود عادد رینولاادز
محاسااابهشاااده بر مبنای عرض لو اه خروجی نازل به عنوان
طول مشااخصااه ( 4/404متر) و با ( )hنشااان دادهشااده اساات
محاسبه سرعت متوسب جریان با (  ،) vمتوسب چگالی با ( ) 

و مقدار متوسب لزجت در لو اه با (  ) نشان دادهشده و عدد
رینولدز بر مبنای عرض لو اه محاساابه ردیده اساات *Re
اصا ا تقسااایم  Reدر * mمختلف به عدد رینولدز در الت
 m*=4همان دبی ،تعریف میشااود که در رابطه ( )3ارایه شااده
اسااات عدد ماخ به عنوان عدد مشاااخص کننده رژیم جریان و
هم نین اثرات تراکم پذیری برابر با داکثر سااارعت جریان به
سااارعات صاااوت ( )aدر لو اه خروجی نازل طبق رابطه ()0
تعریف میشااود  Mاصاا تقساایم  Mبه عدد ماخ درm*=4

تعریف که در رابطه ( )5ارایه شاده اسات عالوه بر بررسی اعداد
مااخ و رینولادز بر سااااختاار جریاان و بویژه زاویه بردار ران ،
متغییر هندساای نازل که مشااخص کننده میزان یاصااله نو
سااوتوم با مرکز شااعاع کواندایی با  Pمشااخص ردید در این
Lemos
Kara
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پژوه اناادازه  Pبین  14الی  08میلی متر متغییر بوده و در
این بااازه P=34 ،P=24و  P=04میلی متر نیز تعریف ردیااد
متغییر  Pبا اندازه لو اه h=04میلی متر بی بعد شاااده و عدد
بی بعاد* Pطبق رابطاه ( )1تعریف و در باازه  P* =4/25که
نشااان ر نزدیکترین یاصااله تا  P* =1/2که بیشااترین یاصااله
نو سوتوم با مرکز شعاع کواندایی لو اه خروجی نازل است
m m
()1
*
1
2
,

m m
1
2

 vh
Re h 
 ,

()2
()3

Re

,

m*  0

*

Re 

Re

v

()0

a,

()5

m 

,

M
m* 0

M

P

()1
.

h
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هندسااای ساااوتوم نازل بر جریان و هم نین میزان زاویه بردار
ران ناازل ،دبی جرمی کا ورودی به نازل مقدار ثابت 8kg/s
اعماال و  P*=4/25تاا  P*=1/2در  5مو عیات متااوت مطالعه
عددی انجام و میزان * mاز صاااار تا  4/75در هر * Pبررسااای
می ردد برای تولید هندسه مسئله از شک و ابعاد نازل رچئون
مطاابق باا مرج [ ]21اساااتااده ردید طول کلی نازل 208
میلیمتر ،عرض کلی نازل با ا تسااااب دیوارهها  272میلیمتر،
عرض هر دهااناههاای ورودی نازل برابر  51میلیمتر و شاااعاع
کواندا در خروجی نازل  58میلیمتر در نظر ریتهشااده اساات
دهانه خروجی نازل که محاساابات این تحقیق ازجمله محاساابه
عدد رینولدز ،برابر با  04میلیمتر در نظر ریته شاااده اسااات
شک  1هندسه و جدول  2ابعاد نازل رچئون را نشان میدهد

M

M
P* 

 2-1مدل سازی فیزیکی
در این پژوه  ،مسااتند به مراج [12و ]21ابتدا جریان با دبی
کا ورودی باه ناازل برابر با  8kg/sدر  1عدد و الت مختلف
* mاز صاار تا  4/75برابر با جدول  1شبیهسازی عددی شده و
زاویه بردار ران نازل که با  αنشااان داده میشااود متناسااز با
اعداد مختلف * mثبت ردید
شکل  -1هندسه دو بعدی نازل آچئون برای حل مسئله.
جدول  -1مقادیر دبی جرمی ورودی هر کانال و * mبا دبی کل
ورودی .8kg/s
*

جدول  -2ابعاد هندسه نازل آچئون.
متغیرهای هندسه نازل

اندازه )(m

(m2 )kg/s

(m1 )kg/s

m

L

0/4

0/4

4/4

4/208

H

3/1

0/0

4/14

4/272

I1,2

3/2

0/8

4/24

4/451

R1

3/4

5/4

4/25

4/458

R2

2/4

1/4

4/54

4/100

R3

1/4

7/4

4/75

4/484

h

4/404

P

4/414 –4/408

باه همین ترتیاز و با  1مقدار مختلف * mبرای دبیهای
جرمی ورودی  2 ،0 ،11و  1kg/sشااابیهساااازی عددی انجام
پذیریت ضامن اینکه در این شابیه سازی پارامتر هندسی نازل
 P*=1/2اعماال شاااد در اداماه و به منظور بررسااای مو عیت

با توجه به روند کار بعد از ایجاد هندساااه مسااائله دامنه
محاسباتی با در نظر ریتن عرض دهانه خروجی نازل به نسبت
 25برابر  hو به اندازه  10444میلیمتر منطبق با مرج [ ]21و
به نحوی انتخابشاااده که
[ ]12ایجااد ردیاد این دامنه
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بر جریان خروجی نازل و هم نین
مرزهاای خاارجی دامنه
مح جدای جریان در خروجی نازل تاثیر نداشااته باشد یشار
( )P=0atmاعمال ردید دمای ک ثابت
اتمسرییک دامنه
 344کلوین اسات شرایب مرزی جریان خارج از نازل با شرایب
یشاااار و دماای مبنا به ترتیز  141,325پاساااکال و 213/15
کلوین و عدد ماخ ( 4/45شارایب اسااتاتیک) در نظر ریتهشده
اسات دبی کلی جریان ورودی نازل برابر با  8kg/sاست که این
میزان منطبق با مرج [ ]21و [ ]12است
 -2مدل ریاضی و متدولوژی عددی
معادات
در این پژوه  ،جریاان به صاااورت دوبعدی و با
ناویر  -اساااتوکآ میانگین یری شاااده و در الت تراکم پذیر
میشود
رشاته ،در رژیم مادون تا مایوق صوت و ایستگاهی
روش عااددی جم محاادود 11و معااادات ناااویر-اساااتوکآ
میانگین یری شاده با روش یشار پایه 24کوپ  21و با استااده از
شااابکه با ساااازمان  12بلوکی ،ریریکنواخت ،با ساااازمان و با
می ردند سسته
استااده از نرم ایزار یلوئنت نسخه 2421
سااازی معادات ریر لزج با روش جریان باادسااتی 22و با روش
یشاار پایه انجام پذیریته است شرایب مرزی ورودی دبی جرمی
یشاار پایه و شرایب مرزی خروجی نیز یشار پایه خروجی اعمال
ردیاد معیاار همگرایی ا با یمانده کمتر از 1×14-8متر بر
ثانیه برای کمیت سااارعت در نظر ریته شاااد شاااک بقایی
معادات ناویر-اسااتوکآ پآ از متوسااب یری جرمی در الت
ایسااتگاهی ،به صااورت زیر به دساات میرید رابطه ( )7معادله
پیوساااتگی ،رابطه ( )8معادله اندازه رکت ،معادله ( )1معادله
انرژی ،رابطاه ( )14کمیات  Hدر معاادلاه انرژی و رابطه ()11
معادله الت را نشان میدهند:
در معادات باا  tijشک متوسب یری شده جرمی تانسور
تن هاای رینولادز میباشاااد این تانساااور را میتوان با رابطه
بوزینسک تقریز زد که در رابطه ( )12ارایه شده است:
()12

 t ui u j 2
(

)   k ij .
 x j xi
3

tij    uiuj 

19

)Finite Volume Methods (FVM
Pressure Based
21
Coupled
20

()7
()8

(  ui )  0 ,


( ji  t ji ) ,

xi

P



xi

(  ui ui )  

()1

1

(  qLj  qTj   ji ui   u j u  ui )  [ui (ij  tij )] ,
x j
2
x j

()14

1



ui ui  k ,


xi

xi

(  ui H ) 


x j

H h

2
P   RT .

()11
با توجه به ییزیک جریان مورد بررسای مدل رشاتگیk-ε
توساب ساایر محققین [ ]12و [ ]21برای مدل ساازی پیشنهاد
شده و در این تحقیق هم از این مدل استااده شده است در این
مدل  tبیان ر لزجت ساااینماتیکی ردابهای می باشاااد که با
معادله ( )13تخمین زده میشود به منظور محاسبه مقادیر  kو
 εدر این معادله از روش دو معادلهای رشاااتگی  k-εاسااتاندارد
استااده میشود در این معادله  kمعرف انرژی جنبشی رشاتگی
در وا د جم بوده و  نرخ اضاامحالل رشاااتگی اساات که به
ترتیاز در معادات ( )10-15ارایه شاااده و تاب دیواره در این
روش از نوع مقیاشپذیر 23و روابب به شرح زیر میباشند [:]33
2
()13
k
,

()10
()15



 t  C
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     ij ,
t
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ثااباتهاای مدل  k-εعبارتند از =1/00 ،   =1/3 ،  k =1/4
 C 2 =1/12 ، C 1و C  =4/41

از ویژ یها ی اصلی جریان رشاته سه بعدی بودن جریان
رشااته اسات و سااختارهای جریان رشااته از جمله ادیها سه
بعدی میباشاند توجه شود که نازل مورد نظر به ونه ای است
کاه بتوان باا تقریز خوبی ( دا در جریانهای ررام) نتایج را
بدسات رورد (شاک هندسای نازل در  3بعدی کشاایده شده 2
Upwind
Scalable Wall Function

22
23
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بعادی میباشاااد) به هر ال ،چون منظور از  3بعدی شااادن
بخاطر رشاتگی جریان و رشد  3بعدی ادیها است ،بدیهی است
که یرض  2بعدی باعث بروز خطا میشود البته ،این تحقیق در
مرا تکمیلی خود میباشاد توجه شاود که بر اساش نتایج 2
بعدی دیگران در جریانهای مختلف رشاااته ،نتایج بدست رمده
بی از د از وا عیت دور نیست
 1-2شبکه محاسباتی
با توجه به روند کار بعد از ایجاد هندسه مسئله شبکهبندی
مسائله با شابکه با سازمان ،چند بلوکی ،مشتم بر  12بلو با
اظ داکثر تعامد شااابکه انجام پذیریت شااابکه با ساااازمان
ییزیک مسااائله در نزدیکی دیوارهها
ایجادشاااده به منظور
دارای یشاارد ی بوده تا بدین نحو اثرات ایه مرزی ایجادشااده
روی دیوارههاا و جادای جریان روی ساااطوح باایی و پایینی
خروجی نازل نیز با د ت محاساابه ردد شااک  2دامنه

و

به همراه شاارایب مرزی ورودی و خروجی
بلو بندی دامنه
جریان را نشان میدهد

Mass Flow
Inlet 1

Pressure
Outlet

Mass Flow
Inlet 2

شکل  -2هندسه دو بعدی و شبکه با سازمان دامنه حل مسئله و

شکل  -3شبکه ریز با سازمان و بهینه در گلوگاه نازل.

به صااورت با سااازمان و
شاابکهبندی هندسااه و دامنه
چند بلوکی انجام پذیریت یاصاله اولین سلول از دیوارهها نیز به
همین ترتیز از  1×14-3متر برای درشتترین شبکه تا 1×14-1
متر برای ریزترین شابکه به منظور ایجاد شبکه مناسز در ایه
مرزی روی دیوارههاای ناازل باا یشااارد ی متناساااز با تعداد
سالولهای هر مدل شبکه ایجاد شد به منظور بررسی استقالل
از شابکه و انتخاب شبکه بهینه 5 ،شبکه مختلف با ساختار
و الگوی شااابکاهبنادی یکساااان از  70158سااالول باه عنوان
درشاااتترین و باا ریز کردن دو برابری تمامی ابعاد شااابکه تا
 204710323سالول به عنوان ریزترین شبکه ایجاد ردید ضمن
اینکه شاابکههای ایجاد شااده با عنوان  M1مربوطه به شاابکه
 70158سااالولی تا  M5مربوج به شااابکه  2470323سااالولی
نام ذاری شادند تعداد شبکههای محاسباتی و تعداد سلولهای
اص شده از هر
محاسباتی و هم نین میزان زاویه بردار ران
شبکه در جدول  3ارایه شده است

شرایط مرزی ورودی و خروجی.

توجه شود که مح شو با تغییرات * mجابجا میشود
به همین منظور شبکه محاسباتی به ونهای در نظر ریته شده
که در ک نا یه لو اه شبکه به اندازه کایی جهت صید هر ونه
شو ریز میباشد (شک  )3از این رو ،جابجاییهای اندکی که
در مو عیت شو در اات مختلف * mایجاد میشود ،مشکلی
ایجاد نمینماید

جدول  -3شبکههای محاسباتی برای استقالل حل از آن.
عنوان

تعداد سلول

شبکه

فاصله اولین
سلول از دیواره

𝛂

)(m
M1

70158

1×14-3

11

M2

310352

-0

1×14

25

M3

1270812

-5

5×14

M4

5110272

-5

1×14

28
34
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34

با اعمال
ا مسااائلاه باا شااابکههای یوق و روش
 m*=4/75به عنوان الت انتخابی برای هر  5شبکه و به صورت
جدا انه انجام پذیریت برای بررسی د یق این مسئله کمیتهای
یشار ،سرعت ،چگالی و انرژی جنبشی جریان رشاته و هم نین
کمیت زاویه انحنای جریان برای هر شااابکه اندازه یری شاااد
بادین منظور خطی از مرکز ساااطت محادب (کوانادایی) باایی
خروجی ناازل باه مرکز ساااطت محادب پاایینی کاه از لو اه
خروجی نازل می ذرد ایجاد ردید کمیتهای یشااار ،ساارعت،
چگالی ،انرژی جنبشا ای جریان رشااااته و هم نین دمای کلی
برای هر  5شااابکااه در خروجی نااازل اناادازه یری و مقااادیر
محاساابهشااده با هر شاابکه با شاابکههای دیگر مقایسااه ردید
شااک  4پرویی ساارعت اندازه یری شااده با هر  5شاابکه در
لو اه نازل رچئون را نشاان میدهد بر اساش این نتایج شبکه
 M3برای اندازه یری این کمیت مناسز میباشد

شکل  -5نمودارهای انرژی جنبشی جریان آشفته ) (kاندازهگیری
شده در گلوگاه خروجی نازل آچئون در شبکههای  M1تا .M5

 2-2اعتبار سنجی
به منظور اعتبار سااانجی محاسااابات بعد از صاااول شااابکه
محااسااابااتی بهیناه باا اعمال * mطبق جدول  1در  1الت

شکل  -4پروفیل سرعت اندازهگیری شده در گلوگاه خروجی
نازل آچئون در شبکههای  M1تا .M5

کمیت بسایار ساش میزان انرژی جنبشی جریان رشاته
( )kنیز در خروجی لو اه نازل محاساابه و بررساای ردید .در
مقایسه هر  5شبکه و با در نظر ریتن این کمیت بسیار ساش
جریان برابر شک  5مشخص ردید که نتایج شبکههای  M4و
 M5د یقا منطبق بر یکدیگر میباشند از این رو شبکه  M4به
عنوان شااابکه بهینه با در نظر ریتن سااااشترین کمیت به
عنوان شبکه مناسز انتخاب ردید

مختلف و در االات دبی ک ورودی  8kg/sزاویه بردار ران
اصاا شااده متناسااز با مقادیر مختلف * mمحاساابه و ثبت
ردید و نتایج با مرج [ ]21مطابقت داده شااد اتنی اسااات
مرج تجربی برای اعتبار سنجی محاسبات در این محدوده دبی
جرمی ورودی وجود نداشااته و به همین علت اعتبار ساانجی با
دادههای عددی انجام شاده اسات به صاورت کلی نتایج اصله
این تحقیق با نتایج زارششااده تطابق داشااته و درm*=4/25
کمتر از  1درجه اختالف مشاهده شد که با توجه به نوع محاسبه
زوایای بردار ران جریان خروجی نازل که با پردازش تصااویری
انجاام میپذیرد ،به نظر این میزان خطا اب صااارفنظر کردن
اسات در سایر مقادیر * mمیزان زاویه اندازه یری شده با نتایج
زارششاده انطباق دارد شاک  6نمودار مقایسه نتایج تحقیق
اضر با پژوه

هالل را نشان میدهد.

مطالعه عددی اثر دبی جرمی و مو عیت سوتوم

شکل  -6مقایسه نمودار  αبرحسب * mپژوهش حاضر با مرجع
[.]26

 -3نتایج و بحث
در این پژوه ابتادا دبی جرمی کا ورودی به نازل  8kg/sو
 m*=4اعمال شااده و کمیتهای موثر جریان از جمله ساارعت،
عدد ماخ و عدد رینولدز در لو اه نازل اندازه یری شاااده و در
هر مر له * mاز صااار به  4/75تغییر داده شااده و کلیه دادهها
ثبات و میزان تغییرات رنهاا باا تغییر * mبررسااای و مطاالعه
می ردد بعد از صاول نتایج و به همین ترتیز با نصااف کردن
دبی کا ورودی  8kg/sباه  2 ،0و  1kg/sکلیاه مرا باا در
این دبی ورودی و * mاز صااار به  4/75تکرار شااده اساات در
مر له بعد با دو برابر کردن دبی جرمی به  11kg/sو اعمال *m
مشااابه ،تاثیر تغییرات * mبر بردار ران بررساای می ردد در
ادامه اثر عدد ماخ لو اه در محدوده  4/41الی  1/0و هم نین
عادد رینولدز لو اه از  500444الی  104540444نیز بررسااای
شاده اسات در سمت رخر این پژوه اثر مو عیت سوتوم در
دبی ک ورودی  8kg/sبررسی شده است

نشریه علمی -پژوهشی مهندسی هوانوردی
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نازل به  110/30m/sو عدد ماخ لو اه به  M=4/578میرسد
باا ایزای * mباه  m*=4/75اداکثر سااارعت در لو اه به
 201/47m/sو عدد ماخ  M=4/734شااد به همین ترتیز و با
دبی  0kg/sبا تغییر * mاز صااار به  4/75داکثر ساارعت در
لو ااه از  13/12باه  117/84متر بر ثانیه و برای دبی 2kg/sبا
تغییر مشابه * ،mداکثر سرعت در لو اه از  01/02به 58/27
متر بر ثااانیااه ایزای یااایاات در دبی ورودی کا  1kg/sو در
 m*=4داکثر سااارعت در لو اه خروجی نازل برابر با 23/13
متر بر ثاانیاه و در  m*=4/75این عادد به  21/43ایزای پیدا
کرد در خصاااوا علات ییزیکی ریتار مشاااابه جریان در نازل
رچئون در هر  0دبی جرمی ک ا ورودی بااه نااازل و ایزای
داکثر سااارعت در لو اه با ایزای * mمیتوان به هندساااه
همگرای ناازل در کانالهای ورودی باا و پایین اشااااره نمود با
ایزای * mدر وا نسااابت دبیهای جرمی کانال باا به پایین
نازل بیشااتر شااده و همین امر موجز می ردد که کانال باایی
دبی جرمی ورودی بیشااتر و درنتیجه ساارعت ورودی بیشااتری
داشاته باشاد سرعت بیشتر سیال در ورودی کانال باایی تحت
تاثیر هندسااه همگرای نازل موجز می ردد که ساارعت جریان
در کانال باایی ایزای یایته و در ورودی به دهانه خروجی نازل
سرعت جریان جت باایی بر سرعت کمتر جت پایین رالز شده
و در مجموع سااارعت جریان اصاا از اندرکن و مخلوج دو
جریان جت باا و پایین در لو اه نازل ایزای یابد
با توجه به نتایج اص شده مشخص ردید که در شرایب
 m*=4که جریان دو جت باا و پایین با دبیهای یکساااان وارد
محاظه لو اه خروجی نازل می ردند ،ساارعتهای یکسانی در
خروجی هر کانال داشاااته و به علت تقارن هندساااه نازل ،نقطه
جادای جریان در هر دو ساااطت کواندایی باا و پایین نازل در
یک نقطه یکسااان اتااق میایتد درنتیجه جریان ک خروجی از
لو اه نازل بدون زاویه بردار ران و برابر صاار میباشاد شک
 7زاویه بردار ران

 1-3دبی جرمی ورودی
در این پژوه  ،دبی ک جرمی  8kg/sبه عنوان مبنا رار ریته
و با نصف کردن رن در هر مر له دبی ک جرمی  2، 0و 1 kg/s
بررساای شااد در مر له بعدی با دو برابر نمودن دبی ک جرمی
مبنا به  11kg/sاثرات دبی ک ورودی بر روی داکثر ساارعت،
عدد ماخ در لو اه خروجی نازل و زاویه بردار ران ایجادشااده
مطالعه و بررسی شد در الت  m*=4داکثر سرعت در دهانه

9 /

ایجادشاااده و داکثر سااارعت در لو اه با

دبی ک جرمی ورودی  8kg/sو  m*=4/75را نشان میدهد
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شکل  -8کانتور فشار در دبی جرمی  8kg/sو .m*=1/75

شکل  -7کانتور سرعت در دبی جرمی  8 kg/sو .m*=1/75

در شارایب  m*=4/75سرعت جت خروجی از کانال باایی
ایزای یایته و همین مطلز موجز کاه یشااار استاتیکی در
خروجی کااناال و ایات رن تاا محدوده  -2/48×14-0پاساااکال
می ردد ایت یشار تحت تاثیر پدیده کواندا موجز می ردد که
جات ترکیبی خروجی از دهااناه نازل به سااامت دیواره باایی
متمای شده و جریان ک خروجی به سطت باایی نازل چسبیده
باا ی بماند جریان تا نقطهای که یشاااار جت جریان با یشاااار
محیب یکسان ردد کماکان به سطت باایی دهانه نازل چسبیده
با ی میماند و نقطهای که جریان از ساااطت جدا می ردد نقطه
جادای جریاان اسااات میزان زاویاه بردار ران ناازل ارتباج
مساااتقیمی به مح جدای جریان روی ساااطت نازل دارد به
صورت کلی ایزای * mاز صار به  4/75موجز اختالف سرعت
جت باا و پایین نازل شااده و این اختالف ساارعت موجز بروز
اختالف یشاار در لو اه نازل می ردد شااک  8کانتور یشار و
اختالف رن در کااناال باای و پایینی و هم نین لو اه نازل و
مح جدای جریان از سطت باایی را نشان میدهد

بنااابراین ،در شااارایب دبی کا جرمی  1kg/sتااا 8kg/s
ورودی به نازل ،با ایزای * mمیزان سرعت و تب رن عدد ماخ
در لو ااه خروجی ناازل ایزای مییابد به نحوی که با ایزای
* mروند تغییرات دا به داکثر سااارعت و عدد ماخ تقریبا
یکسان و برابر با  21درصد میباشد مطلز دیگر این که  αتاب
میزان سااارعات در ورودی و لو ااه نازل رچئون نبوده و بردار
ران ایجاد شاااده در نازل رچئون ناشااای از اندرکن و تااوت
سرعت جت باا و پایین ورودی به نازل و هم نین اختالف دبی
ورودی این دو جات تحات تااثیر پادیاده کوانادا در دیوارههای
خروجی لو اه نازل میباشد
با مبنا رار دادن دبی جرمی  8kg/sو ایزای دو برابری
رن عدد دبی ک ورودی به نازل  11kg/sرارداده شد در الت
 m*=4داکثر سااارعت در دهانه نازل به  024/814m/sو عدد
مااخ لو اه به  M=1/031رسااایده و در لو اه خروجی نازل
شو تشکی شد با ایزای * mبه  m*=4/75داکثر سرعت
و ماخ در لو اه به ترتیز به  025/818m/sو  1/015رساایده و
در لو اه شاو ائم و متقارن تشکی شد لیکن در این الت،
بازتاب شاااو در دیواره لو اه نازل مشااااهده نگردید در این
الت و با وجود تشکی شو در لو اه زاویه بردار ران نازل
تغییر نکرده و برابر با صاار است یکی از علتهای محتم بروز
این موضاوع تقارن هندساه نازل ،بروز شاو در نقاج یکسان و
متناظر روی دیواره باایی و پایین لو اه و هم نین برابر بودن
دبی جرمی کانال باا و پایین نازل اسات شک  9کانتور سرعت

مطالعه عددی اثر دبی جرمی و مو عیت سوتوم

و شاااک  11کانتور عدد ماخ در لو اه در این الت را نشاااان
میدهد
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کاانال باا و پایین نازل از الت متقارن خارج و بازتاب شاااو
تشااکی شااده در ساامت باایی دیواره لو اه نازل در دیواره
پایینی لو اه نازل اب رویت است تشکی شو و بازتاب رن
و بروز رادیان شادید معکوش یشاار ناشای از شو در لو اه
موجز ردید که اثر کواندا در لو اه نازل بیاثر شاااده و د یقا
در نقطهای که شو در نازل تشکی شده است در همان مح
جریان از روی ساااطت لو اه نازل جدا و زاویه بردار ران نازل
منای و برابر با  α= -5/38شاود شاک  11بروز شو

و بازتاب

رن در لو اه نازل را نشان میدهد

شکل  -9کانتور سرعت با دبی جرمی  16kg/sو .m*=1

شکل  -11کانتور عدد ماخ و بروز شوک در گلوگاه در دبی جرمی
 16kg/sو .m*=1/75

شکل  -11کانتور عدد ماخ و بروز شوک در گلوگاه در دبی جرمی
 16kg/sو .m*=1

در ادامه و در شرایب دبی ک ورودی  11kg/sو m*=4/75

میزان داکثر ساارعت در لو اه به  025/81m/sمتر بر ثانیه و
عدد ماخ از  1/031به  1/015رسااید میزان تغییرات دا به
اداکثر سااارعت و عدد ماخ در لو اه خروجی نازل در الت
تشاکی شاو در خروجی نازل دود  14درصد است در این
الت نیز کماکان در لو اه خروجی نازل شااو ائم تشااکی
شاده و بازتاب شاو نیز در دیواره پایینی لو اه نازل مشاهده
شااد ،شااک شااو تشااکی شااده به علت اختالف دبی ورودی

برابر یایتهها تشکی شو در لو اه خروجی نازل موجز
می ردد کاه باا ایزای * mاداکثر تغییرات عدد ماخ به 14
درصد برسد که در مقایسه با التی که در لو اه شو تشکی
نمیشااود ( 21درصااد) این عدد کاه اب مال ظهای داشااته
اساات تشااکی شااو در دبی جرمی  11kg/sباعث شااد که با
ایزای میزان * mامکان کنترل و تغییر زاویه بردار ران از بین
ریته و صاریا شک شو تشکی شده در خروجی نازل و مح
تشاااکیا رن در دیواره بااا و پایین نازل تغییر نماید بنابراین
داکثر دبی جرمی اب عبور از نازل رچئون با هندساااه مورد
بررسااای در االات دو بعدی و با ابلیت کنترل بردار ران در
دود  8kg/sاسااات از رنجا که رژیمهای جریان شاااک ریته
ناشااای از دبیهای مختلف ورودی به نازل متااوت و از مادون تا
ماایوق صاااوت متغییر بوده ،از این رو عادد ماخ نازل مبتنی بر
بی ترین مقدار در لو اه نازل که با  Mنشااان داده میشود بر
عدد ماخ نازل در الت  m*=4تقسااایم و  Mتعریف شاااد M
نشاااان دهناده میزان تغییرات ادا به داکثر عدد ماخ در
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محدوده مشاخص است شک  12نمودار عدد ماخ بر سز*m

و شاک  13نمودار  Mبر سز * mبرای دبی های جرمی  1تا
 11kg/sرا نشان میدهد

علیرضا نایبی و محمد طیبی رهنی

رینولادز از  1480842باه  1170122ایزای یاایته در درصاااد
تغییرات رن متناساااز با ایزای * mبرابر با  8/4اسااات برای
دبی 0kg/sو  ،m*=4عدد رینولدز  2110172و در ، m*=4/75
عدد رینولدز برابر با  2370101ردید و درصاااد تغییرات رن در
این الت به صااورت مشااابه برابر با  8/4اساات در الت دبی
جرمی کا ورودی  8kg/sبا ایزای * ،mمیزان عدد رینولدز از
 0520122باه  0810421ایزای پیادا کرد و در این االت نیز
درصاد تغییرات عدد رینولدز برابر با  8/4درصد است در نهایت
برای دبی جرمی ک ورودی  11kg/sبا تغییر مشابه * mاز صار
باه  4/75عادد رینولادز جریان از  104410058به 104010777
ایزای پیدا کرد که تغییرات دا به داکثر عدد رینولدز در
این الت برابر با  0/8درصااد اساات علت تااوت رن با  0الت
بلی ،بروز شو در لو اه و اثر رن بر دبی جرمی اب عبور در
لو اه نازل میباشااد شااک  14نمودار  Reبر سااز * mرا

شکل  -12نمودار عدد ماخ برحسب * mدر دبیهای جرمی  1تا

نشان میدهد

.16kg/s

شکل  -13نمودار  Mبرحسب * mدر دبیهای جرمی 1تا .16kg/s

 1-1-3عدد رینولدز
عادد رینولادز در هر  5دبی کا ورودی متنااساااز با داکثر
سارعت ورودی در نازل و هم نین اثرات تراکم پذیری ناشی از
عدد ماخ در دهانه خروجی نازل بررسی ردید در الت m*=4
و دبی ک ورودی به نازل برابر با  1kg/sعدد رینولدز در لو اه
نازل برابر با  500218و در  m*=4/75عدد رینولدز به 580112
رسااایاد و تغییرات دا به داکثر عدد رینولدز برابر با 8/4
درصاااد شاااد باا دبی جرمی  2kg/sبا ایزای عدد * ،mعدد

شکل  -14تغییرات  Reبرحسب * mدر دبیهای جرمی  1تا .16kg/s

برابر نتایج اصله شده از این بررسی مشخص شد روند
تغییرات عدد رینولدز با تغییر * mدر التهایی که در لو اه
شو تشکی نشده است کامال بر هم منطبق بوده لیکن با
تشکی شو در لو اه میزان تغییرات دا به داکثر عدد
رینولدز با تغییر* ، mاز دود  8درصد به  0/8درصد کاه
یایته است
همان ونه که اشاره شد اعداد رینولدز متناسز با میزان
دبی ورودی به نازل و بهتب رن میزان سرعت در لو اه
محدودههای متااوتی داشته و از محدوده  540444تا

مطالعه عددی اثر دبی جرمی و مو عیت سوتوم

 104540444متغیر است به همین علت و به منظور نمای میزان
تغییرات عدد رینولدز متناسز با میزان دبیهای جرمی ورودی
به نازل * Reتعریف شد و شک  15نمودار * Reنسبت به *m

در هر  5دبی جرمی ورودی نازل از  1تا  11kg/sرا نشان میدهد
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و الگوی رن تاا میزان دبی ورودی کاه در لو ااه نازل شاااو
تشاکی نگردد الگوی یکساانی دارد همان ونه که اشاره شد با
ایزای دبی کا وردی نااازل بااه  11kg/sدر لو اااه خروجی
اصا شااده نازل با
شااو تشااکی شااده و میزان بردار ران
ایزای * mاز صاااار به  m*=4/75روند معکوسااای ریته و
 α= -5/38میشااود شااک  16تغییرات  αبر سااز* mبرای
دبیهاای جرمی کا ورودی به نازل از  1تا  11kg/sرا نشاااان
میدهد

شکل  -15تغییرات* Reبرحسب * mدر دبیهای جرمی  1تا .16 kg/s

 2-1-3زاویه بردار رانش
برابر نتایج اص شده از این پژوه مشاهده شد که با ایزای
دبی ک ورودی به نازل از  1به  8kg/sنمودار  αبر سااز *m
اص ا شااده با همان الگو و شاایز ایزای مییابد به نحوی که
متناساز با ایزای * mمیزان  αنیز ایزای مییابد در مقایسه
اص از دبیهای ورودی به
انجامشاده میزان زاویه بردار ران
نازل برای  m*=4/1با ایزای دبی ک از  1kg/sبه ترتیز به ،2
 0و  8kg/sزاویاه بردار ران به ترتیز از  1/71درجه به ،2/45
 2/33و  2/01درجه ایزای مییابد با شاارایب مشااابه ایزای
دبی کا از  1به  2kg/sو  m* =4/75زاویه بردار ران نازل به
ترتیز از  24/11درجه به  22/51ایزای یایته و با ایزای دبی
ک ورودی از  2به  0kg/sو * mمشاابه α ،به  20/81رسیده و
بااا ایزای دبی بااه  8kg/sمیزان بردار ران نااازل α =34/11
ردید
نتیجه اص ا از این بررساای مشااخص ردید که ایزای
دبی جرمی ک ورودی به نازل در * mثابت به عنوان یک متغیر
مهم و تاثیر ذار بر میزان زاویه بردار ران نازل موثر میباشااد
از طریی نمودار  αبر ساز* mبا تغییر دبی ک جرمی وردی
باه نازل تغییر میکند نکته اب توجه این که این روند تغییرات

شکل  -16تغییرات  αبرحسب * mدر دبی کل ورودی  1تا .16kg/s

میزان تغییرات  αمتناسز با تغییرات عدد رینولدز بررسی
ردید برابر یایتههای اصا شده با ایزای عدد رینولدز میزان
زاویه بردار ران نازل ایزای مییابد و این موضاااوع و تغییرات
مسااتق از تغییرات* mاساات به عنوان نمونه در  m*=4/75و
عدد رینولدز  580112میزان بردار ران  α= 24/11درجه شده
و با ایزای عدد رینولدز به  1170122و * mمشااابه ،زاویه بردار
ران ایزای یایته و به  22/51درجه رساایده اساات به همین
ترتیاز در عادد رینولدز  2370101و  m*=4/75میزان زاویه
بردار ران ایزای یایته و  α=20/81درجه شااد و به صااورت
مشااابه با ایزای عدد رینولدز به  0810421زاویه بردار ران به
 34/11رسید این روند ایزای عدد رینولدز و بهتب رن ایزای
زاویه بردار ران تا جایی معتبر اسات که در لو اه نازل شو
تشاکی نشود در عدد رینولدز  104010777در لو اه خروجی
نازل شاااو تشاااکی شاااده به همین علت روند ایزای عدد
رینولدز با ایزای میزان بردار ران ایجاد نشد
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نتایج اص ا شااده با نتایج تحقیقات یکت [ ]32در زمینه
بررسی تاثیر اثر عدد رینولدز بر اثر کواندا و زاویه جدای جریان
روی سااایلنادر همخوانی کام دارد یکت در تحقیقات خود به
این نتیجه رسااید که ایزای عدد رینولدز جریان باعث به تاخیر
ایتادن نقطه جدای روی ساطت سایلندر شده و همین موضوع
اضاار تاثیر
باعث ایجاد زاویههای بزرگتر می ردد در پژوه
عادد رینولدز در پدیده کواندا با نتایج یکت هماهن بوده و این
مطلز اص ا شااد که در نازل رچئون نیز ایزای عدد رینولدز
باعث ایزای

زاویه بردار ران

می ردد شاااک  17نمودار αبر

سز* Reرا نشان میدهد

علیرضا نایبی و محمد طیبی رهنی

خاگی و تشکی شو رار ریت در الت  m*=4/2در کانال
باایی نازل شاو تشاکی شده و زاویه  α=144/11شد ضمن
اینکه  Re h =5450000و عدد ماخ لو اه باایی به M=1/211

ایزای یایت و به نسبت التی که در نازل شو تشکی نشده
بود زاویاه بردار ران نازل در دود  55درجه ایزای داشاااته
اساات شااک  18کانتور عدد ماخ با  ،P* =4/25دبی  8kg/sو
 m*=4/1و شااک  19با اعداد مشااابه* Pو دبی ک ورودی در
الت  m*=4/2و تشاکی شو
میدهد

در لو اه باایی نازل را نشان

شکل  -18کانتور عدد ماخ با  ،P* =1/25دبی  8kg/sو .m*=1/1

شکل  -17تغییرات  αبرحسب * Reدر دبی کل ورودی  1تا .16kg/s

 2-3موقعیت سپتوم
اثر تغییر مو عیت هندسااای ساااوتوم نازل بر جریان و هم نین
میزان زاویاه بردار ران ناازل باا اعماال  P* =4/25تا P* =1/2
بررسااای شاااده و در این مر له دبی جرمی ک ورودی به نازل
مقدار ثابت  8kg/sو میزان * mاز صارتا  4/75اعمالشده است
در مر لاه نخسااات  P* =4/25در االت  m*=4و مقدار دبی
جرمی ک ا ورودی  8kg/sاعمااال ردیااد در این شااارایب
 Re h =0120714و اداکثر سااارعت در لو اه باایی نازل به
 211/11متر بر ثانیه رساااید با  m*=4/1داکثر سااارعت در
کانال باایی به  347/75متر بر ثانیه و عدد ماخ به  4/11رسید،
هم نین  α=55/13و  Re h = 0700717شاااده و جریااان در
کانال باایی نازل در رسااتانه مایوق صااوت شاادن و بروز پدیده

شکل  -19کانتور عدد ماخ با  ،P* =1/25دبی کل  8kg/sو m* =1/2

در مر لاه بعاد و  m*=4/75میزان عادد رینولدز ایزای
یایته و  Re h = 1710170شااد و مشاااهده ردید که کماکان در
کانال باایی نازل شااو تشااکی شااده و عدد ماخ  M=1/8و
مح تشااکی شااو تحت تاثیر ایزای دبی جرمی ورودی به

مطالعه عددی اثر دبی جرمی و مو عیت سوتوم

کانال و در ادامه ،ایزای سرعت ورودی به کانال باایی به سمت
لو اه خروجی و نو ساااوتوم رکت کرده و شاااک شا او
تشاکی شده از ائم به شبه مای و اندا تغییر شک داده است
ضامن اینکه انعکاش شاو به دیواره باایی نازل مشاهده شد
در نازل با هندسه  P*=4/25و در  m*=4تا  m*=4/1با ایزای
* mمیزان  αایزای مییااباد لیکن در  =4/2در لو اه باایی
نازل شو تشکی شده و در این الت با ایزای * mاز=4/25
* mتاا  m*=4/75زاویاه  αکااه مییابد که د یقا برخالف
التی است که در لو اه شو تشکی نشده است نکته دیگر
اینکه در P*=4/25در لو اه باایی نازل شو تشکی میشود
ولی در  P*=1/2در لو اه خروجی نازل شو تشکی میشود
ضامن اینکه با ایزای * mاز صار تا  4/75زاویه  αمنای شده
و در نهایت به  α =-5/38میرساد شک  21کانتور عدد ماخ با
 ،P* =4/25دبی  8kg/sو  m* =4/75را نشان میدهد
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دود  51درجه ایزای داشته است اتنی است تشکی شو
در لو اه باایی نازل و هم نین ایزای زاویه بردار ران پآ
از تشکی شو بصورت مشابه با  P*=4/25بوده و روندی یکسان
داشتند برابر بررسی انجامشده و نتایج اصله در نازل با
 P*=4/75الی  ،P*=1/2با ایزای * mاز صار تا  m*=4/75اعداد
رینولدز ،ماخ و هم نین  αایزای مییابد لیکن با دبی جرمی
ک ورودی  8kg/sدر این محدوده* Pدر لو اه نازل شو
تشکی نمیشود ضمن اینکه نمودار  αبا * mبصورت خطی
رابطه و تناسز داشته و با ایزای * mزاویه بردار ران  αنیز
ایزای مییابد در جم بندی نهایی اثر مو عیت سوتوم در نازل
مشخص ردید ،در محدوده های  P*=4/75الی  ،P*=1/2در
* mو دبی جرمی ثابت ،کاه * Pموجز ایزای اعداد رینولدز،
ماخ و هم نین  αمیشود ضمن اینکه در محدوده  P*=4/25تا
 P*=4/5در لو اه باایی نازل شو

تشکی می ردد شک 21

نمودار  αبر سز* mبرای  P*=4/25الی  P*=1/2و دبی ک
ورودی به نازل برابر با  8kg/sرا نشان میدهد

شکل  -21کانتور عدد ماخ با  ،P* =1/25دبی  8kg/sو m*=1/75

در ادامه  P*=4/5در الت  m*=4و مقدار دبی جرمی ک
ورودی  8kg/sاعمال ردید در این شرایب  Re h =0510031و
داکثر سرعت در لو اه باایی نازل به  210/17متر بر ثانیه
رسید با  m*=4/1داکثر سرعت در کانال باایی به 218/75متر
بر ثانیه و عدد ماخ به  4/15شد ضمن اینکه زاویه بردار ران
نازل  α=18/85و  Re h = 0570110شد این روند ایزای عدد
رینولدز و عدد ماخ با ایزای * mایزای یایته تا در الت
 m*=4/5در کانال باایی نازل شو تشکی شده و زاویه
 α=141/45شد ضمن اینکه  Re h =5010711و عدد ماخ لو اه
باایی به  M=1/112ایزای یایت و به نسبت الت M*=4/25
که در نازل شو تشکی نشده بود زاویه بردار ران نازل در

شکل  -21نمودار  αبر حسب * mدر  P*=1/25الی  P*=1/2و دبی
جرمی 8kg/s

 -4نتیجهگیری
در این پژوه  ،چناادین دبی جرمی ورودی و هم نین چنااد
مو عیت رار یری سااوتوم متااوت (نساابت به لو اه خروجی
نازل) بررساای شااده و تاثیر رنها بر ساااختار جریان ،میزان بردار
ران و هم نین محادوده بروز شاااو در نازل رچئون مطالعه
شااده اساات جریان بهصااورت رشاااته ،دوبعدی ،ایسااتگاهی و
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تراکمپذیر در نظر ریته شااده اساات معادات اکم بر جریان
معادات ناویر-استوکآ میانگین یری شده رینولدز بوده و برای
بساتن رنها از مدل رشاتگی دو معادلهای  k-εاستاندارد استااده
شااده اساات معادات یوق با روش جم محدود یشااار مبنا در
یک شابکه عددی با ساازمان ریریکنواخت شده اند پآ از
از شاابکه و اعتبارساانجی ،اثر اعداد ماخ،
بررساای اسااتقالل
رینولدز و مو عیت رار یری ساوتوم ،بررسی شده و زاویه بردار
ران رچئون بدست رمده است
برابر نتایج اصاله از این پژوه مشخص ردید که عدد
* mباه تنهاایی معرف میزان بردار ایجاد شاااده توساااب نازل
نمیبااشاااد در اداماه و در هر  0دبی جرمی ک ورودی  1الی
 8kg/sو  ، P*=1/2بااا ایزای * mاز صاااار بااه  4/75میزان
داکثر سرعت و عدد ماخ در لو اه نازل ایزای مییابد ضمن
اینکه نتایج زیر بهصورت کلی اص ردید:
ااضااار تاثیر عدد رینولدز در پدیده کواندا با
 در پژوه
نتاایج یکات همااهن بوده و در نازل رچئون نیز ایزای
عدد رینولدز باعث ایزای زاویه بردار ران می ردد،
 روناد تغییرات  Mنااشااای از ایزای * mدر ناازل تقریبا
یکسان و برابر با  21درصد می باشد،
 ایجاد بردار ران در نازل رچئون ناشااای از پدیده ییزیکی
تشریت شده و مستق از میزان دبی جرمی ورودی و بهتب
رن میزان ساارعت در لو اه نازل اساات به نحوی که در
سرعتهای مختلف ورودی به نازل ،زاویه بردار ران ایجاد
ردید،
 نمودارهااای * Reبر سااااز * mدر دبی جرمی  1الی
 8kg/sبر هم منطبق بوده و تااااوت میزان اادا ا بااه
داکثر رن برابر با  8درصاااد شاااد در دبی جرمی ک
 11kg/sمیزان تغییرات * Reبه  0/8درصد کاه یایت،
 در شاارایب  11kg/sو در الت  m*=4در لو اه خروجی
نازل شاو ائم و متقارن تشکی و  α= 4شد با ایزای
* mبازتاب شاااو در دیواره پایینی لو اه خروجی نازل
مشاهده و  α= -5/38درجه شد،
 میزان تغییرات دا به داکثر ساارعت و در نتیجه رن
عدد ماخ در لو اه نازل ناشاای از ایزای * mاز صااار تا
 4/75در الت تشکی شو در خروجی نازل دود 14
درصد است،
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در خصوا اثر مو عیت سوتوم در نازل مشخص ردید در
محاادوده هااای  P*=4/75الی  ،P*=1/2در * mو دبی
جرمی ثابت ،کاه * Pموجز ایزای عدد رینولدز ،عدد
ماخ و هم نین  αمیشود و
در محادوده  P*=4/25تاا  P*=4/5در لو اه باایی نازل
شو تشکی می ردد
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