شانزدهمین کنفرانس دینامیک شارهها FD2015
کرمانشاه ،دانشگاه رازی 62-62 ،آبان 9314

عنوان مقاله :شبیهسازی و تحلیل جریان یک ورودی هوای مافوقصوت رمپ دو بعدی
افشین خواجه فرد

رسول عسکری

عضو هیئت علمی ،دانشگاه هوایی شهید ستاری

دانشجوی دکتری هوافضا ،دانشگاه صنعتی شریف

Afshinkh1969@yahoo.com

r_askari@ae.sharif.edu

سهند گلرنگ

محمد رضا سلطانی

کارشناس ارشد ،دانشگاه سمنان

استاد ،دانشکدهی هوافضا ،دانشگاه صنعتی شریف

Golrang.sahand@gmail.com

msoltani@sharif.ir

چکیده
در این پژوهش یک ورودی هوای مافوق صوت تراکم خارجی با سطح تراکمی از نوع رمپ دو بعدی مورد تحلیل و برر سی قرار گرفته
استتت شتتهیهستتازی جریان در این ورودی که از دو ستتطح رمپ تراکمی با زاویههای  7و  51درجه جهت افزایش فشتتار در ناهیه تراکمی
استفاده میکند ،در عدد ماخ  2انجام شده است نتایج بدست آمده از شهیه سازی عددی تحقیق هاضر با استفاده از نتایج تجربی و عددی
دیگران اعتهارستتنجی شتتده و از تطابق خوبی برخوردار استتت نتایج نشتتان دادند که استتتفاده از شتتهکه ستتازمان یافته و مد آشتتفتگی
 Standard k-εبه همراه تابع دیواره ا ستاندارد ،تطابق بهتری با نتایج تجربی دارند در انتها نیز ورودی مورد نظر به صورت سه بعدی مد
سازی شده و نتایج آن با مد دو بعدی مقایسه شده است مشاهده شد که نتایج بدست آمده از تحلیل سه بعدی نسهت به مد سازی دو
بعدی از دقت بی شتری برخوردار میبا شند چرا که شهیه سازی دو بعدی جریان قادر به تخمین تمامی جزییات فیزیک موجود در ورودی
هوا نمیباشد
کلمات کلیدی :ورودی هوا ،مافوقصوت ،رمپ  ،تحلیل عددی ،شهکه سازمان یافته

 -9مقدمه
هر سی ستم هواف ضایی برای اجرای مأموریتهای پروازی ،نیازمند سی ستم پی شرانش 5ا ست یکی از اجزاء مهم سی ستم
پیشتتترانش هواپیماها ورودی هوا 2استتتت وهیفهی ورودی این استتتت که هوای مورد نیاز موتور هواپیما را در رژیمهای مختلف
پروازی به طور مناسب تامین کند ورودی نقش مهمی در تعیین عملکرد یک موتور هوا تنفسی را دارد و باید به گونهای طراهی
شود تا بازیافت ف شار به مقدار بی شینه بر سد ،دبی جرمی پایدار ،کافی و یکنواختی فراهم کرده و همچنین میزان درگ هداقل
ایجاد نماید رایج ترین نوع ورودی مافوق صتتوت شتتامل تراکم مرهله به مرهله جریان مافوق صتتوت استتت که از چندین مو
ضربهای مایل و یک مو ضربه ای عمودی ضعیف در ورودی ت شکیل شده ا ست در یک ورودی مافوق صوت تراکم خارجی،
ستترعت جریان در گ ر از چند مو ضتتربهی مایل و یک مو ضتتربه عمودی کاهش مییابد تقابل مو ضتتربه و هیهمرزی در
قستتمتهای مختلف ورودی مافوق صتتوتی پدیدهی بستتیار مهم و تاثیرگ ار در فیزیک جریان این ورودیهاستتت در این زمینه
تحقیقات بستتیاری انجام شتتده استتت  5و  ،]2لیکن به دلیل پیچیدگی فیزیک جریان هاکم بر ورودی هوا و پدیدههای موجود،
هنوز پژوهشهای زیادی در این زمینه در ها انجام است
محا سهه عددی میدان جریان یک ورودی هوا مافوق صوت تراکم خارجی مو ضوع ب سیاری از تحقیقات بوده ا ست جلیل و
کریدی  ]3روش عددی اویلر با الگوریتم تفاضتتتل محدود مک کورمک را در میدان جریان ورودی هوای رمپ دو بعدی مورد

-Propulsion system
-Intake or Inlet
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مطالعه قرار دادند و نتایج همگرایی منا سهی در شرایط بحرانی و فوق بحرانی 3ورودی بد ست آوردند ا سالتر  ]4با ا ستفاده از
مد های آشتتتفتگی  SST k-wو استتتراهرت-آلماراس به تحلیل جریان هوای درون ورودی مافوقصتتتوت پرداخت وی از این
روشهای عددی به منظور بررستتی اثر مکش هیه مرزی و ورتکس جنریتور بر پارامترهای عملکرد مختلف مانند بازیافت فشتتار،
عدد ماخ ،واپیچش جریان استفاده کرد ماساهیرو کانازاکی و همکاران  ]1با تحقیق بر روی شهکهبندی ورودی و اطراف بدنه به
این نتیجه ر سیدند که برای افزایش سرعت همگرایی و هل ،میتوان از شهکه و هل عددی هیهرید ا ستفاده کرد فوجی وارا و
همکاران  ]6برای پیشبینی صتتحیح عملکرد ورودی ،برهمکنش مو ضتتربه و هیه مرزی و جدایش در ستتطح رمپ از روش
عددی مرتهه باه با شهکه سازمان یافته استفاده کردند  ]7مارتین و همکاران  ]8به بررسی مد های مختلف آشفتگی و شرط
مرزی متخلخل 4در یک ورودی فراصوتی تراکم خارجی با یک رمپ ،پرداختند آنها نشان دادند که مد های  k-εو  k-ωنسهت
به مد استتتراهرت آلماراس ،1بازیافت فشتتتار و میدان جریان را بهتر پیش بینی میکند لوث و همکاران  ]9پس از طراهی و
ستتاخت یک ورودی هوای مافوق صتتوت مشتتابه هواپیمای  ،F-15نتایج آزمایش تجربی را با هل عددی دو بعدی میدان جریان
مورد مقایستتته قرار دادند داس و پراستتتاد  ]51به صتتتورت عددی و تجربی بر روی یک ورودی تراکم ترکیهی 6تحقیق کردند
تحقیق مورد نظر در میدان جریانی باعدد ماخ  2/2و با زوایای مختلف پوسته 7صورت گرفت
در کارهای گفته شده بی شتر به افزایش دقت شهیه سازی ،با برر سی روشهای هل و مد های آ شفتگی مختلف ،تغییر در
نوع شهکه و میدان جریان و همچنین تغییر در ساختار هندسی ورودی هوا پرداخته شده است در این تحقیق در نظر است تا با
شتهیهستازی دوبعدی و ستهبعدی ورودی هوا ،نقاط ضتعف مدلستازی دو بعدی در تخمین فیزیک هاکم بر جریان ورودی مورد
برر سی قرار گیرد بدین منظور ابتدا به شهیه سازی یک ورودی هوای مافوق صوتی رمپ با مد توربوهن سی منا سب پرداخته
خواهد شد پس از شهیه سازی و اطمینان از روش هل و ا ستقال هل از شهکهی محا سهاتی در هالت دو بعدی ،شهیه سازی
سهبعدی ،ارزیابی نتایج و همچنین مقایسه آن با هالت دو بعدی صورت خواهد پ یرفت

 -6هندسه دو بعدی مسئله مورد تحقیق
در مرجع  ]9یک ورودی هوای دو بعدی تراکم خارجی با سطح تراکمی از نوع رمپ ،در تونل باد مافوق صوتی در عدد ماخ
طراهی  2مورد آزمایش قرار گرفته استتت مطابق با شتتکل  5این ورودی از دو ستتطح رمپ تراکمی با زاویههای  7و  51درجه
جهت افزایش فشتتار در ناهیه تراکمی استتتفاده شتتده و ستترس با استتتفاده از یک مو ضتتربهای قائم در دهانه ورودی ،جریان
مادونصتتوتی شتتده و به داخل ورودی هوا هدایت میگردد در نقطه طراهی ،ورودی به گونهای طراهی شتتده استتت که نقطهی
تقاطع این اموا روی لههی پو سته ( شرایط بحرانی) قرار گیرد قطر ورودی در سطح خروجی ( 8سر موتور) برابر با  1/5156متر
میباشد
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-Critical and Supercritical
-Porous Boundary Condition
5
-Spalart -Allmaras
6
- Mixed Compression Intake
7
-Cowl
8
-Aerodynamic Interface Plane
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شکل  :5شماتیک هندسه مورد استفاده ]9

 -9-6شبکه و شرایط مرزی
در این پژوهش هندسه بیان شده در شکل  5جهت شهیهسازی مورد استفاده قرار گرفته است تولید هندسه و شهکه در نرم
افزار انسیس ورکهنچ 9صورت گرفته است شهکه به صورت ساختار سازمان یافته با در نظر گرفتن تراکم شهکه در نواهی تشکیل
هیهمرزی ،نواهی ایجاد مو ضربه و نواهی تداخل شوک و هیه مرزی ایجاد شده است شکل ،2شهکه ایجاد شده در سطح رمپ،
لههی پوسته ورودی و سطح خروجی را نشان میدهد در این شهکه  y+در محدوده نزدیک به  5واقع شده است هزم به ذکر
است که شهکهبندی موجود در مرجع  ]9به صورت بیسازمان تطهیقی 51بوده است
شکل  2و شرایط مرزی تنظیم شده را با توجه به مرجع  ]9نشان میدهند شرط عدم لغزش 55و آدیاباتیک برای دیوارهها،
شرط مرزی فشار دوردست 52برای مرزهای دوردست دامنه محاسهاتی و شرط مرزی خروجی فشار 53برای سطح خروجی دیفیوزر
به کار رفته است مشخصات جریان آزاد 54عهارت است از :عدد ماخ جریان آزاد  ،2فشار سکون  65/7کیلو پاسکا و دمای سکون
 339درجه کلوین

شکل  :2شهکه و شرایط مرزی مورد استفاده

 -6-6استقالل حل از شبکه
بمنظور بررسی عدم وابستگی پارامترهای جریان به تعداد سلو های مورد استفاده در شهیهسازی ،هل در شهکههای مختلف
با تعداد سلو مختلف انجام و با یکدیگر مقایسه شد در شکل  ،3تغییرات فشار کل بی بعد شده در مقطع خروجی (دهانهی
9

-ANSYS Workbench
-Adaptive
11
-No Slip condition
12
-Pressure Far Field
13
-Pressure Outlet
14
-Free Stream
10
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موتور) در راستای قطر مقطع مورد بررسی قرار گرفته شده است پس از استقال هل از شهکه ،اندازه شهکه محاسهاتی 511111
سلو جهت این شهیه سازی در نظر گرفته شد

شکل  :3نمودار استقال هل از شهکه برای نسهت فشار کل به فشار کل جریان آزاد در سطح خروجی

 -3-6نتایج شبیه سازی و اعتبار سنجی
شکل  4کانتور عدد ماخ را برای ورودی هوای مورد نظر نشان میدهد با توجه به این شکل مو های ضربه ناشی از رمپ او
و دوم و مو ضربهی عمودی در ابتدای ورودی قابل مشاهده میباشند شکل  1بیان کنندهی تغییرات نسهت فشار استاتیک به
فشار سکون جریان آزاد آزمایش تجربی انجام شده در مرجع  9بر هسب اندازه بیبعد بر روی رمپ میباشد در این شکل ،جهش
در فشار استاتیک به دلیل وجود مو های مایل اولیه و ثانویه بر روی رمپهای تراکمی بوده و به دنها آن افزایش فشار به دلیل
وجود مو ضربه عمودی قابل مشاهده است به دلیل رشد هیه مرزی جریان بر روی رمپ ،در موقعیت شکل گیری شوک قایم،
تداخل شوک و هیه مرزی منجر به شکلگیری شوک ( 51λهمهدا ،مو ضربهای عمودی همراه با دو شاخهای شدن شوک در
ساق مو ضربه) میشود که در نتیجهی این امر ،میزان افزایش فشار به صورت جهش ناگهانی نهوده و فشار در یک محدوده
افزایش مییابد در ادامه کاهش فشار به دلیل شتاب گیری جریان در گ ر از گلوگاه منحنی شکل رمپ میباشد ،و در انتها نیز
به دلیل وجود دیفیوزر به تدریج فشار افزایش مییابد آخرین نقطهی شهکه در نمودارهای بیان شده ،در سطح خروجی میباشد،
که فشار این نقطه توسط موتور در شرایط عملکرد در نقطهی طراهی مشخص میگردد

-Lambda Shock
4
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شکل  :4کانتور عدد ماخ برای ورودی هوا هاصل از شهیهسازی دو بعدی

شکل  :1تغییرات نسهت فشار استاتیک به فشار سکون جریان آزاد آزمایش تجربی بر هسب اندازه بیبعد بر روی رمپ

در شکل  6توزیع نسهت فشار استاتیک به فشار سکون جریان آزاد را بر هسب موقعیت بیبعد بر روی پوسته و رمپ نشان
داده شده است مطابق با شکل  ،6با توجه به مد های ریاضی به کار گرفته شده در نرمافزار ،نتایج عددی و تجربی از تطابق قابل
قهولی برخوردار میباشند (مقدار بیشینهی  51درصد خطا) با توجه به شکل  6روند نمودارهای هل عددی و دادههای تجربی از
تطابق خوبی برخوردار است شکل  7پروفیل فشار سکون بی بعد در صفحه موتور را نشان میدهد در این شکل نتایج هاصل از
آزمایش تونل باد (که بصورت سهبعدی انجام شده است) بهمراه نتایج عددی هاصل از شهیهسازی دو بعدی همان مد مورد
آزمایش که توسط لوث و همکاران (مرجع  )9انجام شده ،با یکدیگر مقایسه شده است با توجه همزمان به شکل های  4و ،7
واضح است که جدایش جریان ناشی از اندرکنش شوک عمودی و هیه مرزی که در موقعیت پس از مو ضربهای عمودی (مو
همهدا) شکل گرفته و تا نواهی نزدیک به سطح باهیی داکت ادامه مییابد ،در نیمهی باهیی قطر دهانه منجر به ایجاد اضمحال
در جریان و در نتیجه افت بیشتر فشار سکون میگردد همانطور که مشخص است شهیهسازی دو بعدی دارای مقادیر باهتر فشار
سکون بی بعد و همچنین میزان اعوجا پایینتر میباشد این امر را میتوان ناشی از این واقعیت دانست که جدایش ،منجر به
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ایجاد ناهیهی قابل توجهی از جریان مغشوش در ورودی هوا میشود از آنجا که جریان مغشوش ماهیت سه بعدی دارد ،شهیهسازی
دو بعدی جریان روش مناسهی برای اخ نتایج هاصل از این جریان نمیباشد در هر ها بمنظور تخمین اولیه در این پژوهش،
جریان ورودی هاضر در ابتدا بصورت دو بعدی شهیهسازی شده و با نتایج ارائه شده توسط لوث و همکاران (مرجع  )9مقایسه
شده است از شکل  7واضح است که شهیه سازی دو بعدی انجام شده و مد اغتشاشی استفاده شده در این تحقیق ،با کیفیت
بهتری نسهت به نتایج شهیهسازی دو بعدی لوث و همکاران نتایج تجربی را دنها میکند ،اگر چه در نواهی مرکزی مقطع
خروجی دارای اعوجا ناهیهای شدیدتری میباشد نکتهی هائز اهمیتی که در شکل  7مشاهده میگردد این است که میانگین
مقدار بیشینه فشار سکون در محدودهی یکنواخت نمودار ،در دهانهی خروجی موتور در شهیهسازی هاضر تقریهاً برابر با مقادیر
تجربی است و این امر (تا هد زیادی) نشان دهندهی شهیهسازی درست رفتار و قدرت شوکها و دیگر عوامل ایجاد اتالف در
ورودی مورد نظر است از آنجا که در تحلیل عددی هاضر و هل عددی لوث و همکاران از مد آشفتگی  standard k-εاستفاده
شده ولی نوع شهکهبندی تفاوت دارد ،میتوان نتیجه گرفت که شهکهبندی سازمان یافته در تحقیق هاضر جواب دقیقتری را
بدست میدهد

شکل  :6اعتهارسنجی هل عددی با دادههای تجربی مرجع  ،9توزیع نسهت فشار استاتیک به فشار سکون جریان آزاد بر روی پوسته و
رمپ
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شکل  :7پروفیل نسهت فشار سکون به فشار سکون جریان آزاد در سطح خروجی و دادههای تجربی مرجع 9

با دقت بیشتر در شهیه سازی دو بعدی انجام شده در این تحقیق و همچنین در تحقیق لوث و همکاران  ]9در شکل  7مشاهده
میگردد که در نیمه باهیی داکت اختالف نتایج عددی با نتایج تستتت تجربی بستتیار بیشتتتر از نیمهی پایینی استتت علت این
اختالف را در دو عامل عمده میتوان ج ستجو کرد عامل او میتواند تفاوت در ساختار شوک ایجاد شده در باهد ست ورودی
هوا در دو هالت عددی و تجربی با شد که در این صورت میبای ستی اختالفات تا هد زیادی به نیمهی پایینی نیز سرایت کند با
مقای سه به لحاظ هاهری نیز تفاوت چندانی در ساختار شوک ها صله وجود ندارد ل ا بنظر میر سد این مورد نقش چندانی در
کاهش فشار کل در مقطع خروجی ایفا نمیکند عامل دوم را میتوان کاهش ابعاد مدلسازی مسئله از سه بعد به دو بعد دانست
با در نظر گرفتن ساختار سه بعدی م سئلهی واقعی و پدیدههایی مانند جدایش جریان در موقعیت پس از مو ضربهای همهدا
شکل ،بدنها آن مغشوش شدن جریان تا انتهای ورودی هوا و همچنین سه بعدی بودن ماهیت کلیه این اتفاقات ،بنظر میر سد
مدل سازی دو بعدی تا هد زیادی از شهیه سازی و تخمین رخدادهای گفته شده ناتوان ا ست از طرفی با توجه به اینکه غالب
اتفاقات گفته شده در نیمهی باهیی ورودی هوای م کور رخ میدهد ،میتوان عامل اصلی وجود اختالف در شکل  7را مدلسازی
دو بعدی م سئله دان ست اثر دیوارهها و افزایش ن سهت تداخل هیهمرزی با ساختار اموا ضربهای و همچنین در کل جریان در
طو ورودی هوا ،نسهت به هالت دو بعدی را میتوان از علت های وجود اختالف در شکل  7عنوان نمود

 -3مدلسازی سه بعدی
بنابر علل و عوامل بیان شتتده در بخش قهل مدلستتازی دو بعدی قادر به تخمین همه جنهههای فیزیک هاکم بر جریان یک
ورودی هوا نهوده و الزامات مورد نیاز برای بررسی دقیق برخی از پارامترهای عملکردی را ارضا نمیکند ل ا شهیهسازی و تحلیل
ورودی هوای مورد بحث بصتتورت ستتهبعدی در این پژوهش بعنوان روشتتی برای تخمین دقیقتر فیزیک هاکم بر جریان ورودی
هوا مورد توجه قرار گرفت شتتکل  8هندستته ستته بعدی ورودی هوای مورد بحث را در مقاطع مختلف از ابتدای لههی پوستتتهی
خارجی تا نزدیکی موتور نشتتان میدهد مقطع ابتدای این ورودی مستتتطیل شتتکل بوده که دارای دو ستتطح شتتیهدار (رمپ)
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میباشد ،سرس شکل مقطع ورودی به صورت تدریجی (مطابق با مقاطع موجود در شکل  )8از هالت مستطیل به
و سرس به دایره تهدیل میشود تا بتواند سطح موتور را در بر بگیرد

سوپربیضی56

شکل :8هندسه سه بعدی و سطح مقطعهای مختلف

شکل  9تغییرات نسهت فشار سکون به فشار سکون جریان آزاد در سطح خروجی صفحه تقارن نشان میدهد با توجه به این
نمودار ،نتایج بدست آمده از هل عددی دو بعدی کار هاضر با نتایج بدست آمده از هل عددی دو بعدی لوث و همکاران تقریهاً
مشابه بوده و هتی تطابق بهتری را با نتایچ تجربی نشان میدهد اما در هر دو صورت شهیهسازی های دو بعدی هر دو فشار
سکون بیشتری را در خروجی پیشبینی میکند در هالی که هل عددی سه بعدی کار هاضر در مقایسه با هالت دو بعدی افت
بسیار شدیدتری را در نیمهی باهیی مقطع انتهایی دیفیوزر برای ورودی هوا ارائه میدهد این امر بیانگر این مطلب است
شهیه سازی سه بعدی ،برابر با انتظار ،تا هد بیشتری قادر به تخمین پدیدههای سه بعدی که منجر به ایجاد افت در فشار سکون
میگردد ،میباشد و رفتاری مشابه نتایج تحربی ارائه شده توسط لوث و همکاران  ]9دارد این تخمین اگر چه با دادههای تجربی
تا هدی اختالف دارد ،اما میزان گسترش پدیدههای گفته شده در عرض (در راستای شعاعی) را تا هد مطلوبی تخمین میزند؛
بطوریکه محدودهی یکنواخت فشار سکون در بازهی عرضی (شعاعی)  1/51ای  1/11قرار میگیرد همچنین میانگین مقدار
بیشینهی فشار سکون در محدودهی یکنواخت در دهانهی خروجی موتور در شهیهسازی هاضر تقریهاً برابر با مقادیر تجربی است
و این امر (تا هد زیادی) نشان دهندهی شهیهسازی درست رفتار و قدرت شوکها و دیگر عوامل ایجاد اتالف در ورودی مورد نظر
است
شکل  51کانتور عدد ماخ میدان جریان داخلی ورودی هوای شهیهسازی شده در هالت سه بعدی را نشان میدهد مقاطع
مختلف نشان داده شده در شکل  ،8نیز در این شکل به تصویر کشیده شده و توزیع عدد ماخ در هر یک از این صفحات به نمایش
گ اشت ه شده است همانطور که در این شکل نشان داده شده است ،در این میدان ،پس از عهور جریان هوا از دهانه داخل شدن
در ورودی هوا و عهور از گلوگاه با افزایش سطح مقطع در طو  ،عدد ماخ میانگین هر مقطع شروع به کاهش میکند در نتیجهی
این کاهش ،عدد ماخ فشار استاتیکی مقاطع در طو افزایش مییابد همانگونه که در این شکل مشاهده میگردد کاهش مقدار
عدد ماخ در هر مقطع بصورت یکنواختی صورت نمیگیرد ،بطوریکه در نیمهی باهیی هر مقطع ،عدد ماخ کاهش شدیدتری دارد
این امر بیانگر کاهش در فشار سکون در نیمهی باهیی در هر مقطع است بعهارتی بعلت جدایش جریان در ناهیهی بعد از شوک
عمودی در گلوگاه و بدنها آن ایجاد جریان مغشوش و گردابهای ناهیهی قابل توجهی ،که به رنگ تیرهتر در هر مقطع نشان داده

-Super Elliptical
8
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شده است ،دچار افت زیاد در عدد ماخ و در نتیجه فشار کل می گردد از شکل م کور آشکار است که با افزایش طو ورودی تا
انتها ،این ناهیهی جریان مغشوش و گردابهای رشد عرضی (شعاعی) دارد

شکل  :9نمودار نسهت فشار کل به فشار کل جریان آزاد در سطح خروجی

شکل  :51کانتور عدد ماخ هاصل از شهیه سازی سه بعدی جریان در مقاطع مختلف
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 نتیجهگیری-4
 یک ورودی هوای مافوق صوت تراکم خارجی با سطح تراکمی از نوع رمپ دو بعدی که از دو سطح رمپ،در پژوهش هاضر
 تحلیل و بررسی قرار، درجه جهت افزایش فشار در ناهیه تراکمی استفاده میکند مورد شهیهسازی51  و7 تراکمی با زاویههای
 انجام شد و نتایج با یکدیگر مقایسه گردید نتایج نشان2 گرفت این شهیهسازی در دو هالت دو بعدی و سه بعدی در عدد ماخ
Standard k-ε  در تحلیل ورودی هوای مافوق صوت تراکم خارجی استفاده از شهکه بندی سازمان یافته و مد آشفتگی،دادند
دارای دقت قابل قهولی میبا شد همچنین م شاهده شد که نتایج ها صل از مدل سازی دو بعدی ن سهت به دادههای تجربی دارای
اختالف زیادی میبا شد که این امر نا شی از عدم توانایی شهیه سازی دو بعدی در تخمین پدیده هایی مانند جدایش جریان در
 افزایش ن سهت تداخل شوک با، بدنها آن جریان مغ شوش و گردابهای ایجاد شده،موقعیت پس از مو ضربهای همهدا شکل
هیه مرزی و جریان تا انتهای ورودی هوا و همچنین سه بعدی بودن ماهیت کلیه این اتفاقات می با شد نتایج ها صل از شهیه
سازی سه بعدی انجام شده در این مطالعهی ن شان داد که پدیده های سه بعدی گفته شده تا هد زیادی فیزیک جریان در
ورودی هوای مافوق صوت مؤثر بوده و شهیه سازی سه بعدی ن سهت به شهیه سازی دو بعدی جواب دقیقتری و رفتار واقعیتری
جهت تحلیل فیزیک جریان در ورودی هوا بدست میدهد
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