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 چکیده 

سانتيمتر پرداخته شده است. با توجه به شرايط 6/24با طولميليمتر در داخل لوله   65/6در اين مقاله به شبيه سازي حركت پرتابه با قطر 

براي مقايسه ي درصد تاثيرگذاري معادله ي گاز   نوبل در مساله ي حاضر استفاده شده است. -آبلمعادله ي حالت از فشار و دماي باال

قايسه شدند. براي  امتحان تاثيرات  مدل نوبل م–واقعي، شبيه سازي هايي با گاز ايده آل انجام شد و نتايج با نتايج گازواقعي آبل 

 –براي حل مساله ي برهم كنش پرتابه استفاده شد.  k-e توربوالنسيدر مساله از دوحالت  معادله ي غيرويسكوز و معادله ي   توربوالنسي

سرعت پرتابه سيال از معادالت شش درجه آزادي  استفاده شد كه به صورت كوپل شده با معادالت مومنتم، پيوستگي و انرژي حل شدند.  

ماند پرتابه داخل  خوبي مشاهده گرديد. همچنين زمان مقايسه و تطابق  Quick Loadبه دست آمده از شبيه سازي با نتايج نرم افزاري 

درصد نسبت به حالت تجربي براي حالت شبيه سازي با  56/2و   3/ 51و  56/5از شبيه سازي داراي خطاي به ترتيب  لوله به دست آمده

 و معادله ي گاز ايده آل بود. k-eنوبل، گاز ايده آل با معادله ي اغتشاشي  -گاز آبل

 کلید واژه

 ، ديناميك مش، گاز ايده آل، انرژي CFDپرتابه، 

 

 مقدمه -9

تي و حرارتي پديده هاي مكانيك سياالداراي اهميت است كه با  مدلسازي شبيه سازي بالستيك داخلي سالح از اين نظر 

و داده هاي تجربي در حين حركت پرتابه در داخل لوله ي سالح و اعتبارسنجي آنها با نرم افزارهاي رايج بالستيك داخلي 

، مي توان از ا دستيابي بر مدل كامپيوتري دقيقبطراحي سالح هاي آينده دست يافت. دسترس، به پيشرفت هايي در زمينه ي 

آن به عنوان آزمايشگاه مجازي استفاده نمود و تاثير پارامترهاي مختلف را بر عملكرد مهندسي سالح امتحان و نمونه ي بهينه 

توسط  5فتهوئنت با قابليت هاي كدهاي توسعه يافل –انسيسنرم افزار و توليد كرد. دل به وجود آورده سازي شده  را در م

                                                           
5 UDF 
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م هاي مختلف انتقال حرارت، جرم و سياالت در چيدمان هاي يت در هندسه و امكان بررسي مكانيزكاربر، بدون محدود

 مختلفي از قطعات سالح، به عنوان يكي از بهترين گزينه ها در اين مورد مطرح است.

تي ديدگاه هاي متفاوت مش ديناميك و سالح از جنبه ي ديناميك سياالت محاسبادر شبيه سازي حركت پرتابه در داخل 

الگرانژين موجود است. در ديدگاه مش متحرک كه در مقاله ي حاضر نيز به آن پرداخته مي شود، دامنه ي  -اولرينديدگاه 

دان جريان حين به شبيه سازي مي 4153درسال  و همكاران 5ويلوشاي  مي كند . حل مساله با زمان با حركت پرتابه تغيير

با  و حل معادالت اغتشاشبراي شبيه سازي سيگنال هاي صوت  4، حل معادالت صوتحركت پرتابه با تكنيك ديناميك مش

، تغييرات  پرداختند. نتايج شبيه سازي آنها براي كاهش آسيب هاي شنيداري شوک محوريبا شرايط مرزي تقارن   LESروش 

. [1]ت حجم محدود لوله ي سالح مورد استفاده قرار گرفدر تعداد و حجم موانع با تغييرات شكل، در فركانس و كاهش نويز 

فازي در يك سل كه حالت  در داخل سالح با ديدگاه ذرات چند پرتابهبه شبيه سازي حركت  4153در سال   3 گان سانگ

-كنش جامد براي يافتن برهمطوالني به دليل زمان محاسبات  .، پرداختند2مي باشدژين الگران-گاه اولريندتصحيح شده ي دي

مده آگازهاي به دست  و ديدگاه اولرين براي شبيه سازي هوا، در اين شبيه سازي استفاده شد.گاز، از اين ديدگاه تصحيح شده 

رفته است. فاز گازي غيرويسكوز در نظرگرفته شد در  براي شبيه سازي ذرات باروت جامد به كار الگرانژيناز احتراق و ديدگاه 

اين ديدگاه براي بررسي  ذرات باروت همراه با ضريب تخلخل مربوطه در محاسبات وارد شده است.از  حاليكه فاز جامد متشكل

و بين  .[2]ضريب تخلخل افزايش سرعت دهانه گزارش شدرفت و با كاهش  تاثير ضريب تخلخل در سرعت دهانه به كار

ي اين منظور از شبيه سازي توليد نويز در بالستيك داخلي و مياني پرداختند. برا  به بررسي  4111در سال  6  همكاران

بررسي امواج انفجاري، حركت هاي اولرين با تقارن محوري استفاده شد. نتايج شبيه سازي شامل  -ديدگاه اولريندوبعدي 

نه تنها ن داد كه روش هاي آئرو آكوستيكي كنش آنها بود. نتايج تحقيق آنها نشا جت، گردابه ها و توليد نويز حاصل از برهم

يشروي پتوليد و  مطالعه ي فيزيك مساله و جزئيات ، بلكه روشي برايبراي ديناميك امواج انفجاري است يك روش مطمئن

به  شبيه  4153و همكاران در سال  5 يو .[3]يچيده ي حركت سيال در لوله ي سالح مي باشدپدر ساختار مده آ دنويز به وجو

در شبيه سازي ها تطابق خوب سرعت و فشار بيشينه با نتايج تجربي  پرداختند.  در سه بعد سازي سالح با لوله ي چرخان

. الگوي [4]استفاده شداستاندارد، براي حركت پرتابه از مش متحرک  k-eاز معادالت  توربوالنسيبراي مدلسازي  گزارش شد.

به بررسي  4152در سال  1و همكاراندنگ  در دهانه داراي تقارن محوري و حركت پرتابه به صورت افقي گزارش شد.جريان 

 .[5]حين عبور از لوله پرداختند و نيروهاي تنشي را حين حركت داخل لوله بررسي كردند پرتابهتغيير شكل 

كند به عنوان ه رفتار پرتابه را در داخل لوله برآوردجامعيت مدلي كه بتواند يشين گزارش شد، پهمانطور كه در تحقيقات 

تاثيرات مدل گاز  شد.پرداخته  لوله  مي شد. بنابراين در اين تحقيق به بررسي حركت پرتابه در داخل محسوبتحقيقاتي  ءخال

ز نيز در شبيه و همچنين مدل جريان غيرويسكو توربوالنسي. همچنين تاثير مدل ل و واقعي مورد بررسي  قرار گرفتايده آ

                                                                                                                                                                                     
 
1 Shi-Wei Lo 
2 Fowcs Williams and Hawkins (FWH( 
3 Gun Sung 
4 MP-PIC 
6 J. Bin 
5 W.Yu 
1 S.Deng 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  FD2015ها دهمین کنفرانس دینامیک شارهشانز

 9314 آبان 62-62، کرمانشاه، دانشگاه رازی

 

3  

 

مورد و داده هاي تجربي  Quick Loadسازي ها مورد ارزيابي قرار گرفته و نتايج حل مساله با نتايج نرم افزار بالستيك داخلي 

 ارزيابي قرار گرفت و تطابق خوبي مشاهده گرديد.

 معادالت حاکم -6

نجام مي شود. اما در حالت مش متحرک فقط حركت سيال با معادالت مربوط به آن ادر حالت شبيه سازي هاي معمولي، 

براي حل معادالت از حلگر بر مبناي  .ان حركت مش هم وارد مساله مي شودمتغير ديگري به عنو، عالوه بر اين معادالت

، سيستم كوپل شده معادالت )معادالت پيوستگي، مومنتوم،  based-densityدر روش حل  استفاده شده است. 5دانسيته

براي حل تحقيق، در اين  .حل شود coupled-implicit يا فرموالسيون  coupled-explicitاستفاده از فرموالسيونانرژي با 

 :[6]به شرح زير است پرتابهمساله  از حل معادالت بر مبناي ضمني استفاده شده است. معادالت حاكم بر حركت سيال و 

 معادالت حاکم بر حرکت سیال -6-9

 پيوستگيي معادله

(5) ∂ρ

∂𝑡
+ ∇. (𝜌�⃗� ) = 0 

 معادله ي مومنتم

(4) ∂ρ�⃗� 

∂𝑡
+ ∇. (𝜌�⃗� �⃗� ) = −∇𝑝 + ∇. (𝜏̿) + 𝜌𝑔  

زيرا معادالت دانسيته ي مورد استفاده معادله ي گاز  .نرژي نيز حل مي شودذكر شده در باال معادله ي ا معادالتعالوه بر 

 نوبل بودند. -ايده آل  و معادالت آبل

 معادله ي انرژي

(3)  

  

از    τ̿effام و اغتشاشي فاز سيال مي باشدو كيبي  جريان آرضريب هدايت تر ، ضريب هدايت موثر،keffكه در معادله ي باال، 

 رابطه ي زير به دست مي آيد.

(2)  

، انرژي به دست آمده از واكنش شيميايي مي باشد كه در تحقيق hS، فالكس نفوذ مي باشد. و ترم (3)، در معادله ي  jJ ترم

 حاضر وجود ندارد.

                                                           
5 Density Based Solver 
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 نوبل و خصوصیات مربوطه  –آبل  معادله ی حالت گاز مشخصات  -6-6

نوبل به صورت كد  –واقعي آبل  مشخصات گاز .نوبل استفاده شده است -واقعي آبلبراي حل مساله از معادله ي حالت گاز 

UDF .به نرم افزار فلوئنت اضافه شدند [Zucrow & Hoffman, 1976]  

(6) 𝑃(𝑉 − 𝑏) = 𝑅𝑇 

(5) 𝑏 =
𝑅𝑇𝑐𝑟𝑖𝑡

8𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡

 

 بر اين اساس خصوصيات گاز به صورت زير تغيير يافت: قرار داده شده است. 0.001265برابر   b مقدار ( 5) يدر معادله 

 كوزيته معادله ي ويس 

(1) 
𝜇 = 𝜇𝑠𝑢𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑛𝑑 ∗ (

𝑇

𝑇𝑠𝑢𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑛𝑑

)
1.5

∗
(𝑇𝑠𝑢𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑛𝑑 + 𝑆𝑠𝑢𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑛𝑑)

𝑇 + 𝑆𝑠𝑢𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑛𝑑

 

 

𝜇𝑠𝑢𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑛𝑑   ثوابت معادله ي باال عبارتند از = 1.7894𝑒 − 05; ،𝑇𝑠𝑢𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑛𝑑 = 𝑆𝑠𝑢𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑛𝑑و   273.11 = 110.56 

 ي ظرفيت حرارتي  معادله

 T<=1000براي 

(6) 𝑐𝑝0 = 1048.71 + 𝑇(−0.383871 + 𝑇(0.945559 ∗ 10−3

+ T(−0.548647 ∗ 10−6 + T ∗ (0.0790677e ∗ 10−9))) 

 T>1000براي 

(9) 𝑐𝑝0 = 873.949 + 𝑇(0.384069

+ 𝑇(−0.140147 ∗ 10−3 + 𝑇(−1.63649 ∗ 10−12 + 𝑇 − 1.63649 ∗ 10−12))) 
   

، معادله ي ضريب هدايت حرارتي به صورت زير نوشته  (9)و  (6) ظرفيت حرارتي و ويسكوزيته از آوردنبعد از به دست 

 مي شود:

(51) 𝑘 = (𝑐𝑝 + 1.25 ∗ 𝑅) ∗ 𝜇 

 ، آنتالپي گاز ايده آل و سپس آنتالپي گاز واقعي به دست مي آيد. با به دست آمدن ظرفيت حرارتي

 

 حلگر شش درجه ی آزادی() معادالت حاکم بر حرکت پرتابه -6-3

 مش متحرک در معادالت به صورت زير است:نحوه ي تاثير  ،به كارگيري مش متحرک در حركت پرتابهتوجه با  با

(55) 𝑑

𝑑𝑡
∫𝜌𝛷𝑑 𝑉 + ∫𝜌𝛷(�⃗� − �⃗� 𝑔). 𝑑𝐴 = ∫Г𝛻𝛷. 𝑑𝐴 + ∫𝑆𝛷𝑑𝑉 

 

با  شود. حل ميبراي هريك از اسكالرهايي كه در مساله به كارگرفته مي شود، اعم از سرعت، دما و فشار، معادله ي باال

-، ميسته به برهم كنش سيال و جامد استدر طول حل مساله متغير است و وابدر معادله ي باال  guتوجه به اينكه مقدار 
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قرار داده شود. بنابراين از معادله ي زير  (55) معادله نت محاسبه و درئشش درجه ي آزادي فلو 5حلگربايست از طريق 

 محاسبه مي شود:

(54) v⃗ ̇G =
1

m
∑f G 

بعد از  باشد. مينيروي وارد بر جامد  بردار نيروي ناشي از f Gجرم و  mحركت انتقالي مركز ثقل،  v⃗ ̇G در معادله ي باال،

در  هاي انتقاليشوند. سرعتگيري عددي محاسبه ميها با انتگرالمحاسبه شدند، سرعت (54) معادله شتاب انتقالي ازاينكه 

 .[6]دمحاسبات مش ديناميك، به منظور آپديت كردن موقعيت جسم صلب استفاده مي شو

 شرایط مرزی و هندسه ی حاکم بر حل مساله  -3

نشان داده شده است. همانطور كه مشاهده مي شود، هندسه متشكل از لوله،  5 شكلهندسه ي  حاكم بر حل مساله در 

وابسته  موقعيت پرتابه ،حين حل مساله در طول لوله ي افقيمي باشد.  بيرون لولهدر خروجي اوليه ي پرتابه و فضاي  موقعيت

براي بررسي دقيق تر دامنه ي  محاسباتي برسد. تا به انتهاي مسير افقي در دامنه ي تغيير مي كند پرتابهبه سرعت حركت 

نظرگرفته مي شود و  ديواره در پرتابهنشان داده شده است. اطراف  5 شكل B محاسباتي، ناحيه ي مربوط به پرتابه در قسمت

مشاهده مي شود، دامنه ي  Cقسمت  5 شكلهمانطور كه در  در داخل نرم افزار فلوئنت به صورت جسم صلب فرض مي شود

محل توليد مش ها سمت چپ دامنه ي به دامنه ي اصلي لوله، مربوط مي شود  4سطح مشترکبيرون از لوله، توسط 

 ي حذف مش  انتهاي مسير افقي تعريف شده است. )ناحيه ي كوالس( و ناحيه محاسباتي

 حل مساله و شرایط اولیه  -4

، معادله ي حالت گاز واقعي با مشخصات دانسيته، ويسكوزيته، ظرفيت حرارتي و ... به صورت كد كاربر مسالهبراي حل 

UDF مي شد در نرم افزار فلوئنت  در نرم افزار فلوئنت تعريف شدند و همراه با كد شش درجه ي آزادي كه شامل جرم پرتابه

كامپايل شدند. براي به دست آوردن ارتفاع بهينه ي مش ها از كوچكترين اندازه ي مش استفاده گرديد كه در مساله ي حاضر 

سانتيمتر 56، موقعيت اوليه ي پرتابه حدود ميليمتر تعريف شده است. به منظور كاهش زمان محاسباتي 5مقدار آن برابر 

 Quick  نرم افزارمحاسباتي( فرض شده است. براي اين منظور شرايط اوليه ي حل مساله از )ابتداي دامنه ي  سجلوتر از كوال

Load جدولشمايي از شرايط اوليه ي مساله بر طبق داده هاي  در نظر گرفته شده است. دامنه ي محاسباتي و دربه دست آمد 

 گرم درنظرگرفته شده است. 56/3برابر  اوليه ي پرتابه نشان داده شده است. مقدار جرم 4 شكلدر  5

                                                           
5 Solver 

4 Interface 
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 (A) 

 

(B)                                                                                        (C) 

( ناحيه ي مربوط B( دامنه ي محاسباتي با قسمت هاي مربوطه A : شماتيك دامنه ي محاسباتي و شرايط مرزي به كارگرفته شده5 شكل

 ( ناحيه ي خروجي لوله Cبه پرتابه

 روش تجربی -4-9

به دست آمده از شبيه سازي با نتايج تجربي  پرتابه، از مقايسه ي سرعت دهانه ي  ي اعتبارسنجي مساله به روش تجربيبرا

، مشاهده مي شود، براي اين منظور از دو  پرده ي  3 شكلدر همان هندسه ي شبيه سازي شده استفاده شد.  همانطور كه در 

از هم قرار گرفته اند. با استفاده از سنسورهاي حساس به نور، زمان عبور متري 5نور استفاده  شد كه در فاصله ي  حساس به

. براي اندازه گيري مدت زمان ماند شدپرتابه از هركدام از پرده ها ثبت و با توجه به فاصله ي مكاني آنها سرعت پرتابه محاسبه 

حساس به ضربه در ابتداي لوله و از سنسور حساس به نور در انتهاي لوله استفاده و مدت زمان  نسورساز  5 در داخل لوله پرتابه

 زمان پرتابه داخل لوله به اين طريق محاسبه شد.

 

 بالستيك داخليا استفاده از نرم افزار طراحي بي درنظرگرفته شده براي حل مساله  شرايط اوليه :5 جدول

 Distance 
(cm) 

temperature  
(k) 

Pressure 
(atm) 

Velocity 
(m/sec) 

1 0-2.9294 2446.966667 3493.246667 315.2601667 

                                                           
5 Barrel time 
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2 2.9294-3.96566 2353.75 3371.142857 374.5852857 

3 3.96566-4.99042 2268.7 3174.14 431.2188333 

4 4.99042-5.93488 2204.61 2978.63 476.2012 

5 5.93488-6.95642 2152.85 2794.716 514.4934 

6 6.95642-7.82584 2111.05 2632.195 546.89825 

7 7.82584-8.97387 2073.63 2476.552 577.3128 

8 8.97387-9.93847 2039.775 2329.13 605.971 

9 9.93847-10.9417 2012.6 2206.35 629.97075 

10 10.9417-11.9816 1987.825 2091.405 652.696 

11 11.9816-12.7844 1967.816667 1996.94 671.6213333 

12 12.7844-13.8837 1949.35 1908.3025 689.64875 

13 13.8837-14.73 1932.083333 1824.776667 706.909 

14 14.73-15.3023 1920.5 1768.255 718.7715 

 

 

( Cسرعت اوليهB)كل دامنه ي محاسباتي با شرايط اوليه سرعت    ( Aشماتيك شرايط اوليه ي درنظرگرفته شده در مساله  :4 شكل

 ( دماي اوليهDفشاراوليه 

 

 شماتيك دستگاه به كارگرفته براي تست سرعت :3 شكل

 B 

D 

C 

A 
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 نتایج مساله -5

 اعتبارسنجی  -5-9

سانتيمتر جلوتر از موقعيت اوليه ي 56حدود  پرتابهآورده شده است. با توجه به اينكه  4 جدولپرتابه در  سازينتايج شبيه 

( Quick Load)از نتايج نرم افزار  ميلي ثانيه 62/1آن در نظرگرفته شده است، مدت زمان الزم براي طي اين مسافت برابر 

داخل لوله  پرتابهبراي  محاسبه ي زمان شبيه سازي مقدار زمان اوليه با زمان شبيه سازي جمع و زمان واقعي حركت  ت.اس

همانطور كه مالحظه مي شود، همخواني بسيار خوب بين نتايج  خالصه شده است. 4 جدولنتايج اعتبارسنجي در  محاسبه شد.

واقعي، گاز ايده آل و گاز  گازمدلسازي )نتايج شبيه سازي سرعت در هر سه حالت مشاهده مي شود.  CFDتجربي و مدلسازي 

همانطور كه آورده شده است.  2 شكلدر  Quick Loadو مقايسه ي آن با نتايج نرم افزار  (توربوالنسيايده آل با معادله ي 

مشاهده مي شود، همخواني بسيار خوب بين نتايج نرم افزاري و شبيه سازي حال حاضر وجود دارد. اما سرعت و زمان ماند 

آمده اند و اين به اين دليل است كه نيروهاي مقاومتي دست ببه ترتيب بيشتر از حالت تجربي و كمتر از حالت تجربي  پرتابه

 در نظر گرفته نشده اند و سبب انحرافات اندک در نتايج شده اند.  پرتابهخان لوله بر روي 

 مقايسه ي نتايج شبيه سازي با نتايج تجربي در شرايط خروج پرتابه از لوله  :4 جدول

 
residence time velocity 

ideal gas-inviscid 0.8337 991.03 

ideal gas-k-e 0.84357 978.81 

abel-nobel-inviscid 0.8472 957.068 

experimental data 0.858 931.012 
 

 

 

  Quick Loadنرم افزار حالت مختلف و مقايسه با نتايج در سه  پروفايل سرعت با زمان پرتابه حين حركت داخل لوله :2 شكل

 

 سرعت و فشار پرتابه جایی،نتایج جاب -5-6

نشان داده شده اند. همانطور كه مالحظه مي شود، افت فشار گاز ايده آل   6 شكلتغييرات فشار با زمان در روي پرتابه در 

به دليل در  ( بوجود مي آورد.2 شكل) ، بنابراين سرعت بيشتري را براي پرتابهدو مورد ديگر كمتر بودهدر پشت پرتابه از 
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نسبت به گاز  2 شكل، افت فشار اندكي بيشتر و البته سرعت كمتري را در  k-eنظرگرفتن تنش هاي ديواره در مدل اغتشاشي 

نظرگرفته شده بيشتر و البته سرعت كمتري را  نسبت  نوبل از دو حالت در –مي آورد. افت فشار گاز واقعي آبلايده آل بوجود 

 5 شكلنوبل در  –ابه جايي پرتابه در حالت گاز آبلهمچنين نمودار سرعت و ج آورده است. بوجود 2 شكل به دوحالت ديگر در

واني بسيار خوب همخ ناهمواري هاي ابتداي نمودار به دليل تاثيرات اعمالي شرايط اوليه بر مساله است. نشان داده شده است.

 .5]و[4و تحقيقات پيشين وجود داردبين نتايج مساله 

 

 5نمودار تغييرات فشار با زمان در روي پرتابه :6 شكل

 

 

 نوبل -آبلايده آل و گاز سرعت و جابه جايي پرتابه با زمان در حالت گازنمودار تغييرات مقايسه  :5 شكل

 کانتورهای سرعت   -5-3

تغييرات موقعيت حركت پرتابه با زمان نيز نشان داده شده است.  1 شكلكانتورهاي سرعت پرتابه در زمان هاي مختلف در 

بيشتر  ي پرتابهنزديكي ديواره ها درسيال حركت ديواره هاي جامد( سرعت به دليل حركت پرتابه ) .دراين شكل مشهود است

در طول حركت  ي سيالهمچنين به دليل كاهش فشار و دما با فاصله گرفتن از پرتابه سرعت سيال كمتر مي شود.و مي باشد 

خوبي بين تطابق  بيشتر مي شود.سيال سرعت ، شرفت پرتابهيپرعت تبديل مي شود و با حرارتي به سژي فشاري و پرتابه، انر

 .[4] اين كانتورها و تحقيقات پيشين وجود دارد

                                                           
5 Base pressure 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  FD2015ها دهمین کنفرانس دینامیک شارهشانز

 9314 آبان 62-62، کرمانشاه، دانشگاه رازی

 

1 0  

 

 
 

Time=0.75ms(B) 

  
Time=0.816ms(C) 

 
 

Time=0.836ms(D) 

 
 

 Time=0.84ms(E) 

  و موقعيت پرتابه در زمان هاي مختلف در داخل لولهرهاي سرعت كانتو :1 شكل
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 نتیجه گیری  -2

داخل لوله پرداخته شده است. شبيه سازي انجام شده، گاز تراكم پذير با  حركت پرتابه در در اين مقاله به شبيه سازي

، گاز غيرويسكوز و گاز با آل دو حالتحالت گاز ايده براي مدل ويسكوزيته در  نوبل بود. -معادله ي گاز ايده آل و گاز آبل

، معادله ي نوبل -بيه سازي با گاز آبلش التحاليكه در معادله ي حدر  گرفته شد. استاندارد در نظر k-eي اغتشاشي معادله 

، از حلگر شش ي تاثيرات فشار و سرعت بر روي آنو نحوه  پرتابهنظرگرفته شد. براي شبيه سازي حركت  حالت غيرويسكوز در

نشان داد. همچنين نتايج سرعت  Quick Loadخوب با نرم افزار ر ادرجه ي آزادي استفاده شد. نتايج شبيه سازي تطابق بسي

ابق با نتايج تجربي براي بهترين تطده با داده هاي تجربي مقايسه شد. لوله در سه حالت شبيه سازي شخروج از هنگام  پرتابه

درصد براي زمان  6/4و  4/5به ترتيب مقادير خطا براي گاز واقعي برابر  سكوز مشاهده گرديد.ينوبل با حالت غيرو –گاز آبل

بود. داليل خطاي بوجود آمده نيروهاي خان كشي بودند كه در مساله  خروج از لولهحين  تابهپرداخل لوله و سرعت  پرتابهماند 

داده هاي نتايج همخواني بهتري را با  k-e همچنين با فعال كردن معادله ي اغتشاشتاثير اندک داشته و لحاظ نشده بودند. 

 تجربي نسبت به معادله ي گاز ايده آل غيرويسكوز پيدا كرد.
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