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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران
1393اسفند14تا 12تهران،سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره، 

1

Aero2015P443

بررسی تجربی اثرات ناشی از تغییرات زاویه عرضی تزریق جت در جریان آزاد مادون صوت
3،2، محمد حججی نجف آبادي1مسلم احمدي

دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد 1
استادیار دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد 2

بنیاد توسعه فناوري هوافضا3

با تحت زوایاي عرضیاین تحقیق اثرات اختالط جریان جتدر –چکیده
یک راستااین در . مورد بررسی قرار گرفته استبصورت تجربی آزادجریان

آزادمختلف عرضی از یک صفحه تخت به درون جریان زوایايجت تحت 
بدین منظور براي انجام این آزمایش از یک تونل باد کم . تزریق شده است

سرعت جهت ایجاد جریان آزاد، یک صفحه تخت جهت تزریق جت و یک 
در هااین آزمایش. مانومتر جهت محاسبه تغییرات فشار استفاده شده است 

نتایج . انجام شده است5/2درجه با نسبت سرعت 90و 75، 60زوایاي 
کاسته جت بر جریان آزاداثرات ،دهد که با کاهش زاویه تزریقنشان می

در کاهش زاویه تزریق جت موجب گسترش جریانهمچنین، . شودمی
.شده استي تختپهناي صفحه

.زاویه تزریق- آزادجریان - جریان جت:واژه هاي کلیدي

مقدمه 
اي، خنک کاري الیهبررسی و مطالعه تزریق جت در جریان آزاد در زمینه 

کنترل و هدایت، اختالط جریان و موارد دیگر همواره موضوعی جذاب براي 
سال است که 50بیش از در همین راستا . محققین این زمینه بوده است

محققان به طور گسترده به صورت آزمایشگاهی، تحلیلی و در قرن حاضر 
[1].پردازندمیاین جریان پیچیده مطالعه بههاي عددي با شبیه سازي

هاي مختلفی از جمله بررسی جریان ها در زمینهاین مطالعات و بررسی
دیگر انجام شده اهدافآشفته، کاهش نیروي پسا، انتقال حرارت، اختالط و 

[2].است

هاي مختلف صنعتی و مسائل زیست محیطی متفاوتی وجود سیستم
کنترل ،شود از قبیلمیهاي متقاطع دیده دارد که در آن اختالط جریان

هاي توربین گازي، تداخل باد اي در پرهخنک کاري الیه،جریان الیه مرزي
هاي خنک کننده، جریان گازهاي خروجی به با گازهاي خروجی از برج

هنگامی به طور کلی . هادرون اتمسفر در هواپیماهاي عمود پرواز و راکت
اي هاي فیزیکی پیچیدهشود پدیدهمیآزادجریان جت وارد جریان که

توان میهابراي اشاره به این پدیده. دهدیدرپایین دست جریان روي م
هاي مارپیچ، جریانهاي برگشتی،جریان،مواردي را برشمرد از جمله

هاي نعل گردابههاي مختلفی چوناي، گردابههاي برشی چند الیهجریان
به وجود آمدن هر ، که شدتهاي خالف گردجفت گردابهواسبی شکل

.)1(شکلکدام به عوامل متعددي بستگی دارد
توان به مواردي از هاي تاثیر گذار تزریق جت در جریان آزاد میاز پارامتر

مله، نسبت چگالی جت به جریان آزاد، نسبت سرعت، نسبت دبی جرمی، ج
و هندسه سطح مقطع )زاویه طولیزاویه عرضی و (زاویه تزریق جت

بر نفوذ جریان جت اي هر یک از عوامل مذکور تاثیر ویژه. شاره کردنازل ا

هاي میدان جریان و در سیال آزاد، میزان اختالط جت و جریان، ساختار
.گذارندها میدیگر پدیده

پیشینه تحقیق
و شکل قیتزرهیاثرات زاویبررسپژوهشی را با عنوان ]3[یاو و همکاران

آنها . انجام دادندآزادانیجت و جرنییپانولدزیجت در عدد ریخروج
سپس براي ،ابتدا یک جت مربع عمود را به درون جریان آزاد تخلیه کردند

انجام α=60و α=30هاي تخلیه جت را تحت زاویه،فهم بهتر اثرات زاویه
از ،براي مشخص شدن اثرات سطح مقطع خروجی جت،همچنین. دادند

درجه α=90اي و یک جت بیضی شکل نیز تحت زاویه یک جت دایره
استفاده کردند و به این نتایج 5/2آنها از نسبت سرعت . استفاده کردند

هاي ها سازش مناسبی با یافتهساختار گردابه،رسیدند که براي جت مربعی
دهد که عمق نفوذ در جت ها نشان میی دارد و همچنین بیشتر یافتهقبل

کاهش زاویه جت تاثیر قابل توجهی بر عدم تاثیر جت . طبیعی بیشتر است
اي و غیر براي هر دو حالت سطح مقطع دایره. گذاردبر جریان عرضی می

اي پهنه جریان در کنار خروجی جت دامنه بزرگی دارد و در میان سه دایره
.جت بیضی شکل پهناي بیشتري دارد،جت مورد بحث

طی پژوهشی با عنوان بررسی فعل و انفعال میان تزریق جت مایل به 
آنها . ]4[درون جریان آزاد با تولید گردابه توسط زامان و همکاران انجام شد

،هدف. درجه را به درون جریان آزاد انتشار دادندα=20یک جت با زاویه 
قطر ،هاي مختلف تولید گردابهات میدان جریان براي حالتمشاهده جزئی

ها و ضخامت الیه مرزي بوده است و به این نتیجه رسیدند که تولید روزنه
ها بیشترین تاثیر را بر نگهداري جت به صورت جریان پیوسته بر گردابه

تزریق جت اثرات] 5[کیکرت و همکارانهمچنین، .روي دیواره را دارد
طی یک تحقیق . دادندمورد بررسی قراررون جریان آزاد رامایل به د

هاي مختلف به درون جریان آزاد تزریق آزمایشگاهی یک جت تحت زاویه
هاي بزرگتر از که در زاویه تخلیهدهدنتایج بدست آمده نشان می.شد
40=αجت به صورت یک توده در ناحیه پس از تزریق گسترش ،درجه
درجه اثرات حرکت α=20هاي کمتر از زاویه تخلیهدرهمچنین، . یابدمی

تداخل یک جت در ] 6[کاموسی و همکاران. باشدمیجت کامال آشکار 
جریان . جریان آزاد را در رینولدز بسیار پایین مورد بررسی قرار دادند

. گردابه اطراف نازل و خط مرکزي جت در این پژوهش بررسی شده است
دهد که در هاي مختلف نشان میسبت سرعتنتایج بدست آمده به ازاي ن

.کنندخط مرکزي جت را احاطه میهادنباله،نسبت سرعت پایین
شبه جت و شبه دنباله پدید يهاگردابههمچنین در نسبت سرعت باال

توان به هاي متفاوت را میبه طور کلی این رفتار، در نسبت سرعت. آیندمی
ثباتی جت نقشی اساسی در بیعدد رینولدز جت نسبت داد، رینولدز

.ها تاثیرگذار استکند و در به وجود آمدن گردابهجریان ایفا می
mmx1367@gmail.com، 09188873509دانشجوي کارشناسی ارشد، -1
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جریاناختالطبررسی چگونگی به منظور بر جریان آزاداثرات تزریق جت 
در این پژوهش به اثرات ]. 7[انجام شده استتوسط ساندراراج و همکاران 

درجه پرداخته α=120وα=90وα=60و α=45هاي تزریق تحت زاویه
آنها به این نتیجه رسیدند که فروپاشی خط مرکزي جت در . شده است

α=90و در زاویه بیشتر از D15درجه برابر است با α=90زاویه کمتر از 
سرعت =d51Sدر . D20درجه به دلیل جریان آشفته جت برابر است با 

ماند و افزایش ییابد و جریان یکنواخت باقی مخط مرکزي جت افزایش می
نفوذ جت در رینولدز باال سبب بهبود میزان ترکیب جت و جریان آزاد 

. شود و این امر با افزایش افت فشار همراه استمی

یشگاهیآزماماتیو تنظزاتیتجه
فاده قرار گرفته است یک تونل باد تونل بادي که در این پژوهش مورد است

محفظه آزمون تونل باد دراي ابعاد . باشدکم سرعت مکنده میباز 
به منظور بررسی تغییرات . باشدیم

. میدان جریان مذکور از یک دستگاه ریک شانزده شاخه استفاده شده است
مکانیزم تغییر زاویه در زیر صفحه تخت نصب شده است و تزریق جت از 

تغییرات . گیردانجام میmm15نازلی با سطح مقطع دایره شکل و قطر
شاخه اندازه 30ي یک دستگاه مانومتر هاي مورد بحث به وسیلهپارامتر

ور چیدمان آزمایشگاهی مورد بررسی را بط) 2(شکل. گیري شده است
نیز تنظیمات آزمایشگاهی ارائه شده ) 1(در جدول. دهدشماتیک نشان می

.است

.تنظیمات آزمایشگاهی-1جدول 
RVj(m/s)βD(mm)عنوان

12/550آزمایش
9015

22/550آزمایش 
7515

32/550آزمایش 
6015

نتایج و بحث
در تحقیق حاضر تزریق جت سیال در جریان آزاد مادون صوت تحت زاویه 

میدان جریان مذکور به ،همچنین. مورد بررسی قرار گرفته استعرضی 
R=2/5در سه مقطع برشی و هاي ضریب فشار کل ي کانتوروسیله

.مورد بررسی قرار گرفته است
به منظور بررسی صحت نتایج بدست آمده، تحقیق حاضر با نتایج مرجع 

ي یک در این پژوهش توزیع فشار ناشی از تخلیه.مقایسه شده است]8[
.ي تخت مورد بررسی قرار گرفته استروي صفحهبر دایره شکل جت

.دهدهاي مورد بحث را نشان میمشخصات آزمایش) 2(جدول 
راستاي در ي تخت در نزدیک نازل و توزیع فشار سطحی بر روي صفحه

در پایین دست جریان . داده شده استنشان )3(در شکلخط مرکزي جت 
ضریب فشار با تقریب بسیار با افزایش فاصله از نازل تزریق جت مقدار 

همچنین در باال دست جریان . مناسبی با نتایج بدست آمده مطابقت دارد
بخش این مقایسه حاکی از نتایج رضایت .شدنیز رفتاري مشابه دیده می
.باشدضریب فشار بدست آمده می

1 جتخط مرکزی 

.مقایسه خصوصیات جریان-2جدول 
N.Oسولیرپژوهش حاضر

صفحه تخت
محفظه آزمون

هاي بررسی توزیع ضریب فشار کل در میدان جریان تحت زاویه
.مختلف
و α=90که میدان جریان ناشی از تزریق جت تحت زاویه ) 4(در شکل

90=β را در مقطع برشیX/D=-4دهد این نکته به خوبی قابل ن مینشا
قرار Z/D=1و Y/D=0مشاهده است که بیشترین ضریب فشار کل در 

با حرکت در عرض صفحه و راستاي قائم، این مقدار رو به کاهش . دارد
X/D=-12و X/D=-8که مقاطع برشی ) 6(و) 5(هاي در شکل. باشدمی

مشاهده است که وسعت میدان جریان به شدت در دهد قابلرا نشان می
. سوسی داشته استضریب فشار کل کاهش محاماباشد حال گسترش می

.مکان خود را در همان مختصات حفظ نموده استاما
و تحت زاویه R=2/5میدان جریان ناشی از تزریق جت در ) 7(شکل

90=α 75و=β در مقطع برشیX/D=-4وجود اثرات . دهدرا نشان می
بیشترین . باشدمیZ/D=2/5قابل مشاهده در این میدان جریان تا فاصله 

وجود . باشدمیZ/D=1/9و Y/D=2/1مقدار ضریب فشار کل در 
توان دلیل را میY/D=2/1بیشترین مقدار ضریب فشار کل در محدوده 

مقاطع )9(و) 8(هاي لدر شک. بر جریان آزاد دانستβخوبی بر تاثیر زاویه 
ها به در این شکل. نشان داده شده استX/D=-12و X/D=-8برشی 

صورت کامال واضح مشخص است که ضریب فشار کل میدان جریان در 
.رش هستندهاي دنباله در حال گستباشد ولی گردابهحال کاهش می

،R=2/5در میدان جریان در β=60وα=90ثرات تزریق جت تحت زاویها
که) 10(شکلدر. باشدقابل مشاهده می) 12(و)11(و)10(هايدر شکل

=4X/Dمقطعتغییرات فشار کل در شود مشاهده میدهد،را نشان می-
با . به وجود آمده استY/D= 2مقطعکه بیشترین ضریب فشار در 

، ضریب فشار رو به کاهش است نازلحرکت جریان به سمت پایین دست
خود را با مرکز جت حفظ 2Dاما محدوده پرفشار تغییري نکرده و فاصله 

مقدار )12(و)11(و)10(هايبا توجه به شکل). 12(شکلنموده است 
با حرکت به سمت پایین دست . باشدضریب فشار در حال کاهش می

یابد با تزریق جت، وسعت جریان افزایش میجریان و افزایش فاصله از نازل
.این وجود مقدار ضریب فشار کل درحال کاهش است

شود که اثرات تزریق جت مشاهده می) 7(و شکل) 4(در مقایسه شکل
مقایسه این . به خوبی خود را نمایان کرده استβ=90و α=90در زاویه 

و α=90دهد که اختالط با شدت بیشتري  در زاویه ها نشان میشکل
90=βتوان می) 9(و ) 4(همچنین در مقایسه شکل. صورت گرفته است

تر بصورت کاملβ=90و α=90که باز هم اختالط در زاویه نمود مشاهده 
توان مشاهده کرد که می) 9(و ) 7(شکلدر آخر از مقایسه و . باشدمی

.باشدتر میمناسبβ=75و α=90اختالط در 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


3

نتیجه گیري
آزادبا جریانتحت زوایاي عرضیاین تحقیق اثرات اختالط جریان جتدر 

یک جت تحت راستااین در . مورد بررسی قرار گرفته استبصورت تجربی 
تزریق شده آزادمختلف عرضی از یک صفحه تخت به درون جریان زوایاي

نسبت سرعت دردرجه 90و 75، 60زوایاي تحتهااین آزمایش.است
دهد که با حرکت به سمت پایین نتایج نشان می.انجام شده است5/2

کند و این مقدار در زاویه دست نازل، اختالط شدت بیشتري پیدا می
βهمچنین، . دهدهاي بیشتر خود را به خوبی در میدان جریان نشان می

تر شدت پیدا کرده و از مقدار هاي پایینX/Dگسترش میدان جریان در 
. شودضریب فشار کل به صورت کامال محسوسی کاسته می
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ها و نمودارهاشکل

میدان جریان ناشی از تزریق جت-1شکل 

.شماتیک صفحه تخت-2شکل 

X/D

C
p

-4 -2 0 2
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0

0.5

Present Study
Soullier (ONERA)
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