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کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دانشجوي-1
mansour@aut.ac.ir، و عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه صـنعتی امیرکبیـر      دانشیار-2

)نویسنده مخاطب(

اياستوانهـحل عددي جریان محوري حول یک پرتابه مخروطی

2کامیار منصور،1غزل حسین زاده

هندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهرانمدانشکده 

چکیده 
تراز همي محورباپرتابهکیحولانیجراین مقاله بررسی عددي از هدف 
اي شکل و یک سر این پرتابه از یک بدنه استوانه.استآزادانیبا جر

در Lاي این پرتابه برابر طول قسمت استوانه. مخروطی تشکیل شده است
روند بررسی به این صورت . شودفرض میDنظر گرفته و قطر آن برابر 

و شکلتاثیر آن بر نحوهپرتابه، ) L/D(با تغییر نسبت ظرافت است که
رینولدز در عدد ن در لبه حمله و دنباله به وجود آمده جدایش جریا

و تاثیر این جدایش بر ضریب پسا در رینولدز ) بر پایه قطر(10000
به دلیل در دست نبودن نتایج مرجع براي . استشدهمطالعه 100000

اي نیز به طور اي، قسمت استوانهمقایسه نتایج حاصل براي مخروط استوانه
براي مدل کردن اغتشاش . و با مرجع مقایسه شده استجداگانه حل شده 

- با مطالعه نتایج حاصله می. بهره گرفته شده استkωSSTجریان از مدل 

هاي ظرافت باال با رشد الیه مرزي، جریان براي نسبتتوان فهمید که 
چسبد در حالی که در نسبت ظرافت هاي پایین، جریان همچنان دوباره می

این موضوع در شکل دنباله به وجود آمده و ضریب کهماند جدا باقی می
.پسا موثر است

- استوانه-جریان محوري -حل عددي -پرتابه :واژه هاي کلیدي
مخروط

مقدمه
ایو يالحظهاتاز اغتشاشییسطوح بااليمتالطم حاویبرشانیجر
،این نوع جریانن مجدیدو چسبيجداسازبررسی است و معکوسانیجر

برجدایشتوجه به اثرات مضر با. بسیاري در مسایل فنی داردهايکاربرد
انیجرهاي داخلی چه خارجی، جدایش ها، چه براي جریاندستگاهعملکرد
].1[استناخواستهدهیپدکیعمدتا 

با پهنصفحه تخت کیگذرنده ازانیدر جريمطالعات متعدد
که در ]3و 2[وجود دارددن مجدد پس از آن یو چسبجدایش لبه حمله

این دو مرجع اشاره شده، به جدایش الیه مرزي و دنباله جریان و تداخل 
هاي و مخروطولی توجه چندانی به استوانه.این دو پرداخته شده است

اند رافت مشخص که در طول جریان قرار گرفته شدهظبا نسبت اي استوانه
رن محوري کاربردهاي این در حالی است که اجسام متقا.نشده است

توان به پرتابه هاي این اجسام میاز جمله کاربرد. صنعتی فراوانی دارند
.ها اشاره کردمانند گلوله اسلحه و موشک

هایی که در زمینه جدایش جریان حول از جدید ترین بررسی
هاي انجام شده توسط هیگوچی ، می توان به کارها شده استاستوانه

)Higuchi ( اشاره کرد که به طور تجربی و با استفاده از تونل باد در مورد
].4[جدایش جریان حول استوانه مطالعاتی را به انجام رسانده است 

رافت راه حل مناسبی براي کنترل نیروي پسا و ظتغییر در نسبت 
له تولیدي در جریانات گذرنده از اجسام متقارن محوري و بهینه سازي دنبا

.استهاپدیده جدایش و به طور کاربردي، عملکرد پرتابه
هندسه پرتابه به صورت یک استوانه با نسبت ظرافت مشخص و 

با توجه به . شوددرجه مدل می30سري مخروطی شکل با زاویه راس
اینکه مرجعی براي مقایسه نتایج مخروط در بدون زاویه حمله در دست 

اي بدون سر مخروطی نیز حل و با کارهاي نبود، مسئله براي بدنه استوانه
.شودمقایسه می] 6و 5[هیگوچی 

در بررسی این مسئله ابتدا باید جریان را با استفاده از روابط ریاضی 
ترین معادالت حاکم بر جریان سیال که در آن از کلی. سازي نمودمدل
استوکسهاي ساده کننده اندکی استفاده شده است، معادالت ناویرـفرض

)Navier-Stokes(این معادالت غیر خطی، غیر یکتا، پیچیده و . باشندمی
تد افهاي مختلفی که در سیاالت اتفاق میو با اینکه جریانمشکل هستند

به سادگی به صورت تحلیلیحل آنهابه خوبی با آنها مدل می شود ولی
هاي تجربی و بنابراین از روشنبوده و تقریبا غیر ممکن است؛پذیر امکان

.شودحل این معادالت استفاده مییا عددي براي
ربی وقت گیر و پرهزینه جهاي تبا توجه به اینکه استفاده از روش

.صرفه خواهد بودبه مقرونش عددي راه حلیرواستفاده ازاست،
براي حل مسئله مطرح شده ابتدا الزم است که شبکه مناسبی با استفاده از 

هاي بعد شیوه حل مسئله و نحوه در بخش. یک نرم افزار کمکی تولید شود
بهو ضریب پساي جریانخطوطی شده و شکلفتولید شبکه مناسب معر

هاي با مقایسه این نتایج با داده.گردددست آمده درحاالت مختلف ارائه می
.یافتتوان به نتایج مفیدي دستتجربی موجود در مرجع می

بنديشبکه
- میدامنه بیرونیاول اینکه. تبه چند نکته توجه داشتولید شبکه باید در

دوم اینکه از نظر مقیاس و شکل با جسم همخوانی داشته باشد وبایست
بزرگ دامنه به اندازه کافی باید بهشودبررسی میجریان مغشوشاگر 

نکته سوم این است که .گردابه ها در نتایج حل دیده شودباشد که دنباله و
ریز باشد که اثر اصطکاك کافیشبکه در نزدیک سطح جسم باید به حد

.سطح که در محاسبه پسا مهم است، اعمال شود
در 3و 5/1شده براي پرتابه مخروطی با نسبت ظرافت شبکه تولید 

3و 2، 5/1، 67/0براي استوانه در چهار نسبت ظرافت و2و 1هاي شکل
همان طور که در این . نشان داده شده است6تا 3هاي به ترتیب در شکل

اي مثلثی استفاده شده شود از یک دامنه بیضوي با شبکهاشکال دیده می
هاي نوك تیز آن ریزتر ر نزدیکی جسم مخصوصا در گوشهکه این شبکه د

به دلیل اینکه براي حل این مسئله از روش متقارن محوري . شده است
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بندي شده شود، تنها نصف هندسه دامنه و شکل، تولید و شبکهاستفاده می
.است

بعد از تولید شبکه الزم است که شرایط مرزي آن تعیین گردد و 
مرزي براي این مسئله، شرط ورودي سرعت ترین شرایط مناسب

)Velocity Inlet ( و خروجی فشار)Pressure Outlet (براي حل .است
متقارن محوري نیز می بایست محور جسم در شرایط مرزي مشخص شود 

).7شکل (

روش حل
و چگالی7894/1×5-10ماده انتخابی هوا با ضریب ویسکوزیته 

و چگالی و ویسکوزیته پرتابهولدز، قطر و با توجه به عدد ریناست 225/1
- جریان، مقدار سرعت ورودي به دست آمده و در شرایط مرزي اعمال می

.استفاده شده است2ddpبراي حل این مدل از دقت . گردد

1هاي مدل فیزیکی انتخاب شده براي حل جریان در جدول پارامتر
.آمده است

مدل فیزیکی-1جدول 
Pressured baseSolver

ImplicitFormulation

AxisymmetricSpace

SteadyTime

k-ω (SST)Viscous

Second order upwindMomentum

Standard wall functionsWall treatment

kωSSTمدل ی، از اغتشاشهاي مختلفپس از امتحان مدل

شکل گردابه ها و تعیین دست آوردنبهبهترین نتایج را دراستفاده شد که
.ضریب پسا داشت

نتایج و اعتبارسنجی
هاي خطوط جریان به دست آمده در نسبت ظرافت13تا 8هاي شکل

دهد که شکل جریان به دست را نشان می10000مختلف دز رینولدز 
مطابق با . است]4[آمده براي استوانه مطابق با اشکال ارائه شده در مرجع 

وانه جریان ابتدا جدا شده و همانطور که در خطوط جریان انتظار، در است
حدود دیده می شود، در3و 2، 5/1هاي مربوط به نسبت ظرافت

x/D=1.3ولی با گذاشتن سر مخروطی جریان . چسبددوباره به جسم می
خورد و گردابه روي جسم تشکیل تري روي جسم سر میبه صورت نرم

نتایج به دست آمده . شودپرتابه جدا میشود و جریان فقط در پشت نمی
براي اینکه بتوان مقادیر . آمده است2براي ضریب پساي پرتابه در جدول 

نیز 100000هاي مرجع مقایسه نمود، حل براي رینولدز پسا را با داده
. ندارد10000انجام شد که البته مقادیر تفاوت چندانی با رینولدز 

هاي مختلف در نسبت ظرافتضریب پساي پرتابه -2جدول 
ضریب پساي محاسبه شدهنسبت ظرافت

5/122/0
323/0

3و جدول 14در شکل براي ضریب پساي استوانه نتایج به دست آمده 
.استگردیدهمقایسه ] 7[تا ] 5[ود در مرجع جارائه شده و با نتایج مو

هاي مختلف ضریب پساي استوانه در نسبت ظرافت-3جدول 
نسبت ظرافتمقدار محاسبه شده]6[و ] 5[هیگوچی]7[ایفل 
91/067/0ــ
84/078/077/05/1
82/077/081/02
82/03ـ82/0

تواند خطاي به وجود آمده میدست آمدهبهاندك نتایج علت تفاوت
در برنامه از جمله گرد کردن و خطاي قطع و همچنین تفاوت دقت روش 

به روش تجربی به دلیل فرض هاي ساده کننده استفاده شده عددي نسبت 
.باشد

گیرينتیجه
اي و ـ استوانهپرتابه مخروطیدر این مقاله جریان محوري حول یک 

راز با جریان قرار تهم آنکه محوراي آن پرتابه همچنین بدنه استوانه
رژیم مغشوش با رینولدز درگرفته است با استفاده از روش حل عددي و 

، 67/0هاي مختلف یج براي نسبت ظرافتنتا. حل شد100000و 10000
در مراجعهاي موجودبه دست آمده که با اندکی خطا با داده3و 2، 5/1

. همخوانی داشت
در نتایج حاصل مشاهده شد که در رژیم مورد بررسی جریان از 

اي در باالي آن خواهد شد و هابتداي جسم جدا شده و باعث ایجاد گرداب
.کندهمچنین در پشت آن گردابه دیگري را ایجاد می

از همانطور که در نتایج تجربی در مراجع هم آمده است، با استفاده 
ه در نسبت ظرافت پایین جریان جدا توان مشاهده کرد کاین روش نیز می

عث ایجاد باچسبد و میماند و در نسبت ظرافت باال جریان دوباره می
در نسبت طرافت پایین که جریان فرصت چسبیدن .شودپساي باالتري می

دوباره را پیدا نکرده است و دو گردابه باال و پشت با یکدیگر یکی شده اند، 
.شودبیشترین ضریب پسا ایجاد می

هر چه نسبت ظرافت افزایش پیدا می کند و طول جسم به اندازه 
- شود، ضریب پسا کاهش میآن نزدیک میگردابه تشکیل شده در باالي 

حالتی است که که ممکن است رخ دهد،بهینه ترین حالتبنابراین. یابد
جریان در انتهاي جسم دوباره بچسبد که این پدیده در نسبت ظرافت 

.رخ می دهد5/1احدود
وجود سر مخروطی مانع از جدایش جریان باالي جسم شده و به 

.یابددرصد کاهش می60از بیش این ترتیب ضریب پسا 
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اها و نمودارهشکل

5/1نسبت ظرافت پرتابه مخروطی باشبکه استفاده شده براي- 1شکل 

3نسبت ظرافت پرتابه مخروطی باشبکه استفاده شده براي- 2شکل 

67/0نسبت ظرافت استوانه باشبکه استفاده شده براي-3شکل 

5/1نسبت ظرافت استوانه بابرايشبکه استفاده شده-4شکل 

2نسبت ظرافت استوانه باشبکه استفاده شده براي-5شکل 

3نسبت ظرافت استوانه باشبکه استفاده شده براي-6شکل 
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رایط مرزيش-7شکل 

L/D=1.5با مخروطی پرتابهخطوط جریان-8شکل 

L/D=3با پرتابه مخروطیخطوط جریان-9شکل 

L/D=0.67استوانه باخطوط جریان - 10شکل 

L/D=1.5استوانه باخطوط جریان -11شکل 

L/D=2استوانه باخطوط جریان -12شکل 

L/D=3با استوانهریانجخطوط -13شکل 

)Re=105(تغییرات ضریب پساي استوانه با نسبت ظرافت- 14شکل 
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