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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران

Aero2015P127  1393اسفند 14تا  12تهران،سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره، 

  

ي با استفاده از چیدمان ا رهیداشکل با مقطع Sکنترل جریان داخل مجرا                     

تولید کننده گردابه موازي و زاویه دار 

  

  3حسین سالمکار، 2سید روح اله قدسی،1واال فهیمیطیبه 

  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد گرمسار-مهندسی هوافضاکارشناسی ارشد، -1

دانشگاه تهران، پژوهشکدهمحقق ارشد، اه آزاد اسالمیدانشگ استادیار-2

سوخت، خودرو و محیط زیست

  دانشگاه صنعتی شریف -کارشناسی ارشد، مهندسی هوافضا-3

  

  چکیده

با توجه به اهمیت . أثیر مستقیم در راندمان موتور داردتراندمان ورودي هوا 

واپیمـا، الزم  موتور جت و نقش موثر آن در کـارایی ه  يمجراي ورودي هوا

هـاي   است پس از طراحی و سـاخت نمونـه اولیـه مجـرا مطالعـه و بررسـی      

اي بر روي آن انجام گیرد تا در نهایت بهترین شکل مجراي ورودي  گسترده

هدف اصلی در این تحقیق، مطالعه رفتار عمومی جریـان  .  هوا به دست آید

بـراي کنتـرل   هاي گردابـه  شکل و استفاده از تولید کننده Sدرون مجراي 

بـراي ایـن منظـور در تحقیـق     . باشـد ناحیه جدایش جریان درون مجرا می

. استفاده شده اسـت  M2129شکل با عنوان  Sحاضر از یک ورودي هواي 

بدون تولید کننـده گردابـه و دو آرایـش تولیـد     (شبیه سازي در حالت پایه 

یج حاصـل از  نتا. کننده گردابه با پره موازي  و زاویه دار استفاده شده است

 هـاي گردابـه  این تحقیق حاکی از آن اسـت کـه اسـتفاده از تولیـد کننـده     

و باعـث کـاهش افـت     به میزان موثري کـاهش  را ناحیه جدایش ضخامت

نتـایج شـبیه سـازي    . شـود فشار کل و به تبع آن افزایش راندمان موتور می

ن مشخص می کند که با استفاده از تولید کننـده گردابـه مـوازي مـی تـوا     

یعنی بطـور  . افزایش داد% 97.08به % 96.65درصد بازیافت فشار کل  را از 

.از میزان افت فشار کل جبران شده است% 12.67کل حدود 

  

شکل، شبیه سازي  Sورودي  مجرا):پررنگ 10نازنین (واژه هاي کلیدي

، تولیدکننده گرادابه، پره موازي و زاویه دار، بازیافت  فشار )CFD(عددي 

  کل

  

  مقدمه 

و کانال ورودي متصل به آن براي هدایت جریان هوا به اندازه دهانه ورودي 

و وظیفه دیگر  می شودالزم از محیط به مقطع ورودي موتور در نظر گرفته 

آن تبدیل انرژي جنبشی جریان آزاد به فشار استاتیک در مقطع کمپرسور 

ن آزاد به نرمی طراحی کانال باید به شکلی باشد که سرعت جریا. باشدمی

و آهستگی کاهش یابد و منجر به افزایش فشار استاتیک یا توزیع یکنواخت 

هر چه ماخ پروازي پرنده افزایش یابد، . جریان در مقطع کمپرسور گردد

راندمان کانال ورودي . شودتر میطراحی کانال ورودي پیچیده و بحرانی

-گذارد و بیشآن میتاثیر مستقیم بر عملکرد موتور و تراست خروجی از 

آید که کانال ورودي بتواند مصرف ترین تراست موتور هنگامی به دست می

ترین فشار به مقطع کمپرسور ورودي هواي مورد نیاز موتور را با بیش

.برساند

هاي پروازي توسط طراحان وسایل دار در کلیه رژیمهاي هواي خمورودي

دار، هاي هواي خمین انواع وروديدر ب .گیرندپرنده مورد استفاده قرار می

شکل در بین طراحان موتور و وسایل پرنده  Sورودي هواي دو خم یا 

کاري از قبیل پنهان(هاي طراحی بسیار محبوب هستند، زیرا هم نیازمندي

نمایند و هم عملکرد قابل قبولی را برآورده می) راداري و محل نصب موتور

.دارند

انحناي مرکزي و افزایش سطح مقطع در شکل داراي  Sدیفیوزرهاي 

به علت وجود انحناي مرکزي، گرادیان فشاري در . باشندراستاي جریان می

. شودهاي ثانویه میآید که باعث ایجاد جریانراستاي عرضی به وجود می

همچنین این جریان عرضی باعث توزیع فشار غیریکنواخت در صفحه 

بر این گرادیان فشار در جهت عالوه. شودورودي کانال آیرودینامیکی می

یک . تواند باعث جدایی جریان شودجریان به دلیل افزایش سطح مقطع می

شکل که خوب طراحی شده باید بتواند سرعت جریان  Sورودي هواي 

.ورودي را کاهش دهد

شکل باید داراي  Sیابی به یک کارایی مناسب ورودي هواي براي دست

هاي سرعت عرضی تقریباً یکنواخت و مولفهحداقل افت فشار، جریان 

محدودیت در اندازه و وزن هواپیما باعث . کوچک در ورودي کانال باشد

تري استفاده شکل کوتاه Sهاي شود که طراحان هواپیما از وروديمی

-در نتیجه باعث افزایش انحناي خم و گرادیان فشار معکوس بزرگ. کنند

دار امري هاي هواي خمیان درون وروديرو کنترل جراز این. شودتري می

  .باشدمهم می

 Sها براي جلوگیري از چرخش جریان درون یک وروي هواي اولین گزارش

 .Guo, R. and J(شکل در زوایاي حمله مختلف توسط گو و سدان

Seddon(ها از اسپویلرها براي کاهش اعوجاج جریان آن. ارایه شده است

این در حالی است که از از هواي . ده کردنددر زوایاي حمله باال استفا

  .]1[شدمرزي منتقل میجریان آزاد نیز انرژي به الیه

به صورت آزمایشگاهی وسایل مختلفی که باعث  )Lin(لین و همکاران

ریچدت و . ]2[شوند را مورد مطالعه قرار دادندایجاد گردابه می

ابه پروفیل کوتاه هاي گرداز تولید کننده) Reichert and Wendt(وندت

شکل  Sبراي بهبود اعوجاج فشار کل و بازیابی کارایی ورودي هواي 

هاي ترین تولید کنندهاستفاده از پیکربندي بزرگ. ]3[استفاده کردند

گردابه براي کاهش اعوجاج موثر بود اما تاثیري بر روي بازیابی فشار کل 

بندي مختلف از پیکر 20اي دیگر از ریچدت و وندت در مطالعه. نداشت

هاي گردابه مخروطی شکل براي کاهش اعوجاج و بهبود تولید کننده

بهترین . ]4[شکل استفاده کردند Sبازیابی فشار کل درون یک دیفیوزر 
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اعوجاج را کاهش دهد در حالی که بهبود % 50پیکربندي توانست تا 

  .بودنیم درصد بازیابی فشار 

ها هایی را براي مطالعه اثرات فنسشآزمای) Sullerey(سولري و همکاران

هاي گردابه براي کاهش اعوجاج جریان در خروجی و بهبود و تولید کننده

مشاهده . ]5[شکل دو بعدي انجام دادند Sبازیابی فشار درون یک ورودي 

این . استفاده شود است از فنسبهترتر شد که در نسبت انحناهاي بزرگ

هاي گردابه در نسبت انحناهاي پایین بهتر هدر حالی است که تولید کنند

  .باشندمی
  

  هندسه مجراي مورد بررسی

 Sهمانطور که اشاره گردید، یکی از متعارف ترین ورودي کانال، حالت 

شکل با عنوان  Sدر تحقیق حاضر نیز از یک ورودي هواي . شکل می باشد

M2129 زیع معادله خط انحناي مرکزي و نحوه تو. استفاده شده است

همچنین . آمده است) 3(تا ) 1(مساحت مقاطع عرضی کانال در روابط 

1شکل  در. نشان داده شده است 1جدولمشخصات هندسی کانال در 

طور همان. هندسه مجرا به همراه مقاطع مورد مطالعه نشان داده شده است

شود، در انتهاي مسیر مستقیم، ورودي که در شکل مشاهده می

رار گرفته و صفحه موتور بعد از انحناي دوم کانال قرار ق) Throat(گلوگاه

که  .الزم به ذکر است که این هندسه مشابه مرجعمی باشد.داده شده است

به ترتیت قطر گلوکاه، صفحه موتور و طول  LDو  DEFو  Dthroatدر آن 

  .]6[مجرا می باشد

)1(   0, 0.15 (1.0 cos( ))
D

x
z x L

L


   

)2(   ( )(3.0(1 )4 4.0(1.0 )3 1.0) throat EF throat

D D

x x
D D D D

L L
          

  شکل Sمعرفی پارامترهاي مهم مجرا -1جدول 

LDDEF  Dthroat  
0.4572 m  0.1440 m  0.1288 m  

  

هندسه و مقاطع عمود بر راستاي جریان در جهت تحلیل نتایج -1شکل 

  روش حل عددي و شرایط مرزي مورد استفاده

به صورت حجم ) Navier Stokes(معادالت نویر استوکس

 Pressure base(و با الگوریتم فشار پایه) Control Volume(کنترلی

algorithm (هاي جابجایی با استفاده از روش ترم. حل گردیده است

از  و براي مدل کردن آشفتگی سازي شدهگسستهمرتبه دوم باالدست

استفاده شده ) Spalart-Allmaras(آلماراس-مدل آشفتگی اسپاالرت

  . است

هاي تک معادله اي براي مدل کردن معادله  مدل ذکر شده جزو روش

جزیئات معادالت بطور کامل  در مراجع ذکر شده . انتقال استفاده می کند

. ]8و7[است و از بیان مجدد آن صرفه نظر می شود

به منظور اعتبارسنجی و مقایسه نتایج در حالت بدون تولید کننده گردابه، 

جدول ست که می توان در تمامی شرایط مرزیمانند مرجع لحاظ شده ا

  . ]6[مشاهده نمود2

]9[شرایط مزري و رودي براي مجرا مطابق مرجع  -1جدول 

پارماترمقدار

عدد ماخ0.207

335.54 m/sسرعت صوت

69.46 m/sسرعت جریان

0 Deg.زاویه حمله با جریان

103051.07 paفشار کل

100018.18 paفشار استاتیک

282.6 kي کلدما

280.2 kدماي استاتیک

1.243745 kg/m3چگالی هوا

2.8727 kg/s دبی جرمی

عدد رینولدز4932254

  

استقالل از شبکه و اعتبارسنجی نتایج

به صورت الیه مرزي در از مدل باسازماندر راستاي تولید شبکه کانال

انجام ]9[جعکنار دیواره و بلوك بندي در نواحی دورتر از دیواره مانند مر

پذیرفته است، همچنین سعی شده است که اصول تولید شبکه در داخل 

نمونه اي از مقطعی کانال و 2در شکل. کانال بطور کامل رعایت گردد

در جهت اثبات استقالل از . شبکه تولیدي در این ناحیه را نشان می دهد

ر سه سایز هاي گردابه دبدون تولید کننده براي مجراهاشبکه، تعداد مش

همانطور که در . مورد بررسی قرار گرفت 1900000و 487000، 220000

المان، درصد  487000نشان داده شده است، عمال از تعداد  3جدول

لیل قتدرصد  0.68خروجی از کانال  کاهش یافته و به  اختالف دبی جرمی

ر همچنین براي اطمینان بیشتر از استقالل شبکه توزیع فشا. یافته است

کناري و ناحیه ) Starboard(کناري سمت راستاستاتیک بر روي ناحیه 

شبکه هاي مورد (190e4و  487e3در شبکه ) Port(سمت چپ

مورد مقایسه قرار  3شکلبا یکدیگر در ) استفاده در استقالل از شبکه 

گرفته است که نشان دهنده عدم تغییر نمودار فشار بی بعد در راستاي 

  .کانال می باشد

کیفیت و بلوك بندي شبکه تولیدي براي مقطع عمود بر راستاي  -2شکل 

جریان
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تعداد المان و بررسی استقالل از شبکه-3جدول 

تعداد شبکه دبی جرمی (kg/s) درصد اختالف (%)

220e3 2.70 -
487e3 2.86 5.59
190e4 2.88 0.69

  

  

جهت بررسی استقالل از مقایسه فشار بی بعد در راستاي کانال  -3شکل 

  شبکه

یکی دیگر از مباحث مهم در انجام مطالعه علمی، اعتبارسنجی نتایج 

جهت اعتبار سنجی نتایج حل عددي، . حاصله با منابع معتبر می باشد

/_(فشار بی بعد شده  t refp p ( در طول مجرا با نتایج حل عددي و

به ترتیب 5و4شکلهاي . ه شده استمقایس ]6[هاي تجربی مرجع داده

در طول مجرا و مقایسه آن با داده هاي تجربی و عددي توزیع فشار بی بعد

همانطور که . را نشان می دهد  Starboardو  PORTراي دیواره بمرجع 

مشاهده می شود، تطابق قابل قبولی بین نتایج حاصله با نتایج تست 

  . این  مرجع وجود داردارائه شده در  RANSتجربی و مدل عددي 

  

  
  با نتایج تجربی مراجع portبررسی فشار بی بعد در سمت -4شکل 

  

  

با نتایج تجربی  starboardبررسی فشار بی بعد در سمت  -5شکل 

  مراجع

  

مقایسه نتایج در حالت پایه با تولید کننده هاي گردابه موازي و 

  زاویه دار

هاي عددي بررسی بهبود پدیده لیلبا توجه به اینکه هدف از انجام تح

هاي داخلی هاي گردابه در جریانجدایش با استفاده از نصب تولید کننده

باشد، بنابراین، ابتدا بایستی ناحیه جدایش را در جریان درون مجرا می

هاي گردابه به خوبی مشاهد نمود،  با توجه به پیش از نصب تولید کننده

هاي هاي گردابه در جریانثر تولید کنندهکه پیرامون بررسی ا ]9[مرجع 

شود شرایط ورودي جریان گذرا داخلی منتشر شده است، پیشنهاد می

)Transient flow(هاي متداول اتخاذ شود تا بتوان با روشCFD  ناحیه

هاي گردابه میزان جدایش را مشاهده کرده و سپس با نصب تولید کننده

اما براي نمایش بهتر اثرات مفید . دبهبود ناحیه جدا شده را بررسی نمو

هاي گردابه بر روي کاهش ناحیه جدایش، اولین نکته باالتر تولید کننده

 ]11[مطرح شده در مرجع  4/0بودن عدد ماخ ورودي به مجرا از عدد 

هاي زیرا براي اعداد ماخ ورودي کمتر از این عدد مطابق تست. باشدمی

هاي گردابه ضرورتی نداشته لید کنندهتجربی موجود در این مرجع وجود تو

شرایط   ]10[براي این منظور با توجه به مرجع . باشندو تأثیر گذار نمی

  .ارائه شده است 0.87و در ماخ  4جدولمرزي به صورت 

  

  

]10[شرایط مزري و رودي براي مجرا مطابق مرجع  -4جدول 

پارماترمقدار

عدد ماخ0.78

0 Deg.زاویه حمله با جریان

1011125 paفشار کل

287.2 kدماي کل

66340 paفشار استاتیک

255.97 k  دماي استاتیک  

  

باتوجه به شرایط فوق الذکر در ادامه ابتدا هندسه تولید کننده گردابه 

مورد بررسی قرار ) VGبدون (تشریح و سپس تمامی نتایج با حالت پایه

.می گیرد
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ننده گردابه با پره موازي و زاویه دارهندسه تولید ک

هاي گردابه در کاهش ناحیه جدایش جریان براي بررسی اثر تولید کننده

برتر جهت نصب بر روي دیواره مجرا مورد درون مجرا، دو نوع چیدمان

هاي نصب شده درون ابعاد هندسی مرتبط با پره. بررسی قرار گرفته است

براي چیدمان  ]10و11[به مراجع  مطرح شده با توجه  M2129مجراي 

 5جدول. براي چیدمان زاویه دار انتخاب شده است ]12[موازي و از مرجع 

به تریتب ابعاد و هندسه پره در حالت چیدمان زاویه دار و  6و شکل

به ترتیب ابعاد و هندسه پره در حالت چیدمان موازي را 7و شکل 6جدول

مان تولیدي نیز براي این دو حالت نمونه اي از شبکه با ساز. نشان می دهد

  .نشان داده شده است 8شکلدر 

  

ابعاد هندسی پره تولید کننده گردابه در حالت موازي-5جدول 

ضخامت 

)t(پره 

زاویه حمله 

  با جریان 

فاصله پره 

)L(ها

ارتفاع 

  )h(پره

نسبت 

ارتفاع به 

طول

طول 

)c(پره

0.05334 16 Deg. 1.778 0.4445 0.25 1.778

  

  

شماتیک قرار گیري پره ها در  حالت موازي-6شکل 

  

ابعاد هندسی پره تولید کننده گردابه در حالت زاویه دار -6جدول 

ضخامت 

)t(پره 

زاویه حمله با 

  ) (جریان

فاصله پره 

)l(ها

ارتفاع 

  )h(پره

نسبت ارتفاع 

به طول

طول 

)c(پره

0.05334 27 Deg. 1.778 0.4445 0.25 1.778

  

  

شماتیک قرار گیري پره ها در  حالت زاویه دار -7شکل 

  

  

  
شبکه با سازمان تولیدي براي گردابه با پره هاي موازي و زاویه -8شکل 

دار

مقایسه کیفی نتایج در دو حالت با و بودن استفاده از تولید کننده 

گردابه

پره و شبکه مورد نیاز بر اساس پس از بررسی انواع هندسه و چیدمان 

 CFD(اطالعات و شرایط مرزي یاد شده اقدام به شبیه سازي جریان

simulation of flow ( در داخل کانال براي هر سه حالت، یعنی حالت

در ادامه نتایج . ، با پره موازي و پره زاویه دار نمودیم)VGبدون (پایه 

بازیافت فشار کل را به خود مربوط به پره موازي که عمال بهترین میزان 

. اختصاص داده است را در تقابل با حالت پایه مورد ارزیابی قرار می دهیم

الزم به ذکر است که در این قسمت کانال با هندسه پایه در سمت راست و 

هندسه کانال بهمراه پره موازي در سمت چپ قرار گرفته و عمال نتایج 

 total(کانتور فشار کل 9شکل. براي تمامی این شرایط تحلیل می گردد

pressure contour  ( را براي دو حالت فوق الذکر را نشان  1در مقطع

تقریبا  1همانطور که قبال نیز اشاره شد محل قرار گیري مقطع . می دهد

بخوبی نشان ) الف(9شکلاین مطلب در . در ناحیه شروع جدایش می باشد

ار کل کاهش یافته و عمال تا در قسمت تحتانی کانال فش. داده شده است

در همان منطقه ) ب(9شکلدر مقابل . رسیده است  82000paحدود 

هماظور که . کانتور فشار کل با در نظر گرفتن پره موازي را نشان می دهد

مشاهده می شود در این قسمت مقدار زیادي از فشار کل در این منطقه 

بشدت کاهش یافته  ریکاوري شده و عمال جدایش جریان در این منطقه

را  3و 2به ترتیب کانتور فشار کل در مقاطع  11شکلو  10شکل.است

همانطور که مشاهده می شود در این نواحی نیز فشار کل . نشان می دهد

در حالت قرار گیري پره موازي بشدت ریکاوري شده و میزان جدایش 

ل قرار و نزدیک به مح 3جریان بشدت کاهش یافته و به تبع آن در مقطع 

به  86000paگیري دهانه موتور افت فشار کل در بدترین ناحیه از 

95000pa  افزایش یافته است که می تواند راندمان ریکاوري فشار کل را

  .افزایش دهد
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کانتور فشار کل با و بودن تولید کننده گردابه با پره موازي در -9شکل 

، عمود بر راستاي جریان1مقطع 

  
کانتور فشار کل با و بودن تولید کننده گردابه با پره موازي در  - 10شکل 

، عمود بر راستاي جریان2مقطع 

  
کانتور فشار کل با و بودن تولید کننده گردابه با پره موازي در  -11شکل 

، عمود بر راستاي جریان3مقطع 

و مقاطع  x-planeمقطع در را  Mach numberکانتور  12شکل

همانطور که مشاهده می شود در . نشان می دهد3و2و1عمودي 

می توان ناحیه جدایش جریان را در ناحیه تهتانی کانال به  ) الف(12شکل

به  0.78از عدد  2و1مابین مقطع   عدد ماختقریبا . خوبی مشاهده نمود

کاهش یافته است که نشان دهنده جدایش کامل جریان در این  0.05

این پدیده ))ب(12شکل(ده از پره موازيدر حالت استفا. میان می باشد

به  0.05در این ناحیه از  عدد ماختا حد بسیار خوبی جبران شده و عمال 

. بهبود یافته است 0.45حدود 

  
  کانتور عدد ماخ با و بودن تولید کننده گردابه در راستاي جریان-12شکل 

  

)ب(

)الف(

)الف(

)الف(

)ب(

)ب(

)ب(

)الف(
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مقایسه کمی نتایج با و بودن تولید کننده هاي گردابه

  

در این . توضیح داده شد VGدر قسمت قبل بطور کیفی اثر قرار دادن   

قسمت سعی می گردد تا این پدیده بصورت کمی میان سه حالت پایه، پره 

.موازي و زاویه دار مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد

ترین پارامتر براي سنجش کارایی یک ، مهم ]13و12[مطابق مراجع 

مطابق تعاریف . باشدر بازیابی فشار کل میمجراي ورودي هوا مقدا

استاندارد، ضریب بازیابی فشار کل از تقسیم مقدار متوسط فشار کل در 

بر مقدار میانگین فشار کل ) صفحه ورودي به موتور(صفحه خروجی مجرا 

براي درك بهتر اعداد ارائه شده در قالب . شوددر صفحه ورودي حاصل می

باشد ضروري می  ]13[نکته با توجه به مرجع  بازیابی فشار کل، ذکر این

که هر یک درصد افزایش ضریب بازیابی موجب افزایش حداقل یک 

  .شوددرصدي توان تولیدي موتور متصل به مجرا می

باشد، به طور کلی هر مجرایی در حالت واقعی داراي افت و استهالك می

  :بیان می گرد یک مجرا به صورت زیردرصد بازده بازیابی فشار کل لذا 

1 1 100
i fP PP

P P


 

 
     

 
                    (3)

 یک ورودي هوا براي افت فشار 02/0در منابع مختلف تنها مقدار کمتر از 

لذا یک مجراي ورودي هوا که به . به عنوان مقدار قابل قبول ذکر شده است

 %98از بیش خوبی طراحی شده است باید داراي بازده بازیابی فشار کل

.]14[باشد

 7جدولبا کمک تعریف عنوان شده، نتایج حاصل از حل عددي در قالب  

شود، مقدار بازیابی فشار کل در گونه که مشاهده میهمان. آورده شده است

هاي تولید کننده گردابه درون مجرا استفاده شده است، به حالتی که از پره

این موضوع نیز همان گونه دلیل . میزان قابل توجهی افزایش یافته است

تر بحث و بررسی شد، کاهش ناحیه جدایش و ایجاد جریان یکنواخت پیش

از طرف . باشدهاي تولید کننده گردابه میدر خروجی مجرا با کمک پره

ها بر روي دیواره مجرا، مقدار بازیابی فشار دیگر با توجه به نوع چیدمان پره

در نهایت با استفاده از این پره  . شدبادر حالت چیدمان موازي باالتر می

از  %12.67یعنی حدود   97.08به  96.65بازیافت فشار کل را از درصد 

در . نزدیک تر شده است %98افت فشار کل جبران و به عدد ایده ال 

و  wنشان دهنده کاهش افت فشار کل و زیر نویس هاي   IM)4(رابطه 

wo ید کننده گرادبه می باشدبه ترتیب نشان دهنده با و بودن تول.  

  

( )
100 12.67%

(100 )
w wo

wo

IM
 




  


              (4)

درصد بازیابی فشار کل در راستاي کانال دربا و بودن تولید -7جدول 

کننده هاي گردابه


فشار کل میانگین 

  در خروج

فشار کل میانگین 

  در ورود
  نوع

96.65  97,741.32101,125-VG
97.0898,170.13101,125+VGP

97.0598,146.31101,125+VGA

جمع بندي

شکل در  Sصورت عددي به بررسی یک ورودي هواي  در تحقیق حاضر به

هاي گردابه هاي گردابه و با تولید کنندهدو حالت بدون تولید کننده

حیه جدایش هاي گردابه را در باالدست ناتولید کننده. پرداخته شده است

مرزي مانع از جدایش جریان قرار دادیم تا با افزایش مومنتوم به درون الیه

نتایج شبیه سازي تولید کننده گردابه مخصوصاً با پره موازي نشان . شود

از افت فشار کل ایجاد  %12.67داد که نسبت به حالت پایه به میزان 

.تر نموده است نزدیک %98شده کاسته و بازیافت فشار کل را به عدد  
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