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یرودینامیکی از طریق حل عددي معادالت آمحاسبه گرمایش                     

PNS,TLNS  ماوراء صوت فناشوندهروي دماغه هاي  

  3فرهاد قدك ،2محمد مهدي دوستدار ،1مرتضی مردانی

  ;mme_engine56@yahoo.com )ع(دانشگاه امام حسین -1

  ;Mmdoustdar@yahoo.com )ع(دانشگاه امام حسین -2

  ;Fghadak@gmail.com)ع(دانشگاه امام حسین -3

  

  چکیده 

جهت انتخاب مواد و  بخشهاي مختلف دماغهاستخراج توزیع دمایی 

همچنین جانمایی قطعات و سامانه هاي حساس در داخل آن ، مستلزم ، 

معلوم بودن گرمایش ایرودینامیکی القاء شده بر سطح دماغه می باشد و 

جهت محاسبه یا تخمین دقیقی از آن روشهاي محاسباتی مختلفی ارائه 

اطراف دماغه شده است که کاملترین و دقیق ترین آنها حل عددي جریان 

استفاده از روش حجم محدود جهت حل کامل معادالت . است 

ناویراستوکس در گذر زمان بسیار وقت گیر بوده و حجم باالیی از حافظه 

محاسباتی را می طلبد، بنابراین از روش اختالف محدود و انتقال معادالت 

 از فضاي دکارتی به فضاي رویه اي از طریق توابع نگاشت بدین منظور

انتقال معادالت به فضاي رویه اي باعث می گردد که . استفاده می گردد 

بسیاري از عبارات مربوط به مشتقات الیه مرزي حذف گردد و ساختار 

تغییر یابد و زمان حل این   TLNSو  PNSمعادالت به شکل تقلیل یافته  

نوسان ، تجزیه و از طرف دیگر . معادالت به مراتب پایین تر است 

در سرعتها و ارتفاعات باال باعث تغییر در خصوصیات  زاسیون هوایونی

گرمایش  کاهشترمودینامیکی و انتقالی سیال الیه شوك شده و 

فناشدن و پسروي سطح دماغه  و همچنینایرودینامیکی را در بر دارد 

باعث تغییر هندسه و شبکه دماغه و تغییر مخلوط گازي الیه ي شوك در 

مچنین تغییر در گرمایش ایرودینامیکی ناشی از گام زمانی بعدي و ه

بنابراین این تحقیق بر آنست که تخمین دقیق . عوامل مذکور می گردد 

صوت،از  ماوراءتري از گرمایش ایرودینامیکی روي دماغه هاي سه بعدي 

نوسان ، با در نظر گرفتن اثرات  PNS,TLNSطریق حل عددي معادالت 

ییر هندسه دماغه و مخلوط گازي الیه شوك ، تغهوا  تجزیه و یونیزاسیون

  .را ارائه دهد ناشی از فناشوندگی سطح 

الیه  -فضاي محاسباتی و رویه اي  -توابع نگاشت :  هاي کلیدي واژه

  مخلوط گازي -فناشوندگی سطح – گرمایش ایرودینامیکی  -شوك 

مقدمه

، به دلیل ایجاد شوك ،  1صوت ماوراءدر بخش بادخور پرنده هاي رژیم 

بخش زیادي از انرژي جنبشی انتقال داده شده به سیال ، به انرژي داخلی 

گرمایی در داخل الیه ي شوك تبدیل میگردد و به صورت گرمایش 

مقدار این گرما عالوه بر اصطکاك پوسته . ایرودینامیکی نمایان میگردد 

فعل و انفعاالت ، ...) و سرعت ، ارتفاع پروازي (تابعی از خصوصیات فیزیکی

خصوصیات شیمیایی ، فنا شوندگی سطح ، ترکیبات مخلوط گازي و 

                                               
  پیشرانش -دانشجوي دکتري هوافضا -1

  دانشیار -2

  دانشیار -3
1 . Hypersonic regime

در این شرایط ، جهت محاسبه . است ...آن و  2ترمودینامیکی و انتقالی

 براي فعل و انفعاالت شیمیایی هوا ...، درصد مولی عناصر و فیزیک جریان 

جهت محاسبه عبارات  سنیتک شیمیایی یا ترمودینامیک غیر تعادلی واز 

به دلیل ( 5از ترمودینامبک تعادلی مدل پارك 4ناشی از فناشوندگی 3چشمه

  .]1[، استفاده می گردد  )غالب بودن این پدیده در نقطه ي سکون

  روش حل

روشهاي محاسباتی مختلفی جهت تخمین گرمایش ایرودینامیکی ارائه 

، روش  6روش تخمین مهندسی انتگرال زوبی : شده است که عبارتند از

مبتنی بر تئوري نیوتنی ، روش غیر لزج سه بعدي تقریبی ، روش حل 

 VSL 7،PNSمانند(عددي جریان
8  ،TLNS 9  ، ترکیبTLNS,PNS (   

که دقیق ترین روش در میان روشهاي مذکور حل عددي جریان می باشد 

ودر میان روش هاي مختلف عددي ، حل عددي ترکیب معادالت 

TLNS,PNS به منظور حل در این روش ، .  بهینه ترین روش می باشد

و به منظور حل جریان در نقاط  PNSجریان اطراف بدنه دماغه از روش 

از روش  F.N.S 10دماغه به جاي فرم کلی معادله ناویر استوکس یا  سکون

. ]4[،  ]3[،  ]2[،  ]1[استفاده کرد   TLNSالیه ي مرزي نازك یا 

بنابراین جهت تخمین دقیقی از گرمایش ایرودینامیکی از روش ترکیبی 

  .مذکور استفاده می گردد 

  حل عدديروش 

اختالف محدود و  (F.V)حجم محدود ، روشهاي حل عددي در حالت کلی 

(F.D)  روش اختالف محدود مختص شکل کلی معادالت  .هستند

حل کامل این معادالت در گذر زمان . ناویراستوکس یا معادالت اویلر است 

حل گرهاي نرم افزار فلوئینت مبتنی بر این روش (بسیار وقت گیر است

با توجه به اینکه گرمایش ایرودینامیکی و تبعات ناشی از آن در ) . هستند

و در این سرعتها احتمال تجزیه و یونیزاسیون  سرعتهاي باال مطرح است

، لذا میتوان از فرم هوا و همچنین فنا شدن سطح دماغه بسیار زیاد است 

به منظور حل جریان اطراف بدنه ي دماغه و فرم الیه ي   PNSسهموي یا 

به منظور حل جریان در نقاط سکون دماغه به   TLNSمرزي نازك یا 

الزم به ذکر . استفاده کرد  F.N.Sاستوکس یا  جاي فرم کلی معادله ناویر

الگوریتم ( 11اصالح شده ي دیویس  هايالگوریتمترکیبی از است که از 

                                               
2 . Transport and Thermodynamic Properties
3 . Source Terms
4 . Ablation
5 . Park Model
6 .Zobi
7 . Viscous Shock Layer
8 . Parabolized Navier Stocks
9 . Thin Layer Navier Stocks
10 .Fully Navier Stocks
11 . Davis Algorithm,Revised
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، انتگرالگیري ، فناشوندگی مدل پارك و برازش منحنی گرماهاي )1ضمنی

به منظور )به جاي ترمودینامیک آماري(ویژه ي گونه هاي مختلف مخلوط

تر است ، روش حل بنابراین به .خواهد شد حل معادالت فوق استفاده 

از حل  د و در این شرایط ،باش 2اختالف محدود و نوع شبکه باسازمان

UDFگرهاي فلوئینت با کد نویسی 
در ضمن ،  .نمی توان استفاده کرد  3

است ، لذا  4با توجه به اینکه الیه ي مرزي در راستاي مختصات رویه اي 

حذف  عبارات(مختصاتی نوشته و حل گردند باید معادالت در این سیستم 

PNSشده از معادله ي ناویراستوکس که منجر به ایجاد فرمهاي  , TLNS

باید شبکه و همچنین ، ) وط به الیه ي مرزي هستندمرب شده اند ، عبارات

به شبکه ي مکعبی  5ي مبتنی بر مختصات رویه اي از طریق نگاشت

. پیچیده تر خواهد کرد تبدیل گردند و این کار کد نویسی را

با توجه به توضیحات فوق ، منطقی است که براي حل این مسئله از روش 

  .اختالف محدود استفاده گردد 

  هندسه و شبکه میدان 

، در هر صفحه نصف  φشعاع پخ دماغه و همچنین تغییرات شعاع ، زاویه 

تعریف می گردد و سپس با بهره گیري از  Zبرحسب از دماغه 6النهاري

،  7میزان انحناءیا χچند جمله اي میانیابی کننده الگرانژین و معادله 

  . ]5[پارامترهاي هندسی مورد نیاز در سایر معادالت استخراج میگردد
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متقارن نبودن  ،وجود زاویه حمله (در صورت وجود عدم تقارن در هندسه

از تئوري صحه گذاري ) یا عدم تقارن ناشی از فنا شدن سطح مقطع دماغه

معادالت آن در (9جهت ایجاد بدنه معادل "8اسکات-برایکینا"شده ي 

براساس این تئوري ، در هر صفحه . استفاده می گردد )آمده است 5ع مرج

نصف النهاري ، براساس میزان زاویه حمله یا زاویه لغزش جانبی ، صفحه 

تعریف میگردد و متغیرهاي مورد نیاز  10نصف النهاري معادل یا بدنه معادل

  .صفحه مذکور استخراج میگردد 

  معادالت حاکم 

و ایجاد شبکه باسازمان براي مخلوط پشت دماغه  معادله هندسه دماغه -1

و معادالت ایجاد هندسه معادل براساس هندسه اصلی در هندسه هاي 

  .]2[،]1[غیرمتقارن

براساس نرخ : معادالت اصالح هندسه و شبکه ناشی از فناشوندگی -2

تا  8واکنشهاي (صورت میگیردواکنشهاي شیمیایی که در سطح فنا شونده 

                                               
1 . Implicit
2 . Structural
3 . User Defined Fluent
4 . Curvature Coordinate
5 . Mapping
6 . Meridional plane
7 . Curvature
8 . Irina G. Brykina & Carl D. Scott
9 . Equivalent axisymmetric body
10 . Equivalent axisymmetric body

، با استفاده از روابط زیر سرعت فناشوندگی و میزان پسروي سطح در ) 11

محاسبه ) پاركبراساس مدل (هر المان و در جهت عمود بر آن المان

  .  ]6[میگردد

V�� =
�������������������������

��
																														 )5(

X��� = V��(dt)																										 )6     (                              

با استفاده از میزان پسروي سطح در هر المان ، شعاع پخ دماغه و 

 مخلوط گازيهمچنین شبکه  ومتغیرهاي هندسی مورد نیاز اصالح شده 

  .]6[پشت دماغه مطابق متغیرهاي هندسه جدید ، اصالح میگردد 

مجموعه معادالت حاکم بر میدان جریان یا معادالت ناویر  -3

استوکس،پیوستگی،حالت و انرژي، با فرض نازك بودن ضخامت الیه ي 

مرزي در نقطه ي سکون و سهموي شدن معادالت بر روي بدنه دماغه هاي 

  .]9[،  ]6[، ]4[،  ]3[ه مرزي پخ دار و معادالت الی
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  Yمعادله ي ممنتوم در راستاي -3
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معادله ي انرژي-4
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دبی ��Ṁ، معرف شماره عنصر داخل الیه شوك iفوق  در معادالت

تعداد  ns، گازهاي تولیدي به داخل الیه شوك ناشی از پدیده فناشوندگی 

عناصر تشکیل دهنده ي مخلوط گازي ناشی از تجزیه ، یونیزاسیون هوا و 

 1براي بدنه هاي سه بعدي متقارن برابر  jمقدار   .فناشوندگی سطح است

,�h. و براي بدنه هاي دوبعدي برابر با صفر است  w�̇ , C��  معرف حرارت

الیه  مخلوط گازيو آنتالپی هرکدام از عناصر مخصوص ، عبارت چشمه 

  .شوك میباشد 

شیمیایی در میدان جریان ناشی از تجزیه، معادله واکنشهاي  -3

و معادله بقاء گونه ، انتقال جرم و  ی سطح، فناشوندگاسیون هوایونیز

  .]9[،   ]6[عبارات چشمه در میدان جریان  

عنصر  6واکنش شیمیایی به  7یونیزاسیون هوا طی تجزیه و در فرآیند 

، ملکول  O	که این عناصر عبارتند از، اتم اکسیژن(i=1…6)تجزیه میشود

، یون اکسید  �N، اتم نیتروژن NO	، ملکول اکسید نیتروژن �Oاکسیژن

نامتعادل بودن فعل و با توجه به . �N، ملکول نیتروژن �NOنیتروژن

تجزیه و ، جهت محاسبه غلظت عناصر حاصل از  انفعاالت شیمیایی هوا

ثوابت . یونیزاسیون از روش سنتیک شیمیایی استفاده خواهد شد 

یونیزاسیون با تجزیه و اکنشهاي حاصل از واکنشهاي رفت و برگشت و

  .نیستند همدیگر برابر 

k�� = T�
��� exp �ln(CR��) −

���

��
�																																		 )11(
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��� = T�
��� exp ���(CR��) −

���

��
�																																							 )12(

دماي موضعی المان سیال برحسب درجه کلوین می باشد ��در رابطه فوق 

,��CRو  CR��, CR�, CR�  و همچنینDR�, DR�  ثابتهاي مربوط به هر

تجزیه از ناشی عناصر  غلظت مولی. شهاي شیمیایی می باشد کدام از واکن

  .یونیزاسیون را میتوان از رابطه ي زیر بدست آورد و 

γ
�
=

��

��
	 , � = 1…6																																																																				 )13(

جرم ملکولی عنصر  �Mغلظت جرمی عنصر مربوطه و �Cدر رابطه فوق 

,�M�,M�,Mجهت مجاسبه غلظت . مربوطه است  EL)" عناصر واسط

در واکنشهاي تجزیه اکسیژن ، نیتروژن،منواکسید نیتروژن و "1محرك

عنصر اصلی را نسبت به آرگون  6راندمان  ، باید) آزادسازي الکترونواکنش 

,�M�,Mدر واکنشهاي  M�, EL  معلوم باشد ، راندمان این عناصر نسبت

  .آمده است  9مرجع در  ,زیر  در واکنشهاي (����)zبه آرگون

�O                                               :1واکنش شماره 
{��}
��� O + O                                         

�N                                               :2واکنش شماره 
{��}
��� N+ N                                           

�N                                   :3واکنش شماره  + N
{�}
⇔N+N + N                             

NO	                                             :4ه واکنش شمار
{��}
��� N+ O                                       

NO		:5واکنش شماره  + O
{�}
⇔N+O�																																																																			                                  

�N	                                     :6واکنش شماره  +O
{�}
⇔NO + N                                 

N	                                   :7واکنش شماره  + O
{��}
�� NO� + O  

�� = ∑ �(����),���							� = 7	 … 	10																																		�
��� )14(

  ]10[،  ]9[عبارات چشمه عناصر را میتوان بوسیله ي عبارت زیر بیان کرد 
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ẇ�
� = μ

�
∑ (Г��

�L�� +
��
��� Г��

�L��)																																										 )16(

ẇ�
� = ∑ {Г��

�(
���
γ
�

) +��
��� Г��

�(
���
γ
�

)}																																								 )17(

Г��
� = {

(��� − ���)			��				(��� − ���) > 0		

0																				��				(��� − ���) ≤ 0
																						 )18(

Г��
� = {

0																												��									(��� − ���) ≥ 0		

−(��� − ���)										��													(��� − ���) < 0
				 )19(

.دما برحسب درجه ي کلوین است  �Tدر معادله ي فوق 

L�� = k���̅
��∏ �

�

��� 			��� = ���,
��
��� ��� = ���, ��� =

���, ���� = ���																																																																					 )20(

L�� = k��̅
�� ∏ �

�

���
			��� = ��� ,

��
��� ��� = ���, ��� =

���, ���� = ���																																																											 )21(

چگالی المان برحسب �ρدر رابطه فوق 
��

���
���	.است   , ضرایب ���

  .استوکیومتریک عناصر در واکنشهاي فوق رفت و برگشت فوق است 
�

���
�
�̇�

�
� =

��

��
∑ (��� − ���) ���2� +

���

��
− ������ −

��
���

�2�+�1���−�����																																																			 )21(

هر کدام k+1مرحله ي تکرار  �ẇزیر عبارات چشمه یا با استفاده از روابط 

  :]12[، ]11[محاسبه میگردد ناشی از تجزیه و یونیزاسیون هوا از عناصر

(
�̇�

�
)��� = (

�̇�

�
)� + [

�

��
�
�̇�

�
�]�[���� − ��]										 )22(

                                               
1  . Catalytic Third Body{All	Species}

.دما برحسب درجه ي کلوین است  �Tدر معادله ي فوق 
�

���
�
�̇�

�
� =

��

��
∑ (��� − ���) ����� +

���

��
− ������ −

��
���

��2+��1��−�����																																																				 )23(

همانطور که گفته شد ، نرخ واکنش فناشوندگی سطح براساس مدل پارك 

براساس این مدل ، به .. ددبا فرض ترمودینامیک تعادلی  محاسبه میگر

دلیل آزاد سازي کربن و هیدروژن ناشی از فناشوندگی سطح ، بسته به 

یا غیر ذغالی ) فنولیک- مانند کامپوزیت کربن(ذغالی بودن سطح 

، واکنشهاي شیمیایی ) کربن-مانند گرافیت ، کامپوزیت کربن(بودن

مچنین در در سطح فناپذیر و ه) تجزیه(اکسیداسیون و نیتراسیون کربن

عناصر حاصله به صورت دیفیوژنی و . داخل الیه شوك صورت می گیرد 

جابجایی
2

در بخش . به داخل الیه شوك یا المان مجاور تزریق میگردند  

واکنش شیمیایی تجزیه صورت می گیرد ، این واکنشها  4ذغالی سطح ، 

  :]13[عبارتند از 

�)8واکنش شماره (اکسیداسیون کربن- + �
{�}
⇔��

C) 9واکنش شماره (اکسیداسیون کربن - + 1/2O�
{�}
⇔CO

�)10واکنش شماره (نیتراسیون کربن - +�
{��}
��� + ��  

ــربن - ــه کــ ــنش (تجزیــ ــمارهواکــ �3	)11شــ
{��}
�� ��                    

در سطح فناشونده ذغالی ، در بخش متصاعد کننده گاز 
3
که یـک بخـش    

انجمادي
4

است گاز هیدروژن متصاعد شده و این گاز بعد از گذر ار ناحیـه  

تولید شده و بخشی از آن نیـز تجزیـه    �CHذغالی با کربن ترکیب شده و 

در این نوع از فناشونده ، عناصر زیـر  .شده و اتم هیدروژن نیز تولید میشود 

  :و دیفیوژن به داخل الیه شوك تزریق میگردد  جابجاییاز طریق 

��, ��, ��, ��, �, ���,��, �

و  یجابجایو براي فناشونده هاي غیرذغالی نیز ، عناصر زیر از طریق 

  :دیفیوژن به داخل الیه شوك تزریق میگردد 

��, ��, ��, ��, �

جهت محاسبه عبارات چشمه عناصر حاصل از فناشوندگی سطح و نرخ 

براي  براساس مدل پارك) 11تا  8واکنشهاي (واکنش هاي مربوطه

:  ]14[،  ]13[در سیستم مختصاتی کارتیزین فناشونده غیر ذغالی

��� = ����
���

������
��

���

��
																																																			 )24(

��� = ����
���

������
��

���

��
																																																		 )25(

���� = ����
���

������
��

���

��
																																																	 )26(

���� = ����,� − ����
���

������
��																																						 )27(

جرم  �Mام ، iغلظت عنصر �Cبولتزمن ، -ثابت استفهام σدر معادالت فوق 

کسر �,�Cچگالی الیه شوك ،  ρدماي دیواره ،  �Tام ،iملکولی عنصر 

معرف احتمال شرکت عنصر  �βجرمی تعادلی مواد فناشونده غیر ذغالی و  

  :مربوطه در واکنشهاي تجزیه می باشد 

�� = 1	, �� = 0.3	, �� = 0.5	, �� = 0.63 exp �
�����

��
�				 )28(

��,� =
�.��������	(

�����

��
)

�
																																																									 )29(

  .فشار گاز در گذر از الیه شوك می باشد  Pدر معادله فوق 

                                               
2 . Blowing
3 . Pyrolysis
4 . Frozen
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,�Vاگر  V��  به ترتیب سرعت پسروي سطح فناشونده و سرعت

  :وزش گازهاي ناشی از فناشوندگی به داخل الیه شوك باشد 

V�� =
�����������������

��
																																																						 )30(

V� =
�����������������

�
																																																						 )31(

  .چگالی کربن می باشد  	�ρدر رابطه فوق 

  :براساس مدل پارك براي عبارات چشمه 

�̇� = 0, �̇� = 0, �̇�� = 0, �̇�� = 0																															 )32(

�̇� = Rr�
��

���
+ Rr�

��

���
																																																			 )33(

�̇� = Rr��																																																																											 )34(

�̇� = −Rr��
��

���
																																																																 )35(

�̇� = Rr��
��

���
																																																																			 )36(

�̇� = −Rr�
��

���
																																																																	 )37(

�̇� = −Rr�
��

���
																																																																 )38(

تحقق همگرایی (قه مذکوربا استفاده از معادله زیر و تکرار حل

  .غلظت عناصر در سطح فناشونده محاسبه می گردد ) مطلوب

����� = ����� +
�̇�(��)

(��)�
																																																							 )39(

max(��) = max �
�����������

�����
�																																								 )40(

����� = ����� … . . ifmax(��) > 1� − 6						return						 )41(

تمام روند بیان شده در فناشونده غیرذغالی  ، ذغالی هاي فناشوندهبراي 

  :تکرار میگردد ، به استثناي اینکه 

ẇ�� = 0, ẇ�� = 0, ẇ�� = ρV� �1 −
���

��
�																	 )42(

Rr��� = ρV� �1 −
���

��
�																																																	 )43(

V�� =
�����

(������)
																																																																 )44(

,�ρدر رابطه فوق  ρ��  به ترتیب چگالی ذغال و چگالی ناحیه دست

  .نخورده است 

محدود معادله  اختالفدر یک دماغه متقارن با مختصات رویه اي ، شکل 

،  ]5[بقاء گونه و انتقال جرم در میدان جریان  بصورت زیر خواهد بود

]11[   :
�

����
��

���

��
+ ��

���

��
= �̇� − �

� �

��
(��) − �

� �
�

����
+

jcosφr+ycosφJI																																																																														

)45(
,�J	در معادله ي فوق  C�   وعبارت شار دیفیوژن ) کسر جرمی(غلظت

  .ام است  iجرمی مربوط به عنصر 

�� =
��

��
���

���

��
	 , �� =

��

�
																																																						 )46(

را به (W=C)،  میتوان این معادله ζ  �	,با استفاده از تبدیالت مختصات به

به شکل  s(W=u)و ممنتوم در راستاي (W=T)مانند معادالت انرژي

بیان معادله ي استانداردي به نام معادله دیفرانسیل جزیی سهموي

شکل کلی معادله دیفرانسیل جزیی سهموي ) . از نقطه سکون غیر(کرد

:بصورت زیر است 
���

���
+ ��

��

��
+ ��� + �� + ��

��

��
= 0																						 )47(

  آمده است  8معادالت ضرایب فوق براي مجموعه معادالت مذکور در مرجع 

معادالت استخراج خصوصیات ترمودینامیکی و انتقالی عناصر  مخلوط  -4

الیه شوك و همچنین معادالت انتقال سطح و ضریب انتشار تابشی سیال 

  .]9[الیه شوك جهت استخراج میزان گرمایش ایرودینامیکی 

براساس روابط ،محاسبه ویسکوزیته و ضریب انتقال حرارت عناصر)الف

  :1تطبیق منحنی

�� = ���(��) ��
(�� ��(��)���)

�.������

�.�����

��.��
(
�������

���
)																 )48(

�� =
���

��
�
�����

�
+

�

�
� ;				

���

������
																																											 )49(

,�Cدرروابط فوق B�, A�  ثابتهاي مربوط به تطبیق منحنی عناصر حاصل از

جرم ملکولی عناصر �M،  ]15[فناشوندگی سطح. هوا  یونیزاسیونتجزیه ، 

 ،C��  حرارت مخصوص عناصر بوده و تابعی از دماي المان است و مقدار آن

و دماي المان به روش  ��Cبراي هر عنصر و در هر المان از جدول تغییرات 

�h∆. ]16[میانیابی الگرانژین بدست میآید
آنتالپی تشکیل عناصر بر  �

حسب 
���

����
  .]17[میباشد  

∑ C� = 1																																																																		�����
��� )50(

محدود میگردد که  3مدل پخش  به مدل پخش دوتایی: 2ضریب پخش)ب

بوسیله ي عدد لویس از معادله ي زیر  بدست  ��در آن ضرایب پخش یا 

  ) .است 4/1فرض بر این است که مقدار عدد لویس ثابت و برابر (میآید 

��� =
�����

�
																																																																														 )51(

:سبه میگردد با استفاده از رابطه زیر آنتالپی مخصوص عناصر محا)ج

ℎ� = ���� + ∆ℎ�
�;

���

����
																																																											 )52(

از جداول تغییرات آنتاپی عناصر بر حسب دما با  �Hمقادیر  محاسبهجهت 

 ��در این معادله . بهره گیري از روش میانیابی الگرانژین استفاده میگردد

آنتالپی تشکیل عناصر بر حسب 
���

������
و از منحنی هاي بوده 	

) منحنی تغییرات آنتالپی عناصر مخلوط الیه شوك برحسب دما(زیر

.استخراج میگردد 

ام با ثابت بودن  iمحاسبه ي عبارت شار دیفیوژن جرمی مربوط به عنصر )د

پرانتل است و  عدد Pr(با استفاده از معادله ي زیر 4/1عدد لویس برابر با 

  .]16[،  ]9[)فرض میگردد 7/0مقدار آن تقریباً 

J� =
�μ

��
Le�

���

��
																																																																		 )53(

  .]19[،  ]18[ضرایب عبور و انتشار انتقال حرارت تشعشعی عناصر)ه

��,�,���…�,��,�� = 0	, ��,�,���…�� = 1																																			 )54(

�تشعشع گازها در عمق  =   : ]18[از گاز ���

��,� = �� �(−�����)																																																												     )55(

. ضریب قابلیت جذب است  a، ) ضریب دید(ضریب شکلfدر معادله فوق 

ضریب دید هر المانی از الیه شوك نسبت به المان متناظر و عمود برآن 

  .برابر با یک است 

گازهاي قطبی و غیر قطبی متقارن تقریباً برابر صفر ضریب قابلیت جذب 

اگر کربن و مشتقات آنرا .) ل تشعشع را از خود عبور میدهندک(است

جسم سیاه فرض کنیم ، میتوان گفت که ضریب جذب گونه هاي 

CO, CN, C�, C�, C, C�H) یعنیi=7…12 ( بنابراین  ، است  1برابر

]19[:  

��,���…�,��,�� = 1, ��,���…�� = �� �(−���)																								 )56(

                                               
1 . Curve Fit
2 . Diffusion Coefficient 
3 . Binary Diffusion
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محاسبه ویسکوزیته و ضریب انتقال حرارت المان سیال با استفاده از ) و

  :]WILKE ،]19یمه تجربی رابطه ن

� = ∑ �
����

∑ �����
�
���

�			 ; 			
�������

���
�����
��� 		 )57      (                      

� = ∑ �
����

∑ �����
�
���

�			; 			
���

������
�����
��� 																												 )58(

  :که در آن 

�� = ��
��

��
						, ,						��� = [1 + �

��

��
�

�

�
�
��

��
�

�

�
]�[√8 �1 +

��

��
�

�

�]��																																																																																				 )59(

]16[محاسبه چگالی ، حرارت مخصوص و آنتالپی سیال )ز

C� = ∑ C�C�� 																																																													
�����
��� 	 )60(

h = ∑ C�h�
�����
��� 																																																																		 )61(

  :]18[،  ]15[ضرایب عبور و انتشار انتقال حرارت تشعشعی المان سیال )ط

�� = ∑ ��
�����
��� ��,�,� 																																																								 )62(

�� = ∑ ��
�����
��� ��,�																																																									 )63(

�� = ��,��� 																																																																							 )64(

��yعناصردر الیه شوك یا در  جرمی میانگین غلظت �Cدر معادله فوق 
2� 

  .است 

رخ انتقال حرارت و ن: معادالت انتقال سطح و گرمایش ایرودینامیکی)ظ

اصطکاك پوسته ي سطح را میتوان با استفاده از ضریب اصطکاك پوسته و 

معادله ي ضریب اصطکاك پوسته بصورت زیر . عدد استنتون بدست آورد 

  :  ]11[،  ]9[است 

�� =
���

∗

��
∗ ��

∗�
																																																																							 )65(

:که در آن 

τ�
∗ = [μ∗

��∗

��∗
]�																																																																 )66(

رهاي بی بعد همچنین معادله ي ضریب اصطکاك پوسته برحسب متغی

:بصورت زیر است 

�� = 2��[�
��

��
]�																																																													 )67(

  :عدد استنتون را میتوان با استفاده از عبارت زیر بدست آورد

�� =
��
∗

��
∗ ��

∗ (��
∗ ���

∗ )
																																																										 )68(

همچنین عدد استنتون را میتوان برحسب متغیرهاي بی بعد ، بصورت زیر 

:بیان کرد 

�� =
��

�����
																																																																						 )69(

:بطوریکه 

��
∗ = −[k∗

��∗

��∗
− ∑ h�

∗J�
∗]��

���
�
+ ��

∗																												 )70(

q�
  :]18[نرخ انتقال حرارت تابشی در داخل الیه شوك است  ∗

�� = −ε�[k
��

��
−∑ h�J�]

��
���

�
+ ε���

∗																							 )71(

:یا 

�� = ����������	���� + ����������	���� +

���������	���� = −ε�[k
��

��
+∑

�

��
Le�h�

���

��
]��

���
�
+

ε���
∗																																																																																	 )72(

�	الیه شوك  براي انتقال حرارت تشعشعی روي بخش بیرونی = 0:  

��,�
∗ = ���,����

� 																																																											 )73(

��
∗ = ��,�

∗ �� 																																																											 )74(

ضریب انتشار گازها �,�εبولتزمن ، -ثابت استفهام  σدر معادله فوق 

yدر = . دماي گازها در الیه شوك است  ��Tو 0

  .معادله مدل اغتشاشی جهت مدلسازي گردابه ها  -5

نتایج تجربی نشان میدهد که اندازه گردابه هاي ناشی از اغتشاش در 

صوت کوچک و دوبعدي بوده و میتوان آنها را با مدل  ماوراءسرعتهاي 

این مدل در رده مدلهایی تحت عنوان . لومکس معادلسازي کرد -بالدوین

در این مدلها تأثیرات اغتشاش در . گردابه کوچک قرار دارد - لزجت

معادالت ناویراستوکس فقط با اضافه کردن یک عبارت اضافی به ضرایب 

، لحاظ میگردد ، ) انتقال حرارت هدایتی ضریب لزجت و ضریب(انتقال

  .  ]20[،  ]10[یعنی

�
μ��� = μ��� + μ�
K��� = K��� + K�

�																																																																	 )75(

�μجزئیات معادالت  , K�   .آمده است  20و10در مراجع 	

  شرایط مرزي 

مماسی و سرعت در مسیر شوك ، مؤلفه هاي : شرایط مرزي سرعت  -1

  .از رابط زیر محاسبه میگردد عمود بر شوك

��� = ���� sin(� + �) + ���� cos(� + �)																											 )76(

��� = −���� cos(� + �) +����																																														 )77(

� =
�

2
− �

نامیده میشود ، خواص  شوك لغزشیبراي شاکهاي با ضخامت محدود که 

  .بدست میآید  1هوگونیت -رانکین شوك بوسیله ي روابط اصالح شده ي

���� = ����																																																																					 )78(

∑ ��∞ℎ��� −
(���������)

�

�

��
��� +

(����������)

�
= ∑ ��∞ℎ�∞

��
��� 	 )79(

���� = ��� 																																																																																	 )80(

بعنوان یکی از ورودیهاي دما ، دماي روي دیواره : شرایط مرزي دما -2

و  دداست و با حل معادله انرژي در سطح فناشونده اصالح می گر مسئله

  .دماي روي مرز بیرونی الیه شوك همان دماي محیط است 

فرض براي است که تغییرات :غلظت جرمی عناصرشرایط مرزي -3

  .غلظت گونه ها در الیه ي مرزي برابر با صفر است 
���

��
= 0																																																																																			 )81(

به صورت زیر  و روي دیواره در لحظه اولیه غلظت عناصر در الیه مرزي

  :است 

�� = 0, ��� = 0.23456, ��� = 0, �� = 0, ���� = 0, ��� =

0.76544																																																																								 )82(

لیل فناشوندگی و غلظت سایر عناصر در لحظه ي اولیه صفر است و به د

  .سطح ، غلظت عناصر روي سطح در گام زمانی بعد اصالح میگردد 

با توجه به اینکه در نقاط غیر از نقاط سکون شرط عدم لغزش صادق 

 - رانکیننیست ، لذا خواص شوك در این نقاط با استفاده از روابط 

:بصورت زیر است  هوگونیت

��
���

����
���

�����

��
+ �������� = ������� 																		 )83(

الزم به ذکر است که در صورت پذیرش شرط عدم لغزش ، با بهره گیري  

بصورت زیر  ���Cعبارت مربوط به  هوگونیت -رانکیناز روابط مربوط به 

:تغییر خواهند کرد 

���� = ��� 																																																																				 )84(

:بصورت زیر خواهد بود ) η=1در (شرایط شوك براي متغیرهاي وابسته 

�� = ���� 																																																																							 )85(

                                               
1 . RANKINE-HUGONIOT
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  جریان الگوریتم حل معادالت

    1دیویسالگوریتم حل -الف

، انرژي و معادله  sاز این الگوریتم جهت حل معادالت ممنتوم در راستاي 

استاندارد معادله دیفرانسیل جزیی سهمويبراساس شکل  بقاء گونه

از بسط هاي وو در آن ،از شبکه بندي تفاضل محدوداستفاده می گردد 

سري تیلور جهت مرتبط ساختن مشتقات جزیی به مقادیر تابع آنها در 

  .]21[ه ي تفاضل محدود ، استفاده می گردنقاط شبک

    2ممنتوم در جهت نرمالالگوریتم حل - ب
را به گونه اي بازنویسی میگردد  معادله ي ممنتوم در راستاي محور نرمال

که 
���

��
در مرز  ��با مشخص بودن . را بتوان بطور مستقیم تعیین کرد  

����یعنی ( شوك = و با انتگرالگیري از ) 1
���

��
بدست آمده به روش  

  .]21[ذوزنقه اي ، معادله ي ممنتوم در راستاي محور نرمال حل میگردد 

  3معادله پیوستگیالگوریتم حل -ج

و ضخامت  (v)با انتگرالگیري از معادله ي پیوستگی، پروفیل سرعت نرمال 

  .]21[بدست میآید ���الیه ي شوك 

براساس نوع فناشوندگی ، در این الگوریتم : الگوریتم فنا شوندگی سطح -د

، با استفاده از مدل پارك ، واکنشهاي شیمیایی ) ذغالی یا غیر ذغالی(سطح

در سطح فناشونده تعریف شده و نرخ این واکنشها با فرض تعادل 

و پس از محاسبه عبارات چشمه و ترمودینامیکی ، محاسبه می گردد 

ه انرژي در معادلغلظت عناصر ناشی از فناشوندگی روي سطح فناشونده

استخراج شده و با معلوم بودن ضریب انتشار ) زیرمعادله (سطح فناشونده

تشعشعی سیال مجاور دیواره و گسسته سازي عبارات دیفرانسیلی این 

رافسون جهت محاسبه دماي دیواره حل می  –معادله ، به روش نیوتن 

  .]13[گردد

�−��ζ
�
− ��ζ

�
�
��

�ζ
+ �−��η

�
−��η

�
�
��

�η
−��

��

�����,�
−

∑ ℎ�
���
��� ���̇� + ��̇�

" − ����
� = 0																																				 )86(

  معیار همگرایی

از مجموعه روابط زیر محاسبه و حداکثر مقدار آن  �معیار همگرایی یا 

.است  01/0برابر 

� = max(���, ���, ���, ��)																																															 )87(

��� = max��
1 − ��
����

�� < 0.01	, � = �																							

��� = max��
1 − ��
����

�� < 0.01	, � = �																							

��� = max ��
1 − ��
����

�� < 0.01	, � = �																							

�� = max��
1 − ��
����

�� < 0.01	, � = ����…�����

,در معادالت فوق ���	�� , ���, به ترتیب معیار همگرایی در ���

عادله بقاء گونه ها ، معادالت انرژي ، ممنتوم رویه اي،ممنتوم نرمال و م

.است 

  نتایج

میزان گرمایش ایرودینامیکی یک دماغه با شعاع هندسی ، 1در شکل )الف

و شرایط پروازي زیر و در صفحات مختلف نصف النهاري از دماغه محاسبه 

فلوئینت مقایسه شده است و  UDFشده و نتایج آن با نتایج نرم افزار

-کامپوزیت کربن(همچنین میزان پسروي سطح نقطه ي سکون این دماغه

                                               
1 . DAVIS_ SOLVE Algorithm
2 . MYD_ SOLVE Algorithm
3 . CONTIN_ SOLVE Algorithm

 45با قرارگیري دماغه در این شرایط به مدت (برحسب زمان) فنولیک

، مقایسه  4در شکل  22محاسبه شده و نتایج آن با نتایج مرجع ) ثانیه

  .شده است 

k = �
big	dia

small	dia
�
�

= �
a

b
�
�

= 0.25, V = 6
km

s
,

h = 95km, Bend	Radii	Nose	or	R� = 0.4	m	, α = 0

میزان گرمایش ایرودینامیکی یک دماغه با شعاع هندسی و ، 2در شکل )ب

 UDFشرایط پروازي زیر محاسبه شده و نتایج آن با نتایج نرم افزار

.فلوئینت مقایسه شده است 

k = 1, V = 5.5
km

s
, h = 45km, R� = 0.72	m	, α

= 15,30,45	deg

یک  حداکثر مقدار کسر مولی اتمهاي نیتروژن و اکسیژن، 3در شکل )ج

 45و در صفحه نصف النهاري  دماغه با شعاع هندسی و شرایط پروازي زیر

PARGکد صحه گذاري شده  محاسبه شده و نتایج آن با نتایج درجه

.مقایسه شده است )بدون وحود اثرات فناشوندگی(

k = 0.4, V = 7.0
km

s
, h = 72km, R� = 0.45	m	, α = 0	deg

  

فلوئینت براي UDFمقایسه نتایج میزان گرمایش با نرم افزار -1شکل 

  .]13[دماغه نمونه با شرایط پروازي خاص و زاویه حمله صفر

  

فلونینت براي  UDFمقایسه نتایج میزان گرمایش با نرم افزار -2شکل 

  .]13[دماغه نمونه با شرایط پروازي خاص و زوایاي حمله مختلف
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با کد O,Nحداکثر مقدار کسر مولی اتمهاي مقایسه نتایج  -3شکل 

PARG 5[صفربراي دماغه نمونه با شرایط پروازي خاص و زوایاي حمله[.  

  
فنولیک -پسروي سطح نقطه سکون دماغه کربنمقایسه نتایج  -4شکل 

  .]22[خاص  و زاویه حمله براي دماغه نمونه با شرایط پروازي22مرجع با 

  نتیجه گبري 

جهت محاسبه گرمایش  PNS,TLNSنتایج حل عددي شکل معادالت 

ایرودینامیکی نشان می دهد که انطباق خوبی با نتایج حل کامل معادالت 

و همچنین انطباق خوبی با نتایج  ناویراستوکس به روش حجم محدود

جهت محاسبه کسر مولی عناصر حاصل از تجزیه و  PARGکدهایی مانند 

و همچنین نتایج مربوط به  یونیزاسیون هوا در الیه ي شوك دارد

از مزایاي بارز . دارد 22فناشوندگی سطح ، انطباق خوبی با نتایج مرجع 

روش فعلی میتوان به کاهش چشمگیر زمان حل معادالت جریان و کاهش 

در تحلیل هاي  ها مزیتشاره کرد و این حجم حافظه ي محاسباتی ، ا

  .استچشمگیرتر بسیار ناپایاي دماغه هاي فناشونده غیرآدیاباتیک 
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