
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 کىفراوس اوجمه هًافضاي ايران هیزدهمیس

 3131اسفىد  31تا  31 ه،يعلًم ي فىًن وًتهران، داوشگاٌ تهران، داوشکدٌ 

 

Aero2014P924T103 

 استاد توام -1

 داًطدَی دوتشی تخػػی -2

 داًطدَی دوتشی تخػػی -3

)ًَیسٌذُ  abedi@sharif.ae.ir ،02166164943، واسضٌاسی اسضذداًطدَی  -4

 هخاعة(

 

 

 با تراکم ترکیبی بررسی تجربی عملکرد یک ورودی هوای مافوق صوت متقارن محوری
 4مهذی عابذی ،3عباس دلیری ،2جواد سپاهی یونسی ،1محمذرضا سلطانی

 داًطىذُ هٌْذسی َّافضاایشاى، تْشاى، خیاتاى آصادی، داًطگاُ غٌؼتی ضشیف،  -4ٍ  3، 1

ٍ  داًطىذُ هٌْذسی َّافضاایشاى، تْشاى، خیاتاى آصادی، داًطگاُ غٌؼتی ضشیف،  -2

 پژٍّطىذُ هػثاح 

 

 

 چکیذه

غَت هتماسى هحَسی اص ًَع تشاون تشویثی  ػولىشد یه ٍسٍدی َّای هافَق

عشاحی ضذُ، تِ غَست تدشتی هَسد تشسسی لشاس  2وِ تشای سشػت هاخ 

ّای  ی حاضش تِ تشسسی ػولىشد ٍسٍدی َّا دس سشػت همالِگشفتِ است. 

تشای ایي است.  ی غفش دسخِ پشداختِ دس صاٍیِ حولِ 2/2ٍ  0/2، 8/1هاخ 

هٌظَس سِ پاساهتش تاصیاتی فطاسول، ًسثت دتی خشهی ٍ اػَخاج خشیاى 

 هَسد تشسسی لشاسگشفتِ است.

تاصیاتی فطاس ول  – ػولىشد - غَت ٍسٍدی َّای هافَق واشه های کلیذی:
 اػَخاج خشیاى – ًسثت دتی خشهی –

 

 مقذمه

ًمص تسیاس  (Supersonic Air Intake) غَت ّای َّای هافَق ٍسٍدی

ٍ تِ عثغ آى دس هاًَسپزیشی  غَت ّای هافَق هْوی دس ػولىشد هَتَس

تایذ دس توام ّا  ٍسٍدیی پشًذُ ٍ ّوچٌیي تاصدُ ولی آى داسًذ.  ٍسیلِ

لاتل لثَل دس  یىٌَاختیتا  هَتَس سا، هَسد ًیاص  دتی خشهی ضشایظ پشٍاصی

ووتشیي  تِ ػالٍُ خشیاى ٍ ضشایظ هَسد ًیاص احتشاق، تِ هَتَس تشساًٌذ ٍ

ػالٍُ تش ایي، تشای  .داضتِ تاضٌذ ٍ تیطتشیي همذاس تاصیاتی فطاس سا افت فطاس

داضتِ تاضذ. ثش ٍ سٍاى، ٍسٍدی َّا تایذ ساصگاسی الصم سا تا هَتَس ؤواسوشد ه

ی  ست وِ تا پذیذُاّای ساصگاسی، پایذاسی ٍسٍدی  یىی اص هْوتشیي خٌثِ

ًَساى سخ -ی هَج وِ پذیذُ ٌّگاهی دس استثاط است. (Buzz)ًَساى -هَج

دچاس ًَساًات  ی ٍسٍدی دس دّاًِ (Shock Waveای ) دّذ، اهَاج ضشتِ هی

ٍ تِ عثغ آى فطاس ٍ دتی خشهی ٍسٍدی دچاس ًَساى  خَدتخَدی ضذُ

، وِ ایي ًَاساًات هوىي است سثة هطىالت خذی دس ػولىشد ضًَذ هی

ی هختلف تایذ  هَتَس ضَد. تٌاتشایي هَتَس دس ضشایظ واسی ٍ صٍایای حولِ

 ایذاسی ٍ ػولىشد لاتل لثَل تاضذ.داسای پ

اًدام ضذُ  اّ تحمیمات صیادی تشای ضٌاخت خشیاى ٍسٍدیتاوٌَى 

است. تیطتش ایي تحمیمات، وِ خضء اٍلیي تحمیمات دس ایي صهیٌِ هحسَب 

تِ غَست هغالؼات  ٍ ػوذتاً (NASA) ضًَذ، تَسظ ساصهاى فضایی ًاسا هی

ّای  ّا تشسسی پذیذُ وِ ّذف اغلی آى ،[1-4] است غَست گشفتِتدشتی 

ّای  گیشی پاساهتش هشصی، ٍ اًذاصُ فیضیىی خشیاى ٍسٍدی، ّوچَى الیِ

 ( ) ٍ ضاس خشهی (TPRول )واسوشدی ٍسٍدی ّوچوَى تاصیافت فطاس

 ی تدشتی ٍ ػذدی تش ی اخیش، چٌذیي هغالؼِ تَدُ است. تِ ػالٍُ دس دِّ

. ایي آصهایطات تش گشفتِ است غَت غَست ّای هافَق سٍی ػولىشد ٍسٍدی

ٍ تشای  (Chinای ) چاًِّای  ّای هتماسى هحَسی ٍ ٍسدی سٍی ٍسٍدی

ی سفتاس ٍسٍدی دس  ای اص صٍایای حولِ تِ هٌظَس هغالؼِ ی گستشدُ داهٌِ

. تِ ػالٍُ، چٌذیي [6ٍ  5]ای اص هاًَسّا اًدام ضذُ است  ی گستشدُ داهٌِ

ای( تِ هٌظَس  هستغیلی )غفحِّای هختلف  آصهایص تش سٍی ٍسٍدی

 .[8ٍ  7]ٍ پایذاسی آًْا غَست گشفتِ است  دتشسسی ػولىش

غَت هطخػات  روش ایي ًىتِ ضشٍسیست وِ ّش ٍسٍدی َّای هافَق

ّا تِ دلیل  ّای هخػَظ تِ خَد سا داسد وِ ایي ٍیژگی ٍ ٍیژگی

ای، تذاخل اهَاج  ّای خشیاى، ًظیش اًَاع هختلف اهَاج ضشتِ پیچیذگی

ای ٍ الیِ هشصی، گشادیاى فطاس هؼىَس ٍ خذایص خشیاى، تا استفادُ  تِضش

تاضذ.  تیٌی ًوی ّای تحلیلی ٍ ػذدی تِ عَس واهل لاتل پیص اص سٍش

ی ّش ٍسٍدی َّا ٍ ّوچٌیي  تٌاتشایي تشای تىویل داًص خَد دس تاسُ

ّای ػذدی، ًیاص تِ اًدام  ّای آى تشای اػتثاسسٌدی دادُ استخشاج دادُ

 ّای تدشتی تشای ّش ٍسٍدی ٍخَد داسد. صآصهای

ی حاضش تِ تشسسی ػولىشد ٍ پایاداسی یه ٍسٍدی َّای  همالِ

عشاحی  2وِ تشای هاخ  غَت هتماسى هحَسی اص ًَع تشاون تشویثی هافَق

ّای َّای  ی ٍسٍدی ی خَتی دس صهیٌِ ًَیسٌذُ تدشتِ. پشداختِ استضذُ 

ػولىشد یه ٍسٍدی َّای غَت داسد؛ ٍ پیص اص ایي تِ تشسسی  هافَق

غَت اص ًَع تشاون خاسخی تِ غَست تدشتی ٍ ػذدی پشداختِ است  هافَق

[9  ٍ10]. 

دس اوثش هغالؼات گزضتِ، تشای تشسسی ػولىشد ٍسٍدی، فمظ 

تغییشات تاصیاتی فطاس ٍسٍدی َّا هَسد هغالؼِ ٍ تشسسی لشاس گشفتِ است، 

ی تاصیاتی  استفادُ اص سِ هطخػِاها دس ایي آصهایص ػولىشد ٍسٍدی َّا تا 

هَسد هغالؼِ  (FD) فطاسول، دتی خشهی ٍسٍدی ٍ ّوچٌیي اػَخاج خشیاى

 لشاس گشفتِ است.

دس  2/2ٍ  2، 8/1ٍسٍدی هَسد اضاسُ، دس سشػت خشیاى آصاد تشاتش هاخ 

دسخِ هَسد آصهایص لشا گشفتِ ٍ ػولىشد آى دس  ی غفش ی حولِ صاٍیِ

 تشسسی ضذُ است.عشاحی  ضشایظ عشاحی ٍ غیش

 

 تجهیسات آزمایش

دس ایي لسوت هذل هَسد آصهایص، تًَل تاد، اتضاس اًذاصُ گیشی ٍ دیگش 

اتضاسی وِ دس آصهایص هَسد استفادُ لشاس گشفتِ ضذُ تَضیح دادُ ضذُ 

 است.

 

 تًَل تاد:

ی  تا خشیاى هىطی هذاٍم داسای هحفظِ هذاس تاص ّا دس یه تًَل تاد آصهایص

ساًتیوتشهشتغ اًدام ضذُ است.  60*60تا سغح همغغ هشتغ تِ اتؼاد  َىآصه

تا لاتلیت تغییش ٌّذسِ دس حیي آصهایص  (Nozzleتًَل هدْض تِ ًاصل )

ی آصهایص تا تَخِ تِ  تَدُ ٍ ضذت اغتطاش خشیاى ٍسٍدی دس هحفظِ

ی  . دس دیَاسُ[11] تاضذ هیهتغیش  4/1تا % 4/0سشػت خشیاى آصاد اص %

ٍخَد داضتِ وِ ّایی تشای هىص  ی آصهَى سَساخ تاالیی ٍ پاییٌی هحفظِ
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ػثَسی اص تًَل ٍ ّوچٌیي اهَاج  ای تَاًایی تثثیت ٍ وٌتشل هَج ضشتِ

تا   ّایی ّای خاًثی هحفظِ آصهَى هدْض تِ  پٌدشُ ًذ. دیَاسُساًؼىاسی سا دا

ی خشیاى ٍ اهَاج  ی هطاّذُ وِ اخاصُ ّستٌذّایی تا دلت ًَسی تاال  ضیطِ

( ٍ ضلشیي Shadowgraphًگاسی ) ی سیستن سایِ ای سا تِ ٍسیلِ ضشتِ

(Schlierenهی ) فطاس ول ٍ دهای  )هذاس تاص( ِ تِ ًَع تًَل. تا تَخدٌّذ

ثاتت ٍ تِ تشتیة دس  ّای غَست گشفتِ دس آصهایص َىی آصه ول  هحفظِ

 ولَیي تَدُ است. 298پاسىال ٍ  85000حذٍد 

 

 هذل:

ٍسٍدی هَسد هغالؼِ یه ٍسٍدی هتماسى هحَسی اص ًَع تشاون تشویثی تَدُ 

عشاحی ضذُ است.  4/3ٍ تا ًسثت عَل تِ لغش  2وِ تشای سشػت هاخ 

تشای تغییش دادى سغح  دّذ. هذل سا دس داخل تًَل تاد ًطاى هی 1 ضىل

خشٍخی خشیاى داخل ٍسٍدی َّا دس حیي اًدام آصهایص، یه دسپَش 

(Plugهتحشن هخشٍعی ضىل دس اًتْای هذل لشاس گشفتِ است ).  دسپَش

  (DC Motorی یه هَتَس وَچه تغزیِ ضًَذُ تا تشق هستمین ) تِ ٍسیلِ

َّا لاتلیت  دس عَل خسن هشوضی ٍسٍدی( Ball Screwاسىشٍ ) ٍ یه تال

ی دسپَش  ٍظیفِغغ خَسج خشیاى سا داضتِ است. حشوت ٍ تغییش سغح هم

وٌتشل ٍ تغییش دتی خشیاى ػثَسی اص ٍسٍدی َّا ٍ ّوچٌیي فطاس خشٍخی 

ًوای  3ٍ  2ضىل تا استفادُ اص تغییش سغح خشٍخی خشیاى تَدُ است. 

 دّذ. ضواتیه هذل ٍ هتؼلمات آى سا ًوایص هی

ج اهَای هحل لشاسگیشی  همذاس فطاس خشٍخی خشیاى، تؼییي وٌٌذُ

عشاحی ساصی ضشایظ عشاحی ٍ غیش آى ضثیِ ای دس ٍسٍدی ٍ تِ عثغ ضشتِ

 تاضذ. هی

 

 گیشی فطاس: اتضاس اًذاصُ

فطاس ضػت ػذد سٌسَس حساس فطاس تشای اًذاصُ گیشی فطاس استاتیه ٍ 

ّای تًَل دس عَل ّش تست استفادُ ضذُ است.  ول دس داخل هذل ٍ دیَاسُ

ی هشوضی ٍسٍدی  ّای هختلف سٍی ّستِ تؼذادی سَساخ فطاس دس خایگاُ

 اًذ.  َّا تِ هٌظَس اًذاصُ گیشی تَصیغ فطاس استاتیه لشاس گشفتِ

( Rakeضَد دٍ ػذد سیه ) هطاّذُ هی 3وِ دس ضىل  گًَِ ّواى

( ٍ دیگشی دس همغغ x/d=0.8  ٍϕ=270°یىی دس گلَگاُ )چٌذ سَساخی 

وِ اص ایي پس تِ تشتیة سیه  اًذ ( لشاس گشفتx/d=2.4  ٍϕ=90°ِخشٍخی )

سَساخ تَدُ ٍ  12. سیه گلَگاُ داسای ضًَذ گلَگاُ ٍ سیه اغلی ًاهیذُ هی

هشصی دس گلَگاُ استفادُ ضذُ  ( الیProfileِگیشی پشٍفیل ) تشای اًذاصُ

سَساخ تَدُ وِ تشای اًذاصُ گیشی پشٍفیل  17داسای  ًیض اغلیسیه  .است

 هشصی، تاصیافت فطاس ول ٍسٍدی، ًسثت دتی خشهی ٍسٍدی ٍ ًْایتاً الیِ

 اػَخاج خشیاى دس سغح خشٍخی هذل هَسد استفادُ لشاس گشفتِ است.

 گیشی افت فطاس ول دس دٍ ای ًیض تشای اًذاصُ دٍ ػذد سیه ته لَلِ

خایگزاسی ضذُ ( x/d=1.4 ،ϕ=0°  ٍx/d=1.8 ،ϕ=180°هختلف ) همغغ

 .است

 

 ی آصهایص: پشٍسِ

ی غفش دسخِ هَسد  ی حولِ دس صاٍیِ 2/2ٍ  2، 8/1ّای هاخ  هذل دس سشػت

آصهایص لشاس گشفتِ است. دس اتتذای ّش تست دسپَش خشٍخی هذل دس 

وِ سغح خشٍخی خشیاى تیطیٌِ تاضذ. سپس  استخایی لشاس گشفتِ 

. تذیا خشٍخی خشیاى واّص هی حدسپَش تِ سوت خلَ حشوت وشدُ ٍ سغ

 8تا استفادُ اص حشوت دسپَش دس حیي آصهایص، تشای ّش سشػت هاخ، 

 60ی  ّای ّوِ ح خشٍخی خشیاى تٌظین ضذُ ٍ تشای ّش حالت دادُغس

ی توام حاالت آصهایص تِ ی ضذُ است. تِ ػالٍُ تشاٍسآ فطاس خوغ سٌسَس

آضىاسساصی  ٍتشداسی فطاسی الذام تِ تػَیشتشداسی  غَست ّوضهاى تا دادُ

 ًگاسی ضذُ است. خشیاى تا استفادُ اص سیستن سایِ

 

 پارامترهای عملکردی

اًذ  پاساهتشّای ػولىشدی وِ دس ایي آصهایص هَسد تشسسی لشاس گشفتِ

 خشهی ٍ اػَخاج خشیاى.ػثاستٌذ اص تاصیاتی فطاس ول، ًسثت دتی 

تاصیاتی فطاس ول تِ غَست ًسثت فطاس ول خشیاى دس سغح خشٍج 

ضَد. فطاس ول خشٍخی هذل تِ  اص هذل تِ فطاس ول خشیاى آصاد تؼشیف هی

 ّای سیه اغلی هحاسثِ ضذُ است. ی هیاًگیي ٍصًی سغح اص دادُ ٍسیلِ

تِ هیضاى ٍالؼی دتی ػثَسی اص هذل ًسثت دتی خشهی تشاتش ًسثت 

تَاًذ اص هذل ػثَس وٌذ )دتی اسوی(  ای است وِ هی ی دتی خشهی تیطیٌِ

 داسین: 4تا تَخِ تِ ضىل  .[10]

(1                              )
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m
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خشیاى دس خشٍج اص هذل تش سٍی سغح دسپَش دچاس خفگی 

(Chock )ُاغلی دس ّای سیه  دتی خشهی هذل تا استفادُ اص دادٍُ  ضذ

ایي ًاحیِ هحاسثِ ضذُ است. ٍاضح است وِ تشای ّش ٍسٍدی َّا، 

 ی همذاس تاصیاتی فطاس ول ٍ ًسثت دتی خشهی هَسد اًتظاس است. تیطیٌِ

اػَخاج خشیاى ًیض تیاًگش یىٌَاختی خشیاى دس سغح خشٍخی اص هذل 

َس واهل غَست هىاى ون تاضذ تا فشایٌذ احتشاق تغتَدُ ٍ تایذ تا حذ ا

 ضَد: . ایي پاساهتش تِ غَست صیش تؼشیف هی[10]گیشد

(2                              )   

 
avgt

tt

P

PP
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ًسثت دیگشی وِ دس سٍاتظ اص آى استفادُ ضذُ است، ًسثت اًسذاد 

تاضذ وِ تیاًگش هَلؼیت دسٍپَش ٍ هیضاى  هی (EBRسغح خشٍخی )

گشفتگی سغح خشٍخی خشیاى است. ایي پاساهتش تِ غَست ًسثت استفاع 

هدشای خشٍخی هسذٍد ضذُ تَسظ دسپَش تِ استفاع ول هدشای خشٍخی 

 خشیاى تؼشیف ضذُ است.

گیشی  ّای اًذاصُ ػذم دلت ٍ خغای پاساهتشّای ػولىشدی ٍ داداُ

دس ایي خذٍل تِ ػلت ایٌىِ اص دٍ ًَع  .[12] است آهذُ 1ضذُ دس خذٍل 

ّای  ّا استفادُ ضذُ است، دٍ همذاس تشای دادُ حسگش فطاس دس آصهایص

 فطاسی روش ضذُ است.

 
 گیری خطاهای انذازه -1جذول 

∆Ps/Ps (%) 929/0  424/4و  

∆M∞/ M∞ (%) 

M∞= 8/4  458/4  

M∞= 0/2  462/4  

M∞= 2/2  948/0  

∆Re/Re 

M∞= 8/4  982/4  

M∞= 0/2  936/4  

M∞= 2/2  974/4  

∆TPR/TPR 424/4  

∆FD/FD 464/2  

∆MFR/MFR 

M∞= 8/4  455/2  

M∞= 0/2  448/2  

M∞= 2/2  304/2  
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دس  ٍى هذلدس ای ی لشاسگیشی اهَاج ضشتِ ٍ ًحَُ خشیاىولی  الگَی

ایي ضىل هشتَط تِ ٍلتی ًطاى دادُ ضذُ است.  5ی عشاحی دس ضىل  ًمغِ

ّای تحشاًی،  حالت 6ٍسٍدی َّا دس حالت تحشاًی لشاس داسد. ضىل است وِ 

تحشاًی ػولىشد ٍسدی َّا سا تِ ّوشاُ ًوَداس ػولىشدی آى  تحشاًی ٍ فَق صیش

 دّذ. تِ غَست ضواتیه ًوایص هی

 

 نتایج

تاصیاتی فطاس ول تا تغییشات ًسثت اًسذاد سغح ًسثت تغییشات  7ضىل 

وِ  گًَِ ّواىًطاى هی ّذ.  2/2ٍ  2 ،8/1ّای هاخ  دس سشػتسا خشٍخی 

ضَد، واّص سغح خشٍخی خشیاى )افضایص ًسثت  دس ضىل هطاّذُ هی

اًسذاد سغح خشٍخی ٍ تِ عثغ آى افضایص فطاس پطت( هٌدش تِ افضایص 

ٍ  سسیذُی خَد  تا خایی وِ تِ هیضاى تیطیٌِ ،ضَد یتاصیاتی فطاس ول ه

ًسثت اًسذاد سغح خشٍخی  پس اص آى هیضاى تاصیاتی فطاس ول تا افضایص

 یاتذ. واّص هی

تشای تطخیع ػلت سفتاس فَق، تَصیغ فطاس استاتیه سٍی خسن 

. ِ استّای آصهایص هَسد تشسسی لشاس گشفت هشوضی هذل تشای توام سشػت

ضَد، دس ًسثت اًسذادّای  هطاّذُ هی 10تا  8ّای  وِ دس ضىل گًَِ ّواى

دست گلَگاُ  لَی داخل هذل ٍ دس پاییي ًسثتاً لائن ای ون، یه هَج ضشتِ

ای ٍ تذاخل آى تا الیِ هشصی سثة واّص  لشاس گشفتِ است. ایي هَج ضشتِ

ٍ تِ عثغ آى  ضَد. تا افضایص ًسثت اًسذاد ی فطاس ول هی لاتل هالحظِ

ای تِ سوت گلَگاُ حشوت وشدُ ٍ اص لذست  ، هَج ضشتِافضایص فطاس پطت

ی  یاتذ. تیطیٌِ اتی فطاس ول افضایص هیضَد ٍ هیضاى تاصی آى واستِ هی

دس  ای دلیماً افتذ وِ هَج ضشتِ همذاس تاصیاتی فطاس ول دس خایی اتفاق هی

تا افضایص تیطتش هیضاى ًسثت اًسذاد، هَج  گلَگاُ لشاس گشفتِ است.

یاتذ وِ ّویي  ای لائن اص ٍسٍدی َّا خاسج ضذُ ٍ لذست خَد سا تاص هی ضشتِ

 ضَد. ل هیاهش سثة واّص فطاس و

ای لائن دس  تش روش ضذ، صهاًی وِ هَج ضشتِ وِ پیص گًَِ ّواى

گلَگاُ لشاس داسد، ٍسٍدی َّا دس حالت واسی تحشاًی لشاس داسد. تش عثك 

، ضشایظ واسی تحشاًی تشای ایي هذل دس ًسثت اًسذاد 10تا  8اضىال 

تشای ضَد وِ  هطاّذُ هی 7اتفاق افتادُ است. دس ضىل  60-65حذٍد %

ّای آصهایص ضذُ، دس ایي ًسثت اًسذاد، همذاس تاصیاتی فطاس ول  هاخوام ت

 تیطیٌِ ضذُ است.

 دّذ وِ تا افضایص سشػت خشیاى آصاد، ّوچٌیي ًطاى هی 7ضىل 

یاتذ. تشای هثال  ای واّص هی همذاس تاصیاتی فطاس ول تِ عَس لاتل هالحظِ

افضایص  2/2تِ  8/1وِ سشػت خشیاى اص هاخ  ٌّگاهی 65دس ًسثت اًسذاد %

تِ است.  داض 3/12یافتِ است، همذاس تاصیاتی فطاس ول واّطی دس حذٍد %

ای هخشٍعی دس ٍسٍدی ٍ  ًاضی اص افضایص لذست هَج ضشتِ ایي واّص اٍالً

هشصی ٍ  تذاخل الیًِاضی اص  ثاًیاًٍ  تَدُ ای لائن دس داخل هذل هَج ضشتِ

 تاضذ. ای داخل هذل هی اهَاج ضشتِ

شات ًسثت دتی خشهی ػثَسی اص هذل سا تشحسة تغیی 11ضىل 

تشعثك ایي ضىل، افضایص ًسثت  دّذ. تغییشات ًسثت اًسذاد ًطاى هی

ضشایظ ضَد. ایي واّص دس  دتی خشهی هیاًسذاد هٌدش تِ واّص ًسثت 

وِ ًسثت  تحشاًی است. دسحمیمت صهاًی صیشتحشاًی ضذیذتش ضشایظ فَق

ای دسٍى  هَج ضشتِ ی افضایص فطاس پطت، تِ ٍاسغِ یاتذ، اًسذاد افضایص هی

هذل تِ سوت تاالدست خشیاى حشوت وشدُ ٍ تاػث افضایص هیضاى ًطت 

ضَد وِ ایي اهش هَخة واّص ًسثت دتی خشهی  ی پَستِ هی خشیاى اص لثِ

ای لائن داخل  تِ ػثاستی هَلؼیت لشاسگیشی هَج ضشتِ است. ٍسٍدی ضذُ

 وٌذ. اص هذل سا وٌتشل هی هذل، هیضاى دتی خشهی ػثَسی

، آصاد دّذ وِ تا افضایص هاخ خشیاى ًطاى هی 11ّوچٌیي ضىل 

ایي افضایص ًاضی اص ًضدیه یاتذ.  ًسثت دتی خشهی ػثَسی افضایص هی

وِ  12ی پَستِ تا افضایص هاخ است. ضىل  ای تِ لثِ ضذى هَج ضشتِ

فَق سا تِ  ی ای ٍسٍدی است، پذیذُ ی اهَاج ضشتِ ًگاسی ضذُ تػَیش سایِ

هَج  2/2تا  8/1ضَد وِ تا افضایص هاخ اص  دّذ. هطاّذُ هی خَتی ًطاى هی

ی پَستِ ًضدیه ضذُ است. ّش چِ هَج  تِ لثِ اٍلیِ هخشٍعی ای ضشتِ

ی پَستِ  تش تاضذ، هیضاى ًطتی خشیاى اص لثِ ی پَستِ ًضدیه ای تِ لثِ ضشتِ

 یاتذ. هی واّص یافتِ ٍ دسًتیدِ هیضاى ًسثت دتی خشهی افضایص

تغییشات اػَاج خشیاى سا تش حسة ًسثت اًسذاد ًطاى  13ضىل 

ضَد، دس ضشایظ صیشتحشاًی ٍسٍدی داسای  وِ هطاّذُ هی گًَِ ّواىدّذ.  هی

تاضذ ٍلی تا ٍسٍد تِ ضشایظ تحشاًی ٍ فَق تحشاًی،  هی اػَاج خشیاى اًذوی 

اج خشیاى ت اػَخییشایاتذ. ّوچٌیي تغ اػَخاج خشیاى تِ سشػت افضایص هی

تِ تغییشات ًسثت اًسذاد دس حالت صیشتحشاًی دس همایسِ تا ضشایظ فَق 

 تحشاًی تسیاس ووتش است.

تش گفتِ ضذ،دس ضشایظ فَق تحشاًی یه هَج  وِ پیص گًَِ ّواى

ای لائن پشلذست دس داخل ٍسٍدی ٍخَد داسد؛ تذاخل ایي هَج  ضشتِ

ى دس داخل ٍسٍدی ٍ تِ هشصی تاػث ایداد خذایص خشیا ای لَی تا الیِ ضشتِ

ضَد. ّوچٌیي واّص ًسثت اًسذاد  عثغ آى فضایص اػَخاج خشیاى هی

افضایص خذایص  دسًتیدِتش داخل ٍسٍدی ٍ  ای لَی هَخة ایداد هَج ضشتِ

 .ستا  ضذُخشیاى 

یاتذ،  صاد افضایص هیآوِ هاخ خشیاى  ، ٌّگاهی13تا تَخِ تِ ضىل 

گیشی اهَاج  یاتذ. ایي اهش تِ دلیل ضىل اػَخاج خشیاى ًیض افضایص هی

هشصی ست وِ هٌدش تِ  تش ٍ دس پی آى تذاخل ضذیذتش تا الیِ ای لَی ضشتِ

 .ضذُ استخذایص تیطتش خشیاى دس داخل ٍسٍدی 

دّذ وِ  تا افضایص هاخ خشیاى آصاد،  هی ًطاى 14دسًْایت، ضىل 

صیاتی فطاس ول واّص یافتِ است، اها ًسثت دتی خشهی افضایص ًسثت تا

ًضدیه  1 تِ همذاس ایي 2/2دس هاخ  55یافتِ ٍ دس ًسثت اًسذاد حذٍد %

 ضَد. هی

  

 گیری نتیجه

هحَسی تماسىهغَت  دس ایي تحمیك ػولىشد حالت پایای یه ٍسٍدی هافَق

صاٍیِ  دس 2/2 ٍ 0/2، 8/1تا تشاون تشویثی تِ غَست تدشتی دس اػذاد هاخ 

دّذ وِ تا ًتایح ًطاى هی است. لشاس گشفتِتشسسی دسخِ هَسد ی غفش حولِ

افضایص فطاس پطتی، ضَن ػوَدی داخل ٍسٍدی تِ سوت تاالدست حشوت 

ضَد ٍ سپس وٌذ. دس ًتیدِ تاصیافت فطاس دس حالت تحشاًی تیطیٌِ هیهی

ّوچٌیي ًسثت دتی خشهی ٍ یاتذ. دس حالت فشٍتحشاًی همذاسی واّص هی

 ضًَذ.هی ونتا افضایص فطاس پطتی دست ٍسٍدی  خشیاى پاییياػَخاج 

افضایص ػذد هاخ خشیاى تاالدست تاػث واّص تاصیافت فطاس ول ٍ افضایص 

ّا ٍ ضَد وِ دلیل آى افضایص لذست ضَنًسثت دتی خشهی ٍ اػَخاج هی

ًتایح ًطاى  ،الٍُ تش ایيػهشصی است.  ّا تا الیِدس ًتیدِ تذاخل تیطتش آى

ٍ ضشایظ  2)ػذد هاخ  دٌّذ وِ ػولىشد ٍسٍدی دس حالت عشاحیهی

ّایی چَى تا اػوال سٍشسٍد اًتظاس هیتحشاًی( هٌاسة تَدُ است ٍلی 

 .تشی دست یافتتِ ػولىشد هٌاسة تتَاىی هشصی هىص الیِ
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 اها و نموداره  شکل

 

 
 بادمذل ورودی هوا داخل تونل  -1شکل 

 

 
 شماتیک مذل ورودی هوا از جلو -2شکل 

 

 
 (2شکل  A-A)مقطع  اتیک ورودی هوا به همراه متعلقاتمش -3شکل 

 

 
 شود ی نسبت دبی جرمی استفاده می سطح جریان که در رابطه – 4شکل 

 

 
 ی طراحی شکل کلی جریان در نقطه – 5شکل 

 

 
در شرایط کاری صوت  منحنی عملکردی ورودی هوای مافوق  – 6شکل 

 مختلف

 

 
 تغییرات بازیابی فشار کل بر حسب درصذ انسذاد خروجی – 7شکل 

 

 
 =8/1Mتوزیع فشار استاتیک روی جسم مرکسی ورودی در  – 8شکل 
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 =2Mتوزیع فشار استاتیک روی جسم مرکسی ورودی در  – 9شکل 

 

 
 =2/2Mتوزیع فشار استاتیک روی جسم مرکسی ورودی در  – 11شکل 

 

 
 تغییرات نسبت دبی جرمی برحسب نسبت انسذاد خروجی – 11شکل 

 

 

 

 
 55شذه از ورودی در نسبت انسذاد %نگاری  تصاویر سایه – 12شکل 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
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