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جت در جريان عرضي كه در  به بررسي اين مقالهدر  —چكيده 
 شود،اي و رقيق سازي در محفظه احتراق استفاده ميهاي اليهكاريخنك

 اي از جت در جريان عرضي آرايه . در اين راستاپرداخته شده است
نشان داده شده هاي آن با تك جت تفاوتو  گرفتهمورد بررسي قرار 

 در ها، شامل سه آرايش مختلف است كهقابل ذكر است كه آرايه.  است
باشد.در اين سه ها متفاوت، اما دبي و ممنتوم يكسان ميها تعداد جتآن

ي زماني و گيري شدهآرايش به بررسي ميدان سرعت و دما به شكل ميان
كاري خنك اگر هدف، كه ان داده شدهنش و هپرداخته شد ،ايلحظه
دور كردن شعله از  اگر ها موثر است وافزايش تعداد جت باشد اياليه

    ها گزينه بهتري است.ديواره مد نظر باشد، كاهش جت

شبيه سازي ؛ جريان عرضي؛ جت مغشوش —هاي كليدي هواژ
 اختالط؛ انتقال حرارت؛ گردابه هاي بزرگ

 مقدمه   .١
گيرند از يي كه تحت تاثير يك جريان عرضي قرار ميهاجتبررسي 

رين عامل تاثيرگذار در اين باشد كه مهمتجمله مسائل مهم كاربردي مي
هاي گذشته ها در دهبررسي و تحقيق اختالط جريان مغشوش است. فرآيند،

از اين  باشد،هاي موجود در طبيعت و قطعات صنعتي ميواقعيتبرگرفته از 
كاري به خروج گازهاي دودكش و آتشفشان در مسير باد، خنك توانميان مي

كاري الينرها در محفظه احتراق و غيره را نام هاي توربين، اختالط و خنكپره
اغلب به  ،زمينه اين فرآيند هاي بنيادي انجام شده درژوهشالبته اكثر پ برد.

هاي رپارامت باشد.عرضي مي جريانهاي ساده در جت شكل بررسي رفتار
عموما شامل تاثير عدد رينولدز، شدت اغتشاش، در اين مسئله مورد بررسي 

هاي جريان مغشوش از ها، مدلاي يا مغشوش بودن هر يك از جرياناليه
  .است RANSو  LESقبيل 

ها با محوريت تك جت در جريان عرضي دايره وسيعي از پژوهش
شريف و  شود.اشاره ميها صورت پذيرفته كه به اختصار به مهمترين آن

هاي گيري سرعت و پارامتر، به صورت آزمايشگاهي اندازه]1پلتچز [
كلسو و  انجام دادند. را تك جت در جريان عرضي اغتشاشي در يك

ساختار يك تك جت در جريان عرضي و سه ساختار  ،]2همكارانش [
دند. به صورت آزمايشگاهي بررسي كر ،ها رامختلف براي توسعه اين جريان

گيري آزمايشگاهي يك تك جت مغشوش اندازه ]،3اني و گربر [كاموت
 اند.گرم شده و نشده، درون يك جريان عرضي را مورد بررسي قرار دادهپيش

جت در به روش آزمايشگاهي ساختار يك تك ،]4كاموس و همكاران [
هاي هاي بسيار پايين و همچنين براي نسبتدر رينولدز ،جريان عرضي را

همچنين . ندمختلف سرعت جت به جريان عرضي، مورد بررسي قرار داد
 ،ن، به روش آزمايشگاهيبراي شرايط گوناگون جريا ،]5[ گاالز و همكارانش

سو  .ندجت در جريان عرضي را بدست آوردهاي اغتشاشي جريان تكپارامتر
عرضي، به روش ] به بررسي دو ساختار مختلف جت در جريان 6[و مانگال 
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رفتار يك جت توربوالنس در ]، 7زيفله و كليزر [اند. پرداختهمايشگاهي آز
. دادندمورد بررسي قرار  را كيفيت اختالطهمچنين  و ،ايعرضي اليهجريان 

كه روش  هاي بزرگ انجام گرفتهسازي گردابهاين مقاله به روش عددي شبيه
به روش ]، 8[  يوآن و همكارانباشد. اي بررسي پديده اختالط ميمناسب بر

رفتار تك جت در جريان  ،مشابه تحقيقي ديگر در دو نسبت سرعت مختلف
هاي جريان پرداختند. و به تشريح ساختارعرضي را مورد بررسي قرار دادند 

اي به بررسي تك جت مغشوش در جريان عرضي اليه ،]9و ماهش [سومان 
 ]6[ ود را باونتايج خ سازي مستقيم عددي پرداختهبه روش عددي شبيه

به بررسي تك جت مغشوش  ،]10[ مقايسه كرده است. شريدهر و همكاران
هاي مختلف سرعت جت و در جريان عرضي مغشوش پرداخته و براي نسبت

 ]، 11[ گاالز و همكارانش هاي مختلف ارائه داده است.سرعت عرضي تحليل
عرضي مغشوش به روش عددي به بررسي تك جت مغشوش در جريان 

پرداخته و نتايج را با روش  LESو   RANS،URANSه سازي شبي
 LES] مقايسه كرده و به اين نتيجه رسيده است كه روش 5آزمايشگاهي [

   تطابق بهتري با روش آزمايشگاهي دارد.

ي جت به جاي تك هدف از اين مقاله نشان دادن تاثير استفاده از آرايه
هاست. در اين تحقيق تج مجموعبا حفظ دبي  ،در جريان عرضي ،هاجت

در مقايسه با  ،ها و اختالطگيري جتتاثير سه آرايش مختلف بر روي شكل
 ،هاي مختلفدرعين حال سعي شده در اين حالت يكديگر آورده شده است.

ها رفتار هاي سيال در اين جتها يكي باشد تا ممنتوم المانميانگين سرعت
هاي بزرگ سازي گردابهبه روش شبيهاين مسئله  مشابهي به هم داشته باشند.
 آيد انجام گرفته است.ها به حساب ميگونه تحليلكه روش قدرتمندي در اين

الزم به ذكر است كه هر دو جريان داخل جت و جريان عرضي مغشوش 
   د.نباشمي

 حاکم و روش عددیمعادالت  .٢
ان عرضي پذير مغشوش جت در جرينا ن مسئله جريان تراكمايدر 

 .نشان شده است» 1شكل«و هندسه در . طرح كلي جريان شودي ميبررس
 Bورودي جريان عرضي و صفحه  Aصغحه كنيد همانطور كه مشاهده مي

جريان را نشان  ي، خروجCي نازل جت درون جريان عرضي است و صفحه
همچنين فرض بر اين است كه  ي متقاطع با جت است.صفحه Dدهد و مي

 طول يافته است. الزم به ذكر است كه زل توسعهورودي به ناجريان در 
ميباشد و ارتفاع  عرض آن، صد وهشتاد ميليمتر و متر، سيصد ميليDصفحه 
  متر است. برابر صد وهشتاد ميلي ) z	(در جهت Cو  Aصفحه 

آورده شده است.   »2شكل«در  ،سه آرايش مختلف مسئلههمچنين  
 ،مترميلي 8با قطر  ،يك تك جت كنيدمالحظه مي) aهمانطور كه در قسمت (
ورودي جريان متر نسبت به و در فاصله صد ميلي Dدر وسط عرض صفحه 

در  در حالت دوم آرايش دو جت قرار گرفته است.، A)عرضي (صفحه 
متر پنجاه و چهار ميليفاصله دو جت در نشان داده شده است. ، (b)قسمت 

 ا هو قطر جت اند، قرار داده شدهنسبت به هم
1

2
 ،برابر قطر تك جت  

سه جت با آرايشي كه در شكل  (C). در قسمت باشدميمتر ميلي 5,6يعني 
طر متر نسبت به هم قرار دارند و قكنيد به فاصله سي وشش ميليمالحظه مي

1 ها جت

3
ها ي جتت. .فاصلهمتر اسميلي 4,6يعني  ،برابر قطر جت اول  

مطابق حالت اول،  cو  b)، در قسمت Aتا ورودي جريان عرضي (صفحه 
  باشد.متر ميصد ميلي

 

 

صفحه  Dنازل جت، Bخروجی جريان،  Cورودی جريان عرضی،  A: ١شکل 
  متقاطع با جت

  

  گيرند :معادالت حاكم به شكل بي بعد مورد استفاده قرار مي
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تنسور تنش و  σو بردار سرعت است   V(u,v,w)عادالت باال، در م
باشد. عدد رينولدز ها به معني فيلتر مكاني ميبر روي متفيير  »«عملگر خط 

    شوند: هستند به صورت زير تعريف مي بعديو پرانتل كه اعداد بي

  

(a)

 

 

(b)

 

(c)

 

 (c)شماتيک آرايش دو جت ،  (b)،  شماتيک آرايش تک جت (a): ٢شکل 
 شماتيک آرايش سه جت 

 

                                                                       

 Pr pC

K

 
  (4) 

Re
uD


  (5) 

به ترتيب قطر لوله جت،   D ,  , pC , K , , u  معادالت باالر د
 گرمايي ويژه، ضريب رسانايي، ويسكوزيته سينماتيكيچگالي سيال، ظرفيت 

 ،سازيهاي باال در طول شبيهتمام پارامتر هستند. و سرعت جريان عرضي
  شوند.ثابت فرض مي

  شود :بعد به صورت زير تعريف ميدر معادله انرژي دماي بي .

 MIN

MAX MIN

T T

T T


 


 (6) 

باشد. ميمينيموم و ماكزيمم جريان  دماي MAXTو  MINT، كه در معادله باال
صورت  ،فومباز اپن متنافزار الزم به ذكر است كه اين شبيه سازي توسط نرم

انجام شده  ،مك روش حجم محدودو تجزيه معادالت در آن به كگرفته 
هاي سازي گردابههاي زير شبكه در روش شبيهسازي تنشاست. براي مدل

هاي يي تمايز بين جريانكنيم كه توانااز روش ديناميك استفاده مي ،بزرگ
مسئله صفحات در راستاي  در ايننزديك ديواره را دارد.  ، ومغشوش اي،اليه

yهمچنين براي ها)ي متغيير، شرط مرزي تكرار شونده دارند(براي همه ،
ي براي همه(تقارن مرزي ي بااليي شرط ، صفحهzصفحات در راستاي 

روي آن شرط عدم لغزش  و ،ي پاييني شرط مرزي ديوارهوصفحه )هامتغيير
ها نيز شرط عدم ورودي جت يبراي ديواره ،عالوه بر اين اعمال شده است.

 شرط مرزي دمايي جت هايلغزش وجود دارد. همچنين براي ورودي
0  1 حل وبراي بقيه دامنه  هايقرار داده شده است. سرعت 

است ولي به دليل اينكه قطر براي هر سه آرايش برابر  ،هاورودي جت متوسط

 و آرايش دوم D ها در آرايش اولجت
2

D وآرايش سوم
3

D
د، باشمي   

 ،ولي در كل شودمي 11080، 13700، 19200به ترتيب  ها عدد رينولدز آن
باشد. الزم به ذكر دبي ورودي هر كدام از سه آرايش جت با هم برابر مي

يك ميليون و  و هشتصد هزارهاي سلولكه مسئله مورد نظر براي تعداد است 
ج وجود مورد بررسي قرار گرفته و تفاوتي در نتاي سلول دويست هزار

 از آن در نتيجه محاسبات مسئله بر اساس يك ميليون گريد كه عموما ،نداشت
  .شودسازي از اين دست انجام شده، استفاده ميدر شبيه
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استقالل شبكه، در دو مقطع مختلف بعد از ورودي  براي نشان دادن است
جت، نتايج براي سه تعداد سلول مختلف، هشتصد هزار، يك ميليون، و يك 

»  3شكل «يون و دويست هزار، مقايسه شده است و همانطور كه در ميل
كنيد رفتار تعداد سلول هاي يك ميليون و يك ميليون و دويست مشاهده مي

هاي شود در تعداد سلولهزار نزديك به يكديگر است . همچنين مشاهده مي
 ها درشت شده و باعث شده اليه مرزي به خوبي ديده نشود وپايينتر، سلول

  گيرد .جريان از ديوار فاصله بيشتري مي

نمايي از باال و عمود بر »  4شكل « براي مشاهده شبكه بندي محاسباتي در 
،  xذكر است تعداد سلول ها در جهت . قابل است نشان داده شده zمحور 

،  به zباشد كه در جهتسلول مي z ،64، و در جهت y ،128، در جهت 128
  ه است . صورت يكنواخت تقسيم شد

 

: مقايسه تعداد گريد يک ميليون و دويست ھزار (ستاره) ويک ميليون  ٣شکل 
  (مربع) و ھشتصد ھزار (خط ممتد)

 
 
 

 
 xy: نمايی از شبکه بندی محاسباتی در صفحه ۴شکل 

 

  تحليلنتايج و  .٣
  

نمودار ، (a)كنيد، در قسمت مالحظه مي»  5شكل « همان طور كه در
براي تك جت مقايسه  ،]۵[با نتايج آزمايشگاهيسرعت در مقاطع مختلف 

شده و تطابق نسبتا خوبي برقرار است. از مقطع كانال به بعد حركت رو به 

1 شود، در عين حال درجلو و باالي جت ديده مي
X

D
  4 تا

X

D
،  يك

شود. همينطور براي ده ميزير جت اصلي مشاه ،ايجريان بازگشتي گردابه
شود كه از يك طرف ميزان ) مشاهده ميcو سه تايي ( (b)هاي دوتايي جت

پيشروي عمودي جت كم شده و از طرف ديگر از اندازه و ميزان پيشروي 
تا جاييكه در آرايش سه تايي جت  ،هاي بازگشتي كاسته شده استگردابه

(c) ،1  ها فقط دراين گردابه
X

D
 شوند. ديده مي  

ها را با كانتورهاي ي بررسيبا توجه به نمودارهاي حل عددي، ادامه
مختلف ميدان دما و ورتيسيته در دو نماي مختلف خروجي جت از نازل و 

ديده » 6شكل «دهيم. همانطور كه در  نماي صفحه خروجي جريان، ارائه مي
شود كه با افزايش تعداد مشاهده مي شد،بيني ميپيش» 5شكل «شود و از مي

تري از ها در سطح وسيعها كاسته شده و جتها از ارتفاع پيشروي آنجت
ها، شود كه با افزايش تعداد جتشوند. همچنين مشاهده ميمقطع گسترده مي

گسترده گشته و اختالط  Yو  Zتري از مقطع هاي دما در سطح وسيعكانتور
  است. به شكل بهتري انجام شده

هاي كانتور»  7شكل« ، در»5شكل «براي تكميل نتايج اين نمودارهاي 
هاي سمت چپ ميانگين اغتشاشات دما، نمايش داده شده است كه كانتور

ي پراكندگي بيشتر اغتشاشات در مقطع دهنده(نماي خروجي جت)، نشان
ليل باشد، اما در ناحيه گلوگاه جت، به دتايي ميهاي سهخروجي، براي جت

هاي باالتر و با سرعت باالتر، شدت پيشروي بيشتر جت تكي در اليه
  اغشتشاشات بيشتر است.

هاي ميانگين ،كانتور» 8شكل «اي در هاي گردابهبراي درك بهتر ساختار
هاي متمايز و مشخص توان ساختارها ميورتيسيته آورده شده كه بر اساس آن

هاي ريز روجي پراكندگي ساختاردر آرايش تك جت را ديد ولي در مقطع خ
تايي مشهود تر است. به اين ترتيب با وجود قدرت بيشتر هاي سه در جت
ها در گلوگاه تك جت، توانايي آرايش سه جت در پديد آوردن ساختار
 هاي پراكنده، بيشتر، و همچنين اختالط آن ها  در آرايش سه تايي نيز،ساختار

  بهتر است.
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(a) 

(b) 

(c) 

 
مقايسه نتايج عددی (خط ممتد) با نتايج   (a)نمودار  :٥شکل 

نتايج عددی  (b)، نمودار آزمايشگاھی(نقطه چين) برای آرايش تک جت 
نتايج عددی برای آرايش   (c)، نمودار   برای آرايش دوتايی جت

 تايی جتسه

	 		 	

    

    
، رديف دوم ک جت برای ت رديف اول کانتور دمای ميانگين بی بعد :٦شکل 

دمای ميانگين  کانتور دمای ميانگين بی بعد  برای دو جت ، رديف سوم کانتور
  بی بعد برای سه جت

  
اي دما و هاي لحظهتوان در كانتورها را ميجزييات بيشتر اين ساختار

توان مشاهده كرد. به اين ترتيب مي» 10شكل«و » 9شكل«ورتيسيته در 
هاي توليد شده بزرگتر بوده كه جت، گردابهتكمشاهده كرد كه در آرايش 
هاي ريزتر زمان بيشتري نياز دارد، در حاليكه براي شكستن به ساختار

تايي، به سرعت در ميدان پخش شده و توسعه هاي آرايش جت سهگردابه
  يابد.مي

  جمع بندی  .٤
  

ها، نشان داده شد كه با حفظ كردن دبي و با توجه به نتايج و بررسي
ها، از شدت پيشروي به درون ها، با افزايش تعداد جتميانگين جتسرعت 

هاي جريان شود، در حاليكه اختالط و توسعه ساختارميدان اصلي كاسته مي
ها، در شرايطي كه اختالط يا خنك يابد . بنابراين تعداد بيشتر جتافزايش مي

مگر آنكه در كاري در نزديكي ديواره مورد نظر باشد، اولويت بيشتري دارد، 
ها، شرايطي همچون احتراق براي دور كردن شعله از ديواره، تعداد كمتر جت

  تري است.ي مناسببا توان پيشروي بيشتر به داخل ميدان، گزينه
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برای تک جت ،  : رديف اول کانتوراغتشاشات دمای ميانگين بی بعد٧شکل 

رديف سوم بی بعد  برای دو جت ،رديف دوم کانتور اغتشاشات دمای ميانگين 
  کانتور اغتشاشات دمای ميانگين بی بعد برای سه جت

برای تک جت  ، رديف دوم  رديف اول کانتور ورتيسيته ميانگين  :٨شکل 
کانتور ورتيسيته ميانگين  برای دو جت ، رديف سوم کانتور ورتيسيته ميانگين 

   د)باشمی  s/1(واحد ھا برای سه جت
 

  

   

   

   
، رديف دوم برای تک جت  ای بی بعددمای لحظه رديف اول کانتور :٩شکل
ای دمای لحظهکانتور بی بعد  برای دو جت ، رديف سوم  ایدمای لحظهکانتور 

  بی بعد برای سه جت

 

 

 
برای تک جت ، رديف دوم  ای لحظه : رديف اول کانتور ورتيسيته١٠شکل 

ای لحظه برای دو جت ، رديف سوم کانتور ورتيسيته ایلحظه ورتيسيتهور کانت
   باشد)می s/1(واحدھا برای سه جت
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