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  )مخاطب

  ارشد دانشجوي كارشناسي -2

پارامترهاي موثر بر در نازل فرامنبسط و بررسي ثانويه پاشش كنترل بردار تراست باسازي عددي  شبيه

  تراستبردار تغييرات 

  2محمد هادي دهقان ،1محمد كاظم مويدي

 آزمايشگاه پژوهشي ديناميك سياالت محاسباتي، گروه مهندسي مكانيك، مـدانشگاه ق

چكيده 

است كه به  يگريهر پرنده د ايموشك  ما،ياز هواپ يتيكنترل بردار تراست قابل

تراست را  يروينازل جهت ن يخروج يگازها يرو ياثر جاديبا ا توانيكمك آن م

 هامانند بالك يكيناميروديبه استقاده از سطوح كنترل آ يازيمنحرف كرده تا ن

در . باشد يم هياز پاشش ثانو فادهكننرل بردار تراست است يها از روش يكي. نباشد

محل آن (مختلف نازل  يها گاز در بخش اي عيما اليس هيروش، پاشش ثانو نيا

 رييتغ جهياز نازل و در نت يخروج يباعث انحراف گازها) به نوع روش دارد يبستگ

 كي قيروش، تزر نيمسائل مطرح در ا نيتر از مهم يكي. شوديبردار تراست م ةيزاو

 يگريبا خواص د اليمختلف به درون س يو چگال تهيسكوزيسرعت، و ما،با د اليس

در اين مقاله ابتدا به انجام . كنديم جاديرا ا ايدهيچيپ انيجر دانيبوده كه م

واگرايي كه فشار خروجي نازل با فشار -سيال درون نازل همگرا جريانسازي  شبيه

در اين حالت پديده شوك مايل و الماس . استپرداخته شده ،محيط برابر نيست

پاشش ثانويه با سپس . دست نازل رخ خواهد داددر خروجي و پايين به ترتيب ماخ

 دبي جرمي، زاويه پاشش و مكان مختلف به اين نازل اضافه گرديده و پارامترهاي

در اثر اين تغييرات  زاويه انحراف، بازدهي برداردهي و تراست نازل مهمي از قبيل

آن است كه بهترين  از هاي انجام شده حاكيبررسي. اندمورد ارزيابي قرار گرفته

ترين دبي جرمي پاشش تراست، سيستمي است كه با كمردار سيستم كنترل ب

و مقدار خود تراست اصلي ثانويه بتواند بيشترين انحراف در بردار تراست را حاصل 

  .نازل را نيز كاهش ندهد

سازي  شبيه ،بعدينازل دو ،پاشش ثانويه ،كنترل بردار تراست :هاي كليدي واژه

  ، نازل فرامنبسطعددي

  مقدمه

پرنده در مسير پروازي يك اصل مهم در وسايل پرنده به شمار كنترل يك 

به طوري كه با فرمان پذيري مناسب ضمن قرارگيري در مسير . رودمي

سيستم . تايين شده پايداري الزم براي يك پرواز موفق نيز به دست مي آيد

هاي كنترل بردار تراست به عنوان يك جزء حساس و مهم به صورت جدي 

اين سيستم ها با استفاده از . پرنده ها تعيين و طراحي مي شوددر تمام 

روش هاي مكانيكي، آيروديناميكي و كنترلر هاي الكترونيكي وظيفه حفظ 

روش هاي گوناگوني جهت كنترل بردار تراست در . پرنده را به عهده دارند

كه با توجه به ويژگي هاي مربوط داراي  وسايل پرنده به كار گرفته شده

روش  .و لذا داراي كاربردهاي خاصي هستند بودهيا و معايب متفاوتي مزا

يكي از روش هاي كنترل تراست است كه شروع مطالعه روي  پاشش ثانويه

مهم ترين مزاياي روش آن را بايد تقريبا از دهه پنجاه ميالدي دانست كه 

پاشش ثانويه سيال كاهش وزن تجهيزات مورد استفاده در آن تا هشتاد 

 22-اف به طور مثال براي جنگنده. د كمتر از تجهيزات مكانيكي استدرص

از كل وزن پرنده مريوط به وسايل مكانيكي مربوط به كنترل  سي درصد

شد كه به خاطر افزايش مانور پذيري وسيله در آن قرار مي تراستنيروي 

  ]1[.داشت

مطرح شد  وتربي-اي-توسط ا 1949براي اولين بار تزريق ثانويه در سال 

شد كه بيشتر كارها  كه در آن به صورت شماتيك روش مذكور شرح داده

صوت بودن جريان در نازل به دليل مافوق ].2[بر پايه آزمايش و تئوري بود

  .اندسي نمودهراكثر مطالعات پاشش را جريان مافوق صوت بر

 زوكوسـكي -اي-اييكي از كارهاي تحليلي انجام شده مدلي بود كه توسط  

در اين مدل براساس مشـاهدات و مطالعـات تجربـي از    . شدهمكاران ارائه  و

سازي  در اين مدل. يلي ارائه شدمدل رياضي و تحل ،بعمل آمده هاي آزمايش

توزيـع   بوده،بعدي با فرض تقريب يك جسم موثر كه معادل جريان جت دو

ر به نـام ارتفـاع نفـوذ بـراي     يك پارامتمطالعه در اين . شدفشار تخمين زده

، در اين تقريب. جسم موثر كه به شكل ربع دايره بود بكار گرفته شدتقريب 

از ) ثانويـه  به جـاي جريـان جـت   (سازي شده  فشار بر روي جسم پخ معادل

آيد كه براي تعيين پارامترهـاي  روش تقريب نيوتني اصالح شده بدست مي

ايشان همچنين در . استده شدهآن از فرض انبساط آيزنتروپيك جت استفا

هاي آزمايشـگاهي  هاي بعد براي اعتبارسنجي نتايج اقدام به انجام تست سال

را از لحاظ توزيـع فشـار،    ثانويه تري رفتار مختلف جتنموده و بطور مفصل

مورد ... فاصله جدايش، اثرات آرام و آشفتگي جريان، شكل و محل شوك و 

تـرين  ا بـين مطالعـات آزمايشـگاهي كامـل    امـ  .]3[,]2[.رسي قـرار دادنـد  بر

 هاي انجام شـده مركـز تحقيقـات لنگلـي     سري تستمجموعه در دسترس، 

در اين مجموعه اثرات مختلفي از قبيل نقطه پاشـش، زاويـه    .باشدمي 1ناسا

پاشش، فشار و سرعت پاشش، نوع سيال و ضربه ويژه سـيال پاشـش مـورد    

  ] 4.[بررسي قرار گرفت و نقطه بهينه براي هر متغير نمايش داده شد

و  دير -ا –كارناز مطالعات عددي صورت گرفته مي توان به مطالعه 

نازل دو گلوگاهي را به صورت دو بعدي در كد  2005همكاران كه در سال 

. با روش جابجايي گلوگاه، مدل نمودند، اشاره كرد 2بي سه بعدي-اي-پي

ايشان همچنين نشان دادند كه با روش جابجايي گلوگاه در اين نازل 

متغيرهاي  آنهاضمنا . توان بردار تراست را بيشتر از قبل منحرف كرد مي

را مورد ارزيابي قرار داده و متغيرهاي بهينه براي گلوگاهي طراحي نازل دو

سپس مدل خود را در مركز . روش جابجايي گلوگاه را بدست آوردند

تحقيقاتي لنگلي ناسا آزمايش نموده و نتايج را با مدل شبيه سازي مقايسه 

  .]8[,]7[,]6[,]5[كردند

  معادالت حاكم

معادالت حاكم بر مسئله شامل معادالت بقاي جرم، بقاي اندازه حركت   

خطي، بقاي انرژي و معادلة حالت به منظور محاسبة خواص ترموديناميكي 

.باشند ين معادالت به شرح زير ميا. باشد از جمله فشار مي

1 NASA Langley Research Center 
2 PAB٣D 
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 k-ω معادالت مدل آشفتگي

 اي لزجت گردابي تي يك مدل دو معادله- اس-مدل آشفتگي كا امگا اس

در بخش دروني الية مرزي  تي-اس-كا امگا اسكاربرد روابط . متداول است

 ،شود كه اين مدل در تمام ناحية زير الية لزج نزديك ديواره باعث مي

 لذا مدل. عملكرد بسيار مناسبي داشته باشد
1
SST عنوان يك  تواند به مي

گونه تابع ميرايي اضافي  مدل آشفتگي رينولدز پايين بدون هيچ

نزديك  k–εدر جريان آزاد به رفتار  SSTروابط . مورداستفاده قرار گيرد

كه به خواص آشفتگي جريان آزاد ورودي  k–ε شود و از مشكالت مي

پژوهشگراني كه از مدل آشفتگي . كند بسيار حساس است، جلوگيري مي

SST كنند، عقيده دارند كه اين مدل رفتار بسيار مناسبي در  استفاده مي

 . دهد د بروز ميجدايش جريان و گراديان فشار معكوس از خو

  :انرژي جنبشي آشفتگي برابر است با
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  نازل و محاسبة عملكرد طراحي پارامترهاي

مقدار دبي جرمي پاشش ثانويه به كل دبي جرمي عبوري از نازل با پارامتر 

φ شود كه در آن تعريف ميws   دبي جرمي پاشش ثانويه وwp    بيانگر

  .باشدمي) جت اوليه(دبي جرمي عبوري ورودي نازل 
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رابطه شود كه از اندازه گيري مي ηبازدهي برداردهي تراست نيز با پارامتر 

	:آيدزير بدست مي 	

                                                 
1 Shear Stress Transport 
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كه واحد آن درجه بر  .باشدزاويه انحراف بردار تراست مي pδ در آن كه

اين پارامتر بيانگر ميزان زاويه انحراف بردار تراست . باشددرصد تزريق مي

بنابراين . نسبت به درصد دبي جرمي ثانويه تزريق شده در نازل است

مفهوم . نبوده و هر مقداري را مي تواند اختيار كند 1بيشترين مقدار آن 

آن بدين گونه است كه سيستم كنترل بردار تراست در ازاي چند درصد 

نيروي تراست را راستاي رمي ثانويه، چند درجه مي تواند تزريق دبي ج

كه  شده محاسبهمقدار انحراف بردار تراست از رابطه زير ]. 9[منحرف كند 

توسط نازل  شدهنيروي محوري توليد AFنيروي عمودي و  NFدر آن 

  :است
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  نتايج

 2نازلي فرامنبسطيك در اين قسمت به شبيه سازي جريان سيال در 

جريان در ش فشار ورودي نازل نسبت به خروجي با افزاي. شودپرداخته مي

هر چه اختالف فشار بين ورودي و خروجي بيشتر . شودايجاد مينازل 

تا آنجا كه يك شوك قائم  .ابديشود، سرعت حركت سيال نيز افزايش مي

در گلوگاه تشكيل شده و با ادامه افزايش فشار ورودي نسبت به خروجي 

با افزايش فشار ورودي . قرار خواهد گرفت نازل شوك قائم در خروجي

شوك قائم در خروجي به شوك مايل تبديل شده و اصطالحا حالت 

جي پديده دست خرودر اين حالت در پايين .رخ خواهد داد 3فراانبساط

پديده كه با نام هاي ديگري  اين. رخ خواهد داد 4ديگري با نام الماس ماخ

شود، يك نوع از موج هاي ثابت شناخته مي 6و حلقه ماخ 5ديسك ماخ مثل

ي پيشران وقتي به هاصوت سيستم كه در قسمت خروجي مافوق بوده

راكت، ي موتور جت، مثل خروج. گرددشوند ظاهر مياتمسفر وارد مي

اين پديده جريان بسيار پيچيده ايست كه به خاطر . هاجترمجت يا اسكرم

به تعبيري  .پيونددتغيير سريع چگالي به خاطر وقوع شوك به وقوع مي

ديگر زماني اين پديده رخ خواهد داد كه نازل در حالت فرو يا فراانبساط 

  ). ر نباشديعني فشار گازهاي خروجي با فشار هواي اتمسفر براب. (باشد

فراانبساط حالتي است كه فشار خروجي نازل از فشار محيط كمتر باشد كه 

 نيز فروانبساط .دهدرخ ميدر خروجي ) قوي(در اين حالت شوك مايل 

حالتي است كه فشار خروجي نازل از فشار محيط بيشتر باشد كه در اين 

هواپيماها و موتور در حقيقت  .رخ خواهد دادمايل  فن انبساطيحالت 

بنابراين اگر پرنده با ارتفاع كمتر  .اندراكت ها در ارتفاع خاصي طراحي شده

چون فشار هوا از فشار گاز خروجي بيشتر (از ارتفاع طراحي پرواز كند 

 دچار فراانبساط خواهد شد و اگر برعكس صورت گيرد فرو انبساط) است

فراانبساط قرار دارد سازي نازلي كه در حالت براي شبيه. رخ خواهد داد

انجام  2شكل مانند بندي  و شبكه هانتخاب شد 1شكل  مطابقهندسه مدل 

شرط مرزي فشار ورودي با در ورودي نازل، سازي براي شبيه .است شده

در پاسكال و  101325كيلوپاسكال، فشار استاتيك  900فشار سكون 

                                                 
2 Over Expanded 
3 Over Expansion 
4 Mach Diamond 
5 Mach Disk 
6 Mach Ring 
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 101325مقدار فشار  باشرط مرزي فشار دوردست مرزهاي دوردست، 

 4تراز فشار و در شكل خطوط هم 3در شكل  .ستا پاسكال انتخاب شده

نشان براي جريان نازل بدون پاشش سرعت مولفة افقي تراز خطوط هم

شود شوك مايل مي ها مشاهده در اين شكلهمان طور كه . است داده شده

دست خروجي به خوبي قابل در خروجي و الماس شوك در پايين

 5بعدشده روي ديواره رويين نازل نيز در شكل  فشار بي توزيع .اند مالحظه

نكته قابل توجه در اين شكل افزايش فشار در . است نمايش داده شده

در  .دارد تكه با فرض فراانبساط بودن نازل مطابق بودهخروجي نازل 

  .وك مايل در خروجي استحقيقت اين افزايش ناشي از ش

  شبيه سازي پاشش ثانويه در قسمت واگراي نازل 

در اين بخش به مطالعه اثر پاشش ثانويه در قسمت واگراي نازل پرداخته 

در ابتدا اولين متغيري كه بايد تاثير آن در عملكرد سيستم . خواهد شد

گردد، مكان پاشش  روشنيين و مقدار مناسب آن عكنترل بردار تراست ت

 بر اين اساس نسبت به طول قسمت واگرا. باشددر قسمت واگراي نازل مي

انتخاب شده و پاشش در اين نقاط با زوايا و فشار  8/0و  6/0،  4/0نقطه  3

مزيت يك سيستم كنترل بردار تراست . ه استسكون متفاوت انجام شد

دبي جرمي و كمترين  ترينبردار تراست به ازاي كممنحرف كردن زاويه 

بر اين اساس نتايج براي مقدار انحراف تراست در . تلفات تراست است

همچنين بازدهي . شودديده مي 6شده در شكل  هاي انجام سازي هشبي

طور كه در همان .است نمايش داده شده 7تراست نيز در شكل  1دهيبردار

شود با افزايش طول نقطه پاشش مقدار انحراف در زاويه ديده مي 6شكل 

 8/9به بيشترين مقدار خود يعني  8/0تراست بيشتر شده تا اينكه در طول 

شكل اين است كه در طول  درهمچنين نكته بسيار مهم . رسدميدرجه 

با افزايش زاويه تزريق نسبت به جريان اصلي زاويه انحراف  8/0و  6/0

بين  افزايش زاويهشود همان طور كه مشاهده مي. شودتراست بيشتر مي

  .پاشش ثانويه و جريان اصلي اثري قوي تر از فشار سكون پاشش دارد

دهي تراست بايد گفت در انحراف در مورد بازدهي برداربر خالف زاويه  

جا عالوه بر بيشترين مقدار انحراف در بردار تراست كم بودن دبي اين

مالحظه  7همان طور كه در شكل . جرمي تزريق شده نيز مهم است

پاشش بيشتر شده و در طول  دهي با افزايش طولد بازدهي بردارشو مي

رسد و بيشترين مقدار بازدهي را پاشش ترين مقادير خود ميبه بيش 8/0

درجه نسبت به جريان اصلي و  90قسمت واگراي نازل، زاويه  8/0در طول 

تراز فشار و خطوط هم 8در شكل  .كيلو پاسكال داراست 500فشار سكون 

 همراه بابراي جريان نازل سرعت مولفة افقي تراز خطوط هم 9در شكل 

اثر تغيير شود  مي مشاهدهطور كه همان. است داده شده مايشنپاشش 

راستاي جريان خروجي از نازل در اثر پاشش ثانويه در پايين دست ميدان 

بررسي بيشتر توجه به نتايج مذكور و با  .باشد قابل تشخيص ميبه خوبي 

كه طول بهينه براي سيستم كنترل بردار تراست در  اين نتيجه بدست آمد

بر اين اساس از اين به بعد به بررسي . قرار دارد 8/0و  6/0اي بين هنقط

اشش ثانويه و پاشش در اين دو مكان پرداخته و پارامترهاي دبي جرمي پ

  .شوندهاي مختلف بررسي مي تراست نازل در حالت

  پاشش ثانويه جريان دبي جرمي تغيير  اثرات

نمودار تغييرات زاويه انحراف بردار تراست بر حسب تغييرات  10شكل در 

همان طور كه ديده . ده شده استدبي جرمي پاشش ثانويه نمايش دا

 90و زاويه  8/0در طول  05629/0شود بيشترين انحراف را دبي جرمي  مي

                                                 
1
 Vectoring 

شود كه در دبي جرمي ثابت همچنين مالحظه مي. كنددرجه ايجاد مي

. درجه رخ خواهد داد 60و زاويه پاشش  6/0كمترين انحراف در طول 

 .دهد شان مينرا بر حسب دبي جرمي  بازدهي برداردهي تراست 11شكل 

و كمترين در طول  8/0بيشترين بازدهي در طول  است روشنهمانطور كه 

اين است كه با  8/0طول  نكته مهم در مورد. پيوندد به وقوع مي 6/0

به طوري كه  شدهافزايش دبي جرمي پاشش ثانويه بازدهي پيوسته كم 

در . رخ خواهد داد 8/0و طول  0185/0بيشترين بازدهي در دبي جرمي 

درجه انحراف در زاويه  27/3اين نقطه به ازاي هر درصد دبي جرمي 

  . تراست رخ خواهد داد

  تراست نازلبرتغييات  هاي مؤثرپارامتر مطالعة

تراست و دبي جرمي  دهيعالوه بر زاويه انحراف بردار تراست، بازدهي بردار

پاشش ثانويه، پارامتر مهم ديگري كه نقش مهمي در طراحي يك سيستم 

است كه پاشش ثانويه در تراست نازل در حالتي  ،كنترل بردار تراست دارد

ه تغييرات تراست در اثر مت بدر اين قس. است قسمت واگراي آن رخ داده

تراست را در نيروي تغييرات  12شكل . شودلف پرداخته ميتهاي مخ پاشش

. نمايش مي دهد 90و  60و زواياي  6/0اثر تغييرات دبي جرمي در طول 

تراست در اثر تغييرات دبي جرمي در نيروي نيز تغييرات  13شكل در 

طور كه در هر دو همان . است داده شدهنشان  90 و 60و زواياي  8/0طول 

درجه و بيشترين دبي  60شود، بيشترين تراست در زاويه شكل ديده مي

درجه تراست تا مقدار  90و اين در حالي است كه در زاويه  دادهجرمي رخ 

رخ  تخاصي افزوده شده و از به بعد با افزايش دبي پاشش، كاهش تراس

ين بازدهي در همان طور كه در قسمت قبل مالحظه شد بيشتر .خواهد داد

 در و اين در حالي است كه در اين زاويه افت دادهدرجه رخ  90زاويه 

هاي اين مطلب نشانگر اين است كه بين متغير. تراست رخ خواهد داد

بيشترين ( تراست دهيبيشترين زاويه انحراف، بيشترين بازدهي بردار

ر و كم ترين اتالف د) انحراف در تراست در كمترين دبي جرمي پاشش

  .تراست بايد يك حالت بهيته بسته به شرايط كاركرد انتخاب شود

  

  نتيجه گيري 

در اين مطالعه پارامترهاي بسيار مهم طراحي يك سيستم كنترل بردار 

كه بهترين مكان  دهد مينتايج نشان . تراست با پاشش ثانويه بررسي گرديد

براي پاشش از لحاظ انحراف در تراست در كمترين دبي جرمي پاشش در 

در اين . درجه رخ مي دهد 90قسمت واگراي نازل و در زاويه  8/0طول 

نسبت به كل دبي جرمي عبوري از  05629/0حالت با دبي جرمي پاشش 

 اشارهه اما همانطور ك. درجه منحرف خواهد شد 809/9نازل، بردار تراست 

نشان دادند كه اگر نتايج . شد در اين حالت افت تراست نازل رخ خواهد داد

و  ندادهدرجه انجام شود افت تراست رخ  60با زاويه  8/0پاشش در طول 

 .درجه خواهد رسيد 55/8انحراف در تراست هم به ميزان قابل قبول 

 60 با زاويه 6/0همچنين بيشترين تراست هم در حالت پاشش در طول 

در انتها بايد گفت كه بسته به نياز طراحي از بين . درجه رخ خواهد داد

  . دشوشده بايد نقطه بهينه انتخاب  مطالعههاي  نقاط و زوايا و دبي

  تشكر و قدرداني

گروه  ويژهبه  مـدانشگاه قدانشكده مهندسي  مسئوليناز  نويسندگان

ديناميك سياالت پژوهشي مهندسي مكانيك و پژوهشگران آزمايشگاه 

  .را دارندتشكر  كمال محاسباتي
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  هندسه مدل نازل و پايين دست آن -1شكل 

  

  

  

  
  براي مدل انتخابي ناحية حلبندي  شبكه -2شكل 

  

  

  

  
  خطوط همتراز فشار براي نازل بدون پاشش ثانويه -3شكل 

  

  

  
  ثانويهمولفة افقي سرعت براي نازل بدون پاشش خطوط همتراز  -4شكل 

  

  

  

  
  فشار بي بعد شده روي ديواره رويين نازل تغييرات -5شكل 

  

  

  
پاشش با فشارهاي تراست به ازاي مقدار انحراف در زاويه تراست  -6شكل 

  هاي متفاوت مختلف در موقعيت
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با فشارهاي مختلف در  پاشش به ازايبازدهي برداردهي تراست  -7شكل 

  متفاوتهاي  موقعيت

  

  
  پاشش ثانويه همراه باخطوط همتراز فشار براي نازل  -8شكل 

  

  
خطوط همتراز مولفة افقي سرعت براي نازل همراه با پاشش  -9شكل 

  ثانويه

  
 

 

  

  

 

  
زاويه انحراف بردار تراست بر حسب تغييرات دبي جرمي پاشش  - 10شكل 

  ثانويه

  

 

  
تغييرات دبي جرمي پاشش بازدهي برداردهي تراست بر حسب  -11شكل 

  ثانويه

  

  
 6/0تراست در اثر تغييرات دبي جرمي در طول نيروي تغييرات  -12شكل 

  90و  60و زواياي 
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و  8/0تغييرات تراست در اثر تغييرات دبي جرمي در طول  -13شكل 

  90و  60زواياي 
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