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دادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری،-تهران .............................. 

عملکرد ورودی هوای مافوق صوت بررسی اثر مقیاس هندسی بر  

، افشین خواجه فردمحمد رضا سلطانی  ،حمید ابراهیمی  ،رسول عسکری

 دانشکده ی مهندسی هوافضا –تهران، دانشگاه صنعتی شریف، -3و2و1

دانشکده ی مهندسی هوافضا –تهران، دانشگاه هوایی شهید ستاری،  -4

  چکیده

 یهشگایو آزما یابعاد یهاتیمحدود لیبه دل، تونل باد یتجرب یهادر تست

جهت تست در نظر گرفته  یتر از مدل واقعکوچک یاسیاصوالً مق ،موجود

ده ش اخذ جینتا ،ی. سپس، با در نظر گرفتن مالحظات و الزامات ابعادشودیم

لیکن با توجه به اختالفات زیاد هندسی . شودیمداده  میتعم یواقع اسیبه مق

مدل ها از مقیاس گاهاً بررسی اثر مقیاس ضرورت دارد و انجام این بررسی 

 هندسی یهااسیبا در نظر گرفتن مق پژوهش نیدر اتوصیه می شود. 

محوری از نوع تراکم ی مافوق صوتی متقارن هوا یورودمدل یک مختلف از 

 اترییو تغ اسیاثر مق ،افزار فلوئنتدر نرم هاآن یعدد یسازهیو شب خارجی

نطور م نی. بده استدش یبررس این ورودی مؤثر بر عملکرد یآن بر پارامترها

به  ارائه شده یک یاسیدر مق یمافوق صوت متقارن محور یهوا یورود

ینشان م جینتا. دیگرد یابیآن ارز جیو نتا سازیهیمبنا شب اسیعنوان مق

توزیع فشار جریان در  مدل، اسیشدن مق و یا بزرگتر که با کوچکتر دهد

داخل ورودی هوا و همچنین پارامتر های مرتبط با عملکرد دستخوش 

 اس،یقم شتریب و یا افزایش انحراف با کاهش نی. اگرددتغییرات محسوسی می

می گردد. ترقابل توجه

 ،یمرزهیال ،یهندس اسیمافوق صوت، مق یهوا یورود واژه های كلیدی:
 یاامواج ضربه

 مقدمه 

اخر او به و اثرات آن مقیاس هندسیتحلیل ابعادی و بحث  ها درمطالعهاولین 

ی اپ ینظریهارائه ی برمی گردد که با بیستم میالدی  قرن نوزده و اوایل قرن

؛ با استفاده از این نظریه و روش ارائه شده در آن [1]بودهمراه  باکینگهام

تعداد متغیر های مسئله کاهش یافته و در نهایت اعداد بی بعدی به دست 

رچه بعد یکسان، گمی آید. با توجه به این نظریه دو مسئله با متغیرهای بی 

دارای ابعاد هندسی و متغیرهای بعددار متفاوتی باشند ولی نتایج حاصل 

تراعات یات، اخکشف . در این دورانبرای یکی بر دیگری نیز قابل تعمیم است

 قرنحجم پیشرفت در که طوریبه ،های متعددی به وجود آمد و طراحی

موضوع  .[2].دانندمی برابر کل تاریخ قبل از آن را چندینبیست میالدی 

، مقیاس هندسی و کاربرد های آن در طراحی ها و اختراعات اعداد بی بعد

ان توهای هوایی و زمینی را میوربینت ن دوره تاثیر فراوانی داشته است.ای

1 General Electric 

  توان به توربین های زمینیمی  به عنوان نمونه دست دانست؛این هایی ازمثال

با مقیاس در این زمیته اشاره کرد؛ که  1GE ییآمریکا شرکتدستاورد های  و

را طراحی و ساخته  6فریم و  9فریم  گاز نیتورب 7 2فریم گاز کردن توربین

هوایی نیز این بحث  توربین های طراحی یدر زمینهاین موضوع،  .[3]است

 باید ورودی چون عالوه بر خود موتور ؛شودبا حساسیت بیشتری دنبال می

بر عملکرد آن مد نظر قرار مقیاس  مورد بررسی قرار گیرد و تاثیر هوا نیز

 .گیرد

از دیگر کاربرد های مقیاس هندسی می توان به روند طراحی وسایل پرنده  

اشاره کرد که برای کاهش هزینه های طراحی، ابتدا وسیله ی طراحی شده 

اخته سبلکه مدلی کوچکتر از  مدل اصلی  ،در ابعاد اصلی ساخته نمی شود

برای درک ارتباط صحیح بین مدل آزمایشی و واقعی  .گرددو  تست می

ین همچن ضروری به نظر می رسد. ،دانستن مفاهیم و اثرات مربوط به مقیاس

پیماها هم موتور هوا در طراحی و ساخت هواپیمای مدل از روی مدل اصلی 

در . به آن اشاره شده است [4گیرد که در مرجع ]مورد بررسی قرار می

های انجام شده در جریان با رژیم های مافوق صوت، های اخیر پژوهشسال

در و اثرات آن مقیاس  آماری روی بعدی وسازی سهشبیه در مورد بیشتر

ها معطوف شده و ابعاد گردابههای مربوط به جریان های آشفته پدیده

 [.5]است

ودن تر بهای تجربی کوچکدر تستاهمیت دیگر این است که  زی حائنکته

ز مطرح تونل باد نی ابعاد واقعی به دلیل محدودیت نسبت بهابعاد آزمایشگاهی 

تر از مدل اصلی این محدودیت باعث که در ابعاد کوچکطوریاست، به

توان از ورودی هوای عنوان نمونه میبه د.شومیی در نتایج اعمدههای تفاوت

 هشتم ابعاد اصلیمافوق صوتی نام برد که در حین آزمایش در تونل، با یک

توان  لی که در اینجا مطرح می شود اینست که آیا میسوا د.شووارد می

مستقیما نتایج اخذ شده از این تحلیل تجربی در مقیاس یک هشتم را برای 

ور پاسخ دادن به این مهم، رد. در این پژوهش بمنظفاده کمقیاس واقعی است

تأثیرات مقیاس بر روی عملکرد یک ورودی هوای مافوق صوت تقارن محوری 

[ بصورت تجربی مورد تحقیق و پژوهش 6که در مرجع ]با تراکم بیرونی 

 .مورد بحث قرار خواهد گرفتو نتایج  هبررسی شدمفصل قرار گرفته است، 

ودی هوای مافوق صوتی متقارن محوری از نوع تراکم در این پژوهش یک ور

ی مورد مطالعه انتخاب شد. بنابراین شبیه خارجی جریان، به عنوان مساله

سازی در مقیاس یک انجام خواهد کردید و نتایج با نتایج تجربی حاصل از 

کارهای دیگران مقایسه خواهد شد. سپس به منطور بررسی اثرات مقیاس 

ورودی هوا، این شبیه سازی در چند هندسه ی مقیاس باالتر و پایین تر از 

نجام شده و نتایج حاصل از این شبیه سازی ها مقیاس یک بصورت مشابه ا
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در نهایت با بررسی پارامترهای مختلف مرتبط  با یکدیگر مقایسه خواهد شد.

با عملکرد ورودی هوا در مقیاس های مختلف و مقایسه ی آنها با یکدیگر، 

 به بررسی اثر تغییر مقیاس بر عملکرد این ورودی پرداخته خواهد شد.

ست دبی جرمی     یکی از پارامتر  شده ا هایی که در این پژوهش مطالعه 

سمت   در ق باشد. تغییر دبی در این بررسی عددی، با تنظیم کردن فشار   می

شووود که به صووورت نسووبت دبی جرمی عبوری از   انتهای ورودی انجام می

ی پوسوووته   ورودی به دبی جرمی گذرنده از لوله ی جریان آزاد به قطر لبه       

𝜂)معادل سوورریز صووفر  = �̇�/�̇�∞   شووود. ورودی مورد نظر  تعریف می

ماخ     عدد  طه  79/1در بت دبی جرمی    )نق ی طراحی  برای سووووه نسووو

 𝜂 = 0.544, 0.8442, سی و ارزیابی با نتایج تجربی     0.915 مورد برر

 قرار گرفته است.

شاخص  شار در ورودی از  های هوا،  ترین پارامترهای مبین میزان افت ف

شار  سکون در دور        بمی 3پارامتر بازیافت ف شار  شخص بودن ف شد که با م ا

سکون در ورودی موتور از رابطه      شار  ست و هم چنین ف سبه    1ی )د   محا

عدد یک نزدیکتر باشوود، بدین معناسووت که   به شووود. هر چه این مقدار می

 [. 7های ایجاد شده توسط دهانه ی ورودی کمتر بوده است ]افت

(1) 
𝑷𝑹 =

𝑷𝟎𝒆𝒇

𝑷𝟎∞

 

صی بر یکنواختی و     از دیگر  شاخ پارامترهای عملکردی ورودی هوا که 

باشد. این پارامتر که به دو  کیفیت جریان رسیده به موتور است، اعوجاج می  

معرف میزان انحراف از مقدر   شود، صورت استاتیکی و دینامیکی تعریف می  

صفحه    شارکل در  صورت زیر تعریف می   میانگین ف ست و ب د گردی موتور ا

[7.] 

(2) 𝑫𝑪 =
𝑷𝟎𝒎𝒂𝒙

− 𝑷𝟎𝒎𝒊𝒏

𝑷𝟎𝒂𝒗𝒆

 

 
 ی عددیمطالعه

حل         خاب  عددی نظیر انت حل  های مهم  پارامتر گر، نوع  در این بخش 

ل  بینی حبندی، تعیین شوورایط مرزی و اولیه و اعتبارسوونجی پیش شووبکه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           شود.                                                                                                                                                                   عددی معرفی می
 

 هندسه   -1

  هندسه ی استفاده شده مربوط به یک ورودی 1با توجه به شکل)

جت طراحی مافوق صوت مدور متقارن محوری است که برای یک موتور رم

قبلی نویسنده نیز مورد  های[. این ورودی در پژوهش6و ساخته شده است ]

های عملکردی آن به تفصیل بررسی استفاده قرار گرفته و هندسه و ویژگی

های اصلی این ورودی هوا، شامل یک بخش [. بخش9و1شده است ]

مخروطی خارجی است که تمام تراکم جریان را در خارج از مجرای ورودی 

ه ی که از یک پوستکند و به یک دیفیوزر مادون صوت متقارن محورایجاد می

، برای 4ی درونی تشکیل گردیده، متصل است. از چهار نگهدارندهو بدنه

هایی شود. طول نی بیرونی به بخش مرکزی استفاده میمتصل کردن پوسته

 است.  cm  7/20و بیشترین قطر بدنه  cm 94هندسه برابر 
 

 ی محاسباتیشبکه -2

استفاده شده است، که ی چند بلوکی برای حل عددی مسئله از شبکه

  آورده شده 2بهمراه مرزهای انتخابی برای میدان محاسباتی، در شکل )

  است.

                                                 
3 Pressure Recovery 

 
 انتخاب حلگر و تعیین شرایط مرزی و اولیه -3

سازی انجام شده بصورت پایا و حل ضمنی معادالت چگالی مبنا شبیه     

م ه رژیانجام شده است. برای مدل سازی اثرات توربوالنس و لزجت، باتوجه ب

استفاده شده است. عدد رینولدز  K-ω (SST)جریان از مدل توربوالنسی 

بوده که بر اساس قطر مدل انتخابی  13/2* 106ی حاضر برابردر مسئله

انتخاب شده است. شرایط مرزی  79/1باشد. عدد ماخ جریان آزاد نیز می

   آورده شده است.1فشار در میدان محاسباتی جدول )

 یط مرزی  فشار در میدان حل:  شرا1جدول 
𝛈 = 𝟎. 𝟗𝟏𝟓 Pressure [𝐩𝐚] 

25571.132 Far-Field  

113323.318 Outlet  

 
ی دوم استفاده سازی معادالت مربوط به جریان از روش مرتبهبرای گسسته

ام شده، انجسازی برای هندسه مدنظر با شرایط مرزی بیانشده است. شبیه

 ی محاسباتی و ارزیابیسازی از شبکهشبیه شده و پس از بررسی استقالل

های تجربی، تاثیر تغییرات پس فشار بر پارامترهای نتایج به کمک داده

 گردد.عملکردی جریان مطالعه شده است که در بخش های زیر ارائه می

 
   اعتبارسنجی  -4

ای مربوط به کانتور عدد ماخ در دو سه نسبت جریان آرایش امواج ضربه

  نشان داده شده و با تصاویر نتایج تجربی ارائه 3در شکل )جرمی مختلف 

[ مقایسه شده است که تطبیق قابل توجهی دارد. با کاهش 6شده در مرجع ]

ηدبی جرمی به  = حاصل از افزایش فشار صفحه ورودی موتور در  0.544

ای عمودی موجود در شود موج ضربه، مشاهده می79/1همان عدد ماخ، 

کند که خود موجب سرریز جریان مت باالدست حرکت میجلوی دهانه به س

 گردد.ی پوسته میزیاد از لبه

نمودارهای مربوط به توزیع ضووریب فشووار بر روی اسووپایک و پروفیل  

سته سرعت در الیه  شان    5  و )4های )شکل  ی خارجی، دری مرزی پو   ن

نجا  از آداده شده و بمنظور ارزیابی حل، با نتایج تجربی مقایسه شده است.      

ηکه شرایط   = ای  گیرد، عالوه بر موج ضربهدر فرابحرانی قرارمی  0.915

ای قائم که قبل از ورود در دهانه       مایل در نوک مخروط و یک موج ضوووربه    

شکیل می  ضربه  ت سمت   شود، یک موج  ای قائم دیگر در داخل دیفیوزر در ق

شکیل می  شکل )  گلوگاه ت شاهده می 4شود که در  ری که  شود. همانطو  ، م

شاهده می  شبیه م سازی با دقت خوبی بر نتایج عددی منطبق  گردد، نتایج 

 باشد.می

  بین موقعیت حدود  4نمودار شوووکل )  توزیع فشوووار اختالفی که در 

ای قائم درون  گیری موج ضووربهو همچنین موقعیت شووکل 35/0الی  15/0

هده می   نده    گردد را میدیفیوزر مشوووا هدار با وجود نگ ک   توان  ه در  هایی 

سازی عددی در  های تجربی در این موقعیت موجود بوده ولی در شبیهتست

نظر گرفته نشده است، توجیه نمود. در این ناحیه، جریان در موقعیت نصب     

ای ضووعیفی  صوووت اسووت و سووبب تشووکیل امواج ضووربهها مافوقنگهدارنده

تأثیر قابل توجهی بر جریان داخلی دارد که در حل عددی            می شوووود که 

 نظور نشده است.م
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 عملکرد ورودی هوای مافوق صوتبررسی   نتایج

با انجام شبیه سازی با شرایط  ،سازی عددی در مقیاس یکپس از انجام شبیه

مشابه در مقیاس های دیگر، به بررسی اثرات تغییر مقیاس هندسی بر 

با تعمیم شرایط حل عددی لذا  عملکرد ورودی هوا پرداخته خواهد شد.

ددی نتایج حل ع ،ها و صرفاً تغییر ابعاد مسئلهبرای سایر مقیاس مقیاس یک

هم مقایسه کرد.  های بزرگ و کوچک به دست آورده و بارا برای مقیاس

عددی برای سه مقیاس  حل ،گونه که در فصل تعریف مسئله اشاره شدهمان

 .شده استانجام  ترو سه مقیاس کوچک تربزرگ

 

توزیع برای بررسی : فشار استاتیک در داخل ورودی هوا توزیع -1

داخل ورودی ابتدا یک خط مبنا رسم کرده و تغییرات در جریان فشار 

نسبت موقعیت این خط   6)شکل در گردد. را روی آن خط بررسی می

 ،در مقیاس یک داده شده است.نشان  به اسپایک و پوسته ی خارجی

ها این سفاصله دارد و در سایر مقیااز محور متر  062/0  این خط مبنا

صورت خطی بزرگ یا کوچک شدن مقیاس بهفاصله با بزرگ یا کوچک 

آنچه اهمیت دارد اینست که نسبت فاصله ی خط مبنا از  شود.می

 بدلیل مقیاس شدن در هر )اسپایک  و پایینی )پوسته  دیواره باالیی

 نقطه ثابت می ماند.

استاتیکی در راستای خط مبنا را در مقیاس   توزیع فشار 7شکل )

های مختلف )سه مقیاس باالتر و دو مقیاس پایین تر از مقیاس یک  

تغییر همانگونه که از این نمودار قابل برداشت است، دهد. نشان می

ریان در داخل ورودی را جمقیاس بصورت قابل توجهی توزیع فشار 

دست تا ورود به دهانه در ناحیه باال دهد.دستخوش تغییر قرار می

این  گردد.ع فشار جریان مشاهده نمییدر توز تغییرات محسوسی

تغییرات پس از عبور جریان از ساختار شوک باالدست و سپس با ورود 

گردد. در مقیاس یک قابل ی ورودی تشدید میجریان به داخل دهانه

 رخ ای قائمضربه موج کهی اهیناحفشار استاتیکی در مشاهده است که 

کی کمینه فشار استاتی ،با بزرگی مقیاس افزایش یافته است.است  داده

فشار استاتیکی   ،7یابد. مطابق شکل ) می کاهشداخل ورودی هوا نیز 

ی قبل از موج ولای داخل ورودی تقریباً یکسان است بعد از موج ضربه

بت نس ،مقیاسبا افزایش . در نتیجه شودمی ترکمبا افزایش مقیاس 

شان از که نیابد ای افزایش میفشار استاتیک بعد به قبل از موج ضربه

 تر شدن موج ضربه دارد. قوی

نکته ی قابل توجه دیگر در این رابطه، جابجایی موج ضربه ای قایم 

وجود در دیفیوزر است. با بر هم خوردن نسبت فشار باال و پایین موج 

م، با توجه به ثابت بودن شرایط مرزی ضربه ای و تغییر قدرت شوک قای

و هندسی جریان، این تغییر قدرت با تغییر موقعیت شوک جبران می 

شود. بنابراین با افزایش مقیاس ورودی هوا که موج قایم موجود در 

 .ندکمیدیفیوزر قویتر میگردد، موج ضربه ای به سمت راست حرکت 

به  ک این شوکبر عکس با کوچکتر شدن مقیاس نسبت به مقیاس ی

 سمت گلوگاه حرکت کرده و ضعیف تر می شود.
    

عدد تغییرات : خروجی ورودی هوای دهانه در ماختغییرات عدد  -2

ی خروجی دهانهدر ی عرضی نسبت به موقعیت به بعد شده ماخ

 نشان داده شده است.   1) در شکل ورودی هوا )صفحه ی موتور 

اخ عدد م ،تر شدن مقیاسبا بزرگآید، همانگونه که از این شکل بر می

ن افزایش با نزدیک شدن یهمچنین ا د.یابموقعیت افزایش می در هر

با  شود.قابل توجه تر می، ی سرعتنهیشیببه سمت موقعیت 

ی ورودی موتور، مقدار انتگرالگیری از مقادیر عدد ماخ در صفحه

 بینمیانگین عدد ماخ دهانه ی خروجی بدست می آید که این عدد م

 زایشرودی هواست. بعبارتی با افافزایش مقدار دبی جرمی عبوری از و

در  جرمی عبوری از ورودی هوا  مقیاس ورودی هوا نسبت جریان

د. افزایش می یابمقایسه با نسبت جریان جرمی عبوری در مقیاس یک 

ی هوای دب یک،برعکس، با کاهش مقیاس گفته شده، نسبت به مقیاس 

 د. یابورودی کاهش می

 

 تغییرات نسبت فشار سکون در دهانه ی خروجی ورودی هوا: -3

عرضی  یبعد شده نسبت به موقعیت بی نسبت فشار سکونتغییرات 

  نشان 9ی خروجی ورودی هوا )صفحه ی موتور  در شکل )در دهانه

ن تر شدآید، با بزرگداده شده است.  همانگونه که از این شکل بر می

ین ا یابد.در هر موقعیت افزایش می سکون نسبت فشار ، مقدارمقیاس

رفتار مشابه رفتار تغییرات عدد ماخ با افزایش مقیاس می باشد که در 

مقدار نسبت  این افزایش   نشان داده شده است. به عبارتی1شکل )

ی نهیشیببا نزدیک شدن به سمت موقعیت فشار با افزایش مقیاس، 

بصورت عکس با کاهش مقیاس نسبت  شود.سرعت، قابل توجه تر می

به مقیاس یک، مقدار میانگین و بیشینه ی نسبت فشار سکون دهانه 

علت عمده این تغییرات را ی خروجی ورودی هوا، کاهش می باید. 

  دانست.های باالتر توان کاهش اثرات لزجت در مقیاسمی

 

طبق  :تغییرات بازیافت فشاری با تغییر مقیاس ورودی هوا -4

نسبت میانگین فشار سکون دهانه ی خروجی ورودی هوا به تعریف 

مقدار فشار سکون جریان آزاد به عنوان بازیافت فشاری تعریف می 

  تغییرات بازیافت فشاری با تغییر مقیاس ورودی هوا 10شود. شکل )

همانگونه که مشخص است با افزایش مقیاس ورودی دهد. را نشان می

ر ببازیافت فشاری کاهش یافته و  میزانهوا نسبت به مقیاس یک، 

عکس، با کاهش مقیاس نسبت به مقیاس یک این مقدار کاهش می 

از آنجا که کاهش این ضریب معادل کاهش مقدار تراست در  یابد.

موتور می باشد، این امر مبین این واقعیت است که تحلیل در مقیاس 

ت ست بدسهای باالتر یا پایین تر از مقیاس یک در تخمین میزان ترا

 کند که نیاز به اصالح دارد.آمده ازموتور در نتایج خطاهایی را ایجاد می

 

 میزان غیریکنواختی :تغییرات اعوجاج با تغییر مقیاس ورودی هوا -5

های هوا با پارامتر اعوجاج بررسی ی خروجی ورودیجریان در دهانه

ه ی خروجی ورودی شود. چنانکه تغییرات اعوجاج جریان در دهانمی

  11شکل )گردد،  ترسیم هندسه ورودی هوا مقیاسهوا با تغییر 

چنانکه از شکل مشخص است، افزایش یا  حاصل خواهد گرددید.

کاهش مقیاس هندسی نسبت به مقیاس یک، اثر چندانی بر میزان 

با  ندارد. ی ورودیی خروجی جریان دهانهاعوجاج جریان در صفحه

توجه به اینکه توزیع عرضی فشار سکون در هر مقطع چندان تغییر 

 کند، این نتیجه چندان دور از انتطار نیست.نمی

 
 گیری نتیجه

اثرات تغییر مقیاس هندسی بر عملکرد یک ورودی بررسی در این پژوهش به 

سازی جریان در هوای مافوق صوتی پرداخته شد. بدین منظور پس از شبیه

یک ورودی هوای مافوق صوتی متقارن محوری از نوع تراکم خارجی، نتایج 

حاصله با نتایج تجربی حاصل از کارهای دیگران مقایسه و ارزیابی گردید. 

ه شد که مشاهدنتایج با دقت قابل قبولی با نتایج تجربی سازگاری داشتند. 
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ار استاتیک جریان در دهانه با افزایش یا کاهش مقیاس ورودی هوا، توزیع فش

ای که  ی ورودی دستخوش تغییرات قابل توجهی به خصوص در ناحیه

جریان وارد ورودی هوا میگردد، خواهد شد.  بعبارتی با افزایش مقیاس موج 

ضربه ای موجود در دیفیوزر قوی تر شده و به سمت دهانه خروجی تغییر 

تر شدن با بزرگشد که همچنین مشاهده  دهد و برعکس.مکان محسوس می

و در نتیحه میانگین آن در دهانه ی خروجی  عدد ماخ در هر موقعیت ،مقیاس

رفتاری مشابه با این رفتار در مقادیر  یابد.افزایش می ) معادل دبی جریان 

ا ب بعبارتی نسبت فشار سکون در دهانه ی خروجی موتور مشاهده گردید.

-در هر موقعیت افزایش می سکون نسبت فشار ، مقدارتر شدن مقیاسبزرگ

نتایج نشان میدهد که افزایش مقیاس هندسی منجر به افزایش مقدار  یابد.

افزایش یا کاهش مقیاس گردد. همچنین، بازیافت فشاری ورودی هوا می

هندسی نسبت به مقیاس یک، اثر چندانی بر میزان اعوجاج جریان در 

 ی ورودی ندارد.ی خروجی جریان دهانهصفحه
 

 

 

 اها و نمودارهشکل

 

 
 :  شکل شماتیک هندسه ی ورودی شبیه سازی شده1شکل 

 

 

 
 :  شبکه و شرایط مرزی استفاده شده در میدان محاسباتی2شکل 

 
 

 
ی ساختار موج های ضربه ای حاصل از حل عددی یسه:  مقا3شکل 

ی پایینی( در سه نسبت ی باالیی( با آزمایش تجربی )نیمه)نیمه

 جرمی مختلف دبی
 

 
:  توزیع فشار روی سطح اسپایک در حالت بدون 4شکل 

 اغتشاش

 

 

 
ی مرزی در موقعیت :  پروفیل سرعت در الیه5شکل 

𝑿/𝑫𝒎𝒂𝒙 = 𝟔.  سطح بیرونی پوسته 𝟐𝟖

 

 

 

 

 : خط مبنای داخل ورودی هوا جهت بررسی تغییرات فشار6شکل

 استاتیکی
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خط مبنا داخل  در راستای: تغییرات فشار استاتیکی 7 شکل

 ورودی هوا

 

 

 
 

 
 

: تغییرات عدد ماخ در خروجی ورودی هوای مافوق صوت 8شکل 

 های مختلفبرای مقیاس
 

 

 
فشار سکون در خروجی ورودی هوای  نسبت : تغییرات9شکل 

 های مختلفمافوق صوت برای مقیاس

 

 

 
 

 

 
در انتهای  تغییرات بازیافت فشاری با تغییر مقیاس : 11شکل 

 مافوق صوت ورودی هوا
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 ورودی هوادر انتهای  با تغییر مقیاس اعوجاجتغییرات : 11شکل 

 مافوق صوت
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