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چکیده

ورودی های هوای مافوق صوتی که در کنار بال یا بدنه نصب میشوند ،در
معرض جریان هوای کم انرژی الیه مرزی قرار میگیرند .اصو ًال در عمل به
نحوی از ورود این جریان هوا به دهانه ی ورودی جلوگیری می شود که یکی
از این روش ها استفاده از منحرف کننده ی الیه مرزی است .در این پژوهش
یک ورودی هوای مافوقصوت تراکم خارجی با سطح تراکمی از نوع رمپ در
حالت دو بعدی و سه بعدی ،با و بدون منحرف کننده جریان (دایورتور)،
مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .پس از از شبیهسازی عددی ،نتایج
حاصل از شبیهسازی مورد نظر ،به مقایسه و اعتبارسنجی نتایج بدست آمده
از تحقیق حاضر با نتایج تجربی و عددی کارهای دیگران پرداخته شد .از
آنجا که نتایج بدست آمده از تحلیل سه بعدی نسبت به مدل سازی دو بعدی
از دقت بیشتری برخوردار هستند ،بمنطور این بررسی تحلیل سه بعدی در
نطر گرفته شد .نتایج نشان میدهند که استقاده از منحرف کنندهی الیه
مرزی به طرز مطلوبی ویژگی های عملکردی ورودی را بهبود میدهد.

واژه های کلیدی :ورودی هوا ،مافوقصوت ،رمپ ،منحرف کننده جریان،
تحلیل عددی ،شبکه سازمان یافته.
مقدمه

برای آنکه هواپیماهای مافوقصوت از عملکرد آیرودینامیکی مناسبی
برخوردار باشند ،سیستم پیشرانش و آیرودینامیک بدنه آن باید به صورت
هماهنگ طراحی شود؛ به گونهای که میزان درگ به حداقل و بازدهی به
حداکثر برسد .یکی از قسمتهای مهم از سیستم جلوبرنده در هواپیماهای
مافوقصوت ،ورودی هوای آن میباشد .کاهش ضخامت الیهمرزی و یا حذف
آن از روی بدنه ،برای جلوگیری از انتقال آن به ورودی ،باعث بهبود عملکرد
سیستم پیشرانش میشود [ .]1یکی از انواع رایج ورودی مافوقصوت شامل
تراکم مرحله به مرحله جریان مافوق صوت است که از چندین موج ضربهای
مایل و یک موج ضربهای عمودی ضعیف در ورودی تشکیل شده است .در
یک ورودی مافوقصوت تراکم خارجی ،سرعت جریان در گذر از چند موج
ضربهی مایل و یک موج ضربه عمودی کاهش مییابد.
تقابل موج ضربه و الیهمرزی در قسمتهای مختلف ورودی مافوقصوتی
پدیدهی بسیار مهم و تاثیرگذار در فیزیک جریان این ورودیها بوده
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ورودی های هوای مافوق صوتی که در کنار بال یا بدنه نصب میشوند،
در معرض جریان هوای کم انرژی الیه مرزی قرار میگیرند .اصو ًال در عمل
به نحوی از ورود این جریان هوا به دهانه ی ورودی جلوگیری می شود .یکی
از تجهیزاتی که برای جلوگیری از انتقال الیهمرزی به ورودی استفاده می-
شود ،منحرف کننده جریان ( )Diverterاست .به کمک این مکانیزم ،با
ارتفاع دادن به دهانهی ورودی از سطح بدنه ،جریان الیهمرزی از کنار یا زیر
دهانهی ورودی گذر میکند .منحرف کنندههای جریانی که ارتفاع آنها نسبت
به ضخامت الیهمرزی بیشتر است ،میتواند سبب کاهش افت فشار کل شود
[ ،]3در حالی که وجود این تجهیز از لحاظ آیرودینامیکی باعث افزایش درگ
بدنه میشود [ ،]4بنابراین باید میز ان این درگ از میزان تراست کل تولیدی
کمتر باشد .لذا طراحی منحرف کننده جریان بسیار مؤثر است .میکی و
همکاران [ ]5نشان دادند که وجود یک جسم مخروطی نسبت به وجود سطح
تراکمی (رمپ) از انتقال جریان الیهمرزی به درون ورودی بیشتر جلوگیری
میکند .ویاچسالو و استپانوو [ ] 6عملکرد ورودی با طراحی دو بعدی و سه
بعدی به همراه منحرف کننده جریان را مورد تحقیق قرار دادند و مشاهده
کردند در طراحی دو بعدی پارامترهایی چون ضریب فشار کل و ضریب
جریان نسبت به طراحی سه بعدی افزایش مییابد ،در حالی که در طراحی
سه بعدی میزان درگ کمتر است.
در این پژوهش ابتدا یک ورودی هوای دوبعدی از نوع تراکم خارجی
جریان با استفاده از رمپ تراکمی (مرجع [ )]7از نوع رمپ به صورت دو
بعدی مورد ارزیابی و اعتبارسنجی قرار میگیرد ،سپس همان ورودی به
صورت سه بعدی مدل سازی شده و عملکرد آن با نتایج دو بعدی مورد
مقایسه قرار میگیرد .نویسنده در مرجع [ ]8به بررسی جزیی شبیه سازی
دو بعدی و سه بعدی این ورودی پرداخته است .همچنین در مرجع [ ]9به
با اعمال مکش الیه مرزی در حالت دو بعدی ،به بررسی عملکرد ورودی هوا
و میزان بهبود آن پرداخته است.
از آنجا که مدل آزمایش تجربی بدون در نظر گرفتن الیهمرزی صورت
گرفته بود ،بنابراین در این تحقیق با قرار دادن دیواره در جلوی دهانه ورودی،
تشکیل الیهمرزی در هنگام داخل شدن به ورودی شبیهسازی گردید و
همچنین ضخامت الیهمرزی مورد نیاز تأمین شد .برای بهبود عملکرد این
ورودی سه بعدی ،از منحرف کننده جریان استفاده شد و نتایج بدست آمده
مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.
دو مورد از مهمترین پارامترهای عملکردی مرتبط با ورودی هوا،
پارامترهای بازیافت فشاری و واپیچش میباشند که در مقایسه ورودیها
بسیار مورد مطالعه قرار میگیرند ،بازیافت فشار ( )пو واپیچش (∆) می-
باشند .پارامتر بازیافت فشاری مطابق رابطه ( )1به صورت نسبت فشار سکون
در دهانه موتور به فشار سکون جریان آزاد تعریف میشود .پارامتر واپیچش
جریان به صورت رابطه ( )2تعریف شده که در آن  Pt,avgفشار کل میانگین
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گیری شده سطحی ( Pt0 ،)Area weighted averageفشار سکون جریان
آزاد Pt,max ،و  Pt,minنیز به ترتیب فشار کل ماکزیمم و مینیمم در سطح
خروجی میباشند.
)(1
)(2
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روش حل
معادالت حاکم ،معادالت ناویر -استوکس ( )Navier-Stokesتراکم پذیر دو
بعدی و سه بعدی هستند .برای شبیهسازی جریان از نرم افزار تجاری انسیس
فلوئنت ( )ANSYS Fluentاستفاده شده است .روش حل مورد استفاده
چگالی مبنا میباشد ،که به صورت همزمان معادالت پیوستگی ،ممنتوم،
انرژی و معادله حالت حل میشود .جریان کامالً آشفته در نظر گرفته شده
است و مدل آشفتگی مورد استفاده ،مدل  Standard k-εبه همراه تابع
دیواره استاندارد میباشد.
هندسه مدل ،شبکه و شرایط جریان
در مرجع [ ] 7یک ورودی هوای دو بعدی تراکم خارجی با سطح تراکمی از
نوع رمپ ،در تونل باد مافوقصوتی در عدد ماخ طراحی  2توسط لوث و
همکارن ( )Loth et al.مورد آزمایش قرار گرفته است .مطابق با شکل  1این
ورودی از دو سطح رمپ تراکمی با زاویههای  7و  15درجه جهت افزایش
فشار در ناحیه تراکمی استفاده شده و سپس با استفاده از یک موج ضربهای
قائم در دهانه ورودی ،جریان مادون صوتی شده و به داخل ورودی هوا هدایت
میشود .در نقطه طراحی ،ورودی به گونهای طراحی شده است که نقطهی
تقاطع این امواج روی لبهی پوسته (شرایط بحرانی) قرار گیرد .در این
پژوهش هندسه بیان شده جهت شبیه سازی مورد استفاده قرار گرفته است.
تولید هندسه و شبکه در نرم افزار انسیس ورکبنچ ()ANSYS Workbench
صورت گرفته است .شبکه به صورت ساختار سازمان یافته با در نظر گرفتن
تراکم شبکه در نواحی تشکیل الیه مرزی ،نواحی ایجاد موج ضربه و نواحی
تداخل شوک و الیه مرزی ایجاد شده است .شکل  ،2شبکه ایجاد شده در
سطح رمپ و پوسته ورودی را نشان میدهد .در این شبکه  y+در محدوده
نزدیک به  1واقع شده است.
همچنین شکل  2شبکه سازمان یافته و شرایط مرزی تنظیم شده را
با توجه به مرجع [ ]7نشان می دهد .شرط عدم لغزش و آدیاباتیک برای
دیوارهها ،شرط مرزی فشار دوردست برای مرزهای دوردست دامنه
محاسباتی و شرط مرزی خروجی فشار برای سطح خروجی دیفیوزر به کار
رفته است .مشخصات جریان آزاد عبارت است از :عدد ماخ جریان آزاد ،2
فشار سکون  61/7کیلو پاسکال و دمای سکون  339درجه کلوین.
اعتبارسنجی و شبیهسازی دو بعدی
یکی از پارامترهای مهم در تحلیل ورودیها ،تسخیر صحیح امواج ضربهای
میباشد .بنابراین برای شبیهسازی مناسب ورودی ،انتخاب مدل مناسب برای
محاسبه شارهای جابجایی و نوع شبکه بسیار حائز اهمیت است .در این
تحقیق از روش  Roe-FDSبرای محاسبه شارهای جابجایی استفاده شده
و استقالل حل از شبکه نیز صورت گرفته است . .پس از استقالل حل از
شبکه ،اندازه شبکه محاسباتی  176000سلول بدست آمد .شکل  3استقالل
حل از شبکه برای پارامتر نسبت فشار کل به فشار سکون جریان آزاد را در
سطح خروجی (سر موتور) نشان میدهد.
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شکل  4کانتور عدد ماخ را برای ورودی هوای مورد نظر نشان میدهد.
با توجه به این شکل موجهای ضربه ناشی از رمپ اول و دوم و موج ضربهی
عمودی در ابتدای ورودی قابل مشاهده میباشند .شکل  5بیان کننده
تغییرات نسبت فشار استاتیک به فشار سکون جریان آزاد آزمایش تجربی بر
حسب اندازه بیبعد بر روی رمپ میباشد .در این شکل ،جهش در فشار
استاتیک به دلیل وجود موجهای مایل اولیه و ثانویه بوده و به دنبال آن
افزایش فشار به دلیل وجود موج ضربه عمودی قابل مشاهده است .در گذر
از موج ضربه عمودی به دلیل وجود لزجت ،شکلگیری الیه مرزی و در
نتیجه تشکیل شدن شوک ( λالمبدا) در ساق موج ضربه ،میزان افزایش
فشار به صورت جهش ناگهانی نبوده و در یک محدوده افزایش مییابد .در
ادامه کاهش فشار به دلیل شتاب گیری جریان در گذر از گلوگاه منحنی
شکل رمپ میباشد ،و در انتها نیز به دلیل وجود دیفیوزر به تدریج فشار
افزایش مییابد .آخرین نقطهی شبکه در نمودارهای بیان شده در سطح
خروجی میباشد ،که فشار این نقطه توسط موتور در شرایط عملکرد در
نقطهی طراحی مشخص میگردد.
برای اعتبارسنجی حل عددی همانگونه که بیان شد از کار لوث و
همکاران [ ]7استفاده شده است .شکل  6توزیع نسبت فشار استاتیک به
فشار سکون جریان آزاد را بر حسب مکان بیبعد بر روی پوسته و رمپ نشان
میدهد .مطابق با شکل  ،6با توجه به مدلهای ریاضی به کار گرفته شده در
نرمافزار ،نتایج عددی و تجربی از تطابق قابل قبولی برخوردار هستند .با توجه
به شکل  6روند نمودارهای حاصل از شبیهسازی عددی و دادههای تجربی
از سازگاری خوبی برخوردارند.
شبیهسازی سه بعدی
هندسهای سه بعدی ورودی مورد نظر در شکل  7نشان داده شده است .در
این ورودی مقطع ابتدای مستطیل شکل بوده که دارای دو سطح شیبدار
(رمپ) میباشد ،سپس شکل مقطع ورودی به صورت تدریجی از حالت
مستطیل به سوپربیضی ( )super ellipticو سپس به دایره تبدیل میشود
تا بتواند سطح موتور را دربر بگیرد .با توجه به ماهیت هندسه و جریان برای
آنکه بتوان در میزان زمان و هزینه صرفه جویی کرد ،نصف هندسه مدل
سازی شد ،بنابراین در شبیهسازی از شرط مرزی تقارن استفاده شد .جزییات
کامل شبیه سازی سه بعدی و تفاوت آن با شبیه سازی دو بعدی و همچنین
ارزیابی نتایج در مرجع [ ]9توسط نویسنده ی همین پژوهش بررسی و
تشریح شده است.
شکل  ،8کانتور عدد ماخ مربوط به شبیه سازی سه بعدی ورودی هوا
روی خط مرکزی را در دو حالت بدون دیواره و با دیواره نشان میدهد.
همانگونه که مشاهده میشود ،در حالتی که جریان بدون الیه مرزی به
دهانهی ورودی میرسد ،با برخورد جریان آزاد به رمپ تراکمی اول برخورد
موج ضربه ای اول و سپس موج ضربه ای دوم شکل گرفته است .تا بدینجا
جریان الیه مرزی رشد چندانی نداشته است .هنگام رسیدن جریان به دهانه
الیه مرزی تا حدی رشد کرده که این امر منجر به شکل گیری موج ضربه
ای المبدا شکل به جای موج ضربه ای قایم در دهانه میگردد .در حالتی که
ورودی هوا هنگام نصب روی هواپیما تحت تاثیر جریان الیه مرزی شکل
گرفته و رشد یافته قرار میگیرد ،رفتار جریان کمی متفاوت است .بدین
منظور این بررسی همانند شکل ( )9یک دیواره معادل طول ورودی هوا در
مقابل جریان ورودی هوا قرار گرفته و شبیه سازی با شرایط مشابه انجام شد.
همانگونه که از شکل  8بر میآید ،با شکلگیری الیه مرزی بر روی دیوارهی
باالدست و ورود آن به دهانهی ورودی ،شکل گیری امواج ضربه ای تحت
تاثیر الیه مرزی موجود قرار میگیرد .مشاهده میشود که ،موج ضربه مایل
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ناشی از رمپ اول و دوم مطابق انتظار (در مقایسه با حالتی که دیواره موجود
نمیباشد) تشکیل نشده است .بنابراین وجود الیهمرزی عالوه بر این که باعث
میشود یک جریان با ممنتوم کم وارد سیستم پیشرانش شود ،با تغییر زاویه
برخورد جریان هوا نیز سبب کاهش شدت موج ضربه مایل میشود .همچنین
وجود الیه مرزی در هنگام تشکیل موج ضربه عمودی ،سبب افزایش ساق
موج المبدا شده که این نیز باعث افزایش اعوجاج جریان در دهانهی موتور
و در نهایت سبب کاهش راندمان میشود.
همانگونه که بیان شد ،یکی از روشهایی که میتوان به کمک آن از
داخل شدن الیهمرزی به درون ورودی جلوگیری کرد ،استفاده از منحرف
کننده جریان و یا دایورتور میباشد .منحرف کننده جریان به سبب ارتفاع
پلهای شکلی که نسبت به دهانهی ورودی دارد ،از وارد شدن الیهمرزی به
درون ورودی جلوگیری میکند .شکل  ،10کانتور عدد ماخ مربوط به شبیه
سازی سه بعدی ورودی هوا روی خط مرکزی همراه با دیواره را در دو حالت
با و بدون منحرف کننده نشان میدهد .همانگونه که قابل مشاهده است،
جریان الیه مرزی در هنگام رسیدن به دهانهی ورودی از ناحیه پله ایجاد
شده عبور کرده و بدینصورت الیه مرزی موجود منحرف شده و از ورود آن
به دهانه جلوگیری میگردد .بمنطور برررسی جزئی تر این اتفاق ،بر ناحیهی
برخورد الیه مرزی به منحرف کننده در شکل  11تمرکز شده و بزرگنمایی
شده است .مشاهده میشود که به دلیل ضخامت در نطر گرفته شده برای
بخش جلویی لبهی رمپ (به دلیل الزامات فیزیکی و واقعی هندسه) و انحنای
در نطر گرفته شده برای لبه ی آن ،در این ناحیه کوچک موج ضربه ای لبه
جدا شده و بصورت قایم و منفصل تشکیل می شود .این رخداد تا بخش
کوچکی از اطراف این ناحیه را با خود درگیر کرده و بعبارتی در ناحیه ی
کوچکی موج ضربهای که قبالً (در حالت بدون منحرف کننده و دیواره (شکل
ال مایل تشکیل میشد ،هم اکنون در ناحیهی کوچکی
 ))8بصورت کام ً
بصورت قایم تشکیل می شود که این امر دلیل انحراف عملکرد ورودی هوا
در حال ت بدون دیواره و منحرف کننده در مقایسه با حالت با دیواره و منحرف
کننده است.
برای مقایسه بهتر و جامع تر ،نمودار نسبت فشار کل دهانهی خروجی
موتور به فشار کل جریان آزاد در هر موقعیت عرضی دهانهی خروجی در
شکل  12به تصویر کشیده شده است .همانطوری که از این شکل بر میآید،
شبیه سازی ورودی بهمراه الیه مرزی ناشی از دیواره تا حد زیادی توزیع
نسبت فشار سکون در دهانهی خروجی را بر هم میزند .بنابراین اعوجاج
ایجاد شده برای جریانی که به سطح مقطع خروجی دهانهی ورودی هوا
میرسد بهمراه دارد و بعیارتی عملکرد نامطلوبی از ورودی هوا بدست می-
دهد .با بکار بردن منحرف کنندهی الیه مرزی جریان ،این توزیع تا حد
زیادی به توزیع نسبت فشار سکون جریان در حالت بدون دیواره و منحرف-
کننده نزدیک می شود و بعبارتی تا حد زیادی عملکرد جریان ورودی هوای
در معرض الیه مرزی را افزایش میدهد.
بمنطور جمع بندی نتایج ارائه شده بر روی بررسی کیفی پارامترای
مرتبط با عملکرد ورودی هوا تمرکز میگردد .این جمعبندی در مورد
پارامترهای بازیافت فشاری و اعوجاج در جدول  1برای حالت های مختلف
شبیهسازی ارائه شده است .مشاهده می شود که وجود الیه مرزی جریان تا
حد زیادی پارامترهای مرتبط با عملکرد را تحت تأثیر نامطلوب قرار میدهد.
همچنین استفاده از منحرف کننده جریان الیهمرزی ،تا حد زیادی این
پارامترها را بهبود داده است .تا جاییکه پارامترهای عملکردی جریان در
ورودی هوای بهمراه منحرف کننده تا حد زیادی به ورودی هوای بدون ورود
الیهمرزی نزدیک می شود .بنابراین نتایج نشان میدهد استفاده از منحرف
کننده جریان الیهمرزی سبب تولید شرایط جریان نسبتاً ایدهآلی خواهد شد.
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واضح است که این شرایط ایده آل نیست .لذا اصوالً در ورودی های هوا با
استفاده از روش های ترکیبی کنترل الیه مرزی جهت برخورد با این مشکل
استفاده می شود .همچنین با بررسی پارامتریم و دقیق تر بر روی پارامترهای
مرتبط با طراحی منحرف کننده امکان رسیدن به عملکرد مطلوب تر (بصورت
نسبی و جزیی) دور از انتطار نخواهد بود.
جدول  1مقایسه پارامترهای عملکردی ورودی در حاالت حل عددی سه
بعدی برای حاالت مختلف
حاالت مختلف  /پارامترهای عملکردی

п

∆

بدون دیواره

0/8190

0/3772

با دیواره

0/7802

0/4781

با منحرف کننده

0/8097

0/4064

نتیجهگیری
نتایج بدست آمده از شبیه سازی عددی تحقیق حاضر با نتایج تجربی
و عددی موجود در مرجع با استفاده از شبکه سازمان یافته و مدل آشفتگی
 Standard k-εبه همراه تابع دیواره استاندارد ،تطابق قابل قبولی دارند.
همچنین مشاهده شد که نتایج بدست آمده از تحلیل سه بعدی نسبت به
مدل سازی دو بعدی از دقت بیشتری برخوردار است .از آنجا که مدل آزمایش
تجربی بدون در نظر گرفتن الیهمرزی صورت گرفته بود ،بنابراین در این
تحقیق با قرار دادن دیواره در جلوی دهانه ورودی ،تشکیل الیهمرزی در
هنگام داخل شدن به ورودی شبیهسازی گردید و همچنین ضخامت الیه
مرزی مورد نیاز تامین شد و برای جلوگیری از ورود الیهمرزی تولید شده
ناشی از بدنه (دیواره) به درون ورودی هوا ،از منحرف کننده جریان استفاده
گردید .مشاهده شد که وجود الیهمرزی عالوه بر این که باعث میشود یک
جریان با ممنتوم کم وارد سیستم پیشرانش شود ،منجر به افزایش اعوجاج
جریان در دهانهی موتور و در نهایت سبب کاهش راندمان میشود .همچنین
استفاده از منحرف کننده جریان الیهمرزی ،تا حد زیادی پرارامترهای مرتبط
با عملکرد ورودی هوا را بهبود میدهد؛ تا جاییکه پارامترهای عملکردی
جریان در ورودی هوای بهمراه منحرف کننده تا حد زیادی به ورودی هوای
بدون ورود الیهمرزی نزدیک می شود.
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شکل  -2شبکه و شرایط مرزی هندسه دو بعدی
شکل  -5تغییرات نسبت فشار استاتیک به فشار سکون جریان آزاد
آزمایش تجربی بر حسب اندازه بیبعد بر روی رمپ.

شکل  -3نمودار استقالل حل از شبکه برای نسبت فشار کل به فشار کل
جریان آزاد در سطح خروجی
شکل  -6اعتبارسنجی حل عددی با دادههای تجربی ،توزیع نسبت فشار
استاتیک به فشار سکون جریان آزاد بر روی پوسته و رمپ.
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 کانتور عدد ماخ در صفحه تقارن برای ورودی به همراه منحرف-11 شکل
کننده جریان الیهمرزی

 نسبت فشار کل به فشار کل جریان آزاد در سطح خروجی در:12 شکل
حالت های مختلف

 کانتور عدد ماخ مربوط به شبیه سازی سه بعدی ورودی هوا روی:8 شکل
خط مرکزی را در دو حالت بدون دیواره و با دیواره

 کانتور عدد ماخ سه بعدی برای ورودی به همراه دیوارهی تولید-9 شکل
کننده الیهمرزی به درون ورودی
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