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

میثم صفر1، مهرداد بزاززاده2

دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، شاهین شهر انتهای بلوار فردوسی -1

 چکیده
تر، شکل به داليل مختلف از جمله رادارگريزي، ساختار کوتاه Sهاي ورودي

تلفيق بدنه هواپيما با ورودي و قرار نگرفتن دهانه ورودي هوا با موتور در 

گيرند. طور گسترده مورد استفاده قرار ميصنايع هوايي بهيک راستا در 

شکل جدايش جريان ناشي از انحنا و انحراف  Sهاي مهمترين نقص ورودي

باشد که سبب افزايش اعوجاج و کاهش بازيافت از خط مرکزي کانال مي

گردد. براي اين مهم از روش هاي کنترل جريان استفاده مي فشار کل مي

ات اين امر دانستن دقيق محل جدايش و ميزان اعوجاج در شود. از الزام

اين ورودي با افزايش ميزان انحنا در ورودي مي باشددر اين تحقيق با 

شکل طراحي شده و سپس با  Sاستفاده از نرم افزار کتيا ورودي هاي 

استفاده از نرم افزار گمبيت ورودي را شبکه بندي و شرايط مرزي اعمال 

افزار فلوئنت جهت شبيه سازي عددي جريان در اين  شده است. از نرم

ورودي استفاده شده است.  با توجه به مدل هاي اغتشاشي موجود به 

بررسي آنها و انتخاب بهترين مدل براي شرايط حاضر پرداخته شده و در 

براي شبيه سازي عددي انتخاب شد.  K-ω SSTنهايت مدل اغتشاشي 

سطح ونوع پرواز وابسته است و از اين  شرايط محاسباتي ميدان جريان به

رو تمامي شبيه سازي هاي عددي براي شرايط سطح دريا و در حالت پايا 

انجام گرفته است.

 اعوجاج -بازيافت فشار -شکل sورودي واژه های کلیدی :

 مقدمه

ميالدي انجام و مطالعات روي  0491طراحي نوع ورودي ها تقريبا از سال 

شد و به اهميت مخفي کاري در ورودي پي بردند. دو اين ورودي ها شروع 

ها براي طراحان حائز اهميت است: مقدار عامل اصلي در طراحي ورودي

کند. بازيافت فشار کل ورودي و مقدار نيروي پسايي که ورودي ايجاد مي

جريان داخلي وظيفه تغذيه موتور را بر عهده دارد و جريان خارجي بايد به 

از لحاظ آيروديناميکي عملکرد ورودي به صورت کارا  اي باشد کهگونه

پذيرد و آن را حفظ شود. ورودي ابتدا هوا را با ماخ و فشار جريان آزاد مي

کند باشد، تبديل ميبه ماخ کمتر و فشار باالتر که مورد نياز موتور مي

پايين بودن افت فشار سکون در ورودي داراي اهميت بسيار زيادي است. 

کند، کنواخت بودنسرعت و جهت جرياني که ورودي را ترک ميهمچنين ي

 هاي پروفيل سرعت باعث جدايشتر است؛ زيرا تغيير شکلبسيار مهم

mey.safar@gmail.comکارشناس هوانوردي خلباني -0

 دانشيار هوافضا گرايش جلوبرنده-2

جريان در قسمت داخلي ورودي و نيز تقويت اعوجاج شده که غير 

يکنواختي و فشردگي هوا در ورودي را در پي داردو در ورودي کمپرسور 

دليل ارتعاش، تواند آيروديناميک کمپرسور را بسيار تضعيف کند و بهمي

هايي که بايد در هر دو رژيم پرواز ها گردد. طراحي وروديسبب خرابي پره

را به فراصوتي و فروصوتي به طور کارا عمل کنند، نيز مشکالت خاص خود 

 .]0[دنبال دارد 

 الیه مرزی
باشد و در اثرات اصطکاک عمدتا در اليه مرزي مجاور سطح مشهود مي

نواحي دور از سطح، اثرات اصطکاک ناچيز خواهد بود. تبادالت اصلي 

مومنتم بين سطح و سيال در داخل اين اليه نازک که به آن اليه مرزي 

اين اليه، سرعت از مقدار صفر دهد. در داخل شود، رخ ميسرعت گفته مي

در ديواره ساکن تا مقدار حداکثر خود يعني سرعت جريان آزاد افزايش 

 .يابدمي

صورت فاصله بين صفحه و طبق تعريف قراردادي، ضخامت اليه مرزي به

سرعت جريان آزاد در همان  44شود که به سرعت %هايي تعريف مينقطه

( با فاصله گرفتن از ابتداي δمرزي )رسد. مقدار ضخامت اليه نقطه مي

 0طور که در شکل يابد همانصفحه در جهت جريان به تدريج افزايش مي

شود، جريان سيال، درون اليه مرزي چندين رژيم دارد. در مشاهده مي

باشد. سپس يک حالت گذار طي شده و اي ميابتداي صفحه جريان اليه

ود جريان آشفته نيز متشکل از شود. خجريان به جريان آشفته تبديل مي

چند اليه مختلف شامل زير اليه آرام، اليه مياني و ناحيه کامال مغشوش 

-نوسانات سرعت در هر سه جهت وجود داشته و باعث بروز تنش.باشد مي

-هاي توربوالني گفته ميشوند که به آنها تنشهايي در داخل سيال مي

ي، در هر نقطه شش مولفه تنش هاي نوسانشود. به دليل وجود اين مولفه

شود، سيال گفته مي هاي تنش توربوالني در داخلجديد که به آنها مولفه

 .]0[شودايجاد مي

 عملکرد موتور برروی واثر آناعوجاج 

رسيدن يک پروفايل فشار کل غير يکنواخت به صفحه موتور اثرات 

ارزيابي عملکرد هر ورودي توسط دو  نامطلوبي بر مشخصات موتور دارد

شود: بازيافت فشار کل و ضريب اعوجاج. بازيافت فشار کل بيان مي معيار

است که ورودي از فشار کل جريان آزاد بيان کننده ميزان فشار کلي 

دهد. بازيافت فشار کل نسبت بين فشار کل تحويل مقطع جلوي موتور مي

موتور جتشکل  S بررسی تاثیرافزایش سرعت ماخ ورودی بر پارامترهای عملکردی یک ورودی
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گيري فشار کل در اين تحليل متوسطباشد. که خروجي و ورودي کانال مي

در نرم افزار فلوئنت با روش  
weighted average-area   اندازه گرفته

 .]2[تشده اس
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، 0491هاي اواخر دهه اعوجاج کمّي موجود در گزارش معيارترين گسترده

هاي اوليه مجراهاي ورودي، به طور ساده گيريبه دليل استفاده در اندازه

 در زير آمده است: 

(2                                    )









 


avePt

PtPt
Dt minmax  

که
maxPt شده،گيريحداکثر فشار کل اندازه

minPt  حداقل فشار کل و

avePt دهنده نشان معيارباشد. اين آمده فشار کل ميدست ميانگين به

-حداکثر اختالف فشار کل در سرتاسر صفحه مشترک آيروديناميکي مي

 .باشد

 

 قطر هیدرولیکی
ها از قطر با توجه به دايروي نبودن دهانه ورودي مورد تحليل، در حل

-هاي غيردايرهکه در کانالمعادل هيدروليکي استفاده شده است. از آنجايي

)اي، مساحت مقطع عرضي ورودي با 
2R) شده مقطع و محيط خيس

-ها ميباشد، در اين کانالبرابر نمي (R2)عرضي توسط تنش برشي با 

-شود استفاده صورت زير تعريف ميبايستي از  قطر هيدروليکي که به

 :]3[شود
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               شود:که براي ورودي با مقطع دايره به صورت زير تعريف مي

(9)                             RRRDh 22/4 2                

 

 شکل Sورودی 

درجه اي استتفاده شده که پارامتر هاي  99ورودي در اين تحقيق از 
 .آمده است 0طراحي آن در جدول 

 شکل بندی میدان حل
براي اينکه بتوان اليه مرزي خوبي را شبيه سازي نمود از شبکه بندي 

يکنواخت در اليه مرزي و شبکه بندي غير يکنواخت در بقيه فضاي 

ژه انجام شده است از در تحليل هايي که در اين پرو استفاده شده است

شبکه بندي يکنواخت و غير يکنواخت استفاده شده است و شبکه به اندازه 

کافي ريز شده است. براي مسائلي که هندسه نامنظم دارند و داراي 

پيچيدگي هاي زيادي مي باشند کاربرد شبکه بندي غير يکنواخت اجتناب 

 (2شکل). ناپذير است

مربوط به هر کدام عبارتند از:مرزهاي ميدان و شرايط مرزي   

: جريان ورودي با ماخ پروازي معلوم0مرز  

: جريان خروجي )ورودي موتور(2مرز  

مجراي هوا : ديواره آدياباتيک3مرز  

 

 مطالعه استقالل جواب از تعداد سلول های شبکه

براي بررسي عدم وابستگي نتايج به اندازه عناصر شبکه يا به عبارت ديگر 

نتايج تحليل از ابعاد شبکه، ابتدا با المان هاي کمتر  بررسي استقالل

صورت گرفته و به تدريج با افزايش تعداد المان ها، تعداد المان هاي بهينه 

 که استقالل از شبکه را نيز تضمين مي کند مشخص گرديده است.
مشاهده مي گردد که بعد از رسيدن به تعداد سلول شبکه  3در شکل 

 . جواب ثابت شده است تقريبا 9111111بندي 

 

 نمودارهای همگرایی جواب ها

يکي از روش هاي همگرايي جواب ها در نرم افزار فلوئنت معيار برقراري 

مي باشد  جرمي بين مرزهاي ورودي و خروجي در شبيه سازي ها باالنس 

که با انتگرال گيري دبي جرمي روي اين مرزها در هر تکرار بررسي شده 

است، اين معيار در تمام شبيه سازي ها بررسي مي شود تا مقدار آن در 

خروجي کانال کمتر از يک درصد دبي ورودي کانال باشد. در اين معيار 

 (9)شکل ورودي رعايت شده است.اصل بقاي جرم در کانال

 

مدل آشفتگی انتخاب  

استاندارد به صورت معادالت K-ω مدل انتقالي حاکم بر مدل آشفتگي

 انتقالي زير بيان مي گردند.
𝜕

∂t
(𝜌𝐾) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜌𝐾𝑢𝑖) =

𝜕

𝜕𝑥𝑗
{г𝑘

𝜕𝐾

𝜕𝑥𝑗
} + 𝐺𝑘 − 𝑌𝑘          (9)  

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝜔) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝜔𝑢𝑖) =
𝜕

𝜕𝑥𝑗
{г𝜔

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
} + 𝐺𝜔 − 𝑌𝜔  (6)      

    

بيانگر توليد انرژي جنبشي آشفتگي تحت تاثير  Gkدر اين معادالت نيز، 

نيز به гωوгkمي باشد.  ωبيانگر توليد   𝐺ωگراديان سرعت متوسط و 

نيز به ترتيب بيانگراضمحالل   𝑌ωوω ،𝑌kو Kترتيب بيانگر پخش موثر

 K-ω مي باشند. تفاوت اصلي موجود ميان مدل آشفتگي 𝜔وKآشفته 

SST و مدلStandard  K-𝜔 .را ميتوان در موارد ذيل برشمرد 

وجود دارد که  K-ω SST و K-ωدر نرم افزار فلوئنت دو مدل اغتشاشي 

استفاده شده است. که در زير تفاوت  K-ω SSTدر اين تحقيق از مدل 

 هاي اصلي موجود بين اين مدل ها به شرح زير است.

استاندارد در نواحي  K-ωن مدل تغييرات تدريجي از نسخه رينولدز پايي

داخلي اليه مرزي آشفته )نواحي لزج نزديک ديواره( به نسخه رينولدز 

در نواحي خارجي اليه مرزي )نواحي دور از  K–εباالي مدل 

ديواره(فرموالسيون اصالح شده ويسکوزيته آشفتگي به منظور در نظر 

و خصوصيت گرفتن اثرات انتقالي تنش هاي برشي اصلي آشفتگي.اين د

نسبت به هر دو مدل  K-ω SSTمنجر به آن شده است که مدل آشفتگي

K-ω standard و K-ε standard   .از قابليت هاي باالتري برخوردار باشد

در زمره مدل هاي بسير قدرتمند از بابت تسخير فيزيک جريان  K-ωمدل 

زديک به در هر دو ناحيه رينولدز باالي دور از ديواره و رينولدز پايين ن

يواره محسوب شده و نسبت به مدل هاي کالسيک آشفتگي ) نظير مدل 

K-ε که از جامعيت بااليي در ميان کاربران برخوردار است( از مزاياي قابل

 توجهي برخوردار است.

به صورت  K-ωو     K- εبه طور خالصه در اين مدل از مزاياي هر دو مدل

با فرموالسيون بهينه براي استفاده همزمان استفاده است تا بتوان به مدلي 

در طيف وسيعي از کاربردهاي مهندسي دست يافت.بدين منظور  در اين 

استفاده مي شود که مقدار آن در نزديکي F1مدل از يک تابع اخطالطي

سطح ديواره برابر واحد و در نواحي دور از ديواره برابر صفر بوده و وظيفه 

در فواصل به K-εديکي ديواره به مدل در نز K-ωآن سوئيچ نمودن از مدل 

اندازه دور از ديواره مي باشد. با استفاده از اين تابع اخطالطي مي توان  

را در مبقي نقاط دامنه K-ε را در نزديکي ديواره و مدل  K-ωمدل 
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 K-ω محاسباتي فعال نمايد. با اين کار مي توان از مزاياي قابل توجه مدل

ه به خطاهاي رايج اين مدل در نواحي دور از درنزديکي ديواره بدون توج

ديواره  )که ناشي از حساسيت اين مدل به پارامتر هاي جريان آزاد است( 

اصالح جديدي بر روي تعريف  K-ω SST استفاده نمود.  همچنين در مدل

ويسکوزيته آشفته صورت گرفته است و آن براي استفاده از يک ضريب 

تي ) به جاي استفاده از يک مقدار ثابت متغيير در داخل دامنه محاسبا

( مي باشد. استفاده از اين ضريب متغيير براي تعيين K-εدر مدل 𝐶μبراي 

دقيق نقطه وقوع جدايش جريان تحت تاثير گراديان فشار هاي مختلف 

 ]9[.ضروري مي باشد

 

 بررسی ورودی های شبیه سازی در ماخ های مختلف
جريان عبوري از ورودي براي کسب يک  با توجه به ساختار اليه مرزي در

پروفيل سرعت صحيح در ايجاد شبکه مناسب در نزديک ديواره محاسبات 

تا 3/1دقيقي انجام گرفته است.و در شرايط تراکم پذير )عدد ماخ بين 

متغيير باشد همانطور که در  311تا  31( ميزان اين پارامتر بايد بين 59/1

بر روي پوسته بااليي و  +𝑌يراتمشاهده مي شود ميزان تغي 2شکل 

درجه که به عنوان مثال آورده شده است در حداقل  99پاييني ورودي   

 (9را نشان مي دهد.)شکل  311 عددو در حداکثر آن  31ميزان عدد 

يکي از موارد مهم در طراحي ورودي بررسي ورودي در شرايط مختلف 

رژيم هاي مختلفي از  پروازي مي باشد. زيرا همواره يک وسيله پرنده در

پرواز قرار دارد از زمان استارت وسله پرنده که داراي سرعت صفر مي باشد 

و سرعت جريان ورودي به خاطر مکش موتورمي باشد تا زمان بيشترين 

وجه قرار سرعت پرنده بايد شبيه سازي شده و شرايط آن به دقت مورد ت

ه است که ميزان آورده شد 6/1گيرد. براي مثال ورودي در سرعت ماخ

 اين ورودي 2جدايش جريان در آن قابل مشاهده مي باشد. در جدول 

  92/1از سرعت   ،پارامتر هاي مختلف مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته

است. از جمله نتايجي که از اين کار ماخ آورده شده  59/1ماخ تا سرعت 

ت بازيافت بر ميزان اف آن گسترش  جدايش جريان و اثر بدست مي آيد 

  .فشار و افزايش اعوجاج در اين ورودي مي باشد

 

 درجه ای 54پارامتر های طراحی ورودی  – 1جدول 

 
 

 

 

 

 

 .میزان تغییرات بازیافت فشار و اعوجاج با افزایش ماخ ورودی 2جدول 

 
2D hD Y X 

 

2A 1A 

299/1 085/1 912/1 34/0 92/0 195/1 130/1 

 

 شکل ها

 

 
 الیه مرزی بر روی صفحه مسطح .1شکل 

 

 

 
 . شبکه بندی و اعمال شرایط مرزی 2شکل 

 

 
 

 . برقراری باالنس جرمی بین مرزهای ورودی و خروجی 3شکل 

 عدد ماخ دهانه ورودي بازيافت فشار کل (60DCاعوجاج )

0.0905 97.61% 0.52 

0.1002 97.31% 0.55 

0.1116 97.00% 0.59 

0.1258 96.58% 0.63 

0.1425 96.05% 0.68 

0.1561 95.74% 0.75 
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. برقراری باالنس جرمی بین مرزهای ورودی و خروجی در شبیه 5شکل 

 سازی ها

 

 

 
 شکل Sروی صفحه مرکزی مجرای  +𝒀نمودار  .4شکل 

 

 

 
 6/0در ماخ  xکانتور سرعت در جهت  .6شکل 
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