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تحلیل عددی تأثیر تزریق سوخت بر بردار نیروی پیشران موتور جت
با نازل دارای دو گلوگاه



مقاله پژوهشی
محمد رضا سلیمی

()1

رسول عسکری

()2

مجید حسنی

()3

چکیده یکی از مؤثرترین روشهای تغییر بردار پیشرانش موتورهای جت ،استفاده از نازل دارای دو گلوگاه و تزریق سوخت در گلوگاه
باالدستی میباشد .پژوهش حاضر به بررسی عملکرد یک سیستم کنترل بردار تراست با هندسۀ نازل دارای دو گلوگاه میپردازد .تأثیر تزریق
جانبی سوخت بر پارامترهای عملکردی نازل شامل ضریب تخلیه ،ضریب تراست ،زاویۀ برداردهی ،بازدهی برداردهی ،نسبت تراست به دبی
جرمی و درصد افت تراست مورد مطالعه قرار گرفتهاست .در این پژوهش تزریق هفت سوخت مختلف شامل متان ،اتان ،پروپان ،اکتان ،سوخت
دیزل ،کروسین و نفتگاز بهصورت عددی مورد مطالعه قرار گرفتهاست .نتایج نشان میدهند که تزریق سوختهای سنگینتر موجب ایجاد
ضریب تخلیۀ باالتری میگردد؛ اما بیشترین زاویۀ برداردهی در جریان غیراحتراقی توسط سوخت دیزل و اکتان ایجاد میشود .بهطور کلی
میتوان گفت که تزریق سوختهای سبک از نظر ضریب تراست ،بازدهی برداردهی و نسبت تراست به دبی جرمی عملکرد بهتری دارند ،ولی
سوختهای سنگین از نظر ضریب تخلیه ،زاویۀ برداردهی و درصد افت تراست بهتر میباشند.
واژههای کلیدی کنترل بردار تراست ،نازل دارای دو گلوگاه ،تزریق سوخت ،ضریب تخلیه ،زاویۀ بردارهی ،بازدهی برداردهی. .

مقدمه

نازل و نیاز کمتر به سختافزارهای مکانیکی پیچیده،

تزریق سیال بهمنظور کنترل زاویۀ بردار نیروی پیشران

منجر به کاهش وزن نازل و کاهش پیچیدگیهای ساخت

() )Thrust-vector control (TVCدر نازلها برای
دههها بهعنوان ابزاری برای طراحی نازلهایی با هندسۀ
ثابت که عملکردی مشابه نازلهای با هندسۀ متغیر از
خود نشان میدهند ،مورد استفاده قرار گرفتهاست.
برخالف نازلهای با هندسۀ متغیر که از سختافزارهای
مکانیکی بهمنظور تغییر جهت جریان جت اصلی و
برداردهی استفاده میکنند ،در روش سیاالتی با تزریق
جریانهای سیال ثانویه به جریان اصلی داخل نازل جت،
اندازه و جهت نیروی پیشران تغییر مییابد و کنترل
میشود .استفاده از این روش بهدلیل ثابت بودن هندسۀ

میگردد.
سه تکنیک اصلی روش سیاالتی که بهطور سنتی در
دهههای گذشته مورد توجه بودهاست ،عبارتند از کنترل
بردار ضربه ( ،)Shock-vector controlجابهجایی
گلوگاه نازل ( )Throat-shiftingو جریان مخالفالجهت
( .[1-10] )Counterflowبرای ارزیابی عملکرد
تکنیکهای سیاالتی معموالً از دو پارامتر ضریب تراست
و بازدهی برداردهی استفاده میشود .ضریب تراست
بهصورت نسبت تراست واقعی به تراست ایدهآل تعریف
میشود ،درحالیکه بازدهی برداردهی بهصورت نسبت

 تاریخ دریافت مقاله  1400/9/5و تاریخ پذیرش آن  1400/10/27میباشد.
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( )2دکتری هوافضا ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران.
( )3مربی ،دانشگاه هوایی شهید ستاری ،تهران ،ایران.
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اندازۀ زاویۀ برداردهی تراست به درصد تزریق ثانویۀ
جانبی تعریف میگردد .روش کنترل بردار ضربه که در
آن تزریق جانبی در پاییندست گلوگاه نازل انجام
میشود ،زاویۀ برداردهی قابلتوجهی ایجاد میکند ،اما از
طرفی موجب تضعیف ضریب تراست نیز میگردد ].[11
یک نازل با کنترل بردار ضربه که در مرجع ] [3مورد
مطالعه قرار گرفتهاست ،در نسبت فشار  4به زاویۀ
برداردهی بهمیزان  17/3درجه دست یافتهاست ،اما
ضریب تراست آن در بازۀ  0/84تا  0/90قرار گرفتهاست
و بازدهی برداردهی نیز بین  1/8تا  3/0درجه بر درصد
تزریق میباشد .برای دستیابی به ضریب تراست باالتر،
روش جابهجایی گلوگاه توصیه میشود ،زیرا این روش
برخالف روش قبلی ،افتهای ناشی از امواج ضربهای
را ندارد .نازلی با روش جابهجایی گلوگاه که در مرجع
] [12مورد بررسی قرار گرفتهاست ،به بازدهی برداردهی
بین ( 2/0در نسبت فشار  )5/5تا ( 3/9در نسبت فشار
 )2درجه بر درصد تزریق دست یافتهاست ،درحالیکه
ضریب تراست دارای مقدار بسیار خوب  0/945تا
 0/975است .روش جریان مخالفالجهت که در آن
مکش از طریق مجرایی در نزدیکی گلوگاه صورت
میگیرد ،زاویههای برداردهی بسیار خوبی حتی با نیاز
کم به تزریق ثانویه ایجاد میکند ،ولی مسائل و مشکالت
سختافزاری همچون منبع ایجاد مکش نیز دارد ].[13
یک تکنیک جدید سیاالتی که از سایر روشهای
سیاالتی بازدهی بیشتری دارد ،در سال  2005توسط
دیری و همکاران ] [14در مرکز تحقیقاتی النگلی ناسا
( )NASA Langley Research Centerتوسعه داده
شدهاست .این نازل یک نازل همگرا -واگرا -همگرای
دوبعدی با دو سطح مقطع حداقل تحت عنوان «گلوگاه»
است ،به همین دلیل به آن نازل دوگلوگاهه (Dual-
) )throat nozzle (DTNگفته میشود .یک حفره بین این
دو گلوگاه تشکیل میشود .یک درگاه تزریق ثانویه در
محل گلوگاه باالدستی قرار داده میشود (در هر دو سطح
باالیی و پایینی گلوگاه) .بهوسیلۀ تزریق جریان ثانویه از
گلوگاه باالدستی بهصورت نامتقارن (از یک درگاه در
نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

یک طرف نازل) ،یک سطح مقطع ایرودینامیکی کمینه
در پاییندست گلوگاه تشکیل میشود (بین دو گلوگاه
هندسی) و خط سونیک منحرف میشود .بنابراین جریان
اصلی نیز بهسمت حفرۀ موجود در جهت مخالف تزریق
منحرف میشود .سپس قسمت همگرای نهایی نازل،
جریان اصلی را بهسمت مخالف هدایت میکند و
برداردهی صورت میگیرد .تزریق جریان ثانویه از محل
گلوگاه باالدستی (یعنی لبۀ راهنمای حفره) ،موجب
جدایش جریان در این نقطه میشود .بنابراین یک ناحیۀ
جریان چرخشی در این قسمت جریان جداشده در داخل
حفره تشکیل میگردد ،لذا فشار در این ناحیه بهشدت
کاهش مییابد .از طرفی حفرۀ سمت مخالف در معرض
جریان پرسرعت و پرفشار اصلی است و فشار روی
دیوارۀ آن بهشدت افزایش مییابد .فشار پایین در یک
حفره و فشار باال در حفرۀ دیگر موجب تقویت
برداردهی میگردد .بنابراین با حضور حفرهها برداردهی
تراست نسبتبه روش جابهجایی گلوگاه بهبود مییابد.
مزیت اصلی روش نازل دوگلوگاهه در بازدهی
برداردهی باالتر آن نسبتبه روشهای قبلی است .بهطور
تجربی بااستفاده از نازلهای دوگلوگاهه بازدهی
برداردهی معادل  7/7درجه بر درصد تزریق ایجاد
میشود ،درحالیکه بهترین بازدهی برداردهی پیشرانش
بهدستآمده از روش جابهجایی گلوگاه ،مقدار 3/9
درجه و از روش کنترل بردار ضربه  4/5درجه بر درصد
تزریق است ].[14
فالم و همکاران ] [15در ادامۀ کار تحقیقاتی آغاز
شده در آزمایشگاه النگلی ،به بررسی تجربی نازل
دوگلوگاهه در شرایط عملکردی مختلف پرداختند .آنان
به بررسی عملکرد یک نازل دوبعدی در بازۀ نسبت فشار
از  2تا  10پرداختند .در پژوهش آنان اثرات تغییر طول
حفره و زاویۀ تزریق جت ثانویه مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج آنان نشان داد که بیشینه زاویۀ برداردهی 15
درجه در نسبت فشار  4رخ میدهد .بیشینه زاویۀ
برداردهی نیز در نسبت فشار  4و  1درصد تزریق ثانویه
رخ میدهد که مقدار آن  6/1درجه بر درصد تزریق
است .در این حالت ضریب تراست نازل  0/968است
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که تنها  0/5درصد کمتر از حالت بدون تزریق است .این
گروه تحقیقاتی در پژوهشی دیگر ] [1به بررسی یک
نازل دوگلوگاهه با هندسۀ متقارن محوری پرداختند .در
پژوهش آنان پارامترهای هندسی نازل همچون طول
حفره ،نسبت انبساط (نسبت سطح گلوگاه پاییندست به
گلوگاه باالدست) ،زاویۀ گستردگی ()Span Angle
محیطی تزریق ثانویه و زاویۀ همگرایی حفره برای
شرایط برخاستن ،نشستن ،صعود و نزول آرام مورد
بررسی قرار گرفت .نسبت فشار نازل تا حداکثر میزان
 10و درصد تزریق جانبی تا حداکثر میزان  10درصد
مورد آزمایش قرار گرفت .نتایج نشان داد که زوایۀ
گستردگی محیطی  60درجه عملکرد بهتری از  90درجه
نشان میدهد .برای نرخهای تزریق جانبی کمتر از 7
درصد ،زاویۀ برداردهی برای زاویۀ گستردگی  60درجه
بهمیزان  1/5تا  2درجه بیشتر از گستردگی  90درجه
است .کاهش طول حفره ضریب تخلیه و ضریب تراست
را بهبود میبخشد ،درحالیکه زاویۀ برداردهی و بازدهی
برداردهی را تضعیف میکند .افزایش زاویۀ همگرایی
حفره از  20درجه به  30درجه ،زاویۀ برداردهی را 1
درجه افزایش میدهد ،اما بر ضریب تخلیه و ضریب
تراست اثر منفی دارد .بهترین عملکرد نازل در نسبت
انبساط یک (سطح مقطع برابر برای دو گلوگاه) بهدست
آمد .پژوهشهای دیگری نیز توسط این گروه تحقیقاتی
انجام شدهاست که خواننده برای اطالعات بیشتر به آنها
ارجاع داده میشود].[16-18
حامدی و همکاران ] [19در پژوهشی عددی به
مطالعۀ سیستم کنترل بردار تراست یک نازل دوگلوگاهه
پرداختند .آنان به بررسی تأثیر طول شیار تزریق ثانویه بر
عملکرد نازل پرداختند .نتایج عددی آنها نشان میدهد
که با کاهش طول شیار ،زاویه و بازدهی برداردهی
افزایش مییابد .بهطوریکه با کاهش طول شیار و با نرخ
تزریق جانبی  7درصد ،مقدار زاویۀ برداردهی از 12
درجه به  20درجه افزایش مییابد.
ویو و همکاران ] [20نیز به بررسی عوامل مؤثر بر
عملکرد یک نازل دوگلوگاهه پرداختند .آنان در پژوهش
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خود اثر نسبت فشار نازل

( Nozzle Pressure Ratio

) ،)(NPRنسبت شار مومنتوم تزریق جریان ثانویه به
جریان اصلی و زاویۀ تزریق جانبی را بر پارامترهای
عملکردی مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنان نشان داد
که با افزایش نسبت فشار نازل ،ضریب تراست و بازدهی
برداردهی بهبود پیدا میکند ،ولی زاویۀ برداردهی کاهش
مییابد .همچنین با افزایش نسبت مومنتوم جریان ثانویه
به جریان اصلی ،زاویۀ برداردهی بهبود مییابد ،ولی
ضریب تراست و بازدهی برداردهی تضعیف میشوند.
زاویۀ تزریق  150درجه بهترین عملکرد نازل از نظر
ضریب تراست و بازدهی برداردهی را ایجاد میکند.
گیو و همکاران ] [21-23ایدۀ استفاده از جریان
کنارگذر ( )Bypassبهجای تزریق جانبی در نازلهای
دوگلوگاهه را مطرح کردند .نتایج آنان نشان داد که
استفاده از جریان کنارگذر نیاز به تزریق جانبی از خارج
نازل را از بین میبرد؛ درحالیکه در شرایط عملکردی
مشابه ،عملکرد نازل دوگلوگاهۀ کنارگذر از نظر بازدهی
برداردهی مشابه با بهترین عملکرد سایر نازلهای
دوگلوگاهه و سایر تکنیکهای سیاالتی میباشد .حتی
زاویۀ برداردهی نازل دوگلوگاهۀ کنارگذر بزرگتر از
نازلهای دوگلوگاهۀ معمولی که تاکنون گزارش
شدهاست ،میباشد .بهطور بهخصوص ،در نسبت فشار
 ،10زاویۀ بردارهی نازل دوگلوگاهۀ کنارگذر حتی تا
 21/3درجه نیز میرسد.
در ادامۀ پژوهشهای مرتبط با کاربرد جریان
کنارگذر در نازلهای دوگلوگاهه ،وانگ و همکاران
] [24,25به بررسی یک نازل با هندسۀ متقارن محوری
پرداختند .نتایج آنان نشان داد که در نسبت فشار ،4/47
بیشینه ضریب تراست معادل با  0/94و بیشینه زاویۀ
برداردهی معادل با  19/52درجه بهدست میآید .ضریب
تخلیه در همین شرایط تقریباً برابر با  0/97است.
در جدیدترین تحقیقات مرتبط با این موضوع،
حامدی و همکاران ] [26,27اثر موقعیت مجرای کنارگذر
بر عملکرد نازل را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج آنان
نشان داد که تعبیه کردن مجرا در گلوگاه باالدستی بهترین
نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
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عملکرد را ایجاد میکند .همچنین در بازۀ نسبت فشار
بین  2تا  ،4ضریب تخلیۀ نازل بین  0/85تا  0/93تغییر
میکند .پژوهشهای ارزندۀ دیگری نیز درزمینۀ عملکرد
نازلهای دوگلوگاهه صورت گرفتهاست که خواننده
برای اطالعات بیشتر به آنها ارجاع داده میشود ].[28-33
نازل دوگلوگاهه بهعنوان یک تکنولوژی نوین در
سیستمهای کنترل بردار تراست ،دارای ظرفیت عظیم
پژوهشی و کاربردی میباشد .بررسی مطالعات قبلی
نشان میدهد که تمرکز تحقیقات تاکنون بیشتر بر
بهینهسازی هندسی این نازلها بودهاست و به همین دلیل
تنها از سیالهای غیرواکنشپذیر همچون هوا برای تزریق
جانبی استفاده شدهاست و از سیالهای واکنشپذیر
همچون سوختهای هیدروکربنی استفاده نگردیدهاست.
هدف از پژوهش حاضر ،شبیهسازی جریان در یک نازل
دوگلوگاهه همراه با تزریق جانبی سوختهای
هیدروکربنی مختلف میباشد .در این پژوهش ،ضمن
مقایسۀ نتایج عددی با دادههای آزمایشگاهیِ گزارششده
در تحقیقات قبلی ،به مطالعۀ تأثیر نوع سوخت
تزریقشده بر عملکرد برداردهی نازل پرداخته میشود.
بدین منظور تزریق هفت سوخت مختلف شامل سه
سوخت سبک متان ،اتان و پروپان و چهار سوخت
سنگین اکتان ،سوخت دیزل ،کروسین و نفتگاز مورد
شبیهسازی قرار میگیرد و نتایج آنها با نتایج تزریق سیال
غیرواکنشپذیر هوا مقایسه میگردد .بنابراین نوآوری
پژوهش حاضر در مطالعۀ تزریق جانبی سوختهای
هیدروکربنی مختلف و تأثیر نوع سوخت بر عملکرد
برداردهی نازل دوگلوگاهه است که در تحقیقات قبلی
بدان پرداخته نشدهاست .عملکرد نازل دوگلوگاهۀ مورد
نظر ،توسط پارامترهای مختلفی ازجمله زاویۀ برداردهی،
بازدهی برداردهی ،ضریب تخلیه و ضریب تراست مورد
ارزیابی قرار گرفتهاست که در ادامه بهطور کامل شرح
داده خواهند شد.

معادالت حاکم و روش مدلسازی
در این بخش ابتدا به معادالت حاکم بر فیزیک جریان
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پرداخته میشود .سپس مدلهای آشفتگی و احتراقی
مورد استفاده در پژوهش حاضر بهطور خالصه بیان
میشوند .در ادامه روش حل عددی مورد بررسی قرار
میگیرد و در انتهای این بخش روابط حاکم بر نازلها
بهطور خالصه مورد مرور قرار میگیرند.
معادالت حاکم .جریان جت در مطالعۀ حاضر
بهصورت پایا ،دوبعدی ،آشفته و تراکمپذیر فرض
میشود .چگالی بهواسطۀ معادلۀ گاز ایدهآل تعریف
میگردد .لزجت مولکولی بااستفاده از رابطۀ ساترلند
بهصورت تابعی از دما فرض شدهاست و اثرات گرانش
ناچیز درنظر گرفته میشود .براساس این فرضیات،
معادالت انتقال میانگینگیریشدۀ فاوره (Favre-
 )averagedبهصورت زیر بیان میشوند ]:[34
معادلۀ پیوستگی:
0

()1
معادلۀ مومنتوم:

p

xi

()2





   ui 
xi

   ui u j 
x j


 ji   uiuj
x j



معادلۀ انتقال گونههای شیمیایی:
()3
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معادلۀ انرژی:
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شار پخشی گونۀ شیمیایی  kاُم:
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انتقال برای انرژی جنب شی آ شفتگی  kو نرخ اتالف آن

h   hk Yk
k 1

()12

که انتالپی گونۀ شیمیایی  kاُم بهصورت زیر تعریف

()8

()13
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xi

در معادالت فوق   kو   اعداد پرانتل آشفتگی

برای  kو  هستند Gk .و  Ykعبارتهای تولید و اتالف
برای  kهستند ،درحالیکه  Gو  Yعبارتهای تولید و

اتالف برای  میباشند .بهمنظور مدلسازی واکنشهای

شیمیایی ،سازوکار تکمرحلهای برای احتراق سوخت

و معادلۀ بقای کلی گونهها تکمیل میشود:

N

 Y   1

()9

   ui k 
Gk  Yk

T

مجموعۀ معادالت قبلی بهوسیلۀ معادلۀ حالت گاز
ایدهآل

که  C  0.09یکی از ثابتهای مدل است .معادالت

N

()6

()7

()11

 در ادامه آورده شدهاند:

انتالپی مخلوط گازها:

میشود:

t  C k 2 / 

k

k 1

مدلهای آشفتگی و احتراقی .مدل آشفتگی k  
استاندارد بهمنظور مدلسازی تنشهای رینولدز مورد
استفاده قرار گرفتهاست .در این مدل رابطۀ بین تنشهای

درنظر گرفته شدهاست .بهطور نمونه واکنش شیمیایی
متان -هوا بهصورت زیر بیان میشود:
()14

CH 4  2O2  7.52 N2  CO2  2H 2O
7.52 N2

مخلوط گازها شامل پنج گونۀ شیمیایی میباشد.
سوختهای مایع نیز در حالت بخار فرض میشوند .در

رینولدز و لزجت آشفتگی بهصورت زیر بیان میشود:

یک محفظۀ احتراق واقعی ،آشفتگی نقشی کلیدی در

 u u j 
  uiuj  t  i 
 x j xi 



اختالط هوا -سوخت و جابهجایی جریانهای

()10

u 
2
   k  t k   ij
3
xk 

که  tهمان لزجت آ شفته ا ست و با رابطه زیر بهد ست
میآید:
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واکنشدهنده و فرآورده ایفا میکند .در پژوهش حاضر
مدل اتالف گردابه ()Eddy-dissipation

][34,35

بهمنظور محاسبۀ نرخ مورد استفاده قرار گرفتهاست.
بهدلیل اینکه در پژوهش حاضر واکنش سوخت بسیار
سریع است ،نرخ کلی واکنش تابع اختالط آشفته است
و یا بهعبارتی احتراق محدودشده به اختالط است .مدل
اتالف گردابه که از ارتقای مدل فروشکست گردابه
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( )Eddy-breakupبهدست آمدهاست ،بهدلیل سرعت

نظر قرار گرفتهاند .بهمنظور محاسبۀ ظرفیت حرارتی

محاسباتی باال یکی از مدلهای احتراقی محبوب بهشمار

فشارثابت ،هدایت حرارتی و لزجت مخلوط گازی،

میآید و نتایج قابل قبولی برای جریانهای احتراقی

قانون اختالط گاز ایدهآل مورد استفاده قرار گرفتهاست.

غیرپیشآمیخته ارائه میکند .در این مدل نرخ خالص

ظرفیت حرارتی هریک از گونههای شیمیایی بهصورت

تولید گونۀ شیمیایی  iمعادل با کمترین مقدار بین دو

چندجملهایهای تکهای تابع دما فرض شدهاست .لزجت

عبارت زیر تعریف میشود:

هر یک از گونههای شیمیایی نیز با قانون ساترلند و

()15
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&i   iM i AB 

j 1

بهصورت تابعی از دما درنظر گرفته شدهاست ،درحالیکه
هدایت حرارتی برای هر گونۀ شیمیایی ثابت فرض
شدهاست.
روابط حاکم بر نازلها .بهمنظور ارزیابی عملکرد
نازلها ،معیارها و پارامترهای مختلفی ارائه گردیدهاست؛
از جمله ضریب تخلیه ،ضریب تراست ،زاویۀ برداردهی،

در معادالت فوق   و   بهترتیب ضرایب

بازدهی برداردهی و درصد افت تراست ] .[19یک معیار

استوکیومتریک واکنشدهندهها و فرآوردهها میباشند.

دیگر به نام نسبت تراست به دبی جرمی نیز در این

 Mوزن مولکولی  ،چگالی  / k ،بیانگر مقیاس

پژوهش مورد استفاده قرار گرفتهاست .این معیارها در

زمانی گردابههای آشفته هستند .زیرنویسهای  Rو P

ادامه معرفی خواهند شد .ضریب تخلیه (  ) Cdمعیاری

بهترتیب بیانگر واکنشدهندهها و فرآوردهها میباشند.

از مقایسۀ دبی جرمی عبوری از نازل واقعی با دبی جرمی

 A  4.0و  B  0.5نیز ثوابت تجربی میباشند.

ایدهآل نازل است:

رابطۀ ( )15بیان میکند که نرخ واکنش بهوسیلۀ گونۀ
شیمیاییِ دارای غلظت کمتر در مخلوط واکنشدهندهها
(سوخت یا اکسیدکننده) تعیین میشود .درحالیکه رابطۀ
( )16نشان میدهد که نرخ واکنش همچنین بهوسیلۀ
اتالف گردابههای داغ محصوالت و یا انتشار شعله کنترل

wp  ws

()17
()18

wip
 1
2  1

 2 



  1 

P0 Athroat
RT0

Cd 

wip 

میشود .از بین دو عبارت فوق ،مقدار کوچکتر بهعنوان
نرخ نهایی واکنش انتخاب میگردد.
روش حل عددی .محاسبات بااستفاده از حلگر تجاری
انسیس فلوئنت ( )Ansys Fluent v19.0انجام شدهاست.
یک حلگر دوبعدی پایا برمبنای فشار با دقت مضاعف
بهمنظور مطالعۀ جریان احتراقی مورد استفاده قرار
گرفتهاست .معادالت حاکم بهوسیلۀ روش مرتبه دوم
پادبادسو ( )Upwindگسستهسازی شدهاست .خواص
ترمودینامکی وابسته به دما و گونههای شیمیایی نیز مورد
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که  wpو  wsبهترتیب دبی جرمی جریان اصلی و
جریان ثانویه است ،درحالیکه  wipدبی جرمی نازل در

حالت ایدهآل میباشد   1.4 .بیانگر نسبت گرمای
ویژه ،ثابت گاز هوا و  P0و  T0بیانگر فشار و دمای
سکون در ورود میباشند .ضریب تراست (  ) C fنیز
معیاری از مقایسۀ تراست نازل واقعی با تراست ایدهآل
نازل است:
()19

Fr
Fip  Fis

Cf 
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Fip  Fis   wp  ws  .
()20

 1


 2    Pambient   
RT0 

 1 
   1    P0  



حاضر مورد استفاده قرار گرفتهاست ،درصد افت تراست
میباشد .این کمیت نشان میدهد که با تزریق جانبی،
نسبتبه حالت بدون تزریق جانبی چه میزان از تراست
نازل کاسته میشود:
= درصد افت تراست
()24

در روابط فوق  Fipو  Fisب یانگر تراستتتت ایدهآل

100%

Fr ,noninjecting  Fr ,injecting
Fr ,noninjecting

جریان اصتتتلی و جریان ثانویه می باشتتتند .درحالی که
 Fr  Fa 2  Fn 2بیانگر نیروی ترا ست واقعی برآیند

درصد افت تراست کمتر نشاندهندۀ عملکرد

است Fa .تراست محوری و  Fnتراست عمودی است.

مطلوبتر نازل است .کمیت آخر نسبت نیروی تراست

 Pambient  101 kPaنیز فشتتار محیط میباشتتد .زاویۀ

به دبی جرمی کل نازل  ws 

p

w

 Frاست .این

برداردهی تراستتتت که میزان زوایۀ انحراف بردار نیرو

کمیت نشان میدهد که چه میزان نیروی تراست بهازای

ن سبتبه را ستای افقی را ن شان میدهد ،به صورت زیر

واحد دبی جرمی تولید شدهاست.

محاسبه میشود:

هندسۀ مطالعاتی ،شبکۀ محاسباتی

 Fn 

 Fa 

 p  tan 1 

()8

هندسۀ تحقیق تجربی فالم و همکاران ] [15بهعنوان

بازدهی برداردهی تراستت (  )بهصتورت نستبت
زوایۀ برداردهی به درصد تزریق جانبی تعریف میشود.
بنابراین بیشتتتترین مقدار آن  1نیستتتت و هر مقداری
می تواند اختیار کند .درصتتتد تزریق جانبی ستتتوخت
بهصورت زیر تعریف میشود:
()9

و شرایط مرزی
هندسۀ مبنا در پژوهش حاضر انتخاب گردیدهاست که
در بخش بعد بااستفاده از آن اعتبارسنجی روش عددی
انجام خواهد گردید .این هندسه در شکل ( -1الف)
نشان داده شدهاست .برای مطالعۀ حاضر زاویۀ تزریق
   150و طول حفرۀ " l  3.0بهدلیل ایجاد

بیشترین زاویۀ برداردهی و بازدهی برداردهی انتخاب

ws
100%
ws  wp



گردیدهاست .همچنین نسبت فشار نازل نیز در مقدار
 NPR  4ثابت نگه داشته شدهاست .بهمنظور انجام

شبیهسازیهای عددی ،شبکۀ سازمانیافتۀ دوبعدی
بازدهی برداردهی تراست نیز با رابطۀ زیر بیان
میشود:
()10

p
 deg/ % 


بااستفاده از انسیس مشینگ ()Ansys meshing v19.0
تولید شدهاست .برای بررسی استقالل حل عددی از



در حقیقت بازدهی برداردهی بیانگر زاویۀ برداردهی
بهازای یک درصد تزریق جانبی است و یکای آن درجه

شبکه ،میدان جریان واکنشی تزریق متان بهوسیلۀ سه
شبکۀ مختلف با تعداد سلول متفاوت بااستفاده از مدل

 k  مورد تحلیل قرار گرفتهاست .جزئیات این سه

شبکه در جدول ( )1ذکر گردیدهاست.

بر درصد تزریق است .معیار دیگری که در پژوهش
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مرجع برای ادامۀ تحلیلهای عددی استفاده میشود .این
شبکه در شکل (-1ب) نشان داده شدهاست .همچنین
جزئیات شبکه در نزدیکی محل تزریق جت ثانویه در
شکل (-1پ) نشان داده شدهاست .بهمنظور تحلیل
دقیقتر الیۀ مرزی نقاط شبکه در نزدیکی دیوارهها ریز
گردیدهاست .در جهت عمود بر دیواره ،ضخامت اولین
الیه طوری در نظر گرفته شدهاست تا مقدار  y حدود

الف

یک بهدست آید .بهدلیل مورّب بودن برخی مرزهای
میدان جریان ،شبکه در برخی مناطق بر دیواره متعامد
نیست؛ اما این پدیده تأثیری بر نتایج شبیهسازی ندارد؛
زیرا در حلگر مورد استفاده ،میدان جریان ابتدا به دستگاه
مختصات عمومی انتقال مییابد و سپس معادالت حاکم
برای آن حل میشوند .دستگاه عمومی بهنحوی انتخاب
میگردد که هندسه و شبکه کامالً متعامد باشند و
معادالت در یک شبکۀ یکنواخت تحلیل میگردند.

ب

پ
شکل ( 1الف) هندسۀ نازل مورد مطالعه،
(ب) شبکۀ محاسباتی تولیدشده برای میدان جریان،
(پ) جزئیات شبکه در محل تزریق جانبی
جدول  1تعداد سلولهای شبکههای مختلف تولیدشده
نام شبکه
تعداد
سلول

شبکه ()1

شبکه ()2

شبکه ()3

19000

30000

38000

شکل ( )2توزیع فشار استاتیک بیبعد شده بهوسیلۀ
فشار کل ورودی (  ) P Pt , jبرروی دیوارۀ فوقانی نازل
در نرخ تزریق جانبی    3%را برای این سه شبکه
نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،نتایج
شبکههای ( )2و ( )3با یکدیگر تطابق خوبی دارند .لذا
بهمنظور صرفهجویی در هزینههای شبیهسازی ،از شبکۀ

شکل  2توزیع فشار بیبعد روی دیوارۀ فوقانی نازل برای
شبکههای تولید شده

در مرز ورودی جریان اصلی (هوای ورودی) ،فشار
کل و دمای کل مشتتتخص گردیدهاند .همچنین در مرز
ورودی جریان ثانویه (انژکتورهای سوخت) ،دبی جرمی
سوخت م شخص گردیدها ست .شدت توربوالنس در
ورودی برابر با  10درصتتد در نظر گرفته شتتدهاستتت و
مقیاس طولی توربوالنس برابر با قطر هیدرولیکی مقطع
جریان (چهار برابر سطح مقطع جریان تق سیم بر محیط
ترشدۀ جریان) در نظر گرفته شدهاست .در مرز خروجی
نیز شرط مرزی ف شار ثابت معادل با ف شار محیط (101
کیلوپا سکال) اعمال گردیدها ست .روی دیوارهها شرط
مرزی عدم لغزش ،عایق حرارتی و عایق جرمی برای

( )2که دارای  30هزار سلول میباشد ،بهعنوان شبکۀ
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گونههای شیمیایی ( شار حرارتی و جرمی صفر) اعمال

علت این امر کاهش دبی جرمی عبوری از نازل و کاهش

گردیدهاست.

تراست نازل بهدلیل تزریق است ،که هر دوی این

اعتبارسنجی روش عددی

پدیدهها هزینۀ برداردهی میباشند.

در بخش معادالت حاکم ذکر شد که مدل آشفتگی
 k  استاندارد و مدل احتراقی اتالف گردابه بهمنظور
مدلسازی جریان آشفتۀ واکنشی بهکار رفتهاست.
همچنین ذکر شد که روش حل مورد استفاده در این
پژوهش ،روش پادبادسو از مرتبۀ دوم میباشد .در این
بخش شبیهسازیهای جریان مافوق صوت در نازلهای
دوگلوگاهه بهمنظور اعتبارسنجی روش عددی انجام
شدهاست .دادههای تجربی از آزمایشهای فالم و
همکاران ( [15] )2005گرفته شدهاست .آزمایشهای
آنان شامل اندازهگیری پارامترهای جریان مافوقصوت
غیرواکنشی در یک نازل دوگلوگاهه میباشد .شکل
شماتیک نازل آزمایشگاهی تحقیق فالم و همکاران ][15
در شکل ( )3نشان داده شدهاست .در آزمایشهای آنان
ضریب تخلیه ،ضریب تراست ،زاویۀ برداردهی ،بازدهی
برداردهی و توزیع فشار برحسب نسبت فشار نازل
( ،)NPRدرصد تزریق جانبی و طول حفره اندازهگیری
شدهاست .در پژوهش حاضر این جریانها مورد
شبیهسازی قرار میگیرند و پارامترهای مذکور از طریق
مدلسازی عددی محاسبه میشوند و با مقادیر تجربی
مقایسه میگردند .زاویۀ تزریق (  ) در مقدار 150
درجه ثابت شدهاست .بهدلیل حجم باالی دادههای
تجربی ،برخی از آنها انتخاب گردیده و با مقادیر عددی
مقایسه شدهاست .سعی گردیدهاست که موارد انتخابی از
نظر شرایط عملکردی تا حد امکان متنوع باشند .نتایج
این مقایسه در شکلهای ( )4-7نشان داده شدهاست.

شکل  3شماتیک نازل آزمایشگاهی فالم و همکاران
بههمراه ابعاد نازل (برگرفته از ])[15
شکل ( )5نمودار تغییرات زاویۀ برداردهی و بازدهی
برداردهی نازل با نرخ تزریق ثانویه را برای یک نازل به
طول حفرۀ  2اینچ و نسبت فشار  NPR  4نشان
میدهد .در این نمودار نیز تطابق خوبی بین دادههای
تجربی و عددی مشاهده میگردد .همچنین میتوان
مشاهده کرد که با افزایش تزریق جانبی ،زاویۀ برداردهی
افزایش مییابد ،ولی بازدهی برداردهی کاهش مییابد.
این پدیده نتیجۀ مستقیم افزایش اندازۀ ناحیۀ چرخشی
داخل حفرهاست که منجر به انحراف بیشتر جریان
میگردد.

الف

شکل ( )4نمودار تغییرات ضریب تخلیه و ضریب
تراست نازل با نرخ تزریق ثانویه را برای یک نازل به

طول حفرۀ  3اینچ و نسبت فشار  NPR  4نشان
میدهد .تطابق خوبی بین دادههای تجربی و عددی
مشاهده میگردد .همچنین مشاهده میگردد که با افزایش
درصد تزریق ثانویه ،هر دو پارامتر تضعیف میشوند.

سال سی و سه ،شمارۀ یک1400 ،

ب
شکل  4تغییرات ضریب تخلیه (شکل الف) و ضریب تراست
(شکل ب) نازل برحسب نرخ تزریق ثانویۀ جانبی
(طول حفره  3اینچ و نسبت فشار )4
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الف

الف

ب
شکل  5تغییرات زاویۀ برداردهی (شکل الف) و بازدهی

ب

برداردهی (شکل ب) نازل برحسب نرخ تزریق ثانویۀ جانبی

شکل  7توزیع فشار بیبعد روی سطح باالیی (شکل الف) و

(طول حفره  2اینچ و نسبت فشار )4

پایینی (شکل ب) نازل (طول حفره  2اینچ و نسبت فشار )4

شکل ( )6نمودار تغییرات زاویۀ برداردهی و بازدهی
برداردهی نازل با طول حفره را برای یک نازل با نسبت
فشار  NPR  4و  6درصد تزریق جانبی نشان

شکل ( )7نمودار توزیع فشار استاتیک بدون بعد را
برروی سطح داخلی نازل ،برای یک نازل بدون تزریق
جانبی با نسبت فشار  NPR  4و طول حفرۀ  2اینچ

میدهد .این شکلها نشان میدهند که برخالف ضریب
تخلیه و ضریب تراست ،زاویه و بازدهی بردارهی
حساسیت باالیی به طول حفره دارند .با افزایش طول
حفره هردوی این پارامترها بهبود مییابند ،بهطوریکه
نازلی با طول حفرۀ  3اینچ بهترین عملکرد را از این نظر
داراست.

نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،برای توزیع
فشار نیز تطابق خوبی بین نتایج تجربی و عددی مشاهده
میشود .همچنین واضح است که موقعیت حداقل فشار
در گلوگاه باالدستی یعنی  x L  0رخ میدهد.

بررسی نتایج
در قسمتهای قبل ذکر شد که از حلگر تجاری
انسیس فلوئنت  v19.0بهمنظور انجام شبیهسازیها
استفاده شدهاست .مدل آشفتگی  k  استاندارد و مدل

الف

ب
شکل  6تغییرات زاویۀ برداردهی (شکل الف) و بازدهی
برداردهی (شکل ب) نازل برحسب طول حفره
( 6درصد تزریق ثانویه و نسبت فشار )4

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

احتراقی اتالف گردابه بهمنظور مدلسازی جریان آشفته
واکنشی بهکار رفتهاست .همچنین ذکر شد که روش حل
مورد استفاده در این پژوهش ،روش پادبادسو از مرتبۀ
دوم میباشد .هفت سوخت مختلف شامل متان ،اتان،
پروپان ،نفت سفید (کروسین) ،سوخت دیزل ،گازوئیل
و اکتان بهمنظور تزریق جانبی مورد استفاده قرار
گرفتهاست .در این قسمت نتایج بهدستآمده از
شبیهسازی تزریق جانبی این سوختها مورد بحث و
بررسی قرار میگیرد .در ابتدا بهمنظور درک بهتر میدان
جریان ،توزیع عدد ماخ ،فشار و چگالی برای تزریق
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جانبی پروپان با نرخ تزریق  9درصد مورد بررسی قرار
میگیرد .این کانتورها در شکل ( )8نشان داده شدهاست.
تمام کانتورها نشان میدهند که برداردهی (انحراف
جریان اصلی از راستای افق) با تزریق جانبی محقق
شدهاست .علت این پدیده تشکیل ناحیۀ جریان چرخشی
داخل حفره بهدلیل جدایش جریان ناشی از تزریق جانبی
است .همچنین امواج ضربهای مایل که در پاییندست هر

کانتور کستتر جرمی ستتوخت نشتتان میدهد که داخل
حفره از سوخت پر شدها ست ،ولی در ادامه بهدلیل رخ
دادن احتراق ،از غلظت سوخت کا سته می شود .کانتور
دما ن شان میدهد که بی شینۀ دما در حدود  1900کلوین
میبا شد و یک ناحیۀ دما باال در الیۀ بر شی بین جریان
اصلی و ناحیۀ چرخشی داخل حفره تشکیل شدهاست.
این ناح یۀ د ما باال در ال یۀ ت ماس بین ستتتو خت و

دو گلوگاه تشکیل شدهاند ،نیز در هر سه کانتور قابل
مشاهده میباشند .در کانتور چگالی مشاهده میشود که
یک ناحیۀ کمچگالی در الیۀ برشی بین جریان اصلی و
جریان ثانویه تشکیل شدهاست .در ادامه خواهیم دید که
علت تشکیل این ناحیه ،باال بودن دما در این الیه است.

اکستتیدکننده که بیشتتترین نرخ آزادستتازی حرارت را
دارا ست ،دیده می شود .کانتور نرخ آزاد سازی حرارت
بهخوبی این الیه را نشتتان میدهد .همین الیه که دارای
بی شترین دما میبا شد ،طبیعتاً دارای کمترین چگالی نیز
هست که در شکل (-8پ) مشاهده شد.

الف

الف

ب

پ
شکل ( 8الف) توزیع عدد ماخ برای تزریق جانبی پروپان با نرخ
تزریق  9درصد( ،ب) توزیع فشار استاتیک( ،پ) توزیع چگالی

ب

پ
شکل ( 9الف) توزیع غلظت سوخت برای تزریق جانبی پروپان با
نرخ تزریق  9درصد( ،ب) توزیع دما،
(پ) توزیع نرخ آزادسازی حرارت

توزیع های کستتتر جرمی ستتتو خت ،د ما و نرخ
آزاد سازی حرارت در شکل ( )9ن شان داده شدها ست.
سال سی و سه ،شمارۀ یک1400 ،

همانطور که قبال ًذکر شد ،از هفت سوخت مختلف
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برای تزریق جانبی استفاده شدهاست .این سوختها
بهدلیل داشتن چگالیهای متفاوت ،دارای سرعتهای
تزریق متفاوت در نرخ تزریق ثانویۀ یکسان میباشند.
طبیعتاً هرچه سوخت سنگینتر (دارای چگالی باالتر)
باشد ،در نرخ تزریق جانبی یکسان ،سرعت تزریق جانبی
آن پایینتر است .در شکل ( )10نسبت سرعت تزریق
ثانویه به سرعت جت اصلی (  ) Vs Vpبرحسب نرخ

تزریق سوختهای سنگین شامل اکتان ،سوخت دیزل،
نفتگاز ،کروسین و حتی پروپان بهجای هوا موجب
بهبود ضریب تخلیۀ نازل میگردد .بهطور نمونه تزریق
نفتگاز در حالت غیرواکنشی ضریب تخلیه را به باالی
 0/91افزایش میدهد؛ درحالیکه تزریق سوختهای
سبک متان و اتان موجب تضعیف ضریب تخلیه
میگردد .برای حالت واکنشی نیز تزریق سوختهای

تزریق ثانویه برای جریان احتراقی نشان داده شدهاست.
همانطور که مشاهده میگردد ،سوختهای متان و اتان
که سبکترین سوختها میباشند ،دارای بیشترین نسبت
سرعت و سوختهای کروسین و نفتگاز که
سنگینترین سوختها هستند ،داری کمترین نسبت
سرعت میباشند.

سنگین دیزل ،نفتگاز ،اکتان و کروسین در درصدهای
تزریق باال موجب بهبود ضریب تخلیه میگردد .تزریق
نفتگاز در حالت واکنشی ضریب تخلیهای بهمیزان
 0/87را رقم میزند .درحالیکه تزریق سوختهای
سبک متان ،اتان و پروپان در حالت احتراقی موجب
تضعیف آن میشود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
نسبت سرعت  Vs Vpنقشی اساسی ایفا میکند .بدین
معنا که هرچه نسبت سرعت کمتر باشد (یعنی
سوختهای سنگینتر) ضریب تخلیه قویتر است.

شکل  10نمودار تغییرات نسبت سرعت تزریق ثانویه به اولیه
برحسب درصد تزریق جانبی سوختهای مختلف
برای حالت احتراقی

سوخت نفتگاز که داری کمترین نسبت سرعت است،
در عین حال بیشترین ضریب تخلیه را ایجاد میکند.
علت آن نیز میتواند این باشد که سیال ثانویه با مومنتوم
کمتری به داخل نازل پرتاب میشود و عبور جریان
اصلی را با ممانعت کمتری مواجه میکند .بهطور کلی
میتوان گفت که حالتهای غیراحتراقی ضریب تخلیۀ
بهتری نسبتبه حالتهای احتراقی دارند؛ زیرا تزریق
سوخت در حالت احتراقی ،بهعلت انبساط حجمی
ممانعت بیشتری برای عبور جریان ایجاد میکند و
ضریب تخلیه را کاهش میدهد.

در ادامه پارامترهایی که بهعنوان معیار ارزیابی
عملکرد نازل مورد استفاده قرار میگیرند ،برای
شبیهسازی تزریق سوختهای مختلف مورد بررسی قرار
خواهند گرفت .همچنین نتایج حاصل از تزریق جانبی
هوا نیز برای مقایسه در کنار نتایج سوختهای مختلف
قرار داده شدهاست .شکل ( )11نمودار تغییرات ضریب
تخلیۀ نازل با درصد تزریق جانبی برای سوختهای
مختلف در دو حالت غیرواکنشی و واکنشی را نشان
میدهد .نمودارها نشان میدهند که در حالت غیرواکنشی
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 15درجه در نرخ تزریق  8درصد) .همانطور که مشاهده
میشود در حالت غیراحتراقی تزریق سوخت متان با نرخ
تزریق باال (بیشتر از  )0/04موجب تضعیف شدید زاویۀ
برداردهی میگردد .علت این پدیده آن است که این
سوخت دارای جرم مولکولی و چگالی پایینی میباشد،
لذا مطابق با شکل ( )10در نرخ تزریق یکسان نسبت
سرعت جریان ثانویه به اولیه (  ) Vs Vpبرای این
ب
شکل  11نمودار تغییرات ضریب تخلیۀ نازل برحسب درصد
تزریق جانبی سوختهای مختلف برای حالتهای غیراحتراقی
(شکل الف) و احتراقی (شکل ب)

شکل ( )12نمودار تغییرات ضریب تراست نازل با
درصتتد تزریق جانبی را برای ستتوختهای مختلف در
حالت غیرواکنشی نشان میدهد .تزریق سوخت موجب
بهبود ضریب تراست نازل میگردد و از این نظر تفاوتی

سوخت باالست (بیشتر از  10در محدودۀ ذکرشده)؛
یعنی سوخت با مومنتوم بسیار باالتری نسبتبه جریان
اصلی به داخل نازل وارد میشود و این مومنتوم بسیار
باال در حرکت جریان اصلی اختالل ایجاد میکند و
بهجای کمک به برداردهی موجب تضعیف آن میگردد.
به همین دلیل زاویۀ برداردهی مربوط به متان با افت
شدید مواجه میشود.

بین ستتوختهای ستتنگین و ستتبک وجود ندارد .ولی
ستتوختهای ستتبک ضتتریب تراستتت باالتری ایجاد
میکنند.

الف

شکل  12نمودار تغییرات ضریب تراست نازل برحسب درصد
تزریق جانبی سوختهای مختلف برای حالتهای غیراحتراقی

شکل ( )13نمودار تغییرات زاویۀ برداردهی نازل با
درصد تزریق جانبی برای سوختهای مختلف را در دو
حالت غیرواکنشی و واکنشی نشان میدهد .این نمودارها
نشان میدهند که در حالت غیراحتراقی سوخت دیزل و
اکتان بیشترین زاویۀ برداردهی را ایجاد میکنند (حدود
سال سی و سه ،شمارۀ یک1400 ،

ب
شکل  13نمودار تغییرات زاویۀ برداردهی نازل برحسب درصد
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در شکل (-13ب) مشاهده میکنیم که فعالسازی
احتراق فقط در نرخهای تزریق باال (بیشتر از  8درصد)
و فقط برای سوختهای سبک (متان ،اتان و پروپان)
موجب بهبود زاویۀ برداردهی میگردد (تا  15درجه) و
در نرخهای پایین برای همۀ سوختها اثر منفی بر زاویۀ
برداردهی دارد .برای حالت احتراقی زاویۀ برداردهی
رابطۀ مستقیمی با پارامتر نسبت سرعت  Vs Vpدارد .به
عبارتی نسبت سرعت باالتر منجر به زاویۀ برداردهی
بیشتر میشود .همچنین در این شکل مشاهده میشود که
سیالهای هوا و متان علیرغم تولید زاویۀ برداردهی باال،
تغییرات نامنظمی از خود نشان میدهند .علت این پدیده
نیز میتواند بهوسیلۀ نسبت سرعت  Vs Vpتوضیح داده
شود .هر دوی این سیالها بهدلیل داشتن جرم مولکولی
و چگالی کمتر نسبتبه بقیۀ سیالهای تزریقشده ،در
نرخ تزریق یکسان دارای نسبت سرعت  Vs Vpباالتری
میباشند؛ لذا مطابق با توضیح ارائهشده در بند قبل ،با
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نیز نقشی کلیدی ایفا میکند .یعنی نسبت سرعت باالتر
منجر به بازدهی بهتر میشود.

الف

افزایش نرخ تزریق ،مومنتوم بسیار باالی جت ثانویه
موجب ایجاد اختالل در مسیر حرکت جت اصلی
میشود و فرآیند برداردهی را با اخالل مواجه میکند؛
ولی سایر سوختها بهدلیل داشتن نسبت Vs Vp
پایینتر ،دچار این اختالل نمیگردند.
شکل ( )14نمودار تغییرات بازدهی برداردهی نازل
با درصد تزریق جانبی برای سوختهای مختلف را در
دو حالت غیرواکنشی و واکنشی نشان میدهد .تزریق
سوخت در حالت غیراحتراقی تأثیر چندانی بر بازدهی
برداردهی ندارد ،چرا که بهجز در نرخهای تزریق پایین،

(شکل الف) و احتراقی (شکل ب)

سوختهای مختلف بازدهی برداردهی تقریباً یکسانی
دارند .در نرخهای تزریق پایین (حدود  1درصد)،
سوخت متان دارای بیشترین بازدهی برداردهی بهمیزان
 13درجه بر درصد تزریق است .ولی تزریق سوخت در
حالت احتراقی غالباً موجب تنزل بازدهی برداردهی
میگردد .فقط در نرخهای تزریق باال (بیشتر از  9درصد)
تزریق سوخت در حالت احتراقی بازدهی بهتری از هوا
دارد .در حالت احتراقی ،سوختهای سبک بازدهی
برداردهی باالتری نسبتبه سوختهای سنگین دارند.

شکل ( )15نمودار تغییرات نسبت تراست به دبی
جرمی نازل با درصد تزریق جانبی را برای سوختهای
مختلف در دو حالت غیرواکنشی و واکنشی نشان
میدهد .نمودار غیرواکنشی نشان میدهد که نسبت
تراست به دبی جرمی برای همۀ سوختها تقریباً یکسان
و برابر با هوا میباشد ،اما برای حالت واکنشی نسبت
تراست به دبی جرمی سوختها بیشتر از هوا است و
این افزایش در پارهای از موارد تا  20درصد میرسد.

بهعبارتی میتوان گفت نسبت سرعت  Vs Vpدر اینجا

علت این پدیده آن است که انبساط ناشی از احتراق
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موجب شتاب دادن به سیال خروجی از نازل میشود و
سرعت خروجی آن را افزایش میدهد .در نتیجه تراست
افزایش مییابد .این افزایش برای سوختهای سبک
متان ،اتان و پروپان محسوستر است .یعنی نسبت
تراست به دبی جرمی با نسبت سرعت  Vs Vpرابطۀ
مستقیمی دارد.

85

نشاندهندۀ عملکرد بهتر است .نمودارها نشان میدهند
که بهجز دو سوخت متان و اتان ،تزریق بقیه سوختها
برای هر دو حالت غیرواکنشی و واکنشی ،درصد افت
تراست بهتری نسبتبه تزریق هوا دارد .حالت احتراقی
و غیراحتراقی از این نظر تفاوت چندانی با یکدیگر
ندارند .سه سوخت سنگین نفتگاز ،کروسین و دیزل
داری کمترین درصد افت تراست به میزانی کمتر از 10
درصد میباشند .در اینجا نیز مشاهده میگردد که
سوختهای سبکتر که نسبت سرعت  Vs Vpباالتری
دارند ،افت تراست باالتری را نیز تجربه میکنند .این
پدیده نیز میتواند بهعلت ممانعت از عبور جریان در
مومنتوم تزریق جانبی باالتر باشد.

الف

الف

ب
شکل  15نمودار تغییرات نسبت تراست به دبی جرمی نازل
برحسب درصد تزریق جانبی سوختهای مختلف برای
حالتهای غیراحتراقی (شکل الف) و احتراقی (شکل ب)

شکل ( )16نمودار تغییرات درصد افت تراست نازل
با درصد تزریق جانبی را برای سوختهای مختلف در
دو حالت غیرواکنشی و واکنشی نشان میدهد .همانطور
که قبالً ذکر شد ،درصد افت تراست برای نازلهای
دارای تزریق جانبی نسبتبه حالت بدون تزریق جانبی

مختلف برای حالتهای غیراحتراقی (شکل الف)

محاسبه میشود .بنابراین هرچهقدر مقدار آن کمتر باشد،

و احتراقی (شکل ب)
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نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

86

تحلیل عددی تأثیر تزریق سوخت بر بردار نیروی پیشران موتور جت...

نتیجهگیری

در نرخهای تزریق پایین (حدود  1درصد) ،سوخت

نوآوری اصلی در پژوهش حاضر ،تزریق جانبی

متان دارای بیشترین بازدهی برداردهی بهمیزان 13

سوختهای واکنشپذیر بهجای سیاالت غیرواکنشپذیر
در نازلهای دوگلوگاهه میباشد .در این پژوهش تأثیر

درجه بر درصد تزریق است.


تراستتت به دبی جرمی بهمیزان حداکثر  20درصتتد

نوع سوخت تزریقشده بر عملکرد سیستم کنترل بردار

تراست ،بااستفاده از مدل آشفتگی  k  بههمراه مدل
احتراقی اتالف گردابه مورد شبیهسازی قرار گرفتهاست.

تزریق ستوختهای ستبک موجب افزایش نستبت
میشود.



ستته ستتوخت ستتنگین نفتگاز ،کروستتین و دیزل

تأثیر تزریق جانبی هفت سوخت هیدروکربنی مختلف

داری کمترین درصد افت تراست بهمیزانی کمتر از

شامل متان ،اتان ،پروپان ،اکتان ،سوخت دیزل ،کروسین

 10درصد میباشند.

و نفتگاز بر عملکرد نازل در دو حالت احتراقی و



بهطور کلی تزریق سوختهای سبک از نظر ضریب

غیراحتراقی مورد مطالعه قرار گرفتهاست .پارامترهای

تراست ،بازدهی برداردهی و نسبت تراست به دبی

عملکردی نازل شامل ضریب تخلیه ،ضریب تراست،

جرمی عملکرد بهتری دارند ،ولی سوختهای

زاویۀ برداردهی ،بازدهی برداردهی ،نسبت تراست به

سنگین از نظر ضریب تخلیه ،زاویۀ برداردهی و

دبی جرمی و درصد افت تراست بهمنظور ارزیابی
عملکرد نازل مورد استفاده قرار گرفتهاست .مهمترین
نتایج بهدستآمده به شرح زیر است:


نتایج حا صل از اعتبار سنجی تطابق ب سیار خوبی با
نتایج آزمایشتتتگاهی نشتتتان میدهند .این مطلب

درصد افت تراست بهتر هستند.


نسبت سرعت تزریق ثانویه به سرعت جت اصلی
(  ) Vs Vpنقشی کلیدی در تأثیر تزریق هر یک از
سوختهای سنگین و سبک ایفا میکند.

نشتتاندهندۀ دقت باالی روش عددی در پیشبینی
جر یان تراکم پذیر در دا خل نازل دوگلو گا هه
میباشد.


تزریق سوختهای سنگینتر موجب ایجاد ضریب
تخلیتتۀ بتاالتری میگردد .بتهعنوان نمونته تزریق
نفت گاز ضتتتریب تخلیه را تا باالی  0/91افزایش
میدهد.



بیشتتتترین زاو یۀ برداردهی در جر یان غیراحتراقی
توستتط ستتوخت دیزل و اکتان ایجاد میشتتود که
برابر با  15درجه در نرخ تزریق  8درصتتد استتت.
فعالستازی احتراق فقط در نرخهای تزریق بیشتتر
از  8در صد و فقط برای سوختهای سبک (متان،
اتتان و پروپتان) موجتب بهبود زاویتۀ برداردهی
میگردد.



سوختهای سبک بازدهی برداردهی باالتری

واژهنامه
کنترل بردار نیروی
پیشران
کنترل بردار ضربه
جابهجایی گلوگاه نازل
جریان مخالفالجهت
مرکز تحقیقات النگلی
ناسا
نازل دوگلوگاهه

Thrust-vector control
)(TVC
Shock-vector control
Throat-shifting
Counterflow
NASA Langley
Research Center
Dual-throat nozzle
)(DTN

زاویۀ گستردگی
نسبت فشار نازل

Span Angle
Nozzle Pressure
)Ratio (NPR

کنارگذر

Bypass

نسبتبه سوختهای سنگین دارند .بهعنوان نمونه
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P0

فشار سکون

Favre-averaged

نرخ آزادسازی حرارت

فاوره
اتالف گردابه

Eddy-dissipation

فروشکست گردابه
پادبادسو

Eddy-breakup
Upwind

&Q

ثابت گاز هوا

R

ثابت جهانی گازها

Ru

عدد اشمیت

Sc

دما

T

دمای سکون

T0

مؤلفۀ سرعت در جهت iاُم

ui

ضریب تخلیۀ نازل

Cd

نرخ جریان وزنی جت اولیه

wp

ضریب تراست سیستم

Cf

نرخ جریان وزنی جت ثانویه

ws

نرخ جریان وزنی ایدهآل جت اولیه

wip

فهرست عالئم
مساحت گلوگاه نازل

ظرفیت حرارتی مخصتتتوص در فشتتتار

Athroat

C p,k

ثابت
ثابت مدل

C

مختصات جهت iاُم

xi

کسر جرمی گونه k

Yk

تراست محوری

Fa

تراست ایزونتروپیک ایدهآل جریان اولیه

Fip

نسبت حرارتهای مخصوص

تراستتتتت ایزونتروپ یک ا یدهآل جر یان

Fis

زاویۀ برداردهی تراست
نرخ اتالف انرژی جنبشی آشفتگی

ثانویه
تراست عمودی

Fn

بازدهی برداردهی تراست

تراست برآیند

Fr

ضریب هدایت حرارتی

انتالپی

h

لزجت مولکولی دینامیکی

انتالپی گونۀ شیمیایی k

hk

لزجت آشفتگی دینامیکی

انتالپی ا ستاندارد ت شکیل گونۀ شیمیایی
k
شار پخشی گونۀ شیمیایی k
انرژی جنبشی آشفتگی
وزن مولکولی گونۀ شیمیایی k
نسبت فشار نازل
فشار
فشار محیط

hof , k

ضرایب استوکیومتریک
چگالی

Jk

عدد پرانتل آشفتگی برای ε

k

عدد پرانتل آشفتگی برای k

Mk
NPR

P
Pambient

تنش برشی
در صد تزریق ثانویه از کل جریان جرمی



p






t




k

 ij


عبوری
نرخ تولید خالص گونۀ شیمیایی kاُم

k
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flow condition is specified for the secondary
inflow. At the outlets a pressure-outlet condition
is applied and the walls are specified as no-slip,
adiabatic and impenetrable.
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1. Introduction
Fluidic thrust-vectoring (FTV) employs injecting
a secondary fluid into the boundary layer of a
primary jet to deflect the flow and perform
vectoring for fighter aircraft applications. FTV
system provides some advantages including being
lightweight, simple, inexpensive, and fixed
geometry. Dual-throat nozzle (DTN) is a novel
technique that attains larger thrust vectoring
efficiencies than the preceding methods such as
throat shifting, without any deficiency in system
thrust ratio. Previous investigations have focused
on the geometrical optimization of DTN, and
using non-reactive fluids such as air for sideinjection has been dominant. Therefore, due
attention has not been paid to the effects of fuel
injection in these nozzles. The main objective of
this study is investigating injecting different
hydrocarbon fuels in order to see the impacts of
fuel type on the overall vectoring performance of
a dual-throat nozzle.

Figure 1. Geometry of dual-throat nozzle

4. Results and Discussion
In the present study, the injection of seven
different fuels including methane, ethane,
propane, octane, diesel fuel, kerosene, and gasoil
were investigated. Both reacting and non-reaction
conditions were studied. Figure 2Figure shows the
nozzle discharge coefficient for different fuels in
the reacting conditions. The results show that
heavier fuels provide higher discharge
coefficients. Gasoil has the best discharge
coefficient among these fuels with Cd  0.87 .

2. Governing equations and numerical scheme
Steady state, 3D and compressible Navier-Stokes
equations are solved using coupled method for the
numerical solutions of the supersonic reacting
flow within the dual throat nozzle. Standard k − ε
model along with eddy-dissipation model are
invoked to close turbulence and combustion
interactions. Governing equations are discretized
by the second-order upwind scheme. Different
assessment parameters such as discharge
coefficient, thrust ratio, thrust-vector angle, and
thrust-vectoring efficiency are invoked to
evaluate thrust-vectoring performance of the
nozzle.

Figure 2. Variation of discharge coefficient with sideinjection rate for different fuels in the reacting
conditions

3. Geometry and boundary conditions
Experimental configuration of Flamm et al. is
selected as the base geometry of this study, which
is shown in the Figure 1Figure. Injection angle and
cavity length are fixed at   150 and l  3.0" ,
respectively, while the nozzle pressure ratio is
NPR  4 . At the primary inlet a pressure-inlet
boundary condition is imposed, while the mass-

Figure 3 presents the thrust vector angle for
different fuels in both reacting and non-reacting
conditions. In the non-reacting conditions, diesel
fuel and octane have the largest thrust-vector
angle (around 15 degrees in   8% ), whereas in
the reacting conditions, methane provides the
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highest vectoring angle. Activating the reaction
improves the vectoring angle only in the high
injection rates.

(A)

(A)

(B)
(B)

Figure 4. Variation of vectoring efficiency with
side-injection rate for different fuels in the nonreacting (A) and reacting (B) conditions
Figure 3. Variation of vectoring angle with sideinjection rate for different fuels in the nonreacting (A) and reacting (B) conditions

In general, light fuels offer a better performance
in terms of thrust ratio, thrust-vectoring
efficiency, and thrust-to-mass-flow ratio, whereas
heavy fuels have a better performance in terms of
discharge coefficient, thrust-vector angle, and
thrust-loss percentage.

Figure Figure 4 displays vectoring efficiency
for different fuels in both reacting and nonreacting conditions. In the non-reacting
conditions, different fuels have nearly a similar
efficiency, whereas in the reacting conditions
methane has the largest efficiency. Figure 5
depicts the nozzle thrust-to-mas-flow ratio for
different fuels for the reacting conditions. It can
be seen that fuels provide a higher ratio relative to
air. The difference is more than 20% for some
fuels. This can be attributed to the volume
expansion established by the combustion, which
accelerates the flow coming out of the nozzle and
enhances the thrust. Lighter fuels such as methane
and ethane have the highest thrust-to-mas-flow
ratio.

Figure 5. Variation of thrust-to-mass-flow ratio with
side-injection rate for different fuels in the reacting
conditions.
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