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 چکیده 

در اين مطالعه عملکرد يک ورودي فراصوتی تقارن محوري از نوع تراکم 

تجربی بررسی شده است.  صورتبهطراحی شده،  2که براي ماخ  ترکیبی

ا اند. ببه دو صورت فشار استاتیکی و فشار کل گرفته شده هاآزمون

گیري شده اندازه بر روي اسپايکفشار استاتیکی  چند سنسوراستفاده از 

ک در گلوگاه و انتهاي مدل دو ري ا استفاده ازفشار کل نیز ب است و

 افتيباز شامل يورود يمهم عملکرد يپارامترها .ه استگیري شداندازه

ي، مورد ورود يیانتها انيو اعوجاج جر یجرم یفشار کل، نسبت دب

هوا در ورودي موتورهاي ي مرزهيالجدايش بررسی قرارگرفته است. 

 یخفگ يکنواختی، عدم فشار کل، کاهش ازجملهمشکالتی  یتنفس

يکی  باشد.داشته همراه به  تواندیمرا خاموشی موتور  تيدرنهاجريان و 

استفاده از سیستم مکش است که در اين  يمرزهيالهاي کنترل از روش

ستم سی در اين پژوهش قرار گرفته شده است. استفاده مورد نیز آزمايش

ي مختلف انسبت انسدادهبه همراه در ماخ طراحی  يمرزهيالمکش 

در اين مطالعه  عملکرد ورودي بررسی شده است. ، درمساحت خروجی

ي در ماخ طراحی ورودي و زاويه حمله مرزهيالنشان داده شد مکش 

کیفیت  جهیدرنتصفر درجه، پارامترهاي عملکردي ورودي را بهبود و 

نتايج نشان داد  با اعمال  جريان در خروجی افزايش خواهد يافت.

ايین هاي پي بازيافت فشار کل در نسبت انسدادمرزهيالسیستم مکش 

افزايش  6داکثر حدود %هاي باال حو در نسبت انسداد 5حدود % حداکثر

در تونل باد فراصوتی مرکز  هاآزمونهمچنین الزم به ذکر است،  يابد.می

 .ه استقدر دانشگاه امام حسین )ع( انجام شد

 

 کلیدی یهاواژه

 بید نسبت، فشار کل یاببازي ، يمرزهيالمکش ، مافوق صوت ورودي هوا

 انيعوجاج جرا، یجرم

 

 مقدمه
 زيادي فشرده کردن مقدار، باالي صوتيل پرنده با سرعت در وسا

 باال سرعتاست. از مورد نیاز موتور ضروري هواي تأمین  منظوربهاز هوا 

-وجمي هوا را با استفاده از سازفشردهشود که یموسیله پرنده استفاده 

هندسه ورودي هوا انجام دهند و هیچ اي بوجود آمده در هاي ضربه

 زمانهمدر جريان جنگ جهانی دوم  نیاز نباشد. اضافهمتحرک قسمت 

                                                 
1 Subsonic 
2 NASA 
3 Cowl Shaped 

ی طراح جت،توربومجهز به موتور  1ي هواپیماهاي فروصوتیبا توسعه

ي لهفاص به قرار گرفت. موردتوجهينامیکی ورودي هوا نخستین بار آئرود

اقدام به طراحی يک ورودي فروصوتی  2ناسا کمی بعد از اتمام اين جنگ،

 برخالفرود. یمبکار  هاموشکمانند کرد که هنوز در برخی از  3هواکش

اي به دلیل انواع وجود امواج ضربه 4ورودي فروصوتی، ورودي فراصوتی

 پذيرد و به همین دلیلینمی صورت سادگبهها هاي مرتبط با آنيدهپدو 

 1940ي ي زمانی بین اواخر دههزيادي در اين زمینه در بازهتحقیقات 

 .[1]میالدي صورت گرفت 1950تا 

ورودي ي ینهدرزماقدام به اولین تحقیقات جدي  ،5اسواتیش 

کارهاي او بعد از جنگ .[2] کردتحلیلی و تجربی  صورتبهفراصوتی 

که از  گونههمان  .[1] محققان ناسا ادامه پیدا کرد جهانی دوم توسط

فراصوتی  یهوا تنفس ها در موتورهاييورودمشخص است  1شکل 

ي هوا و کاهش ماخ سازفشردهکار اصلی ورودي . نقش را دارندين ترمهم

به عدد ماخ تا  آيدیميی که در ورودي به وجود هاشوکهوا با استفاده از 

 .]3[ موتور برسد به ورودبراي و فشار مطلوب 

 
مختلف يک موتور فراصوتی در تولید ي از تولید سهم اجزاي انمونه: 1شکل 

 ]4[ 2/2نیروي پیشرانش در ماخ 

 يراب ورودي گاهگلو دستيینپادر  یقاًدقامواج قائم،  آل يدها تیموقع   
 تیموقع کيکسب کردن  نیحداقل کردن اتالف فشار کل در ع

 موج است.    نياز ا داريپا يعملکرد

در  که اغلبکند یمي مرزي رشد يهالهوا،  يهايوروددر 

مشکالت  ودهد یمرخ  يمرزهيالهاي فراصوتی پديده جدايش يورود

و يا با  پس فشاربا افزايش نامطلوب  معموالً آورد.یم به وجودزيادي را 

ه یجدرنتمرزي و يهالمرزي باعث افزايش ضخامت يهالبرخورد شوک با 

 .استمهم  يمرزهيالبنابراين کنترل  ،شودباعث جدايش آن می

عملکرد  يبر رو يو عدد یتجرب يمطالعه نيچند ر،یاخ يدر دهه

 يبر رو هاشيآزما نيصورت گرفته است. ا مافوق صوت يهايورود

4 Supersonic 
5 Oswatitsch 
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 يدامنه يو برا  6ياچانه يهايدوو ور يمتقارن محور يهايورود

 يدر دامنه يرفتار ورود يمطالعه منظوربهحمله  ياياز زوا ياگسترده

 شيآزما ني، چندعالوهبه. ]6و5[است انجام شده  مانورهااز  ياگسترده

 یبررس منظوربه( يافحه)ص یلیمختلف مستط يهايورود يبر رو

 [.8و7صورت گرفته است] هاآن يداريعملکرد و پا

تجربی و عددي به بررسی  صورتبه ]10و9[ سلطانی و همکاران

 اند.از نوع تراکم خارجی پرداخته مافوق صوتعملکرد يک ورودي هواي 

مکان  ریتأثتجربی  صورتبه ]11[سلطانی و همکاران در تحقیقی ديگر 

سیستم مکش، زاويه و عرض دهانه مکش را در  عملکرد  يریقرارگ

ند ها نتیجه گرفتمافوق صوت بررسی کردند. آن تراکم ترکیبی يورود

توان عملکرد می کاهش زاويه و عرض دهانه مکش، که با تغییر مکان

 سیستم را بهبود بخشید. 
فقط  ،يعملکرد ورود یبررس يدر اکثر مطالعات گذشته، برا

 نيدر ا .قرار گرفته است یمطالعه و بررس يک پارامتر عملکردي راتییتغ

در نظر گرفته شده  2ماخ طراحی  براي هوا يعملکرد ورود شيآزما

ردي يک ورودي تراکم در اين تحقیق به بررسی پارامترهاي عملک است.

در  مرزياليه و بدون مکش اليه مرزي مکش با اعمال سیستمترکیبی 

عملکردي مورد بررسی  يپارامترهاماخ طراحی پرداخته شده است. 

اعوجاج  نیو همچن 7يورود یجرم ی، دبفشار کل یابيبازاند از، عبارت

 است. فتهقرار گربررسی و مقايسه  مورد  که 8انيجر
 

 آزمایشتجهیزات 

در اين بخش تجهیزاتی که در اين آزمايش نظیر مدل، تونل باد، ابزار 

 توضیح داده شده است.مورد استفاده قرار گرفته، اندازه گیري و ... 

 

 تونل باد:
ي آزمون با سطح محفظهدر يک تونل باد مدار باز با  هاآزمونتمامی 

 صورتبهآن جريان که  سانتیمترمربع، 60×60مقطع مربع به ابعاد 

با توجه به اينکه تونل داراي انجام شده است.  است،مداوم و مکشی 

شدت اغتشاش جريان و  داردقابلیت تغییر هندسه  جهیدرنتاست  9نازل

تا 0/%4جريان آزاد از  عدد ماخي آزمايش با توجه به ورودي در محفظه

اي در محفظه آزمون کنترل موج ضربه براي[. 12] استمتغیر  %4/1

هايی در باال و پايین ديواره محفظه آزمون براي مکش جريان سوراخ

هايی هاي کناري محفظه آزمون داراي پنجرهديواره است. شدههیتعب

  10نگاريهستند که دقت نوري بااليی دارند که با استفاده از سیستم سايه

با توجه به دهد. اي را میاجازه مشاهده جريان و امواج ضربه 11و شلرين

ي آزمون در نوع تونل )مدار باز( فشار کل و دماي کل  محفظه

پاسکال  85000هاي صورت گرفته ثابت و به ترتیب در حدود آزمايش

 کلوين بوده است. 298و 

                                                 
6 Chin 
7 Mass Flow Ratio 
8 Flow Distortion 
9 Nozzle 
10 Shadograph 

 مدل:

ورودي مورد استفاده در اين تحقیق از نوع متقارن محوري با تراکم 

حی طرا 4/3و نسبت طول به قطر 2که براي عدد ماخ  استترکیبی 

 دهد. مدل را در داخل تونل باد نشان می 2شکل  شده است. 

 

 
 ]13[طراحی شده براي ماخ ورودي مدل :2شکل 

متحرک مخروطی قرار گرفته است که  12درپوشدر انتهاي مدل يک 

وظیفه کنترل فشار انتهاي ورودي و کنترل دبی جريان ورودي را دارد. 

 13يک موتور کوچک تغذيه شونده با برق مستقیم يلهیوسبهاين درپوش 

قابلیت حرکت و  هوا يوروددر طول جسم مرکزي  14اسکرويک بال و

نماي  3 شکلتغییر سطح مقطع خروج جريان را داشته است. در 

 .توان مشاهده نمودمیشماتیک مدل و متعلقات آن را 

 
 متعلقات آن: شماتیک ورودي و 3شکل 

 هايبا تغییر درپوش و تغییر فشار انتهايی ورودي، آرايش موج

توان یاي مکند. بنابراين با تغییر مکان امواج ضربهاي تغییر میضربه

گلوگاه در  کرد. يسازمدلبراي آن شرايط طراحی و غیر طراحی را 

 ورودي قرار گرفته است. يابتدااز  متر 2/0 -106/0  نیفاصله ب

 

 گیری فشار:ابزار اندازه
شصت عدد سنسور حساس فشار براي اندازه گیري فشار استاتیک و 

استفاده  آزمونهاي تونل در طول هر فشار کل در داخل مدل و ديواره

 جسمهاي مختلف روي شده است. تعدادي سوراخ فشار در جايگاه

اندازه گیري توزيع فشار استاتیک قرار  منظوربهمرکزي ورودي هوا 

 اند. گرفته

که يکی  15شود دو عدد ريکمشاهده می 3گونه که در شکلهمان    

 مربوط به انتهاي ورودي  ( و ديگريx/d=8/0)مربوط به گلوگاه 

11 Schlieren 
12 Plug 
13 DC Motor 
14 Ball Screw 
15 Rake 
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(4/2=x/d) که از اين پس به ترتیب ريک گلوگاه و ريک اصلی  است

 گیريسوراخ بوده و براي اندازه 12شوند. ريک گلوگاه داراي نامیده می

ي امرزي در گلوگاه استفاده شده است. ريک اصلی نیز داراليه 16پروفیل

مرزي، بازيافت فشار گیري پروفیل اليهسوراخ بوده که براي اندازه 17

بی جرمی ورودي و نهايتاً اعوجاج جريان در سطح کل ورودي، نسبت د

 خروجی مدل مورد استفاده قرار گرفته است.

 

 ی آزمایش:پروسه
( و زاويه حمله صفر درجه 2در اين تحقیق مدل در ماخ طراحی )ماخ

مورد آزمايش قرار گرفته است. با تغییر درپوش انتهايی ورودي فشار 

-پارامترهاي عملکردي آن را بررسی میانتهاي ورودي را تغییر داده و 

قرار گرفته  درپوش خروجی مدل در محلی آزموندر ابتداي هر  کنیم.

حالت  8در است که سطح خروجی جريان بیشینه باشد. سپس درپوش 

به سمت جلو حرکت کرده و سطح خروجی جريان کاهش مختلف 

آوري سنسور فشار جمع 60ي هاي همهبراي هر حالت دادهيابد. می

با  زمانهم صورتبهتمام حاالت آزمايش  در عالوهبهو شده است 

برداري فشاري اقدام به تصويربرداري و آشکارسازي جريان با داده

 نگاري شده است.استفاده از سیستم سايه

 

 پارامترهای عملکردی
اند آزمايش مورد بررسی قرار گرفتهپارامترهاي عملکردي که در اين 

راي ب از بازيابی فشار کل، نسبت دبی جرمی و اعوجاج جريان. اندعبارت

 ي مقدار بازيابی فشار کل و نسبت دبی جرمیهر ورودي هوا، بیشینه

 .است مطلوب کمترين مقدار براي اعوجاج جريان و است مطلوب

میانگین فشار کل در سطح انتهايی ورودي  صورتبهبازيابی فشار کل 

 شود.به فشار کل جريان آزاد تعريف می

  

             (1          )                           TPR17 =
Pte

Pt∞
                     

دبی واقعی جريان  صورتبهنسبت دبی جريان  4مطابق شکل 

 شود.آل تعريف میورودي به حالت ايده

              (2                )       MFR18 =
mi

.

m∞
. =  

Ai

A∞
          

 

 

 
 ]13[: نسبت مساحت استفاده شده در تعريف نسبت دبی جرمی4شکل 

                                                 
16 Profile 
17 Total Pressure Recovery 
18 Mass Flow Ratio 

 
از آنجايی که جريان در خروج از مدل بر روي سطح درپوش دچار 

 داخلبه مقدار دبی واقعی وارد شده به اسمح يشود، برامی19خفگی

 شود.محفظه ورودي از اين موقعیت استفاده می

اعوجاج جريان نیز بیانگر يکنواختی جريان در سطح خروجی از 

ل کام طوربهمدل بوده و بايد تا حد امکان کم باشد تا فرايند احتراق 

 شود:زير تعريف می صورتبه. اين پارامتر [14] صورت گیرد

(2     )                                     FD20 =
(pt)max− (pt)min

(pt)avg
 

به ترتیب برابر با بیشترين، کمترين و  t,avgPو  t,maxP ،t,minPکه 

 .استهاي ريک اصلی میانگین فشار کل در داده

نسبت ديگري که در روابط از آن استفاده شده است، نسبت انسداد 

 و میزان گرفتگی سطح درپوشکه بیانگر موقعیت  است 21سطح خروجی

نسبت ارتفاع مجراي خروجی  صورتبهخروجی جريان است. اين پارامتر 

مسدود شده توسط درپوش به ارتفاع کل مجراي خروجی جريان تعريف 

 شده است.

(3)                                 100 × 𝐸BR =
hblocked

hexit
 

گیري هاي اندازهعدم دقت و خطاي پارامترهاي عملکردي و داده

در اين جدول به علت اينکه از دو  [.16است ]آمده  1شده در جدول 

ها استفاده شده است، دو مقدار براي نوع حسگر فشار در آزمايش

 هاي فشاري ذکر شده است.داده
 گیريخطاهاي اندازه -1جدول 

∆P/P(%) 929/0  421/1و  

∆M∞/ M∞ (%) 

M∞=1/8 458/1  

M∞=2/0 162/1  

M∞=2/2 918/0  

∆22Re/Re 

M∞=1/8 982/1  

M∞=2/0 936/1  

M∞=2/2 971/1  

∆TPR/TPR 421/1  

∆FD/FD 461/2  

∆MFR/MFR 

M∞=1/8 455/2  

M∞=2/0 418/2  

M∞=2/2 304/2  

 

عملکرد وردي هوا  یفوق بحرانبحرانی و هاي بحرانی، زيرحالت 5شکل 

 دهد.شماتیک نمايش می صورتبهرا به همراه نمودار عملکردي آن 

، رانیبح فروپايین دست گلوگاه باشد حالت  ضربه قائمزمانی که موج 

اه باال دست گلوگ اگر زمانی که در مجاورت گلوگاه باشد حالت بحرانی و

 شود.باشد حالت فرا بحرانی نامیده می

 

19 Choke 
20 Flow Distortion 
21 Exit Blockage Ratio, EBR 
22 Reynolds Number 
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 : منحنی عملکردي ورودي در شرايط کاري مختلف5شکل 

 

 نتایج 

روجی انسداد سطح خ نسبت تغییرات نسبت بازيافت فشار کل به 6شکل 

نسبت انسداد سطح  با افزايش ،6 با توجه به شکلدهد. میرا نمايش 

 ابد. يو سپس کاهش می افزايش در ابتدا بازيافت فشار کل ،خروجی

 
 یبرحسب نسبت انسداد خروج انيجر نسب فشار کل راتییتغ :6شکل 

 ،يمرزهيالقابل توجه است که استفاده از سیستم مکش  همچنین    

ت در نسبافزايش که اين  است افزايش دادهبازيافت فشار کل ورودي را 

 %6 حداکثرهاي باال و در نسبت انسداد %5  هاي پايین حداکثرانسداد

عکس سايه نگاري شده از ورودي در حضور سیستم مکش  7شکل  .است

گونه که در شکل مشاهده دهد. همانرا نمايش می 60نسبت انسداد %در 

آيد که می به وجوداي مايلی گردد، در لبه دهانه مکش موج ضربهمی

ي اتضعیف موج ضربه جهیدرنتو  دستنيیپاباعث کاهش ماخ جريان 

 گردد. شود و منجربه بهبود فشار کل جريان میمیقائم 

 

 
 60%در حضور سیستم مکش در نسبت انسداد  ،نگارييهساتصوير  :7شکل 

                                                 
23 Spike 

توان با توجه به در ورودي را می قائماي موج ضربه يریقرارگمکان    

 نسبت فشار 9در شکل  .کردبینی پیش 23فشار استاتیکی روي اسپايک

 مکشسیستم و عدم وجود وجود حالت  دو استاتیکی روي اسپايک در

موج  55%انسداد  در نسبت 8با توجه به شکل  شده است.نشان داده 

ز اقرار دارد و  )در انتهاي ديفیوزر( گلوگاه دستنيیپااي قائم در ضربه

اد . با افزايش نسبت انسد(یفرو بحران)حالت  است قدرت بااليی برخوردار

يابد و باعث حرکت موج فشار انتهاي ديفیوزر افزايش می ،خروجیسطح 

 شود. اي به سمت گلوگاه میضربه

 
نسبت فشار استاتیکی روي اسپايک در حالت الف( با مکش ب(بدون 

 مکش

از قدرت بااليی اي موج ضربه ،انتهاي ورودي به دلیل اينکه در   

و اتالف زياد فشار کل جريان  يمرزهيالباعث جدايش  است برخوردار

اي به شود.  با افزايش انسداد مساحت خروجی با حرکت موج ضربهمی

 ايشود زيرا ماخ جلوي موج ضربهسمت گلوگاه از قدرت آن کاسته می

با  گردد، مشاهده می 6شکل  درطور که همان جهیدرنتشود. کمتر می

 به مقداربازيافت فشار ورودي  5/62% میزانبه افزايش انسداد خروجی 

و در اي در گلوگاه . در اين حالت موج ضربهيافته است افزايش %65

با افزايش نسبت انسداد  .)حالت بحرانی(است حالت خود ترينضعیف

قدرت  مجدداًو  اي به بیرون ورودي هدايت شدهموج ضربه ،خروجی

گر يکی دي .(یفرا بحران)حالت شودگیرد و باعث کاهش فشار کل میمی

انتهاي  در يکنواختی جريان، هاعملکرد ورودي بر مؤثر از پارامترهاي

 ،داشته باشد ييکنواختی بیشتر ،. هر چقدر جريان خروجیاستورودي 

در نسبت  ،9با توجه به شکل . خواهد داشتورودي عملکرد بهتري 

 ودهب انتهاي دفیوزردر اي که موج ضربهبه دلیل اين انسدادهاي پايین 

 اعوجاج جريانو  يمرزهيالاست جدايش  و از قدرت بااليی برخوردار

ه ب ايضربهنسبت انسداد خروجی و حرکت موج . با افزايش استزياد 

جريان  ،ايورودي با توجه به ضعیف شدن موج ضربه باالدستسمت 

 نسبت انسداد افزايش. براي حالت بدون مکش گرددمی ترکنواختي

 .دهدمیکاهش  87% باًيتقررا  اعوجاج جريان،  65% تا حدودخروجی 

اي قائم ، با انتقال موج ضربهگرددیممشاهده  9که در شکل  طورهمان

، مکیده جداشده يمرزهيالبه بیرون ورودي در حضور سیستم مکش، 
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يکنواختی جريان انتهاي ورودي، نسبت به حالت  جهیدرنتشود و می

 کند.بهبود پیدا می 65% باًيتقربدون مکش جريان 

 
 یبرحسب نسبت انسداد خروج انياعوجاج جر راتییتغ: 9شکل 

يکی ديگر از پارامترهاي مهمی که براي سنجش عملکرد ورودي بررسی 

تغییرات نسبت دبی  10شکل  .استشود نسبت دبی جريان ورودي می

 .دهدخروجی نشان می انسداد سطح برحسب نسبتجريان ورودي 

 
 یبرحسب نسبت انسداد خروج انيجر نسبت دبی راتییتغ :10شکل 

حالت  يا افزايش نسبت انسداد سطح خروجی تا ،10با توجه به شکل 

نسبت دبی جريان کاهش  5/51%میزان  به( =80EBR)% یفرا بحران

ر کمی ب ریتأث مرزياليه مکشگردد، همچنین مالحظه میيافته است. 

  بهبودي نسبت دبی جريان گذاشته است.

منحنی  ،هاي کاربردي در بررسی عملکرد ورودييکی از منحنی   

تغییرات بازيافت فشار کل نسبت به نسبت دبی  که استعملکردي 

 (11شکل)دهدیمنشان  انيجر

 
 : نمودار عملکردي11شکل 

 باًيتقردر حالت فرو بحرانی نسبت دبی جريان  11با توجه به شکل     

 ندمایم ثابتروي لبه پوسته  زيرا شوک مخروطی بر ماند،باقی می ثابت

ه ک طورهمانهمچنین بازيافت فشار مقدار کمی دارد.  ولی در حالی که،

نسبت دبی جريان و بازيافت فشار  ازنظرحالت بحرانی  ،گرددمشاهده می

-تصوير سايه 12شکل  .است براي ورودي  داراي بهترين عملکرد، کل

 75نگاري شده از ورودي در حضور سیستم مکش در نسبت انسداد %

 به دلیل خارج شدن یفرا بحران، در حالت 12با توجه به شکل  است.

ي جدا شدن شوک مخروطی از لبهاي قائم از داخل ورودي و موج ضربه

کند و موجب کاهش دبی جريان ورودي ، جريان سرريز پیدا میپوسته

در نسبت انسدادهاي باال به  11. شايان ذکر است در شکل گرددمی

دلیل جدا شدن شوک مخروطی از لبه پوسته نسبت دبی جريان کاهش 

  بد.ايزيادي می

 
حضور سیستم مکش در نسبت انسداد  بدون ،نگارييهساتصوير  :12شکل 

%75 

 :یریگجهینت

 محوريعملکرد حالت پاياي يک ورودي مافوق صوت تقارن مقالهدر اين 

با ) يزمرهيالدر دو حالت با کنترل  تجربی صورتبهبا تراکم ترکیبی 

 .بررسی شده است يمرزهيالکنترل و بدون  (استفاده از سیستم مکش

ي صفر درجه مورد بررسی قرار گرفته ي حملهو زاويه 2ورودي در ماخ 

نسبت انسداد سطح خروجی  دهد که با افزايشاست. نتايج نشان می

شوک عمودي داخل ورودي  جهیدرنتکند و فشار انتها افزايش پیدا می

ه بکند. بازيافت فشار در حالت بحرانی به سمت باالدست حرکت می

 یرانفرو بحشود و سپس در حالت بیشینه میقائم، دلیل تضعیف موج 

يابد. همچنین نسبت دبی جرمی و اعوجاج ورودي با مقداري کاهش می

 شوند. کم می انتهايیافزايش فشار 

ل بازيافت فشار ک يمرزهيالبا اعمال سیستم مکش  نتايج نشان داد     

هاي و در نسبت انسداد 5%حدود  هاي پايین حداکثردر نسبت انسداد

هاي انجام شده در طبق بررسی يابند.افزايش می 6%باال حداکثر حدود 

 حالت فرا بحرانی استفاده از سیستم مکش باعث کاهش اعوجاج جريان

نسبت به حالت بدون استفاده از  65%در حدود  انتهاي وروديدر 

اده با استف يمرزهيالهمچنین مشاهده شد، کنترل  .استسیستم مکش 

-کمی در بهبودي نسبت دبی جريان ورودي می ریتأثاز سیستم مکش 

در ماخ طراحی  يمرزهيالدر اين مطالعه نشان داده شد مکش  گذارد.

، پارامترهاي عملکردي ورودي را بهبود ورودي و زاويه حمله صفر درجه

 .يافتخواهد افزايش جريان در خروجی کیفیت  جهیدرنتو 
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 فهرست عالئم 

A  2mمساحت، 

𝒎.  ،دبی جريانkg/s 

M عدد ماخ 

P  ،فشار استاتیکیPascal 

𝐏𝐭  ،فشارکلPascal 

 زیرنویس 

max بیشینه 

min کمینه 

avg میانگین 

 جريان آزاد ∞

e خروجی ديفیوزر 

i ابتداي ورودي 
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