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 چکیده 
عملکرد يک ورودی فراصوتی تراکم ترکیبی متقارن  ،در اين مقاله

در تونل باد فراصوتی مرکز قدر دانشگاه امام حسین )ع( مورد  ،محوری

اين پژوهش برای ماخ  ورودی مورد بررسی دربررسی قرار گرفته است. 

 افتيباز شامل یورود یمهم عملکرد یپارامترها طراحی شده است. 2

د باشنمی یورود يیانتها انيو اعوجاج جر یجرم یفشار کل، نسبت دب

در اين همچنین و  قرارگرفته است. یمورد بررسدر اين پژوهش  که

ی زمطالعه اثر مکش اليه مرزی در نظر گرفته شده است. مکش اليه مر

گیرد و به علت اختالف فشار ابتدا ای صورت نمیتوسط هیچ کار خارجی

ه اثر کنترل اليپژوهش در اين . گیردی سیستم مکش صورت میو انتها

مرزی در ماخ غیر طراحی با استفاده از سیستم مکش با حالتی که مکش 

 طبق نتايج بدست اليه مرزی اعمال نشده، بررسی و مقايسه شده است.

اعداد ماخ در  در اين پژوهش، استفاده از سیستم مکش اليه مرزیآمده 

همچنین ورودی در باعث بهبود عملکرد ورودی شده است.  2/2و 8/1

حالت بحرانی از نظر نسبت دبی جريان و بازيافت فشار کل، بهترين 

 عملکرد را دارد.

 

 کلیدی یهاواژه

 ، نسبتفشار کل یاببازي مرزی ، هيمکش المافوق صوت،  ورودی هوا

 انيعوجاج جری، اجرم دبی

 

 مقدمه

 ،در عملکرد یمهم اریهوا نقش بس یهایورودهای فراصوتی در جريان

 هایآن دارند. ورود یبازده کل نیپرنده و همچن یلهیوس یريمانور پذ

مورد  طيموتور را با شرا ازیمورد ن یجرم یدب یپرواز طيدر تمام شرا ديبا

تنفسی برای  تمامی موتورهای هوادر  احتراق به موتور برسانند. ازین

تولید نیروی جلوبرندگی بیشتر و عملکرد بهتر موتور مستلزم اين است 

ر د که ورودی هوا جريانی با کیفیت باال را به محفظه احتراق برساند.

مطرح   یداريمهم عملکرد و پای های فراصوتی دو حوزهبررسی ورودی

  است.

های هايی که برای نمايش خصوصیات عملکردی ورودیاز راه يکی

گیرد رسم نمودار بازيافت فشار کل فراصوتی مورد استفاده قرار می

 گويند.می 1که به آن نمودار عملکردی استجريان نسبت دبی  برحسب

                                                 
1 Performance Curve 
2 Supercritical 
3 Critical 
4 Subcritical 

 یاضربهزمانی که موج  در يک ورودی تراکم ترکیبی ،1با توجه به شکل 

زمانی که موج  و 2بحرانی اگلوگاه قرار داشته باشد فر دستنيیپاقائم 

و زمانی که در باالدست گلوگاه   3ای در گلوگاه قرار بگیرد بحرانیضربه

 شود.نامیده می 4قرار داشته باشد فرو بحرانی

 

 
 

 ]1[در شرايط کاری مختلف: يک ورودی فراصوتی تراکم ترکیبی 1شکل 

و ای قائم جابجا فشار انتهای ورودی موج ضربهتغییر با  معموالً

 آيد.می به وجودهای کارکردی مختلفی حالت

در  کند که اغلبیمی مرزی رشد يهالهوا،  یهایوروددر  

دهد که مشکالت یمهای فراصوتی پديده جدايش اليه مرزی رخ یورود

فشار و يا با با افزايش نامطلوب پس معموالً آورد.یم به وجودزيادی را 

ه یجدرنتمرزی و يهالمرزی باعث افزايش ضخامت يهالبرخورد شوک با 

 از . يکیاستمرزی مهم ، بنابراين کنترل اليه شودباعث جدايش آن می

به طور کل هدف . استهای کنترل اليه مرزی مکش اليه مرزی روش

کمک به بهبودی برای عملکرد  ،توان بهسیستم مکش اليه مرزی را می

رودی وسیستم، کمک به حل مسئله شروع شوندگی و افزايش پايداری 

برای جلوگیری از خارج شدن يک   [2] 6میچل و 5سندرز دانست. 

از حالت طراحی  5/2یبی در عدد ماخ ترکتراکمورودی تقارن محوری با 

مرزی استفاده يهالو مواجهه با مسئله شروع شوندگی از روش مکش 

يک روش تحلیلی را باربرای اولین  [3] 8و هیکاکس 7سیبرگ .کردند

برای طراحی سیستم مکش يک ورودی تقارن محوری در عدد ماخ 

برای اين کار از يک کد غیر لزج که از روش  هاآن. پیشنهاد کردند5/3

ی مرزی ورودی را تعیین و يک کد لزج که خصوصیات اليه هامشخصه

5 Sanders 
6 Mitchell 
7 Syberg 
8 Hickcox 
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ی ی اليهمطالعه به [4] 10و جانسون 9کند، استفاده کردند. هینگستمی

 5/2یبی در عدد ماخ ترکتراکممرزی در يک ورودی تقارن محوری با 

در حضور مکش پرداختند و اثر موقعیت مکش را در خصوصیات جريان 

ی اضربهرسی تداخل موج به بر [5]و همکارانش  11فوکودا .بررسی کردند

با  ی مرزی در حضور مکش در يک ورودی تقارن محوریبا اليه

اثر هندسه و میزان دبی  هاآن. پرداختند 5/2یبی در عدد ماخ ترکتراکم

ی مرزی که عامل مهمی در تعیین جرمی مکش را در خصوصیات اليه

برخی ديگر از تحقیقاتی که  کردند. مطالعه عملکرد ورودی است،

عملکرد و مسئله شروع شوندگی ورودی فراصوتی در حضور  یینهدرزم

. سلطانی [7] 14و نوری [6]13پرساد و 12داس از: اندعبارتسیستم مکش 

تقارن  یورود کيدر  یمرزهياثر اعمال روش مکش ال [8] یسپاهو 

 دهياز پد یریمنظور جلوگبه 2عدد ماخ  یبرا یبیترکبا تراکم یمحور

 زین یورود یکردندکه در کنار آن مباحث عملکرد یباز بررس

 ریتأثتجربی  صورتبه ]9 [سلطانی و همکاران  گرفت. قرار  یموردبررس

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

 تراکم ترکیبی مافوق صوت بررسی کردند. یورود

 راتییفقط تغ ،یعملکرد ورود یبررس یدر اکثر مطالعات گذشته، برا

 نيدر ا .قرار گرفته است یمطالعه و بررسمورد  يک پارامتر عملکردی

در  2/2و 8/1 غیر طراحیماخ  عدددر هوا  یعملکرد ورود شيآزما دو  

حالت کنترل اليه مرزی با استفاده از سیستم مکش و بدون اعمال 

های در نظر ورودی برای ماخ. نظر گرفته شده استسیستم مکش در 

با استفاده ، با مکش و بدون مکش در دو حالت گرفته شده در اين تحقیق

از سه مشخصهی بازيابی فشار کل، دبی جرمی ورودی15 و همچنین 

 اعوجاج جريان16  مورد بررسی و مقايسه با يکديگر قرار گرفته است.
 

 تجهیزات آزمایش
 مافوق باد تونل ،از اندعبارت هاآزمايش اين در استفاده مورد ابزارهای

سطح  یرو استاتیک فشار بازخوانی توانايی فشاری )که صوت، مدل

 دبیکنترل  منظوربه 17درپوش دهنده حرکت دارد(، سیستم را مدل

 ، سنسورهایدرپوش موقعیت نشان دهنده جريان، پتانسیومترهای

 از استفاده با اين سیستم جريان. آشکارسازی فشارسنج، تجهیزات

 به و کندمی را مشخص سیال در چگالی تغییر مرزهای نور، شکست

خود مدل نیز از قطعاتی چون  .است مشهور نگار هيسا سیستم

قطعات متحرک، سنسورهای  ، مجموعه20، ريک19، پوسته18اسپايک

 درپوش، اسپايکوصل کننده پوسته به  21هایفشار سنج، استرات

 .استمتحرک و مخروط نوک دماغه 

 

 

                                                 
9 Hingst 
10 Johnson 
11 Fukuda 
12 Das 
13 Prasad 
14 Nori 
15 Mass Flow Ratio 

 تونل باد 

ی آزمون با سطح تونل باد مدار باز با محفظه در يک هاآزمونتمامی 

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

است. با توجه به نوع تونل )مدار باز(  شدهانجام است،مداوم و مکشی 

های صورت گرفته ی آزمون در آزمايشفشار کل و دمای کل  محفظه

 کلوين بوده است. 298پاسکال و  85000ثابت و به ترتیب در حدود 

 

 مدل
ورودی مورد استفاده در اين تحقیق از نوع متقارن محوری با تراکم 

 4/3 به اندازه و نسبت طول به قطر 2ماخ  که برای عدد استترکیبی 

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

 

 
 در تونلمدل ورودی طراحی شده  :2شکل 

 .توان مشاهده نمودمینمای شماتیک مدل و متعلقات آن را  3شکلدر 

 
 شماتیک ورودی و متعلقات آن: 3شکل 

مدل،  یشده رو یمکش طراح یمجرا یبه واسطهدر سیستم مکش 

 نقطه نيتردست نيیشده و از پا دهیمک کينوک اسپا یاز رو انيجر

قسمت مخروط نوک نیز که در دماغه . شودیمخارج  رونیمدل به ب

ی توان آن را با نوک دماغهورودی قرار دارد قابل تعويض بوده و می

متر از  2/0-601/0 نیگلوگاه در فاصله ب دارای مکش تعويض کرد.

 قرار گرفته است. یورود یابتدا

 

 

 

16 Flow Distortion 
17 Plug 
18 Spike 
19 Cowl 
20 Rake 
21 Strut 
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 گیری فشارابزار اندازه

شار فشار استاتیک و ف یریگاندازهشصت عدد سنسور حساس فشار برای 

 شدهاستفاده آزمونهای تونل در طول هر کل در داخل مدل و ديواره

مرکزی  جسمهای مختلف روی است. تعدادی سوراخ فشار در جايگاه

 اند. ورودی هوا به منظور اندازه گیری توزيع فشار استاتیک قرار گرفته

که يکی  22شود دو عدد ريکمشاهده می 3گونه که در شکلهمان

مربوط به انتهای ورودی  ( و ديگری=8/0x/d) در استمربوط به گلوگاه 

اند که از اين پس به ترتیب ريک گلوگاه و قرار گرفته (x/d=4/2) که در

سوراخ بوده و برای  12شوند. ريک گلوگاه دارای ريک اصلی نامیده می

مرزی در گلوگاه استفاده شده است. ( اليهProfileگیری پروفیل )اندازه

سوراخ بوده که برای اندازه گیری پروفیل  17ريک اصلی نیز دارای 

افت فشار کل ورودی، نسبت دبی جرمی ورودی و نهايتاً مرزی، بازياليه

 اعوجاج جريان در سطح خروجی مدل مورد استفاده قرار گرفته است.

 

 ی آزمایشپروسه
( و زاويه 2/2و  8/1 طراحی )ماخ غیر ماخدو در اين تحقیق مدل در 

با تغییر درپوش  حمله صفر درجه مورد آزمايش قرار گرفته است. 

فشار انتهای ورودی را تغییر داده و در نتیجه با تغییر  انتهايی ورودی

شرايط طراحی و غیر طراحی را  ایهای ضربهمکان و آرايش موج

. در شده است پارامترهای عملکردی آن را بررسی کرده و یسازهیشب

قرار گرفته است که  يیدرجادرپوش خروجی مدل  آزمونابتدای هر 

حالت مختلف  8پس درپوش در سطح خروجی جريان بیشینه باشد. س

يابد. برای به سمت جلو حرکت کرده و سطح خروجی جريان کاهش می

آوری شده است و سنسور فشار جمع 60ی های همههر حالت داده

برداری فشاری با داده زمانهمدر تمام حاالت آزمايش به صورت  عالوهبه

-ايهاز سیستم ساقدام به تصويربرداری و آشکارسازی جريان با استفاده 

 نگاری شده است.

 

 پارامترهای عملکردی
اند پارامترهای عملکردی که در اين آزمايش مورد بررسی قرار گرفته

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

ی مقدار بازيابی فشار کل و نسبت دبی جرمی هر ورودی هوا، بیشینه

بازيابی  و همچنین کمترين مقدار برای اعوجاج جريان. است مطلوب

میانگین فشار کل در سطح انتهايی ورودی به فشار  صورتبهفشار کل 

 شود.کل جريان آزاد تعريف می

      (1          )                                TPR23 =
Pte

Pt∞
                     

شود. میانگین وزنی از ريک اصلی حساب می صورتبه،  tePکه 

نسبت دبی جرمی برابر نسبت میزان واقعی دبی عبوری از مدل به 

تواند از مدل عبور کند )دبی ای است که میی دبی جرمیبیشینه

                                                 
22 Rake 
23 Total Pressure Recovery 
24 Mass Flow Ratio 
25 Choke 

های فراصوتی وقتی که شوک به لبه پوسته برخورد برای جرياناسمی(. 

 .است ترکوچکها يگر حالتو در د 1برابر  باًيتقرکند نسبت دبی جرمی 

    (2)                        𝑀FR24 =
mi

.

m∞
. =  

Ai

A∞
       

جريان در خروج از مدل بر روی سطح درپوش دچار  کهيیازآنجا

 داخلِبه مقدار دبی واقعی وارد شده به اسمح یشود، برامی25خفگی

 شود.محفظه ورودی از اين موقعیت استفاده می

اعوجاج جريان نیز بیانگر يکنواختی جريان در سطح خروجی از مدل  

ت کامل صور طوربهبوده و بايد تا حد امکان کم باشد تا فرايند احتراق 

 :شودزير تعريف می صورتبه[. اين پارامتر 11گیرد]

FD26 =
(pt)max− (pt)min

(pt)avg
                                  )3(             

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

 .استهای ريک اصلی میانگین فشار کل در داده

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

پوش و میزان گرفتگی سطح که بیانگر موقعیت در است 27سطح خروجی

نسبت ارتفاع مجرای خروجی جريان است. اين پارامتر به صورت 

خروجی مسدود شده توسط درپوش به ارتفاع کل مجرای خروجی 

 جريان تعريف شده است.

گیری های اندازهعدم دقت و خطای پارامترهای عملکردی و داده

[. در اين جدول به علت اينکه از دو 12آمده است ] 1شده در جدول 

قدار برای ها استفاده شده است، دو منوع حسگر فشار در آزمايش

 های فشاری ذکر شده است.داده
 گیریخطاهای 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  

∆Re28/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  

 

 بررسی و تحلیل نتایج
نمودار توزيع نسبت فشار استاتیکی روی اسپايک به فشار  4ل در شک

ت در نسب طبق اين نمودار استاتیکی جريان آزاد نشان داده شده است.

)در انتهای  ای قائم در پايین دست گلوگاهموج ضربه %55انسداد 

. با (یفرو بحران)حالت است زياد قدرتدارای ديفیوزر( قرار دارد و 

در  و فشار انتهای ديفیوزر افزايش ،افزايش نسبت انسداد سطح خروجی

26  
27 Exit Blockage Ratio, EBR 
28 Reynolds Number 
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از  شود.ای قائم به سمت گلوگاه میموج ضربهت نتیجه باعث حرک

قرار  یورود یمتر از ابتدا 2/0-601/0 نیگلوگاه در فاصله بآنجايی که 

موج  65%-5/62% انسداد بینشود که در نسبت مشخص می گرفته است

 ای قائم در داخل گلوگاه قرار گرفته است.ضربه

 
 نسبت فشار استاتیکی اسپايک به جريان آزاد در حالت با مکش :4شکل 

دلیل با افزايش ماخ به  گرددمشاهده می 4در شکل همان طورهمچنین 

 ند.کفشار استاتیکی ورودی افزايش پیدا می ،ای ضربه موج قدرت باالی 

 های مختلفتغییرات بازيافت فشار کلی را در نسبت انسداد 5شکل 

که با افزايش نسبت انسداد سطح  گردددهد. مالحظه مینشان می

سپس  و يابدتا يک مقدار بیشینه میبازيافت فشار کل  ابتدادر  ،خروجی

  کند.کاهش پیدا می

 
 یبرحسب نسبت انسداد خروج انيجر نسب فشار کل راتییتغ :5شکل 

تصاوير سايه نگاری ورودی در حالت مکش اليه مرزی در دو  6در شکل 

در ابتدا ورودی در نشان داده شده است.  75%و  65%نسبت انسداد 

سطح  قرار دارد و سپس با افزايش نسبت انسداد یفرو بحرانحالت 

)حالت  گیردقرار می مجاورت گلوگاهای قائم در موج ضربه خروجی

 لوگاهگ باالدست در ایبیشتر موج ضربهبا افزايش  ( والف-6شکل  بحرانی

 6همچنین در شکل  (.ب-6شکل  یفرا بحران)حالت  گیردقرار می

ای مايل گردد که در مجاورت دهانه مکش يک موج ضربهمشاهده می

آمده است که خود اين موج نیز سبب تضعیف موج قائم و در  به وجود

شود. در حالت بحرانی موج قائم در بازيافت فشار کل مینتیجه افزايش 

ل را بازيافت فشار ک نيترشیبترين حالت خود قرار دارد بنابراين ضعیف

 در پی خواهد داشت.

 

  
 )الف(

  
 )ب(

        2/2و عکس سمت راست ماخ  8/1عکس سمت چپ ماخ   :6شکل 

 EBR=75%ب(  EBR=65%الف( 

به  8/1که با افزايش عدد ماخ از  شودديده می 5با توجه به شکل 

تر و در نتیجه نسبت فشار ای قویموج ضربه ،که گفته شد طورهمان2/2

سیستم مکش در حالت فرا بحرانی  کند. بازيافت کل کاهش پیدا می

گذاشته است و همچنین  بازيافت فشار کلبیشترين بهبود را بر 

-عملکرد مناسب ورودی، ماخ طراحی کمتر از در ماخاست که  توجهقابل

در حالت فرا داشته است.  ماخ طراحی بیشتر ازتری نسبت به ماخ 

  باًيتقر 8/1در ماخ بازيافت فشار کل ورودی را سیستم مکش  ،بحرانی

 .بهبود بخشیده است %8 باًيتقر 2/2در ماخ و %2/9

بررسی نسبت دبی  ،مترهای مهم در عملکرد ورودیايکی ديگر از پار

ت نسب برحسبتغییرات نسبت دبی جريان ورودی  7شکل  .استجريان 

 دهد. های مختلف سطح خروجی ورودی را نشان میانسداد

 
 یبرحسب نسبت انسداد خروج انيجر ینسبت دب راتییتغ :7شکل 
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فرا يا افزايش نسبت انسداد سطح خروجی تا حالت  7با توجه به شکل 

کاهش يافته  5/51%به میزان نسبت دبی جريان  (EBR=80%)یبحران

کمی بر بهبودی نسبت دبی جريان گذاشته  ریتأثمرزی مکش اليهاست. 

با افزايش ماخ جريان نسبت دبی شود که است. همچنین مشاهده می

.  با افزايش است هیتوج قابل 6يابد که از شکل جريان ورودی افزايش می

تر و سرريز هوا کمتر ماخ جريان موج مخروطی به دهانه پوسته نزديک

 يابد. شود، در نتیجه نسبت دبی جريان ورودی افزايش میمی
-ها در نظر گرفته میورودیيکی ديگر از پارامترهايی که برای عملکرد 

 شود يکنواختی جريان در انتهای ورودی است. هر چقدر جريان خروجی

با  .خواهد داشتيکنواختی بیشتر داشته باشد ورودی عملکرد بهتری 

دارای ای در نسبت انسدادهای پايین که موج ضربه 8توجه به شکل 

اد بوده و و در انتهای دفیوزر است جدايش اليه مرزی زي قدرت بیشتر

زيادی دارد. با افزايش نسبت انسداد  جريان غیريکنواختیدر نتیجه 

با توجه  ،ورودی باالدستبه سمت  ایضربهخروجی و حرکت موج سطح 

ابد. برای حالت يجريان کاهش می اعوجاج ،ایبه ضعیف شدن موج ضربه

کاهش  %87جريان حدود  اعوجاج %65بدون مکش تا نسبت انسداد 

 کند .پیدا می

 
 یبرحسب نسبت انسداد خروج انياعوجاج جر راتییتغ: 8شکل 

ای که موج ضربه 2/2گردد، در ماخ اهده میمش 8شکل  درکه  طورهمان

در  یفرا بحراندر حالت  ،است8/1نسبت به ماخ  دارای قدرت بیشتری

شود و در نتیجه اليه مرزی جدا شده مکیده می، حضور سیستم مکش

بهبود  65%حدود جريان نسبت به حالت بدون استفاده از سیستم مکش 

های کاربردی در بررسی عملکرد ورودی، يکی از منحنی کند.پیدا می

تغییرات بازيافت فشار کل انتهای  9باشد. در شکل منحنی عملکردی می

تغییرات نسبت دبی جريان نشان داده شده است که  برحسبورودی 

در حالت فرو  9با توجه به شکل   شود.نحنی عملکردی نامیده میم

 ماند زيرا که شوک مخروطیثابت می باًيتقربحرانی نسبت دبی جريان 

ی لبه پوسته ثابت است ولی بازيافت فشار مقدار کمی دارد. در بر رو

حالت بحرانی از نظر نسبت دبی جريان و بازيافت فشار کل ورودی 

  دارد. بهترين عملکرد را

 
 نسبت انسداد سطح خروجی برحسب: تغییرات بازيافت فشار کل 9شکل 

 یریگجهینت

-عملکرد حالت پايای يک ورودی مافوق صوت تقارن ،مقالهدر اين 

 از استفاده با ،در دو حالت محوری با تراکم ترکیبی به صورت تجربی

و بدون کنترل اليه  (کنترل اليه مرزی )با استفاده از سیستم مکش

 (8/1و  2/2اعداد ماخ غیر طراحی )ورودی در  مرزی بررسی شده است.

ی صفر درجه مورد بررسی قرار گرفته است. نتايج نشان ی حملهو زاويه

 ،نسبت انسداد سطح خروجی با افزايش در تمام حاالت د کهندهمی

 یانتها از شوک عمودی کند و در نتیجهانتها افزايش پیدا میدر فشار 

 در حالت کل کند. بازيافت فشاردست حرکت می ورودی به سمت باال

 شود و سپس در حالتبیشینه میبه دلیل تضعیف موج قائم، بحرانی 

در حالت بحرانی از نظر نسبت دبی يابد. مقداری کاهش می یفرو بحران

ش سیستم مک ورودی بهترين عملکرد را دارد.ر کل جريان و بازيافت فشا

ته را بر بازيافت فشار کل گذاش ایتاثیر قابل مالحظهدر حالت فرا بحرانی 

در حالت فرا بحرانی سیستم مکش بازيافت فشار کل ورودی را در  است.

 اما بهبود بخشیده است. %8 باًيتقر 2/2در ماخ و 2/9%  باًيتقر8/1اخ م

 در هر دو ماخ ، تاثیر خیلی کمی سیستم مکش اليه مرزی استفاده از

که ورودی در  زمانیگذاشته است.  ورودی جرياندر بهبود نسبت دبی 

ضور سیستم مکش باعث کاهش ح2/2در ماخ ، ستا یفرا بحرانحالت 

زمانی که ماخ جريان  شود ولیمی %65اعوجاج جريان در حدود 

 لیل کهبه اين د ندارد.در کاهش اعوجاج جريان زيادی  ریتأث است8/1

 قدرتدارای  8/1نسبت به ماخ  2/2در ماخ ای موج ضربهدر ورودی 

که سیستم در حالت فرابحرانی است ماخ زمانیبنابراين  ،استبیشتری 

جه در نتی شود.تری بر روی اسپايک میباعث جدايش قابل مالحظه  2/2

اعوجاج جريان انتهای ورودی قابل  کاهشبا مکش اليه مرزی جدا شده 

 ،صورت گرفته در اين پژوهش طبق بررسیهمچنین  .استتر مالحظه

اقی بثابت  باًيتقرنسبت دبی جريان  تا بحرانی، در حالت فرو بحرانی

 و درند مالبه پوسته باقی می یبر روماند زيرا که شوک مخروطی می

يز مخروطی از لبه پوسته سررحالت فرا بحرانی به علت فاصله گفتن موج 

شود و در نتیجه نسبت دبی جرمی جريان کاهش زيادی جريان زياد می

 يابد.می
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 فهرست عالئم 

A  2mمساحت، 

𝒎. دبی جريان ،kg/s 

M عدد ماخ 

P  ،فشار استاتیکیPascal 

𝑷𝒕  ،فشارکلPascal 

 زیرنویس 

max بیشینه 

min کمینه 

avg میانگین 

 جريان آزاد ∞

e خروجی ديفیوزر 

i ابتدای ورودی 
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