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چکیده :در این مقاله ،فرایند احتراق در یک موتور اسکرمجت نمونه ( )DLRاز دیدگاه عددی شبیهسازی و تحلیل شده
است .برای انجام این مدلسازی ابتدا این موتور برای حالت غیراحتراقی شبیهسازی و اعتبارسنجی شده است .نتایج این
بخش نشان میدهد که روش استفادهشده توانایی پیشبینی میدانهای سرعت و فشار را با دقت مناسبی دارد .در ادامه
مسئله با درنظرگرفتن فرایند احتراق و با درنظرگرفتن یک واکنش شیمیایی شبیهسازی شده است .نتایج حاصل از دو
تحلیل انجامشده نشان میدهد که در حالت احتراقی ناحیه فروصوت تا فاصله  959میلیمتری از پشت مانع ادامه دارد،
این در حالی است که برای حالت غیراحتراقی این فاصله تنها  22میلیمتر است .در حالت غیراحتراقی موجها پس از
برخورد با جت با اندکی انحراف از آن عبور میکنند ،در حالی که در حالت احتراقی موجها بعد از برخورد با جت بازتاب
داده میشوند .
کلیدواژگان:احتراق مافوق صوت ،اسکرمجت ،شبیهسازی عددی ،جریان آشفته

مقدمه
2

سیر تکامل موتورهای پیشرانشی از موتورهای پروانهای شروع و به موتورهای توربوجت ،توربوفن ،رمجت 9و درنهایت اسکرمجت
رسید .جریان ورودی هوا در موتورهایی که قطعات دوار دارند (توربوماشینها) باید فروصوت باشد ،چراکه ورود جریانهای
مافوق صوت به این موتورها باعث ایجاد شوک شده و این مسئله به پرههای کمپرسور و توربین صدمه وارد میکند .به همین
خاطر در این موتورها سرعت ورودی هوا باید به حد فروصوت کاهش پیدا کند .کاهش سرعت ،باعث افزایش دما و فشار
می شود .اگر کاهش سرعت بیش از حد معینی باشد ،باعث افزایش دما تا بیش از آستانه تحمل فلزهای صنعتی استفادهشده در
ساختار موتور میشود .به همین دلیل زمانی که سرعت به  9تا  5ماخ میرسد امکان استفاده از توربوماشینها دیگر وجود ندارد.
موتورهای رمجت ،بهدلیل عدم وجود قطعات دوار ،توانایی کاهش سرعت از محدوده فراصوت ( 9/9تا  4ماخ) به فروصوت را
دارند .مشکل افزایش شدید دما ،که در توربوماشینها مشاهده شد ،در سرعتهای ابرصوت 4( 9تا  91ماخ) در موتورهای رمجت
نیز نمود پیدا می کند .در این شرایط اگر سرعت جریان آزاد تا ناحیه فروصوت کاهش پیدا کند ،دما بیشتر از آستانه تحمل
فلزهای صنعتی میشود .همین موضوع منجربه پیدایش نسل جدیدی از موتورهای پیشرانشی ،یعنی اسکرمجتها شد .در
اسکرمجتها احتراق در ناحیه مافوق صوت رخ میدهد .از مزایای اسکرمجتها میتوان به عدم نیاز به حمل محفظه اکسیژن

1. Ramjet
2. Scramjet
3. Hypersonic
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(استفاده از هوای اتمسفر) و کاهش وزن موتور ،عدم وجود قطعات دوار و ساخت سادهتر ،آلودگی کمتر بهدلیل استفاده از
هیدروژن بهعنوان سوخت و تکانه ویژه 9باال (بین  9111تا  5111ثانیه) در مقایسه با راکتها ( 541ثانیه یا کمتر) اشاره
کرد[ .]9در اعداد ماخ باال ،هوا طول موتور را در مدتزمان کمی و در طی چند میلیثانیه طی میکند .در چنین سرعتهای
باالیی امکان انجام فرایند احتراق و اختالط در طول محفظه احتراق بهخوبی وجود ندارد ،چراکه زمان استقرار واکنشدهندهها
برای اختالط و سوختن در سرعتهای مافوق صوت تا کسری از یک میلیثانیه است[ .]2برای اینکه واکنشهای شیمیایی
مربوطبه احتراق شروع شود ،سوخت تزریقشده در محفظه احتراق باید در مقیاس مولکولی با هوا ترکیب شود .به همین دلیل
زمان استقرار کافی برای رشد ساختارهای آشفتگی با ابعاد بزرگ در الیه برشی و تبدیل آنها به گردابههای کوچکتر باید
فراهم شود[ .]2در چنین شرایطی امکان اختالط سوخت و هوا در مقیاس مولکولی فراهم میشود.
برای شروع احتراق به دمایی در حدود  9111تا  9511کلوین نیاز است[ .]2دمای مورد نیاز برای احتراق با کاهش سرعت
هوای ورودی بهدست میآید .مدتزمان الزم برای احتراق خودبهخودی در چنین شرایطی بین  91تا  911میکروثانیه است[-2
 . ]5در چنین شرایطی بخش قابل توجهی از سوخت در فرایند احتراق شرکت نمیکند مگر اینکه شرایطی ایجاد شود که زمان
استقرار هوا را بیشتر کند[ .]8-4به بیانی سادهتر ،مشکل احتراق در جریانهای فراصوت مثل روشنکردن یک کبریت در یک
تندباد است .به این ترتیب علیرغم تمام مزیتهایی که اسکرمجتها دارند و به آن اشاره شد ،ارائه راهکاری برای تشکیل شعله
پایدار و احتراق مؤثر سوخت و هوا ضروری بهنظر میرسد .برای طراحی یک اسکرمجت بهینه نمونههای آزمایشگاهی مختلفی
ساخته شده است[ .]99-8یکی از راههای متداول برای ایجاد شرایط مناسب برای احتراق استفاده از مانع 2است .مانع بر روی
محور یا صفحه تقارن محفظه احتراق قرار میگیرد ،جریان گاز را جدا میکند و شرایط مناسبی برای اختالط بین سوخت و هوا
در ناحیه گردابهای 9ایجاد میکند .موتور اسکرمجت « 5»DLRاز همین روش برای ایجاد احتراق پایدار استفاده میکند .آزمایش
های مربوطبه این موتور نخستین بار بهوسیله وایدمن و همکاران[ ]92در مرکز هوافضای آلمان انجام شد .در ادامه افراد
مختلفی بر روی شبیهسازی عددی این موتور [ ]94-99و بهبود احتراق [ ]21-90آن مطالعه کردند.
مطالعات عددی کمی در ایران به بررسی عددی فرایند احتراق در اسکرمجتها پرداختهاند .زاهدزاده و امی[ ]29به بررسی
عددی جریان مافوق صوت در نازل خروجی یک اسکرمجت بهکمک کد فورترن 4پرداختند .جریان بهصورت تراکمپذیر و لزج
شبیهسازی شد .گازها کامل درنظر گرفته شدند .مسئله تا رسیدن به حالت پایا حل شد .نتایج حاصل از شبیهسازی تطابق
مناسبی با دادههای آزمایشگاهی داشتند .زاهدزاده و امی[ ]22در مطالعهای دیگر به بررسی عددی و دوبعدی تزریق متقاطع در
استفاده
محفظ احتراق موتور اسکرمجت با استفاده از نرمافزار فلوئنت پرداختند .برای شبیهسازی آشفتگی از مدل
کردند .درنهایت نتایج حاصل از حل عددی با دادههای آزمایشگاهی مقایسه شدند .موسوی و تابع جماعت[ ]29به بررسی
تحلیلی و عددی محفظه احتراق موتور اسکرمجت در فشار ثابت و سطح متغیر بهصورت عددی و تحلیلی پرداختند .اسکرمجت
با سطح مقطعهای مختلف و نرخ جرمی تزریق سوخت متفاوت بررسی شد و نتایج با دادههای آزمایشگاهی اعتبارسنجی شد .با
توجه به مطالب گفتهشده مشخص میشود که تاکنون اثر مانع بر روی فرایند احتراق در اسکرمجتها بررسی نشده است .با
توجه به این موضوع ،در این مقاله ،موتور اسکرمجت  ،DLRکه از مانع برای پایداری احتراق استفاده میکند ،در حالت با
احتراق و بدون احتراق بهکمک نرمافزار فلوئنت 4شبیهسازی شده است .نتایج عددی با دادههای آزمایشگاهی اعتبارسنجی شده
و تفاوتهای میدان جریان در حالت احتراقی و غیراحتراقی بررسی شده است.


1. Specific Impulse
2. Strut
3. Wake
4. Deutsches zentrum fur Luft und Raumfahrt
5. Fortran
6. Fluent
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معادالتحاکم
برای حل چنین مسئلهای الزم است که معادالت پیوستگی ،اندازه حرکت ،انرژی و انتقال جرم حل شوند .با توجه به اینکه جریان
در موتور اسکرمجت در تمامی مراحل (شامل ورود هوا ،اختالط هوا با سوخت ،احتراق و خروج جریان از محفظه) بهصورت
مافوق صوت و تراکم پذیر است ،برای حل مسئله بهتر است از حلگرهای چگالی محور 9استفاده شود[ .]25در این حلگرها
معادالت اندازه حرکت ،پیوستگی ،انرژی و انتقال جرم بهصورت همزمان حل میشوند .در ادامه معادالت پیوستگی ،اندازه
حرکت ،انرژی و انتقال جرم بهترتیب در روابط ( )9تا ( )5آورده شدهاند (در همه این روابط کمیتها بهصورت متوسطاند):
()9
()2

[

)]

(
̇

()9
̇

()5

تانسور نرخ کرنش ،دلتای
لزجت مؤثر،
در معادالت باال ،چگالی ،مؤلفه سرعت در راستای  ،فشار،
ضریب نفوذ
کرنکر ،کسر جرمی گونه ام ،تعداد کل گونهها ̇ ،نرخ جرمی تولید گونه ام ،آنتالپی محسوس،
حرارتی مؤثر و ̇ نرخ متوسط گرمای حاصل از احتراق است.
) بهصورت رابطه ( )4تعریف میشود:
لزجت مؤثر (
()4
عدد اشمیت اغتشاشی است .عدد اشمیت اغتشاشی
لزجت اغتشاشی و
در این رابطه ،لزجت دینامیکی،
مهمترین ضریب برای درنظرگرفتن اثر آشفتگی روی میدانهای سرعت و کسر جرمی گونههاست .این ضریب مشخصکننده
نسبت بین انتقال اندازه حرکت ناشی از آشفتگی به انتقال جرم ناشی از آشفتگی است .برای شبیهسازی اسکرمجتها توصیه
میشود که این ضریب برابر با  1/0قرار داده شود[.]24،24
بهصورت رابطه ( )0تعریف میشود:
ضریب نفوذ حرارتی مؤثر
()4
عدد پرانتل اغتشاشی است .عدد پرانتل اغتشاشی مهمترین ضریب برای
در این رابطه ،عدد پرانتل مولکولی و
درنظرگرفتن اثر آشفتگی در بهدستآوردن میدان دماست .این ضریب مشخصکننده نسبت بین انتقال تکانه ناشی از آشفتگی
به انتقال حرارت ناشی از آشفتگی است .برای شبیهسازی اسکرمجتها این ضریب معموالً برابر  1/84درنظر گرفته میشود
[.]91-20
در
برای مدلکردن باید از یک مدل آشفتگی مناسب استفاده کرد .با توجه به عملکرد مناسب مدل
شبیهسازیهای دیگر[ ]95-99در این مقاله نیز از مدل مشابهی استفاده شده است .این مدل در مقایسه با سایر مدلهای
آشفتگی توانایی بیشتری در پیشبینی میدان فشار و اختالط سوخت و هوا در جریانهای مافوق صوت دارد[ .]94،94،92این
برای شبیهسازی جریان در سایر نواحی
برای شبیهسازی جریان در نواحی کنار دیوارهها و از روش
مدل از روش
استفاده میکند .براساس مطالعه هوانگ و همکاران[ ]90این روش ترکیبی بهترین راهکار برای شبیهسازی جریان در
اسکرمجتهاست .در این مقاله ،جریان اسکرمجت بهصورت پایا حل شده است[ .]95-99در حلگرهای چگالی محور ،منظور از
حل پایا این نیست که مشتقات زمانی در معادالت ( )9تا ( )5صفر درنظر گرفته میشوند ،بلکه به این معناست که حل تا زمانی
1. Density based
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ادامه پیدا میکند که شرط همگرایی ارضا شود .به همین خاطر هم ،با وجود پایابودن حل ،مقدار عدد کورانت بیشینه باید
تعریف شود .با توجه به سایر مطالعات[ ]59-98عدد کورانت بیشینه برابر با  1/4درنظر گرفته شده است .بهمنظور بررسی
همگرایی از مفهومی به نام باقیمانده استفاده میشود .باقیمانده کمیت عددی با رابطه ( )0محاسبه میشود:
()0

)

( ∑√

به گام زمانی قبلی اشاره دارد .گام زمانی طیشده برای رسیدن از زمان
مشخصکننده زمان حاضر بوده و
بیانگر تعداد سلولهای کل هندسه است .مسئله زمانی همگرا
به است .اشاره به شماره یک سلول دلخواه دارد.
میشود که باقیمانده کمیتهای مختلف از یک مقدار مشخصی کمتر شوند .حد همگرایی در این مقاله  1/119تعیین شده
است .در جریانهای تراکمپذیر فشار تابعی از دما و چگالی است .برای درنظرگرفتن این فیزیک ،فشار باید از معادله حالت
مشخصشده بهدست بیاید .برای این منظور ،تمامی گازها ایدئال فرض شدهاند[ .]59-98برای جداسازی مولفههای جابهجایی و
نفوذ در معادالت ( )9تا ( )5از تقریبهای مرتبه  2استفاده شده است[ .]98،90،99،91برای شبیهسازی شیمی حاکم بر مسئله
از مدل یک واکنشی استفاده شده است[.]59،21،98،94
برای شبیهسازی اثر آشفتگی بر احتراق از مدل میرایی گردابههای نرخ محدود 9استفاده شده است[ .]59-98این مدل
برای شبیهسازی واکنشهای تکمرحلهای در جریان آشفته بهترین مدل انتخابی است .در این مدل ،نرخ تولید گونههای
شیمیایی در شرایطی که مقیاس زمانی آشفتگی بیشتر از مقیاس زمانی واکنشهای شیمیایی است (مدت زمان الزم برای
واکنش به مراتب کمتر از مدت زمان الزم برای اختالط و انتقال گونههاست) از طریق مدل میرایی گردابهها بهدست میآید.
وقتی که شرایط برعکس است ،نرخ تولید گونهها بهکمک معادله آرنیوس 2بهدست میآید.

هندسهاسکرمجتوشرايطعملکردی
هندسه اسکرمجت تحلیلشده در این تحقیق در شکل  9مشخص شده است .عمق محفظه احتراق  51میلیمتر و ارتفاع آن
 41میلیمتر است .سوخت هیدروژن از طریق پانزده سوراخ دایرهایشکل به قطر یک میلیمتر و موازی با جریان ورودی هوا
به داخل محفظه احتراق با سرعت یک ماخ از محل تزریق پاشیده میشود .فاصله بین سوراخها  2/5میلیمتر است .مانع
مثلثیشکل که سوخت از آن پاشیده میشود در مرکز محفظه احتراق قرار گرفته است .مانع با زاویه  92درجه واگرا میشود و
طول آن  921میلیمتر است .در آزمایشهای انجامشده بهوسیله وایدمن و همکاران[ ]92نرخ جرمی پاشش هوا از  9کیلوگرم
بر ثانیه تا  9/4کیلوگرم بر ثانیه تغییر کرده است .نرخ جرمی پاشش سوخت هیدروژن نیز بین  9/4گرم بر ثانیه تا  5گرم بر
ثانیه است .به این ترتیب امکان اینکه سوخت با نسبت همارزی 9بین  1/195و  1/994وارد محفظه احتراق شود بهوجود میآید.
هیدروژن با دمای محیط پاشیده میشود .احتراق با تزریق مقدار کمی اکسیژن به ورودی سوخت و ایجاد جرقه شروع میشود.
در اسکرمجت  ،DLRهوای از پیشگرمشده بعد از عبور از یک نازل همگرا-واگرا منبسط میشود و با عدد ماخ  2وارد محفظه
احتراق میشود .هیدروژن در این آزمایش بهصورت خودبهخودی محترق نمیشود و به همین دلیل چه در حالت احتراقی و چه
در حالت بدون احتراق ،تزریق هیدروژن وجود دارد .این اسکرمجت آزمایشگاهی توانایی شبیهسازی شرایط پروازی تا عدد ماخ
 4/4را دارد .در این شرایط دمای ورودی هوا باید تا  9411درجه کلوین گرم شود .با این وجود مواد استفادهشده در ساخت
اسکرمجت توانایی تحمل چنین دمایی را برای آزمایشهای متعدد ندارد.
1. Eddy dissipation/finite rate
2. Arrhenius
3. Equivalence ratio
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Figure 1- Schematic of DLR scramjet

شکل-1نمایموتوراسکرمجت ]12[DLR

دمای دیوارها ثابت و برابر با  991درجه کلوین است[ .]92شرایط ورودی برای سوخت و هوا در جدول  9مشخص
شدهاند[ .]52در این جدول 𝛾 ،نسبت گرماهای ویژه است .برای محاسبه نسبت گرماهای ویژه باید مقدار گرمای ویژه در فشار
ثابت ( ) را محاسبه کرد .فلوئنت برای محاسبه از چندجملهایهای ناسا[ ]59استفاده میکند .این چندجملهایها را
تابعی خطی از دما درنظر میگیرند ،برای مثال برای هیدروژن بهکمک رابطه ( )90محاسبه میشود:
()90
جدول-1شرايطورودیهواوسوختدراسکرمجتDLR
 Table 1- Air and fuel inlet conditions of DLR scramjet
Fuel inlet
Air inlet
Ma
1
2
)U(m/s
1200
730
)T (K
250
340
)P (bar
1
1
1.40
1.39
𝛾
Species mass fractions
H2: 1.0
O2: 0.232
N2: 0.736
H2O: 0.032



شبیهسازیدرحالتبدوناحتراق 

هندسه مسئله در شکل  9و شرایط ورودی مسئله در جدول  9مشخص شده است .شرایط مرزی موتور در شکل  2مشخص
شده است .در این مقاله جریان بهصورت دوبعدی حل شده است[ .]99،95،98،59نکته مهم در مورد شبیهسازی دوبعدی،
چگونگی تبدیل هندسه سهبعدی به دوبعدی است .در هندسه دوبعدی ،فرض بر این شده است که بهجای وجود پانزده سوراخ،
نواری مستطیلشکل به عمق مجرا وجود دارد .ارتفاع این نوار بهگونهای تعیین شده است که دبی جرمی آن با حالت سهبعدی
برابر باشد .برای این منظور باید مساحت این مستطیل با مساحت  94سوراخ موجود در حالت سهبعدی برابر باشد.
بهمنظور شبکهبندی موتور ،از یک شبکهبندی با سازمانی ،که دارای  954241سلول است ،استفاده شده است .فاصله
است .در پشت مانع ،که سرعت محلی بهواسطه
نزدیکترین سلول به دیواره در همهجا بهجز پشت مانع برابر با
درنظر گرفته شده است .این مقادیر مشابه مقداری است که
ایجاد ناحیه گردابهای کمتر است ،این فاصله برابر با
هوانگ[ ]95برای شبیهسازی اسکرمجت از آنها استفاده کرد .ضریب رشد اندازه سلولها در نزدیکی دیواره برابر با  9/9است .با
درنظرگرفتن مقادیر گفتهشده ،حداکثر مقدار  y+برابر با  98درمیآید که مقدار قابل قبولی است[ .]59شبکهبندی صورتگرفته
در شکل  9نشان داده شده است.
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Figure 2- Boundary conditions of DLR scramjet

شکل-2شرايطمرزیموتوراسکرمجت DLR

Figure 3- Grid topology of the two-dimensional case

شدهبرایحالتدوبعدی 

شبکهبندیانجام

شکل-3

بهترین راه برای اعتبارسنجی ،مقایسه دادههای کمی با یکدیگر است .با توجه به موجودبودن اطالعات مربوطبه نمودار
سرعت در سطح مقطع های مختلف و همچنین توزیع فشار بر روی دیوار باالیی ،برای اعتبارسنجی از این اطالعات استفاده شده
است[ .]55در شکل  ،2دیوار باالیی با رنگ آبی مشخص شده است .همچنین ،در شکل  5سطح مقطعهای مختلفی ،که سرعت
در آنها مقایسه شدهاند ،نشان داده شده است .با توجه به شکل x ،فاصله یک سطح مقطع دلخواه تا ورودی اسکرمجت است.
نتایج حاصل از اعتبارسنجی برای سرعت افقی در سطح مقطعهای مشخصشده در شکل  4نشان داده شده است .در این
نمودارها محور عمودی ( )yمشخصکننده فاصله هر نقطه از محور تقارن مانع است .در شکل  4نیز نتایج اعتبارسنجی برای
فشار بر روی دیوار باالیی مشخص شده است .در این نمودار ،محور افقی مشخصکننده مختصات افقی نقاط روی دیوار باالیی است.
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Figure 4- The distance of different cross sections used for velocity validation from the inlet

 فاصلهسطحمقطعهایمختلفبرایاعتبارسنجیسرعتازورودی
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Figure 5- The comparison between the simulation results and experimental data for axial velocity in different cross sections

 هایآزمايشگاهیبرایسرعتافقیدرسطحمقطعهایمختلف


سازیباداده

مقايسهنتايجشبیه
-5شکل
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Figure 6- The comparison between simulation results and experimental data for pressure on the upper wall

سازیبادادههایآزمايشگاهیبرایفشاردرديواربااليی


مقايسهنتايجشبیه
شکل-6

در ادامه ،خطای متوسط برای نتایج حاصل از اعتبارسنجی محاسبه شده است .برای محاسبه خطای متوسط ،دادههای
آزمایشگاهی (نقاط موجود در نمودار) با نقاط متناظرشان در نمودارهای شبیهسازی مقایسه شدهاند .درصدهای خطا در جدول
 2آورده شده اند .درصد خطا برای سرعت در مقاطع مختلف هم بهصورت جدا مشخص شده است و هم میانگین خطای کلی
برای هر چهار مقطع محاسبه شده است .با توجه به نتایج با فاصلهگرفتن از مانع نتایج مربوطبه سرعت دقیقتر میشوند.
جدول-2درصدخطابراینتايجاعتبارسنجیسرعتافقیوفشار
P
10.2%

 Table 2- error percentage for the validation results of axial velocity and pressure s
2.7%
2.2%
1.5%
Average error in all cross sections: 3.6%

8%

Error percentage

شکل  0نحوه توزیع چگالی را در میدان محاسباتی نشان میدهد .در دهانه مانع دو شوک مایل تشکیل شده است (این
9
شوکها با حرف  Cنشان داده شدهاند) .بادبزنهای انبساطی پرانتل-میر در انتهای مانع تشکیل شدهاند (این بادبزنها با حرف A
نشان داده شدهاند) .این بادبزنها زمانی تشکیل میشوند که یک جریان مافوق صوت از یک گوشه محدب( 2به کنجی گفته
9
میشود که با راستای جریان زاویه بیش از  981درجه تولید میکند) عبور کند .این بادبزنها از تعداد بیشماری امواج ماخ
تشکیل شدهاند .هر موج ماخ سرعت را مقداری افزایش و چگالی ،دما و فشار را مقداری کاهش میدهد .بههمین خاطر
بادبزنهای پرانتل-میر خواص جریان را برخالف شوکها بهتدریج تغییر میدهند .برای مثال ،در ناحیه  Aچگالی جریان
بهتدریج کاهش پیدا کرده است ،در حالی که در ناحیه  ،Cکه در آن شوک مایل ایجاد شده است ،افزایش چگالی ناگهانی است.
عالوهبر بادبزنهای انبساطی پرانتل-میر ،شوکهای بازتراکمی 5نیز تولید میشوند (این شوکها با حرف  Bمشخص شدهاند).
دلیل ایجاد این موجها ،گذار جریان از مافوق صورت به فروصوت در پشت مانع است .در شکل بزرگنماییشده مناطقی که عدد
ماخ یک دارند با خط سفید مشخص شدهاند .به این ترتیب مشخص میشود که جریان در پشت مانع ،به غیر از ناحیه کوچکی
که جت هیدروژن با عدد ماخ یک به آن پاشیده شده است ،در ناحیه فروصوت قرار دارد .همانطور که مشاهده میشود ،در پشت
شوکهای بازتراکمی ،چگالی که بر اثر بادبزنهای پرانتل-میر کاهش پیدا کرده بود ،بهطور ناگهانی ،افزایش پیدا میکند.
شوکهای مایل بعد از برخورد به دیوار باالیی بازتاب داده میشوند .شوکهای مایل بازتابی در شکل با  Rحرف مشخص شدهاند.
1. Prandtl Meyer
2. Convex corner
3. Mach Wave
4. Recompression shock wave
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Figure 7- Density contour for the non-reacting case

شکل-7کانتورچگالیبرایحالتبدوناحتراق 

شکل  8کانتور فشار را نشان میدهد .در این شکل میتوان بازتاب شوکهای مایلی را که در لبه مانع ایجاد شدهاند
مشاهده کرد (شوکهای بازتابی با حرف  Bنشان داده شدهاند) .به خاطر اینکه دیوار باالیی مجرا با زاویه سه درجه واگرا
میشود ،شوک بازتابشده از دیواره باالیی در نقطهای جلوتر از شوک بازتابشده از دیواره پایینی به جریان هیدروژن برخورد
میکند .همانطور که در شکل مشخص است (برای مثال به ناحیه  Aدقت شود) ،موجهای بازتابدادهشده هنگام برخورد با
جت هیدروژن مسیرشان منحرف میشود.

Figure 8- Pressure contour for the non-reacting case

شکل-8کانتورفشاربرایحالتبدوناحتراق 

در شکل  ،1کانتور عدد ماخ مشخص شده است .در ناحیه پشت مانع ،که گردابه در آن شکل میگیرد ،عدد ماخ به کمتر
از  9میرسد (این نواحی با خط سیاهرنگ در شکل بزرگنمایی شده مشخص شدهاند) .در این شرایط ،امکان اختالط مؤثر میان
سوخت و هوا فراهم میشود .الیه مرزی روی مانع در انتهای آن جدا میشود و یک الیه برشی را ایجاد میکند .این الیه برشی
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با فاصلهگرفتن از مانع بهسمت خط مرکزی 9اسکرمجت همگرا میشود .برخورد شوکها با دیوارهای باالیی و پایینی در الیه
مرزی اخالل ایجاد میکند (برای مثال میتوان نواحی  Aو  Bرا درنظر گرفت).

Figure 9- Mach number contour for the non-reacting case

شکل-9کانتورعددماخبرایحالتبدوناحتراق 

در شکل  ،91خطوط جریان و کانتور سرعت افقی در ناحیه  Aمشخص شدهاند .همانطور که در شکل مشخص است،
شوک واردشده به این ناحیه به اندازه ای قوی است که منجربه جدایش الیه مرزی و ایجاد گردابه میشود .به این ترتیب الیه
مرزی باید مجدداً شکل بگیرد و همین باعث کاهش سرعت و درنتیجه عدد ماخ در کنار دیوارها میشود.

Figure 10- Axial velocity contour and stream lines near zone A
شکل-11کانتورسرعتافقیوخطوطجرياندرناحیه A

در شکل  ،99خطوط جریان و کانتور سرعت افقی در ناحیه  Bمشخص شدهاند .شوکی که به این ناحیه برخورد میکند
به اندازه ای قوی نیست که منجربه جدایش الیه مرزی و ایجاد گردابه شود .دلیل این موضوع این است که شوک بازتابی از
دیواره ،که از شوک اصلی ضعیفتر است ،به این ناحیه برخورد میکند .با وجود این ،برخورد شوک باعث اخالل در الیه مرزی و
کاهش سرعت در اطراف دیواره میشود .با توجه به کانتور سرعت افقی میتوان نتیجه گرفت که الیه مرزی بعد از بخورد شوک
پهنتر شده است.
1. Center line
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Figure 11- Axial velocity contour and stream lines near zone B
شکل-11کانتورسرعتافقیوخطوطجرياندرناحیه B

شبیهسازیدرحالتاحتراقیبامدلتکواکنشی 

در این بخش ،در ابتدا نتایج حاصل از شبیهسازی در حالت با احتراق و تکواکنشی با دادههای آزمایشگاهی اعتبارسنجی
شدهاند .در ادامه ،این نتایج تحلیلشده و با حالت بدون احتراق مقایسه شدهاند .شکل هندسی موتور در شکل  9آورده شده
است .شرایط ورودی مسئله نیز در جدول  9مشخص شده است .احتراق با تزریق مقدار کمی اکسیژن به ورودی سوخت و ایجاد
جرقه شروع میشود .بهمنظور ایجاد جرقه باید یک ناحیه دما باال در مقابل مانع ایجاد کرد .برای ایجاد چنین ناحیهای ،شرایط
اولیه دما  9111درجه کلوین فرض میشود.
شبکهبندی استفاده شده برای حالت احتراقی عین حالت بدون احتراق است .این شبکهبندی در شکل  9نشان داده شده
است .برای شبیهسازی مسئله از کامپیوتری با  94گیگ رم و سیپییو  Core i7-7700kاستفاده شده است .مدتزمان الزم برای
اتمام هر شبیهسازی حدود پنج روز است.
برا ی اعتبارسنجی مسئله در حالت احتراقی ،نمودارهای دما در سطح مقطعهای مختلف موجود است[ .]55فاصله سطح
مقطعهای مورد نظر تا ورودی محفظه احتراق در شکل  92مشخص شده است.

Figure 12- The distance of different cross sections used for velocity validation from the inlet

فاصلهسطحمقطعهایمختلفبرایاعتبارسنجیسرعتازورودی

شکل-12

در شکل  99نتایج حاصل از شبیهسازی با نتایج آزمایشگاهی و همچنین شبیهسازی انجام شده به وسیله شین و سانگ
[ ]52مقایسه شده است .شین و سانگ به کمک یک روش ترکیبی منطقهای 9اقدام به شبیهسازی اثرات آشفتگی کردند .این
برای شبیهسازی آشفتگی استفاده
روش ترکیبی ،در کنار دیوارها و مناطقی که گردابه در آنها وجود ندارد از روش
میکند .در نقطه مقابل ،در ناحیه پشت مانع که گردابهها وجود دارند و احتراق در آن رخ میدهد ،از روش شبیهسازی
گردابههای بزرگ یا بهاختصار  2LESاستفاده میکند .مسائلی که با روش  LESشبیهسازی میشوند ،باید بهصورت سهبعدی
1. Zonal hybrid
2. Large eddy simulation
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مدل شوند ،چراکه ساختار لحظهای جریان آشفته در تمام جهات متفاوت است و امکان صرفنظرکردن از تغییرات میدان در
یک راستا وجود ندارد[ .]54به همین منظور ،بهمنظور شبیهسازی سهبعدی اسکرمجت ،شین و سانگ شبکهبندی با 9/8
میلیون سلول ایجاد کردند.
با توجه به نتایج مشخص میشود که روش  LESمیتواند دما را با دقت بیشتری پیشبینی کند .درصد خطا برای دما در
 x = 120 mmو  x = 199 mmدر این مقاله بهترتیب برابر با  %4و  %9/4و در شبیهسازی انجامشده بهوسیله شین و سانگ
بهترتیب برابر با  %4و  %9/8است .از طرفی در شبیهسازی  LESشعله بهصورت تقریبا متقارن به ناحیه پشت مانع نفوذ میکند.
دلیل این تفاوت میتواند مربوطبه این باشد که در شبیهسازی سهبعدی اثر تزریقکنندههای مجاور بر روی جریان درنظر گرفته
میشود ،تزریقکننده با ابعاد واقعی مدل میشود و اختالط سه بعدی سوخت با جریان هوا در نظر گرفته میشود .با وجود اینکه
دارد ،باید به این موضوع توجه شود که برای چنین شبیهسازی از
روش  LESدقت بیشتری نسبتبه روش
شبکهبندی با  9/8میلیون سلول استفاده شده است که هزینه محاسباتی بسیار باالیی در مقایسه با مقاله حاضر ،که تنها دارای
 954241سلول است ،دارد.

(b) x = 199 mm
 (a) x = 120 mm
Figure 13- The comparison of the simulation results to the experimental data and simulation results obtained by Shin and Sung for
temperature in different cross sections
شبیهسازیانجامشدهبهوسیلهشینوسانگبرایدمادرسطح

دادههایآزمايشگاهیو
شبیهسازیبا 

شکل-13مقايسهنتايج
مقطعهایمختلف 


در ادامه استقالل از شبکه بررسی شده است .برای این منظور نمودار دما و سرعت در خروجی نازل در شکل  95مورد
بررسی قرار گرفته است .با توجه به نتایج مشخص میشود که انتخاب شبکهبندی با  954241سلول انتخاب مناسبی برای این
شبیهسازی است.
شکل  94کانتور فشار را برای حالت احتراقی و بدون احتراق نشان میدهد .همانطور که در شکل مشخص است،
موجهایی بازتابدادهشده از دیوار وقتی که به جت هیدروژن برخورد میکنند ،برخالف حالت بدون احتراق ،بهجای منحرفشدن
بازتاب داده میشوند (موجهای بازتابدادهشده با حرف  Aدر شکل مشخص شدهاند) .دلیل این موضوع این است که برخالف
حالت بدون احتراق ،شوکهای بازتابدادهشده به ناحیه فروصوت برخورد میکنند .به همین دلیل هم قدرت شوکها زودتر از
حالت بدون احتراق که در آن شوکها بعد از برخورد به جت بهجای بازتابدادهشدن تنها منحرف میشدند ،کاهش پیدا
میکند .خطوط سفیدرنگ نشاندادهشده در شکل معرف نقاطیاند که عدد ماخ آنها برابر با یک است .این خطوط مرز میان
ناحیه فروصوت و مافوق صوت را نشان میدهند.
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 Figure 14- Grid independency study for temperature and velocity profile at the outlet of the nozzle

 بررسیاستقاللازشبکهبرایدماوسرعتدرخروجینازل-14شکل

(a)

(b)
Figure 15- The comparison of pressure contour of a) reacting case with b) non-reacting case

 مقايسهنتايجالف)حالتاحتراقیباب)حالتغیراحتراقیبرایکانتورفشار-15شکل
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با توجه به شکل  ،94ناحیه فروصوت در حالت احتراقی بهمراتب بزرگتر از حالت بدون احتراق است .بهطور دقیقتر ،در
حالت بدون احتراق فاصله دورترین نقطه ناحیه فروصوت تا مانع  22میلیمتری و در حالت احتراقی  959میلیمتری است.
تفاوت در بزرگی ناحیه فروصوت به این معنی نیست که سرعت در حالت احتراقی کمتر از حالت بدون احتراق است .در حالت
احتراقی ،با توجه به باالبودن دما ،سرعت محلی صوت نیز بیشتر است .به همین خاطر جریان در سرعتهای بیشتری به عدد
ماخ یک و باالتر میرسد .بهطور کلی دو عامل باعث افزایش سرعت جت میشوند .عامل اول انبساط حرارتی گازها بر اثر احتراق
و عامل دوم منقبضشدن ناحیه جت است .بر اثر احتراق ،شوکهای بازتراکمی ،که در گوشههای انتهایی مانع شکل گرفته
بودند ،تقریباً ازبین میروند و بادبزنهای پرانتل-میر نیز ضعیفتر میشوند.
در شکل  ،94کانتور عدد ماخ برای حالت احتراقی و بدون احتراق کشیده شده است .همانطور که در شکل مشخص
است ،در حالت بدون احتراق نواحی (همانند ناحیه  )Aوجود دارد که در آنها عدد ماخ بیشتر از  2است .دلیل وجود این نواحی
مربوطبه بادبزنهای پرانتل-میر است که باعث افزایش تدریجی عدد ماخ میشوند .در نقطه مقابل ،در حالت احتراقی
بادبزنهای پرانتل-میر به خاطر وقوع احتراق در پشت مانع بهشدت ضعیف میشوند .به همین خاطر هم اثر این بادبزنها در
حالت احتراقی به اندازه حالت بدون احتراق نیست و نواحی با ماخ باال در حالت احتراقی شکل نمیگیرد.

)(a

)(b
Figure 16- The comparison of mach number contour of a) reacting case with b) non-reacting case

شکل-16مقايسهنتايجالف)حالتاحتراقیباب)حالتغیراحتراقیبرایکانتورعددماخ 
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در حالت بدون احتراق بر اثر برخورد شوکها به دیواره جدایش رخ میدهد .ناحیه جدایش با حرف  Bدر شکل مشخص
شده است .این ناحیه بر اثر برخورد شوک بازتراکمی و شوک مایل به دیوار باالیی ایجاد شده است .مسیر حرکت شوک
بازتراکمی تا رسیدن به دیوار باالیی با نشانگر سیاهرنگ مشخص شده است .مسیر برخورد شوک مایل با نشانگر آبیرنگ
مشخص شده است .شوک مایل در ابتدا به دیوار پایینی برخورد میکند ،سپس بازتاب داده میشود ،در ادامه از جتی که در
ناحیه فراصوت قرار دارد عبور میکند و درنهایت به دیواره باالیی برخورد میکند .در نقطه مقابل ،ناحیه جدایش در حالت
احتراقی ایجاد نمیشود .بهدلیل وقوع احتراق در پشت مانع ،موجهای بازتراکمی تقریباً ازبین میروند .مسیر حرکت شوک مایل
با نشانگر سبزرنگ مشخص شده است .این شوک بعد از برخورد به دیوار پایینی بازتاب داده میشود ،اما هنگام برخورد به جت،
بهجای عبور از آن ،بازتاب داده میشود .دلیل این موضوع این است که در حالت احتراقی ،جت در ناحیه فروصوت قرار دارد و
اجازه عبور شوک را نمیدهد.
شبیهسازیهای عددی نشان میدهند که احتراق از الیه برشی شروع میشود[ .]94،99برای فهمیدن این موضوع که آیا
این شبیهسازی نیز این موضوع را تأیید میکند ،در شکل  90کانتور نرخ واکنش مشخص شده است .با بررسی این شکل
میتوان به این نتیجه رسید که عمده واکنشها در الیه برشی رخ میدهد .همچنین ،بهدلیل وقوع احتراق و افزایش فشار در
جلوی مانع ،الیه برشی بهجای همگراشدن در ابتدا واگرا میشود .نکته دیگر در مورد واگراشدن الیه برشی این است که زاویه
این واگرایی تقریباً مشابه با زاویه مانع است.

Figure 17- Reaction rate contour for the reacting case with one reaction

شکل-17کانتورنرخواکنشبرایحالتاحتراقیبامدلتکواکنشی 
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میر و موجهای بازتراکمی در- بادبزنهای پرانتل،بهدلیل وقوع احتراق در پشت مانع و باالرفتن دما و فشار در این ناحیه
.حالت احتراقی ضعیفترند
 در حالی که برای حالت غیراحتراقی، میلیمتری از پشت مانع ادامه دارد959 در حالت احتراقی ناحیه فروصوت تا فاصله
. میلیمتر است22 این فاصله تنها
 در حالی که در حالت احتراقی،در حالت غیراحتراقی موجها پس از برخورد با جت با اندکی انحراف از آن عبور میکنند
.موجها بعد از برخورد با جت بازتاب داده میشوند
 در حالی که در،در حالت غیراحتراقی موجها بهاندازهای قدرت دارند که پس از برخورد به دیوار باعث ایجاد جدایش شوند
.حالت احتراقی چنین پدیدهای مشاهده نمیشود
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The numerical simulation and analysis of a prototype scramjet (DLR) in
reacting and non-reacting conditions
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In this paper, the combustion process in a prototype scramjet (DLR) is numerically simulated and studied. To
that end, the scramjet is initially simulated and validated in the non-reacting condition. The results show that
the method used has the ability to predict the fields of velocity and pressure with appropriate accuracy. Then,
the same scramjet is simulated and validated for the reacting case by considering one-reaction model. The
results of these two simulations illustrates that the maximum distance of subsonic area from the strut is 141
mm in the reacting case while this distance is only 22 mm in the non-reacting case. the waves pass through
the jet region with a slight deviation in the non-reacting case while they are reflected after hitting the jet
region in the reacting case.
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