
ای انعکاسی تجربی هواصوتی جت آغازشی اَبَرآوایی داغ تولیدی توسط یک لوله موج ضربه بررسی

8931/ پاییز و زمستان 2مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران/ سال هفتم/ شماره 

84



لوله موج  توسط یک یتولید داغ اَبَرآوایی آغازشی جت هواصوتیتجربی  بررسی

 ای انعکاسی ضربه


 2کاوه قربانیان ،8*یجهرم ایمان بهمن
 . پژوهشکده علوم و فناوری هوایی، پژوهشگاه هوافضا1

 مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف. دانشکده 2



 چکیده
مرو   گیرری جرت زاز یلیرل     به فرآیندهای آغازشی در شکل . جت گذراشوند های گذرا و پایا انجام می معموالً برای جت نوفه جت اتمطالع

گیرد. در مقاله حاضر، تجهیراات   شکل میهای گذار  پس از این پدیده پایا -جت شله. شود اطالق می آغازشی( ای اولیه و حلقه گردابه ضربه

ایرن   ارائره شرده اسرت.    انعکاسی ای لوله مو  ضربه یک طراحی ،سپس شوند. مرور می جت گذرا و پایا منابع نوفه درمتداول جهت بررسی 

برر جرت داا اَبآرآوایری     کند. نتایج مطالعات تجربی هواصروتی  های گذرا و پایا فراهم می امکان مطالعه منابع نوفه را برای جت جهازوسیله و 

کلوین هست. مقایسه نتایج حاصله  059و دماس سکون زتام(  8/1. عدد ماخ جت تولیدی اند و وسیله ارائه شده جهاززسوپرسونیک( با این 

های  ای برای مطالعات هواصوتی در جت های لوله مو  ضربه شده با تجهیاات رایج حاکی از برتری ای انعکاسی طراحی از این لوله مو  ضربه

و  «جرت گرذرا  »از  نوفه حاصرله جربی بر روی ابااری است که انجام آزمایش ت اعتلارسنجینوآوری پژوهش در طراحی و گذرا و پایا هست. 

 سازد. فراهم می واحد جهازرا در یک  «جت پایا»چنین  هم

 

 ای انعکاسی، جت گذرا، جت پایا ، لوله مو  ضربهزایروآکوستیک( هواصوتی :ها کلیدواژه

 

    قدمهم. 8

حاصرل از آن   یصوتمو   های گذرای تشکیل جت و پدیده

حاصرل از موترور پرتابگرهرا     یصروت مو  تر در بررسی  بیش

حاصل از جرت پایرا    یصوتمو  . بررسی هستندمورد توجه 

 یصروت مرو   ای در صنایع و مخصوصراً   کاربردهای گسترده

شرناتت دییرف فیایرک     حاصل از موترور هواپیماهرا دارد.  

طراحی تجهیاات مناسب در ایرن مرورد کمرک     جریان در

ناشی از  یصوتمو  مورد جت پایا، پدیده تولید  کند. در می

الیه برشی جت است که توسط محققان بسیاری در پنجراه  

سال اتیر مورد بررسی یرار گرفته است. با این وجود هنوز 

حاصرل از   یصروت   مرو منلع اصلی چند پدیده موجرود در  

حاصرل  مو  صوتی است. الیتهیل جت آزاد مشخص نشده 

ی موجرود در  هرا  ناشی از گردابره  آشفتگیاز جت پایا را به 

   [.1] الیه برشی مرتلط دانست

تررم در پژوهشرری منررابع تولیررد صرردا در جررت اَبآرآوایرری را  

[. یرک دسرته از امروا  صروتی،     2بندی کرده اسرت ]  طلقه


 :نویسنده پاسخگو bahman@ari.ac.ir 

ناشی از ساتتارهای بارگ و سراتتارهای کوچرک موجرود    

در الیه برشی جت هستند. در نتیجه ناپایداری ساتتارهای 

شرود.   های اَبآرآوایی ایجراد مری   بارگ، اتتالالت و یا گردابه

هرا، امروا  صروتی را زکره در جهرات       اغتشاشات یا گردابره 

شروند( بره عنرروان امروا  مراخ تولیررد      تاصری منتشرر مرری  

امروا  ناشری از سراتتارهای کوچرک مسرتقل از       کنند. می

هرای   های باال و توسرط آشرفتگی   جهت هستند و در بسامد

افترد،   اتفراق مری   اَبآرآوایری تصادفی، مانند آنچه که در جت 

دسرت جریران، امروا  ناشری از      شرود. در پرایین   تولید مری 

ساتتارهای بارگ و در باالدسرت جریران، امروا  ناشری از     

ترری هسرتند. ترم و     ای یدرت بیشساتتارهای کوچک دار

منررابع »همکرراران در مقالرره مشررهور تررود تحررت عنرروان  

راهکارهررای « تولیدکننررده صرردای جررت: شررواهد تجربرری 

مناسلی را جهرت شرناتت و تفکیرک منرابع تولیرد مرو        

 [.3کند ] حاصله ارائه می صوتیصوتی در جت و عالمت 

نشران داد کره در ابتردا یرک مرو        در مورد جت گذرا، برد

فشرراری یرروی، پررس از آن یررک حلقرره گردابرره و سررپس   

واگررا   -ساتتاری همانند جت در تروجی یک نازل همگررا 

mailto:bahman@ari.ac.ir


ای انعکاسی تجربی هواصوتی جت آغازشی اَبَرآوایی داغ تولیدی توسط یک لوله موج ضربه بررسی

8931/ پاییز و زمستان 2مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران/ سال هفتم/ شماره 

80



 سراتتار  داد نشران  وی. گیررد (، شرکل مری  اَبآرآوایری زجت 

 نازل یک همانند گردابه حلقه که است دلیل این به مذکور

مینوتا  فیایرک   1001در سال . کندمی عمل واگرا -همگرا

جریان حاصل از برتورد جرت تولیردی توسرط لولره مرو       

صورت عرددی و   ای انتهای باز به صفحه برتورد را به ضربه

[ برا همکراری مرکرا    5[. موروگران ] 8تجربی بررسی کرد ]

سازی  هوافضای هندوستان تحقیقات تجربی را جهت شلیه

ات برا اسرتفاده   جت برتوردی انجام داد. وی در این تحقیق

فیایرک حراکم برر جریران در لح ره       ،دود آزموناز لیار و 

برتورد حلقه گردابه به صفحه را نشان داد. او نشان داد که 

سرعت حلقه گردابه کمی یلل از برتورد به دیواره کراهش  

یابد. با توجه به نوع پدیده مورد ن ر، تجهیراات تاصری    می

و گرذرا اسرتفاده    ها در جرت پایرا   جهت بررسی انواع پدیده

 شوند. در ادامه ابتدا تجهیاات رایج جهرت بررسری هرر    می

ای  مرو  ضرربه    ها ارائه شده و سپس لولره  یک از این پدیده

سازی جت گرذرا   عنوان ابااری که توانایی شلیه انعکاسی، به

 شرود.  و پایا با دمای سکون یابل تن یم را دارد، معرفی مری 

از جت با دمرای سرکون    حاصلمو  صوتی در ادامه، نتایج 

صورت گذرا مرورد تحلیرل و    به 8/1کلوین و عدد ماخ  059

در تحقیف حاضر نشران داده شرده    گیرند. برررسی یرار می

ای انعکاسی امکان انجرام پرژوهش    است که لوله مو  ضربه

امروا   چنین  حاصل از جت گذرا و هم اموا  صوتیبر روی 

فرراهم   واحرد  جهراز حاصل از جرت پایرا را در یرک    صوتی 

 کند. می

 

 ها مواد و روش. 2

مروج  های رایج انجام آزمایش تجربی برر روی   روش

 حاصل از جت صوتی

های رایج انجام آزمایش تجربی برر روی   در این بخش روش

هرای مربوطره در دو    حاصرل از جرت و پدیرده   مو  صوتی 

 ارائره حالت گذرا و پایا به همراه ماایرا و معایرب هرر روش    

 شود. می

 

 جت گذراتجهیزات رایج جهت بررسی . 2-8

هرای موجرود در    در تحقیقات متداول، جهت بررسی پدیده

 حلقره  و اولیره  ای ضرربه  مو های رایج  با پدیدهزجت گذرا 

   .شود می استفاده باز انتها ای ضربه لوله از معموالً (گردابه

به روش تجربی فیایک حاکم بر لح ره   1041برد در سال 

. وی با استفاده یرار دادبررسی مورد شروع جت اَبآرآوایی را 

ای با انتهرای براز زبردون نرازل(، جرت را       از لوله مو  ضربه

تولید کرد و برا اسرتفاده از فرن شرلیرن فیایرک حراکم را       

نشران  تجهیاات مورد استفاده برد را  1بررسی نمود. شکل 

 [.6دهد ] می
 


 [.6] تجهیاات تجربی مورد استفاده در آزمایشات برد 8شکل 



طور کره در ایرن شرکل مشرخص اسرت، لولره مرو          همان

ای مورد استفاده از یک لوله محرک و یک لوله انتهرا   ضربه

باز تشکیل شده است که توسط یک دیافراگم از هرم جردا   

ای باز،  انتهای لوله مو  ضربه نشان داد که درشوند. برد  می

پرس از آن یرک حلقره     و در ابتدا یک مرو  فشراری یروی   

 جت عمالً تجهیاات از نمونه این در. گیردگردابه شکل می

دمای سکون و عدد مراخ یابرل کنتررل بعرد از      با پایا  -شله

تروان از آن   گیررد و بنرابراین نمری    حلقه گردابه شکل نمری 

کرار یرک موترور برا      زی لح ره شرروع بره   سرا  جهت شرلیه 

جهرت   جهراز های مشرخص اسرتفاده نمرود. ایرن      سنج شله

ای و حلقره گردابره    سازی و بررسی پدیده مو  ضرربه  شلیه

صورت مجاا رایج است. موروگان با استفاده از لوله مرو    به

چنرین برا اسرتفاده از یرک      ای انتهای باز مشابه و هم ضربه

حاصل از تشکیل گردابره اولیره را    صوتیاموا   ،میکروفون

 [.5] بررسی نمود
 

از  حاصرل موج صوتی بررسی تجهیزات رایج جهت . 2-2

 الیه برشی جت پایا

 یاطراف جت پایرا  هواصوتیاولین روشی که جهت بررسی 

 صروتی گیرری میردان    رسرد، انردازه   برتوردی به ذهن مری 
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اصررلی در مقیرراس وایعرری اسررت. در ایررن روش     یالگررو

جت در مقیاس و میدان دور  ها در میدان نادیک ونمیکروف

را ثلرت   صروتی هرای   ه زمران داد  گیرند و هم وایعی یرار می

برداری زیرادی مرورد    کنند. در این روش تجهیاات داده می

نیاز است که این موضوع هاینه انجام آزمرایش را افراایش   

دهد. یکی از مشکالت این روش، تأثیر شرایط محیطری   می

 مشرکل  را بررداری باشد کره کرار داده   بر نتایج آزمایش می

.نماید می

ترر از   عراد کوچرک  روش دیگر، استفاده از موتورهرایی برا اب  

موتور اصلی است. در این روش، مشخصات ترمودینرامیکی  

گاز ورودی به نازل زشامل دما و فشرار گراز(، بررای مردت     

تروان   ماند. در این زمران، مری   زمان محدودی ثابت بایی می

سرازی نمرود.    پایرا را شرلیه   - آزمایش جت برتوردی شرله 

. ضرمن  باشرد  هاینه استفاده از این روش بسریار زیراد مری   

امکانرات و   بر بودن به عالوه بر زماناینکه انجام هر آزمایش 

. داردمالح ات ایمنی تاصی نیاز 

سازی جت گرم پایا، اسرتفاده از گازهرایی    روش دیگر شلیه

کررردن آن گرراز بررا اسررتفاده از   غیررر از گرراز اصررلی و گرررم

باشد. شایان ذکرر اسرت کره یکری از      های مختلف می روش

در این زمینه هلیم است. دلیل استفاده از  گازهای پرکاربرد

چنرین ثابرت    ( و همγهلیم باال بودن ظرفیت گرمایی ویژه ز

 یهرا  سنج شلهاست. با توجه به اینکه یکی از  آن( Rگازی ز

در جت،  مو  صوتیسازی  زعالوه بر عدد ماخ( جهت شلیه

اصرلی و گراز مرورد آزمرایش      یکسان در گاز یسرعت صوت

1ز است 1 1 2 2 2γ R T γ R Tتوانرد   تر مری  (، هلیم در دمای کم

سرازی کنرد    حاصل از گازی مانند هوا را شرلیه  مو  صوتی

[. به این من رور گراز مرورد ن رر را معمروالً توسرط       4 -1]

کننرد. جهرت    کلوین گرم مری  599های الکتریکی تا  المنت

هررای  برراالتر از ایررن مقرردار از ملرردل گرمررایش تررا دماهررای

 سرامانه یرک نمونره از    2شرود. شرکل    حرارتی استفاده می

دهرد. برا ایرن روش بره      گرمایش به این طریف را نشان می

تروان دسرت یافرت.     کلروین مری   1999دماهای ترا حردود   

استفاده از این روش نیا مشکالتی را در پی دارد کره از آن  

 برر چنین هاینه فراوان و همجمله نیاز به تجهیاات کنترلی 

وجه به مصررف زیراد هلریم در    ت با آزمایش، هر انجام بودن

 روش ایرن  از کره  هرایی از جملره آزمایشرگاه  . هر اجرا است

 تحقیقات مرکا کنند، می استفاده جت صوتی بررسی جهت

 دمرای  برا  گرمری  جت تجهیاات این. باشد می ناسا صوتیّات

جهرت کنترررل   .نمایرد  مرری تولیرد  را کلروین  499 حرداکرر 

 مدار مختلف هاییسمت صوتیمشخصات ترمودینامیکی و 

 .باشد می پیشرفته بسیار کنترل اتاق به نیاز آزمایش،

 


 [.0] گرمایش گاز به کمک ملدل حرارتی سامانهیک نمونه از  2شکل 

 

 صروتی الذکر و بررسری   فرایند تولید جت گرم به روش فوق

باشرد. یکری از    بر روی آن، بسیار پرهاینره و پیچیرده مری   

ست که تود تجهیاات تولید جت نلاید ا دالیل این امر این

صرورت، بایرد صردای      این در غیر تولید نمایند. صوتینوفه 

مشخص و متمایا از جرت   صوتیاین تجهیاات، مشخصات 

مورد آزمایش داشته باشد تا بتروان از صردای جرت اصرلی     

مصرف هلیم نیرا در ایرن روش بسریار زیراد     ود. تفکیک نم

باشد. اصروالً تجهیااتری کره از احترراق جهرت افراایش        می

کننرد، یرک نوفره صروتی ناشری از       دمای جت استفاده می

[. کمرا  19کننرد ]  های کرم تولیرد مری    احتراق را در بسامد

های استفاده شرده در تجهیراات    اینکه زیاد بودن طول لوله

های هواصوتی، به دلیرل رشرد    بررسیرایج تولید جت برای 

هرای   الیه مرزی، باعث به وجود آمدن یک نوفره در بسرامد  

 [.11شود ] باال می
 

  آزمایشو تجهیزات روش انجام  .2-9

فیایک حاکم بر اموا  درون لولره شروک را نشران     3شکل 

شود در لولره   گونه که در این شکل دیده می دهد. همان می

لولره(، از هروا و در لولره محررک     فشرار   رانده زیسرمت کرم  

شود. برا   زیسمت پرفشار( از ترکیب هلیم و هوا استفاده می

توجه به اتتالف یابل توجه ظرفیرت گرمرایی ویرژه هروا و     

هلیم، مشخصرات ترمودینرامیکی لولره محررک در نسرلت      

ای یابل تن ریم   فشاری مختلف این دو گاز، در بازه گسترده

گم، یرک فرن انلسراطی بره     باشد. پس از انهردام دیرافرا   می
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ای و بره دنلرال آن    سمت یسمت پرفشار و یک مو  ضرربه 

کننرد.    سطح تماس به سمت یسمت کم فشار حرکرت مری  

شود. پس از  ای باعث افاایش دمای گاز می علور مو  ضربه

ای برتوردی به انتهای لوله شوک، یرک   برتورد مو  ضربه

 ای انعکاسری تشرکیل شرده و بره سرمت سرطح       مو  ضربه

جا که سررعت در پشرت مرو      کند. از آن تماس حرکت می

باشرد، بره    ( صفر می3در شکل  5ای انعکاسی زناحیه  ضربه

کنرد.   گاز با دما و فشرار زیراد عمرل مری     عنوان یک مخان

جهت درک بهتر فیایکی از حرکت اموا  درون لوله شوک، 

شود. ( استفاده میx-tزمان ز -از نمودار مکان
 


 .فیایک حاکم بر اموا  درون لوله شوک 9شکل 



 نشان زمان -مکان نمودار در را الذکرفرایند فوق 8شکل 

 .دهدمی



 -فیایک حاکم بر اموا  درون لوله شوک در نمودار مکان  4شکل 

 .زمان



ای انعکاسی  با توجه به شکل فوق پس از برتورد مو  ضربه

ای زدر  یک مو  ضربه 4و  5سطح تماس در مرز نواحی به 

ای از موارد فن انلسراطی( تشرکیل شرده و در نتیجره      پاره

یابد. ایرن بره آن معنری     تقلیل می 1t به 2t زمان آزمایش از

ای انعکاسری بره سرطح     است که پس از برتورد مو  ضربه

شرود و   تماس، موجی به سرمت ورودی نرازل منتشرر مری    

آمدن اغتشاش در فشار و دمای گراز ورودی  باعث به وجود 

شررود. یعنرری عمررالً زمررانی کرره مشخصررات   برره نررازل مرری

محردود   1t ترمودینامیکی گراز یکنواترت اسرت بره زمران     

بررداری   ترین زمران داده  شود. هدف ما دستیابی به بیش می

 -مممکن است. بنابراین نسلت فشار و نسلت ترکیرب هلری  

شود که فشار گاز در نواحی  ای در ن ر گرفته می گونه هوا به

ای ناشری از برترورد    یکسان شده و عمالً مو  ضربه 4و  5

ای انعکاسی و سطح تمراس بره یرک مرو  مراخ       مو  ضربه

 صروتی ضعیف تلدیل گردد زیعنی عمالً مقاومرت ظراهری   

ای یکسان شده و مرو  بردون    برای مو  ضربه 3و  2ناحیه 

سرلت فشرار و   کند(. این ن انعکاس از سطح تماس علور می

شررایط طراحری    نسلت ترکیب گاز در یسمت پرفشار لوله

کرارگیری روابرط    شرود. شررایط طراحری برا بره      نامیده مری 

 [.18-12آید ] دست می دینامیک گاز به

شرده و نرازل    ای انعکاسری سراتته   لوله مو  ضرربه  5شکل 

شده در انتهای آن جهت تولید جت با دمرای سرکون    نصب

 دهد. را نشان می 8/1کلوین و عدد ماخ  059
 

 
 زالف(

 
 زب(

  ؛ای الف( ابعاد و مشخصات هندسی لوله مو  ضربهز 5شکل 

 .شده به همراه نازل ب( تجهیاات ساتتهز

 

های مربوط به جت آزاد از شش عدد میکروفون  آزمایش رد

 اسرتفاده شرده   862ای بی یالگو 1جی.آر.اِی.اِس میدان آزاد


1 G.R.A.S 
2 BE46 
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 199 بسرامد با حرداکرر   صوتیاست که یابلیت ثلت اموا   

بررل را دارنررد. ایررن   دسرری 169 یکیلرروهرتا و تررراز صرروت 

برابر یطر تروجی نرازل زجهرت    12در فاصله    ها میکروفون

چنین محدودیت ابعراد   یرار گرفتن در دور دست جت و هم

جهرت   [15] تجربری مرجرع   پژوهشاتایک آزمایش مشابه 

 یررار  6های مختلف مطابف با شرکل   زاویه اعتلارسنجی( در

 88001 -آی اِن  برداری ها به کارت داده میکروفون. اند تهگرف

مجررا  هاار داده بر ثانیه برای هر  298برداری  داده بسامدبا 

برررداری دارای  انررد. ایررن کررارت داده متصررل شررده (کانررالز

هرای ثلرت    نوفره بیت بوده و  28 (رزولوشنپذیری ز تفکیک

 د.نباش در آن حدایل میداده 
 


 .ها در بررسی جت آزاد یرارگیری میکروفون   6شکل 

 

دو دارای درصد  نسلت فشار نازل و نسلت دمای سکون هر

چنررین  هسررتند. هررمدرصررد  5/9تررر از  یطعیررت کررم عرردم

هرا، سرطح    یطعیت در ضریب کالیلراسیون میکروفرون  عدم

 ±1ترتیرب   بهها  تروجی نازل و مکان یرارگیری میکروفون

 جردول  به توجه با. هستند متر ±91/9 و درصد ±1 ،درصد

و با توجره بره اینکره     دهاستفا مورد  میکروفون کالیلراسیون

سررت و کیلرروهرتا ا 89تررر از  مررورد بررسرری کررم  بسررامد

یطعیرت   پرذیرد، عردم   صورت میگیری در میدان آزاد  اندازه

 ±1ترر از  های مختلرف کرم   بسامددر  صوتیگیری  در اندازه

 . است بل دسی
 

 نتایج و بحث. 4

حاصل از میکروفون موجود در  یصوتمو   عالمت 1شکل 

 یصروت امروا   تررین   دهد. بیش درجه را نشان می 85زاویه 

[ و هردف از نشران   15شرود ]  جت در این زاویه دیرده مری  

صوتی در این زاویره، مشرخص کرردن محرل      عالمتدادن 


1 NI-4499 

ا و مورد استفاده جهت پای -حاصل از جت شله یصوتمو  

باشرد. در وایرع سره     با نتایج تجهیاات پایا می اعتلارسنجی

 2پدیده به وضوح در این نمودار یابل رؤیت است. در زمان 

مرو    عالمرت پس از آن ؛ ه مو  فشاری یوی اولیهثانی میلی

و  ثانیره  میلری  3لقره گردابره در زمران    حاصرل از ح  یصوت

ناشی از الیره برشری جرت     یصوتاموا  های  عالمت سپس

 1کره در پنجرره روی شرکل     شروند،  مشاهده میپایا  -شله

 [.14-16] مشخص شده است
 

 
درجه  85صوت حاصل از میکروفون موجود در زاویه  عالمت 7شکل 

 .در جت آزاد
 

پایرای   -نتایج، از یسمت شله اعتلارسنجیجهت مقایسه و 

برشری جرت اسرت،      ، که ناشری از الیره  یصوتمو   عالمت

 2اِل( پری  اِس زاُاِی کلری  یتراز صوت 4. شکل شود استفاده می

بررای  هرا   پایا را در محل یرارگیرری میکروفرون   -جت شله

دهرد.   نشران مری   کلوین 059و دمای سکون  8/1عدد ماخ 

 دست آمده است: ( به1از رابطه ز یتراز صوت

(                                      1ز
.

 20 rm s

ref

p
O ASPL  Log

p
 

که برای جت پایرا   تاننا های بررسیاین نتایج با  4در شکل 

آمرده،   دسرت  تجهیاات رایج به وسیله هو بدر همین شرایط 

دهنرده   مقایسه این دو نتیجه، نشران [. 15] اند مقایسه شده

طرور کره در شرکل     همران  توانی مناسب نترایج اسرت.   هم

درجره   85در زاویه  یترین انرژی صوت بیش مشخص است،

 به وجود آمده است.
 


 .کلی در زوایای مختلف یرارگیری میکروفون یتراز صوت  1شکل 


2 OASPL 
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حاصرل از   یصروت مرو   در این بخش برای مشخص کردن 

ن بار توسرط موروگرا    حلقه گردابه، از روشی که برای اولین

موروگرران ابترردا  .[11] شررده اسررتمعرفرری شررد، اسررتفاده 

 یصروت  عالمرت ای اولیره را از   ناشی از مرو  ضرربه   عالمت

شده، توسط ترابع   غربال یصوت عالمتحذف کرد. در ادامه، 

کرم   بسامدبه دو یسمت  سهمرتله  دابشیاموجک گسسته 

1a  1زیاد  بسامدوd  حاصرل از   یصروت مرو   . شرد تفکیک

 عالمت     شود اگر  دیده می 1dحلقه گردابه در یسمت 

 اسرت کره   تلردیل موجرک گسسرته آن      باشرد،   یصوت

 شود. ( تعریف می2صورت معادله ز به

(                      2ز  ( )  

 

 

 
  

 


1 *

p

t b
W a b p t ψ dt

aa
 

جابجرایی زمرانی اسرت. برازه      b مقیراس و  aدر رابطه فوق 

 1شرده در جردول    تجایره  هرای  عالمتیک از  ی هربسامد

 .اند نشان داده شده
 

 .شده های تجایه عالمتی هریک از بسامدبازه  8جدول 

 شده غربال عالمتنام بازه  ی زکیلوهرتا(بسامدبازه 

 3a 5/12تا  9

 3d 25تا  5/12

 2d 59تا  25

 1d 199تا  59

 

های صروتی در زوایرای مختلرف در فاصرله       در ادامه عالمت

D12   تفاده از ایررن روشسررا ابررازل نسرلت برره تروجرری نر 

 .اند شدهبررسی 

 را  عالمت زیاد بسامدکم و  بسامد، یسمت عالمت 0شکل 



 زالف(


(بز


( ز

 .1a  ) 1dب(  عالمتالف(  D12درجه در  15جت آزاد گذرا در زاویه  یصوت عالمت 3شکل 
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درجره،   15در زاویره   دهرد.  درجه نشان می 15برای زاویه 

شود. پرس از   دیده می یای اولیه در عالمت صوت مو  ضربه

 در یسرمت  شرود.  گردابه دیده می آن هیدرودینامیک حلقه

1d ز
/ /

m s  0 7 1 5t ms ،)5/1 ناشی  یصوتمو   ثانیه، میلی

بعردی دیرده    هرای  گردابهچنین  از حلقه گردابه اولیه و هم

بره صرورت    یدر این یسمت چندین رویداد صوت شوند. می

کره مطرابف تحقیقرات موروگران      شروند  متناوب دیرده مری  

 ،11] باشند های اولیه و ثانویه می گردابهمربوط به پیدایش 

هرا در زوایرای    ایرن گردابره   یمقایسه دامنه صوت [.10-29

حاصرل از جرت    یصروت مرو   مختلف و در ادامه مقایسه با 

جرت   این یای را درباره منلع صوت آزاد پایا، اطالعات ارزنده

حاصل از حلقره گردابره و    یصوتمو   گذارد. در اتتیار می

میکروفرون  اولیه در زوایای یرارگیری مختلف ای  مو  ضربه

 ارائره  11 و 19 هرای  شرکل  در ترتیرب  بره  (6 شکل مطابفز

 .اند شده


حاصل از گردابه اولیه در زوایای مختلف جت  یصوتمو   81شکل 

 .آزاد در دوردست جت
 

شرود،   ترتیب دیرده مری   به 11و  19طور که در شکل  همان

 85حاصل از حلقه گردابره در زاویره    یصوتمو  ترین  بیش

ای اولیره در   ترین یردرت صروتی مرو  ضرربه     درجه و بیش

هرای   شرود کره برا نترایج بررسری      درجه دیده می 15یه وزا

 [.21، 6] پیشین بر روی جت گذرا هماهنگی دارند

 
جت آزاد در ای اولیه در زوایای مختلف  یدرت مو  ضربه 88شکل 

 دوردست جت.
 

 گیری نتیجه. 5

حاصل  یصوتمو  های مؤثر در  در مقاله حاضر، ابتدا پدیده

و تجهیاات رایج جهرت   شد توضیح دادهاز جت گذرا و پایا 

 چنرین  گردیرد. هرم   ها معرفری  یک از این پدیده بررسی هر

یک از این تجهیاات ذکر شرد. در ادامره،    ماایا و معایب هر

ای انعکاسری بره عنروان ابراار نروین انجرام        ضربهلوله مو  

پایررا   -شررلهتجربرری بررر روی جررت گررذرا و  هررای آزمررایش

 فیایرک  بررسری  از پرس . شرد  معرفری  (زمان هم صورت بهز

د آن، نترایج  عملکرر  روش و انعکاسی ای ضربه لوله بر حاکم

جت در دمای سرکون   یصوتمو  بررسی تجربی از حاصل 

استفاده از این وسریله ارائره    با 8/1کلوین و عدد ماخ  059

نترایج حاصرل از    سرایر  برا  حاضر اعتلارسنجی نتایج شدند.

در شررایط مشرابه،    یصروت امروا   تجهیاات رایرج بررسری   

ای انعکاسی در  دهنده عملکرد مناسب لوله مو  ضربه نشان

دمرا براال جهرت بررسری تجربری       اَبآرآواییسازی جت  شلیه

در مقاله حاضر نشان داده شد کره   د.باش جت می هواصوتی

سرازی   با توجه به یابلیت شلیه ای انعکاسی، لوله مو  ضربه

پایا و یابلیت  - چنین جت شله کار جت و هم لح ه شروع به

حاصرل از   یصروت مرو   های تأثیرگذار در  سنج شلهکنترل 

عنروان ابرااری    تواند بره  جت زدمای سکون و عدد ماخ(، می

مرورد  دما باال حاصل از جت  یصوت  موتوانمند در بررسی 

 استفاده یرار گیرد.
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Abstract  

Studies on jet noise are usually conducted on "transient" and "steady" jets. Transient jet refers to the 

staring processes on jet formation (e.g. initial shock wave and starting vortex ring). The quasi-steady 

jet forms after these transient phenomena. In the present study, the common facilities for studing the 

noise sources in the transient and steady jet are reviewed. In the next step design of a reflected shock 

tube is presented. This facility makes it possible to study the noise sources in both transient and steady 

jets. The results of experimental aeroacoustic studies on a hot supersonic jet with the facility are 

presented an analyzed for the next step. The Mach number of the generated jet is 1.4 with a total 

temperature of 950 K. Comparison of the results of the designed reflected shock tube with those of 

common facilities shows the advantages of reflected shock tube for experimental aeroacoustic studies 

on transient and steady hot jets. 
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