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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران

Aero2015P771  1393اسفند 14تا  12تهران،سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره، 

  موتور سوخت جامد یداخل کیبالست بعدي یک لیتحل

  نیگر يبعدسه يبا فرض پسرو

  2سیدمهدي میرساجدي،1امین عبدالهی

  تهران ،دانشگاه شهید بهشتی -2و1

  

  چکیده 

بعدي بالستیک داخلی موتور سوخت جامد  سازي یک شبیهقیتحق نیادر 

واگرا -میدان حل شامل محفظه احتراق و نازل همگرا. انجام شده است

بعدي اویلر به عنوان معادالت  است که در آن معادالت گذرا و شبه یک

روش حل معادالت بر مبناي حجم معیار بوده . اند حاکم در نظر گرفته شده

 AUSMي عبوري بر مبناي روش باالدست و گسسته سازي شارها

و سطح  سطح پورتشامل نیرمهم گمشخصه دو . صورت گرفته است

که با استفاده از روش سطوح گرین یسه بعد يکد پسرو کیسوزش از 

دو کد به  نیارتباط ا ي قهیطر. آید به دست میاست،  افتهیتراز توسعه  هم

و  روي اجرا شده پسابتدا کد معنا که  نیه اباشد ب مینیآفالصورت 

مورد  یداخل کیکد بالست يبه عنوان ورود آن در قالب دو ماتریس ویخروج

مهم در  دهیپد کییشیاز آنجا که سوزش فرسا.ردیگ یاستفاده قرار م

آن با استفاده ریتأث ،دیآ یموتور سوخت جامد به حساب م یداخل کیبالست

در انتها به .شده است اعمالدر محاسبه نرخ سوزشمناسب مدل یک از 

مرجع  نیموجود در چند جیبه دست آمده با نتا جینتا ،یمنظور اعتبار سنج

  .شده است سهیمقا

روش -معادالت اویلر - بعديبالستیک داخلی یک:واژه هاي کلیدي

AUSM - سطوح همتراز - پسروي سه بعدي گرین -سوزش فرسایشی  

  

  مقدمه 

 اریعملکرد آن گام بس يساز هیسوخت جامد شب يموتورها یدر طراح

. شود یم ها نهیو هز یکه موجب کاهش زمان طراح شودمحسوب می یمهم

 نیدر ح یمهندس لیمسا زیدر آنال يعدد االتیس کیمکان يامروزه کدها

نه تنها  وستهیبه صورت پیتجار يکدها. دارند ینقش اساس یپروسه طراح

استفاده  زین یلتدو يها شگاهیو در آزما یدر صنعت بلکه به صورت آکادم

که امروز وجود  يعدد االتیس کیعلم مکان ،یبرخ دگاهیاز د. شوند یم

آن  ي توسعه يبرا يازیکه ن یمعن نیاست، بد دهیدارد به بلوغ کامل رس

 ي در پردازنده و حافظه افزونروز  شرفتیبا وجود پ دگاهید نیا. وجود ندارد

محاسبات با در نظر  انجامکه امروزه  يا شود، به گونه یم تیتقو وترهایکامپ

  . خواهد بود ریامکان پذ انیجر یکیزیکامل ف طیگرفتن هندسه کامل و شرا

موتور سوخت جامد صورت گرفته  یداخل کیبالست نهیکه در زم یقاتیتحق

از . قرار دارند يو عدد یتجرب یمتنوع است که در دو بخش کل اریبس

درون موتور،  انیجر يها به پارامتر یابیدست يروشها نیتر مطمئن

صورت  يو پرواز یکیاست که به دو صورت استات یتجرب يها تست

گذشته از صرف  یتجرب شاتیکامالً مشخص است که انجام آزما.ردیپذ یم

دادند که  حیمحققان ترج لیدل نیبه هم. باشند یبر و گران م هنیزمان، هز

.به دست آورند يعدد يها يساز هیشب قیاطالعات خود را از طر

  

، 09141885587ارشد مهندسی هوا فضا دانشگاه شهید بهشتی ، دانشجوي کارشناسی -1

amin.abdollahi68@gmail.com  
  استاد یار مهندسی هوا فضا -2

به  نهیصرف هز ،یتجرب ينسبت به تستها يعدد يها روش يتهایاز مز

عملکرد  توان یم يعدد يساز هیبا شبنیبر ا وهعال. باشد یمراتب کمتر م

که  ییپارامترها نیو همچن ازیمورد ن يپارامترها یتمام ریموتور را تحت تأث

الزم به ذکر . نمود یبررس ست،ین ریامکان پذ یتجرب ياعمال آنها در تستها

بسته به روش  ند،یآ یبه دست م يکه به صورت عدد ییها است دقت جواب

 یتجرب جیبا نتا دیمختلف باشد و با اندتو یبه کار رفته، م اتیو فرض یانتخاب

توان به این زمینه می از جمله تحقیقات صورت گرفته در. شوند سهیمقا

شبه  لیتحل کیآنها. اشاره کرد 1987در سال  نویوکانستانت بیگاتلمطالعات

سوخت جامد انجام دادند و  يموتورها یداخل کیبالست نهیدر زم داریپا

 نیبا گر يموتورها یداخل کیموشک را بر بالست یاثرات شتاب چرخش

اثر  1991وم در سال بوالندس ستریه]. 1[کردند یبررسیا استوانه

را بر  ها یها و پارگ مانند ترك یکیبالست رمعمولینامتعارف و غ يندهایفرآ

 کسیتریگر. ]2[قرار دادند یسوخت جامد مورد بررس يعملکرد موتورها

 يعوامل گوناگون بر رو ریتأث نهیاست که در زم یاز جمله کسان زین

و  یشیسوزش فرسا ،یو دوران یعرض ،یطول يشتابها رینظ یداخل کیبالست

به  1992ابتدا در سال  يو. انجام داده است یقاتیتحق ،يدو فاز انیجر

 کیبالست يرو یاثرات شتاب طول يدمطالعه عد کیدر  بیهمراه گاتل

در سال  يو نینچهم]. 3[کرد یموتور سوخت جامد را بررس یداخل

سوخت جامد  ياحتراق در موتورها يداریو ناپا يا ، ارتعاشات سازه1998

با استفاده از  کسیتریگر]. 4[قرار داد یرا مورد بررس يا استوانه نیبا گر

را درون محفظه احتراق  لریر اویو تراکم پذ يبعد کیمعادالت  حیروش صر

به  توان یم نیهمچن یداخل کیبالست نهیدر زم. حل کرده استو نازل 

و با حل  حیبا استفاده از روش صر زیاو ن. اشاره کرد نازتپیت يگزارشها

 کیدرون محفظه احتراق، با اعمال  لریاو ریو تراکم پذ يبعد کیمعادالت 

زمان درون محفظه احتراق -فشار  یمنحن یپالس در فشار، به بررس

 يساز نهیبه نهیبروکس در زم يرابطه گزارشها نیدر هم]. 5[پرداخته است

 ریمتغ 6با در نظر گرفتن  يبه گفته و]. 6[ستاره ارائه شده است يها نیگر

 لیبه دل یول. ستاره را مشخص کرد نیشکل گر توان یمستقل، م

به منظور  د،یآ یم جودپارامترها به و نیا بیکه از ترک ییها تیمحدود

 کینیبنابرا. استفاده کرد يپارامتر لیاز تحل دیبا نه،یطرح به کیداشتن 

طرح  کی،يدیکل رینمود که با گرفتن چند متغ هیته يوتریبرنامه کامپ

 يدو فاز انیبه همراه جر يچند بعد لیدر مورد تحل. به دست آورد نهیبه

]. 7[اشاره کرد نیز باندرکاك جیبه نتا توان یسوخت جامد، م يدر موتورها

ارائه کرده  یشیسوزش فرسا يرامدل ب کی 2004مک دونالد در سال 

 يها موتور سوخت جامد را با استفاده از روش یداخل کیاست و بالست

  ].8[کرده است يساز هیشب يبعد کیدر حالت  يعدد

صورت  نهیزم نیدر ا يمتعدد قاتیتحق زیداخل کشور ندر نیعالوه بر ا

در ] 10و9[ و همکارانیساجدریم قاتیبه تحق توان یگرفته است که م

در سال ] 11[ يساجدریمرضاییان و قاتیو تحق 1378و  1377هاي  سال

  .اشاره نمود 1388

 خاص که عمدتاً نیگر کییبرا معموالً قاتیتحق نیهمانگونه که اشاره شد ا

و همکاراندر سال  لکوکسیو. هستند انجام شده است يا استوانه
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با برقراري  عملکرد موتور ینیبشیدر آن پ کهنمودند ارائه  یروش2007

میسر نیگر يبعدسه يو پسرو یداخل کیدو کد بالستارتباط میان 

با توجه به مفهوم تابع  نیگریفرض پسرو قیتحق نیدر ا]. 12[گردید

 کویانرو  نتویاسیگ يد زویپروفسور مااور. حداقل فاصله انجام گرفته است

 يمربوط به ساده ساز اتیسال بعد با کمتر کردن فرض کیزین ینیکاوال

 کیحاکم در معادالت سوخت جامد و با استفاده از کد بالست لریمعادالت او

  ].13[به دست آوردند يبهتر جینتا SPINBALLموسوم به  یداخل

بدنبال تحقیق صورت گرفته توسط عبدالهی و میرساجدي که در آن 

بعدي گرین  روي سهلی بر مبناي پسسازي صفربعدي بالستیک داخ شبیه

بالستیک داخلی موتور سوخت ،در تحقیق حاضر، ]14[صورت گرفته بود

ارتباط آفالین با با و بعدي اویلر  یکشبهاز طریق حل معادالت گذرا و  جامد

روش سطوح بر مبناي که توسط نویسندگان و -گرین يبعدسه يروپسکد 

سوزش  ،عالوه بر این.اند گشته مرتبط-،]15[استنوشته شده تراز  هم

با تاثیر گذار بر بالستیک داخلی و  لبه عنوان یکی از عوامفرسایشی نیز 

با و بدین ترتیب . در نظر گرفته شده است ،استفاده از یک مدل مناسب

توان بالستیک داخلی موتور  می ،در این تحقیق متد ارائه شدهاستفاده از 

  . اي را مورد بررسی قرار داد گرین پیچیدهنوع سوخت جامد براي هر 

  

  نرخ سوزش

استفاده  داریمحاسبه نرخ سوزش شبه پا يکه به صورت گسترده برا یمدل

به  یمدل تجرب کیمدل  نیاست ا APNکیمدل معروف و کالس گرددیم

 انیب یاز فشار محل یو در آن نرخ سوزش به صورت تابع دیآیحساب م

  :باشدیم ریو رابطه آن به صورت ز گرددیم

)1(  �̇ = �. ��

به دست  یهستند که به صورت تجرب ییها ثابت nو  aرابطه  نیدر ا

  .از فشارها ثابت هستند یعیوس يدامنه يدو ثابت برا نیا معموالً. ندیآیم

  

  سوزش فرسایشی

 انیکه در آنها سرعت جر يسوخت جامد يها در موشک یشیسوزش فرسا

 ریو تأث شودیمحسوب م یمهم اریباالست اثر بس يگاز از کانال عبور

در برخی . و عملکرد موتور خواهد داشت یداخل کیبالست يبر رویادي ز

مراجع بیان شده است در صورتیکه نسبت سطح پورت به گلوگاه کمتر از 

را  یشیدر واقع سوزش فرسا]. 16[گردد  باشد، این پدیده مهم می 5/2

کرد که به خصوص در  فیتعر دارینرخ سوزش شبه پا شیافزا توانیم

عملکرد موتور خواهد  يرو ییباال ریشروع به کار موتور تاث ییابتدا يزمانها

آمده از احتراق  دیپد يعملکرد موتور گازها ییدر لحظات ابتدا. داشت

گاز که در  ياز کانال عبور باشندیم ییباال یجرم یدب يسوخت که دارا

 حکوچک بودن سط لیو به دل گذرندیاست م یکیبار يات مجرالحظ نیا

به . ابدی یم یقابل توجه شیسرعت گازها افزا ان،یجر يمقطع کانال عبور

 افتیخواهد  شیافزا زین ییجاانتقال حرارت جابهسرعت، نرخ شیافزا لیدل

موضوع باعث  نیو هم شودیبه سطح سوخت منتقل م يشتریو حرارت ب

موتور و نازل سرعت  يشدن به انتها کیبا نزد. شودینرخ سوزش م شیافزا

نسبت به قسمت  هیناح نیدر ا یشیو اثر سوزش فرسا ابدییم شیگازها افزا

گرفت که در  جهینت توانیمطالب گفته شده م زا. شودیم شتریسر موتور ب

مورد اول . کنندیم فایا يدیدو عامل نقش کل یشیارتباط با سوزش فرسا

نسبت  نیکه هرچقدر ا يموتور است به طور) L/D(نسبت طول به قطر 

و در  ابدی یم شیمشخص افزا یاز مقطع يعبور یباشد شار جرم ادیز

 شیاست که باعث افزا یعامل نیو ا افتیخواهد  شیسرعت گاز افزا جهینت

سطح  نیهرچه ا. مورد دوم سطح پورت است. شودیم یشیسوزش فرسا

کمتر ) باشندیم ییسرعت باال يموتور که گازها دارا يبه خصوص در انتها(

 یشیسوزش فرسا جهیکمتر خواهد شد و در نت یکیدرولیباشد قطر ه

که در ادامه ارائه خواهد شد به  ین نکته در روابطیا .افتیخواهد  شیافزا

هاي گوناگونی براي نرخ سوزش در مراجع مختلف مدل. شود دیده مییخوب

استفاده ] 3[در این تحقیق از روابط موجود در مرجع .فرسایشی وجود دارد

  .اندبیان شده 4تا  2بط وارشده است که در 
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  بالستیک داخلی یک بعدي

وخت جامد معموًال از بالستیک داخلی موتور موشک س سازي بمنظور مدل

هر  يساز هیشب يبرا. شودبعدي استفاده میي و یا یکبعدصفر هاي مدل

 يبعدکیکه معادالت به صورت نیاز است موتورسوخت جامد  قتریچه دق

که کل  يبعدمدل بر خالف حالت صفر نیدر واقع در ا. در نظر گرفته شوند

 انیکنترل فرض شده و از سرعت و جر محج کیمحفظه احتراق تنها 

است که  نیفرض بر ا شود،یمحفظه صرف نظر م نیداخل ا يگازها

از  یتابع) t(زمان  تیعالوه بر تابع) p(مانند فشار  انیجر اتیخصوص

 گریآنها در دو بعد د راتیو البته از تغهستند زین) x(يمحور يفاصله

در موتور سوخت جامد  ها دهیپد نیاز مهمتر یکی.شودیصرف نظر م

به  یول. ستیقابل اعمال ن ياست که در مدل صفر بعد یشیسوزش فرسا

که  ییدر موتورها رو نیاز ا. شودیاعمال م يبعد کییساز هیدر شب یراحت

 یقابل قبول جینتا يصفر بعد لیدر آنها مهم است تحل یشیسوزش فرسا

  . است يضرور يبعد یکاستفاده از مدل و ت نخواهد داش

دست به  توانیم یمختلف يها ها را از روش شاره کینامیحاکم بر د نیقوان

در  الیس یکیزیکامل رفتار ف انیقادر به ب از آنجا که معادالت بقا .آورد

در .گردند یبه عنوان معادالت حاکم معرف توانندیم باشندیم انیجر دانیم

 شودیاستوکس م ریمنجر به معادالت ناو بقا نیها اعمال قوان شاره کینامید

 لیتبد لریلزجت به معادالت او يها و حذف ترم يبا ساده ساز که

نسبت به  يبهتر اریرفتار بس يعدد يها در حل لریمعادالت او. گردندیم

 جیدارند نتا یکه لزجت کم یاالتیاستوکس داشته و درس ریمعادالت ناو

در موتور  یمورد بررس الیچون س. دهندیاز خود نشان م یلقابل قبو

است لذا فرض  نییپا يگاز االتیو لزجت س باشدیم يسوخت جامد گاز

داخل موتور  انیجر دانیم يساز هیشب يبرا لریاستفاده از معادالت او

  .خواهد بود یسوخت جامد فرض مناسب

 يا پارهاز نوع معادالت ) 5رابطه(بعد  کیدر  لریمعادالت او

حل  چیه یکه در حالت کل باشندیم یخط ریغهایپربولیک یلیفرانسید

و هندسه  طیتنها در موارد خاص و در شرا. آنها وجود ندارد يبرا یلیتحل

و  یآنها وجود داردکه ارزش علم يبرا یلیتحل يجوابها يسر کی،ژهیو

حل  یاضیمسائل ر نینچنیا یتنها راه بررس نرویاز ا. ندارند یواقع یمهندس

  .باشدیآنها م يعدد
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ولی در موتور  دهدرا نشان میفرم کلی و همگن معادالت اویلر ) 5(رابطه

سوخت جامد به دلیل سوزش سوخت تولید جرم نیز وجود دارد لذا 

شود که از نوع معادالت غیر  نوشته می) 6(معادالت حاکم به صورت رابطه 

به ترتیب عبارات تولید جرم، شتاب و  ��و ��،��همگن بوده و در آن 

  .دنباش انرژي می
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در نظر  ریکل بر واحد جرم بوده و به صورت ز ي، انرژeمعادالت  نیدر ا

  .شودیگرفته م
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�
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+
1

2
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  .دنیآیبه دست م ریاز روابط ز زیها ن چشمه ریمقاد

  

)8(  �� = �����

)9(  �� = 0

)10(  
�� = �����(ℎ� +

1

2
��

�)

شود و به سرعت نفوذ جریان داخل میدان نامیده می ��) 10(در رابطه 

  .محاسبه استطریق زیر قابل 
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  حل عددي معادالت روش

  .در نظر گرفت 12رابطه به صورت  توانیرا م اویلر فرم گسسته معادالت
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معلوم باشد، مقادیر بـردار  i-1/2و  i+1/2در این رابطه اگر شار روي سطوح 

U 40تـالش محققـین از حـدود    . در گام زمانی بعدي مشخص خواهد شد 

هاي  ي صحیح شار روي وجوه است و روش سال پیش تاکنون براي محاسبه

 تحقیقـات بیشـتر بـراي   ي جدید  دورهدر . مختلفی براي آن ارائه شده است

بـوده  تجزیـه شـارها    هاي باالدست مبتنی بر اسـتفاده از  ي الگوریتم توسعه

هـاي باالدسـت از نـوع تجزیـه      ترکیـب دقـت الگـوریتم    آن که هـدف  است

هـاي قـوي میـدان     اختالف شارها و توانایی الگوریتم در گرفتن ناپیوسـتگی 

. باشـد  هاي انبسـاطی و شـوکها بـه شـکل مطلـوب مـی       جریان همچون فن

در ایـن   .اند با توجه به این ایده خلق و توسعه داده شده AUSMهاي  روش

جایی و فشاري تبدیل  ها شار بر روي وجه هر سلول به دو قسمت جابه روش

جایی از تقریب باالدست در جریـان و بـراي    شود و براي محاسبات جابه می

قسمت فشاري نیز از تخمـین باالدسـت همـراه بـا مالحظـات اکوسـتیکی       

و بـا  جهت جریان، با استفاده از عالمت عدد مـاخ  . ]17[استفاده شده است

الگـوریتم پایـه   . شـود  توجه به مقادیر ماخ در طرفین هر وجـه تعیـین مـی   

AUSM      ،به علت قابلیت تبادل اطالعـات خـواص جریـان از طـرفین وجـه

  :شوددر این روش بردار شار به صورت زیر نوشته می .روش دقیقی است
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هستند که با  ياسکالر يترمها انگریدر واقع در رابطه باال براکت اول نما

نیز به صورت یشار فشار راتییتغ گرید يو از سو شوندیجا مجابه uسرعت 

.شوند یتعیین میکیاکوست باالدست و با توجه به مالحظات
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ي اطالعات نامید که بصورت تابع وزنی  توان ماخ انتقال دهنده را می

گردد که روابط  از مجموع اعداد ماخ چپ و راست وجه سلول محاسبه می

  :مورد نیاز جهت محاسبه آن به صورت زیر ارئه گردیده است
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.شودیعمل م ریز بیبه ترت زین يشار فشار يمحاسبه يبرا
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  الگوریتم حل

بر اساس آن  تحقیقنیکه در ا دانیحل م تمیبخش به ارائه الگور نیا در

استفاده شده را به  تمیالگور توانیم .شود پرداخته میعمل شده است، 

  :کرد انیب ریز يها صورت گام

 طیخواندن اطالعات مربوط به مشخصات موتور و سوخت، شرا :گام اول

هاي مکانی در داخل  گام(یمکان يها گام ،یکار موتور، گام زمان ییابتدا

هندسه  و مشخصات مربوط به) توانند متفاوت باشند محفظه و نازل می

  .نیموتور و گر

از  وبه دست آمده است  نیگر يکه از کد پسرو یخواندن جدول :گام دوم

مساحت سوزش و مساحت سطح پورت بر حسب  يها سیآن ماتر قیطر

  .شودیم لیوب سوخته شده تشک

حل شبکه  دانیاطالعات خوانده شده در گام اول م قیاز طر :گام سوم

  .گرددیم يبند

  .شوندیم یمقدار ده هیاول ریبا مقاد دانینقاط م هیکل :گام چهارم

نرخ سوزش محاسبه  يمقدار برا نیاول ریمقاد نیا قیاز طر :گام پنجم

مقدار وب سوخته شده به دست  یو با توجه به مقدار گام زمان. شودیم

  .دیآیم

سطح سوزش و  ریبا توجه به مقدار وب سوخت شده مقاد :گام ششم

  .گرددیم یابیانیشده در گام دوم م لیتشک يسهایسطح پورت از ماتر

معادالت  يحل عدد قیاز طر دانینقاط داخل م هیاول ریمقاد :گام هفتم

.شوندیم یها به روزرسان وجوه و چشمه يشار رو ریمقاد یو فراخوان لریاو

 یبه روزرسان ينقاط مرز ریمقاد ،يمرز طیبا اعمال شرا :هشتمگام 

  .شوندیم

برنامه که اتمام سوخت و افت  انیدر صورت ارضا شدن شرط پا :گام نهم

 يساز رهیمربوطه ذخ يها لیفشار است برنامه تمام شده و اطالعات در فا

شده  یبه روزرسان ریصورت برنامه از گام پنجم با مقاد نیا ریدر غ. شوندیم

  .شودیتکرار م

  

  نتایج

بعدي موتور بالستیک داخلی یک،تحلیل مقاله نیشد در ا انیهمانگونه که ب

بعدي سازي سه نتایج شبیهاستفاده از ي موشک سوخت جامد به وسیله

به دست آمدن کد  تحقیقویژگی بارز این . پسروي گرین انجام شده است

هاي مختلف موشک سوخت جامد با گرینسازي عملکرد جامعی براي شبیه

در واقع در این روش شکل گرین محدودیتی براي کد بالستیک . باشدمی

به دلیل وجود محدودیت در به دست آوردن . کندداخلی ایجاد نمی

حاصل اطالعات مربوط به هندسه گرین و مشخصات ترمو فیزیکی گازهاي 

و موتور موجود در مراجع امکان مقایسه نتایج تنها با د ،آناز احتراق 

موتور اول، . مختلف که مشخصات آنها در دسترس بوده است ایجاد شد

. بررسی شده است] 4[اي است که در مرجع موتور درون سوز استوانه

شایان ذکر است که واحد .آورده شده است 1مشخصات این موتور در جدول

نتایج بدست مبحث استقالل شبکه در  بوده وSIتمامی متغیرها بر حسب 

آن مجدد در این بخش از ذکر که انجام شده است آمده از تحلیل پسروي 

  . شود خودداري می
  

  اطالعات هندسی و ترمو فیزیکی موتور اول-1جدول 

���

�

در بخش ابتدایی موتور را بدون سوزش زمان -نمودار فشارمقایسه 1شکل

مقایسه صورت گرفته بر اساس نوع پسروي گرین .دهدنشان میفرسایشی 

مشاهده . باشد بصورت تحلیلی و در دیگري عددي می یاست که در یک

با توجه به و تنها  آنها وجود دارد نیب یخوب اریتطابق بسشود که  می

سوزش در نظر گرفته  یانیشرط پا يسطوح هم تراز برا روشکه در  يودیق

ر شکل د.خوردیبه چشم م در قسمت انتهایی آن اختالف يمقدار شود،یم

پسروي گرین بدون در  3شکل  و در راستاي طولی موتور نیز توزیع فشار2

هاي  مقایسه میان منحنی. دهد نظر گرفتن سوزش فرسایشی را نشان می

ارائه شده است که  4زمان با فرض سوزش فرسایشی نیز در شکل –فشار

. نشان دهنده تطابق مناسب میان روش ارائه شده با مرجع مورد نظر است

-که در موتورهاي درون توان گفتدست آمده می به عنوان تحلیل نتایج به

سوز به موازات سوزش سوخت و پسروي آن، سطح سوزش زیاد شده و 

در لحظات اولیه شروع کار موتور و در کسري از ثانیه، به . رودفشار باال می

دلیل انباشته شدن گازهاي محترق درون سوخت وعدم حرکت جریان، 

از گشته و  دبی بعد از اینکه حرکت جریان آغ. رودفشار به شدت باال می

̇�(بعد شدهجرمی بی
����

���
در گلوگاه با میزان تولید جرم درون محفظه ) 

علت افزایش فشار  عدر واق. یابدیکسان شد، شیب افزایش فشار کاهش می

اضافه جرمی است که  ،بعد از آن با وجود ثابت ماندن قدرت گذردهی نازل

توان پی  میجه به نمودار با تو. گرددبه دلیل سوزش سوخت وارد میدان می

شود که دلیل آن را برد که شیب افزایش فشار با گذشت زمان بیشتر می

این افزایش فشار تا جایی .توان افزایش شیب سطح سوزش دانستنیز می

از این به بعد . کند که سوخت در اولین نقطه به اتمام برسدادامه پیدا می

گردند، به دلیل کاهش یدان میبا وجود اینکه هنوز گازهاي محترق وارد م

ر آن یگنکته قابل توجه د. یابدآنها نسبت به قبل، منحنی فشار کاهش می

فشار سر موتور بیشتر  گرفته نشود است که اگر سوزش فرسایشی در نظر 

و در )  شودبه وضوح دیده می 2این نکته در شکل(از سایر نقاط است 

 افتدتر اتفاق میاین ناحیه سریعنتیجه طبق رابطه نرخ سوزش، سوزش در 

در حالی که در واقعیت با .شودو سوخت در سر موتور زودتر تمام می

سرعت گرفتن گازها به سمت نازل سرعت سوزش در این ناحیه بیشتر 

تر شدن گاز تولیدي در این ناحیه فشار در انتهاي شده و به دلیل بیش

است که این پدیده را  سوزش فرسایشی مدلی .تر خواهد بودموتور بیش

شود تأثیر مالحظه می 4همانگونه که در شکل  .کندبینی میبخوبی پیش

هاي اولیه سوزش سوزش فرسایشی، افزایش قابل توجه فشار در زمان

سوخت و در نهایت کاهش مقدار ماکزیمم فشار نسبت به حالت بدون 

فشار در  نیز به ترتیب توزیع 6و  5هاي شکل .باشدسوزش فرسایشی می

-تورو پسروي گرین با در نظر گرفتن سوزش فرسایشی را نشان میطول مو

شود که سوخت در قسمت انتهایی مالحظه می 6با توجه به شکل. دهند

  .شودزودتر تمام می

آمده  NAWN N.13مشخصات هندسی گرین  7و شکل  2در جدول 

  .است

NAWC N.13اطالعات هندسی گرین -2جدول 

  نقطه  )mm(موقعیت سطح مقطع از سر موتور  )mm(شعاع سطح مقطع

96/60  4/152  (a)

1/38  4/152  (b)

1/38  489/809  (c)

5582/46  392/850  (d)
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  )بدون سوزش فرسایشی(فشار در طول موتورتغییرات 

  )بدون سوزش فرسایشی(پسروي گرین -3شکل

  با سوزش فرسایشی سر موتور نمودار فشار زمان- 

  

  تغییرات فشار در طول موتور با سوزش فرسایشی-

  

T im e ( s )

p
re

s
s
u

re
(b

a
r)

0 .5 1 1 .5
0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

1 4 0

p re s e n t
R e f. [4 ]

L e n g th o f M o to r ( m )
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1 0 0

1 2 0

1 4 0

اطالعات هندسی این گرین و ضرایب مربوط به رابطه 

طبق اطالعات موجود در این مرجع چگالی پیشران  

براي آن در فشار  سوزش نرخهمچنین . فرض شده است

cm/s  541/0 وان فشار در و تگیري شده  اندازه

  .استگزارش شده 

  

NAWC N.13اطالعات مربوط به جنس پیشران 

  درصد جرمی
83  

9/11  

5  

1/0  

در این شکل نتایج . باشدمربوط به نتایج عملکرد این موتور می

 دشچناچه پیشبینی می. حاصل از سوزش فرسایشی و بدون آن آمده است

به دلیل باز شدن سطح مقطع در انتهاي موتور و کاهش سرعت در نتیجه 

تور در این قسمت سوزش فرسایشی نباید تأثیر چندانی در عملکرد مو

نتایج . شودبه خوبی دیده می 8داشته باشد که این موضوع نیز در شکل 

موجود ] 13و12[جع اتجربی و حل عددي مربوط به این گرین نیز در مر

مقایسه بین نتایج به دست آمده با این مراجع و نتایج 

شود که نتایج بدست آمده از این  مشاهده می. تجربی صورت گرفته است

هاي  تري با داده ، تطابق مناسب13و  12در مقایسه با نتایج مراجع 

 سازي بالستیک داخلی موتور سوخت جامدبیهدر این تحقیق و بمنظور ش

از عوامل که شد  بیان. گردیدبعدي اویلر استفاده  یک

سطح تغییرات لذا .مؤثر در بالستیک داخلی موتور، شکل گرین است

، بعدي گرینروي سه پسکد  خروجیبا استفاده از 

از .و بدین ترتیب دو کد بصورت آفالین به هم مرتبط گردیدند

با شده و میان عوامل موثر بر بالستیک داخلی، سوزش فرسایشی انتخاب 

بدین .مشاهده شددر بالستیک داخلی تاثیر آن اعمال یک مدل مناسب، 

هر  بالستیک داخلییک بعدي ترتیب و با استفاده از کد ارائه شده، تحلیل 

  .گردد پذیر می امکان

  )بدون سوزش فرسایشی(سر موتور زمان-فشار

  

تغییرات  -2شکل 

شکل

- 4شکل

-5شکل
Time(s)

P
re

s
s
u

re
(b

a
r)

0 0.5 1 1.5

50

100

150

Ref.[9] (with analytical burning back)
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تخلیه

اطالعات هندسی این گرین و ضرایب مربوط به رابطه ] 13[در مرجع 

APN طبق اطالعات موجود در این مرجع چگالی پیشران  . وجود دارد

)kg/m3  (1700 فرض شده است

 cm/sمگاپاسکال برابر با 9/6

گزارش شده  APN 461/0قانون 

اطالعات مربوط به جنس پیشران  -3جدول 
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مربوط به نتایج عملکرد این موتور می 8شکل  

حاصل از سوزش فرسایشی و بدون آن آمده است

به دلیل باز شدن سطح مقطع در انتهاي موتور و کاهش سرعت در نتیجه 

در این قسمت سوزش فرسایشی نباید تأثیر چندانی در عملکرد مو ،آن

داشته باشد که این موضوع نیز در شکل 

تجربی و حل عددي مربوط به این گرین نیز در مر

مقایسه بین نتایج به دست آمده با این مراجع و نتایج  9در شکل . است

تجربی صورت گرفته است

در مقایسه با نتایج مراجع تحقیق 

. تجربی دارند

  

  گیرينتیجه

در این تحقیق و بمنظور ش

یک شبهاز معادالت گذرا و 

مؤثر در بالستیک داخلی موتور، شکل گرین استمهم و 

با استفاده از سوزش و سطح پورت 

و بدین ترتیب دو کد بصورت آفالین به هم مرتبط گردیدندفراهم گشته 

میان عوامل موثر بر بالستیک داخلی، سوزش فرسایشی انتخاب 

اعمال یک مدل مناسب، 

ترتیب و با استفاده از کد ارائه شده، تحلیل 
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