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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران

Aero2015P554  1393اسفند 14تا  12، سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهوارهتهران،

  

  

يا موشک دومرحله کیسرد  شیدر جدا یانیم ۀیناح يایناپا انیجر لیتحل

  2سحر نوري،1نیما کریمی

  

  ، خیابان مهستان، کوي هوافضاشهرك غرب -رديهاي فضانو پژوهشکده سامانه -1

  خیابان ولیعصر، دانشکده هوافضا-امیرکبیردانشگاه صنعتی  -2

  

  چکیده 

با  ،يا موشک دو مرحله کیسرد  شیشده است جدا یسع قیتحق نیدر ا

 ایپا و شبه ایدر دو حالت ناپا یمحاسبات االتیس کینامیاستفاده از د

سازي انجام شده یا استفاده از نیروي  در حالت ناپایا، شبیه. شود يساز هیشب

مراحل  اعمالی میان دو مرحله انجام پذیرفته و یک پروفایل سرعت به

 ۀیهوا در ناح انیجر دهد ینشان م يحل عدد جینتا. اعمال شده است

از خود بروز  یرفتار متفاوت ایو پا ایپا دو مرحله در حالت شبه شیجدا یانیم

از شبکۀ متحرك استفاده  ش،یجدا يایناپا يساز هیشب يبرا. دهد یم

در  ایناپا انیجر کیلیکه حرکت اعمال شده در حل، موجب تشک شود یم

در  يحل عدد ق،یتحق نیدر ا. شود یم شیجدا ۀدو مرحل یانیم ۀیناح

و قطر متفاوت در دو مرحله  کسانیدو مدل با قطر  يبر رو ایحالت ناپا

در حالت برابر قطرها،  دهد ینشان م هالیتحل نیا جینتا.  تانجام شده اس

 شیبا افزا انیشدن جر ایو ناپا ایپا شبه انیجر لیشامل دو فاز تشک انیجر

 انیجر ست،یکه قطر دو مرحله برابر ن یدر حالت نیهمچن. باشد یسرعت م

 ا،یپا شبه انیجر لیسه فاز تشک بیدو مرحله بترت یانیم ۀیهوا در ناح

دمپ شدن نوسانات را  تیو در نها انیشدن جر ایو ناپا ینوسان انیجر

با  يبدست آمده از حل عدد جینتا انیدر پا نیهمچن. . دینما یتجربه م

.       شده است سهیتونل باد مقا يها داده

  .جریان ناپایا - جدایش سرد - جدایش سري:واژه هاي کلیدي

  

  مقدمه 

ها و کاهش  برد موشک شیافزا يروش برا نیتر کردن، مهم يا چندمرحله

کردن از نظر  يا چندمرحله نیا. باشد یجرم مردة حمل شده توسط آنها م

موشک دارد چراکه در لحظۀ  تیمامور يبر رو یمهم راتیتاث یکینامیرودیآ

 یو حت يا ضربه يها شوك ،يفشار يها انیگراد لیامکان تشک شیجدا

 لیتحل يبرا. بدنۀ موشک وجود دارد يبر رو یحرارت يها تنش

، حل [8، 6، 5]ياز سه روش حل عدد توان یم شیجدا یکینامیرودیآ

 يعدد یکینامیرودیآ لیتحل. استفاده نمود یلیو حل تحل[ 4-1]یتجرب

و   ایپا در دو حالت شبه توان یرا م يا دومرحله يها سرد موشک شیجدا

است که در حل  نیدو روش ا نین تفاوت ایتر مهم. انجام داد ایناپا

 انیم یکه در اثر حرکت نسب انیبودن جر ایاثرات ناپا انیجر يایپا شبه

.شود ینم دهیمراحل بوجود آمده است، د

موشک  کیشیجدا[ 1] زییلو قاتیواسکو  از مرکز تحق 1961سال  در

 شیسرد و جدا شیآنها جدا. انجام دادند یرا بصورت تجرب يا دومرحله

فوت دنبال، و  38000ارتفاع  طیو شرا 2گرم، را در تونل باد در عدد ماخ 

  . بدست آوردند يکربندینوع پ نیچند يدو مرحله را برا یانیفشار م

  nimakarimi87@gmail.com، 02188366030کارشناس پژوهشی،  -1

  استادیار -2

 قاتیاز ناسا در تونل باد مرکز تحق  ناردیفورنلر  و ما 1961در سال 

 کیشیدر جدا یکینامیرودیآ بیها و ضرا ممان روها،ینیلنگل کینامیرودیآ

 نیا. مرحلۀ اول موشک بدست آوردند يرا بر رو يا موشک دو مرحله

درجه  12تا  0 نیحمله ب هیو در زاو 65/4تا  97/2 نیدر عدد ماخ ب قیتحق

داده  رییدرجه تغ 30تا  0 نیدو مرحله ب نیب ۀیزاو نیهمچن. دانجام ش

و فشار را در  روهایگلن  و همکارانش از ناسا ن 1963در سال [.2]شد

 یدر حدفاصل دو مرحله بصورت تجرب يا موشک دومرحله کیشیجدا

ارتفاع  طیدر شرا یفوت 8و  6دو مدل  يبر رو قیتحق نیا. حساب نمودند

جان  1964در سال [. 3]انجام شد نیاز سطح زم یتهزار فو 145و  130

موشک دو  کییکینامیرودیآ يها مشخصه یلنگل قاتیساتلز  از مرکز تحق

با  65/4تا  22/0منحصر به فرد را از عدد ماخ  ي اغهدم کیبا  يا مرحله

موشک بصورت  نیا ي دماغه[. 4]تونل باد بدست آورد جیاستفاده از نتا

 زیچهار عدد حغاظ ن. باشد یم یبصورت مربع دنهاست و ب یبالنت مخروط

با کوپل  ومیسون ه 2007در سال . در اطراف دماغه قرار داده شده است

بر را  ماهواره کییجانب يبوسترها شیجدا کینامیو د کینامیرودیهمزمان آ

 کیبا استفاده از   انیباالسوبرارنان 2009در سال [.5]نمودند يساز هیشب

حول  انیجر)  RANS(متوسط  نولدزیر راستوکسیناوآشفتۀ  انیمدل جر

موشک را مورد  نیا شینموده و جدا يساز هیرا شب يا موشک دومرحله کی

پرتابگر  شیجدا 2011از ناسا در سال  یجرم[. 6]قرار دادند یبررس

مافوق صوت انجام داده و  انیجر میآرس  را در تونل باد در رژ يا دومرحله

ژائو  و سونگ  با  2012در سال [.7]آوردند ترا بدس یتجرب يها داده

راکت چند  کیگرم  شیجدا کینامیو د کینامیرودیاستفاده از کوپل آ

[. 8]نمودند لیرا تحل انیجر یکیزیکرده و رفتار ف يساز هیرا شب يا مرحله

با  يموشک دو مرحله ا کیسرد  شیخواهد شد جدا یصع قیتحق نیدر ا

منظور از  نیبد. شود يساز هیفلوئنت شب زاراف نرم يها تیاستفاده از قابل

 ینییمرحلۀ پا يبرا يا هیو زاو یحرکت خط جادیا يشبکۀ متحرك برا

انجام  نیشیپ قاتیبا تحق قیتحق نیتفاوت ا. اده شده استموشک استف

دو  یانیم ۀیدر ناح الیس انیجر کیزیاست که ف نیا نهیزم نیشده در ا

در روند حل  ایو ناپا ایپا حل شبه اوتقرار گرفته و تف لیمرحله مورد تحل

  .شده است لیتحل

تشریح مسئله

در این تحقیق، جدایش موشک با ارسال یک سیگنال رادیویی در ارتفاع 

پس از جدایش نیز دو مرحله . دهد پایی از سطح زمین رخ می 38000

سازي مسئله فرض شده است  در شبیه. شوند بوسیلۀ فنراز یکدیگر دور می

. شود که گازي در هنگام جدایش از انتهاي مرحلۀ باالیی موشک خارج نمی

گري که در این تحلیل در نظر گرفته شده است این است که فرض دی

آل بوده و در لحظۀ جدایش دو مرحله نسبت به یکدیگر  جدایش بصور ایده

این فرض با توجه به نتایج آزمایشات . گیرند چرخشی نداشته و زاویه نمی
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. رسد در پژوهشگاه هوافضا منطقی به نظر می 4انجام شده بر روي کاوشگر

ها قطر دو مرحله  ریان بر روي دو مدل که در یکی از مدلحل عددي ج

برابر مرحلۀ باالیی است انجام  25/1برابر است و دیگري قطر مرحلۀ پایینی 

  .  آورده شده است 1تصویر این دو مدل در شکل . شود می

سازي براي شبیه 1افزار فلوئنت هاي نرم سازي حاضر، از قابلیتدر شبیه

بدین منظور براي ایجاد حرکت در . آیرودینامیک ناپایا استفاده شده است

براي . کمک گرفته شده است ++Cنویسی  شبکۀ محاسباتی از زبان برنامه

سازي  شبیه. استفاده شده است 2افزار گمبیت ایجاد شبکۀ محاسباتی از نرم

جه در 211/221پاسکال و دماي  21747، فشار 2جدایش در عدد ماخ 

شود و  حل جریان نیز در حالت غیرلزج انجام می. کلوین انجام شده است

  . براي حل عددي از روش ضمنی استفاده شده است

سازي ناپایاي جدایش از دو الگوریتم ایجاد شبکۀ مجدد  براي شبیه

براي اعمال . استفاده شده است 4سازي بر پایۀ فنریت شبکه و آرام 3موضعی

استفاده  CG-motionبا ماکروي تعریف  UDF5حرکت در شبکه از یک 

همچنین در تعریف بازسازي موضعی شبکه سعی شده است . شده است

باقی  5/0ها پس از بازسازي در هر گام زمانی کمتر از  سلول 6میزان کجی

  .  بماند

ترین نیروي اعمال شده در لحظۀ جدایش نیروي فنر  در این مسئله اصلی

مالی توسط فنر بوسیلۀ آزمایش بدست آمده است مقدار نیروي اع. باشد می

سازي  براي شبیه. آورده شده است 3که نتایج این آزمایش در نمودار شکل 

 ++Cنویسی  افزار فلوئنت با زبان برنامه این نیرو در حل عددي از کوپل نرم

آورده  1بر اساس قانون بقاي مومنتوم که در معادلۀ . استفاده شده است

وان نیروي اعمالی در لحظۀ جدایش را بوسیلۀ یک تغییر ت شده است، می

این نیروي اعمالی در قالب یک . سازي نمود نیرو در واحد زمان شبیه

UDF شود به مرحلۀ پایینی موشک اعمال می .  
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نشان  هیثان 014/0تا  شیسرعت محموله را در لحظۀ جدا 3نمودار شکل 

 شیپرتابگر در لحظۀ جدا ینییمرحلۀ پا دهدینمودار نشان م نیا. دهدیم

.ابدی یم شیبا سرعت صفر جدا شده و سپس سرعت افزا

  شبکۀ محاسباتی

در . باشد سازمان مثلثی می سازي از نوع بی شبکۀ محاسباتی در این شبیه

استفاده از سه شبکۀ با حالتی که قطر دو مرحله برابر است، جریان با 

ها  پاسخ. سلول محاسباتی انجام شده است 35000و  29000، 23000

سلول و   29000هاي دو حالت  دهد تغییر چندانی در پاسخ نشان می

 29000بوجود نیامده است و شبکۀ محاسباتی مورد استفاده با  35000

دو همچنین در حالتی که قطر . سلول محاسباتی انتخاب گردیده است

سلول  60000و  53000، 45000مرحله برابر نیست، از سه شبکه با 

هاي دو  دهد پاسخ نتایج حل عددي نشان می. محاسباتی استفاده شده است

سلول تفاوت چندانی وجود ندارد و  شبکۀ  60000و  53000شبکۀ 

.   سلول بعنوان شبکۀ محاسباتی انتخاب گردید 53000محاسباتی با 

پایا لت شبهحل جدایش در حا

                                               
1Fluent
2 Gambit
3Local remeshing
4Spring based smoothing
5User defined function
6Skewness

پایا جریان در هفت حالت در فواصل مختلف  سازي در حالت شبه براي شبیه

با فاصله گرفتن دو مرحله از یکدیگر اثرات . بر روي مدل حل شده است

پدیدة ریزش گردابه در ناحیۀ میانی کاهش یافته و دیگر مرحلۀ باالیی 

ریزش گردابه در پدیدة 7و  6دو تصویر . اثري بر روي مرحلۀ پایینی ندارد

متري دو مرحله از یکدیگر را  4و  5/0حل شبه پایا در دو حالت فاصلۀ 

  . دهد نشان می

براي اعتبارسنجی نتایج، توزیع در ناحیۀ میانی جدایش براي یک موشک 

اي یک بار در حالتی که قطر دو مرحله برابر باشد و بار دیگر در  دومرحله

برابر قطر مرحلۀ باالیی باشد، محاسبه 25/1حالتی که قطر مرحلۀ پایینی 

. هاي تونل باد مقایسه شده است نتایج بدست آمده با داده. شده است

دهد در حالتی که قطر هر دو مرحلۀ موشک  تحلیل عددي جریان نشان می

اي ندارد و  برابر باشد توزیع فشار ناحیۀ میانی جدایش تغییر قابل مالحظه

برابر  25/1ر حالتی که قطر مرحلۀ پایینی اما د. رفتار خطی خواهد داشت

قطر مرحلۀ باالیی باشد، این توزیع فشار در قسمت نزدیک به مرحلۀ باالیی 

بوده و سپس با دور شدن از ناحیۀ نزدیک به  1ابتدا کمی بیش از عدد 

کند ولی در ناحیۀ نزدیک به مرحلۀ پایینی  مرحلۀ باالیی، افت پیدا می

هاي انبساطی در  دلیل این امر تشکیل شوك .یابد مجددا افزایش می

هاي عددي  از جمله دالیل اختالف بوجود آمده در پاسخ. باشد جدایش می

و تجربی در حالتی که قطر دو مرحله برابر نیست، اغتشاشات بوجود آمده 

 8نمودار . باشد سازمان می در تونل باد و خطاي عددي استفاده از شبکۀ بی

.دهد هاي تونل باد را نشان می عددي و دادههاي  مقایسۀ پاسخ 9و 

مقایسۀ ضریب پسا بر روي مرحلۀ پایینی موشک در دو حالت ناپایا و شبه 

توان اثرات  در این جدول به وضوح می. آورده شده است 1پایا در جدول 

. ناپایا شدن جریان را با افزایش سرعت مرحلۀ پایینی موشک مشاهده نمود

با گذشت زمان جدایش سرعت مرحلۀ پایینی  1بر اساس نمودار شکل 

یابد که این افزایش سرعت موجب بروز رفتار ناپایاي  موشک افزایش می

شود که در  مشاهده می 1در نتایج جدول . شود بیشتر در جریان می

پایا اختالف کمی با  هاي پایین، ضریب پسا در دو حالت ناپایا و شبه سرعت

یابد اختالف ضریب پسا در دو حل  ایش میهر چه سرعت افز. یکدیگر دارند

. کند شود و رفتار ناپایا در حل غیر دائم بیشتر بروز پیدا می بیشتر می

پایا پس از فاصله گرفتن دو مرحله از یکدیگر و دور  همچنین در حالت شبه

 1هاي تشکیل شده در پشت مرحلۀ باالیی طبق جدول  شدن از گردابه

  .  ماند ثابت باقی می486/0مقدار شود ضریب پسا با  مشاهده می

پایا در فواصل  مقایسۀ ضریب پسا در دو حالت ناپایا و شبه -1جدول

  مختلف جدایش

فاصلۀ دو مرحله از 

  )متر(یکدیگر

ضریب پساي مرحلۀ 

  پایینی در حالت ناپایا

ضریب پساي مرحلۀ 

پایینی در حالت 

  پایا شبه

5/0  26/0  245/0  

1296/0251/0

2321/0486/0

431/0486/0

  

  نتیجه گیري

پایا جدایش یک موشک  در مقاله حاضر با دو روش دینامیکی و شبه

دهد در حل دینامیکی با  نتایج نشان می. سازي شد اي شبیه دومرحله

علت . شود پایا بیشتر می از حل شبه ي ناپایاها افزایش سرعت، فاصلۀ پاسخ

. باشد ان هوا در حالت ناپایا میاین امر تغییر سرعت و فرکانس عبور جری

همچنین در حل ناپایا در حالتی که قطر مراحل برابر است توزیع فشار 
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کند اما در حالتی که قطر  ناحیۀ میانی دو مرحله تغییر چندانی پیدا نمی

هاي انبساطی در  مرحلۀ پایینی از باالیی بیشتر است بدلیل تشکیل شوك

مشاهدة انیمیشن . شود حسوسی میاین ناحیه توزیع فشار دچار افت م

دهد در حالتی که قطر مراحل برابر نیست  ساخته شده از حل نشان می

در فاز نخست بدلیل نیرویی که در . نماید جریان سه فاز کلی را تجربه می

پایا  شود، یک جریان شبه لحظۀ جدایش به مرحلۀ پایینی موشک وارد می

س نوسان جریان سیال در شود سپ در ناحیۀ میانی جدایش تشکیل می

ناحیۀ میانی جدایش در اثر افزایش سرعت سبب ناپایا شدن جریان در این 

شود و در نهایت نوسانات جریان با فاصله گرفتن دو مرحله دمپ  ناحیه می

  .شود می

در حالتی که قطر دو مرحله برابر باشد جریان شامل دو فاز تشکیل جریان 

  .باشد ا افزایش سرعت میپایا و ناپایا شدن جریان ب شبه

  ها و نتایج شکل

  
  .هایی که جریان بر روي آنها حل شده است مدل - 1شکل

  
  .اي در لحظۀ جدایش کانتور عدد ماخ براي موشک دومرحله -2شکل

  شیدر لحظۀ جدا ییروین يساز هیشب

  
نمودار تغییرات سرعت مرحلۀ پایینی  بدست آمده از  -3شکل

  .]9[آزمایش

  

در لحظۀ  D2/D1=1تصویري از شبکۀ محاسباتی در حالنی که  - 4شکل

  .نخست جدایش

  
در  D2/D1=1/25تصویري از شبکۀ محاسباتی متحرك در حالت -5شکل

  .پس از جدایش 23/0لحظۀ 

  
  .متر 5/0پایا در فاصلۀ  ریزش گردابه در ناحیۀ میانی حل شبه -6شکل
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  .متر 4پایا در فاصلۀ  ها در ناحیۀ میانی حل شبه کاهش گردابه -7شکل

  اعتبار سنجی نتایج

  

  
هاي  اعتبار سنجی توزیع فشار در ناحیۀ میانی جدایش با داده -8شکل

  .]D2/D1=1]1تونل باد در حالتی که 

  
اعتبارسنجی توزیع فشار در ناحیۀ میانی جدایش در حالتی که  -9شکل

D2/D1=1/25]1[.  

  
مقایسۀ ضریب فشار بر روي مرحلۀ پایینی موشک در دوحالت  - 10شکل 

  .پایا ناپایا و شبه

  

  
تصویر رفتار جریان در دو فاز طی شده در حالتی که قطر مراحل  -11شکل

  .برابر است
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