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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران
1393اسفند14تا 12، خابرات و فن آوري ماهوارهسازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده متهران، Aero2015P541

ترکیبات سوخت اثرات هندسه سوخت و وجود ذرات چگال در بررسی 
جامد بر رفتار آکوستیکی موشکهاي سوخت جامد

2میثم نجفی،1علیرضا الهامی امیري

جلفا ، دانشگاه آزاد واحد بین المللی جلفا-یشرقجانیآذربا

چکیده 
در طراحی و چالش بر انگیز یل ناپایداري احتراق، یکی از مهمترین مسا

ترکیبات . باشدمییتحقیقاتيهاحمل کننده ماهوارههايتوسعه موتور
سوخت، هندسه درونی موتور، اندازه سطوح در حال سوزش و تغییرات 
. فشار متوسط، از عوامل اثرگذار در برقراري پایداري در موتور می باشند

هاي مختلف،موتور در هندسهرسد که این رفتار گوناگونچنین به نظر می
- به شتاب افزایشی یا کاهشی جریان سیال در طول موتور ارتباط پیدا می

طی این در. گرددمیجریان ن اباعث نوسانی شدن میدکه به نوعی کند 
بخشی از انرژي جنبشی جریان اصلی، به انرژي آکوستیکیِ ناشی از ،فرآیند

ایجاد ناپایداري در ملر از عوایکی دیگ. شودیمتبدیلنوسانات فشاري،
در مقاله .دموتور سوخت جامد، برهم کنش جریان آکوستیک می باش

ذرات آلومینیم در ترکیبات سوخت، روي پایداريِ موتور اثر وجودي حاضر
به منظور انجام این کار، از . ، بررسی شده استدایره-ستارهسوخت جامد

استوکس، در حالت -م پذیرِ ناویر، براي حل معادالت تراکFluentنرم افزار
چهار زمان، روي شبکه هاي بی سازمان مثلثیبهسه بعدي و وابسته 

، جهت بررسی حرکت امواج آکوستیکی در (Tetrahedral)وجهی هاي
.طول موتور، استفاده شده است

ذرات آلومینیم افزودن  باچگونه ، نشان داده شده است کهدر  کار حاضر
داده و موتور رفتار پایدارتري از خود نشان ،جامدترکیبات سوختبه 

چگونه فرکانس نوسانات اکوستیکی، تحت تاثیر تغییرات بالستیک درونی 
.موتور، تحت تاثیر قرار می گیرند

ناپایداري آکوستیکی، تولید و پخش ، سوخت جامد :واژه هاي کلیدي
.روش حجم محدود،آلومینیمذرات ،گردابه

مقدمه 
يهایشضا با گراهوافیعسوخت جامد در صنايموتورهایعکاربرد وس

سوخت جامد يموتورهاینهبهیتا طراحیدهباعث گردینظامیرو غینظام
یگذار در طراحیرتاثیاراز جمله موارد بس.یدنمایرذهن طراحان را درگ

مدت زمان عملکرد موتور ،تراستیینسوخت جامد تعموشک يموتورها
موتور و تعیین نحوه طراحی و جایگزینی گرین سوخت در،داریدر حالت پا

ذرات پروژه مطالعه اثراتینانجام اهدف از .استترکیبات سوخت 
دو تکه روي پایداري احتراق موتور بردر ترکیبات سوخت آلومینیوم 

همانطور که ذکر .باشدیمدایره -ستارهبا آرایش سوختی سوخت جامد 
در احتراقیداريپایاو یداريباعث ناپانیز یگريعوامل متعدد دشد، 

یکه از آن جمله مشوند،یسوخت جامد ميهامحفظه احتراق موشک
سوخت، نقش حضور ذرات جامد در هندسه سوخت،یباتتوان به ترک

از عوامل ینقش برخیبررس.موتور اشاره نموديعملکردیطو شراسوخت
.شوندیمطالعه را شامل مینمختلف ايهایداري، جنبهدر ناپایلدخ
یجانجام گرفته است که نتاینهزمیندر ایاديزیتجربيهاهر حال کاربه

.]4و3و2[آن در مراجع موجود است

]6و5[معادالت حاکم و روش حل
معادالت حاکم بر جریان سیال، با روابط ریاضی قوانین فیزیکی بقاءجرم و 

معادالت جریان در موتور، معادالت بقاي جرم،. شودانرژي بیان می
روش هاي مختلفی براي حل و . در حالت گذرا می باشدمومنتوم و انرژي

ها، یکی از این روش. تعیین میدان جریان از معادالت حاکم وجود دارد
حل سیستم کامل معادالت جریان .]7و5[می باشد1روش مشهور رو

و معادله انرژي هدف نهایی شبیه سازي عددي جریان و 2ناویراستوکس
. پایداري موتور موشک جامد سوز استبررسی پارامترهاي موثر بر نا

معادالت حاکم، شکل تراکم پذیر معادالت جریان است که به آن، معادالت 
براي گسسته سازي معادالت حاکم، از روش هاي حجم . چگالی مبنا گویند
پیش پردازش مساله .استاستفاده شده3ي بی سازمانمحدود در شبکه

:شامل موارد زیر است
،مسالهتعریف هندسه.1
تولید شبکه،.2
انتخاب پدیده هاي فیزیکی که باید مدل شوند،.3
تعیین خواص سیال .4
.تعیین مشخصات شرایط مرزي.5

استاندارد می باشد که یک مدل نیمه تجربی κ-ɛمدل اغتشاش از نوع 
بوده و بر اساس انرژي جنبشی اغتشاش و نرخ اتالف فرمول بندي شده 

کل تراکم پذیر سه بعدي، معادالت بقاء جرم، معادالت حاکم، ش. است
براي شبیه سازي جریان دو فازي روش . اندازه حرکت و انرژي می باشند

هاي مختلفی با انجام فرضیات متفاوت وجود دارد که در پژوهش حاضر از 
در این مدل از تفاوت .استفاده شده است4روش جریان همگن محلی

شود هر دو ف نظر شده و فرض میسرعت و دماي گاز با ذرات جامد صر
. فاز داراي تعادل ترمودینامیکی و دینامیکی می باشند

از آنجا که معادالت جریان براي غالب خوانندگان آشنا بوده، از  یادآوري 
معادالت بقاي جرم، مومنتوم و انرژي صرفنظر شده و در ادامه فقط روابط 

براي . ارایه می شودمربوط به اثر وجودي ذره بر خواص فیزیکی سیال
که به روابط مخلوط معروف هستند ]9[5چگالی مخلوط از مدل پاك و چو

.استفاده شده است

١ Roe
٢ Navier-Stokes
٣ Unstructured
٤LHF(Locally-Homogeneous-Flow Models)
٥Pak and Cho

نویسنده (Elhami@iauj.ac.ir/ دانشگاه آزاد، واحد بین المللی جلفا اریستاد ا-1
)مخاطب

/ دانشگاه آزاد، واحد بین المللی جلفا کیکارشناس ارشد مکان-2
Najafi_Meysam_68@yhoo.com

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


)1(
1

n

m k k
k

  



ي ویسکوزیته، ظرفیت گرمایی، ضریب هدایت حرارتی براي محاسبه
.ز راوابطی مشابه رابطه باال استفاده شده استمخلوط، نیز ا

تعریف مساله
در این بخش، مراحل و چگونگی شبیه سازي بالستیک داخلی موتور 

دایره -دایره(دو تکه مشخصات موتور. سوخت جامد بررسی و ارائه می شود
نشان داده 1است که در شکل 1موردنظر به شرح جدول )دایره-ستارهو 

:شودن تحقیق، فرضیات زیر در نظر گرفته میدر ای. شده اند
سطح گلوگاه نازل در طول آزمایش ثابت است،.1
سوزش، عمود بر سطح داخلی است،.2
.چگالی پیشران معلوم است.3

)الف(

)ب(
،از موتور سوخت جامددو تکهگرین متفاوتدو-1شکل 

.دایره-گرین ستاره) ب(دایره، -ن دایرهگری) الف(

)cm(صات هندسی موتور بر حسبمشخ-1جدول 
رهیدا-رهدایدایره-ستارهموتور دو تکه

33قطر گلوگاه
99قطر خروجی نازل

1010قطر محفظه
150150طول موتور

1515)درجه(زاویه واگرایی موتور
4545)درجه(زاویه همگرایی نازل

1010قطر بیرونی گرین
6-3.66-6قطر درونی گرین

50- 5050- 50رینطول گ
Kg/m316651665)(چگالی سوخت

. استفاده شده است)چهار وجهی(براي شبکه بندي از شبکه بی سازمان
براي تشخیص تاثیر اندازه شبکه روي حل و نتیجه نهایی، شبکه هایی با 

اندازه هاي مختلفی امتحان شده است تا حل مستقل از شبکه مطابق 
خواص ترموفیزیکی گازهاي حاصل از احتراق .ستاستخراج شده ا2جدول 

:مرزهاي میدان جریان نیز عبارتنداز.است3و سوخت به شرح جدول 
شرط مرزي دیواره،دیواره ي ساکن میباشد که شرایط :شرط مرزي دیواره.1

:زیر روي دیواره ها برقرارند
شرط عدم لغزش روي دیواره حاکم است.
ر نظر گرفته می شودانتقال حرارت از دیواره صفر د.
 نرخ تولید گرما در دیواره صفر است
ضخامت دیواره صفر است.

سطوح سوزش مرز با مشخصات جدول :شرط مرزي جریان جرم ورودي.3
.در نظر گرفته می شود4
سطح خروجی نازل به عنوان شرط مرزي :شرط مرزي فشار خروجی.4

.خروجی با فشار نسبی صفر در نظر گرفته می شود

استقالل از شبکه-2دول ج
تعداد وجه هاتعداد گره هاتعداد سلول ها

رهیدا-موتور ستاره
21017344383431528

دایره-موتور دایره
30242358777620863

سیستم (حاصل از احتراق و سوختيگازهایکیزیخواص ترموف-3جدول 
)متریک

می 4شرح جدول فرضیات، ضرایب و روش حل جریان بهمدل سازي،
.باشد

مدل و روش حل مساله-4جدول 

مدل حل

بعديسهمیدان

گذرا،پیوسته،مرتبه اولزمان
لزجلزجت

در نظر گرفته نشدهانتقال حرارت
kمعادالت اغتشاش 

6گام زمانی
صریححل کننده
1e-6گام زمانی

1عدد کورانت

7دقت حل

0.00001پیوستگی
x0.0001سرعت در جهت 
y0.0001سرعت در جهت 

0.0001انرژي
باالدست مرتبه دومروش

6 Time  Step
7 Residual
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ارائه و تحلیل نتایج شبیه سازي
در  ) با و بدون ذرات جامد در ترکیبات سوخت(پس از حل میدان جریان 

بعاد و مشخصات ذکر با ا)دایره-و دایرهدایره–ستاره (دوتکهداخل موتور
بالستیک (شده در فوق، مالحظه می شود که پارامترهاي میدان جریان 

در داخل موتور با افزایش ذرات آلومینیوم دستخوش تغییر ) داخلی موتور
شده و با افزودن ذرات آلومینیوم در ترکیبات سوخت، سطح تراز فشار 

از آنجا که . می کندبدلیل افزایش دبی جریان ورودي به موتور افزایش پیدا 
دماي سوزش تابع افزودن ذرات جامد در ترکیبات سوخت نمی باشد، 
انتظار می رود دماي سیال با افزایش ذرات جامد در طول موتور ثابت و 

اما بدلیل افزایش سطح تراز فشار در موتور با افزودن . بدون تغییر بماند
ی سیال در جریان داخلی ذرات جامد، و استفاده از رابطه قانون گازها، چگال

این عامل بعدها خواهیم دید موتور قطعا روندي افزایشی خواهد داشت که 
و در نتیجه بوده یکی از عوامل سرکوب نوسانات ناخواسته فشار در موتور 

تغییرات پارامترهاي 2شکل .را شاهد خواهیم بودپایداري موتور آن 
. جریان در طول موتور را نشان می دهد

)لفا(

)ب(
تغییرات فشار و دما و سرعت و عدد ماخ در طول مرکز موتور-2شکل 

دایره-دایره) ب(دایره، -ستاره) الف(

- مشاهده می) 5(مشخصات ذرات جامد آلومینیوم مورد استفاده، در جدول
.شود

مشخصات ذرات نانو آلومینیوم در سوخت-5جدول 
مقدارپارامتر

d)(قطر ذرات particlenm45
particle(چگالی ذرات (3600

(درصد جرمی ذرات ( %10-4
pC(ظرفیت گرمایی ویژه ذرات (765

k(36(ضریب هدایت گرمایی ذرات

جهت بررسی اثر سرکوب افزودن ذره در ترکیبات سوخت، در یک لحظه 
نقطه اي در انتهاي موتور را به صورت مجازي افزایش داده و اجازه فشار

براي نمونه . می دهیم تا نوسانات فشار ایجاد شده طول موتور را طی کنند
را در دو حالت بدون ذرات و با وجود ذرات جامد 2نوسانات فشار نقطه 

درصد در جریان، در دو فضاي عادي و10و 4آلومینیوم با درصد حجمی 
. دهیمنشان میدایره- دایره و دایره-براي دو موتور ستارهفضاي فوریه

)الف(

)ب(

)ج(
دایره-در موتور ستاره2در نقطههیفوريرفتار فشار و در فضا: 3شکل 

درصد ذرات 10با ) ج(درصد ذرات چگال، 4با ) ب(،بدون ذرات چگال ) الف(
چگال

)الف(
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)ب(

)ج(
دایره-در موتور دایره2در نقطههیفوريفتار فشار و در فضار: 4شکل 

درصد ذرات 10با ) ج(درصد ذرات چگال، 4با ) ب(بدون ذرات چگال ، ) الف(
چگال

بررسی این اشکال در فضاي فوریه و مقایسه آنها با یکدیگر حاکی از یک 
اوال مشاهد می شود که افزودن ذرات جامد باعث می . پدیده جالب است

ود که دامنه نوسانات فشاري در یک شرایط یکسان آزمایشی، به شدت ش
دوما مشاهده می شود که با افزودن ذرات آلومینیوم به . کاهش یابد

ترکیبات سوخت و همچنین افزایش مقدار آن، روند میرایی نوسانات 
سوما بررسی همین نوسانات در . فشاري در داخل موتور تسریع می شود

ایسه فرکانس مربوط به دامنه فشار غالب، نشان از یک داخل موتور و مق
فرکانس مربوط به با توجه به نمودارهاي مربوطه، . اتفاق جالب دیگریست

که سوخت آن عاري از ذرات دایره-رهدایدامنه فشار غالب در موتور
فرکانس طبیعی موتور نهممی باشد که به مد 3885الومینیوم است،  

تحریک و تشدید نوسانات در موتور بسیار محتمل نزدیک بوده و احتمال 
دایره با وجود ابعاد طولی یکسان با موتور -این فرکانس در موتور ستاره.است
ذرات % 10و % 4این در حالیست که با افزودن .دایره، برابر است-دایره

در موتور آلومینوم به ترکیبات سوخت، فرکانس مربوط به دامنه فشار غالب
در حالی .کاهش پیدا می کند673و 692ناگهان به ترتیب به رهدای-دایره

در موتور ذرات آلومینوم به ترکیبات سوخت% 10و % 4افزودن که با 
432ناگهان به ترتیب به فرکانس مربوط به دامنه فشار غالبدایره، -ستاره

که با فرکانس اولین مد طبیعی موتور بسیار کاهش پیدا می کند382و 
در نتیجه . اشته و احتمال تشدید نوسانات در آن بسیار کم استفاصله د

فلذا همواره .ي را ازخود نشان خواهد دادرفتار پایدار تردایره-ستارهموتور
می توان به عامل هندسه و ترکیبات سوخت، به دید یه سرکوب گر 
نوسانات نامیمون آکوستیکی در داخل موتور موشکهاي سوخت جامد 

که در مقاله حاضر نشان داده شد که تغییر هندسه سوخت بطوری. نگریست
دایره حاکی از تغییر الگوي رفتار آکوستیکی -دایره به گرین ستاره- از دایره

قرار گرفتن گرین دایره اي بعد از گرین ستاره، بدلیل . موتور می باشد
کاهش سطح سوزش و مقطع عبور جریان، به عنوان یک سرکوب گر 

.    ندنوسانات عمل می ک

بنديگیري و جمعنتیجه
مشاهده می شود که چنانچه عامل هندسه و میرایی عددي را در سرکوب 

یکسان فرض دایره-و دایرهدایره–نوسانات فشار در داخل موتور ستاره 
کنیم، افزایش ذرات جامد به ترکیبات سوخت بدلیل افزایش چگالی و 

سرکوب سریعتر نوسانات را در ویسکوزیته جریان سیال در موتور، موجبات
پی خواهد داشت و احتمال تشدید نوسانات در موتور را بشدت کاهش 

از سوي دیگر عامل هندسه نیز یک سرکوب گر نوسانات .  خواهد داد
. نامیمون آکوستیکی در داخل موتور موشکهاي سوخت جامد می باشد

حاکی از تغییر دایره- دایره به گرین ستاره-تغییر هندسه سوخت از دایره
قرار گرفتن گرین دایره اي بعد از . الگوي رفتار آکوستیکی موتور می باشد

گرین ستاره، بدلیل کاهش سطح سوزش و مقطع عبور جریان، به عنوان 
.    یک سرکوب گر نوسانات عمل می کند

راجعم
جامد بررسی اثرات گرین سوخت بر پایداري احتراق موشک . یري،عامیالهام.1

.یف،تهرانشریصنعتدانشگاه ،انتشارات 1378سوز ،
2. F.VUILLOT, M. PREVOST and  N. LUPOGLAZOFF,
“Experimental validation of stability assessment methods for
segmented solid propellant motors” AIAA Paper 93-1883.
3. Culick, F. E. C.,and Magiawala,K., “Excitation Of
Acoustic Models In a Chamber by Vortex Shedding” ,
Journal of Sound amd Vibration.Vol.64.No.3.455-457,1979.

،پایاننامه "ناپایداري آکوستیکی در موتور موشکهاي سوخت جامد"قاسمی،.4
.1377دکتري مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی شریف،

.1379ران،،آییژ،ته"انتقال حرارت"هولمن،جک فلیپ،.5
6. Blazek, J., “Flow Simulation in Solid Rocket Motors,
Using Advanced CFD”, AIAA paper 2003-5111, 2003.
7. Mukund, K., “Cold Flow Simulation in Internal
Combustion Engines, Using Dynamic Mesh”, PSG College
of Tech., 2004.
8. M. Golafshani, M. Farshchi and H. Ghasemi, “Effects Of
Grain Geometry on Combustuin Instability Of Solid
Propellant Rocket Motors”,AIAA 99-2507 1999.
9. B.C. Pak, Y.I. Cho, Hydrodynamic and heat transfer study
of dispersed fluids with submicron metallic oxide particles,
Exp. Heat Transfer 11 (1998) 151–170.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

