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پایه و دوپایه و صفحه انژکتور دایروي طراحی انژکتور پیچشی تک
)مرکزهم(

4محمد امین اسکندري،3حامد خسروبیگی،2حسن کریمی مزرعه شاهی،1عطیه سرآبادانی

دانشکده هوافضا-خواجه نصیرالدین طوسیصنعتی دانشگاه -تهران- 4و2، 1
دانشکده هوافضا-دانشگاه صنعتی شریف-تهران-3

چکیده 
هاي پیشرانه و همچنین توزیع پاشش مطلوب و توزیع مناسب دبی مؤلفه

یکنواخت میدان دمایی در مقطع عرضی محفظه از پارامترهاي اساسی در 
باشد که باید در طراحی و نیروي پیشرانش و کار پایدار محفظه احتراق می

به این. هاي آن، به این الزامات توجه کردساخت صفحه انژکتور و المان
ترین المان صفحه انژکتور منظور طراحی و ساخت انژکتور به عنوان اصلی

انژکتورهاي پیچشی از با توجه به اینکه. اي برخوردار استاز اهمیت ویژه
ي هستند، کاربرد بیشتربین انواع مختلف انژکتورها، داراي مزایاي 

قابلیت مزایاي اصلی این انژکتورها شامل . تري در صنایع فضایی دارندوسیع
ي پاشش دلخواه، اتمیزاسیون بهتر قطرات ایجاد چتر پاشش با زاویه

باشد که پیشرانه و اختالط مناسب و یکنواخت سوخت و اکسیدکننده می
این خصوصیات باعث بهبود کیفیت احتراق و کاهش ناپایداري احتراق 

در این مقاله الگوریتم طراحی انژکتور پیچشی و محاسبات آن . شودمی
روند طراحی انژکتور پیچشی دوپایه با اختالط خارجی و . ئه گردیده استارا

الب یک کد قصفحه انژکتور با توجه به نمودارها و روابط تجربی در 
در پایان به منظور اعتبارسنجی، نتایج حاصل . شده استتهیهکامپیوتري 

مقایسه گردیده و RD-0110از طراحی با انژکتور و صفحه انژکتور موتور 
. با نمونه واقعی داردانطباق خوبیشود که مشاهده می

انژکتور -انژکتور پیچشی-مرکزهم-صفحه انژکتور:واژه هاي کلیدي
انژکتور دوپایه-پایهتک

مقدمه
طراحی و انتخاب نوع چیدمان صفحه انژکتور به دلیل تأثیر بسزایی که بر 
روي عملکرد، بازده و پایداري موتور دارد، از اهمیت باالیی در روند طراحی 

هاي احتراقی، انواع مختلفی از صفحهبا توسعه سامانه. موتور برخوردار است
ساختاري سه نوع از لحاظ . شوندانژکتور طراحی شده و به کار برده می

محفظه و کروي همراه با پیش(Pyramidal)صفحه انژکتور تخت، هرمی 
(Precombustion)به دلیل یکنواخت ، صفحه انژکتور تخت . وجود دارد

هاي انرژي و سادگی ساخت مورد توجه قرار گرفته بودن پروفیل مشخصه
انژکتور به دو صفحه ،ي احتراقینوع ناحیهتولیدبراساس. ]2[، ]1[است
و صفحه انژکتور (Hot core injector)صفحه انژکتور با هسته داغ :گروه

(Uniform Mixture Ration(UMR))با نسبت اختالط یکنواخت

هاي داغ در صفحه انژکتور با نسبت جایی که رگهاز آن.شودتقسیم می
ین شود، بنابراتولید میکمتراختالط یکنواخت، به طور قابل توجهی 

]. 3[شوداستفاده از این نوع صفحه انژکتور پیشنهاد می
توان صفحه انژکتور را برحسب نوع چیدمان انژکتور بر همچنین می

تقسیم ) مرکزهم(روي آن، به سه گروه شطرنجی، النه زنبوري و دایروي 
هاي صفحه انژکتور براي الزم به ذکر است که این چیدمان. کرد

چیدمان ،و معموالً براي انژکتورهاي دوپایهدهبوپایه انژکتورهاي تک
.]1[دایروي کاربرد دارد

انژکتور . باشندترین اجزاي صفحه انژکتور میمهم،انژکتورها
هاي پیشرانه اي براي فراهم کردن یک جریان پیوسته از مؤلفهوسیله

ي به عبارت دیگر انژکتور وظیفه. استشده به داخل محفظهپاشیده
و اتمیزاسیون مناسب داخل محفظه احتراقهاي پیشرانه بهمؤلفهپاشش 

با ها مؤلفهانتقال و یکنواخت در محفظه احتراقها و تأمین اختالطآن
انژکتورها به طور کلی، . ق را برعهده داردفشار و دبی باال به محفظه احترا

در . شوندبه دو دسته انژکتورهاي برخوردي و پیچشی تقسیم می
هاي پیشرانه به صورت جت و با زاویه مشخصی رهاي برخوردي مؤلفهانژکتو

ها به یکدیگر فرآیند از انژکتورهاي مربوطه خارج شده و با برخورد جت
سیال در ،در انژکتورهاي پیچشی. گیرداتمیزاسیون و اختالط صورت می

درون انژکتور به چرخش درآمده و در خروجی انژکتور به صورت صفحه 
اگر هر انژکتور پیچشی . شودیه یک مخروط از انژکتور خارج میمایع و شب

ولی اگر در ،گویندپایه میمتعلق به یک مؤلفه باشد، به آن انژکتور تک
زمان از یک انژکتور صورت همهاي پیشرانه بهانژکتورهاي پیچشی مؤلفه

. شودپاشیده شوند، انژکتور دوپایه نامیده می
ي دوپایه پیچشی در مقایسه با انواع مزایاي مختلف انژکتورها

پایه و برخوردي، سبب افزایش کاربرد این نوع انژکتور در صنایع فضایی تک
ي پاشش دلخواه، اتمیزاسیون قابلیت ایجاد چتر پاشش با زاویه. شده است

هاي پیشرانه از بهتر قطرات سیال و اختالط مناسب و یکنواخت مؤلفه
باشد که این خصوصیات باعث بهبود کیفیت میمزایاي اصلی این انژکتورها 

ي پیشرانه در عبور هر دو مؤلفه. شوداحتراق و کاهش ناپایداري احتراق می
شود که بتوان بدون افزایش قطر صفحه انژکتورهاي دوپایه باعث می

در صورت ثابت بودن دبی، . دبی سیال سوخت را افزایش داد،انژکتور
را کاهش داد که این امر موجب باال رفتن ي احتراقتوان قطر محفظهمی

.فشار گازهاي حاصل از احتراق و به تبع آن نیروي پیشرانش خواهد شد
هاي اصلی طراحی صفحه انژکتور روش تحلیلی ایویلیف است یکی از روش

هاي صفحه انژکتوري را با محاسبه مشخصه] 4[اوکه امی و همکاران
. انرژي با این روش، طراحی نمودند

همچنین تحقیقات زیادي در زمینه طراحی انژکتورهاي پیچشی و 
در . تأثیر پارامترهاي هندسی بر روي عملکرد انژکتور صورت گرفته است

بر یهندسيپارامترهاریتأث]5[يو مظاهریکاظمزمینه طراحی انژکتور، 
در . قرار دادندیمورد بررسیرا به صورت تجربیچشیانژکتور پيرو

يورودهیزاورییانژکتور، تغيقطر ورودرییتغریانجام شده تأثیبررس

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


(Chung)چونگ. شده استیبررسچیمارپاریعمق شرییو تغسیفیار

نشان دادند که مقدار دبی جرمی انژکتور با تغییر نیزاو و همکاران]6[
براي ] 7[شانهمکاروقربانیان. کندقطر و اندازه محفظه چرخش تغییر می

مایع -محور پیچشی مایعبدست آوردن مشخصات اسپري انژکتور هم
نشان داد ها آزمایشات آن. آزمایشاتی را با استفاده از سیال آب انجام دادند

. استکوچکتربیشتر از قطرات با قطر ،ترسرعت قطرات با قطر بزرگ
شتري در مقایسه با ها نشان دادند که انژکتور داخلی تأثیر بیهمچنین آن

نیز روشی را ]8[اوامی و همکاران.انژکتور بیرونی در میدان جریان دارد
روش ارائه شده . پایه و دوپایه ارائه کردندبراي طراحی انژکتور پیچشی تک

. است]9[ها مبتنی بر روش طراحی شده توسط بازاروف و یانگتوسط آن
در این روش تعدادي از پارامترها توسط طراح و با توجه به شرایط 

و همچنین سایر پارامترها با استفاده از روابط و شدهعملکردي انتخاب 
. دنآینمودارهاي تجربی موجود به دست می

پایه و ابتدا الگوریتم طراحی براي انژکتور پیچشی تک،در این مقاله
و سپس روش طراحی صفحه انژکتور گردیدهه دوپایه و مراحل آن ارائ

در . قرار گرفته استبررسی مورد دایروي با استفاده از روابط تجربی موجود 
طراحی صفحه انژکتور دایروي و انژکتور پیچشی دوپایه براي موتور ،نهایت

RD-0110 گردیده استو با نمونه واقعی مقایسه گرفتهصورت .

انژکتور پیچشیطراحی
اغلب براي طراحی بهینه باید مشخصات پاشش و اتمیزاسیون انژکتورها به 

توان با در برخی موارد می. صورت دقیق مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد
هاي گذشته اطالعات پاشش و اتمیزاسیون رجوع به منابع موجود و طراحی

احی نهایی سازي و طردست آورد اما در اغلب موارد براي بهینهانژکتور را به
هاي مختلفی براي طراحی روش. شوداستفاده میآزمایشات سرد ازانژکتور 

ي ها در نحوهي این روشتفاوت عمده. انژکتور پیچشی ارائه شده است
استفاده از نمودارها و روابط تجربی و تعیین برخی از پارامترهاي ورودي از 

.تجربیات قبلی است
این . پارامترهاي متعددي دخیل هستنددر طراحی انژکتور پیچشی 

پارامترها ورودي از . باشندپارامترها شامل پارامترهاي ورودي و انتخابی می
پارامترهاي انتخابی توسط طراح و اغلب . دنشوگروه سیستمی دریافت می

شوند و در طی هاي موجود انتخاب میبراساس تجربیات گذشته و توصیه
لیست شده 1پارامترهاي انتخابی در جدولاین. گردندطراحی اصالح می

.است

محدوده انتخاب پارامترهاي انتخابی-1جدول 
واحدمحدوده انتخابنمادپارامتر

P30 -10%درصد افت فشار
2120-90زاویه پاشش

inضریب گشودگی in nR = R R4-1-

nنسبی نازلطول n nl = l / 2R1-25/0-
-n6-4هاي وروديتعداد گذرگاه

sطول نسبی محفظه چرخش
s

s

ll =
Rs inl >2R-

inطول نسبی گذرگاه ورودي
in

in

ll =
r

6-3-

w008/0-002/0mضخامت دیواره نازل

180-0زاویه همگرایی ورودي نازل

Aیکی دیگر از پارامترهاي مهم طراحی مشخصه هندسی آبراموویچ

)1(فرمول باشد و به صورت است که به ابعاد اصلی انژکتور مرتبط می
در انژکتورهاي پیچشی به دلیل تشکیل هسته هوایی ]. 10[گرددتعریف می

.باشدمی5/0در مرکز انژکتور این عدد معموال کمتر از 
)1                  (in n

2
in

R RA =
nr

nهاي ورودي مماسی، تعداد گذرگاهRn ،شعاع نازل خروجیrin

فاصله از محور انژکتور تا مرکز Rinشعاع گذرگاه ورودي مماسی، 
نقش اصلی را در پارامتر مهم دیگر که.)1شکل (هاي مماسی استورودي

فرمول توسط است کهCd، ضریب تخلیه کندتعیین دبی جرمی ایفا می
.شودمحاسبه می)2(
)2                              (

d 2

2

1C =
1 A+

1- 

 شود، که نازل نامیده می) انقباض(ضریب پرشدگیrm شعاع
نیز از طریق دبی انژکتور .گردابه هوا ایجاد شده در مرکز انژکتور است

.گرددمیبیان ) 3(فرمول 
)3                          (2

n dm = R C 2 p 

. چگالی سیال عبوري از انژکتور استکه در آن 
یک مقدار بهینه داشته باشد، تا به باید طبق اصل حداکثر دبی، 

Cdدر صورتی که مقدار بهینه . ازاي آن مقدار، حداکثر دبی فراهم شود

مشتق ضریب ،بنابراین در اصل حداکثر دبی. شودحداکثر باشد، حاصل می
داکثر ضریب تخلیه در از این رو ح. برابر صفر استتخلیه نسبت به 

.شودشرایط زیر حاصل می
)4                         (2(1- )A = 

 

) 6(و ) 5(با فرمول با Cdو 2به ترتیب رابطه زاویه پاشش 
.شودبیان می

)5                     (2 2(1 )tan(2 )
(1 1 )


 




 

)6                 (
dC

2






. نشان داده شده است2در شکل Aبرحسب و 2 ،Cdنمودار 

پایه انژکتور پیچشی تکطراحی
، افت فشار، شامل دبی جرمی عبوريدر طراحی انژکتور، پارامترها ورودي 

ي پیشرانه معموالً باید مشخص زاویه مخروط پاشش و مشخصات مؤلفه
باشد و طراح باید پارامترهاي خروجی شامل ضریب تخلیه، مشخصه 

نشان 3الگوریتم طراحی در شکل . کندمحاسبههندسی و ابعاد انژکتور را 
ائه شده، روند طراحی به صورت زیر مطابق با الگوریتم ار. داده شده است

.است
CdوA 2با توجه به زاویه پاشش6(و ) 5(،)4(هاي ، از فرمول (

محاسبه 7شعاع نازل انژکتور از فرمول . شودتعیین می2شکل و یا از روي 
.در رابطه زیر شتاب گرانش استg. شودمی

)7                         (
n

d

mR
C 2g p 






حال با تعیین کردن
inRاي، مطابق با الزامات سازهRin با توجه به

in in nR =R Rگردد و سپس با مشخص کردن محاسبه میn مطابق با
. آیدبه دست می) 8(هاي ورودي از فرمول اي، شعاع گذرگاهمالحظات سازه
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)8                  (in n
in

R Rr =
nA

و Reinبراي اعمال اثر ویسکوزیته در طراحی، ابتدا باید عدد رینولدز 
) 10(و ) 9(هاي در ورودي انژکتور را از فرمولضریب اصطکاك 

باشد تا شرایط طراحی 104تر از عدد رینولدز باید بزرگ. محاسبه کرد
.برقرار باشد

)9                              (
in

in

8mRe
g r n




)10                (
2.58

in

25.8ln( ) = - 2
(ln(Re ))



.آیدبه دست می) 11(از فرمول Aeqسپس مشخصه هندسی معادل 
)11            (

in n
eq

2
in in in n

R RA =
nr + R (R - R )

2


باشد، از عدد کوچک بیشترAنسبت به Aeqاگر خطاي نسبی 
و یا از روي ) 5(و ) 4(هاي باید محاسبات تکرار شود و با توجه به فرمول

گردد و سپس جدید با درنظر گرفتن ویسکوزیته تعیین میCd، 2شکل 
Rn ،Rin وrin 7(به ترتیب با توجه به رابطه( ،

in in nR =R R 8(و فرمول (
یابد که خطاي نسبی ی ادامه میاین روند تکراري تا جای. شودمحاسبه می

Aeqاز کمتر در نهایت هنگامی . شودهمگراگردد یعنی روند طراحی
گردید، شعاع محفظه چرخش با توجه به مقادیر همگراکه روند طراحی 

Rin وrinي به دست آمده از تکرار آخر، مطابق با رابطهRs = Rin + rin

همچنین با مشخص کردن . شودمحاسبه می
nl ،

inl و
sl و با توجه به

محاسبه lsو ln ،linحاصل از تکرار آخر، مقادیر Rsو Rn ،rinمقادیر 
. گرددمی

طراحی انژکتور پیچشی دوپایه با اختالط خارجی
پایه، انژکتور مطابق با روند طراحی ارائه شده براي انژکتور پیچشی تک

در ابتدا باید انتخاب شود که هر یک از سوخت . گردددوپایه نیز طراحی می
. شودپاشیده می) انژکتور میانی و پیرامونی(و اکسیدکننده از کدام انژکتور 

پیرامونی تعیین سپس پارامترهاي ورودي و انتخابی براي انژکتور درونی و
با توجه به شرط تجربی 22و 12ابتدا زوایاي پاشش . گرددمی

1 22 2 10 15   گردند و سپس انتخاب میA وCd مربوط به هر
مشخص 2و یا از روي شکل ) 6(و ) 5(،)4(هايفرمولانژکتور مطابق با 

با توجه rin2و rin1و ) 7(فرمولبا توجه به Rn2و Rn1همچنین . گرددمی
در .شودمحاسبه می) 11(فرمولبا توجه به Aeq2و Aeq1و ) 8(فرمولبه 

از حد بیشترA2و A1نسبت به Aeq2و Aeq1صورتی که خطاي نسبی 
روند یابد که شود و تاجایی ادامه میموردنظر باشد، روند طراحی تکرار می

.طراحی همگرا شود

طراحی صفحه انژکتور
که در قبل نیز ذکر گردید، هنگام گونههاي تجربی و همانبا توجه به نمونه

از انژکتورهاي دو پایه پیچشی، چیدمان دایروي براي صفحه استفاده
در هنگام طراحی و چیدمان صفحه انژکتور باید . باشدتر میبانژکتور مطلو

به این نکته توجه کرد که اگر انژکتورها در فاصله کمی از هم قرار داشته 
هاي پاشش یا جت خروجی پیش از فروپاشی با یکدیگر باشند، مخروط

ها از یکدیگر ي آنگذارند اما اگر فاصلهکنند و بر یکدیگر اثر میبرخورد می
هاي خروجی پیش از تأثیر بر یکدیگر هاي پاشش و جتزیاد باشد، مخروط

شوند و سپس به شکل به قطرات و ذرات کوچک مایع، فروپاشیده می
بنابراین باید با توجه به عمق نفوذ انژکتورها . گذارندقطرات بر هم اثر می

به. ي مطلوب براي انژکتورها در نظر گرفتدر راستاي شعاعی یک فاصله
این منظور از روابط تجربی براي طراحی بهینه صفحه انژکتور استفاده 

J = Satm) آبیاري(در این حالت، مقدار حداقل ضریب خیسی . شودمی /

Sa که نسبت مساحت سطح پاشش تمام انژکتورها نسبت به مساحت سطح
ي تجربی رابطه. شودتالقی سطح پاشش انژکتورها است، درنظر گرفته می

Jبراي هر ردیف، برحسب تعداد انژکتورهاي روي ردیف ارائه گردیده است .
که ضریب خیسی ردیف اول، براي حالتی که تعداد J2ي تجربی رابطه

شکل (باشدمی)12(تا است به صورت رابطه 6انژکتور روي ردیف اول 
4(]11[.
)12 (

 
1

2 2
22 3 2 3

1 1 1 1

3n 1J
3.8cos ( /n )cos ( /4n ) 1 3.8cos ( /n )sin ( /4n )   



   
 

روي صفحه rc2و rc1مرکز ي همبراي شعاع دو دایرهروابط تجربی
روي صفحه انژکتور ارائه گردیده ratmانژکتور، برحسب شعاع سطح پاشش 

توان با را نیز میrc5و rc3 ،rc4مرکز بعدي ي هماست و شعاع سه دایره
.تقریب مناسبی محاسبه کرد

)13                      (
c1 atmr =1.748r

)14                      (c2 c1 atmr =1.8r =3.1464r
)15                       (c3 c1 atmr =2.6r =4.5448r
)16                          (c4 c1 atmr =3.4r =5.9432r
)17                          (c5 c1 atmr =4.2r =7.3416r

توان با تقریب ي صفحه انژکتور میفاصله مرکز تا دیوارههمچنین 
.مناسبی از رابطه زیر به دست آورد

)18                           (c1 atmR=5r =8.740r
ي شعاعی ي مؤلفهبا شعاع محفظه انژکتور پیرامونی به اضافهبرابر 

که ي طول شکستمحاسبهبراي . باشدطول شکست انژکتور پیرامونی می
. ]12[دگرداستفاده می(LISA)از مدل لیسا ،شودمشاهده می1در شکل 

ي خروج از نازل به سادگی در این مدل خصوصیات صفحه سیال در لحظه
Uشود که صفحه خروجی داراي سرعت مشاهده می. گرددبررسی می

کنواخت باشد، که سنکال و همکاران، فرض کردند که سرعت خروجی یمی
. گرددبیان می)19(رابطه و به صورت 

)19                    (
vU = k 2 P/ 

تابعی از شکل انژکتور و فشار پاشش است که در رابطه kvثابت 
.باشدقطر نازل میDnشود که در آن تعریف می)20(
)20           (

 v 2
n

4 m
2 Pk = max 0.7 , 

D cos  



 

 
  
 
 
  



0با معادله اغتشاشاتی  exp(ikx+ t)   به صفحه سیال خروجی
شود، که از نازل وارد می

0 ،دامنه موجی اولیهk = 2 / عدد موج

r ii   ناپایدارترین اغتشاش داراي نرخ رشد .باشدنرخ رشد می
sشود که به ازاي نرخ رشد بیشینه و چنین فرض میباشد باالتري می

وقتی اغتشاش صفحه به مقدار . صفحه سیال دچار فروپاشی خواهد شد

buرسد، زمان شکست در زمان شکست صفحه می)bu ( به صورت
.شودمحاسبه می)21(رابطه 

)21  (
0

0

1exp( ) ln( )bu
bu s bu atm bu

s

t    


    


یا اعداد وبرگازي (هاي کوتاه شکست صفحه مایع براي موجطول 
.آیدبه دست می)22(ي از رابطه) 27/16(تر از بزرگ
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)22      (
bu bu

0

L U  lnU b

 

     
مقدار 

0ln( / )b  در نظر 12براساس کار دامبروفسکی و هوپر برابر
.گرفته شده است

باشد که شکست به دست آمده، طول شکست اولیه سیال میطول
آن سیال دچار شکست ثانویه تا زمانی که سیال به کوچکترین برعالوه

با توجه به کارهاي تجربی صورت گرفته، . شودقطره تبدیل گردد نیز می
ratmبنابراین . برابر طول شکست اولیه است5/1طول شکست ثانویه برابر با 

.گرددتعریف می)23(رابطه به صورت 
)23        (

atm bu s2r = (1+1.5) L sin( / 2) + R

طراحی یک مورد انژکتور پیچشی دوپایه با اختالط خارجی 
در . انژکتور به طور گسترده در صنایع فضاي روسیه کاربرد دارداین نوع

از این نوع انژکتور استفاده شده RD-0110ي موتور صفحه انژکتور محفظه
ي خاص، انژکتور میانی به عنوان انژکتور در این نمونه5مطابق شکل . است

اکسیدکننده و انژکتور پیرامونی به عنوان انژکتور سوخت درنظر گرفته 
.شده است

الگوریتم طراحی ابتدا پارامترهاي ورودي مطابق با با توجه به
ارائه شده است، درنظر 2که در جدول RD-0110مشخصات انژکتور 

هاي ورودي و ارامترهاي انتخابی شامل تعداد گذرگاهپ. شوندگرفته می
درنهایت . گرددبعد مرتبط به سازه با توجه به تجربیات فرض میاعداد بی

نتایج کد کامپیوتري در . گیردمطابق با الگوریتم، طراحی صورت می
و درصد خطاي پارامترهاي خروجی نسبت به MATLABافزار نرم

.ارائه گردیده است3در جدول مقدارهاي واقعی

]14[، ]13[پارامترهاي ورودي طراحی انژکتور-2جدول 
واحداکسیدکنندهسوختپارامتر
213580

m0648/01729/0kg/s

P696/0426/0MPa

n66-

انژکتور دوپایه با اختالط از کد طراحیخروجیپارامترهاي-3جدول 
ها نسبت به مقادیر اصلی و درصد خطاي آنخارجی

پارامتر
اکسیدکنندهسوخت

واحد مقدار نتایج کد
واقعی

درصد 
مقدار نتایج کدخطا

واقعی
درصد 
خطا

inR1--35/1---
nl------
dC029/0--24/0---

A44/33--83/1---

nR6/451/873/27/297/0mm

inr31/035/06/1096/085/04/12mm

inR3/47/41/868/37/384/0mm

sR6/453/864/45/43mm

nl7/95/101/858/105/1074/0mm

inl78/08/022/258/25/22/3mm

sl6/95/103/838/12122/3mm

طراحی یک مورد صفحه انژکتور
که ذکر گردید در هنگام استفاده از انژکتور پیچشی دوپایه معموالً همانطور

به این منظور از صفحه انژکتور . شودصفحه انژکتور دایروي به کار برده می
روسی براي اعتبارسنجی کد طراحی استفاده گردیده RD-0110موتور 

.است
ي باید طول محفظهratmگیري با روش ذکر شده، براي اندازهمطابق

سپس با استفاده از . انژکتور پیرامونی و سپس طول شکست محاسبه گردد
مرکز روي صفحه انژکتور به دست هاي همروابط تجربی مذکور، شعاع دایره

و درصد خطاي MATLABافزار نتایج کد کامپیوتري در نرم. آیدمی
.  گرددارائه می4پارامترهاي خروجی نسبت به مقدارهاي واقعی در جدول 

.شودمشاهده می6شماي صفحه انژکتور طراحی شده نیز در شکل 

و درصد خطاي صفحه انژکتور پارامترهاي خروجی از کد طراحی -4جدول 
ها نسبت به مقادیر اصلیآن

واحددرصد خطامقدار واقعینتایج کدپارامتر
U18/29--m/s

buL91/2--mm

atmr3/11--mm

c1r76/196/1619mm

c2r56/353212/11mm

c3r36/511/4961/4mm

c4r17/676/6497/3mm

c5r97/828071/3mm

R78/989075/9mm

گیرينتیجه
مقاله پارامترهاي اصلی و اثرگذار در طراحی انژکتور پیچشی بررسی در این

پایه و دوپایه با اختالط سپس روند طراحی انژکتور پیچشی تک. شده است
عالوه براین روند طراحی صفحه انژکتور دایروي . خارجی ارائه گردیده است

اً هاي طراحی عمدتروشجایی که از آن. نیز مورد بررسی قرار گرفته است
هاي هایی در روشباشند، ضعفبراساس روابط و نمودارهاي تجربی می

همچنین با توجه به این نکته که در طراحی . طراحی ظاهر شده است
پایه استفاده انژکتورهاي دوپایه از نمودارها و روابط تجربی انژکتورهاي تک

شود و این نمودارها و روابط شرایط مربوط به طراحی انژکتورهاي می
تر بودن عدد مشخصه پاشش و بزرگدوپایه مبنی بر افزایش زاویه چتر

. آیدکند، از این رو، خطایی در طراحی به وجود میهندسی را فراهم نمی
شود که نمودارها و روابط تجربی جدیدي با انجام بنابراین پیشنهاد می

.کارهاي تجربی متعدد ارائه گردد
کامپیوتري براي طراحی انژکتور نتایج به دست آمده از کددر نهایت 

يدرصد خطاکهشودمالحظه میگردیده و با مقادیر واقعی بررسی 
طراحی انژکتور پیرامونی خطاي درصد از کمترطراحی انژکتور درونی 

پایه بوده اما با انژکتور پیچشی تکانژکتور درونی علت این امر تشابه .است
همچنین . کندبه طور کامل صدق نمیتشابهدرمورد انژکتور پیرامونی این 

نتایج کد کامپیوتري براي طراحی صفحه انژکتور با مقادیر واقعی مقایسه 
هاي صورت گرفته براي د که با توجه به فرضشوو مشاهده میگردیده

ها، درصد خطایی در شکست ثانویه و روابط مربوط به شعاع دایرهمحاسبه 
.گرددمیطراحی ظاهر 
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او نمودارهها شکل

پایهانژکتور پیچشی تکو جریانی پارامترهاي هندسی -1شکل

و 2 ،نمودار تجربی-2شکل 
dC برحسبA]10[

پایهتکالگوریتم طراحی انژکتور پیچشی -3شکل

]11[مرکز صفحه انژکتورچیدمان همازدو ردیفشماي -4شکل
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]RD-0110]13[ ،]14پیکربندي انژکتور پیچشی دوپایه موتور -5شکل

قسمتی از صفحه انژکتور طراحی شده -6شکل 
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