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 کیصًت تنیاس الگَر گیزی بْزُبا  ٌِیبْ یٌیذراسیّ هَلفِ ای تک شزاًشیپ ستنیس یطزاح
 

4 ،هحوذ صادق فزجیاى3 ، اهیزحسیي آدهی2هصطفی بزغٌذاى ،1الْی هْزاى ًصزت
 

 نٌؼتی هبله اقتط، زاًكگبُ   هدتوغ زاًكگبّی َّافضب

 وطج -ى اتَثبى تْطا 20ویلَهتط

 

 چكیذُ 

ثِ ػٌَاى هْوتطیي اثعاض وٌتطل ای اهطٍظُ  ّبی پیكطاًف ته هَلفِ ؾیؿتن

ّبی ثعضي ٍ  ( ٍ هبَّاضUpperstageُثطّب ) ٍضؼیت طجمبت فَلبًی هبَّاضُ

ّبی وَچه خْت اًدبم هبًَض هساضی ٍ یب  ّوچٌیي هَتَض انلی هبَّاضُ

قًَس. زض ایي همبلِ پؽ اظ ثطضؾی اًَاع ؾیؿتن  انالح هساض قٌبذتِ هی

ای  ؾیؿتن پیكطاًف ته هَلفِای ثِ ططاحی ثْیٌِ  پیكطاًف ته هَلفِ

ّیسضاظیٌی ثب هربظى تحت فكبض پطزاذتِ ذَاّس قس. هْوتطیي تفبٍت 

ّبی تحت فكبض، هتغیط ثَزى پبضاهتطّبی ثبلؿتیه زاذلی ًظیط زثی  ؾیؿتن

، فكبض هحفظِ ٍ ًْبیتب همساض تطاؾت ذَاّس ثَز وِ ایي هَاضز   خطیبى

پبضاهتطّبیی ًظیط  .ّبیی ضا پیچیسُ ًوَزُ اؾت ططاحی چٌیي ؾیؿتن

ٌّسؾِ تطاؾتط ٍ هربظى )لطط گلَگبُ، لطط ذطٍخی ًبظل ٍ لطط هرعى 

ؾَذت(، فكبض هرعى ٍ هحفظِ احتطاق ٍ همساض ؾَذت ثِ ػٌَاى 

هتغیطّبی ططاحی هَضز ًیبظ ثطای اًدبم هبهَضیت فضبیی ثب همساض تطاؾت ٍ 

 ،ططاحی هست ظهبى هكرم ثِ وبض گطفتِ قسُ اؾت. پؽ اظ اضائِ الگَضیتن

اظ الگَضیتن غًتیه ثِ ططاحی ثْیٌِ یه ؾیؿتن پیكطاًف  گیطی ثْطُثب 

ایی ّیساضظیٌی ثب هؼیبض حسالل خطم )ّعیٌِ( زض حضَض ولیِ لیَز  ته هَلفِ

قَز. زض ًْبیت، ًتبیح الگَضیتن ططاحی ثب ًوًَِ ّبی  ٍ العاهبت پطزاذتِ هی

 ػولیبتی هَخَز همبیؿِ ٍ نحِ گصاضی گطزیسُ اؾت.
 

 -ای ته هَلفِؾیؿتن پیكطاًك-ؾیؿتن پیكطاًكفضبییّای كلیذی: اصٍُ
 الگَضیتن غًتیه -یثْیٌِ ؾبظ -ّیسضاظیي

 

 هقذهِ

ّبی پیكطاًف هوَضز اؾوتفبزُ زض اهوط وٌتوطل ٍضوؼیت ٍ تهوحی         ؾیؿتن

، (Bipropellant)ّوبی زٍ پیكوطاًِ    هساضی هبَّاضُ ّب ػجبضتٌوس اظ ؾیؿوتن  

ّوبی   . ؾیؿوتن (Cold Gas)ٍ گبظ ؾوطز  (Monopropellant)ته پیكطاًِ 

ّبی ثعضي ٍ ثب طوَل ػووط ظیوبز هوَضز      ایی ثطای هبَّاضُ پیكطاًف زٍ هَلفِ

گیطز ظیوطا ثوِ زلیول ٍظى ظیوبز ایوي ًوَع اظ ؾیؿوتن ّوبی          اؾتفبزُ لطاض هی

پیكطاًف، اؾتفبزُ آًْب زض هبَّاُ ّبی وَچه هٌطمی ًیؿت. اظ ططف زیگط 

زلیل همساض ضطثِ هرهَل ون هتٌبؾوت  ّبی پیكطاًف گبظ ؾطز ثِ  ؾیؿتن

ّبی فضبیی افعایف خطم چكوگیطی ذَاٌّس زاقت اظ ایٌوطٍ   ثب ًَع هبهَضیت

ایی هوسًظط ططاحوبى لوطاض گطفتوِ اؾوت.       ؾیؿتن ّبی پیكطاًف ته هَلفِ

ِ    تطیي ؾیؿتن هتساٍل ایوی ػجبضتٌوس اظ پطٍوؿویس     ّبی پیكوطاًف توه هَلفو

ن پیكطاًف ّیسضاظیٌی خعٍ پوط  ّیسضٍغى )آة اوؿیػًِ( ٍ ّیساضظیي. ؾیؿت

ّبی پیكطاًف ته پیكطاًِ هی ثبقس. زلیل ایي اهوط   وبضثطزتطیي ًَع ؾیؿتن

، ػوسم   ، ضوطثِ هرهوَل ثوب     ّعیٌِ پبییي، ؾبزگی تىٌَلوَغی ثىوبض ضفتوِ    

حؿبؾیت ثِ قوَن، لبثلیوت شذیوطُ طوَ ًی هوست ثوسٍى اظ زؾوت زازى        

 ]1[ذلَل ٍ لبثلیت اطویٌبى ثب ی ایي ؾیؿتن اؾت.

 پیشیٌِ پضٍّش

زض توبؼ  ٍ ٌّگبهی وِ هتساٍل تطیي ؾَذت هبیغ اؾت یّیسضاظیٌؾَذت 

قوَز. ثٌوبثطایي   ثب یه وبتبلیعٍض هٌبؾت لطاض گیطز، ثربض قوسُ ٍ تدعیوِ هوی   

گبظّبی ّیسضٍغى ٍ ًیتطٍغى تحت فكبض تَلیس وطزُ ٍ لوصا پیكوطاًف ایدوبز    

هٌظَض اؾوتفبزُ زض   ّیسضاظیي ثِ-هطبلؼبت ثط ضٍی ٍاوٌف وبتبلیؿتوٌس،هی

زض آظهبیكگبُ پیكطاًف خت وبلیفطًیوب   1949ّبی هبَّاضُ ، زض ؾبل  تطاؾتط

(JPL)  2-3[. گطزیسآغبظ[ 

ثووسلیل ػووسم حؿبؾوویت ٍ زاضا ثووَزى ثووب تطیي ضووطثِ ؾووَذت ّیووسضاظیٌی 

ِ   هرهَل ثِ ػٌَاى ثْتطیي ؾ ای  َذت ثطای هَتَضّبی ؾوَذت توه هَلفو

ّیسضاظیي یه ػبهل قویبیی)هَاز هٌفدطُ( وبٌّسُ لَی ، هحؿَة هی قَز

ثِ ػٌَاى یه هوبزُ قویویبیی پبیوساض     اؾت اهبهی ثبقس وِ ثؿیبض ّن ؾوی 

هؼطفی هی قَز وِ ثطای هست طَ ًی ثوسٍى اظ زؾوت زازى ذلوَل لبثول     

ای ًؿوجتب ثوِ   شذیطُ وطزى اؾت. ٍ زض همبیؿِ ثب ؾبیط پیكطاًْبی ته هَلفِ

 تط ته پبیِ ّیسضاظیٌی اظ یوه تعضیوك  یه تطاؾقس.قَن غیط حؿبؼ هی ثب

وٌٌسُ )اًػوتَض(، ثؿتط وبتبلیؿت ٍ ًبظل تكىیل قسُ اؾت. ّیسضاظیي هوبیغ  

زاذل ثؿتط وبتبلیؿت تعضیك هی قوَز ٍ   ثِ هَخَز زض هرعى تَؾط اًػوتَض

ًتیدِ آى تدعیِ ّیسضاظیي ثِ گبظّبی زهب ثب  ٍ ذطٍج آى اظ لؿوت ّوگوطا  

فمط ثوطای تؼوساز هحوسٍزی     ٍ  ]4[تَلیس تطاؾت هی ثبقس. ٍ ٍاگطای ًبظل ٍ

ضطثِ هی تَاًس ضٍقي قَز. ػبهل هحسٍزوٌٌسُ، افت وبتبلیعٍض ثوَزُ ووِ ثوب    

ثطٍظ ،اتالف فؼبلیت وبتبلیعٍضی ٍ ّوچٌیي اتالف فیعیىوی خوطم وبتوبلیعٍضی   

. ّوچٌویي زهوبی آغوبظیي ثؿوتط وبتوبلیعٍض تؼیویي وٌٌوسُ انولی         وٌوس  هی

ٍض، ثبقس. ثوطای زٍضی اظ افوت ؾوطیغ وبتوبلیع    وبتبلیعٍضی آى هیذهَنیبت 

هؼوَ  زهبی هحیط ثؿتط وبتبلیعٍض ضا زض حوس  ثؿتِ ثِ همساض تطاؾت ٍ غیطُ 

تَاًوس ػووط تطاؾوتط    زاضًس. حفظ زهبی هٌبؾت هی زضخِ ًگِ هی 300تب  90

ثطاثط افعایف زّس. زض حبل حبضط تطاؾوتطّبی ّیوسضاظیي    10ّیسضاظیي ضا تب 

 .]5[اًس طهبزیسُ قسُ زاضای طَل ػوط یه هیلیَى ضطثِگ

 

 كاتالیشر

ّب ثِ زٍ ًوَع  وبتبلیعٍضّبی هَضز اؾتفبزُ زض ثؿتط وبتبلیؿتی زض ایي ؾیؿتن

قًَس. وبتبلیعٍضّوبی گطاًوَلی ثوِ    ای تَضی هبًٌس تمؿین هیگطاًَلی ٍقجىِ

قىل زاًِ خبهسی ّؿوتٌس ووِ ثبیؿوتی زاضای ترلرول ٍ پبیوساضی ّطچوِ       

ّبی حطاضتی ٍ ذَضزگی ثبقٌس. وبتلیعٍضّبی قوجىِ یوب   ثیكتط زض ثطاثط قَن

تَضی هبًٌس، زض توبیع ثب وبتبلیعٍضّبی گطاًَلی زاضای ػوط ثیكتطی ّؿتٌس ٍ 

ّبیی اظ خٌؽ فَ ز همبٍم ثوِ ذوَضزگی   اظ پطؾىبضی چٌس  یِ تَضی، تَضی

ط ثوِ حهوَل   قَز. ثطای آًىِ اؾوتفبزُ اظ یوه وبتوبلیعٍض هٌدو    لطاض زازُ هی

وبضایی هَفمیت آهیع ثبقس، ثبیؿتی ذهَنویبت هتؼوسزی زاقوتِ ثبقوس. اظ     

خولِ: اوتیَیتِ ثب ، ّسایت حطاضتی ثوب ، ضوطیت اًجؿوبر حطاضتوی پوبییي،      

پبیساضی حطاضتی ثب  ٍ ذَال هىبًیىی ذَة. زٍ ٍیػگی هْن وبتوبلیعٍض ًیوع   
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توبلیعٍض ثوِ   ؾط  ٍیػُ ٍ ثبض ٍیػُ اؾت.ؾط  ٍیػُ، هؿوبحت ؾوط  فؼوبل وب   

اظای ٍاحس خطم آى اؾت ٍثبض ٍیػُ )حساوثط هدبظ زثی پیكطاًِ هبیغ، ثِ اظای 

ثبقس(. ایي زٍ پبضاهتط ثبیس هموبزیط ثوب یی زاقوتِ    یه ویلَگطم وبتبلیعٍض هی

ثبقٌس. ثب افعایف زٍ پبضاهتط اؾبؾی یبز قسُ، خطم هَضز لعٍم ثؿتط یوب ثؿوتِ   

 ]6[س. یبثن وبّف هیوبتبلیعٍضی ٍ زض ًتیدِ خطم ولی ؾیؿت

 

 سیستن تاهیي فشار

 نبظهٌوس یوه ؾیؿوت   ثِ هٌظَض تعضیك ؾَذت هبیغ زاذل هحفظِ احتطاق ًی

اهطٍظُ زض ؾیؿوتن پیكوطاًف زٍ ًوَع ؾیؿوتن توبهیي       .تبهیي فكبض ّؿتین

ٍ  (regulated)فكبض اؾتفبزُ هی قَز : ؾیؿتن تبهیي فكوبض تٌظوین قوسُ    

زض ؾیؿوتن ثلوَزاٍى   .(1قوىل) (blowdown)ؾیؿتن تبهیي فكبض ثلوَزاٍى 

اٍلیِ تحت فكبض گبظ لطاض هی گیطز یب ثوِ ثیوبًی    همساضهرعى ؾَذت تب یه 

زیگط هرعى تحت فكبض یه گبظ قبضغ هی قَز ٍ ثب ثوبظ قوسى قویط هروعى،     

قَز. ایي ؾیؿتن زاضای زٍ هعیوت   ذبضج هی ایي فكبضاظ هرعىؾَذت تحت 

ٍ اظ ایٌوطٍ لبثلیوت    ػوسُ اؾت، ًرؿت ایٌىِ ؾبزُ تطیي ضٍـ هوىي اؾوت 

اطویٌبى ثب یی زاضز ٍ زٍم لیوت پوبییي آى ثوِ زلیول تؼوساز لطؼوبت وون       

ضز اقبضُ وطز ووِ  ااهب اظ هؼبیجف هی تَاى ثِ ایي هَوی ثبقس.تكىیل زٌّسّ

فكبض هرعى، تطاؾت، ٍ ًطخ زثی خطهی پیكطاى هتغییط ثب ظهبى اؾوت. ٍلوی   

اؾت ٍ اهطٍظُ ثطای توبهیي  ًبچیع هَاضز ثطای ؾیؿتن پیكطاًف ته پبیِ ایي 

توه پبیوِ هٌحهوطا اظ ؾیؿوتن ثلوَزاٍى       پیكوطاًف  ّوبی  فكبض زض ؾیؿوتن 

 ]7[.زاؾتفبزُ هی قَ

وٌٌس. ّط ای اظ تطویت پیكطاى هكبثْی اؾتفبزُ ًویهؼوَ  ّیچ زٍ هبَّاضُ

هبَّاضُ همبزیط تطاؾت ذبل ذَزـ ضا زاضاؾت. زض ّط هبَّاضُ هكرم، 

ثطای ٍظبیف هرتلفی لبثل اؾتفبزُ اًس. زض یه تطاؾتطّب ثب همبزیط هرتلف 

ؾیؿتن پیكطاًف خبهغ، تطاؾتطّب ثطای انالح ٍ هبًَضّبی هساضی اظ ًَع 

ثبقٌس ٍ ثطای وٌتطل ٍضؼیت، ًیَتي هی 500تب  200تطاؾت ثب  ٍ زض حس 

 25تب  0.1ثؿتِ ثِ العاهبت ذبل وٌتطلی، اظ تطاؾتطّبی ضؼیف زض حس 

ظى یه تطاؾتط ًیع حبئع اّویت اؾت. ٍظى قَز. ًٍیَتي اؾتفبزُ هی

حس ویلَگطم ٍ تطاؾتطّبی لَی زض  0.15تطاؾتطّبی ضؼیف هتساٍل زض حس 

 ]8[ثبقس.ویلَگطم هی 2

 

 یای ّیذاسیٌ طزاحی بْیٌِ سیستن پیشزاًش تک هَلفِالگَریتن 

هتطّبی اًَػی ؾبظـ ثیي پبضثِ  (2)قىلالگَضیتن ططاحی هطبثك ثب 

ای ٍ ؾیب تی زض ػیي حبل اضضب  ثبقس، ثِ قىلی وِ لیَز ؾبظُ هیططاحی 

زض همبلِ حبضط ػول  .زثْیٌِ قَ ول ؾیؿتن پیكطاًفزضًْبیت ٍ قسُ 

 ططح اًتربة ثطایثْیٌِ ؾبظی تَؾط الگَضیتن غًتیه اًدبم قسُ اؾت.

)ثب  وبضوطز ظهبى ٍ هیبًگیي تطاؾت همساض اظ ػجبضتٌس وِ ططاحی لیَز ثْیٌِ

 تؼییي ػبهلتَخِ ثِ هتغیط ثَزى پبضاهتطّب زض هست ظهبى ػولىطز تطاؾتط(

، قطٍر اضضبی پؽ .ثبقٌس هی لجَل لبثل ططحْبی اًتربة زض وٌٌسُ

هؼطفی  ثْیٌِ ٍ هٌترت ططحثِ ػٌَاى ثبقس خطم ووتطیي زاضای وِ ططحی

 .گطزز هی

 

 بذًِ اصلی الگَریتن 

ٍ تطاؾت هیبًگیي  هَتَض هست ظهبى وبضوطز ،ٍضٍزی ّبی هؿئلِ ططاحی

ٍ پبضاهتطّبی ثْیٌِ ؾبظی . هَضز اًتظبض اظ ؾیؿتن پیكطاًف هی ثبقس

ط، اثؼبز ٌّسؾی ٍ خطم هرعى ؾَذت، ػجبضتٌس اظاثؼبز ٌّسؾی ٍ خطم تطاؾت

، ِ احتطاق ، خطم ول ؾیؿتن پیكطاًفٍ هحفظ ؾَذت فكبض ثْیٌِ هرعى

اثؼبز ٌّسؾی ٍ خطم ًبظل، 
spIًمطِ قطٍع. ٍ زثی خطهی ؾیؿتن پیكطاًف 

)خطم ؾَذت ذطٍخی( خطم ول ذطٍخی اظ ًبظل ؾیؿتن پیكطاًف 

حدن پیكطاى ٍ گبظ تحت فكبض زاذل هرعى آى وِ اظ ططیك  ثبقس. هی

، ثسؾت هی آیٌس وِ زض ایي ططاحی اظ گبظ ّلین اؾتفبزُ قسُ اؾت، ؾَذت

تحت فكبض ، ثطاثط ثب حدن ول هرعى هدوَع حدن ؾَذت ٍ حدن گبظ 

ٍ ثب  بض افتبزى ؾیؿتن پیكطاًف هی ثبقسؾَذت زض لحظِ لجل اظ ثى

ٍ ؾپؽ ظًدیطُ قؼبع هرعى ؾَذت ضا ترویي ظز  هی تَاىاؾتفبزُ اظ آى 

ًوبیف ضًٍس پیبزُ ؾبظی الگَضیتن ططاحی  ،زض ازاهِ .ططاحی ضا آغبظ ًوَز

( ثط ضٍی ظیط ؾیؿتن ّبی ؾیؿتن پیكطاًف ته 2زازُ قسُ زض قىل )

 اضائِ هی قَز.پبیِ ّیسضاظیٌی 

 

 هخشى سَخت

ططاحی هرعى ٍ ط گطفتِ قسُ اؾت خٌؽ هرعى ؾَذت آلَهیٌیَهی زض ًظ

پصیطز  اًدبم هی]9[ؾَذت ثب اؾتفبزُ اظ ضٍاثط حبون ثط هربظى خساض ًبظن

ضربهت ، پؽ اظ هحبؾجِ فكبض هبوعیون زاذل هرعى ( 1ِ )ثطوِ طجك ضا

ثسؾت ( 3ِ )م ذكه هرعى اظ ضاثططٍ خ (2ِ )اظ ضاثط هرعى ؾَذت

 ذَاّس آهس.

(1) t

max t0
0
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t
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 : ػجبضتٌس اظ ثب  طضٍاث پبضاهتطّبیوِ 
Final

He: چگبلی ًْبیی گبظ تحت فكبض زاذل هرعى 

AL: چگبلی آلَهیٌین 

max0P:     فكبض ثیكیٌِ هرعى ؾَذت 

tV: حدن هرعى ؾَذت 

0HeV: حدن گبظ ّلین زض لحظِ اٍل 

AL: تٌف هدبظ آلَهیٌین 

tM: خطم ذكه هرعى ؾَذت 

 

 ٍ سزبٌذ هحفظِهحفظِ احتزاق 

ثوب تحوول زهوبی ثوب       آلیوبغی  ؾوطثٌس آى اؾوتیل  خٌؽ هحفظِ احتطاق ٍ 

هحفظِ احتطاق ًیع اظ ضٍاثط حبون ثط هربظى خساض ًوبظن پیوطٍی   ثبقس ٍ  هی

اؾتیل ضٍاثوط ططاحوی هحفظوِ    ط گطفتي تٌف هدبظ ظٍ ثب زض ً ]9[سهی وٌ

 )اظ ًَع وطٍی( ثِ نَضت ظیط هی ثبقٌس :احتطاق ٍ ؾطثٌس آى 

 

(4) 
t

t

max

0

1.2
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T

V M
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(5) max cyl
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Pc R
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(6) 22 4th cyl cyl cyl st cyl cyl stM R L t R t    
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 وِ پبضاهتطّبی ضٍاثط ثب  ػجبضتٌس اظ : 

maxPc: فكبض ثیكیٌِ هحفظِ احتطاق 

st: تٌف هدبظ اؾتیل 

cylR: قؼبع هحفظِ احتطاق 

thM: )خطم ذكه تطاؾتط )هحفظِ احتطاق ٍ ؾطثٌس 

 

 ًاسل

، اثؼوبز ًوبظل ،   اًتظوبض زاضیون  ططاحی ًبظل ؾیؿتن پیكطاًف  هطحلِ آًچِ اظ

اظ ّووِ هْوتوط اًوساظُ گلَگوبُ ٍ ؾوط       ٍ  ایؼٌی طَل لؿوت ّوگطا ٍ ٍاگط

ثوب  فطآیٌوس ططاحوی ًوبظل ضا    ثوطای ایوي هٌظوَض    هی ثبقس ووِ  ًبظل  ذطٍخی

اًدوبم  ]10ٍ7[ٍ ططاحوی ؾیؿوتن پیكوطاًف    اؾتفبزُ اظ ضٍاثط زیٌبهیه گبظ

( ٍ 7)ضا اظ ضٍاثوط  ؾط  ذطٍخوی ًوبظل   ٍ  ػسز هبخ ذطٍخی ًبظلهی زّین. 

ؾوت  ثس ( 9ِ )هؿوبحت گلَووبُ ضا اظ ضاثطو   وٌوین ٍ ؾوپؽ    هحبؾجِ هی( 8)

تَاى قوؼبع گلَگوبُ ٍ ذطٍخوی     هؿبحت هیٍ ثب اؾتفبزُ اظ زاقتي  آٍضین هی

 ًبظل ضا هحبؾجِ ًوَز.
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 وِ پبضاهتطّبی ضٍاثط ثب  ػجبضتٌس اظ : 

Pc  ٍ
eP: فكبض هحفظِ احتطاق ٍ ذطٍخی ًبظل 

avrTh: تطاؾت هیبًگیي هَضز اًتظبض اظ ؾیؿتن پیكطاًف 
*A ٍeA: هؿبحت گلَگبُ ٍ ذطٍخی ًبظل 

 

هؿلوب 
eP    هَخَز زض ضٍاثط فَق همساض اٍلیِ هوی ثبقوس ٍ زض طوَل ووبضوطز 

 َز.ثذَاّس  هتغیطؾؿیتن پیكطاًف 

هحبؾوجِ  ًوبظل   ضٍاثط ٌّسؾوی ثب اؾتفبزُ اظ زض ًْبیت خطم ذكه ول ًبظل 

قوسُ   ًوبیف زازُ( 10ِ )زض ضاثط اؾترطاج قسُ ٍ ىذَاّس قس وِ فطهَل آ

 .اؾت

 

(10) 
2 *2 2 *2

1 2tan( ) tan( )

cyl e
noz st c

R R R R
M t 

 

  
   

  

 

 تابع ّذف بْیٌِ ساسی

پؽ اظ اًدبم هحبؾجبت هطاحل پیكیي ٍ ثسؾت آٍضزى خطم ذكه ته ته 

ٍ گبظ تحت فكبض ّون ثوِ    ؾیؿتن ّبی ؾیؿتن پیكطاًف، خطم پیكطاى طظی

خطم ؾیؿتن  %20ٍ ػالٍُ ثط آى خطهی هؼبزل خطم ؾیؿتن افعٍزُ هی قَز

خوطم وول   ٍ زض ًْبیت  ثِ ػٌَاى خطم اتهب ت ٍ ... اضبفِ هی قَزپیكطاًف 

( 11ِ )اظ ضاثطو ىِ ذَز تبثؼی اظ پبضاهتطّوبی ططاحوی ثوَز    كپیكطاًتن ؾیؿ

ثبقس ووِ ایوي    هیثْیٌِ ؾبظی  ّسفوویٌِ ؾبظی ایي تبثغ،  ثسؾت هی آیس.

 هی ضؾس.ػول تَؾط الگَضیتن غًتیه ثِ اًدبم 

(11)  ) ( 1.2tot P PG tp th nozM M M M M M     

 
 

 اًتخاب طزح بْیٌِ

، ثوب تَخوِ ثوِ     ثسؾت آهسُ اؾتتب ثسیي هطحلِ خطم ول ؾیؿتن پیكطاًف 

زض ایي ثرف لیوَز ثوط خوَاة ّوبی ثسؾوت      ( 2حل هؿئلِ )قىل نالگَضیت

بل هی قَز تب پبؾد ّبی هَضز لجَل تفىیه قًَس. الجتوِ  ظم ثوِ   اػوآهسُ 

شوط اؾت وِ زض هطاحل لجلی لیَز  ظم ثط ّط یه اظ ظیط ؾیؿتن ّب اػووبل  

هروعى ؾوَذت، تحوول توٌف     قسُ اؾت، ثِ ػٌَاى هثبل زض ططاحی ؾبظُ 

هبوعیون یىی اظ لیَز آى هؿئلِ ثَزُ اؾت ٍ هٌظَض اظ لیس زض ایوي هطحلوِ،   

 .بون ثط ول ؾیؿتن پیكطاًف هی ثبقسح قطر

ي هوَضز اًتظوبض اظ   یتطاؾوت هیوبًگ  ،spIهیوعاى   ّبی هوصوَض ػجبضتٌوس اظ   لیس

تؼیویي  ػبهول  ظهبى وبضوطز پیكطاًِ ططاحی قوسُ، ووِ    ؾیؿتن پیكطاًف ٍ

ط ٍاثو تَؾوط ض  ایي قطٍرزض اًتربة ططح ّبی لبثل لجَل هی ثبقٌس وٌٌسُ 

 ثطای ّط ططح هحبؾجِ قسُ اؾت.(14)تب ( 12)

(12) ( )avr e e eTh mV A P dt  

(13) ( )avr

Th
Isp dt

mg
 

 

(14) Time dt 
 

پؽ ٍ  زّس. یتكىیل هّبی فَق  هحبؾجِ اًتگطالّؿتِ الگَضیتن ططاحی ضا 

زاضای ططحوی ووِ    ٍ ظهوبى ووبضوطز،   ضوطثِ هرهوَل   ،اضضبی لیس تطاؾوت 

 .ثبقس، ططح هٌترت ٍ ثْیٌِ ذَاّس ثَزووتطیي خطم 

 

 صحِ گذاری طزاحی

ّسف اظ ایي ثرف همبیؿِ ًوًَِ ططاحی قسُ تَؾط الگَضیتن اضائِ قسُ زض 

ؾیؿتن پیكطاًف ته پبیِ ثِ هٌظَض نحت  تدبضیایي همبلِ ٍ یه ًوًَِ 

 .اؾتالگَضیتن اضائِ قسُ ؾٌدی 

ًیَتٌی ته پبیِ ّیسضاظیٌی ؾبذت  5ًوًَِ تدبضی هَضز ًظط یه تطاؾتط 

 (3قىل ) قطوت آؾتطیَم ثب هكرهبت ظیط هی ثبقس.

 
 ًیَتٌی ساخت شزكت آستزیَم 5تزاستز هشخصات -1جذٍل 

 ٍسى )گزم( سیز سیستن

 ّیسضاظیي پیكطاى

 ثبض 5/5 فكبض وویٌِ

 ثبض 22 فكبض ثیكیٌِ

 ًیَتَى 85/1 تطاؾت وویٌِ

 ًیَتَى 6 تطاؾت ثیكیٌِ

 ثبًیِ 228تب  216 ضطثِ هرهَل

 هیلی هتط 129 طَل ولی

 هیلی هتط 14 لطط ذطٍخی ًبظل

 گطم 220 )ثسٍى هرعى ؾَذت(ٍظى 

 Skynet-4 , NATO 4 هَاضز اؾتفبزًُوًَِ 
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ؾیؿتن پیكطاًف ثْیٌِ ططاحی قسُ زض خساٍل  پبضاهتطّبی هكرهبت 

پیكطاًف قبهل تغییطات ضفتبض ایي ؾیؿتن ٍ ًوبیف زازُ قسُ اؾت  2ٍ3

ًكبى  2 ٍ 1ّبی  زض ًوَزاضٍ تغییطات زثی خطهی تطاؾت، تغییطات فكبض 

زض پبیبى هسل ؾِ ثؼسی ؾیؿتن پیكطاًف ته پبیِ ٍ اًس  زازُ قسُ

 (4اؾت . قىل) گطزیسُططاحیّیسضاظیٌی ثب اؾتفبزُ اظ ایي هكرهبت 
 

 

 طزاحی شذُ سیستن پیشزاًشپاراهتزّای ادیزهق -2جذٍل 

 هقذار پاراهتز

 هیلی هتط 0/36 قؼبع هرعى ؾَذت

 هیلی هتط4/10 ذطٍخی ًبظل قؼبع

 هیلی هتط1/1 گلَگبُ قؼبع

 هیلی هتط 1 هرعى ؾَذتثسًِ ضربهت 

 هیلی هتط 1 ثسًِ ؾیلٌسض احتطاقضربهت 

 هیلی هتط6 طَل لؿوت ّوگطای ًبظل

 هیلی هتط35 طَل لؿوت ٍاگطای ًبظل

 هیلی هتط55 ٍ ثؿتط وبتبلیعض طَل هحفظِ احتطاق

 هیلی هتط 30 طَل گطهىي

 هیلی هتط126 طَل ولی

 ثبض8585/5 فكبض وویٌِ

 ثبض 4340/23 فكبض ثیكیٌِ

 ثبض 3485/9 فكبض هیبًگیي

 ًیَتَى  102/3 تطاؾت وویٌِ

 ًیَتَى 41/12 تطاؾت ثیكیٌِ

 ىًیَتَ 99/4 تطاؾت هیبًگیي

 ثبًیِ 02/212 ضطثِ هرهَل 

 ثبًیِ 60 ظهبى وبضوطز

 
 ّای سیستن پیشزاًش طزاحی شذُ جزم سیزسیستن -3جذٍل 

 )گزم(ٍسى  سیز سیستن

 6/45 هرعى ؾَذت

 21 ٍ  ؾطثٌس هحفظِ احتطاق

 2/11 ًبظل

 177/0 گبظ تحت فكبض

 9/144 پیكطاى

 56/43 اتهب ت

 140 ٍ گطهىي  قیط آ ت

 76/215 خطم ذكه ثسٍى هرعى ؾَذت

 36/261 ثب احتؿبة هرعى ؾَذتخطم ذكه 

 44/406 قبضغ قسُ خطم ؾیؿتن پیكطاًف

 

 گیزی ًتیجِ

ِ    زض همبلِ  ایوی   حبضط الگَضیتن ططاحی ثْیٌِ ؾیؿوتن پیكوطاًف توه هَلفو

ِ گطزیوس. ؾیؿوتن پیكوطاًف ثوب لحوب       ئّیسضاظیٌی ثب هربظى تحت فكبض اضا

ٍ ثوب اؾوتفبزُ اظ    قسافت فكبض هرعى  ٍ زثی خطهی زضٍى تطاؾتط هسلؿبظی 

   ِ ّوبی   الگَضیتن غًتیه ثْیٌِ ؾبظی نَضت پصیطفت. ًتبیح ططاحوی ثوب ًوًَو

( ثوب  4ِ ٍ وبضایی الگَضیتن ططاحی نحِ گصاضی گطزیس. )خسٍلهَخَز همبیؿ

تَخِ ثِ ایٌىِ الگَضیتن اقوبضُ قوسُ زض ایوي همبلوِ هحوسٍزیت ػولىوطزی       

ّبی ایي ؾیؿتن پیكطاًف ًظیوط اًتموبل ٍ    تَاًس ثطای اًَاع وبضثطز ًساضز، هی

یب تهحی  هساض ٍ یب وٌتطل ٍضوؼیت هوَضز اؾوتمبزُ لوطاض گیوطز. زض ضووي       

الگَضیتن ضا ثطای هؼیبضّبی زیگطی ًظیط حسالل حدن ٍ یب حوساوثط  تَاى  هی

 ضطثِ هرهَل تَؾؼِ زاز.
 

 ساختِ شذُ ٍ طزاحی شذُ ّای هشخصات ًوًَِ هقایسِ:  4خسٍل 
 ًوًَِ تجاری ًوًَِ طزاحی شذُ پاراهتز هَرد هقایسِ

  85/5 50/5 (barفكبض وویٌِ )

  4/23 0/22 (barفكبض ثیكیٌِ )

  102/3  85/1 (N) تطاؾت وویٌِ

  41/12  6 (Nتطاؾت ثیكیٌِ )

  228تب  02/212  216 (sضطثِ هرهَل )

  126  129 (mmطَل ولی )

  8/20 14 (mmلطط ذطٍخی ًبظل )

  76/215 220 (grخطم )ثسٍى هرعى ؾَذت( )

  Skynet-4 - ًوًَِ هَاضز اؾتفبزُ

 

 
 ]blowdown]7شواتیک سیستن-1شكل 

 
 

 
 طزاحی سیستن پیشزاًش بزای فلَچارت پیشٌْاد شذُ -2شكل 
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 ًیَتٌی ساخت شزكت آستزیَم 5تزاستز  -3شكل 

 

 

 
 سیستن پیشزاًش طزاحی شذُ -4شكل 

 

 

 
تغییزات تزاست ٍ فشار سیستن پیشزاًش طزاحی شذُ -2ًوَدار  

 

 
تغییزات دبی جزهی پیشزاى -2ًوَدار  
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