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Aero2014P1213T106 

بب در وظر  بررسی تأثیر قطر ررات جبمذ در میذان جریبن وبزل ي بر پبرامترَبی ػملکردی وبزل

 گرفته تأثیر متقببل جریبن گبز ي ررات جبمذ بر َمذیگر

 3سُىذ گلروگ، 2 ريح ا... رفؼی، 1 فرزاد فرضی

 3513119111داًؽگاُ ظوٌاى، ـٌذٍق پعتی  -1

1586875941داًؽگاُ ظوٌاى، ـٌذٍق پعتی  -2

                                                                                   چکیذٌ

فراـَت تِ تررظی تأثیر لغر ررات  ًازل هتمارىدر ایي تحمیك تا حل 

در  .ًازل پرداختِ ؼذُ اظتتر هیساى تراظت پاراهترّای ػولکردی 

تا تسریك پَدر اکعیذ آلَهیٌیَم در خریاى گاز اثر تغییر لغر  ایي همالِ

ررات خاهذ فلسی تر هیساى تراظت، ظرػت گاز حاهل ررات خاهذ،  

تا در   ی تاثیر در خرٍخی ًازلظرػت هیاًگیي ررات فلسی، لغر ًاحیِ

 هَرد تررظی لرار گرفتِ اظت.کَپلیٌگ گاز ٍ ررات خاهذ ًظر گرفتي 

در ایي تحمیك، از آًدا کِ کعر حدوی فاز ثاًَیِ در فاز پیَظتِ کوتر 

درـذ(، ترای هذل ظازی آى از  2/0تاؼذ )حذٍداً درـذ هی 23از 

الگراًصی اظتفادُ ؼذُ اظت. در ایي هذل فاز ظیال تا حل  -رٍغ اٍیلر

ؼَد، در در ًظر گرفتِ هی تِ ـَرت پیَظتِ هؼادالت ًاٍیر اظتَکط

حالی کِ تا دًثال کردى تؼذاد زیادی از ررات در هیذاى خریاًی کِ از 

ؼَد. فاز گععتِ تَاًایی حل هی لثل حل ؼذُ اظت، فاز گععتِ

  تاؼذ.ی هوٌتَم، خرم ٍ اًرشی را تا فاز ظیال دارا هیهثادلِ

 -رٍغ اٍیلرالگراشی -آؼفتگیهذل  -ًازل فراـَت:  ياشَبی کلیذی

                                                    هیذاى خریاى -ررات خاهذ

                                                                                     مقذمٍ

تَخِ زیادی تِ  هذرى پیؽراى ّایٍخَد ترکیثات ظَخت فلسی در

ّای خاهذ  پیؽراى تِ ارهغاى آٍرد. را درًازلگاز خاهذ خریاى دٍفازی 

ّا هادُ  ؼًَذ کِ یکی از آى تِ عَر کلی از دٍ هادُ هدسا تؽکیل هی

ظَختی ٍ دیگری هادُ اکعیذکٌٌذُ اظت. در تیاى ػلوی تِ هدوَػِ 

ظَخت ٍ اکعیذ کٌٌذُ کِ در لالة یک هادُ خاهذ کٌار ّن آٍردُ 

در هؼٌای  "ظَخت"اها اغلة ٍاشُ    (propellant )پیؽراى .اًذ ؼذُ

ّای خاهذ تِ  ّا یا ظَخت پیؽراى .ؼَد ًیس تِ کار تردُ هی "پیؽراى"

  - ٍ هرکة (Double Base ) ّای دٍپایِ دٍ دظتِ اـلی پیؽراى

(Composite )هادُ  ّای دٍپایِ از دٍ ؼًَذ. پیؽراى تمعین هی 

تٌْایی لاتلیت اًدام ٍاکٌػ را دارًذ  اًرشی کِ ّردٍ تِ پراًرشی ٍ کن

ّای هرکة، ظَخت ٍ اکعیذکٌٌذُ )کِ  اًذ. اها در پیؽراى تؽکیل ؼذُ

ّای  یک تِ تٌْایی لاتلیت ٍاکٌػ ًذارًذ( تِ ـَرت تلَرّا یا داًِ ّیچ

اًذ ٍ در آغاز  در کٌار ّن لرار گرفتِ هدسا در یک ؼثکِ هاتریط

کٌذ. اهرٍزُ در اغلة  ُ ٍاکٌؽی ؼرٍع تِ ترکیة ؼذى هیزًدیر

ّای  ّای پرتاتگر فضایی ٍ هَتَرّای فضایی از پیؽراى ّا، راکت هَؼک

ؼَد کِ کارایی ٍ ایوٌی تاالتری ًعثت تِ  خاهذ هرکة اظتفادُ هی

در هَتَرّای ظَخت خاهذ تا افسٍدى .ذّای دٍپایِ دارً پیؽراى

ی یاتذ. تا غلظت تْیٌَِخت افسایػ هیی ٍیصُ ظپَدرّای فلسی، ضرتِ

تَاى اًتظار داؼت کِ افت فؽاری دٍفازی لاتل پَدرّای فلسی، هی

تر ٍ دهای تَخْی در ًازل تِ ٍخَد آیذ. اهتیاز کارترد ظَخت پر اًرشی

ی آًچِ کِ افت خریاى دٍفازی در ًازل ًاهیذُ ی تاالتر تِ ٍظیلِؼؼلِ

آًدایی کِ ظرػت ٍ دهای ررات  ؼَد تا حذی خٌثی خَاّذ ؼذ. ازهی

تَاًٌذ تفاٍت چؽوگیری تا ظرػت ٍ دهای گازّای حاهل فلسی هی

آًْا در ًازل داؼتِ تاؼٌذ، تٌاترایي تررظی چگًَگی تاثیر حضَر ررات 

درهَتَرّای  تسرگ در ًازل تر رٍی تراظت ٍ ضرتِ ٍیصُ اّویت دارد.

خی پذیذُ ّای ظَخت خاهذ تِ دلیل کاهل ًثَدى راًذهاى احتراق ٍتر

دیگرهیذاى خریاى دٍفازی ّوراُ تا ررات خاهذ ًعَختِ یاخذا ؼذُ از 

تاؼذ. ٍخَد فلس در ظَخت ّای  هرکة ٍخرٍج  ظغح ظَخت هی

ؼَد کِ هیذاى خریاى  ًازل هَؼک ،ظثة هی همذاری از ایي فلساز

. ایي فلسات ترای افسایػ هیساى چگالی ، لرار گیرد  تحت تأثیر آى ّا

احتراق ضرتِ هخفَؾ هَؼک تِ ظَخت اضافِ هیؽَد. تا ایي  دهای

حال اگرایي ررات فلسی درهحفظِ احتراق کاهآل ظَختِ ًؽًَذ 

هیتَاًٌذ تاػث ظایػ درگلَگاُ ٍّوچٌیي آظیة رظاًی تِ تدْیسات 

کٌترلی ٍیا ّر ٍظیلِ ای کِ درهعیر آى ّا تاؼذ، گردًذ. ازایي رٍ 

ت درًازل هیتَاًذ درپیؽگیری هغالؼِ پاراهتریک هیذاى خریاى ررا

 ازآظیة ّا ٍتْثَد کارایی هَتَر تکارآیذ.

  تئًری حرکت ررٌ

زهاًی کِ رشین خریاى آؼفتِ تاؼذ، اًعیط فلَئٌت هعیر حرکت   

، در هؼادالت هعیر ̅  ررات را تا اظتفادُ از ظرػت هتَظظ فاز ظیال

پراکٌذگی کٌذ. در رٍغ ردیاتی تفادفی، حرکت ررُ  پیػ تیٌی هی

ی هعیر حرکت ترای ی ررات تِ کوک اًتگرال گیری از هؼادلِآؼفتِ

̅ ای ّر ررُ تا اظتفادُ از ظرػت لحظِ ، ظیال ـَرت  ( )   
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گاز از رٍغ  ایگیرد. اًعیط فلَئٌت ترای تؼییي ظرػت لحظِهی

اظتفادُ  (Random Walk Model) زدى تفادفی(تفادفی )هذل گام

زدى تفادفی گععتِ، اخساء ظرػت ًَظاًی،  در رٍغ گام کٌذ.هی

تَاتؼی تر حعة زهاى ّعتٌذ کِ تِ ـَرت ثاتت لغؼِ تِ لغؼِ 

ی زهاًی تِ ـَرت تاؼٌذ. همادیر احتوالی آًْا در یک تازُگععتِ هی

 Characteristic) ّاتاؼٌذ ٍ تَظظ ػور هؽخفِ ادیثاتت هی

lifetime of eddies )ؼَد.دادُ هی                                                                         

تا ًَؼتي تؼادل ًیرٍّای ٍارد تر ررُ در هختفات الگراًصی، هعیر 

ؼَد. تؼادل ایي ًیرٍّا حرکت ررُ در فاز گععتِ پیػ تیٌی هی

تَاًذ تاؼذ ٍ هیتیاًگر تراتری ایٌرظی ررُ ٍ ًیرٍّای ٍارد تر ررُ هی

          در هختفات کارتسیي ًَؼتِ ؼَد : Xتِ ـَرت زیر در راظتای 

(1                 )                            
   

  
   ( ⃗   ⃗  )     

ی ؼاهل خولِ   ظرػت ررُ،    ⃗ ظرػت فاز ظیال،   ⃗ کِ در آى 

ًیرٍی  (  ⃗   ⃗ )  ّای دیگر )ًیرٍ تر ٍاحذ خرم ررُ( ٍ ؼتاب

 تاؼٌذ :درگ تر ٍاحذ خرم ررُ هی

(2   )         
   

    
 

    

  
                                                 

μ  ،لغر ررُ ٍ    چگالی ررُ،    ٍیعکَزیِ ظیالRe  ػذد ریٌَلذز

 : ؼَدتاؼذ ٍ تِ ـَرت زیر تؼریف هیًعثی هی

(3)                                                          
   | ⃗⃗    ⃗⃗ |

 
 

 (                                                              Virtual mass force)  ویريی جرم مجبزی

ایي ًیرٍ، ًیرٍی اظت کِ ترای ؼتاب گیری ظیال اعراف ررُ ًیاز 

 ؼَد :اظت،  ٍ تِ ـَرت زیر تیاى هی

(4)                                             
 

 

 

  

 

  
( ⃗   ⃗  ) 

 َىذسٍ مسئلٍ ي شرایط مرزی

ًَع ؼثکِ تٌذی هَرد ًظر تِ ـَرت تاظازهاى چْار ٍخْی  تَدُ کِ 

ردگی تیؽتری ترخَردار اظت )ؼکل در ًَاحی ًسدیک دیَارُ از فؽ

ًظر گرفتِ ؼذُ اظت  (. ؼرط هرزی هحَر ترای خظ هرکسی ًازل در2

ترای ررات خاهذ در هرز ٍرٍدی  3(، ّوچٌیي هغاتك تا ؼکل3)ؼکل

از  4ی ٍ ترای دیَارُ (Escape)از ؼرط هرزی فرار 3ٍ خرٍخی  2

اتتذا اظتمالل حل از   .اظتفادُ ؼذُ اظت (Trap) ؼرط هرزی تلِ

هیکرٍى هَرد تررظی لرار گرفت.  251ؼثکِ ترای ررات تا لغر 

دّذ کِ همذار تراظت، ّوراُ تا تسریك ررات هَرد ًؽاى هی 1خذٍل 

ًوَدار ّای ؼکل    ظلَل تذٍى تغییری هاًذُ اظت. 66000ًظر تا 

ًؽاى هیذّذ کِ هیذاى خریاى ترای ؼثکِ ّای هختلف هَرد اظتفادُ 

 .تْن ًسدیک هی تاؼٌذ

 

 

 برای جریبن دي فبزیاستقالل حل از شبکٍ  -1جذيل 

 (Nتراظت ) تؼذاد ظلَل هَرد
درـذ خغا ًعثت 

 تِ حالت لثل

1 23000 28206891.48 - 

2 33000 28259688.01 0.18 

3 66000 28269466.16 0.03 

 

 خًاص فلس استفبدٌ شذٌ بؼىًان ررات جبمذ در شبیٍ سبزی -2جذيل 

ظرفیت گرهایی 

 ٍیصُ

     ⁄  

 ضریة ّذایت حرارت

   ⁄  

 چگالی

    ⁄  

 فلس

 آلَهیٌیَم 2719 871 202.4

 

 خًاص گبزی کٍ در ایه شبیٍ سبزی استفبدٌ شذٌ است -3جذيل

          
[        ⁄ ] 

   

[        ⁄ ] 

 ًام

 هوا 1006 28.97 287 1.4

 

 اػتببردَی

   [ ]     (Hwang , Chang)ترای اػتثاردّی از کار ٍاًگ ٍ چاًگ 

اظتفادُ ؼذُ اظت کِ در ایي تحمیك، تا اظتفادُ از رٍغ ػذدی 

 خریاى ّوراُ تا ررات  درٍى یک ًازل هذل ؼذُ اظت. در ؼکل 

تَزیغ ػذد هاخ رٍی هحَر ًازل در حالت ػای هختلف همایعِ 24

. ًتایح ػالرغن کن تَدى ٍرٍدی ّای الزم ترای ؼثیِ ظازی ؼذُ اظت

 ترخَردار هی تاؼٌذ.دلیك، از تغاتك خَتی 

 

 

ی پبرامتریک حرکت ررات ي بررسی تبثیر قطر آوُب در مطبلؼٍ

 میذان جریبن وبزل

در تحلیل هَرد ًظر لغر ررات تسریك ؼذُ در تواهی ؼرایظ ثاتت 

تاؼذ. هیساى دتی تَدُ، تٌاترایي تَزیغ آًْا در ٍرٍدی یکٌَاخت هی

ای در ًظر گفتِ ؼذُ اظت کِ در تسریك ررات تا خرهی ررات تِ گًَِ

درـذ  43لغرّای هتفاٍت، ًعثت دتی ظیال تِ دتی ررات خاهذ 

، 41تالی تواًذ. در ایي تحمیك تِ عَر هؽخؿ رفتار ررات تا لغرّای 

هیکرٍى هَرد تررظی لرار گرفتٌذ ٍ تاثیر آًْا تر  251ٍ  211، 51

ؼؼاع هتاثر از  پاراهتْای ػولکردی ًازل در ًظر گرفتِ ؼذُ اظت.

، ؼؼاػی RA (Affected radius) حرکت ررات در هرز خرٍخی ًازل

 از همغغ خرٍخی ًازل اظت کِ ررات خاهذ در آى ٍخَد دارًذ.

کِ تا کاّػ لغر ررات  تَاى دریافتهی 5ٍ  3ّای تا تَخِ تِ ؼکل 

یاتذ ٍ خاهذ هیساى پخػ ؼذگی آًْا در هیذاى خریاى افسایػ هی

دٌّذ، هعاحت تیؽتری از ظغح خرٍخی را تحت تاثیر لرار هی

اثر  6ؼکل  یاتذ.ّوچٌیي تا کاّػ لغر ررات ظرػت آًْا افسایػ هی

کٌذ کِ تا دّذ ٍ تیاى هیکاّػ لغر ررات را تر ؼؼاع تاثیر ًؽاى هی
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هیکرٍى، هیساى ؼؼاع تاثیر تمریثا ثاتت  211افسایػ لغر ررات از 

دٌّذ ؼَد. ًتایح ًؽاى هیؼؼاع گلَگاُ هی ٍکوی تیؽتر ازهاًذُ ٍ 

درـذ ظغح خرٍخی ٍ ررات تا لغر  65هیکرٍى  251ررات تا لغر 

گیرًذ ٍ تا کاّػ درـذ ظغح خرٍخی را درتر هی 01هیکرٍى  41

تا کاّػ   یاتذ.ایي هیساى افسایػ هی هیکرٍى 41لغر ررات تیػ از 

لغر ررات ٍ افسایػ ظرػت آًْا، هیساى پیرٍی آًْا از رفتار خریاى گاز 

همذار ًَظاًات ررات در  8ٍ  7ّای تیؽتر ؼذُ ٍ هغاتك تا ؼکل

یاتذ، تٌاترایي ّر لذر لغر ررات کَچک هیذاى خریاى افسایػ هی

ای از ، هحذٍدyُتاؼذ، تِ دلیل ٍخَد ظرػت تفادفی در راظتای 

ؼَد تیؽتر هیذاى خریاى کِ تحت تاثیر حرکت ایي ررات ٍالغ هی

هیساى تغییر ظرػت هتَظظ ررات خاهذ ٍ گاز را 9خَاّذ تَد. ؼکل 

کِ ظرػت  دّذدّذ. ؼثیِ ظازی ًؽاى هیدر خرٍخی ًازل ًؽاى هی

ای ًذارد ٍ ترای ررات تا ی ررات راتغِگازّای خرٍخی تمریثا تا اًذازُ

لغر هختلف تغییرات ًاچیسی داؼتِ ٍ ثاتت اظت )تغییرات هتَظظ 

ظرػت گاز یک درـذ ؼذُ اظت(. در حالی کِ ظرػت هتَظظ ررات 

تا کاّػ لغر آًْا افسایػ یافتِ ٍ تِ ظرػت گاز حاهل آًْا ًسدیک 

  ؼَد.هی

غلظت ررات خاهذ را در خرٍخی ًازل ترای لغرّای  21ؼکل 

دّذ. ّواى عَر کِ پیؽتر تیاى ؼذ، تا کاّػ لغر هختلف ًؽاى هی

ررات پیرٍی آًْا از خریاى گاز تیؽتر ؼذُ ٍ هیساى پخػ ؼذگی آًْا 

یاتذ. تٌاترایي تا کاّػ لغر ررات، هیساى در خرٍخی ًازل افسایػ هی

 یاتذ.ی خرٍخی ًازل کاّػ هیغلظت آًْا در ًاحیِ هرکس

 

       بررسی اثر ررات جبمذ بر پبرامترَبی ػملکردی وبزل

ّای دٍ فاز [، تا آًکِ ظَخت2تا تَخِ تِ هغالة تیاى ؼذُ در هرخغ ]

ی تاالتری دارًذ ٍلی افت زیادی در تاؼٌذ ٍ دهای ؼؼلِپر اًرشیتر هی

خریاى دٍ فاز تِ  ی ٍیصُ را ترایکٌٌذ. ضرتِی ٍیصُ ایداد هیضرتِ

   تَاى ًَؼت :ـَرت زیر هی

(5)                                          
 

 

( ̇     ̇   )

( ̇   ̇ )
    

(6)                                             
 

 
(   )   

  تِ ترتیة دتی گاز ٍ دتی ررات خاهذ،   ̇ ٍ   ̇ ، 5در راتغِ

تِ ترتیة ظرػت خرٍخی گاز ٍ ظرػت    ٍ    ؼتاب گراًػ ٍ 

ًعثت دتی خرهی ررات خاهذ تِ دتی خرهی کل ٍ  Xتاؼذ. ررات هی

ی ٍیصُ هیساى ضرتِ 6تاؼذ. راتغِ تحلیلی ظرػت گاز خرٍخی هی   

دّذ. ایي راتغِ تا فرق آًکِ تراظت تَلیذ خریاى دٍ فازی را ًؽاى هی

ؼذُ از فاز گاز تعیار تیؽتر از فاز ررات خاهذ تاؼذ )ـرف ًظر از 

تراظت ررات خاهذ( ٍ دهای ررات از ٍرٍدی ثاتت تواًذ ٍ اختالف 

فؽاری در خرٍخی ٍخَد ًذاؼتِ تاؼذ، تذظت آهذُ اظت. ٍلی در 

ضرتِ ٍیصُ تا  دّذ کِ اثر حضَر ررات، کاّػحالت کلی ًؽاى هی

 . خَاّذ داؼت    ضریة 

 تاؼذ :ی هحاظثِ ؼذُ در تحمیك حاضر تِ ـَرت زیر هیضرتِ ٍیصُ

(7)              
 

 

*(( ̅        )   ̇ ( ̅ )   )  ̇  ̅  +

( ̇   ̇ )
 

ثاتت هیساى ضرتِ ٍیصُ تمریثا تایذ ثاتت تواًذ،  Xدر  6هغاتك تا راتغِ 

 7ّای اًدام ؼذُ هیساى تراظت از راتغِ در حالی کِ ؼثیِ ظازی

دّذ کِ تا کاّػ لغر ررات خاهذ در ًعثت اظتفادُ ؼذُ ٍ ًؽاى هی

-ی ٍیصُ افسایػ هیثاتت دتی ررات خاهذ تِ دتی فاز گاز، هیساى ضرتِ

 6ی ٍیصُ هحاظثِ ؼذُ از راتغِ ضرتِیاتذ. در تْتریي حالت هیساى 

 7ی ٍیصُ هحاظثِ ؼذُ از راتغِ درـذی تا ضرتِ 21دارای خغای 

تاؼذ. تِ ػثارت دیگر تا کاّػ لغر ررات خاهذ فلسی هیساى افت هی

(. تا تَخِ تِ ؼکل 22یاتذ )ؼکل ًاؼی از خریاى دٍ فازی کاّػ هی

ت کن ؼذُ ٍ ظپط ، تا کاّػ لغر ررات خاهذ در اتتذا همذار تراظ23

 تاؼٌذ.ای هی[ ًیس دارای رًٍذ هؽات3ِیاتذ، ًتایح پَر اهیر ]افسایػ هی

 

 

 

 وتیجٍ گیری

دّذ ؼثیِ ظازی دٍ تؼذی هتمارى هحَری خریاى دٍ فازی ًؽاى هی

کِ ّر لذر لغر ررات کوتر تاؼذ، تغاتك حرکت ررُ ٍ در ًتیدِ 

ؼَد. تٌاترایي ررات هیذاى ًاؼی از آى تا هیذاى خریاى گاز تیؽتر هی

دٌّذ. ٌّگاهی کِ کَچکتر پخػ ؼذگی تیؽتری از خَد ًؽاى هی

ؼَد ؼؼاع پخػ ؼذى ررات در همغغ خرٍخی لغر ررات تسرگتر هی

ؼَد. تا ًازل، کاّػ یافتِ ٍ تمریثا در حذ ؼؼاع گلَگاُ ًازل هی

یاتذ ٍ  تغییرات ظرػت فاز کاّػ لغر ررات ظرػت آًْا افسایػ هی

دّذ ًتایح ًؽاى هیا از لغر ررات هعتمل تَدُ ٍ ثاتت اظت. گاز تمریث

کِ تا کاّػ لغر ررات خاهذ در ًعثت ثاتت دتی ررات خاهذ تِ دتی 

یاتذ. تِ ػثارت دیگر تا کاّػ ی ٍیصُ افسایػ هیفاز گاز، هیساى ضرتِ

-لغر ررات خاهذ فلسی هیساى افت ًاؼی از خریاى دٍ فازی کاّػ هی

 یاتذ.ّػ لغر ررات هیساى تراظت ًیس افسایػ هییاتذ، ّوچٌیي تا کا
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 شکل َب ي ومًدارَب

        
 

 شبکٍ بىذی بٍ کبر رفتٍ -1شکل 

                                             

 
 شرایط مرزی وبزل متقبرن محًری -2شکل                       
 

 

برای شبکٍ بىذی َبی تًزیغ ػذد مبخ ريی محًر وبزل -3شکل 

مختلف

 

میذان جریبن ررات برای سرػت محًری، شؼبع متبثر ررات  -4شکل 

 میکرين 151بب قطر 

  

میذان جریبن ررات برای سرػت محًری، شؼبع متبثر ررات  -5شکل 

 میکرين 31بب قطر 

 

 قطر رراتییرات شؼبع تبثیر بر حسب تغ -6شکل               

میکرين در میذان جریبن 151حرکت ررات بب قطر  -7شکل   

 
       میکرين در میذان جریبن 31حرکت ررات بب قطر  -8شکل         
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سرػت متًسط ررات ي گبز در خريجی وبزل بر حسب قطر  -9شکل  

 ررات

 

تغییرات غلظت ررات جبمذ در خريجی وبزل -11شکل  

 

ضربٍ يیصٌ بب قطر ررات جبمذتغییرات  -11شکل       

 

 تغییرات تراست بب قطرررات جبمذ -12شکل 
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