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ارائه روشی جهت طراحی ضخامت جداره موتور موشک مبتنی بر حل تحلیلی خنککاری چاه حرارتی
4

غزال داورنیا ،1آزاده کبریایی ،2حسن کریمی مزرعهشاهی ،3مهسا جانمحمدی
1و -3دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
2و -4دانشگاه صنعتی شریف

چكیده
در مقاله حاضر ،به بررسی و تحلیل روش خنککاری چاه حرارتی در
موتورهای موشکِ فاقد سیستم خنککاری مجزا پرداخته میشود و بر این
اساس ،الگوریتم طراحی برای این روش خنککاری ارائه میگردد .ابتدا،
شبیهسازی خنککاری چاه حرارتی با استفاده از برنامه متلب ،به کمک حل
معادله انتقال حرارت هدایت گذرا در مختصات استوانهای ،با شرط مرزی
آدیاباتیک روی دیواره خارجی و انتقال حرارت جابهجایی در دیواره داخلیِ
محفظه احتراق برای اولین بار انجام میشود .این معادله به کمک روش
جدایی متغیرها حل میگردد .به منظور صحتسنجی الگوی ارائه شده ،از
توزیع دما روی دیواره داخلی یک محفظه تراست در موتور سوخت مایع
واقعی استفاده میشود .حداقل مقدار خطای محاسبه شده با استفاده از این
روش حل ،در قسمت گلوگاه ،برابر 0/7درصد و در قسمت محفظه احتراق،
 1/9درصد است .حداکثر مقدار آن نیز برابر  2/5درصد است که مقادیر
مطلوبی میباشد .در نهایت نتیجه گرفته میشود که استفاده از روش متداول
فرض دیواره نیمه بینهایت در مختصات کارتزین ،به منظور شبیهسازی
انتقال حرارت در دیواره محفظه ،منجر به طراحی دیواره با ضخامت باال و
مدت زمان کارکرد کوتاه موتور میشود؛ در حالیکه بهرهگیری از روش ارائه
شده در این مقاله ،منجر به افزایش ز مان کارکرد موتور به ازای ضخامت
یكسان دیواره و یا کاهش ضخامت دیواره به ازای زمان کارکرد یكسان
میشود .در نهایت ،از این روش طراحی میتوان به عنوان ابزار طراحی دیواره
محفظه احتراق در موتورهای فاقد سیستم خنککاری مجزا استفاده نمود.

واژه های کلیدی :خنک کاری چاه حرارتی  -انتقال حرارت هدایت ناپایا -
مختصات استوانهای.
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سیستم که در پدیدههای انتقال مؤثر هستند و نیز ایجاد معیاری دقیق برای
صحتسنجی روشهای عددی مفید میباشند ].[1
از جمله روشهای تحلیلی در زمینه انتقال حرارت که میتوان از آنها
در مسائل مربوط به محفظه احتراق موتور موشک استفاده نمود ،دو مورد
زیر میباشند.
در سال  ،1992ییلماز و سیهان ( )Yilmaz and Cihanمعادلهای
عمومی برای محاسبات انتقال حرارت در حالت دمای ثابت دیواره در جریان
توسعه یافته آرام در مجراهایی با مقاطع عرضی دلخواه ارائه کردند .آنها
نشان دادند که معادله ارائه شده با مقادیر تئوری بهدست آمده برای
مجراهایی با مقاطع عرضی دایروی ،صفحات موازی ،مستطیلی و غیره ،تطابق
دارد .از آنجایی که در مسائل بررسی شده توسط این دو نفر ،دمای دیواره
ثابت در نظر گرفته شده است ،لذا نمیتوان توزیع دمای دیواره محفظه
احتراق موتور موشک را در طول عملكرد آن محاسبه نمود ] .[2اُزیسیک
( )Ozisikدر سال  ،1993در یک بخش از کتاب خود ،به بررسی معادالت
انتقال حرارت همگن در مختصات استوانهای پرداخت .او این دسته از مسائل
را با روش مقادیر ویژه برای ترکیب شرایط مرزی مختلف حل نمود و نتایج
حاصل را جدولبندی کرد .او حل های یک و چند بعدیِ مسائل همگن را از
طریق روش جدایی متغیرها بررسی نمود؛ همچنین مسائل ناهمگن را به
چند مسئله ساده تقسیمبندی نمود و از این طریق به حل مسئله مورد نظر
پرداخت .در بین مسائل حل شده در این کتاب ،شرط مرزی انتقال حرارت
جابه جایی بر روی دیواره داخلی استوانه و شرط آدیاباتیک بر دیواره خارجی
استوانه که شرایط حاکم بر محفظه احتراق در موتور موشک است ،وجود
ندارد ].[3
یكی از روشهای خنککاری در موتورهای موشک ،خنککاری به
روش چاه حرارتی میباشد .این نوع موتورها از سیستم جداگانهای برای
خنککاری استفاده نمیکنند و مشخصه آنها ،وجود دیوارههای ضخیم که
از فلزات با قابلیت انتقال حرارت باال ساخته میشوند ،میباشد .انتقال حرارت
در این روش خنککاری به صورت گذرا بوده و دما در طول عملكرد موتور
افزایش مییابد .لذا مدت زمانیکه این نوع روش خنککاری میتواند مؤثر
باشد ،توسط نرخ انتقال حرارت ،ظرفیت حرارتی و دمای مجاز دیواره محدود
میشود .بنابراین زمان عملكرد موتور باید اندک باشد تا مقدار گرمای ذخیره
شده در دیواره حداقل گردد .از این منظر تعیین درست توزیع دما روی
دیواره داخلی محفظه در طراحی موتور حائز اهمیت میباشد.
روش خنککاری چاه حرارتی ،در موتورهای گوناگون آزمایشگاهی
استفاده شده است .به طور نمونه ،کارتر و بل ( )Carter and Bellدر سال
 ،1999در آزمایشگاه احتراق موشک نیروی هوایی 15 ،ماه بر روی توسعه و
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ساخت یک انژکتور محوری تک پایه با پیشرانهای  𝑁2 𝑂4 /𝑁2 𝐻4تحقیق
کردند .تحقیقات آنها شامل دو فاز بود :در فاز اول ،طراحی انژکتور و آزمونگر
متناسب با آن انجام شد .فاز دوم ،شامل انجام آزمونهای ارزیابی بر روی
انژکتورهای ساخته شده بود  .در فاز دوم ،به منظور انتخاب یک نوع انژکتور
از بین انژکتورهای ساخته شده از محفظههای احتراق فاقد سیستم
خنک کاری مجزا از نوع چاه حرارتی استفاده شد .در این فاز همچنین از
محفظه احتراق از نوع فناشونده به منظور ارزیابی ویژگیهای انژکتور انتخاب
شده ،استفاده کردند .مدت زمان آزمون با استفاده از محفظه تراست چاه
حرارتی  4ثانیه بوده و جنس محفظه در بخش استوانهای محفظه از فوالد و
در قسمت گلوگاه نازل از مس بوده است ] .[4هیل و پیترسون ( Hill and
 )Petersonدر سال  ،1992به منظور تعیین ضخامت محفظهای از نوع چاه
حرارتی ،به حل معادله انتقال حرارت گذرا با فرض دیواره نیمه بینهایت در
مختصات کارتزین پرداختند .شروط مرزی در این مسأله ،شرط انتقال
حرارت جابهجایی در دیواره داخلی محفظه و شرط آدیاباتیک بر دیواره
خارجی بود .جزئیات روش ارائه شده در توسط این دو نفر ،در بخش بعدی
ارائه خواهد شد ] .[5کای و همكاران ( )Cai et alدر سال  2011با استفاده
از یک نمونه آزمایشگاهی موتور موشک سوخت مایع از نوع چاه حرارتی،
مشخصه های انتقال حرارت تعدادی انژکتور را مورد آزمایش و بررسی قرار
دادند .مشخصههای انتقال حرارت که شامل توزیع دما و انتقال شار حرارتی
به دیواره سمت گازهای داغ محفظه میباشد ،در این مقاله از طریق انجام
آزمایشهای تجربی محاسبه شد .جنس محفظه احتراق از نوع مس با ضریب
هدایت باال ( )Oxygen Free High Conductivity copperبوده است
].[9
از آنجاییکه روش خنککاری چاه حرارتی در محفظه احتراق در
موتور موشک و دیواره آتشزنهها کاربرد گستردهای دارد ،محاسبه توزیع دما
در عرض دیواره یک استوانه توخالی (مدلی از محفظه موتور) حائز اهمیت
است.
 -2معادله انتقال حرارت هدایت گذرا
مكانیزم انتقال حرارت درون محفظه تراست موتور موشک ،شامل انتقال
حرارت جابهجایی ،تشعشع و هدایت میباشد .در خنککاری چاه حرارتی
موتور موشک که صرفاً خنککاری به کمک ظرفیت گرمایی بدنه موتور انجام
میگیرد ،عمدتاً مكانیزم جابهجایی و تشعشع ،سبب انتقال حرارت از گاز
گرم تولید شده به جداره داخلی موتور میگردد .در جداره ،بخشی از انتقال
حرارت جذب شده بهصورت تشعشع به محیط بیرون منتقل میشود و بخش
عمدهتری ،از طریق هدایت در جهت شعاعی در عرض ضخامت دیواره
گسترش مییابد 10 .درصد انرژی وارده به دیواره داخلی موتور ،حاصل از
تشعشع گازهای داغ میباشد که به دلیل اندک بودن این مقدار ،میتوان از
اثر انتقال حرارت تشعشع صرف نظر کرد .در خنککاری چاه حرارتی ،با گرم
شدن دیواره خارجی موتور ،انتقال حرارت از نوع جابهجایی آزاد بین بدنه
موتور و محیط اطراف رخ میدهد؛ از آنجایی که ضریب انتقال حرارت
جابهجایی گازها در حالت جابهجایی آزاد ،در محدوده  2-25وات بر متر
مربع کلوین میباشد و به دلیل اندک بودن این مقدار ،میتوان فرض نمود
که انتقال حرارتی بین دیواره خارجی و محیط بیرون صورت نگرفته و در
نتیجه دیواره خارجی بهصورت آدیاباتیک است.
در این مقاله همانطور که پیش از این اشاره شد ،در نظر است به
مطالعه بر روی مكانیزم رسانایی به منظور بررسی توزیع حرارت در بدنه
محفظه تراست موتور موشک به همراه شرایط توضیح داده شده بپردازیم.
فرمول ( ،)1معادله انتقال حرارت هدایت گذرا را نشان میدهد.

www.SID.ir

1 T

 2T 

() 1
 t
در این رابطه T ،دما بر حسب کلوین t ،زمان بر حسب ثانیه و  αضریب نفوذ
حرارتی ( )diffusivity Thermalبر حسب متر مربع بر مجذور ثانیه
میباشند.
از آنجاییکه تمامی حرارت در شرایط مورد نظر ،توسط دیواره جذب
میگردد ،لذا انتخاب جنس دیواره از اهمیت باالیی برخوردار است .مواد مورد
استفاده در دیواره ،میبایست دارای ظرفیت گرمایی باال ،ضریب انتقال
حرارت باال ،دماهای محدود کننده سازهای باال و نیز ویژگی سازگاری با
گازهای حاصل از احتراق باشد .باال بودن مقدار گرمای ویژه مواد دیواره ،بر
افزایش ظرفیت جذب حرارت و ضریب هدایت حرارتی باال ،بر کاهش گرادیان
دما و تنش های حرارتی در داخل دیواره تأثیر میگذارند.
ویژگی اساسی که در مسائل انتقال حرارت گذرا وجود دارد و تأثیر
جنس دیواره را در محاسبات وارد میکند ،نفوذ حرارتی میباشد که رابطه
آن ،بهصورت زیر است:
k

() 2
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در این رابطه k ،ضریب هدایت بر حسب وات بر متر کلوین ρ ،چگالی بر
حسب کیلوگرم بر متر مكعب و 𝑝𝐶 ظرفیت گرمای ویژه در فشار ثابت بر
حسب ژول بر کیلوگرم کلوین میباشد.
در حل تحلیلی چاه حرارتی ،به منظور سهولت در روند محاسبات،
معموالً فرض میشود که ضخامت دیواره نسبت به قطر داخلی محفظه
تراست اندک بوده و در نتیجه دیواره محفظه تراست به صورت یک دیواره
مسطح در نظر گرفته شده و انتقال حرارت تنها در یک بعد (جهت ،)x
همانطور که در شكل  1نیز نشان داده شده است ،بررسی میشود.

شكل -1مدل یک بعدی انتقال حرارت در دیواره محفظه تراست ].[5

با توجه به نحوه خنککاری محفظه تراست به روش چاه حرارتی و به
منظور شبیهسازی این نوع خنککاری و عدم انتقال حرارت از دیواره خارجی
موتور ،بدنه محفظه تراست به صورت دیواره نیمه بینهایت در نظر گرفته
میشود .شرط اولیه توسط فرمول ( )3و شرایط مرزی دیواره داخلی و
خارجی به ترتیب توسط فرمولهای ( )4و ( ،)5در دستگاه مختصات کارتزین
برای یک دیواره نیمه بینهایت رائه شده است.

T ( x,0)  Ti

() 3
() 4





)  h  Tg  T (0, t
x  0 ,t

T
x

k

() 5
T (, t )  Ti
در این معادالت 𝑇𝑖 ،و 𝑔𝑇 ،به ترتیب نشاندهنده دمای اولیه و دمای گازهای
داغِ سمت دیواره داخلی بر حسب کلوین h ،ضریب انتقال حرارت جابهجایی
گازهای داغ بر حسب وات بر متر مربع کلوین میباشد .فرمول ( )5در واقع
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بیانگر شرط دما ثابت روی دیواره خارجی میباشد؛ از آنجایی که دمای اولیه
برای دیواره محفظه با دمای محیط یكسان است و این شرط همواره در طول
مدت زمان کارکرد موتور برای دیواره نیمه بینهایت برقرار است ،لذا میتوان
نتیجه گرفت که در دیواره خارجی انتقال حرارت وجود ندارد و این شرط
همان شرط آدیاباتیک میباشد.
به این ترتیب ،حل تحلیلی معادله انتقال حرارت رسانش گذرا با فرض
وجود انتقال حرارت جابهجایی در دیواره داخلی ،شرط آدیاباتیک بر دیواره
خارجی و وجود دیواره نیمه بینهایت ،بهصورت معادله زیر میباشد ]:[5
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در این معادله erfc ،تابع خطا میباشد.
همانطور که از فرمول ( )9هم مشخص است ،به منظور محاسبه
توزیع دما در عرض دیواره نیاز به دانستن مقدار ضریب انتقال حرارت
جابهجایی ( )hمیباشد .تعیین این ضریب مسئلهی بسیار پیچیدهایست ،زیرا
الیه مرزی که کنترلکننده نرخ انتقال حرارت میباشد ،خود تحت تأثیر
پارامترهای مختلف تغییر میکند؛ به همین منظور از روابط تجربی و نیمه
تجربی جهت محاسبه این ضریب استفاده میشود .بارتز رابطهای بهصورت
نیمه تجربی برای محاسبه ضریب انتقال حرارت گازهای داغ در محفظه ارائه
داد که بهصورت زیر میباشد ]:[7
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  t  
 A
0.9

در رابطه بارتز ،جهت در نظر گرفتن تغییر خواص در الیه مرزی
پارامتر  وارد شده است .در این رابطه R ،شعاع انحنای نازل در گلوگاه بر
حسب متر 𝐴𝑡 ،A ،و 𝑡𝐷 به ترتیب نشاندهنده سطح مقطع محفظه ،سطح
مقطع گلوگاه و قطر گلوگاه بر حسب متر میباشد C* .سرعت مشخصه بر
حسب متر بر ثانیه 𝑃𝑐 ،فشار محفظه بر حسب پاسكال Pr ،عدد پرانتلμ ،
لزجت بر حسب کیلوگرم بر متر ثانیه 𝐶𝑝 ،گرمای ویژه در فشار ثابت بر
حسب ژول بر کیلوگرم کلوین میباشد .مقدار  با استفاده از رابطه زیر
محاسبه میشود:
 0.8  0.2 


() 8

  1 2  1 
M  
1 
2
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 1 Twg

 2 Tc 0

1



 0.2 

  1 2 
1  2 M 


در واقع  تابعی از سرعت جریان ،دمای دیواره (  ) Twgو دمای سكون

محفظه (  ) Tc 0است .عالوه بر متغیرهای ذکر شده ،مقدار  به پارامتر 
که نشاندهنده رابطه بین دما و ویسكوزیته میباشد ،نیز بستگی دارد که
مقدار آن برای گازهای دو اتمی برابر با  0/9است.
در این مقاله ،به منظور افزایش میزان دقت پیشبینی دما در سطح
داخلی موتور و در نهایت تعیین ضخامت بهینه موتور ،معادالت انتقال حرارت
در دستگاه مختصات استوانهای ،مطابق شكل  ،2بیان میگردد .این امر،
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مشكالت مربوط به فرض پیشین را برطرف نموده و به دلیل در نظر گرفتن
انتقال حرارت بهصورت شعاعی نتایج دقیقتری را ارائه خواهد داد.

شكل -2هندسه محفظه احتراق در دستگاه استوانهای ].[3

معادله انتقال حرارت هدایت گذرا در مختصات استوانهای به صورت زیر بیان
میشود.

1 T

1 T

1 T

T

2

2

T
2

() 9

 2
 2 
2
2
r
r r r 
z
 t
در این رابطه r ،جهت شعاعی z ،مختصات محوری و  ϕمختصات زاویهای را
در مختصات استوانهای نشان میدهند.
با توجه به هندسه متقارن محفظه احتراق موتور موشک و ضخامت
ناچیز دیواره محفظه احتراق نسبت به طول آن ،از گرادیان دما در راستای
محوری و زاویهای صرف نظر شده و معادله به صورت زیر بازنویسی میگردد.
1 T



1 T

T
2



()10
r
r r  t
معادله ( )11شرط اولیه و معادالت ( )12و ( )13به ترتیب شرط
2

مرزی انتقال حرارت جابهجایی بر روی دیواره داخلی و شرط مرزی آدیاباتیک
بر روی مرز خارجی دیواره محفظه احتراق را در مختصات استوانهای نشان
میدهند.

T (r ,0)  Ti

()11
()12
()13





)  h  Tg  T ( a, t
r  a ,t

T
r

k

T
r

0
r  b ,t

در این معادالت a ،و  bبه ترتیب نشاندهنده شعاعهای داخلی و خارجی
بدنه محفظه تراست بر حسب متر ،هستند .سایر پارامترها همانند پارامترهای
معرفی شده در فرمول ( )4میباشد.
به منظور همگن کردن شرط مرزی انتقال حرارت جابهجایی با تغییر
متغیر )𝑡  ،𝑇(𝑟, 𝑡) − 𝑇𝑔 = 𝜃(𝑟,معادالت و شرایط مرزی (معادله  10الی
 )13به صورت زیر در خواهند آمد:
()14
()15

1 

 t



1 
r r

2



)   h   ( a, t
r  a ,t

2

r


r

k


r

()19

0

()17

 (r,0)   i

r  b ,t



به این ترتیب با استفاده از روش جداسازی متغیرها و تعریف = )𝑡 θ(𝑟,
)𝑡( 𝑚 𝑅𝑚 (𝑟) × Γمعادله ( )14به معادالت زیر به تفكیک میشود.
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  m  m (t)  0
2

()18

  m Rm ( r )  0

)d  m (t
dt

) 1 dRm ( r

()19
dr
که حل معادله ( )18به صورت زیر خواهد بود:
2

  m t
2

()20

2



) d Rm ( r
dr

r

 m (t)  e

و همچنین حل معادله ( )19که معادله بسل مرتبه صفر (مقدار )𝜈 = 0
میباشد ،عبارتست از:
()21
) Rm (r )  c1m J 0 ( m r )  c2mY0 ( m r
که  𝐽0و  𝑌0به ترتیب تابع نوع اول و دوم بسل از مرتبه صفر میباشند.
با توجه به معادالت ( )20و ( ،)21تابع )𝑡  θ(𝑟,مطابق معادله ( )22میشود.
()22

J 0 (  m r )  c2 mY0 (  m r ) 

c



 (r , t )   e

  t
2

1m

m 1

مجهوالت در فرمول ( )22عبارتند از 𝑚𝛽 𝑐1𝑚 ،و 𝑚.𝑐2
برای تعیین مقدار ویژه 𝑚𝛽 ،با جایگذاری معادله ( )21در معادالت
( )15و ( )19دسته معادالت زیر حاصل میگردد:
c1 m J 1 (  m b)  c2 mY1 (  m b)  0

()23

c1 m  k  m J 1 (  m a)  hJ 0 (  m a)  

()24

c2 m  k  mY1 (  m a)  hY0 (  m a)   0

در این معادالت 𝐽1 ،و  𝑌1به ترتیب ،تابع نوع اول و دوم بسل از مرتبه یک
میباشند .از آنجاییکه دسته معادالت حاصل ،معادالتی همگن هستند ،لذا
برای یافتن پاسخ غیر صفر برای ضرایب 𝑚 𝑐1و 𝑚 𝑐2میبایست دترمینان
ضرایب معادالت ( )23و ( )24برابر صفر قرار گیرد که در نتیجه ،معادله زیر
حاصل میگردد.
J 1 (  m b )  k  mY1 (  m a)  hY0 (  m a)  

()25

Y1 (  m b )  k  m J 1 (  m a)  hJ 0 (  m a)   0

که با حل این معادله مقدار 𝑚𝛽 محاسبه میگردد.
با قراردهی ضریب 𝑚 𝑐2بر حسب ضریب 𝑚 𝑐1با استفاده از معادله
( ،)23و جایگذاری شرط اولیه در معادله ( ،)22معادله زیر حاصل میشود:





()29




)J 1 (  m b

) Y0 (  m r



 i   c1 m  J 0 (  m r ) 

)Y1 (  m b

m 1

در نهایت با استفاده از تعامد توابع نوع اول و دوم بسل در بازه  aتا ،b
از معادله زیر ضریب 𝑚 𝑐1محاسبه میشود:
b

 rY ( r )dr
m

0

a

()27

)J 1 (  m b
)Y1 (  m b

b

b

rJ 0 (  m r )dr 

a
b

 rY ( r )dr  2 rJ ( r )Y ( r )dr
2

m

0

m

m

0
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0

a

2

 J (  b) 
 rJ (m r )dr   Y ( mb) 
 m 
b

1

c1m   i

2

0

1

a

با مشخص شدن مقدار  ، c1mاز رابطه ( )23میتوان مقدار ضریب  c2 mرا
نیز محاسبه نمود.
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 -3نتایج
با استفاده از معادله نهایی ارائه شده در بخش قبل (معادله  )22میتوان به
منظور تعیین مدت زمان کارکرد موتور ،جنس و ضخامت دیواره ،از الگوریتم
طراحی ارائه شده در شكل  3استفاده نمود .روند این الگوریتم بدین شرح
است:
به منظور محاسبه ضریب انتقال حرارت جابهجایی ،نیاز به دانستن
پارامترهایی از محفظه احتراق است .این پارامترها شامل فشار محفظه ،توزیع
عدد ماخ در طول محفظه ،جرم مولكولی محصوالت احتراق ،رابطه بین دما
و لزجت ،عدد گامای محصوالت احتراق و سرعت مشخصه میباشد .با
دانستن این پارامترها و همچنین فرض اولیه برای توزیع دما روی دیواره
داخلی محفظه ،ضریب انتقال حرارت جابهجایی با استفاده از رابطه بارتز،
محاسبه میشود.
ابتدا یک ضخامت اولیه و جنس مشخص برای دیواره محفظه تراست
در مدت زمان کارکرد مطلوب موتور فرض میشود .دیواره خارجی محفظه
تراست به صورت آدیاباتیک در نظر گرفته میشود .همچنین برای دیواره
داخلی یک توزیع دما فرض میشود .با استفاده از این فرضیات و مشخص
بودن ضریب انتقال حرارت جابهجایی از مرحله قبل ،میتوان ضرایب معادله
انتقال حرارت رسانش گذرا در مختصات استوانهای (مجهوالت معادله )22
را محاسبه نمود؛ سپس این معادله حل شده و توزیع دما در عرض دیواره
محاسبه میشود.
در صورتیکه توزیع دمای بهدست آمده بر روی دیواره داخلی موتور،
با فرض اولیه توزیع دما بر روی این دیواره همگرا نباشد ،توزیع دمای جدید
جایگزین توزیع دمای اولیه شده ،ضریب انتقال حرارت جابهجایی دوباره
محاسبه میشود و فرآیند حل تا رسیدن به همگرایی مطلوب ادامه مییابد.
پس از همگرایی ،در صورتیکه توزیع دما بر روی دیواره داخلی ،فراتر
از محدودیتهای سازهای باشد ،مدت زمان کارکرد موتور میبایست کاهش
یابد .در صورت بروز این مشكل در مورد دیواره خارجی ،میبایست ضخامت
دیواره افزایش یابد .بدین ترتیب این روندِ حل تا رسیدن به شرایط مطلوب
طراحی ادامه خواهد یافت.
پس در نهایت ،با استفاده از محدودیت دما بر روی دیواره داخلی
محفظه ،مدت زمان کارکرد موتور و با استفاده از محدودیت دما بر روی
دیواره خارجی ،ضخامت دیواره تعیین میشود .همچنین الزم به ذکر است
که مهم ترین پارامتر تأثیرگذار در روند طراحی ارائه شده ،ضریب انتقال
حرارت جابهجایی میباشد.
بررسی جنس های مختلف برای دیواره محفظه موتور با استفاده از
همین الگوریتم نشان داد که در بین فلزات ،مس به دلیل داشتن ضریب
هدایت باال و همچنین ظرفیت گرمایی باال ،ماده مطلوبی به منظور ساخت
دیواره محفظه احتراق در موتورهای فاقد روش خنککاری مجزا میباشد.
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شروع

فرضیات

ورودی

جنس دیواره

دریافت پارامترهای
ورودی سازه

دریافت پارامترهای
محفظه

فشار محفظه
توزیع عدد ماخ
جرم مولكولی محصوالت احتراق
عدد گامای محصوالت احتراق
رابطه بین دما و لزجت
سرعت مشخصه محصوالت احتراق
عدد پرانتل
ظرفیت گرمایی ویژه
هندسه

دمای دیواره
داخلی

عایق بودن دیواره
خارجی

وجود انتقال حرارت جابه
جایی در دیواره داخلی

ضخامت دیواره

زمان کارکرد موتور

محاسبه ضریب انتقال
حرارت جابه جایی

خیر

محاسبه ضرایب معادله انتقال
حرارت رسانش گذرا

همگرایی با فرض دمای دیواره داخلی

محاسبه دمای دیواره
داخلی

بله

محاسبه دمای دیواره
خارجی

متناسب بودن ماکزیمم دمای دیواره داخلی با
محدویتهای سازه ای

خیر

بله

خیر

متناسب بودن ماکزیمم دمای دیواره خارجی با
محدویتهای سازه ای

پایان

بله

شكل -3الگوریتم طراحی ضخامت جداره موتور موشک.

به منظور صحتسنجی روابط و الگوریتم ارائه شده ،از توزیع دما روی
دیواره داخلی یک محفظه احتراق سوخت مایع استفاده میشود ] .[4این
نوع موتور ،فاقد هرگونه روش خنککاری بوده و حرارت محفظه تنها ،توسط
دیواره جذب میگردد ،لذا نمونه مناسبی برای صحتسنجی نتایج حاصل از
معادله بهدست آمده میباشد .هندسه این محفظه احتراق مطابق شكل 4
میباشد.

به منظور محاسبه مقدار ضریب انتقال حرارت جابهجایی ( )hدر این
محفظه احتراق ،از رابطه بارتز استفاده میشود .شكل  ،5توزیع این ضریب
را در طول محفظه در لحظهای که شرایط محفظه به حالت پایا میرسد،
نشان میدهد .در این شكل مشاهده میشود که مقدار  hدر نزدیكی گلوگاه
به بیشینه مقدار خود میرسد .در واقع کوچک شدن هندسه محفظه در این
ناحیه ،سبب افزایش یافتن سرعت جریان گازهای حاصل از احتراق و در
نتیجه ،افزایش ضریب انتقال حرارت جابهجایی در این ناحیه میشود.

شكل -4هندسه محفظه فاقد خنککاری در موتور سوخت مایع مرجع ].[4

اطالعات مربوط به این محفظه در جدول  1ارائه شده است.
جدول  -1کمیتهای محفظه احتراق مرجع ].[4
کمیت
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مقدار

مدت زمان کارکرد

 4ثانیه

قطر محفظه احتراق

 0/152متر

ضخامت دیواره

 0/025متر

شار حرارتی محفظه

 32/71کیلو وات بر متر
مربع کلوین

جنس محفظه

فوالد

جنس نازل

مس با ضریب هدایتی باال

شكل -5توزیع ضریب انتقال حرارت جابهجایی در طول محفظه تراست.

در شكل  9و  ،7به ترتیب توزیع دمای دیواره داخلی گلوگاه و محفظه
با استفاده از روش طراحی ارائه شده و تست تجربی نشان داده شده است.
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این نتایج نشان میدهد که معادله محاسبه شده در مختصات
استوانهای میتواند ابزاری جهت تعیین ضخامت دیواره محفظههای
استوانهای شكل حاوی گاز یا سیال داغ در زمان کارکرد مشخص با طراحی
چاه حرارتی باشد.

شكل -9مقایسه توزیع دما بر روی دیواره داخلی گلوگاه موتور مرجع ].[4

شكل -7مقایسه توزیع دما بر روی دیواره داخلی محفظه موتور مرجع ].[4

در این دو شكل مشاهده میشود که ،دمای دیواره داخلی در قسمت
گلوگاه از دمای دیواره داخلی محفظه احتراق ،در یک زمان ثابت ،کمتر
میباشد؛ در حالیکه با توجه به توزیع ضریب انتقال حرارت جابهجایی در
طول محفظه تراست (شكل  ،)5انتظار میرود که دمای دیواره در گلوگاه
بیشتر از دمای دیواره در محفظه احتراق باشد .این امر به دلیل جنسهای
متفاوت دیواره در این دو ناحیه است .ضریب هدایت باالی مس ،سبب انتقال
سریع حرارت در عرض دیواره میشود و گرادیان دما در عرض دیواره زیاد
نمیشود.
در هر دو شكل ،میزان خطای محاسبه شده ،تا قبل از ثانیه اول ،باالتر
از  %10است و پس از آن کاهش مییابد .از ثانیه دوم به بعد ،این میزان به
زیر  5درصد میرسد .این امر بدین علت است که به منظور محاسبه
پارامترهای مورد نیاز برای محاسبه ضریب انتقال حرارت جابهجایی از برنامه
 CEAاستفاده میشود و این برنامه ،پارامترهای محفظه احتراق را در حالت
پایای محفظه محاسبه میکند ،پس تا پیش از رسیدن محفظه به شرایط
پایای آن ،استفاده از این پارامترها در محاسبات ،خطای نهایی را افزایش
می دهد .نكته قابل توجه این است که برای طراحی ،شرایط نهایی اهمیت
دارد که در شكلهای  9و  7مشاهده میشود که میزان خطا در لحظه آخر،
در گلوگاه به  0/7درصد و در محفظه احتراق به  2درصد میرسد که این
امر شرایط مطلوبی را برای طراحی فراهم میکند .همچنین دمای محاسبه
شده در روش ارائه شده در این مقاله ،از دمای واقعی بیشتر است که این
خود سبب ایجاد حاشیه امنیت میشود.
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 -4نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،شبیهسازی روش خنککاری چاه حرارتی در محفظه
احتراقِ موتور موشک به کمک حل معادله انتقال حرارت هدایت گذرا در
مختصات استوانهای ،با شرط مرزی آدیاباتیک روی دیواره خارجی و انتقال
حرارت جابهجایی در دیواره داخلی برای اولین بار انجام گرفت و بر این اساس
یک الگوریتم طراحی برای این روش خنککاری ارائه شد .به منظور
صحتسنجی الگوی ارائه شده ،از توزیع دما روی دیواره داخلی محفظه
تراست در موتور سوخت مایع واقعی استفاده شد .حداقل مقدار خطای
محاسبه شده پس از رسیدن محفظه به شرایط پایا ،با استفاده از روش حل
ارائه شده ،در قسمت گلوگاه ،برابر 0/7درصد و در قسمت محفظه احتراق،
 1/9درصد است .حداکثر مقدار این خطا نیز برابر  2/5درصد است که مقادیر
مطلوبی میباشد .این نتایج نشان میدهد که به منظور شبیهسازی انتقال
حرارت در دیواره محفظه ،استفاده از روش متداول دیواره تخت در مختصات
کارتزین و نیز فرض نیمه بینهایت بودن دیواره ،منجر به طراحی ضخامت
باالی دیواره محفظه احتراق میشود؛ همچنین محاسبات توزیع دما در عرض
دیواره با خطای باالیی همراه است که در نتیجه مدت زمان کارکرد موتور از
میزان واقعی آن کمتر محاسبه میشود .بر خالف این روش ،حل معادالت،
در دستگاه مختصات استوانهای که در این مقاله برای اولین بار با شروط
مرزی حاکم بر دیواره محفظه احتراق موتور انجام گرفته است ،خطای
محاسبات را در مقایسه با نتایج تجربی تا زیر  2درصد کاهش میدهد.
در نهایت ،مجموعه نتایج ارائه شده مناسب بودن ابزار ایجاد شده برای
طراحی دیوارههای محفظه احتراق از نوع چاه حرارتی را نشان میدهد .در
واقع استفاده از روش حل و الگوریتم ارائه شده به منظور طراحی دیواره در
موتورهای فاقد سیستم خنککاری مجزا ،منجر به افزایش زمان کارکرد
موتور به ازای ضخامت یكسان دیواره و یا کاهش ضخامت دیواره به ازای
زمان کارکرد یكسان میشود .کاهش ضخامت دیواره خود به معنای کاهش
وزن کلی سازه که سبب کاهش هزینههای تولید که یكی از شاخصههای
مهم در امر طراحی میباشد ،خواهد شد.
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