Archive of SID
Aero2016P285T2-2

تهران-دادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری،

..............................

بررسی و مقایسه عددی اثرات تغییر سیال خنک کننده بر دمای دیواره محفظه پیشران
موشک سوخت مایع با خنک کاری بازیابی
3

حسین مهدوی مقدم1و ، 2حامد زنگنه
1و 3دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات  -دانشکده مکانیک و هوافضا  -تهران
 2دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  -دانشکده مهندسی هوافضا  -تهران

چكیده
در این مقاله ،بررسی و مقایسه عددی تغییر سیال خنک کننده بر دمای
دیواره محفظه پیشران موشک سوخت مایع با خنک کاری بازیابی صورت
پذیرفته است .مدل سازی هندسی در نرم افزار کتیا ) (CATIAو مشزنی
و تحلیل عددی بوسیله نرم افزار تجاری انسیس فلوئنت ورژن  11انجام
شده است .این تحلیل برای دو سیال خنک کننده آب و هیدروژن مایع
صورت پذیرفته و دبی بهینه سیال خنک کننده برای هر سیال مشخص
شده و با توجه به آن دبی ،نتایج بدون در نظر گرفتن تشعشع در محفظه با
هم مقایسه شده است .نتایج حاصله نشان می دهند که در ناحیه گلوگاه
شار حرارتی عبوری از دیواره محفظه پیشران و دمای دیواره به حداکثر
مقدار خود میرسد .در صورت استفاده از سیال آب به عنوان سیال خنک
کننده به میزان دبی سیال بیشتری (در حدود سی برابر بیشتر) نسبت به
حالت استفاده از هیدروژن مایع به عنوان سیال خنک کننده برای رسیدن
به دمای مطلوب دیواره در تماس با گاز نیاز است.

واژه های کلیدی :خنک کاری بازیابی  -انتقال حرارت  -موتور موشک
سوخت مایع  -آب  -هیدروژن مایع
مقدمه
توسعه موتورهای موشک سوخت مایع به سمت فشار محفظه احتراق باالتر،
باعث افزایش دمای گازهای احتراقی شده که این امر منجر به افزایش شار
حرارتی از گازهای احتراقی به دیواره می گردد .در این حالت مساله خنک
کاری یک مساله مهم است چرا که در صورت خنک کاری ناصحیح ،عمر
محفظه احتراق کاهش یافت ه و در بعضی از موارد نیز می تواند منجر به از
بین رفتن محفظه شود.
دمای گازهای حاصل از احتراق در سیستم هـای پیشـرانش مـایع
تـا  0144کلوین گزارش شده اسـت .اکثـر مـواد بـهکـار رفتـه در ساختار
محفظه در چنین دماهایی استحکام خود را از دست می دهند لذا
نمیتوانند تنش ها و بارهای وارده را تحمـل کننـد و در نتیجـه ذوب و یا
تخریﺐ می شوند .بر این اساس ،خنک کاری دیواره محفظـه برای
جلوگیری از افزایش بیش از حد دما در آن امری ﺿروری اسـت.
برای خنک کاری محفظه پیشران پنج روش مختلف که شامل خنک
کاری بازیابی ،فیلمی ،دفعی ،تشعشعی ،فناپذیری و تراوشی ارائه شده که با
توجه به هندسه و کاربرد موتور از این روشها و یا ترکیبی از آنها استفاده
1و  - 2استادیارmahdavy@kntu.ac.ir ، 48123232100 ،
 - 3کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی
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میگردد که در این مطالعه خنک بازیابی برای دو سیال خنک کننده بطور
کامل بررسی و مقایسه شده است.
مطالعات مختلفی بر روی خنک کاری بازیابی در موتور موشک
سوخت مایع انجام شده است .مارچی) (MARCHIو الروکا )(LAROCA
در دانشگاه دولتی پارانا برزیل در سال  2440میالدی تحقیقی با عنوان
حل عددی جریان در موتور موشک همراه با خنک کاری بازیابی انجام
دادند که اساس کار این تحقیق بر مبنای روش عددی حجم محدود از نوع
درجه دوم بوده است] .[1در سال  2442میالدی ،در دانشگاه منهتن،
نراقی و همکارانش به بررسی خنک کاری بازیابی موتور سوخت مایع در
کانال های دوگانه پرداختند .این بررسی را بر روی دو موتور  SSMEو
 RP1-LOXکه به کانالهای دو گانه خنک کاری مجهز شده بودند انجام
دادند] . [2عبداهلل اسدالهی و امیر مالحاجیان در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات تهران در سال  1302به بررسی و بهینه سازی سیستم
خنک کاری بازیابی در نازل موشک سوخت مایع پرداختند .آنها با استفاده
از شبیه سازی عددی در نرم افزار تجاری فلوئنت بیشترین درجه حرارت
دیواره ،افت فشار سیال خنک کن نده و نرخ جریان عبوری در کانال های
خنک کننده برای سیال آب را بدست آوردند] .[3محمد مجیدی پارسا،
رﺿا ابراهیمی و حسن کریمی در دانشگاه خواجه نصیر در سال  1308با
مدل سازی عددی انتقال حرارت در محفظه تراست موتور موشک سوخت
مایع به بررسی خنک کاری بازیابی پرداختند .در این مدل سازی از یک
مدل ریاﺿی یک بعدی جهت مدل سازی انتقال حرارت بین گاز محترق در
محفظه احتراق و دیواره ،هدایت حرارتی در دیواره و جریان سیال خنک
کننده در کانال های خنک کاری استفاده شده است] .[0در سال 2411
میالدی ،االس و بویسان در دانشگاه آنکارا به بررسی عددی خنک کاری
بازیابی در موتور موشک سوخت مایع پرداختند .در موتور مدل شده از
اکسیژن مایع به عنوان اکسید کننده و از نفت به عنوان سوخت و همچنین
سیال خنک کننده استفاده شده است .محفظه احتراق مورد بررسی در
فشار کاری  24بار قرار دارد و همچنین طراحی این محفظه احتراق بر
اساس نیروی تراست  344 KNصورت پذیرفته است .بررسی های صورت
گرفته بر روی تاثیر تغییر پارامتر های هندسی کانال های خنک کاری
شامل تعداد کانال ها ،نسبت ارتفاع به پهنا و افت فشار سیال بوده است].[1
در سال  2412میالدی و در دانشگاه تاکسیال پاکستان ،اقبال و همکارانش
به مقایسه رابطه تجربی برای تخمین انتقال حرارت در محفظه احتراق
موتور سوخت مایع با حل تحلیلی و عددی پرداختند .با توجه به دما و
فشار باالی محفظه تراست ،خنک کاری بازیابی به همراه فیلم مایع برای
خنک کاری محفظه احتراق موتور سوخت مایع در نظر گرفته شده
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است]  .[2در سال  2413میالدی در دانشگاه نهرو ،وینیتا و همکارانش به

معادله توربوالنس

طراحی و بررسی خنک کاری بازیابی در محفظه تراست موتور موشک
سوخت مایع پرداختند .در این مدل سازی فشار محفظه تراست  04بار و
میزان نیروی تراست  14 KNدر نظر گرفته شده و از اکسیژن مایع به
عنوان اکسیدایزر و همچنین از هیدروژن مایع هم به عنوان سیال خنک
کننده و سوخت موشک استفاده شده است] .[7وییانگ و همکارانش در
سال  2413میالدی در دانشگاه بیژینگ چین به شبیه سازی عددی فیلم
مایع و خنک کاری بازیابی یک موتور سوخت مایع پرداختند .در این
تحقیق انتقال حرارت کوپل بین گازهای محترقه ،فیلم مایع و خنک کاری
بازیابی بصورت عددی مدل شده است] .[0در سال 2413میالدی ،در
موسسه تحقیقات فضایی کره جنوبی ،سئونگ کو کیم و همکارانش به
شبیه سازی عددی خنک کاری بازیابی یک محفظه تراست موشک سوخت
مایع در حالت احتراق متالطم پرداختند .در این تحقیق یک چارچوب
یکپارچه برای شبیه سازی فرآیندهایی که بسیار مهم و تاثیر گذار هستند
برای طراحی یک محفظه تراست موشک سوخت مایع از لحاظ کارایی
نیروی جلوبرنده به همراه خنک کاری بازیابی پیشنهاد شده است].[8
در این مقاله  ،بررسی و مقایسه عددی تغییر سیال خنک کننده بر
دمای دیواره محفظه پیشران موشک سوخت مایع با خنک کاری بازیابی
برای دو سیال خنک کننده آب و هیدروژن مایع صورت پذیرفته ،دبی
بهینه سیال خنک کننده برای هر سیال مشخص شده و با استفاده از این
دبی ،دمای دیواره در تماس با گاز و در تماس با سیال خنک کننده بدست
آمده است.

پس از مطالعات و بررسی ها بر روی مسئله مورد نظر ،پیشنهادات مراجع
اطالعاتی نرم افزار انسیس فلوئنت و همچنین مراجع استفاده شده در این
مطالعه ،معادله توربوالنس از نوع  k-ε realizableانتخاب شده است که
روابط آن با توجه به فرﺿیات باال بصورت زیر می باشد:

معادالت حاکم
معادالت حاکم شامل معادالت بقای جرم ،مومنتم (اندازه حرکت) ،انرژی،
توربوالنس و احتراق می باشند که بصورت کوپل نسبت به هم در حالت
تقارن محوری توسط نرم افزار تجاری انسیس فلوئنت حل میشوند.
مهمترین فرﺿیات در نظر گرفته شده برای ساده سازی معادالت به
شرح زیر میباشند:
 -1گاز کامل بودن محصوالت حاصل از احتراق
 -2دائم بودن جریان
 -3نبودن نیروی حجمی
 -0تقارن محوری
معادله بقای جرم
معادله بقای جرم با توجه به فرﺿیات باال بصورت زیر میباشد:
∇. (ρv̅) = 0
()1
معادله مومنتم
معادله مومنتم با توجه به فرﺿیات باال بصورت زیر میباشد:
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معادله انرژی
معادله انرژی با توجه به فرﺿیات باال بصورت زیر میباشد:
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 Gkانرژی جنبشی تولید شده در اثر گرادیان سرعت متوسط است.
درجریان تراکم پذیر برای اعداد ماخ بسیار باال YM ،به عنوان اثر تراکم
پذیری در آشفتگی ،به معادله انرژی جنبشی اﺿافه میشود.
معادله احتراق][0
معادالت احتراقی حاکم برای هر جزء که نرم افزار فلوئنت از آنها استفاده
میکند بصورت زیر میباشد:
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که 𝑖𝑅 ،نماد جزء  iام ،𝜈′𝑖𝑗 ،ﺿریﺐ استوکیومتری جزء  iام در واکنش  jام
رفت و 𝑗𝑖"𝜈 ،ﺿریﺐ استوکیومتری جزء  iام در واکنش  jام برگشت
میباشد.
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که 𝑗𝑓𝐾 و 𝑗𝑏𝐾 ثابت نرخ واکنش  jام واکنش رفت و برگشت 𝐸𝑓𝑗 ،و 𝑗𝑏𝐸
انرژی آزاد سازی واکنش  jام رفت و برگشت 𝐴𝑏𝑗 ،𝐵𝑓𝑗 ،𝐴𝑓𝑗 ،و 𝑗𝑏𝐵
ثوابت واکنش  jام رفت و برگشت میباشند.
نرخ تغییرات غلظت مولی جزء  iام بوسیله واکنش  jام از فرمول زیر
محاسبه میشود:
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که 𝑖𝐶 غلظت جزء  iام است .نرخ تغییرات کلی غلظت جرمی جزء  iام از
رابطه زیر محاسبه میشود:
𝑅𝑁
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مدل سازی هندسی
شکل هندسی مدل شده دارای شعاع محفظه  ، 𝑟𝑖𝑛 = 4/3 mشعاع
گلوگاه  ، 𝑟𝑔 = 4/1mطول نازل  𝐿𝑁 = 4/0 mو طول کلی محفظه
تراست نیز برابر 𝐿 𝑇 =4/1 mاست .همچنین شعاع در قسمت گلوگاه
برابر  𝑟𝑐 = 0/413 × 14- 2 mمی باشد .ﺿخامت دیواره  𝑒 = 2 mmو
ارتفاع کانال های خنک کاری  𝑏 = 1 mmاست.
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مدل سازی با توجه به داده های باال بوسیله نرم افزار کتیا صورت
پذیرفته است .در مدل سازی انجام شده که در شکلهای  1و  2آمده یک
محفظه پیشران به همراه کانال خنک کننده مدل شده که بصورت تقارن
محوری در نرم افزار انسیس فلوئنت حل می شود.

=0

𝑂
𝐹

اختالط شدهاند (جدول  )1به نرم افزار فلوئنت مقدار دهی شده

است .این مولها بوسیله کد ناسا) (CEAو با توجه به شرایط مسئله بدست
آمده است.
جدول  -1نسبت مولی های محصوالت احتراق

تولید شبكه و بررسی وابستگی حل به شبكه
برای شبیه سازی یک جریان ابتدا باید دامنه محاسباتی تولید شود .این
دامنههای محاسباتی میتواند بصورت شبکه های با سازمان ،بیسازمان،
متحرک  ،چندگانه و غیره باشند.
بطور کلی روشهای عددی المان محدود از مهمترین راههای حل
معادالت دینامیک سیاالت محاسباتی می باشد .برای استفاده از این روش -
ها الزم است که میدان جریان را با استفاده از شبکه ،گسسته سازی نمود.
بدیهی است برای شبیه سازی میدان جریان باید دامنه محاسباتی را به
المان های کوچکی تقسیم بندی (شبکه بندی) نمود تا بتوان فضاهای
گسسته سازی را در آنها اعمال کرد .یکی از ملزومات حلهای عددی،
بررسی مقدار حساسیت آن نرم افزار به شبکه است .کم بودن تعداد گرهها
باعث افزایش خطای حاصل از گسسته سازی میشود و این مشکل با
افزایش دقت روش گسسته سازی کم میشود .مسلم است که افزایش بیش
از اندازه گره ها نیز باعث افزایش خطای ماندگار می شود .این خطا ،حاصل
از گرد کردن اعداد توسط دستگاه است.
شبکههای استفاده شده برای مدل مورد نظر ،شامل  0شبکه با تعداد
المان های 035144 ،135144 ،0444و  045244المان می باشند .از داده
های بدست آمده ،مشاهده میشود که بهترین جواب ها در مقایسه با
دادههای موجود ،تعداد المانهای سومین نوع( 035144المان) میباشد .در
مشهای حالت اول و دوم  ،اختالف مقادیر زیادی ناشی از عدم تصویر
کردن الیه مرزی وجود دارد که در نتیجه آن کمتر داده ها را پیش بینی
کرده و در مش زنی حالت چهارم افزایش خطای ماندگار و ازدیاد بیش از
حد زمان اجرای نرم افزار را داریم .نتایج حاصل از این بررسی در شکل 3
آمده است.
شبیه سازی عددی و صحه گذاری
در نرم افزار تجاری انسیس فلوئنت ،همانند سایر نرم افزارهای شبیه سازی
عددی مراحل مختلفی برای مدل سازی و تحلیل طی میگردد ،که
مهمترین آنها عبارتند از:
 -1مدل سازی هندسی
 -2انتخاب شبکه محاسباتی مناسﺐ
 -3انتخاب ف رموالسیون حل کننده و تعیین معدالت حاکم
 -0تعریف خواص فیزیکی سیال ،فیزیک جریان و شرایط کاری
 -1تعریف شرایط مرزی
 -2تعریف شرایط اولیه و حل معادالت
 -7دریافت نتایج به صورت عددی و گرافیکی
شرط مرزی ورودی سیال خنک کننده از نوع دبی جرمی انتخاب
شده است .با توجه به دبی بهینه استخراج شده از تحلیل عددی برای
سیال خنک کننده آب،

Kg
s

( 244شکل  )1با دمای ورودی  344Kو برای

حالت استفاده از هیدروژن مایع به عنوان سیال خنک کننده 74K ،و
Kg

( 2 sشکل  )2وارد نرم افزار شده است .شرط مرزی ورودی به محفظه
پیشران ،دمای  3344Kو فشار  24بار به همراه مولهای حاصل از احتراق
هیدروژن مایع) (LH2با اکسیدایزر اکسیژن مایع) (LO2که با نسبت
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ردیف
1
2
3

گونه شیمیایی

نسبت مولی

H2

4 /1242
4 /43021
4 /14213

O2
OH

0

H2 O

4 /20310

1
2
7
0

H

4 /43247
4 /41721
4 /44413
4 /44442

O
HO2
H2 O2

شرط مرزی خروجی محفظه پیشران نیز از نوع فشار خروجی
میباشد .با توجه به جداول دینامیک گاز و شرایط مسئله ،این فشار
محاسبه و  1/310بار وارد نرم افزار شده است .دیواره در تماس با محیط
پیرامون ،دارای انتقال حرارت جابهجایی با هوای  344Kاست .در آخر نیز
شرط مرزی سیال خنک کننده خروجی از نوع مرز فشار خروجی در نظر
گرفته شده و فرض شده است سیال خنک کننده به فشار اتمسفر تخلیه
می شود .تمامی شرایط مرزی در نرم افزار انسیس فلوئنت مشخص و مقدار
دهی شده اند.
با توجه به شرایط مرزی تعیین شده ،در ابتدا میبایست نتایج
حاصله از شبیه سازی را صحه گذاری کرد تا مطمئن شویم که آیا جواب -
های حاصله درست است یا خیر .به همین منظور در ابتدا جواب های
حاصله را با جوابهای بدست آمده از مرجع ] [1باید مقایسه کرد .مارچی
و الروکا در سال  2440میالدی] ، [1این مسئله را با ساده سازیهای
فراوان و بصورت یک بعدی و برای خنک کاری با سیال آب و با تعداد مش -
های  1204عدد حل کردند که در شکل  0نتایج حاصله از شبیه سازی
عددی آنها برای سیال خنک کننده آب و سوخت هیدروژن مایع آمده
است.
با مقایسه نتایج حاصله از تحلیل عددی با نمودارهای استخراج شده
از مرجع ] ، [1مشاهده می شود نتایج به هم نزدیک بوده و شباهت زیادی
به هم دارند .اختالف موجود نیز بدلیل فرﺿیات ساده سازی در مرجع ]1
[ می باشد که تاثیر چندی از پارامترهای موثر در تحلیل عددی از جمله در
نظر گرفتن فرض یک بعدی بودن جریان در تحلیل عددی و همچنین
تعداد بیش از حد کم (در حدود  )1204المانهای حجم محدود است که
همین امر باعث این اختالف شده است.
نتایج
با توجه به نتایج حاصله از تحلیل عددی ،دبی بهینه برای سیال خنک
کننده آب و هیدروژن مایع به ترتیﺐ در شکلهای  1و  2آورده شده است.
نمودار فشار استاتیک بر روی خط مرکزی محفظه در شکل  7آمده است.
شکل  0عدد ماخ بر روی خط مرکزی محفظه را نشان می دهد .نمودار شار
حرارتی بر روی دیواره سمت گاز در طول محفظه در شکل  8آمده است.
شکل های  14تا  11به ترتیﺐ دمای استاتیک بر روی دیواره سمت گاز،
دمای استاتیک بر روی دیواره سمت مایع خنک کاری و دمای استاتیک بر
روی دیواره در تماس با محیط را برای دو سیال خنک کننده آب و
هیدروژن مایع را نشان می دهد.
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نتیجه گیری
با توجه به تحلیل عددی صورت پذیرفته شده ،دبی بهینه برای خنک کاری
Kg

با سیال آب ( 244شکل  )1است و با افزایش بیش از حد دبی دیگر
s
خنک کاری موئثر نبوده و صرفه اقتصادی ندارد .برای حالت استفاده از
سیال خنک کننده هیدروژن مایع که در شکل  2آمده این دبی

Kg
s

2

بدست آمده است.
بر اساس نتایج بدست آمده ،در ناحیه گلوگاه محفظه ،شار حرارتی
عبوری از دیواره محفظه و دمای دیواره به حداکثر مقدار خود رسیده و
بحرانی ترین بخش از دیدگاه انتقال حرارت می باشد .با توجه به شکل ،7
فشار در ابتدای محفظه با توجه به فرﺿیات مسئله  24بار بوده و در
خروجی به  1/310بار کاهش یافته است که این کاهش فشار با توجه به
شکل هندسی مسئله و جداول دینامیک گاز کامال قابل توجیه می باشد.
همانطور که از شکل  0مشخص است در ورودی نازل با توجه به تحلیل
عددی انجام شده ،عدد ماخ  4/1است و یک جریان مادون صوت حاکم
است و در خروجی عدد ماخ به  2/1افزایش پیدا کرده و جریان مافوق
صوت میگردد.

شكل  .3دمای دیواره برای تعداد مشهای مختلف

از شکل  8می توان دریافت که شار حرارتی در ناحیه گلوگاه
بیشترین مقدار خود را به دلیل بیشترین دمای سطح و انتقال حرارت دارد
MW

و برابر  10/2 m2است .همانطور که از شکل های  14تا  11مشخص
است ،خنک کاری با سیال هیدروژن مایع به دلیل داشتن ظرفیت حرارتی
Kg

باالتر نسبت به آب و همچنین دمای پایین تر ،با دبی بسیار کمتری( )2 s
دمای مطلوب را در دیواره فراهم می کند .بیشترین دما در حالت استفاده
از سیال آب با دمای ورودی  344Kو دبی

Kg
s

 244برابر  112 Kمی باشد
Kg

که در صورت استفاده از سیال هیدروژن مایع با دمای  74Kو دبی 2 s
این دما برابر  082 Kخواهد شد و نشانگر این موﺿوع است که در صورت
استفاده از سیال هیدروژن مایع ،دبی موثر خنک کاری در حدود  87درصد

شكل  .4نتایج شبیه سازی عددی مارچی و الروکا ][1

کاهش دارد که رقم چشم گیری به حساب میآید.
شكل ها

شكل  . 5مقایسه دبی های مختلف آب بر دمای دیواره در تماس با گاز
شكل  .1شماتیک هندسه محفظه تراست مدل شده][1

شكل  . 6مقایسه دبیهای مختلف هیدروژن مایع بر دمای دیواره در تماس
شكل  .2هندسه مدل شده در نرم افزار به همراه کانال خنک کاری
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با گاز

Archive of SID

شكل  .7نمودار فشار استاتیک بر روی خط مرکزی

شكل  .11نمودار دمای استاتیک بر روی دیواره سمت مایع خنک کاری
برای خنک کاری آب با دبی

شكل  .8نمودار عدد ماخ بر روی خط مرکزی

𝐠𝐊
𝐬

200

شكل  .12نمودار دمای استاتیک بر روی دیواره در تماس با محیط برای
خنک کاری آب با دبی

𝐠𝐊
𝐬

200

شكل  .9نمودار شار حرارتی بر روی دیواره سمت گاز
شكل  .13نمودار دمای استاتیک بر روی دیواره سمت گاز برای خنک کاری
هیدروژن مایع با دبی

𝐠𝐊
𝐬

6

شكل  .10نمودار دمای استاتیک بر روی دیواره سمت گاز برای خنک کاری
آب با دبی

𝐠𝐊
𝐬

200

شكل  .14نمودار دمای استاتیک بر روی دیواره سمت مایع خنک کاری
برای خنک کاری هیدروژن مایع با دبی
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 نمودار دمای استاتیک بر روی دیواره در تماس با محیط برای.15 شكل
6

𝐊𝐠
𝐬

خنک کاری هیدروژن مایع با دبی

مراجع
1. C. H. Marchi, F. Laroca, A. Fa´bio Carvalho da Silva and
J. Nivaldo Hinckel, "Numerical Solution Of Flows In Rocket
Engines With Regenerative Cooling," Numerical Heat
Transfer, vol. A, no. 45, pp. 699-717, 2004.
2. M. Naraghi, S. Dunn and D. Coats, "Dual Regenerative
Cooling Circuits for Liquid Rocket Engines," Manhattan
College, Riverdale, 2006.

 “ بررسی و بهینه سازی سیستم خنک5 اسداللهی. مالحاجیان و ع. ا.3
” در هفتمین همایش ساالنه5کاری بازیابی در نازل موشک سوخت مایع
.1302 5 تهران5 دانشگاه صنعتی شریف5 انجمن هوافضای ایران
 “مدل سازی جریان سیال و انتقال حرارت در محفظه5 مجیدی پارسا. م.0
” پایان نامه کارشناسی5رانش موتور سوخت مایع با خنک کاری بازیابی
.1308 5 تهران5 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ارشد
5. A. Ulas and E. Boysan, "Numerical Analysis of
Regenerative Cooling in Liquid Propellant Rocket Engines,"
Aerospace Science and Technology, vol. 24, pp. 187-197,
2011.
6. M. Iqbal, N. Sheikh, H. Ali, S. Khushnood and M. Arif,
"Comparison of Empirical Correlations for the Estimation of
Conjugate Heat Transfer in a Thrust Chamber," Life Science
Journal, vol. 9, no. 4, pp. 708-716, 2012.
7. T. Vinitha, S. Senthilkumar and K. Manikandan, "Thermal
Design and Analysis of Regeneratively Cooled Thrust
Chamber of Cryogenic Rocket Engine," IJERT, vol. 2, no. 6,
pp. 662-669, 2013.
8. W. Yang and B. Sun, "Numerical Simulation of Liquid
Film and Regenerative Cooling in a Liquid Rocket," Applied
Thermal Engineering, vol. 54, pp. 460-469, 2013.
9. S.-K. Kim, M. Joh, H. S. Choi and T. S. Park,
"Multidisciplinary Simulation of a Regeneratively Cooled
Thrust Chamber of Liquid Rocket Engine: Turbulent
Combustion and Nozzle Flow," International Journal of Heat
and Mass Transfer, vol. 70, pp. 1066-1077, 2014.

www.SID.ir

