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تهران-دادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری،

ارزیابی پارامترهای هندسی انژکتور گریز از مرکز در پایدرای احتراق موتور سوخت مایع
3

داود دودانگه ،1محمدمهدی حیدری ،2اسماعیل ولی زاده
1و -2دانشگاه صنعتی مالک اشتر -مرکز تحقیقات فضایی  -کرج
 -3دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی و سازمان صنایع هوافضا  -تهران

چكیده
در پژوهش حاضر ،هدف بدست آوردن ابعاد هندسی انژکتور گریز از
مرکزی می باشد که با توجه به آن احتراق در محفظه موتورهای سوخت
مایع به صورت پایدار صورت گیرد .درمرحله اول با استفاده از مدلهای
پایداری ـ مانند مدل تاخیر زمانی ساچ و ونزل ـ زمان الزم برای احتراق
پایدار در محفظه بدست آمد .این زمان ،همان زمان احتراق که شامل زمان
اتمیزاسیون ،اختالط ،تبخیر  ،واکنش شیمیایی و اشتعال است ،میباشد.
چون در محفظه احتراق زمان تبخیر نسبت به زمانهای دیگر غالب می -
باشد ،فرآیند تبخیر به عنوان فرآیندکنترل کننده احتراق درنظر گرفته
می شود .درمرحله بعد با استفاده از معادالت تبخیر قطره ـ مدل تبخیر
 ITCـ و زمان بدست آمده از پایداری احتراق در محفظه ،قطر قطره
محاسبه شده است .درمرحله نهایی با داشتن  SMDو قطر قطره بدست
آمده از مرحله قبل ،هندسه انژکتور گریز از مرکز بدست آمد .برای تسهیل،
کلیه محاسبات به صورت یک کد نرمافزاری تهیه شده است .برای نمونه
باداشتن مشخصات و پارامترهای یک محفظه مشخص ،ابتدا زمان کمتر
از 1/4میلی ثانیه به عنوان زمان پایداری بدست آمد .سپس برای زمان
تبخیر 1/4میلیثانیه ،قطر قطره برای هپتان نرمال  123/8میکرون محاسبه
شد .در نهایت با داشتن  SMDو استفاده از روابط قطر متوسط ساتر برای
ان ژکتورهای گریز از مرکز ،هندسه انژکتور بدست آمد .محاسبات نشان می -
دهد که افزایش مساحت پورتهای مماسی و ضخامت ورق باعث افزایش
 SMDو زمان تبخیر شده که منجر به کاهش ناحیه پایداری میشودو
افزایش زاویه مخروط پاشش و اختالف فشار سبب کاهش زمان تبخیر و
افزایش ناحیه پایداری میگردد.

واژه های کلیدی :موتور سوخت مایع -ناپایداری احتراق  -فرآیند تبخیر -
قطر متوسط قطره -انژکتور گریز از مرکز
مقدمه
به منظور دستیابی به الگوهای طراحی موتـور موشـکهای سـوخت مـایع،
بررسی فرآیندهای احتراقی الزم می باشد .یکی ازمسائل عمده در طراحـی
موتـور ،مسـهله ناپایـداری احتــراق اسـت .احتـراق از فرآینـدهای تزریـ ،
اتمیزاسیون ،اختالط ،تبخیر  ،واکنش شـیمیایی و اشـتعال تشـکیل شـده
است .فرآیندها در درون محفظه احتراق فوق العاده پیچیدهانـد ،برخـی از
فرآیندهای ابتدایی مربوط به رژیـ کـاری پایـدار در موتورهـای موشـکی
سوخت مایع مورد بررسـی قـرار مـیگیـرد .بنـابراین در تحلیـل اجمـالی
فرآیندهایی که در محفظه احتراق موتورهای سوخت مایع اتفاق میافتند،
- 1دانشجویکارشناسیارشدپیشرانش –مهندسیهوافضاdodange.davood@yahoo.com ،
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قبل از ه ر چیز بایستی به فرآیندهای تزری  ،اتمیزه شدن و تبخیر سوخت
اشاره کرد .تسلسل فرآیندهایی که در باال ذکر شـد هـر کـدام دارای یـک
زمان منحصر به فرد میباشد که میتواند بسته به شرایط دچار دگرگـونی
شوند  .مجموع این زمانها به عنوان زمان تبدیل شناخته میشود .از این رو،
مدلهای فیزیکی بر این مبنا استوارند که برای احتراق در هر حالـت مـورد
بررسی ،یک فرآیند غالب در نظر گرفته و تکمیل آن را متنـارر بـا انجـام
احتراق قرار می دهند .این روشها به دلیل لحـا کـردن فیزیـک مسـ له از
دقت خوبی برخوردارند .در موتورهایی با سوخت مایع ،فرآیند غالب تبخیر
قطره بوده و به عنوان فرآیند کنترل کننده احتراق در نظر گرفته میشود.
بطوریکه ،در حدود  %09زمان پاشش تا رهایی انرژی صرف تبخیـر قطـره
خواهد شد .لذا با در نظر گرفتن این مس له که واکنشهای شیمیایی پس از
تبخیر قطره بسیار سریع صورت میپذیرند ،با تبخیر قطره تقریبا میتـوان
احتراق را انجام شده دانست[.]1،2
بنابراین ،در این مقاله برای مدلسازی اثرات هندسی انژکتور گریز از
مرکز روی پایداری احتراق ،مراحل زیر انجام گرفته است .ابتدا با استفاده از
مدل ناپایدای احتراق ساچ و ونزل که بر مبنای ت خیر زمان تبخیر میباشد،
زمان تبخیری که در آن احتراق پایداری صورت گیرد بدست میآید[ .]3در
مرحله بعد ،با استفاده از این زمان و معادالت تبخیر قطره ،اندازه قطر قطره
در داخل محفظه احتراق محاسبه میشود .در نهایت ،با قـرار دادن انـدازه
قطره به عنوان مبنای طراحی انژکتور ،مشخصات هندسی انژکتور با توجه
به روابط مربوطه بدست آمده و اثرات هر کدام روی پایداری احتراق بررسی
شده است .بطوریکه در بخشهای بعدی هر کـدام از مراحـل تشـرید شـده
است.
معادالت حاکم بر ناپایداری احتراق
با توجه به اینکه در مدلسازی حاضر ،فرآیند حاک بر احتراق و آزادسازی
انرژی در محفظه ،طی فرآیند تبخیر درنظر گرفته شده است ،در نتیجه زمان
تاخیر حاک بر محفظه نیز زمان تاخیر تبخیر میباشد و زمانهای تاخیر دیگر
مانند اختالط ،واکنش و اشتعال درنظر گرفته نمیشوند زیرا مرتبه آنها در
مقایسه با زمان تبخیر بسیار کوچکتر میباشد .بنابراین برای تعیین معادله
مشخصه حاک بر دینامیک محفظه ،معادله بقای جرم که شماتیک آن در
شکل  1نشان داده شده است مورد استفاده قرار گرفته است .در این معادله
ترم نرخ سوزش با ت خیر زمانی تبخیر مربوط به هر عامل پیشران توضید
داده شده است .هر یک از پارامترها با استفاده از نظریه لیاپونوف خطی
سازی شده است ،بدین صورت که هر متغیر به صورت مجموع ترم پایا و
نوسانات کوچک نوشته شده و سپس همه عبارتهای غیر خطی به صورت
سریهای از نوسانات کوچک بسط داده شده و در نتیجه درجات مرتبه باالتر
از  1حذف میشوند[:]4

Archive of SID

()1

)𝑡( 𝑚̇ b
)𝑡( 𝑚̇ e (𝑡) 𝑑 𝑀g
=
+
̅
̅̇𝑚 𝑡𝑑
̇𝑚
̅̇𝑚

()2

̅̇𝑚 𝑚̇ b (𝑡) 𝑚̇́ o (𝑡 − 𝜏̅T,o ) + 𝑚̇́ f(𝑡 − 𝜏̅T,f) +
=
̅̇𝑚
̅̇𝑚

معادله  3به عنوان ترم نرخ انباشتگی جرم استفاده میشود که در آن
 𝑀gجرم داخل محفظه احتراق و  𝜃gزمان اقامت گاز و  𝑃 ′نوسانات فشار
میباشد.
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معادله  4که به عنوان نرخ دبی جرمی خروجی به کار میرود ،با
استفاده از سری تیلور چند بعدی و دینامیک گاز برای محفظه احتراق به
صورت زیر خواهد شد:
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شایان توجه اینکه سرعت مشخصه ∗ 𝑐 نیز تابعی از فشار و نسبت اختالط
)𝑅𝑀  𝑐 ∗ = 𝑐 ∗(𝑃,می باشد که آن را با استفاده از بسط خطی تیلور حول
مقدار متوسط ،بدست می آوری  .از آنجایی که ترم فشاری در معادله حاصل
ت ثیر بسیارکمی بر روی سرعت مشخصه دارد لذا قابل اغماض میباشد .در
ادامه ترم نسبت اختالط ،خود تابعی از دبی جرمی سوخت و اکسیدانت
) 𝑀𝑅 = 𝑚̇o /𝑚̇f ، 𝑀𝑅 = 𝑀𝑅 (𝑚̇o , 𝑚̇fمی باشد ،که حول مقادیر متوسط
آنها توسط سری تیلور بسط داده میشود .در نهایت پس از جاگذاری روابط
بدست آمده از مباحث فوق در داخل معادله بقای جرم ،میتوان معادله
مشخصه حاک بر دینامیک محفظه را بدست آورد:
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این نوع از معادالت به محق اجازه می دهد تا به آسانی یک راه حل
ایجاد کرده و پایداری را به طور مناسب برای موتور ترسی کند .مدل ساچ
و ونزل به شکل مناسب قادر به حل پایداری برای طراحی و توسعه
موتورهای راکت می باشد .طی این تحلیل منحنی آستانه پایداری بر حسب
نسبت افت فشار انژکتور سوخت و اکسیدانت به عنوان محورهای مختصات،
رس میگردد .بدین ترتیب این تحل یل اطالعات بسیار مفیدی برای
طراحان فرآه میکند[.]3
با گرفتن تبدیل الپالس از معادله  5و با در نظر گرفتن اینکه همه
شرایط اولیه برابر با صفر هستند[ ،]5شکل معادله به حوزه اعداد مختلط
تبدیل میشود.
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𝑃∆ 𝑎 𝐺𝑜 = −ادمیتانس انژکتور بوده و برابر با نسبت
که در آن 𝑜 ̅
نوسانات دبی جرمی به نوسانات فشار محفظه میباشد ،و بیانگر ارتباط بین
سیست تغذیه و محفظه احتراق میباشد.
معادله مشخصه  6برای تجزیه و تحلیل برابر با مقدار منفی یک قرار می -
گیرد .بنابراین برای این کار دیاگرام پایداری قطبی یا نایکوئیست به کار
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کلی سیستمی پایدار است که هیچ یک از ریشههای معادله مشخصه دارای
قسمت حقیقی مثبت نباشد ،و یا اینکه نمودار نایکوئیست ،نقطه مختلط
بحرانی ) (−1,0را دور نزده باشد که به معیار پایداری نایکوئیست معروف
است ،چنانچه در شکل  2و  3پایداری و ناپایدرای نمودار نایکوئیست نشان
داده شده است[ .]5برای بررسی پایداری از معادله مشخصه با ت خیر زمانی
تبخیر استفاده شده که در ابتدا بخش حقیقی و موهومی معادله جداسازی
می شود .سپس شرط آستانه پایداری را با استفاده از پارامتر مختلط = 𝑠
𝜔𝑖  α +می توان بدست آورد .بخش حقیقی پارامتر مختلط که مشخص
کننده رشد نوسانات است ،صفر در نظر گرفته میشود .و در نتیجه این
سیست معاد الت برای پارامترهای نسبت افت فشار به عنوان یکی از
پارامترهای اساسی بر حسب فرکانس حل میشوند.
حال معادله  7را برابر با صفر  H(s) = 0قرار داده و با حل معادالت بر
حسب فرکانس مرز پایداری سیست بدست میآید ،که در این تحلیل مرز
پایداری بر مبنای نسبت افت فشار انژکتورهای سوخت و اکسیدانت نمایش
داده میشوند[ ،]6چنانچه در شکل  4نشان داده شده است.
∙
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با استفاده از معادله فوق و با توجه به پارامترهای عملکردی محفظه
احتراق و سیست تغذیه که در جدول  1داده شده است ،میتوان ت خیر
زمانهای مربوط به سوخت و اکسیدانت را مورد بررسی قرار داده و ت ثیر آن
را روی مرز پایداری مشخص نمود .الزم به ذکر است که برخی از
پارامترهای عملکردی سیست را میتوان با استفاده از نرم افزار ( Rocket
 )Propulsion Analysisبدست آورد که در جدول  2آورده شده است.
بنابراین ،در ادامه با بهره گیری از همین زمان ت خیر میتوان قطر قطرهای
که در شرایط پایداری ،تبخیر میشود را بدست آورد .همانطور که در شکل
 5مشخص است با افزایش زمان ت خیر ناحیه مربوط به پایداری کاهش
مییابد ،بدین ترتیب ،افزایش زمان ت خیر اثر ناپایدارکنندگی خواهد داشت.
بنابراین در بخش بعدی اثر زمان تبخیر و محاسبه قطر متوسط قطره در
فرآیند تبخیر بررسی شده است.
جدول  1پارامترهای عملكردی محفظه احتراق

بررسی پایداری

()6

برده می شود که سیستمها را به صورت فرکانسی بررسی میکند .به طور

پارامتر

مقادیر

سوخت و اکسید کننده
نسبت اختالط ̅̅̅̅
𝑅𝑀

)𝐿(  𝐶7 𝐻16و )𝐿( 𝑂2

2.3
𝑐𝑒𝑠199 g𝑟 ⁄
𝑟𝑎𝑏 29
𝑟𝑎𝑏 3
𝑟𝑎𝑏 4

دبی جرمی کل 𝑡𝑜𝑡 ̇𝑚
فشار 𝑝
افت فشار سوخت 𝑓𝑝∆
افت فشار اکسیدایزر 𝑜𝑝∆
جدول 2خروجی های نرم افزار RPA

پارامتر

مقادیر

دمای محفظه
سرعت گاز

𝑘 3399
𝑐𝑒𝑠73 𝑚 ⁄

سرعت مشخصه گازهای سوخته شده ∗ 𝑐

𝑐𝑒𝑠1897 𝑚 ⁄
𝑠𝑚 1.0
𝑙𝑜𝑚𝑘 21.93 𝑘𝑔/
1.597 𝑘𝑔/𝑚3

زمان اقامت گاز 𝜃g
جرم مولکولی 𝑤𝑀

دانسیته
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مدل تبخیر و گرمایش قطرات

معادله قطر قطره و از معادله انرژی دمای قطره محاسبه میشود .که به این

در محفظه احتراق تبخیر سوخت نقش مهمی را در چگونگی اختالط
سوخت و اکسیدانت بازی میکند .تبخیر قطرات شامل فرآیندهای انتقال
حرارت و جرم می باشد .گرمای مورد نیاز برای تبخیر قطرات ،با استفاده از
تشعشع و جابجایی گازهای داغ اطراف آن به سطد قطره منتقل میشود ،و
درنتیجه بخار ناشی از این قطره نیز بوسیله جابجایی و نفوذ به جریان
گازی بر میگردد[.]7
در این مقاله از مدل تبخیر  ITCدر فاز مایع و اثر جریان استفان
استفاده شده است .یعنی از فرض دمای یکسان برای قطره استفاده میشود
که با گذشت زمان تغییر میکند .زیرا نتایج فرض دمای یکسان در کل
قطره ،همخوانی بهتری نسبت به فرضهای وجود گرادیان دمای درون قطره و
یا تغییر دمای ناگهانی در سطد قطره ،با نتایج تجربی داشته و همچنین
حافظه و زمان اجرای کمتری را از رایانه برای محاسبات میگیرد ،زیرا دمای
محیط باال و اندازه قطرات در حد میکرون میباشد.
فرضیات اساسی که در تبخیر قطره مورد استفاده قرار میگیرد :
قطرات به صورت متقارن کروی باقی میمانند .خواص ترموفیزیکی گاز و
قطرات دما باال به صورت یکنواخت باقی میماند .میدان جریان آرام و
متقارن محوری میباشد .ت ثیر گرانش ،اتالف ویسکوز ،تغییرات دمایی
داخل قطرات صرفنظر میشود .دمای سطد قطرات یکنواخت بوده و با
زمان تغییر میکند .سوخت یک مایع خالص با دمای جوش تعریف شده- ،

حالت ،گرمایش گذرای قطره گفته میشود.

است[.]8

𝑑𝑚𝑑
𝑑 ̇𝑚= −
𝑡𝑑
𝑑𝑅𝑑
𝑑 ̇𝑚
=−
𝑡𝑑
4𝜋𝜌𝑅𝑑2

()14
()15

̅̅̅̅ که در معادله انرژی وجود دارد ،تابعی از
ضریب جذب مؤثر تشعشع 𝑎𝑄
∗
دمای محیط میباشد .و عدد انتقال جرم 𝑀𝐵 و عدد شرود  𝑆ℎاز مدلهای
هیدرودینامیکی تبخیر قطرات بدست میآید[.]8
تبخیر پایا

در صورتیکه دمای قطره به دمای جوش آن میرسد ،مقدار گرمای
تبخیر نزدیک صفر شده و مقدار نرخ تبخیر جرم برابر بینهایت میشود،
بطوریکه مشکالت عددی بر سر حل معادالت به وجود میآید .برای رفع این
مشکالت ،وقتی دمای قطره به دمای جوش میرسد ،نرخ تبخیر به طور
مستقی از معادلة ( )16محاسبه می شود .به عبارتی همه گرمای منتقل
شده به قطره برای تبخیر آن استفاده میشود.
()16

𝑑𝑚𝑑
𝐿=0
𝑡𝑑

̅̅̅̅ ℎ𝐴𝑑 (𝑇∞ − 𝑇𝑠 ) +
𝑄𝑎 𝐴𝑑 𝜎(𝑇∞ 4) −

با توجه به اینکه شعاع بدست آمده در معادله ( )15برای یک تک
قطره می باشد لذا برای تعمی آن در اسپری فرض شده که به عنوان شعاع
متوسط ساتر در نظر گرفته شود .همچنین خواص ترموفیزیکی سوخت
یکنواخت و متغیر با زمان در نظر گرفته شده است.

گرمایش و تبخیر گذرا

به منظور محاسبه گرمایش گذرا فرض میکنی که فاز گازی شبه پایا
می باشد .به این معنی که الیه مرزی اطراف قطره همانند الیه مرزی پایا
برای شرایط اندازه قطره ،دمای سطد و محیط برابر ،مشخصات یکسانی
دارد .گرمای موجود برای گرم کردن قطره از اختالف بین گرمای منتقل
شده  Qtو گرمای مورد نیاز تبخیر  Qeبدست میآید که برابر است با 𝐿:Q
()8
()0
()19

𝑄𝑑
= Q𝐿 = Qt − Qe
𝑡𝑑
̅̅̅̅ Qt = ℎ𝐴𝑑 (𝑇∞ − 𝑇𝑆 ) +
)𝑄𝑎𝐴𝑑 𝜎(𝑇∞ 4
𝑑𝑚𝑑
= Qe
𝐿
𝑡𝑑
)𝑄 = 𝑚𝑑 𝐶𝑝(𝑇𝑆 − 𝑇0

()11
با جاگذاری معادالت فوق:
()12

𝑑𝑇𝑑
𝑑𝑚𝑑
̅̅̅̅ = ℎ𝐴𝑑 (𝑇∞ − 𝑇𝑆 ) +
𝑄𝑎 𝐴𝑑 𝜎(𝑇∞ 4) −
𝐿
𝑡𝑑
𝑡𝑑

𝑝𝐶 𝑑𝑚

در معادله  12ترم سمت چپ انرژی الزم برای گرم کردن قطره را بیان
می کند ،اولین ترم در سمت راست بیان کننده نرخ انتقال حرارت به قطره
توسط مکانیزم همرفت است ،ترم دوم نرخ انتقال حرارت توسط مکانیزم
تشعشع میباشد و ترم آخر بیان کننده حرارت الزم برای تبخیر جرم ترك
𝑑
𝑚𝑑 نرخ تبخیر مایع از سطد قطره میباشد ،که با توجه
کننده قطره است.
𝑡𝑑
به معادله بقای جرم بدست میآید[.]7،8
معادله بقای جرم:
()13
که در آن 𝑔̅
𝐷 نفوذ جرمی بخار مایع در هوا است که برای تمام
سوختها با فشار رابطه عکس و با دما رابطه مستقی دارد .دقت داشته
باشید که تا زمانیکه دمای قطره از دمای جوش کمتر است نرخ تبخیر از
طری تغییرات غلظت و با معادله ( )13محاسبه شده و با استفاده از همین
) 𝑀𝐵 ̅𝑔 𝑑 𝑆ℎ∗ ln(1 +
𝐷 𝑔̅𝜌𝜋 = 𝑑 ̇𝑚
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هندسه انژکتور گریز از مرکز
پاشش بهینه انژکتورها و توزیع یکنواخت سوخت در محفظه احتراق
موتورموشک سوخت مایع از پارامترهای اساسی در میزان نیروی پیشران و
پایداری احتراق می باشد .از طرفی مزایای مختلف انژکتورهای گریز از مرکز
در مقایسه با انواع جریان مستقی سبب افزایش کاربرد این نوع انژکتور در
صنایع موشکی شده است .از مزایای اصلی این انژکتورها قابلیت ایجاد چتر
پاشش یکنواخت با زاویه پاشش دلخواه و اتمیزاسیون بهتر قطرات سیال
سوخت و اکسیدایزر می باشد که این خصوصیات باعث بهبود کیفیت
احتراق و کاهش ناپایداری احتراق میشود .در شکل  7پارامترهای هندسی
انژکتور نشان داده شده است.
طراحی انژکتور گریز از مرکز

پس از مشخص بودن شرایط کاری (دبی جرمی و اختالف فشار) ،خواص
مایع و انتخاب  ، 𝑘Pهندسه انژکتور بدست آمده است .پارامتر < 0.19
 𝑘P < 1.21است و ثابت کلی 𝐶 به صورت تجربی بدست آمده و برابر با
 22می باشد .بنابراین با معلوم بودن  SMDاز فرآیند تبخیر ،قطر خروجی
نازل به صورت روش تکراری ،از معادله  22محاسبه شده است[ .]19سایر
پارامترهای بی بعد که در طراحی انژکتور استفاده شده است عبارتند از
، 1.5 ≤ 𝑙in⁄ 𝑑in ≤ 2.3 ، 1.41 ≤ 𝑑k ⁄ 𝑑𝑜 ≤ 8.13 ، 0.1 ≤ 𝑙𝑜 ⁄ 𝑑𝑜 ≤ 0.9
.]11[ 2𝜓 = 60° 𝑡𝑜 120° ، ℎ ≈ 𝑑k
𝐾P = 𝐴P⁄𝑑o 𝑑k

()17
1/6

()18

𝜎2
(
)
𝜌L 𝜌a

()10

𝑙o 0.6
)
𝑑o

1/2

𝑡f 𝑑o
𝑆𝑀𝐷 = 𝐶 ( 1.33
)
𝛼 𝑈o tan

0.25

(

𝑡f
𝑚̇ L 𝜇L
( = 1.44
)
𝑑o
𝜌L ∆𝑃 𝑑𝑜3
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)𝑋 (𝜋⁄2)(1 −

()29

)𝑋√ 𝑘P (1 +

= 𝜃 tan

𝑚̇ L
𝜋𝑡f(𝑑o − 𝑡f)𝜌L

()21

= 𝑈o

1

()22

()23

𝐾P 𝑑o (1 + √𝑋) 2
( 𝐶 = 𝐷𝑀𝑆
∙ )
)𝑋 (1 −
1/6

𝑡f1.17 (2𝑑o − 𝑡f)0.67 𝜌L0.67
𝜎2
)
[
(]
0.67
𝜌L 𝜌a
𝑚̇ L
(1 − 𝑋)3
𝑑𝑘 0.5
) ( 𝑝𝑘 = 0.09
𝑋1+
𝑜𝑑

بحث و ارائه نتایج
در این پژوهش قطر متوسط قطره با توجه به زمان تبخیری که در آن
سیست پایدار است بدست آمده است و سپس هندسه انژکتوری که چنین
قطری را ایجاد میکند محاسبه شده است .بنابراین ،طی این تحقی با
توجه به پارامترهای عملکردی موتور سوخت مایع در محفظه احتراق،
ناپایداری احتراق مورد بررسی قرار گرفته و ت خیر زمان مربوط به فرآیند
تبخیر بدست میآید .و براساس آن مطاب شکل  4منحنی آستانه پایداری
ترسی میشود .بنابراین شرایط کاری موتور که به صورت یک نقطه
مشخص است ،پایداری و ناپایدار بودن عملکرد موتور را تعیین خواهد کرد.
بطوریکه ،اگر نقطه کاری در سمت راست و باالی منحنی آستانة پایداری
قرار گرفت سیست پایدار خواهد بود و زمانیکه در سمت چپ و پایین
منحنی واقع شد ،سیست ناپایدار خواهد بود.
شکل  4متداولترین نمودار پایداری چاگینگ مشاهده شده در
موتورهای راکت ،را نشان میدهد .این شکل نشان میدهد که نقطه کاری
سیست در آستانه ناپایداری قرار گرفته است و زمان ت خیر نیز زمان
بحرانی میباشد .همچنین فرکانس نشان داده شده در آن ،فرکانسی است
که در آن ناپایداری رخ میدهد ،چنانچه نقطه کاری ،منحنی آستانه
پایداری را قطع کرده است.
فرآیند تبخیر تک قطره در گازهای با دمای باال به دو فاز تقسی میشود،
که شامل گرمایش گذرا و تبخیر پایا میباشد ،و تبخیر قطره نیز با استفاده
از دو فرآیند انتقال جرم و انتقال حرارت صورت میگیرد ،از این رو،
زمانیکه دمای قطره کمتر از دمای جوش آن باشد ،فرآیند انتقال یا نفوذ
جرم که با توجه به تغییرات غلظت انجام میشود غالب بوده و لذا نرخ
تبخیر از رابطه  13محاسبه میشود .شایان ذکر است که در این حالت
انتقال حرارت به قطره که از طری جابجایی و تشعشع میباشد صرف گرم
کردن قطره از دمای اولیه تا دمای جوش میشود که این حالت همان
فرآیند گذرای مربوط به تبخیر قطره می باشد .در حالیکه اگر دمای قطره
به دمای جوش برسد ،انتقال حرارت غالب شده و قطره از این طری تبخیر
خواه د شد ،و در نتیجه نرخ تبخیر بطور مستقی از رابطة  16محاسبه می -
شود .باید دقت داشت که با داشتن نرخ تبخیر و با استفاده از بقای جرم
سطد قطره ،میتوان قطر قطرهای را که در زمان تبخیر مورد نظر وجود
دارد ،محاسبه کرد .در نهایت با داشتن قطر متوسط قطره ،و با استفاده از
تهوری قطر متوسط انژکتورهای گریز از مرکز هندسه انژکتور بدست آمده
است و اثر پارامترهای هندسی بر آن بررسی شده است .بنابراین نمودار
تغییرات قطر قطره یا تاریخچه آن در طی زمان تبخیر در شکل  8نشان
داده شده است .همانطور که مالحظه میشود بخشی از قطره که ناشی از
انتقال جرم ،پسروی میکند و مربوط به حالت گذرا میباشد دارای شیب
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کمتر و زمان کمتری می باشد ،در مقابل بخش اعظ قطره که ناشی از
انتقال حرارت است که بیان کننده حالت پایا می باشد و زمان بیشتری را
نیز به خود اختصاص داده است ،تبخیر میشود.
در شکل 0اثر اندازه قطره بر زمان تبخیر نشان داده شده است،
همانطور که مشاهده میشود با افزایش قطر قطره زمان تبخیر نیز افزایش
یافته است و لذا با توجه به اینکه افزایش زمان تبخیر ناحیه پایداری را
کاهش میدهد(با مراجعه به شکل ،)5میتوان نتیجه گرفت که افزایش قطر
قطره در شرایط عملکردی ث ابت منجر به کاهش ناحیه پایداری خواهد شد.
همچنین در شکل  19اثر وجود تشعشع بر اندازه قطره نشان داده شده
است .چنانچه مشاهده میشود در صورت در نظر گرفتن انتقال حرارت
تشعشعی ،در زمان تبخیر ثابت میتواند اندازه قطره بزرگتری نسبت به
جابجایی تبخیر شود
در شکل  11تغ ییرات دمایی مربوط به قطره داده شده است ،همانطور که
می بینید دمای قطره در طی زمان گذرا به دمای جوش یا دمای حباب تر
خود رسیده و پس از آن در مقدار ثابت باقی مانده است .در فاز اولیه ،از
مقدار گرمای جذب شده در قطره بیشتر از تبخیر ،برای افزایش دمای
قطره مورد استفاده قرار میگیرد ،که مدت زمان این مرحله به دمای گاز و
فشار بستگی دارد .با این حال ،گرمایش حالت پایا ،بیشترین زمان فرآیند
تبخیر را در بر میگیرد .در شکل  12نیز تغییرات نرخ تبخیر با زمان نشان
داده شده است.
در شکل  13ت ثیر مساحت پورتهای مماسی و اختالف فشار بر SMD
نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود افزایش  𝐴Pمنجر به
افزایش  SMDو افزایش اختالف فشار منجر به کاهش  SMDشده است.
بنابراین ،افزایش  ، 𝐴Pافزایش زمان تبخیر را در پی دارد که باعث کاهش
ناحیه پایداری شده و افزایش اختالف فشار منجر به افزایش ناحیه پایداری
میشود.
در شکل  14ت ثیر نسبت طول به قطر اریفیس بر  SMDدر اختالف
فشارهای مختلف نشان داده شده است .با افزایش 𝑜𝑑 SMD ، 𝑙𝑜 ⁄افزایش
یافته که باعث افزایش زمان تبخیر میشود در نتیجه منجر به کاهش
ناحیه پایداری می شود .در حالیکه افزایش اختالف فشار باعث کاهش
 SMDشده که منجر به افزایش ناحیه پایداری میشود .بنابراین افزایش
𝑜𝑑 𝑙𝑜 ⁄اثر ناپایدارکنندگی و افزایش 𝑝∆ اثر پایدارکنندگی دارد.
در شکل 15اثر ضخامت ورق بر  SMDدر زوایای مخروط پاشش
مختلف نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود این پارامتر نیز
اثری مشابه با نسبت 𝑜𝑑 𝑙𝑜 ⁄دارد .بطوریکه افزایش  𝑡fنیز متناسب با
𝑜𝑑 𝑙𝑜 ⁄بوده و اثر ناپایدارکنندگی خواهد داشت.
نتیجه گیری
طی این پژوهش قطر قطرهای که با توجه با پارامترهای عملکردی
محفظه احتراق و خواص ترموفیزیکی سوخت میتواند پایداری احتراق را
تضمین کند بدست آمده است .همانطور که مشاهده شد ،قطر قطرهای که
با انتقال حرارت جابجایی در زمان تبخیر  1/4میلی ثانیه بدست آمد برابر
با  123/8میکرون میباشد  ،در حالیکه با در نظر گرفتن انتقال حرارت
تشعشع ،قطر متوسط ساتر حدود  19درصد افزایش یافته است .از این رو
در زمان تبخیر یکسان در حالت تشعشع ،قطر متوسط بزرگتری جهت
ایجاد ناپایداری نیاز است .با افزایش قطر قطره ناحیه پایداری کاهش می -
یابد زیرا زمان تبخیر مربوط به آن افزایش پیدا میکند .چنانچه قبال نشان
داده شد افزایش زمان تبخیر منجر به کاهش ناحیه پایداری میشود .به
عبارت دیگر ابتدا زمان تبخیری که به ازای آن سیست پایدار است بدست
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آمده ،و با توجه به این زمان و استفاده از مدل تبخیر قطره  ، ITCقطر قطره
محاسبه شده است .بنابراین برای دستیابی به قطر قطره فوق ،باید
انژکتوری طراحی شود که بتواند قطر متوسطی کمتر از قطر بدست آمده را
ایجاد کند .بدین ترتیب ،هندسه انژکتور برای دو حالت انتقال حرارت
جابجایی و تشعشع بدست آمده است.
برای نمونه نتایج بدست آمده برای هندسه انژکتور با قطر متوسط
ساتر  123/8میکرون با در نظر گرفتن انتقال حرارت جابجایی ،و قطر
متوسط ساتر  136میکرون با در نظر گرفتن انتقال حرارت جابجایی و
تشعشع در جدول  4آورده شده است.

شكل - 4مرز پایداری براساس نسبت افت فشار سوخت و اکسیدانت

جدول 4مشخصات هندسی انژکتورگریز از مرکز
فقط انتقال حرارت جابجایی
𝑚𝑚 𝑑𝑘 ,

𝑚𝑚 𝑑𝑖𝑛 ,

𝑚𝑚 𝑑𝑜 ,

𝑋

𝑜𝑑𝑑𝑘 /

𝑘p

7/67

2 /201

3 /97

9 /4726

2/5

9/7

𝑚𝑚 ℎ ,

𝑔𝑒𝑑 𝜃,

𝑚𝑚 𝑑𝑎 ,

𝑚𝑚 𝑑𝑧 ,

𝑚𝑚 𝑙𝑜 ,

7/67

63/4

2 /11

5 /38

2 /15

𝑚𝑚 𝑑𝑘 ,

, 𝑚𝑚2

𝑃𝐴

16/40

هر دو انتقال حرارت جابجایی و تشعشع
𝑚𝑚 𝑑𝑖𝑛 ,

𝑚𝑚 𝑑𝑜 ,

𝑋

𝑜𝑑𝑑𝑘 /

𝑘p

8/2

2 /448

3 /28

9 /4726

2/5

9/7

𝑚𝑚 ℎ ,

𝑔𝑒𝑑 𝜃,

𝑚𝑚 𝑑𝑎 ,

𝑚𝑚 𝑑𝑧 ,

𝑚𝑚 𝑙𝑜 ,

𝐴𝑃 , 𝑚𝑚2

8/2

63/4

2 /25

5 /75

2 /20

18 /82

شكل -5تأثیر زمان تأخیر تبخیر بر پایداری

شكلها و نمودارها

شكل - 1شماتیكی از بقای جرم در محفظه احتراق

شكل  - 6شماتیک یک قطره در حال تبخیر
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شكل  -2پایدار بودن دیاگرام نایكوئیست

شكل - 7پارامترهای هندسی انژکتور گریز از مرکز

شكل  -3ناپایدار بودن دیاگرام نایكوئیست

شكل  -8تغییرات قطر قطره با زمان
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 تأثیر نسبت طول به قطر اریفیس و زاویه مخروط پاشش بر-14شكل

 تأثیر قطر قطره بر زمان تبخیر-9 شكل

SMD

SMD  تأثیر وجود انتقال حرارت تشعشعی بر-11شكل

SMD  تأثیر ضخامت ورق بر-15شكل
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