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چکيده

واژگان کليدي

 .1مقدمه
روش کنترل نامتعارف گونهاي از روشهاي متداول در کنترل

منبع پرفشار سيال تغذيه ميشوند .با دمش گاز از اين نازلها

اجسام پرنده است که شامل دو حالت اصلي کنترل پرنده با تغيير

نيروي عکسالعمل در جهت مخالف وارد شده و پرنده مانور مورد

بردار تراست و کنترل با کمک جتهاي عکسالعملي ميباشد .در

نظر را انجام ميدهد [ .]1اين نوع کنترل عموماً در محلي که

حالت کنترل بردار رانش ،يا دهانة خروجي موتور متحرک بوده که

نيروهاي ائروديناميکي ضعيفاند (در خارج از جو يا در نقاطي که

با حرکت آن وسيلة پرنده مانور ميدهد و يا در مانوردهي از

سرعت پرنده کم باشد) استفاده ميشود .از جتهاي عکسالعملي

بالکهاي هدايت جت 3استفاده ميشود .در حالت جت عکسالعملي

عموماً در وسائلي چون ماهوارهبرها ،موشکهاي بالستيک،

نيز نازلهايي در راستاهاي مختلف تعبيه شده که توسط موتور يا

کپسولهاي فضايي و قمرنشينها استفاده ميشود .جتهاي
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عکسالعملي يا تراسترها ،براساس متغييرهاي مختلف،

است .در زمينة تراستر گاز گرم فعاليت پژوهشي قابل توجهي در

دستهبنديهاي گوناگوني دارد .از منظر نوع گاز مورد تغذيه،

داخل کشور صورت نگرفته است .دنگ و همکاران ( )2015به

تراسترها به دو نوع گاز سرد و گاز گرم تقسيم ميشوند .گاز مذکور

بررسي عددي يک نمونه پينتل ولو سوپرسونيک پرداختهاند .در

نيز يا از يک منبع تغذية جداگانه يا از محصوالت حاصل از احتراق

اين پژوهش ،آنها به بررسي ويژگيهاي نازل مذکور و نيز ميزان

موتور تأمين ميگردد .هر شير (تراستر) متشکل از يک منبع تغذية

تراست حاصل از تغيير مکان پينتل ،در يک دبي جرمي ثابت اقدام

گاز ،نازل (عمدتاً همگرا  -واگرا) ،پينتل يا متحرک درون نازل ،و

کردهاند [ .]6نزديکترين پژوهش به تحقيق صورتگرفته در اين

يک محرک الکترومکانيکي 4بوده که اين موتور وظيفة به حرکت

مقاله ،پژوهش دنگ و همکاران است که البته تفاوتهاي عمدهاي

درآوردن پينتل را برعهده دارد .البته در برخي از نمونهها نيز بهجاي

چون نوع گاز گرم مورد استفاده ،ميزان تراست توليدي ،فشار

پينتل از يک ديافراگم متحرک در گلويي نازل (بخشي از شير)

مخرن و ابعاد تراستر دارد .ماکليد و همکاران ( )2009نيز در

استفاده ميشود که اثر عملکردي آن شبيه پينتل مذکور خواهد

پژوهشي به توسعة يک کد رياضي بهمنظور طراحي و تحليل

بود .با حرکت پينتل ،ميزان ورود گاز از گلويي نازل تغيير کرده،

عملکرد تراسترهاي سوخت تکمؤلفهاي در کاربردهاي فضايي

برحسب اين تغيير ،ميزان تراست توليدي نيز بهمنظور انجام

پرداختهاند .اين کد برمبناي سوخت رايج هيدرازين 5نوشته شده

مأموريت تغيير خواهد کرد .بنابراين از مهمترين بخشهاي طراحي

است[ .]7وو و همکاران ( )2016بهکمک ديناميک سياالت
6

اينگونه از شيرها (تراسترها) ،طراحي پينتل و پروفيل نازلي است

محاسباتي به بررسي آثار واکنشي سوخت بههنگام خروج از نازل

که پينتل درون آن به حرکت درآمده و منجر به باز و بسته شدن

تراستر گاز سرد با توان توليد  60نيوتن تراست پرداختهاند .آنها

آن شير ميشود.

براي اين منظور از ترکيب اکسيژن و هيدروژن با يک نسبت

در زمينة طراحي و ساخت تراسترهاي مورد استفاده در

مشخص براي تأمين سيال خروجي پرفشار در يک محفظه خأل

سامانههاي مختلف فضايي ،پژوهشهاي فراواني در کشور انجام

استفاده کردند و بررسيهاي عيني و عددي خود را ثبت نمودند

شده است .بهرامي و خسروشاهي ( ،)1389در پژوهشي به ارائة

[ .]8بويد ( )2005در پژوهشي به جايگزيني تراسترهاي الکتريکي

روابط حاکم بر طراحي هندسة نازل يک تراستر گاز سرد و تهية

بهجاي شيميايي در کاربردهاي هوافضايي اقدام نموده است .وي

نرم افزار طراحي اين هندسه پرداختهاند که در نهايت به ارائة يک

در اين پژوهش به بررسي پيشرفت در زمينة ساخت اين نوع از

نرمافزار جهت طراحي هندسة بهينهاي از اين نوع تراستر منجر

تراسترها و نيز جايگاه ويژة محاسبات عددي در اين زمينه پرداخته

شده است [ .]2موسوي و همکاران ( )1393نيز در پژوهشي به

است [.]9

تست سختافزار در حلقة سامانة کنترل وضعيت ماژول زيرمداري

هدف از پژوهش حاضر ،طراحي کالسي از يک تراستر گاز

با تراسترهاي گاز سرد پرداختهاند و بنابراين بيشترين تالش روي

گرم با وجود قيود مشخصي در اندازة بزرگترين قطر و طول نازل

سختافزار تست متمرکز شده است [ .]3ميرشمس و همکاران

است که پس از ساخت ،قادر به تحمل شرايط دمايي است و با

( )1393در پژوهشي به طراحي ،ساخت و آزمون نمونة مهندسي

انجام تست تجربي تراست مورد نظر را فراهم آورد .در نهايت نيز

رانشگر گاز سرد جهت بهکارگيري در شبيهساز سه درجه آزادي

نتايج تراست توليدي از تست تجربي با نتايج تراست حاصل از

ديناميک وضعيت ماهواره پرداختهاند [ .]4تحسيني و موسوي

شبيهسازي مقايسه گردد .با توجه به هدف مذکور ،ميتوان از نوع

( )2013نيز به بررسي يک نمونه پينتل ولو (مشابه سيستم

گاز گرم بودن اين تراستر و در نتيجه محدوديتهاي مختلف

عملکردي تراستر مورد بحث در اين پژوهش) با تراستي در حدود

مرتبط با آن (از جمله دماي کاري ،سايش در دماي باال و فشار

 300نيوتن پرداختهاند [ .]5هدف از پژوهش آنها ،بررسي رفتار

مخزن) ،همچنين ميزان تراست توليدي ،طراحي براساس

-

محدوديتهاي ابعادي از جمله طول و قطر بزرگ نازل (از نظر

واگرا بهکمک معادالت ناوير استوکس بوده است .همچنين بررسي

موقعيت قرارگيري) و ارتفاع کاري را از مزاياي اين پژوهش نسبت

اثر سرعتهاي مختلف حرکت پينتل و نيز تأثير محل قرارگيري

به پژوهشهاي مشابه برشمرد .در اين تحقيق تمامي روشهاي

پينتل بر عدم تعادل جريان نيز از ديگر دستاوردهاي اين پژوهش

طراحي ارزيابي و بهترين روش طراحي انتخاب شد .همچنين

جريان ناپايا بر اثر حرکت پينتل (عملگر) در يک نازل همگرا
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کامل انجام و در نهايت تراستر مذکور ساخته و تست شد.

چنداني بر عملکرد آن نداشته باشد ،بنابراين نازل واگرا (فراصوت)
طول بيشتري از شير را بهخود اختصاص خواهد داد که اين بخش

 .2شبيهسازي عددي

از شير به نسبت بخش همگرا تأثيرگذارتر خواهد بود (براي اثبات

 .1-2روشهاي مورد بررسي در طراحي نازل فراصوت

اين ادعا در ادامه بررسيهايي صورت گرفت) .بنابراين در اين

روشهاي گوناگوني براي طراحي نازل فراصوت 7وجود دارد که در

قسمت به لحاظ ائروديناميکي مشکل خاصي وجود نداشت ،اما به

اين تحقيق بهمنظور طراحي اين شير سه روش طراحي معکوس،8

دو دليل محدوديتهايي اعمال شد که در ساخت اين شير بايد

روش مشخصهها و روش حدس و اصالح مورد بررسي قرار گرفت.

مورد توجه قرار ميگرفت:

از بين روشهاي مذکور ،روش طراحي بهکمک حدس و اصالح

 .1بهدليل وجود ناحية پرفشار در اين بخش و با توجه به مواد

انتخاب شد .روش طراحي معکوس از روشهاي پرکاربرد است و

مورد استفاده و محاسبات سازهاي ،براي داشتن ضريب اطمينان

عموماً در مجراهاي ورودي موتور يا توربوماشينها استفاده

مناسب و جلوگيري از ترکيدگي بايد ضخامت مناسبي از شعاع

ميشود .در اين پژوهش بهدليل وجود پينتل ،شبيهسازي با اين

شير در اين ناحيه بهعنوان ضخامت بخش فلزي در نظر گرفته

روش دقت قابل قبولي نداشت و جوابهاي مناسبي از اين روش

شود و از مابقي آن جريان عبور کند .البته تعيين دقيق ضخامت

حاصل نشد .اشکال ديگر اين روش در نظر نداشتن لزجت بود که

مورد نياز جهت تحمل تنشهاي وارده نيازمند تحليلهاي

در اين تحقيق بسيار مهم و تأثيرگذار است [ .]10روش مشخصهها

سازهاي دقيق است که اين بخش مورد نظر اين تحقيق نبوده

نازلهاي بسيار ايدهآل و با کارايي باال را طراحي ميکند ،اما

است .با تکيه بر تجربه ،ضخامت فلزي در حدود يکسوم شعاع

اشکال بزرگ آن نبود قيد روي طول نازل است .بنابراين ،روش

شير در نظر گرفته شد.

مذکور نيز کفايت الزم براي حصول نتايج مناسب در اين پژوهش

 .2بهدليل فشار و دماي باال ،امکان سايش و خوردگي پينتل و

را ندارد .عموماً در طراحي نازلهاي تونل باد از اين روش استفاده

نازل وجود دارد .بنابراين نازل همگرا بايد با قسمتي از پينتل

ميشود .همچنين در نظر نداشتن لزجت و فرض دوبعدي بودن از

همپوشاني داشته باشد تا پينتل قادر باشد در صورت خوردگي

ديگر معايب اين روش است که موجب شده است تا جوابهاي

نيز مسير جريان را مسدود کند .براي اين منظور پينتل بايد با

مناسبي حاصل نشود [ .]11با توجه به اين نقاط ضعف ،بهمنظور

بخشي از نازلِ همگرا همشيب باشد تا در مواقع بحراني ،آببند

طراحي بهتر شير (تراستر) مورد هدف طراحي ،از روش سوم يعني

مناسب را ايجاد کند .گفتني است تعيين ميزان فرسايش يا

حدس و اصالح استفاده شد که نتايج مناسبي را نيز بههمراه

خوردگي شيميايي اين شير به تحليلهاي دقيق نياز دارد تا

داشت.

تدابير مواد و سازهاي مناسب نيز اتخاذ شود .براي سادگي

 .2-2بيان مسئله

مشخصات مورد نظر اين شير در جدول  1آمده است .جريان
ورودي به شيرها از طريق مخزني تهيه شده که فشار آن  100بار
و دماي آن  2500درجة کلوين است .بنابراين نوع شير مورد هدف
در اين طراحي ،يک شير حاوي گاز گرم حاصل از محصوالت
احتراق است .ساير خصوصيات فيزيکي سوخت ورودي به اين شير

ساخت پينتل ،منحني آن بهصورت خطي در نظر گرفته و نازل
همگرا با آن تطبيق داده شد .شکل  1نمايي شماتيک از موارد
مذکور را نشان ميدهد.
جدول .1ابعاد و تراست مورد انتظار در شير هدف طراحي
ماکزيمم طول
(ميليمتر)

ماکزيمم شعاع
نهايي (ميليمتر)

تراست
(نيوتن)

ارتفاع کاري
(کيلومتر)

420

180

26000

100

در ادامه در جدول  2آمده است .ابتدا مسئله به دو بخش تقسيم و
بهطور مجزا بررسي شده است .بخش اول شامل طراحي نازل
همگراي شير (بخش فروصوت )9و سپس پينتل بوده که بهمنظور
ارائة يک طرح مناسب ،ابتدا اثر طول نازل همگرا بر عملکرد شير
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جدول .2خصوصيات گاز ورودي در طراحي شير هدف
ظرفيت گرماي ويژه
(ژول بر کيلوگرم کلوين)

وزن مولکولي
(گرم بر مول)

1822/6

23/86

چگالي (گرم بر
سانتيمتر مکعب)
11/5
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بررسي پارامتريک بر مشخصههاي مؤثر در طراحي نازل نيز بهطور

مورد بررسي قرار گرفت .بهنظر ميرسيد طول نازل همگرا تأثير

تدوين الگوريتم طراحي و ساخت يک تراستر گاز گرم و مقايسه با نتايج تجربي

همانطور که مشاهده شد ،اثر هر يک از پارامترهاي پنجگانه
بر عملکرد شير (توليد تراست) بررسي شد که نتايج به شرح زير
است:
الف) شعاع گلوگاه :اين پارامتر نقشي اصلي در تعيين دبي
عبوري و در نتيجه تراست نهايي دارد.
ب) پروفيل قسمت واگرا و طول آن :اين پارامتر نقش مهمي
شکل  .1نمايي شماتيک از نازل و پينتل در شير

بخش دوم ،شامل طراحي قسمت واگراي نازل (فراصوت) بود
که چون در اين بخش جريان فراصوت است ،با کوچکترين
اختالل ،جريان درون شير دچار شوک ضربهاي شده و انرژي خود
را از دست ميدهد؛ در نتيجه نازل کارايي مطلوب نداشته و تراست
مورد نظر نيز توليد نخواهد شد .در نتيجه طراحي پروفيل نازل در
بخش واگرا بسيار حائز اهميت خواهد بود.
 .3-2معرفي روش حل مسئله

پس از آنکه از روشهاي طراحي معکوس و مشخصهها جواب
مناسبي براي مسئله حاصل نشد ،روش حدس و اصالح بهعنوان
آخرين راهکار مطرح شد [ .]12در اين روش ابتدا يک حدس براي
پروفيل نازل در نظر گرفته و سپس با استفاده از تحليل عددي
اعتبار آن سنجيده ميشود .بهمنظور افزايش دقت ،ابتدا تأثير
پارامترهاي مختلف نازل روي عملکرد آن مورد سنجش و ارزيابي
قرار گرفت .بهطور کلي پنج پارامتر در عملکرد ائروديناميکي نازل
(شير) مؤثر خواهند بود که اين عوامل عبارتاند از:
 .1قطر گلوگاه نازل (شير)
 .2پروفيل و طول قسمت واگرا
 .3نسبت مقطع خروجي به گلوگاه شير
 .4طول و پروفيل قسمت همگراي شير
 .5نسبت مقطع ورودي به گلوگاه
براي اطمينان از آثار اين پنج پارامتر بر تراست حاصل از شير،
پنج آزمايش طراحي شد و مورد بررسي قرار گرفت .در هر آزمايش
يک شير با تراست مشخصي در حدود  6800نيوتن (ميزان تراست
پايينتر فرض شد تا زمان حل کوتاهتر شود) در نظر گرفته شد تا
اثر متغيرهاي مذکور بر عملکرد شير بررسي شود .براي اين منظور
با تغيير يک پارامتر و ثابت ماندن  4پارامتر ديگر و تحليل عددي،
اثر پارامتر مورد نظر مورد بررسي قرار گرفت .نتايج حاصل از اين
بررسيها در شکلهاي  2تا  5نمايش داده شده است.
76

در يکنواختي جريان خروجي دارد.
ج) نسبت مقطع خروجي به مقطع گلوگاه :اين نسبت نيز در
تعيين ماخ خروجي نقش قابل توجهي دارد.
اين سه پارامتر مهمترين عوامل در تعيين رفتار نازل هستند و
با انتخاب صحيح آنها ميتوان به نازل مطلوب دست يافت.
همانگونه که در شکلهاي  2تا 5مشخص است ،دو پارامتر ديگر
تأثير کمتري در تراست دارند .گفتني است در اين پژوهش سعي
شده است رفتار نازل تا حد زيادي مستقل از فشار خروجي باشد تا
در سطح زمين قابل کاليبره باشد .همچنين براي حدس اولية
پروفيل ،از نتايج برآمده از روش مشخصهها استفاده شد که حدس
اولية مناسبتري خواهد بود؛ حلقههاي حل بعدي طراحي ،منحني
سادهتري را ارائه داد که به فرم کماني از يک دايره بوده و کارايي
مد نظر را خواهد داشت .از مزاياي مهم اين روش نسبت به ساير
روشهاي مطرح شده ميتوان به دو مورد اشاره کرد:
 .1آثار لزجت در نظر گرفته شده است
 .2تمام ابعاد و اندازهها همچنين پينتل تحت کنترل ميباشند
بهمنظور تسريع در روند شبيهسازي ،فايلهاي ژورنال

مخصوصي در نرمافزار شبکهبندي گمبيت 11و تحليل فلوئنت

10

12

آماده شد که شبکهبندي و تحليل را بهصورت خودکار انجام داد.
 .4-2مدلسازي و شبکهبندي

بهمنظور ايجاد مدل و شبکهبندي در اين پژوهش از نرمافزار
گمبيت استفاده شد .نوع شبکهبندي باسازمان بوده که موجب دقت
بيشتر در جوابهاي حل ميشود .نمونهاي از هندسه و شبکة توليد
شده در شکل 6نمايش داده شده است [.]13-14
معادالت حاکم ،معادلة پيوستگي ،اندازه حرکت خطي و انتقال،
يک کميت اسکالر بودهاند که به روش حجم محدود گسستهسازي
صورت گرفت .براي محاسبة فشار نيز از الگوريتم سيمپل 13استفاده
شد .اساس اين روش نيز کاربرد معادلة پيوستگي جهت بهدست
آوردن توزيع فشار است.
نشرية علمي پژوهشي دانش و فناوري هوافضا

در اين پژوهش ،براي تحليل عددي از نرمافزار فلوئنت استفاده

جريانهاي همبسته ميشود و نتايج خوبي را براي اليههاي مرزي

شده است .معادالت به روش حجم محدود حل و دقت آن تا 6

که در معرض گراديانهاي فشار مخالفاند نشان داده است.

رقم اعشار لحاظ شده است .معادالت حاکم بر مسئله ،معادالت

همچنين در بين کاربردهاي توربوماشين هم محبوبيت پيدا

ناوير  -استوکس در حالت سهبعدي و پاياست که به روش فشار

ميکند .مدل اسپاالرت در شکل اصلي خود يک مدل با عدد

پايه 14و چگالي پايه 15و با دقت مرتبه دو مجزاسازي شده است.

رينولدز پايين است که بايد اثر ويسکوزيتة براي آن محدودة تحت

براي کوپلينگ فشار و سرعت نيز از روش سيمپل و اي .يو .اس.

تأثير گرانروي در اليههاي مرزي بهطور مطلوبي از بين برود .با

استفاده شد .براي محاسبة اغتشاشات جريان از مدل

توانمنديهاي مذکور ،اين مدل ميتواند بهترين انتخاب براي

استفاده شده که يک مدل

شبيهسازيهاي خام روي شبکههاي درشت ،که در آنها محاسبات

عمومي است و جوابهاي نسبتاً مناسبي ارئه ميدهد .اين مدل،

دقيق آشفتگي جريان خيلي حياتي نيست ،باشد .همچنين

يک مدل تکمعادلهاي و نسبتاً ساده است کهيک معادلة انتقال

گراديانهاي متغير منتقل شده نزديک ديواره در اين مدل بسيار

مدل شده را براي ويسکوزيتة جريان گردابي جنبشي (آشفتگي)

کوچکتر از گراديانهاي متغيرهاي منتقل شده در مدلهاي K-w

حل ميکند .اين امر يک ردهبندي نسبتاً جديد از مدلهاي

يا  K-eهستند .اين ممکن است باعث شود وقتي شبکههاي

تکمعادلهاي ارائه ميکند که در آن نيازي به محاسبة يک مقياس

غيراليهاي براي ديوارهاي نزديک استفاده ميشوند مدل حساسيت

طولي در رابطه با ضخامت الية برشي محلي نيست .مدل مذکور

کمتري نسبت به خطاي عددي داشته باشد [.]19

ام.

16

توربوالنسي اسپاالرت آلماراس

17

شکل .2بررسي اثر قطر گلوگاه بر تراست

شکل  .3بررسي نسبت اثر قطر خروجي به قطر گلوگاه بر تراست

شکل  .4بررسي اثر نسبت قطر ورودي به قطر گلوگاه بر تراست

شکل  .5بررسي اثر پروفيل قسمت همگرا و واگرا بر تراست
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 .5-2تنظيمات حلگر

بهصورت ويژه براي کاربردهاي هوافضا طراحي شده که شامل

تدوين الگوريتم طراحي و ساخت يک تراستر گاز گرم و مقايسه با نتايج تجربي

(ب)

(الف)

شکل  .6نمايي از الف) نمونة هندسة توليدي در گمبيت؛ ب) شبکة توليدي با مش باسازمان در گمبيت

بنابراين مدل منتخب ميتواند پاسخگويي مناسبي به نيازهاي

پينتل در مکانهاي مختلفي از محل قرارگيري آن در نازل ،در

مرتبط با مدلکردن لزجت داشته باشد .شرايط اولية حل ،مطابق

شکل  8نمايش داده شده است .پينتل طراحي شده نيز در شکل 9

جدول  3و شرايط مرزي لحاظ شده ،مطابق جدول  4اعمال شد.

نمايش داده شده است .در شکل  10نيز پينتل درون شير نشان

همچنين مالک توقف حل کاهش باقيماندهها تا  10-4در نظر

داده شده است .در ادامه ،شکلها و نمودارهاي حاصل از تحليل

گرفته شد.

عددي ارائه شده تا رفتار جريان داخل شير مشخص شود.
شکلهاي  11تا  14نيز کانتورهاي سرعت ،فشار و دما را در

 .3نتايج شبيهسازي

حالتهاي مختلفي از ميزان جابهجايي پينتل به ميزان  16 ،8 ،4و

پس از تکرار بيش از  110حلقة حل و آناليز آنها در نهايت طرح

 28ميليمتري نشان ميدهند .همچنين در انتها ،جدول نمودارهاي

شکل  7براي شير مورد هدف در نظر گرفته شد .اين طرح به

ترسيم شده در اشکال مذکور ارائه شده است .نتايج حاصل از محل

لحاظ ائروديناميکي تراست مورد نظر را با ضريب اطميناني در

پينتل شير نيز در جدول  5ارائه شده است .همچنين نتايج حاصل

حدود ( 1/2حدود  31460نيوتن) فراهم کرد .نيروي اعمالي بر

از کانتورها در شکلهاي  15و  16نمايش داده شده است.

جدول .3برخي ديگر از شرايط گاز ورودي
عنوان شرط ورودي

نوع و ميزان شرط

سرعت (متر بر ثانيه)

ساکن

چگالي (کيلوگرم بر متر مکعب)

گاز ايدهآل

دما (درجه کلوين)

2500

فشار سکون (پاسکال)

10000000
جدول  .4شرايط مرزي
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مرز انتخابي

نوع شرط مرزي

صفحه ورودي شير

ورودي فشار يکسان

صفحه خروجي شير

خروجي فشار يکسان

ديوارههاي اطراف شير

ديوار بدون لغزش

پينتل

ديوار بدون لغزش

صفحات جانبي

متقارن
نشرية علمي پژوهشي دانش و فناوري هوافضا

نيروي وارد بر پينتل
(نيوتن)

تراست کل
(نيوتن)

فشار متوسط خروجي
(پاسکال)

سرعت متوسط خروجي
(متر بر ثانيه)

دبي
(کيلوگرم بر ثانيه)

محل پينتل
(ميلي متر)

12800/4

0

0

0

0

0

2837/8

7208/1

22376/34

2279/49

2/96

4

-1514/7

13939/6

45703/59

2241/85

5/8

8

-8769/8

24720/3

74295/81

2263/19

10/2

16

-12837/6

31459/2

93514/63

2254/52

13/1

28

(الف)
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جدول .5پارامترهاي مهم نسبت به موقعيت پينتل براي شير

(ب)

شکل  .7نمايي از الف) طرح شير مورد هدف؛ ب) طرح شماتيک حاصله بههمراه ابعاد آن

شکل  .8نمودار نيروي اعمالي به پينتل برحسب موقعيت پينتل

شکل  .9طرح پينتل شير مورد هدف طراحي
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(الف)

(ب)
شکل  .11نمايي از کانتورهاي

(ج)

الف) سرعت به ازاي جابهجايي  4ميليمتري پينتل؛ ب) فشار به ازاي جابهجايي  4ميليمتري پينتل؛ ج) دما به ازاي جابهجايي  4ميليمتري پينتل

(الف)

(ب)
شکل  .12نمايي از کانتورهاي

(ج)

الف) سرعت به ازاي جابهجايي  8ميليمتري پينتل؛ ب) فشار به ازاي جابهجايي  8ميليمتري پينتل؛ ج) دما به ازاي جابهجايي  8ميليمتري پينتل

(الف)

(ب)
شکل  .13نمايي از کانتورهاي

(ج)

الف) سرعت به ازاي جابهجايي  16ميليمتري پينتل؛ ب) فشار به ازاي جابهجايي  16ميليمتري پينتل؛ ج) دما به ازاي جابهجايي  16ميليمتري پينتل

(الف)

(ب)
شکل  .14نمايي از کانتورهاي

(ج)

الف) سرعت به ازاي جابهجايي  28ميليمتري پينتل؛ ب) فشار به ازاي جابهجايي  28ميليمتري پينتل؛ ج) دما به ازاي جابهجايي  28ميليمتري پينتل
80

نشرية علمي پژوهشي دانش و فناوري هوافضا

جابهجايي آن تغيير ميکند .در جدول  ،5ميزان نيروي اعمالي به

ممکن است منجر به ايجاد آثار متفاوت بر تراست حاصل،

پينتل در موقعيتهاي متفاوت از محل قرارگيري آن درون شير

فرسايش شير و يا پينتل درون شير شود .نتايج اين بررسي نيز در

نشان داده شده است .از ديگر نکات مورد نياز به بررسي در

ادامه ارائه شده است.

شکل  .15نمودار دبي خروجي برحسب موقعيت پينتل

شکل  .16نمودار تراست برحسب موقعيت پينتل

 .4بررسي زاوية اتصال لولية تغذية گاز داغ

در شکلهاي  19تا  21بهصورت کيفي نمايش داده شدهاند که

با توجه به اينکه گاز داغ از طريق لولههاي رابط به شير ميرسد،

تفاوت چنداني با حالت بدون لوله وجود ندارد.

بررسي اثر زاوية اتصال لولة تغذيه به شير حائز اهميت است.

براي بررسي دقيقتر اثر زاوية ورودي ،حالت ديگري براي

بهمنظور بررسي اين اثر ،يک حالت از شير در موقعيت خاصي از

شير مذکور تحليل شد که در آن يک لوله با زاوية  90درجه شير را

جابهجايي پينتل (معادل با  28ميليمتر) تحليل شد .در وضعيت

تغذيه ميکرد که در شکل  22نمايش داده شده است.

مذکور ،شير با يک لوله به قطر  6سانتيمتر و زاوية تغذية 30

نتايج اين تحليل نشان ميدهد که زاوية ورود تأثيرگذار بوده و

درجه مورد بررسي قرار گرفت .با مقايسة نتايجي که در جدول 6

سبب افت انرژي و کاهش نيروي تراست ميشود .در نتيجه

بين اين حالت و حالت قبلي (زاوية ورودي گاز در صفر درجه) ارائه

بهترين زاويه براي لولههاي ورودي ،صفر درجه است که ضريب

شده است ،مشاهده شد که جوابها چندان تحت تأثير قرار

اطمينان  1/2را ايجاد کرده و بدترين حالت از نظر ميزان تراست

نگرفتهاند .تراست مجموعاً در حدود  4/7درصد کاهش يافت،

توليدي ،زاوية  90درجه است که ضريب اطمينان  1/1را ايجاد

همچنين نيروي وارده به پينتل  7/2درصد بهبود يافته است .با

خواهد کرد .ساير حالتها نيز در بازة صفر تا  90درجه خواهد بود.

توجه به در نظر گرفتن ضريب اطمينان  1/2در طراحي (در حالت

در زواياي مختلف ،تحليل ائروديناميکي و سازهاي صورت گرفت.

بدون لولة رابط) مشکل خاصي در عملکرد شير بهوجود نميآيد و

طبق تحليلهاي انجامشده ،فرسايش در زواياي پايينتر از 30

در اين حالت ضريب اطمينان در حدود  1/16خواهد بود که با اين

درجه در حد مجاز نبوده ،لذا در زواياي باالي  30درجه ،بيشترين

ميزان تراست ،ضريب اطمينان مذکور ميزان قابل قبولي است.

تراست را زاوية  30درجه خواهد داشت .در نتيجه اين زاويه

براي انجام اين تحليل بهدليل وجود لوله ،ديگر نميتوان از

بهعنوان زاوية بهينه در ورودي در نظر گرفته شده است .با توجه

شرايط مرزي متقارن بهره گرفت و بايد شير بهطور کامل

به اينکه طبق تحليلهاي خوردگي ،افزايش زاوية لولة تغذية

مدلسازي شود .مدل مذکور و شبکهبندي انجامشده روي آن در

ورودي ،سبب کاهش خوردگي گلويي شير ميشود ،ميتوان زاوية

شکل  18ارائه شده است .همچنين کانتورهاي سرعت ،فشار و دما

 30درجه را بهعنوان حالت بهينه در نظر گرفت .نتايج حالت اتصال
 90درجه در شکلهاي  23تا  25نمايش داده شده است.
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همانطور که بيان شد نيروي اعمالي به پينتل برحسب

طراحي ،نحوة نصب شير است .زاوية ورود گاز داغ به درون شير

تدوين الگوريتم طراحي و ساخت يک تراستر گاز گرم و مقايسه با نتايج تجربي

جدول  .6بررسي اختالف بين دو وضعيت تغذية شير (صفر و  30درجه)
نيروي وارده به پينتل (نيوتن)

تراست کل (نيوتن)

سرعت متوسط خروجي (متر بر ثانيه)

دبي جرمي (کيلوگرم بر ثانيه)

وضعيت (ميلي متر)

-12837/6
-11913/3
7/2

31459/2
29980/61
4/7

2254/52
2250/02
0/1

13/1
12/51
4/5

بدون لوله تغذيه
با لوله
درصد اختالف

شکل  .17هندسة مدلشده براي حالت شير متصل به لولة رابط

شکل  .18شبکهبندي شير متصل به لولة رابط با زاوية  30درجه

شکل  .19کانتور سرعت شير متصل

شکل  .20کانتور فشار شير متصل

شکل  .21کانتور دما شير متصل

به لولة رابط با زاوية  30درجه

به لولة رابط با زاوية  30درجه

به لولة رابط با زاوية  30درجه

شکل  .22شبکهبندي شير متصل به لولة رابط با زاوية  90درجه
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شکل  .23کانتور سرعت شير متصل

شکل  .24کانتور فشار شير متصل

شکل  .25کانتور دما شير متصل

به لولة رابط با زاوية  90درجه

به لولة رابط با زاوية  90درجه

به لولة رابط بازاوية  90درجه
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قبل ،نتايج بهصورت خالصه در جدول  7ارائه شده است.

درجة سانتيگراد ،پروفيل داخلي و گلويي از جنس گرافيت با
دانسيته باال ساخته شد .بهمنظور افزايش مقاومت در برابر نيروهاي

 .5مقايسه با نتايج تجربي

مکانيکي و نيز سهولت در مونتاژ ،يک پوستة فلزي روي پروفيل

پس از طراحي پروفيل داخلي شير مورد نظر ،نمونهاي از آن طبق

داخلي مذکور قرار گرفت و در بين آنها عايق مناسب از جنس مواد

طراحي انجام شده ساخته شد .بهدليل انتخاب فرايند سادهتري از

فناشونده قرار داده شد .شکل  26شير ساختهشده را در نماهاي

مونتاژ و نيز برخي از محدوديتهاي استند تست تجربي (محل

مختلف نشان ميدهد .همچنين نمايي از شير در حين تست در دو

نصب تراستر و محل ذخيرة سوخت) ،نمونة انتخابي جهت ساخت،

زمان مختلف در شکل  27نمايش داده شده است .مهمترين اجزاء

بدترين وضعيت ايجاد تراست را خواهد داشت .اين نمونه داراي

استند تست مورد استفاده عبارتند از :مخزن ذخيره سوخت ،صفحه

لولة تغذيهاي با زاويه  90درجه بود؛ هدف از اين تست نيز بررسي

تغذيه ،فشارسنجها و نيروسنجها ،فيکسچر نگهدارنده شير ،لوله و

بدترين شرايط به منظور ايجاد حداقل تراست  26000نيوتن بود.

اتصاالت.

جدول  .7نتايج تراست حاصله مابين سه حالت از زاوية لولة تغذيه به شير
تراست در حالت با لولة تغذيه  90درجه (نيوتن)

تراست در حالت با لولة تغذيه  30درجه (نيوتن)

تراست در حالت بدون لولة تغذيه (نيوتن)

29068/3

29980/61

31459/2

شکل  .26شير ساختهشده در اين پژوهش

شکل .27نمايي از شير در حين تست در دو زمان مختلف

سوخت از طريق مخازن تحت فشار ذخيرهشده و بهکمک

موقعيتهاي مختلف روي مخازن و صفحة انژکتور نصب ميشود.

اتصاالت بارگذاري ميشود .تعداد يا بزرگي مخازن بهميزان زمان

جهت اندازهگيري نيرو و تراست نيز نيروسنجهايي در نزديکي شير

مورد استفاده جهت انجام تست بستگي دارد .سوخت مخازن بر سر

نصب ميشوند .براي نصب اين لودسلها بايد کاليبراسيون و نيز

صفحة تغذيه آمده و از آنجا پس از وقوع احتراق ،از شير را با فشار

نصب آنها به گونهاي انجام شود که نيروي محوري اعمالي را صفر

عبور ميکند .بهدليل حساسيت فشار ،چند فشارسنج در

نشان دهد و فقط نيروهاي جانبي اندازهگيري شود .نحوة نصب

سال ششم ،شمارة دوم ،پاييز و زمستان 1396
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با توجه به نتايج بهدست آمده از تراست خروجي بين سه حالت

براي محافظت در برابر جريان گاز داغ با دماي در حدود 2500
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شير با توجه به تجهيزات جانبي مربوط به اندازهگيري نيروها و

قابل قبول بين نتايج شبيهسازي عددي و نتايج تجربي بر قرار

فشار و نيز محل نصب ديگر تجهيزات ،داراي محدوديتهايي بوده

است .بيشترين درصد خطاي پديدآمده ميان اين دو ،کمتر از 10

و بنابراين تراستر مذکور بهصورت  90درجه در ورود شکل 28

درصد بود که براي طراحي نازل اين ميزان از خطا قابل قبول

شماتيکي از استند تست را نشان ميدهد .نمونة مشابه به اين

است .همچنين تراست ايجادشده در تست تجربي بيش از 26000

استند در شکل  29نمايش داده شده است.

نيوتن بود .با افزايش جابهجايي پينتل ،دبي افزايش يافته و فيزيک

در نهايت اين شير بهصورت تجربي تست شد و ميزان تراست

حاکم بر شير داراي پيچيدگيهاي زيادي نظير اغتشاش زياد و

تقريبي خروجي برحسب موقعيت قرارگيري پينتل محاسبه و

تداخل الية مرزي با شوکهاي قوي ميشود که خطاي حل

نمودار اين تغييرات استخراج شد که در شکل  30نمايش داده شده

عددي در اين پديدهها افزايش مييابد .همچنين در نيروهاي زياد

است .نمودار حاصل از تست تجربي با نمودار حاصل از نتايج

خطاي سيستم اندازهگيري نيز روبه افزايش گذاشته و مزيد بر علت

شبيهسازي مقايسه شد .همانگونه که مشاهده ميشود ،تطابق

ميباشد.

شکل  .28نمايي شماتيک از استند تست تجربي

شکل  .29نمونهاي مشابه با استند مورد استفاده در تست

 .6نتيجهگيري

در طراحي سازه لحاظ شود تا مقاومت سازه شير و پينتل مورد

با توجه به نتايج ارائهشده در بخش قبل بهوضوح مشخص است

تأييد قرار گيرد .همچنين مشاهده شد که هرچه پينتل در موقعيت

که با در نظر گرفتن ضريب اطمينان  1/2در طراحي ائروديناميکي،

دورتري قرار گيرد ،ميزان تراست توليدي بيشتر شده؛ که دليل اين

اگر پينتل در نزديکي موقعيت  16ميليمتري از گلوگاه قرار گيرد،

امر ايجاد دبي باالتري از سوخت ميباشد .سير نزولي نيروي

تراست مورد نظر تأمين ميشود .از طرفي در بحرانيترين حالت،

اعمالي به پينتل برحسب موقعيت پينتل نيز از ديگر نتايج ميباشد.

نيروي اعمالي به شير و پينتل در حدود  13000نيوتن بوده که بايد

از ديگر نتايج اين پژوهش ،کاهش ميزان تراست حاصل ،بر اثر
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، نيوتن26000 با توجه به هدف طراحي برمبناي ايجاد تراست

افزايش زاوية لولة تغذيه سوخت به شير ميباشد که البته با

 باوجود انتخاب بدترين نوع شير از نظر،تست نمونة ساختهشده

 ميزان فرسايش، براساس تحليلهاي خوردگي،افزايش اين زاويه

. نيوتن ايجاد شد26000  تراستي بيش از،زاوية ورودي

 بنابراين با توجه به محدوديتها و نوع.گلويي شير کاهش مييابد

انتخاب جنس داخلي از نوع گرافيت با دانسيتة باال و نيز نحوة

کاربرد و ميزان تراست مورد نياز بايد يک ميزان بهينه براي زاويه

 مقاومت در برابر شوک،عايقکاري امکان مقاومت در برابر گاز داغ

 نتايج حاصل از.لوله ورودي تغذيه به شير انتخاب و تحليل کرد

.حرارتي و باال نرفتن بيش از حد دما در پوستة فلزي را ايجاد نمود

 درجه) تطابق قابل قبولي با نتايج90 شبيهسازي (شير با لولة تغذية

همينطور وجود پوشش فلزي روي مجموعة مذکور قابليت مقابله

تست تجربي داشت؛ بهگونهاي که ميزان اين اختالف در بدترين

.در برابر تنشهاي مکانيکي را بهخوبي ايجاد نمود

. درصد بود10 شرايط (از نظر ميزان توليد تراست) کمتر از

 مقايسة نتايج تراست حاصل از شبيهسازي عددي و نتايج تجربي برحسب موقعيت پينتل.30 شکل
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