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مطالعه عددی تاثیر اندازه ذرات و طول بستر کاتالیستی بر نیروی پیشران و
ضربه ویژه یک رانشگر تکپیشرانه
1
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)79/7/11:؛ تاریخ پذیرش79/11/11 :(تاریخ دریافت

چكيده
 بهطور گسترده در ماهوارهها مورد استفاده قرار،رانشگرهای تكپيشرانه با توجه به سادگی ساختمان و قابليت اطمينان باالیی که دارند
 پيشرانه از طریق انژکتور روی بستر کاتاليستی. محفظه تجزیه و نازل تشكيل شده است، یك رانشگر تكپيشرانه از سه بخش انژکتور.میگيرند
 گاز ناشی از تجزیه پيشرانه در نازل شتاب گرفته و نيروی پيشران توليد.متشكل از ذرات کاتاليست پاشيده شده و بالفاصله تجزیه میشود
. یك رانشگر تكپيشرانه هيدرازینی با بستر کاتاليستی از جنس فلز فعال ایریدیم بهصورت عددی تحليل میشود، در این تحقيق.میکند
 الزم بهذکر است که به دليل عدم وجود.معادالت حاکم بر انتقال جرم و حرارت داخل بستر کاتاليستی به صورت یكبعدی مدلسازی میشوند
 معادالت انتقال جرم و حرارت جداگانهای مطابق تحقيق شنكار و همكارانش برای فازهای جامد و،تعادل شيميایی و ترمودیناميكی بين دو فاز
واگرا بهصورت صفربعدی تحليل- نازل همگرا، برای محاسبه نيروی پيشران و ضربه ویژه مجموعه رانشگر، همچنين.گاز نوشته شده است
 تاثير قطر ذرات بستر کاتاليستی و طول محفظه تجزیه بهعنوان دو فاکتور مهم روی عملكرد یك رانشگر، با استفاده از این روش.میشود
 طول بهينه محفظه تجزیه کاهش، نتایج حاصل نشان میدهند که با کاهش قطر ذرات تشكيل دهنده بستر کاتاليستی.نمونه بررسی میشود
.یافته و ضربه ویژه بيشينه تا حدودی افزایش مییابد
 طول محفظه تجزیه، قطر ذرات کاتاليست، عدم تعادل ترمودیناميكی و شيميایی، تجزیه کاتاليستی، رانشگر تكپيشرانه:واژههاي کليدي

Numerical Study of Catalyst Bed Length and Particle Size Effect on the
Monopropellant Thruster Specific Impulse and Thrust
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ABSTRACT
Monopropellant thrusters are very popular in satellite propulsion systems due to their simplicity and reliability. A
monopropellant thruster commonly consists of three major components: injector, decomposition chamber and nozzle. Fuel is
injected over catalyst bed through an injector and decomposed there instantaneously. The resulting hot gases are expanded
through the nozzle section and produce thrust. In this study a Hydrazine monopropellant thruster with Iridium based catalyst bed
is analyzed numerically. To this end, one dimensional heat and mass transfer equations are simulated numerically inside the
catalyst bed. Since, decomposed gases are not in thermal and chemical equilibrium with catalyst solid particles, two sets of
equations are solved for solid and fluid phases (based on the Shankar et al. research). Additionally, a zero-dimension analysis is
performed for convergence-divergence nozzle to compute thrust and specific impulse. Using this method, effects of particles
size and decomposition chamber length on thruster performance are investigated. The related results indicate that, decreasing the
catalyst particles, decreases optimum decomposition chamber length and increases specific impulse.

Keywords: Monopropellant Thrusters, Catalytic Decomposition, Thermal and Chemical Non-equilibrium, Catalyst particles
Size, Decomposition Chamber Length
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 -1مقدمه

فلزات ارزشامند( 7فلازات کميااب و بسايار مقااوم در برابار

رانشگرهای تك پيشرانهای بهطور گسترده در ساامانههاای

اکسيد شدن ،حتی در دماهای بسيار باال ،مانناد نقاره ،طاال،

کنترل وضعيت ،انتقال مداری و اصالح موقعيات مااهوارههاا

پاالدیم ،رودیم ،ایریدیم و  )...دارند []15؛ تحقيقاات زیاادی

مورد استفاده قرار مایگيرناد .پرواکسايد هيادرو ن 1اولاين

برای جانشين کردن ایریدیم با آنها صورت گرفته است .برای

پيشرانه مورد استفاده در رانشگرهای تك پيشارانه باود کاه

نمونه ،مطالعات انجاام شاده نشاان مایدهناد کاه نيتارات

توسط آلمانها توسعه داده شد [ .]1این ساوخت بعادها باه

موليبدنيم  MO2Nیا کربنات موليبادنيم  MO2Cروی بساتر

علت ضربه ویاژه کام ( )163-183 sو مشاكالت مارتبط باا

آلومينا رفتاری بسيار مشابه با کاتاليست  Ir/Al2O3در تجزیه

ذخيرهسازی آن جای خود را باه هيادرازین (ضاربه ویاژه s

هياادرازین دارنااد [ .]15-13همچنااين ،کاربيااد و نيتاارات

 )222داد .مشااكالت زیساات محيطاای پيشاارانه هياادرازین،

تنگستن ( WCو  )WNنيز از نقطه نظر تاخير زمانی احتارا

امروزه سبب شده تا پرواکسيد هيدرو ن دوباره ماورد توجاه

و نيروی پيشران تقریباا همانناد ایریادیم عمال مایکنناد.

محققاين قاارار بگياارد [ .]2-3امااا ،قابلياات اطمينااان باااال و

بهطوریکه ،کاربيد تنگستن توان تجزیه هيدرازین در دماای

سادگی نسبی سامانههاای پيشارانش هيادرازینی ،همچناان

پایين  313 Kرا دارد [ .]16-17عالوه بر موارد فو  ،نيترات

ایاان پيشاارانه را بااهعنااوان انتخاااب اول باارای اسااتفاده در

و کربنات فلزاتی مانند تيتانيم ،وانادیم ،نيوبيم و حتای آهان

ماهوارهها ،عملياتی نگاه داشاته اسات [ .]6البتاه تحقيقاات

برای تجزیه کاتاليستی هيدرازین مورد استفاده قرار گرفتهاند

برای جانشين کردن این پيشارانه همچناان اداماه داشاته و

[ .]18با وجود تحقيقات گستردهای که برای جانشين کردن

سوختهایی مانند آمونيم دینيتراميد ،2هيدروکسيل آمونيم

ایریدیم انجام گرفته است ،اماا همچناان ایان فلاز در قالاب

نيتاارات 3و هياادرازینيم نيتروفورمااات 5معرفاای شاادهانااد

کاتاليست تجاری  Shell 405باهطاور وسايد در کاربردهاای

[ .]7-12این پيشرانهها دارای ضربه ویژه مناسابی باوده و از

فضایی مورد استفاده قرار میگيرد.

این نظر نسبت به پراکسيد هيدرو ن برتری دارند .البته الزم

تا قبل از رایج شادن دینامياك ساياالت محاساباتی در
علوم مختلا ،،بارای بررسای عملكارد راناشگرهاا ،غالباا از
آزمونهای پرهزیناه و پرریساك اساتفاده مایشاد .اماروزه
روشهای عددی عاالوهبار ،کاساتن از هزیناههاای تسات و
کاهش ریسك ،کمك قابل توجهی به سریدتر شادن فرایناد
توسعه رانشگرها کردهاند [.]19

بذکر است که پيشرانههای سبز 3معرفی شاده ،همچناان در
مرحله تحقيقات آزمایشگاهی قرار داشته و بهدليل مشاكالت
مهندسی بهطور گسترده در ماوارد عمليااتی ماورد اساتفاده
قرار نگرفتهاند .بنابراین ،سامانههاای پيشرانشای مبتنای بار
پيشرانه هيدرازین همچنان انتخاب اصلی بارای فضااپيماهاا
هستند.
مناسبترین و البته پراستفادهترین کاتاليسات بارای تجزیاه
هيدرازین ،فلز فعال ایریدیم روی بساتر آلوميناا ()Ir/Al2O3
محسوب میشود .به این شكل که فلز فعال ایریدیم با درصد
وزناای  22تااا  52روی آلومينااا رسااوبگااذاری ماایشااود
[ .]11-13اما به دليل کمياب و گرانقيمت بودن فلاز فعاال
ایریدیم ،تالشهای زیادی در جهات جانشاين کاردن آن باا
فلزات ارزان قيمتتر انجام گرفته است .ازآنجاکه ،ثابت شاده
نيترات یا کربنات فلازات انتقاالی 6رفتاار کاتاليساتی مشاابه
1- Hydrogen Peroxide
)2- Ammonium Dinitramide (ADN
)3- Hydroxyl Ammonium Nitrate (HAN
)4- Hydrazinium Nitroformate (HNF
5- Green Monopropellants
6- Transition Metals

تحقيقات کستن [ ]22-22و شنكار [ ]23جزء اولين
تحقيقاتی هستند که در آنها مدل ریاضی نسبتا دقيقی
برای تجزیه هيدرازین روی بستر ایریدیم توسعه داده شده
است .کستن یك مدل عددی برای بررسی رفتار پایا و
گذرای بستر کاتاليستی ارائه و یك برنامه کامپيوتری بر
مبنای آن توسعه داد .در مدل او ،انتقال جرم از جریان به
سطح بيرونی ذرات کاتاليست و از سطح به داخل آنها لحاظ
شده است .همچنين ،فرض شده که تعادل شيميایی و
ترمودیناميكی بين گاز و ذرات کاتاليست وجود نداشته و
بنابراین ،معادالت انتقال جرم و انر ی برای هر دو فاز گاز و
جامد تحليل میشوند .الزم بهذکر است که مدل توسعه داده

7- Noble Metals

مطالعه عددی تاثير اندازه ذرات و طول بستر کاتاليستی...؛ (گرایش :انتقال حرارت و پيشرانش)

شده کستن باوجود قدیمی بودن ،آنچنان کامل است که
هنوز در طراحیها از آن استفاده میشود [.]25
در تحقيقات شنكار [ ]23مدلهای عددی موجود برای در
نظر گرفتن ناحيه القایی 1در بستر کاتاليستی اصالح شدند.
بهطورکلی ،بستر کاتاليستی در یك رانشگر تك پيشرانه به
سه بخش القایی ،دوفازی 2و پسا القایی 3تقسيم میشود .در
ناحيه القایی تنها هيدرازین تجزیهشده و گرمای ناشی از
واکنش صرف افزایش دمای خود هيدرازین میگردد .این
ناحيه با افزایش دمای ناگهانی پيشرانه تا نقطه جوش پایان
مییابد .بعد از ناحيه القایی ،هيدرازین در هر دو فاز ماید و
گاز (در دمای جوش متناسب با فشار محفظه تجزیه) حضور
دارد .تحقيقات نشان میدهد که ضخامت ناحيه دوفازی
بسيار کمتر از ناحيه القایی بوده و میتوان در محاسبات از
آن صرفنظر کرد .ناحيه پسا القایی که بخش اعظم محفظه
تجزیه را شامل میشود ،مربوط به تجزیه هيدرازین و
آمونياک در فاز گاز میشود .روش شنكار عددی بوده و
معادالت مربوط به تجزیه پيشرانه در آن بصورت گذرا
تحليل میشوند .الزم بذکر است که آنها با استفاده از این
روش توانستند اثر پارامترهایی نظير فشار محفظه تجزیه و
بارگذاری بستر 5روی توزید دما و گونههای شيميایی را
مدلسازی کنند [.]23
مكلد و بالل [ ]25نيز با استفاده از یك مدل ساده شده،
به مطالعه یك رانشگر دو بخشی هيدرازینی پرداختند .در
معادالت آنها از اثرات انتقال حرارت و جرم بين جریان گاز و
ذرات کاتاليست صرفنظر شده و انر ی واکنشهای شيميایی
مستقيما صرف افزایش دمای گاز میشوند .بنابراین ،مدل
آنها یك مدل تعادلی میباشد که در آن دمای گاز و بستر
کاتاليست برابر فرض شده است .این موضوع سبب شده تا
معادالت مربوط به فاز جامد در تحقيق آنها تحليل نشود.
هوانگ و همكارانش در سال  ]23[ 2212با استفاده از
مدل تحليلی شنكار و همكارانش برای ناحيه القایی و
استفاده از مدل یك بعدی کستن برای ناحيه پسا القایی،
اثرات تخریب شدن ذرات بستر کاتاليستی روی عملكرد یك
رانشگر هيدرازینی را مطالعه کردند .بستر کاتاليستی در

1- Induction region
2- Two Phase region
3- Post-induction region
4- Bed Loading
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شبيهسازیهای آنها شامل دو بخش باالدست (ذرات
کوچك) و پایيندست (ذرات بزرگ) میشود که با توجه به
مشاهدات تجربی ،خرابیها عمدتا در بخش باالدست بوقوع
میپيوندند .دليل این موضوع نيز تنشهای حرارتی شدیدتر
وارد بر ذرات این ناحيه و در نتيجه ترک خوردن و شكستن
آنها است .آنها اثرات مربوط به خرابی ذرات را با تغيير
دادن خواص محيط متخلخل مانند قطر ذرات ،ضریب
تخلخل و سطح موثر کاتاليست وارد محاسبات کردند .نتایج
آنها نشان میدهد که شكستن و تخریب شدن ذرات
کاتاليست روی افت فشار و کسر جرمی گونهها تاثير قابل
توجهی دارد.
پاسينی و همكارانش [ ]26در سال  2212یك مدل یك
بعاادی رتبااه کاسااته 3باارای شاابيهسااازی تجزیااه پيشاارانه
هيدرو ن پراکسيد در محفظاه تجزیاه یاك راناشگار تاك
پيشرانه معرفای کردناد .امتيااز مادل آنهاا در مقایساه باا
مدلهای پيشين ،کاستن از هزینههای محاسباتی (از طریاق
حذف معاادالت انتقاال انادازه حرکات و انار ی) و در نظار
گرفتن فرایند تبخير قطرهها داخال بساتر اسات .البتاه الزم
بهذکر است که در نظار نگارفتن پارامترهاایی مانناد دماای
دیواره محفظه تجزیه ،اثار قطار ذرات کاتاليسات روی نار
پيشرفت واکنشها و عدم تعادل ترمودیناميكی موجاود باين
فازهای جامد و گاز از مهمترین محادویتهاای مادل آنهاا
محسوب میشود [.]26
جاناااگ و چاااویی در ساااال  2217مااادل پاساااينی و
همكارانش را اصالح کرده و از آن بارای مطالعاه پارامتریاك
یك محفظه تجزیه با پيشرانه هيادرو ن پراکسايد اساتفاده
کردند .آنها اثرات قطر ذرات کاتاليسات روی نار پيشارفت
واکنشهای شيميایی را وارد مدل کرده و باا اساتفاده از آن،
مقدار بهينهای برای ظرفيت کاتاليست 6و افت فشاار بدسات
آوردند [.]27
چگونگی انجام واکنشهای شيميایی در نواحی مختل،
بستر کاتاليستی توسط روشهای مبتنی بر حل معادالت
ناویر استوکس نيز مورد مطالعه قرار گرفته است .از این
ميان میتوان به تحقيق هو و همكارانش در سال 2215
[ ]28و تحقيقات نگ و همكارانش در سال ]29[ 2216
5- Reduced Order
6 -Catalyst Capacity
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اشاره کرد .آنها فرایند تبخير و تجزیه هيدرازین را با استفاده
از مدل دوفازی مخلوط 1و با در نظر گرفتن انتقال جرم
شبيهسازی کردند .هر دو نوع واکنش همگن( 2فاز گاز) و
ناهمگن( 3در حضور کاتاليست) در محاسبات آنها در نظر
گرفته شده و پروفيل دمای حالت پایا در طول محفظه
تجزیه با دادههای تجربی مقایسه شده است .نتایج نشان از
دقت شبيهسازی آنها دارد .الزم بهذکر است که تحليل
معادالت کامل ناویر استوکس در دو و سه بعد اگرچه دقت
محاسبات را افزایش میدهد ،اما با توجه به هزینههای
محاسباتی باال ،کمتر برای طراحی و بهينهسازی مورد
استفاده قرار میگيرند.
در تحقيق حاضر تاثير قطر ذرات کاتاليست و طول
محفظه تجزیه روی عملكرد یك رانشگر تكپيشرانه
هيدرازینی بهصورت عددی تحقيق میشود .در این راستا،
بستر متشكل از ذرات با قطرهای  1/3 mm ،1 mmو
 2 mmدر طولهای مختل ،در محدوده  2/3 cmتا 3 cm
شبيهسازی میشود .فشار در ورودی محفظه تجزیه ثابت و
برابر  22 Barدر نظر گرفته شده است .اثرات اندازه ذرات و
طول محفظه تجزیه روی دبی جرمی ،نيروی پيشران و ضربه
ویژه بررسی شده و شرایط بهينه طراحی در هر مورد معرفی
میشود .دليل این موضوع اهميت این پارامترها در عملكرد
محفظه تجزیه میباشد .جداکردن این دو پارامتر امكان
مطالعه دقيقتر آنها در یك مقاله را فراهم میآورد .بنابراین،
اثرات پارامترهایی مانند پروفيل بخش نازل ،شكل ذرات،
قطر محفظه تجزیه ،فشار ورودی و چگونگی انتقال حرارت
از رانشگر مورد بررسی قرار نگرفته است .شبيهسازیها با
استفاده از مدل یك بعدی کستن و با در نظر گرفتن تبخير
قطرهها در ناحيه القایی توسط مدل شنكار انجام میشود.
بنابراین ،پارامترهای حائز اهميتی مانند ،انتقال جرم از
جریان به سطح ذرات کاتاليست و نفوذ از سطح به داخل
آنها مدلسازی میشود .همچنين ،عدم تعادل شيميایی و
ترمودیناميكی موجود بين ذرات جامد کاتاليست و جریان
گاز وارد محاسبات شده و برای هر دو فاز معادالت انتقال
جرم و انر ی مستقل نوشته میشود .ضمنا ،اثرات انتقال
حرارت از بستر کاتاليست به دیواره محفظه نيز وارد
1- Mixture model
2- Homogenous
3- Heterogeneous

محاسبات میشود .الزم بذکر است که تحقيق حاضر روی
یك بستر یك بخشی انجام گرفته و از این نظر با تحقيق
هوانگ و همكارانش [ ]23که روی بستر دوبخشی صورت
پذیرفته کامال متفاوت میباشد .بطورکلی ،بررسی تاریخچه
تحقيقات انجام شده در این زمينه نشان میدهد که تحقيق
مشابهای با استفاده از مدل عددی مورد استفاده در این
تحقيق انجام نگرفته است.

 -1تعریف مسئله
در این تحقيق تجزیه سوخت هيدرازین روی بستر
کاتاليستی متشكل از گرانولهای آلومينا که با فلز فعال
ایریدیوم پوشش داده شدهاند ،بهصورت عددی مطالعه شده
است .همانطور که در شكل  1مشاهده میشود ،رانشگر از
دو بخش محفظه تجزیه و نازل تشكيل شده است.
مشخصات هندسی محفظه تجزیه و بستر کاتاليست در کنار
خواص جریان در ورودی محفظه تجزیه در جدول  1ارائه
شده است.

شکل ( :)1شماتيكی از هندسه مسئله
جدول ( :)1مشخصات رانشگر هيدرازینی
کميت

مقدار

قطر محفظه تجزیه

2 cm

قطر گلوگاه نازل

2 mm

نسبت مساحت نازل

52

فشار ورودی محفظه تجزیه

22 bar

دمای پيشرانه در ورودی محفظه تجزیه

322 K

دمای دیواره محفظه تجزیه

822 K

فشار محيط

1322 Pa

ضریب تخلخل بستر

2/33

ضریب تخلخل ذرات کاتاليست

2/23

مطالعه عددی تاثير اندازه ذرات و طول بستر کاتاليستی...؛ (گرایش :انتقال حرارت و پيشرانش)

شبيهسازیها برای بستر کاتاليست با قطر ذرات ،1 mm
 1/3 mmو  2 mmو طولهای مختل ،محفظه تجزیه در
محدوده  2/3 cmتا  3 cmانجام گرفته است .الزم بهذکر
است که قطر ذرات بررسیشده در این تحقيق متداول بوده
و در سایر مراجد نيز مورد استفاده قرار گرفتهاند [ 23و .]23
همچنين ،طولهای مختل ،بررسیشده در این تحقيق
جهت رسيدن به یك مقدار بهينه برای این کميت میباشد.

 -3مدلسازی ریاضی و عددی
همانطور که در بخش تعری ،مسئله بيان شد ،رانشگر به
دو بخش محفظه تجزیه و نازل همگرا-واگرا تقسيم شده
است .برای شبيهسازی محفظه تجزیه ،معادالت مربوط به
انتقال جرم و حرارت در بستر کاتاليست بهصورت یكبعدی
تحليل شده و شرایط گاز در خروجی محفظه تجزیه محاسبه
میشود .برای شبيهسازی نازل نيز با فرض انبساط کامل گاز
و جریان تك انتروپی ،از روابط تحليلی موجود استفاده شده
و یك برنامه صفربعدی برای محاسبه نيروی پيشران و ضربه
ویژه توليد شده است .در ادامه این بخش ،معادالت مورد
استفاده در شبيهسازی بستر کاتاليست و نازل ارائه میشوند.
 -1-3مدلسازی ریاضی بستر کاتالیستی
جریان گاز و واکنشهای شيميایی داخال بساتر کاتاليسات
بهصورت یكبعدی شبيهسازی مایشاوند .مادل یاكبعادی
حاضر از دو بخش تشكيل شده است ،بخش اول مرباوط باه
تبخير و گازیسازی سوخت بوده که در ناحيه القایی محفظه
تجزیه بهوقوع میپيوندد .در این ناحيه ،معادلاه سااده شاده
انر ی مطابق با تحقيق شنكار و همكاارانش در منباد []23
مورد استفاده قرار گرفته که نتيجه آن ،محاسبه طول ناحياه
القااایی بااه همااراه خااواص ترمودینامي اك گاااز در طااول آن
میباشد .بر مبنای تحقياق شانكار و همكاارانش [ ،]23دماا
مطابق رابطه ( )1در طول ناحيه القایی تغيير ميكند:
N2 H 4

 H rN2 H 4  LN2 H 4 
N2 H 4  M
N2 H 4

A
 D
 AP Pvr 
dZ 
GCP
R
T

 u 

dTg

  LN2 H 4   TA  
 
  
Ru   2  
exp  


T





()1

که در آن H rN H ،آنتالپی واکنش تجزیه هيادرازین باوده،
4

 CPظرفيت حرارتی AP ،سطح موثر گرانولهای کاتاليسات،
 PvrN Hفشار بخار هيدرازین (که تقریبا برابار فشاار محفظاه
احترا است) M N H ،جرم مولكاولی هيادرازین Ru ،ثابات
4

2

4

 LN2 H4گرمای نهان تبخيار

هيادرازینG ،

2

جهانی گاز D N2 H4 ،پخش جرمی هيدرازین A ،ضریب نار
واکنش هيدرازین در رابطه آرنيوس TA ،دمای فعاالساازی
واکنش و  Zموقعيت در طول محفظه تجزیه میباشند.
همانطور که مشاهده میشود ،تغييرات دما در طول
ناحيه القایی بهصورت نمایی بوده و ناگهان تا بینهایت
افزایش مییابد .بنابراین ،طول ناحيه القایی بهصورت حدی
محاسبه شده و رابطه ( )2برای آن معرفی میگردد:
T02
 1 
Z Ind  

 RHS  L Ru  TA 2

()2

عبارت  RHSدر معادله ( )2معرف سمت راست معادله
( )1میباشد که در دمای ( T0دمای ورودی سوخت به
محفظه تجزیه) محاسبه میشود .توجه شود که معموال
طول ناحيه القایی بسيار کم بوده و نسبت به ابعاد محفظه
میتوان از آن صرفنظر کرد .اما ،دما و کسر جرمی گونهها
در انتهای این ناحيه تاثير قابل توجهی روی دقت
شبيهسازیها دارد .دما در انتهای ناحيه القایی با
انتگرالگيری عددی از معادله ( )1محاسبه میشود .به این
ترتيب که طول ناحيه القایی محاسبه شده از رابطه ( )2به
فواصل مساوی تقسيمبندی شده و معادله ( )1روی این
فواصل گسستهسازی شده و بهصورت عددی حل میشود.
دما در مقطد  Z  Z Indرا دمای القایی (  ) TIndمینامند که به
عنوان شرط اوليه برای دمای گاز در تحليل بستر کاتاليستی
مورد استفاده قرار میگيرد .بعد از محاسبه دما در انتهای
ناحيه القایی ،کسر جرمی گونههای شيميایی نيز با استفاده
از روابط ( )3-6محاسبه میشوند [:]23
YgN 2 H 4  0.87  0.0006TInd

()3
()5
()3

2

بارگاذاری بساتر،

37

()6



 M

YgNH 3   N 2 H 4  1  YgN 2 H 4
M




NH 3



 M N2 

1  YgN 2 H 4
N 2H 4 
2
M





 M H2 
YgH 2  
1  YgN 2 H 4
N 2H 4 
2
M







YgN 2
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معادالت ( ،)9-13معرف تغييرات دما و کسر جرمی

همانطور که مشاهده میشود ،بعد از محاسبه کسر
جرمی هيدرازین ،کسر جرمی سایر گونهها بر مبنای ضرایب
استوکيومتری معادالت تجزیه هيدرازین و آمونياک محاسبه
شدهاند .معادالت ( )7-8تجزیه هيدرازین و آمونياک را
تفسير مینمایند:

بخش واکنشی مربوط به توليد و مصرف شدن جرم در اثر

()7

2 N2 H 4  2 NH3  N2  H 2

واکنشهای ارائهشده در روابط ( )7-8بوده و بخش انتقالی

()8

2 NH3  N2  3H 2

گونههای شيميایی در سطح کاتاليست (  ) Ysبا زمان
میباشند .همانطور که مشاهده میشود ،سمت راست
معادالت به دو بخش واکنشی و انتقالی تقسيم میشود.

مربوط به چگونگی انتقال جرم و حرارت از جریان سيال به
سطح کاتاليست است .بنابراین ،هر یك از دو فرایند فو که

بعد از مشخص شدن خواص جریان در انتهای ناحيه

کندتر باشد ،تغييرات کسر جرمی گونهها و دمای سطحی

القایی ،تحليل تجزیه هيدرازین در فاز گاز روی بستر

کاتاليست را کنترل میکند .در معادالت ( Ts ،)9-13معرف
دمای سطح کاتاليست  s ،چگالی کاتاليست Cs ،ظرفيت

کاتاليستی شروع میشود .در این حالت معادالت دیفرانسيل
مربوط به انر ی و کسر جرمی گونهها برای فازهای جامد و

گرمایی

گاز تحليل میشوند .دليل این موضوع نيز نبود تعادل

و  H NH 3گرمای واکنش تجزیه آمونياک هستند که مقادیر

ترمودیناميكی و شيميایی بين دو فاز جامد و گاز در بستر

عددی آنها در جدول  1گزارش شده است .همچنين،

کاتاليستی است .بنابراین ،معادالت حاکم نيز به دو بخش

معرف قطر معادل ذرات کاتاليست  p ،ضریب تخلخل

جامد و گاز تقسيم میشوند .معادالت فاز جامد ،متشكل از

ذرات hc ،ضریب انتقال گرمای جابجایی، kcNH 3 ، kcN 2 H 4 ،
 ، kcN 2 ، kcH 2بهترتيب ضرایب انتقال جرم جابجایی گونههای

گونههای شيميایی در آنها موادی هستند که با کاتاليست

شيميایی هيدرازین ،آمونياک ،هيدرو ن و نيترو ن هستند

پيوند تشكيل دادهاند .معادالت حاکم بر دما و گونههای

که تعاری ،آنها در روابط ( )15-17ارائه شده است:

معادله انر ی و گونههای شيميایی هستند که منظور از

کاتاليستH N 2 H 4 ،

گرمای واکنش تجزیه هيدرازین

شيميایی در فاز جامد در این تحقيق مطابق روابط ()9-13
()15

میباشند.
()9

()12

()11

()12

dTs
3h
1

H N 2 H 4  H NH 3   c Tg  Ts 
dt
sCs
d p s Cs



dYsN 2 H 4
3k N 2 H 4 N 2 H 4
1
  rN 2 H 4  c
Yg
 YsN 2 H 4
dt
p
 pd p




dYsNH 3
1 
M NH 3

 rN 2 H 4 N 2 H 4  rNH 3  
dt
p 
M




3kcNH 3 NH 3
Y
 YsNH 3
 pd p g



dYsH 2
1 
M H2
3M H 2 

 rNH 3
 rN 2 H 4

N 2H 4
dt
p 
2M
2M NH 3 



3kcH 2 H 2
Y  YsH 2
 pd p g



dYsN 2
1 
M N2
M N2 

r

r
N
2
H
4
NH
3

dt
 p 
2M N 2 H 4
2M NH 3 

()13

0.41



3kcN 2 N 2
Y  YsN 2
 pd p g



CPmixG
0.667

()13

 Ap mix 
hc  0.74 

 G 

 0.61G    i Di 



i
i
    

0.41

 A i 
kci   P 
 G 

6 1   

()16
()17

dp

s d p

Mass Flow Rate of Mixture
Cross Section Area of Chamber

Ap 

G

که در آنها  s ،ميزان کروی بودن گرانولهای کاتاليست،
 Apسطح تماس موثر گرانولها G ،بارگذاری بسترmix ،

ضریب لزجت مخلوط گاز CPmix ،ظرفيت حرارتی مخلوط
گاز  i ،جرم مخصوص گازی گونههای شيميایی i ،
i

ضریب لزجت گازی گونههای شيميایی D ،پخش جرمی

گونههای گازی  ،ضریب تخلخل بستر و عبارتهای
واکنشهای

 rN 2 H 4و  rNH 3نيز بهترتيب معرف نر
شيميایی کاتاليستی تجزیه هيدرازین و آمونياک هستند که
با استفاده از روابط ( )18-19محاسبه میشوند:

مطالعه عددی تاثير اندازه ذرات و طول بستر کاتاليستی...؛ (گرایش :انتقال حرارت و پيشرانش)

()18
()19

 T N 2H 4  N 2H 4
rN 2 H 4  AN 2 H 4 exp   A
 Ys
Ts 

 T NH 3 
rNH 3  ANH 3 exp   A  YsNH 3
 Ts 

که در آنها ،ثوابت  ANH 3 ، TAN 2 H 4 ، AN 2 H 4و  TANH 3در
جدول  1مشخص شدهاند.
جدول ( :)1ثابتهای بهکار رفته در معادالت.
مقدار

کميت

-5/58918×126 J kg

H N 2 H 4

3/2365×126 J kg

H NH 3

1/3×125 1 s

AN 2 H 4

2777/78 K

TAN 2 H 4

2/33×1212 1 s

ANH 3

27777/78 K

TANH 3

()22
()21

4hc
Tg  Tw 
dc



()23



لزجت (  )  iتمامی گونههای شيميایی با استفاده
چندجملهایهای وابسته به دما محاسبه شده است.
همچنين ،خواص مخلوط گاز نيز با استفاده از روابط  25تا
 29محاسبه شده است:
1
Y
 i Mwi

dZ

i
G dYg
  Ap kci Ygi  Ysi
mix dZ



فاز گاز میباشند .همانطور که مشاهده میشود ،از
واکنشهای شيميایی فاز گاز صرفنظر شده است .دليل این
موضوع نيز باال بودن انر ی فعالسازی واکنشها در فاز
گازی در مقایسه با سطح کاتاليست است .ميزان این اختالف
تا حدی است که میتوان از آن صرفنظر کرد .بنابراین،
تغيير دما و کسر جرمی گونههای شيميایی در فاز گاز تنها
تابد انتقال جرم با فاز جامد است.
برای محاسبه افت فشار داخل بستر کاتاليست از رابطه
پيشنهاد شده توسط مكدونالد و همكارانش در منبد []32
استفاده شده است:
180 1   2 
 4 1     2
dP

 VDarcy    3
 VDarcy
3 2
dZ
  d p

  d p 

که در آن VDarcy ،بهصورت رابطه  23تعری ،میشود:

 Mix

CPMix T   YCP
i
i T 
CVMix T   YiCVi T 

()27

dTg

MwMix 

MwMix P

RuT

()26

GC pg

VDarcy 

الزم بهذکر است که ظرفيت حرارتی (  ) Cp iو ضریب

()23

که در آنها Tw ،دمای دیواره محفظه تجزیه Tg ،دمای
مخلوط گازی Yg ،کسر جرمی هر یك از گونههای شيميایی

()22

G

()25

معادالت مربوط به فاز گاز نيز در روابط ( )22-21ارائه
شدهاند:
  Ap hc Tg  Ts  

39

CPMix T 

()28

CVMix T 

 Mix T  

Mix T   Yi i T 

()29
 -1-3مدلسازی ریاضی نازل

همانطور که اشاره شد ،جریان گاز داخل نازل غير لزج،
تك انتروپی و کامال انبساط یافته فرض شده است .بنابراین،
با استفاده از روابط شناخته شده در دیناميك گاز میتوان
خواص جریان در خروجی نازل را محاسبه نمود .با توجه به
مشخص بودن خصوصيات هندسی نازل مطابق جدول ،1
میتوان عدد ما در خروجی نازل را با تحليل معكوس
معادله  32محاسبه نمود:
 1 2 1

()32

 Ae 
1  2    1 2 
  
M e 
1 

2

 At  M e    1 

که در آن Ae At ،نسبت انبساط نازل است که برابر 52
در نظر گرفته شده است .الزم بذکر است که معادله فو
برای یك نسبت مساحت مشخص دو مقدار برای عدد ما
بدست میدهد که یكی زیرصوتی و دیگری فراصوتی
میباشد .با توجه به اینکه نازل موجود از نوع همگرا-واگرا
بوده و فرض میشود که به خالء تخليه شود ،پاسخ ما
بزرگتر از یك میباشد .بعد از محاسبه  M eاز رابطه ،32
دبی جرمی با توجه به مشخص بودن مساحت گلوگاه و
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صوتی بودن جریان در این مقطد ،توسط رابطه  31محاسبه
میشود.

   th u th Ath
m

()31

که در آن ،مقادیر   thو  uthبا فرض جریان تك
انتروپی ،بودن جریان محاسبه میشوند:
1  1

()32

 ch    1 
 1 

 th 
2 

()33

Tch    1 
 1 

Tth 
2 

()35

uth  C p   1Tch

که در آنها  ch ،و  Tchبهترتيب معرف جرم مخصوص

و دما در انتهای بستر کاتاليستی بوده و خواص  C pو 
نيز بر مبنای دما و ترکيب شيميایی گاز در انتهای محفظه
تجزیه محاسبه میشوند .بنابراین ،فرض میشود که
واکنشهای شيميایی در نازل پيشرفت نمیکنند .این فرض
با توجه به سرعت جریان در این بخش منطقی بهنظر
میرسد.
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 -3-3مدلسازی عددی بستر کاتالیستی
معادالت  9تا  13در زمان بهصورت باالدست مرتبه اول
مطابق معادله  51گسستهسازی میشوند:
 d 
 
 t
 dt  i
n

()51

n
i

n 1
i

که در آن ،کميت (  ) جانشين دما و کسر جرمی گونههای
شيميایی فاز جامد شده است .بهجای مشتق زمانی در
معادله فو نيز عبارت سمت راست معادالت ( )9-13در گام
زمانی جاری ( )nجانشين میگردد .گسستهسازی معادالت
( )22-21نيز بهصورت باالدست مرتبه اول در مكان مطابق
رابطه ( )52انجام گرفته است.
 d 
 x
 dx  i
n

()52

بعد از محاسبه دبی جرمی ،بارگذاری بستر مطابق رابطه
( )17مجددا محاسبه شده و محاسبات بخش کاتاليست
دوباره انجام میشود .بعد از محاسبه شرایط جریان در
انتهای محفظه تجزیه ،محاسبات نازل تكرار شده و دبی
جرمی جدیدی بهدست میآید .دبی جرمی جدید یك بار
دیگر در محاسبات بستر مورد استفاده قرار گرفته و این
فرایند تا رسيدن به یك مقدار ثابت برای دبی جرمی تكرار
میشود .معموال همگرایی بعد از سه یا چهار تكرار حاصل

 in1   in  

کميت (  ) در معادله ( )52جانشين دما و کسر جرمی گاز
در معادالت ( )22-21میشود .برای تحليل استقالل حل از
شبكه محاسباتی و گام زمانی ،مسئله مورد مطالعه روی
چهار شبكه با ابعاد و گامهای زمانی متفاوت مطابق شكل
( )2تحليل شده است .مطابق با نمودارهای شكل ،1
درنهایت مقادیر  t  10   s و  x  0.1 mmبرای این
کميتها مورد استفاده قرار گرفتهاند.

میشود .بنابراین ،دبی جرمی نقطه کنترلی برای سازگار
کردن محاسبات نازل با بستر تجزیه محسوب میشود.
در نهایت نيروی رانش و ضربه ویژه با استفاده از روابط
( )33-52محاسبه میشوند:
1  1

()33
()36
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شکل ( :)1مطالعه استقالل حل از شبكه محاسباتی.
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گرفته استخراج شده است .این دما در تمامی شبيهسازیهای

 -4صحتسنجی
برای بررسی صحت شبيهسازیها ،نتایج تحقيق هوانگ و
همكارانش در منبد [ ]23بازسازی شدهاند .هندسه و ابعاد
رانشگر تحليل شده آنها در شكل  3نمایش داده شده
است .شرایط کاری این رانشگر نيز در جدول  3ارائه شده
است.

تحقيق حاضر مورد استفاده قرار گرفته است .همچنين ،از
انتقال حرارت تشعشد به دو دليل صرفنظر شده است .اول
اینکه وجود ذرات کاتاليست و اتصال آنها به یكدیگر سبب
میشود که انتقال حرارت جابجایی و هدایت صورتهای
غالب انتقال حرارت باشند و دوم اینکه ضریب انتقال
حرارت جابجایی مورد استفاده بر مبنای نتایج تجربی سایر
مراجد [ ]23-25هستند که اثرات هدایت و تشعشد (در
صورت وجود) خودبهخود در آنها لحاظ شده است.

شکل ( :)3هندسه و ابعاد مسئله بررسی شده توسط هوانگ
و همكارانش [.]22
جدول ( :)3شرایط کاری رانشگر هوانگ و همكارانش
[.]23
مقدار

کميت

26/7 bar
322 K

فشار ورودی
دمای ورودی

2/26

دبی جرمی

g s

1 mm

قطر گرانولها

2/5

ضریب تخلخل بستر

شکل ( :)4مقایسه پروفيل دما در طول بستر کاتاليست با
نتایج هوانگ و همكارانش [.]23

شكل  4پروفيل دما در طول محفظه تجزیه را با نتایج
هوانگ و همكارانش در مرجد [ ]23مقایسه میکند.
همانطورکه مشاهده میشود ،تطابق نسبتا خوبی بين نتایج
وجود دارد .نتایج مربوط به کسر جرمی هيدرازین نيز در
شكل  5با نتایج عددی هوانگ و همكارانش در مرجد []23
مقایسه شده است .در این نمودارها مطابقت خوبی را بين
نتایج نشان میدهد .الزم بهذکر است که دمای انتخاب شده
برای دیواره برابر  822 Kمیباشد که بر مبنای شبيهسازی
مستقلی که با در نظر گرفتن انتقال حرارت به محيط انجام

شکل ( :)5مقایسه پروفيل کسر جرمی هيدرازین در طول
بستر کاتاليست با نتایج هوانگ و همكارانش [.]23
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 -6نتایج و بحث
در این بخش نتایج مربوط به تاثيرات اندازه ذرات کاتاليست
و طول محفظه تجزیه روی عملكرد یك رانشگر با
مشخصات ارائه شده در جدول  ،1توضيح داده میشود .شكل
 6نمودارهای تغيير فشار ورودی نازل (انتهای محفظه
تجزیه) نسبت به طول محفظه تجزیه برای ذرات کاتاليست
با قطرهای مختل ،را نمایش میدهد.

شکل ( :)9تغييرات دما در انتهای محفظه تجزیه.

نكته دیگری که در رابطه با نمودارهای شكل  9وجود دارد،
افزایش دمای بيشينه با کوچكتر شدن ذرات کاتاليست
است .دليل این موضوع نيز آزادسازی سریدتر انر ی سوخت
میباشد که بر سازوکار انتقال حرارت به بدنه محفظه غلبه
کرده و باعث افزایش دمای محصوالت برای ذرات کاتاليست
با قطر کمتر شده است.
شكل  9نمودارهای نيروی پيشران برای محفظه با طول
شکل ( :)6تغييرات فشار در انتهای محفظه تجزیه.
همانطور که مشاهده میشود ،فشار در انتهای محفظه
تجزیه با افزایش طول آن بهطور خطی کاهش مییابد.
همچنين ،مشاهده میشود که با افزایش قطر ذرات تشكيل
دهنده بستر ،افت فشار در محفظه تجزیه کاهش مییابد.
بهطوریکه ،برای محفظه تجزیه با طول  ،3 cmاختالف بين
افت فشار بستر با قطر ذرات  2 mmو بستر با قطر ذرات
 1 mmبيشتر از  2 barاست.
شكل  9دما در انتهای محفظه تجزیه برای ذرات با قطر
مختل ،را نمایش میدهد .همانطور که مشاهده میشود،
با کاهش قطر ذرات ،طول الزم برای رسيدن به دمای
بيشينه کاهش مییابد .دليل این موضوع افزایش سطح
تماس با کوچك شدن اندازه ذرات است .این موضوع با
توجه به ماهيت کاتاليستی واکنش تجزیه هيدرازین (واکنش
سطحی) باعث افزایش سرعت تجزیه این ماده میشود.
بنابراین ،با افزایش سطح تماس ،ميزان سوخت مصرف شده
در طول برابر افزایش مییابد که نتيجه آن آزادسازی
سریدتر انر ی و گرادیان دمای باالتر است.

و ابعاد ذرات کاتاليست مختل ،را نشان میدهد .نكته
مهمی که در رابطه با این نمودارها وجود دارد ،شباهت آنها
با نمودارهای فشار در انتهای محفظه تجزیه میباشد.
همانطور که مشاهده میشود ،افت نيروی پيشران با افزایش
طول محفظه تجزیه رابطه خطی دارد .همچنين ،مشاهده
میشود که نيروی پيشران حاصل از محفظه تجزیه متشكل
از ذرات با قطر بزرگتر ،بيشتر است .عالوه براین ،مشاهده
میشود که با افزایش طول محفظه تجزیه ،اختالف بين
نيروی پيشران مربوط به بسترهای کاتاليستی مختل،
افزایش مییابد .بنابراین ،رفتار نيروی پيشران بيشتر از اینكه
متاثر از دمای انتهای محفظه تجزیه باشد ،از فشار آن تاثير
میپذیرد.
تشابه قابل توجهی که بين نمودارهای فشار و نيروی
پيشران مشاهده میشود را میتوان بر مبنای رابطه شناخته
شده ( )52توجيه کرد.
()52

]

)

(

[

)

(

√
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همانطور که مشاهده میشود تغييرات نسبت ظرفيت
گرمایی با تغيير در طول و اندازه ذرات کاتاليست ناچيز بوده
و تقریبا بهصورت خطی میباشد .بنابراین ،میتوان انتظار
داشت که تغييرات نيروی پيشران کامال متاثر از فشار انتهای
بستر کاتاليستی باشد .در این صورت ،با توجه به رابطه
خطی بين نيروی پيشران و فشار ،شباهت رفتار دو نمودار
قابل توجيه میباشد.

شکل ( :)9تغييرات نيروی پيشران.
که در آن،

مساحت گلوگاه و

فشار محفظه تخليه

نازل یا همان فشار انتهای بستر کاتاليستی است .همچنين،

برای رسيدن به یك ارزیابی دقيقتر از تاثير پارامترهای
مطالعه شده در این تحقيق (طول محفظه تجزیه و اندازه
ذرات تشكيلدهنده بستر کاتاليستی) روی عملكرد رانشگر،
ضربه ویژه به عنوان فاکتور مشخص کننده بازده پيشرانش
بررسی میشود .رابطه ( )53کميت شناخته شده ضربه ویژه
را معرفی میکند .همانطورکه مشاهده میشود ،این کميت
نيروی پيشران را در ازای مصرف سوخت ،اندازهگيری
میکند.

نسبت ظرفيت گرمایی ویژه است .همانطور که مشاهده
̇

میشود ،رابطه نيروی پيشران با فشار تقریبا خطی است ،این

()53

موضوع با نتایج نمودار شكلهای  6و  9مطابقت دارد .رابطه

که در آن ̇ ،دبی جرمی سوخت میباشد .نمودارهای
تغييرات ضربه ویژه با طول محفظه تجزیه و قطر ذرات

حرارتی گاز نيز رابطه دارد .ظرفيت حرارتی گاز نيز عالوه بر

تشكيلدهنده بستر کاتاليستی در شكل  11نمایش داده شده

دما ،به ترکيب شيميایی آن وابسته است .بنابراین،

است .همانطور که مشاهده میشود ،طول بهينه محفظه
تجزیه با کاهش قطر ذرات آن ،کاهش مییابد .این موضوع
نشان میدهد که در صورت استفاده از ذرات کاتاليست
کوچكتر ،طول رانشگر و به تبد آن وزن مجموعه کاهش
مییابد.

( )52همچنين نشان میدهد که نيروی پيشران با ظرفيت

نمودارهای ظرفيت حرارتی برای محفظه تجزیه با طول و
ابعاد ذرات کاتاليستی مختل ،در نمودارهای شكل  7نمایش
داده شده است.

شکل ( :)7تغييرات ظرفيت گرمایی ویژه در انتهای محفظه

شکل ( :)11تغييرات ضربه ویژه با طول محفظه تجزیه و

تجزیه.

قطر ذرات تشكيلدهنده بستر کاتاليستی.
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همچنين ،مشاهده میشود که بيشينه ضربه ویژه برای
کاتاليست متشكل از ذرات کوچكتر بيشتر از کاتاليست
تشكيل شده از ذرات بزرگتر است .بنابراین ،استفاده از
ذرات کوچكتر نه تنها باعث کوچكتر و در نتيجه سبكتر
شدن رانشگر میشود ،بلكه ضربه ویژه بزرگتری را نتيجه
میدهد .برای نمونه ،اگر یك رانشگر با نيروی پيشران ()N
 12مد نظر باشد؛ براساس نمودارهای شكل  9برای بستر با
قطر ذرات  ،1 mmطول محفظه تجزیه تقریبا  ،2/3 cmبرای
بستر با قطر ذرات  ،1/3 mmطول محفظه تجزیه معادل
 3/73 cmو برای بستر با قطر ذرات  ،2 mmطول محفظه
تجزیه معادل  3 cmمحاسبه میشود .این در حالی است که
ضربه ویژه متناظر با طولهای فو  ،بر مبنای نمودارهای

شکل ( :)11تغييرات دبی جرمی با طول محفظه تجزیه و

شكل  11برای بستر با قطر ذرات  ،1 mmمعادل ،222 s

ابعاد ذرات بستر کاتاليست.

برای بستر با قطر  ،1/3 mmدر حدود  218 sو برای بستر
با قطر ذرات  ،2 mmمعادل  216 sاست.

در انتها نيز نمودارهای بارگذاری بستر به عنوان یك
فاکتور مهم در طراحی رانشگرهای تك پيشرانه کاتاليستی

نكته دیگری که با توجه در نمودارهای شكل  11میتوان

در شكل  11نمایش داده شده است .رابطه  55معرف کميت

به آن اشاره کرد ،شباهت چشمگير روند تغييرات ضربه ویژه
با دمای انتهای محفظه تجزیه است که در شكل  11نمایش
داده شده است .این موضوع نشان میدهد که برای رسيدن
به ضربه ویژه بيشتر باید دمای محفظه تجزیه را افزایش داد
که البته قابل انتظار بود .بنابراین ،میتوان نتيجه گرفت که
نيروی پيشران ،تحت تاثير فشار انتهای بستر کاتاليست و
ضربه ویژه تحت تاثير دمای این مقطد میباشند.

بارگذاری بستر میباشد.
̇

()55

معرف مساحت مقطد محفظه تجزیه
که در آن،
است .با توجه به رابطه فو طبيعی است که منحنیهای
بارگذاری بستر ،رفتاری مشابه با دبی جرمی داشته باشند.

شكل  11نمودارهای تغيير دبی جرمی با طول محفظه
تجزیه و ابعاد بستر کاتاليستی را نشان میدهد .با توجه به
معادله  53میتوان گفت که عامل تغيير روند نمودارهای
نيروی پيشران از فرم تقریبا خطی شكل  9به نمودارهای
ضربه ویژه با فرم کامال غير خطی شكل  11باید دبی جرمی
باشد .همانطور که مشاهده میشود ،دبی جرمی با افزایش
طول بستر کاهش مییابد .نر این کاهش نيز با افزایش
طول بستر کاتاليستی کم میشود .همچنين ،مشاهده
میشود که با افزایش قطر ذرات تشكيلدهنده بستر ،دبی
جرمی رانشگر در ازای فشار ورودی ثابت افزایش مییابد.
بنابراین ،با کاهش اندازه ذرات کاتاليست میتوان انتظار
داشت که مصرف سوخت رانشگر کاهش یابد.

شکل ( :)11تغييرات بارگذاری بستر با طول محفظه تجزیه
و ابعاد ذرات بستر کاتاليست.
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 نتیجهگیری-9
 دما و گونههای شيميایی داخل،در این مقاله ميدان جریان
بستر کاتاليستی یك رانشگر تك پيشرانه هيدرازینی
 یك کد عددی، برای این کار.بهصورت عددی تحليل شد
یك بعدی با در نظر گرفتن انتقال حرارت به دیوارههای
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شيميایی بين ذرات جامد و گاز داخل محفظه توسعه داده
 یك کد صفربعدی، برای رسيدن به یك تحليل دقيقتر.شد
 برنامه.برای تحليل جریان داخل نازل نيز توسعه داده شد
 امكان مطالعه اثر پارامترهای مربوط به،کامپيوتری حاصل
، تخلخل بستر و ذرات،بستر کاتاليستی نظير ابعاد ذرات
 فشار و دمای ورودی محفظه و،دمای دیواره محفظه
مشخصات هندسی محفظه مانند طول و قطر آن روی
 دبی،پارامترهای عملكردی رانشگر نظير نيروی پيشران
 میتواند، بنابراین.جرمی و ضربه ویژه را فراهم میسازد
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تشكيلدهنده بستر روی عملكرد یك رانشگر با مشخصات
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، عالوه براین.مشخصی از نيروی پيشران کاهش مییابد
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