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چکیده
 پیچیدگی یک فضای طراحی به تعداد متغیرهای. الزم است فضای طراحی وسیعی مورد بررسی قرار گیرد،در طراحی آیرودینامیک موشک
 اندازه و شکل هر بالکها و مقطع، تعداد بالکها برای هر ردیف، تعداد ردیف بالکها، طول بدنه، دماغه، قطر موشک.ورودی بستگی دارد
،) در این تحقیق مشخصههای آیرودینامیکی نیروی درگ (بسا.عرضی آنها میتواند بهعنوان نمونههایی برای متغیرهای طراحی ارائه شود
 نسبت نیروی لیفت به درگ و همچنین نیروی فشاری در اعداد ماخ و زاویه حمله مختلف، مانورپذیری، گشتاور چرخشی،)نیروی لیفت (برآ
 با توجه به نتایج بهدستآمده دیده شد که ضرایب آیرودینامیکی با افزودن بالک در جلوی موشک افزایش یافته.مورد بررسی قرار گرفته است
 همچنین مشاهده میشود که پایداری موشک در حالت نزدیک بودن بالک به انتهای موشک بهبود مییابد ولی نسبت نیروی لیفت به.است
 نیروی عمودی و نیز، همچنین مشخص شد که با افزایش طول و ارتفاع بالک نیروی لیفت به نیروی درگ.درگ و مانورپذیری کاهش مییابد
 افزایش، همچنین مشاهده شد که نسبت نیروی لیفت به نیروی درگ نیز با بیشتر شدن تعداد ردیف بالک.پایداری موشک افزایش مییابد
.مییابد
 عدد ماخ، زاویه حمله، بالک، آیرودینامیک:واژههای کلیدی
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Abstract

In the aerodynamic design of missiles, it is necessary to consider a wide design space. The complexity of a design
space depends on the number of input variables. Missile diameter, nozzle, body length, the number of rows of fin,
the number of fins for each row, the size and shape of each ffin, and their cross-section can be provided as
examples of design variables. In this study, the aerodynamic characteristics of drag force , lift force, rotational
torque, maneuverability, lift-drag force ratio as well as compressive force at Mach numbers and different attack
angles were investigated. The results showed that aerodynamic coefficients increased with the addition of a fin in
front of the missile. It is also observed that the stability of the missile improves when the fin is near the end of the
missile but the ratio of lift to drag and maneuverability is reduced. It was also found that by increasing the length
and height of the fin lifting force to the drag force, vertical force and the stability of missile increases. Also, it was
observed that lift-drag force ratio increases with the increase in the number of fin rows.
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مهندس دی اسددت .طراحددی پیکربندددی موشددکهددا یکددی از
جالبتدرین و شداید پیچیددهتدرین وظدایف مهنددر طدرا
وسایل پرنده است که در آن زمینههدای گونداگون علمدی را
میبایست در نظر گرفت .برای ایدن منظدور ،نیازمندد داندش
وسدددیعی در زمیندددههدددای آیرودینامیدددک ،ترمودینامیدددک،
سدینماتیک جلوبرندددههددا ،طراحدی سددازه و غیددره اسددت .در
طراحی پیکربندی موشکها ،در بسدیاری از مدوارد نیازمندد
هماهنگی و توافق بین قسمتهای مختلف است تا در نهایت
یک سال کارآمدد ارائده شدود .در ایدن بدین طراحدی بالدک
موشک و بررسی تأثیر آن بر عملکدرد آیرودیندامیکی بسدیار
مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

ضریب ثابت مدل آشفتگی k-ε
ظرفیت گرمایی ویژهJ/kg k ،
آنتالپیJ/kg ،
انرژی جنبشی آشفتگیJ ،
ضریب رسانش حرارتیK/m k ،
o
دماC ،

عالئم یونانی




نرخ اضمحالل انرژی جنبشی آشفتگیW ،
چگالیkg/m3 ،

 -1مقدمه
مطالعه بر رفتار جریان هوا در اطراف وسایل پرندده از قبیدل
موشکها و اثر جریان هوابر این اجسام در شاخهای از علدوم
به نام آیرودینامیک مدورد بررسدی قدرار مدیگیدرد .طراحدی
اشددکال آیرودینددامیکی همیشدده بددهعنددوان یکددی از مسددائل
چالش برانگیز در حوزهی مطالعات دینامیدک سدیاالت بدوده
است .دینامیک سیاالت محاسباتی از ابتدای امر نقش بسدیار
ارزنده ای را در فرآیندهای طراحی آیرودیندامیکی بدر عهدده
داشته است .ایدن در حدالی اسدت کده ایدن شداخه از علد ،
کماکان نیز به طدور وسدیع بده عندوان ابدزاری بدرای تحلیدل
پیکربندیهای آیرودینامیکی بهمنظور کدمک بده فرآیندددی
بهینددهسددازی آنهددا اسددتفاده مددیشددود .اگرچدده در گذشددته
کوشددشهددای بسددیاری در اسددتفاده از دینامیددک سددیاالت
محاسددباتی بددهعنددوان وسددیلهای بددرای طراحددی مسددتقی
انجامشده ،ولی بهجرئت میتوان گفت هیچگاه به این انددازه
که امدروزه از کاربردهدای دینامیدک سدیاالت محاسدباتی در
طراحیها بهره گرفته میشود ،استفاده نشده است .علت این
اسددتقبال قابلیددت دسترسدددی مناسددب ،ضددمن پیشددرفت
الگوریت های جدید و کارآمد طدراحی در این زمدینه هست.
در طراحی آیرودینامیک موشدک ،متغیرهدای ورودی مانندد
قطر موشک ،دماغه ،طول بدنه ،قطر سوراخ خدرو گازهدا از
بخش انتهایی ،تعداد ردیف بالکها ،تعداد بالکها بدرای هدر
ردیف ،اندازه و شدکل هدر بالدکهدا و مقطدع عرضدی آنهدا
می تواند به عنوان نمونههایی برای متغیرهدای طراحدی ارائده
شود .پارامترهای عملکرد آیرودینامیکی مانند مانور پدذیری،
اثربخشی کنترل ،ثبات استاتیک و دینامیکی ،نسبت نیدروی
برآ 8به بسا ،2اهداف اصلی بدرای بهیندهسدازی یدک طراحدی

1 Lift
2 Drag

آکگول 9و همکاران [ ]8در پژوهشی به بررسدی عدددی
پیکربندددی یددک موشددک بددا اسددتفاده از دینامیدک سدیاالت
محاسددباتی و کدددهای نیمدده تجربددی پرداختدده و ضددرایب
آیرودینامیکی را محاسدبه کردندد .در ایدن تحقیدق ضدرایب
آیرودینامیکی محاسبه شده با دادههای آزمایشی تسدتهدای
تونل باد موجود مقایسه شده است .پس از این مقایسه ،آنها
دریافتند که نتایج دینامیک سیاالت محاسدباتی در بهتدرین
شرایط با دادههای تجربی توافق دارند.
یان د  4و همکدداران [ ]2شددکل آیرودینددامیکی را بددرای
موشکهای کانارد کنترل برای بده حدداک ر رسداندن دامنده
پددرواز مددورد مطالعدده قددرار دادنددد .آنهددا بددرای تحلیددل
آیرودینامیکی موشک و به دسدت آوردن ضدرایب آن از کدد
شبیه سازی اسدتفاده کردندد .در ایدن تحلیدل تدأثیر عوامدل
مختلف بر ضرایب آیرودینامیکی ،هدایت و سیسدت کنترلدی
موشک مورد بررسی قرار گرفت.
تددانریکولو 5و ارکددان ]9[ 6در مطالعدده خددود بدده بررسددی
پیکربندی موشک پرداختند .در ایدن پدژوهش یدک مطالعده
موردی ارائه شده است کده در آن پیکربنددی خدارجی یدک
موشک در سرعت زیر صوت انجدام شدده اسدت .سده مدورد
هزینه مربوط به ثبات ،دامنده و عملکدرد و تدابع محددودیت
مرتبط با ثبات در مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است.
تونیددل ]4[ 7یدک ابددزار طراحدی پیکربندددی خددارجی را
توسعه داد که از الگوریت ژنتیک بهعنوان روش بهینهسدازی

3 Akgül
4 Yang
5 Tanrikulu
6 Ercan
7 Tunil

شبیهسازی گردابههای بزرگ جریان حول پله با استفاده از الگوریت عددی مرتبه باال

و کددد نیمدده تجربددی بددرای تحلیددل آیرودینددامیکی موشددک
استفاده میکرد .ایشان نشان داد که روش پیشدنهادی قدادر
به اندازهگیری موشکها بسته به اهداف عملکرد پرواز است.
گریوز 8و فورنیر ]5[ 2در تحقیقی با استفاده از تونل بداد
به بررسی ویژگیهای پایداری و کنترلی یک موشک هوا-هوا
با بالکهای م ل ی کانارد و بدال ووزنقدهای در اعدداد مداخ از
 0/2تا  4/69پرداختند .نتایج حاکی از آن است که کاناردهدا
در تولید گشتاور پیچشی در اک ر محدوده زاویدهی حملده و
اعددداد مدداخ مددورد آزمددایش تأثیرگددذار اسددت و تغییدرات در
گشتاور پیچشی نسبت خطی است .کارآیی کانارد با افدزایش
زاویه حمله در عدد ماخ حدود  2/5کاهش مییابد .در اعدداد
ماخ باالتر از  2/5در زاویدههدای حملده متوسدط تدا شددید،
اثربخشی کانارد کاهش مییابد .شبیهسازیهای شروع پدرواز
تأثیر کمی بر ویژگیهای باالبری و پیچشی مدیگذارندد ،امدا
باعث افزایش نیروی بسا میشوند و ایدن افدزایش در نیدروی
بسا باعث می شود گشتاور چرخشی افزایش میدهد و باعدث
ایجاد شکل هندسی نامتقارن میشوند.
یین 9و همکاران [ ]6در پژوهشی از یدک روش عدددی
بددرای مطالعدده ی دک بددال سددهبعدددی بددرای بهبددود عملکددرد
آیرودینامیکی آن ارائه دادند .آنها برای حدل عدددی خدود از
نرم افزار تجاری فلوئنت بهره بردندد .عملکدرد آیرودیندامیکی
بالهای بهینهشده بهطور قابل توجهی بهبود یافته است؛ کده
نشان میدهد که این روش میتواند در موارد دیگر گسترش
یافته و مورد استفاده قرار گیرد.
یددو 4و همکدداران [ ]7بددهمنظددور محاسددبه مشخصدده
آیرودینامیکی موشک هوا به هدوا در اعدداد مداخ مختلدف و
زوایای مختلف حمله ،با استفاده از نرمافزار فلوئنت ،معادالت
ناویر -استوکس را به صورت سه بعدی و آشفته حدل کردندد.
آنها ضریب گشتاور خمشی ،ضریب بدرآ و ضدریب بسدا را در
اعداد ماخ مختلف و زوایای حمله به دست آودندد .همچندین
آنان توزیع فشار ،دما و سرعت جریان هدوا را نیدز بده دسدت
آوردند .نتایج نشان داد که میتواند نتایج محاسدبات عدددی
برای طراحی شکل موشک ارائه کرد.
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روش ترکیبی مورد تحقیق قرار داد .دم از هشت بالک با یک
بخش گوه تشکیل شده است .تجزیه و تحلیدل حاضدر بدرای
بررسی اثر شکل هندسی سطح مقطع بالک بدر روی نیدروی
وارد بر بالک برای تمام اعداد ماخ صورت گرفته است .نتدایج
با دادههای تجربی در اعداد ماخ در بین  0/6و  9/6ارزیابی و
مقایسه شده است.
طراحی آیرودینامیکی موشک کده مربدوط بده نیروهدای
وارده بر سطح خارجی میشود ،یکی از بخشهای اساسی در
طراحی موشک ها است .مشخصههدای عملکدردی اصدلی در
طراح دی آیرودینددامیکی موشددکهددا شددامل نسددبت نی دروی
باالبرنده به بسا ،پایداری استاتیکی و دینامیکی ،مانورپدذیری
و اثربخشی کنترل است .یکی از گامهای مهد فداز طراحدی
موشک ،طراحی بالکهای آن است .یکی از اهداف اصدلی در
طراحی موشک افزایش برد موشدک اسدت .ازجملده عوامدل
تأثیرگذار بر برد نهایی موشک ،میدزان پسدای وارده بدر آن و
میزان نیروی جلوبرندده آن اسدت .در یدک موشدک معمدوال
گردابهای ناشی از جریان اطراف بالکهدا موجدب تضدعیف
عملکرد و افزایش نیروی بسا میشود؛ بنابراین مشخصههدای
هندسدی تددأثیر بسدزایی در پارامترهددای عملکدردی موشددک
خواهددد داشددت .ازایددنرو هدددف ای دن پددروژه بررس دی تددأثیر
سدداختمان هندسددی و چیدددمان بالددکهددا روی نیروهددای
آیرودینامیکی موشک در شرایط مختلف کاری است .شرایط
کاری که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت شامل عددد
ماخ ،زاویه حمله ،موقعیت بالک ،تعداد بالک و شکل هندسی
است.

 -2هندسه موشک و فضای محاسباتی
هندسه موشک در شکل  1نشان داده شده است .طول کلدی
موشک برابدر  3/8متدر  ،قطدر  0/68متدر و جلدوی موشدک
به صورت مخروطی با طول  8/3متر میباشدد .همده مقداطع
بالکها بهصورت ایرفویلهایی بدا ندوت تیدز در نظدر گرفتده
شدهاند.

سددیگال ]8[ 5در تحقیددق ویژگددیهددای آیرودینددامیکی
موشک دم کنترل را با استفاده از کدد نیمده تجربدی و یدک
1 Graves
2 Fournier
3 Yin
4 Yue
5 Sigal

شكل ( :)1نمای شماتیک موشک
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برای مشبندی هندسه موردنظر ،از ندرم افدزار گمبیدت
استفاده شدده اسدت .بدا توجده بده هندسده بسدیار پیچیدده
موشکها و ابعاد بزرگ آنها ،شبکهبنددی دقیدق و کارآمدد،
برای رسیدن به جدوابهدای دقیدق و همگرایدی مناسدب در
اولویت قرار دارد .با توجه به ابعاد بزرگ موشک ،دامنه مدورد
مطالعه از هر طرف  60برابر قطر موشک در نظر گرفته شده
است (شکل  .)2این دامنه بزرگ و همچنین وجود بالکهای
بهمراتب کوچکتر بر روی موشک سبب افزایش شدید تعداد
سلولهای محاسباتی گردیده است (شکل  .)3ایدن سداختار
مددنظ بددرای مددشبندددی موشددک ،خددود نیازمنددد وقددت و
پیچیدگیهای بسیاری اسدت .در هدر شدبیه سدازی عدددی،
ایجاد یک شبکهبندی با کیفیت مناسب ،اولین و مهد تدرین
قدم برای رسیدن به نتایج دقیق است .در تمام دامنه بدهجدز
در اطدراف بالددک مشددبک از مددشبندددی بددا سدداختار مددنظ
استفاده شده است.

 -3معادالت
در این پژوهش برای شدبیهسدازی عدددی و گسسدتهسدازی
معادالت حاک بر جریان سیال اطراف جسد از روش حجد
محدود و استفاده شده است .معادالت حداک بدرای تحقیدق
حاضر که جریان آن تحت شرایط سه بعد ،لز  ،تدک فداز بدا
صرفنظدر از نیروهدای حجمدی قدرار دارد ،شدامل معدادالت
پیوستگی ،مدومنت (نداویر اسدتوکس) و اندرژی اسدت و بده
ترتیب توسط روابط زیر توصیف میشوند [.]7
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در رابطه ( f )2مجموع نیروهای حجمی بدر واحدد جدرم
اسدت .همچندین در رابطده ( ،)3رابطده  h  c p Tبرقدرار
است .در روابط فوق لزجت حاصل مجمدوع لزجدت سدیال و
لزجت آشفتگی می باشد که لزجدت آشدفتگی از رابطده زیدر
محاسبه میشود.
()4

k2



t  ρC 

برای ورود جریان به دامنه حل و همچنین اطراف دامنده
حل از شرط میدان فشدار دوردسدت اسدتفاده شدده اسدت و
برای خرو جریان از شرط فشار خروجی و برای دیوارههدای
موشک و بالکها از شرط عدم لغزش و نفووناپذیری استفاده
شده است .فشار استاتیک جریان آزاد  8اتمسفر و دمدای آن
 900کلوین است .جریان هوا از رفتدار گداز ایدده آل پیدروی
می کنند .محاسبات برای اعداد ماخ و برای زاویه حملدههدای
مختلف انجام شده است.

شكل ( :)2فضای محاسباتی

 -4استقالل از شبكه و صحتسنجی نتایج

شكل ( :)3شبکهبندی هندسه موشک
1- Gambit

به منظور بررسی عدم وابستگی نتایج حل عدددی بده شدبکه
محاسباتی ،ضریب بسا برای عددد مداخ در زاویده حملده 80
درجه به عنوان پارامتر استقالل از شبکه انتخاب شده اسدت.
همان گونه که در شکل  4مشاهده مدی شدود ،بدرای مطالعده
استقالل از شبکه از چهار شبکه بندی مختلف استفاده شدده
است .با توجه به شکل برای موشک موردنظر از شدبکهای بدا

شبیهسازی گردابههای بزرگ جریان حول پله با استفاده از الگوریت عددی مرتبه باال

تعداد  2484984سلول و با ساختار منظ بدهعندوان شدبکه
مناسب انتخاب شده است .الزم به وکر است که اسدتقالل از
شبکه برای دیگر شرایط نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
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همانگونه که از شکل  6مشاهده میشود نتدایج مربدوط
به ضریب بسا با خطای 87درصد با نتایج تجربی تطابق دارد.

 -5نتایج

0.4

در این تحقیدق مشخصدههدای آیرودیندامیکی نیدروی درگ
0.35

(بسا) ،نیروی لیفت (برآ) ،مانورپذیری ،نسبت نیدروی لیفدت
به درگ و همچنین نیدروی فشداری در اعدداد مداخ و زاویده

Cd

حمله مختلف مورد بررسی قرار گرفتند.

0.3

در شددکل  0ضددرایب نیددروی لیفددت ( ،)CDنیددروی درگ
( ،)CLضریب گشتاور چرخشی تقسی بر زاویه حمله (𝛼،)Cm
2E+06

2.5E+06

3E+06

1.5E+06

0.25

1E+06

Total Cell Number

شكل ( :)4تغییرات ضریب بسا بر حسب تعداد سلول
به منظدور بررسدی صدحت نتدایج عدددی حاضدر ،نتدایج
پژوهش حاضر با نتایج آکگول و همکاران [ ]8مقایسه شدده
است .ابعاد موشک مورد بررسی آنها بهصورت شکل  5است.

ضریب نیروی عمودی ( )CNنشان داده شده است .همانطور
که از شکل  -0الف مشاهده میشود ،ضریب نیدروی لیفدت
در اعداد ماخ مختلف تغییر اندکی پیدا میکند .با این وجدود
در زاویه حمله  80تا عدد ماخ  ،8/5این ضریب ابتدا کداهش
پیدا کرده و پس از آن با ورود به منطقده فراصدوت ،افدزایش
پیدا میکند .اما در زاویه حمله  5و  0این تغییر بسیار ناچیز
است .همچنین با توجه به شکل  -0ب مشاهده میشود که
ضریب نیروی درگ در زوایای حمله  5 ،80و  0ابتدا تا عددد
ماخ  8/5افزایش مییابد و با افدزایش عددد مداخ در منطقده
فراصوت ،مقدار آن کداهش پیددا مدیکندد .در شدکل  -0ج

شكل ( :)5هندسه دو بعدی موشک تحقیق مرجع []8
(ابعاد به سانتیمتر)
به این منظور نتایج ضریب بسا و ضریب در عددد مداخ 8/75
در زاویه حمله  -5تا  90درجده مدورد بررسدی قدرار گرفتده
است.

Experiment
CFD

حاکی از پایداری موشک است .در زاویه  ،8تا عدد مداخ 8/5
و در زوایه حملده  5و  0تدا عددد مداخ  2موشدک در حالدت

10

ناپایداری مواجه میشود .مانورپذیری قابلیدت موشدک بدرای

8

تغییر سرعت و جهت در یک زمدان تعریدف مدیشدود .ایدن

6

مشخصه رابطهای مستقی بدا ضدریب نیدروی عمدودی دارد،

CD

35

30

25

20

15



10

افزایش زاویه حمله نمایش میدهد و مقادیر منفی بدرای آن

12

2

5

است .این ضریب تغییدرات گشدتاور چرخشدی را نسدبت بده

پایدار قرار دارد ولی بعد از این اعداد ماخ موشک با میزانی از

4

0

𝛼 Cmکه نشان دهنده پایداری موشک است ،نشدان دادهشدده

بنابراین برای بررسی این مشخصه ضریب نیروی عمدودی در

0

اعدا ماخ و در زوایای حمله مختلدف در شدکل  -0د نشدان

-2

داده شده است .همانگونه که مشخص است این ضدریب در

-5

شكل ( :)6مقایسه ضریب بسا حل عددی حاضر با نتایج
تجربی

اعداد ماخ مختلف تغییر اندکی پیدا میکند .با این وجدود بدا
افزایش زاویه حمله ،مانورپدیری موشک افزایش مییابد.
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در ادامه ابتدا با افزودن یک ردیف بالک ( 4عدد) کده در
زاوایای  880 ،30 ،0و  270درجه سطح موشک و در فاصله
 2/4از نوت موشک قرار داده شدند ،نتایج بررسی و با نتدایج
یک موشک بدون بالک جلویی مقایسه گردید.
در شکل  1پارامترهای مه در حالت اضافه کردن بالک
جلویی با حالت بدون بالک مقایسه شده است .همانطور که
مشاهده میشود در این حالت تمامی ضدرایب افدزایش پیددا
(الف) ضریب نیروی لیفت

کرده است .افزایش ضریب نیروی نسدبت نیدروی لیفدت بده
درگ و ضددریب نیددروی عمددودی موجددب بهبددودی عملکددرد
آیرودینامیکی موشک مدیشدود ،ولدی افدزایش 𝛼 Cmموجدب
کاهش پایداری موشدک مدیشدود .پایدداری موشدک رابطده
مستقیمی با مرکز جرم موشک دارد ،به این طریدق کده اگدر
مرکز جرم موشک به سمت جلوی موشک نزدیکتدر گدردد
پایداری موشک کاهش مییابد .بده همدین دلیدل بدا اضدافه
کددردن بالددک در جلددوی موشددک پایددداری آن کدداهش پیدددا

(ب) ضریب نیروی درگ

میکند .علیرغ اینکه افزایش ضدریب نیدروی درگ نکتده
منفی در طراحی موشک است ولی با توجه به شکل  -1الف
مشاهده میشود که نسبت نیروی لیفت بده نیدروی درگ بدا
اضافه کردن بالک جلوی موشک افدزایش مدییابدد کده ایدن
پارامتر مشخص میکند که بهطور کلی اضدافه کدردن بالدک
موشک جلوی موشک به منظور افدزایش بدرد موشدک مدثثر
است.

( ) نسبت ضریب گشتاور چرخشی به زاویه حمله

(الف) ضریب نیروی لیفت به نیروی درگ
(د) ضریب نیروی عمودی
شكل ( :)0پارامترهای آیرودینامیکی موشک در حالت
بدون بالک جلویی
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(ب) نسبت ضریب گشتاور چرخشی به زاویه حمله
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جانماییها موجب بهبود نیروی لیفت و مانورپذیری میشود.
ولی همانگونه که در بخشهدای قبلدی اشداره شدد ،اضدافه
کردن بالک موجب کاهش پایدداری و افدزایش نیدروی درگ
میشود .با توجه به نتایج بهدستآمده مشاهده میشود که با
نزدیک کردن بالک به انتهای موشک (افزایش فاصله با ندوت
موشک) بهدلیل اینکه مرکز ثقل موشدک بده عقدب موشدک
نزدیکتر میشود ،پایداری موشک بهبود مییابدد و در عددد
ماخ  9در فاصله  4/3متر 6 ،و  7برابر و یدا بیشدتر از حالدت
بدون بالک است .ولی وکر این نکتده ضدروری اسدت بدا دور
شدن بالک از نوت موشک نسبت نیدروی لیفدت بده درگ و
مانورپذیری کاهش مییابد ولی همچنان این مقادیر از حالت
بدون بالک بیشتر خواهد بود.

( ) ضریب نیروی عمودی
شكل ( :)1پارامترهای آیرودینامیکی موشک
گردابههای تشکیلشده در اطراف موشدک تدأثیر خیلدی
زیادی بدر روی خصوصدیات آیرودیندامیکی مدیگدذارد ،لدذا
بررسی دقیق آن ها در اطدراف موشدک از ضدروریات اسدت.
به عنوان نمونه ،گردابههای ایجادشده در اطدراف موشدک در
شکل  3در اعداد ماخ مختلف و زاویه حملده  80نشدان داده
شده است .همانگونه که در شکل مشخص اسدت در پشدت
بالک جلوی موشک و نیز انتهای موشک بده علدت جددایش
جریان گرداب تشکیل میشود .البته گردابه پشت موشک در
قیار با گردابههدای ایجادشدده در نزدیکدی سدطح موشدک
بسیار حجی تر است .همچنین مشاهده میشود ،بدا افدزایش
عدد ماه گردابه بزرگتری ایجاد میشود و جریدان بیشدتری
دچار این پدیده میشود .تدأثیر جانمدایی مختلدف بالدک بدر
روی موشک مورد بررسی قرار گرفته اسدت .فاصدله بالدک از
نددوت موشددک برابددر  5/3 ،4/3 ،4/4 ،9/3 ،9/4 ،2/3 ،2/4و

(الف) ماخ 0/5

(ب) ماخ 8/5

 6/3متددر در نظددر گرفتدده شددده اسددت .جدددول  1ضددرایب
آیرودینامیکی را برای جانماییهای مختلف را در عددد مداخ
 0/5و زاویه حمله  80نمایش می دهدد .همدانگونده کده در
جدددول  1مشدداهده مددیشددود اسددتفاده از بالددک در تمددام

( ) ماخ 9
شكل ( :)0گردابههای ایجادشده در اطراف موشک در زاویه
حمله  80درجه
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جدول ( :)1مقایسه مقادیر پارامترهای آیرودینامیکی در
فواصل مختلف جانمایی بالک.
فاصله
بدون
بالک

CD

CL

CN

𝛼CM

CL/CD

8/78

0/685

8/86

-0/488

2983

9/802 -0/262 2/876 0/674 2/038 2/4m

(الف) ضریب نیروی لیفت به نیروی درگ

9/083 -0/283 2/867 0/674 2/088 2/3m
2/848 0/663 2/056 9/3m

-0/94

9/078

9/046 -0/988 2/809 0/669 2/088 4/3m
9/009 -0/425 2/042 0/652 8/358 5/3m
8/895 6/3m

0/69

(ب) ضریب نیروی عمودی

2/388 -0/956 8/387

همچنددین یکددی دیگددر از مشخصددههددای هندسددی قابددل
بررسی ارتفاع و طول بالک موشک است .در این راستا ارتفاع
بالددک از 0/2متددر تددا  0/26متددر تغییددر مددییابددد .سددایر
مشخصههای هندسی بالک از قبیل طول و فاصدله از ندوت
موشک بهمنظور درت بهتر تأثیر ارتفاع بالک ثابت نگهداشته

( ) نسبت ضریب گشتاور چرخشی به زاویه حمله

شدهاند .نتایج در عدد ماخ  9که جریان فراصوتی اسدت و در

شكل ( :)19بررسی مشخصههای آیرودینامیکی برای ارتفاع

زاویه حمله  80ارائه شده است .همانگونه که در شدکل 19

بالک مختلف

دیده میشود برخی از مشخصههای مه آیرودینامیکی در 4

همچنین تأثیر طول بخشی از بالک کده بدر روی سدطح
موشک واقع شده است بر پارامترهای مختلف مدورد بررسدی
قرار داده شده است .همانگونده کده در شدکل  88مشداهده
مددیشددود بددا افددزایش طددول بالددک ،تمددامی مشخصددههددا
آیرودینامیکی افزایش مدییابدد .بدا دقدت بیشدتر بده شدکل
 -88الف دیده میشود کده درصدد افدزایش ضدریب نیدروی
درگ نسبت به درصد افزایش ضدریب نیدروی لیفدت بسدیار
کوچکتر است .همین موضدوع باعدث مدیشدود کده نسدبت
نیروی لیفت به نیروی درگ روند صعودی بدا افدزایش طدول
بالک داشته باشد .وکر این نکتده ضدروری اسدت کده شدیب
افزایش نسبت نیروی لیفت به نیروی درگ در حال کداهش
است و با توجه به اینکه نسبت ضریب نیدروی چرخشدی بده
زاویه حمله نیز با افزایش طول بالک افزایش مییابد (شدکل
 ،) -88در نتیجه افزایش طول بیش از حد بالدک منطقدی
بهنظر نمیرسد.

ارتفاع مختلف نشدان داده شدده اسدت .بدا توجده بده شدکل
 -19الف مشاهده میشود ،نسبت نیدروی لیفدت بده نیدروی
درگ با افزایش ارتفاع افدزایش مدییابدد .همچندین نیدروی
عمودی با افزایش ارتفاع بالدک افدزایش مدییابدد و موجدب
بهبود مانورپذیری موشک میشود (شکل -19ب) .همچندین
با توجه به شکل -19ج دیدده مدیشدود کده نسدبت ضدریب
نیروی چرخشی به زاویه حمله نیز با افزایش ارتفاع ،افدزایش
مییابد که نکته م بتی نیست .علیرغ این موضوع بدا دقدت
بیشتر به نمودارهای وکرشده نشدان خواهدد داد کده درصدد
افزایش نسبت نیروی لیفت به نیروی درگ حددودا دو برابدر
درصد افزایش نسبت ضریب نیروی چرخشی به زاویه حملده
است.
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شكل ( :)12مشخصات هندسی بالکهای مورد مطالعه
(الف) ضریب نیروی لیفت به نیروی درگ

در شکل  13مشخصدههدای آیرودیندامیکی بدرای چهدار
هندسه مختلف در عدد ماخ  9و زاویه حمله  80ارائده شدده
است .با توجه به شکل-13الف هندسه شدماره  8و هندسده
شماره  9دارای بیشترین نیروی لیفت هستند .با ایدن وجدود
با توجه بده اینکده ضدریب نیدروی درگ هندسده شدماره 9
پددایینتددر از ضددریب درگ هندسدده شددمار  8اسددت (شددکل
 -13ب) ،مشدداهده مددیشددود کدده هندسدده شددماره  9دارای

(ب) ضریب نیروی عمودی

بهترین عملکرد در نسبت ضریب لیفت به ضریب درگ است
(شکل  -13ه) .علت این امر اینسدت کده بدهدلیدل داشدتن
سددطح شددیبدار در پدداییندسددت جریددان در ایددن هندسدده،
جدایش جریان دیرتر رخ داده و موجب کاهش نیدروی درگ
میشود .ولی در هندسه شدماره  4بدهدلیدل ایجداد مدانع در
جهت جریان و گیر افتادن جریان و نیز ایجاد گردابه شددید
در پشت بالک ،هد دارای نیدروی درگ بداالتر اسدت و هد
نیروی لیفت پایینتری تولید میکند .هندسه شماره  2نیز تا

( ) نسبت ضریب گشتاور چرخشی به زاویه حمله

حدودی مشابه هندسه شماره  4اسدت ،بدا ایدن تفداوت کده

شكل ( :)11بررسی مشخصههای آیرودینامیکی برای طول

شدت ایجاد نیدروی درگ و افدت نیدروی لیفدت بده نسدبت

بالک مختلف

پایینتر از هندسه شماره  4اسدت .در زمینده ایجداد نیدروی
عمودی که در شکل  -13د نشان داده شده است ،مشداهده

در ادامه نوع هندسه بالک نیز مورد بررسی قدرار گرفدت.
در این مورد چهار شکل هندسی شامل سده ندوع ووزنقدهای
(ساده ،ووزنقهای با لبده حملده بده سدمت عقدب برگشدته و
همچنین هندسه ووزنقهای با لبه به سمت جلدو برگشدته) و
نیز یک هندسده مسدتطیلی بدا هد مقایسده شددند .شدکل

 -13ج دریافت میشود که هندسه شماره  2دارای پایداری

هندسی این اشکال با مشخصات آن در شکل  12نشدان داده

بیشتری نسبت به سایر هندسهها میباشد .نتیجه دیگری که

شده است .ابعاد این اشکال طوری انتخاب شدهاند کده دارای
مساحت یکسانی باشند تا بتدوان مقایسده بهتدری بدین آنهدا
صورت داد.

از این شکل دریافت میشود این است که هندسه شدماره 4

میشود که هندسده  8و  9عملکدرد بهتدری دارندد ،بدا ایدن
تفاوت که هندسه شماره  8تا حددودی مانورپدذیری بهتدری
نسبت به هندسه شماره  9دارد .همچنین با مشداهده شدکل

در این زمینه نیدز دارای بددترین عملکدرد نسدبت بده سدایر
هندسهها دارد.
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یکی از پارامترهای تاثیرگذار بر نیروهدای آیرودیندامیکی
وارد بر موشک تعداد بالک و تعداد ردیفهای قرارگیری ایدن
بالکها بر روی سطح موشک است .بدهمنظدور بررسدی ایدن
موضوع ،در این بخش تأثیر سه نوع آرایش بالک کده شدامل
 9 ،2و  4ردیف بالدک چهارتدایی بررسدی و بدا آرایدش یدک
(الف) ضریب نیروی لیفت

ردیفه این بالکها مقایسه شده است .در ابتدا بدرای مقایسده
تعداد ردیف بالک فاصله بالکها از یکدیگر برابر  0/5متدر در
هددر سدده حالددت در نظددر گرفتدده شددده اسددت .در شددکل 14
مشخصههای آیرودینامیکی موشک به ترتیب برای عدد مداخ
 9در حالتهای  9 ،2 ،8و  4ردیف بالک نمدایش داده شدده
است .همانگونه که مشاهده میشود با افزایش تعداد ردیدف
ضریب نیروی لیفت و همچنین ضریب نیروی درگ افدزایش

(ب) ضریب نیروی درگ

پیدا میکند ،اما بهدلیل اینکه شدت افزایش ضدریب نیدروی
لیفت بیشتر است نسبت ضدریب نیدروی لیفدت بده ضدریب
نیروی درگ نیز با بیشتر شدن تعداد ردیدف بالدک ،افدزایش
مییابد .وکر این نکته ضروری است که شدیب افدزایش ایدن
نسبت با بیشتر شدن تعداد ردیف بالک رو به کاهش اسدت،
بنابراین استفاده از ردیفهای بیشتر با توجه به اینکه موجب
کاهش در پایداری موشک میشود ،نمیتواندد در یدک دیدد

( ) نسبت ضریب گشتاور چرخشی به زاویه حمله

(د) ضریب نیروی عمودی

کلی لزوما موجب بهبود طراحی آیرودینامیکی موشک باشد.

(الف) ضریب نیروی لیفت به نیروی درگ

(ه) ضریب نیروی لیفت به نیروی درگ
شكل ( :)13بررسی مشخصههای آیرودینامیکی برای
هندسه بالک مختلف

(ب) ضریب نیروی عمودی

شبیهسازی گردابههای بزرگ جریان حول پله با استفاده از الگوریت عددی مرتبه باال

( ) نسبت ضریب گشتاور چرخشی به زاویه حمله
شكل ( :)14بررسی مشخصههای آیرودینامیکی برای تعداد
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ردیفهای بالک نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شدد
که با افزایش تعداد ردیف ضریب نیدروی لیفدت و همچندین
ضریب نیروی درگ افزایش پیدا میکند ،اما بهدلیل ایدنکده
شدت افزایش ضریب نیروی لیفت بیشتر است نسبت ضریب
نیروی لیفت به ضریب نیروی درگ نیز با بیشتر شدن تعداد
ردیف بالک ،افزایش مییابد.
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