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چکیده
 سرعت فرود مطلوب، برای این کار.استفاده از چتر برای بارریزی در مناطق صعبالعبور در صنایع نظامی و غیر نظامی بسیار حائز اهمیت است
 استفاده از یک چتر پایدارساز کوچک در،  یک از ساختارهای پر کاربرد.و پایداری مناسب مجموعه چتر و بار از اهمیت باالیی برخوردار است
 در تحقیق حاضر اثرات فاصله. تحقیقات اندکی روی عملکرد آن صورت پذیرفته است، با وجود پرکاربرد بودن این ترکیب.کنار چتر اصلی است
 ابتدا، در این راستا.بار از مجموعه چترها بهعنوان یک پارامتر پر اهمیت در طراحی سامانه بازیابی در سه بعد و بهصورت عددی بررسی میشود
 در ادامه اثرات فاصله محموله از چترها برای یک طرح.ابعاد چتر اصلی بر مبنای شرایط وزنی و سرعت فرود محموله مشخص میشود
 بین محموله و مجموعه چترها، برابر قطر چتر اصلی8  و6 ،4 ،2 ،1  پنج فاصله.پیشنهادی چتر اصلی و پایدارساز مورد مطالعه قرار میگیرد
.بررسی و مقادیر ضرایب پسا و نیروهای جانبی برای چتر اصلی و پایدارساز گزارش میشوند
 شبیهسازی عددی، فاصله چتر از محموله، چتر پایدارساز، چترهای بارریزی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Cargo parachutes are commonly used to deliver heavy instruments to areas with difficult access. Perceived,
good stability and low descent rate are two essential parameters for a recovery system. According to the above
factors, one of the popular cargo chute configurations is a combination of a large chute as the main chute and
a smaller one as a stabilizer chute. Since there is few scientific research that has studied on aerodynamic
characteristics of this cargo chute configuration, a three-dimensional numerical simulation was performed
here to investigate this kind of parachute system. To this end, main chute dimensions were computed based on
mission definition (weight and descent rate). In the following, the effects of cargo distance from parachutes
are studied for an optimal design of the main and stabilizing parachute. At five intervals of 1, 2, 4, 6, and 8
times the diameter of the main parachute, between the cargo and the main parachute distance, the values of
drag coefficients and lateral forces for the main and stabilizing parachute are reported.
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 -1مقدمه
بررسیهای آیرودینامیکی به منظوور طراحوی یوک مجموعوه
چتر بارریزی و یا بهینه سوازی یوک نمونوه موجوود ،معمووالا
بوووهوسو ویله یکو وی از روشهوووای تجربو وی ،تئووووری و یو وا
شبیهسازیهای عددی و یا ترکیبی از آنها انجام میگیرد .از

مزایای ترکیب شبیهسازی عددی و توسعه روابط تئووری بوه
کمک کدهای کامپیوتری ،میتوان به کاهش هزینوه و زموان
چرخه طراحی و سواخت ،امکوان تحلیور طورحهوای مشوابه
متعدد پس از ایجاد مدل اولیه و بهبوود طراحوی محصووالت
اشاره کرد .با استفاده از روشهوای عوددی مویتووان تعوداد
آزمایشهای تونر باد را کاهش داد .همچنین ،در مواردی که
بهدلیر تأمین سالمت و ایمنی امکان انجام آزموایش نیسوت،
شووبیهسووازی عووددی بووهخوووبی جوابگووو اسووت .امووروزه
شبیهسازیهوای مختلفوی در عرصوههوای مختلوف علموی و
تحقیقوواتی انجووام م ویگی ورد کووه جووایگزین مناسووبی بوورای
تستهای واقعی و هزینهبر شده است .مهمترین پارامترهوایی
که در طراحی مجموعه چتر بارریزی باید درنظر گرفته شود،
میتوان به مواردی چون قابلیت اطمینوان ،پایوداری ،نیوروی
پسای باال ،نحوه گشایش ،ضربه پایین هنگام گشایش چترها،
حجم و وزن پایین ،انطباقپوذیری بوا محویط و غیوره اشواره
نمود .نحوه گشایش چتر ،جانمایی مناسب ،بررسی و تحلیور
مقاومت مواد تشکیر دهنده چترهوا هنگوامیکوه در معور
حرارت ،خستگی ،سایش و رطوبوت قورار مویگیرنود ،مووارد
مهمی هستند که در طراحی چترها بایستی مورد توجه قورار
گیرند [ .]1در آزمایشهای پروازی ،تمامی پارامترهای موورد
نیاز ،مانند توزیع فشار کانوپی قابر دسترسوی نیسوت .روش
دیگر جهت تخموین ضورایب آیرودینوامیکی چترهوا ،انجوام
شبیهسازی عددی است که توسوعه و افوزایش دقوت آن ،در
جهت کاهش هزینه زمانی آزموایشهوا دارای توأثیرات فابور
توجهی است .در شبیهسوازیهوای عوددی چترهوا ،در نظور
گرفتن دقیق شرایط برهمکنش سازه -سیال در فرآیند پرباد
شدن چتر ،دارای پیچیدگی بسیاری است که در این زمینوه،
تحقیقات متعددی انجام گرفته است [ .]2ازجمله مزیتهای
وجود چترهای بارریزی ،میتوان به بیسروصدا عمور کوردن
آن ،کاهش مشکالت مربوط به فرود در مناطق ناهموار و باند
فرود کوتاه اشاره کرد .لذا با توجه به اهمیت موضوع ،باید بوا
روشهای بنیادی طراحی چترها و مزیتهوا و معایوب انوواع
چترها آشنا شد  .اولوین چترهوای موورد اسوتفاده چترهوای
ترمزی ریبونی بودند .چترهای ترمزی در باندهای مرطوب یا
یخی و برای فرودهای اضطراری با سرعت باال موثثر هسوتند.
چتر ترمزی که در ابتدا قرار بود از آن بهعنووان یوک وسویله
اضطراری استفاده شود ،اکنون برای صرفهجویی در تایرهوا و
ترمزهای هواپیماها مورد استقاده قرار میگیرد.

تجزیه و تحلیر آیرودینامیکی سیستمهای کاهش سرعت محموله به کمک چترها با استفاده از شبیهسازی سه بعدی

در پژوهشی اوربیتر و همکاران بیان کردند که با شروع
پرواز فضاپیماهای شاتر با پرواز  STS-49در سال 1992
میالدی ،چتر ترمزی به زیرسامانه کاهش سرعت
فضاپیماهای شاتر اضافه شد .اضافه شدن این زیرسامانه به
یک وسیله نقلیه فضایی نیازمند یک مجموعه جداگانه از
تحلیرهای آیرودینامیکی و
آزمایشها ،تجزیه و
آزمایشهای مرتبط با عملکرد سامانه بود .در این پژوهش
که حاصر تالش سه صنعت هوانوردی و فضایی بزرگ ایاالت
متحده آمریکا بود ،با آزمایش تونر باد میزان نیروی وارد به
فضاپیما بررسی و یک رابطه تجربی برای محاسبه آن
استخراج شد [.]3

3

آنها بر روی زمین را بررسوی کورده اسوت .در ایون مطالعوه
الزامات عملکردی و ویژگیهای هر مأموریت مورد بحث قورار
گرفته است .اولین اسوتفاده از سوامانههوای کواهش سورعت
محموله بارریزی در سال  1964میالدی توسط ارتش آمریکا
و شرکت کوارتمستر 2انجام شود .در سوامانه موورد نظور کوه
اصطالحاا آن را  3LAPESمینامنود ،بودون نیواز بوه نیوروی
انسانی زیاد و هزینه اضافی ،ابزار و تجهیزات مورد نیاز از یک
ارتفاع پایین به محر مورد نظر ارسال مویشود .از ایون روش
برای انجام امور پشتیبانی در منطقه کوه سن بوه علوت افوت
فشار هوا و نامساعد بوودن محویط جارافیوایی بورای ارسوال
تجهیزات در جنگ ویتنام استفاده شود .سوامانه بازیوابی بوه

در حال حاضر بیشتر تحقیقوات در حووزه فنواوریهوای

شیوه  LAPESشاید برای بازیابی محمولههای سنگین مفیود

تحویر هوایی در استفاده از چترهایی است که دارای تخلخر

باشد ولی ممکن است بوه خواطر انجوام عملیوات در ارتفواع

بیشتری نسبت به چترهای یکپارچه هستند .علت این امر در

پایین برای خود هواپیما و سرنشینان آن خطر آفورین شوود.

آن است که این چترها به واسوطه تخلخور موجوود بور روی

برای کاهش خطرات حاصر از سامانه  LAPESبورای ارسوال

کانوپی عالوه بر پایوداری بیشوتر ،دارای نیوروی بازشووندگی

تجهیزات و ادوات نظامی از ارسوال هووایی اسوتفاده شود .در

کمتری نسبت به چترهای دیگر هستند و در نتیجوه شوتاب

ایون روش در ارتفواع بواالتر از  1کیلوومتر از سوطح دریوا بوا

بازشوووندگی کمتووری بووه محمولووه وارد م ویکننوود .تیلووور و

استفاده از یک چتر ترمزی محموله از هواپیمای بواربری بوه

همکووارانش در پژوهش وی سووامانه فوورود کیسوولر 1را طراح وی

بیرون کشیده میشود و پوس رسویدن بوه سورعت مناسوب،

کردند که شامر چترها و کیسههای ضوربهگیور بورای فورود

چترهای اصلی باز می شوود و بوا رسویدن بوه سورعت فورود

آمدن محموله  K-1بوده است ،این محموله یک کار تجاری و

مناسب محموله بر روی زموین فورود مویآیود .ایون سوامانه

توسعه ای استفاده مجدد حامر هوا در جهوان اسوت .در ایون

هوابرد 4را اصطالحاا  5HARRSمینامند .آزمایشهای پرواز و

مقاله نوع و نحوه آزمایش چترها برای بازیابی برناموه کیسولر

تجربههای عملیاتی از بواریزی ادوات و تجهیوزات نظوامی در

ارائه شده اسوت [ .]1در یوک تحقیوق تجربوی هریسوتون و

تاریخچه همهی جنگها مشهود و قابر تأمر است [.]4

همکارانش یک مکان را بهعنوان هدف تعیینشدهای در نظور
گرفتند و در این آزمایش محموله را از وسیله نقلیه هوایی از
محوور تعیووینشوودهای رهووا کردنوود .محمولووه بووهصووورت
آیرودینامیکی و با استفاده از یک ساختار کنترلی ،به هموراه
چترهای کمکی هدایت میشوود و در طوول حرکوت ،مسویر
محموله محاسبه شده و از نقطه جدایش تا ارتفاع آزادسوازی
بار ،در نزدیکی محر تعیینشده محمولوه بوه کموک چترهوا
پرواز میکند .چترهای بارریزی نظامی ایون امکوان را فوراهم
میکنند که تعداد زیادی از سوربازان و تجهیوزات نظوامی از

در تحقیقووی کووه توسووط پراتووپ 6و همکووارانش انجووام
گرفوووت ،بوووه کموووک تونووور بووواد و بوووا ایجووواد نیروهوووای
آیرودینووامیکی بوور روی چتوور ،تووأثیرات حرکووت جریووان بوور
روی ضووریب پسووا بررسووی شوود [ .]5داوودیووان و آزادی در
تحقیقوواتی تووأثیر رینولوودزهای مختلووف بوور روی چترهووا بووا
حضور و بدون حضور ونوت را بررسوی کردنود .بوا توجوه بوه
جریان پایودار و آشوفته اطوراف چترهوا میوزان تأثیرپوذیری

طریق هوا به میدان نبورد منتقور شووند .تواوان در مقالوهای
برجستهترین سامانههای هدایت محموله توا مرحلوه تحویور
Kistler

1

2
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ضووریب پسووای چتوور بررسووی شوود .در ایوون تحقیووق نشووان

و تجربی با بررسی نیروی بازشوندگی و تاییورات ضوریب پسوا بوه

داده شوود کووه بووا بووواال رفووتن عوودد رینولوودز و ایجووواد

بررسی پایداری چتر پرداختند .در این تحقیق جریان عبوری از یک

گردابوه هوایی در پشوت چتور ،ضوریب پسوا دچوار تاییراتوی

چتر نجات با در نظر گرفتن یک ونت برای چتر مورد نظر بهصورت

موویشووود [ .]6در تحقیقووی کووه بووهصووورت شووبیهسووازی

تجربی مطالعه شده است .اثرات عدد رینولدز و نسبت اندازه ونت و

عووددی و تجربووی انجووام شوود ،تووأثیرات تخلخوور بوور روی

همچنین ضریب پسا بر روی پایداری چتور در یوک شوبیهسوازی

ضوورایب پسووای چتوور بررسووی شوود .در ایوون تحقیووق بیووان

عددی ،بررسی شد [.]13

شوود کووه معیووار اصوولی طراحووی چتوور ،مقوودار نیووروی پسووا
تولیوودی اسووت [ .]7در تحقیقووی دیگوور کووه توسووط گووااو

1

همکارنش انجوام شود ،بوه صوورت عوددی و بوا کموک یوک
مدل تئوری اثورات تخلخور بور روی نیوروی پسوا بررسوی و
شووبیهسووازی شوود [ .]8لیبووی در تحقیقووی کووه بووهصووورت

در سووال  2010لئونوووف ،یووک روش االسووتیک گسسووته را
بوورای آنووالیز نحوووه پربادشوودگی چتوور تعمویم داد [ .]14در سووال
 ،2016ژائووو پربادشوودگی ی وک چتوور را بووهصووورت کوپوور  FSIو
رفتار مکانیوک سویاالتی مبتنوی بور جورم محودود شوبیهسوازی
کوورد و تاییوور شووکر سووهبعوودی چتوور را بووا نتووایج تجربووی

تئوووری و تجربووی انجووام شوود ،اسووتفاده از قضوویه پووی

صحهسنجی کرد [.]15

پسا آیرودینامیوک بور روی چترهوای نجوات توابع درجوه دو

 -2معادالت حاکم

باکینگهووام در آنووالیز ابعووادی عنوووان م ویکنوود کووه نی وروی
سرعت اسوت ،اموا نمویتوانود ضوریب پسوا را تعیوین کنود،
زیوورا آنهووا بایوود بووهصووورت تجربووی تعیووین شوووند و در
تحقیق مورد نظور روشوی را بورای محاسوبه ضوریب پسوای
چتوور ارایووه داد [ .]9در یووک شووبیهسووازی تجربووی دی و
همکووارش مراحوور بوواز شوودن چتوور را بووا طراحووی چتوور در
زموانهووای مختلووف بررسووی کردنوود .در ایوون تحقیووق بوورای
چند تاییر شکر چتور در هنگوام بواز شودن آن یوک مودلی
از چتر طراحی شود و بوا کموک تونور بواد ضوریب پسوا در
هور حالوت محاسوبه شود [ .]10در تحقیقوی دیگور در یوک
شووبیهسووازی عووددی یووک چتوور دونووات شووکر را مووورد
بررسوووی قووورار دادنووود و در ایووون تحقیوووق اثراتوووی کوووه
گردابههوای پشوت محمولوه بور روی نیورویهوای عرضوی و

در تحقیق حاضر ابعاد و نوع چتر اصلی بر مبنوای مأموریوت
زیر طراحی و در اداموه اثورات فاصوله محمولوه از چتور روی
ضرایب ایرودینامیکی مجموعه چترها بهصورت عددی تحلیر
میشود.
 -1وزن محموله  350کیلوگرم در نظر گرفته شده،
 -2محموله بهصورت مربع با ضلع  2متر در نظر گرفته شده،
 -3ارتفاع نقطه فرود  1000متر از سطح دریا است،
 -4ارتفاع باز شدن چتر اصلی  4900متر از سطح دریا است،
چگالی هوا در این ارتفواع در حودود  0/7کیلووگرم بور متور
مکعب است،
 -5سرعتی که چتر در آن باز میشود 80 ،متر بر ثانیه است.

ضریب پسا میگذارد را بررسی کردند [.]11
یکی از موضووعات مهوم در لحظوه بواز شودن چترهوای

 -6سرعت فرود مطلوب  8±0/5متر بر ثانیه است.

بارریزی نیروی بازشوندگی چترها و شوتاب بازشووندگی وارد

با در نظر گورفتن موواردی ماننود ضوریب پسوا ،ضوریب

به محموله است .جامیسون 2در تحقیقی تئوری روشی بورای

نیروی باز شودن چتور و پایوداری کوه بور اسوا

نووع چتور

محاسبه نیروهای بازشوندگی چتر نجوات ،سورعت سوامانه و

مشووخص موویشوووند ،مطووابق دادههووای شووکر ( )1کووه

برخی دیگر از متاییرهای مهم پرداخته است [ .]12داودیوان

شووامر یووک سووری اطالعووات جووامع در رابطووه بووا طراحووی

و همکارانش با کمک برخی روابط تئوری و شبیهسازی عوددی

چترهوای بوارریزی اسوت ،از چترهوای دامونگسوترده 14/3

1

درصوود کاموور بووهعنوووان چتوور اصوولی اسووتفاده شووده

Gao
Jamison

2

است [.]16

تجزیه و تحلیر آیرودینامیکی سیستمهای کاهش سرعت محموله به کمک چترها با استفاده از شبیهسازی سه بعدی
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شکل ( :)1مشخصات چترهای یکپارچه [.]16
مقدار فشار دینامیکی در زمان باز شدن چتر و فشار
دینامیکی در زمان فرود از رابطه ( )1و ( )2بهدست میآید.
1

𝑁

()1

𝑃𝑂 = 𝑞 = 2 𝜌𝑂 𝑣2 = 2269.87 𝑚2

()2

= 𝑞 = 𝐿𝑃

𝑁
35.57 𝑚2

=

1
𝜌 𝑣2
𝐿 2

روابوووط حووواکم بووور منحنووویهوووای بووورازش شوووده در
جووودول ( 1و منحنووویهوووای حاصووور در شوووکر ( 3ارائوووه
شوووده اسوووت .ضوووریب پسوووا در طراحوووی چتووور یکوووی از
عواموووور مهووووم طراحووووی اسوووت .در حالووووت ایوووودهآل
افوووزایش ضوووریب پسوووا در طراحوووی چترهوووای بوووارریزی

برای تخمین ضریب بدون بعد پسا با کمک شکر ( 1مقدار

مطلووووب اسوووت ولوووی عوووواملی ایووون ضوووریب را کووواهش

اولیه  0/9انتخاب میشود .این مقدار با افزایش طول بندهای
تعلیق افزایش مییابد و بهدلیر گردابههای پشت محموله
کاهش مییابد .برای تخمین این مقدار افزایشی و کاهشی

مووویدهووود .شوووکر ( 4مقووودار کووواهش ایووون ضوووریب

از شکر ( 2بهره گرفته میشود .از آنجاکه برای طراحی

بوووهدلیووور گردابوووههوووایی کوووه در پشوووت محمولوووه بوووه
وجود میآید را نشان داده است.

چترها یک برنامه کامپیوتری توسعه داده شده ،الزم است تا
معادله حاکم بر منحنیهای شکر ( )2برازش شوند.

شکل ( :)3برازش تأثیر طول بند تعلیق بر روی ضریب پسا
شکل ( :)2تأثیر طول بند تعلیق بر روی ضریب پسا [.]4

برای سه چتر منتخب.
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جدول ( :)1معادالت شکر (.3

کانوپی پرباد شده در حال نوسان است و در طی پرواز

افزایش ضریب پسا

تاییر می کند .این مقدار کاهش پسا را با افزایش بندهای

1) 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑆𝑘𝑖𝑟𝑡:

تعلیق می توان جبران کرد .بایستی توجه شود که افزایش و

𝑥𝐹 (𝑥 >= 1.2) = 0.9889 + 0.02232

کاهش طول بندهای تعلیق یک مقدار بهینه دارد .با

𝑥𝐹 (𝑥 < 1.2) = − 0.4835 + 3.519
) − 2.751(𝑥2

افزایش طول بندهای تعلیق عالوه بر وزن چترها به حجم

𝑛𝑜𝑏𝑏𝑖𝑅 )2
) 𝐹 (𝑥) = 0.7225 + 0.1676𝑥 + 0.3203(𝑥2
) − 0.2657(𝑥3
) + 0.05553(𝑥4

آنها نیز افزوده می شود و برای جانمایی آن در محفظه
تعبیه شده دچار مشکالت جانمایی می گردد .بنابراین،
انتخاب بهینه این اندازه بسیار حائز اهمیت است.

شکل ( :)5برازش مقدار کاسته شده از ضریب پسا به علت
گردابههای پشت بدنه.

شکل ( :)4تأثیر پسا پشت بدنه هایی به شکر استاندارد بر
روی ضریب پسا [.]4
در شکر ( ، 4دو منحنی برای دو وضعیت

جدول ( :)2معادالت شکر (.5
کاهش ضریب پسا

𝐷𝑃 ⁄𝐷𝐵 = 1

و  𝐷𝑃 ⁄𝐷𝐵 = 3روی دادههای تجربی موجود (نقاط در

𝐹 (𝑥 >= 10) = ((0.8219
)𝑥+ 0.006961
+ (0.8516

شکر) برازش شده اند .مجدداا جهت استفاده از منحنیهای
فوق در برنامه کامپیوتری الزم است تا معادله حاکم بر

) + 0.01394𝑥 − 0.0005713(𝑥2
+ 8.81𝑒 − 006(𝑥3 )))/2

منحنیها استخراج شود .معادله حاکم و منحنیهای حاصر
از آنها بهترتیب در شکر ( 5و جدول ( 2ارائه شده است.

𝑥𝐹 (𝑥 < 10) = ( 0.692 + 0.04597
−0.003027(𝑥2 ) + 7.136𝑒 −
2
)) 𝑥(005

الزم به ذکر است که برای مقادیر 𝐵𝐷 𝐷𝑃 ⁄غیر از
منحنی های اصلی از میانیابی استفاده شده است .همانطور
که در شکر ( 4مشاهده می شود ،مقدار کاهش ضریب پسا
وابسته به نسبت اندازه کانوپی پرباد شده به پهنای محموله
است و بهطور تقریبی و تجربی در محدوده  0/7الی 0/95
قرار دارد .این مقدار با توجه به نسبت قطر بدنه به قطر

مقدار ضریب بیبعد پسا چتر اصلی با انتخاب  𝐿𝑇 ⁄𝐷𝐵 = 9و
 𝐿𝑒 ⁄𝐷0 = 1.4از مقدار اولیه  0/9به  0/854کاهش
مییابد.

تجزیه و تحلیر آیرودینامیکی سیستمهای کاهش سرعت محموله به کمک چترها با استفاده از شبیهسازی سه بعدی

سطح پسای اسمی مورد نیاز برای یک چتر

(𝐶𝑑 𝑆)0

است و سطح پسای یک چتر در حالت پربادشدگی

𝑝)𝑆 𝑑𝐶(

است که اندیس  Pدر این گزارش معرف سطح پسای پر شدة
چتر است .عوامر تأثیرگذار در محاسبه  (𝐶𝑑𝑆)0چتر،

W

وزن محموله به همراه سامانه بازیابی آن و  qفشار دینامیکی
در زمان فرود است .برای محاسبه سطح پسای اسمی چتر از
رابطه ( )3استفاده میشود.
𝑊
𝑞

()3

= (𝐶𝑑 𝑆)0

با داشتن مقدار سوطح پسوا ،موی تووان مسواحت چتور  𝑆0را
بوه کمووک رابطوه ( )4و قطوور اسوومی چتور  𝐷0را بووه کمووک
رابطووه ( )5محاسووبه کوورد .مقوودار 𝑃𝐷 و 𝐶𝐷 بووه ترتیووب
بیووانگر قطوور کووانوپی پربوواد شووده و کووانوپی سوواختهشووده
موویباشووند کووه بووا اسووتفاده از ضوورایب شووکر ( 1موویتوووان
آنها را بهدست آورد.
(𝐶𝑑 𝑆)0

()4

𝑑0 =0.854
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 -2-2مجموعه چتر پیشنهادی
چترهای بارریزی بهدلیر اینکه در هنگام فرود با سرعت
کروز هواپیما رها میشوند ،بهدلیر فشار دینامیکی باال
بایستی در ابتدا با استفاده از یک چتر پایدارساز متعادل
گردند و تا شرایط برای باز شدن چتر اصلی فراهم گردد.
فشار دینامیک ی انتخابی برای چتر اصلی بایستی بهگونهای
انتخاب شود که شتاب باز شوندگی چتر اصلی موجب
آسیب رسیدن به محموله نگردد .بنابراین ،مجموعهای چتر
پیشنهاد ی برای فرود ایمن محموله از هواپیما یک چتر
پایدارساز همراه با چتر اصلی است .چتر پایدارساز کوچکتر
از چتر اصلی است و وظیفه اصلی آن پایداری محموله و
کاهش سرعت آن است.
با توجه به توضیحات فوق و مدلهای موجود در کنار
مالحظات مربوط به نیروی بازشوندگی و استحکام سازهای
ترکیب چترها مطابق شکر ( 6و شکر ( 7پیشنهاد می-
شوند.

𝐶 = 𝑆0

4𝑆0
𝜋

()5

√ = 𝐷0

()6

𝑚 𝐷𝑃 = 𝐷0 × 𝐷𝑃 ⁄𝐷0 = 5.6

بنابراین ،قطر نامی (  )𝐷0چتر اصلی برای مأموریت حاضر
معادل  7/6متر و قطر نامی ( 𝑃𝐷) معادل  5/6متر محاسبه
میشود.
شکل ( :)6چتر اصلی و پایدارساز.
 -1-2استفاده از چتر پایدارساز
در این طراحوی از یوک چتور اصولی کوه مسوئولیت فورود
آرام محمولوووه را بووور عهوووده دارد در کنوووار یوووک چتووور
پایدارساز اسوتفاده شوده اسوت .چتور پایدارسواز بوا توجوه
به ابعاد کوچک تور آن قبور از چتور اصولی بواز شوده و توا
حدی از ضربه اولیه وارد بر چتور اصولی مویکاهود .عوالوه
بوور آن ،ترکی وب گردابووههووای ایوون چتوور بووا گردابووههووای
ناحیووه دنبالووه چتوور اصوولی مووانع از رفتووار هارمونیووک
گردابووه هووای چتوور اصوولی شووده و مجموعووه دو چتوور
نوسووانات کمتووری را تجربووه کوورده و در نتیجووه پایوودارتر
است.

چتر اصلی مطابق محاسبات بخش قبر دارای قطر
پربادشده 𝑚  𝐷𝑃 = 5.6است .نحوه قرارگیری چتر پایدارساز
بهگونهای است که بعد از پربادشدگی بهصورت مما بر
بندهای تعلیق باشد و دامن چتر پایدارساز عمود بر این
بندها است .اندازه چتر پایدارساز  4برابر چتر اصلی
 𝐷𝑃𝑆𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑒𝑟 = 𝐷𝑃 ⁄4است.
در شکر ( 7نمایی از شبکه محاسباتی تولیدشده برای
دو چتر اصلی و پایدارساز از نمای باال با تخلخرهای تعبیه
شده ترسیم گردیده است .میزان فاصله چتر اصلی و چتر
پایدارساز مطابق با گردابههای پشت محموله تعیین
میگردد .برای شبیهسازی محموله از یک مکعبی به ضلع 2
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متر استفاده شده است که بیانگر محموله  350کیلوگرمی
است.

شکل ( :)7زاویه قرارگیری چتر پایدارساز به نسبت چتر
اصلی.

اصلی و پایدارساز است .شبیهسازیها در نرمافزار انسیس
فلوئنت انجام شدهاند .از خروجی شبیهسازیها ضریب پسآ
کر در حالت پربادشدگی برای هر چتر بهدست میآید .با
داشتن ضریب پسآ کر حاصر از شبیهسازی جریان حول
چترها ،میتوان مقدار 𝑑𝐶 اولیه در طراحی مفهومی را اصالح
و روند طراحی را بهینه کرد .بعد از محاسبه ضریب پسای
واقعی توسط شبیهسازی عددی میتوان پروفیر پروازی
برای پیشبینی مسیر پروازی مجموعه چترها و محموله را
شبیهسازی کرد.
جهت ارزیابی ضریب پسا ،محاسبات در سه سرعت ،80
 40و  10متر بر ثانیه انجام میشود .با توجه به اینکه
محدوده سرعت صوت در محدوده ارتفاع این مأموریت در
حدود  336.4الی  312،2متر بر ثانیه است .مقدار عدد ماخ
بهصورت زیر محاسبه میگردد.
80
336.4

()11

= 0.24

 -3روش حل عددی

()12

𝑀𝑎 = a = 312.3 = 0.12

برای بررسی جریان حول یک جسم سهبعدی معادالت حاکم
بر مسئله ،معادالت نوییر استوکس است .این معادالت در
سه بعد همانند معادالت ( )7الی ( )10نوشته میشود.
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()7

𝜌𝜕
+ ∇. (𝜌𝑉⃗ ) = 0
𝑡𝜕

()8

)𝑢𝜌(𝜕
𝑃𝜕
+ ∇. (𝜌𝑢𝑉⃗) = −
𝑥𝑓 + 𝜈∇2 𝑢 +
𝑡𝜕
𝑥𝜕

()9

)𝑣𝜌(𝜕
𝑃𝜕
+ ∇. (𝜌𝑣𝑉⃗ ) = −
𝑦𝑓 + 𝜈∇2 𝑣 +
𝑡𝜕
𝑦𝜕

()10

)𝑤𝜌(𝜕
𝑃𝜕
+ ∇. (𝜌𝑤𝑉⃗) = −
𝑧𝑓 + 𝜈∇2 𝑤 +
𝑡𝜕
𝑧𝜕

در این روابط 𝑓 و 𝜈 بیانگر نیروی خارجی و اثرات
لزجتی سیال است .با صرفنظر کردن از اعمال نیروی
خارجی تنها جریان حاکم عامر ایجاد نیرو به چترها است.
برای بررسی معادالت حاکم فر میگردد که سیال نیوتنی
و جریان در ابتدا آرام و سپس آشفته میشود .وقتی جریان
آشفته میشود ترم لزجتی سیال بهطور محلی با استفاده از
مدل آشفتگی )𝐺𝑁𝑅(𝜀  𝑘 −اصالح میشود.
در این بخش ابتدا به توصیف شبیهسازی انجامشده برای
جریان حول مجموعه چترها پرداخته میشود ،که شامر چتر

=

V
a

40

10

= 312.3 = 0.03

= 𝑎𝑀

V

V
a

= 𝑎𝑀

بنابراین ،رژیم جریان حاکم در لحظه گشایش چتر پایدارساز
و اصلی با توجه به عددهای ماخ ،مادون صوت و جریان
حاکم ،تراکم ناپذیر است .برای شروع شبیهسازی ابتدا
بایستی حول هر چتر شبکه محاسباتی ایجاد گردد .با ترسیم
چترها در نرمافزار کتیا ،به کمک نرمافزار پوینتوایز شبکه
محاسباتی حول چترها ایجاد میگردد .شبیهسازیهای
مربوطه در حالت سهبعدی انجام میشود .برای تولید شبکه
محاسباتی بایستی توجه شود که وجود شبکههای با سازمان
در مکانهایی که اثرات الیه مرزی اهمیت پیدا میکند،
الزامی است و با استفاده از شبکههای بدون سازمان در ناحیه
محاسباتی دور از چتر و داخر چتر که نیاز به ریز بودن
شبکه نیست ،از هزینه محاسباتی کاسته میشود .وجود
تخلخر بر روی چتر پایدارساز و اصلی ،پایداری این چتر را
افزایش داده و از بیشینه نیروی وارد بر آنها بهطور مثثری
میکاهد .میزان اندازه تخلخر چترها بر روی ضریب پسا و
نیروی بازشوندگی چترها تأثیرگذار است.
شبکه محاسباتی در نزدیکی چترها ریز و با فاصله
گرفتن از آن درشت میشود .با نزدیک شدن به سطح چتر
که بهعنوان یک دیوار برای نرمافزار فلوئنت تعریف شده

تجزیه و تحلیر آیرودینامیکی سیستمهای کاهش سرعت محموله به کمک چترها با استفاده از شبیهسازی سه بعدی

است ،اثرات لزجتی سیال اهمیت پیدا کرده و بایستی تراکم
نقاط در این نواحی بیشتر گردد.
در شکر ( 8میتوان نحوه قرارگیری محموله به نسبت
مجموعه چترها را در حالت 𝑃𝐷 1مشاهده کرد .در این حالت
حجم شبکه محاسباتی در حدود  1،891،403سلول است.
با توجه به عبور جریان سیال از روی پارچه چترها و ایجاد
الیه مرزی ،بایستی نقاط شبکه محاسباتی در نزدیکی پارچه
چترها دارای تراکم بیشتری به نسبت سایر نقاط شبکه باشد.
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به ترتیب از  1برابر به  6 ،4 ،2و  8برابر قطر پرباد شده چتر
اصلی تاییر داده میشود و در همه حالت شبیهسازی
تاییرات ضریب بدون بعد پسا و سایر متاییرهای جریان
بررسی میشود.
برای بررسی جریان بایستی استقالل حر از شبکه
محاسباتی بررسی گردد .همانند شکر  ،9با بررسی جریان
در سه شبکه محاسباتی مختلف شبکهای با 1،893،408
سلول بهعنوان شبکه محاسباتی بهینه انتخاب میشود.

دامنه محاسباتی اطراف محموله و مجموعه چترها از
باالی چترها در حدود ده برابر قطر پرباد شده چترها است و
از پایین محموله در حدود  6برابر قطر پرباد شده چترها
است.

شکل ( :)9استقالل حر از شبکه.
فاصله چترهای بارریزی از مرزهای اطراف باید بهگونهای
باشد که شرایط مرزی روی متایرهای جریان روی و داخر
چترها تأثیر نگذارند .بنابراین ،همانند شکر ( 10فاصلهای به
اندازه 𝑃𝐷 5چتر اصلی در نظر گرفته میشود.
شکل ( :)8نحوه قرارگیری مجموعه چترها نسبت به نقطه
تالقی بندهای تعلیق چتر پایدارساز و اصلی.
شرایط مرزی اعمالشده در شبیهسازی همانند شکر (10
برای چترها و محموله ،دیواره و برای مرز اطراف دامنه
محاسباتی ،شرط فشار در بینهایت تعریف شده است.
نحوه قرارگیری محموله نسبت به مجموعه چترها بسیار
حائز اهمیت است و بعد از عبور جریان از محموله بهدلیر
ایجاد گردابههای ایجادشده در پشت محموله جریان ورودی
به چترها دچار تاییراتی میشود .در هر سرعت شبیهسازی
فاصله چتر پایدارساز از چتر اصلی و همچنین فاصله نقطه
تالقی بندهای تعلیق چتر پایدارساز و اصلی تا محموله،
𝑃𝐷 0.5است .برای بررسی اثر گردابههای پشت محموله در
شبیهسازیهای انجامشده فاصله محموله از مجموعه چترها

شکل ( :)10شرایط مرزی دامنه محاسباتی.
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با عبور جریان از چترها و تاییر متایرهای جریان ،میتوان
تأثیرات فیزیکی جریان روی چترهای بارریزی را مشاهده
کرد.

با نزدیک شدن محموله به چتر اصلی ،گردابههای پشت
محموله که نشان از فشار پایین این ناحیه دارند به داخر
چتر اصلی و پایدارساز تخلیه میشوند .این موضوع سبب
کاهش فشار داخر مجموعه چترها شده و از نیروی پسای

 -4نتایج

آنها میکاهد .نفوذ گردابههای پشت محموله به داخر

همانطور که اشاره شد ،شبیه سازی ها در سه سرعت ،10
 40و  80متر بر ثانیه انجام شده است که در هر کدام
فاصله محموله به نسبت چترهای بارریزی در حال تاییر
است .فاصله ی محموله از چترها از  1Dبه  6D ،4D ،2Dو
 8Dتاییر می کند .با توجه به شکر ( 11مشاهده می شود
که با عبور جریان از محموله گردابه هایی در پشت
محموله شکر میگیرد .با عبور جریان از روی محموله
فشار استاتیکی در بخش پایینی محموله باال رفته و با
فشار بخش باالیی محموله متفاوت است.

چترها در شکر ( 16که مربوط به کمترین فاصله  1Dاست،
مشهود است .این موضوع در سرعتهای باالتر ( 40و )80
نیز همچنان پابرجا است.

با ورود جریان داخر چترها ،مطابق شکر ( 11فشار
داخر به شدت باال رفته و فشار بخش بیرونی چتر کاهش
مییابد .میزان این اختالف فشار تعیینکننده نیروی پسای
وارد بر چتر است.

شکل ( :)12عبور خطوط جریان از چتر پایدارساز و اصلی
در سرعت  10متر بر ثانیه و فاصله .2D

شکل ( :)11عبور خطوط جریان از چتر پایدارساز و اصلی در
سرعت  10متر بر ثانیه و فاصله .1D
با تاییر فاصله بین محموله و مجموعه چترها از اثرات
دنبالههای اطراف محموله کاسته میشود و همچنین
نوسانات چتر پایدارساز مستقر از گردابههای پشت محموله
میگردد .روند تاییر فاصله در شکر ( 12الی شکر (15
نشان داده شده است.

شکل ( :)13عبور خطوط جریان از چتر پایدارساز و اصلی
در سرعت  10متر بر ثانیه و فاصله .4D

تجزیه و تحلیر آیرودینامیکی سیستمهای کاهش سرعت محموله به کمک چترها با استفاده از شبیهسازی سه بعدی
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شکل ( :)16کانتور فشار در صفحه  YZدر سرعت  40متر
شکل ( :)14عبور خطوط جریان از چتر پایدارساز و اصلی

بر ثانیه و فاصله .1D

در سرعت  10متر بر ثانیه و فاصله .6D

شکل ( :)17کانتور سرعت در صفحه  YZدر سرعت  40متر
بر ثانیه و فاصله .1D
شکل ( :)15عبور خطوط جریان از چتر پایدارساز و اصلی
در سرعت  10متر بر ثانیه و فاصله .8D
برای بررسی دقیقتر رفتار جریان ،خطووط جریوان و میودان
فشار کر برای سرعتهای  40و  80در فاصوله  1Dدر شوکر
( 16الی شکر ( 19ارائه شودهانود .هموانطوور کوه مشواهده
میشود ،ناحیه دنباله محموله فشوار داخور چترهوا را تحوت
تأثیر قرار داده است .در این حالت نوع رژیم جریان با توجوه
به عدد بودون بعود 𝜇 𝑅𝑒 = 𝜌𝑢𝐿/آشوفته اسوت .بوا در نظور
گرفتن چگالی  ،1/225 𝑘𝑔⁄𝑚3لزجت سوینماتیکی 𝑠 𝑘𝑔⁄𝑚.
1/8و طول مشخصه 𝑚  5/6عدد بودون بعود رینولودز  40و
 80به ترتیب برابر با  15،244،444و  30،488،888است.

شکل ( :)18کانتور فشار در صفحه  YZدر سرعت  80متر
بر ثانیه و فاصله .1D
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شکل ( :)19کانتور سرعت در صفحه  YZدر سرعت  80متر
بر ثانیه و فاصله .1D

شکل ( :)21کانتور سرعت در صفحه  YZدر سرعت  40متر
بر ثانیه و فاصله .2D

شکر ( 20خطوط جریان و کانتورهای فشار برای فاصله
محموله از چتر  2Dدر سرعت  40متر بر ثانیه را نمایش
میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،چترها همچنان
تحت تأثیر دنباله محموله قرار دارند .این موضوع در
نمودارهای شکر ( 21الی شکر ( 23که بهصورت دو بعدی
و روی صفحه مرکزی برای سرعتهای  40و  80متر بر ثانیه
ارائه شدهاند ،نیز قابر مشاهده میباشد.
با فاصله گرفتن محموله از چترهای بارریزی گردابههای
کمتری به چترهای بارریزی وارد میشوند .اثرات گردابه در
فاصله 6Dتقریباا بیاثر میشود .بهگونهای که میتوان گفت
جریانی تقریباا یکنواخت بر روی چترها اعمال میگردد.

شکل ( :)22کانتور فشار در صفحه  YZدر سرعت  80متر
بر ثانیه و فاصله .2D

شکل ( :)20کانتور فشار در صفحه  YZدر سرعت  40متر

شکل ( :)23کانتور سرعت در صفحه  YZدر سرعت 80

بر ثانیه و فاصله .2D

متر بر ثانیه و فاصله .2D

13
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با عبور جریان از چتر پایدارساز مطابق شکر (24

شووکر ( 25الووی شووکر ( 28میوودان جریووان ،فشووار و

گردابههایی بعد از چتر پایدارساز به وجود میآید که
تأثیراتی بر روی چتر اصلی میگذارد .وجود چتر پایدارساز
برای چترهای بارریزی که از هواپیما رها میشوند ،الزامی
است ،چرا که بعد از باز شدن خود موجب متعادل شدن
محموله میشوند و شرایط را برای باز شدن چتر اصلی فراهم
میکند .بهدلیر نوسانات موجود ،کوچک کردن چتر
پایدارساز میتواند موجب کاهش گردابههای وارد به چتر
اصلی شود.

سوورعت روی صووفحه مرکووزی در سوورعتهووای  40و
 80متوور برثانیووه را ب و رای فاصووله چتوور از محمولووه

6D

را نشان موی دهود .هموان طوور کوه مشواهده موی شوود،
گردابه های ناحیه دنبالوه چتور پایودار سواز بوه داخور و
بیرون چتر اصولی ریوزش موی کننود .بوا توجوه بوه ایون
موضوووع کووه چتوور پایدارسوواز متحوور

بوووده و دائموواا

نوسوووان موووی کنووود ،ریوووزش گردابوووه هوووای آن سوووبب
نامتقارن شدن گردابوه هوای ناحیوه دنبالوه چتور اصولی
می گردد .این عدم تقوارن ریوزش متنواوب گردابوههوای
پشووت چتوور اصوولی را مختوور کوورده و سووبب افووزایش
پایووداری مجموعووه دو چتوور مووی گووردد .البتووه بایوود بووه
ایوون نکتووه توجووه کوورد کووه هماهنووگ شوودن ریووزش
گردابووه دو چتوور مووی توانوود سووبب افووزایش ناپایووداری
مجموعه شود .اموا احتموال ایون موضووع بوا توجوه بوه

شکل ( :)24عبور خطوط جریان از چتر پایدارساز و اصلی
در سرعت  80متر بر ثانیه و فاصله .6D

درجووات آزادی بوواالی چتوور پایدارسوواز (متحوور

بووودن

این چتر) معموالا پایین است.

شکل ( :)25کانتور فشار در صفحه  YZدر سرعت  40متر

شکل ( :)26کانتور سرعت در صفحه  YZدر سرعت 40

بر ثانیه و فاصله .6D

متر بر ثانیه و فاصله .6D
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شکل ( :)27کانتور فشار در صفحه  YZدر سرعت  80متر

شکل ( :)28کانتور سرعت در صفحه  YZدر سرعت 80

بر ثانیه و فاصله .6D

متر بر ثانیه و فاصله .6D

با توجه به شکر (  29و شکر (  30می توان دریافت که
اطراف چتر چندی ن گرداب ه متقارن شکر می گی رد و
وجود تخلخر بر روی پارچه چتر باعث توزیع
یکسانگردابه ها اطراف چتر می شود .چتر پای دارساز یک
چتر کرو ی است و با وجود آنکه ضریب پسای آن
بزرگ تر از چتر اصلی که یک چتر دامن گسترده 14
درصد کامر است ،است ،ولی ناپایداری ب یشتر ی نسبت
ب ه چتر اصلی دارد  .برای جلوگیری از ناپایداری چترها بر
روی پارچه چتر یک سری منافذی برای خروج جریان
هوا ایجاد می شود .جریان خروجی از این منافذ سبب
جدا شدن گردابهها از سطح چتر و فاصله گرفتن آن ها
می شود .هرچه گردابه های ناحیه دنباله در فاصله
بیشتری از چتر تشکیر شوند ،ناحیه کم فشار مرکز آن ها
کمتر روی دینامیک چتر تأثیرگذار است .بنابراین،
افزایش تخلخر معموالا سبب افزایش پایداری چترها
می گردد .اگرچه ضریب پسای مثثر آن ها را کاهش می-
دهد.

مخالف محور  Yمی راند ،ب ی شتر از مقدار سرعت عرضوی
بر روی چتور اصولی در جهوت موافوق محوور  Yاسوت.
بنابرای ن ،به واسطه جریان آشفته ای که اطوراف دو چتور
شکر می گیرد ،هور دو چتور در شورایط واقعوی نوسوان
می کننود .اموا چتور پایدارسواز بوه دلیور کوچوک بوودن
نوسانات شدیدتری داشته و دائماا به بندهای تعلیق چتر
اصلی برخورد میکند.

اطراف چتر پای دارساز به دلیر عبور جریان سویال از
بین دو چتر گرداب ه ها ی متفواوتی شوکر موی گیو رد کوه
بیشترین تأثیر آن ها ایجواد یوک نیوروی عرضوی اسوت.
مطابق شکر (  30مشاهده می شوود کوه سورعت عرضوی
وارد به چتر اصلی و پای دارسواز در صوفحه  YZمتفواوت
است .مقدار اندازه سرعتی که چتر پای دارساز را به سمت

شکل ( :)29کانتور فشار در صفحه  YZدر سرعت  80متر
بر ثانیه و فاصله .6D

تجزیه و تحلیر آیرودینامیکی سیستمهای کاهش سرعت محموله به کمک چترها با استفاده از شبیهسازی سه بعدی
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برای جلوگیری از برخورد چتر پایدارساز به بندهای

نشان داده شده است ،ضری ب پسا ی چتر پایدارساز به

تعلیق بایستی فاصله چتر پایدارساز و زاویه آن بهگونهای

نسبت چتر اصلی با تاییر فاصله محموله ،دست خوش

انتخاب شود که کمتر تحت تأثیر جریان عبوری از کنار چتر

تاییرات کمتر ی شده است .بنابراین ،تأثیرپذیری چتر

اصلی باشد.

پایدارساز از گردابه های پشت محموله به مراتب کمتر از
تأثیرات جریان عرضی حاصر از چتر اصلی روی آن
است  .بر اسا

نمودار شکر ( ، 31بیشترین مقدار ضریب

پسای چتر اصلی  1 /31و کمترین مقدار آن  0 / 61است
که به ترتیب در فاصله  6Dو  1Dبه دست می آید .این
موضوع به وضوح تأثیرات قابر توجه فاصله محموله از
چتر اصلی روی ضریب پسای آن را نمایش می دهد.
همچنین ،مشاهده می شود که تاییرات سرعت تأثیر
قابر توجهی روی ضریب پسای چتر اصلی برای فواصر
بیشتر از  2 Dندارد.

شکل ( :)30کانتور سرعت عرضی در سرعت  80متر بر
ثانیه و فاصله .4D
الزم به ذکر است که زاویه گرفتن چتر به نسبت جریان
عمودی ،از مقدار ضریب پسای آن میکاهد .بنابراین ،هرچه
چترها ناپایدار باشند و نوسانات شدیدتری داشته
باشند ،از نیروی پسای مثثر آن ها کاسته می شود .این
کاهش ضریب پسا در چترهای خوشه ای(کالستر) با
افزایش تعداد چترها ،یکی از مشکالت چترهای خوشه ای
است

[. ]16

هر چه بتوان از نوسانات اجبار ی ای که از جانب
جریان ها ی عرضی و یا گرد ابه های اطراف چترها به
وجود می آید ،جلوگی ر ی کرد می توان ضری ب پسای
بیشتر ی از چترها به دست آورد .همان طور که در شکر
( 31نشان داده شده است ،با فاصله گرفتن محموله از
چترها مقدار ضری ب پ سا ی چتر اصلی افزایش می یابد.
وجود فاصله بی ن محموله و چتر اصلی به معنی افزایش
طول بندها ی ت علیق است که خود بندهای تعلی ق نیز
دارا ی نی روی پسا هستند و همه این ها به منزله آن است
که ضری ب پسا ی چترها را می توان با افزایش طول
بندها ی تعلیق افزایش داد .همان طور که در شکر (32

شکل ( :)31تاییرات ضریب پسا با توجه به تاییرات سرعت
و فاصله محموله برای چتر اصلی.
همانطور که در شکر ( 32نشان داده شده است ،ضریب
پسای چتر پایدارساز کمتر دستخوش تاییرات فاصله
محموله به نسبت چتر اصلی است .به عبارتی ،تأثیرات
سرعت روی ضریب پسای این چتر در فواصر کمتر از 6 D
بیشتر است .همچنین ،مشاهده میشود که روند مشخصی
برای تاییرات ضریب پسا با سرعت وجود ندارد .دلیر این
موضوع همانطور که پیشتر بیان شد تأثیرات قابر توجه
جریان عرضی چتر اصلی عالوه بر گردابههای پشت محموله
روی آیرودینامیک چتر پایدارساز میباشد .در شرایط واقعی،
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نوسانات موجود و زاویه گرفتن چتر پایدارساز به نسبت
جریان ،تا حدودی ضریب پسای چتر اصلی را تحت تأثیر
قرار میدهد .مطابق شکر ( 32بیشترین مقدار ضریب پسای
چتر پایدارساز  0/8و کمترین مقدار آن  0/57است .در
فاصله  6Dضریب پسای چتر پایدارساز دارای مقدار تقریباا
ثابت  0/72است.
وظیفه اصلی چترهای بارریزی تولید نیروی پسا و فراهم
کردن شرایط مناسب فرود است .بهطورکلی هر دو نیروی برا
و پسا به یک چتر وارد میشوند .ازآنجا که وظیفه اصلی
چترها تولید نیروی پسا است ،میتوان از نیروی برآ ،بهدلیر
آنکه مقدار آن بسیار ناچیز است ،صرفنظر کرد.

شکل ( :)33نمودار کاهش ضریب پسا به علت گردابههای
پشت بدنه به همراه چتر اصلی و پایدارساز.

 -5نتیجهگیری و جمعبندی

شکل ( :)32تاییرات ضریب پسا با توجه به تاییرات
سرعت و فاصله محموله برای چتر پایدارساز.
وجود چتر پایدارساز موجب نامتقارن شدن میدان جریان
میشود .بنابراین ،انتظار میرود که چتر پایدارساز سبب وارد
شدن یک نیروی جانبی به چتر اصلی شود.
اثرات گردابه پشت محموله روی ضریب پسا در شکر
( 33نشان داده شده است .در شکر ( ،33محور عمودی
بیانگر ضریب پسای چتر اصلی و محور افقی نسبت طول
بندهای تعلیق تا محموله به قطر بدنه است.
مالحظه میشود که با افزایش نسبت 𝑦𝑑𝑜𝐵𝐷 𝐿𝑇 ⁄مقدار
ضریب پسا افزایش مییابد و با کاهش این مقدار ،ضریب
پسای چتر اصلی به حداقر مقدار خود میرسد.

با استفاده از شبیهسازی دریافت میشود که چتر پایدارساز
بهدلیر مسطح بودن و جریانهای عرضی ،دارای بیشترین
مقدار نوسانات است .نزدیک بودن مقدار نیروی پسا در
چترهای خوشهای و یا سامانههای بازیابی که از چند چتر
استفاده میکنند ،از نکات مهم پایداری محسوب میشود.
با شبیهسازی جریان حول چترها این نتیجه حاصر میشود
که با عبور جریان از چتر ،فشار استاتیکی در داخر چتر باال
می رود و با ایجاد تخلخر از مقدار این اختالف فشار ،در
بیرون و خارج پارچه چتر کاسته میشود .با عبور جریان هوا
از منافذ روی چتر از مقدار نیروی عرضی وارد بر چترها
کاسته و از متمایر شدن چترها به اطراف جلوگیری میشود.
وجود ونت از حداکثر فشار موجود که در رأ چتر به وجود
میآید ،میکاهد .در واقع در صورتی که چتر تخلخلی
نداشته باشد ،وجود ونت از اعمال تنش بیش از اندازه به
پارچه چتر جلوگیری میکند.
بهدلیر فشار زیادی که در رأ چتر وجود دارد ،گاهی
اوقات الزم است که اندازه ونت افزایش یابد.
فشار اعمالی به پارچه چتر و نحوه عبور جریان سیال از
منافذ روی چتر در نرمافزار شبیهسازی شده است .بهدلیر
عبور جریان مماسی هوا از روی پارچه و وجود اثرات الیه
مرزی گردابههایی بر روی چتر شکر میگیرد .چنانچه بتوان
از ایجاد گردابههای روی چتر جلوگیری کرد و یا شدت آنها
را بهصورت متقارن کم کرد ،میتوان پایداری چتر را افزایش
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