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حامد عليصادقي، آزاده خديوي و احسان ذبيحيان   علوم و فناوري فضاييپژوهشي  -ةعلميفصلنام/46
 )52پياپي ( 1401 تابستان /2 ةشمار/  15دورة 

هاي خورشيدي، سطوح رادياتور، لنز  سطوح حساسي مانند سلول
  .هاي چند اليه حرارتي وجود دارد ها و پوشش بيروني عايق دوربين

با روشن شدن پيشرانه، جريان جتي در پايين دست نازل 
جريان . شودناميده مي 4اين جريان خروجي، شعله .شود تشكيل مي

با سطوح ماهواره، عالوه بر اينكه نيروها،  5خروجي شعله در برخورد
اي را بر روي سطوح تحميل  ها و بارهاي حرارتي ناخواسته ممان
تواند باعث رسوب ذرات خروجي روي سطوح حساس  كند، ميمي

كه مأموريت  اي گونه بههد، ماهواره شده و كارآيي آن را كاهش د
ش اثرات مخرب به منظور كاه. ماهواره را با مخاطراتي مواجه نمايد

جت خروجي نازل بر روي سطوح ماهواره و نيز كاهش نيروها و 
گشتاورهاي ناخواسته و اغتشاشي، نياز به جانمايي مناسب محل 

براي اين منظور استفاده از ابزارهاي . باشد ها مي ها در ماهواره پيشرانه
ها و  تواند راه حل مناسبي جهت كاهش هزينه سازي مي شبيه

 .هاي فضايي باشد ژهمخاطرات پرو

تاكنون تحقيقات محدودي در خصوص بررسي اثر خروجي 
مرور . ها انجام گرفته است هاي فضايي بر عملكرد ماهواره پيشرانه

سازي مستقيم  روش شبيهدهد كه استفاده از  اين تحقيقات نشان مي
 مسئلهسازي اين  ابزار مناسب و كارآيي جهت شبيه 6مونت كارلو

در  7روشي است كه اولين بار برد، DSMCروش  ].6-1[باشد  مي
به جاي حل عددي در اين روش، . ميالدي معرفي نمود 1976سال 

معادلة بولتزمن از فرضيات و فيزيكي كه در استخراج معادلة بولتزمن 
 ].7[شود  به كار گرفته شده است، استفاده مي

با استفاده از روش ] 1[ 8، كننبرگ و بويد1998در سال 
DSMC  به مطالعه اثر برخورد جت خروجي يك پيشرانه با ديواره

اين افراد بررسي خود را . مقابل در شرايط محيطي خالء پرداختند
پس از . براي زواياي مختلف برخورد جت با ديواره به انجام رساندند

 DSMCبا استفاده از روش ] 2[ 9پارك و بيك 2002آن، در سال 
سازي را شبيه KOMPSAT-IIهاي ماهواره  جت خروجي پيشرانه

نموده و اثرات آن شامل نيروها و گشتاورهاي اغتشاشي، شار حرارتي 
در سال . هاي شيميايي را مورد بررسي قرار دادند و رسوب گونه

، اين افراد مطالعه خود را با در نظر گرفتن شرايط عملكردي 2004
اين  .]3[دند كرها و مقايسة نتايج آن تكميل مختلف براي پيشرانه

افراد نشان دادند كه نيروها و گشتاورهاي اغتشاشي در مقايسه با 
نيروها و گشتاورهاي اصلي و شار حرارتي در مقايسه با شار 

همچنين، نشان دادند . خورشيدي ناچيز بوده و قابل صرف نظر است
بودن ها با سطوح ماهواره به دليل باال كه با وجود برخورد زياد ملكول

_________________________________ 
4. Plume 
5. Impingement 
6. Direct Simulation Monte Carlo (DSMC) 
7. Bird 
8. Kannenberg & Boyd 
9. Park & Beak 

ها، رسوب ذرات چندان جدي  اي جذب ملكولدماي سطوح بر
، اثر متقابل جريان جت خروجي بر روي سطح 2013در سال . نيست

 11توسط لي 10موازي DSMCماهواره مدار لئو با استفاده از روش 
انجام شده و تعامل بين چهار موتور هيدرازين تك سوختي و اجزاي 

تحقيق  2017لي در سال ]. 4[ماهواره مورد بررسي قرار گرفت 
ديگري را جهت بررسي اثرات برخورد جريان خروجي جت بر روي 

ماهواره مورد ]. 5[يك ماهواره در حال طراحي و ساخت انجام داد 
بررسي لي، داراي صفحات خورشيدي در مجاورت خروجي 

ها بوده و نتايج عددي وي نشان داد كه در اين حالت نيروها  پيشرانه
رارتي اعمالي به صفحه خورشيدي و گشتاورهاي اغتشاشي و بار ح

قابل توجه است تا حدي كه طرح ديگري براي كاهش اثرات جت 
دوباره با استفاده از روش  2017وي در سال . خروجي پيشنهاد داد

PDSMC جت خروجي نازل تك سوختي هيدرازين را با نازل ،
مورد بررسي قرار داد و اين بار به بررسي  MMH-NTOدوسوختي 
هاي ناشي از رد اين دو نازل بر سطوح ماهواره و تفاوتاثرات برخو

، لي تحقيق مشابهي را براي پيشرانه 2018در سال ]. 6[آن پرداخت 
با صفحات خورشيدي  GEOاي در مدار  دوسوختي براي ماهواره

تحقيقات ديگري نيز در خصوص اثر شعله ]. 8[گسترده انجام داد 
آن انجام شده كه اغلب هاي يوني و پالسماي حاصل از  پيشرانه

در . باشد مي] 10، 9[محدود به بررسي خود شعله و خروجي پيشرانه 
داخل كشور تحقيقات زيادي در خصوص استفاده از روش 

] 12، 11[سازي مستقيم مونت كارلو براي كاربردهاي فضايي  شبيه
اما براساس اطالعات نويسندگان مقاله در خصوص . انجام شده است
له و گشتاورها و نيروهاي اغتشاشي آن تحقيق بررسي اثر شع

  . مشخصي انجام نشده است
دهد كه اهميت يا ناچيز  تحقيقات انجام شده تاكنون نشان مي

بودن نيروها و گشتاورهاي اغتشاشي و بارهاي حرارتي ناشي از جت 
ها به طور كامل به هندسه و محل خروجي  خروجي پيشرانه

هاي محدود  اكنون تأثير جابجايياما ت. ها وابسته است پيشرانه
ها بر نيروها و گشتاورهاي اغتشاشي و شار حرارتي مورد  پيشرانه

ر اين تحقيق در مرحله اول، كد بنابراين، د. بررسي قرار نگرفته است
براي ] 14، 13[يافته در مراجع  سازمان توسعه بي بعدي سه

با نتايج هاي فضايي توسعه داده شده و  سازي جت خروجي نازل شبيه
در . شده است سنجي صحت] 16، 15[تجربي ارائه شده در مراجع 

هاي اندك محل  دادن تأثير جابجايي نمرحله دوم براي نشا
سازي ها بر روي نيروها و گشتاورهاي اغتشاشي، با مدل پيشرانه
، اثرات گازهاي خروجي از ]6[اي مشابه با ماهواره مرجع  ماهواره

زيني بر نيروها و گشتاورهاي اغتشاشي پيشرانه تك سوختي هيدرا
_________________________________ 

10. Parallel DSMC (PDSMC) 
11. Lee 



  
  

    
  

 
 

  وهشي علوم و فناوري فضاييپژ -فصلنامة علمي
47/  )52پياپي ( 1401 تابستان/ 2شمارة  / 15دورة   (DSMC)كارلو  ها با استفاده از روش مستقيم مونت جريان خروجي پيشرانهسازي  شبيه

ذكر است كه اطالع از اين شايان . است توليدي مورد بررسي قرار گرفته
ها در يك چيدمان ثابت، تا چه  موضوع كه تغيير محدود مكان پيشرانه

تواند در تغيير نيروها و گشتاورهاي اغتشاشي تأثيرگذار باشد،  ميزان مي
هاي كنترلي  راي طراحان ماهواره و سيستمتواند اطالعات مفيدي را ب مي

ها سطح نيروها و  يابي پيشرانه تا در جانمايي و مكان كندفراهم 
   .نندكگشتاورهاي اغتشاشي را در حد قابل قبولي حفظ 

  و اعتبارسنجي آن DSMCروش 

توان در قالب چهار  سازي مستقيم مونت كارلو را مي روش شبيه
  :دكرمرحله كلي زير تعريف 

 ها و رديابي آنها ركت ملكولح  
 گذاري ذرات نشان  
 سازي برخوردهاي ملكولي شبيه  
 گيري از خواص ميدان جريان نمونه  

ها و برخوردهاي بين ملكولي در  حركت ملكول DSMCدر روش 
در مرحله اول، تمامي . شود هاي زماني داخلي از هم تفكيك مي بازه

يين شده در داخل ميدان ها متناسب با سرعت و گام زماني تع ملكول
ميدان اعم از  ها با مرزهاي در اين فرآيند، برخورد ملكول. شوند جابجا مي

گرفته رن و مرزهاي جسم مورد بررسي قرار، مرز تقامرزهاي جريان، خأل
در مرزها، با تعيين . شود بيني مي و متناسب با نوع مرز رفتار ملكول پيش

قوانين بقاء و توابع توزيع  ها مطابق با خواص ميكروسكوپيك ملكول
ها با سطح جسم نيز با  برخورد ملكول. مربوطه، شرايط مرزي اعمال شود

هاي جابجاشده در  در مرحله دوم ملكول. شود بيان مي 12مدل پخشي
شود كه در اين  ميدان رديابي و مكان و سلول جديد آنها تعيين مي

استفاده شده براي رهگيري ذرات  13تحقيق از روش رديابي مسير ذره
اي مربوط به موقعيت و  در اين مرحله فهرست و سازمان داده. است

گذاري ذرات انجام  ها تحت عنوان مرحله نشان سلول در برگيرنده ملكول
سازي برخوردهاي بين  ها براي شبيه اصالح فهرست ملكول. گيرد مي

در مرحله . گيري از خواص ماكروسكوپيك ضروري است ملكولي و نمونه
عدم پذيرش انتخاب - م جفت برخورد با استفاد از روش پذيرشسو
براي اين منظور استفاده  14سيدر اين تحقيق از روش ان تي . شود مي

متناسب با نوع مدل ملكولي پس از تعيين جفت برخورد، . شده است
استفاده شده است  15رفته كه در اين تحقيق مدل كرة سخت متغيركار به

ها  ها و انرژي ملكول ، سرعتكنش ملكولي رهمو با توجه به نوع مدل ب
در اين تحقيق از . شوند كننده در برخورد تعديل و اصالح مي شركت

_________________________________ 
12. Diffusive Model 
13. Ray Tracing 
14. No Time Counter (NTC) 
15. Variable Hard Sphere (VHS) 

از آنجاكه درجه . استفاده شده است 16بورگناك - توزيع تعادلي روش الرسن
تاً كم است، تنها انرژي چرخشي حرارت متوسط در ميدان حل مورد نظر نسب

ها   هاي شيميايي و حالت ارتعاشي ملكول	شنظر گرفته شده و از واكندر
در آخرين گام، از خواص ماكروسكوپيك جريان در هر . نظر شده است صرف

ها  سكوپيك جريان در مركز سلولگيري شده و خواص ماكرو سلول نمونه
سازي مستقيم مونت  ، الگوريتم روش شبيه)1(در شكل ]. 14[آيد  دست مي به

مانگونه كه در اين الگوريتم نشان داده شده ه. كارلو نشان داده شده است
ترين حلقه مربوط به حركت ذرات و بررسي برخورد آنها با  است، داخلي

گيري خواص و حلقه  حلقه دوم مربوط به نمونه. استسطوح و با يكديگر 
  ].7[ استسوم مربوط به گام زماني يا تكرارهاي حل 

براي انجام ] 14، 13[يافته در مراجع  در اين تحقيق از كد توسعه
] 7[د براساس كد پايه بِرد اين ك. ها استفاده شده است سازي تمامي شبيه

هاي  هاي كارتزين با هندسه كد پايه تنها براي شبكه. يافته است توسعه
بسيار ساده قابل استفاده بوده و با توسعه الگوريتم رهگيري مسير حركت 

سازمان و  هاي بي رات، كد براي شبكهگذاري ذ ها و نشان ملكول
براي توليد شبكة محاسباتي مورد نياز . يافته است هاي پيچيده ارتقا هندسه
افزار شرايط مرزي نيز  در اين نرم. استفاده شده است 17افزار گمبيت از نرم

پس از تعيين تمامي مرزهاي ميدان، فايل . شود توسط كاربر تعيين مي
اين  .شود ذخيره مي NEUباتي در فرمت حاوي اطالعات شبكة محاس

فرمت توسط كد محاسباتي خوانده شده و تمامي اطالعات شبكه از جمله 
يف شده در كد كليه شرايط مرزي تعر. شود شرايط مرزي در برنامه وارد مي

براي دريافت جزئيات  .استيافته نيز قابل استفاده  پايه براي كد توسعه
  .شوند معرفي مي] 14، 13[مراجع  افتهي  توسعهبيشتر از ساختار كد 

  كننده به صفحه تخت مقابل بررسي جت برخورد
در اين تحقيق  مورد استفاده DSMCيافته   پيش از اين، كد توسعه

، 13[شده است   ل استاندارد مختلف اعتبارسنجيبا استفاده از مسائ
به منظور اطمينان از صحت نتايج اين كد در مسائل جت ]. 14

سطوح، از نتايج تجربي جت نيتروژن برخوردكننده با  ننده بابرخوردك
ذكر است  ايانش. استفاده شده است] 16، 15[صفحة تخت مقابل 

 مسئلهكه در تحقيقات انجام شده توسط ساير محققين نيز از اين 
جهت ] 1[تجربي به همراه نتايج عددي كننبرگ و بويد 

هندسه نسبتاً . ]6-1[سنجي حل عددي استفاده شده است  صحت
نمايد، در  امكان استفادة آسان از آن را فراهم مي مسئلهسادة اين 

يك  مسئله. شود همچنان حفظ مي مسئلهحالي كه ماهيت سه بعدي 
اي خارج شده و به جريان جت از گاز نيتروژن است كه توسط روزنه

طرح كلي اين ) 2(شكل . كندصفحة تخت مقابل خود برخورد مي
  .دهد شان ميرا ن مسئله

_________________________________ 
16. Larsen-Borgnakke 
17. Gambit 
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  سازي مستقيم مونت كارلو الگوريتم روش شبيه - 1شكل 

  

  ]3[شماي كلي جت برخورد كننده به سطح  - 2شكل 

كلوين است و از  300دماي سكون گاز برابر با دماي سطح 
 40فاصله روزنه در . شود منبسط مي = P0 	1000فشار سكون 
 1دايروي با شعاع سطح قرار داشته و داراي مقطعي  ميليمتري از

. فرض بر آن است كه جريان در خروجي صوتي است. متر است ميلي
8براساس شعاع آن  عدد نادسن در خروجي روزنه، × . است 10

اين شرايط يك جريان برخوردكننده رقيق مناسب را جهت 
  .كندفراهم مي DSMCمحاسبات روش 

  و مطالعات تجربي مشخصات
كننده به صفحه تخت در مركز آزمايشات تجربي جت برخورد

انجام شده  19، در قسمت مركز خالء باالي گوتينگن18هوافضا آلمان
و  ]15[ 20آزمايشات مربوط به فشار و تنش برشي توسط لگ. است

و ] 16[ انجام شده 21مطالعات مربوط به شار گرمايي توسط دورينگ
صفحه هاي روي صفحه، در راستاي خطي كه با محور جت هم  داده

در هنگام محاسبه تنش برشي و فشار، فشار . اندست استخراج شدها
مربوط به  هاي و در هنگام انجام آزمايش 	0.045پشت برابر با 

بوده و فشار سكون  	0.09شار گرمايي فشار پشت برابر با  1000	 P0 = به منظور حذف تأثيرات . در نظر گرفته شده است
) 1(، فشار و تنش برشي توسط رابطة (L)فشار سكون و طول سطح 

  . اند بعد شده بي

سازي، بعد استفاده از اين بي رغم بهذكر است كه شايان 
بدين ترتيب كه . شود همچنان وابستگي به فشار سكون مشاهده مي

تر شدن جت و در نتيجه افزايش به رقيقكاهش فشار سكون منجر 
 ]. 2[شود  فشار نرمال و تنش برشي مي

  فيزيكي سازي دلم
جريان ورودي روزنه صوتي به عنوان يك جريان ماكروسكوپي 

هاي نيتروژن در راستاي محور جت مدل يكنواخت از مولكول
. شوداثرات اليه مرزي در خروجي نازل ناچيز فرض مي. شود مي

 300ي ورودي براساس روابط آيزنتروپيك و دماي سكون پارامترها
اين . استمحاسبه شده  = P0 	1000كلوين و فشار سكون 

كلوين  2/252و دماي  m/s 323محاسبات منجر به سرعت ورودي 
	1.53و چگالي عددي  × 10 مقدار معيني فشار . شود مي 	
نظر گرفته درسازي جريان درون محفظه تانك  هپشت جهت شبي

مدل برخورد ملكول با سطح به صورت پخشي و دماي . شده است
  .كلوين در نظر گرفته شده است 300سطح 

   مسئلهسازي  شبيه
افزار  وسيله نرم اين اشاره شد، شبكه محاسباتي به همانطوركه پيش از
هاي هرمي،  سازمان و با استفاده از سلول بي گمبيت و كامالً

اي از شبكه را براي مدل  نمونه) 3(شكل . تاسبندي شده  تقسيم
)جت موازي با سطح  = بندي اين  در شبكه. دهدنشان مي (0°

_________________________________ 
18. German Aerospace Center(DLR) 
19. Gottingen 
20. Legge 
21. Doring 
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  وهشي علوم و فناوري فضاييپژ -فصلنامة علمي
49/  )52پياپي ( 1401 تابستان/ 2شمارة  / 15دورة   (DSMC)كارلو  ها با استفاده از روش مستقيم مونت جريان خروجي پيشرانهسازي  شبيه

ها در مجاورت روزنه جايي كه تراكم جريان باال مدل، بيشتر سلول
است، قرار دارند و تمركز شبكه روي صفحه به علت تراكم كمتر، 

ر كاهش محاسبات منظو صفحة تقارن نيز به. استيدا كردهكاهش پ
در مدل جت عمود بر سطح دو صفحه تقارن و در . است تعبيه شده

درجه، يك صفحه تقارن در نظر گرفته  45دو مدل جت موازي و 
مشخصات جريان و شبكه مورد استفاده را ) 1(جدول . شده است

  .دهدبراي نمونة جت موازي سطح نشان مي

  
  ي با سطحبندي و شرايط مرزي جت موازشبكه - 3شكل 

  مشخصات جريان و شبكة جت موازي سطح -1جدول 

 مقدار مشخصه

40×40×160 سازي ابعاد ميدان شبيه mm 

 33000 هاي ميدانتعداد سلول

 6700 تعداد نقاط ميدان

 580 هاي سطحتعداد المان

 58 هاي جتتعداد المان

 (Tetrahedron) تتراهيدرون نوع سلول

 3300000 سازي  تعداد كل ذرات شبيه

2×10-7    دازه قدم زمانيان  

 10000 هاي زماني تعداد گام

 15000 ها گيري تعداد نمونه

) برخورد عمودي = 90°)   
سازي شده با استفاده از كد نمودار فشار وارد بر سطح شبيه) 4(شكل 

] 1[نبرگ و بويد ازي كنسشبيه و] 15[هاي تجربي حاضر را با داده
فشار از . شودن نمودارها مشاهده ميتطابق خوبي بي. كندمقايسه مي

در روش . كنديك مقدار حداكثر در ابتداي محور شروع به افت مي
جايي كه جت كمترين تأثير  ها در فاصله زياد از سطح، در عددي داده

همچنين، در شكل . روند را بر سطح دارد، تا فشار محيط پيش مي
ها مشاهده ن دادهتطابق خوبي بي. تنش برشي نشان داده شده است) 5(

دهند كه در آن تنش برشي نمودارها شكل يكساني را نشان مي. شودمي

از مقدار صفر در ابتداي محور تا يك مقدار حداكثر باال رفته و سپس با 
نشان داده شده ) 6(شارگرمايي در شكل . كندكاهش فشار گاز نزول پيدا مي

علت مشكالت ناشي از  به] 16[هاي تجربي نوسانات موجود در داده. است
هاي عددي و نوسانات مشاهده شده در داده  گيري بوده هاي اندازه پيچيدگي

هاي جديدتر  در روش. به دليل محاسبات درجه دوم سرعت است] 1[مرجع 
تطابق خوبي بين . هاي عددي، اين نوسانات كاهش يافته است گيري نمونه
روي جت عدم تطابق در نتايج شود و تنها در محدوده روبها مشاهده ميداده

ذكر است كه اين موضوع در نتايج  شايان. شود عددي و تجربي مشاهده مي
  ].2[عددي ساير مراجع نيز مشاهده شده است 

  

  جت عمودي-بعد شده وارد بر سطحفشار نرمال بي - 4شكل 

  

  جت عمودي -تنش برشي بي بعد شده وارد بر سطح - 5شكل 

  

  جت عمودي -  [W/m2]د بر سطحشار حرارتي وار - 6شكل 
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  درجه 45جت -بعد شده وارد بر سطحفشار نرمال بي - 7شكل 

  

 درجه 45جت -بعد شده وارد بر سطحتنش برشي بي - 8شكل 

  

  درجه 45جت - [W/m2] شار حرارتي خالص وارد بر سطح - 9شكل 

)درجه  45برخورد جت با زاويه  = 45°)  

روي سطح را براي جت مايل نمودار فشار نرمال شده ) 7(شكل 
هاي سازي و داده هاي شبيهتطابق خوبي بين داده. دهدنشان مي

نقطه فشار حداكثر در پايين دست از نقطه . شودتجربي مشاهده مي
است، جايي كه اثر چگالي و زاويه برخورد زياد زير جت ظاهر شده 

 .كندفشار در هر دو طرف جت به فشار پشت كاهش پيدا مي. است
هاي تجربي در دو انتهاي نمودار  هاي عددي با داده اختالف داده
گيري  تواند به علت عدم قطعيت در اندازه اين امر مي. يابد افزايش مي

نمودار . فشار در تراكم كم يا فشار پشت باال در تأسيسات تست باشد
هاي تجربي نشان داده شده كه با داده) 8(تنش برشي نيز در شكل 

نمودار انتقال حرارت در شكل . ابق بسيار خوبي دارندو عددي، تط
با وجود اغتشاشات، باز هم تطابق نسبي . نشان داده شده است) 9(

  .شود خوبي مشاهده مي

) برخورد جت موازي = 0°)   
شايان ذكر است كه در قبل از پرداختن به نتايج اين بخش، 

رگرمايي، فشار گيري شا اندازه برايتجربي انجام شده،  هاي آزمايش
مربوط  هاي اما در آزمايش. پاسكال بوده است 1000سكون برابر با 

گيري فشار و تنش برشي، كمترين فشار سكون گزارش  به اندازه
با توجه به دقيق نبودن فشار . پاسكال بوده است 4000شده برابر با 

تجربي مربوط به فشار و تنش برشي، در  هاي سكون در آزمايش
سازي عددي كننبرگ و بويد  عددي حاضر، مشابه با شبيهسازي   شبيه

ذكر است  شايان. پاسكال استفاده شده است 1000از فشار سكون 
كه نسبت فشار پشت به فشار سكون در تاسيسات آزمايشگاهي ثابت 

در . كندنيست و با افزايش فشار سكون فشار پشت كاهش پيدا مي
سازي  ر گرفته و شبيهظنتيجه مدل جت موازي بدون فشار پشت در ن

وارد  ه در عمل فرض شده كه جريان به خألاي ك گونه به. شده است
 . شودمي

  

  جت موازي -بعد شده وارد بر سطحفشار نرمال بي -10شكل 

. دهدفشار نرمال شده وارد برسطح را نشان مي) 10(شكل 
هاي بدون فشار پشت، داده. نمودارها تطابق كيفي خوبي دارند

هيچ خط مجانبي براي . كنندازي به سمت صفر ميل ميس شبيه
به همان علت كاهش  مسئله هاي تجربي وجود ندارد كه اينداده

. نبال افزايش فشار سكون استفشار پشت در تأسيسات به د
نمودارها . نشان داده شده است) 11(هاي تنش برشي در شكل  داده

فشار سكون (باالتر  مقادير تجربي به دليل تراكم. تطابق خوبي دارند
تفاوت مقادير نمودارهاي تجربي و عددي تنش . كمتر است) بيشتر

تر از تفاوت  برشي ناشي از عدم يكسان بودن فشار سكون، محسوس



  
  

    
  

 
 

  وهشي علوم و فناوري فضاييپژ -فصلنامة علمي
51/  )52پياپي ( 1401 تابستان/ 2شمارة  / 15دورة   (DSMC)كارلو  ها با استفاده از روش مستقيم مونت جريان خروجي پيشرانهسازي  شبيه

) 12(نتايج شار حرارتي در شكل . اين مقادير در نمودار فشار است
هاي شار حرارتي تجربي و عددي هر دو مربوط داده. ارائه شده است

نوسانات آماري در نتايج جت . هستندپاسكال  1000فشار سكون به 
موازي، به علت چگالي پايين جريان و حساسيت باالي حسگرهاي 

با اين حال، تطابق منطقي خوبي بين . گيري قابل توجه است اندازه
  .شودسازي مشاهده ميهاي آزمايش و شبيهداده

  

  جت موازي- بعد شده وارد بر سطحتنش برشي بي -11شكل 

 

  جت موازي - [W/m2] شار حرارتي خالص وارد بر سطح -12شكل 

سازي امكان بررسي تأثير  پس از اعتبارسنجي روش شبيه
ها بر نيروها و گشتاورهاي اغتشاشي فراهم  جانمايي نازل پيشرانه

اي نمونه  وارهسازي ماه هاي آتي به مدل بنابراين، در بخش. شود مي
تي و جابجايي محدود محل آنها پرداخته سوخ هاي تك با پيشرانه
 .شده است

  سازي ماهواره دلم
همان گونه كه در بخش مقدمه اشاره شد، هدف اين تحقيق در 

هاي فضايي و بررسي  سازي جريان خروجي پيشرانهمرحله اول، شبيه
تأثيرات آن بر ساختار و عملكرد فضاپيماها بوده و در مرحله دوم، 

هاي پيشرانه بر نيروها  هاي جزئي خروجي اييجبهبررسي تأثيرات جا
تر شدن  به منظور واقعي. باشد و گشتاورهاي اغتشاشي توليد شده مي

اي مشابه با  سعي شده است تا از ماهواره مسئلههر چه بيشتر 

الزم به ذكر . استفاده شود ]6 [سازي شده در مرجع ماهواره شبيه
مچنين عدم دسترسي است به دليل نبود اطالعات دقيق هندسي و ه
ها، امكان مقايسه نتايج  به پروفيل و اطالعات دقيق خروجي پيشرانه

فراهم نشده است و تنها از هندسه و ] 6[اين بخش با نتايج مرجع 
اي واقعي استفاده شده  سازي ماهواره اطالعات اين مرجع جهت شبيه

بندي سطوح و اجزاي  شماي كلي ماهواره مرجع و نحوه شبكه. است
اين ماهواره شامل يك . نشان داده شده است) 13(ن در شكل آ

هيدرازين، يك  ، چهار پيشرانه23، يك آنتن باند اس22حلقه آداپتور
و صفحه  25مكعبي POD، دو عدد آنتن 24صفحه سلول خورشيدي

  .است 26قاعده

  

  ]6[ پيكربندي ماهواره مرجع و جزييات شبكه بندي صفحات و اجزاي آن - 13شكل 

 zx ،14قرارگيري سر پيشرانه نسبت به صفحه  زاوية كلي
اي  متر، ميدان محاسباتي، استوانه 1درجه، طول صفحة خورشيدي 

 9/1214متر و قطر حلقه آداپتور  2متر و ارتفاع  6/1به شعاع 
ميليمتر  64/5ها نيز شعاع صفحة خروجي پيشرانه. ميليمتر است

ابعاد و محل دقيق  ساير جزئيات هندسي مورد نياز از جمله. ستا
ها،  ها، ابعاد شش ضلعي قاعده ماهواره، ابعاد و محل آنتنپيشرانه

ارتفاع حلقه آداپتور و محل قرارگيري صفحة سلول خورشيدي با 
_________________________________ 

22. Adapter ring 
23. S-band antenna 
24. Solar panel 
25. POD antenna 
26. Bottom platform 
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  وهشي علوم و فناوري فضاييپژ -فصلنامة علمي
53/  )52پياپي ( 1401 تابستان/ 2شمارة  / 15دورة   (DSMC)كارلو  ها با استفاده از روش مستقيم مونت جريان خروجي پيشرانهسازي  شبيه

  

 ميدان جريان گاز در صفحه خروجي نازل پيشرانه -16شكل 

در ] 17[هاي چهارگانه سرعت، دما و چگالي از مرجع  پروفيل
برداري استخراج شده و افزارهاي داده با استفاده از نرم) 16(شكل 

در هنگام . ه استافزار متلب استخراج شد فرمول توابع به وسيله نرم
ورود ذرات به ميدان حل، با توجه به فاصلة هر ذره از مركز صفحه 

، مقادير r/r0و محاسبه مقدار  rخروجي پيشرانه، يعني مقدار 
پارامترهاي ورودي آن ذره با توجه به توابع مشخص شده به ميدان 

شرايط مرز خروجي و فضاي اطراف ماهواره به . شودحل وارد مي
، دماي سطوح )3(در جدول . در نظر گرفته شده است صورت خالء

دماهاي اعمال شده بر سطوح، . مختلف ماهواره نشان داده شده است
ترين دمايي است كه ماهواره در طي ماموريت خود با آن مواجه  پايين
هاي ملكولي وارد شده به ميدان ، نسبت)4(در جدول ]. 6[شود  مي

  ]. 6[حل ارائه شده است 

 ترين دماي ممكن اجزاي ماهواره  پايين -3جدول 

 اجزاي ماهواره [k]دما

 پيشرانه 158

 صفحة خورشيدي 200

 PODآنتن  155

 آنتن اس باند 155

 صفحة پايه 142

 حلقة آداپتور 151

  هاي ملكولي وارد شونده به ميدان حل نسبت گونه -4جدول 

 هاي گازيدرصد مولي گونه هيدرازين

35761/0 H2 

27152/0 N2 

37080/0 NH3 

 سازي هاي شبيه بررسي استقالل حل از شبكه، و تعداد ملكول

به منظور بررسي استقالل نتايج از اندازه شبكه، از سه شبكه درشت، 
سلول  021,355و  452,246، 444,103متوسط و ريز به ترتيب با 

در اين سه شبكه سعي شده است تا تعداد . استفاده شده است
روي سطوح حساس ماهواره مانند پنل خورشيدي و دهانه  هاي سلول

نشان ) 17(اين سه شبكه در شكل . خروجي تراسترها ريزتر شود
 . داده شده است

كه تأثير پنل  Fyتغييرات نيروي اغتشاشي ) 5(در جدول 
شود، به عنوان معيار تأثير ابعاد  مي  خورشيدي در آن بيشتر ديده
همانگونه كه ديده . رار گرفته استشبكه بر نتايج مورد بررسي ق

شود شبكه متوسط و ريز نتايج بسيار نزديكي داشته و از اين رو  مي
الزم به ذكر است . باشد استفاده از شبكه متوسط قابل قبول مي

ها به شبكه  شبكه متوسط به كار گرفته شده از لحاظ تعداد سلول
  . بسيار نزديك است] 6[مورد استفاده در مرجع 

  هاي مختلف  براي شبكه Fyتغيير نيروي اغتشاشي  -5جدول 

(%)درصد تغيير  Fy (N) هاي شبكه تعداد سلول  

103444 2627/0  - 

246452 2584/0  7/1-  

355021 2592/0  31/0  
  

سازي بر نتايج  هاي شبيه منظور بررسي تأثير تعداد ملكول به
سازي  ههاي شبي ملكول 000,150,3و  000,576,1، 000,789نيز، از 

براي اين ) 6(در جدول  Fyتغييرات نيروي اغتشاشي . استفاده شد
همانگونه كه در اين جدول مشاهده . سه حالت نشان داده شده است

سازي تأثير چندان زيادي بر  هاي شبيه شود، تغيير تعداد ملكول مي
نتايج بدست آمده نداشته و بنابراين براي ساير محاسبات از 

الزم به ذكر است در مراجع . ستفاده شده استملكول ا 000,576,1
 3ميليون تا  1.5سازي شده بين  هاي شبيه تعداد ملكول] 6، 4[

  . ميليون در نظر گرفته شده است
براي اطمينان از اينكه در هر سلول تعداد مناسبي از ذرات 

خطوط همتراز متوسط ) 18(سازي قرار گرفته است، در شكل  شبيه
. اي مقطع مشخص شده، ارائه شده استذرات در هر سلول بر

هاي قرار  شود، اغلب سلول همانگونه كه در اين شكل مشاهده مي
ذره  25گرفته در نواحي حساس ميدان حل از تعداد ذرات باالتر از 

هايي كه جت جريان  در نواحي نزديك مرز خالء و مكان. برخوردارند
ذره در هر  10زير شود، اين تعداد به مقادير كمتر و  بدان وارد نمي

اين امر تأثير چنداني بر  مسئلهرسد كه با توجه به فيزيك  سلول مي
  . نتايج نهايي ندارد



  
 
 
 

حامد عليصادقي، آزاده خديوي و احسان ذبيحيان   علوم و فناوري فضاييپژوهشي  -ةعلميفصلنام/54
 )52پياپي ( 1401 تابستان /2 ةشمار/  15دورة 

  
  هاي مورد استفاده در بررسي استقالل حل از شبكه شبكه -17شكل 

  سازي مختلف  هاي شبيه براي تعداد ملكول Fyتغيير نيروي اغتشاشي  -6جدول 

(%)درصد تغيير Fy (N)سازي هاي شبيهتعداد ملكول  

789000 2605/0  - 

1576000 2584/0  82/0-  

3150000 2577/0  27/0-  
 

  
  1صفحات همتراز تعداد ذرات در هرسلول مدل  -18شكل 

 نتايج حاصل و مقايسة آنها

در اين بخش نتايج حاصل از رفتار جريان وارد شده به خالء از جمله 
يز شار عددي و شار خطوط جريان، چگالي عددي، دماي كلي و ن

گرمايي برخوردي با سطوح ماهواره براي هر سه مدل مورد بررسي 
همچنين، نيرو و گشتاور اغتشاشي ناشي از جريان . ارائه شده است

ها بر اين مقادير جايي پيشرانهبهخروجي نيز محاسبه شده و تأثير جا
ر مقدا صفحات هم) 19(در شكل . استنيز مورد بررسي قرار گرفته 

در اين . نشان داده شده است 1چگالي عددي براي ماهواره مدل 
هاي ماهواره و برخورد آن با سطوح  شكل خروج جريان از نازل

 .شود صفحه خورشيدي به خوبي مشاهده مي

  

  1صفحات هم مقدار چگالي عددي مدل  -19شكل 

  
در صفحه روي  y-zخطوط همتراز عدد نادسن محلي در صفحه  -20شكل 

 1هاي عقبي ماهواره مدل  نازل

در بخش مركزي  y-zخطوط جريان در صفحه ) 20(در شكل 
در اين شكل . شده است ماهواره براي هر سه مدل نشان داده

. به خوبي قابل مشاهده است ها به خأل گسترش جريان نازل



  
  

    
  

 
 

  وهشي علوم و فناوري فضاييپژ -فصلنامة علمي
55/  )52پياپي ( 1401 تابستان/ 2شمارة  / 15دورة   (DSMC)كارلو  ها با استفاده از روش مستقيم مونت جريان خروجي پيشرانهسازي  شبيه

از ذرات به طور  چشمگيري توان مشاهده كرد كه مقدار همچنين، مي
كنند، زيرا سطح نسبتاً بزرگ يدي برخورد ميمستقيم با صفحه خورش

اين . ها قرار دارداز صفحة خورشيدي نزديك به خروجي پيشرانه
ها yها در راستاي محور  كه فاصله پيشرانه 3موضوع براي مدل 

هاي  چرا كه پيشرانه. باشد بيشتر از دو مدل ديگر است، حادتر مي
. دارند سمت راست تصوير فاصله كمتري از صفحه خورشيدي

بنابراين، افزايش اثرات نامطلوب از جمله نيرو و گشتاور اغتشاشي و 
توان براي اين مدل  ها را مي بار گرمايي بيشتر نسبت به ساير مدل

  .بيني كرد پيش

  

 

 

در بخش مركزي ماهواره،  y-zخطوط جريان گاز خروجي در صفحه  -21شكل 
  براي هر سه مدل

در بخش  y-zصفحه خطوط همتراز چگالي عددي در 
. نشان داده شده است) 21(هاي عقبي ماهواره در شكل  نازل

شدن خروجي  شود، نزديك در اين شكل مشاهده ميهمانگونه كه 
شده  2ها در مدل  ها به هم باعث تداخل بيشتر جريان نازل نازل

از طرفي، وجود پنل خورشدي باعث شده است تا در هر سه . است
ها در جهت منفي  عبارتي تراكم ملكول مدل چگالي عددي يا به

تواند باعث بروز نيروها و  اين موضوع مي. ها افزايشي يابدyمحور 
  . گشتاورهاي اغتشاشي نامطلوب شود

  

  

  

  
جريان گاز خروجي در صفحه  [m3/1]خطوط همتراز چگالي عددي  -22شكل 

y-z هاي عقبي ماهواره، براي هر سه مدل در صفحه روي نازل 

شود تا د مستقيم جريان به صفحة خورشيدي باعث ميبرخور
شار . تراكم بيشتري در اطراف اين قطعه از ماهواره مشاهده شود

نشان داده شده ) 22(عددي برخوردي با سطوح ماهواره در شكل 
براي هر سه مدل، شار عددي نسبي زيادي بيشتر از مقدار . است



  
 
 
 

حامد عليصادقي، آزاده خديوي و احسان ذبيحيان   علوم و فناوري فضاييپژوهشي  -ةعلميفصلنام/56
 )52پياپي ( 1401 تابستان /2 ةشمار/  15دورة 

اطق فوقاني صفحة ملكول بر مترمربع در هر ثانيه در من 5×1022
  . شود خورشيدي و آنتن مشاهده مي

  

 

 

 براي هر سه مدل [m2.s/1]توزيع شارعددي برخوردي با سطوح ماهواره  - 23شكل 

بخصوص مدل سوم كمي عدم ) 23(در خطوط همتراز شكل 
اين عدم تقارن ناشي از عدم تقارن شبكه . شود تقارن مشاهده مي

. باشد كه امري اجتناب ناپذير است يها م سازي استفاده شده در شبيه
ها سعي شده است تا حد ممكن  الزم به ذكر است در توليد شبكه

 مسئلهبعدي  سازمان و سه شبكه توليد شده متقارن باشد، اما شكل بي
، خطوط )24(در شكل . دهد اجازه اين امر را به طور كامل نمي

هواره براي هاي عقبي ما روي نازل y-zهمتراز دماي كلي در صفحه 
در اين شكل دماي گاز برخوردي . هر سه مدل نشان داده شده است

تأثير   برخورد گاز خروجي نازل. با سطوح ماهواره قابل مشاهده است

در شكل . بسزايي در شار حرارتي برخوردي با سطوح ماهواره دارد
اين شار حرارتي براي سطوح هر سه مدل ماهواره نشان داده ) 25(

  .شده است

 

 

 

 y-zجريان گاز خروجي در صفحه  [K]خطوط همتراز دماي كلي  -24شكل 
  هاي عقبي ماهواره، براي هر سه مدل در صفحه روي نازل

رفتار شار گرمايي همانند رفتار شار عددي نشان داده شده در شكل 
چرا كه اين شار با تعداد ذرات گاز بر خوردي با سطوح . باشد مي) 23(

شود، آنتن  همانگونه كه در اين شكل مشاهده مي. ستماهواره متناسب ا
هاي  بخش. هر سه مدل تحت بار حرارتي نسبي زيادي قرار گرفته است

وات بر متر  650وات بر متر مربع تا  150مختلف آنتن از شاري در حدود 
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ها به هم  هاي پيشرانه كه نازل 2در مدل . نمايند مربع را دريافت مي
ح بيشتري از آنتن ماهواره تحت شار حرارتي باالتر باشند، سط نزديكتر مي

در خصوص شار حرارتي برخوردي به سطح صفحه . قرار گرفته است
وات بر مترمربع در  30خورشيدي، حداقل شار حرارتي برخوردي در حدود 

وات بر مترمربع در لبه  1300قسمت پاييني صفحه و حداكثر در حدود 
اين شار در حدود شار خورشيد  ذكر است شايان. استبااليي صفحه 

توان چنين نتيجه گرفت كه قرارگيري صفحه  بنابراين، مي. باشد مي
ها، كنترل دماي اين  هاي خورشيدي در مجاورت نازل پيشرانه سلول

ها نيز ضمن  تغيير اندك محل پيشرانه. نمايد زيرسيستم را ناممكن مي
بر روي صفحه سلول افزايش اين شار حرارتي، وسعت ناحيه شار باال را 

  .دهد خورشيدي تحت تأثير قرار مي

  

 

  
براي هر  [W/m2]توزيع شارگرمايي برخوردي با سطوح ماهواره  - 25شكل

  سه مدل

  مقادير نيروي اغتشاشي ايجاد شده در سه مدل ماهواره  -7جدول 

 Fz (N) Fy (N) Fx (N) ماهواره

 1.509x10-2 0.2584 -2.003x10-3- 1مدل

 2.118x10-2 0.2386 -8.036x10-4- 2مدل

 4.283x10-3 0.2969 -8.738x10-3 3مدل

 مقادير گشتاور اغتشاشي ايجاد شده در سه مدل ماهواره  -8جدول 

 Tz (N.m) Ty (N.m) Tx (N.m) ماهواره

 3.422x10-3 -2.657x10-3 -0.1430 1مدل

 3.765x10-3 -2.609x10-3 -0.1234 2مدل

 1.915x10-3 -7.599x10-3 -0.1578 3مدل
 

به ترتيب مقدار نيرو و گشتاور اغتشاشي ) 8(و ) 7(در جداول 
باتوجه به عدم تقارن هندسه . هاي مدل شده، ارائه شده است ماهواره

ها، بيشترين نيروي اغتشاشي در جهت محور xمدل نسبت به محور 
yها با صفحه سلول  چرا كه گاز خروجي از نازل. شود ها ايجاد مي

ي برخورد كرده و نيروي ممنتوم عمودي خود را به آن خورشيد
ها نيروي zها، در راستاي محور yبعد از محور . نمايند منتقل مي

چرا كه به . شود ها توليد ميxاغتشاشي بيشتري نسبت به محور 
ها نيروهاي اغتشاشي توليد شده yنسبت به محور  مسئلهعلت تقارن 

خنثي نموده و در نهايت تا حدي يكديگر را  xدر راستاي محور 
مقدار بسيار ناچيزي در اثر عدم تقارن شبكه و ماهيت ملكولي 

ها با توجه به zهمچنين، در راستاي محور . ماند سازي باقي مي شبيه
قرارگيري صفحه خورشيدي در اين راستا، ذرات گاز با صفحه 

بديهي . كنند برخورد كرده و ممنتوم مماسي خود را به آن منتقل مي
ت هر چقدر شار عددي برخوردي با اين سطح افزايش يابد ميزان اس

طوركه انتظار  همان. شود نيروي اغتشاشي بيشتري نيز توليد مي
باعث ) 2مدل (ها از صفحة خورشيدي رود دور شدن پيشرانه مي
. هاي سطح داشته باشند شود كه ذرات برخورد كمتري با المانمي

ها با دورشدن xدر راستاي محور بنابراين، مقدار نيروي اغتشاشي 
همين مورد در مقدار . يابد و بالعكس ها از صفحه، كاهش ميپيشرانه

هاي صفحة  المان. شودنيز مشاهده مي zنيروي اغتشاشي در جهت 
ها به قابل توجه بوده و با نزديكي پيشرانه zخورشيدي در راستاي 

يك شدن با نزد. آن حتي جهت نيروي اغتشاشي تغيير كرده است
ها به صفحه خورشيدي خروجي نازل به طور مستقيم با  پيشرانه

كند و ممنتوم مماسي خود را به اين  صفحه خورشيدي برخورد مي
به همين دليل، نيروي اغتشاشي توليد شده . نمايد صفحه منتقل مي

اين نيرو به قدري زياد است . شود توليد مي zدر راستاي مثبت محور 
ها و اجزاي  صفحه قاعده ماهواره و مجموعه آنتنكه نيروي وارد بر 

ها zقرار گرفته بر روي اين صفحه را كه در جهت منفي محور 
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ها از صفحه  اما با فاصله گرفتن پيشرانه. كند باشند، خنثي مي مي
خورشيدي مقدار نيروي مثبت وارد شده بر صفحه خورشيدي كاهش 

يابد،  زاي آن غلبه مييافته و نيروي منفي وارد بر صفحه قاعده و اج
. شود ها منفي ميzبنابراين نيروي اغتشاشي كل در راستاي محور 

با توجه به مكان قرارگيري صفحه خورشيدي نيروي اغتشاشي جهت 
yاين نيرو به طور . ها از ساير نيروهاي اغتشاشي بسيار بيشتر است

ور اين مقدار با د. ها تغيير كرده استجايي پيشرانهبهواضح با جا
و با نزديك شدن ) 2مدل (ها از صفحه كاهش يافته شدن پيشرانه

گشتاورهاي ) 8(در جدول . افزايش پيدا كرده است) 3مدل (به آن 
  .ارائه شده از رابطة زير محاسبه شده است

)2( 
= −= −   = −   

با توجه به هندسه و مكان صفحه خورشيدي، گشتاور در 
رود با طوركه انتظار مي ها قابل توجه بوده و همانxراستاي محور 

ها ها به صفحه، افزايش يافته و با دور شدن آننزديك شدن پيشرانه
 2نيز با توجه به رابطه  Tzو  Tyدو مقدار . يابداز صفحه، كاهش مي

به منظور . و افزايش و كاهش نيروهاي مربوطه قابل توجيه است
ها بر نيروها و  جايي پيشرانه هتر تأثير جاب بررسي بهتر و دقيق

نسبت تغييرات نيرو و ) 9(گشتاورهاي اغتشاشي در جدول 
به صورت درصد  Txو گشتاور  Fyتر، يعني نيروي  گشتاورهاي مهم
  .ارائه شده است

  هاي مختلف نسبت به هم ت نيرو و گشتاور اغتشاشي مدلدرصد تغييرا - 9جدول 

 (%) Fy (%) Tx نسبت تغيير
-64/7 1به مدل  2مدل   71/13-  

89/14 1به مدل  3مدل   35/10  

شود، كاهش فاصله  همانگونه كه در اين جدول مشاهده مي
درصد، يا به عبارتي دور شدن آنها از صفحه  20ها به ميزان  پيشرانه

 Fyشود تا نيروي  باعث مي) 2مدل (درصد  10ميزان خورشيدي به 
درصد نسبت  13درصد و گشتاور اغتشاشي آن نيز بيش از  7بيش از 

صدي فاصله در 20در مقابل افزايش . كاهش يابد 1به مدل 
مدل (ها به صفحه خورشيدي  شدن پيشرانه ها از هم و نزديك پيشرانه

) 1مدل (به مدل پايه نسبت  Fyباعث شده است تا ميزان نيروي ) 3
 Txاين ميزان افزايش براي گشتاور . درصد افزايش يابد 15نزديك 

  . استدرصد  10در حدود 
به منظور درك بهتر ميزان نيروها و گشتاورهاي اغتشاشي در 

به ترتيب درصد اغتشاشات نسبت به مقدار ) 11(و ) 10(جداول 
ن صورت كه مقدار بدي. ، محاسبه و ارائه شده است]6[اصلي مرجع 

هر  و مقدار) نيوتن 404/19(هر نيرو به مقدار نيروي كل پيشران 
بعد شده  بي) نيوتن متر 09341/0(گشتاور به مقدار گشتاور كل 

دهنده ميزان  درصدهاي نشان داده شده در اين دو جدول نشان. است
بزرگي نيروها و گشتاورهاي اغتشاشي در مقايسه با نيرو و گشتاور 

  .باشد ها مي شده توسط پيشرانه توليد

  هاي مختلف به مقدار اسمي نسبت نيروي اغتشاشي مدل - 10جدول 

 Fz Fy Fx 

N(404/19(مقدار اسمي مطلق   0/0  0/0  

0778/0 (%) 1مدل  331/1  0103/0  

1091/0 (%) 2مدل  230/1  0042/0  

0221/0 (%) 3مدل  530/1  0450/0  

  هاي مختلف به مقدار اسمي نسبت گشتاور اغتشاشي مدل - 11جدول 

 Tz Ty Tx 

N.m(00/0(مقدار اسمي مطلق   034/0  087/0  

663/3 (%) 1مدل  845/2  088/153  

031/4 (%) 2مدل  522/3  106/132  

050/2 (%) 3مدل  916/6  933/168  

قابل مشاهده است، بزرگي ) 10(همانگونه كه در جدول 
طور عمده  ا كه بههyنيروهاي اغتشاشي توليد شده در راستاي محور 
اند در حدود يك الي  در اثر وجود صفحه خورشيدي به وجود آمده

اين نيروي . باشد يك و نيم درصد از كل نيروي پيشرانه مي
اغتشاشي در راستاي در راستاي دو محور ديگر در حدود دهم يا 

اين مقدار اگر چه در مباحث كنترل فضاپيما . باشد صدم درصدي مي
اما زماني كه ميزان گشتاور اغتشاشي توليد شده بي اهميت نيست 

گيرد، اهميت  ها مورد توجه قرار ميxبخصوص در راستاي محور 
بررسي نيروها و گشتاورهاي اغتشاشي را در اين مسائل گوشزد 

شود، گشتاور  مشاهده مي) 11(همانگونه كه در جدول . نمايد مي
درصد  170ا ت 130ها از xاغتشاشي توليد شده در راستاي محور 

گشتاور مورد انتظار پيشرانه متغير بوده و اين مقدار از گشتاور اصلي 
در خصوص دو محور ديگر نيز گشتاورهاي . نيز بيشتر است

درصد گشتاور ايجاد شده متغير بوده و بزرگي  7الي  2اغتشاشي بين 
دهد كه برآورد نيروها و گشتاورهاي اغتشاشي در  آنها نيز نشان مي

  .ئلي اهميت قابل توجهي داردچنين مسا

  گيري نتيجه
بر مبناي روش  يافته  توسعهدر مقالة حاضر، كد محاسباتي 

DSMC كار  ها به رخورد جريان خروجي پيشرانهجهت بررسي اثرات ب
گرفته شده و با استفاده از نتايج تجربي در دسترس مورد ارزيابي و 

ي براي در گام دوم، اين كد محسابات. گرفتسنجي قرار صحت
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هاي آن مورد استفاده قرار  اي از ماهواره به همراه پيشرانه نمونه
ها در ميزان  گرفته و در آن تأثير جابجايي محدود در محل پيشرانه

نيروها و گشتاورهاي اغتشاشي توليد شده و شار حرارتي برخوردي 
سازي  نتايج اين شبيه. با سطوح ماهوراه مورد بررسي قرار گرفت

دار قابل دهد كه مقاين ماهواره، به وضوح نشان ميعددي براي 
طور مستقيم با صفحة خورشيدي برخورد  توجهي از ذرات جريان به

كرده و باعث ايجاد اثرات نامطلوب نيرو و گشتاور اغتشاشي و بار 
در اين ماهواره به علت وجود صفحة . شودگرمايي بر روي آن مي

% 150در حدود  xر خورشيدي، گشتاور زيادي در راستاي محو
ها جايي اندك پيشرانهگشتاور اسمي ايجاد شده است كه با جابه

يابد كه عدم مناسب بودن نيز افزايش مي% 170اين مقدار تا حدود 
جايي  بههمچنين، اين جا. دهدمحل صفحة خورشيدي را نشان مي

در مقدار نيرو و حدود % 11باعث شده است تا به طور ميانگين 
. زان گشتاورهاي اغتشاشي توليدي تغيير حاصل شوددر مي% 12

شارگرمايي برخوردي به سطوح ماهواره با توجه به مكان صفحة 
رسد كه از اين  وات بر مترمربع مي 1300ه بيش از خورشيدي ب

نتايج . نمايد مقدار با حداكثر شار خورشيدي برخوردي برابري مي
نيروها و بدست آمده اهميت بررسي موضوع و امكان تغيير 

هاي محدود، بدون نياز  گشتاورهاي اغتشاشي توليدي را با جابجايي
همچنين، قابليت كد . دهد به تغيير كلي چيدمان ماهواره را نشان مي

هاي  سازي جريان رقيق اطراف پيشرانه را براي شبيه يافته  توسعه
  .دهد ها به خوبي نشان مي ماهواره
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