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Hydrazine monopropellant thrusters are widely used in space missions. The most 
common use of these thrusters is in reactive control systems. In this research, design and 
simulation of a single capillary injector and three-hole circular injector plate of a 10N 
Hydrazine monopropellant thruster were performed. The injector and injector plate were 
designed based on the mass flow rate. Ansys Fluent software was used to simulate them. 
Volume of fluid (VOF) method was used to simulate such  a flow and turbulence was 
simulated by k-e model. The characteristics of the injector and injector plate including mass 
flow rate and average velocity in the injector nozzle were calculated by changing the inlet 
pressure. The results showed that the injector and the injector plate have the ability to 
supply the desired mass flow rate of the monopropellant thruster at a known design 
pressure. Therefore, the final dimensions were selected for the design and construction of 
the injector. In fact the capillary injector اhas replaced the swirl injector with hollow cone 
spray used in the previous version of this thruster. The dimension of the chamber was 
significantly reduced by using the capillary injector, which reduces both the volume of the 
expensive iridium catalyst and weight of the thruster. 

Keywords: Capillary injector, Injector plate, Monopropellant thruster, Hydrazine thrusters, Low 
thrust. 
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و صفحه انژكتور كاپيالري تك  سازيو شبيهطراحي 
اي مؤلفهميكرورانشگر تك براي دايرويانژكتور 

  پيشرانكم
  *2ييحديثه كريما و1سجاد داوري

  ، تهران، ايرانوزارت علوم تحقيقات و فناوريگروه علوم فضايي، ، پژوهشگاه هوافضا -2و 1
*karimaei@ari.ac.ir 

شوند. بيشترين هاي فضايي استفاده ميمأموريتطور گسترده در هيدرازيني بهاي مؤلفهميكرورانشگرهاي تك
انژكتور سازي شبيه وطراحي  ابتدا اين پژوهش  . دراستهاي كنترلي واكنشي كاربرد اين ميكرورانشگرها در سيستم

اي مؤلفهسه سوراخه يك ميكرورانشگر تك دايروي سازي صفحه انژكتوركاپيالري تك و سپس طراحي و شبيه
انژكتور و صفحه ، گرميكرورانشبر اساس دبي جرمي مورد نياز در مرحله طراحي نيوتني انجام گرفت.  10هيدرازيني 

. بدين منظور شد استفاده نتافزار انسيس فلوئنرم از سازي انژكتور و صفحه انژكتورشبيهمنظور بهانژكتور طراحي شدند. 
در مرحله  سازي شد.شبيه k-εكار گرفته شد و آشفتگي جريان هم با استفاده از مدل هب (VOF)روش حجم سيال 

حول مقاديري كه از  تورو صفحه انژك انژكتور يفشار ورود ريياجرا گرفته شد و در اين اجراها با تغ يتحليل، تعداد
توسط در دهانه مي و سرعت جرم ياز جمله دب و صفحه انژكتور  هاي موردنظر انژكتور، مشخصهندطراحي بدست آمد

 تأميني شده توانايي فحه انژكتور طراحانژكتور و ص ،دشمشخص  با بررسي نتايج، .دشانژكتور محاسبه  ينازل خروج
هايي براي ساخت و استفاده ن. از اين رو ابعاد دبي جرمي مورد نظر ميكرورانشگر را در اختالف فشار معين طراحي دارند

نيوتني، از  10 انشگرميكروردر نسخه قبلي اين  نيوتني انتخاب شدند. 10اي هيدرازيني تك مؤلفه ميكرورانشگردر 
ر كاپيالري به دليل چتر انژكتور جريان پيچشي با پاشش چتري توخالي استفاده شده بود. اما در طرح جديد با انژكتو

گيري كاهش دهد كه هم فظه را به اندازه چشمكوچك و توپر انژكتور، طراح محفظه كاتاليستي قادر است تا ابعاد مح
  يابد.كاهش مي رميكرورانشگبع ابعاد و وزن طيابد و هم بالقيمت ايريديوم كاهش ميحجم كاتاليست مصرفي گران

  هيدرازيني، كم پيشران ميكرورانشگراي، لفهمؤتك ميكرورانشگرانژكتور كاپيالري، صفحه انژكتور، هاي كليدي: واژه

  عالئم و اختصارات
 Dm  دبي واقعي انژكتور

   ضريب دبي
 cF  سطح مقطع نازل انژكتور

 p اختالف فشار دو طرف انژكتور
*  چگالي سيال عامل

Im  آل انژكتوردبي ايده

                                                            
 دانشجوي دكتري .1

  مقدمه
ها براي قرار دادن يكي از بهترين گزينه ايمؤلفهرانشگرهاي تكميكرو
كه براي اين كار هستند، به ويژه هنگاميهاي كوچك در مدار ماهواره

 ياز عناصر اصل يكيانژكتور به نيروي تراست قابل توجهي نياز باشد. 
 رانشگرميكرو كيانژكتور در  فهيوظ .ستهاميكرورانشگر نيا

و  ديل كردهبه قطرات ريز تبرا  عيما سوختاست كه  نيا ايلفهؤمتك

 استاديار (نويسنده مخاطب). 2
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در  كند. عيتوز يستيبستر كاتال يبر رو كنواختيصورت تا حد ممكن به
و تجزيه هاي كاتاليست جذب نتيجه قطرات سوخت توسط گرانول

ثير مستقيم بر تأ ، عملكرد مناسب انژكتورشود. بر همين اساسمي
توان فرآيندي كه را مي 3سازيفرآيند قطرهافزايش راندمان تجزيه دارد. 

شود تعريف كرد. درآن حجمي از مايع به تعداد زياد قطره تبديل مي
سازي عددي در كنار تر يك فرايند اتميزاسيون، انجام مدلبراي درك به

هاي جامع تجربي از دو دهه قبل رايج شده است. روش هايآزمايش
اند نتايج ) توانستهCFDمدرن بر پايه ديناميك سياالت محاسباتي (

بيني فرآيندهاي اسپري بدست دهند. با توجه به دقيقي براي پيش
گيري داخل انژكتورهاي كوچك، اندازهپيچيدگي ديناميك سيال در 

رو اي است. از اينتجربي در بسياري موارد، كار بسيار سخت و پرهزينه
تري كه مورد تواند نتايج دقيقروش ديناميك سياالت محاسباتي مي

 در طي دهه اخير نيز، با تر در دسترس قرار دهد.نياز است را راحت

 بسياري تالش هاي محاسباتي،افزاري و قابليتافزايش امكانات سخت

  است. شده دقيق، عددي هايسازيمدل توسعه در
 ميكرورانشگرصورت تجربي يك هب ]1-2[ شانكار و همكاران

مورد مطالعه  با فشارهاي مختلف منبع تغذيه نيوتني را 10هيدرازيني 
يا  4ها براي پاشش هيدرازين از يك انژكتور كاپيالري. آنقرار دادند

دبي ها اين انژكتور استفاده كردند. بر اساس پژوهش آن 5جريان مستقيم
طور كامل به را تأمين كرد و هيدرازين به ميكرورانشگرجرمي مورد نياز 

 ميكرورانشگريك  ]3[ هينكل و همكاران محفظه كاتاليستي منتقل شد.
حه ها از يك صفنيوتني را مورد بررسي قرار دادند. آن 35هيدرازيني 

انژكتور كاپيالري هفت سوراخه براي پاشش هيدرازين استفاده كردند. 
كه يك انژكتور در وسط و بقيه  بودآرايش صفحه انژكتور به اين صورت 

ها بيان كردند كه پاشش هيدرازين از آن انژكتورها در اطراف قرار دارند.
هاي و مشخصهاست طريق اين صفحه انژكتور به خوبي صورت گرفته 

نادا و شود. مي توسط اين صفحه انژكتور تأمين ميكرورانشگرد نياز مور
 ميكرورانشگرثير پارامترهاي هندسي انژكتور يك تأ ]4[ همكاران

ها دو نوع انژكتور مورد بررسي قرار دادند. آن آنهيدرازيني را بر عملكرد 
فشاري چرخشي شامل يكي انژكتور جريان مستقيم و ديگري انژكتور 

انژكتور،  پارامترهاي هندسي يسازنهيبه منظورمطالعه كردند. بهرا 
ها بيان كردند كه آن د.ش يمعرف هاي انژكتور توسط آنطراح ينمودارها

هاي ميكرورانشگرتري براي انژكتور فشاري چرخشي گزينه مناسب
 تري دارد.ولي در عين حال روش ساخت پيچيده است ايلفهمؤتك

نيوتني با سوخت آب  1 ميكرورانشگريك ] 5[فرانكن و همكاران 
منظور پاشش آب ها در اين طراحي بهاكسيژنه را طراحي كردند. آن

انژكتور كاپيالري استفاده كردند. اكسيژنه به داخل محفظه كاتاليستي از 
با تحليل جريان داخلي انژكتور به اين  ]6-7[ همكارانپور و حسينعلي

                                                            
3. Atomiztion  
4. Capillary 

رسيدند كه توزيع پاشش در انژكتور به هندسه داخلي آن مرتبط نتيجه 
اسپري مخروطي با  جريان چرخشي يك انژكتور ]8[ كريمائي باشد.مي

رانشگر ميكرودو ورودي مماسي به عنوان انژكتور سوخت يك 
و سازي شبيه، را طراحي نيوتن 10اي هيدرازيني با پيشران مؤلفهتك

هاي بيني مشخصهور به منظور پيشجريان داخل انژكتكرد. تست 
سازي گيري حفره گاز درون آن شبيهجريان خروجي و اطمينان از شكل

شد. وي نتيجه گرفت كه دبي جرمي مورد نظر در اختالف فشار معين 
شود و حفره هوا داخل انژكتور تا انتهاي مي تأمينطراحي توسط انژكتور 

رانشگر ميكروبراي طراحي  ]9[ كريمائي و همكاران شود.آن تشكيل مي
ي از يك انژكتور جريان پيچشي با نيوتن 10اي هيدرازيني مؤلفهتك

هاي مماسي و مخروط اسپري توخالي با زاويه متوسط استفاده ورودي
دبي  تأمينانژكتور طراحي شده قابليت كه ها نتيجه گرفتند كردند. آن

  را دارد. ميكرورانشگر جرمي مورد نياز
و صفحه  انژكتورتك سازيو شبيه ، روند طراحيضرحا در مقاله

 10 اي هيدرازينيمؤلفهرانشگر تكميكرويك  سه سوراخه انژكتور
از نوع انتخاب شده براي هر دو حالت  ارائه شده است. انژكتور نيوتني

يابي به به منظور دست باشد.كاپيالري مييا  انژكتور جريان مستقيم
مدلسازي و تحليل ديناميك هاي اليه سيال خروجي از انژكتور، مشخصه

هدف از انژكتور و صفحه انژكتور انجام شد. سياالت محاسباتي براي 
هاي مشخصه تأمينمدلسازي جريان داخلي انژكتور در مقاله حاضر، 

-مختلف، امكان ساخت و آزمايش 6. در تكرارهاي طراحياستمورد نياز 

دارد و اصوالٌ پس از نهايي كردن طراحي، انژكتور كردن انژكتور وجود ن
شود. به همين دليل، تحليل شود و در آزمايشگاه آزمايش ميساخته مي
كننده باشد و به اصالح تواند در مراحل طراحي بسيار كمكعددي مي

، از نيوتني 10 ميكرورانشگردر نسخه قبلي اين  طراحي كمك كند.
انژكتور جريان پيچشي با پاشش چتري توخالي استفاده شده بود. اما در 

به دليل چتر كوچك و توپر انژكتور، با انژكتور كاپيالري طرح جديد 
طراح محفظه كاتاليستي قادر است تا ابعاد محفظه را به اندازه 

 قيمتگران چشمگيري كاهش دهد كه هم حجم كاتاليست مصرفي
كاهش  ميكرورانشگرو هم بالتبع ابعاد و وزن يابد يكاهش مايريديوم 

  يابد.مي

  طراحي انژكتوراصول 
ملكرد پارامترهاي اساسي طراحي انژكتور شامل موارد زير است كه ع

  :]10[ شود كه عبارتند ازها تعيين ميبهينه انژكتور توسط آن
  . دبي خروجي از انژكتور:1

)1(  *2D cm F p     

5. Straight Injection 
6. Design Iteration 
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ضريب دبي، دبي واقعي انژكتور،  Dmكه در آن 
cF  سطح مقطع

اختالف فشار دو طرف انژكتور و pنازل انژكتور، 
*  چگالي سيال

  عامل است.
  . ضريب دبي انژكتور:2

)2(  D

I

m

m





 



 

آل انژكتور است. مقدار ضريب دبي انژكتور از دبي ايده Imكه در آن 
آل خروجي (سطح مقطع نسبت دبي عملي خروجي از انژكتور به دبي ايده

. ضريب دبي در است 1كه همواره كوچكتر از  آيددست ميپر از سيال) به
است. از طرفي  85/0تا  65/0صنعت براي انژكتورهاي جريان مستقيم بين 

ضرب سرعت تئوري آل خروجي از انژكتور برابر با حاصلمقدار دبي ايده
  ) در چگالي سيال در سطح مقطع نازل انژكتور است.TWخروجي سيال (

)3(  
*

2
T

p
W 




 
) يكي از پارامترهاي مهم Pاختالف فشار بين دو سر انژكتور ( .3

  طراحي است كه مقدار آن براي انواع انژكتور متفاوت است.
)4(  BX Bp p p   

فشار در  Bpفشار سيال در راهه ورودي و Bxp )4( در رابطه
كننده دبي خروجي از انژكتور است. اين مقدار تعيين سمت خروجي است.

 2مقدار اختالف فشار براي انژكتورهاي جريان مستقيم در صنعت بين 
بار است. به همين ترتيب، مشخصات انژكتور (سرعت خروجي  15تا 

سيال، دبي جرمي جريان، ضريب دبي و زاويه چتر پاشش) تابعي از 
  شار بين دو طرف انژكتور است.اختالف ف

مقدار آن  ) كه تابعي از اختالف فشار است وp2زاويه چتر پاشش (. 4
  درجه است. 12تا  10براي انژكتورهاي جريان مستقيم صنعتي بين 

  معادالت اساسي طراحي
باشد، ترين نوع انژكتور مينوع خود ساده در كه انژكتور جريان مستقيم

شود، پس با توجه به ) محاسبه مي1دبي خروجي آن بر اساس رابطه (
) و دبي *)، چگالي سيال (Pمعلوم بودن مقادير اختالف فشار (

) كه در هر انژكتور مشخص است، سطح دهانه نازل mخروجي (
  شود.محاسبه مي )5(ه خروجي از رابط

)5(  
*2

C

m
F

P



  






) بيشتر انژكتور جريان مستقيم ( طول) هر چه قدر 1با توجه به شكل (
تر ) نزديك) به قطر نازل (∗باشد، قطر سيال خروجي از انژكتور (

كند. ) افزايش پيدا مييا به عبارت ديگر مقدار ضريب دبي ( شودمي
سطح مقطع عبور سيال كمتر از  ،در نظر داشت كه همواره در عمل بايد

  .]10[ )∗سطح مقطع نازل انژكتور است (

  

  
0.5 1C

C

l

d
  

0.6 0.65    

2 3C

C

l

d
   

0.75 0.85    
  [10] مقادير ضريب صنعتي براي انژكتور جريان مستقيم در دو حالت  -1شكل 

 به  ∗، مقدار شود با افزايش طور كه مشاهده ميهمان
توان سطح دهانه نازل شود. با توجه به مطالب مذكور ميتر مينزديك

) را د و از آنجا قطر نازل () را محاسبه نموانژكتور جريان مستقيم (
) را محاسبه كرد. الزم به توضيح به دست آورد و سپس طول انژكتور (

وجود نداشته باشد،  2φاست كه اگر پخ ورود سيال به انژكتور با زاويه 
كند. اين پخ نبايد خيلي دت كاهش پيدا ميش) به مقدار ضريب دبي (

اصطكاك سرعت ورود سيال به انژكتور طوالني باشد چون بر اساس 
كند و همچنين نبايد خيلي كوتاه باشد، از اين رو بايد با كاهش پيدا مي

  آزمايش، مقدار آن را بهينه كرد كه معموال در صنعت برابر است با:
90° < 2φ < 120° 

ن مستقيم يك ترتيب محاسبه انژكتور جريا ،با توجه به مطالب ذكر شده
  است: پايه به شرح ذيل

  تعيين دبي انژكتور -1
تعيين سطح دهانه خروجي نازل انژكتور و از آنجا تعيين قطر دهانه  -2

)  و ضريب دبي ( )Pنازل انژكتور كه مقادير اختالف فشار (
  شود.بر اساس نظر طراحان انتخاب مي

پيشنهادي و با داشتن تعيين طول نازل انژكتور كه با توجه به مقادير  -3
  آيد. ) به دست ميقطر نازل (

طبق مقادير پيشنهادي توسط طراحان انتخاب و  )2φتعيين زاويه پخ ( -4
نمايند، از اين تست عملي انژكتور آن را بهينه ميپس از محاسبات با 

  .]10[ آينددست ميكتور با مشاهدات در آزمايشگاه بهرو بهترين انژ
مراحل، انژكتور جريان مستقيم يك پايه مورد نظر بر اساس اين  با انجام
طراحي شد و تغييرات فاكتورهاي مهم طراحي براي ) 1جدول ( معلومات
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در خصوص تعيين محدوده مجاز توسط طراح انجام شد. سازي در بهينه
مقدار دبي جرمي بايد گفت، با توجه به اينكه ضربه ويژه (ايمپالس) 

توان مقدار ، ميهستندروي پيشران، مشخص هيدرازين و همچنين ني
جرمي از رابطه  دبي جرمي تزريق سوخت را محاسبه نمود. مقدار دبي

  ]:2[ آيددست ميهب ) 6(
)6(  

( )

( )

kg

s
S

F
m

I
 

شيه اطمينان حا %15با استفاده از رابطه فوق، مقدار دبي جرمي با لحاظ 
  محاسبه شد. kg/s 0058/0، معادل و ساخت طراحي

  معلومات طراحي انژكتور -1جدول 

 ويسكوزيته

  ديناميكي مايع
 * kg/m .s  

ويسكوزيته 
  سينماتيكي مايع
 /secm 2

* 

 چگالي

  سوخت
 3

* kg/m  

 دبي جرمي

 kg/sm  

9/0 e 3-  001/1  e 6-  1021  0058/0  
  

  كاپيالري انژكتورتك و تحليل سازيشبيه
  بنديشبكه
دهد. فضايي نشان ميشده انژكتور را بنديهندسه شبكه) 2شكل (

عنوان فضاي تخليه نازل درنظر گرفته شده كره بهصورت يك نيمبه
اي كرهدست نيز در مدل لحاظ شده باشد. مرزهاي نيماست تا اثر پايين

گرفته شده است، طوري انتخاب شده كه به عنوان فضاي بيرون در نظر 
بعدي هندسه است كه آثار مرزها بر ميدان حل ناچيز باشد. مدلسازي سه

  . ه استانجام گرفت 7بنچافزار وركبندي آن درنرمنازل و شبكه
  

    

   
  انژكتور شده بنديهندسه شبكه -2شكل 

                                                            
7. Work bench 
8. Free surface 
9. Volume of fluid 
10. Surface-tracking technique 

  تنظيمات حل
ناميده  8آزاد سطحاصطالح  سطح مشترك بين يك مايع و يك گاز به

آن، مرز بين  شدن شود. در پديده پاشش يك سوخت مايع و پودرمي
هاي عددي روش اليه مايع و هوا يك سطح آزاد است. بنابراين، بايد از

به منظور حل  استفاده كرد. مخصوص بررسي سطح آزاد بين مايع و گاز
 جريان دوفازي و يافتن سطح آزاد بين دو فاز از روش حجم سيال

9)VOF( شود. در روش حجم سيال، اگر نسبت حجمي هر استفاده مي
سلول تواند وجود داشته باشد. براي بناميم سه حالت مختلف مي qfسيال را 

خالي از سيال، سلول پر از سيال و سلول شامل سطح آزاد براي سيال به 
0qfترتيب   ،1qf   0و 1qf   برقرار است. بر اساس اين مقدار

، خواص و پارامترهاي مختلف در هر سلول از حوزه حل مشخص qfاز 
است كه به يك  10شوند. اين مدل در واقع يك روش رديابي سطحمي

اين روش براي دو يا چند سيال شود. يبندي  ثابت (اويلري) اعمال مشبكه
شود. ها جداگانه است، اعمال مي(فاز) مخلوط نشدني، كه فصل مشترك آن

پذيرد كه در انتها دنبال كردن سطح آزاد بين فازهاي مختلف صورت مي
 :[11] براي هر سلول بايد شرط ذيل برقرار باشد

1

1
n

q
q

f


  )7( 

 Ansysافزاراستوكس) توسط نرم-معادالت حاكم (ناوير

Fluent19  اي حل شدند. در اينجا، اثرات آشفتگي با روش دومعادلهK-

  از نوعRNG شرايط مرزي بدين صورت است كه  سازي شد.شبيه
درمرز خروجي (محيط اطراف) اختالف فشار صفر منظور شده است. در 

ها شرط مرزي شرط مرزي فشار لحاظ شده است. در ديوارهورودي 
دما صورت همكار رفته است. تحليل بهديواره با شرط عدم لغزش به 

ن به صورت شده است. جريا نظرمعادله انرژي صرف از انجام شده و
گر از حل حل براي ناپذير در نظر گرفته شد.تراكم بعدي، پايا، آشفته وسه

استفاده شد و معادالت مومنتوم و پيوستگي به طور  11مبنا -فشار
الگوريتم  پي حل شدند. براي وابسته كردن ميدان سرعت و فشار،درپي

ي هاشد. اين الگوريتم در بين خانواده روش انتخاب 12سيمپل سي
بكار  14عملكرد بهتري دارد. براي ميانيابي فشار، روش پرستو 13سيمپل

گرفته شد، چون استفاده از اين روش به پايداري جريان و روند همگرايي 
معادالت  كند. معادالت مومنتوم، كسر حجمي سيال وآن كمك مي

  سازي شدند. باالتر همگي با روش كوئيك گسسته آشفتگي براي دقت
بندي براي اين هندسه بررسي شد و در نهايت نتيجه مشاستقالل از 

هزار سلول محاسباتي در حوزه حل كافي  130گرفته شد كه تعداد 
هزار، تغييري در  180تا  130باشد. در واقع با ريز كردن مش از مي

 هزار مش در دامنه حل نهايي شد. 130پاسخ حاصل نشد، از اينرو تعداد 
11. Pressure-based 
12. SimpleC 
13. Simple 
14. Presto 



  
  
  

  
     

 
اي كم پيشرانمؤلفهسازي تك انژكتور كاپيالري و صفحه انژكتور دايروي براي ميكرورانشگر تكطراحي و شبيه

 ژوهشي علوم و فناوري فضاييپ -فصلنامة علمي
121 / ) 53(پياپي  1401پاييز  /3شمارة  / 15دورة 

رامترهاي مهم مورد بررسي (سرعت اين بررسي براي يكي از پا
نشان داده شده  2جدول متوسط پاشش در دهانه نازل انژكتور) در 

سازي بررسي و شبيهبراي  اعتبارسنجي اين روش عددي قبالٌ است.
] انجام 6-7توسط نويسندگان مقاله در مراجع [ گريز از مركز انژكتور

  شده است.

توسط جدول سرعت م -ش بررسي استقالل تحليل از تعداد م -2 جدول
  سوخت در خط شعاعي دهانه نازل تخليه

سرعت متوسط   تعداد المان رديف
) ([m/sec] 

1  92325  41/20  
2  129719  46/20  
3  154432  46/20  
4  179646  46/20  

  
  آنها نتايج و تحليل

نظر گرفتن تاثير پارامترهاي هندسي بر خصوصيات  به منظور در
از انژكتور نظير ضخامت اليه سيال خارج شده، دبي جريان خروجي 

جرمي در اختالف فشار معين دو سر انژكتور و سرعت متوسط سيال 
افزار فلوئنت تحليل جريان داخلي انژكتور به كمك نرم خروجي،

ي همگرا قسمت ورودي و از عبور از بعد انجام گرفت. سيال
 قسمت پارامتر فشار نيدر اشود. مي خارج نازل انژكتور از ،انژكتور

 يو دب يسرعت خروج يبر رو هاآن ريو تاث و پارامترهاي هندسي
  .ردگييقرار م يانژكتور مورد بررس يجرم

در مرحله تحليل، تعدادي اجرا گرفته شد و در اين اجراها با تغيير 
فشار ورودي انژكتور حول مقاديري كه از طراحي بدست آمد، 

از جمله دبي جرمي و سرعت متوسط  نظر انژكتور هاي موردمشخصه
) 3در دهانه نازل خروجي انژكتور محاسبه گرديد. اين نتايج در جدول (
 ينشان داده شده است. بر اساس اين اجراها، بهترين نتيجه از اجرا

بدست آمد كه با رنگ زرد در جدول نشان داده شده است.  11شماره 
ژكتور انتخاب وان مشخصات طراحي اناين مشخصات هندسي به عن

 ترپايين يابي به سرعت سيال خروجيعلت اين مطالعه دست گرديد.
زيرا زياد بودن سرعت سيال خروجي از انژكتور موجب . استاز انژكتور 

گردد. به همين دليل هاي كاتاليسيتي ميآسيب رسيدن به گرانول
 بايستي تا حد امكان سرعت سيال خروجي از انژكتور كاهش يابد.

سرعت سيال خروجي ارتباط مستقيم با اختالف فشار دو طرف انژكتور 
محدوده اختالف فشار دو طرف  ،طور كه قبال بيان شددارد ولي همان

همين دليل بار است. به 15-2در صنعت  كاپيالريانژكتورهاي 
كه هم براي طراحي نهايي انژكتور انتخاب گرديد بار  3اختالف فشار 

گيرد و هم طراحي انژكتور كاپيالري را در بر مي الزام محدوده فشار
باشد كه متر بر ثانيه مي 18,87متوسط خروجي سيال برابر با  سرعت

  سرعت قابل قبولي است.
  اپيالريكانژكتور پارامترها و نتايج تحليل پارامتريك  -3جدول 

نتايج تحليل   پارامترها
  پارامتريك

شماره 
  اجرا

اختالف 
فشار 
[bar] 

قطر نازل 
[mm] 

طول انژكتور
قطر نازل   زاويه پخ 

 دبي جرمي طول انژكتور طول ورودي
[gr/sec] 

سرعت 
متوسط 
[m/sec]  

1  4  55/0 3  90  1  64/5  46/20 
2  5/1  7/0  3  90  1  59/5  21/14 
3  5/1  7/0  3  90  2  57/5  19/14 
4  5/1  7/0  2  90  1  7/5  47/14 
5  2  65/0 2  90  1  68/5  47/16 
6  5/1  7/0  1  90  1  8/5  84/14 
7  2  65/0 1  90  1  8/5  33/12 
8  1  8/0  1  90  1  2/6  23/12 
9  1  8/0  3  90  1  9/5  79/11 
10  5/0  95/0 3  90  1  9/5  56/8  
11  3  6/0  3  90  1  8/5  87/18 

  
كه با رنگ زرد تعيين شده، به عنوان ) 3جدول (مشخصات هندسي 

) نشان داده 4مشخصات طراحي انژكتور انتخاب گرديد و در جدول (
ترين اختالف فشار دو اين انتخاب با درنظر گرفتن مناسبشده است. 

ساخت انژكتور، مقدار هندسي و سر انژكتور، در نظر گرفتن مالحظات 
دبي جرمي كه بايد توسط اين انژكتور تزريق شود و همچنين سرعت 
متوسط مناسب پاشش سيال از خروجي انژكتور بر روي بستر كاتاليستي 

 وركافزار ساليدور طراحي شده در نرمشماتيك انژكتصورت گرفته است. 
 شگرميكروران. اين انژكتور درون يك ارائه شده است) 3در شكل (

   .گرددميي جانمايي نيوتن 10كاتاليستي  ايمؤلفهتك

  مشخصات هندسي انژكتور طراحي شده – 4 جدول

اختالف
فشار 
[bar] 

قطر 
نازل 
[mm] 

طول انژكتور
قطر نازل   زاويه پخ 

 طول انژكتور طول ورودي

3  6/0  3  90  1  
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  شماتيك انژكتور طراحي شده -3 شكل

، كسر حجمي دهد.كانتور كسر حجمي سوخت را نشان مي )4( شكل
شود زيرا نماينگر يك پارامتر مهم در ارزيابي جريانات دوفازي محسوب مي

كل گرفته اين است كه سطح مشترك دو فاز مختلف (مايع و گاز) در كجا ش
فر تا يك است. اين پارامتر يك مقدار بدون بعد است كه ميزان آن از ص

به منزله  منزله سلول پر از سوخت و رنگ آبيگ قرمز به متغير است. رن
ن داده نشاكانتور اندازه سرعت ) 5در شكل ( سلول خالي از سوخت است.

ازل انژكتور در انژكتور جريان مستقيم، بيشتر سيال خروجي از ن شده است.
ره سرعت شود و تنها در نزديك ديوابا بيشينه سرعت از نازل خارج مي

دهنده توزيع سرعت ) كه نشان6ست. اين مطلب در شكل (ر انزديك به صف
) نيز 7ل (است. در شك مشاهده، كامال قابل استدر دهانه خروجي انژكتور 

 شود.يمشاهده م توزيع سرعت شعاعي و محيطي در دهانه خروجي انژكتور
و ر ثانيه متر ب 87/18ميانگين اندازه سرعت سيال در خروجي نازل معادل 

ساس ابر  كيلوگرم بر ثانيه بدست آمد.0058/0دبي جرمي سوخت برابر 
طراحي  كه مطابق با محدوده استدرجه  10زاويه پاشش در حدود  5شكل 

  باشد.انژكتورهاي جريان مستقيم مي

  سازي و تحليل صفحه انژكتور سه سوراخهشبيه
  بنديشبكه

. به استپيشنهاد ديگر استفاده از صفحه انژكتور به جاي انژكتور تك 
همين منظور از يك صفحه انژكتور سه سوراخه براي پاشش سوخت 

شده صفحه انژكتور را بندي) هندسه شبكه8شكل (شود. استفاده مي
شود آرايش انژكتورها به صورت كه مشاهده ميطوردهد. هماننشان مي

يد كه علت اين امر يكنواختي پاشش سوخت در مثلثي انتخاب گرد
  است.محفظه 

  

  
  كانتور كسر حجمي سوخت -4شكل 

  

  
  كانتور اندازه سرعت -5شكل 

  

    
  انژكتورتوزيع سرعت شعاعي و محيطي در دهانه خروجي  -7شكل  توزيع سرعت در دهانه خروجي انژكتور -6شكل
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  انژكتور شده صفحهبندي كههندسه شب -8شكل 

  نتايج و تحليل
ز بررسي تمام پارامترهاي تحليل انژكتور تك براي صفحه انژكتور ني

 انژكتور از صفحه هاي موردنظرشود، به همين منظور مشخصهمي
 تورانژك هر جمله دبي جرمي و سرعت متوسط در دهانه نازل خروجي

ه است. ) نشان داده شد5گردد. اين نتايج در جدول (محاسبه مي آن
ست آمد بد 10شماره  ياز اجرا ،بر اساس اين اجراها، بهترين نتيجه

كه با رنگ زرد در جدول نشان داده شده است. اين مشخصات 
ن مشخصات طراحي صفحه انژكتور سه سوراخه هندسي به عنوا
ترين اختالف اين انتخاب با درنظر گرفتن مناسب انتخاب گرديد.

 فشار دو سر صفحه انژكتور، در نظر گرفتن مالحظات هندسي و
حه ساخت صفحه انژكتور، مقدار دبي جرمي كه بايد توسط اين صف
يال انژكتور تزريق شود و همچنين سرعت متوسط مناسب پاشش س

ورت هاي صفحه انژكتور بر روي بستر كاتاليستي صاز خروجي نازل
  گرفته است.

د چون از صفحه انژكتور سه سوراخه شوكه مشاهده ميهمان طور
دبي مورد نظر انژكتور، قطر هر يك از  تأمينجهت  شده است،استفاده 

مشخصات هندسي كه  يابد.انژكتورها نسبت به انژكتور تك كاهش مي
با رنگ زرد تعيين شده، به عنوان مشخصات طراحي صفحه انژكتور 

صفحه ) نشان داده شده است. شماتيك 6در جدول ( كهد شانتخاب 
ارائه شده ) 9در شكل ( 15افزار ساليدوركانژكتور طراحي شده در نرم

تك پيشرانه  ميكرورانشگر. اين صفحه انژكتور درون يك است
  ي جانمايي خواهد شد.نيوتن 10كاتاليستي 

                                                            
15. Solidworks 

  سه سوراخه صفحه  انژكتورپارامترها و نتايج تحليل پارامتريك براي  -5جدول 

نتايج تحليل   پارامترها
  پارامتريك

شماره 
  اجرا

اختالف 
فشار 
[bar] 

قطر 
نازل 
[mm] 

طول انژكتور
قطر نازل  

زاويه 
  پخ

 طول انژكتور طول ورودي
دبي 

جرمي 
[gr/sec] 

سرعت 
متوسط 
[m/sec]  

1 4 5/0  2  90  1  15  05/20  
2 2 2/0  2  90  1  6/1  57/14  
3 2 5/0  2  90  1  10  12/16  
4 2 4/0  2  90  1  7/6  66/16  
5 3 3/0  2  90  1  6/4  72/17  
6 3 4/0  2  90  1  2/8  01/19  
7 3 35/0  2  90  1  2/6  65/18  
8 3 35/0  3  90  1  1/6  18/18  
9 3 35/0  3  90  2  1/6  01/18  
10 3 35/0  3  120  1  9/5  57/18  

 

  مشخصات هندسي صفحه انژكتور طراحي شده – 6 جدول

اختالف
فشار 
[bar] 

قطر نازل 
[mm] 

طول انژكتور
قطر نازل   زاويه پخ 

 طول انژكتور طول ورودي

3  35/0  3  120  1  
  

  

    

  
  انژكتور طراحي شده صفحه شماتيك -9 شكل
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كانتور كسر حجمي سوخت در صفحه انژكتور را نشان  )10شكل (
منزله سلول پر از سوخت رنگ قرمز به الزم به يادآوري است كه دهد.مي

كانتور ) 11شكل ( و رنگ آبي به منزله سلول خالي از سوخت است.
دهد. در انژكتور جريان مستقيم، اندازه سرعت صفحه انژكتور را نشان مي

سيال خروجي از نازل انژكتور با بيشينه سرعت از نازل خارج  عمده
شود و تنها در نزديك ديواره سرعت نزديك به صفر است. اين مطلب مي

 هاينازل) كه نشان دهنده توزيع سرعت در دهانه خروجي 12در شكل (
ميانگين اندازه باشد، كامال قابل مالحظه است. صفحه انژكتور مي

متر بر ثانيه و  18,57ي نازل هر انژكتور معادل سرعت سيال در خروج
كيلوگرم بر ثانيه  0,0059دبي جرمي سوخت نيز از اين تحليل برابر 

با بررسي نتايج، اين اطمينان حاصل شد كه انژكتور و صفحه  بدست آمد.
انژكتور طراحي شده، دبي جرمي مورد نظر را در اختالف فشار معين 

. از اينرو اين ابعاد به عنوان ابعاد نهايي توانند تامين كنندطراحي مي
نيوتني انتخاب  10 مؤلفهتك ميكرورانشگربراي ساخت و استفاده در 

هاي تجربي ماكروسكوپيك و شدند. پس از ساخت، بايد تست
هاي ميكروسكوپيك براي بررسي تقارن پاشش و تعيين ساير مشخصه

ت بر روي اسپري نظير طول شكست و در صورت امكان سايز قطرا
  ها انجام گيرد.آن

  

  
  كسر حجمي سوخت صفحه انژكتوركانتور  -10شكل 

  
  كانتور اندازه سرعت صفحه انژكتور -11شكل 

  
  ورصفحه انژكت يتوزيع سرعت در دهانه خروجي انژكتورها -12شكل 

طراحي انژكتور و صفحه انژكتوري بود كه  ،پژوهشهدف اصلي اين 
و پوشش  كند تأميني را نيوتن 10 ميكرورانشگردبي جرمي مورد نياز 

بتواند جايگزين انژكتور  تادهي خوبي روي بستر كاتاليستي داشته باشد، 
اي كاتاليستي مؤلفهنيوتني تك 10 ميكرورانشگربراي جريان پيچشي 

و مصرف  ميكرورانشگرزيرا با توجه به محدوديت وزن . شود ،موجود
، ترجيح بر اين بود كه محفظه كاتاليست گران قيمت ايريديومي

كوچكتر شود كه با جايگزيني  ميكرورانشگركاتاليستي و بالتبع، ابعاد 
استفاده از انژكتور كاپيالري، اين هدف ميسر گرديد. الزم به ذكر است 

مزايا و معايبي دارد. يكي از نيز انژكتور تكصفحه انژكتور به جاي 
باشد. تر كاتاليستي ميپاشش بهتر سوخت بر بسهاي مهم آن مزيت

هرچه قطر محفظه احتراق بيشتر باشد، استفاده از صفحه انژكتور 
، استفاده نيوتن 10ارجحيت دارد. در ميكروموتورهاي در بازه عملكردي 

بستر از انژكتور تك كاربرد بيشتري دارد زيرا انژكتور به تنهايي كل 
استفاده از صفحه دهد. يكي از معايب تواند پوشش ميرا  كاتاليستي

باشد. مي(در داخل كشور) مشكالت ساخت آن  ،انژكتور به جاي انژكتور
صفحه انژكتور نسبت به انژكتور  تر بودن قطر نازلعلت اين امر كوچك

همان طور كه بيان گرديد استفاده از صفحه انژكتور به باشد. تك مي
باشد از يمنظور پاشش يكنواخت هيدرازين در كل محفظه كاتاليستي م

گرم  5سويي ديگر در اين پژوهش دبي جرمي انژكتور پايين و در حدود 
باشد كه در صفحه انژكتور همين مقدار دبي جرمي نيز بين بر ثانيه مي

شود. دبي جرمي خروجي از انژكتور رابطه مستقيمي انژكتورها تقسيم مي
ش با قطر نازل آن دارد و با كاهش دبي جرمي، قطر نازل نيز كاه

هاي انژكتور، ابعاد هريك يابد. به همين دليل با افزايش تعداد سوراخمي
شود. بر همين اساس با انتخاب تعداد بيشتر از ها بسيار كوچك مياز آن

سه انژكتور براي صفحه انژكتور، ابعاد نازل انژكتورها بسيار ريز شده (در 
اضر قابليت ميليمتر) و بر اساس تكنولوژي حال ح 0,35حدود كمتر از 
 10 ميكرورانشگربراي طراحي  داليل ذكر شده بنابرساخت ندارد. 

تفاده از ي، انژكتور تك به عنوان طرح نهايي انتخاب گرديد و اسنيوتن
  صفحه انژكتور به عنوان طرح دوم تعيين شد.
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  گيرينتيجه
انژكتور كاپيالري و صفحه تكسازي در اين مقاله، روند طراحي و شبيه

 10 ينيدرازيه ايتك مؤلفهانژكتور سه سوراخه يك ميكرورانشگر 
يابي به دبي جرمي مورد هدف اصلي اين پژوهش دست ي ارائه شد.وتنين

براي طراحي و . مقدار اين دبي جرمي استميكرورانشگر تزريق نياز 
 0,0058 برابر باسازي انژكتور سازي انژكتور براي طراحي و شبيهشبيه

مقدار دبي نظرگرفته شد. به منظور دست يابي به اين كيلوگرم بر ثانيه در
و همچنين اختالف فشار دو مختلف هندسي انژكتور  جرمي، مشخصات

 ها انتخاب گرديد.طرف انژكتور مورد بررسي قرارگرفت و مقدار بهينه آن
الري تك و سازي انژكتور كاپيطراحي و شبيه نهايي حاصل از نتايج

مشخصات هندسي  .اندبدنه مقاله بيان شدهصفحه انژكتور به تفكيك در 
تا  ندشد و انتخاب اي طراحيو اختالف فشار دو طرف انژكتور به گونه

 د.نكن تأمينهاي مناسب براي استفاده در اين كاربري خاص را مشخصه
هاي انژكتور به با در نظر گرفتن اين نكته كه بررسي تجربي مشخصه

-انجام آزمون بااليهزينه  همچنيندليل ابعاد كوچك آن سخت است و 

به همين دليل سازي عددي ضرورت دارد. ، طراحي و شبيههاي تجربي
سازي بررسي شده و سپس توسط شبيه ابتدا هاي مختلفبايستي طرح

در نسخه قبلي اين  گذاري شود.هاي تجربي صحهطرح نهايي با آزمون
نيوتني، از انژكتور جريان پيچشي با پاشش چتري  10 ميكرورانشگر

توخالي استفاده شده بود. اما در طرح جديد با انژكتور كاپيالري به دليل 
چتر كوچك و توپر انژكتور، طراح محفظه كاتاليستي قادر است تا ابعاد 
محفظه را به اندازه چشمگيري كاهش دهد كه هم حجم كاتاليست 

يابد و هم بالتبع ابعاد و وزن قيمت ايريديوم كاهش ميمصرفي گران
پژوهش، طراحي چرا كه هدف اصلي اين  يابد.كاهش مي ميكرورانشگر

 ميكرورانشگرانژكتور و صفحه انژكتوري بود كه دبي جرمي مورد نياز 
دهي خوبي روي بستر كاتاليستي داشته كند و پوشش تأميننيوتني را  10

 10 ميكرورانشگريگزين انژكتور جريان پيچشي براي باشد، تا بتواند جا
در واقع با توجه به  اي كاتاليستي موجود، شود.مؤلفهنيوتني تك

قيمت و مصرف كاتاليست گران محدوديت وزن ميكرورانشگر
 ميكرورانشگرايريديومي، ترجيح بر اين بود كه محفظه كاتاليستي و ابعاد 

 ر كاپيالري، اين مهم ميسر گرديد.كوچكتر شوند كه با جايگزيني انژكتو
در اين همان طور كه بيان شد دو طرح تك انژكتور و صفحه انژكتور 

پژوهش مورد بررسي قرار گرفت كه درنهايت تك انژكتور كاپيالري به 
هاي اين انتخاب بر اين اساس عنوان طرح نهايي انتخاب گرديد كه علت

نيوتن، استفاده از  10است كه در ميكروموتورهاي در بازه عملكردي 
انژكتور تك كاربرد بيشتري دارد زيرا انژكتور به تنهايي كل بستر 

دهد و همچنين به دليل ريز شدن تواند پوشش كاتاليستي را مي
متر)، ميلي 35/0هاي نازل خروجي صفحه انژكتور (تقريبا سوراخ

  تكنولوژي ساخت آن در داخل كشور مشكالتي را به همراه دارد.
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