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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،تحلیل دینامیک پرواز سامانه لغو پرتاب متصل به فضاپیمای سرنشیندار زیرمداری در مرحلهه طراحهی مفههومی اسهت.
برای این منظور پس از بررسی انواع پیکربندیهای متداول و براساس مالحظات مأموریتی ،دو نوع پیکهره بنهدی اصهلی انتخهاب و تحلیهلههای
گوناگون برای ارزیابی عملکرد آیرودینامیکی در رژیمهای جریان و سناریوهای عملیاتی مختلف بر روی آنها صورت گرفت .همچنین اثر جتههای
خروجی از نازلهای موتور سامانه لغو پرتاب بر جریان حول سامانه نیز مورد مطالعه قرار گرفت .شبیهسازیهای انجام شهده نشهان مهیدههد کهه
پیکربندی دارای اتصال خرپا و نازلهای قرارگرفته در قسمت پایین سامانه لغو پرتاب در شرایط پروازی مختلف پسای بهه نسهبت کمتهری دارد.
اما تداخل کمتر جتهای خروجی با بدنه ،پیکربندی با اتصال آداپتور و نازلهای قرارگرفته در باال را مطلوبتر میسهازد .پسهای افهزوده در ایهن
پیکربندی نیز که عمدتا ناشی از چهار نازل بیرونزده از بدنه است با بازطراحی موتور فرار و نازلهای آن تا حد زیادی کهاهش مهییابهد .بهر ایهن
اساس یک پیکربندی نهایی به عنوان طرح مفهومی سامانه لغو پرتاب فضاپیمای سرنشیندار مورد نظر پیشنهاد شده است .با توجه به محاسهبات
آیرودینامیکی صورت گرفته ،شبیه سازی دینامیک پرواز برای سنجش صحت مسیر طراحی شده انجام شد ،که نتایج بدست آمده نشان میدههد
طراحی آیرودینامیکی پیکربندی توانسته است به خوبی نیازمندیهای مسیر پروازی را پوشش دهد.

واژههای کلیدی :دینامیک پرواز ،دینامیک سیاالت محاسباتی ،سامانه لغو پرتاب ،طراحی آیرودینامیکی ،فضاپیمای سرنشیندار.

Mission Analysis of Launch Abort System of a Manned Spacecraft via
Trajectory Simulation and Aerodynamic Numerical Modelling
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Abstract
The purpose of the presented work is to analysis flight dynamic of launch abort system of a manned
spacecraft in the conceptual stage of development. To this goal, through studying of various conventional
configurations and based on the mission considerations, two main variants are selected and several
analyses are performed on them for the evaluation of aerodynamic performance in different flow regimes
and operational scenarios. Moreover, the effect of exhaust jets of scape tower nozzles on the flow pattern
around launch abort system is investigated. The results of simulations indicate that the strut-based lowmounted nozzle configuration has lower drag force in different flight conditions. On the other hand, less
interaction between the exhaust jets and spacecraft body is favorably observed for the adaptor-based highmounted nozzle configuration. The second variant has extra drag due to four projected nozzles that can be
handled via redesigning of scape rocket and its nozzles. Accordingly, the final concept of launch abort
system of considered manned spacecraft is proposed. Based on the aerodynamic solutions, flight dynamic
simulations are carried out for the assessment of designed flight path and the results show that the
presented aerodynamic configuration has met the flight path requirements of launch abort mission.
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مقدمه
در فضاپیماهای سرنشیندار ،نجات جان سرنشهین توسهط
سامانه لغو پرتاب در شرایط اضطراری ،یکی از مهمترین مراحهل
عملیات میباشد .طراحی این سامانه با توجه به داشهتن نسهبت
طول به قطر باال ،وجود جتهای خروجی موتور و بحرانهی شهدن
دما و رفتار سهیال در میهدان جریهان ،از منظهر آیرودینهامیکی،
دارای اهمیت است .سامانه لغهو پرتهاب ( 0)LASیها بهر فهرار
اضطراری که معموالً در قسمت باالی فضاپیما قرار میگیهرد ،در
هنگام بروز سانحه تا پیش از خاموشی حامل در فهاز اوجگیهری،
میبایست قادر باشد واحد سرنشین یا محموله را از حامل جدا و
دور نماید .شکل  0سهامانه فهرار اضهطراری فضهاپیمای آپولهو را
نشان میدهد [ .]0طراحی سهامانه لغهو پرتهاب معمهوالً پهس از
نهایی شدن طرح پیکربندی محفظه سرنشین آغاز میشود و به
طور معمول شامل چند موتور برای دور کردن فضاپیما از حامل
در هنگام سانحه است .برای انجهام عملیهات فهرار اضهطراری در
وضعیت موتور روشن حامل ،سامانه لغو پرتاب ،میبایست شتابی
بیش از شتاب حامل تولید نماید تا در مدت زمان کوتاهی بتواند
واحد سرنشین را از حامل جدا کند .با توجه به اینکه میبایسهت
در مدت زمان کوتاهی به شتاب باالیی رسید ،موتورهای سوخت
جامد که شتاب باالتری نسبت به موتورهای سوخت مایع دارند،
انتخاب مناسبتری برای سامانه لغو پرتاب میباشند .به همهین
دلیل یکی از چالشهای مهم در طراحی سامانه لغو پرتاب ،نحوه
جانمایی موتور فرار و نازلهای آن و رفتار جریهان سهیال حهول
وسیله حین مانور فرار میباشد.
برای بررسی رفتار جریان سیال حول سامانه لغو پرتاب ،تا
کنون از هر دو روش حل عددی و تجربی ،استفاده شهده اسهت.
طی دهه  01در روند توسعه سامانه لغو پرتاب فضاپیمای آپولهو،
چندین آزمایش تجربی بر روی این سامانه برای به دست آوردن
مشخصات آیرودینامیکی انجهام شهد .ایهن نتهایج در طراحهی و
تحلیل سامانه لغو پرتاب آپولو ،کاربرد فراوانی داشت [ 2و .]3در
سال  2118ویلیام چان و همکارانش از ناسا ،با اسهتفاده از حهل
عددی ،جریان سیال حول دو واریانت مختلف را با موتور کشنده
و موت هور دورچ هین ،تحلی هل نمودنههد .در ای هن تحقی هق ،ضههرایب
آیرودینامیکی برای دو واریانهت محاسهبه و بها یکهدیگر مقایسهه
گردید [ .]0پس از آن ،چان و همکهارانش ،بها اسهتفاده از اصهل
برهمنهی آثار ،پدیدههای مختلف از جمله اثرات جهت خروجهی
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موتورها و جهدایش را بها اسهتفاده از حهل عهددی شهبیهسهازی
نمودند و یک پایگهاه داده غیرلهز را بهرای فضهاپیمای اورایهون
ایجاد نمودند [ .]5در سال  ،2100شیلد و همکهارانش از مرکهز
تحقیقهاتی ایمهز ،سهامانه لغهو پرتهاب فضهاپیمای اورایهون را بها
اسههتفاده از روش حههل عههددی شههبیهسههازی نمودنههد .در ای هن
شبیهسازی که در حالت موتور روشن انجام شد ،عالوه بر درنظر
داشتن گازهای خروجی موتور فرار ،ضهرایب آیرودینهامیکی نیهز
اسههتخرا گردیههد [ .]0همچنههین در سههال  ،2100وانههو و
همکارانش در ژاپن ،جدایش یک جسم بهه شهکل کوسهول را از
سامانه لغو پرتاب با در نظر گرفتن تداخالت جتههای خروجهی
از موتور فهرار ،شهبیهسهازی نمودنهد [ .]0در سهال  2100طهی
گزارشی که توسط مرکز فناور جرجیا منتشر شهده اسهت رونهد
کامل طراحی سیستم لغو پرتاب فضاپیمای اورایون مورد بررسی
قرار گرفته است [ .]8در ایهن تحقیهق پهس از طراحهی ،شهبیه
سههازی عههددی حههول سههامانه انجههام شههده اسههت و رفتههار
آیرودینامیکی وسهیله از جملهه جهتههای خروجهی و جهدایش
جریان به عنوان پارامترهای تاثیرگهذار در رونهد طراحهی مهورد
بررسی قرار گرفته اسهت .در سهال  ،2100تیمهی از پژوهشهگاه
هوافضا پژوهشهی را در خصهوت توسهعه یهک سیسهتم کنتهرل
وضعیت غیرخطی برای یک فضاپیمای سرنشیندار انجام دادنهد
[ .]9در این تحقیهق کنتهرل وضهعیت در دو کانهال پهیو و رول
صورت گرفت .همچنین در سال  2100اختراعی توسط یک تیم
دولتی در ایاالت متحده ثبت شده است که در آن یهک آداپتهور
به عنوان اتصالدهنده سازهای به فضاپیما متصل شده و میتواند
به عنوان سیستم لغو پرتاب عمل کند [ .]01در این سیستم بهه
دلیل نصب نازلها در پایین اثرات مخهرب جهتههای خروجهی
جریان از بین میرود .در جدیدترین تحقیق منتشر شده توسهط
ناسا ،یک سیستم لغو پرتاب خالقانه برای فضاپیمای جدید و در
دست کار آرتمیس مهورد اسهتفاده قهرار گرفتهه اسهت .در ایهن
سیستم ،پایین آوردن ریسک و راحتی در دسترسی و مونتاژ جز
پارامترهای اصلی طراحی بوده است .در ایهن تحقیهق کونیهو و
همکارانش در ناسا ،روشی خالقانه در یکوارچه سهازی و مونتهاژ
فضاپیمای آرتمیس ارائه کردند که ایهن روش میتوانهد هزینهه و
ریسک ماموریت لغو پرتاب را کاهش دهد [ .]00ایهن تحقیقهات
با بکارگیری حل عددی ایرودینامیک برای بررسی تأثیر تهداخل
جت های موتور سامانه لغو پرتاب و بارهای ناپایای وارد بر سهازه
این سامانه همچنان ادامه دارد [.]02

طراحی و تحلیل دینامیکپرواز سامانه لغو پرتاب یک فضاپیمای
سرنشیندار به کمک شبیه سازی عددی آیرودینامیک سه بعدی

در پژوهش حاضر طراحی ماموریت زیرمداری یک سهامانه
لغو پرتاب برای فضاپیمای سرنشیندار انجهام شهده اسهت .بهرای
این منظور با دو روش متفاوت دینامیهک پهرواز و شهبیه سهازی
مسههیر انجههام شههده اسههت کههه در روش نخسههت ضههرایب
آیرودینامیکی به صهورت خطهی و بهر اسهاس مهدلهای موجهود
تخمین زده شهده اسهت و در روش دوم ایهن ضهرایب از طریهق
شبیه سازی عددی بدست آمده است .نوآوری مقالهه حاضهر بهه
موضوع مقاله بازمیگردد جاییکه یک سامانه هوافضایی پیچیهده
به کمک دو ابهزار شهبیه سهازی عهددی و شهبیه سهازی مسهیر
تحلیل شده است و تالش گردیده طراحی سامانه به شکل بهینه
بر اساس پارامترهای موجود انجام شود.
انتخاب پیکربندی سامانه لغو پرتاب
به طور معمول سامانه لغو پرتاب در قسمت باالی فضاپیما قهرار
میگیرد و شامل چهار بخش اصلی موتور فرار ،موتور جتیسهون
(جداساز) ،موتور کنترلی و بخش کانارد میباشد .با توجه به دارا
بودن چند موتور سوخت جامهد در پیکهربنهدی ،بررسهی رفتهار
سیال حول وسیله در دو حالت موتور روشن و موتور خاموش ،از
اهمیت باالیی برخوردار بوده و تاثیر زیادی بر روی طراحی ایهن
سامانه دارد .بررسهی جهتههای خروجهی موتهور فهرار ،تحلیهل
پیکربندی از نظر نیهروی پسها و تحلیهل پایهداری بها توجهه بهه
موقعیت مرکز فشار و مرکز جهرم از جملهه مههمتهرین مهواردی
است که در طراحی سامانه لغو پرتاب مهیبایسهت مهدنظر قهرار
گیرد .به طور کلی دو نوع واریانت برای پیکربنهدی سهامانه لغهو
پرتاب وجود دارد .در واریانت نخست که بیشتر در فضهاپیماهای
قدیمی از جمله مرکوری و آپولو مورد استفاده قرار گرفته است،
برای جلوگیری از برخورد جتهای خروجی موتور فهرار ،از یهک
سازه خرپایی به شکل بر  ،استفاده مهیشهد .در ایهن واریانهت،
نازلهای موتور فرار در قسمت پایین بر قرار میگیرد کهه ایهن
امر موجب تداخل جتهای خروجی موتور بها بخهش سرنشهین
مههیشههود .مزیههت ایههن پیکههرهبنههدی ،سههادگی طراحی،کههاهش
تداخالت با فضاپیما و افزایش ارتفاع میباشد .شکل  ،2شماتیک
این پیکربندی را نشان میدهد.
در واریانت دوم ،که بیشتر در فضاپیماهای جدید از جملهه
اورایون ،مورد استفاده قرار گرفته ،به جای بههره بهردن از سهازه
خرپایی ،نازلهای موتور فرار به قسهمت فوقهانی وسهیله منتقهل
شده است .برای جلوگیری از برخورد جتهای خروجهی موتهور
فرار ،محافظ حرارتی یا آداپتور ،به قسهمت پهایینی سهامانه لغهو

نشریه علمی -پژوهشی مهندسی هوانوردی
سال بیست و سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 0011

3 /

پرتاب اضافه شده است .در این واریانت ،با توجه به عهدم وجهود
فضای کافی برای خرو گازهای خروجی موتور فرار بها سهرعت
باال ،نازلها به صهورت بیهرونزده قهرار مهیگیرنهد .مزیهت ایهن
واریانت ،عدم نیاز به سازه خرپایی با طول زیهاد و کهاهش طهول
کلی سامانه لغو پرتاب میباشد .شکل  3نیز شهماتیک ایهن نهوع
پیکرهبندی را نشان میدهند .زاویهه نصهب نهازلهها ،در ههر دو
پیکرهبندی ،در حدود  31درجه در نظر گرفته شده اسهت .ایهن
زاویه با توجهه بهه دو فهاکتور جلهوگیری از برخهورد جهتههای
خروجی به بدنه و جلوگیری از افت عملکرد موتور در نظر گرفته
میشود .در واقع افزایش زاویه نصهب نهازلهها ،موجهب کهاهش
ن یروی موثر موتور در راستای محوری و کاهش نیروی پیشرانش
کل شده و کاهش زاویه موجب برخورد جتهای خروجی موتور
به بدنه فضاپیما و یا سامانه لغو پرتاب میشود .در ادامه ،جریهال
سیال بر روی این دو پیکهرهبنهدی بها اسهتفاده از یهک حهلگهر
تجاری تحلیل شده و نتهایج مهورد ارزیهابی قهرار گرفتهه اسهت.
جدول  ، 0مشخصهات فنهی اولیهه بهرای سهامانه لغهو پرتهاب دو
واریانت موجود را نشان میدهد.
جدول  -0مشخصات فنی دو واریانت منتخب
واریانت 1

پارامتر
قطر (میلی متر)
طول (میلی متر)
تراست موتور فرار (کیلونیوتن)
تعداد نازلهای موتور فرار
زاویه نازلها نسبت به خط مرکزی (درجه)

301
5111
000005
0
31

واریانت 2
301
0111
000005
0
31

دینامیک پرواز و تخمین سناریوی سامانه لغو پرتاب
عملیات فرار اضطراری ،در هنگام بروز سانحه از لحظه قرارگیری
بر روی النچر تا حین فاز اوجگیری در فاز موتور روشهن حامهل
ادامه خواهد داشت .در حالت کلی ،دو سناریو برای سهامانه لغهو
پرتاب وجود دارد که عبارتند از سناریوهای نرمال (نامی) پرواز و
فرار اضطراری (غیر نامی)  03[ 2و .]00
محاسبه ارتفاع اوج در حالت موتور روشن
در انجام عملیات لغو سکو ،سامانه لغو پرتهاب دو مرحلهه موتهور
روشن و حرکت بالستیک را طی مینماید ،بدین ترتیب که پس
از  3ثانیه پرواز موتور روشن ،موتور فرار خاموش شده و سهامانه
فرار یک حرکت بالستیک را انجام میدههد .محاسهبات ابتهدایی
Nominal and Off-nominal

2
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میثم محمدی امین و همکاران

برای شبیهسازی مسیر سهامانه فهرار نیهز بهه دو قسهمت موتهور
روشن و موتور خاموش تقسهیم شهده و بهرای هریهک جداگانهه
شبیه سازی انجام میشود .بهرای انجهام محاسهبات اولیهه بهرای
حالت موتور روشن ،یک تقریب اولیه نسبت به ارتفاع او بها در
نظر گرفتن دو فرض عدم وجود نیروی پسا ،و شتاب ثابت بهرای
موتور فرار انجام میشود .برای شبیهسازی اولیه مسیر پهرواز ،بها
در نظهر گهرفتن شهتاب ثابهت ،10gو بها اسهتفاده از رابطهه ()0
خواهیم داشت.

1
()0
y  at 2  v0t
2
که در رابطه ( ،)0سرعت اولیه را صهفر در نظهر گرفتهه و تغییهر
ارتفاع و سرعت در شرایط موتور روشن با توجه به رابطهه ( )2و
با فرض شتاب ثابت ،برابر خواهد بود با:
()2

شکل  -2تصویر شماتیک واریانت  1طراحی

V 2  V02  2ay

شکل  0شماتیک مسیر پرواز سامانه لغو پرتاب در عملیهات لغهو
سکو را نشان میدهد.

شکل  -3تصویر شماتیک واریانت  2طراحی

شکل  -1تصویر سامانه فرار اضطراری فضاپیمای آپولو []1

شکل  -4شماتیک مسیر پرواز عملیات لغو سکو
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طراحی و تحلیل دینامیکپرواز سامانه لغو پرتاب یک فضاپیمای
سرنشیندار به کمک شبیه سازی عددی آیرودینامیک سه بعدی

با توجه به روابط ذکر شده و فرضیات در نظر گرفته شده ،ارتفاع
وسیله و سرعت در پایان زمان سوزش به شرح زیر میباشد:

()3

ارتفاع در پایان زمان سوزش 000/05 :متر

()0

سرعت در پایان زمان سوزش 290/3 :متر بر ثانیه
از این محاسبه اولیه به عنوان ورودی شهبیه سهازی پهروازی در
حالتهای مختلف استفاده میشود.
شبیهسازی مسیر پس از خاموشی موتور فرار
برای شبیهسازی مسیر در قسمت حرکت بالستیک ،از دادهههای
پایان خاموشی موتور به عنوان دادههای اولیه حرکت بالسهتیک
استفاده میشود .با توجه به الهزام طراحهی ،سهامانه لغهو پرتهاب
میبایست برد افقی دو کیلهومتر را در عملیهات فهرار اضهطراری
روی سکو ایجاد نماید ،لذا با توجهه بهه اینکهه سیسهتم پهس از
خاموشی موتور فرار در حالت غیرفعال قرار میگیرد مهیبایسهت
قادر باشد مابقی مسیر خود را به صورت بالستیکی طی کنهد تها
الزام ایجاد فاصله  2کیلومتر را برآورده کند .لذا در ایهن بخهش،
شبیهسازی مسیر اولیه با زاویه پایان خاموشی موتور در زوایهای
مختلف انجام شده تها زاویهه مهورد نظهر بهرای پایهان خاموشهی
تخمین زده شود .بهرای یهک وسهیله پرتهابی کهه در جهو پهرواز
میکند ،دو نیرو اهمیت دارد :نیروی وزن پرتابهه و نیهروی پسها
ناشی از پرواز جوی که این نیهرو دقیقها بهرخالف جههت بهردار
سرعت است .زاویه پرواز همانطورکه در شکل آورده شهده اسهت
با  βمشخص شده و جهت مثبت آن زمانی است که باالی محور
افقی است .این زاویه از لحظه پرتاب تا رسیدن به نقطهه او در
حال کاهش به سمت صفر است و در فهاز بازگشهت ایهن زاویهه
منفی خواهد بود .دیاگرام نیروها به صورت شکل  5میباشد.

معادله حرکت در دو جهت  x , yبهه صهورت دو معادلهه  3و 0
است:

d y2
dt 2

 FD Cos(  )  m

mg  FD Sin(  )  m

در حالی که نیروی پسا از رابطه  5حاصل میشود:

V2
FD  Cd Af air
2

()5

بزرگتهرین سهطم مقطهع دایهروی جسهم (بهرای
که در آن
ضریب پسا بدون بعد است .بهرای محاسهبه
سیستم فرار) ،و
این ضریب ،کدی به صورت خودکار توسعه داده شده اسهت کهه
قادر است با استفاده از میانیابی ضریب پسا را تابعی از عدد مها
محاسبه کند .برای حل دستگاه معادله دیفرانسیل معادالت  3و
 0به صهورت عهددی از نهرمافهزار  MATLABو تهابع ODE45
استفاده می شود .از آنجا که این تابع فقط اجازه یک بار انتگرال
گیری می دهد ،می توان دو معادله دیفرانسیل مرتبه دوم را بهه
چهار معادله دیفرانسیل مرتبه یک تبدیل کرده و از تابع مهذکور
استفاده نمود .برای تشکیل معهادالت نیهاز اسهت سهرعت در دو
راستای x , yبه صورت معادله  0تجزیه شود:
()0

.

.

2

Y2

X

V  Vx2 Vy2 

برای انجام محاسبات از دو رابطه مثلثاتی زیر استفاده میشود:
.

()0

X
.
2

2

Y

.

v
Cos(  )  x 
v

X

.

()8

شکل  -5دیاگرام نیروهای وارد به وسیله

d x2
dt 2

5 /

Y
.
2

2

Y

.



vy
v

Sin(  ) 

X

با توجه به چهار معادله دیفرانسیل مرتبه اول موجود نیاز به 0
شرط اولیه است .از آنجا که شبیهسازی پس از خاموش شدن
موتور انجام شده است ،شروط اولیه از ارتفاع و سرعت پایان
سوزش با درنظرگرفتن جرم  0511کیلوگرم بدست میآید.
همچنین چگالی هوا در هر لحظه بر حسب ارتفاع میانیابی
خواهد شد و تغییر آن در محاسبات لحاظ شده است .مدل
استفاده شده برای محاسبه چگالی هوا بر حسب ارتفاع از سطم
زمین مدل اتمسفر  COESAاست.
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نتایج شبیه سازی مسیر بهرای زوایهای مختلهف در ادامهه آورده
شههده اسههت ،ارتفههاع او و بههرد در هههر یههک از نمودارههها قابههل
شناسایی است .شکل های  0تا  01شبیهسازی مسهیر در پایهان
خاموشی موتور فرار را نشان میدهد .از نمودار شکل  0مشهاهده
میشود ،در صورتی که در پایان سوزش ،فضاپیما و سهامانه لغهو
پرتاب ،زاویه ای نسبت به خط عمود نداشته باشهند 0 ،کیلهومتر
ارتفاع را از سطم زمین کسب میکنند .این ارتفاع با شبیهسازی
مسیر اولیه انجام شده و به نظر میرسد با اضهافه شهدن نیهروی
پسای واقعی به محاسبات این ارتفاع او  ،کاهش خواههد یافهت.
همچنین با بررسی ادامه نمودارهای فوق میتوان دریافت شهکل
 8که شبیهسهازی مسهیر در زاویهه مسهیر  81درجهه در پایهان
سوزش را نشان داده ،میتواند هر دو الزام ارتفهاع  0111متهر و
برد افقی  2111متر در عملیات لغو روی سکو را ارضا مینماید.

شکل  -6شبیهسازی مسیر پرواز با زاویه  09درجه در پایان
زمان سوزش (برحسب متر)

لذا به طور تقریبی میتوان گفت ،سهامانه لغهو پرتهاب در پایهان
زمان سوزش موتور در عملیات لغو سکو ،باید زاویه  01درجه را
نسبت به خط افق داشته باشد .نمودارهای مربوط به ارتفهاع او
و برد افقی برای زوایهای مسهیر مختلهف در دو شهکل  00و 02
آورده شده است .خالصه نتایج در جدول  0آورده شده است:
جدول  -1نتایج شبیهسازی مسیر
زاویه اولیه نسبت به افق

ارتفاع اوج (متر)

برد (متر)

91

0151

1

89/5

0109

021/00

89

0108

202/2

88

0105

008/25

85

0122

0210

81

3901

2350

05

3810

3035

01

3020

0380

01

3052

5890

51

2500

0031

01

0905

0800

31

0380

0020

21

899

5000

01

505

0181

شکل -7شبیهسازی مسیر پرواز با زاویه  90درجه در پایان
زمان سوزش (برحسب متر)

شکل  -9شبیهسازی مسیر پرواز با زاویه  99درجه در پایان
زمان سوزش (برحسب متر)

طراحی و تحلیل دینامیکپرواز سامانه لغو پرتاب یک فضاپیمای
سرنشیندار به کمک شبیه سازی عددی آیرودینامیک سه بعدی
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درجه از شکل  02میتوان مشاهده نمود ،برد افقی افزایش
یافته و از زاویه  05درجه به بعد ،برد افقی نیز کاهش مییابد.
در ادامه با حل عددی نتایج نیروهای آیرودینامیکی با دقت
باالتری وارد حل شده و طراحی ماموریت مجددا انجام میشود.

شکل  -0شبیهسازی مسیر پرواز با زاویه  69درجه در پایان
زمان سوزش (برحسب متر)
شکل  -12نمودار برد افقی برحسب زاویه مسیر در پایان سوزش

شرایط جریان در حل عددی آیرودینامیکی

شکل  -19شبیهسازی مسیر پرواز با زاویه  49درجه در پایان
زمان سوزش (برحسب متر)

شکل  -11نمودار ارتفاع اوج برحسب زاویه مسیر در پایان سوزش

در نمودار ارتفاع او بر حسب زاویه مسیر میتوان مشاهده
نمود ،با افزایش زاویه پایان سوزش ،ارتفاع او در عملیات لغو
روی سکو ،کاهش مییابد در حالیکه با افزایش این زاویه تا 05

با بررسی پاکت پروازی سامانه لغو پرتاب مشاهده میشود ،این
سامانه می بایست از لحظه قرارگیری بر روی سکوی پرتاب تا
ارتفاع  01کیلومتری از سطم زمین ،از رژیم جریان فروصوت تا
فراصوت ،در معرض جریان سیال قرار گیرد .در این رژیم جریان
سامانه لغو پرتاب میبایست قادر باشد در هر لحظه شرایط الزم
را برای انجام عملیات فرار آماده نموده و به محض دریافت
فرمان لغو ،فاصله الزم از حامل را در مدت زمان کوتاهی ایجاد
کند .برای بررسی تمامی حاالت پاکت پروازی ،جریان سیال از
رژیم فروصوت تا فراصوت بر روی وسیله حل شده و شرایط
مختلف از جمله ارتفاع در آن لحاظ گردیده است .شرایط مرزی
میدان فشار دوردست در نظر گرفته شده است .در حالت موتور
روشن ،شرایط مشابه است با این تفاوت که برای شبیهسازی
جتهای خروجی جریان ،شرایط مرزی محل خرو گاز از
نازلها ،به صورت نر جریان جرمی لحاظ شده است .محاسبات
انجام شده نشان میدهد ،وزن سوخت موتور فرار معادل 311
کیلوگرم میباشد و بر اساس سناریوی ماموریت ،زمان سوزش
سوخت ،معادل  3ثانیه است لذا با توجه به اینکه چهار نازل
برای موتور فرار در نظر گرفته شده است ،دبی خروجی هر نازل
معادل  25کیلوگرم بر ثانیه تخمین زده میشود .همچنین،
برای محاسبه فشار خروجی موتور از طراحی نازل ،با توجه به
مالحظات ارتفاع عملکرد موتور ،فشار خروجی معادل 022002
پاسکال و دمای خروجی  0011سانتیگراد فرض شده است.
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معادالت حاکم

حل عددی آیرودینامیکی

معادالت حاکم بر جریان سیال براسهاس معهادالت بقهای جهرم،
مومنتوم و انهرژی بها نهام معهادالت نهاویر -اسهتوکس شهناخته
میشوند،

در مرحله نخست ،برای بررسی و ارزیابی آیرودینامیک وسیله،
شبیهسازی عددی در حالت موتور خاموش انجام شده است .این
شبیهسازی با هدف بررسی کیفی جریان حول پیکربندی و
شناخت پدیدههای آیرودینامیکی میباشد .نتایج شبیهسازی
نشان میدهد ،در پیکربندی دارای سازه خرپایی ،به علت فضای
خالی موجود میان سامانه لغو پرتاب و فضاپیما ،ناحیه پرفشار
بزرگی حاوی جریان گردابهای به وجود میآید .این ناحیه در
شکل  03به وضوح دیده میشود .همچنین شبیهسازی انجام
شده برای واریانت  ، 2افزایش پسا نسبت به واریانت اول را نشان
میدهد .این افزایش پسا از دنبالههای بزرگ ایجادشده پشت
نازلهای موتور فرار واریانت  2ناشی میشود که تا سطم
محموله امتداد مییابند .برای مقایسه دو هندسه ،در شکل 03
کانتور عدد ما حول دو پیکربندی در عدد ما  1/85نشان
داده شده است.
یکی از پارامترهای مهم در انتخاب پیکرهبندی ،پسای کمتر
است .مقایسه دو پیکربندی در اعداد ما مختلف میتواند
میزان نیروی وارده به وسیله را در طول پاکت پروازی نشان
دهد .شکل  ،00نمودار ضریب پسای دو واریانت در اعداد ما
مختلف را نشان میدهد .در این نمودار میتوان مشاهده نمود
که روند تغییرات نیروی پسا نسبت به عدد ما برای دو
هندسه ،مشابه و دارای بیشینهای در ناحیه گذرصوت و کاهشی
در ناحیه فراصوت است .دلیل تشابه دو روند میتواند فیزیک
مشابه جریان حول دو واریانت باشد .همچنین مشاهده میشود
که ضریب پسای پیکربندی  ،2در همه حاالت با نسبتی یکسان،
بیشتر از واریانت  0است .این موضوع تأثیر قابل مالحظه و
همسان نازلهای بیرونزده را در رژیمهای مختلف جریان نشان
میدهد .لذا به نظر میرسد در صورت انتخاب واریانت  2الزم
است ابعاد و اندازه نازلها مورد بازنگری دقیق قرار گیرد.
الزم به توضیم است که طی مراحل طراحی سیستمی سامانه
لغو پرتاب و با توجه به تحلیل سلسله مراتبی بین چند واریانت
گوناگون که نتایج آن در مقاله دیگر نویسندگان ارائه شده است،
هندسه دارای آداپتور و نازلهای نصب شده در نوک ،امتیاز
باالتری را نسبت به واریانتهای دیگر کسب کرد .دلیل این امر
عمدتا ناظر به تداخل جتهای موتور فرار با بدنه بود که در
شکل  05برای هر دو پیکربندی نشان داده شده است.
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در این تحقیق ،معادالت به صورت لز حل شده و مدل جریان
آشفتگی  k--SSTمورد استفاده قرار گرفته است .این مدل
بطور همزمان توانایی باالی مدل  k-در نواحی با عدد رینولدز
باال و مدل  k-در نواحی با عدد رینولدز پایین را داراست .تابع
آمیختگی به گونهای طراحی شده است که در نواحی نزدیک
دیواره دارای مقدار یک (فعال شدن مدل  )k-و در نواحی دور
از دیواره دارای مقدار صفر (فعال شدن مدل  )k-میباشد.
معادالت و روابط حاکم بر این مدل آشفتگی به شکل زیر است،
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که تابع آمیختگی  F1به شکل زیر تعریف میشود.
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که  yفاصله از نزدیکترین دیواره و لزجت آشفتگی عبارتست از:
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در رابطه فوق  Sاندازه تنش برشی و  F2تابع دوم آمیختگی
میباشد که بصورت زیر تعریف میشود:
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همانطورکه اشاره شد ،بررسیهای انجام شده نشان میدهد
واریانت  0نیروی پسای کمتر دارد ،اما مقایسه دو واریانت در
حالت موتور روشن نشان میدهد ،در واریانت  0جتهای
خروجی موتور فرار ،تاثیر زیادی بر روی بدنه فضاپیمای
سرنشیندار داشته و برخورد آنها به بدنه میتواند موجب ایجاد
گرادیانهای حرارتی نامطلوب شود ،در حالیکه این مشکالت
در واریانت  ،2به دلیل وجود آداپتور و فاصله مناسب نازلها،
کمتر تأثیرگذار است .همچنین در واریانت  ،2به دلیل عدم
وجود سازه خرپایی ،ارتفاع کل نیز کاهش مییابد که از نظر
محدودیتهای حامل ،مطلوبتر است .لذا بر اساس نتایج
بررسیها ،واریانت  2با در نظر گرفتن اصالحاتی بر روی هندسه
نازلهای موتور فرار به عنوان واریانت برگزیده انتخاب میشود.
شکل  -15مقایسه کانتور دما حول دو واریانت در حالت موتور روشن

شکل  -13مقایسه کانتور عدد ماخ حول دو واریانت در ماخ 9/95

شکل  -14مقایسه ضریب پسای دو واریانت در اعداد ماخ مختلف

در ادامه نتایج حاصل از محاسبه روند تغییر ضرایب
آیرودینامیکی واریانت منتخب ارائه میگردد .شکل  00نمودار
تغییرات ضریب پسا بر حسب زاویه حمله را برای پیکربندی 2
نشان میدهد .همانگونه که در نمودار مشاهده میشود ،با
افزایش زاویه حمله ،تا  81درجه ،ضریب پسا افزایش یافته و
پس از آن ضریب پسا با زاویه حمله کاهش مییابد .همچنین از
زاویه حمله  051درجه به بعد مجددا ضریب پسا با شیب
کمتری افزایش مییابد .نمودار شکل  00نیز تغییرات ضریب
ممان پیو بر حسب زاویه حمله را نشان میدهد .مشاهده
میشود ،ضریب ممان برای زوایای صفر تا  001درجه منفی
بوده و پس از آن مثبت میگردد .شیب منحنی نیز در زوایای
حمله کمتر از  51درجه منفی ،بین  51تا  011درجه ثابت و
در زوایای حمله بزرگتر از  051درجه مثبت است که این
موضوع به ویژه از منظر مالحظات پایداری وسیله و طراحی
پایدارکننده و کنترلر برای آن مهم است.

شکل  -16تغییرات ضریب پسای پیکربندی  2برحسب زاویه حمله
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بر این اساس و پس از انجام بازنگری طراحهی مفههومی سهامانه
لغو پرتاب فضاپیما طرح نهایی مطابق با شکل  21ارائهه گردیهد
که دارای نازلهای کوچکتر به منظهور کهاهش پسهای ناشهی از
سطوح بیرونزده از بدنه و موقعیت و زاویه بهینه شهده نهازلهها
برای کاهش اثرات تداخل با فضاپیما میباشد.

شکل  -17تغییرات ضریب ممان پیکربندی  2بر حسب زاویه حمله

پههس از بررسههی جریههان حههول وسههیله در حالههت موتههور
خاموش ،حل جریان در شرایط موتهور روشهن نیهز انجهام شهد.
شکل  08تداخل جتهای خروجی از نهازلههای موتهور فهرار و
بدنه فضاپیما در شروع مانور فهرار را بهرای پیکربنهدی  2نشهان
میدهد .سامانه لغو پرتاب در سناریوی فهرار اضهطراری ،پهس از
روشن شدن موتور حرکت خود را از رژیم جریان فروصوت آغهاز
میکند و ظرف مدت کوتاهی به سرعت گذرصوت مهیرسهد .در
لحظات ابتدایی روشن شدن موتور کهه سهرعت حرکهت وسهیله
پایین میباشد ،جتهای خروجی موتهور فهرار بها حجهم زیهادی
خار میشود لذا بررسی این جتها در لحظات ابتهدایی روشهن
شدن موتور از اهمیت باالیی برخوردار است .با توجهه بهه اینکهه
مانور فرار معموال به صورت زاویهدار نسبت به حرکت حامهل ر
میدهد برخورد جتها به بدنه بهویژه در زوایهای حملهه بهزرگ
مشابه آنچه در شکل  09برای زاویه حمله  31درجه نشان داده
شهده اسهت ،ممکهن اسهت مشههکلسهاز باشهد .لهذا در طراحههی
پیکربندی نازلها و سناریو فرار باید به این نکات توجه گردد.
شکل  -10کانتورهای فشار ،دما ،چگالی و عدد ماخ در زاویه حمله
 39درجه(به ترتیب از باال)

شکل  -19تداخل جتهای خروجی از نازلهای موتور فرار و بدنه

شکل -29پیکربندی اصالح شده در گام دوم طراحی
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شبیهسازی مسیر پس از خاموشی موتور فرار -روش دوم
همانطور که در بخش پیش اشاره شهد ،شهبیه سهازی روش اول
بههدون در نظههر گههرفتن کامههل نیروهههای آیرودینههامیکی انجههام
شده است .از بین نیروهای آیرودینامیکی در راستاهای مختلهف،
صرفا فرض شده است که نیروی پسآ بر وسیله تاثیرگذار اسهت و
نیروی برآ و نیروی جانبی در نظر گرفته نشدهاسهت .اگرچهه بها
توجه به دینامیک در نظر گرفته شده ،این فرض چنهدان دور از
واقعیت نیست ،اما در قدم بعدی و به منظهور نزدیهک شهده بهه
شرایط دقیقتر شبیهسازی ،باید نیروی برآ نیز در معهادالت وارد
شود .فرض در نظر گرفتهه شهده در شهبیهسهازی روش اول ،در
واقع بر این اصل استوار است که زاویه حمله در طول کل مسیر
بدون تغییر و برابر با صفر باشد .وارد کردن تغییرات زاویه حمله
بههه معههادالت حرکههت ،مههیتوانههد بههه نههوعی حلقههی واسههط بههین
شبیه سازی و تدوین قانون هدایت باشد ،زیرا میتهوان از طریهق
کنترل این زاویه (یا به بیانی زاویه پیو) مسیر حرکهت وسهیله و
وضعیت آن را به نحوی کنترل نمود که الزامات باالدستی ارضها
شود و همچنین در صورت لزوم برخهی پارامترههای عملکهردی
بهینه شود .با توجه به اینکه در اسهتخرا معهادالت حرکهت در
روش اول ،اساسها زاویهه حملهه (و نیههروی بهرآ) در نظهر گرفتههه
نشده است در نتیجه نیاز به استخرا مجموعه معادالت جدیدی
است به نحوی که این متغیرها و معادله دیفرانسهیل مربهوط بهه
تغییرات آنها در مجموعه معادالت وارد شود .بهدین منظهور در
ابتدای این بخش مجهددا معهادالت حرکهت توسهعه مهییابنهد.
دیههاگرام نیروهههای وارد بههر وسههیله در شههکل  20نمههایش داده
شده است .همانطورکه مشاهده می شود ،دستگاه مختصات زمین
ثابت به عنوان دستگاه مرجع در نظر گرفته شدهاست .بها توجهه
به محدودۀ حرکتی وسیله ،از کروی بودن زمین و همچنین اثهر
دوران زمین به دور خود ،صرف نظر شده و در مرحلی اول ،صرفا
معادالت دو بعد توسعه مییابد .تفکیک نیروهای آیرودینهامیکی
به نیروهای پسآ و برآ در حقیقت در محورهای مختصهاتی قابهل
انجام اس ت که توسط راستای باد نسبی و راستای عمهود بهر آن
تعیین شدهباشد .در نتیجه به کار بهردن ضهرایب پسهآ و بهرآ در
مورد نیروهای آیرودینامیکی وارد بر وسهیله در راسهتای طهولی
بدنی و عمود بر آن تنها در حالتی صحیم است که فهرض شهود
زاویه حمله برابر صفر است .اگرچه این فرض به صورت واضم در
توسعی معادالت روش پیشین ذکهر نشهده اسهت امها روش قبهل
مبتنی بر صفر بودن زاویه حمله و عدم تغییرات آن است.

شکل  :21دیاگرام نیروهای وارد بر وسیله با درنظرگرفتن زاویه حمله

بدون این فرض زاویه حمله دارای مقدار مشخص و یک معادلهه
دیفرانسیل مربوط به تغییرات آن ،است .بها توسهعی معهادالت از
معادالت پایی نیوتنی نتایج زیر بهرای معهادالت حرکهت حاصهل
میشود:
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با فرض اینکه موتور وسیله خهاموش اسهت و نیروههای خهارجی
وارد بر وسیله صرفا نیروهای گرانش و آیرودینامیکی هستند ،در
معههادالت فههوق نیروهههای وارده در راسههتاهای  xبههاد و  zبههاد در
حقیقت همان نیروهای آیرودینامیکی پسآ و برآ هستند .با توجه
به اینکه هدف این است که معادالت برای دستگاه مرجع زمینی
توسعه یابند ،در کنار زاویه حمله ،زاویه مسهیر پهرواز نیهز دارای
اهمیت خواهد بود .زاویه گاما ،زاویه مسیر پرواز است کهه زاویهه
بین راستای افق دستگاه مرجع زمین با راستای سهرعت نسهبی
است .همچنین متغیر  qبیانگر نر تغییرات زاویهه مسهیر پهرواز
است .دو معادله دو متغیر زاویه مسیر پرواز و نهر آن ،مشهاهده
می شود که نیاز است معادالت دیفرانسهیل مربهوط بهه تغیهرات
آن ها نیز مشخص شود .این دو معادله بهدین صهورت اسهتخرا
شدهاند.
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ممهانههای خهارجی وارد بهر وسهیله
در معادالت فوق
هستند .در شبیهسازی کنونی فرض شدهاسهت کهه ایهن متغیهر
برابر صفر باشد اما در حالت کلی ممان های ناشی از توزیع فشار
آیرودینامیکی بهر وسهیله وارد مهیشهود .ایهن ممهانهها رابطهی
مستقیمی با اختالف محل قرارگیری مرکز جهرم و مرکهز فشهار
دارد .عههالوه بههر ممههانهههای آیرودینههامیکی امکههان وارد کههردن
ممان های کنترلی به منظهور کنتهرل مسهیر و وضهعیت وسهیله
وجود دارد .انجام این تحلیلها به تحلیلهای ههدایت و کنتهرل
در بخشهای آتی پروژه واگذار شدهاست .همچنین در معهادالت
ممان اینرسی وسیله در راستای عمود بر صفحه است.
فوق
با مشخص شهدن سهرعت و زاویهه بهردار آن بها افهق ،مهیتهوان
موقعیت وسیله را نیز در راستاهای عمودی و افقهی بیهان شهده
توسط دستگاه مختصات زمین ،محاسبه نمود.
بدین ترتیب مجموعی معادالت حرکت کامهل مهیشهود و آمهادۀ
تعیین ورودیها به منظور شبیهسازی حرکت هستند .در مرحله
اول تولید نتایج به منظور مقایسه بها شهبیهسهازی حالهت قبهل،
تمام شرایط مشابه با حالت پیشین در نظر گرفته شهد .شهرایط
اولیی شبیه سازی مطابق با نقطی پایان حرکت فاز موتهور روشهن
میباشد .سرعت اولیه برابر  290,3متر بر ثانیه ،موقعیت وسهیله
در راستای  xبرابهر صهفر ،موقعیهت وسهیله در راسهتای  zبرابهر
 000,05متر ،زاویه حمله اولیه برابر صفر ،نهر تغییهرات زاویهه
مسیر پرواز برابر صفر و مقدار زاویه مسهیر پهرواز اولیهه مقهادیر
مختلف از  91تا  01درجه در نظهر گرفتهه شهدهاسهت .از بهین
ضههرایب آیرودینههامیکی نیههز صههرفا ضههریب پسههآی حاصههل از
تحلیلهای انجهام شهده توسهط نهرمافهزار Missile DATCOM
( )MDدر معادالت وارد شده است .مشخصات ابعهادی و جرمهی
وسههیله نیههز هماننههد حالههت پههیش در نظههر گرفتههه شههدهاسههت.
مشخصات مربوط محل پرتاب و زاویهه آزیمهوپ پرتهاب نیهز بها
توجه به پرتابهای معمول از پایگاه سمنان لحاظ شدهاست.
یکی از عواملی که می تواند تغییرات زیادی را در نتایج حاصل از
شبیه سازی وارد نماید ،تغییر در ضرایب آیرودینامیکی است .در
مرحله بعد ،شبیهسازیها با استفاده از اطالعهات آیرودینهامیکی
حاصل از تحلیلهای  CFDانجام شدهاست .با توجه به اینکه بهه
منظور مقایسی نتایج تمهام شهرایط اولیهه و مشخصهات مسه له
همانند حالت های پیشین در نظر گرفته شده است ،تنها ضهریب
آیرودینامیکی وارد شده در معادالت نیز همان ضریب پسآ است
که در زاویه حمله صفر درجه محاسبه شدهاست.

میثم محمدی امین و همکاران

با استفاده از این اطالعات مجددا شبیهسازیها انجام شدهاسهت.
مقایسه نتایج مهروبط بهه ارتفهاع او و حهداکثر بهرد وسهیله در
زوایای مسیر پرواز اولیی مختلف در جدول جدول  2ارائهه شهده
است .همچنین به منظور مقایسه نمودار تغییرات ارتفاع او بهر
ح سب زاویه مسیر پرتاب اولیه و همچنین حداکثر برد بر حسب
زاویه مسیر پرتاب اولیه ،به ترتیب در شکلههای  22و  23ارائهه
شده است .الزم بهه ذکهر اسهت بهه دلیهل نزدیهک بهودن نتهایج
شبیهسازی اول و دوم در مقیاس نمودارهای ارائه شده ،تفکیهک
این دو سری نتایج ممکن نیست.
جدول  -2مقایسه نتایج حاصل از شبیهسازی روش دوم با
اطالعات ورودی حاصل از  MDو CFD

زاویه ارتفاع اوج
(متر)
اولیه

ارتفاع اوج
(متر)

حداکثر برد حداکثر برد
(متر)

نسبت شبیهسازی شبیهسازی شبیهسازی
دوم-
دوم-
دوم-
به

(متر)
شبیهسازی
دوم-

دادههای

دادههای

دادههای

MD

CFD

MD

CFD

91

0103

0080

1

1

89,5

0102

0080

020

23

89

0100

0080

200

00

88

0150

0085

080

90

85

0133

0081

0210

232

81

3950

0001

2303

052

05

3800

0020

3039

055

01

3030

0380

0010

830

01

3000

0209

5880

0000

51

2583

0020

0022

0300

01

0909

902

0885

0522

31

0388

810

0020

0590

21

911

001

5000

0591

01

500

519

0101

0519

افق

دادههای
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و ضریب ممان پیو در مراحل آتی است .در صورتی کهه مبنهای
محاسبات ضرایب حاصل از  MDدر نظر گرفتهه شهود ،ارتفهاع و
برد الزامی ( 0111و  2111متر) توسط زاویه مسیر پرواز اولیهی
 81درجه ارضا میشود .امها در صهورتی کهه مبنهای محاسهبات
ضرایب حاصل از  CFDباشد ،هیچکدام از زوایهای مسهیر پهرواز
نمههیتوانههد بههه ارتفههاع و بههرد الزامههی دسههت پیههدا کنههد و بایههد
راهکارهای دیگری جههت ارضهای ایهن الزامهات ارائهه شهود .در
نتیجه تصمیم گیری در مورد امکان سنجی طراحی مسهیر بهرای
ارضای الزامات مذکور وابسته به تعیین تکلیف در مورد ضهرایب
آیرودینامیکی است.

پرتاب اولیه در حاالت شبیهسازی و اطالعات ورودی مختلف

تخمین سناریو برای سامانه لغو پرتاب

شکل  -23مقایسه تغییرات حداکثر برد بر حسب زاویه مسیر
پرتاب اولیه در حاالت شبیهسازی و اطالعات ورودی مختلف

همانطور که پیشتر نیهز مطهرح گردیهد در شهرایطی کهه صهرفا
ضریب پسآ به عنهوان نیهروی خهارجی وارد بهر وسهیله در نظهر
گرفته شود و همچنین از تغییرات زاویه حملهه نیهز صهرفنظهر
شود ،نتایج حاصل از دو نهوع شهبیهسهازی تها تقریهب مناسهبی
مشابه یکدیگر هستند .شبیهسازی نوع دوم قابلیت اضافه کهردن
تغییرات زاویه حمله و وارد کردن نیروها و ممانهای کنترلهی را
دارا می باشد که به نوعی اولین قهدم در تحلیهلههای ههدایت و
کنتهرل اسهت .در گهزارش حاضهر از ایهن قابلیهت شهبیهسهازی
استفاده نشده است و انجهام تحلیهل ههای ههدایت و کنتهرل بهه
مراحل آتی پروژه واگذار شدهاست .یکی از عواملی که مهیتوانهد
تغییرات زیادی را در نتایج حاصهل از شهبیهسهازی وارد نمایهد،
تغییههر در ضههرایب آیرودینههامیکی اسههت .در نتیجههه یکههی از
اساسی ترین اقدامات جهت افزایش دقت شهبیهسهازیهها ،ارائهه
تخمین دقیقی از ضرایب آیرودینامیکی پسآ و برآ در این مرحله

با توجه به مطالعات پیشین و شبیهسازیهای انجام شهده ،یهک
سناریو برای سامانه لغو پرتاب ،تخمهین زده خواههد شهد .بهرای
اجرای سناریو ،اطالع از نقاط ایمن در پایگهاه پرتهاب از اهمیهت
باالیی برخوردار است چراکه در صهورت نیهاز بهه عملیهات فهرار
اضطراری ،بر روی سکو و یا نزدیک به سکو ،میبایسهت منطقهه
اطراف سهکوی پرتهاب ،حهداقل تها شهعاع  2کیلهومتری ،آمهاده
عملیات بوده و خالی از سهکنه باشهد .شهکل  20منطقهه ایمهن
سکوی پرتاب سفیر را نشان میدهد .در ایهن تصهویر مهیتهوان
مشههاهده نمهههود ،در فاصهههله  2/0کیلههومتری از ایهههن سهههکو،
مهمانسرای آسمان قرار دارد و در فاصهله  2/0کیلهومتری نیهز،
سکوی پرتاب سیمرغ قرار دارد .همچنین در شمال غرب سکوی
پرتاب ،منطقه مسکونی میباشد امها قسهمت جنهوبی و جنهوب
شرقی منطقه ایمن بوده و ایمنی باالتری دارد.

شکل  -24نقشه منطقه ایمن سکوی پرتاب سفیر
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با توجه به بررسیهای انجام شده ،سناریوی لغهو پرتهاب مطهابق
با شکل  25است .بر این اساس ،دو سهناریوی لغهو پرتهاب روی
سکو/نزدیک سکو و بیشینه فشار دینهامیکی بهرای سهامانه لغهو
پرتاب وجود خواههد داشهت .در سهناریوی اول ،پهس از روشهن
شدن موتور فرار میبایست زاویه پیو الزم برای انجام مانور پهیو
و بدست آوردن برد افقی کهافی ،فهراهم شهود .ایهن زاویهه پهیو
توسط موتور کنترل پیو و یا مکانیزمهای غیرفعال تامین خواهد
شد .پس از انجام مانور پیو ،شهرایطی فهراهم خواههد شهد کهه
فضاپیما بتواند در شرایط پایدار از سامانه لغو پرتاب جهدا شهود.
پس از جدایش سامانه لغو پرتهاب از فضهاپیما ،سهامانه بازیهابی،
محموله را با سرعت قابل قبول فرود خواههد آورد .در سهناریوی
دوم ،نیازی به انجام مانور پیو توسط سامانه لغو پرتاب نیسهت و
مانور پهیو بهرای ایجهاد بهرد افقهی الزم ،توسهط حامهل تهامین
میشود .مابقی مراحل عملیات لغو پرتاب مشهابه سهناریوی اول
میباشد .مراحل عملیات لغو پرتاب به صهورت کامهل در شهکل
 25آورده شده است.

میثم محمدی امین و همکاران

عملیاتی مختلف بر روی آنها صورت گرفت .بعالوه اثر جتههای
خروجی از نازلهای موتور فرار بر جریان حول سامانه لغو پرتاب
نیز مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج شبیهسازیههای انجهام شهده
نشان میدهد که پیکربندی دارای اتصال خرپا و نازل موتور فرار
پایین در شرایط پروازی مختلف پسای به نسهبت کمتهری دارد.
اما تداخل کمتر جتهای خروجی موتور فرار با بدنه ،پیکربندی
دارای اتصال آداپتور و نازل موتور فرار باال را مطلوبتر میسازد.
پسای افزوده در این پیکربندی نیز که عمدتا ناشی از چهار نازل
بیرون زده از بدنه است با بازطراحی موتور فرار و نازلهای آن تها
حد زیادی کاهش مییابد.
در طراحی ماموریت سامانه لغهو پرتهاب بهرای فضهاپیماها
آیرودینامیک و دینامیک پهرواز وسهیله مهیبایسهت بهه صهورت
یکوارچه در نظر گرفته شده و کل پاکت پروازی را شامل شهود.
در طراحی ماموریت شبیه سازی مسیر با سه روش مختلف و بر
اساس ابزارهای در دسترس از جمله تخمین تحلیلی ،استفاده از
نرم افزار  MDو شبیه سازی عددی توسهط نهرم افهزار فلوئنهت
انجام شده است .نتیجه تحقیق نشان میدههد بها شهبیه سهازی
عددی مقدار نیروی پسای محاسبه شده با دقت بیشتری لحهاظ
شده و در شبیه سازیها خود را نشان میدهد و دو حل دیگر از
جمله حل تحلیلی و حل بها اسهتفاده از نهرم افهزار  MDنتهایج
مشابهی دارند .به عنهوان جمهع بنهدی مهیتهوان عنهوان نمهود
استفاده از پیکره بندی دارای نازلههای قهرار گرفتهه در پهایین
دارای کارایی مناسبی از لحاظ آیرودینامیکی و دینامیهک پهرواز
دارد و میتواند در صورت بروز سهانحه ،فضهاپیما را بهه منطقهه
ایمن منتقل نماید .همچنهین سهناریوهای ممکهن بهرای انجهام
ماموریت در بخش پایانی دیده شده است.
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