
Original Article 
 
 

 
 
 
 
 
 

Multidisciplinary Design Sensitivity Analysis of a Spacecraft 
Monopropellant Propulsion system by Latin Hypercube Sampling 

(LHS) 
 
 

Mohammad Hossein Mansuri Mughari 1, Hassan Naseh *,2, Sahar Noori  
 

 

1. Aerospace Research Institute and Amir Kabir University of Technology, Tehran, Iran, 
mh.mansuri.69@gmail.com,  

2, *. Aerospace Research Institute, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, 
Iran, hnaseh@ari.ac.ir, Corresponding author 

3. Department of Aerospace Engineering, Amir Kabir University of Technology, Tehran, Iran, 
s_noori@aut.ac.ir 

 

 
 

Abstract 
Accurate solving of complex systems such as spacecraft is very costly and time consuming. By 
building a surrogate model, the solution time and the cost can be reduced. The closer the surrogate 
model is to the actual model, the more accurate the solution and the lower the error rate. High-
precision successor models are called metamodels. The basis of producing a high-precision meta-
model is to perform high-precision sensitivity analysis with a suitable method. Sensitivity analysis 
can show the effect of input variables on output variables and produce a surrogate model by 
eliminating ineffective input variables. Therefore, sensitivity analysis is highly valuable in solving 
complex systems. The purpose of this article is to analyze the sensitivity of the multidisciplinary 
design of a monopropellant liquid propulsion system by the Latin Hypercube Sampling method. In 
this article, the topics related to the liquid monopropellant propulsion system are divided into six 
parts: High pressure gas tank, liquid fuel tank, injector, decomposition chamber, catalytic bed and 
nozzle. By determining the input and output variables of each subject, the results of sensitivity 
analysis are displayed in two ways: the sensitivity of the input variables to the output and the two-
by-two correlation of the parameters with each other. In the results, as can be seen, the specific 
impulse input variable, in the high-pressure gas tank and the liquid fuel tank, has no effect on the 
output variables. In the injector, the number of grooves, groove angles and fuel tank pressure do 
not have a significant effect on the output variables. In the decomposition chamber sensitivity 
analysis diagram, the radius of the granule and for the catalyst bed, in addition to the radius of the 
granule, the percentage of ammonia decomposition are also ineffective. Finally, the sensitivity 
analysis for the nozzle shows that the ratio of specific heat has no effect on the output variables. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Available in: 
Journal.isrc.ac.ir 

 
 

Journal of 
 Space Science, Technology 

& Applications (Persian) 
 
 

Vol. 2, No. 2, pp.: 1-21 
2022 

 
DOI: 

10.22034/jssta.2022.323217.1045 
 
 
 
 

Received: 2022-1-5 
Accepted2022-10-18 

 
 
 
 

Multidisciplinary design 
sensitivity Analysis, 

Sensitivity, Correlation, 
Spacecraft Liquid 

monopropellant propulsion 
system 

 
 
 

Mohammad Hossein , 
Mansuri Mughari,  
Hassan Naseh, Sahar 
Noori, “Multidisciplinary    
Design Sensitivity 
Analysis of a Spacecraft 
Monopropellant 
Propulsion system by 
Latin Hypercube 
Sampling (LHS)”, 
Journal of  Space 
Science, Technology and 
Applications, vol 2 (2), 
p1-21, 2023               

Article Info 

Keywords 

How to Cite this article 

 

mailto:hnaseh@ari.ac.ir
https://doi.org/10.22034/jssta.2022.323217.1045


 
 

مقاله پژوهشی 

 
 
 
 

 شرانهپیسامانه رانشگر تک  کی یچندموضوع یطراح  تی حساس  زی آنال
 LHS نیابر مکعب الت برداريبه روش نمونه ییفضا عمای

 
 3، سحر نوري*2، حسن ناصح1محمدحسین منصوري موغاري 

 

 
  mh.mansuri.69@gmail.comهاي فضانوردي، پژوهشگاه هوافضا و دانشگاه صنعتی امیرکبیر  پژوهشکده سامانه.  1

 مسئول) نویسنده  ( hnaseh@ari.ac.irهاي فضانوردي، پژوهشگاه هوافضا،  پژوهشکده سامانه.  *،2
 s_noori@aut.ac.ir  یرکبیر،ام  یهوافضا، دانشگاه صنعت  یمهندس  گروه.  3

 

 
 

 چکیده 
  توانیم  ن،جانشی . با ساخت مدل  است  برو زمان   نهیپرهز  اریبس  ،ییفضا  يمانند رانشگرها  ايده یچیپ  هايسامانه   قیحل دق 

و درصد    ترق یباشد، حل دق  ترک ینزد  یبه مدل واقع  نیرا کاهش داد. هر چقدر مدل جانش  نهیاز مدت زمان حل کاسته و هز
  ز یفرامدل با دقت باال، انجام آنال  کی  دی تول  ي. مبنانامندی با دقت باال را فرامدل م  نی جانش  هاي. مدل ابدیی خطا کاهش م

  ي رها یبر متغ  يورود  يرها یمتغ  ياثرگذار  زانیم  تواند ی م  تیحساس  زی. آنالاستروش مناسب    کیبا دقت باال و با    تیحساس
  تیحساس  زی انجام آنال  ،رون یا. از  دینما  دیولت  نیمدل جانش  کیکم اثر    يورود  يرهایداده و با  حذف متغ  شیرا نما  یخروج

سامانه رانشگر    کی  یچندموضوع  یطراح  تیحساس  زی مقاله، آنال  نیدارد. هدف از ا  ییارزش باال  دهیچیپ  هايدر حل سامانه 
  شرانه پیمقاله موضوعات مرتبط با سامانه رانشگر تک  نی. در ااست  نیابرمکعب الت  برداريبه روش نمونه   عیما  شرانهپیتک
  یستیبسترکاتال  ه،یانژکتور، محفظه تجز  ع،ی: مخزن گاز پرفشار، مخزن سوخت ماشده است  بنديمیتقسبه شش قسمت    عیما

  تیحساس  زانیبه دو صورت م  تیحساس  زیآنال  جیاز موضوعات، نتا  کیهر    یو خروج  يورود  يرهایمتغ  نییو نازل. با تع
  طورهمان  ،جیگذاشته شده است. در نتا شیبه نما گریکدیدو به دو پارامترها با  یو همبستگ یبر خروج يورود يرهایمتغ
  یخروج  يرها یمتغ  يبر رو  يریتاث  ع،یدر مخزن گاز پرفشار و مخزن سوخت ما  ژه،ویضربه  يورود  ریمتغ  شود،می  مشاهده  که
ندارند. در    یخروج  يرها یمتغبر    ییسزاهب  ریو فشار مخزن سوخت تاث  اری ش  يا یزوا  ارها، ی. در انژکتور، تعداد شگذاردینم

 هیعالوه بر شعاع گرانول، درصد تجز  ،یستیکاتال  بستر   يو برا   ستیشعاع گرانول کاتال  ه،یمحفظه تجز  تیحساس  زینمودار آنال
  ي رها یمتغ  يبر رو  ياثر   ژه،یو  يکه نسبت گرما  دهدی نازل نشان م  يبرا   تیحساس  زیآنال  ت،ی. در نهااستاثر  یب  زین  اكی آمون
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1 Monopropellant 
2 Momentum Wheel 

 مقدمه   -1

-رانشگرهاي فضایی، به دو دسته شیمیایی و الکتریکی تقسیم
 (اکثراًینان  اطمساده و قابل  یمیاییش  ي رانشگرهاشوند.  بندي می

جت  یکیالکتر  يرانشگرها   و )  مایع 1پیشرانه تک ي  هامانند 
مدار  يبرا  ی مقاومت وضع  ينگهداشت  کنترل  بهره   یتو    خود 

یت  کنترل وضع  يبرا 2یمومنتوم  ي هااز چرخ  یزن  ی و برخ  گیرند یم
نوع شیمیایی و    در این مقاله، رانشگر فضایی از  .کنندیاستفاده م

تکتک است.  شده  گرفته  نظر  در  مایع  هاي پیشرانهپیشرانه 
-میمختلفی براي این نوع رانشگرها در حال حاضر وجود دارد که  

  دروژن یه  دیپراکستوان به سه نوع پر کاربرد آن یعنی هیدرازین،  
 و اکسید نیتروژن اشاره نمود.

پیشرانه هیدرازینی براي  میالدي، تک  1966اولین بار در سال  
استفاده   مورد  با ضربه    . هیدرازین] 1[  قرار گرفترانشگر فضایی 

ماده  220ویژه   عنوان  به  و ثانیه  قیمت  گران  سمی    اي  بسیار 
سرعت، دقت، ایمنی در فضا، و ضربه  شود که به دلیل شناخته می

هم و  باال  اولین ویژه  عنوان  به  بهینه  ابعاد  و  حجم  وزن،  چنین 
ماهواره در  عملیاتی  استفاده  براي  است.  انتخاب  قرار گرفته  از  ها 

استفاده  مایع    پیشرانه در این مقاله از هیدرازین به عنوان تک  رو،این
تک است.  با  شده  مواجهه  هنگام  در  هیدرازین  پیشرانه 

این  که  شده  تجزیه  سرعت  به    یی ایمیش  هیتجز  بسترکاتالیستی 
تولید    ،گرمازا و  مناسب  .شودیم  يانرژباعث    ن یرتمتداولترین 

هیدرازین،  زوریکاتال تجزیه  (اکس   ينایآلوم  براي   دیگرانول 
  پوشانده  شده است  Ir/Al2O3(4(  میدیریکه با ا  است 3) ومی نیآلوم

]2[) شکل  ظاهري  1.  شماتیک  و  حقیقی  شکل  یک   ياجزا)، 
 دهد. پیشرانه هیدرازنی را نمایش میرانشگر تک

چنان  اي، همچند با پیشرفت علم و تجهیزات رایانه  امروزه هر 
سامانهمدل دقیق  حل  و  رانشگرهاي  هاي  سازي  مانند  پیچیده 

. براي حل  استبر  فضایی با پیچیدگی باال، بسیار پر هزینه و زمان
ها، میزان تاثیر این مشکل، محققان توسط انجام طراحی آزمایش
سامانه موضوعات  از  یک  هر  ورودي  متغیرهاي    متغیرهاي  بر 

می قرار  بررسی  مورد  را  میزان خروجی  دانش  بر  تکیه  با  دهند. 
میحساسیت   طراحی،  ورودي  متغیرهاي  از  یک  توان،  هر 

3 Aluminum Oxide 
4 Iridium 
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کم حساسیت  از  که  حذف متغیرهایی  را  هستند  برخوردار  تري 
مدل  نمود.  تولید  جانشین  مدل  نام  به  مدلی  یک  و  هاي  نموده 

هاي محاسباتی بسیار توانند زمان و هزینه را در تحلیلجانشین می
 کاهش دهند. 

مطالعاتی که در حوزه آنالیز حساسیت  نمونه  توان  در ادامه می
است شده  انجام  رانشگر  سامانه  و  براي  میبدي  کرد.  مشاهده   ،

جدید  همکاران، حساسیت  تحلیل  روش  دقیق  یک  نام و  به    تر 
پیش التین  کار ۱روندهابرمکعب  به  آزمایشات  طراحی  انجام  براي 

حساسیت  گرفته تحلیل  براي  روش  این  از  ، بسترکاتالیستیاند. 
 .  ]3[اده شده استاستف

همکاران،   و  میبدي  دیگر  مرجع   د یجد  راهبرد  کیدر 
  ت یقطع  عدم   ل یتحل  کردیبر اساس رو  مقاوم،   یطراح  يسازنه یبه

ي ابرمکعب بردارروش نمونه  کی ،  در این مرجع  است.  ارائه کرده
عدم    لیتحل  يها برااستخراج حداقل نمونه  يبرارونده  التین پیش

 . ]4[ شده استتوسعه داده  ،تیقطع

 توان به مرجعهاي مرتبط در این حوزه نیز میاز دیگر پژوهش 
کرد اشاره  همکاران،  و  آن  که  محرابی  حساسیت   در  و  عملکرد 

 پارامترهاي تاثیرگذار در دو پیشران آب اکسیژنه و نیتروز اکسید
 . ]5[مورد مقایسه قرار داده است  قطعیت  استفاده از آنالیز عدم   با  را

چندموضوعی   حساسیت  آنالیز  هدف  حاضر،  مقاله  در 
تک رانشگر  سامانه  کل  در  تاثیرگذار  مایع پارامترهاي  پیشرانه 

روش این  . در  است 22برداري ابرمکعب التینفضایی به روش نمونه
تفکیک   و  با  ورودي  متغیرهاي  بین  روابط  مطالعه  به  موضوعات، 

شود. پس از آنالیز حساسیت به روش  خروجی طراحی پرداخته می
حساسیت میزان  صورت  دو  به  نتایج  التین،  و  33ابرمکعب 

 میان پارامترها نمایش داده شده است.  44همبستگی

(در   گام  ،)1شکل  و  نمایش  پیادههاي  مراحل  به  مساله  سازي 
 گذاشته شده است. 

 
1   Progressive Latin Hypercube Sampling (PLHS) 
22 Latin Hypercube Sampling (LHS) 
33 Sensitivity 

: 

 سازي مساله  پیادهفلوچارت مراحل  .1شکل 

 مایع پیشرانه موضوعات رانشگرهاي تک - 2

 توان می  کلی  طور  به  را  مایع  پیشرانهتک  رانشگر  هايزیرسامانه
  از   یک  هر  ،مطالعه  این  در.  نمود  بنديتقسیم  زیرسامانه  شش  به

  این   .شوندمی  شناخته  طراحی  موضوعات  عنوان  به  ها زیرسامانه  این
  مایع،   سوخت  مخزن  دهنده،  فشار  گاز  مخزن  از،  عبارتند  موضوعات

  ، خالصه  طور  به  . نازل  و   تجزیه  محفظه  کاتالیسیتی،   بستر  انژکتور،
  درون   مایع   هیدرازین  که  است  صورت   این   به  سامانه   این  عملکرد
  بستر   روي  بر  یکنواخت  طور  به  انژکتور  طریق  از  سوخت  مخزن

 سبب  تجزیه  این.  شودمی  تجزیه  بالفاصله  و   شده   پاشیده   کاتالیستی 
  در   تجزیه،  این   از  ناشی   گاز   و  یابد  افزایش  محصوالت  دماي  شودمی

  فشار   تولید  براي.  کند می  تولید  پیشران   نیروي  و  گرفته  شتاب  نازل
  پمپی   یا 55دمشی  هايروش  از  یکی  از  معموال  سامانه،  نیاز  مورد

 مکانیزم  که این  دلیل  به   ،است  ذکر  به  الزم .  ]7,  6[  شودمی  استفاده
  احتراق،   محفظه  پایین   فشارهاي  براي  دمشی   فشار  ایجاد  روش
  بهره   روش  این  از  فضایی   رانشگرهاي  براي  معموالً  ، است  ترساده

  رانشگر   یک  مختلف  موضوعات  از  شماتیکی   ، )2(  شکل .  گیرندمی
 .دهد می  نمایش را مایع پیشرانهتک

44 Correlation 
55 Below Down 
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 مایع پیشرانه تک رانشگر به مربوط موضوعات نمایش .2شکل 

 مخزن گاز پر فشار - 2-1

  تغذیه   سامانه  عنوان  به  مایع  سوخت  و   پرفشار  گاز  مخازن
  سوخت   جریان  برقراري  تغذیه،  سامانه  وظیفه.  شوندمی  شناخته

.  است  رانشگر  کاتالیستی  بستر  روي   بر  ناپیوسته  یا  پیوسته  ایمن
  ، )مجاري  و   هالوله(  تغذیه  خطوط  شامل   تغذیه  هايزیرسامانه
.  است  پرفشار  گاز  مخزن   و   مایع  سوخت  مخزن  شیرها،   رگالتور،

  در  ،مختلف مفاهیم در یکسان تأثیر  دلیل  به هامؤلفه  این از برخی
  سامانه   جرم  ترینبیش.  هستند  پوشیچشم  قابل  مفهومی  مرحله
  سوخت   مخزن  و  پرفشار  گاز  مخزن  هايبخش  به  مربوط  تغذیه،
 . است

  مانند  خنثی گازهاي از ،پرفشار گاز مخزن در ،معمول طور به
  قرار   فشار  تحت  را  هیدرازین  و  نموده  استفاده  نیتروژن  یا  هلیوم

  ثابتی   رانش  سطح  معموالً.  یابد   جریان  بسترکاتالیست  به  تا  دن دهمی
  این   در  ،بنابراین.  شودمی  گرفته  نظر  در  مفهومی  طراحی  مرحله  در

  نزدیک   مقادیر  روي  تغذیه  فشار  داشتننگه  ثابت  براي  هاسامانه
  مربوط  روابط ادامه، در . ]8[ شودمی استفاده رگالتور از نظر، مورد

 : ]9[ است شده  ذکر پرفشار گاز مخزن طراحی به
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𝜌𝜌𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
)2                                                                 (  

 

)، جرم و حجم گاز مورد نیاز براي  2و (  )1با استفاده از روابط (
. در این رابطه  شودمیتحت فشار قرار دادن سوخت مایع محاسبه 

Pprop  ،فشار مورد نیاز تانک سوخت مایع ،P0  حداکثر فشار مورد ،
. با استفاده از حجم گاز  استدماي سوخت مایع   Tو    نیاز سامانه

(ه  ب رابطه  در  آمده  و  )، می2دست  نیاز  مورد  ابعاد هندسی  توان 
) محاسبه  6) الی (3جرم مخزن گاز پرفشار را با استفاده از روابط (

 : ]9[ نمود

𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔−𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡 = �3𝑉𝑉𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
4π

3
)3(                                                    

 

𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔−𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡 = �𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑃𝑃0 𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔−𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡�
2 𝜎𝜎𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔−𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡

)4(                                  

)5(  

𝑉𝑉𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔−𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡 = 4
3
π ��𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔−𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛿𝛿𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔−𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡�

3 − 𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔−𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡3 �  

 

𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔−𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡=𝑉𝑉𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔−𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡 𝜌𝜌𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔−𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡 )6    (                            

 

روابط  این  و  δدر  ضخامت   ،SF  نیاز مورد  اطمینان  ضریب   ،
جرم نهایی مخزن گاز پرفشار با توجه به رابطه   .استبراي مخزن  

 :است)، برابر با مجموع جرم گاز  و جرم مخزن گاز 7(
 

𝑀𝑀𝑅𝑅_𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔_𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑚𝑚𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔_𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡 )7                                     (  
 

خواص فیزیکی مربوط به طراحی مخازن   ،) 1جدول شماره (
 کند. سوخت مایع و گاز پر فشار را ارائه می

 ]9[ مایع سوخت و پرفشار گاز مخازن فیزیکی خواص. 1 جدول
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 مخزن سوخت مایع   - 2-2

مخزن سوخت مایع وظیفه نگهداري سوخت و تامین پیشرانه  
)  3الزم رانشگر را برعهده دارد. معموال این مخازن همانند شکل (

استوانه کروي  و  کروي  صورت  دو  میبه  تولید  مخازن شوند.  اي 
مقا  يکرو استوانه  یسهدر  انواع  کم  يا با  مخازن   يترجرم  دارند. 

تر دارند.  ساده  یدتول  يهاروشبه قطر کمتر و    یازن  يااستوانه کروي  
مخزن سوخت با حداکثر قطر مجاز محدود شده است.    یکربنديپ 

کرو مخزن  ن  ياگر  مورد  حجم  تام  یازنتواند  مخزن    ینرا  کند، 
م  يااستوانه قطر  حداکثر  مناسب    جاز با  طول    ي هاسازه  .استو 

یا آلوم برا  یتانیومت  ینیومی  استفاده    یی فضا  ي کاربردها  يمعموالً 
سازهیم سبکشوند.  تیتانیومی  ولی  هاي  بوده  آلمینیومی  از  تر 

 . ]8[است تر هزینه آن گران
 

 

 مایع سوخت استوانه کره مخزن) ب  کروي مخزن) الف .3 شکل

 

توان جرم و حجم سوخت مورد نیاز )، می9) و (8از روابط (
 :]10[شود براي انجام ماموریت یک فضاپیما محاسبه 

 

𝑚𝑚𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑚𝑚𝑔𝑔𝑠𝑠 �1 − exp �−∆𝑉𝑉
𝐼𝐼𝑔𝑔𝑝𝑝𝑔𝑔

�� )8   (                                         

 

𝑉𝑉𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝜌𝜌𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
)9                                                                 (  

 

سرعت متوسط مورد نیاز فضاپیما براي ،   V∆در این روابط، 
ه  . با باستجرم خشک فضاپیما    ،   mscانجام مانور بین مداري و

میزان جرم و حجم سوخت مورد نیاز، با استفاده از  دست آمدن  
توان ابعاد هندسی و جرم مخزن سوخت  )، می13) الی (10روابط (

 .  ] 10[ مایع را نیز محاسبه نمود

𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝−𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡 = �3𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
4π

3
)10              (                                              

 

𝛿𝛿𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝−𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡 = (𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝−𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡)
2 𝜎𝜎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝−𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡

)11    (                           

)12(  

𝑉𝑉𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝−𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡 = 4
3
π ��𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝−𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛿𝛿𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝−𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡�

3 − 𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝−𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡3 �  

 

𝑚𝑚𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝−𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡=𝑉𝑉𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝−𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡 𝜌𝜌𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝−𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡 )13        (                  

 

)، برابر 14جرم کل مخزن سوخت مایع از رابطه (  ، در نهایت
 است: با مجموع جرم سوخت با جرم مخزن سوخت 

 

𝑀𝑀𝑅𝑅−𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝_𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝_𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡 )14    (            

 

 انژکتور - 2-3
 تلفیق  از  یکنواخت  توزیع  یک  به یابی دست براي  مقاله این  در
 آن  به که  شده   استفاده  پیچشی هايانژکتور  و  محوري  هايانژکتور 
  از   نمایی  ،)4(  شکل.  گویندمی  نیز  پیچشی-محوري  هايانژکتور 

 . دهدمی نمایش را محوري پیچشی انژکتورهاي
 

 

 

 محوري  پیچشی انژکتور از نمایی .4 شکل

ا جت ورتکس آزاد در محور انژکتور و   یانانژکتور، جر  یندر 
پ   یانجر د  یچشیجت  اطراف  پ   یوارهدر   یلتشک   یچشمحفظه 

بشودیم اندرکنش  پ جت  ینا  ین.    يو مجرا  یچشها در محفظه 
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. با  انجامد یم   یزهاتم  یعمخروط تو ُپر  از ما   یک  یلبه تشک  یهتخل
 یکنواخت  توزیعانژکتور،    ینا  يهامشخصات المان   یحصح  یطراح
. در  شودیحاصل م   ی شده در جهت شعاع   یزهاتم  یعاز ما  یمناسب

و    يمحور  يهادر انژکتور   یریکنواختغ   یعتوز  یتخاص  یندفرا  ینا
  یتباال و قابل یانجر هاي یدب ین]. تأم11[ شود یحذف م یچشیپ 

شرا در  عموم  یتوربوالنس  یطعملکرد  مشخصه  از    ین ا  یباال، 
  ی اختالط  هاي¬یانجر  يبرا  ذکر است که  بهها است. الزم  انژکتور 

]. در ادامه،  12ها استفاده کرد [انژکتور  یناز ا  توان¬یم  یزن  یع دو ما
انژکتور با راهنما  ینا  یروابط مربوط به طراح )،  5شکل (  یینوع 

 ]: 14, 13شده است [ یانب

 

 

 ]13[ انژکتور هندسه از پارامتري نماي. 5 شکل

 

Cd = 0.9(0.676− 24d0)0.13 )15                                           (  

 

da = d0(0.676− 24d0)0.5 )16                                             (  

 

𝐴𝐴𝑔𝑔 = 4.3𝐴𝐴𝑔𝑔 )17                                                                  (  

 

𝑀𝑀𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖 = 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝛿𝛿𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝜌𝜌𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖 )18                  (                                     

 

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝−𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡 − Δ𝑃𝑃𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝 )19                                           (  

 

 
11 Exothermic 

𝛿𝛿𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖 = 6√3 � 𝑆𝑆𝑆𝑆
2𝜎𝜎𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖

� �
𝜋𝜋𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑑𝑑𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖

2 +𝑅𝑅𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖
𝜋𝜋𝑑𝑑𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖

� )20                            (  

 

𝑀𝑀𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖 = 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝛿𝛿𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝜌𝜌𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖 )21                                                       (  

 

 محفظه تجزیه  - 2-4

محفظه تجزیه فضایی مناسب براي واکنش بین سوخت مایع  
و بستر کاتالیستی را تهیه و گازهاي ناشی از تجزیه را به سمت  

  باید جنس محفظه تجزیه    ،کند. الزم به ذکر استنازل هدایت می 
باشد که فشار و دماي ناشی از تجزیه را با حداقل جرم  اي به گونه

گر روابط طراحی و  )، بیان23) تا (21روابط ( بتواند تحمل کند.
 : ]8[است  محاسبه جرم محفظه تجزیه 

)22( 

𝐿𝐿𝑠𝑠𝑐𝑐 = ��
0.311𝐿𝐿𝑓𝑓

0.28

1−𝜑𝜑
���0.663𝑟𝑟𝑝𝑝0.17 − 0.17� �0.683

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖
�
0.22

+ 0.17��
3.571

  

 

𝛿𝛿𝑑𝑑𝑠𝑠 = � 𝑆𝑆𝑆𝑆
𝜎𝜎𝑑𝑑𝑑𝑑
� �π𝑃𝑃𝑡𝑡ℎ𝑟𝑟𝑑𝑑𝑐𝑐

2 +𝑅𝑅𝑑𝑑𝑑𝑑
π𝑟𝑟𝑑𝑑𝑐𝑐

� )23                                               (  
 
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑠𝑠𝛿𝛿𝑑𝑑𝑠𝑠𝜌𝜌𝑑𝑑𝑠𝑠 )24                                                         (  

 

 بستر کاتالیستی  - 2-5

  تجزیه   وظیفه  پیشرانه،¬تک  رانشگرهاي  در  کاتالیستی  بستر
  در ].  15[  دارد  برعهده  را  شیمیایی  واکنش  وسیله  به  مایع  پیشرانه

 تجزیه   کنترل  به  وابسته   موتور  کلی   عملکرد  کنترل  رانشگرها،  این
  مایع  پیشرانه  انتخاب  به  توجه  با  مقاله،   این  در].  16[  است   پیشرانه

 عنوان  به مشتقاتش  و  ایریدیوم  واسطه فلزات از معموال  هیدرازین،
 تجزیه  کاتالیست  ترینموفق.  شوند¬می   انتخاب  کاتالیست
 ].  17[  است)  Ir/Al2O3(  آلومینا  بستر  روي  ایریدیوم  فلز   هیدرازین،

 رابطه  اساس   بر  ،کاتالیست  مجاورت  در  هیدرازین  پیشرانه
  یک   هیدرازین  تجزیه.  شودمی  تجزیه  آمونیاك   و   نیتروژن  به)  25(

 هیدرازین .  است  حجم  افزایش  با  همراه 11گرمازا  واکنش  یک
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  فشار   نتیجه،  در.  شودمی  تجزیه  کاتالیست  با  تماس  از  پس   بالفاصله
 .  ]18, 12[ ابد ی یم افزایش  سرعت به واکنش محفظه دماي و

 

3𝑁𝑁2𝐻𝐻4
       𝐶𝐶𝑔𝑔𝑡𝑡/𝐻𝐻𝑝𝑝𝑔𝑔𝑡𝑡      
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 4𝑁𝑁𝐻𝐻3 + 𝑁𝑁2 )25(                            

 

  با   ایریدیوم  فلز   مجاورت  در  معموالً  نیز  آمونیاك  این،  بر  عالوه     
 تجزیه .  شودمی  تجزیه  هیدروژن  و  نیتروژن  به)  26(  رابطه  به  توجه

 .است گرماگیر واکنش  یک آمونیاك
 

4NH3
      Cat         
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 4N2 + 6H2 )26                                              (  

 

 توانمی  را  واکنش  محفظه  یک  در  هیدرازین  تجزیه  ،بنابراین     
  معرف 𝛹𝛹   رابطه  این   در.  کرد  سازيخالصه)  27(  رابطه  شکل  به

  تجزیه   پیشرفت  میزان.  است  آمونیاك  تجزیه  پیشرفت  میزان
  فشار   کاتالیست،  هندسه  و  نوع  از  تابعی  کلی  حالت  در  آمونیاك
 .است پیشرانه  ماند  زمان و واکنش محفظه

)27( 

3𝑁𝑁2𝐻𝐻4
     𝐶𝐶𝑔𝑔𝑡𝑡/𝐻𝐻𝑝𝑝𝑔𝑔𝑡𝑡      
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� 4(1 −𝛹𝛹)𝑁𝑁𝐻𝐻3 + (1 + 2𝛹𝛹)𝑁𝑁2 + 6𝛹𝛹𝐻𝐻2  

 

 هیدرازین،  تجزیه  محصوالت  ترمودینامیکی  خواص  نتیجه،  در   
 پیشرفت  میزان  به  آن  دماي  و  ویژه  گرماي  نسبت  مولکولی،  وزن

  هیدرازین   تجزیه .دارد  بستگی   آمونیاك   تجزیه  و  هیدرازین  تجزیه
  افزایش   را  واکنش  محصوالت  دماي  حرارتی،  انرژي  کردن  آزاد  با

  و   دما  کاهش  باعث  آمونیاك  تجزیه که  است  حالی   در  این .  دهدمی
 بستر  جرم  معادله  ، )28(  رابطه.  شد  خواهد  محصوالت  مولکولی  وزن

 : دهدمی  نمایش را کاتالیستی
 

𝑚𝑚𝑠𝑠𝑐𝑐 = 𝜌𝜌𝑝𝑝π𝑟𝑟𝑠𝑠𝑐𝑐2 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑐𝑐 )28                                                  (  

 
11 Stagnation Enthalpy 

 نازل  - 2-6

  از   جزیی  عنوان  به  هانازل  شیمیایی  پیشرانش  هايسامانه  در     
 خروجی  محصوالت  باالي 11سکون  آنتالپی  تبدیل  وظیفه  با  سامانه

  تعریف   جنبشی  انرژي  به  انبساطی،  روش  به  واکنش،  محفظه  از
  محصوالت   فضایی  شیمیایی  يرانشگرها  در.  ]19,  12[  شوندمی

 ک ی  سمت  به  گراهم  ریمس  کی  از  عبور  با  معموالً  واکنش  گازي
  ی دهشتاب  نیا  سپس  و   شوندیم   داده  شتاب  یصوت  عتسر  گلوگاه 

  ه یتخل  ت،ینها  در  و  واگرا  يمجرا  کی  در  صوت  مافوق  يهاسرعت  تا
 دنیرس  مالحظات،   ی کل  طوربه.  ] 20,  12[  ابد ی یم  ادامه  طیمح  به
  ي برا  نازل  یخروج  در  يمحور  ،يمواز  کنواخت،ی  گاز   انیجر  به

  توربوالنس   افت  و   ش یجدا  کاهش   مومنتوم،  بردار  حداکثر  ی ابیدست
  وزن،   يحداکثر  کاهش   يبرا  نازل  طول  نمودن  نهیکم  نازل،   در

 ساخت،  سهولت  و  يکارخنک   ي هايازمندین  و  یانبساط  يهاافت
  مناسب   انبساط   نسبت  ک ی  با  مطلوب  نازل  نهیبه  یطراح  در
 . ]21[  رگذارندیتأث

  ها نازل  گراییهم  بخش  در  گازها   جریان  سرعت   که  آنجا  از
  شرط  با  بخش،  این  در  عامل  سیال  انرژي  افت  است،  کم  نسبتاً
  به   توجه  با  مقابل،   در.  بود  خواهد  ناچیز  مناسب،   سطح  صافی   وجود

  بخش   این  هندسه  ،نازل  واگراي  بخش  در  جریان  سرعت  بودن  باال
 قسمت  دیگر،  سوي  از  دارد؛  سزاییبه  تأثیر  نازل  عملکرد  روي

  به .  دهد می تشکیل  را نازل جرم  از توجهی قابل  سهم  نازل واگراي
 واگراي  بخش  ویژهبه  نازل،   پروفیل  مطلوب  طراحی  علت،   همین

  خواهد   رانشگر  نهایت  در  و   نازل جرم  کاهش  در  سزاییبه تأثیر  آن،
  ها نازل  طراحی  اهداف   از  دیگر   یکی   ساخت  فرایند  سهولت.  داشت
  مخروطی   نازل  رانشگرها   در  استفاده  مورد  نازل  نوع  ترینساده .است
  اصطکاکی   هايافت   و  جرم  طول،  افزایش  به  آن  از  استفاده  که  است
  وجود   با  پارابولیک  هاينازل  ، رواین  از.  شودمی  منجر  نازل

 روابط  .هستند  توجه  مورد  طراحان  براي  ساختی  هايپیچیدگی
 :است نازل طراحی به مربوط) 34(  تا) 29(
 

𝐴𝐴∗ = �̇�𝑚�𝐶𝐶𝑑𝑑𝑅𝑅/𝛾𝛾
𝑃𝑃𝑡𝑡ℎ

�1 + 𝛾𝛾−1
2
�

(𝛾𝛾+1)/2(𝛾𝛾−1)
)29                   (  



ال س زیآن سا ک کی یچندموضوع یطراح تیح شگر ت رداري به روش نمونه ییفضا  عمای شرانهپی سامانه ران ر مکعب الت ب  LHS نیاب
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𝐴𝐴𝑝𝑝 = 𝐴𝐴∗

𝑀𝑀𝑒𝑒
� 2
𝛾𝛾+1

�1 + 𝛾𝛾−1
2
𝑀𝑀𝑝𝑝
2��

(𝛾𝛾+1)/2(𝛾𝛾−1)
)30              (  

 

𝐴𝐴𝑝𝑝 = 𝐴𝐴∗𝑍𝑍𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔𝑖𝑖𝑝𝑝𝑡𝑡 )31                                                          (  

 

𝐿𝐿𝑠𝑠𝑝𝑝𝑡𝑡 = 𝑟𝑟𝑑𝑑𝑡𝑡𝑐𝑐−𝑟𝑟𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝜃𝜃1

)32                                                                (  

 

𝐿𝐿𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑 = 𝑟𝑟𝑒𝑒−𝑟𝑟𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝜃𝜃2

)33                                                                   (  

 

)34( 

𝑀𝑀𝑡𝑡𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝 = � π
tan𝜃𝜃1

�𝑟𝑟𝑠𝑠𝑡𝑡𝑛𝑛2 − 𝑟𝑟𝑡𝑡2� + π
tan𝜃𝜃2

(𝑟𝑟𝑝𝑝2 − 𝑟𝑟𝑡𝑡2)� 𝛿𝛿𝑠𝑠𝑝𝑝𝑚𝑚𝑐𝑐𝜌𝜌𝑔𝑔𝑡𝑡𝑟𝑟  

 

 خروجی  مقطع  سطح 𝐴𝐴𝑝𝑝  گلوگاه،  مقطع  سطح ∗𝐴𝐴 روابط،  این  در    
  نازل   واگراي  قسمت  طول 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑  و  گراهم  قسمت  طول 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑝𝑝𝑡𝑡  نازل،

 .هستند

 LHS  آنالیز حساسیت موضوعات با روش -3
 به  نسبت  خروجی  یک  در  کلی  تغییرات  حساسیت  تحلیل

  متغیرهاي   سایر   بودن  ثابت  فرض  با   طراحی،  متغیر  یک  تغییرات
  با   سامانه  حساسیت  تحلیل.  دهدمی  قرار  ارزیابی   مورد  طراحی،
  هاي زیرسامانه  بین  شدیدي  کوپلینگ  که  دارد  سروکار  هایی سامانه

 .نیست ممکن  هاآن  مجزاسازي و دارد وجود آن

 حساسیت   آنالیز  و  آزمایش  طراحی  براي  مختلفی  هايطرح
  مرکب   فاکتوریال،   هايطرح  به  توانمی  هاآن  جمله  از  که  دارد  وجود

  معرفی   کالسیک  هايطرح  دسته  جزء  که  نمود  اشاره...    و  مرکزي
 .نیست هاآن توصیف مجال  مقاله این در  که شوندمی

  هاي آزمایش  در   نویز  اثر  کاهش  بر  کالسیک  تجربی  هاي طرح 
  در   را  نمونه  نقاط   دارند   تمایل   چنینهم  هاآن.  دارند   تمرکز  فیزیکی
  داخلی   فضاي   در   را  نقطه  چند   فقط   و   کنند   پخش  حاشیه  اطراف

 موارد  این  براي  مناسب   آزمایشی   طراحی  یک .  دهند  قرار  طراحی
 فضاي  در  طراحی  نقاط  گسترش  آن  هدف   باشدکه  پر  فضا   باید 

 
11 McKay 

  در  و  است  ناشناخته  فرامدل  شکل  که  زمانی.  است  کامل   طراحی
  یافت،   را  جالبی   هاي پدیده   توانمی  طراحی  فضاي  مختلف  مناطق

  سطح   زیادي  تعداد  فضا  کننده  پر  هايطراحی.  است  مطلوب  امر  این
 . کند می  فراهم  آزمایش  نقاط  از  متوسطی  تعداد  با  متغیر  هر  براي  را

 التین  مکعبابر  بردارينمونه  فضا،   کردن  پر  طرح  اولین
)LHS( ،  تصادفی   طرح  یک   و  شد  ارائه  همکاران  و 11کی مک  توسط  

 مفهوم   از  (LHS)  التین ابرمکعب  بردارينمونه  روش.  است  مقید
  مربع .  است  شده  گرفته  الهام  ترکیبی  ریاضیات  در  "التین  مربع"

  مثال،   عنوان  به  مختلف  شی n با  که  است   n×n  ماتریس  یک  التین
 اشیا  قرارگیري  نحوه.  است  شده  پر  غیره  و   نمادها  کاراکترها،  اعداد،

  این .  سازد  برآورده  را  قانون  دو  که  است  نحوي  به  ماتریس   آن  در
  دقیقاً   و  سطر  هر  در  باریک  دقیقاً  شی  هر  از،  عبارتند  قانون  دو

 مربع  یک  از  اينمونه  ،)6(  شکل  در.  شود  ظاهر  ستون  هر  در  باریک
  اصطالح .  است  شده   داده  نمایش مختلف  شی   چهار  با   4×4  التین

  لئونارد  مشهور،  دانریاضی  هايفعالیت  از  التین  مربعات  در  "التین"
  الهام   کرد،می  استفاده  اشیا  عنوان  به  التین  حروف  از  که  ،22اویلر

 .  است شده گرفته

 

 

 4×4 التین. نمونه مربع 6شکل 

 حالت  در.  است  التین  مربعات  مانند اصلی  ایده  نیز  LHS  در
  ابرمکعب  یک  بعدي،  m  فضاي  یک  در  نمونه  n  تولید  براي  کلی،
 براي .  شودمی  تشکیل  Cm=[0,1]m  بعدي،  m  فضاي  در  را  واحد
  طول   با  سطح،  فاصله،  n  به  ابرمکعب   این  بعد  هر  نمونه  𝑛𝑛 تولید

  بعد   هر  در  ، دیگر  عبارت  به.  شودمی  تقسیم  ،𝑛𝑛/1  مساوي،
𝑞𝑞  نمایه  با  فاصله  هر. شودمی تعریف  برابر  احتمال  با  هاییفاصله =

1,2, … ,𝑛𝑛  به  اينمونه  فاصله  هر  در  سپس.  شودمی  گذارينام 
  و   فقط  سطح  هر   در  که  نحوي  به  شودمی  اختیار  تصادفی  صورت

  ماتریس   یک  𝐿𝐿𝐻𝐻𝐿𝐿  خروجی.  باشد  داشته  وجود  نمونه  یک  فقط

22 Leonhard Euler 
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n×m   ،آن  هايدرایه   که  است 𝑗𝑗 = 1,2, =i  ؛,… 1,2, … ,𝑛𝑛  ؛ 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑗𝑗    
  به  تنها j ستون در  Xij کهنحويبه هستند؛ [0,1]  بازه  در اعدادي

  جایگشت   یک  q  ،دیگر  عبارت  به.  باشد  داشته  داللت  فاصله  یک
  ماتریس   ردیف  هر  و  است  ستون  هر  براي  {n,…,1,2}  از  تصادفی 

  نمایش   LHS(n,m)  با   را  ماتریسی  چنین .است  نمونه  نقطه  یک
 . شودمی داده

  یک   تصویر  خواص  با  ها نمونه   که  کند می  تضمین  LHS  اساس
  بعدي m   فضاي  در  نمونه  هر  تصویر  ه  كنحوي  هب  شود،  تولید  بعدي
  عالقه   مورد  دیگر  توزیع  هرگونه  یا   یکنواخت  توزیع  از  بعد  هر  روي

  اگر  ،است  "التین ابرمکعب"  نمونه  یک  بنابراین،.  کندمی  دنبال  را
  ، دیگر  سوي  از  .باشد  بعديیک  تصویر  هاي ویژگی  داراي  اگر  فقط   و

  به   رسیدن  ،التین ابرمکعب  معیار  اساس   بر  شده   تولید  هاينمونه 
  در   این   نماید،می  برآورد  را  ايحاشیه  توزیع  در  بنديطبقه   بیشینه

 خواص  مثال،   عنوان  به  متغیر،  چند  توزیع  خواص  که   است  حالی
.  گیرندنمی قرار توجه مورد لزوماً بعدي m فضاي در فضا، شدن پر

 التین  ابرمکعب  جمله  از  مختلف،  رویکردهاي  با  فراوانی  هايتالش
  التین  ابرمکعب  متعامد،  التین ابرمکعب  آرایه،  بر  مبتنی  متعامد 

  التین  ابرمکعب عملکرد بهبود براي مختلف هايزمینه در متقارن،
 .  ]12[ است شده  انجام اصلی

 ابرمکعب  ریاضی  تعریف  ،پارامتر  m  از  نمونه  n  تولید  براي     

 نمونه  ماتریس  یک.  است  شده  ارائه)  37(  الی)  35(  روابط  در  التین
S(n, m) شامل   که n × m نمایید  فرض  را   است  متغیر  یا  عنصر  .

; xijشامل   ماتریس  این   هايدرایه  i = 1,2 , … , n  و  j =

1,2 , … , m دیگر  سوي  از. هستند [0,1]  بازه در  اعدادي  که  است، 
 صورت   به  مجزا  طبقه  یا   انبارك  فاصله،  n  به m[0,1]  فضا  فاکتور
 :شودمی تقسیم) 35( رابطه

[0,1]𝑚𝑚 = ��0, 1
𝑡𝑡
� , �1

𝑡𝑡
, 2
𝑡𝑡
� , … . , �𝑡𝑡−1

𝑡𝑡
, 1� �  )35                (  

 

  شکل  به  ،  𝑦𝑦𝑞𝑞,𝑖𝑖  کمکی،  باینري  متغیرهاي  از  جدید  ايمجموعه 
 : شودمی تعریف) 36( رابطه

)36(  

𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖 = �
1              𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑖𝑖  ∈  𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖   

0             𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑖𝑖 ∉ 𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖
 

 
11 Scalar function 

  تنها   و  اگر  گوییم  التین  ابرمکعب  را 𝐿𝐿(𝑛𝑛,𝑚𝑚) نمونه  ماتریس 
  این   ریاضی   مدل.  باشد  دارا  را  تصویر  بعدي   یک   خاصیت  ،اگر

 :است شده ارائه) 37( رابطه در خاصیت
 

 )37   (                                                   
∑ ∑ 𝑦𝑦𝑞𝑞,𝑖𝑖

𝑡𝑡
𝑞𝑞=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑡𝑡∗𝑚𝑚
= 1       

 

  ماتریس  از 11عددي  تابع  یک  اساساً فوق   معادله  چپ  سمت
  زمانی (  1  بین  عددي  تابع  این  خروجی.  است 𝐹𝐹(𝐿𝐿(𝑛𝑛,𝑚𝑚)) نمونه،

1 و )  است التین  ابرمکعب  نمونه  که
𝑡𝑡
  در  هانمونه  تمام   که  زمانی ( 

 . کندمی تغییر )است شده واقع  بعد هر در  واحد فاصله یک

  از   یک  هر  براي  حساسیت  تحلیل  و   تجزیه  مقاله،  این  در
 و است گرفته قرار بحث مورد ،LHS روش از استفاده با موضوعات

  و   حساسیت  میزان  صورت  دو  به  حساسیت،  تحلیل  و  تجزیه  نتایج
 .  ]12[ است شده ارائه پارامترها میان همبستگی

 نتایج تجزیه و تحلیل حساسیت مخزن گاز فشار  - 3-1
الی (1با توجه به روابط ( ) مربوط به طراحی مخزن گاز  7) 

پرفشار، متغیرهاي ورودي طراحی (جرم خشک فضاپیما، سرعت  
ویژه) و متغیرهاي    فضاپیما، فشار مخزن سوخت و ضربهمتوسط  

ابعاد   گاز،  و حجم  جرم  و حجم سوخت،  (جرم  طراحی  خروجی 
هندسی و جرم مخزن گاز پرفشار و جرم کل مخزن گاز پرفشار)  

نمایشگر متغیرهاي ورودي،    ،)7در نظر گرفته شده است. شکل ( 
ده فشار  گاز  مخزن  طراحی  براي  حاکم  معادالت  و  نده  خروجی 

 .است

   مخزن گاز پرفشار  طراحی خروجیو   ورودي متغیرهاي نمایش .7شکل

متغیرهاي  )، میزان حسـایت متغیرهاي ورودي بر 8در شـکل (
ات مبتنی بر ابرمکعب التین براي مخزن  خروجی در طرح آزمایـش

  ، ـشودطور که مـشاهده میگاز فـشار نمایش داده ـشده اـست. همان
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ها بی اثر اســـت.  پارامتر ضـــربه ویژه، نســـبت به ســـایر خروجی
فشـــار مخزن ســـوخت بر روي جرم و حجم ســـوخت    ،چنینهم

ته بلکه بیش خامت مخزن ترین تاثیر را تاثیري نداـش عاع و ـض بر ـش
گذارند. عالوه  دارد که رابطه مستقیمی بر روي جرم مخزن گاز می

ترین تاثیر را بر بر آن، سـرعت متوسـط فضـاپیما و جرم آن، بیش

ــوخت اعمال کرده ــرعت روي جرم و حجم س اند که این اثر در س
ترین اثر متغیرهاي  ـشود. بیشمتوـسط فـضاپیما بیـشتر مـشاهده می

روي جرم کل مخزن گاز، متعلق به متغیر فشــار مخزن ورودي بر  
.است %5/89سوخت، با میزان 

پرفشار گاز  مخزن یطراح یخروج يرهایمتغ يرو بر يورود يرهایمتغ تیحساس زانیم شینما. 8شکل 

میزان همبستگی متغیرهاي طراحی را به صورت    ،)9شکل (
دهد. جدول میزان همبستگی، درجه وابستگی دو به دو نمایش می

کند.  هر یک از پارامترهاي طراحی را به صورت ماتریسی بیان می
تر باشد،  نزدیک  1هر چقدر میزان همبستگی دو پارامتر، به عدد  

  ، یکدیگر دارند. بنابراینیعنی این دو پارامتر وابستگی بیشتري به  
نمایش شکل  این  در  قرمز،  دو  رنگ  به  دو  کامل  وابستگی  گر 

 . استپارامترها 

ترین پارامتر خروجی مورد بررســی، جرم )، مهم9در شــکل (
ــتکل مخزن گاز   جرم و حجم   که به متغیرهاي ورودي مانند اس

ار مخزن  ته و با فـش تگی کامل داـش ی تانک وابـس گاز و ابعاد هندـس
 وابستگی نسبتاً باالیی دارد. سوخت
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 فشار  گاز  مخزن یطراح یخروج يرهایمتغ يرو بر يورود يرهایمتغ  یهمبستگ زانیم شینما. 9شکل 
  

 
 نتایج تجزیه و تحلیل حساسیت مخزن سوخت  - 3-2

) (مربوط به طراحی مخزن  14) الی (8با استفاده از روابط (
سوخت مایع)، متغیرهاي ورودي طراحی (جرم خشک فضاپیما،  
و   سوخت)  مخزن  فشار  ویژه،  ضربه  فضاپیما،  سرعت  متوسط 
ابعاد   و  جرم  سوخت،  حجم  و  (جرم  طراحی  خروجی  متغیرهاي 

و جرم کل مخزن سوخت) در نظر گرفته    هندسی مخزن سوخت
(شده شکل  و    ، )10اند.  خروجی  ورودي،  متغیرهاي  نمایشگر 

 .استمعادالت حاکم براي طراحی مخزن سوخت مایع 

 
مایع  سوخت مخزن طراحی خروجی و  ورودي متغیرهاي نمایش .10شکل   

کل ( یت متغیرهاي ورودي بر متغیرهاي    ،)11ـش اـس میزان حـس
ــوـخت ـمایع را نـمایش می دـهد. در این خروجی طراحی مخزن سـ

تحلیل فـشار مخزن ـسوخت، بر روي جرم و حجم ـسوخت و ـشعاع  
ــته بلکه بیش ــوخت تاثیري نداشـ ترین تاثیر را بر روي مخزن سـ

مقدار متوســـط   ،چنینگذارد. همضـــخامت مخزن ســـوخت می
ــرعت فضــاپیما ترین تاثیر را بر روي پارامترهاي خروجی ، بیشس

طراحی گذاشـته اسـت. حائز اهمیت اسـت که در این میان، جرم 
باالترین نسبت را به کل پارامترهاي    ،%4/81کل مخزن سوخت با  

جرم خشـک فضـاپیما با نسـبت   ،چنیندهد. همورودي نشـان می
بوده  بر روي پارامترهاي خروجی طراحی تاثیرگذار  %50متوســط  

ــایر  ــبت به س ــوع نس ــربه ویژه نیز در این موض ــت. پارامتر ض اس
 .اثر استبیها  خروجی
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 ع یما سوخت مخزن یطراح یخروج يرهایمتغ يرو بر يورود  يرهایمتغ تیحساس زانیم شینما .11شکل 

 

.

 سوخت  مخزن یطراح  یخروج يرهایمتغ يرو بر يورود يرهایمتغ یهمبستگ زانیم شینما .12شکل 
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) مخزن   ،)12شکل  طراحی  متغیرهاي  همبستگی  میزان 
نمایش می را  مایع  این شکلسوخت  در  پارامتر مهم  ،دهد.  ترین 

مایع   سوخت  مخزن  کل  جرم  بررسی،  مورد  با  استخروجی   .
می پارامتر  این  براي  شکل،  این  در  گرفت، مشاهده  نتیجه  توان 

متغیرهاي جرم و حجم سوخت و شعاع مخزن سوخت وابستگی 
چنین، حجم و جرم مخزن سوخت وابستگی بسیار کامل دارند. هم

دهند. ضخامت مخزن سوخت و سرعت ) را نشان می95/0باالیی (
وابستگی   88/0و    66/0متوسط فضاپیما به ترتیب هر کدام داراي  

 هستند

 نتایج تجزیه و تحلیل حساسیت انژکتور   -3-3
 انژکتور،   طراحی  به  مربوط)  21(  الی)  15(  روابط  به  توجه  با

 مخزن  فشار  سوخت،  پاشش  زاویه (  طراحی  ورودي  متغیرهاي
  متغیرهاي   و )  انژکتور  شیارهاي   زاویه   و  تعداد  انژکتور،  قطر  سوخت،
  قطر   خروجی،  قسمت  طول  و  قطر  تخلیه،  ضریب(  طراحی  خروجی
  طول  بدنه،   ضخامت آن، ابعاد  و  شیار مقطع  سطح محوري، جریان
  جرم   و  گراهم  قسمت  طول  انژکتور،  طول  جریان،   پیچش  قسمت

  متغیرهاي   نمایشگر  ، )13(  شکل.  است  شده   گرفته   نظر  در)  انژکتور
 . است انژکتور طراحی براي  حاکم معادالت  و خروجی ورودي،

 

 

انژکتور طراحی خروجی و  ورودي متغیرهاي نمایش .13شکل   

میزان حساسیت متغیرهاي ورودي بر متغیرهاي   ،)14شکل (
نمایش می را  انژکتور  بخروجی طراحی  نتایج  به  توجه  با  ه  دهد. 

دست آمده، متغیرهاي تعداد شیار و زاویه شیار بر روي پارامترهاي  
بی روي  خروجی  بر  تنها  نیز  سوخت  مخزن  فشار  هستند.  اثر 

میزان   با  انژکتور  به  % 5/27ضخامت  است. الزم  است  موثر    ، ذکر 
 %97تنها پارامتر موثر بر جرم انژکتور، متغیر قطر انژکتور با میزان  

 . استاست که عدد قابل توجهی 

 

 

 رانژکتو یطراح یخروج يرهایمتغ يرو بر يورود  يرهایمتغ تیحساس زانیم شینما .14شکل 
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 انژکتور  یطراح  یخروج يرهایمتغ يرو بر يورود يرهایمتغ یهمبستگ زانیم شینما .15شکل 
 

)، میزان همبـستگی متغیرهاي طراحی براي انژکتور 15ـشکل (
ایش می ا  را نـم ـب د.  ــی جرم انژکتور، دـه ت بررسـ ه اهمـی ه ـب توـج

ــاهده میهمان ــود این پارامتر، به متغیرهایی مانند  طور که مش ش
ضـــخامت، طول و قطر انژکتور، طول قســـمت چرخش جریان و  

 دارد. 1گراي انژکتور، وابستگی باالیی نزدیک به طول قسمت هم

 محفظه تجزیه نتایج تجزیه و تحلیل حساسیت    - 3-4
الی (22روابط (با توجه به   ) مربوط به طراحی محفظه  24) 

متغیرهاي ورودي طراحی در محفظه تجزیه (درصد تجزیه    تجزیه،
کاتالیستی، فشار و    آمونیاك، شعاع گرانول کاتالیست، شعاع بستر

دماي محفظه تجزیه و فشار مخزن سوخت) و متغیرهاي خروجی  
بستر طول  انژکتور،  (فشار  وطراحی  ضخامت  جرم   کاتالیستی، 

) است. شکل  گرفته شده  نظر  در  تجزیه)  نمایشگر    ،) 16محفظه 
متغیرهاي ورودي، خروجی و معادالت حاکم براي طراحی محفظه  

 . استتجزیه 

 

تجزیه  محفظه طراحی خروجی  و ورودي متغیرهاي نمایش .16 شکل  

کل ( یت متغیرهاي ورودي بر 17ـش اـس متغیرهاي  )، میزان حـس
طور ـکه  دـهد. هـمانخروجی طراحی محفـظه تجزـیه را نـمایش می

شـــود، درصـــد تجزیه آمونیاك حاصـــل از واکنش  مشـــاهده می
ت که بیش یمیایی، تنها پارامتري اـس ترین اثر را بر روي طول و  ـش

کند. اندازه شـعاع گرانول بسـتر کاتالیسـتی اعمال می  جرم بسـتر
. فـشار و دماي  اـستاثر روجی بیکاتالیـستی، بر روي پارامترهاي خ

تر عاع بـس تی بیش  محفظه تجزیه و اندازه ـش ترین اثر خود کاتالیـس
بر روي اندازه ضـــخامت  %77و  %51، %40را به ترتیب در حدود  
اند که در این میان، ـشعاع بـستر کاتالیـستی  محفظه تجزیه گذاـشته

ت. هم ار  در این طراحی  ،چنینباالترین اثر را اعمال نموده اـس فـش
مخزن سوخت تاثیر صد در صدي بر روي فشار انژکتور دارد.
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 هیتجز محفظه یطراح یخروج يرهایمتغ يرو بر يورود يرهایمتغ یهمبستگ زانیم شینما .17شکل 

 

تجزیه محفظه طراحی خروجی متغیرهاي روي بر ورودي متغیرهاي همبستگی میزان نمایش .18شکل   
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 محفظه   يبرا  یطراح  يرهایمتغ  یهمبستگ  زانیم)،  18(  شکل
  یبررس  با شودیم  مشاهده که طورهمان. دهد یم شینما را هیتجز
 بستر  طول  ریمتغ  به  مربوط  یوابستگ  ن یباالتر  ه،یتجز  محفظه  جرم
 است  یستیکاتال

 نتایج تجزیه و تحلیل حساسیت بسترکاتالیستی - 3-5

) روابط  به  توجه  (25با  الی  بستر28)  طراحی  به  مربوط   (  
آمونیاك،   تجزیه  درصد   ) طراحی  ورودي  متغیرهاي  کاتالیستی، 
فشار سوخت، شعاع بستر کاتالیستی، شعاع گرانول کاتالیستی) و  

(فشار   طراحی  خروجی  بسترمتغیرهاي  جرم  و  طول   انژکتور، 
) شکل  است.  شده  گرفته  نظر  در  نمایشگر    ،)19کاتالیستی) 

 متغیرهاي ورودي، خروجی و معادالت حاکم براي طراحی بستر
 . استکاتالیستی 

 
بسترکاتالیستی  طراحی خروجی و ورودي متغیرهاي نمایش .19شکل   

ــکل ( ــیت متغیرهاي ورودي بر 20ش ــاس متغیرهاي  )، میزان حس
تی را نمایش می ترکاتالیـس طور که دهد. همانخروجی طراحی بـس

شـــود، درصـــد تجزیه آمونیاك حاصـــل از واکنش  مشـــاهده می
ت بر روي پارامترهاي خروجی  عاع گرانول کاتالیـس یمیایی و ـش ـش

تنداثر بی ترهـس عاع بـس تی . ـش ت که بر   ،کاتالیـس تنها متغیري اـس
 ت.اثرگذار اس %7روي جرم آن در حدود 

نمایش میزان حساسیت متغیرهاي ورودي بر روي متغیرهاي خروجی طراحی بستر کاتالیستی  .20شکل 
) بستر 21شکل  براي  طراحی  متغیرهاي  همبستگی  میزان   ،(  

شود طول  طور که مشاهده میدهد. همانکاتالیستی را نمایش می
و درصد تجزیه آمونیاك در    1کاتالیستی وابستگی نزدیک به    بستر

حدود   در  وابستگی  شیمیایی،  بستر  77/0واکنش  جرم   با 
 .کاتالیستی دارد

 



 منصوري موغاري، ناصح و نوري 
 

  

 /1401پاییز و زمستان ، دوم، شماره دومسال  –دوفصلنامه علوم، فناوري و کاربردهاي فضایی  18

 

 

 کاتالیستی  نمایش میزان همبستگی متغیرهاي ورودي بر روي متغیرهاي خروجی طراحی بستر .21شکل 

 نازل نتایج تجزیه و تحلیل حساسیت   - 3-5

  نازل،   طراحی  به  مربوط   ،) 34(  الی)  29(  روابط  به  توجه  با
  محفظه   فشار  و  دما  سوخت،  جرمی  دبی(  طراحی  ورودي  متغیرهاي

  بستر  شعاع  و  نازل  از  خروجی  ماخ  ویژه،  گرماي  نسبت  تجزیه،
  گلوگاه،   هندسی  ابعاد(  طراحی  خروجی  متغیرهاي  و )  کاتالیستی

  ضخامت   نازل،  واگراي  و   گراهم  طول  خروجی،   شعاع   و   مقطع  سطح
  نمایشگر   ،)22(  شکل.  است  شده  گرفته  نظر  در)  نازل  جرم  و

  نازل  طراحی  براي  حاکم  معادالت  و   خروجی  ورودي،   متغیرهاي
 .است

 

نازل  طراحی خروجیو  ورودي متغیرهاي نمایش .22شکل   

)، میزان حساسیت متغیرهاي ورودي بر متغیرهاي  23شکل (
می نمایش  را  نازل  طراحی  نسبت  خروجی  نمودار،  طبق  دهد. 

 اثر است.  گرماي ویژه بر روي پارامترهاي خروجی بی

رويچشم بر  تجزیه  محفظه  دماي  و  فشار  تاثیر   گیرترین 
. دبی جرمی سوخت، باالترین اثر خود را بر روي  استضخامت نازل  

بر  کند. ماخ خروجی از نازل، عالوهابعاد هندسی گلوگاه اعمال می
ترین اثر را بر  که باالترین اثر را بر روي جرم نازل داشته، بیشاین

سط اندازه  نیز  روي  نازل  واگراي  طول  و  نازل  خروجی  مقطع  ح 
عالوه نیز  کاتالیستی  بستر  شعاع  است.  در گذاشته  صد  تاثیر  بر  

ترین اثر را بر روي ضخامت نازل  گراي نازل، بیشصدي بر طول هم
بر روي جرم نازل    %47بر آن، این متغیر در حدود  گذارد. عالوهمی

 نیز موثر است.
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)، میزان همبستگی متغیرهاي طراحی براي نازل را 24شکل (     
دهد. با توجه به جدول، سطح مقطع خروجی و طول نمایش می

به   نزدیک  وابستگی  از  نازل  از   %86واگراي  نازل  ماخ خروجی  و 
 . هستندنسبت به جرم نازل برخوردار  %73وابستگی 

 گیرينتیجه - 4

  ک ی یچندموضوع   یطراح  تیحساس  زیآنال  مقاله،   نیا  از  هدف 
ابر   يبرداربه روش نمونه  یی فضا  عیما  شرانهیپ تک  رانشگر  سامانه 

الت   به   عیما  شرانهیپ تک  رانشگر  سامانه  ابتدا،   در.  است  نیمکعب 
 انژکتور،  ع،یما  سوخت  مخزن  پرفشار،  گاز  مخزن  موضوعشامل  شش

 يبرا  سپس،.  شد  میتقس  نازل  و  یستیبسترکاتال  ه،یتجز  محفظه
و روابط    یخروج  ، يورود  يرهایاز موضوعات، متغ  کیهر    یطراح

  رها، یمتغ  تیحساس  زیآنال  ت،ینها   در.  شد  استخراج   هاآن  نیب
  ج ینتا.  رفتیپذ  صورت  نیالت  مکعب  ابر  يبردارنمونه  روش  توسط

 دو به موضوعات، از کی هر يبرا تیحساس زیآنال از آمده دست به
 یهمبستگ  و   یخروج  بر  يورود  يرهایمتغ  تیحساس  زانیم  صورت

  خالصه،   طور  به.  شد  گذاشته  شی نما  به  گر یکدی  با  پارامترها  دو   به  دو
به شرح   بیاز موضوعات به ترت  کی  هر  يبرا  آمده   دست  هب  جینتا
 :است لیذ

  ر ی متغ  ع،یما  سوخت  مخزن  و  فشار  گاز  مخزن  یطراح  در  -1
  اثر یب یخروج يرهایمتغ ریسا  به نسبت)، 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑝𝑝(  ژهیو ضربه يورود

 است. 

  (𝜗𝜗)  اریش  ي ایزوا  ،(𝑛𝑛)  ارهایانژکتور، تعداد ش  یدر طراح  -2
سوخت  مخزن  فشار  متغ  یکم  اریبس  ریتاث  (𝑃𝑃𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝)و    ي رها یبر 

 . گذارند یم یخروج

طراح  -3 تجز  یدر  گرانول   ه،یمحفظه  رو   (𝑟𝑟𝑝𝑝)شعاع    ي بر 
 . است اثریب یخروج يرهایمتغ

  ، (𝑟𝑟𝑝𝑝)عالوه بر شعاع گرانول   ،یستیکاتال  بستر  یطراح  در  -4
 . هستند اثریب زین) φ(  اكیآمون هیتجز درصد

گرما  نازل،  یطراح  در  -5  ي رو  بر  ياثر)،  𝛄𝛄(  ژهیو  ينسبت 
 . ندارد یخروج يرهایمتغ
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