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 چکيده

جایگاه  ازشیمیایی مایع  تراسترهای، متداول فضاییهای پیشران در میان

 از ایشاخه ،هیدرازینی تک پیشرانه تراسترهای باشند.میبرخوردار ای  ویژه

حوزه در بیشترین کاربری را  غالباً که باشند می مایع شیمیایی تراسترهای

ه به سطح نیروی . با توجباشنددارا میی فضایی ها تیمأمورپیشرانش 

و همچنین رژیم عملکردی منحصر به فرد تراسترهای ضربه ویژه  ،تراست

در عملیات  ی فضاییها پیشراناز  وعاین ن معموالًتک پیشرانه هیدرازینی، 

 و یا کنترل آهنگ نیزمجمله انتقال به مدار  انتقال به مدارهای باالتر از

-میقرار استفاده مورد  ها و ماهواره هافضاپیما مداری وضعیت و موقعیت

توسعه یک کد مبتنی بر روابط ایجاد و با  ،در این مقاله پژوهشی. دیرنگ

ترمودینامیکی، تغییرات دمای آدیاباتیک و ظرفیت گرمایی ویژه بر حسب 

پیشرانه  تراسترهای تکمحفظه واکنش نرخ تجزیه هیدرازین و آمونیاک در 

 کهتوان نتیجه گرفت میاست.  ورد مطالعه و بررسی قرار گرفتههیدرازینی م

در با کاهش نرخ تجزیه آمونیاک  توأمافزایش نرخ تجزیه هیدرازین 

 ازموجب افزایش دمای آدیاباتیک محفظه واکنش تراسترهای تک پیشرانه 

)عدم  کلوین 1650حدود تا  کلوین )تجزیه کامل آمونیاک( 870 حدود

دمای آدیاباتیک محفظه واکنش، فزایش گردد. با امی تجزیه آمونیاک(

افزایش  نیز هیدرازین زیهناشی از تجظرفیت گرمایی ویژه محصوالت گازی 

نشان داده شده است که افزایش فشار محفظه واکنش  ،. همچنینیابدمی

دمای جزئی افزایش به تبع آن نرخ تجزیه آمونیاک و تدریجی سبب کاهش 

 گردد.آدیاباتیک می

محفظه آمونیاک، فشار ، هیدرازین، پیشرانه تک تراستر: کلمات کليدی

 .ظرفیت گرمایی ویژهدمای آدیاباتیک، واکنش، 

 

 مقدمه

فضا و استفاده از  ریتسخ ریدر مسپیش رو  یاصل یها و چالش ازهایاز ن یکی

 ،فضایی پیشرانش. باشد یم 1ییفضا شرانشیحوزه، پ نیبالقوه ا یها تیظرف

مورد  ها ماهواره و فضاپیماها دادن شتاب به منظور که است روشی هر

فضایی  تحقیقات از بسیاریفعال  حوزه ی،کل طور به وگیرد قرار می استفاده

 که را به خود اختصاص داده است دنیا مهم پژوهشی کزامر حاضر حال

 های روش توسعه و موجودپیشرانش  های روش بهبود ،تحقیقات این نتیجه

ماهواره و یا  چیهتوان نتیجه گرفت که می .باشدمی فضایی پیشرانش جدید

 رییتغ ایبه حرکت درآوردن  یبرا ایبدون وجود سامانه ییفضا هینقل لهیوس

                                                 
1 Space propulsion 

مدت  یبرا لهمحو فضایی هایمأموریته انجام ب خود قادر یجهت و راستا

  یزمان طوالن

 

 های مأموریتانجام  پیشرانش به منظور سامانه تأمین بنابراین ؛نخواهد بود

    بودن یاتیبه ح با توجه گر،ید یسو . ازباشدمی ریناپذ اجتناب ییفضا

 اریبه در اخت یفناور نیصاحبان ا لیو عدم تما فضایی پیشرانش هایسامانه

 یها نهیهزو  هادشواری ابه طور حتم ب هاامانهس نیا تأمین ها، قرار دادن آن

 .]1[ خواهد بود همراه و گزاف سیار زیادب

 

 تک پيشرانهتراسترهای 

 ازشیمیایی مایع  تراسترهای، متعارف و متداول فضاییهای پیشران در میان

در عملیات  ی فضاییها پیشراناز باشند. این نوع میبرخوردار ای  جایگاه ویژه

 و یا کنترل آهنگ نیزمجمله انتقال به مدار  انتقال به مدارهای باالتر از

استفاده قرار  ها مورد و ماهواره هافضاپیما وضعیت و موقعیت مداری

تراست ای از نیروی  گسترده  منهمایع در دا ای شیمیاییتراسترهگیرند.  می

تک تراسترهای گیرند.  استفاده قرار می موردو ضربه ویژه  )جلوبرندگی(

با توجه به  که باشند می مایع شیمیایی تراسترهای از ایشاخه ،2پیشرانه

نین رژیم عملکردی منحصر به سطح نیروی تراست، ضربه ویژه و همچ

باشند. دارا میی فضایی ها تیمأموردر بیشترین کاربری را  غالباً فردشان

برخوردار  پایینی نسبتاًضربه ویژه مقدار تراسترهای تک پیشرانه از اگرچه 

و قابلیت  های الکتریکی باالتوانعدم نیاز به اما سادگی، ایمنی،  ؛باشندمی

موجب مقبولیت مایع  تراسترهای شیمیاییاز ی این نوع اطمینان باال

 خاموشو  روشنمکان ا ،همچنین است. گردیده ها آناز  گستردهاستفاده 

  استفاده مدت پذیری مناسب و سابقه طوالنی دفعات، کنترل کردن به

 تراسترها اینکه است  سبب گشته تراسترهای تک پیشرانه آمیز از موفقیت

حوزه  در استفاده مورد هایپیشران   ینپرکاربردترترین و مهم عنوان به

 شوند. شناخته فضایی پیشرانش

 

 پيشرانه

یاک قابل اشتعال با بویی شبیه به آمون ، روغنی وی رنگبهیدرازین مایعی 

خواص به طور کلی،  .باشدمیناپایدار  و بسیار سمی، خطرناک است که

به کند.  فیزیکی هیدرازین بسته به میزان غلظت آن در محلول آبی تغییر می

و  مترمکعبگرم بر کیلو 1020 تقریباً خالص نیدرازیه یچگالعنوان مثال، 

مترمکعب گرم بر کیلو 1008 غلظت از زانیآن بسته به م یمحلول آب یچگال

                                                 
2 Monopropellant thruster 
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( نیدرازیهدرصد  64)مترمکعب گرم بر کیلو 1032 ( تانیدرازیهدرصد  15)

درجه  2 تقریباًدر فشار اتمسفر  خالص هیدرازیننقطه ذوب  .کند یم رییتغ

به  تقریباًآن  هیدرازین درصد 2/35برای محلول آبی  که باشدمیگراد  سانتی

نقطه جوش  ن،یهمچن .یابدکاهش می گراد درجه سانتی -6/64 مقدار

در محلول که  باشدمی گراد یسانت درجه 114در حدود  خالص نیدرازیه

-گراد کاهش میدرجه سانتی 103به مقدار  نیاآن،  هیدرازین درصد 4/15

آبی هیدرازین  هایمحدوده دمایی نقطه جوش محلول ،کلیطور به یابد. 

و ترموشیمیایی  از خواص فیزیکی رخیب .]2[ باشدبسیار نزدیک به آب می

 است. شده نشان داده 1جدول  در خالص هیدرازین
 .]2[ خالص هيدرازین فيزیکی و ترموشيمياییخواص برخی از : 1جدول 

 N2H4 فرمول شیمیایی

 فيزیکی خواص

 0452/32 مولکولی )گرم بر مول(جرم 

 1021 چگالی )کیلوگرم بر متر مکعب(

 2 گراد( یسانت)درجه  در فشار اتمسفر نقطه ذوب

 114 گراد( یسانت)درجه در فشار اتمسفر جوش نقطه 

 01/0 گراد )بار( یسانتدرجه  7/30 دمای در فشار بخار

 876/0 پویز()سانتی گراد یسانتدرجه  25در دمای  لزجت

 ترموشيمیخواص 

 52/121 استاندارد )ژول بر مول بر کلوین( یآنتروپ

 63/50 ی استاندارد تشکیل )کیلوژول بر مول(آنتالپ

 

 نیدرازیشامل هدر تراسترهای تک پیشرانه  نیدرازیاستاندارد استفاده از ه

 یلیم 1)حداکثر  زی(، ذرات ردرصد 1(، آب )حداکثر درصد 5/98 )حداقل

(، درصد 5/0)حداکثر  نیلی(، آندرصد 0005/0)حداکثر  دی(، کلرتریبر ل گرم

( و درصد 003/0 داکثرکربن )ح دیاکس ی، د(درصد 002/0آهن )حداکثر 

اگرچه تاکنون  .باشد می( درصد 02/0 حداکثر) دار مواد کربن گرید

واکنش  همچنین انرژی فعال سازی کم و برخورداری ازبه دلیل هیدرازین 

مایع  پیشرانهپرکاربردترین به عنوان  به شدت گرمازاخود به خودی تجزیه 

سمی  امامورد استفاده قرار گرفته است؛ فضایی تک پیشرانه در تراسترهای 

بسیاری از  ، توجهتجزیه آنگازی ناشی از و محصوالت  هیدرازینبودن 

 هیدروژن سبز نظیر های یشرانهپاستفاده از سمت به  را های فضاییشرکت

هیدروکسیل  دیگری تحت عنوان پیشرانهاست.  معطوف نموده 1پر اکسید

ضربه ویژه  مقدار از، کم عالوه بر آلودگی زیست محیطی 2آمونیوم نیترات

باشد؛ اما کاربری آن در تراسترهای ین برخوردار میبیشتری نسبت به هیدراز

 است. در مرحله آزمایشگاهی گزارش گردیده صرفاً فضایی تک پیشرانه

 

 تراسترهای تک پيشرانه هيدرازینی

هیدرازینی به همرراه اجرزای    تک پیشرانه تراستر یک از اینمونه ،1در شکل 

ی، انژکتور، بسترهای کاتالیسرت و نرازل   دینوئولسشیر فیلتر،  شاملاصلی آن 

 .]3[نشان داده شده است به صورت شماتیک واگرا  - همگرا

                                                 
1 Hydrogen peroxide 
2 Hydroxyl Ammonium Nitrate (HAN) 

 
 .]3[ هيدرازینی پيشرانهتک یک تراستر  شماتيک: 1شکل 

 مایع جریان پیشرانهگردد، مالحظه می 1که در شکل  طور همان

که جزء  شیر سلونوئیدییک وسیله به )هیدرازین( پس از عبور از فیلتر 

به منظور  .گرددباشد، کنترل میتک پیشرانه میتراستر یک ناپذیر  جدایی

یج را. شودمی استفاده تجزیه سمیمکان از ،پیشرانه شیمیایی انرژی سازی آزاد

شل  باشد.های کاتالیستی می ستفاده از بسترتجزیه پیشرانه، ا روش ترین

های گاما آلومینا( درصد فلز فعال ایریدیوم بر پایه گرانول 32شامل ) 405

های مورد استفاده در تراسترهای تک پیشرانه ترین کاتالیستیکی از متداول

 واکنشیک  طی با عبور از بستر کاتالیستی و هیدرازینباشد. هیدرازینی می

در نهایت، شود.  تجزیه میگازی شکل  داغمحصوالت گرمازا به به شدت 

واگرا  -نازل همگرا یک عبور از  با گازهای داغ حاصل از تجزیه هیدرازین

 .دنکن میتولید نیروی تراست 

 

 نتایج

 تک پيشرانه تجزیه هيدرازین در تراستر

توان به ا میردر یک تراستر تک پیشرانه هیدرازین  یستیکاتالفرآیند تجزیه 

های میانی در نظر گرفت و از واکنشاصلی دو مرحله  شامل آل یدهاصورت 

به شدت طی یک واکنش  مایع هیدرازین ،در مرحله اول صرف نظر نمود.

 گردد.نیتروژن تجزیه می آمونیاک و هایگازبه ( 1مطابق رابطه ) 3گرماده

(1) 
2 4 3 2

4 1
N H (l) NH (g) N (g) Heat (36.36 kcal)

3 3
    

طی یک واکنش  مایع حاصل از تجزیه هیدرازینآمونیاک  گاز در مرحله دوم،

 گردد.تجزیه می هیدروژن نیتروژن و هایگاز( به 2مطابق رابطه ) 4گرماگیر

 باشد.سرعت واکنش مرحله دوم بسیار کمتر از سرعت واکنش مرحله اول می

(2) 
3 2 2

1 3
NH (g) N (g) H (g) Heat (19.95 kcal)

2 2
    

 به صورت تک پیشرانه در تراستر هیدرازینکاتالیستی فرآیند کلی تجزیه 

 گازی باشد که شامل محصوالت( می3یک واکنش گرماده مطابق رابطه )

مقدار کمی هیدرازین تجزیه نشده  احتماالًآمونیاک، نیتروژن، هیدروژن و 

 باشد.می

(3) 2 4 3 2

2 2 4

4 1
N H (l) (1 ) NH (g) (1 2 ) N (g)

3 3

                     2 H (g) (1 ) N H (g) Heat

y y x y x

xy y

   

   

 

به  xو به عنوان نرخ تجزیه هیدرازین بر حسب درصد  y(، 3در رابطه )

شوند. الزم به ذکر شناخته میبر حسب درصد عنوان نرخ تجزیه آمونیاک 

نرخ تجزیه آمونیاک به عوامل متعددی نظیر فشار محفظه واکنش، نوع است، 

در بستر آمونیاک کاتالیست، اندازه و هندسه محفظه واکنش و زمان ماند 

                                                 
3 Exothermic 
4 Endothermic 
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و مایع از واکنش تجزیه هیدرازین  حاصل حرارت باشد.وابسته می کاتالیست

 گردد.( محاسبه می4طبق رابطه )آمونیاک گاز 

(4) Heat 36.36 19.95 16.41 kcal/molh      

با اسرتفاده  هیدرازین و آمونیاک  هیتجزاز کسر مولی محصوالت گازی حاصل 

 گردند.( محاسبه می8( الی )5از روابط )

(5) 3

4 (1 )
Mole fraction of NH (g)

4 2 3

y x

xy y




 
 

(6) 2

(1 2 )
Mole fraction of N (g)

4 2 3

y x

xy y




 
 

(7) 2

6
Mole fraction of H (g)

4 2 3

xy

xy y


 
 

(8) 2 4

3(1 )
Mole fraction of N H (g)

4 2 3

y

xy y




 
 

برا  نیرز  جرمی محصوالت گازی حاصل از تجزیه هیردرازین و آمونیراک    کسر

 آیند.( به دست می12( الی )9استفاده از روابط )

(9) 
3

68.12 (1 )
Mass fraction of NH (g)

96

y x
  

(10) 
2

28.01 (1 2 )
Mass fraction of N (g)

96

y x
  

(11) 
2

12.09
Mass fraction of H (g)

96

xy
  

(12) 
2 4

96.13(1 )
Mass fraction of N H (g)

96

y
  

جرمری   تغییرات کسربا فرض تجزیه کامل هیدرازین در تراستر تک پیشرانه، 

هیردرازین شرامل آمونیراک، نیترروژن و      حاصرل از تجزیره  گرازی  محصوالت 

نشران داده   2شکل  ه آمونیاک به صورت نموداربر حسب نرخ تجزی هیدروژن

 شود.می

 
بر حسب  گازی حاصل از تجزیه هيدرازین محصوالت جرمی کسر تغييرات :2شکل 

 نرخ تجزیه آمونياک.

 

برا   و آمونیراک  هیدرازینحاصل از تجزیه گازی مخلوط محصوالت جرم مولی 

 گردد.محاسبه می( 13) هطاستفاده از راب

(13) 
mix

96 gr
M  [ ]

4 2 3 mol

m

n xy y
 

 




 

برا   و آمونیراک  هیردرازین حاصل از تجزیه گازی مخلوط محصوالت  ثابت گاز

 گردد.( محاسبه می14استفاده از رابطه )

(14) 
mix

mix

8314.51(4 2 3)R J
R  [ ]

M 96 gr.K

xy y 
   

 تک پيشرانهدر تراستر  دمای آدیاباتيک

واکرنش تجزیرره  آدیاباتیرک برودن )عرردم تولیرد و اترالف حررارت(      برا فررض   

-( بیران مری  15، معادله تعادل انرژی به صورت رابطره ) آمونیاکهیدرازین و 

 شود.

(15) 2 4 3 2

2 2 4

N H (l) NH (g) N (g)

H (g) N H (g)

3 4 (1 ) (1 2 )

6 3(1 )

y h y x h y x h

xy h y h

   

  
 

 د.نگرد( بیان می20( الی )16) به صورت روابط های مولیآنتالپی

(16) 
2 4N H (l) 50.62 (kJ/mol)h   

(17) 
3

2

NH (g) 11 33.43 57.52 (kJ/mol)h      

(18) 
2

2

N (g) 2.35 27.72 8.56 (kJ/mol)h      

(19) 
2

2

H (g) 1.75 26.96 8.05 (kJ/mol)h      

(20) 
2 4

2

N H (g) 19.85 169.64 4.67 (kJ/mol)h       

 گردد.( تعریف می21، نسبت دما به صورت رابطه )(20( الی )16در روابط )

(21) (K)
& 0.3 2

1000

adiabaticT
     

و حرل معادلره    انررژی تعرادل   ( در معادلره 20)( الری  16اری روابط )با جایگذ

سرب  برر ح محفظه واکنش تغییرات دمای آدیاباتیک ، حاصل شدهدرجه دوم 

 گردد.محاسبه می 3نرخ تجزیه هیدرازین و آمونیاک مطابق شکل 

 
 بر حسب نرخ تجزیه هيدرازین و آمونياک. : تغييرات دمای آدیاباتيک3شکل 
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 تک پيشرانهدر تراستر  ظرفيت گرمایی ویژه

 گردد.( تعریف می22ظرفیت گرمایی ویژه به صورت رابطه )

(22) J
 [ ]

mol.K
p

dh
c

d
  

( 23برا اسرتفاده از روابرط )    حاصل از تجزیره  ظرفیت گرمایی ویژه محصوالت

 گردند.( بیان می26الی )

(23) 
3NH (g) 22 33.43 (J/mol.K)pc    

(24) 
2N (g) 4.7 27.72  (J/mol.K)pc    

(25) 
2H (g) 3.5 26.96  (J/mol.K)pc    

(26) 
2 4N H (g) 39.7 169.64  (J/mol.K)pc     

تروان تغییررات   حال با استفاده از توزیع دمای آدیاباتیک به دست آمرده، مری  

برر حسرب نررخ تجزیره      4را مطرابق شرکل   محصوالت ظرفیت گرمایی ویژه 

 هیدرازین و آمونیاک محاسبه نمود.

 
 حسب نرخ تجزیه هيدرازین و آمونياک. بر ظرفيت گرمایی ویژهتغييرات : 4شکل 

 

و نسبت ظرفیت گرمایی ویژه )گاما( به ظرفیت گرمایی ویژه در حجم ثابت 

 د.نگردمحاسبه می( 28( و )27ترتیب با استفاده از روابط )

(27) 
mix

J
R  [ ]

mol.K
v pc c   

(28) p

v

c

c
   

 نررخ بر حسرب  محصوالت  ویژه )گاما(ر تغییرات نسبت ظرفیت گرمایی نمودا

 نشان داده شده است. 5تجزیه هیدرازین و آمونیاک در شکل 

 
 ر حسب نرخ تجزیه هيدرازین و آمونياک.ب ات گاما: تغيير5شکل 

 بحث بر روی نتایج

تخمین دمای آدیاباتیک محفظه واکنش به  رابطه تجربی کستن به منظور

 گردد.( بیان می29صورت رابطه )

(29) 
Kesten ch( ) 566.66(1 ) 0.616( ) 852.77T K x P     

نمودار تغییرات دمرای آدیاباتیرک محفظره واکرنش برا فررض تجزیره کامرل         

نشان داد شده است. همچنرین نمرودار تجربری دمرای      6هیدرازین در شکل 

 کستن نیز جهت مقایسه در این شکل نشان داده شده است.

 
بر حسب نرخ تجزیه محفظه واکنش دمای آدیاباتيک و دمای کستن تغييرات : 6شکل 

 آمونياک.

 

بر حسرب نررخ تجزیره آمونیراک و برا      منحنی تغییرات ظرفیت گرمایی ویژه 

 نشان داده شده است. 7 در شکلفرض تجزیه کامل هیدرازین 
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 بر حسب نرخ تجزیه آمونياک.محصوالت : تغييرات ظرفيت گرمایی ویژه 7 شکل

 

)گاما( برر حسرب نررخ    همچنین نمودار تغییرات نسبت ظرفیت گرمایی ویژه 

ارائره گردیرده    8تجزیه آمونیاک و با فرض تجزیه کامل هیردرازین در شرکل   

 است.

 
 بر حسب نرخ تجزیه آمونياک.محصوالت  ی: تغييرات گاما8شکل 

 

مسرتقل در  آمونیاک به صرورت یرک متغیرر    تئوری ، نرخ تجزیه تا این بخش

امرا  ؛ هیدرازینی در نظر گرفته شده اسرت  تک پیشرانهمحاسبات تراسترهای 

و  آمونیراک در بسرتر کاتالیسرت    ربی، این پارامتر به زمان مانددر مباحث تج

باشرد. چنانچره   وابسته میواکنش شرایط عملکردی به خصوص فشار محفظه 

جهت تجزیه کامرل آمونیراک بره صرورت نامحردود فررض گرردد،         زمان ماند

رازین بره همرراه آمونیراک براقی مانرده      محصوالت گازی ناشی از تجزیه هیرد 

در ایرن شررایط   متناسب با فشار محفظه واکنش بره تعرادل خواهنرد رسرید.     

 (30در شیمی، محصوالت تجزیه از رابطره )  1مطابق با قانون اثر جرمتعادلی، 

 کنند.تبعیت می

                                                 
1 Law of mass action 

(30) 3

2 2

1 2 3 2
( )

NH

p

N H

p
K T

p p
  

شرود کره در   محاسبه می (31)با استفاده از رابطه  (30)ثابت تعادل در رابطه 

 باشد.آن دما بر حسب کلوین می

(31) 
6289

6 ( )( ) 1.089 10 T K

pK T e    

فشار محفظه واکنش بر حسب فشارهای جزئی محصوالت تجزیه بره صرورت   

 گردد.بیان می (32)رابطه 

(32) 
3 2 2NH N Hp p p p    

-بازنویسی می (33)به صورت رابطه مولی  یچگالواکنش را بر حسب  معادله

 شود.

(33) 
3 2 22 4 NH 3 N 2 H 2N H NH N Hn n n n    

 گردد.حاصل می (34)با به کارگیری قانون بقای اجزا، رابطه 

(34) 3 2

3 2

NH H

NH N

for H 4 3 2

for N 2 2

n n n

n n n

  

  
 

pبا استفاده از رابطه  nRT  بر حسرب فشرارهای جزئری بره      (35)رابطه

 آید.دست می

(35) 3 2

3 2

NH H

NH N

3 2
2

2

p p

p p





 

مجهرول شرامل    4معادلره و   4یرک دسرتگاه    (35)و  (32)الری   (30)روابط 

دهند. ایرن دسرتگاه معرادالت برا تعریرف      شکیل میفشارهای جزئی و دما را 

 گردد.حل می (36)نسبت فشار آمونیاک به صورت رابطه 

(36) 3NHp
z

p
  

نشران   (37)پس از انجام برخی محاسبات ساده، معادالت بره صرورت رابطره    

 شوند.داده می

(37) 

   

2

2

2 2

N

H

1 2 3 2

N H

1
1

3 2

2 5
1

3 4

( )p

p z

p

p z

p

z p
K T

p p p p

 
  

 

 
  

 



 

( بره  xرابطه نسبت فشار جزئی آمونیاک برر حسرب نررخ تجزیره آمونیراک )     

 شود.بیان می (38)صورت رابطه 

(38) 
 

   

 
4

1
4 13

4 1 5 4
1 1 2 2

3 3

x
x

z
x

x x x




 


   

 

، نرخ تجزیه آمونیاک بر حسب نسربت فشرار جزئری    (38)با استفاده از رابطه 

 شود.حاصل می (39)آمونیاک به صورت رابطه 

(39) 1 5 4

1

z
x

z
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با مقداردهی چند فشار معلوم و استفاده از یرک حردس اولیره بررای دمرا در      

( و پرس از  zدستگاه معادالت اشاره شده، مقدار نسبت فشار جزئی آمونیاک )

شرود. حرال برا انجرام چنرد      ( محاسربه مری  xمقدار نرخ تجزیه آمونیاک )آن 

-محاسبه تکراری از این فرآیند، دمای به دست آمرده از ایرن محاسربات مری    

بایست با دمای حاصل شده از رابطه تعادل انررژی یکسران گرردد. در عمرل،     

انتخاب دمای آدیاباتیک به دست آمده از رابطه تعادل انرژی به عنوان حردس  

 اولیه برای هر تکرار، همگرایری سرریع محاسربات را تضرمین خواهرد نمرود.      

-برخی از نتایج این محاسبات را به عنوان تابعی از فشرار بیران مری    2جدول 

 کند.
 تغييرات دمای آدیاباتيک بر حسب فشار محفظه واکنش: 2جدول 

 فشار )بار(
نسبت فشار 

 جزئی آمونياک

نرخ تجزیه 

 آمونياک
 دما )کلوین(

2 00098/0 9978/0 8/864 

5 0024/0 9946/0 3/867 

10 0046/0 9897/0 3/871 

20 0086/0 9808/0 4/878 

50 0185/0 9591/0 5/895 

100 0306/0 9332/0 3/916 

200 0479/0 8971/0 945 

 

 9نمودار تغییرات دمای آدیاباتیک بر حسب فشار محفظه واکرنش در شرکل   

 نشان داده شده است

 
 بر حسب فشار محفظه کياباتیآددمای  تغييرات :9شکل 

 

نمودار تغییرات نرخ تجزیه آمونیاک بر حسب فشار محفظه واکنش در شرکل  

 نشان داده شده است. 10

 
 نرخ تجزیه آمونياک بر حسب فشار محفظه : تغييرات10شکل 

 

در تراسترهای تک گردد، چنانچه مشاهده می 10 و 9 که در شکل طور همان

شرایط تعادلی برقرار گردد، در تمرامی حراالت آمونیراک    پیشرانه هیدرازینی 

گرردد. از آنجرایی کره ایرن شررایط بررای       به طرور کامرل تجزیره مری     تقریباً

باشد، تنهرا پرارامتر   هیدرازینی مطلوب و مساعد نمی تک پیشرانهتراسترهای 

-مری د( در محفظره واکرنش   )مانر جزیه آمونیاک زمان استقرار کنترل میزان 

هیدرازینی بره   تک پیشرانهتراسترهای محفظه واکنش باشد؛ بنابراین هندسه 

ترین متغیرهای طراحری بره منظرور تشرخیص عملکررد و      عنوان یکی از مهم

 شود.کارایی تراستر در نظر گرفته می

 

 گيری نتيجه

 مرایع  شریمیایی  تراسرترهای  از ایشاخه ،هیدرازینی تک پیشرانهتراسترهای 

با توجه به سطح نیروی تراست، ضرربه ویرژه و همچنرین رژیرم      که باشند می

ر عملیات انتقرال بره   دبیشترین کاربری را  غالباًعملکردی منحصر به فردشان 

وضرعیت و   و یرا کنتررل   آهنرگ  نیزمجمله انتقال به مدار  مدارهای باالتر از

با استفاده از کد توسرعه  باشند. دارا می ها و ماهواره هافضاپیما موقعیت مداری

تروان  مری داده شده مبتنی بر روابط ترمودینامیکی در ایرن مقالره پژوهشری    

، در تراسترهای تک پیشررانه  نتیجه گرفت که با فرض تجزیه کامل هیدرازین

 حردود  از برر حسرب نررخ تجزیره آمونیراک      آدیاباتیک محفظه واکنشدمای 

 درصرد  صدکلوین ) 870حدود تا  )صفر درصد تجزیه آمونیاک(کلوین  1650

کراهش دمرای آدیاباتیرک محفظره واکرنش       .یابدیه آمونیاک( کاهش میتجز

ظرفیت گرمایی ویژه و همچنین نسبت ظرفیت گرمرایی ویرژه    موجب کاهش

همچنین نشران داده شرده   . گرددا( محصوالت گازی حاصل از تجزیه می)گام

است، با فرض برقراری شرایط تعادلی در تراسترهای تک پیشرانه هیدرازینی، 

و افزایش فشار محفظه واکرنش   گرددتجزیه می به طور کامل تقریباً آمونیاک

آن افرزایش تردریجی   نرخ تجزیه آمونیاک و به تبع  موجب کاهش نامحسوس

 گردد.می دمای آدیاباتیک محصوالت

 

 ت عالئمفهرس
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گرمررررررررای ویررررررررژه در فشرررررررررار ثابررررررررت،   
J

mol.K
                                                     

pc 

ثابررررررررت، حجررررررررمگرمررررررررای ویررررررررژه در  
J

mol.K
                                                       

vc 

،آنترررررررررررررررررررررررررررررررررالپی
kJ

mol
                                                                                   

h 
ثابرررررررررت تعرررررررررادل واکرررررررررنش در فشرررررررررار ثابرررررررررت                                                         

pK 

                                                                                        gr ،جرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم

m 

 ،جررررررررررررررررررررررررررررم مولکرررررررررررررررررررررررررررولی 
gr

mol
                                                                         

M 
                                                                                     mol ،مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررول

n 
                                                                                        bar ،فشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررار 

p 

 ،ثابرررررررررررررررررت جهرررررررررررررررررانی گررررررررررررررررراز
J

mol.K
                                                                 

R 

 ،ثابرررررررررررررررررررررررررررررت گررررررررررررررررررررررررررررراز 
J

gr.K
                                                                                  

R 

                                                                           K ،دمررررررررررررررررررررررررررررای آدیاباتیررررررررررررررررررررررررررررک
T 

                              )%(                                       نرررررررررررررررررررخ تجزیرررررررررررررررررره آمونیرررررررررررررررررراک 
x 

                             )%(                                       نرررررررررررررررررررخ تجزیرررررررررررررررررره هیرررررررررررررررررردرازین
y 

                                                                 آمونیررررررررررررراکجزئررررررررررررری نسررررررررررررربت فشرررررررررررررار 

z 
 فهرست عالئم یونانی

                                                 (      گامرررررررررانسررررررررربت ظرفیرررررررررت گرمرررررررررایی ویرررررررررژه ) 

 

 ،چگررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالی
3

Kg

m
                                                                                   

 

 هازیرنویس

                                                                                      محفظررررررررررررررررررررررررررررررره واکرررررررررررررررررررررررررررررررنش  

ch 
                                                                                                     گررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراز 

g 
                                                                                                    مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررایع 

l 
                                                                                           مخلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروط 

mix 
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