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تحلیل انتقال حرارت ناپایای متحرک دوبعدی در لوله سالح با
استفاده از روش تربیع دیفرانسیلی
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چکیده
.در این پژوهش پدیده انتقال حرارت درون لوله سالح بهصورت دوبعدی و گذرا با استفاده از روش تربیع دیفرانسیلی موردبررسی قرار گفت
 بخشی در معرض سیال با دما و فشار باال ناشی از احتراق. حجم داخل لوله به دو ناحیه مجزا تقسیم شد،برای اعمال شرایط کلی در دامنه حل
 مرز جداکننده دو ناحیه (گلوله) به جلو، با گذشت زمان.خرج پرتاب بوده و بخشی نیز در معرض سیال در شرایط محیط در نظر گرفته شد
. حجم اشغالشده توسط سیال ناحیه پشتی افزایش و حجم اشغالشده توسط سیال ناحیه جلویی کاهش مییابد، بنابراین.حرکت میکند
 گرههای واقعشده در قسمت.شرط مرزی گرههای واقع در جداره داخلی در هر گام زمانی با توجه به موقعیت محوری گلوله تعیین میگردند
پشتی گلوله دارای شرط مرزی سیال با دما و فشار باال بوده و گرههای واقعشده در قسمت جلویی نیز دارای شرط مرزی سیال در محیط
 از معادله کلی انتقال حرارت ناپایا در مختصات استوانهای برای شبیهسازی استفاده گردید و توزیع دمای، با توجه به شرایط عنوانشده.هستند
 با مقایسه. در پایان از یک پژوهش تجربی برای بررسی صحت روش ارائهشده استفاده گردید.لوله سالح تحت شلیکهای متناوب استخراج شد
 از نتایج این پژوهش میتوان برای تحلیل تنش لوله سالح و تخمین میزان خوردگی و عمر. دقت باالی روش ارائهشده قابلمالحظه بود،نتایج
.آن استفاده کرد
 متقارن محوری، انتقال حرارت ناپایا، تربیع دیفرانسیلی:واژههای کلیدی
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Abstract
In this study a heat transfer phenomena in a gun tube using Differential Quadrature Method was examined. The
phenomena was dealt in a two dimensional transient manner. In order to apply a general condition to the problem,
the internal volume of the cylinder was divided into two distinct zones. One zone was exposed to a fluid with high
temperature and high pressure conditions due to the burning of the propellant. The other zone was exposed to a
fluid in environmental condition. As the time passes, the bullet moves toward the front zone. Therefore the volume
of the rear zone increases, while the volume of the front zone decreases. The boundary conditions of the internal
boundary nodes are determined due to the axial position of the bullet. The boundary condition of the nodes located
in the rear zone are set to the high temperature and high pressure fluid, while the boundary condition of the front
nodes is set to standstill fluid conditions. According to the mentioned conditions, general transient heat conduction
equation in cylindrical coordinate was utilized and temperature distribution of the gun tube was extracted for
numerous rounds. Finally an experimental study was examined to validate the proposed method. A comparison
between the simulation results and experimental results shows a high consistency between them. The results of this
study can be used for stress analysis of gun tube and estimation of its erosion and lifetime.
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فهرست عالئم و اختصارات

بهطورکلی فرآیند شلیک گلوله در سالحها به بازههای

مساحتm 2 ،

مختلف تقسیم میشود .پس از یک انفجار اولیه در ابتدای
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دما و فشار ،گلوله شروع به حرکت در درون لوله مینماید .به
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گفته میشود .در ادامه با حرکت گلوله به سمت جلو ،گلوله

نیز خوردگی [ ]9را مورد بررسی قرار دادهاند .از این میان
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پدیده انتقال حرارت در لوله سالح توجه ویژهای را به خود

ضریب پخش حرارتی
چگالیkg / m3 ،

جلب نموده است .پدیده انتقال حرارت در اینگونه مسائل با
توجه به ماهیت گذرای فرآیند ،متغیر بودن شرایط مرزی و

زیرنویس

نیز سرعت باالی آن ،پدیدهای پیچیده محسوب میشود.

گازهای حاصل از احتراق

پژوهشهای انجامشده در مورد این پدیده به شیوههای

باالنویس

تجربی [ ،]1تحلیلی [ ]5و عددی[ ]6صورت گرفته است.
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شرایط در گام زمانی قبلی
شرایط در گام زمانی حاضر
شرایط در گام زمانی بعد

 -1مقدمه
امروزه با توجه به توسعه روزافزون دانش مهندسی مکانیک،
از آن برای حل مسائل در زمینههای مختلف استفاده
میگردد .طراحی و تحلیل ادوات نظامی را میتوان بهعنوان
یکی از زمینههای کاربردی این دانش نام برد .در تجهیزات
نظامی همچون تفنگها و توپها یک ماده انفجاری در
انتهای لوله سالح منفجر شده و باعث حرکت پرتابه در درون
لوله میشود.

8

به دهانه لوله نزدیک شده و از لوله خارج میشود؛ با خروج
گل وله از درون لوله ،گازهای حاصل از احتراق نیز از لوله
خارج شده و در هوای آزاد پخش میشوند .به بازه زمانی که
گلوله در نزدیکی دهانه لوله قرار دارد نیز بالستیک میانی

2

گفته می شود .با گذشت زمان گلوله از لوله دور شده و در
محیط آزاد حرکت میکند؛ این بازه نیز با عنوان بالستیک
بیرونی 9شناخته میشود .محققین در کارهای جداگانه به
بررسی هریک از این بازهها پرداختهاند .در این میان
پژوهشهای متعددی موضوعات مختلفی همچون انتقال
حرارت در بدنه سالح [ ،]8تنش و کرنش [ ]2لوله سالح و

از نخستین کارهای صورت گرفته درزمینه انتقال حرارت
در لوله سالح میتوان به پژوهش مولر و همکاران [ ]1اشاره
نمود .آنها در این پژوهش به بررسی تجربی دمای لوله
سالح  7/62mmپرداختند .در این تحقیق شش ترموکوپل در
نقاط مختلف در داخل لوله سالح و نیز دو ترموکوپل در
قسمت خارجی لوله سالح قرار داده شد .سپس به شلیک
 825گلوله بهصورت متوالی مبادرت شده و دماهای
اندازهگیری شده در نقاط ترموکوپل جمعآوری شده است.
این پژوهش بهعنوان یکی از مراجع معتبر برای صحتسنجی

1- Internal Ballistics
2- Intermediate Ballistics
3- External Ballistics

عملکرد توربین باد محور افقی مقیاس بزرگ در الیه مرزی اتمسفری و آشفتگی باد

روشهای تحلیلی در مقاالت مختلف مورداستفاده قرار
گرفته است.
برخی دیگر از محققین [ ]8نیز پدیده را بهصورت
تحلیلی مورد ارزیابی قرار دادهاند .کوپر میدان دمایی یک
استوانه توخالی تحت شار هارمونیک را موردبررسی قرار داد.
لو و همکاران [ ]7به بررسی تحلیلی انتقال حرارت در یک
لوله کامپوزیتی پرداختند .آنها برای این منظور به حل
معادله انتقال حرارت در مختصات استوانهای با فرض تقارن
محوری پرداختند .روش ارائهشده توسط آنها به پاسخ
گذرای میدان دمایی یک سیلندر کامپوزیتی منتج شد.
پژوهشهای دیگری نیز بهصورت تحلیلی به بررسی این
پدیده پرداختهاند[.]81-8 ،5
با توسعه روزافزون رایانهها استفاده از روشهای عددی
برای حل مسائل نیز با اقبال زیادی روبهرو شد .بسیاری از
محققین با استفاده از روشهای عددی به حل مسئله انتقال
حرارت در بدنه سالح مبادرت کردند .سوت و کارتر [ ]88با
استفاده از روش المان محدود به شبیهسازی میدان دمایی
در سالح  M 256کالیبر  821mmپرداختند .آنها با استفاده
از روش المان محدود به حل دوبعدی مسئله انتقال حرارت
پرداختند .برای بررسی صحت روش ارائهشده ،ابتدا مسئله
معیار با جنس استیل را شبیهسازی نمودند ،سپس روش
ارائهشده را برای بدنه متشکل از چند جنس متفاوت
گسترش دادند .آنها در پژوهش خود از نرمافزار انسیس
برای شبیهسازی استفاده نمودند .چن و همکاران []82
روشی معکوس ارائه نمودند .آنها موفق شدند بهصورت
یکبعدی مقادیر شار ورودی متغیر با زمان که به دیواره لوله
وارد میشود و نیز دمای سطح داخلی لوله را محاسبه کنند.
نلسون و وارد [ ]89با استفاده از کد دوفازی  NOVAبه
بررسی انتقال حرارت در لوله سالح  855 mmپرداختند.
آکسای و یوکسلن [ ]81پدیده انتقال حرارت درون لوله
سالح را بهصورت گذرا و با استفاده از روش تفاضل محدود
مورد بررسی قرار دادند و توزیع دما در جداره سالح را
بهدست آوردند .آنها همچنین به بررسی دمای جداره سالح
در چند شلیک متوالی پرداختند .در پژوهش صورت گرفته
توسط آنها خواص ترمودینامیکی بدنه سالح بهصورت تابعی
از دما در نظر گرفته شد .میشرا و همکاران [ ]85به بررسی
یکبعدی انتقال حرارت در یک سالح نمونه با خنکسازی
درونی در جداره لوله پرداختند .آنها در ابتدا روش
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پیشنهادی خود را برای حالت بدون خنکسازی درونی
بررسی کرده و با مقایسه با نتایج تجربی از صحت روش
اطمینان حاصل نمودند؛ در ادامه با استفاده از روش
پیشنهادی انتقال حرارت در سالح با خنکسازی میانی را
مورد ارزیابی قرار دادند.
همانطور که در باال مشاهده شد ،تحلیل انتقال حرارت
لوله سالح همواره یکی از مسائل مهم و اساسی در زمینه
طراحی سالح بهمنظور تحلیل تنش دقیقتر لوله سالح و
همچنین استخراج میزان خوردگی و عمر لوله سالح بوده و
هست .در این میان این تحلیلها غالباً بهصورت یکبعدی
گذرا بررسی شده است و حالت دوبعدی آن فقط با استفاده
از تحلیل المان محدود انجام شده است .با توجه به دقت
بهمراتب باالتر روش تربیع دیفرانسیلی 8نسبت به روش المان
محدود ،در این پژوهش با استفاده از روش تربیع دیفرانسیلی
به بررسی پدیده انتقال حرارت در لوله سالح پرداخته شده
است .برای این منظور معادله انتقال حرارت در مختصات
استوانهای مورداستفاده قرار گرفت .مسئله بهصورت متقارن
محوری دوبعدی در نظر گرفته شد .با توجه به اینکه
ویژگیهای ترموفیزیکی بدنه سالح وابسته به دما هستند،
این ویژگیها بهصورت متغیر در نظر گرفته شد .برای اعمال
شرایط مرزی در داخل لوله سالح نیز مقادیر دما و ضریب
انتقال حرارت جابهجایی برای گازهای حاصل از احتراق
بهعنوان ورودی برای حل مسئله مورد استفاده قرار گرفت.

 -2معادالت حاکم
معادله کلی انتقال حرارت رسانشی ناپایا در مختصات
استوانهای را میتوان به شکل معادله ( )8نوشت[:]86
T 1  
T 

 k T  r

t r r 
r 

()8

C

1   T   
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k
   k T  
2
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r     z 



سمت چپ معادله ( )8بیانگر گذرا بودن پدیده است .در
سمت راست تساوی نیز سه عبارت جداگانه وجود دارد .این
عبارات به ترتیب نشاندهنده انتقال حرارت در راستاهای
شعاعی ،زاویهای و محوری هستند.

1 Differential Quadrature Method
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با توجه به اینکه ضریب انتقال حرارت رسانشی وابسته
به دما است ،میتوان جمله شعاعی در معادله ( )8را
بهصورت رابطه ( )2بازنویسی کرد:

باالنویسهای در رابطه ( )5نشاندهنده مقادیر در گام
نیز
زمانی قبل بوده و همگی معلوم هستند .باالنویس
بیانگر مقادیر در گام زمانی فعلی بوده و مجهول هستند.

1 
T 
 k T  r

r r 
r 

برای حل معادالت به روش تربیع دیفرانسیلی میتوان از
سه رویکرد متفاوت برای شبکهبندی مسئله استفاده نمود:
شبکهبندی یکنواخت ،شبکهبندی به روش چبیشف گاوس
لوباتو 8و شبکهبندی بر اساس نقاط انتخابشده بهعنوان
ریشههای معادله چبیشف .]87[ 2در این پژوهش از روش
چبیشف گاوس لوباتو برای شبکهبندی مسئله موردبررسی
استفاده گردید .در این روش مختصات نقاط گرهای در
راستای شعاعی از رابطه ( )6بهدست میآیند:
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با در نظر گرفتن فرض متقارن محوری در حل این مسئله،
جمله انتقال حرارت زاویهای برابر با صفر میشود:
1   T 
k
0
r 2    

()9

جمله انتقال حرارت محوری را نیز میتوان بهصورت
رابطه ( )1بازنویسی کرد:
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نخستین گام در حل عددی معادالت حاکم،
گسستهسازی این معادالت است .برای این منظور ترم زمانی

()6

Rout  Rin 
 i 1  
1  cos  

2
 N 1  


برای تعیین مختصات گره در راستای محوری نیز از رابطه
( )7استفاده شده است:
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L
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متناظر در گامهای زمانی قبلی استفاده میشود .با استفاده
از رویکرد صریح میتوان معادله ( )8را با جایگذاری روابط
( )2تا ( )1بهصورت رابطه ( )5نوشت:
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در روش صریح ،برخالف روش ضمنی ،پایداری حل
وابستگی زیادی به گام زمانی انتخابشده دارد .بهطوریکه
انتخاب گام زمانی بزرگ منجر به واگرایی پاسخ میشود.
برای این منظور عدد بیبعد فوریه بهصورت زیر تعریف
میشود [:]88

معادله ( )8از رویکرد صریح استفاده گردید .در این رویکرد
برای محاسبه مجهوالت در هر گام زمانی از مقادیر معلوم

ri  Rin 

t

()8
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که در رابطه ( )8پارامتر بیانگر پخش حرارتی در بدنه
سالح است .برای همگرایی حل در حالت دوبعدی میبایست
شرایط معادله ( )3برقرار باشند [:]88
()3

for 2 D
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برای ارضای این شرط باید کمترین مقدار گام زمانی که
در دو راستای شعاعی و محوری مطابق معادالت ()81
بهدست میآیند ،انتخاب شود:

 k T n 
1- Chebyshev-GaussLobatto grid
2- Roots of Chebyshev polynomial
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()2-89
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4

در گام بعدی میبایست مشتقات مکانی موجود در رابطه
( )5را گسستهسازی نمود .همانطور که پیشتر عنوان
گردید در این پژوهش از روش تربیع دیفرانسیلی برای
گسستهسازی ترمهای مکانی استفاده گردید .فرم
گسستهشده معادله ( )5با استفاده از این روش بهصورت
رابطه ( )88نوشته میشود [:]87

()8-81

()2-81

پارامترها ی
میشوند:
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با توجه به اینکه حل معادله انتقال حرارت در مختصات
استوانه ای در راستای شعاعی تابع بسل و در راستای طولی
تابع هارمونیک است ،لذا بر مبنای ماهیت چندجملهای بودن
توابع بسل ،برای گسسته سازی جملههای مکانی در راستای
شعاعی ،از تربیع دیفرانسیلی بر مبنای چندجملهای و برای
گسسته سازی جمالت در راستای محوری نیز از
گسستهسازی مثلثاتی استفاده شد [ .]87در نتیجه
پارامترهای

) (

،

) (

و

)

(̅

که در رابطههای ( )82تا

( )81آمده است بهصورت زیر تعریف

Ci,1i  

و

) (

Nr

()85

()86

   k 
sin  i

 2 
k 1, k  i

k

M    ri  
1

i

k 1, k  i



q i  

 -9شرایط مرزی
با حرکت گلوله به سمت جلو و در راستای محور لوله سالح
گازهای حاصل از احتراق در پشت گلوله نیز منبسط شده و
با سطح بیشتری از بدنه سالح در تماس خواهند بود .از
طرفی هوای آزاد در جلوی گلوله نیز متراکم شده و
درعینحال سطح کمتری با این گاز در تماس است .برای
اعمال شرایط مرزی به سطح داخلی لوله سالح ،با توجه به
حل دوبعدی مسئله ،این شرط اعمال شده است .بهطوریکه
در هر لحظه از شبیهسازی ،مختصات محوری گلوله محاسبه
گردیده است .سپس شرایط مرزی هرکدام از گرههای مرز
داخلی با توجه به نوع سیالی که با آن در تماس هستند
تعیین شده است؛ برای گرههایی که در جلوی گلوله واقع
شدهاند شرایط هوای آزاد اعمال شده است .شکل  9پروفیل

میشوند:

M 1  ri 
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()8-82
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()2-82
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1

1
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j

j

C

نیز بهصورت زیر تعریف

 r  r 

n
i, j

1
k T  T n
i, j
ri

i, j

C  T

n
i ,l

T



 C T  T



1
i, j

j 1, i  j

Nz

Ti ,nj1  Ti ,nj

Ci,2i   

Nr

1
i, j

Ci,1i  

j 1,i  j

دمایی را در طی هر شلیک نمایش میدهد .با توجه به این
شکل میتوان دریافت که در پایان هر شلیک ،دمای گازهای
حاصل از احتراق به دمایی برابر با دمای محیط میرسند .از
طرفی برای گرههایی که در پشت گلوله هستند نیز شرایط
گازهای حاصل از احتراق اعمال شده است .انتقال حرارت با
مرز خارجی بهصورت مجموع تشعشع و جابهجایی با هوای
ساکن محیط در نظر گرفته شده است .برای گرههای روی
مرز داخلی لوله نیز تنها انتقال حرارت جابهجایی اعمال

دوفصلنامه علمی مکانیک سیاالت و آیرودینامیک ،جلد  ،8شماره  ،2پاییز و زمستان 8938

96

گردید و از انتقال حرارت تشعشعی برای این مرز صرفنظر
گردید[ .]1شرط مرزی مربوط به این دو سطح با استفاده از
معادله تعادل حرارتی بهصورت معادالت ( )87نوشته
میشود:
T
 hi T  r   Ti 
r
T
at r  ro : k
 h T  r   T 
r

()8-87

at r  ri : k

()2-87





if z  zb  t 
if z  zb  t 

()9-87

پارامتر

 T  r   T4
4


Ti  Tg ; hi  hg


 Ti  T ; hi  h

در معادالت ( )87بیانگر موقعیت محوری

گلوله است .این موقعیت برحسب زمان در شکل  1نمایش
داده شده است.

دما در دو گره داخلی و خارجی مجهول بوده و ازاینرو
معادالت ( )88و ( )83تشکیل یک دستگاه دو معادله و دو
مجهول میدهند .برای بهدست آوردن دمای این دو گره
میبایست این دستگاه حل شود .با توجه به وجود انتقال
حرارت تشعشعی در مرز بیرونی بدنه ،ترم غیرخطی در
معادله ( )83دیده میشود .به همین خاطر ،برای حل این
دستگاه از روش نیوتن-رافسون استفاده شده است.

 -4حل به روش نیوتن -رافسون
همانطور که در بخش قبل توضیح داده شد ،برای محاسبه
دما در گرههای مرزی باید دستگاه دو معادله و دو مجهولی
غیرخطی حال شود .بهطورکلی برای حل دستگاه معادالت
غیرخطی روشهای متفاوتی همچون روش نصف کردن
فاصلهها ،روش سکانت و روش نیوتن-رافسون استفاده می-
شود .در این پژوهش از روش نیوتن-رافسون برای حل
دستگاه معادالت غیرخطی بهره گرفتهشده که در ادامه
توضیح مختصری در مورد این روش ارائه میشود :دستگاه
معادالت شامل

معادله و

مجهول به شکل زیر مفروض

است:
()21

Fp T1 , T2 , T3 ,, TN   0

p  1, 2,, N

در رابطه ( )21پارامتر  Tنمایانگر برداری از مقادیر Tp

شکل ( :)1موقعیت محوری گلوله برحسب زمان در طی
بالستیک درونی[]83

()28

که دو معادله فوق بهصورت زیر گسسته میشود:
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n
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n
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بوده و  Fنیز نشاندهنده بردار کلی توابع  Fpاست .در
همسایگی نقطه  ، Tمیتوان هریک از توابع  Fpرا با استفاده
از سری تیلور بهصورت زیر بسط داد:
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q 1 Tq

ماتریس مشتقات جزئی ظاهرشده در رابطه ( )28را ماتریس
ژاکوبین نامیده و بهصورت رابطه ( )22تعریف میشود:
Fp

()22

Tq

J pq 

از طرفی میتوان رابطه ( )28را با استفاده از فرم ماتریسی
به شکل زیر بازنویسی نمود:

4

NR , j

 Tq  O  T 2 

Fp

N

()29



2
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با صرفنظر کردن از ترم   T 2و ترمهای مرتبه باالتر و با

خارجی لوله مشخص باشد .این پارامترها نیز بهعنوان ورودی
از پژوهش صورت گرفته توسط هیل و کانر مورد استفاده

معادالت خطی برای پارامتر اصالحی   Tبهدست آورد .این

قرار گرفت [ .]21شکل  9نمایشی از این پارامترها ارائه

پارامتر موجب میشود تمام توابع  Fpبهصورت همزمان به

میباشد:

قرار دادن  ، F T   T   0میتوان به یک دستگاه

صفر میل کنند:
()21

J. T  F

اکنون میتوان معادله ماتریسی ( )21را با استفاده از
روشهای حل دستگاه همچون روش تجزیه به ماتریس باال
مثلثی و پایین مثلثی حل نمود .با محاسبه مقادیر  ،  Tاین
مقادیر به بردار پاسخ اضافه میشوند:
()25

T n 1  T n

0

, s  0,1,

T  sT   T

s 1

و این فرآیند تا دستیابی به یک پاسخ همگرا ادامه مییابد.

 -5متغیرهای ورودی مسئله
برای محاسبه دما در جداره لوله میبایست ویژگیهای
فیزیکی جداره لوله مشخص باشند .برای این منظور از
ویژگیهای ارائهشده برای فوالد توسط هیل و کانر استفاده
گردید[ .]21این ویژگیها در شکل  2به نمایش درآمده
است:

شکل ( :)9دما و ضریب انتقال حرارت جابهجایی گازهای
حاصل از احتراق در یک شلیک []21

 -6نتایج
در گام بعدی به شبیهسازی عددی مسئله با استفاده از
روابط بهدستآمده مبادرت گردید .برای این منظور ابتدا
استقالل حل از شبکه مورد ارزیابی قرار گرفت .برای بررسی
دقیقتر بحث استقالل حل از شبکه ،مقادیر دما به ازای
شبکهبندیهای متفاوت تنها در راستای شعاعی در بدنه لوله
سالح مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج مربوط به این
شبیهسازیها در شکل  4به نمایش در آمده است.

شکل ( :)2ویژگیهای ترمودینامیکی لوله سالح[]21
از طرفی برای حل معادالت و محاسبه دما در گرههای
داخلی و مرزی میبایست دمای گازهای حاصل از احتراق و
نیز ضریب انتقال حرارت جابهجایی در دو دیواره داخلی و

شکل ( :)4بررسی استقالل حل از شبکه
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همانطور که در شکل  4دیده میشود پاسخ به ازای 611
سلول در دامنه ،با دقت مناسبی همگرا شده است.
در ادامه برای بررسی صحت شبیهسازی صورت گرفته ،با
استفاده از کد نوشتهشده به شبیهسازی یک مسئله معیار
[ ]1مبادرت گردید؛ و نتایج بهدستآمده با دادههای تجربی
پژوهش معیار مقایسه شد .نتایج این مقایسه در ادامه آورده
شده است.

همانطور که از این شکل دریافت میشود ،در تمام لحظات
شلیک با حرکت به سمت انتهای باز لوله دما کاهش یافته
است:

در استراتژی اول ،بیست شلیک متوالی موردبررسی قرار
گرفت .در این استراتژی دمای گرهای بر روی جداره داخلی
در نقطهای در نزدیکی ابتدای لوله و محل انفجار باروت
موردبررسی قرار گرفت .دمای این گره در طی این بیست
شلیک ثبت گردید .همانطور که از شکل  5پیداست دما
تقریباً یک روند تناوبی را در طی شلیکهای متوالی دنبال
میکند .در هر شلیک و در طی بالستیک درونی ،دمای گره
افزایش یافته است .در ادامه با خروج گلوله از درون لوله با
توجه به خروج گازهای حاصل از احتراق دمای جداره روندی
کاهشی را دنبال میکند .با توجه به شکل  5میتوان دریافت
که دماهای کمینه و بیشینه در هر شلیک بهمرورزمان
افزایش مییابند.

شکل ( :)6دمای گرههای مختلف در سطح داخلی در طی
 21شلیک متوالی
در پژوهش تجربی صورت گرفته ،در چند نقطه مجزا
ترموکوپل قرار داده شده است که به اندازهگیری دما
میپردازند .برای بررسی دقیقتر نتایج و صحتسنجی آنها
نتایج حاصل از شبیهسازی تجربی با مقادیر بهدستآمده از
پژوهش تجربی مقایسه گردید .این نتایج در شکل  7نمایش
داده شده است .همانطور که از شکل برمیآید تطابق خوبی
میان نتایج تجربی و عددی مشاهده میشود.

شکل ( :)5نمایش روند تغییر دمای سطح داخلی لوله در
ابتدای لوله و در طی  21شلیک متوالی []1
در هر شلیک با حرکت از انتهای بسته لوله سالح به سمت
انتهای باز لوله سالح دما کاهش مییابد .در شکل  6دمای
سطح داخلی لوله سالح برای گرههای متفاوت در سطح
داخلی و برای  21شلیک متوالی به نمایش درآمده است.

شکل ( :)7دمای سطح داخلی لوله سالح در ابتدای هر
شلیک در  825شلیک متوالی[]1
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در استراتژی بعدی پس از  825شلیک متوالی ،به سالح
استراحت داده شد نتایج مربوط به این استراتژی نیز در
شکل  1نمایش داده شده است .در این آزمایش ،برخالف
آزمایشهای پیشین ،دما در گرهای واقع در سطح خارجی
مورد مقایسه قرار گرفت .همانطور که از این شکل پیداست
دمای گره در سطح خارجی لوله در طی شلیکهای متوالی
افزایش یافته و با اتمام فرآیند شلیک بهدلیل پدیده نفوذ و
انتقال دما از گرههای میانی به گره خارجی ،دمای خارجی
پس از مقداری افزایش به یک مقدار ثابت رسیده است.
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برای نمایش دوبعدی نحوه توزیع دما در داخل بدنه سالح در
طی فرآیند شلیک ،صد شلیک بهصورت متوالی انجام گرفت.
دماهای داخلی در انتهای هرکدام از شلیکها نیز ذخیره
گردید .در ادامه کانتور دمایی مربوط به پیش از شروع
فرآیند شلیک و همچنین دما در پایان شلیکهای ،11 ،21
 81 ،61و  811در شکل  12نمایش داده شده است.

شکل ( :)1تغییرات دمای سطح خارجی در ابتدای لوله
سالح برای  825شلیک متوالی و یک استراحت[]1
با توجه به وجود پدیده پخش در دیواره سالح توزیع دما در
راستای شعاعی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت .توزیع دما برای
این حالت نیز بهازای  825شلیک متوالی و بازههای
استراحت متفاوت در پایان فرآیند شلیک در شکل  3به
نمایش در آمده است.

شکل ( :)12نمایش روند تغییر دما در بدنه سالح
همانطور که در این شکل مشاهده میشود دما در تمام بدنه
سالح با افزایش تعداد شلیک افزایش داشته است .بهصورت
کلی می توان گفت که دما در ابتدای لوله بیشتر بوده و با
حرکت به سمت انتهای باز لوله این دما کاهش مییابد .الزم
به ذکر است که برای نمایش بهتر روند دما در این شکل،
بازه دمایی تمامی کانتورها یکسان انتخاب شدهاند.

 -7نتیجهگیری

شکل ( :)3تغییرات دما در راستای شعاعی برای 825
شلیک متوالی []1

در این پژوهش با استفاده از روش تربیع دیفرانسیلی به
بررسی پدیده انتقال حرارت در لوله سالح پرداخته شد.
استقالل حل از شبکه برای شبیهسازی نیز مورد ارزیابی قرار
گرفت ،که استقالل از حل به ازای  611سلول محاسباتی
حاصل گردید.
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 درصد اختالف کوچکی،شلیک با مقادیر پژوهش تجربی
.) در دماهای گزارششده مشاهده شد%8 (حدود
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