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بررسی ترمواالستیک يک پرتابگر الکترومغناطیس بهکمک روش
حجم محدود
2
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چکیده
 جهت شبيهسازي.پرتابگر الكترومغناطيسی از انرژي الكتریكی براي تحریك سامانه و اعمال نيروي الكترومغناطيسی به پرتابه استفاده میکند
، با توجه به شتاب باال و سرعت کم آرميچر در شروع حرکت.حرکت این نوع پرتابگرها نياز است تا معادالت ماکسول در ریل و آرميچر حل شوند
 نتایج سرعت. تغييرات خواص فيزیكی ریل و آرميچر با دما لحاظ گردیده است.الزم است تا از یك شبكه غيریكنواخت در ابتداي ریل استفاده شود
 کانتورهاي ميدان حكایت از آن دارد که سهم باالیی از جریان از لبه.محاسبه شده در توافق خوبی با نتایج تجربی ارایهشده در مقاالت می باشد
 اثر توزیع. نتایج توزیع دما نشان میدهد که بيشترین حرارت در بالهاي آرميچر و لبه داخلی ریل توليد میشود.داخلی ریل و آرميچر عبور میکند
دما و نيروي مغناطيسی بر توزیع تنش حرارتی در ریل و آرميچر مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که زمان وقوع بيشترین تنش حرارتی در

.ریل و آرميچر متفاوت است
 آناليز ترمواالستيك، تكيهگاه منعطف، توزیع دما، ميدان مغناطيسی، ریل و آرميچر، پرتابگر الكترومغناطيسی:واژههاي کلیدي
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ABSTRACT
Electromagnetic launcher uses electrical energy to launch an armature. In order to simulate the movement of this type of
launchers, it is necessary to solve the Maxwell equations in rails and armature. Due to the high acceleration and low
speed of the armature at the start of the movement, it is necessary to apply the non-uniform meshes at the beginning of
the rails. Changes in the physical properties of the rail and armature must be considered versus the temperature. The
calculated results are in the agreement with the experimental velocity results reported in the previous study. The
magnetic contours indicate that the high share of electrical current passes through the interior of the rails and the
armature. The results of the temperature distribution show that the highest temperature is produced in the armature
wings and the inner edge of the rails. The effect of temperature and magnetic force distribution on the thermal stress in
rails and armature has been investigated and it has been shown that the moment of occurrence of the highest thermal
stress in rails and armature is different.

Keywords: Electromagnetic Launcher, Rail and Armature, Temperature Distribution, Flexible Support,
Thermoelastic Analysis
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 -1مقدمه
از همان زمانی که موتورهااي الكتریكای اختاراع شادند ،ایاده
پرتابگرهاي الكترومغنااطي کاه مای تاوان آنهاا را باه ناوعی
دستهاي از موتورهاي الكتریكی خطی نيز ناميد ،شكل گرفات.
درموتورهاااي الكتریكاای معمااولی ,گشااتاور الكترومغناطيس ای
ناشی از ميدان مغناطيسای اساتاتور ،باعا حرکات ررخشای
روتااور ماایشااود ولاای در ایاان پرتابگرهااا ,نيااروي خطاای
الكترومغناطي ناشی از دو ریل که آرميچر در بين آنهاا قارار
دارد باع حرکت خطی آرميچر میگردد.

فصلنامه علمی -پژوهشی مكانيك هوافضا ،جلد  ،51شماره  ،2تابستان 5931

همانطور که مححاه میشود جریان پ

از عبور از ریال

اول وارد آرميچر شده و منجر به شكلگيري نيروي حجمی در
آميچر میگردد .این نيرو به واسطه اعمال ميدان اطراف ریل به
وجود میآید .مقدار نيروي القایی بر پرتابگر طبق قاعده لورنتز

5

قابل محاسبه است .جهت تامين انرژي الكتریكی ،ریالهاا باه
منبع تغذیه پالسی ولتاژ باال متصل هستند که باع ایجاد یك
جریان پرآمپر در ریل و آرميچر میشود.
آرميچر که قسمت متحرك سيساتم را تشاكيل مای دهاد
می تواند خود بهعنوان پرتابه عمل کند یا براي شتاب دادن باه
پرتابه در پشت یا کنار آن قرار گيرد .از لحاظ الكتریكی شاكلی

این نياروي مغناطيسای باعا سارعت گارفتن آرميچار و
پرتاب آن خواهدشد .مقدار ایان سارعت باه عوامال مختلفای
وابسته میباشد که از آن جمله مقدار انرژي الكتریكی و زماان
اعمال آن ،طول ریلها ،شاكل هندسای ساازه ریال و آرميچار
است [ .]5تاکنون طيف وسايعی از کاربردهااي سيساتمهااي
الكترومغناطيسی مورد تحقيق و بررسی قرار گرفته است .ایان
طيف شامل موارد زیادي مانند استفاده در ساح هااي نااامی
مثل تاناك ،دادهاوایی ،اسالحههااي سابك و غياره ،پرتااب
هواپيماهاي کورك براي پرواز ،پرتاب مستقيم اجسام به فضا و
تصحيحکننده مدار ماهوارهها میباشد [ .]1-2راندمان این ناوع
پرتابگرها بهطور قابل مححاهاي باالتر از رانادمان پرتابگرهااي
معمولی است ,علت این امر خروج محصاوالت احتاراو و هادر
رفاتن انارژي در پرتابگرهاااي معماولی و جاایگزینی نيروهاااي
حجماای مسااتمر بااهجاااي نيروهاااي سااطحی دااربهاي در
پرتابگرهاي الكترومغناطيسی است .همرناين کنتارل بار روي
سرعت آرميچر با تغيير ولتاژ امكانپذیر است .از طرف دیگر در
این تكنولوژي دستیابی به شتابهاي باال براي اجساام نسابتا
سنگين ممكن است .از منار محيط زیسات ،آلاودگی زیسات
محيطی این نوع پرتابگرها به حداقل رسيده است.

رند ميلیثانيه در سيساتم تخلياه مایشاود .سااخت رناين

شماي کلی جریان و ميدان القایی در شكل  1نشان داده شاده

سيستمی در صدر توجه محققاين کشاورهاي مختلاف باوده و

است.

سعی در کم کردن وزن و حجم آن میشود [.]1 ,6

مطلوب استکه دمن حفظ اتصال الكتریكای باا ریال ،توزیاع
جریان آن ماکزیمم نيروي جلوبرناده را تولياد نمایاد .از نقطاه
نار مكانيكی عاحوه بار کااهش اصاطكاك ،افازایش مقاومات
مكانيكی ،افزایش قدرت نفاو پرتاباه و حفاظ پایاداري مساير
حرکت پرتابه نيز مورد توجه میباشد .آرميچر بهصورت ساده و
یا مرکب از نگهدارنده پرتابه ساخته میشود .شاكل  2آرميچار
مورد مطالعه در تحقيق حادر را نشان میدهاد کاه باهعناوان
پرتابه نيز استفاده شده است .این هندسه داراي دو باال اسات
که بهواسطه آنها به ریل متصل میباشد.
براي بهدست آوردن سرعتهاي زیاد نياز به منبع تغذیاه و
سيستمهاي خيره کنناده انارژي وجاود دارد کاه بتوانناد در
زمانی بسيار کوتاه ،جریان خيلی بااالیی را در سيساتم جااري
سازند .این سيستم میبایست داراي انارژي در حاد مگااژول و
ولتاژي تاا رناد صاد کيلاوولات و جریاانی حادود رناد صاد
کيلوآمپر و در بعضی مواقع تا مگاآمپر باشد .این انرژي در زمان

پاول و باته به یاك شاتابدهناده الكترومغنااطي

جاماد

اشاره کردهاند که یك پرتابه  956گرمی را تا سرعت 4/2 kg/s
شتاب داده است [ .]3دای

و رس یك سيستم پرتابگر ریلای

موسوم به  ELF-Iرا بهطور کامل شر دادهاناد و قسامتهااي
مختلف آن اعم از منبع تغذیه ،نگهدارندهها و ریلهاا تودايح
داده شده است [.]51
شكل ( :)1ساختمان یك موتور خطی جریان مستقيم [.]7
1- Lorentz

بررسی ترمو االستيك یك پرتابگر الكترومغناطي

به کمك روش حجم محدود

شكل ( :)2هندسه آرميچر که همزمان بهعنوان پرتابگر
استفاده شده است.
f

ایشان از یك منبع خياره باا  24خاازن باهظرفيات
 521بهطور موازي استفاده کردهاند که از آن  97 kJانارژي باا
ولتاااژ  1 kVتااامين ماایشااود .ورساات و کااوك یااك پرتااابگر
الكترومغناطي سبك را بررسی نمودهاند [ .]55ایان سيساتم
میتواند یاك پرتاباه  511 grرا تاا سارعت  5111m/sشاتاب
دهد .این سيستم با تكرار پرتاب  1 Hzکار مایکناد .شارودر و
همكاران پرتاب کنندههاایی را کاه باراي کاربردهااي فضاایی
طراحی شده اند معرفی میکنند [ .]52در این مقالاه طراحای
یك کویلگان توديح داده شده است که میتواناد پرتاباهاي باه
وزن  54 kgرا تا سرعت  7 km/sبرساند .گير و همكااران یاك
پرتابگر با سارعت فاووالعااده زیااد کاه در آزمایشاگاه کالهاام
ساخته شده است را شر دادهاند [ .]59این سيستم مای تواناد
یك پرتابه یك گرمای را تاا سارعت  51 km/sبرسااند .منباع
تغذیه این سيستم یك بانك خازنی  5/5 kJو  1 kVاسات .در
این مطالعه در مورد آسايبهااي وارده باه ریال و عاایقهااي
نگهدارنده آن نيز بح شدهاست.
گروههاي مختلفی رفتار دیناميكی ریل را با فرض تكيهگااه
منعطف زمانیکه آرميچر باه سارعت بحرانای مایرساد ماورد
مطالعه قرار دادهاند [ .]57-54نيچيتایلو و لویز سرعت بحرانای
را براي یك پرتابگر فوو سریع ماورد محاسابه قارار داد [.]57
وي از رابطه تيموشينكو براي این محاسبات استفاده کرد .ایان
مطالعه بهکمك روشهاي عددي انجام شاده اسات .دانشاجو و
همكاااران بااه بررساای رفتااار دیناااميكی ریاال یااك پرتااابگر
الكترومعناطيسی پرداختهاند [ .]54این مطالعه بهکمك انتقاال
انتگرال الپحس کارسون و بهصورت یك تحليل دقياق صاورت
پذیرفته است .یكی از مولفههاي تااثيرگاذار در تكارار پرتااب،
مقاومت عایقهاي ریل در برابر تنشهاي حرارتی اسات .لای و
همكاران به تحليل دما و تنش حرارتی در عایقهاي نگهدارنده
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ریل ها پرداختهاند [ .]56اخيارا تاناو و همكاارن باه بررسای
تنش حرارتی در ریل و آرميچر یك پرتابگر الكترومغناطيسی با
کمك روش المان محدود پرداختهاند [ .]51آنها اثر پوستهاي
جریان را بر روي بيشينه تنش حرارتی بررسی کردهاند .قاسمی
و ورمزیار در تحقيقی به بررسای تانش در ریال یاك پرتاابگر
الكترومغاطي سرعت باال پرداختهاند [ .]53هم رنين ایشاان
در سال  2111ميحدي تنش حرارتی در یك پرتابگر سابك را
با استفاده از شبكه یكنواخت محاسابه نمودناد[ .]21در اداماه
این تحقيقات ،مطالعه حادر باه شابيهساازي دوبعادي تانش
حرارتی یك پرتابگر الكترومغناطي سبك بر روي یك شابكه
غيریكنواخت میپردازد .حرارت در برخی از مساایل مهندسای
میتواند نقش تاثيرگاذاري بار روي تانش داشاته باشاد[.]25
بنابراین ،یكی از اهداف این مطالعه محاسبه دقيق ميادان دماا
در کنار توزیع ميدان مغناطيسی و سرعت آرميچر میباشد .در
پایان نتایج مربوط به توزیع نيرو و دمااي القاا شاده در ریال و
آرميچر بههمراه تنش حرارتی ناشی از آنها ارایه میشود.

 -2هندسه و مواد
شماي دوبعدي و ابعاد پرتابگر (ریل و آرميچر) مورد بحا  ،در
شكل  9و  4نشان داده شده است.
فاصله باين دو ریال برابار 1/7 cmو جارم آرميچار برابار
 4/26 grمیباشد .ماده استفاده شده براي ریل آلياژي از ما
و آلومينيوم نيز براي آرميچردر نارگرفته شده اسات .خاواص
فيزیكی مورد نياز م

و آلومينيوم متغير باا دماا در جادول 1

لحاظ گردیده است.

شكل ( :)9اندازههاي آرميچر مورد مطالعه.

شكل ( :)4اندازههاي ریل مورد مطالعه.
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ریل که در جهات منفای درحاال حرکات اسات (راون مبادا
مختصات روي آرميچر و متحرك باا آن قارار گرفتاه اسات) و

جدول ( :)1مقادیر خواص فيزیكی متغير با دما.
کميت (واحد)

آرميچر(آلومينيوم)

ریل (م )
4.41 10 /

3.21 10 /

[1  0.0039

[1  0.0039

])(T  300

])(T  300

7

7

)σ (mho/m

براي آرميچر بهصورت زیر است:

)μ (H/m

1/33333 μ0

5/111125 μ0

)ρ (kg/m3

1311

2611

)k (W/mK

971

291

)C (J / kg.K

0.0987T  355

0.0486T  766

مدول یانو ()GPa

527/3
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دریب انبساط خطی

56e-1

5/51e-1

نسبت پواسون

1/91

1/97

()7

B
 2 Ba  2 Ba
 a a a 

t
x 2
y 2

 aبيااانگر

کااه اناادی  rبيااانگر مشخصااه در ریاال و اناادی
مشخصه در آرميچر میباشد.
براي محاسبه دما نياز است که معادله انرژي نيز حل شاود .بار
این اساس ،معادله انرژي در ریل و آرميچر بهصورت زیر خواهد
بود:

در جاادول  σ ،1دااریب هاادایت مغناطيساای و  μدااریب
نفو پذیري مغناطيسی و  μ0داریب نفاو پاذیري مغناطيسای
خح میباشد .همرناين  Tدماا  ،رگاالی C ،ظرفيات ویاژه
حرارتی و  kدریب هدایت حرارتی مایباشاد .شاكل و انادازه
پال جریان در سرعت و کارایی پرتابگر تاثيرگذار است .پاال
جریان بهصورت زیر لحاظ شدهاست:
) I (t )  3.0491106 e1875t sin(956t

()5

B
 2 Br  2 Br
B
 r r r 

  r rV (t ) r
t
x
x 2
y 2

Tr
T
 2T  2T
J2
 V r )  kr ( 2r  2r ) 
t
x
x
y
r

()6

که در آن،

Ta
 2T
 2Ta
J2
 k a ( 2a 
)

t
a
x
y 2
J2



میباشد .جهت محاسبه تانش نيااز اسات معاادالت نااویر باه
صورت زیر گسسته و حل شوند.
 u
  u r  vr 
 ur 
 r  2r 

  r   r 

2
2
xy 

x

y


 x
3r  2 r  r Tr  X r  0
x

 -9معادالت حاکم

t

 

()4

 E  




J   E V  B

کااه در آن،
الكتریكی و



J


V

رگااالی جریااان الكتریكاای،

E

شاادت مياادان

سرعت حرکت میباشد .با ترکيب معادالت فوو

و حااذف بردارهاااي
میآید:



E

و



J

معادلااه اي بااراي

() 1
عبارت

خواهد داد که با



B

بااهدساات



  (  B )  

1



در معادله باال همان نفاو مغناطيسای را نشاان
D
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2
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که در آن u ،و  vبهترتياب جاباهجاایی در راساتاي  xو
میباشد  .و  ثابتهاي المه  ،داریب انبسااط خطای و
 Xو  Yنيروهاااي حجماای در راسااتاي  xو  yماایباش اند.
محاسبات مربوط به تنش باا روش فاون مایساز انجاام گرفتاه
است.
y

 
B
)    (V  B
t

1



 a Ca

منباع حرارتای ناشای از جریاان الكتریسايته

2

براي تحليل الكترومغناطي و بهدسات آوردن توزیاع ميادان

مغناطيساای (  ) Bو خطااوط جریااان ،ماایبایساات معااادالت
ماکسول در فضاي جامد (ریل و آرميچر) توسعه یابد .معاادالت
ماکسول بهصورت زیر میباشند:


()2
 B   J

()9

B

( r Cr

نمایش داده میشود .روابط ماذکور باراي
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Fy  K f v,  yx  0

at S1

u  0, v  0

at S 2

B0

 yy  0 ,  xy  0

at S 3 , S 9

شمارهگذاري مرزها در شكل  1مشخص گردیده است .شارایط

u
 0, v  0
y

at S 6

 y ' y '  0 , x' y '  0

at S 4

 y '' y ''  0 ,  x '' y ''  0

at S 8

شرط اوليه براي ميدان مغناطيسی بهصورت زیر است:
()3

مرزي نيز براساس شمارهگذاري سطو مارزي باهصاورت زیار
میباشد:
B
0
x

()51

B   J int
B
0
y
B0


S 2


S 3 , S 4 , S 5


S 6

S 7 , S 8 , S 9 , S10 , S1

و دو شرط مرزي روي سطح ( S11سطح روي ریل که با آرميچر
در تماس است) و ( S12سطح روي آرميچر که با ریل در تمااس
است) عبارتند از:
()55

Ba
B
 r r
y
y

a

B r  Ba

()52

 xx  0 ,  xy  0

at S 5 , S 7 , S10

که در آن K f ،دریب سختی تكيهگاه میباشد .جن

تكيهگااه

2

فایبرگحس و مقادار داریب ساختی آن  1/51 GN/mفارض
میشود .شماي تكيهگاه در شكل  1نشان داده شده است.
معادالت مذکور شباهت زیادي به معادله انرژي دارد ،از
اینرو از روش حجم محدود براي منفصل سازي معادالت
استفاده شده است .روشهاي عددي استفاده شده در این
مطالعه برگرفته از مرجع [ ]22میباشد .این روش به کمك
انتگرال بر روي حجم کنترل و اعمال قوانين بقا ،معادالت
حاکم بر مساله را گسسته مینماید .جهت گسستهسازي ترم
پخش معادالت ،از روش  CDSو براي گسستهسازي ترم
جابهجایی معادله ميدان و دما از روش  UDSمرتبه اول
استفاده گردید .گسستهسازي بر روي زمان نيز بر اساس روش
 ADIانجام پذیرفته است .در این روش معادله در هرگام
زمانی (مثح گام زمان nام) در دو مرحله حل میشود .بدین
ترتيب که گام زمانی به دو نيمه تقسيم میشود یك قسمت
از  nتا  n +1/2و سپ

از  n +1/2تا  n+1که در مرحله اول

مجهوالت در جهت  xخواهند بود (در گام  ) n + 1/2و
معادالت در جهت  xدمنی و در جهت  yصریح حل خواهند
شد .بنابراین ،حل در این مرحله را روبيدن در جهت  xمی
گویند .جواب این دستگاه دادههاي مورد نياز براي مرحله بعد
(از  n+1/2تا  ) n+1را فراهم خواهند کرد .در مرحله بعد
مجهوالت در جهت  yخواهند بود و معادالت در جهت y
دمنی و در جهت  xصریح حل خواهند شد .این مرحله را
شكل ( :)1شمارهگذاري مرزها بر روي هندسه ریل و آرميچر
(باال) و شماي تكيهگاه (پایين).
با توجه به زمان کم پرتاب تقریبا میتوان فرض نماود کاه
مرزها عایق هستند .در مورد تنش نيز شرایط زیر حاکم است:

روبيدن در جهت  yمینامند.

 -1شبكهبندی
با توجه به شتاب باال و سرعت کم آرميچار در شاروع حرکات،
الزم است تا از یك شابكه غيریكنواخات اساتفاده شاود .ایان
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شبكه با سازمان به کمك بلوكبندي هندسه و بر اسااس روش
 ]22[ TTMو با توسعه یك برنامه توليد شبكه عددي در نارم-
افزار  MATLABانجام پذیرفته است .شماي کلی شبكهبنادي
در شكل  1نشان داده شده است.

راسااتاي  xدارد( .شااكل  -1ج) شاابكهبناادي آرميچاار را نيااز
نمایش می دهد .بهدليل ابعاد کورك آرميچر تراکم نقاط ایجاد
شده در ریل بهمراتب بيشتر از ریل است ،اما این شبكه نياز از
توزیع کامح یكنواخت بهره میبرد.

 -1محاسبه سرعت حرکت پرتابه
با توجه به توزیع ميدان محاسبهشده در قسامت قبال نياروي
لورنتز افقی بهصورت زیر محاسبه میگردد:
()59

  
1 B
fx  J  B    B


 x
x



که دیمانسون این نيرو براساس نيرو بر واحد حجم میباشاد .از
انتگرال این نيرو بر روي حجم آرميچر می توان مقادار نياروي
وارده بر آرميچر را در هر لحاه بهدست آورد .براسااس نياروي
لحاه اي ،شتاب لحاه اي بهدسات خواهاد آماد و باا کماك
انتگرال شتاب لحاهاي میتوان مقدار سرعت را محاسبه نمود.

 -2نتایج
فرض میشود که منبع توليد توان توانایی ایجاد حدود 2/2 ms
ایجاد جریان موثر را دارد .بر ایان اسااس باازه زماانی در ناار
گرفته شده براي جریان اعمال شده و پرتاب آرميچر حدود ms

الف

ب
شكل ( :)1شبكهبندي غيریكنواخت و با سازمان با روش
 TTMبرای الف) آرميچر و ناحيه مجاور آرميچر بر روي ریل
ب) ابتداي ریل قبل از آرميچر.

 2/2میباشد .نمودار جریان در ایان باازه باه صاورت شاكل 2
است .همانطور که مححاه می شود شيب جریان تا زماانیکاه
آرميچر  55/2 cmرا طی کند مثبت میباشاد .شابكه در ناار
گرفته شده تا حدي ریز شده است که خطاي ناشای از شابكه
در نتایج سرعت تاثيرگذار نباشاد .جهات بررسای اساتقحل از
شبكه ،رهار شبكه با ابعاد مختلف در نار گرفتاه شاده اسات.
این رهار شبكه ،زمانیکه آرميچر در فاصاله  2 cmاز ابتاداي
ریااال قااارار دارد ،داراي باااهترتياااب  1394سااالول (شااابكه
اول) 52791،سلول (شبكه دوم) 21517 ،سلول (شبكه ساوم)
و  19354سلول (شبكه رهارم) میباشند .نتاایج حااکی از آن
است که تغييرات پروفيل سرعت براي شبكههاي سوم و رهارم
نسبت به شبكه دوم کمتر از یك درصد بوده و لاذا شابكه دوم

در ایاان شاابكه ریاال بااه سااه قساامت قباال از آرميچاار

جهت ادامه محاسبات انتخاب گردیده اسات .شاكل  0نماودار

(شكل  -1ب) ،در تماس باا آرميچار (شاكل  -1ج) و بعاد از

سرعت برحسب زمان حرکت آرميچر را براي شبكه دوم نشاان
میدهد .گزارش ارایه شده در مرجع [ ]21حكایات از آن دارد
که نتایج شبكه یكنواخت داراي خطا مشهودي می باشاد .ایان

آرميچر (شكل  -1د) تقسيمبندي شده اسات .هماانطاورکاه
مشاهده میشود شبكهبندي ریل قبل از آرميچر و در تماس باا
آرميچار ،داراي توزیاع یكنواخاات در هار دو راسااتا مایباشااد.
شبكهبنادي قسامت بعاد از آرميچار توزیاع غيریكنواخات در

درحالی اسات کاه نتاایج شابكه غيریكنواخات (شاكل  )0در
تطابق خوبی با نتایج تجربی می باشد.
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باالرفتن کارایی پرتابگر میشاود .نشاان داده شاده اسات کاه
پوششهاي مقااوم (باا مقاومات الكتریكای بيشاتر) روي ریال
میتواند بر روي این پدیده و ميزان تمرکز جریان تاثير بگاذارد
[ ،]24ولی بهدليل تاثير مستقيم مقاومات الكتریكای در تاوان
تلفشده گرمایی اثر نامطلوبی از نار گرمایش الكتریكی خواهد
داشت.

شكل ( :)2نمودار جریان بر اساس زمان.

شكل ( :)3توزیع ميدان مغناطيسی ,زمانیکه انتهاي آرميچر
در فاصله  2 cmاز ابتداي ریل است.
توزیع نيرو بر روي ریل در شكل  18نشان داده شده اسات.

شكل ( :)0مقایسه نتایج سرعت برحسب زمان در مطالعه
حادر با مطالعه پاول و والبانت [.]29
شكل  3نمایانگر توزیع ميدان مغناطيسی در فاصاله 2 cm
آرميچر از ابتداي ریل میباشند .نتایج عددي حاکی از آن است
که ميادان رنادان در داخال قسامت جلاویی آرميچار نفاو
نمیکند و بيشتر تاثير جریان بر روي لبه انتهایی آرميچر است.
عمح جریان همواره کوتاهترین مسير را جهت حرکت در هادي
انتخاب میکند که منجر به توليد بيشاينه ميادان مغناطيسای
میشود .همانطورکه مححاه میشاود داخامت الیاه مارزي
ميدان در ابتداي ریل بيشتر است .پدیده تجماع رگاالی شاار
مغناطيسی در قسمت عقبی و داخلی ریل کاه در اثار سارعت
آرميچر صورت مایگيارد و ازتوزیاع یكنواخات آن جلاوگيري
میکند را اثر پوستهاي سارعت ماینامناد .ایان پدیاده سابب
تمرکز جریان الكتریكی و کاهش سطح مؤثر اتصال و گرماایش
مودعی مایشاود .بناابراین ،کااهش یاا بهباود اثار آن باعا

همانطاورکاه در شاكل مشااهده مایشاود بخشای از انارژي
الكتریكی صرف دور کردن ریالهاا از یكادیگر مایگاردد لاذا
همانطور که اشاره شد تعبيه یك تكيهگاه سرتاساري داروري
بهنار می رسد .از روي محاسبات ميدان می توان ميازان تاوان
حرارتی توليد شده در ریل و آرميچر را محاسابه نماود .نتاایج
حاصل از حل این معادالت حكایت از آن دارد که در زمانی که
آرميچر به  2 cmاز ابتداي ریل می رسد ،دما تا حدود 991 K
در ریل و آرميچر باال مایرود .توزیاع دماا در ميادان حال در
شكل  11نشان داده شده است.
شكل  12بيشينه تنش حرارتی وارده بر ریال و آرميچار را
در طول زمان پرتاب نشان میدهد .نتایج حاکی از آن است که
مقدار بيشينه تنش حرارتی در آرميچر به مراتب کمتر از ریال
ماای باشااد .ایاان مودااوع در انتخاااب جاان آرميچاار و ریاال
تاثيرگذار است .روند تغييرات بيشينه تنش حرارتی در ریل تا
حدود  1/1 msصعودي و سپ تا حدود  5 msنزولی و مجددا
سير صعودي به خود میگيرد .ایان درحاالی اسات کاه تانش
حرارتی در آرميچر کامح روند صعودي را دنبال می کند .شيب
تغييرات تنش حرارتای در ریال و آرميچار در باازه  1/1 msاز
ابتداي پرتاب به مراتب بيشتر از سایر لحاات می باشد.
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 -0نتیجهگیری

شكل ( :)18توزیع نيرو در ریل و آرميچر زمانیکه انتهاي
آرميچر در فاصله  2 cmاز ابتداي ریل است.

شكل ( :)11توزیع دما در ریل و آرميچر زمانیکه انتهاي
آرميچر در فاصله  2 cmاز ابتداي ریل است.

اخياارا رویكاارد گسااتردهاي جهاات اسااتفاده از پرتابگرهاااي
الكترومغناطي در صنایع ناامی پدیدار گشته اسات .در ایان
مطالعه به ارایه یك مدل ریادی بر اسااس معاادالت ماکساول
بااراي حاال مياادان در داخاال یااك پرتااابگر الكترومغناااطي
پرداخته شده است .جهت گسستهسازي و حل عددي معادلاه
ماکسول از روشهاي مرسوم در دیناميك ساياالت محاساباتی
بهره گرفته شده است .نتایج سرعت در توافق خاوبی باا نتاایج
محاسبه شده در مراجع پيشين میباشد .همچنين پدیاده اثار
پوستهاي سرعت در ریل مورد بررسی قرار گرفتاه اسات .ایان
پدیده میتواند سبب تمرکز جریان الكتریكای وکااهش ساطح
مؤثر اتصال و گرماایش موداعی شاود .در تحقيقاات پايشرو
میتوان به ارایه پيشنهادهایی در جهت کااهش اثار پوساتهاي
سرعت پرداخت .توزیاع نياروي وارده بار ریال و آرميچار نياز
محاسبه گردید .توزیع نيرو نشاان مایدهاد بخشای از انارژي
الكتریكی در ریل و بالهاي آرميچر هدر مایرود .شابيهساازي
حرارتی نشان میدهد که در زمان مورد مطالعه دماا تاا حادود
 991درجه کلوین در نقاط داخلای ریال و باالهااي آرميچار
افزایش مییابد .بيشترین مقدار تنش حرارتی در ریال پا از
گذشت  1/1 msاز ابتداي پرتاب اتفاو می افتد ،ایان درحاالی
است که مقدار بيشينه تنش حرارتی در آرميچر در تمام طاول
پرتاب روند صاعودي داشاته و در انتهااي پرتااب باه بااالترین
مقدار خود می رسد.
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