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چکيده
بهجای تست در حین پرواز است .این سامانه از اجزای مختلفی تشکیل شده که اتصال ریل و کفشک از مهمترین
بخشها ی آن است .وجود فاصله هوایی بین ریل و کفشک ،گرچه امکان حرکت با سرعتهای باالی سورتمه روی
ریل را میسر میکند اما ممکن است منجر به انحراف سورتمه و حتی واژگونی این سامانه گردد .پژوهشگران کشورهای
دارای این فناوری ،با بررسی و تحلیل نیروهای منتقل شده بین ریل و کفشک ،نشان دادند پدیده منقاری که باعث
کنده شدن بخشی از ریل یا کفشک بهصورت قطره اشک میشود ،میتواند ارتعاشات زیادی به سورتمه وارد سازد.
بوده و عیوب سطحی میتواند منجر به شروع منقاری شود .همچنین بیشترین برخورد ریل با کفشک در نقاط باالیی
ریل رخ میدهد و استفاده از میراگرهای کابلی در درون پیشرانه و فوم در محفظه داخلی سورتمه ،میزان ارتعاشات
وارد به سورتمه را کاهش میدهد.
واژگان کليدي :سورتمه ،پدیده منقاری ،ارتعاشات ،کفشک ،صندلی پران.
 .1مقدمه

تست بر فراز آسمان داشت و همراه با مخاطرات فراوان بود.

در طراحی و توسعه قابلیتهای جتهای جنگی ،اطمینان از

با توجه به هزينههای باال و امکان نتیجه نگرفتن از آزمايش

عملکرد صحیح صندلی پران خلبان در سرعتهای باال حائز

واقعی ،بهکارگیری روشی جايگزين با قابلیت تکرار و هزينه

اهمیت است .در گذشته صحت عملکرد صندلی پران نیاز به

کمتر مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفته است .بهترين
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سامانه سورتمه اصلی ترین جایگزین ارزیابی صحت عملکرد صندلی پران هواپیماهای پرسرعت و جتهای جنگی
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جايگزين جهت ارزيابی صحت عملکرد صندلی پران خلبان،

نمونه واقعی اين سامانه که جهت تست صندلی پران مورد

تست سورتمه است.

استفاده قرار گرفته است ،در شکل  0نشان داده شده است.

شکل  .1نمونه واقعی سورتمه و تست صندلی پران خلبان بهوسیله سامانه سورتمه []1
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 .1-1کاربردهای تست سورتمه

هوانوردی و فضانوردی و بررسی تجهیزات سیستمهای جت

تست سورتمه در طراحی بسیاری از زمینهها مانند آزمايش

هواپیما و غیره استفاده میشود [ .]0-2در شکل  2استفاده از

سالحهای پیشرفته بهويژه موشکهای دوربرد ،سنجش

بدنه جت  F.4Bبهعنوان سازه سورتمه جهت تست پرش

عملکرد موشکهای نفوذی-انفجاری ،شناسايی دستگاههای

صندلی خلبان مشاهده میشود.

شکل  .2استفاده از بدنه یک جت جنگی بهعنوان سازه سورتمه جهت تست پرش صندلی خلبان

 .1-2اجزای سورتمه

ريل و کفشک در يک نمونه سورتمه درحال تست پرش

يکی از بخشهای مهم در سورتمه ريل و کفشک است.

صندلی خلبان را نشان میدهد.

شکل  3ريل و کفشک را بهصورت شماتیک و شکل  0اتصال

شکل  .3ریل و کفشک []5

جهت اتصال سورتمه بر روی ريل از قطعهای به نام کفشک

وجود فاصله هوايی بین آنها ايجاد میشود ،اين موضوع،

استفاده میشود .کفشکها معموالً از آلیاژ فوالد با مقاومت

نقشی اساسی در میزان ارتعاشات دارد چرا که جابهجايی

باال ساخته میشوند تا بتوانند دمای باالی ناشی از اصطکاک

سورتمه بهصورت عمودی وابسته به آن است.

را تحمل کنند [ .]6کفشک به شاسی و کالسکه اين اجازه را
میدهد که بر روی ريل حرکت کنند و از تکانهای عمودی
کفشک و ريل در میزان پايداری سیستم مؤثر است .زياد
بودن فاصله هوايی ،ممکن است موجب مايل شدن سورتمه
به يک سمت و خارج شدن آن در اثر نیروهای آيرودينامیکی
گردد [ .]7طراحی تمامی قطعات جانبی مورد استفاده در
سامانه سورتمه میبايست قابلیت استحکام در برابر تغییر

شکل  .5نمایش فاصله هوایی بین ریل و کفشک []7

زاويهای حدود  0/0درجه را دارا باشند [ .]8در شکل  0فاصله

 .2فناوری تست سورتمه

هوايی بین ريل و کفشک مشاهده میشود .طراحی ريل و

با توجه به لبه دانش بودن فناوری تست سورتمه ،پژوهش در

کفشک از اهمیت ويژهای برخوردار است .از آنجا که ارتعاشات

اين حوزه در سالهای اخیر ،مورد توجه محققان زيادی قرار

وارد بر سورتمه ،از طريق برخوردهای کفشک و ريل بهواسطه

گرفته است [.]07-9
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و افقی اضافی جلوگیری میکند .میزان فاصله هوايی بین
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استفاده از تست سورتمه بهمنظور تحلیل آزمون پرش صندلی

 .3پدیده منقاری

خلبان هواپیماهای پرسرعت و جتهای جنگی نیز از مسائل

 .3-1تعریف پدیده منقاری

لبه دانش و کاربردی است که محققان کشورهای دارای اين

وجود اختالالت کوچک در ريل در کنار نیروهای عظیم

فناوری بدان پرداختهاند [.]20-08

آيرودينامیکی در سرعتهای باال ،باعث ايجاد يک پرش

بیزرود  3و همکاران طراحی و تولید يک موشک پر سرعت

دينامیکی در سورتمه میشود.

برای تست سورتمه با وزن سبک ،جمعوجور و کم هزينه را

اين ضربه به سورتمه میتواند سبب ذوب شدن موضعی

که قادر به پرواز با سرعتی بیش از  6/0ماخ برای شکست

سطح ريل يا کفشک و جدا شدن آن به شکل قطره اشکی

اهداف مختلف در محدوده ديد واقعبینانه است بررسی کردند.

گردد .به اين چاله اشکی شکل که بهصورت منقار پرندگان

فناوریهای نازل ،کنترل بردار دقیق رانش ،عملگر باله،

است و میتواند بر روی سطح ريل و يا کفشک نمايان شود،

طراحی اشتعال و يکپارچهسازی سیستم در تست سورتمه

پديده منقاری گفته میشود که بر ارتعاشات سامانه سورتمه

بررسی شده است [.]26

مؤثر است.

ديويد مینتو 0تست سرعت باالی سورتمه هالومن را برای

در شکل  6نمونهای از اتصال ريل و کفشک به نمايش

ارتقاء ظرفیتهای پشتیبانی از آزمايش فراصوت موشکهای

درآمده است.

بالستیک زير نظر وزارت دفاع آمريکا انجام داد [.]27
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شکل  .6نحوه اتصال ریل به کفشک []22

در شکل  7نیز پديده منقاری ايجاد شده روی سطح ريل و

کفشک نشان داده شده است.

شکل  .7ایجاد پدیده منقاری بر ریل و کفشک []22

ضربه منقاری بهوسیله يک ضربه آغاز میشود و در اثر تمرکز

 .3-2فرایند ایجاد پدیده منقاری
پژوهشگران مختلفی در سالهای اخیر بر پديده منقاری

توسط ضربه حاصل از برخورد ،يک ناحیه منعطف را در زير

تمرکز نمودهاند [ .]37-32جنس کفشک واسکوماکس

0355

مکان برخورد بهوجود میآورد .در اثر اين اتفاق ،يکی از اجزاء

فوالد مستحکم است و جنس ريل از فوالد  0585است.

جامد تغییر شکل داده و در هنگام تغییر شکل ،سطوح موازی

ويژگیهای اين ماده در جدول  0و گرمای ويژه آن در جدول

را خرد میکند .در يک واکنش عکسالعمل متقابل ،اين

 2نشان داده شده است.

فشار و سطوح غیرصیقلی تشديد میشود .تنش القا شده

نواحی رشد کرده و درنهايت سطح کفشک يا ريل تراشیده

جدول  .1ویژگیهای واسکوماکس ]22[ 333

واحد

شده و يک منقاری شکل میگیرد .عکسالعمل مداوم مواد

ويژگی

مقدار

در ناحیه منقاری ،منجر به ايجاد يک ناپايداری شده و رشد

چگالی
دمای ذوب
رسانايی گرمايی

8555
0680
35/857

منقاری را بیشتر میکند .نوعی از اين پديده در شکل  8نشان
داده شده است.

3

kg/m
K

W/m. K

جدول  .2گرمای ویژه واسکوماکس ]33[ 333

298
022
098
755

365
080
099
808

جهت شبیهسازی پديده منقاری ،با ايجاد يک برجستگی در
شکل  .2اکسید آهن جهت کاهش اثر ضربه منقاری []33

روی ريل از يک اليه اکسید آهن جهت کاهش پديده منقاری
استفاده شده است تا بتواند تا حدی از شروع آن جلوگیری

سطح ريل ،به تحلیل اين پديده میتوان پرداخت که نحوه
مدلسازی آن بهصورت شماتیک در شکل  05نشان داده
شده است.

اليههای بیرونی کفشک و کاهش مقاومت کفشکها
میشود [ .]30در شکل  9نمونهای از اين برخورد نشان داده
شده است.
شکل  .13شبیهسازی پدیده منقاری در سورتمه

راه ديگر ،استفاده از شلیک گلوله به يک صفحه در زوايای
 05و  00درجه است .در شکل  00اثر پوششهای اکسید
آهن و اپوکسی بر کاهش عمق نفوذ گلوله در فوالد مورد
بررسی قرار گرفته و ارتباط سرعت ضربه عمودی با شروع
شکل  .2نمونهای از برخورد کفشک با ریل []31

فرايند منقاری بررسی شده است .نتايج نشان داد طول پديده
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کند [ .]35برخورد ريل و کفشک باعث سوختن يک تکه از
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منقاری ايجاد شده در هر دو نمونه تقريبا يکسان ،اما عمق

همانگونه که در شکل  03نشان داده شده است هر چه

آنها متفاوت است [.]38

سرعت ضربه بیشتر باشد نیروی برخورد و احتمال ايجاد
پديده منقاری بیشتر است [.]00

شکل  .11اثر پدیده منقاری بر پوشش الف) اکسیدآهن ب)
اپوکسی []32

وات 6و همکاران دو ريل تخت و دارای فرورفتگی از جنس
مس در سرعتهای بیش از  2کیلومتر بر ثانیه را در حرکت
بررسی کردند .نتايج نشان میدهند که عیوب سطحی منجر
به شروع پديده منقاری میگردد [.]39
ژو 7و همکاران در پژوهشی ،فرايند پديده منقاری در برخورد
کفشک و ريل دارای برجستگی را بررسی کردهاند .آنها تأثیر
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شکل  .13نیروهای برخورد در سرعت ضربههای مختلف []41

آنها همچنین مطابق شکل  00نشان دادند که میتوان پديده
منقاری را با کاهش اندازه برجستگی بهوسیله صیقلی نمودن
سطح ريل ،کنترل کرد.

برخی عوامل مثل سرعت پیشرونده را در اين فرايند بر عمق
و اندازه حفره منقاری شبیهسازی کردهاند.
شکل  02نشان میدهد که از سرعت باالی  0ماخ ،طول
منقاری کاهش يافته و عمق آن تقريبا يکسان باقی مانده
است [.]05
شکل  .14اندازه منقاری در اثر تغییر اندازه برجستگی ایجاد شده
در سطح ریل []41

لیو 9و همکاران سايش دو ماده مختلف را مورد تحلیل قرار
داده و نحوه ورود به ناحیه پالستیک آنها را بررسی کردهاند.
شکل  .12رابطه سرعت کفشک با طول و عمق منقاری []43

همچنین در اين پژوهش استفاده از دو آلیاژ فوالد
 Cr18Ni9Tiو  T250برای استفاده در جنس کفشک

وو 8و همکاران دو پارامتر جنس ماده و برآمدگیهای سطحی

سورتمه مورد مقايسه و بررسی قرار گرفته و اعالم شده است

روی ريل در شروع فرايند منقاری و اثر سرعت بر اين پديده

که در فشارهای باال استفاده از فوالد  T250مناسب است

را مورد بررسی قرار دادند.

ولی در فشارهای پايین آلیاژ ديگر رفتار سايشی بهتری دارد
[.]02

دلیون05

و همکاران روابط میان حرکت کفشک و

انتقال گرما را بررسی کرده و معادالت تبادل گرمای همرفتی

محققان بوده است .جیمز لب 00به يک مدل ساختاری

را بهدست آوردند .با گذشت زمان ،گراديان دمايی در

دورهای از تست سرعت باالی هالومن 02پرداخت که يک

فاصلهای که حرارت نفوذ میکند افزايش میيابد تا اينکه از

سورتمه میتواند مستقیماً باعث ايجاد ارتعاش در ريل در

دمای ذوب فراتر میرود و حوضچه مذاب تشکیل میشود.

برخی از سرعتهای بحرانی شود .اين تئوری از طريق تجزيه

نتايج نشان داد که دو پارامتر دما و سرعت بهصورت توأمان

و تحلیل زمان-فرکانس دادههای شتابسنج بهدست آمده در

باعث سايش فیزيکی شده و ذوب سطحی نیز خودش عامل

آزمايشهای سورتمه که برای دو مورد موشک انجام شده

افزايش سايش در سورتمه میشود [.]03

است ،صحتسنجی شده است [ .]65هوزر 03نشان داد محیط
ارتعاشی در تست سورتمه تابعی خطی از سرعت است.

 .4تحلیل ارتعاشی

همانگونه که در شکل  00مشاهده میشود ،محیط لرزش

 .4-1ارتعاشات وارد بر سورتمه

تک ريل شديدترين میزان ارتعاش را دارد .سپس ريل مقیاس

پايدار کردن سامانه سورتمه در برابر بارهای سنگین وارد بر

باريک بیشترين ارتعاشات را داشته و در نهايت ارتعاشات زوج

آن [ ]02-00و کاهش ارتعاشات اين سامانه [ ]09-03از

ريل کمتر از دو حالت ديگر است [.]60

مسائلی است که بهواسطه اهمیتی که دارند ،بسیار مورد توجه

بیشینه سرعتهای مختلف ،نیازمند تعريف معیاری متناسب

همچنین میزان شتاب در سه جهت محور در چهار ثانیه اول

بود که بهعنوان  λ-dotمعرفی نمود .نتايج نشان داد که

آزمون بهدست آورده شد .در ادامه با استفاده از نتايج بهدست

استفاده از فوم در محفظه داخلی سورتمه که سورتمه هدف

آمده ،شرايط مرزی و اطالعات به نرمافزار انسیس 00وارد

نامیده شد ،میزان ارتعاشات وارد به سورتمه را نسبت به

گرديد و مودهای خمشی در چهار نقطه زمانی بهدست آورده

حالتهای مختلف ديگر ريل کاهش میدهد [.]60

شد [ .]62هوزر و هوزر 06با استفاده از سنسورهای مختلف

ژنگ و ژيانگ

00

شبیهسازی دينامیکی نیروهای وارد بر

معمولی ،لیزری و حرارتی به بررسی رفتار سیستم سورتمه

سورتمه و بررسی مودهای آن را انجام دادند .برای بررسی

عايق شده پرداختند .هدف آنها مقايسه نتايج بهدست آمده از

تمام نقاط اتصال مختلف ،چند نوع اتصال ازجمله استوانهای،

شبیهسازیها با عملکرد تجربی سیستم روی ريل بود .آنها
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بهمنظور سنجش ارتعاشات بین انواع مختلف سورتمه در

صفحهای ،ثابت ،تماسی و مفصلی درنظر گرفته شده است.
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نشان دادند فرکانس طبیعی سیستم مورد بررسیشان ،طبق

بهکار رفته در کفشکها دارای سفتی بااليی هستند ،در اثر

آزمايش ارتعاشی آزمايشگاهی  03هرتز بود [ .]63اين دو

برخورد با ريل ،ارتعاشات قابلتوجهی در محل اتصال بین

پژوهشگر از دو سیستم برای کاهش ارتعاشات سورتمه

کفشک و ريل ايجاد میشود و باعث ناپايداری و کاهش عمر

استفاده کردند .در سیستم اول از فوم و در سیستم دوم از

ريل میگردد [ .]66فضای ارتعاشی روی سطح ناشی از

ضربهگیر کابلی درون محموله سورتمه استفاده نمودند [.]60

برخورد تصادفی کفشک با يکی از سطوح بااليی ،پايینی يا

ژيائو 07و همکاران جهت آنالیز مودال يک نمونه سورتمه از

جانبی ريل است که ضربههای به ترتیب عمودی يا جانبی را

يک سیستم يک درجه آزادی استفاده کرده و ماتريس سفتی

بهوجود میآورد .تحقیقات نشان داده است که بیشترين

میرايی و جرم را بهدست آوردند و در ادامه فرکانسهای

برخورد ريل با کفشک در نقاط بااليی کفشک رخ میدهد و

طبیعی سیستم را با شبیهسازی در نرمافزار مورد بررسی قرار

نقاط جانبی تقريباً برخوردی با ريل نداشته و برخورد نقاط

دادند [.]60

زيرين کفشک نیز در طول مسیر سورتمه قابل چشمپوشی

 .4-2میرا کردن ارتعاشات کفشک
ضربات ناشی از نیروی پیشرانه موتور(ها) ،نیروهای
آيرودينامیکی و همچنین برخورد کفشکها بر روی ريل
موجب میشود ارتعاشات قابلتوجهی به سازه سورتمه و
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تجهیزات نصب شده بر روی آن وارد شود .از آنجا که مواد

هستند [ .]67نتايج بهدستآمده در شکل  06نشان داده شده
است.
همانگونه که مشاهده میشود ،میزان تماس کفشک با ريل
در نقاط زيرين  0و  6کمتر از  0درصد است و پس از آن نیز
حداکثر به  08درصد میرسد .تغییرات نیروهای وارد بر باالی
ريل (نقاط  3و  )0در شکل  07آمده است.

شکل  .16میزان تماس نقاط تماس مختلف کفشک با ریل []67

شکل  .17تغییرات نیروهای وارد بر باالی ریل (نقاط 3و]67[ )4

جابهجايی عمودی کفشک نیز در شکل  08و مقدار گشتاور

بااليی ريل صورت میگیرد ،میرا نمودن نیروهای عمودی

و يا جابهجايی عرضی کفشک نیز در شکل  09آمده است .با

میتوانند تا حد زيادی از ارتعاشات سورتمه بکاهند.

توجه به اين که بیشترين برخورد کفشک با ريل در سطح

استفاده از میراگر در محل اتصال بدنه سورتمه به کفشکها،
به سورتمه گردد .با توجه به اين که پديده منقاری بر اثر يک
ضربه ناشی از وجود يک برجستگی بر سطح ريل ايجاد
میشود ،میتوان اين ضربه را بهعنوان يک تابع ضربهای
واحد يا پلهای واحد درنظر گرفت و پاسخ سیستم را بررسی
نمود .در اين حالت میتوان سورتمه را بهعنوان يک تیر تحت
نیروی محوری (پیشرانه) که در محل کفشکها مورد

شکل  .23نمایش تیر دو سر آزاد تحت نیروی محوری (پیشرانه) و
تحریک از پایه (کفشکها) بهعنوان مدل ارتعاشی سورتمه

تحريک قرار میگیرند مدلسازی نمود.

همانگونه که مشاهده میشود ،تحريک از پايه (محل

شمای کلی اين نوع مدلسازی سورتمه در شکل  25نشان

کفشکهای سورتمه) با وجود نیروی محوری پیشرانه،

داده شده است.

میتواند ارتعاشات سنگینی به سیستم وارد سازد که استفاده
از میراگر در محل کفشکها میتواند تا حد زيادی ،مانع از
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شکل  .12جابهجایی عرضی کفشک در طول زمان []67
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انتقال اين ارتعاشات به بدنه سورتمه گردد .در مدلسازی
صورت گرفته ،اثر حرکت دورانی حول محور عرضی تیر ()θ
نیز درنظر گرفته شده و سیستم دارای سه درجه آزادی در
جهت انتقالی ( 𝑋) و دورانی ( )θاست.
همچنین استفاده از میراگرهای کابلی نیز میتوانند تا حد
زيادی ارتعاشات وارد بر سورتمه را کاهش دهند .يکی از
راههای کاهش ارتعاشات ،استفاده از میراگرهای کابلی در
درون بدنه سورتمه است .اين میراگرها از رشتههای بههم
پیچ خوردهی سیمی که معموالً از جنس فوالد زنگ نزن
هستند و بین دو گیرهی فلزی قرار دارند ،درست شدهاند.
از مزيتهای آنها میتوان به حفظ خاصیت استهالکی با
گذشت زمان ،مقاومت باال در برابر سايش و تغییرات آب و
هوا و قابلیت تضعیف شوکهای سنگین است .اين میراگرها

شکل  .22استفاده از میراگر کابلی جهت کاهش ارتعاشات []62

 .5نتیجهگیری
در اين مقاله به ارتعاشات ناشی از پديده منقاری در آزمون
پرش صندلی خلبان در سامانه سورتمه پرداخته شد .برخی از
نتايج بهدست آمده از مرور پژوهشهای صورت گرفته در اين
زمینه شامل موارد زير است:
-

منقاری بیشتر است و از سرعت باالی  0ماخ ،طول

دارای منحنی نیرو-تغییر مکان هیسترزيس غیرخطی بوده و
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منقاری کاهش يافته و عمق آن تقريبا يکسان باقی

قادر به میرا کردن ارتعاش در جهات فشاری ،کششی ،برشی
و پیچشی با میزان جذب متفاوت هستند و میتوانند در
محدوده دمايی بین  755 - 055درجه فارنهايت مورد استفاده

میماند.
-

دايرهای و فشرده بیشترين کاربرد را دارند که در شکل 20

محیط ارتعاشی در تست سورتمه تابعی خطی از سرعت
بوده و عیوب سطحی میتواند منجر به شروع پديده

قرار گیرند.
در میان انواع مختلف میراگرهای کابلی ،سه نوع مارپیچی،

هر چه سرعت ضربه بیشتر باشد احتمال ايجاد پديده

منقاری شود.
-

در اثر برخورد ريل و کفشک ،ارتعاشات قابلتوجهی در
محل اتصال بین کفشک و ريل ايجاد میشود که با

نشان داده شده است.

استفاده از سیستم تعلیق مغناطیسی بهطور قابلتوجهی
میتوان سطح لرزش و ارتعاشات را کاهش داد.
-

محیط لرزش تک ريل شديدترين میزان ارتعاش را
داشته و سپس ريل مقیاس باريک و درنهايت ارتعاشات
زوج ريل کمتر از دو حالت ديگر است.

-

بیشترين برخورد ريل با کفشک در نقاط بااليی کفشک
رخ میدهد و نقاط جانبی تقريباً برخوردی با ريل نداشته
و برخورد نقاط زيرين کفشک نیز در طول مسیر سورتمه

شکل .21میراگرهای کابلی مارپیچی ،دایرهای و فشرده

در شکل  22نحوه قرارگیری اين میراگرها در درون بدنه
سورتمه به نمايش درآمده است.

قابل چشمپوشی هستند.
-

استفاده از میراگرها در محل اتصال بدنه سورتمه به
کفشکها ،میتواند تا حد زيادی مانع از انتقال ارتعاشات

استفاده از میراگرهای کابلی در درون بدنه سورتمه با

-

 در اين حالت با درنظر گرفتن حرکت دورانی حول.گردد

توجه به مقاومت باال در برابر سايش و قابلیت تضعیف

 مدلسازی ارتعاشی آن دارای سه،محور عرضی سورتمه

شوکهای سنگین و يا استفاده از فوم در محفظه داخلی

درجه آزادی است که میتوان پاسخ سیستم را در اثر

 میزان ارتعاشات وارد به سورتمه را در جهات،سورتمه

تحريک از پايه يک تیر دو سرآزاد تحت نیروی محوری

.مختلف کاهش میدهد

.(پیشرانه) بررسی نمود
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