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رتبه دوم پژوهش هاي كاربردي
 

 پژوهشگر: حجت صابري نژاد
 عنوان طرح: موتور ضربه  اي دتونيشن

 همكاران: مسعود عيدی عطارزاده، حميد ملكی
 استاد راهنما: دكتر محمد فرشچی 

چكيده طرح:
موتورهاي ضربه ای دتونيشن در توليد نيروي پيشران برای كاربردهای هوافضايی استفاده مي گردند. موتور ضربه ای 
دتونيشن، موتوري است كه بر اساس دتونيشن، كار مي كند و در نوع ساده شده آن، متشكل از يك لوله با نسبت 
طول به قطر داخلي باال با يك انتهای باز، سامانه تغذيه و سامانه اشتعال است. در اين لوله از تكرار سريع فرآيند 
دتونيشن براي توليد نيروي پيشران استفاده مي شود. دتونيشن نوعي فرآيند احتراقي با سرعت و فشار باالست كه به 
دليل بازده ترموديناميكي باال و قدرت تبديل انرژي شيميايي به انرژي حرارتي و جنبشي از كارايي خوبي برخوردار 
است. كاربرد اصلي اين موتور در موشك ها و پهپادها است كه قابليت كار از حالت سكون تا ماخ پروازي 5، و همچنين 
در شرايط خالء را داراست. اين موتور را نيز مي توان براي تقويت عملكرد موتورهای جت، كنترل وضعيت ماهواره و 
ماهواره بر و با كنترل پذيری باال استفاده نمود. نمونه ديگر كاربرد موتور، استفاده براي توليد برق در كنار توربين گاز 

است كه در مرحله تحقيقات است.
به دليل مزاياي فراوان اين موتورها مانند ضربه مخصوص بسيار باالتر از موتورهاي رم جت، توربوجت و  اسكرمجت، 
عدم نياز به ماشين هاي دوار، هزينه پايين و سادگي ساخت نسبت به موتورهاي ذكرشده، حجم كمتر و راندمان 
احتراقي بسيار باال، سبب شد تا كشورهاي پيشرفته در زمينه صنايع هوايي به سرعت تحقيقات و عملياتي كردن 
پايان نامه های كارشتاسي  قالب  اين طرح در  انجام دهند. در دانشگاه صنعتي شريف  را  اين موتورهاي پيشرانشي 
بومي سازي  شد.  انجام  آزمايشگاهي  ابعاد  در  موتور  اين  ساخت  و  طراحي  به  موفق  و  تعريف  ارشد  كارشناسی  و 
فناوري سيستم هاي نوين پيشرانشي در كشور مهم ترين دستاورد اين طرح است. دستگاه ساخته شده با استفاده از 
هيدروژن-اكسيژن در هر سيكل كاری به ازای هر لوله يك نيوتن نيروي پيشران را ايجاد مي كند. در اين طرح با 
تغيير طول لوله، تعداد لوله و استفاده از فنرهای مختلف در ابتدای لوله، ارتقاء سامانه تغذيه و نيز استفاده از انشعاب 
نياز برای طراحی نمونه واقعی موتور كسب گرديده است.   بازده كاری موتور، دانش مورد  افزايش  دتونيشن برای 

فركانس كاری موتور تا 25 هرتز افزايش پيدا كرده است.


