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چکیده

امروزه مطالعه و تحقیق بر روی مدلسازی ،شبیهسازی ،ساخت و بهبوو ملکرور

پرتابگرهووای الرترومغناطیسوی ،یروی از زمینووههووای اصووکی تحقیقووا بسویاری از

انشگاه ها و مراکز پژوهشوی نیاسوت .کاربر هوای فوراوا پرتابگرهوا ر حووزۀ

نظامی و هوافضوا و ننو هوای هووایی اسوت .ر ایو مقالوه ،مشاصوا نلونوۀ

ساختهشده ،مدلسازی ،شبیهسازی و نتایج آزمایش نلونۀ آزمایشوگاهی پرتوابگر

ریکی با قدر  2/2کیکو ژول گزارش شده است .ر مودل انتاوا شوده ،مقوا یر

نریا ریل ،شتا  ،سرمت ،موقعیت ،نیروی وار ه بر پرتابه ،راندما پرتوابگر بوا
استفا ه از نرمافزار  MATLABشبیهسازی و نلایش ا ه میشو  .پس از ساخت و

1
2
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انشگاه صنعتی قوچا  ،قوچا  ،ایرا
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آزمایش نهایی پرتابگر ،سرمت خورو پرتابوه از هانوۀ پرتوابگر ،شود نریوا

تاکیوۀ بانووخ خووازنی بووه ترتیوب بووا اسووتفا ه از حسووگر مووا و قرمووز و سویمپویچ

روگوفسری اندازهگیری میشو  .سرمت خرو پرتابه از هانۀ پرتابگر ریکوی بوه
بیش از

m/s

 100میرسد .ر انتها ،ایو انودازههوا بوا مقوا یر مشوابه شوبیهسوازی

مقایسه میشو  .آثار تاریبی پالسلای ایجا شده ر ریلها قابل تونه است.

واژه های کلیدی :پرتوابگر ریکوی ،پرتوابگر الرترومغناطیسوی ،بانوخ خوازنی،
پرتابه ،سیمپیچ روگوفسری.

 .1مروری بر تاریخچۀ مسئله
بسیاری از کشورها برای پرتابگرهای الرترومغناطیسی ورنلای وسیعی رنظر گرفتهاند .انشگاهها

و مراکز تحقیقاتی فراوانی ر حال توسعۀ کار ر ای زمینوه هسوتند [ .]1سواخت پرتوابگر ریکوی بوه

منوا یخ اسکحه نیاز به شناخت طیف بسیار گستر های از مکوم ،تحقیقا و فنواوریهوا اسوت .از

نلکه میتوا به ای رشتهها اشاره نلو مکوم ریاضی و کنترل :مدلسازی و بررسی حالوت گوارا،
رشته های موا و مرانیخ :خووا

الرترومغناطیسوی ،رفتارهوای اتلوی ،ویژگویهوای مروانیری و

گرمایی موا  ،رشتۀ قدر  :ذخیرهسازی انرژی و شرل هی پالسهای قدرتی [ .]2اهداف سواخت

مولد پالسهای قدرتی بسیار زیا ند .برای نلونه چندی کاربر ملده ر حوزۀ نظوامی و فضوایی و

نن

های هوایی را میتوا نام بر [2و .]4ر حقیقت اساس پرتابگرهای ریکی و ای گونه سیستمها

ایجا ارتباط بی انرژی الرتریری و ننبشی ر یخ آرمیچر شتا

هنده است [.]6 ،5

از طرف یگر ،شبیهسازی و مدلسازی سیستمهای مولد پالسهای قدرتی و پرتابگرهای ریکی

نیز پایۀ بسویاری از تحقیقوا هسوتند .بورای م وال ،اسوتفا ه از روش انوزا محودو ) (FEMبورای

مدلسازی ای مولد بهکار رفتوه اسوت [ .]7پارامترهوایی ر مودلسوازی و کوالیبره نلوو

سوتگاه

قدرتی از نظر پایداری و قابکیت اطلینا نیوز مهوم اسوت [ .]9توصویف سیسوتم توسو نلوو

ار V-I

ککیدی هستند که باید ر نظر گرفته شوند [ .]8تحکیل پارامترهای الرتریری سیستم مولد پالسهای

(ولتاژونریا ) نیز روش مهلوی اسوت [ .]10تحکیول پدیودۀ انتشوار امووا الرترومغناطیسوی ر طوی

مرحکۀ پرتا و مدلگارای سیستم ،از یگر مراحل شبیهسوازی ایو سیسوتم اسوت [ .]7موالوه بور
مدلهای خطی ،مدلهای غیرخطی نیز برای سیستم پرتابگر الرترومغناطیسی ارائه شوده اسوت [،12

 .]13هلچنی مدلسازی سیستم با توابع توزیع احتلالی نوع یگر مدلسوازی ر ر ایو پدیودههوا
است [.]14
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زیرشاخۀ یگری که تعدا بسیار زیا ی از انشوگاههوا و مراکوز تحقیقواتی ر آ شواخه فعوال

هستند ،ساخت پرتابگرهای الرترومغناطیسی است .ر نتیجه محققا ای مراکوز بور روی مفواهیم و

نلونههای آزمایشگاهی و آزمایش سیستم متلرکز شدهاند .استفا ه از موا خا

و اتصاال تونکی

ابررسووانا بوورای سوواخت پرتووابگری بووا حساسوویت زیووا  ،انوورژی مصوورفی کووم و انوودازۀ کوچووخ ر
ستورکار آ ها قرار ار [ .]15موا سازندۀ پرتوابگر ریکوی بایود طووری ملول کنود کوه ملکرور

نامطکوبی نداشته [ ]16و راندما مولد پالس قدرتی نیز افزیش یابد [.]17

پرتابگرهای ریکی ر بازۀ بسیار وسیعی از میزا انرژی ،ولتاژ ،سرمت ،پارامترهوای ژئوومتری و

مرانیری ملل میکند [ .]10آزمایش پرتابگری با کالیبر باال و نریا سیمپیچی زیا و پرتابگری با
مقیاس واقعی ر آزمایشگاه مؤلفی [ ]18انجام شده است .مقالۀ [ ]19ساخت مولد پالس قودرتی بوا

خاز های بزرگی را برای تولید پرتابگر الرترومغناطیسی را شرح می هد .کاهش مای ریل ها هدف

تحقیق [ ]20بو ه است .شبرههای شرل هیِ پالس ر [ ]21شبیهسازی و شرح ا ه شده اسوت .ر

گزارش [ ]22اندازۀ پارامترهای آرمیچر برای افزایش سرمت سیستم طراحی مجد شده است .ساخت،

راهاندازی و آزمایش سیستم مولد پالسوی بوا قودر معوا ل  2مگوا ژول ر [ ]23بیوا شوده اسوت.

ساختار مرانیری پرتابگرهای ریکی الرترومغناطیسی ر [ ]24به صور مشروح ذکر شده است.

ر ای مقاله ،نتیجۀ آزمایش موفق نلونۀ آزمایشگاهی ساختهشده ،مدلسازی و شبیهسازی یخ

پرتابگر ریکی که ر آزمایشگاه توا پالسی انشگاه صنعتی قوچا راهاندازی و آزمایش شده است
ارائه میشو  .ر ابتدا مولد پالس قدرتی  2/2کیکو ژول طراحی و با استفا ه از نورمافزارهوای موور

نظر شبیهسازی شد .ساخت پرتابگر ریکی نیز بوا انوزا مونوو ر بوازار انجوام گرفوت .ر نهایوت
سیستم به طور موفقیتآمیز آزمایش شد و توانست پرتابۀ مور نظر را بوا سورمت مناسوب از هانوۀ

خو رها نلاید .مقایسه اندازهگیریهای انجامشده با مقا یر شبیهسازی نز یری آ ها را به یردیگر
بیا میکند.

 .2مدلسازی و شبیهسازی
ر سیستمهای مولد پالس قدرتی ،براساس نیروی لورنتس نریوا سویمپویچ بامو

شوتا گورفت

پرتابه میشو [ .]25رحقیقت ،سیستم را میتوا با یخ مدار الرتریری سا ه مودل کور کوه ایو

مدار انرژی ذخیرهشده ر بانخ خازنی را روی ریلها تاکیه میکند .بنابرای مودار یوخ پرتوابگر،
رفتاری شبیه سیستم  RLCبا حالت خو القایی میرای بحرانی ار  .هدف از شبیهسازی ای سیسوتم،
به ست آور

نریا سیمپیچ ،موقعیت ،سرمت و شتا پرتابه و نیری املالشده بر آ است.
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پرتابگر الرترومغناطیسی شامل چنودی زیرسیسوتم اسوت .از نلکوه :بانوخ خوازنی ،مجلوموۀ گواز

فشر ه ،ریلها ،پرتابه و ماژول کنترل سرمت .ریلها قسلت اصکی پرتابگر ریکی هستند کوه انورژی
الرتریری را بر مبنای نیروی لورنتس به انرژی ننبشی تبدیل میکنند .ای نیرو میتواند متناسب بوا

فاصکه بی ریلها تغییر یابد .فرمولهای زیر مبنای مدلسازی و شبیهسازی میباشند [.]26
()1
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که ر آ ها 𝐵𝐵 ،میدا مغناطیسی اطراف سیمپیچِ بینهایت است و بورای تقریوب میودا مغناطیسوی

ریلهای مستطیکی از آ استفا ه میشو  𝐿𝐿́ .و 𝐹𝐹 به ترتیب شیب مشتق القوایی و نیوروی املوالی بور
پرتابه را نشا می هند .قابل تونه است که ́𝐿𝐿 نقش مهلی ر تحکیل اشته و ارتباط بوی معوا ال

الرتریری و الرترومغناطیسی را برقرار میکند .هلا طور که اشاره شود ،روشهوای فراوانوی بورای

مدلسازی استفا ه میشو [ .]7ر ای مقاله از روش تحکیکی برای محاسبۀ ́𝐿𝐿 استفا ه میکنویم [،14

 .]26هلچنی از نرمافزار  MATLABبرای انجام محاسبا و رسم نلو ارهوا بهوره مویبوریم .نتوایج
شبیهسازیها ر شرلهای ( 1تا  )3نشا
مشاهده نلو که نریا  ،نیرو و شتا

ا ه شده است .با تونوه بوه نتوایج شوبیهسوازی ،مویتووا

ر زما  0/4میکی ثانیه اتفاق میافتند.

شکل  1نریا سیمپیچ (باال -چپ) ،سرمت پرتابه (باال -راست) ،شتا پرتابه (پایی  -چپ)
و میزا نابهنایی پرتابه (پایی  -راست) برحسب زما
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شکل  2نیروی وار بر پرتابه برحسب زما

شکل  3راندما تبدیل انرژی ر سیستم برحسب زما

 .3مشخصات نمونۀ آزمایشگاهی
هلا طور که اشاره شود ،پرتوابگر الرترومغناطیسوی شوامل ایو زیرسیسوتمهاسوت :بانوخ خوازنی،
کپسول گاز فشر ه ،ریل مسی ،ساتافزار راهانداز و کنتورل و پرتابوه .بانوخ خوازنی منبوع ذخیورۀ

انرژی است که میتواند پس از ریافت فرما از سیستم راهانوداز ر ریولهوای مسوی تاکیوه شوو .
کپسول گاز و شیر برقی تشریل یخ زیرسیستم مجزا موی هنود کوه سورمت اولیوه پرتابوه را ایجوا

میکند .ای سرمت اولیه از ذو شد احتلالی ریلها بر اثر قوس الرتریری بی آ ها نکووگیری
نلاید [ .]26شلشهای مسی ارای  33cmطول 2cm ،مور

و  5mmضواامت هسوتند و بور روی

یخ صفحۀ  MDFبا مساحت  60cm2سوار شودهانود .رابو هوای مسوی نیوز رو ایو  MDFقورار
گرفتهاند .به ای

لیل از مس استفا ه شده که هدایت الرتریری زیا ی ار و نقطۀ ذو آ نسبت

به اغکب رساناها باالتر است .بانخ خازنی شامل شش خاز  460uFبا حوداک ر ولتواژ 400Vاسوت
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که با استفا ه از یخ نوار مسی به صور موازی با هم قرار گرفتهانود .کول انورژی ذخیورهشوده ر

بانخ خازنی  2/2 kJخواهد شد .و حسوگر موا و قرموز بورای تعیوی موقعیوت پرتابوه و محاسوبه
سوورمت خوورو آ از هانووه ریوول بوور  MDFقوورار ا ه شووده اسووت .سوورمت محاسووبهشووده توسو

میرروکنترلر بر روی  LCDنلایش ا ه میشوو  .شورل ( )4نلونوۀ آزمایشوگاهی پرتوابگر ریکوی و
انزا آ را ر آزمایشگاه نشا می هد.

الف

ب

د

ج

ه
شکل  4انزا پرتابگر؛ (الف) نلونۀ آزمایشگاهی پرتابگر ریکی ( ) ریلها
( ) ساتافزار راهانداز ( ) حسگرها و پرتابه (ه) تریستور

شیر برقی که بی کپسول گاز فشر ه و ورو ی ریول قورار ار بوا منبوع  12ولتوی تغایوه مویشوو .

بالفاصکه پس از ملکرر شیر ،فشار گاز ،سرمت اولیهای برای پرتابه ایجا کر ه و آ را بوه اخول

ریلهای پرتابگر میراند .حرکت پرتابه با استفا ه از حسگر نوری قرار گرفته بر روی ابتودای ریول

تشایص ا ه میشو  .از یخ سوئیچ نیلوههوا ی سوریع ) (SKT160 semikronبوه طوور سوری بوا

بانخ خازنی و ریلها استفا ه کر هایم .پس از حرکت پرتابه بانوخ خوازنی از طریوق ایو سووئیچ
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انازۀ تاکیه ر ریلها مییابد .پرتابه از آللینیوم ساخته شده ،وز آ  5 grو سرمت خورو آ از
هانه ریل به  100m/sمیرسد.

 .4آزمایش و اندازهگیری
آخری مرحکه ر ای پروژه ،انجام آزمایش و آزمایش نهایی است .بورای انودازهگیوری نریوا از

سوویمپوویچ روگوفسووری اسووتفا ه شووده اسووت .ولتوواژ ایو سوویمپوویچ کووه توسو نلایشووگر

MHZ

 25GWINSTEKاندازهگیری میشو  ،معرف نریا اصکی است .شرل ( )5خرونی ای سیمپیچ

را نشا می هد .مقدار حداک ر ای نلو ار حداک ر ولتاژ را نشوا موی هود .متوسو میوزا نریوا

حدو  2/5KAاست که با استفا ه از نسبت ور سیمپیچ محاسوبه شوده اسوت .ایو مقودار نز یوخ

مقدار شبیهسازی است .پس از تاکیۀ بانخ خازنی ،مودار  RLCوبواره آموا ۀ شوارژ شوده و ثابوت
زمانی مور نظر را میساز .

شکل  .5خرونی سیمپیچ روگوفسری

 .5بحث و نتیجهگیری
با تونه به رفتارهای مدار  ،RLCمقدار حداک ر ولتاژ تاکیه بستگی به اندازۀ پارامترهوای طراحوی و

میزا میرایی مدار ار  .زمانی که تاکیه صور میگیور  ،بوی پرتابوه و ریول و ر هور و طورف

پرتابه ،پالسلای اغ و غیر متعا لی ر فضا ایجا میشو (فاصکۀ کلتر از  .)2/5 mmبررسی سوط

پرتابه و ریلها ر شرل ( )4نشا می هد که بعد از هر شکیخ ،اثر تاریبی نامطکوبی ر ریل ایجا

شده است .نقاط تاریبشدۀ کوچری بر سط ریل به چشم میخور که به مکت گرمای شودید و

ذو حاصل از نریا

شارژ است .یو های پر انرژی پالسلای هوا بام ای اثر تاریبی میشوند.
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 ر نتیجوه مقودار اولیوۀ انورژی. افوزایش اصوطراب بوی پرتابوه و ریول مویشوو

ای اثر بام

،  موالوه بور ایو. الرتریریِ تبدیلشده به انرژی گرمایی افزایش یافته و راندما سیستم کم میشو
 ای اتفاق احتلاالً به لیل تاکیوۀ قکوۀ.تشدید ای حالت میشوند

سط ریلها ناهلوار شده و بام

) نشوا1(  شورل.ر ای قسلت است که نتایج شبیهسازی نیز ای احتلال را تأییود مویکنود

 بنوابرای بوا اسوتفا ه از روشوی موؤثر. ر ابتدای تاکیه صور میگیور

نریا

می هد که حداک ر نریا

 اثرا گرمایی، ای نوع پالس. میتوا خ شرل هی پالسی برای تولید پالس مربعی استفا ه نلو
.مقدار قکۀ نریا کاهش می هد

و تکفا را با کم کر
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Modeling, Simulation of performance
and Fabrication of a Prototype
Electromagnetic Launcher
M. Fakhrabadi1, A. Zadeh1,
M. Torabi1, K. Poorbadakhshan*1
Abstract
Nowadays, research on modeling, simulation, construction, performance
improvements of electromagnetic launchers are amongst the main areas
of research in many universities and research centers in the world. In
this paper, we report how to make, model, simulate and fabricate a prototype rail-gun with 2.2 kJ pulse power supply. In the chosen model, we
simulate current of rails, acceleration, velocity, position, exerted forces
on projectile and efficiency of launcher by MATLAB codes. After fabrication and final testing of launcher, current of capacitive bank and muzzle
velocity of projectile are measured by Rogowski coil and infrared sensors, respectively. At the end, these values are compared with similar
values in simulation.

Keywords: Rail-gun, Electromagnetic launcher, Capacitive Bank, Projectile, Rogowski coil.
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