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  در اين شماره:
 معرفي چهره احتراقي 

  ٢٠٢٠چاپ  ،اي بر احتراقويرايش چهارم كتاب مقدمهمعرفي 

  آزمايشگاه سوخت و احتراقمعرفي 

  معرفي نرم افزارCantera 

 انجمنها، اختراعات و ابتكارات معرفي كميته جشنواره  

 هاي اينستاگرامي انجمن احتراق ايراننشست 

 هاها و معرفي كارگاهاطالعيه 

  

 معرفي چهره احتراقي 

o  كيومرث مظاهريدكتر 

دكتر كيومرث مظاهري مدارك كارشناسي 

و كارشناسي ارشد خود را از دانشگاه 

تا  ١٣٦٥صنعتي اصفهان طي سالهاي 

به درجه  ١٣٧٦اخذ و در سال  ١٣٦٨

دانشگاه مك گيل كشور كانادا دكتري از 

نايل گرديدند. زمينه تحقيقاتي ايشان در 

دوره دكتري و پس از آن به عنوان عضو 

هيات علمي دانشكده مكانيك دانشگاه تربيت مدرس در حوزه احتراق 

چون بوده است. در طي ساليان متمادي ايشان به پژوهش در عناويني هم

حتراق در ابعاد ميكرو، هاي واكنشي، اسازي عددي جريانشبيه

هاي هاي صنعتي، استفاده از احتراق در بسترسازي احتراق در كورهشبيه

- سازي كورههاي جديد احتراق، بهينهمتخلخل نفتي زير زمين، فناوري

هاي گازي زميني، و بويلرهاي نيروگاهي، احتراق توربين  هاي صنعتي

هاي كم اق سوختايمني احتراق، نويزهاي حاصل از احتراق، و احتر

سازي و توسعه انرژي پرداخته اند. عالوه بر اين ايشان با هدف فرهنگ

انجمن احتراق ايران نقشي موضوع احتراق در كشور در تاسيس و رشد 

انجمن احتراق ايران،  برجسته و بي نظير داشته اند. پنج دوره رياست

اولين  دبيريپژوهشي انجمن احتراق ايران و -مدير مسئولي مجله علمي

                                                        
1 Sustainable energy systems 
2 Adverse environmental impacts  
3 Global climate change 
4 Anticipated low-carbon 21st-century energy portfolio 

ايران و دبيري علمي دومين كنفرانس احتراق، تربيت احتراق  كنفرانس

هاي داخل و خارج اساتيد مشغول به كار در حوزه احتراق در دانشگاه

ايشان مقاالت  .باشندهاي ايشان در اين حوزه ميكشور از جمله فعاليت

بار در منابع  ١٠٠٠اند كه بيش از با ارزشي در حوزه احتراق منتشر نموده

اند. براي اطالعات بيشتر در خصوص علمي معتبر مورد استناد قرار گرفته

   مراجعه نماييد. لينك اين اين شخصيت برجسته علمي مي توانيد به

  اي بر ويرايش چهارم كتاب مقدمهمعرفي

 ٢٠٢٠احتراق، چاپ 

يك مرجع معتبر براي  اي بر احتراق: مفاهيم و كاربردهامقدمهكتاب 

 رود. ويرايشهاي سراسر دنيا به شمار ميآموزش احتراق در دانشگاه

، اول با سه هدف ذيل منتشر شده است: ٢٠٢٠اين كتاب در سال  چهارم

 دهسا نسبتاً  تحليلهاي و تجزيه از استفاده با احتراق اساسي مفاهيم ارائه

احتراق  عملي كاربردهاي از ايگسترده طيف معرفي، دوم فهم. قابل و

 Cantera افزارنرم معرفي سوم، .است مختلف تئوري مفاهيم با مرتبط كه

مطالب ارائه شده در اين كتاب.  براي مكملي عنوان به آن از استفاده و

 كتاب يك ارائه هاورث) دنيل، ترنز اصلي نويسندگان (استفان هدف

كارشناسي و  مقاطع در دانشگاهي تحصيل براي هم كه است درسي

 مطالعه و هم براي مرتبط هايرشته و مكانيك مهندسي ارشد كارشناسي

 ويرايش در اساسي تغيير سه .باشد مفيد كارآمد و مهندسين صنعتي

 فصل، است شده به طور كامل بازنويسي ١ فصل: است شده ايجاد چهارم

 جديد تكميلي موارد و است شده ه اين كتاب اضافهبراي اولين بار ب ١٨

 گنجانده در حل مسائل احتراقي Cantera افزاراستفاده از نرم قالب در

 هايسيستم بر تأكيد با ١ فصل در ، تغييرات١٨ فصل بر عالوه. است شده

 ناشي از احتراق نظير ٢محيطي زيست تأثيرات از نگراني و ١پايدار انرژي

 نقش، ١٨ فصل در .صورت گرفته است ٣جهاني هواي و آب تغييرات

 مورد »٢١٤ قرن در كم كربن با شده بينيپيش انرژي سبد«در  احتراق

 در تغييرات ،Cantera افزارو كاربرد نرم معرفي جز به. گرفته قرار بحث
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 ) ناچيز٢٠١٢نسبت به ويرايش سوم (چاپ سال  ١٧ تا ٢ هايفصل

 كاربري رابط از Canteraدر اين كتاب براي نصب و اجراي  .است

Python/Jupyter Notebook دفترچه ٣٥ مجموع در. شده است استفاده 

Cantera چند يا يك دفترچه هر شده كه ارائه ويرايش چهارم كتاب در 

شود كه ها آموزش داده ميكند. در مثالمي مرور را احتراقي مفهوم

استفاده شود.  احتراقي مختلف مسائل حل براي Canteraچگونه از 

 الگوهايي عنوان به هاي ارائه شدهتواند از مثالمي چنين، خوانندههم

 هادفترچه. احتراقي استفاده نمايد مشابه كدهاي مسائل توسعه براي

. نباشد قبلي نويسيبرنامه تجربه به نيازي كه اندشده طراحي طوري

 از يك هر، خاص احتراقي موضوع يك مورد در مطالب ارائه بر عالوه

 ايجاد، پايتون كدنويسي باالتر سطح در را مطالبي تدريج به هادفترچه

 توسعه در خوانندگان به كه دهندمي ارائه اطالعات ساير و نمودارها

، نهايت در. كندمي كمك آنها تحليل و تجزيه و نويسيبرنامه هايمهارت

 در Cantera جديدي بر اساس مسائل، ١آموزشي هايدفترچه بر عالوه

 لينك آنالين در اين صورت به است كه شده اضافه فصل انتهاي چندين

  .هستند دسترس در

  احتراق تحقيقاتي، آموزشي آزمايشگاه معرفي 

دانشكده مهندسي هوافضاي دانشگاه  و پيشرانش

 الدين طوسي خواجه نصير

در  ١٣٨٦آزمايشگاه تحقيقاتي و آموزشي احتراق و پيشرانش در سال 

 طوسي نصيرالدين خواجه صنعتي دانشگاه هوافضاي مهندسيدانشكده 

هاي مرتبط با درك و فهم فيزيكي پديده هدف با را خود فعاليت

ساخت  سازي وشبيهاز طريق د جدي پيشرانشي و احتراقي  هايسيستم

 اين در نيازمورد  هايافزارنرم  توليد ها وتجربي اين سيستم ليلو تح

تأسيس اين آزمايشگاه  با و گذشته تجارب بر تكيه با. نمود آغاز خصوص

آن، مركز و دانشجويان تحصيالت تكميلي تحقيقاتي و با تالش محققان 

 سازيزمينه شبيهدر ي را تحقيقاتي احتراق و پيشرانش دستاوردهاي

و پيشرانشي موتورهاي سوخت محيط متخلخل هاي احتراقي تمسسي

و پالسماي  (PPT)مايع و رانشگرهاي الكتريكي پالس پالسمايي 

                                                        
1 Tutorial Notebooks 

، و ساخت تجهيزات آزمايشگاهي مرتبط حاصل (MPD)مغناطيسي 

مشعل محيط متخلخل ساخته شده در اين آزمايشگاه كه  .نموده است

گيري افت فشار هوا، اندازهگيري  و تنظيم  دبي سوخت و قابليت اندازه

جريان عبوري از مشعل متخلخل و سيستم آبگرم مصرفي و استخراج 

عالوه بر اين از يك بستر . توزيع دماي در خط مركزي مشعل را دارا است

جهت شبيه سازي تجربي و تحليل فيزيكي فرآيندهاي پس از   آزمون

ر دقطع جريان سوخت در موتورهاي سوخت مايع و جوشش سوخت 

از يك بستر آزمون چنين و هم كاري بازيافتيمجاري سيستم خنك

واگراي مافوق صوت -هاي همگراصداي نازلتحليل تجربي كاهش جهت 

هاي اطراف آن در شرايط پروازي بهره گرفته با لحاظ جريان، موتور جت

  شده است.

    
مشعل محيط متخلخل براي تامين آب 

  گرم مصرفي

بستر آزمون تحليل تجربي كاهش 
 واگراي مافوق-هاي همگراصداي نازل

  صوت موتور جت 

چنين در زمينه توسعه نرم افزارهاي جامع، تا كنون كد محاسباتي هم

طراحي جامع موتورهاي سوخت جامد و كد محاسباتي طراحي جامع 

هاي زيادي به همت كمپرسورهاي محوري توسعه داده شده است. تالش

ت وقت انجمن احتراق ايران، جناب دكتر كيومرث مظاهري و رياس

اعضاي محترم هيات مديره انجمن انجام دادند، آزمايشگاه احتراق 

 ٨با برنامه ريزي  ١٣٨٥آموزشي براي دانشجويان كارشناسي در سال 

صورت پذيرفت، تعداد ١٣٩٥آزمايش طراحي شد. با بازنگري كه در سال 

يل يافت. با حمايت وزارت علوم و دانشگاه آزمايش تقل ٥آزمايشات به 

صنعتي خواجه نصير، تعدادي از اين تجهيزات طراحي و ساخته شده 

بازده پكيج حرارتي، آموزش  است. اين آزمايش با هدف محاسبه
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هاي كنترلي پكيج حرارتي، مشاهده ساختار شعله در شرايط سيستم

بستر  شده است. كاري مختلف و ... توسط دانشجويان، طراحي و ساخته

گيري زاويه پاشش، ي، نيز با هدف اندازهمشخصات اسپر نييتع يآموزش

 ي تعيين توزيع جرمي اسپري خروجي از انژكتورهاي مختلف، مشاهده

ساختار اسپري در انژگتورهاي مختلف، تعيين اثر دبي سيال بر زاويه 

 است.اسپري، محاسبه ضريب تخليه انژكتور و ... طراحي و ساخته شده 

    
  ي مشخصات اسپر نييتع يبستر آموزش  بستر آموزشي پكيج حرارتي

 مغشوش ختهيآمشيو پ ختهيآمشيپ ريشعله غ يبستر آموزشهمچنين 

 نيز طراحي و ساخته شده است.

 افزار معرفي نرمCantera  
 شعله حل يابزارها نيپرطرافدارتر از يكي Cantera ياحتراق افزارنرم

 در باز متن افزار نرم نيا. است قيدق ييايميش كينتيس با آرام يها

 ياصل يژگيو. است افتهي توسعه C++ زبان به ١ايفرنيكال يفناور موسسه

 زبان رب عالوه شوديم باعث كه است آن بودن گرا ءيش افزار نرم نيا

 فرترن رينظ گريد يسينوبرنامه يهاطيمح و هازبان در C++ يسينو برنامه

)Fortran(، تونيپا )Python (متلب و )MATLAB (به تيقابل زين 

 ييايميش كينتيس توانديم افزار نرم نيا. باشد داشته توسعه و يريكارگ

 فرمت ليقب از مختلف يهافرمت به را  يانتقال و يكيناميترمود خواص و

 يهامثال. كند افتيدر مربوطه محاسبات انجام جهت نيكمك استاندارد

 يسينوبرنامه مختلف يهازبان به افزارنرم نيا همراه به يمتنوع شده حل

 :كرد اشاره ريز موارد به توانيم آنها نيب از كه دارد وجود

 مخلوط شيپ يبعد كي آرام شعله -١

                                                        
1 California Institute of Technology 

 ينفوذ و مخلوط شيپ متقابل انيجر آرام شعله -٢

 يتعادل محاسبات -٣

 آنها يبند شبكه و مختلف يرآكتورها -٤

 ميترس و تيحساس زيآنال رينظ ييايميش يكينتيس محاسبات -٥

 يواكنش يرهايمس

 به مايمستق اي و افزارنرم يرسم تيسا به ديتوانيم شتريب اطالعات يبرا

 نيا. ديكن مراجعه هاب تيگ در افزار نرم صفحه در كد يراهنما و متن

 برخوردار زين پاسخ و پرسش جهت فعال گوگل گروه كي از افزار نرم

 نمت كد هيپا بر يگريد يجانب يافزارها نرم كه است ذكر انيشا. است

 هاضاف آن به يگريد يهاتيقابل كه؛ اندكرده دايپ توسعه Cantera باز

 يبرا توان يم آن از كه دارد نام Ember افزارهانرم نيا از يكي .كننديم

  .كرد استفاده ايناپا يبعد كي شبه و يبعد كي يهاشعله محاسبات

 و  ها، اختراعاتمعرفي كميته جشنواره

  ابتكارات انجمن احتراق ايران
انجمن  ها، اختراعات و ابتكاراتخبرنامه، كميته جشنوارهدر اين شماره 

هاي مهم عنوان يكي از زيرساختمالكيت فكري به گردد.معرفي مي

ه است. توسعه فناوري است كه امروزه در دنيا مورد توجه ويژه قرار گرفت

ان يكي عنوبه و ابتكارات، اختراعاتها، جشنوارهكميته ، در همين راستا

هاي انجمن احتراق ايران فعاليت خود را در روزهاي پاياني سال كميتهاز 

نامه اجرايي آيين ٢٨و  ١٦٧آغاز كرد، با توجه به اجراي ماده  ١٣٩٢

هاي صنعتي در خصوص استعالم شرايط قانون ثبت اختراعات و طرح

اسخ پ ١٣٩٣ماهوي اختراعات از مراجع مورد تاييد، از خرداد ماه سال 

ق مات اختراعات در حوزه احتراق و انرژي به انجمن احترابه استعال

 يتصالحداراي عنوان يكي از مراجع و اين انجمن به دشواگذار  ايران

ه علمي تائيدكننده و صادركننده گواهي تائيديه علمي اختراعات حوز

 نكلي ات بيشتر دروظايف كميته و توضيح.  شناخته شداحتراق و انرژي 

  موجود است.

 هاي اينستاگرامي انجمن احتراق ايراننشست  
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هاي اينستاگرامي با ميزباني نشست ١٤٠٠انجمن احتراق ايران در سال 

خوشنويسان، رئيس محترم كميته ارتباط با سركار خانم مهندس سهيال 

ها، شناساندن كند. هدف از برگزاري اين نشستصنعت، برگزار مي

هاي احتراقي نوين در صنايع و متخخصين مرتبط است. تاكنون فناوري

جهت اطالع بيشتر به صفحه نشست اينستاگرامي برگزار شده است.  ١١

 احتراق ايران مراجعه نماييد.انجمن  اينستاگرام

 هاها و معرفي كارگاهاطالعيه 

o ششمين جشنواره عكس شعله 

  
كنفرانس سوخت و  نيجشنواره عكس شعله همزمان با نهم نيششم

 شتريطالعات با. جهت رددگ يبرگزار م رازيدر دانشگاه ش رانياحتراق ا

نهمين  آدرس الكترونيكي رجوع نموده و يا با كنفرانس تيوبسا به

  .كنفراس سوخت و احتراق ايران در تماس باشيد
o رانيا احتراق و سوخت كنفرانس نينهم  

    

 يبرگزار م رازيدر دانشگاه ش رانيكنفرانس سوخت و احتراق ا نينهم

رجوع نموده و يا با  كنفرانس تيوبسا به شتريطالعات با. جهت رددگ

نهمين كنفراس سوخت و احتراق ايران در تماس  آدرس الكترونيكي

  .باشيد
o نامه/رساله برتر دانشجوييفراخوان ارسال پايان 

  
انجمن احتراق ايران با همكاري دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه 

اقدام به  همزمان با نهمين كنفرانس سوخت و احتراق ايران، شيراز

   نمايد.ميهاي برتر احتراقي رساله و پايان نامهتشويق و قدرداني از 

  ١٤٠٠دي ماه  ٣٠هلت ارسال آثار: م

آدرس رجوع نموده و يا با  كنفرانس تيوبسا به شتريطالعات باجهت 

 .نهمين كنفراس سوخت و احتراق ايران در تماس باشيد الكترونيكي

 

 
 
 
 
 
 

  : دكتر امير مردانيدبيرخبرنامه

  : مهندس اكرم صديقمدير داخلي

:  دكتر جواد امينيان، مهندس مهنوش جودي، اعضاي هيات تحريريه

صالحي، مهندس اكرم  مهدي مهندس فاطمه چيتگرها، دكتر محمد

  صديق، دكتر عليرضا عليپور، دكتر امير مرداني.
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خبرنامه انجمن احتراق ايران آماده دريافت نظرات، اخبار و مطالب 

 هاي اجتماعي دنبال كنيد.ما را در شبكهمرتبط مي باشد. 

  Combustion@modares.ac.ir                         ايميل:

   https://t.me/iraniancombustioninstitute               تلگرام:


