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چكيده 
له پاسخ ناپاياي يك شعله نفوذي آرام و نرخ آزاد شدن انرژي حرارتي آن به نوسانات هارمونيك نسبت در اين مقا

شومان براي شعله نفوذي آرام، ناپايا، دو بعدي و متقارن درون كانال - مدل رياضي برك. جرمي بررسي شده است
ج و يكنواخت فرض شده است و ، غيرلز)تراكم ناپذير(صورت مادون صوت جريان به. در نظر گرفته شده است

اعمال شرايط زلدويچ با-براي متغير بقايي شوآبنفوذي - معادله جابجائي. باشدضريب نفوذ جرمي نيز ثابت مي
عنوان سطح شعله، مكان هندسي شعله مرزي مناسب حل شده و با در نظر گرفتن سطح استوكيومتري به

با فرض عدم عبور ذرات . بين آنها نيز بررسي شده استساختارهاي مختلف شعله و گذرش . دست آمده استبه
توان نرخ آزاد شدن انرژي حرارتي را متناسب با سوخته نشده از سطح شعله و ثابت بودن ضريب نفوذ جرمي مي

دست آوردن نرخ آزاد شدن انرژي اين روش براي نخستين بار در كار حاضر براي به. سطح شعله در نظر گرفت
نرخ آزاد شدن انرژي حرارتي نسبت به نوسانات نسبت جرمي . كار برده شده استهاي نفوذي بهحرارتي در شعله

براي هر عدد پكلت ثابت، حوزه فركانسي به سه . دست آمده استبههارمونيكسوخت براي مود اول و دوم 
به ن انرژي حرارتي نرخ آزاد شداندازه تابع تبديل . نفوذي و جابجائي تقسيم شده است-ناحيه نفوذي، جابجائي

همچنين اختالف . يابدنوسانات نسبت جرمي با افزايش فركانس و نزديك شدن آن به ناحيه جابجائي كاهش مي
خصوص در با افزايش عدد پكلت دامنه نوسانات نرخ آزاد شدن انرژي حرارتي، به. كندفاز به مقدار ثابتي ميل مي
دست آمده انطباق نتايج به. سزايي نداردر ناحيه جابجائي تاثير بهكه ديابد، در حاليناحيه نفوذي، افزايش مي

.قابل قبولي با كارهاي قبلي دارد

فركانس تحريك- نرخ آزاد شدن انرژي حرارتي- ساختار شعله- نسبت جرمي- شعله نفوذي: هاي كليديواژه

دانشگاه صنعتي شريف، دانشجو كارشناسي ارشد- �
دانشجو كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي شريف- 2
هيئت علمي، دانشگاه صنعتي شريف- 3
ريفكارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي ش- 4

مقدمه-1
هاي دوبعدي و همچنين تقارن پايا را براي هندسهبراي نخستين بار حل مسئله شعله نفوذي آرام و ]1[برك و شومان 

سطح . گردندبراي هر دو هندسه، جت سوخت از شيار مياني و اكسيدكننده از شيار خارجي وارد محفظه مي. محوري ارائه دادند
(Flame Sheet)طور معمول به آن فرض صفحه شعلهعنوان سطح شعله فرض شده است كه بهنسبت اختالط استوكيومتري به

نظر از مولفه عمودي با صرف. بعدي و يكنواخت در كل ميدان در نظر گرفته شدصورت يكهمچنين ميدان سرعت به. شودگفته مي
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بقاي جرم براي . باشدنمي) عمود بر محور(حركت در جهت عرضي سرعت و همچنين نيروي ثقل ديگر نيازي به حل معادله اندازه
سوخت و اكسيدكننده با ضريب نفوذ جرمي ثابت و برابرعالوه، انتقال ذرات به. ثابت باشدكند كهجريان محوري ايجاب مي

(ρD)و همچنين دبي جرمي ثابت و يكنواخت(ρu)فرض شده است كهD ،ρ وuترتيب ضريب نفوذ جرمي، چگالي و سرعت به
.نظر شده استنفوذ جرمي عرضي از نفوذ جرمي طولي بيشتر بوده كه از آن صرف. باشدمحوري جريان مي

شومان، به دليل مطابقت عالي اين مدل با مشاهدات آزمايشگاهي، انجام شده - منظور توسعه مدل برككارهاي بسياري به
سازي ثرات نيروي ثقل براي سادهدر اين حل از ا. مسئله جت شعله نفوذي آرام را با فرض چگالي متغير حل كرد]2[في . است

لويسعددو(Schmidt Number)عدد اشميتهمچنين . نظر شده استمعادله اندازه حركت در جهت عمود بر محور، صرف
(Lewis number)در اين تحليل نشان داده شد . طور مستقيم متناسب با دما فرض شده استبرابر يك و همچنين لزجت مطلق به
باشددست آمده با فرض چگالي متغير بيشتر از حالت چگالي ثابت ميكه طول شعله به

اين تغييرات سرعت محوري با در نظر گرفتن . شومان را با سرعت محوري متغير گسترش داده است-مدل برك]3[روپر 
سوخت را براي عالوه بر اين، روپر و همكارانش اثر شكل شيار ورودي. نيروي ثقل و همچنين قانون بقاي جرم صورت گرفت

بيني ايشان روابطي براي پيش. ]4[و ]3[اند هاي احتراق بررسي كردههاي دايروي، مستطيلي و همچنين خميده در محفظهحالت
هاي جرياني مختلف ارائه كرده و با انجام آزمايشات، اين هاي مختلف و همچنين رژيمطول جت شعله نفوذي آرام براي هندسه

طور زياد فراهم است و شعله پرهوادست آمده تا زماني معتبر است كه اكسيدكننده بههاي بهجواب. ]5[اند هروابط را تاييد كرد
(Overventilated)هوا با استفاده - آزمايشاتي را براي بررسي تغييرات زماني شعله نفوذي آرام متان]6[اسميت و همكاران . باشدمي

عنوان در ساختار شعله، به(Clip-off)وجود آمدن پارگي شعلهدر اين مشاهدات به.انداز هندسه تقارن محوري انجام داده
شومان -اسپري شعله نفوذي را براي هندسه برك]7[خوسيد و گرينبرگ . پارامتراساسي در افزايش ذرات دوده شناخته شده است

ر اين بررسي پروفيل سرعت ورودي سوخت و د. بررسي كردند و از فرض ميدان سرعت ثابت و يكنواخت مكاني استفاده نكردند
صورت سهموي و كامال توسعه يافته و همچنين تغييرات پروفيل سرعت با پيشروي محوري در نظر گرفته شده اكسيدكننده به

كلت، اند كه عدد پايشان نشان داده. عالوه، دو حالت حضور نفوذ جرمي طولي و عدم وجود آن مورد بررسي قرار گرفته استبه. است
.  و همچنين پروفيل سهموي سرعت نقش اساسي در ساختار شعله دارد(Damkőhler number)عدد دامكوهلر

مخلوط ناپايا را در يك ميدان جريان يكنواخت با روش عددي مطالعه نوسانات يك شعله غير پيش]8[تياگي و همكاران 
رخ واكنش شيميايي بسيار سريع و متناهي، مشاهده شد كه عدد شومان و بررسي دو حالت ن- كارگيري هندسه بركبا به. كردند

. كنددامكوهلر نقش بسيار مهمي در تعيين اندازه و فاز نوسانات نرخ آزاد شدن انرژي حرارتي نسبت به اختالالت سرعت ايفا مي
در اين مطالعه پاسخ نرخ . اندهتحليلي مورد بررسي قرار داد- طور عدديرفتار شعله نفوذي را به]9[اخيرا، تياگي و همكاران 

دست آمده براي تابع نتايج به. آزاد شدن انرژي حرارتي به نوسانات نسبت اختالط سوخت و نوسانات زماني سرعت بررسي شد
.مخلوط مطابقت داشتتبديل نرخ آزاد شدن انرژي حرارتي، با نتايج شعله پيش

شعله . باشدشومان مي- كار رفته در پيكربندي بركوده و مدل رياضي بهب]9[تياگي و همكارانكار حاضر در ادامه مطالعات
سرعت محوري . نفوذي آرام، ناپايا، دو بعدي، متقارن و درون كانال با حضور نفوذ جرمي محوري و عرضي در نظر گرفته شده است

. باشدتنها ناشي از نفوذ جرمي ميدر نتيجه، اختالط . نظر شده استيكنواخت در عرض و ثابت فرض شده و از سرعت عرضي صرف
با حضور . باشد، غيرلزج و يكنواخت فرض شده است و ضريب نفوذ جرمي نيز ثابت مي)تراكم ناپذير(صورت مادون صوت جريان به

Fuel)نوسانات اندك نسبت جرمي سوخت Mass Fraction) معادله حاكم بر ميدان اختالطي، با شرايط مرزي متفاوت توسط ،
با . سازي معادله حاكم مورد استفاده قرار گرفته استمنظور خطيفرض اختالالت اندك به. ، حل شده است]9[و همكاران تياگي 
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دست آمده هاي مختلف بهدر كل ميدان و فرض صفحه شعله، مكان هندسي شعله در زمانزلدويچ-متغير شوآبمعين بودن نسبت 
كار گرفته شده عنوان تابعي از زمان بهدست آوردن نرخ آزاد شدن انرژي حرارتي بههمنظور بهمچنين روابط ترموديناميكي به. است
در روش حاضر نرخ . باشدمي]9[طور كامل متفاوت با روش تياگي و همكارانروش محاسبه نرخ آزاد شدن انرژي حرارتي به. است

در نهايت، تابع تبديل نرخ آزاد شدن انرژي . ستآزاد شدن انرژي حرارتي متناسب با مساحت سطح شعله در نظر گرفته شده ا
. دست آمده استازاي نسبت جرمي سوخت بهحرارتي به

احتراقهيناحكيشمات-1شكل

معادالت حاكم- 2
در اين . نشان داده شده است1كل طور شماتيك در شدر مطالعه حاضر، مدل شعله نفوذي ناپاياي دوبعدي مورد نظر به

) ناپذيرتراكم(صورت آرام، مادون صوت جريان به. گرددپيكربندي، سوخت از شيار مياني و اكسيدكننده از شيار خارجي تامين مي
و (spatially uniform)يكنواختميدان سرعت، محوري و . رض شده استها صلب فنظر شده و ديوارهلزجت صرفبوده و از اثرات

همچنين شعله . ضريب نفوذ جرمي ثابت در نظر گرفته شده است، در نتيجه عدد لويس برابر واحد و در كل ميدان ثابت است
با اين فرضيات معادله حاكم بر ميدان اختالطي به فرم زير بيان . باشدصورت سطحي متقارن و متصل به لبه شيار سوخت ميبه
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Z = αFدر آنكه  – αA ،متغير بقايي(Conserved Scalar)زلدويچ- شوآب ،tو ، زمانαF وαA به ترتيب نسبت جرمي نرمال شده
سرعت محوري جريان و(L)عرض كانالنيمبا استفاده از.باشدبيانگر متغير بابعد مي"^"عالمت .باشددكننده مييسسوخت و اك

(U)بعد شده استصورت زير بيبه ترتيب به عنوان طول و سرعت مشخصه، معادله فوق به :
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:صورت زير استكار رفته در اين مسئله، بهشرايط مرزي به. باشدبعد پكلت ميعدد بي، Pe = UL/Dكه در آن
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iAαو
iFαشرط عدم نفوذ در ديواره را )ب- 3(رابطه . استبه ترتيب نسبت جرمي اكسيدكننده و سوخت در مقطع ورودي

. باشدنهايت ميناشي از عدم وجود اختالالت در بي) د- 3(شرط . نيز از تقارن شعله نتيجه شده است) ج-3(كند و رابطه ارضا مي
ثابت و ميدان سرعت . باشدطور دقيق قابل حل ميبه) 2(با مشخص بودن ميدان سرعت و شرايط مرزي مناسب، معادله 

:فرم زير در نظر گرفته شده استبه،"′"، و اغتشاشي،"- "، صورت تركيبي از دو ترم پايانسبت جرمي به
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:و دامنه مشخص در نظر گرفته شده استωاي تحريكصورت هارمونيك با فركانس زاويهاغتشاشات نسبت جرمي در ورودي به 
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بايست در نظر گرفته ميZاستفاده شده است، تنها قسمت حقيقياز فرم مختلط ) 2(از آنجايي كه به منظور حل معادله 
توان سطح استوكيومتري، محض اختالط و ايجاد صفحه شعله، ميبا استفاده از فرض سوختن به]10[در مدل برك و شومان . شود

= Zكه همان مكان هندسي نقاط بنابراين، امكان مشخص كردن شكل شعله در . در نظر گرفتباشد، را به عنوان سطح شعلهمي0
به دليل دماي بسيار باال در مجاورت سطح شعله، سينتيك شيميايي در اين . گرددهر فركانس و زمان در ميدان حل ميسر مي

با فرض . توان محل آزاد شدن انرژي دانست، سطح شعله را مي(Fast Kinetic)با فرض سينتيك سريع. ]10[باشد ناحيه سريع مي
:شودبه صورت زير نوشته مي(q)، نرخ آزاد شدن انرژي حرارتي]11[عدم عبور ذرات سوخته نشده از سطح شعله 

,frD dAhVdq ∆= ρ )17(
. باشدمساحت سطح شعله ميAfگرماي آزاد شده واكنش شيميايي بر واحد جرم مخلوط وhr∆سرعت نفوذ جرمي،VDدر آنكه

، نرخ آزاد شدن )مشخصhr∆(ين مشخص بودن نوع سوخت با ثابت در نظر گرفتن سرعت نفوذ جرمي و چگالي جريان و همچن
fAdqانرژي حرارتي متناسب با سطح شعله است، اي سطح شعله در هر فركانس تحريك، نرخ دست آمدن مساحت لحظهبا به. ∝

نرخ آزاد شدن انرژي حرارتي با اختالالت ورودي غيرخطي از آنجايي كه رابطه نوسانات. گرددآزاد شدن انرژي حرارتي حاصل مي
براي هر (Response Function)بايست يك تابع تبديلدهد و ميباشد، مودهاي باالتر نيز در اين مسئله خود را نشان ميمي

~tieCرمفاختالالت ورودي به. هارمونيك تعريف شود ωكه در آن ،C~وتدامنه اغتشاشاωاي تحريك است، در نظر فركانس زاويه
، به دليل وجود مودهاي هارمونيك باالتر، ]12[دهد چنانچه فرض شود كه شعله با همان فركانس تحريك پاسخ مي. شودگرفته مي

: شودفوريه بر حسب زمان نوشته ميصورت بسط سرياي بهنرخ آزاد شدن انرژي حرارتي لحظه

.~
1

)(∑∞

=
++=

n
tni

n
neqqq φω )18(

در اين رابطه
n

q~وnφاز تابع تبديل براي هارمونيك به ترتيب اندازه و اختالف فnباشدام مي .

بحث و نتايج- 3
اي شعلهساختار لحظه- 3- 1

نسبت قطر شيار ورودي سوخت به . در اين بخش، پاسخ شعله به نوسانات نسبت جرمي سوخت مورد بررسي قرار گرفته است
δقطر كانال،  مقدار پاياي نسبت جرمي . شوددر حالت پايا مي]11[وا هانتخاب شده است كه موجب تشكيل شعله بيش0.1 =



سومين كنفرانس سوخت و احتراق ايران
1388اسفند ماه -يركبير دانشگاه صنعتي ام-تهران 

دانشگاه صنعتي اميركبير 

FCCI2010-1117دانشكده مهندسي هوافضا

6

2.3αسوخت و اكسيدكننده در مقطع ورودي به ترتيب
iF 7/2.3αو=

iA اين مقادير مشابه مقادير استفاده . قرار داده شده است=
هاي مورد نظر و استفاده از شيپوره صوتيهاي تجربي ايجاد شعلهبه روشبا توجه.ميباشد] 9[شده در مقاله تياگي و همكاران 

(Sonic Nozzle)نسبت جرمي اكسيدكننده عمال ثابت است ودر اينجا نيز ثابت فرض )اكسيدكننده(گيري جريان هوا براي اندازه ،
~0α/αشود،مي

ii AA ~α/α,0.20.1و0.3بت جرمي سوخت به مقدار پاياي آن در وروديهمچنين، دامنه نوسانات نس. =
ii FFr ==α

.باشدمي

شعلهداخل) II(تراكمكمو) I(پرتراكمينواح-2شكل

اي از امواج شامل دو ناحيه خوردگي گرديده و جبهههمراه با نوسانات هارمونيك نسبت جرمي سوخت، شكل شعله دچار چين
در شعله ايجاد شده كه با سرعت جابجايي جريان در ميدان (Low concentration)تراكمو كم(High concentration)پرتراكم

به دليل وجود نفوذ جرمي . دهدشعله را نشان مي(II)تركم و كم(I)شماتيكي از امواج نواحي پرتراكم 2شكل . كندپيشروي مي
با پيشروي . شودها ميخوردگيعرضي و با پيشروي موج، سوخت در نواحي پرتراكم با حركت عرضي باعث افزايش دامنه چين

در نواحي در حاليكه . كندبيشتر وكاهش غلظت سوخت، جهت بردار نفوذ جرمي تغيير كرده و اين ناحيه شروع به از بين رفتن مي
تراكم، ناحيه كمرفتنناز بي. طور پيوسته در حال كاهش استها بهخوردگيتراكم، به علت نفوذ جرمي هواي اطراف، دامنه چينكم

در اين پديده ناحيه پرتراكم مانند يك حجم سوخت در ميدان جلو . شودواقع در بين دو ناحيه پرتراكم، باعث پارگي شعله مي
،f = 0.5فركانس استوكيومتري شعله همراه با پارگي شعله را برايسطح 3شكل . ه تمام سوخت داخل آن بسوزدرود تا زماني كمي

αr افزايش دامنه اغتشاشات نسبت جرمي سوخت موجب افزايش دامنه . دهديك سيكل نمايش ميدر طولPe = 10و0.5 =
وجود قابل ذكراست كه افزايش دامنه اغتشاشات تنها شرط به.شودد و امكان وقوع پارگي شعله بيشتر ميشوميهاخوردگيچين

زمان الزم براي نفوذ جرمي عرضي در مقايسه با سرعت جريان نيز معيار ديگري است كه رابطه . باشدآمدن پارگي شعله نمي
تراكم شد، اكسيدكننده فرصت كافي براي نفوذ عرضي در ناحيه كمهرچه فركانس تحريك كمتر با. معكوس با فركانس تحريك دارد

ها اين فركانس. شودهاي كوچك منجر به پيدايش پارگي شعله ميبنابراين، افزايش دامنه در هر عدد پكلت ثابت براي فركانس. دارد
.بايست كوچكتر از فركانس مشخصه جريان باشد كه در ادامه معرفي شده استمي
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f = 0.5 ،αrهاي مختلف در يك دوره در شكل شعله در زمان- 3كل ش Pe = 10و 0.5 =

fبا كاهش فركانس به = در اين حالت، سوخت زمان كافي . شودميهواكمهاي زماني در طول سيكل، شعله در برخي بازه0.1
با رشد .كندها برخورد ميي شعله در ناحيه پرتراكم به ديوارهطوريكه سطح استوكيومترجهت نفوذ به دورن اكسيدكننده دارد به

قسمت كوچكي از شعله كه به صورت پرهوا باقي مانده . شودتراكم، شعله دچار پارگي مياين ناحيه پرتراكم و از بين رفتن ناحيه كم
.ن داده شده استنشا4اين روند در شكل . گردداست دوباره رشد كرده و نهايتا به ابتداي سيكل باز مي

f = 0.1 ،αrهاي مختلف در يك دوره در شكل شعله در زمان- 4شكل  Pe = 10و 0.5 =

با افزايش عدد پكلت و افزايش نسبت جابجايي به نفوذ جرمي، ذرات مسافت بيشتري را جهت رسيدن به سطح استوكيومتري طي 
براي دامنه ثابت نوسانات نسبت جرمي سوخت، با افزايش طول شعله، . رددگاين امر منجر به افزايش طول شعله مي. كنندمي

همچنين پديده پارگي شعله نيز در انتهاي شعله، جاييكه از غلظت . شودهاي بيشتري بر سطح شعله نمايان ميخوردگيچين
در عددهاي پكلت باال، . هددنشان ميPe = 40ساختار شعله را در يك دوره براي5شكل . شودسوخت كاسته شده، ديده مي

هوا شدن شعله كاهش امكان كمقدرت بيشتري برخوردار است و در نتيجهجابجايي طولي در مقايسه با نفوذ جرمي عرضي از
.يابدمي

f = 0.5 ،αrهاي مختلف در يك دوره در شكل شعله در زمان-5شكل  Pe = 40و0.5 =
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)ب()فال(

هتابع تبديل شعل- 2-3
هاي ناپايا در مسائل ناپايداري احتراق داراي كاربرد بوده و به همين دليل آگاهي از پاسخ شعله به تحريكات مطالعه رفتار شعله

(پاسخ شعله در قالب تابع تبديل نوسانات آزاد شدن انرژي شعله . باشدناپايا  از اهميت بسزايي برخوردار مي
n
q~( متناسب با

ازاي نوسانات نسبت جرمي با در اين بخش، تابع تبديل نرخ آزاد شدن انرژي حرارتي به. گرددتغييرات نسبت جرمي بررسي مي
به همين منظور، پاسخ نوسانات نرخ آزاد شدن انرژي حرارتي به ازاي مقادير مختلف دامنه . گردداستفاده از حل تحليلي بررسي مي

r,0.20.1و0.3سوخت ورودي به مقدار پاياي آننوسانات نسبت جرمي =αبرايPe = 10دست آمده استبه.
0.1rو برايf = 0.5و f = 0.1را بر حسب زمان در دو فركانس (q)نوسانات نرخ آزاد شدن انرژي حرارتي 6شكل  =α

باشد كه نشان دهنده اين ر مي، كمتf = 0.1در مقايسه با ،دامنه نوسانات نرخ آزاد شدن انرژي حرارتي، f = 0.5در. مايدنمقايسه مي
همچنين، . يابدامر است كه با افزايش فركانس تحريك، پاسخ شعله و در نتيجه پاسخ نرخ آزاد شدن انرژي حرارتي كاهش مي

.باشدي نوسانات برابر با فركانس تحريك ميفركانس اصل

αrنوسانات نرخ آزاد شدن انرژي حرارتي بر حسب زمان در حالت - 6شكل  f = 0.5)بf = 0.1) الف0.1 =

، (Characteristic Velocity, U)و سرعت مشخصه(Characteristic Length, L)خصهمشبا مشخص بودن مقادير طول
:ت زير بيان كردوربه ص) τC(و جابجايي ) τD(نفوذ جرمي (Time Scale)مقياس زمانيصورت نسبتي ازتوان پكلت را بهمي

.
D

C

C

D

f
fPe ==

τ
τ )19(

fCهمواره .باشدبه ترتيب فركانس جابجايي و نفوذ جرمي ميfDو fCكه در آن  fDو1 = = 1/Peتعاريف فوق، توجه به با . باشدمي
< f.توان ميدان جريان را بر حسب فركانس به سه دسته تقسيم نمودمي fCابجايي غالب،ناحيه جf <  fD ناحيه نفوذ جرمي

fC <  fغالب و <  fDشرايطدر. نفوذي-ناحيه جابجاييPe = 10،fD ترتيب اندازه و فاز بهب- 7الف و - 7شكل . باشدمي0.1 =
شود كه اندازه مود اول، با نزديك شدن به فركانس ده ميمشاه. دهدمود اول تابع تبديل را نسبت به فركانس تحريكات نشان مي

fC)جابجايي < fبرايجاييكهيابد تاطور پيوسته كاهش مي، مستقل از دامنه اغتشاشات، به(1 = . كندتقريبا به صفر ميل مي1
و ]9[هاي نفوذي ت آمده بوسيله تياگي و همكاران براي شعلهاين روند كاهش اندازه تابع تبديل با افزايش فركانس با نتايج بدس

به دليل غالب بودن نفوذ جرمي بر جابجايي، ، f < fDكهزماني. مطابقت دارد]12[مخلوط هاي پيشهمچنين فليفل براي شعله
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)ج(

)ب()الف(

)د(

هاي ، اندازه مود اول در فركانس)αr(ت با افزايش دامنه اغتشاشا. دهدشعله پاسخ آشكاري به اغتشاشات نسبت جرمي سوخت مي
باشد كه بيانگر تاخير زماني نوسانات نرخ دهد كه فاز هارمونيك اول همواره منفي ميب نشان مي-7شكل . شودپايين بيشتر مي

 > fس نفوذ جرمي،هاي كوچكتر از فركانبراي فركانس. باشدآزاد شدن انرژي حرارتي نسبت به نوسانات نسبت جرمي سوخت مي

fDنزديك به صفر، هاي همچنين در فركانس. يابد، مستقل از دامنه نوسانات اغتشاشات، اختالف فاز با شيب زيادي افزايش مي
شود كهاز طرف ديگر، مشاهده مي.باشدباشد كه بيانگر رفتار شبه پاياي شعله و پاسخ سريع آن مياختالف فاز بسيار ناچيز مي

< fبراي ناحيهدر.كنددرجه، ميل مي270هاي مختلف به عددي ثابت، حدود دامنه، نيز اختالف فاز براي غالبجابجايي، ناحيه1

از فركانس عنوان تابعي تابع تبديل نرخ آزاد شدن انرژي حرارتي نسبت به نوسانات نسبت جرمي سوخت در ورودي به- 7شكل 
Pe = 10هاي تحريك مختلف براي ازاي دامنهنوسانات به

.     شودصورت يك قله ديده ميهاي مياني بهنفوذي، تغيرات ناگهاني در فركانس- جابجايي
مشابه با مود اول، با . باشددهد كه حدود يك مرتبه كوچكتر از اندازه مود اول ميج اندازه مود دوم را نمايش مي-7شكل 

عالوه بر اين، با افزايش دامنه اغتشاشات، اندازه پاسخ نيز . كندافزايش فركانس تحريك اندازه تابع تبديل به سمت صفر ميل مي
اي ، برابر با مقياس زماني نفوذ جرمي، اندازه پاسخ افزايش موضعي داشته و قلهf = 0.1شود حدود مشاهده مي. افزايش يافته است

توان به كوپلينگ ميان نفوذ جرمي و فركانس تحريك نسبت داد كه منجر به تغيير ناگهاني علت اين امر را مي. مده استوجود آبه
.شوندتر كشيده ميهاي پايينها به سمت فركانسبا افزايش دامنه تحريك، قله. شودطول شعله مي
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هاي نزديك به صفر مقدار ناچيزي دارد كه ناشي از رفتار د، فاز هارمونيك دوم نيز مشابه با فاز اول، در فركانس-7در شكل 
هاي براي فركانس. درجه، ميل كرده است90هاي باالتر از يك نيز فاز به عددي ثابت، حدود در فركانس. باشدپايا شعله ميشبه

با افزايش دامنه . اندهم فاز شدهنفوذي، نوسانات نسبت جرمي و نوسانات نرخ آزاد شدن انرژي حرارتي دوبار- مياني، ناحيه جابجايي
سطح استوكيومتري شعله را براي سه 8شكل . يابدمقدار جزئي افزايش مينوسانات، فركانسي كه در آن اختالف فاز صفر شده، به 

س نفوذ جرمي، با افزايش عدد پكلت و افزايش نسبت فركانس جابجايي به فركان. دهدنمايش ميf = 0.5در15و 10، 5پكلت 
ها خوردگيبنابراين تعداد بيشتري از چين. يابدافزايش و در نتيجه متوسط نرخ آزاد شدن انرژي حرارتي نيز افزايش ميطول شعله

درحاليكه در مقايسه با افزايش طول شعله، دامنه . شودشوند، بر سطح شعله آشكار ميميكه با سرعت جريان منتشر
. بل توجهي نكرده استها تغيير قاخوردگيچين

دامنه نوسانات . دهدهاي مختلف نشان ميشدن انرژي حرارات را بر حسب فركانس و براي پكلتپاسخ نرخ آزاد9شكل
αrنسبت جرمي سوخت به مقدار پاياي آن ثابت،  الف، با افزايش عدد پكلت، طول شعله و در نتيجه -9در شكل . باشدمي0.3 =

شود كه علت افزايش اندازه مود اول با افزايش پكلت بنابراين، تغييرات سطح شعله بيشتر مي. شودها بيشتر ميخوردگياد چينتعد
هاي در فركانسشود مشابه با قبل، مشاهده مي. دهدهاي مختلف نمايش ميب فاز اول هارمونيك را به ازاي پكلت- 9شكل . است

در ناحيه نفوذ جرمي، با افزايش پكلت و در نتيجه كاهش نسبت نفوذ جرمي به جابجايي، . كندمينزديك به صفر، فاز به صفر ميل 
هاي باال به همچنين در فركانس. شودزمان رسيدن سوخت به سطح استوكيومتري افزايش يافته كه منجر به افزايش اختالف فاز مي

.كندهاي مختلف، فاز به مقادير متفاوتي ميل ميازاي پكلت
شود مشابه مود اول، با افزايش پكلت، مقدار مشاهده مي. د آورده شده است- 9ج و - 9دازه و فاز دوم هارمونيك در شكل نا

هايكند براي پكلتهاي باال به آن ميل ميهمچنين مقداري كه اندازه در فركانس. يابدهاي پايين افزايش ميشيب در فركانس
با افزايش پكلت، . شودهاي پايين مشاهده ميپاياي شعله در فركانسابه در فاز دوم، رفتار شبهطور مشبه.باشدميبرابر صفرمختلف 

هاي باال نيز مقداري كه فاز همچنين در فركانس. هاي مياني افزايش يافته استتعداد دفعاتي كه اختالف فاز صفر شده در فركانس
.كندكند با پكلت تغيير ميبه آن ميل مي

:شودصورت زير ساده ميهمراه با نوسانات نسبت جرمي سوخت، به) 12(هاي بسيار باال، معادله براي پكلتدر حالت حدي 

15و5،10پكلتسهيبراشعلهيومترياستوكسطح-8شكل
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اصل، بيانگر موجي طولي است كه با سرعت جريان منتشر فرم ح. شودجايگذاري مي) 16(و ) 15(از روابط Anكه در آن ضرايب
.شودشود كه با پيشروي زياد، به موج هارمونيك زماني تبديل ميمي

عنوان تابعي اثر عدد پكلت بر تابع تبديل نرخ آزاد شدن انرژي حرارتي نسبت به نوسانات نسبت جرمي سوخت در ورودي به-9شكل 
αrازاي هاز فركانس نوسانات ب = 0.5

بندينتيجه و جمع- 3
صورت تحليلي شومان با  نوسانات نسبت جرمي سوخت به-در اين مقاله شعله نفوذي آرام ناپاياي دوبعدي در هندسه برك

با فرض اينكه سطح . نفوذي با فرضياتي ساده كننده حل شده است- به اين منظور معادله جابجايي. سازي شده استمدل
با در نظر گرفتن نرخ آزاد شدن انرژي حرارتي متناسب با . دست آمده استباشد، سطح شعله نيز بهمحل شعله مياستوكيومتري

. مساحت سطح شعله، تابع تبديل نرخ آزاد شدن انرژي حرارتي به ازاي نوسانات نسبت جرمي سوخت حاصل شده است
انجامد كه با سرعت جريان در ميدان پيشروي راكم ميتراكم و پرتنوسانات نسبت جرمي سوخت به پيدايش دو ناحيه كم

تراكم پارگي شعله به از بين رفتن نواحي كم. شودخوردگي بر سطح شعله ديده ميصورت چينتاثير وجود اين دو ناحيه به. كندمي
س تحريك بستگي دارد، اين پديده براي هر عدد پكلت، به دامنه و فركان. شودو باقي ماندن نواحي پرتراكم مجاور اطالق مي
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. توان پارگي شعله را مشاهده كردهاي كمتر از فركانس مشخصه جريان، با افزايش دامنه اغتشاشات ميطوريكه در فركانسبه
.شودهوا ها و تشكيل شعله كمتواند منجر به برخورد ناحيه پرتراكم به ديوارههمچنين افزايش دامنه و يا كاهش فركانس مي

در . شودزه فركانس به سه ناحيه، الگوي مشخصي براي پاسخ شعله و نرخ آزاد شدن انرژي حرارتي مشاهده ميبا تقسيم حو
ناحيه جابجايي، براي هر دو مود اول و دوم اندازه تابع تبديل به صفر ميل كرده و همچنين اختالف فاز نيز به مقداري ثابت ميل 

دهد و پاسخ نوسانات نرخ آزاد شدن انرژي حرارتي با افزايش دامنه ا نشان ميدر ناحيه نفوذي، شعله رفتاري شبه پاي. كندمي
مشاهده شد كه با افزايش . دهدنفوذي نيز اختالف فاز رفتار نوساني از خود نمايش مي- در ناحيه جابجايي. يابداختالالت افزايش مي

هاي گذشته از انطباق قابل قبولي برخوردار مقايسه با پژوهشدست آمده در نتايج به. يابدعدد پكلت، اندازه تابع تبديل افزايش مي
توان پروفيل سرعت را غيريكنواخت و نوسانات نسبت جرمي اكسيدكننده را نيز در به منظور گسترش كار حاضر، مي. ]9[باشد مي

.شودهاي نفوذي ميسر ميبدين ترتيب امكان شناخت بيشتر احتراق شعله. نظر گرفت
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