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چکیده
گذار از جت شعلۀ گیري شعله و به مطالعۀ شتاب) LES(هاي بزرگ سازي گردابهدر این پژوهش، با استفاده از روش شبیه

به . ، پرداخته شده استباشدمیهوا - مخلوط استوکیومتري هیدروژنحاوياي با یک مانع که در لولهآشفته به تراك 
تر اثرات سازي دقیقمنظور مدلو به ) ATF(سازي احتراق زیرشبکه از رویکرد شعله ضخیم شده مصنوعیمنظور شبیه

که در نظر گرفتن از آنجایی. اي استفاده شده استمرحله21هاي شیمیایی بر پدیدة حاضر از یک سینتیک واکنش
پذیرسازي درجاي تطبیقدهد، از روش جدولشدت افزایش میینه محاسباتی را بهسینتیک شیمیایی تفصیلی هز

)ISAT(دهند که رویکرد پیشنهادي بررسی نتایج حاضر نشان می.بهره برده شده استLES/ATF/ISAT از توانایی باالیی
. هاي فیزیکی روي داده در حین فرآیند انتشار شعله و گذار از جت شعلۀ آشفته به تراك برخوردار استدر بازتولید پدیده

شود، تأثیر بسزایی در رفتار شعله و آغازش تراك اي که جت شعله در آن تخلیه میمشاهده شد، حضور دیوار در محفظه
تراك دقیقاً در مجاورت دیواره و درست در پشت ساقۀ ماخ شکل گرفته در اثر انعکاس شوك که آغازشطوريدارد؛ به

دنبال چندین انفجار محلی روي داده در پشت لبۀ حمله به وقوع البته این آغازش به. دهدپیشرو از دیوار روي می
. پیونددمی

.LES/ATFرویکرد -گیري شعلهشتاب-آغازش تراك -جت شعله آشفته: هاي کلیديواژه

مقدمه-1
بهتوان ها را میاین روش. پذیر استهاي مختلفی امکانآغازش موج انفجاري تراك در یک مخلوط گازي در عمل به روش

شیمیایی و آغازش در اثر جت -، آغازش مستقیم حاصل از موج بلست، آغازش فوتو)DDT(4گذار از شعله به تراك:چهار دسته
تراك در نسل جدیدي از موتورهاي هوایی با نام موتورهاي موج که تولید از آنجایی. ]1[بندي کرداحتراق تقسیمداغ محصوالت 

ی برايمناسب، روش آیدبه حساب میاین موتورها و ساختطراحیهاي اساسی در جزئی از چالش)PDE(5ايانفجار ضربه
بهینه باشد مورد بررسی زیادي قرار هم از لحاظ طول طی شده تا تراك تولید تراك که هم از لحاظ انرژي اولیه مورد نیاز و 

. ]2[باشدتراك توسط جت داغ محصوالت احتراق میموجهاي مورد توجه در این حیطه آغازشیکی از روش. گرفته است
در ]3[همکارانو وسیله یک جت آشفته از محصوالت احتراق براي اولین بار توسط نیستاتاسامکان آغازش تراك به

اجزاي اصلی آزمایش شامل یک محفظه احتراق . اکسیژن نشان داده شد-هایی بر روي مخلوط بسیار حساس استیلنآزمایش
با سطح مقطع مستطیلی یا دایروي باعث ايروزنهخروج محصوالت احتراق از طریق . تخلیه بودروزنهکروي مجهز به یک 

تربیت مدرسدانشگاه دکتري مهندسی مکانیک، -۱
استاد مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس-2
مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرسکارشناس ارشد -3

4. Deflagration to detonation transition
5. Pulse detonation engine
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فرآیند آغازش بالفاصله در نزدیکی . شد)با مخلوط قابل احتراق مشابه پر شده بودکه (آغازش موج تراك در محیط اطراف 
آغازش پدیدهبه این . روي داد،در ناحیه اختالط آشفته بین محصوالت داغ احتراق و مخلوط نسوخته تازه،جریان خروجی

از DDTکه سازوکار این آغازش فرآیند د بودنها معتقدآن. شودمحصوالت احتراق گفته میۀمستقیم تراك به وسیله جت آشفت
پیشنهاد DDTسه معیار ضروري براي رخداد هاروزنهبا بررسی تأثیر اندازه و شکل این محققین . باشدطریق اختالط آشفته می

ت دسشکل گرفته در پائینآشفته ۀپر انرژي بزرگ مقیاس از گازهاي نسوخته در دنبالۀهاي آشفتوجود گردابه-1: کردند
هاي که به درون گردابهیتشدید اختالط محصوالت داغمنظوربه کوچک مقیاس ۀگیري ساختارهاي آشفتشکل-2، روزنه

در نهایتآشفته ایجاد شده تا ۀوجود گرادیان مکانی زمان تأخیر که باید در درون گرداب-3، و اندکشیده شدهبزرگ مقیاس 
DDT یا همان سازوکار (تقویت پیوسته موج شوكدر گردابۀ بزرگ از طریق سازوکارSWACER1که توسط لی و همکاران

هاي بزرگ مورد نیاز حداقل باید در مقیاس گردابه.روي دهد) ارائه شدبراي بیان دقیق چگونگی تبدیل یک نقطه داغ به تراك 
کی و مکمحققان مختلف از جملههاي دیگري توسط آزمایشدر ادامه،.]3[مخلوط باشنددر مرتبه اندازه سلولی تراك 

هاي آشفته در مقیاستوسط جت محصوالتبر روي آغازش تراك ]6[و اونقوت و شاف]5[و همکاران موئن، ]4[همکاران 
آغازش ةاین مطالعات نشان دادند که پدید. انجام گرفت)مخلوط سوخت و هوا(کمتر یی با حساسیت هاو بر روي مخلوطبزرگ

ها این آزمایشدر.]5[هوا نیز به شرط طوالنی بودن جت مشاهده شود-هاي سوختدر مخلوطتواندتراك توسط جت گاز می
گیري شعله از یک لوله شوك بلند که یک سر آن بسته و سر دیگر آن باز است و در بعضی موارد در طول آن موانعی براي شتاب

بزرگ یک کیسه مثالً(صورت یک جت وارد یک محفظه بزرگ گیرنده بهشتابشعلۀ. شوداست، استفاده میصب شدهن
نشان دادند که حداقل سرعت این نتایج. گیردشده و امکان گذار به تراك در این محفظۀ تراك مورد بررسی قرار می) پالستیکی

باشد که این سرعت با کاهش میm/s600جت شعلۀ مورد نیاز براي گذار در یک مخلوط سوخت و هواي حساس در حدود 
.]4[یابدحساسیت مخلوط افزایش می

گیري شعله از پاره شدن جاي شتاببه]8[و اینادا و همکاران ]7[شیالی و همکاراناارانکبر خالف مطالعات یاد شده،
گیرنده، ساختار دینامیک گازي ها معتقدند که در روش شعله شتابآن. ناگهانی یک غشا براي تولید جت آشفته استفاده کردند

ضوع باشد که این موباز تراك میۀگیري شعله در لوله قبل از ورود آن به محفظوابسته به تاریخچه شتاب،جریان در جت شعله
آغازش مستقیم تراك توسط یک جت از محصوالت داغ رو در این مطالعات از این. گذاردبر سازوکار آغازش تراك تأثیر می

بنابراین تا . گرفتشود، انجام احتراق که در یک انفجار حجم ثابت ایجاد شده و از طریق یک روزنه به محفظۀ دیگري تخلیه می
که ]7[و همکاران شیالیاارانکدر مطالعات. گیرددست روزنه شکل نمیدان جریانی در پائینقبل از پاره شدن دیافراگم هیچ می

توان معیاري بر اساس نسبت براي آغازش تراك میانجام گرفت نشان داده شد که قابل احتراق متفاوتهاي مخلوطبر روي 
d/13مقایسه با قطر بحرانی لوله براي انتشار تراك پایا یعنیاین معیار قابل . ارائه کرد،به اندازه سلولی تراك،dقطر روزنه

بسته به هندسۀ روزنه و حساسیت مخلوط شرایط بحرانی براي آغازش تراك از طریق جت برابربر این اساس، .باشدمی
d/=11-15باشدمی.

هاي بزرگ مقیاسی در زمینۀ آغازش تراك توسط جت داغی از محصوالت احتراق در نیز آزمایش]9[و همکاراندوروفیو
. گیردجداکننده شکل میغشايدر این پژوهش نیز جت داغ محصوالت با پاره شدن یک . مخلوط هیدروژن هوا انجام دادند

بر اساس این . ابت مورد بررسی قرار گرفتتأثیر غلظت هیدروژن، قطر روزنه جت و ترکیب مخلوط در محفظه انفجاري حجم ث
]10[کروك . باشد12-13باید در حدودسلولی تراكاندازهنسبت اندازه جت آشفته به کمینه آغازش تراك منظوربهمطالعات 

را d/<7>2معیار اکسیژن رقیق شده با نیتروژن یا بخار آب آنجام داد، - نیز با مطالعاتی که بر روي آغازش در مخلوط هیدورژن
نظر ارائه معیار عمومی فراگیري براي آغازش تراك از اي از محققان بهبا توجه به مطالب باال و بر اساس عقیدة عده. دادپیشنهاد

1.Shock wave amplificationbycoherent energy release
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ایجاد فظه و روزنه، حساسیت مخلوط، نحوةدر این معیار اثري از هندسه محزیرا که.]10و 8[پذیر نیستطریق جت امکان
. دهنده لحاظ نشده استگیري شعله در لوله شتابشتابةجت داغ محصوالت و همچنین نحو

بر خالف نظر نیستاتاس . نیز به بررسی رفتار جریان واکنشی به هنگام خروج از لوله شوك پرداختند]11[توماس و جونز
هاي محلی پر قدرت با مقیاسی قابل مقایسه با ضخامت بهگذار به تراك در اثر گردا، توماس و جونز معتقدند که ]3[و همکاران 

افزایش نرخ آزادسازي انرژي . بزرگ مقیاس خارجیهايعلت اثرات چرخشی حاصل از گردابهدهد نه بهجبهه واکنش روي می
که گذار از شود، جاییهایی از مخلوط نسوخته میدر جبهه واکنش آشفته منجر به فراهم آمدن شرایط خوداشتعالی در بسته

دینامیک آغازش تراك از طریق جت مندنظامۀمطالعنیز به ]12[مدودف و همکاران . دهدیک نقطه داغ به تراك روي می
دار یعنی روش غشاي پاره شونده و روش صفحه سوراخهاي مختلف ایجاد جتهمچنین مقایسۀ مستقیمی بین روش. پرداختند
.ها صورت گرفتدر کار آن

هاي بزرگ با استفاده از روش گردابه]15[و همچنین گاثاوگ و همکاران ]14و 13[هاي اخیر واگساتر و همکاران در سال
در مطالعات انجام گرفته . اندی به همراه یک مانع پرداختهیهافظهحبه مطالعۀ عددي فرآیند گذار از جت شعله به تراك در م

علت به.بوده استDDTسازي منظور شبیهبهLESدف توسعه کد کامپیوتري بر پایه ه]14و 13[توسط واگساتر و همکاران 
سازي شود باید قابلیت مدلسازي این پدیده انتخاب میاي که براي شبیهمدل واکنشی زیرشبکهDDTپیچیدگی زیاد پدیده 

وابستگی نرخ واکنش به دما را DDTفاز نهایی ةمنظور مشاهدآشفتگی را داشته باشد و همچنین به- هاي شعلهدقیق اندرکنش
صورت مدلی ترکیبی از یک نرخ واکنش وابسته به نرخ اختالط و به این منظور در این مراجع نرخ واکنش کلی به. نیز لحاظ کند

لب بوده اما هاي شعله آرام و آشفته نرخ واکنش اول غادر رژیم. یک نرخ واکنش وابسته به سازوکار شیمیایی تعریف شده است
.باشدو همچنین بعد از آغازش تراك نرخ واکنش سینتیکی حاکم میDDTبا افزایش دماي واکنشگرها در مراحل پایانی فرآیند 

اي به تراك در لولهآشفته ۀاز جت شعلگیري شعله و همچنین گذار انتشار و شتابهدف از کار حاضر مطالعۀ عددي
سازي حاضر با استفاده از شبیه.کنده امکان فهم فیزیکی بیشتري از این فرآیند را میسر میاین مطالع. باشدمیشامل یک مانع 

شود، انجام گرفته و هدف دیگر این مطالعه ارزیابی توانایی این که در ادامه معرفی میLES/ATF/ISATرویکرد پیشنهادي
رو از نتایج تجربی و عددي از این. باشده به تراك میآشفتاي همانند گذار از جت شعلۀپیچیدهسازي پدیدة رویکرد در شبیه

.شوداستفاده میهاي انجام شده سازيآزمایی شبیهبراي راستی]14و 13[واگساتر و همکاران منتشر شده توسط 

سازي عدديمدل- 2
از . باشندناپایا میپذیر استوکس واکنشی تراکم-معادالت حاکم بر جریان آشفته واکنشی حاضر، همان معادالت ناویر

سازي مستقیم عددي این پدیده با توجه به توان شود، شبیهمشاهده میDDTهاي طولی متفاوتی در پدیده که مقیاسآنجایی
دهند مانند جدایش جریان، هاي گذرایی که در این پدیده روي میبا توجه به پدیده.باشداي در دسترس امکان پذیر نمیرایانه

در روش . باشدتر میهاي بزرگ مناسبشعله و غیره استفاده از رویکرد شبیه سازي گردابه-، اندرکنش شوكرهایش گردابه
LESکه (که ساختارهاي کوچک مقیاس ساختارهاي آشفته بزرگ مقیاس پر انرژي بر روي شبکه محاسباتی حل شده در حالی

الزم به ذکر است که در . شوندمحاسبه می) SGS(رشبکه هاي زیبه کمک مدل) تري هستندهاي بسیار عمومیداراي خصوصیت
اي با یک مانع استفاده شده است در لولهDDTگیري شعله و سازي شتاببا موفقیت براي شبیهLESسالیان اخیر از روش 

.اما هنوز ارزیابی جامعی از دقت این رویکرد حاصل نشده است]15-13[

LES-ATFرویکرد -1-2

تر از اندازه پهناي فیلتر، ، بسیار کوچکδکه ضخامت شعله آرام آمیخته، از آنجاییهاي پیششعلهLESسازي در شبیه

ها و آزادسازي انرژي در که سهم بسیار مهمی از واکنشاز آنجایی.شودباشد جبهه شعله بر روي شبکه محاسباتی حل نمیمی
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یکی از . ]16[باشدهاي واکنشی با چالش بزرگی روبرو میراي جریانبLESدهد، استفاده از میرويسطح مقیاس زیرشبکه 
که توسط باتلر و اوررکه است)ATF(رویکردهاي توسعه داده شده براي غلبه بر این مشکل مدل شعله ضخیم شده مصنوعی

طوري که جبهه شعله باشد بهآمیخته میایده اصلی در این رویکرد افزایش مصنوعی ضخامت شعله پیش. ]17[ارائه شده است 
برابري F/1و کاهش ) D(برابري ضریب نفوذ مولکولی Fدر این روش با افزایش . حتی بر روي شبکه درشت نیز قابل حل باشد

δ(برابر شده Fی مدل آرنیوسی، ضخامت شعله ینماضریب پیش = Fδ(، ماندثابت باقی می،اما سرعت سوزش آرام شعله
گره محاسباتی حل شود 10شده توسط شود که شعله ضخیماي انتخاب میگونهبهطور معمول بهFمقدار . ]17[
)δ هایی شامل شعله ناپایا، تراك و اگرچه ارائه دهندگان این مدل معتقدند که این رویکرد توانایی حل جریان.]18[)∆10≅

DDTرا دارد، اما این موضوع از لحاظ عددي به اثبات نرسیده است.
سازي رو این مدل توانایی شبیهاز این. شوداستفاده میهادر این رویکرد از مدل آرنیوسی براي محاسبه نرخ واکنش

دیوار و غیره را بدون نیاز به -هاي گوناگونی نظیر افروزش و خاموشی شعله، پایدار شدن شعله، اندرکنش شعلهپدیده
البته با افزایش . ]18[اي را نیز داردهاي چند مرحلهاین رویکرد قابلیت اعمال بر روي سینتیک. باشدهاي اضافی دارا میزیرمدل

Fهاي موجود در جریان آشفته شبیه به شعله واقعی نخواهد بودشده به طیف گردابهضخیمۀبرابري ضخامت شعله، پاسخ شعل .
هاي موجود در مقایسه با ضخامت شعله، بسیار کوچک بوده و بنابراین این اي از گردابهدر این حالت مقیاس طولی قسمت عمده

براي غلبه بر این مشکل سرعت سوزش شعله در این رویکرد . کنندثري را در سطح شعله ایجاد نمیؤخوردگی مچینها گردابه
توان به دید یک مدل زیرشبکه براي به حساب آوردن در حقیقت به تابع عملکرد می. شود، تصحیح میEتوسط ضریب عملکرد 

استفاده شده ]18[و همکاران ن کرد ارائه شده توسط کولیتابع عملدر کار حاضر از . ]19[آشفتگی نگاه کرد- اندرکنش شعله
.است

:شودصورت زیر نوشته میدر این مدل بههاۀ انتقال گونهدر نهایت معادل
)1(+ = + ,

نیز ) ~(باالنویس. باشندام میkهاي سرعت، چگالی، کسر جرمی و نرخ واکنش گونه بیانگر مولفهو u،،Ykکه طوريبه
ذکر است که الزم به.]18[شودالبته تغییرات مشابهی نیز در معادله بقاي انرژي اعمال می. باشدمینشانگر فیلترگیري جرمی 

هاي سازيگسترش فراوانی یافته و شبیهLESهمراه مدل شده مصنوعی بهضخیمۀهاي اخیر استفاده از رویکرد شعلدر سال
هاي مختلف با دقت مناسب توسط این مدل انجام آمیخته و براي پیکربندياي پیشآمیخته و پارهمختلفی در احتراق پیش

.گرفته است
، بیان و پهناي فیلتر kSGSرشبکه حاضر لزجت آشفته زیرشبکه بر حسب انرژي جنبشی آشفته زیLESسازي در شبیه

. ]20[آید دست مینیز از معادله انتقال ارائه داده شده توسط یوشیزاوا و هوریوتی بهkSGS. شودمی

سازيسینتیک شیمیایی و روش جدول- 2- 2
اي مرحله21-ايگونه9از سینتیک هوا-روي داده در احتراق مخلوط استوکیومتري هیدروژنهاي شیمیایی براي واکنش

دست آمده از این دررو بهسرعت سوزش آرام و دماي شعله بی. استفاده شده است]21[پیشنهاد شده توسط الي و همکاران 
هاي تطابق بسیار خوبی با داده) 0- 5(هاي هم ارزي و نسبت) atm20-1(اي از فشارهاي اولیه سینتیک براي بازه گسترده

. ]21[رد تجربی دا
هاي شبکه، جملهآشفتگی در مقیاس زیر- سازي اندرکنش شیمیي مدلهنگام استفاده از سازوکار تفصیلی، فارغ از نحوهبه

این دستگاه در هر سلول محاسباتی و در . آینددست میسفت بهODEها از حل یک دستگاه نرخ واکنش در معادله انتقال گونه
علت حجم باالي شبکه محاسباتی و همچنین هاي پیچیده احتراقی بهدیهی است در حل میدانب. هر گام زمانی باید حل شود
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خود اختصاص حل کلی را بههاي زمانی و یا تکرارهاي مورد نیاز، حل سینتیک درصد قابل توجهی از زمانتعداد زیاد گام
، استفاده شده ISAT1، پذیرتطبیقجايسازي درجدولروش منظور کاهش زمان حل سینتیک در کار حاضر از به. دهدمی

در طول اجراي محاسبات در هنگام نیاز گیرد، بازیابی قرار می- سازيهاي ذخیرهي روشدر این روش که در زیر مجموعه. است
. یافت]22[توان در مرجع جزئیات این روش را می. شودصورت درجا جدول شیمیایی ساخته و توسعه داده میبه

تا 100گیري مستقیم افزایش سرعتی در حدود در مقایسه با انتگرال، مسائل پایاازدر بعضیISATاستفاده از روش 
ناپایا و یا در و دو بعدي آرام یک آمیختۀهاي پیشاز این روش براي محاسبات شعله. ]22[دست داده است بهبار 1000
نتایج حاصله از سرعت و دقت باالي این روش حکایت دارند؛ . شده استاستفاده ]24و 23[هاي بزرگ سازي گردابهشبیه

ها به کاربرد تمامی این پژوهش. برابر گزارش شده است13تا 5/4که در این مسائل ناپایا افزایش سرعتی در حدود طوريبه
محدودي در مورد کاربرد روش هاي بررسی. باشندهاي واکنشی با عدد ماخ پائین محدود میسازي جریاندر شبیهISATروش 
ISAT25[مرجع توان به مطالعاتجمله میصوت و یا موج تراك وجود دارد که از آنپذیر مافوقهاي واکنشی تراکمدر جریان[

اصالح شده به بیشینه افزایش ISATبا استفاده از روش ]25[دونگ و همکاران .سازي دو بعدي موج تراك اشاره کرددر شبیه
. برابر در حل معادالت سینتیک دست یافتند9/17در حدود سرعتی 

اهمیت نفوذ مولکولی در انتشار شعله آرام-۳-2
که نفوذ اغتشاشی بر نفوذ مولکولی غلبه دارد، ضریب نفوذ مولکولی تمامی چه در اغلب کدهاي احتراقی آشفته، جاییاگر

سازي انتشار شعله آرام با استفاده از سازوکارهاي شیمیایی هنگام شبیه، اما به]Dk=D]16:شود، یعنیها یکسان فرض میگونه
صورت سرعت در غیر این. تري استفاده کردهاي انتقال مولکولی دقیق، باید از مدلSlمنظور تخمین دقیق سرعت شعله آرام به

گیري اولیه شعله و در نهایت فشار ایجاد شده در محفظه تأثیر گذار درستی محاسبه نشده که این موضوع بر شتابشعله آرام به
کند، در بسیاري از نسبتاً زیادي را تحمیل میهاي انتقال مولکولی هزینه محاسباتی که استفاده از مدلاز آنجایی. خواهد بود

. شوندورت جداگانه و با فرض اعداد لوئیس یا اشمیت معین محاسبه میص، ضریب نفوذ مؤثر هر گونه بهCFDکدهاي 
باشد؛ زیرا که براي تر از فرض عدد لوئیس ثابت میفرض عدد اشمیت ثابت صحیحدادند که نشان]26[و همکاران گیاکومزي 

در . رات عدد لوئیس استآمیخته تغییر عدد اشمیت هر گونه نسبت به دما کمتر از تغییآمیخته و غیرپیشهاي پیششعله
اعداد اشمیت . باشدحقیقت عدد اشمیت تنها به ترکیب شیمیایی وابسته بوده و وابستگی آن به دما کمتر از عدد لوئیس می

دست متفاوت به) آمیختهآمیخته یا غیرپیشپیش(هاي آرام هاي عددي شعلهسازيگزارش شده در منابع با استفاده از شبیه
آمیخته در هاي پیشبراي شعله. گیرندانجام میChemkinافزاري ها معموالً با استفاده از مجموعه نرمسازيیهاین شب. آیندمی

در کار حاضر نیز . شودگیري میدر گازهاي سوخته اندازهPremixهاي محاسبه شده توسط کد اغلب موارد، مقادیر اشمیت گونه
این اعداد . هاي مختلف استفاده شده استهاي متفاوت براي گونهز اشمیتمنظور تخمین دقیق سرعت سوزش شعله آرام ابه

افزاري از مجموعه نرمPremixآمیخته که با استفاده از کد سازي یک بعدي شعله آرام پیشاشمیت با استفاده از شبیه
Chemkin 1(جدولهوا در - هیدروژناین اعداد براي مخلوط استوکیومتري. آینددست میانجام گرفته، به]27[2ویرایش (

.اندگزارش شده

.هوا-هاي شرکت کننده در احتراق مخلوط هیدروژناعداد اشمیت متفاوت براي گونه-1جدول 
H2OH2O2HO2OHOHO2H2گونه

568/0789/0784/0517/0508/0128/0780/0218/0عدد اشمیت

1.In situ adaptive tabulation
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روش عددي-۴-2
هاي که گرادیاناز آنجایی. پذیر صورت گرفته استبراي جریان تراکمیکنواختاي استوانهدر مختصات حاضر سازي شبیه

سرعت در جهت شعاعی و محوري نسبت به جهت مماسی بیشترین مقدار را دارند، حذف جهت مماسی با فرض تقارن محوري 
نیکلسون -گیري زمانی با استفاده از روش کرانکانتگرال. ]14و 13[تأثیر چندانی بر تولید آشفتگی در جریان نخواهد داشت 

جایی هاي جابهبراي جمله) مرتبه اول/مرتبه دوم(TVDبه منظور کاهش نفوذ و پخش عددي از یک روش . صورت گرفته است
ها استفاده نهانرژي و گوبقاي،اندازه حرکتدر معادالت هاي نفوذيتفاضل مرکزي مرتبه دوم براي جملهو همچنین از تقریب 

، که یک روش تکراري PISOلگوریتم تصحیح فشار اهاي سرعت و فشار از شدگی میدانله جفتئبراي حل مس. شودمی
.باشد، استفاده شده استمی

. توسعه داده شده است7/1ویرایش OpenFOAMاز بسته نرم افزاري rhoReactingFoamحلگر حاضر بر پایه حلگر 
2این مجموعه شامل . حاضر با استفاده از یک سیستم پردازش موازي با حافظه مشترك انجام گرفته استسازيشبیه

، GHz4/2با سرعت پردازش Intel®Xeon®E5645) هسته مجازي24هسته فیزیکی یا 12در مجموع (اي هسته6پردازشگر 
اي برابر اي یکنواخت با اندازهمحاسبات حاضر با استفاده از شبکه. باشدمی) RAM(رسی قابل دستۀحافظGB64به همراه 

mm5/0شودسلول محاسباتی حل می7، ضخامت شعله مصنوعی توسط 10با اعمال ضریب ضخیم کننده . انجام گرفته است .
. استاي انتخاب شدهمان اجراهاي رایانهاي در دسترس و همچنین زالبته شبکه محاسباتی با توجه به محدویت توان رایانه

البته کمترین شبکه مورد استفاده توسط . روز به طول انجامیده است53حدود سازي حاضر در براي شبیهاجرامدت زمان 
. انتخاب شده استmm5/0و mm1نیز به ترتیب برابر ]15[و همچنین گاثاوگ و همکاران ]13[واگساتر و همکاران 

دررو و عدم لغزش براي شرایط مرزي بی. باشدمیK298و دماي bar1ساکن با فشار مخلوطی صورت بهاولیهشرایط 
دماي وmm7کروي داغ به شعاع توسط یک ناحیه نیمنیز جرقه .اعمال شده استمانعهاي عمودي و افقی و سطوح دیواره
.شودمدل میK2200اولیه 

میدان محاسباتی- 2- 5
. قابل مشاهده است)1(شکل پیکربندي لوله مورد مطالعه در

.%92همراه یک مانع با نسبت انسداد اي از پیکربندي محفظه احتراق بهطرحواره-1شکل 

بوده که حاوي مخلوط استوکیومتري m4و طول mm107اي به قطر محفظه احتراقی استوانهمیدان محاسباتی 
قطر . از محل جرقه قرار داده شده استm1دهد یک مانع در فاصله نشان می)1(شکل طور که انهم. باشدهوا می-هیدروژن

حسگرهاي دیگر در محل جرقه و P0حسگر . کندرا ایجاد می% 92بوده که نسبت انسدادي برابر mm30قسمت باز مانع برابر 
انتشار شعله و آغازش تراك در این محفظه . اندنصب شدهاز یکدیگر m5/0مانع و با فاصله دستپائینمتري 5/0ترتیب از به

.مورد مطالعه تجربی و عددي قرار گرفته است]14و 13[واگساتر و همکاران توسط 



کنفرانس سوخت و احتراق ایرانپنجمین
1392بهمن ماه -علم و صنعت ایراندانشگاه - تهران

7

نتایج و بحث- 3

گیري شعله آرام در لولهانتشار و شتاب- ۳- ۱
از این . کندهاي لوله برخورد میبه دیوارهنهایتدرصورت کروي منبسط شده و پس از زدن جرقه، هستۀ شعلۀ اولیه به

دهد، سطح شعله به دهنده روي میعلت نبود مواد واکنشها که بهلحظه به بعد در اثر خاموشی قسمتی از شعله در کنار دیواره
انتشار خود، لیۀزدن جرقه و طی مراحل اوشود جبهه شعله پس ازمشاهده می)2(شکل طور که در همان. یابدمرور کاهش می

تا این لحظه انتشار و شکل شعله . افتداي اتفاق میشعله اللهپدیدة تخت شده و پس از آن وارونگی شعله و ms5/8در زمان 
در کنار در پشت شعله واي به پیدایش دو گردابهگیري شعله اللهباشد و شکلتحت تأثیر امواج تراکمی موجود در محفظه نمی

اي و گیري شعله اللهي شکلالبته بحث در زمینۀ نحوه.گرددها با جبهه شعله باز میها و اندرکنش آنآنها، رشددیواره
رجوع ]28[جع توان به مریشتر در این زمینه میبراي مطالعه ب. باشدسازوکارهاي مؤثر بر آن خارج از اهداف مقاله حاضر می

خوش تغییر را دستشده از مانع به شعله برخورد کرده و شکل آناولین موج تراکمی منعکسms5/11حدود زماندر . کرد
در اثر این اندرکنش مواد .خوبی قابل مشاهده استبهms25/13تا ms75/12زمان در ) 2(شکل این تغییر در . کندمی

هاي ج فشاري با شعله و پیدایش ورتیسیتیاندرکنش مو.شوندصورت یک قیف به درون مواد سوخته کشیده مینسوخته به
در . قابل مشاهده استهازماناینکه این موضوع نیز در دگذارمیحالت حتی بر ساختار شعله نیز تأثیر باروکلینیک در این

در هاي بیشتري راخوردگیتر از موج اول است به جبهه شعله برخورد کرده و چیندومین موج فشاري که قويms0/14زمان 
تحت تأثیر سازوکارهاي مؤثر بر انتشار شعله آرامبه هر حال انتشار شعله در این محفظه عالوه بر . کندسطح شعله ایجاد می

. دارداندرکنش با امواج تراکمی منعکس شده از مانع و دیواره بسته سمت چپ محفظه نیز قرار 

، 50/4، 00/3، 00/1هاي ، در تصویر اول جبهه شعله در زمان)محفظه شعله(لوله مورد بررسی انتشار جبهه شعله در قسمت اول از -2شکل 
و در تصویر سوم در 75/8و 50/8، 00/8هاي در تصویر دوم جبهه شعله در زمان. شودهزارم ثانیه مشاهده می50/7و 50/6، 50/5
و 25/13، 75/12، 00/11هاي در تصویر چهارم نیز جبهه شعله در زمان. تهزارم ثانیه رسم شده اس50/10و 00/10، 75/9، 00/9هاي زمان

.در این تصاویر شرط تقارن محوري بر روي مرز پائینی اعمال شده است.هزارم ثانیه قابل مشاهده است75/14

در کنار نتایج عددي و P0تاریخچه فشار ثبت شده در حسگر )3(شکل سازي حاضر در شبیهسنجیصحتبه منظور 
و mm1نتایج عددي این مرجع با استفاده از دو شبکه مختلف با اندازه سلول محاسباتی . رسم شده است]14[تجربی مرجع 
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نتایج و بحث- 3

گیري شعله آرام در لولهانتشار و شتاب- ۳- ۱
از این . کندهاي لوله برخورد میبه دیوارهنهایتدرصورت کروي منبسط شده و پس از زدن جرقه، هستۀ شعلۀ اولیه به

دهد، سطح شعله به دهنده روي میعلت نبود مواد واکنشها که بهلحظه به بعد در اثر خاموشی قسمتی از شعله در کنار دیواره
انتشار خود، لیۀزدن جرقه و طی مراحل اوشود جبهه شعله پس ازمشاهده می)2(شکل طور که در همان. یابدمرور کاهش می

تا این لحظه انتشار و شکل شعله . افتداي اتفاق میشعله اللهپدیدة تخت شده و پس از آن وارونگی شعله و ms5/8در زمان 
در کنار در پشت شعله واي به پیدایش دو گردابهگیري شعله اللهباشد و شکلتحت تأثیر امواج تراکمی موجود در محفظه نمی

اي و گیري شعله اللهي شکلالبته بحث در زمینۀ نحوه.گرددها با جبهه شعله باز میها و اندرکنش آنآنها، رشددیواره
رجوع ]28[جع توان به مریشتر در این زمینه میبراي مطالعه ب. باشدسازوکارهاي مؤثر بر آن خارج از اهداف مقاله حاضر می

خوش تغییر را دستشده از مانع به شعله برخورد کرده و شکل آناولین موج تراکمی منعکسms5/11حدود زماندر . کرد
در اثر این اندرکنش مواد .خوبی قابل مشاهده استبهms25/13تا ms75/12زمان در ) 2(شکل این تغییر در . کندمی

هاي ج فشاري با شعله و پیدایش ورتیسیتیاندرکنش مو.شوندصورت یک قیف به درون مواد سوخته کشیده مینسوخته به
در . قابل مشاهده استهازماناینکه این موضوع نیز در دگذارمیحالت حتی بر ساختار شعله نیز تأثیر باروکلینیک در این

در هاي بیشتري راخوردگیتر از موج اول است به جبهه شعله برخورد کرده و چیندومین موج فشاري که قويms0/14زمان 
تحت تأثیر سازوکارهاي مؤثر بر انتشار شعله آرامبه هر حال انتشار شعله در این محفظه عالوه بر . کندسطح شعله ایجاد می

. دارداندرکنش با امواج تراکمی منعکس شده از مانع و دیواره بسته سمت چپ محفظه نیز قرار 

، 50/4، 00/3، 00/1هاي ، در تصویر اول جبهه شعله در زمان)محفظه شعله(لوله مورد بررسی انتشار جبهه شعله در قسمت اول از -2شکل 
و در تصویر سوم در 75/8و 50/8، 00/8هاي در تصویر دوم جبهه شعله در زمان. شودهزارم ثانیه مشاهده می50/7و 50/6، 50/5
و 25/13، 75/12، 00/11هاي در تصویر چهارم نیز جبهه شعله در زمان. تهزارم ثانیه رسم شده اس50/10و 00/10، 75/9، 00/9هاي زمان

.در این تصاویر شرط تقارن محوري بر روي مرز پائینی اعمال شده است.هزارم ثانیه قابل مشاهده است75/14

در کنار نتایج عددي و P0تاریخچه فشار ثبت شده در حسگر )3(شکل سازي حاضر در شبیهسنجیصحتبه منظور 
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در ايدورههاي جانبی نوساناتیدر این نمودار با برخورد شعله به دیواره. کندبینی میپیش]14[نسبت به نتایج عددي مرجع 
از تطابق . کنندرخورد امواج فشاري با سطح شعله اغتشاشات بیشتري را تجربه مینمودار فشار شروع شده که این نوسانات با ب

درستی توان نتیجه گرفت که سرعت انتشار شعله نیز در این محفظه بهدست آمده با نتایج تجربی میخوب نمودار فشار به
.بینی شده استپیش

.انی شعله در محفظه اول در حال انتشار است، در این بازه زمP0تاریخچه فشار ثبت شده در حسگر -3شکل 

ساختار جت جریان و شعله در عبور از مانع-۳- ۲
گیري شعله به سمت مانع سرعت جریان عبوري از مانع زیاد شده و در نهایت قبل از رسیدن شعله به مانع یک با شتاب

هاي مافوق شود، همانند دیگر جتمشاهده می)4(طور که در شکلهمان. گیردجت مافوق صوت در عبور از مانع شکل می
این ساختار از امواج شوك مایل و امواج انبساطی . مانند در پائین دست مانع قابل مشاهده استصوت یک ساختار الماس

یاسبزرگ مقيهاگردابهیشگرفته که منبع رهامانع شکلدستیندر پائیزآشفته نیبرشالیۀیکطرفیاز. شودتشکیل می
منظور ارزیابی در این شکل همچنین به. شودخوبی مشاهده میها و امواج شوك در این شکل بهاندرکنش این گردابه.باشدیم

حاصل از یبرشیهالشودمیطور که مشاهده همان. اي زیرشبکه آورده شده استآشفتگی در جت جریان، کانتور لزجت گردابه
اندرکنش شعله با این . شوداما آشفتگی خاصی در هسته اصلی جریان جت مشاهده نمیآشفته و ناپایدار بوده شدتبهمانع 

.شعله پر سرعت آشفته خواهد شدجت گیري یک هاي بعد باعث شکلجریان جت در زمان
شدت تحت تأثیر ساختار جریان بوده و اندرکنش هنگام عبور از مانع بهشود شعله بهمشاهد می)5(شکل طور که در همان

در حقیقت با ورود شعله . کندشعله ایجاد میسطح در ی راهاي بزرگ مقیاسخوردگیچین،پشت مانعیدارناپایبرشالیۀباآن 
دنبال آن تجربه کرده و بنابراین نرخ آزادسازي انرژي و بهبه این جت آشفته مساحت سطح شعله به ناگهان افزایش شدیدي را 

فعال تیلور -رایلیگیري به حدي است که در لبۀ حملۀ شعله ناپایدارياین شتاب. یابدسرعت انتشار شعله به ناگاه افزایش می
سطح شعله بیش از پیش حالت مساحتدر این. آیداین نوع ناپایداري است به وجود مینشانهقارچ مانندي که جبهۀشده و 

متر و در زمانی کمتر از 1از این رو شعله با طی مسیري کمتر از . شوداي در جلو شعله ایجاد میافزایش یافته و موج شوك قوي
ms2گیردشود که جزئیات آن در ادامه مورد بررسی قرار میبه تراك تبدیل می.
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نگاري از در تصویر باال، سایه. گیري جت آشفته مافوق صوت در گذار از مانعو شکلms0/19انتشار شعله به سمت مانع در زمان - 4شکل 
در این تصاویر شرط تقارن محوري بر روي مرز پائینی .شوداي زیرشبکه مشاهده میمیدان جریان و در تصویر پائین کانتور لزجت گردابه

.اعمال شده است

ms32/20

ms48/20

ms64/20

ms74/20

، 32/20هاي تصاویر فوق از باال به پائین مربوط به زمان. هنگام عبور جت مانند شعله از مانعبه) J/s(کانتور نرخ آزادسازي انرژي -5شکل 
.روي مرز پائینی اعمال شده استدر این تصاویر شرط تقارن محوري بر .باشندهزارم ثانیه می74/20و 64/20، 48/20

۳ -۳-
ها یک موج شوك خمیده قوي در در این زمان. شودمراحل پایانی انتشار شعله و گذار به تراك مشاهده می)6(شکل در 

دو انفجار محلی در ms12/21در زمان . دهدجلو شعله شکل گرفته که انعکاس آن از دیواره لوله یک ساقه ماخ را تشکیل می
اي از مواد نسوخته مجاور دیوار که در اثر انبساط عرضی شعله الیهاین انفجارها در. پشت لبه حمله شعله قابل مشاهده است

اند قادر به گسترش که توسط مواد سوخته احاطه شدهالبته این انفجارهاي محلی از آنجایی. دهنداند روي میمتراکم شده
در . یز گزارش شده استن]15[رخداد چنین انفجارهاي محلی در پشت لبه حمله شعله توسط گاثاوگ و همکاران . نیستند
صورت یک کانون انفجاري دیگر درست در پشت ساقه ماخ پیشرو و در مجاورت دیوار لوله شکل گرفته و بهms135/21حدود 

صورت یک این موج تراك به مرور کل پهناي محفظه را در بر گرفته و به. کندیک موج تراك به سمت مواد نسوخته حرکت می
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که جت شعله در آن تخلیه ايمحفظهدهد که اگر این مشاهدات نشان می. شودسه موجی منتشر میموج تراك با ساختاري 
تأثیر بسزایی در رفتار شعله و هاهدیوار) مثالً همانند کار حاضر داراي قطر کم باشد(داراي محدودیت زیادي باشد شودمی

اورت دیواره و درست در پشت ساقۀ ماخ شکل گرفته در اثر که آغازش تراك دقیقاً در مجطوري؛ بهخواهند داشتآغازش تراك 
. دهدروي میهانعکاس شوك پیشرو از دیوار

ms10/21

ms12/21

ms135/21

ms16/21

ms24/21

. دهددیوار روي میدر پشت ساقه ماخ و در مجاورت DDTگیري شعله و گذار به تراك؛براي مراحل پایانی شتاب) K(کانتور دما - 6شکل 
در این تصاویر شرط تقارن محوري بر .باشندهزارم ثانیه می24/21و 16/21، 135/21، 12/21، 10/21هاي ترتیب مربوط به زمانتصاویر فوق به

.روي مرز پائینی اعمال شده است

تاریخچه ) 7(و فشار ایجاد شده در محفظه در شکل DDTسازي حاضر در بازتولید فرآیند تر شبیهبه منظور ارزیابی دقیق
طور که مشاهده همان. آورده شده است]13[در کنار نتایج تجربی و عددي مرجع P5و P2فشار ثبت شده در حسگرهاي 

کنند که این مقداربینی میرا دیرتر پیشDDTرخداد ms2در حدود ]13[شود نتایج عددي حاضر و نتایج عددي مرجع می
دهد که سرعت سوزش آرام و آشفته شعله که تحت تأثیر شبکه این موضوع نشان می. باشدخطاي نسبی می% 10بیانگر تقریباً 

باشند، با اندکی اختالف نسبت به واقعیت هاي زیرشبکه اغتشاشی میسازي ضریب نفوذ مولکولی آرام و مدلمحاسباتی، مدل
تر از مقیاس طولی نقاط داغ است این هاي عددي بسیار بزرگسازيحاسباتی در شبیهکه شبکه ماز آنجایی. اندبینی شدهپیش

بینی شود که گیري شده و در نهایت دماي نقاط داغ کمتر پیشاحتمال وجود دارد که دماي نقاط داغ در طول سلول متوسط
ا دقت قابل قبولی رفتار نمودار فشار در هاي فشار رسم شده بالبته تاریخچه. اندازدرا به تأخیر میDDTاین موضوع وقوع 

علت طبیعت تصادفی ظهور نقاط در مطالعات تجربی نیز بهDDTباید توجه داشت که مکان و زمان . اندمحفظه را بازسازي کرده
و تجربی اي برخوردار هستند که این موضوع نیز تأثیر زیادي بر اختالف نتایج عدديداغ و آغازش تراك از پراکندگی قابل توجه

.خواهد داشت
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).سمت چپ(P5و حسگر ) سمت راست(P2تاریخچه فشار ثبت شده در حسگر - 7شکل 

گیريبندي و نتیجهجمع-4
و همچنین شناخت بهتر و بیشتر از فیزیک LES/ATF/ISATمنظور بررسی و ارزیابی رویکرد عدديدر کار حاضر به

با ومانعکیبااي گیري شعله و آغازش تراك در لولهفرآیند گذار از جت شعله آشفته به تراك به مطالعه عددي فرآیند شتاب
ید هاي حاضر به خوبی مراحل مختلف انتشار یک شعله در محفظه بسته را بازتولسازيشبیه. ي پرداخته شدفرض تقارن محور

هنگام انتشار شعله و پس از آغازش تراك با نتایج تجربی مقایسه شد که در مورد نمودار فشار ثبت شده در محفظه به. اندکرده
نتایج حاضر آغازش تراك در این محفظه را اندکی دیرتر از نتایج تجربی گزارش کرده که . اول تطابق بسیار خوبی مشاهده شد

آغازش تراك در این محفظه در مجاورت دیوار و درست در پشت ساقه ماخ شکل گرفته در . ددر مورد عوامل مؤثر آن بحث ش
البته این گذار به دنبال یک سري انفجارهاي محلی روي داده در کنار دیوار و در پشت لبه حمله شعله به . دهدمحفظه روي می

گیري شعله و گذار به کار حاضر در بررسی شتابشود کرد که رویکرد عددي پیشنهاد شده در مشاهده می. پیونددوقوع می
توان تأثیر مدل زیرشبکه آشفتگی و همچنین منظور بهبود نتایج حاضر میالبته به. تراك از توانایی قابل قبولی برخوردار است

.تر مورد مطالعه قرار دادرا دقیقATFتابع عملکرد مدل 
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