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 چکيده

 گاز توربین یک حلقوی محفظه احتراق در احتراق ناپایداری مقاله، این در

 ناپایداری محدوده وگرفته  قراری بررس مورد DLE برنر 18 متشکل از صنعتی

 ابتدا منظور، بدین. استشده  زده تخمین توربین عملکردی بازه کل در محفظه

با استفاده از روش ترکیبی  محفظه برنری تک قطاع برای شعله تبدیل تابع

شناسایی سیستم و دینامیک سیاالت محاسباتی )رویکرد حجم محدود( 

 ترموآکوستیکی سازی بیهش در تبدیل تابع این اعمال با سپس وشده  محاسبه

 های فرکانس ، (ROMکاسته ) رتبه ( وFEMمحدود ) المان روش دو طریق از

 ناپایداری مپ نهایت در. است گردیده محاسبه برنری تک قطاع ناپایداری

 در. استشده  محاسبه کاسته رتبه روش باموردنظر  محفظه ترموآکوستیکی

 RB211برای توربین  موجود های داده با نتایج الگوریتم، این سازی پیاده

با مقایسه نتایج دو ابزار مختلف تحلیل ترموآکوستیکی  .است شده اعتبارسنجی

، مشخص گردید که هر دو ابزار، COMSOLو  OSCILOSمحفظه، یعنی 

 400و  200های ناپایداری محفظه را در حضور شعله فعال در حدود  فرکانس

 اند. فرکانس تخمین زده

 

 سازی مدل، شعله تبدیل تابع ،احتراق ناپایداری ،گاز توربین :یکليدکلمات 

 کاسته رتبه روش ،محدود المان

 

 مقدمه

آزاد  حرارت نوسانات با که است باال دامنه با  فشار نوسانات ،احتراق ناپایداری

 به منجر تواند می گاز توربین موتور در احتراق ناپایداری. اند شده همگیر شده،

 حتی و ها، آالینده میزان افزایش عمر، کاهش و دیواره به حرارت انتقال افزایش

 در پایداری تحلیل بنابراین. گردد احتراق سیستم و محفظه سازه تخریب

 کارکرد قابلیتبررسی  در مهم های ارزیابی از یکی گاز، توربین احتراق محفظه

 .رود می شمار به موتور

در یک محفظه احتراق، احتراق اصلی در بررسی پدیده ناپایداری هدف 

استخراج شکل مدها و فرکانس ناپایداری، شرایط بروز ناپایداری احتراق و 

 و نوسانات فرکانس دامنه نوسانات در محفظه احتراق است. معموال،

از   .ارزیابی نمود خطی های تحلیل توان به کمک را می ی ناپایداریمودها شکل

 از تر پیچیده یا مالحظه قابل نحو به ناپایداری وقوع شرایط تخمینی طرف

 فهم نیازمند که چرا باشد می آکوستیکی مودهای شکل و ها فرکانس تخمین

. [2] است اضمحالل انرژی آکوستیکی فرآیندهای  دقیق سازی مدل و کامل

الزم   در محفظه احتراق نوسانات ترموآکوستیک دامنه تعیین برایدرنهایت 

  محاسباتی حجم که انجام شود بر روی سیستم غیرخطی های یلتحل است

 [.1] طلبد می را زیادی بسیار

استفاده از  ناپایداری احتراق، پدیده مطالعهیکی از ابزارهای قدرتمند در 

اما برای این  است. گذرا استوکس-ناویر معادالت عددی مبتنی بر یها حل

 شبکه و باال  مرتبه سازی گسسته های روشمنظور معموال الزم است از 

 زمانی و یطول های مقیاس تمامی شناسایی برای ریز بسیارمحاسباتی 

 جریان، احتراق و آکوستیک استفاده شود. این امر باعث بروز های یدانم

 غیرممکن عمالً را ها یبررسگاهی  تواند یمشود که  بسیاری می های یچیدگیپ

  .[1]سازد

های عددی  مناسب حل های یگزینجایکی از   1(ROM) کاسته رتبه روش

 شکل و ناپایداری های فرکانس کامل و پرهزینه است تا با استفاده از آن بتوان

 محفظه روش، این در[. 3] استارزیابی نمود در یک محفظه احتراق را مودها

 صورت به یوستهپ هم به آکوستیکی مختلف اجزاء از ای شبکه شکل به احتراق

 صورت به یا آکوستیکی امواج . در این شبکهشود یمدر نظر گرفته  بعدی یک

 امواج یا و (طولی های محفظه برای) بعدی یک ای صفحه امواج

 انتخاب. شوند می مدل( حلقوی های محفظه برای) دوبعدی محیطی/ای صفحه

اصلی محققان است  یها دغدغهآکوستیکی در این روش یکی از   مرزی شرایط

 چوک بسته، انتهای باز، انتهایسازی از یکی از انواع  که معموال برای ساده

یکی  آکوستیکی امواج به شعله پاسخ عالوه بر شرایط مرزی، .شود یماستفاده 

برای استخراج این تابع معموال . های محققان در این زمینه است دیگر از دغدغه

                                                                 
1 Reduced Order Method 
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. یکی از شود یمهای عددی و یا آزمایشات تجربی استفاده  سازی یا از شبیه

 محفظه هندسی جزئیات گرفتن نظر در امکان عدم روش، این های محدودیت

 شده دادهتوربین گاز کدهای زیادی به این منظور توسعه در صنایع  .باشد می

 LOTAN کد و شرکت رولزویسTMA [8 ] کد مثال شرکت زیمنساست. 

 نیست. یرپذ امکان یسادگ به  ها آنکه البته دسترسی به  اند دادهرا توسعه [ 9]

OSCILOSکدی موسوم به اخیرا 
های مشابه در دسترس عموم  با قابلیت 1

سازی رتبه کاسته ناپایداری  مطالعات مربوط به مدل است. در تمامی قرارگرفته

 احتراق از این ابزار استفاده گردیده است. 

در  ترموآکوستیک مسئله تحلیل های روش ینتر مهم از دیگر یکی

 در 2 (FEM) محدود المان های روش بردن کار به ،کاربردی احتراق یها سامانه

 ناپایداری حوزه در که است ترموآکوستیکحاکم بر مسئله  معادالت حل

 جزئیات که است این روش این مزیت. است داشته چشمگیری رشد احتراق

 مطالعات از یکی[ 4] مرجع .شود می محاسبات وارد احتراق محفظه هندسه

در این روش، میدان آکوستیکی به کمک  .آید می شمار به حوزه این در پیشرو

. برای شود یمسازی  ریاضیاتی مدل صورت به یرخطیغمعادالت موج خطی یا 

برای حل معادالت موج  زمان حوزه در محدود المان های روش ازاین منظور 

همانند روش قبل، در این روش نیز پاسخ شعله به نوسانات . شود استفاده می

 در چشمه ترم یک صورت به و یزمانتاخیر  مدل یک غالب در آکوستیکی

 زمینه این در کاربردی افزارهای نرم ینتر مهم از یکی. شود می وارد معادالت

COMSOL باشد می. 

فوق الزم است پاسخ شعله به نوسانات آکوستیکی به در هر دو روش 

این پاسخ در غالب یک تابع که نوسانات  عنوان ورودی به روش حل داده شود. 

تابع فشار را به نوسانات حرارت مرتبط می سازد، معرفی می شود که به آن 

بدست آوردن این  می گویند. 3(FTF/FDFتبدیل شعله یا تابع توصیف شعله )

در ها در فرآیند تحلیل پایداری ترموآکوستیکی  ترین گام یکی از کلیدیتابع 

تابعی از معموال . تابع تبدیل شعله، [5] رود های احتراق به شمار می محفظه

 باشد.  می نوساناتفرکانس و دامنه 

و روش  ابتدا معادالت حاکم بر ناپایداری ترموآکوستیکیمقاله،  در این

 منظور بهسپس، آورده شده است. یل شعله مرسوم در تخمین تابع تبد

برای یافتن مدهای ناپایدار محفظه  FEMو  ROM  روشهر دو ، گذاری صحه

از این ابزار در نهایت  مورد استفاده قرار گرفته است. RB211 احتراق توربین

 SGT600ین گاز تورب اعتبارسنجی شده برای تحلیل ناپایداری احتراق در

 است.  شده استخراج آن مپ ناپایداری احتراق و شده  استفاده

 

 ترموآکوستيک مسئله بر حاکم معادالت

مقدار  صورت بهبرای بیان معادالت جریان با فرض اینکه پارامترهای جریان را 

میانگین و نوسانات در نظر بگیریم،  ρ،ppp ، 

uuu  که در آن ،چگالی p فشار و u  بردار سرعت جریان

 ؛[4] داریم ،باشد

                                                                 
1 Open source combustion instability low order simulator for 

longitudinal modes 
2 Finite Rate Method 
3
 Flame Transfer (FTF) or Describing (FDF) Function 
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 معادله از دیورژانس گرفتن و( 1) رابطه اول از معادله گرفتن مشتق با

 ،ρ حذف برای دیگر های رابطه از استفاده و ρبر تقسیم و رابطه همان دوم

 .آید می به دست  p فشار نوسانات برای موج معادله
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 صفر تقریبا جریان ماخ اینکه عدد فرض با این رابطه که است توجه قابل

 این. نمود بازنویسی زیر صورت به توان می را( 2) رابطه .است شده استخراج است

 .باشد می خطی رابطه
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 با معرفی نوسانات هارمونیک در فرکانس  2/f مقدار ،

توان به فرم کلی  ، این متغیرها را میآزادشدهفشار، سرعت و انرژی ات ششاتاغ

 بیان نمود: زیر

(4  ) 
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(، این دو معادله از فضای 3( و )2با اعمال روابط فوق به دو معادله )

 یابند.  ه فضای فرکانس انتقال میبزمان 
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ترموآکوستیک را بررسی نمود. برای  مسئله توان یمبا حل این معادله 

شروط مرزی برای  ینتر معروفاین کار به یک سری شروط مرزی نیاز است. 

 :[4] از اند عبارتاین منظور 

فشار صفر: این شرط متناظر با مرز خروجی کامال نوسانات الف( 

باشد. در این حالت نوسانات فشار برابر با صفر در نظر گرفته کننده میمنعکس

  شود.می

(6 ) 0ˆ p 

این شرط متناظر با دیوار کامال صلب  سرعت عمودی صفر،نوسانات ب( 

 4شرط نئومان صورت بهتوان ( را می5تحت شرایط ماخ صفر، معادله ) .باشد می

 برای فشار آکوستیکی بازنویسی کرد.

                                                                 
4
 Neumann 
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(7 ) 0.ˆ  BCnp 

با فرض صفر بودن عدد ماخ، ، 1امپدانس مختلط کاهیدهج( شرط 

 را برای فشار آکوستیک به این صورت نوشت. 2شرط رابین توان یم

(8) 0ˆ.ˆ  piBCpZc n 

توان  افزارهای مختلف تحلیل المان محدود می برای حل معادالت از نرم

 ینتر مهماست.  شده استفاده COMSOL افزار نرماستفاده کرد. در این مقاله از 

مزیت استفاده از روش المان محدود، امکان در نظر گرفتن هندسه دقیق 

 محفظه است. 

 

 تابع تبدیل شعله 

شعله به اغتشاشات  یکینامیپاسخ د کننده یینتعشعله،  لیتابع تبد یطورکل به

نقطه مرجع در باالدست  کیسرعت را در  ای یجرم یبوده و نوسانات دب انیجر

 یمحاسبه آزادساز ی. برادینما یحرارت شعله مربوط م یشعله، به آزادساز

حرارت در دامنه حل استفاده  یآزادساز یحجم یریگ حرارت از انتگرال

 است. یانب قابل (9رابطه )تابع تبدیل شعله به فرم کلی  .گردد یم

(9)    
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ای سرعت محوری )در  پس از استخراج مقادیر لحظه مطالعه حاضر در

)در کل حجم محفظه( و  آزادشده صفحه مرجع باالدست شعله( و حرارت

تلفیقی از نرمال کردن مقادیر نسبت به مقدار میانگین، تابع تبدیل شعله با 

 به نام 4(CFDمحاسبات سیاالت عددی )و 3( SIروش شناسایی سیستم )

CFD/SI  5 این رویکرد بر پایه معادالت وینر هوف. [7]است شده محاسبه 

یک جعبه  صورت بهاگر سیستم محفظه احتراق را در این روش، استوار است. 

tiets سیاه فرض کنیم که )(  ورودی سیستم و )(tr  خروجی از سیستم

توان با رابطه  هوف را می -فرض شود، معادله ویینر  t)( باشد و تابع تبدیل

 .[7] نمود ارائه( 10)

                                                                 
1
 Reduced complex impedance 

2
 Robin 

3 System Identification 
4  Computational Fluid Dynamics 
5 

Wiener Hopf 

(10) 
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عددی  های یساز هیشب با استفاده از صورت است که ابتدا نیروش کار به ا

میدان جریان حاکم بر مبتنی بر معادالت میانگین گیری شده رینولدز  ناپایا

اغتشاش با باند  کی با استفاده از سپس، . محفظه شبیه سازی می شود

جریان های ورودی به محفظه تحریک می شود. در طول فرآیند  گسترده

در  یسرعت محور سطحی شده یریگ نیانگیم یا لحظه ریمقاد تحریک،

. ثبت می شودباالدست شعله  (r) نقطه مرجع یک در یگام زمان هرچند

در کل  یحجم یریگ انتگرال لهیوس حرارت به یآزادساز یلمقدار کهمچنین، 

این داده های . نیز در هر گام زمانی حل عددی ثبت می گردد یدامنه محاسبات

تا تابع  شوند یپردازش م پس SIروش با استخراج شده سپس در مرحله بعد 

 .پاسخ شعله شناسایی شود

. کند یعمل م هوف -وینر معکوس کردن معادله یبر مبنا SIروش 

 یزمان یها یسر یها از داده c 7یو بردار همبستگ Γ 6یخودهمبستگ سیماتر

 (12( و )11رابطه ) صورت به( Nتا  صورت به یرمقاد یبرا Q́̇k و úkی عنی)

 :گردند یمحاسبه م

(11) 𝛤𝑖𝑗 ≈
1

𝑁 − 𝐿 + 1
∑
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(12) 
𝑐𝑖 ≈

1

𝑁 − 𝐿 + 1
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ú(tمعادل  úkمعادالت فوق،  در = k∆t)  بوده و جهت سهولت

 فیتعر Γh=c صورت بهکه  وینر معادله تیاست. در نها شده حذف r سیرنویز

. پاسخ گردد یم نییتع (hشعله ) واحد مپالسیمعکوس شده و پاسخ ا گردد، یم

در  یو خروج یورود یها گنالیس نیارتباط ب کننده یفتوص حدوا مپالسیا

واحد  مپالسیپاسخ ا، FTFبه دست آوردن  یبرا تیاست. در نها یدامنه زمان

 :گردد یم جادی( اهیفور لی)معادل زمان گسسته تبد z لیتبد کی یلهوس به

(13) 𝐹𝑇𝐹(𝜔) = ∑ ℎ𝑘𝑒−𝑖𝜔𝑘∆𝑡

𝐿

𝑘=0

= 𝐴(𝜔)𝑒𝑖𝜃(𝜔) 

                                                                 
6 Auto-correlation 
7 Cross-correlation 
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با  h بیضر نیام k از  عبارت است (Lتا  0از  k) hk ،(13)رابطه  در

 .Δt زمان شیافزا کی

 

 تحليل ترموآکوستيکی های روش یگذار صحه

محفظه مطالعه حاضر در  شده گرفتهبه کار  های گذاری روش برای صحه

است.  شده انتخاب، استرولزرویس که اطالعات آن موجود  RB211 شده ساده

 و مشخصات هندسی این محفظه در (1)شکلدر  این محفظه شده سادههندسه 

 . [4] ( آورده شده است1جدول )

( و المان ROM) دو روش رتبه کاستهاین محفظه با تحلیل ناپایداری 

افزار  و نرم (2، شکل)OSCILOSبا استفاده از کد ( به ترتیب FEMمحدود )

COMSOL ( 3، شکل) ،است و نتایج این دو روش با یکدیگر و  شده انجام

در تحلیل در مراجع معتبر مقایسه شده است.  همچنین با اطالعات موجود

FEM در نیز شعله مکان  و شده است نظر صرف انیجرمتوسط سرعت  از

  .فرض شده است اختالط یشپی ناحیه انتها

درجه حرارت شعله به دمای قبل از شعله،
ub TT  67/6، برابر با /

شده است. فرض  1انتهای بسته صورت به یورود یشرط مرزاست.  شده انتخاب

مطابق با مراجع مدل  است شده انتخاب  2ی نیز انتهای بازخروج یمرز شرط

  ،است یشنهادشدهپ( 14شعله مطابق با رابطه )

(14) )exp()
ˆ

()exp()
ˆ

(
ˆ

 i
u

u
ki

m

m
k

Q

Q

i

i

i

i  

 است.  شده انتخاب ms6  برای حل این محفظه معادل ریزمان تاخ

     
  RB211محفظه  شده سادههندسه  -1شکل

 
شده توربين گاز  مشخصات کاری و هندسی محفظه احتراق ساده -1جدول

RB211 
 K 300 دمای ورودی

 m2 0.0129 سطح مقطع پلنیوم 

 m 1.7 طول پلنیوم

 m2 0.00142 سطح مقطع پیش مخلوط

 s 0.006 سوختتأخیر زمانی 

 m 0.0345 طول پیش مخلوط

 m 0.00385 سطح مقطع محفظه احتراق

 K 2000 ناحیه شعله، دمای بعد از احتراق

 m 1.0 طول محفظه احتراق

 kPa 101 فشار خروجی

                                                                 
1
 Closed end 

2 Open end 

 
 OSCILOSدر کد  RB211 شده سادهمدل هندسی محفظه  -2 شکل

 

 
 COMSOL افزار نرمدر  RB211محفظه  شده سادهنمایی از هندسه  -3 شکل

 

 صورت به فرکانس بخش حقیقی صورت به مطالعات نیا جینتا

)Re(nfو )قرینه قسمت موهومی صورت به رشد نرخ )محور افقی 

)Im(ng  )گردیده  ارائه( 4( و در شکل )2در جدول ) )محور عمودی

است نتایج دو روش رتبه  شده مشخصکه در شکل مزبور  گونه همان است.

FEM (COMSOL ،)( و المان محدود OSCILOS) ROMکاسته 

[ 4و ] (ROM)روش [ 3] نتایج موجود در مراجعبا  یخوب اریبس یهمپوشان

ی با خطا یقیحق یها بخش، ROM درروشاست.  شده مشاهده( FEM)روش 

درصد  2کمتر از  یبا خطا مودها هیدرصد در مود دوم و در بق 5 حداکثر

عالمت  ازنظردر مود چهارم  جز بههم  یموهوم یها بخش. اند شده بینی یشپ

 دارند.تطابق 

 این در. است شده نیز مقایسه[  4]مرجع نتایج با FEM درروش نتایج

 مودها بقیه در( خطا درصد 7) اول مود جز به ها فرکانس موهومی بخش روش،

 نیز ها فرکانس موهومی بخش. است شده زده تخمین خطا درصد 2 از کمتر با

 اکثر در و بوده عالمت هم مزبور مرجع نتایج با موارد بقیه در نهم مود در جز به

 با. است گردیده محاسبه ،شده ارائه[ 4] مرجع در ازآنچه کمتری مقدار مودها

 نتایج که رسد می نظر به ،[4] و[ 3] مراجع اطالعات با نتایج مقایسه به توجه

 نیز ،(8) شکل در. است اعتماد قابل محدود المان و کاسته رتبه روش دو هر

 مختلف های روش با RB211 محفظه مختلف مودهای شکل به مربوط نتایج

 تطابق از حاکی و گردیده ارائه اول مود 10 برای نتایج این. است شده ارائه

 .باشد می[ 3] مرجع نتایج با FEM و ROM رویکرد دو هر مطلوب
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)محور و قرینه بخش موهومی  )محور افقی( مقایسه بخش حقيقی -4 شکل

  RB211های مختلف برای محفظه  روش مدهای ناپایداری با استفاده ازعمودی( 
 

با  RB211محفظه  یبرا ترموآکوستيک های تحليل یجنتا یسهمقا -2جدول 

 مختلف یها روش

FEM 
(COMSOL) 

ROM (OSCILOS) 

Analytical, 

Dowling & Stow 

[3] 

FEM, 

Camporeale et 

al. [4] 

-Im Re -Im Re -Im Re -Im Re 

15.78 29.86 34.09 31.22 20.201 29.81 54.94 32.10 

-2.25 105.29 -17.29 104.64 -19.104 110.06 -18.20 104.71 

31.33 167.13 143.77 168.90 106.124 169.68 54.94 166.62 

0.581 204.30 2.172 204.26 -3.565 202.55 10.15 198.73 

37.62 300.02 104.92 305.08 70.475 298.09 105.2 289.68 

2.84 308.43 53.88 309.58 60.421 309.56 56.76 305.73 

-11.6 398.43 -112.9 398.81 -129.71 394.40 -168.1 387.52 

1.86 427.78 -41.94 422.721 -34.644 415.03 -3.57 410.45 

-17.2 500.34 -74.8 496.4 -60.2 494.5 -184.5 502.9 

5.930 518.32 50.298 519.548 35.740 510.57 8.318 506.75 

 

 
با نتایج تحليلی  RB211مقایسه شکل مودهای ده مود اول محفظه  -5 شکل

 طول محفظه(در  شکل مود) [2]مرجع 

 

  SGT600بررسی ناپایداری ترموآکوستيک در محفظه احتراق 

ناپایای حل گرم ابتدا  به منظور استخراج تابع تبدیل شعله،، حاضرمطالعه در 

محفظه  در جریان سیال دو برابر زمان اقامت معادل زمان مدتبه  محفظه

.  تا خصوصیات جریان بدون تحریک در محفظه استخراج شود است شده انجام

از حل ناپایا بدون تحریک، دبی ورودی به دیفیوزر با سیگنال اغتشاش  پس

 دو برابر زمان اقامت معادل زمان مدت. پس از طی است شده یکتحرسفید 

در کل محفظه و نیز مقادیر انتگرال  آزادشده، حرارت محفظه در جریان سیال

گام زمانی و در صفحه مرجع در باالدست برنر به ازای هر   𝜌𝑉و    𝜌 سطحی

گیری شده سرعت و (، کانتور میانگین6گردد. در شکل ) محاسبه و ذخیره می

از تحریک جریان ورودی محفظه احتراق  ثانیه یلیم 285توزیع دما در زمان 

اطالعات تکمیلی در رابطه ت. اس شده دادهنشان  موردنظرتوربین گاز صنعتی 

روش شبیه سازی تجربی در با محفظه احتراق این توربین، شرایط مرزی آن و 

 ارائه شده است. 10مرجه مقاالت 
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کانتور مقادیر ميانگين اندازه سرعت قبل از تحریک )باال(، توزیع دما  -6 شکل

ثانيه پس از تحریک )پایين( برای محفظه احتراق توربين گاز  285/0در زمان 

 موردنظرصنعتی 

صفحه مرجع  ای سرعت محوری )در پس از استخراج مقادیر لحظه

)در کل حجم محفظه( و نرمال کردن  آزادشده باالدست شعله( و حرارت

 CFD/SIمقادیر نسبت به مقدار میانگین، تابع تبدیل شعله با رویکرد 

با استفاده در مطالعه حاضر  شده استخراجتابع تبدیل شعله  است شده استخراج

 است.  شده دادهنشان ( 7)روش فوق در شکل از 

 
در محفظه  تابع تبدیل شعله در شرایط کاری بار کاملدامنه و فاز  -7 شکل

 احتراق توربين گاز صنعتی

محفظه  18/1از یک قطاع  محفظه احتراق حاضر ها سازی برای مدل

های صلب آکوستیکی در نظر  های این قطاع از نوع دیواره و دیواره شده استفاده

ای با تعداد  شبکهاز  ،COMSOL افزار نرمدر  ها یلتحلبرای . اند شده گرفته

. نمایی از هندسه و شبکه محاسباتی است شده استفادهسلول  120،000

گردیده است. در کلیه محاسبات  ارائه  شکلدر  COMSOLدر  مورداستفاده

 شده استفادهدر ورودی و خروجی محفظه احتراق  1نیز از شرط مرزی چوک

برای تعیین ، موردنظر ماتیتنظافزار و  مدل به نرم واردکردن از پساست. 

)حل معادله همگن( و  بدون حضور شعله های ویژه محفظه، ابتدا فرکانس

بع تبدیل شعله نیز مطابق با تابع است. تا شده یلتحلسپس با حضور شعله 

(، دو 4است. در جدول ) شده استفاده( 7در شکل) شده ارائهو  آمده دست به

                                                                 
1 Choked 

اول طبیعی محفظه توربین گاز صنعتی )بدون حضور شعله( و دو  فرکانس

(، شکل 9فرکانس اول محفظه با حضور شعله آورده شده است. در شکل )

ول محفظه و دو فرکانس اول محفظه ا طبیعی مودهای محفظه در دو فرکانس

 با شعله آورده شده است. 

 

 
نمایی از هندسه و شبکه محاسباتی محفظه احتراق توربين گاز  -8 شکل

 COMSOL افزار نرمصنعتی در 

 

 
شکل مودها در دو فرکانس اول محفظه احتراق توربين گاز صنعتی با  -9 شکل

 COMSOLافزار  شعله در نرم

در دو حالت  یگاز صنعت ينتورب احتراقویژه محفظه  یها فرکانس -4جدول 

 بدون شعله و با شعله

 با شعله بدون شعله شماره

1 220.1 221.04706-0.0047i 

2 421.2 421.6968+0.00015i 

 با صنعتی گاز توربین احتراق محفظه احتراق ناپایداری تحلیل قسمت، این در

 ابتدا در مسئله این سازی مدل در. است شده آورده ROMروش  از استفاده

 ورودی در و شده سازی ساده مناسب نحو به احتراق محفظه هندسه بایست می
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 استفاده برای آن شده ساده هندسه و احتراق محفظه از نمایی. گردد تعریف کد

 از نمایی ،(11) شکل در. است شده داده نشان( 10) شکل در روش این در

 آورده OSCILOS کد در شده ساده محفظه هندسی اطالعات ورودی نحوه

 .است شده

 با و شعله بدون حالت دو در صنعتی گاز توربین احتراق محفظه تحلیل

 در چوک مرزی شرایط حالت، دو هر در. است قرارگرفته یموردبررس شعله

 با احتراق محفظه تحلیل حالت در. است شده گرفته نظر در خروجی و ورودی

 در شده ارائه فرم قالب در اول گام از آمده دست به شعله تبدیل تابع شعله،

 . شود می وارد افزار نرم به( 15) معادله

 (15)  s
masma

m
sa

m
sa

nbsnb
n

sb
n

sb
FTF 













 exp

1...
2

2
1

1

1...
2

2
1

1  

 

 
 آن سازی ساده نحوه و صنعتی گاز توربين احتراق محفظه هندسه -10 شکل 

 OSCILOS کد با سازی مدل برای

 
 برای مربوطه اطالعات همراه به گاز توربين احتراق محفظه هندسه -11 شکل 

 OSCILOS کد با سازی مدل

 با و شعله بدون حالت در محفظه رشد نرخ و طولی ویژه فرکانس  -5 جدول

 شعله

 در حالت حضور شعله در حالت بدون شعله

Growth rate 

[rad/s] 
Eigen-frequency 

[Hz] 
Growth 

rate [rad/s] 
Eigen-

frequency [Hz] 
-139.33 123.39 2.21 66.6 
-66.94 392.15 18.89 180.23 

-101.64 697.56 -81.97 416.08 

       
f=123 Hz                              f=392 Hz 

 گاز توربين احتراق محفظه طولی اول فرکانس دو به مربوط مود شکل: 12 شکل

 شعله بدون حالت در صنعتی

 
f=180 Hz                              f=416 Hz 

شکل مود مربوط به دو فرکانس اول طولی محفظه احتراق توربين  -13 شکل

 گاز صنعتی در حالت با شعله

 نرخ همراه به محفظه طولی ویژه های فرکانس مقادیر ،(5) جدول در

  شکل( 12) شکل در. است شده آورده شعله با و شعله بدون حالت دو در رشد

 بدون حالت در صنعتی گاز توربین احتراق محفظه اول فرکانس دو مودهای

 حضور حالت در محفظه اول فرکانس دو های مود شکل ،(13) شکل در و شعله

 .  است شده ارائه شعله

 احتراق ناپایداری مپ تدوین

احتراق  محفظه عملکرد طول در احتراق ناپایداری محدودهدر این قسمت، 

SGT600 از کاری نقطه چندین منظور این به. است قرارگرفته یموردبررس 

 شده انتخاب توربین کاری محدوده در گاز توربین عملکردی سیستم های داده

و  Tb/Tu باالی حد، ROMبا روش  ترموآکوستیکی یساز مدل با. است

 انتخابی، نقاط تمامی برای نهایت در و شده محاسبه نقطه هر برای φ یجهدرنت

 رسم است، شده یفتعر( 14) شکل در که محفظه بار پارامتر برحسب φ مقادیر

 درتابع تبدیل شعله  هزینه محاسباتی بسیار باالی ارزیابیبا توجه به . گردد می

تابع تبدیل در تمام  در این بخش فرض شده که مختلف توربین، بارهای

فرض غیر این لبته ا است.محدوده باری توربین همان تابع تبدیل در بار کامل 

است که می تواند به خطاهایی باالیی منجر شود.  و بسیار ساده کننده واقعی

 به بررسی بیشتری دارد. لذا این بخش از تحقیقات نیاز 
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را نشان می دهد. در این  SGT600مپ ناپایداری احتراق در توربین  14شکل 

که  است شده آورده محفظه کامل بار نقطه در تنها FEMشکل، نتایج روش 

 که طور همان دارد. ROM از  آمده دست بهقبولی با نتیجه نزدیکی قابل 

 این و است شده تر بسته پایداری باند محفظه، بار افزایش با شود می مشاهده

 یجهدرنت و حرارت آزادسازی نرخ توربین بار افزایش با که است علت بدان

 .یابد می افزایش فشار نوسانات و احتراق بین کوپلینگ شدت

 

 
 صنعتی گاز توربين احتراق محفظه ناپایداری مپ -14 شکل

 یريگ جهينت 

 کاسته رتبه روش دو با SGT600 صنعتی گاز توربین احتراق یداریناپا تحلیل

 های روش از استفاده با شعله تبدیل تابع. است شده انجام محدود المان روش و

به منظور صحه . است گردیده استخراج گاز توربین احتراق محفظه برای عددی

 محفظه سنجی روش های مورد نظر، در این مقاله ابتدا روش های مربوطه بر

 نتایج همچنین و گوریتملا دو این نتایج و است اعمال شده RB211 احتراق

 دست به برای. است شده گذاری صحه موجود مراجع های داده با سازی مدل

 توربین عملکرد محدوده در کاسته رتبه روش از احتراق ناپایداری مپ آوردن

در تدوین مپ از تابع تبدیل شعله در بار کامل  .است شده استفاده گاز

 بار افزایش با که دهد می نشان آمده دست به مپ های بررسی است. شده استفاده

 .دارد وجود محدودتری پایداری باند محفظه
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