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 چکيده

تزریق پالسما به محیط احتراق مایلدد کده   این مقاله به مطالعه عددی اثر در 

سازی شدید اکسیژن و افزایش زیاد دمای جریان اکسنده اسدتوار   بر پایه رقیق

است. در ایدن راسدتا، یدش مشدعخ سداخته شدده از سده         است، پرداخته شده

مجرای هم محور شدامخ جدت سدوخت مرکدزی، جریدان عادوری از راکتدور        

شدده از اکسدیژن،    گدر  رقیدق   ی پیشای شکخ و جریان هوا پالسمای استوانه

اسدت. پالسدمای بده کدار گرفتده شدده از ندو          مانای مدلسازی قدرار گرفتده  

( بده  DBDالکتریدش    غیرتعادلی بوده و از طریق تخلیه الکتریکی با مانع دی

جریان گاز اعمال شده است. در این مدلسدازی مشدعخ بده صدورب دوبعددی      

و مدددل  RANSمعدداد ب متقددارن محددوری در نرددر گرفتدده شددده اسددت و 

𝑘 توربو نسی − 𝜀 چنین مکانیز  شدیمیایی کامدخ    و همGRI 3.0   ماندای

اندد. مطالعداب انجدا  شدده نشدان داد کده اعمدال         این مدلسازی قدرار گرفتده  

مسیرهای اصلی اثر پالسما باعث تقویت شددب واکدنش و جرقده و در عدین     

 شود.  حال افزایش طول شعله و کاهش میزان برخاستگی آن می

 DBDسازی، پالسمای غیرتعادلی،  : مایلد، رقیقکلمات کليدی

 

 مقدمه

ای احتراق با آ یندگی کدم و  ه امروزه هدف اصلی پژوهشگران توسعه سیستم

ایجداد   1در عین حال با بازده با  است. این امکان با به کارگیری احتراق مایلد

مدیالدی مدورد توجده قدرار      1990خواهد شد. این تکنولوژی از اوایدخ دهده   

و  2های احتراق اکسیداسیون بددون شدعله   . احتراق مایلد که به نا [1]گرفت 

نیز شناخته شده است، دارای اصدول   3یا احتراق تحت شرایط دمای هوای با 

ای ورودی بیشدتر از  هد  هندده د ( دمای مخلوط واکنش1باشد.  اولیه خاصی می

( افزایش دما در حین واکدنش نسدات بده    2دمای خوداشتعالی مخلوط باشد. 

. از طرفی بدا   [3, 2]دمای ورودی، کمتر از دمای خوداشتعالی مخلوط باشد 

ی دمای شعله و بده دنادال    ها باعث افزایش بیشینه دهنده بردن دمای واکنش

ای جلدوگیری از ایدن   هد  شدد. یکدی از راه  تولیددی خواهدد    4آن میزان ناکس

گر  است. در حقیقدت، بدا افدزایش     رویداد، کاهش درصد اکسیژن هوای پیش

هدای احتراقدی و انتقدال حدرارب ناشدی از آن دا،        سازی اکسیژن، واکنش رقیق

شود. این گستردگی انتقال حرارب، باعث کداهش بیشدینه دمدا     تر می گسترده

ناکس تولید شده در طی فرایندد احتدراق    در شعله و در نتیجه کاهش میزان

ها تا با تر از  دهنده ردن واکنشگر  ک . در احتراق مایلد، پیش[4]خواهد شد 

بر است و نیاز به انرژی اولیه زیدادی دارد و   دمای خوداشتعالی فرایندی هزینه

سازی غلرت اکسیژن ورودی نیدز باعدث کدم شددن پایدداری       چنین رقیق هم

 شود. شعله می

                                                                 
1Moderate or Intense Low-oxygen Dilution (MILD) 
2 Flameless Oxidation (FLOX) 
3 High Temperature Air Combustion (HITAC) 
4 NOx 

اش در تولیدد   از طرف دیگر، پالسما، ندو  چ دار  مداده، باتوجده بده تواندایی      

نریدر بدرای    هدای انتقدالی، فرصدتی بدی     ل و گرما و ب اود پروسههای فعا گونه

کند. کاربرد میدان الکتریکی روی شدعله   ها ایجاد می کنترل احتراق و آ ینده

از اوایخ قرن ندوزدهم مدورد مطالعده قدرار گرفتده اسدت. زمدانی کده میددان          

الکتریکی به اندازه کافی بزرگ باشد، باعث یونیزاسیون سوخت و یدا مخلدوط   

های برانگیخته را بده   ها و اتم های خنثی، یون ای از مولکول شود و مجموعه می

روش  شیدددر دو دهدده گتشددته، پالسددما بدده عنددوان  . [5]آورد  وجددود مددی

 اکسیداسدیون احتراق، کاهش انتشدار گازهدا و ب ادود     ب اود یبرا نویددهنده

. در طول چند سدال اخیدر نیدز    [6]در دمای پایین معرفی شده است  سوخت

هدای فعدال و برانگیختده بده طدور       امکان ب اود احتراق و جرقه به کمش گونه

هدای برانگیختده،    گسترده مدورد توجده قدرار گرفتده اسدت. چراکده مولکدول       

ار ک . پالسما یش راه[7]های معمولی هستند  ها و اتم پتیرتر از مولکول واکنش

و ب ادود اخدتالط   ای فدوق رقیدق   ه جدید ج ت کنترل جرقه و پایداری شعله

 .[9, 8, 6]ند ک سوخت/هوا فراهم می

هدا،   ونید هدا،   کدال ی، رادمیدانی  یهدا  هدا، گونده   گرما، الکتدرون  دیتول با پالسما

 یروید و نی ونید بداد   ،کدوچکتر   سدوخت ای هد  مولکول ،برانگیخته یها مولکول

تواند روی احتدراق   متفاوب می ریمس چ ار قیو لورنتس، عمدتا از طر بکولم

ها  ( اثر دمایی از طریق افزایش دما در ج ت افزایش نرخ واکنش1اثر بگتارد. 

ای برانگیختدده بدده صددورب هدد ندده( اثددر کینتیددش از طریددق تولیددد گو2 [11]

از طریدق   5( اثر انتقال نفوذی3های فعال  الکترونیکی و ارتعاشی و تولید گونه

( اثدر انتقدال جابده    4ای سوخت و اکسیداسدیون دمدا پدایین    ه تجزیه مولکول

که با تولید باد یونی و تولید ناپایداری هیدرودینامیکی توسط پالسدما   6جایی

چنین با حرکت جریان توسط نیروهای کولمب و لدورنتس همدراه اسدت     و هم

بنددی   توان پالسما را به دو ندو  مختلدف تقسدیم    . در حالت کلی می[10, 9]

( پالسدمای غیدر تعدادلی. در پالسدمای تعدادلی      2( پالسمای تعدادلی  1کرد. 

اند و چگدالی   حرارتی با یکدیگر رسیدها به تعادل ه مولکولها و  دمای الکترون

ها و دمای گاز خیلی زیاد اسدت. از طدرف دیگدر، در پالسدمای غیدر       الکترون

ها خیلی زیاد بوده ولی دمای سایر ذراب کم است و در  تعادلی دمای الکترون

. در طدول  [7]باشدد   ها نساتا کدم مدی   کخ دمای گاز و چگالی تعداد الکترون

سددال گتشددته، پیشددرفت قابددخ تددوج ی در اسددتفاده از پالسددمای    10-15

غیرتعادلی برای تقویت پدیده احتراق، از جمله کاهش زمان تاخیر اشدتعال و  

دمددای احتددراق، افددزایش پایددداری شددعله و هم نددین گسددترش محدددوده    

هدای   . تاکنون اثر پالسدما در احتدراق  [12]است  پتیری، مشاهده شده اشتعال

هدای دمدا    دما با  بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که در احتدراق 

پایین کمتر مطالعه شده است. در این مقاله مسیرهای مختلفی که پالسدمای  

تواند روی احتراق تحت شرایط مایلد اثدر بگدتارد، بده صدورب      میغیرتعادلی 

 عددی مدلسازی شده و مورد تحلیخ قرار گرفته است.

 

                                                                 
5 Diffusion transport enhancement  
6 Convective transport enhancement  
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 سازی عددی مدل تجربی و شبيه

مورد مطالعه عدددی قدرار گرفتده اسدت.      [6]در این تحقیق مدل تجربی وادا 

( شماتیکی از این مدل را به نمایش گتاشته است. همدانطور کده در   1شکخ  

محدور کده بده     شود، این مشعخ شامخ سه مجدرای هدم   ( مشاهده می1شکخ  

تیب از داخخ به بیرون، از جت سوخت مرکزی، جریدان عادوری از راکتدور    تر

( 2اسدت. شدکخ     گر  تشکیخ شدده  شده پیش پالسما و جریان هوای تضعیف

 دهد. را نشان می 7مدل آزمایشگاهی ساخته شده در دانشگاه پرینستوننیز 

 

 
 [6]شماتيکی از مشعل وادا  -1شکل 

 

 
 [6]مدل واقعی مشعل وادا  -2شکل 

 

راکتور پالسمای مورد مطالعه در این بررسی، از نو  تخلیه الکتریکی بدا مدانع   

8الکتریش دی
ای  کار گرفته شده بده صدورب اسدتوانه    است. عملگر پالسمای به 

محدور یکدی بده صدورب اسدتوانه و دیگدری       شکخ بدوده و از دو الکتدرود هدم   

مخروطی شکخ ساخته شده است. الکترود دروندی کده دیدواره بیروندی جدت      

شدود. یدش  یده     سوخت است، به عندوان قطدب مثادت در نردر گرفتده مدی      

صددخ اسددت و تخلیدده الکتریددش از جددنس کددوارتز بدده الکتددرود بیرونددی مت دی

افتد. بدرای جلدوگیری    الکتریکی به صورب پالسی در نزدیکی کوارتز اتفاق می

میلیمتدر   12الکتریدش بده انددازه     از ایجاد قوس الکتریکی در لاه آن، این دی

بلندتر از دیواره مجرای سوخت و الکترود مخروطی ساخته شدده اسدت. هدم    

اند. مشدعخ   بندی شده ی عایقمجرای سوخت و هم راکتور پالسما از نرر دمای

 متکور در هوای آزاد حاوی بخار آب قرار گرفته است.  

 

 مدلسازی عددی

دهندده دامنده محاسدااتی کده بده صدورب دوبعددی متقدارن          ( نشان3شکخ  

 باشد. است، می محوری در نرر گرفته شده

 

                                                                 
7 Princeton University  
8 Dielectric Barrier Discharge (DBD) 

 
 محور دامنه محاسباتی مشعل دارای سه مجرای هم -3شکل 

 

از اطمینان از عد  وابستگی نتایج بده شداکه مدورد اسدتفاده، در ن ایدت       پس

هدا بدر    سدازی  سلول انتخداب و تمدامی مددل    32000ای با تعداد تقریاا  شاکه

انجا  شد. این مدلسدازی برماندای    9فزار فلوئنتا مانای آن و با استفاده از نر 

است. برای  انجا  شده 10روش حجم محدود و با به کارگیری الگوریتم سیمپخ

سازی معاد ب حاکم شدامخ معادلده پیوسدتگی، مومنتدو ، اندرژی و       گسسته

چندین توزیدع سدرعت در     ها از روش مرتاه دو  استفاده شده و هم بقای گونه

هدا بده    ها به دامنه حدخ، از مدلسدازی جریدان در با دسدت آن     ورودی جریان

 دست آمده است.

 

 شرایط مرزی

% نیتدروژن  برحسدب مدول( و ورودی    90% متان و 10مجرای سوخت شامخ 

چنین سرعت جریدان   % هوا بوده و هم97% متان و 3راکتور پالسما نیز حاوی 

باشد. جریان هدوای   متر بر ثانیه می 5و  20خروجی از این دو مجرا به ترتیب 

بدرای مخلدوط    75/0ارزی  % اکسدیژن بدا نسدات هدم    6گر  نیدز شدامخ    پیش

 9/1و سرعت جریدان خروجدی از آن    CH4/O2/airرنده نسوخته که در بردا

باشد. وادا و همکارانش مقادیر سه گونه اصلی فعال را در فاصله  متربرثانیه می

میلیمتری از دهانه خروجی جت، پس از عادور جریدان اولیده از راکتدور      5/7

اند. از آنجا که مخلوط خروجی بالفاصدله بده تعدادل     گیری کرده پالسما اندازه

ندد، بده عندوان    ا ( به نمایش گتاشته شده1رسد، این مقادیر که در جدول   می

 اند. شرایط مرزی ورودی برای راکتور پالسما لحاظ گردیده

 
در خروجی راکتوور   [6]مقادیر سه گونه اصلی اندازه گيری شده توسط وادا  -1جدول 

 پالسما

 H2O CH2O H2 

 000198/0 00058/0 00114/0 نسبت مولی

 

در این تحقیق، رابطه بین جریان آشفته و کینتیدش شدیمیایی توسدط مددل     

چندین پدس از بررسدی اندوا       مدلسازی شده است. هم EDC [13]احتراقی 

kای، مدل اغتشاشدی   ای دو معادلهه مدل  realizable    و تدابع دیدواره

یری شده، مانای محاسدااب  گ به دلیخ تطابق ب تر با نتایج اندازه 11غیرتعادلی

هدا بدر    سدازی  در راستای افزایش دقت مدلسازی، تمدامی شدایه    قرار گرفتند.

اندد. بدرای اطمیندان از     انجا  شدده  GRI 3.0اساس مکانیز  شیمیایی کامخ 

معداد ب بقدا بده کمتدر از      همگرایی حخ نه تن ا مقددار بداقی ماندده جرمدی    

رسیده است، بلکه مقادیر دما و سرعت در نقاط مختلف میددان نیدز    0001/0

 نند. ک تقریاا ثابت شده و با ادامه محاسااب تغییر نمی

 

 

 ها و بحث بر روی آننتایج 

                                                                 
9 Fluent 
10 SIMPLE 
11 Non-equilibrium wall function  
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ازی صورب گرفته، نتدایج حاصدخ بدا    س در ابتدا ج ت اطمینان از صحت شایه

( توزیع شدعاعی  4ند. شکخ  ا توسط وادا مقایسه شدهیری شده گ مقادیر اندازه

میلیمتری از دهانه خروجی جت را در  8/27ای اصلی در ارتفا  ه غلرت گونه

ای توپر( نشدان  ه ای توخالی( و بدون آن  عالمته دو حالت با پالسما  عالمت

 CH4هدد. در هدر دو حالدت جریدان عادوری از جدت سدوخت شدامخ         د می

/N2%10  کتدور پالسدما شدامخ    است. جریدان راCH4 /air3   اسدت کده در %

حالت فعال بودن عملگر پالسما، این مخلوط در خروجدی راکتدور تاددیخ بده     

فعدال نااشدد، ایدن ترکیدب      عملگدر  ود، اما در حالتی کهش ای فعال میه گونه

لحداظ  گدر    هدا جریدان هدوای پدیش     گیدری  تغییر نخواهد کرد. در این انددازه 

قابخ قاولی به خوبی پیش  تا حد اختالط دهند که . نتایج نشان میاست نشده

ای فعال دیگدر  ه است. اما در عین حال به دلیخ نادیده گرفتن گونه بینی شده

 21ای مدورد نیداز، درحددود    هد  ا و در اختیار نادودن داده ه ا و یونه و رادیکال

 .  شود دیده میدرصد خطا با نتایج آزمایشگاهی 

 

 
ای اصلی در حالت با )عالئم توخالی( و بدون پالسما ه توزیع شعاعی گونه -4شکل 

 )عالئم توپر( و مقایسه با نتایج حاضر )خطوط ممتد(

 

سنجی نتایج حاصخ از حخ احتراقی میدان، نمودار شکخ  در راستای صحت

( توزیع شعاعی اختالف غلرت متان در دو حالت با تخلیه پالسما و بدون 5 

دهد. در  متری از مکان خروجی جت را نشان می میلی 8/27فاصله آن در 

 1050ژن است و تا دمای % اکسی6این شرایط جریان اکسیدایزر شامخ 

چنین جریان خروجی از راکتور پالسما و  شده است. هم  گر  کلوین پیش

د. وادا و نباش جت سوخت نیز همانند شرایط توضیح داده شده در قاخ می

های تجربی، یش مدلسازی عددی نیز تن ا در  گیری کنار اندازههمکارانش در 

حالت غیر احتراقی انجا  دادند که نتایج آن نیز در شکخ زیر قابخ مشاهده 

اگرچه مقادیر بدست آمده تا حدود زیادی دهد که  ( نشان می5است. شکخ  

ی طا نسات به حخ عددگیری شده اختالف دارند، اما درصد خ با مقادیر اندازه

و % کاهش یافته است 44% به 67غیر احتراقی انجا  شده توسط وادا، از 

 اند. بصورب کیفی مناسب پیش بینی شدهاثراب پالسما روی میدان سرعت 

 

 
 توزیع شعاعی اختالف غلظت متان در دو حالت با و بدون تخليه پالسما-5شکل 

 

اثر پالسما روی رژیم احتراق مایلد در ادامه به بررسی مسیرهای اصلی 

 پرداخته خواهد شد.

 

 اثر دمایی .1

همانطور که بیان شد، یکی از مسیرهای عمده اثر پالسما روی احتراق اثر 

درصدی از توان  های اخیر، در دهه حرارتی است. طاق مطالعاب انجا  شده

شود. براساس  ورودی پالسما همواره صرف تادیخ به انرژی حرارتی می

 80الی  50در حدود  [19-14]تاکنون در این زمینه صورب گرفته العاب مط

از آنجا که در رژیم  شود. میدرصد توان پالسما به انرژی گرمایی تادیخ 

بر براالکتریش با یکدیگر  جریان آرا ، دمای گاز خروجی و دمای سطح دی

تن ا در حد چند کلوین از دمای الکترودها بیشتر و دمای گاز خروجی  بوده

چنین سیستم مورد بررسی در این تحقیق از نرر حرارتی  و هم [15] شود می

افزایش صرف  توان فرض کرد که کخ این انرژی حرارتی باشد، می یق میعا

شود. طاق این تحلیخ تقریای دمای  دمای گاز خروجی از راکتور پالسما می

( نحوه 1معادله  کلوین تخمین زده شده است.  570الی  470گاز در حدود 

لگر محاساه توان بیشینه براساس ماکزیمم ولتاژ و جریان اعمال شده به عم

( براساس مطالعاب صورب گرفته 2دهد. در معادله   می  پالسما را نشان

درصد توان بیشینه  56توان کخ تقریاا  [14]توسط الخولی و همکارانش 

( نیز به ترتیب مقادیر تقریای 4( و  3تخمین زده شده است. معاد ب  

 نند.ک مینیمم و ماکزیمم دمای پالسمای خارج شده از راکتور را برآورد می

 

 1) Pmax = V × I × tp × f = 2 × 104 × 47 × 12 × 10−9 × 104 
= 112.8  𝑤 

  

 2) Ptotal = 0.5625 × Pmax = 63.45  𝑤 

  

 3) Q = 0.5 × Ptotal = 31.725 →  ∆T =
Q

ṁcp

=
31.725

0.185
= 171  

→  Tmax = 300 + 171~470 𝑘 
  

 4) Q = 0.8 × Ptotal = 50.76 →  ∆T =
Q

ṁcp

=
50.76

0.185
= 274  

→  Tmax = 300 + 274~570 𝑘 
 

فرکانس ولتاژ اعمال   fمدب زمان فعال بودن پالس،   tpکه در روابط با  

دبی  ṁانرژی حرارتی،  Qتوان کخ،  Ptotal، ماکزیممتوان  Pmaxشده، 

 باشد.  دمای جریان پالسما می  Tضریب گرمای ویژه و   cpجرمی، 

 470مدلسازی دو حالت اعمال این دما به پالسما  دمای پالسما در ادامه 

ورد مطالعه قرار کلوین( م 300کلوین( و بدون اعمال آن  دمای پالسما 

 CO2به  COهای تادیخ  در مجموعه واکنشدانیم  همانطور که میاند.  گرفته

CO واکنش + OH → CO2 + H ترین واکنش است که همراه با  م م

( به ترتیب کانتورهای 7  ( و6. شکخ  [20] باشد آزادسازی زیاد حرارب می

نرخ واکنش آزادسازی حرارب و غلرت مولی رادیکال هیدروکسیخ را در این 

ها در نرر گرفتن کنند. با توجه به این شکخ دو حالت با یکدیگر مقایسه می

اثر دمایی پالسما باعث افزایش طول شعله، کمتر شدن برخاستگی آن و 

 اهد شد.افزایش شدب واکنش و آزادسازی حرارب خو
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مقایسه کانتور نرخ واکنش آزادسازی حرارت در دو حالت با و بدون اعمال  -6شکل 

 اثر حرارتی پالسما
 

 
مقایسه کانتور غلظت مولی رادیکال هيدروکسيل در دو حالت با و بدون  -7شکل 

 اعمال اثر حرارتی پالسما

 

 شيمياییاثر کينتيک  .2

همانطور که بیان گردید، یکی دیگر از عوامخ تاثیرگتار ناشی از اعمال 

ها،  پالسما به احتراق، اثر شیمیایی است. این اثر در واقع از وجود یون

این بخش به مطالعه شود.  ها ناشی می های فعال و رادیکال ها و گونه الکترون

های که در بخش همانند آن هپردازد.  های فعال شیمیایی می اثر حضور گونه

% 97% مولی متان و 3قاخ مطرح شد، ورودی راکتور پالسما مخلوطی شامخ 

مولی هوا است. این مخلوط پس از عاور از راکتور و تحت تاثیر میدان 

های  ها و گونه ها و الکترون ای از یون الکتریکی پالسی ناشی از آن، به مجموعه

های انجا  شده توسط  گیری طاق اندازهفعال شیمیایی تادیخ خواهد شد. 

است. برای ایجاد امکان شده وادا غلرت سه گونه اصلی تولید شده مشخص 

موازنه واکنش شیمیایی زیر نیاز به در نرر گرفتن گونه چ ار   در این 

 باشد.  ( می.انتخاب شده است COمعادله 

 

های  گونه [21]طاق مطالعاب صورب گرفته توسط لفکویتز و همکارانش 

اصلی در خروجی عملگر  های ( به عنوان گونه2در جدول   فعال ذکر شده

 پالسمایی که جریان عاوری از آن متان رقیق شده با هلیو  است، مطرح

، نتایج احتمالی اند. با انتخاب هر یش از آن ا به عنوان گونه چ ار  شده

( ماکزیمم دما، نسات 2با یکدیگر مقایسه و در جدول  ها  حاصخ از مدلسازی

فرمالدهید و نرخ شیمیایی واکنش مربوط به  یدروکسیخ، هیدروژن،مولی ه

و  رادیکال فرمالدهید محخ وقو  جرقهاند.  شده گزارشآزادسازی حرارب 

. همانطور [22] دهند رادیکال هیدروکسیخ محخ وقو  واکنش را نشان می

بیشترین شدب جرقه در  چنین و هم شود، ماکزیمم دما که مشاهده می

سازی . شدب واکنش نرخ آزاددهد رخ میباشد،  CH3حالتی که گونه چ ار  

به عنوان گونه  CH2با انتخاب  OHو نیز ماکزیمم مقدار رادیکال  حرارب

 .  خواهند رسیدچ ار  به بیشترین مقدار خودشان 

 

مقایسه مقادیر بيشينه دما، هيدروکسيل،  هيدروژن،  فرمالدهيد و نرخ  -2جدول 

 های مختلف شيميایی واکنش مربوط به آزادسازی حرارت برای گونه

 Tmax OHmax H2max CH2Omax R99max 

C2H2 1316 0002182514/0 0008826351/0 0006120258/0 02606993/0 

C2H4 1317 0002216584/0 0008867514/0 0006173667/0 0266458/0 

C2H6 1318 0002239035/0 0008887126/0 0006150597/0 02655795/0 

CH 1326 0002421751/0 0009449362/0 0006555602/0 03048216/0 

CH2 1326 0002557029/0 000964026/0 0006906766/0 03095171/0 

CH3 1332 0002449224/0 0009501824/0 0008111917/0 03059565/0 

CO 1313 0002254189/0 0008831441/0 0006086449/0 02582213/0 

CO2 1313 0002056929/0 0008780626/0 0006109293/0 02544472/0 

 

 های برای حالت OHدهنده توزیع غلرت رادیکال  ( نیز نشان8شکخ  

 OH( روی محور مشعخ است. اگر مقدار 2مختلف ذکر شده در جدول  

ج ت مقایسه میزان برخاستگی و طول شعله مانا قرار گیرد. با توجه به این 

رسد و  طول شعله به بیشترین مقدار خود می CH3نمودار، در حالت انتخاب 

های فعال در نرر گرفته % نسات به حالتی که گونه10برخاستگی شعله 

یابد و نیز محخ وقو  واکنش نسات به حالتی که اثر  شوند، کاهش مین

شود. با  جا می % به سمت با دست جریان جابه12ها اعمال نشود،  گونه

 درصورب گرفته  رابییگونه چ ار ، تغ نوانبه ع CO2 و COانتخاب 

 حیصحانتخاب  وپالسما  بیترک نیبنابرا. باشدیم زیناچ اریبس شعله ساختار

 . است برخوردار یا ژهیو تیاهم ازگونه چ ار  

 

 
برای حاالت مختلف ذکر شده در جدول  OHمقایسه توزیع غلظت رادیکال  -8شکل 

 ( روی محور مشعل2)

 

 اثر انتقالی .3

و  یکینامید یداریناپا ،یونیباد  جادیا قیپالسما از طردانیم  همانطور که می

و اصالح سرعت  رییکولمب و لورنتس، باعث تغ یروهایتوسط ن الیحرکت س

. [9] شود یو ب اود اختالط آن م انیجر یآشفتگ شیو افزا انیجر یمحل

دیکی دیواره کوارتز مدل تجربی پالسما با ایجاد گرادیان دمایی زیاد در نز

. در راستای [12] شود باعث شتابدهی به گاز یونیزه شده در آن نواحی می

مطالعه و مدلسازی اهمیت این اثر سه نو  پروفیخ ورودی سرعت برای 

در اولین جریان خروجی از راکتور پالسما مورد سنجش قرار گرفته است. 

پروفیخ خطی به نحوی که ماکزیمم آن در کنار دیواره و مینیمم آن تخمین، 

 پالسما باشد،در فصخ مشترک جریان خروجی از جت سوخت و جریان 

است. پروفیل ای س می کامال توسعه یافته و هم نین پروفیخ  انتخاب شده

اند.  مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته راکتور نیز از توانی در جریان خروجی

برای این سه حالت را در طول محور  OH( توزیع غلرت رادیکال 9شکخ  

 5) 0.03CH4 + 0.97(0.21O2 + 0.79N2) → 
xCH4 + yO2 + 0.7663N2 + 0.00058CH2O + 
0.00114H2O + 0.000197H2 + zCO 
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ش در حالتی که دهد. با توجه به این شکخ محخ شرو  واکن نشان می

به با دست جریان انتقال یافته  برخاستگی  ،پروفیخ س می و یا توانی باشد

خواهد  افزایشکمتر( و طول شعله نیز در مقایسه با حالت پروفیخ خطی 

کلوین  1200گر  جریان هوا  ها دمای پیش . در تمامی این مدلسازییافت

 باشد.  می

 
را در طول محور مشعل برای سه حالت مختلف  OHتوزیع غلظت رادیکال  -9شکل 

 پروفيل سرعت خروجی راکتور پالسما

 

متان را برای این سه  مصرف( به ترتیب کانتور نرخ خالص 11( و  10شکخ  

نیتروژن مونواکسید را برای دو حالت  تولیدحالت و کانتور نرخ خالص 

دهند. همانطور که مشخص  ن میهای خطی و توانی سرعت نشا پروفیخ

ای  قابخ مالحره اثراست، اگرچه تغییر این پروفیخ سرعت روی اختالط 

گتارد اما در میزان تولید ناکس بسیار موثر است. بنابراین در راستای  نمی

بایست نو  این پروفیخ سرعت به درستی مورد بررسی قرار  مطالعه ناکس می

 گیرد. 

 

 
کانتور نرخ خالص واکنش متان را برای سه نوع پروفيل سرعت خروجی  -10شکل 

پالسمای متفاوت )پروفيل خطی: نيمه پایين، پروفيل توانی: نيمه باال خطی، پروفيل 

 سهموی: نيمه باال(
 

 
پروفيل مقایسه کانتور نرخ خالص واکنش نيتروژن مونواکسيد برای دو نوع  -11شکل 

 توانی و خطی

 بندی جمع

در مقاله جاری، به مطالعه عددی مسیرهای مختلف اثرگتاری پالسما به 

گر  با   سازی و پیش صورب جداگانه روی احتراق تحت شرایط رقیق

پرداخته شده است. به این منرور یش مشعخ آزمایشگاهی سه کاناله، شامخ 

محور و جریان  مای همجت سوخت مرکزی، جریان عاوری از راکتور پالس

سازی شده  گر  و رقیق شده در اطراف آن به صورب عددی شایه هوای پیش

بوده و ولتاژ پالسی  DBDاست. راکتور پالسمای استفاده شده از نو  عملگر 

های فعال  شود. با تغییر دمای پالسما، تغییر گونه ای به آن اعمال می نانوثانیه

روجی از راکتور پالسما به بررسی اثر تشکیخ شده و توزیع سرعت جریان خ

دهند که در نرر  هر یش از این عوامخ پرداخته شده است. نتایج نشان می

های فعال در ناحیه خروجی  گرفتن افزایش دمای مجموعه ذراب و گونه

راکتور پالسما باعث افزایش شدب واکنش، کاهش برخاستگی شعله و 

کینتیش شیمیایی با تغییر گونه  افزایش طول آن خواهد شد. در مطالعه اثر

( مشاهده شد که 5چ ار  ج ت فراهم نمودن امکان انجا  موازنه معادله  

بیشترین اثر را روی پارامترهای موثر در ساختار شعله  CH3رادیکال 

%، افزایش طول 10گتارد و باعث کاهش میزان برخاستگی آن تا حدود  می

ه با دست جریان نسات به حالتی ها ب جایی محخ وقو  واکنش شعله و جابه

چنین بررسی  ها به طور کلی در نرر گرفته نشود، خواهد شد. هم که اثر گونه

دهد که  اثر نو  توزیع تخمین زده شده سرعت خروجی پالسما نشان می

اعمال توزیع توانی به نحوی که ماکزیمم سرعت در دیواره کوارتز اتفاق 

جرقه نسات به دو حالت دیگر بیفتد، باعث افزایش شدب واکنش و 

طور های خطی و س موی( خواهد شد. انتخاب این پروفیخ به   پروفیخ

در ج ت مطالعه روی میزان تولید ناکس نیازمند بررسی بیشتر  صحیح

 باشد. می
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