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چكيده
احتراق پيش مخلوط با نسبت سوخت به هواي کم براي موتورهاي توربين گازي به عنوان روشي براي
 با اين حال اين فرايندهاي. پذيرفته شده استNOx رسيدن به استانداردهاي زيست محيطي در رابطه با انتشار
 بررسي تجربي و تحليلي، هدف اصلي از اين تحقيق.احتراقي براي تحريک ناپايداري احتراق بسيار مستعد هستند
 براي اين منظور يک محفظه احتراق از نوع. محفظه احتراق در هنگام ناپايداري احتراق است2 اصوات1حالتهاي
 در. و آزمايشهاي مربوطه براي دو حالت پايدار و ناپايدار انجام شده است،پيش مخلوط طراحي و ساخته شد
0/7 اين طرح از پروپان گازي به عنوان سوخت استفاده شده و آزمايشها در فشار اتمسفر و در نسبت تعادل بين
 از، نوسانات ناپايدار در محفظه احتراق در شرايط مختلف3 براي تعيين بسامد. انجام شده است1/2 الي
 سپس بصورت. و منحني انتقال فوريه نوسانات فشاري استفاده شده است5 اسپکترال،4منحنيهاي هيستوگرام
 در پايان.تحليلي بسامد حالتهاي اصوات محاسبه گرديد و کد کامپيوتري نيز براي اين منظور نوشته شده است
.نتايج بدست آمده از روش تحليلي با مقادير تجربي مقايسه شدهاند که دقت نتايج رضايت بخش ميباشد
 آزمايشهاي تجربي اصوات، محفظههاي پيش مخلوط، موتورهاي توربين گازي، ناپايداري احتراق: كلمات كليدي

Analytical and Experimental Investigation of
Frequency of Oscillation Modes in Combustion
Chambers of Gas Turbines
N. Akbari; N. Seraj Mehdizadeh; R. Ebrahimi; M. R. Pakatchian
ABSTRACT
Premixed combustion is widely used for simulation of combustion chambers of gas turbines, utilized
for low NOx emission applications. However, this category of gas turbine is susceptible to combustion
instability. The main aim of this investigation is to focus on thermo-acoustic instability modes in gas
turbine combustion chambers. Both analytical and experimental methods are applied for this study. For
this purpose, an experimental combustion chamber is designed and fabricated and various experiments
are planned and performed in order to achieve the behavior of combustion chamber during stable and
unstable conditions. In this research, gaseous propane is introduced as fuel and experiments are
performed at nearly atmospheric pressure with equivalence ratios within the range of 0.7 to 1.2. To
distinguish the frequency of combustion instability, through various operating conditions, probability
density functions, spectral diagrams and the discretized fast Fourier transform of pressure wave
oscillations are employed. Moreover, an analytical method is applied and a computer code is written and
elaborated for this purpose. Instability frequencies are derived experimentally and analytically and the
results are compared with each other. Accordingly, good agreements are observed between the results.
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 -1مقدمه
محققان تالشهاي زيادي براي توليد محفظههاي با  NOxکم

بايد محفظهاي مانند شکل ( )2طراحي و ساخته شود.
اجزاء اين دستگاه عبارتند از:
 -1قسمت هواي ورودي

براي توربينهاي گازي کردند که منجر به استفاده از

 -2قسمت اختالط سوخت و هوا

محفظههاي جديدي بنام LPM 6گرديد .در اين نوع محفظهها ابتدا

 -3قسمت محفظه احتراق

سوخت و اکسيد کننده در باال دست جريان کامال مخلوط شده

 -4قسمت خروجي گازهاي سوخته شده

و سپس مخلوط سوخت و هوا وارد محفظه احتراق ميشوند.
در اين محفظهها دماي احتراق به طوري کاهش يافته است تا از
ايجاد  NOxحرارتي تا حد ممکن جلوگيري شود .با اينکه روش
پيش مخلوط نسبت کم سوخت و هوا ،ميزان انتشار  NOxرا به
طور قابل قبولي کنترل ميکند ولي نوسانات فشاري ايجاد شده
در اثر احتراق باعث ايجاد مشکالتي ميشود].[1
اغتشاشات فشاري 7در محفظه احتراق موتور توربين گازي
هميشه وجود دارد حتي اگر محفظه ،عملکرد پايداري داشته

شکل ( :)2شماتيک اجزاء محفظه احتراق مورد آزمايش همراه

باشد .اين اغتشاشات در شرايط پايدار معموال با نوساناتي با
کم دامنه ظاهر شده که بانام نوسانات اصوات سنتي 8معرفي
ميشوند و مهمترين عامل موثر بر آنها هندسه محفظه است
] .[2بطور معمول بعضي از اين اختالالت ميتواند انرژي الزم
براي نوسانات ناپايدار را ايجاد کرده و دامنه آنها را افزايش
دهد .نتايج نشان ميدهد که نوسانات فشاري با دامنه بيشتر از
 % 1فشار اصلي محفظه ،ميتوانند نشان دهنده ناپايداري
احتراق باشند] .[3در هنگام ناپايداري احتراق معموال دو پديده
مهم رخ ميدهد که عبارتند از:
 -1افزايش بيش از حد حرارت آزاد شده
 -2توليد نوساناتي با دامنه بزرگ

با ابعاد آن

عملکرد اين محفظه به اين صورت است که ابتدا سوخت با
سوخت پاشهاي معمولي بطور شعاعي در مرکز لوله هواي
ورودي پاشيده ميشود و سپس در لوله ورودي (لوله پيش
مخلوط) جريان سوخت و هوا بطور کامل با هم مخلوط مي-
شوند .در پايان مخلوط سوخت و هوا وارد محفظه احتراق شده
و احتراق در آنجا انجام ميشود.
در تست آزمايشگاهي ،هواي متراکم شده از لوله ورودي
وارد محفظه ميشود .دماي هواي ورودي را ميتوان با گرم کن
تنظيم کرد .در قسمت هواي ورودي شرايط طوري مهيا شده که
طول لوله پيش مخلوط را بتوان تغيير داد و فاصله محل پاشش
سوخت تا شعله قابل تنظيم باشد .به اين ترتيب امکان بررسي
تاثير اندازه طول لوله ورودي پيش مخلوط در ناپايداري احتراق
وجود دارد.

شکل ( :)1شماتيک مکانيزم ناپايداري احتراق][4

با توجه به مطالب گفته شده ،ناپايداري احتراق در واقع
همگيري بين نوسانات اصوات و نوسانات حرارت آزاد شده در
محفظه احتراق ميباشد]( [1شکل (.))1

 -2دستگاه مورد آزمايش
براي انجام آزمايشهاي تجربي در محفظه احتراق ،LPM
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شکل ( :) 3محفظه احتراق پيش مخلوط مورد آزمايش

بايد توجه داشت که دبي جرمي سوخت و هواي ورودي
هيچگونه نوساناتي به محفظه وارد نکنند .علت آن است که اين
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نوسانات سوخت و هوا ميتواند در بسامد ناپايداري مشاهده

تغيير ابعاد براي بررسي تاثير ابعاد محفظه و لولههاي ورودي

شده تاثير گذارد .لذا در هنگام تزريق سوخت و هوا به لوله

و خروجي در ناپايداري را نيز داشته باشد.

ورودي از نازلهايي استفاده ميشود که بتوانند شرايط خفگي
جريان را در ورودي ايجاد نمايند.

در اين آزمايش از گاز پروپان به عنوان سوخت و از هوا به
عنوان اکسيد کننده استفاده شده است .فشار هواي ورودي،

براي مشاهده شعله در محفظه احتراق پنچرهاي از جنس

توسط متراکم کننده از نوع پيستوني ايجاد ميشود و ميتوان

کواتز تعبيه شده است ،ضخامت اين شيشه بايد طوري باشد که

در نقاط نشان داده شده در شکل ( ،)2با فشار سنج معمولي

توانايي تحمل فشار و دماي باال را داشته باشد (شکل (.))3

مقدار آن را اندازهگيري نمود .در حين آزمايش بايد فشار مخزن

مقدار دبي سوخت مصرفي توسط شير مخصوصي که از

متراکم کننده ثابت بماند.

نوع جريان يکطرفه است و قابليت تنظيم مقدار دبي عبوري با

براي اندازهگيري دبي سوخت و هوا از روتامتر گازي

دقت زياد را به محفظه احتراق دارد ،کنترل ميشود .علت انتخاب

استفاده ميشود .اين وسيله ميتواند دبي جرمي را با دقت

اين نوع شير ايمني باالي آن در مصارف احتراقي است.

خوبي تعيين کند .علت استفاده از روتامتر گازي ،پايين بودن

براي شروع آزمايش الزم است که ابتدا دستگاه کاليبره

دبي جرمي سوخت و هواي مصرفي است.

شود ،پس از انجام تنظيمات اوليه ،ضروري است که دستگاه

شدت صوت ايجاد شده در اثر ناپايداري با ميکروفن اندازه-

مدتي کار کند تا به دماي پايدار برسد .سپس آزمايشهاي مورد

گيري ميشود .با اين وسيله اندازه گيري ،آزمايشهاي زيادي

نظر در رابطه با ناپايداري احتراق انجام گيرد.

در رابطه با اثر فشار هواي ورودي به همراه تغييرات نسبت

وسايل اندازهگيري اين دستگاه عبارتند:

اختالط سوخت و هوا و طول لوله پيش مخلوط بر ناپايداري

 .1دبيسنج گازي ،که براي اندازهگيري دبي سوخت
و هواي مصرفي استفاده ميشود ،محلهاي نصب
آن در لوله ورودي جريان هوا و سوخت به لوله
پيش مخلوط است.

احتراق انجام گرفته شده است.

 -3تعِيين تجربي بسامد حالتهاي اصوات
در محفظه احتراق پيش مخلوط نشان داده شده در شکل()3

 .2فشار سنجهاي معمولي ،که محلهاي نصب آنها

دو آزمايش ،يکي در شرايط پايدار و ديگري در شرايط ناپايدار

روي لولههاي سوخت و هواي ورودي به سيستم

ترتيب داده شده است .در هر دو آزمايش محل سوخت پاش در

محفظه احتراق است.

نقطه اول نشان داده شده در شکل ( )2است.

 .3ميکروفون ،که قابليت اندازهگيري فشار ديناميکي

در اين آزمايشهاي صفر دسيبل( 9)dBبرابر با بيشترين

محفظه احتراق و شدت صوت ايجاد شده را دارد.

دامنه اندازهگيري شده توسط وسيله اندازه گيري کننده

اين ميکروفون در انتهاي محفظه احتراق ،محلي که

الکترونيکي است (در تنظيمات اوليه نرم افزاري ،پردازش

گازهاي سوخته شده از محفظه خارج ميشوند،

اطالعات  18دسيبل بيشترين دامنه قابل حس در نظر گرفته

نصب ميشود .الزم بهذکر است که ميکروفن

شده است) .بنابراين سطح فشار صوت هميشه کمتر از صفر

طوري نصب شده که نوسانات سازهاي محفظه

دسيبل ( )dBيعني مقداري منفي است .براي مثال سطح فشار

تاثيري بر آن نداشته باشد و همچنين در معرض

صوت  -18dBبه اندازه  18دسيبل از سطح فشار صوت

مستقيم گازهاي داغ خروجي قرار نگيرد .براي اين

مربوط به بيشترين دامنه اندازهگيري شده توسط اين وسيله

منظور ميکروفن توسط سيمي از سقف آزمايشگاه

الکترونيکي کمتر است و دامنه  -18dBاز دامنه  -28dBبه اندازه

آويزان شده است.

 -18dBبزرگتر ميباشد.

 .4کارت داده برداري

فشارکلي مخزن هواي فشرده  7بار و فشار کلي مخزن

 .1رايانه براي پردازش اطالعات

سوخت که از نوع پروپان است 2/1 ،بار ميباشد .ولي احتراق

 .6نرم افزارهاي مربوطه براي پردازش اطالعات

در محفظه  LPMبا فشار اتمسفر انجام شده است.

 .7دما سنجهاي براي اندازهگيري دماي محفظه
احتراق و هواي ورودي

شکل ( )4موج نوسانات اصوات را در حالت پايدار نشان
ميدهد .در اين حالت دبي حجمي سوخت مصرفي  1/7ليتر بر

پيش بيني شده است که اين وسيله عالوه بر اينکه قابليت

دقيقه ،دبي حجمي هواي مصرف شده  21ليتر بر دقيقه و نسبت

تغيير متغيرهاي جريان از قبيل دما و دبي جرمي را دارد ،قابليت

تعادل  1/92است .در اين شرايط دامنه نوسانات حدود -17 dB
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است که مقدار کوچکي نسبت به دامنه موج نوسانات اصوات در

در شکل ( )6نسبت تعادل حدود  1/9است .در اين شرايط

حالت ناپايدار است (شکل ( .))1دامنه نوسانات فشاري در حالت

نسبت سوخت به هوا از نسبت استوکيومتري بيشتر بوده و

ناپايدار حدود  -12 dBبوده که چهار برابر حالت پايدار است.

سيستم در شرايط پايدار است که علت آنرا ميتوان باال بودن
نسبت تعادل دانست و به اين موضوع در مرجع ] [1نيز اشاره
شده است .همانطور که منحني هيستوگرام شکل ( )6نشان
ميدهد ،اين منحني يک قله دارد ،که توزيع آن تقريبا˝ منحني
گوس است .در واقع منحني هيستوگرام تابع چگالي احتمال يا
توزيع دامنه نوسانات اصوات را نشان ميدهد ،همانطور که در
شکل ( )6نشان داده شده ،محدوده دامنه نوسانات بين -11dB
تا  -61dBاست که در مقايسه با محدوده دامنه نوسانات بين
 -18dBتا  -28dBنشان داده شده در شکل ( )7که شرايط

شکل ( :)4منحني دامنه نوسانات اصوات درحالت پايدار

ناپايدار را بيان ميکند دامنهي بسيار کوچکتري دارد.

شکل ( )1در شرايطي رسم شده است که دبي حجمي
سوخت  8/6ليتر بر دقيقه ،دبي حجمي هوا  19ليتر بر دقيقه و
نسبت تعادل حدود  8/62است.

شکل ( )7منحني هيستوگرام در شرايط ناپايداري
شکل ( :)5منحني دامنه نوسانات اصوات در حالت ناپايدار

شکل ( )6منحني هيستوگرام را در شرايطي نشان ميدهد که
محفظه پايدار است .در اين منحني ،محور افقي دامنه نوسانات
برحسب دسيبل ( )dBاست و محور عمودي درصد احتماالت را
نشان ميدهد.

شکل ( )7در شرايطي مشابه با شکل ( )1رسم شده است
بطوريکه دبي سوخت  8/6ليتر بر دقيقه ،دبي حجمي هوا 19
ليتر بر دقيقه و نسبت تعادل  8/62است .نکته ديگري که از
منحني شکلهاي ( )7و ( )1نتيجه ميگيريم ،اين است که حتي در
شرايط پايدار نيز نوسانات فشاري در محفظه احتراق وجود
دارند اما دامنه آنها بسيار کوچک است که در مرجع ] [6به اين
موضوع اشاره شده است .همچنين در شکل ( )7بر خالف
منحني شکل ( )6چند قله وجود دارد ،اين قلهها نشان دهنده
نحوه توزيع دامنه نوسانات اصوات در شرايط ناپايدار محفظه
احتراق هستند ].[7
با رسم منحني انتقال فوريه  D.F.F.T.10از منحني موج در
حالت ناپايدار (شکل ( ،))1ميتوان حالتهاي بسامدي ،تعداد
حالتهاي ارجح و همينطور دامنه نوسانات بر حسب دسيبل
درا شرايط ناپايدار را بدست آورد.
محور افقي در شکل ( )1بسامد نوسانات بر حسب هرتز

شکل ( :)6منحني هيستوگرام در شرايط پايداري
 83

) (Hzمحور عمودي دامنه نوسانات بر حسب دسيبل است.
همانطور که در شکل مشخص است ،منحني  D.F.F.T.حالتهاي
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اول ،دوم ،سوم و چهارم نوسانات را نشان داده است.

براي حل معادله هلمهولتز فرض ميشود که مولفه عمود بر


گراديان فشار (  ) Pروي ديوارهها صفر باشد:

 -4محاسبه بسامد ناپايداري احتراق بهكمک مدل
موجود
همانطور که بيان شد ،ناپايداري احتراق ناشي از نوسانات
فشاري است و اين نوسانات رفتار مشابهاي با نوسانات
اصوات کالسيک دارند .لذا حالتهاي اين نوسانات نيزمتشابه که
عبارتند از :حالت نوسان طولي و حالت نوسان عرضي .حالت
شکل ( :)8منحني انتقال فوريه در شرايط ناپايدار درشرايطي که دبي
حجمي سوخت  0/6ليتر بر دقيقه و دبي حجمي هوا  21ليتر بر دقيقه
است

حالت اول که مهمترين حالت بسامدي در شرايط ناپايدار
است ،داراي بسامد  288هرتز و حالتهاي دوم و سوم و
چهارم بترتيب بسامدهاي  638 ،488و  138هرتز را دارند.
در شکل ( )9که منحني اسپکترال منحني موج در شرايط
ناپايدار است ،ميتوان بسامد حالتهاي ارجح در شرايط
ناپايدار را مشاهده نمود .شکلهاي ( )1( ،)7( ،)1و ( )9همگي
مربوط به يک آزمايش در حالت ناپايدار هستند .بيشينه دامنه
نوسانات فشاري ثبت شده در منحني شکل ( )1حدود -12dB
است و درصد بسيار کمي داراي دامنههاي باالتر هستند .اين
موضوع در شکل ( )7نيز نشان داده شده است.

عرضي شامل نوسانات شعاعي و نوسانات مماسي است .هر
حالت مماسي نيز به دوصورت موج ايستا و چرخشي ايجاد
ميشود .براي بررسي تاثير نوسانات فشاري در ناپايداري
احتراق موتور توربين گازي ،فرض ميشود که جواب معادله
هلمهولتز (معادله ( ،))1ترم مختلط )  P ( x, y, zباشد ].[1
مهمترين ويژگي اصوات اين است که ميتواند محفظه
احتراق موتورهاي توربين گازي پيش مخلوط را به ناپايداري
هدايت کند .علت اينست که اين حالتهاي ويژه 11اصوات ،انرژي
نوسانات فشاري و سرعتي باالئي دارند .مشخصه دقيق حالت-
هاي ويژه اصوات ،بستگي به شکل محفظه و شرايط مرزي آن
دارد .در شرايط عمومي براي يک محفظه با سطح مقطع ،A
حالتهاي ويژه را ميتوان توسط حل معادله هلمهولتز 5به دست
آورد.
()1
 2 P  k 2 P  0
براي حل معادله هلمهولتز فرض ميشود که مولفه عمود بر

گراديان فشار (  ) Pروي ديوارهها صفر باشد(رابطه (:))2

()2
n.P  0

 -5پيكربندي يک محفظه براي مطالعه حالتهاي
ويژه اصوات
منظور از توابع ويژه )  ، P ( x, y, zدر واقع حالتهاي
اصوات محفظه است ،به شرطي که معادله هلمهولتز با شرايط
مرزي بيان شده (معادله ( ))2حل شود .معموال براي اشکال
شکل ( :)9نمودار اسپکترال در شرايط ناپايدار

در شکل ( )9حالتهاي بسامدي اصلي موجود در نوسانات
در شرايط ناپايدار با رنگ تيره تر نشان داده شده است که
حدود  288هرتز است و با توجه به شکل ( ،)1حالت اول

پيچيده بايد حل عددي انجام شود تا بتوان توابع ويژه
براي  Pwرا به دست آورد .براي يک هندسه ساده از نوع محفظه
مستطيلي (شکل ( ))18دامنه فشار و فشار لحظهاي در داخل
محفظه از معادله هلمهولتز بصورت رابطه ( )3محاسبه ميشود:

نوسانات ايجاد شده که اصلي ترين حالت نوسانات نيز است،
دامنهاي حدود  -12dBرا دارد.
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محفظووههوواي مسووتطيلي ،از معادلووه هلمهووولتز ديفرانسويلگيوري
ميشود .در اينصوورت بوراي سوادگي از مختصوات اسوتوانه-

اي )  (r , , zاسووتفاده موويشووود .بووا ايوون روش مختصووات
حالتهاي آکوسيتکي ) (m ,n ,qکوه شوامل؛ حالوت شوعاعي،m12
حالت مماسي n13و حالت طولي q14بدست ميآيند جوواب معادلوه
شکل ( :)10شماتيک محفظه مستطيلي

هلهووولتز بووراي يووک محفظووه اسووتوانه اي بصووورت رابطووه ()18

()3
) P ( x, y, z)  X ( x)Y ( y)Z ( z
با استفاده از روش جدا سازي متغيرها رابطه باال در معادله

ميشود:
()18

r
z
) ) cos(q )( Pe in  Qe in
a
l

p(r , , z )  J n ( mn

هلمهولتز جايگزين ميشود و بعد از ساده سازي معادله

منظور از  J nدر رابطه ( ،)18تابع بسل 15از مرتبه  nاست .مقودار

هلمهولتز بصورت رابطه ( )4بدست ميآيد:

  mnريشوووه معادلوووه  J n ( mn )  0اسوووت کوووه از جوووداول
استاندارد بدست ميآيد .بوا داشوتن   mnمويتووان بسوامدهواي

X  Y  Z 
()4


 K2  0
X
Y
Z
حل اين معادله ،با جايگرين کردن K 2  K x2  K y2  K z2

( Kعدد موج است) در معادله باال سادهتر ميشود ،بهطوري که
معادله ديفرانسيل جزيي به سه معادله ديفرانسيل معمولي
بصورت رابطه ( )1تجزيه ميشود:
X 
Y 
Z 
  K x2 ,
  K y2 ,
  K z2
X
Y
Z

()1

تشديد ناپايداري احتراق در يک محفظه استوانهاي را به صورت
رابطه ( )11بدست آورد:

c 
q
()11
f  0 [( mn ) 2  ( ) 2 ]1 / 2
2
a
l
محفظه مورد آزمايش ،استوانهاي با ابعواد نشوان داده شوده در
شکل ( )2است.
از آنجاي که حالتهاي ارجح در ناپايداري احتراق با توجه

 dX ( x  0 or l )  dY ( y  0 or l )  dZ ( z  0 or l )  0به نوع پيکربندي اين محفظه (بزرگ بودن نسبت طول به قطر
x
y
z
dy
dz
 dxمحفظه) (شکل ( ))2از نوع نوسانات طولي هستند .لذا معادله
با اعمال شرايط مرزي ،جوواب معوادالت موجوود در رابطوه ()1
( )11ساده تر شده و بصورت رابطه ( )12ميشود:
بصورت رابطه ( )6بدست ميآيند:
c0 q 2 1 / 2
()12
] ) ([ f 
)X  cos( K x x
2 l
) Y  cos( K y y
()6
الزم به ذکر است که نتايج بدست آمده براي موج نوساني
) Z  cos( K z z

با قرار دادن شرايط مرزي محفظه ،روابط ( )7حاصل
ميشوند:


()7

lz

, K z  nz


ly

, K y  ny


lx

K x  nx

بدست ميآيد:

معادالت يکسان ميشوند .اين موضوع را ميتوان براي هر نوع
سطح مقطعي بسط داد .به اين معني که با شرط ثابت بودن
سرعت صوت ،بسامد نوساني طولي يکسان بوده و فقط با طول
محفظه رابطه دارد .در معادله ( )12منظور از  c0و  lبترتيب

P ( x, y, z, t )  P ( x, y, z ) e it 

سرعت صوت و طول کلي (مجموع طول محفظه و لوله ورودي)

P cos( n x

در محفظه احتراق بوده و دماي محفظه احتراق از رابطه ()13




x)  cos( n y y)  cos( n z z ) e it
lx
ly
lz

براي حالتهاي )  (n x , n y , n zبسامد تشديد نيز از رابطه ( )9به
دست ميآيد ]:[9
()9

چهار گوش نيز صادق بوده و جواب يکسان است .علت اين
است که با حذف جملههاي عرضي در روابط ( )11و ()9

و در پايان با قرار دادن رابطه ( )7در روابط ( )6و ( )3رابطه ()1

()1

طولي در لولههاي با سطح مقطع دايرهاي براي سطح مقطعهاي

Kc0 c0 n x 2 n y 2 n z 2 1 / 2
] ) (  [( )  ( ) 
2
2 lx
ly
lz

f 

بدست ميآيد که حدودا˝  118کلوين است.
Tcs  Tis
2

()13

در رابطه ( Ti ) 13و  Tcsبترتيوب دمواي موواد اوليوه ورودي و
دماي محفظه احتراق است.

براي محفظههواي اسوتوانهاي ،بوا شوعاع  aو طوول  lنيوز ماننود
 82
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جدول ( :) 1مقايسه نتايج محاسبه شده با نتايج تجربي
بسامد اندازه

بسامد

حالت بسامدي

گيري شده)(Hz

محاسبه شده
)(Hz
288/2

288

حالت اول

در جدول ( )1فقط دادههاي يک حالت خاص آورده شده
است ولي در شکل ( )11رنج وسيعي از نسبت تعادلهاي

عملکردي ( )8/7    1/2در موتورهاي توربين گازي در
نظر گرفته شده است .همانطور که در شکل مشخص است؛ با

تغيير نسبت تعادل  ، بسامد حالتهاي نوساني تغيير زيادي

488/3

481

حالت دوم

688/7

611

حالت سوم

نميکند .لذا ميتوان به اين نتيجه رسيد که نسبت تعادل،

181/2

138

حالت چهارم

پارامتر موثري در ناپايداري احتراق است ولي اثري بر بسامد

1881/3

1878

حالت پنجم

در جدول ( )1فرکانس نوسانات در دو حالت تجربي و
تئوري مقايسه شده اند .نتايج تجربي در شرايطي بدست آمده
که دبي حجمي سوخت  8/6ليتر بر دقيقه و دبي حجمي هوا 21
ليتر بر دقيقه است .با توجه به جدول ( )1ميتوان نتيجه گرفت
که براي حالتهاي اول و دوم ،فرکانس نوسانات به هم نزديک
هستند ولي براي مودهاي سوم و چهارم به بعد فرکانس
محاسبه شده تفاوت اندکي با مقادير تجربي داردعلت اين است
که حالتهاي عرضي نيز در اين نوسانات وجود دارند .بنابراين
معادله ( )12دارد دقت کمتري براي حالتهاي آکوستيکي بسامد
باال دارد .لذا براي اين موارد الزم است حالتهاي عرضي نيز
در محاسبات وارد شوند .بعبارت ديگر توصيه ميشود از
معادله ( )11در اين موارد استفاده شود.

نوسانات در شرايط ناپايداري ندارد.
با توجه به شکل ( ،)11حالت اول نوسانات پراکندگي کمتري
نسبت به حالت دوم ،سوم و چهارم دارد لذا ميتوان نتيجه
گرفت که در اين محدوده عملکردي نسبت تعادل ،واضحترين
حالت بسامدي ،حالت اول نوسانات بوده است.
محدوده بسامدي براي حالت اول (کمي بيشتر از 288
هرتز) ،حالت دوم ( بين  488الي  478هرتز) ،حالت سوم (حدود
 688الي  678هرتز) و حالت چهارم ( بين  188الي  178هرتز)
است .اين محدودههاي مشخص شده در شکل ( )11از طريق
انجام آزمايش بدست آمدهاند.
 -2-6رابطه تحليلي بين فركانس حالتهاي نوساني با
دماي محفظه احتراق
اين قسمت بر اساس نتايج تحليلي قسمت پنجم اين طرح
است و بطور تحليلي ارتباط بين فرکانس طبيعي سيستم با دماي

 -6تحليل نتايج بدست آمده

محفظه را نشان ميدهد .در شکل ( )12محور عمودي دماي

 -1-6رابطه تجربي بين فركانس حالتهاي نوساني با

محفظه احتراق و محور افقي بسامد ناپايداري است .اين منحني

نسبت تعادل
در شکل ( )11بطور تجربي رابطه بين بسامد حالتهاي
نوساني فشاري ايجاد شده در محفظه احتراق با نسبت تعادل
 نشان داده شده است.

در شرايطي رسم شده است که فقط حالت اول نوسانات طولي
اجازه رشد داشته باشد .همانطوريکه مشخص است ،در دماي
کمتر از  688کلوين بسامد ناپايداري کمتر از  178هرتز است.
در اين نوع محفظه با افزايش درجه حرارت ،بسامد ناپايداري
نيز افزايش مييابد .بعلت پايين بودن بسامد نوسانات طولي
احتمال اينکه در اين بسامد ،ناپايداري وجود داشته باشد بيشتر
است .لذا احتمال ميرا شدن آن در اين محفظه نسبت به
حالتهاي ديگر ناپايداري کمتر است.

شکل ( :)11رابطه بين بسامد حالتهاي نوساني در محفظه احتراق
با نسبت تعادل
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شکل ( :)12رابطه بين دماي محفظه احتراق و بسامد ناپايداري در
شرايطي که فقط حالت اول نوسانات طولي اجازه رشد دارند
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با توجه به شکلهاي ( )13( ،)12و ( )14که از تئوري بدست
آمده مشخص است که در شرايط ناپايداري احتراق حالتهاي
نوساني طولي چون کمترين بسامد نوسانات را دارد لذا
ارجحترين حالتهاي نوساني در هنگامناپايداري احتاق است که
در منحني اسپکترال و منحني تابع تبديل فوريه سريع گسسته
نيز آنرا تاکيد مينمايد.

 -7نتايج
شکل ( :) 13رابطه بين دماي محفظه احتراق و بسامد ناپايداري در
شرايطي که حالت نوسانات شعاعي اجازه رشد دارند

در شکل ( )13رابطه بين بسامد ناپايداري احتراق با دماي
محفظه احتراق در شرايطي که حالت اول نوسانات شعاعي
اجازه رشد داشته باشد ،نشان داده شده است .در کمترين
دماي محفظه احتراق ،حداقل بسامد ناپايداري احتراق برابر 618
هرتز است و اين بدين معني است که احتمال ايجاد اين بسامد
ناپايداري بسيار کمتر از حالتهاي نوساني طولي است.
در شکل ( )14رابطه بين بسامد طبيعي سيستم با دماي
محفظه در صورتي که تنها حالت اول نوسانات مماسي از موج
عرضي در نظر گرفته شده باشد،را نشان ميدهد .همانطور که
شکل ( )14نشان ميدهد ،در حداقل دماي محفظه احتراق (حدود
 688کلوين) بسامد ناپايداري حالت اول مماسي از نوسانات
عرضي از حدود  1488هرتز شروع شده است .از آنجايي که
اين بسامد باال است ،بنابراين احتمال ميرا شدن آن زياد است.
لذا ميتوان نتيجه گرفت که احتمال اينکه اين حالت بسامدي در
شرايط ناپايداري وجود داشته باشد ،ضعيفتر از حالت اول
طولي يا حالت اول شعاعي ميباشد.

با توجه به مقادير ثبت شده از آزمايشهاي انجام گرفته در
شکلهاي آورده شده و جدول ( )1ميتوان اين نتايج را بدست
آورد:
 -1اندازهگيريهاي تجربي نشان داند که نه تنها در شرايط
ناپايداري بلکه در شرايط پايداري نيز نوسانات آکوستيکي در
محفظه احتراق وجود دارد .تفاوت اين دو در دامنه و بسامد
نوسانات است ،بطوري که درشرايط پايداري ،دامنه و بسامد
نوسانات کوچک بوده ولي در شرايط ناپايداري بزرگ ميباشد.
 -2در شرايط پايداري احتراق ،منحني هيستوگرام فقط يک
قله دارد که تقريبا˝ توزيع دامنه نوسانات آن بصورت منحني
گوس است ،در حاليکه در شرايط ناپايداري ،منحني
هيستوگرام چند قله دارد.
 -3در شرايط ناپايداري حالتهاي اصواتي ايجاد ميشوند،
بطوري که منحني اسپکترال بسامد آنرا با دقت زياد ميتواند
نشان دهد و در صورت پايدار شدن محفظه اين حالتهاي
اصواتي حذف ميشوند.
 -4بسامد حالتهاي طولي اصوات بدست آمده براي سطح
مقطعهاي متفاوت با طولهاي يکسان ،مشابه است.
 -1نوسانات اصوات ايجاد شده در پيکربندي محفظه احتراق
مورد مطالعه با توجه به نسبت طول به قطر بزرگ محفظه
احتراق ،در بسامدهاي پايين از نوع نوسانات طولي بوده و
نتايج محاسبات نيز اين موضوع را تاکيد مينمايد.
 -6دقت نتايج براي حالتهاي اول و دوم نوساني که
بيشترين دامنه را دارند ،بسيار خوب بوده ولي براي حالتهاي
سوم به بعد همانطور که جدول ( )1و شکل ( )11نشان داده شد
اختالفاتي ديده ميشود .علت اختالف ،در ايجاد حالتهاي
عرضي در بسامدهاي باال و لحاظ نکردن آنها در مدل
محاسباتي است.

شکل ( :)14رابطه بين دماي محفظه احتراق و بسامد ناپايداري
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