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 1دانشکده مهندسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 2دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
خالصه :در کار حاضر ،دینامیکهای شعله برای احتراق پیشآمیخته رقیق هیدروژن–هوا در یک میکروکانال گرمشونده با استفاده از
شبیهسازی عددی استخراج میشود .به منظور شبیهسازی پدیده احتراق در این مقیاس معادالت نویر-استوکس به همراه معادالت بقای

انرژی و بقای گونه با فرمولبندی عدد ماخ پایین و با در نظر گرفتن سینتیک جزیی در نظر گرفته میشود .با توجه به شرایط مختلف،
سه رژیم خاموشی-اشتعال مکرر ،رژیم پایای متقارن و رژیم پایای نامتقارن برای شعله مشاهده میشود .فیزیک حاکم بر رژیمهای

مختلف ،تاثیر سرعت جریان ورودی ،نسبت همارزی و عرض کانال بر رژیمهای شعله بررسی میگردد .رژیم خاموشی-اشتعال مکرر

در سرعتهای پایین و در نزدیکی حد شعلهوری پایین مشاهده میشود .با افزایش سرعت جریان ورودی و ایجاد تعادل بین مقیاس
زمانی واکنش و مقیاس زمانی اقامت سیال در کانال ،شعلهای پایا و متقارن درون کانال مشاهده میشود .در این حالت مقدار بیشینه

دما و کسر جرمی گونهها بر روی خط تقارن کانال قرار دارد .در ادامه با افزایش سرعت جریان ورودی در یک کانال معین ،شعله در

ناحیه خط تقارن کانال ،به سمت پاییندست جریان حرکت میکند و در نزدیکی دیوار کشیده میشود .در این حالت سطح جبهه شعله

مستعد ناپایداری میباشد و تحت تاثیر اغتشاشات موجود در کانال ،جبهه شعله ناپایدار میشود .نقشههای رژیم شعله در ابعاد کوچک،
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شبیهسازی عددی

برای مخلوط هیدوژن-هوا براساس سه پارامتر سرعت جریان ورودی ،نسبت همارزی و عرض کانال در یک میکروکانال ارائه گردید.

برای احتراق در مقیاس میکرو گزارش شده است که میتوان به

1-1مقدمه
پیشرفتهای اخیر در زمینه تکنولوژیهای ساخت باعث شده

دینامیکهای خاموشی-اشتعال مکرر ،شعله پایای متقارن ،شعله

است که تجهیزات به سمت کوچک شدن میل پیدا کنند .این

پایای نامتقارن و شعلههای چرخشی و نوسانی اشاره نمود .ماروتا و

تجهیزات به منابع تامین انرژی پایدار و مطمئن نیاز دارند .سوختهای

همکاران [ ،]1مشخصههای احتراق در یک محفظه مزو را به صورت

هیدروکربنی و هیدروژن به علت دانستیه انرژی باال در آنها میتوانند

آزمایشگاهی بررسی نمودند .ایشان مشاهده نمودند که با تغییر

کاندیدای مناسبی برای این منظور باشند .در سالهای اخیر ،تالشهای

سرعت جریان ورودی ،مکان شعله و نوع رژیم شعله تغییر میکند.

بسیاری درجهت توسعه سیستمهای تامین انرژی بر مبنای احتراق در

براساس نتایج ایشان ،چهار رژیم شعله مشاهده گردید که دو رژیم

مقیاسهای کوچک انجام شده است .احتراق در مقیاسهای کوچک

شعله پایدار و دو رژیم شعله ناپایدار بودند .در نزدیکی حد شعلهوری

براساس طول مشخصه محفظه احتراق تعریف میشود و چنانچه طول

باال و حد شعلهوری پایین ،رژیمهای پایدار و رژیمهای ناپایدار در

مشخصه محفظه احتراق کمتر از یک میلیمتر باشد به آن احتراق در

بین این دو رژیم پایدار قرار داشتند .جو و زو [ 2و  ]3با استفاده از

مقیاس میکرو گفته میشود .از مشخصههای احتراق در این مقیاس

روشهای تحلیلی و آزمایشگاهی ،انتشار و خاموشی شعله پروپان-

اندرکنش حرارتی قوی بین شعله و دیوار میباشد که باعث ایجاد

هوا [ ]2و متان-هوا [ ]3را در مقیاس مزو بررسی کردند .ایشان

دینامیکهای مختلف برای شعله میشود.

نشان دادند که عرض کانال ،سرعت جریان و خواص حرارتی دیوار

در کارهای عددی ،تجربی و تحلیلی ،دینامیکهای مختلفی
* نویسنده عهدهدار مکاتباتa.alipoor@scu.ac.ir : :

تاثیر عمدهای بر روی انتشار شعله دارد و منجر به ایجاد رژیمهای
مختلف شعله و حدهای خاموشی میشوند .ماروتا و همکاران [ 1و ]4

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
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در کار آزمایشگاهی و تحلیلی برای مخلوط متان-هوا در کانالهای

استوکیومتری متان-هوا را در یک میکروکانال گرم شونده بررسی

مستقیم [ ]1وکانال  Uشکل [ ]4به وجود رژیم شعله ضعیف و رژیم

نمودند .ماینوف و همکاران [ ]14رفتار انتشار شعله پیشآمیخته

خاموشی-اشتعال مکرر اشاره نمودهاند .پیزا و همکاران [ 4و  ]5در

متان-هوا را به صورت تحلیلی با استفاده از معادله یکبعدی و

شبیهسازی عددی مستقیم برای کانال دوبعدی [ ]5و لوله سهبعدی

غیرخطی مورد مطالعه قرار دادند .ایشان از معادالت شامل مدل نفوذ-

[ ]6دینامیکهای خاموشی–اشتعال مکرر ،شعله پایای متقارن ،شعله

حرارتی برای انتشار شعله در کانال با در نظر گرفتن گرادیان دما بر

پایای نامتقارن و شعلههای چرخشی و نوسانی را مشاهده و گزارش

روی دیوار استفاده کردند .نتایج ایشان نشان داد که این مدل توانایی

نمودند.

نشاندادن پدیده روشنی ،خاموشی و نوسانات شعله مشاهده شده

رژیم پایای متقارن و رژیم ناپایای خاموشی/اشتعال مکرر در کار

در کار آزمایشگاهی را دارد .جکسون و همکاران [ ]15برای حل

آزمایشگاهی ریچکور و کریستیس [ ]7بر روی انتشار شعله متان-هوا

تحلیلی فرایند خاموشی اشتعال شعله از مدل جدیدی شامل معادله

در کانالهای منحنی با قطر داخلی از  1تا  4میلیمتر و عدد رینولدز

بقای انرژی برای فاز گازی ،واکنش تک مرحلهای و همچنین معادله

تا  170نیز مشاهده گردید .همچنین ایشان در سال ،]8[ 2009

بقای انرژی در جهت محوری برای دیوار استفاده کردند .نتایج ایشان

در یک کار آزمایشگاهی ،تاثیر نسبت همارزی و سرعت جریان را

نشان میدهد که شعلههای نوسانی با فرایند خاموشی–اشتعال مکرر

بر روی احتراق مخلوطهای پروپان-اکسیژن و متان-اکسیژن بررسی

هنگامی ایجاد میشوند که عدد لوئیس بزرگتر از یک باشد و یا وقتی

کردند .نتایج ایشان نشان میدهد که برای مخلوط متان-اکسیژن،

که اتالف حرارت وجود داشته باشد.

مرزهای بین رژیمهای شعله تنها وابسته به نسبت همارزی میباشند

کردیمف و همکاران [ ،]16دینامیک شعلههای پیش مخلوط با

و برای نسبت همارزی ثابت در رینولدزهای متفاوت تقریبا ثابت باقی

عدد لوئیس واحد در کانالهای دوبعدی با دمای ثابت دیوار را توسط

میمانند .در حالیکه برای پروپان تقریبا به دو پارامتر نسبت همارزی

شبیهسازی عددی براساس مدل نفوذ-حرارتی و شیمی یک مرحلهای

و عدد رینولدز وابسته هستند [.]8

بررسی کردند .در کار ایشان تاثیر ارتفاع کانال ،دمای دیوار و سرعت

پیزا و همکاران [ ]9-10 ،6با استفاده از شبیهسازی عددی

ورودی بر روی پایداری و دینامیک شعله بررسی گردید .نتایج ایشان

مستقیم ،1احتراق مخلوط رقیق هیدروژن–هوا (با نسبت همارزی

نشان میدهد که این مدل ساده شده توانایی نشان دادن بسیاری

 )0/5را در میکروکانالهای گرمشونده به صورت دوبعدی []9-10

از دینامیکهای احتراقی از جمله رژیم خاموشی-اشتعال مکرر را

و سهبعدی [ ،]6بررسی نمودند .در کار عددی ایشان از سینتیک

دارد .در یک مطالعه عددی ،ناکامورا و همکاران [ ]17جزییات رفتار

تفصیلی و روابط نفوذ مولکولی برای محاسبه ضرایب نفوذ مولکولی

پدیده خاموشی–اشتعال مکرر برای مخلوط استوکیومتری متان-هوا

استفاده شد .هدف اصلی پیزا و همکاران ،بررسی رژیمهای موجود در

را در یک کانال تحت گرادیان دمایی معین بررسی کردند .در این کار

احتراق در مقیاس میکرو و مزو بود .در این کار تاثیر سرعت جریان

برای شبیهسازی مخلوط استوکیومتری متان-هوا از مدل یکبعدی بر

ورودی و عرض کانال (از  0/6میلیمتر تا  7میلیمتر) بر رژیمهای

مبنای مدل نفوذ حرارت استفاده شد.

احتراقی بررسی گردید .ایشان رژیمهای احتراق پایای بدون شعله،

سوبای و همکاران [ ]18به صورت تجربی و عددی احتراق متان-

رژیم خاموشی–اشتعال مکرر ،رژیم پایای متقارن ،رژیم پایای نامتقارن

هوا را در لولهای گرمشونده با قطر داخلی  2میلیمتر مورد بررسی قرار

و همچنین رژیمهای گذار نظیر رژیم نوسانی را گزارش نمودند .فن و

دادند .ایشان رژیمهای احتراقی پایا را در نزدیکی حد شعلهوری باال و

همکاران [ ]11-13با توسعه روشهای آزمایشگاهی ،انتشار شعله و

حد شعلهوری پایین و همچنین وجود احتراق خاموشی-اشتعال مکرر

پدیده خاموشی-اشتعال مکرر را برای سوخت متان-هوا در کانالهای

در ناحیه بین دو شعله پایا را گزارش نمودند .یاموتو و همکاران []19

کوارتز بسیار نازک بررسی کردند .ماروتا و همکاران [ ]16براساس

به بررسی مشخصههای احتراقی مخلوط استوکیومتری  nهپتان-هوا

تحلیل خطی پایا ،نوسانات شعله و مشخصههای احتراق پیشآمیخته

در یک میکرو راکتور گرمشونده پرداختند .شعلههای نرمال پایدار در

)Direct Numerical Simulation (DNS

1
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مکرر در سرعتهای میانی و شعلههای پایای ضعیف در سرعتهای

حاضر ،تاثیر پارامترهای هندسی و جریان بر دینامیکهای احتراقی

پایین را مشاهده نمودند .نتایج محاسباتی ایشان نشان میدهد که

در مقیاس میکرو با استفاده از شبیهسازی عددی و با در نظر گرفتن

سه قله برای نرخ آزاد شدن حرارت در جهت جریان برای سرعتهای

جزییات بیشتر انجام می شود .تاثیر پارامترهای سرعت جریان ،نسبت

پایین وجود دارد که توسط نتایج آزمایشگاهی نیز تایید شده است.

همارزی و قطر کانال بر دینامیکهای خاموشی–اشتعال مکرر ،شعله

شعلههای پایای متقارن در کارهای مختلفی از جمله کارهای

پایای متقارن و شعله پایای نامتقارن بررسی میشود .در کار حاضر

انجام شده توسط ماروتا و همکاران [ 1و  ،]4پیزا و همکاران [،6 ،5

تاثیر دو پارامتر سرعت جریان و نسبت همارزی بر سرعت انتشار شعله

 ]20 ،10و کردیمف و همکاران [ ]16گزارش شده است .آزمایشات

در رژیم خاموشی–اشتعال مکرر بررسی شده است .در بخش مربوط

داگویلر [ ]21در یک کانال مستطیلی با ارتفاع  7میلیمتر ،شعلههای

به رژیم پایای متقارن ،تاثیر سرعت جریان وروی ،نسبت همارزی ،قطر

نامتقارن را که هم به دیوار باال و هم به دیوار پایین متصل بودند،

میکرو محفظه بر روی ویژگیهای احتراقی با استفاده از کانتورهای دما

نشانداد .ایشان علت این پدیده را حساسیت شعله متقارن به نوسانات

و کسر جرمی رادیکال  OHبه عنوان نشانگر شعله مورد بررسی قرار

محیطی بیان نمودند که منجر به انتقال ساختار شعله متقارن به دو

میگیرد همچنین در این بخش پارامترهای ضخامت شعله و همچنین

ساختار تصادفی شعله نامتقارن میشد .کردیمف و همکاران [،]22

تاثیر ناحیه پیشگرم شدن شعله نیز مورد بررسی قرار میگیرد .در

بر روی انتشار شعله متان-هوا و پروپان-هوا در یک لوله پیرکس (با

بخش مربوط به شعلههای پایای نامتقارن ،تاثیر سرعت جریان ورودی،

قطر داخلی  21/4میلیمتر) تا رینولدز  150آزمایشاتی را انجام دادند.

نسبت همارزی و قطر کانال با استفاده کانتورهای دما و کسر جرمی

پتچنکو و بایچکوف [ ]23پایداری شعله درون یک لوله استوانهای را با

رادیکال  OHمورد بررسی قرار میگیرد .در ادامه نقشههای دینامیک

در نظر گرفتن شرایط آدیاباتیک برای دیواره و اغتشاشات غیرمتقارن

شعله با استفاده از پارامترهای سرعت و نسبت همارزی برای قطرهای

درون جریان با استفاده از تحلیل پایداری خطی بررسی نمودند .ایشان

مختلف میکروکانال ارائه شده است.

مشاهده نمودند که برای شعاعهای لوله باالتر از یک مقدار بحرانی
که متناسب با طول موج آغازش ناپایداری الندا-داریوس میباشد،

2-2روش عددی و معادالت حاکم

اغتشاشات بسیار کوچک بر روی شعله به صورت نمایی رشد میکند و

در کار حاضر ،برای شبیهسازی احتراق در مقیاس کوچک،

در این صورت تنها میتوان شعلههای نامتقارن را انتظار داشت .سای

معادالت نویر استوکس بههمراه معادله بقای انرژی و معادالت بقای

[ ]24انتشار شعله پایا در لولههای دو و سهبعدی با قطرهای متفاوت

گونهها با استفاده از فرمولبندی عدد ماخ پایین حل میشوند [.]6

را شبیهسازی نمود .شبیهسازی شامل شرط مرزی دیوار دما ثابت و

بقای جرم:

سینتیک یک مرحلهای برای مخلوط متان–هوا در عدد لوئیس واحد
بود.

(((

بقای اندازه حرکت:

با توجه به کارهای انجام شده در زمینه رژیمهای شعله در
مقیاس میکرو و مزو مشاهده میشود که به علت اندرکنش پدیدههای
مختلف در این مقیاس نظیر اندرکنش حرارتی جریان و دیوار رژیم

u
)  ( + u .u ) = −pd + .( S
t

(((

در این روابط μ ،u ،ρ ،بهترتیب دانسیته ،بردار سرعت

های احتراقی متفاوتی ایجاد میشود که در کارهای مختلف تحلیلی،
آزمایشگاهی و عددی به آنها اشاره شده است .اما با توجه به هزینه
محاسباتی باال ،فرضهای ساده کنندهای نظیر مدلهای با دانسیته
ثابت ،سینتیک یک مرحلهای ،فرمولبندی پایا و استفاده از شرط
تقارن در نظر گرفته شده است و تنها در چند کار عددی شاخص
شبیهسازیهای نسبتا کاملی انجام شده است .بر این اساس در کار


+ .( u ) = 0
t

دینامیکیاند.

و گرانروی
2
T
 ∇u + ( ∇u ) − ( ∇.u ) Iبیان میشود که  Iماتریس واحد
3
است.
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معادله انرژی در سیال:
N

g
T
+ u.u ) =.(T ) −  hii
t
i =1

(((


(((


( cp

=V
V i * +V c
i

که *  Viاز تئوری سینتیک گازها بهدست میآید Vc .بهعنوان

Ng

تصحیحکننده بقای جرم کل بهصورت رابطه ( )10بیان میشود [.]6

−  ( c p ,iYV
i i ).T
i =1

در این رابطه λ ،رسانش حرارتی مخلوط و  cpو  hiبهترتیب
با توجه به آنچه که در باال گفته شد ،میتوان بیان کرد که در

 ،Dmiنفوذ گونه  iدر مخلوط و  Xi=Yi W/Wiکسر مولی است.

جریانهای با عدد ماخ پایین  pˆ d  pˆ tاست؛ پس معادله حالت گاز

برای محاسبه ضریب نفوذ جرمی دوتایی گونه  iدر گونه  ،jاز رابطه

کامل به شکل زیر نوشته میشود:

چپمن-انسکگ [ ]25استفاده میشود.

R
T
W

(((


یکی از هندسههای متداول برای بررسی احتراق در مقیاس

pt = 

کوچک ،میکروکانال گرمشونده است که در کارهای مختلفی ازجمله
مراجع [ ]18 ،17 ،6استفاده شده است .همانطور که در شکل 1

 Wوزن مولکولی میانگین مخلوط و  Rثابت گاز ایدهآل است.

نشان داده شده است ،در این هندسه بخشی از کانال بهعنوان بخش

معادله بقا جرم برای گونه :i

مورد آزمایش درنظر گرفته میشود و دمای دیوارههای آن با استفاده

Y i
+ u .Y i ) = −.( Y iV i ) + i
t

از منبع خارجی افزایش داده میشود .در کار حاضر ،عرض کانال یک

(

ÿ

در این رابطه ωi ،نرخ تشکیل و یا ازبین رفتن گونه شیمیایی

میلیمتر و طول کانال  15میلیمتر درنظر گرفته شده است10 .
میلیمتر انتهای کانال بهعنوان بخش مورد بررسی درنظر گرفته شده

i

در اثر واکنشها ،و  Vi ،Yiبهترتیب کسر جرمی و بردار سرعت نفوذی
است.

است و توزیع دمای نشان داده شده در شکل  1بر روی آن قرار گرفته
است .بهطوری که بر روی یکبیستم ابتدای بخش مورد بررسی کانال،

ÿ

که  ωiبا استفاده از روابط زیر محاسبه میشود.
L

j =1

(((

(((


توزیع دما بهصورت تانژانت هایپربولیک از دمای ورودی ( )Tin = 300 Kتا

=
ij q j
i 1, 2,..., N


(((


D 
= Vc
= * −Y iV i * ,V i
−  mi  X i
i =1
 Xi 

(((1


ظرفیت حرارتی و انتالپی گونه  iام هستند.

(((


Ng

=
i

=
) '(ij'' − ij
ij
'' 

N

'

N

=
q j k fj   X i  ij − k rj   X i  ij
=
=i 1
i 1

' ν ijو '' ν ijضرایب استوکیومتری واکنشهای رفت و برگشت برای
 iگونه و  jواکنش است و  qiنرخ واکنش برای هریک از واکنشهاست.

شکل  :1طرحواره مسئله مورد بررسی به همراه توزیع دمای دیوار []10

سرعت نفوذ گونهها  Viبهصورت زیر محاسبه میشود.

3

Fig. 1. The schematic of a heated microchannel with wall temperature
]distribution [10

9
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دمای  960کلوین و بعد از آن دمای ثابت  960کلوین است .این توزیع

برای محدودههای بیان شده با در نظر گرفتن ویسکوزیته سینماتیکی

دما براساس مرجع [ ]10درنظر گرفته شده است .مخلوط هیدروژن

برابر با  0/1887سانتیمتر مربع بر ثانیه ،مقدار  212میباشد .با توجه

و هوا با نسبت همارزی  0/5از یک سمت کانال وارد میشود .جریان

به عدد رینولدز محاسبه شده میتوان از آرام بودن جریان اطمینان

ورودی به کانال با دمای  300کلوین و توزیع یکنواخت برای سرعت

حاصل نمود و در انتها نقشه های دینامیک شعله ارائه میگردد.

درنظر گرفته شده است .شرط عدم لغزش برای سرعت ( )u =0و مقدار
dY
) بر روی دیوار تنظیم میشود.
گرادیان صفر برای گونهها (=0
dn
∂T
dY
du
برای خروجی کانال نیز مقدار گرادیان صفر ( s =0 ، i =0و ) =0
dn
∂n
dn
برای متغیرها درنظر گرفته میشود.

مشاهده میشود .کانتورهای کسر جرمی رادیکال  OHبرای کانالی

برای سینتیک فاز گازی از مکانیزم  9گونهای و  27واکنشی یتر

با عرض  1میلیمتر ،سرعت جریان ورودی  10سانتیمتر بر ثانیه

و همکاران [ ]26استفاده شده است که در جدول  1نشان داده شده

و مخلوط با نسبت همارزی  0/5در شکل  2نشان داده شده است.

است .همچنین ،برای محاسبه ضرایب نفوذ مولکولی از اطالعات انتقال

برای سرعتهای جریان ورودی کم و در نزدیکی حد شعلهوری

مولکولی نرمافزار کمکین استفاده شده است.

پایین ،فرایند دورهای از اشتعال و خاموشی برای شعله مشاهده

3-33-3رژیم خاموشی–اشتعال مکرر
در نزدیکی حد شعلهوری پایین ،رژیم خاموشی–اشتعال مکرر

برای حل مسئله ،از بسته نرمافزاری منبع باز اپنفوم 1و از

میشود .با توجه به اینکه دمای دیوار باال میباشد ( 960کلوین)،

حلگر ریکتینگفوم 2برای شبیهسازی جریانهای واکنشی استفاده

دمای جریان ( 300کلوین) با ورود به کانال بهتدریج افزایش مییابد.

میشود که البته با توجه به نیازهای مسئله حاضر تغییراتی در آن

با افزایش دمای جریان واکنشها آغاز میگردد (شکل -2الف) .با

داده شده است .این تغییرات شامل استفاده از فرمولبندی عدد

شدت گرفتن واکنشهای شیمیایی و باالتر رفتن دمای جریان به

ماخ پایین ،محاسبه ضرایب نفوذ مولکولی برای گونههای مختلف و

واسطه افرایش نرخ واکنش ،مقدار بیشینه کسر جرمی رادیکال

افزودن جملههای مرتبط با نفوذ مولکولی در معادالت انرژی و بقای

به سمت خط تقارن حرکت میکند (شکل -2ب) .این توزیع به سمت

گونههاست .اعتبار سنجی کار حاضر و بررسی عدم وابستگی حل به

پایین دست و باال دست جریان گسترش مییابد و ناحیه واکنشی

شبکه محاسباتی در کارهای قبلی نویسندگان نظیر مراجع []30-27

گستردهای در طول کانال مشاهده میشود .بخشی از شعله که به

انجام شده است.

سمت پایین دست جریان حرکت میکند گازهای نسوخته در آن

OH

بخش را مصرف میکند و بخش دیگری از شعله که به سمت باال
3-3نتایج

دست جریان حرکت میکند گازهای تاز ه نسوخته را مصرف میکند

در میکروکانال گرمشونده ،جداره خارجی کانال تحت تاثیر منبع

(شکل -2ج) .با حرکت جبهههای شعله به سمت پایین دست جریان

دما باالی خارجی گرم میشود و دمای دیوارههای خارجی آن افزایش

و باالدست جریان ،جدایشی بین ناحیه واکنشی ایجاد میشود (شکل

مییابد .با توجه به شرایط مختلف سه رژیم مشخص برای شعله

-2د) .بخش پاییندست جریان شعله به علت نبود سوخت به سرعت

مشاهده میشود :رژیم خاموشی-اشتعال مکرر ،رژیم پایای متقارن و

ضعیف میشود اما شعله در باال دست جریان ،از آنجاییکه سوخت

رژیم پایای نامتقارن .در هر بخش تاثیر سرعت جریان ورودی ،نسبت

تازه وارد میشود ،مقاومت بیشتری دارد .اما از طرف دیگر تحت تاثیر

همارزی و عرض کانال بر روی رژیمهای شعله بررسی میشود .برای

ناحیه دما پایین دیوار قرار میگیرد و با گذشت زمان نرخ واکنش

سرعت جریان ورودی محدوده  10تا  400سانتیمتر بر ثانیه ،برای

تضعیف میشود (شکل -2و) .تا هنگامیکه سرعت جریان ورودی بر

عرض کانال محدوده  0/4میلیمتر تا  1میلیمتر و برای نسبت همارزی

سرعت انتشاری شعله غلبه میکند و جبهه شعله را به سمت پایین

محدوده  0/5تا  1درنظرگرفته شده است .مقدار بیشینه عدد رینولدز

دست جریان منتقل میکند و نهایتا جریان ورودی باعث خارج شدن

OpenFOAM
ReactingFoam

1
2

جبهه شعله از کانال میشود .بعد از گرم شدن مجدد جریان توسط
دیوار سیکل بعدی آغاز میگردد.
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(الف) t = 0 ms

(ب) t = 1/9 ms

(ج) t = 2/1 ms

(د) t = 2/3 ms

(ه) t = 4/1 ms

(و) t = 16 ms

شکل  :2کانتورکسر جرمی رادیکال  OHدر زمان های مختلف در رژیم خاموشی – اشتعال مکرر
Fig. 2. Contours of OH radical mass fraction at different times in periodic repetitive ignition-extinction dynamics

3-33-33-3تاثیر سرعت جریان ورودی بر سرعت انتشاری جبهه شعله

جرمی گونه  Hدر مقیاس خطی میباشد.

شکل  3تغییرات سرعت جبهه شعله در پدیده خاموشی-اشتعال

مدت زمان یک چرخه خاموشی–اشتعال برای سرعت جریان

مکرر را با استفاده از نمودار مکان-زمان نشان میدهد .برای بررسی

ورودی  0/5سانتیمتر بر ثانیه برابر با  10/8میلیثانیه و برای سرعت

سرعت جبهه شعله ،مکان بیشینه رادیکال  Hبه عنوان جبهه شعله

جریان ورودی  10سانتیمتر بر ثانیه برابر با  12/3میلیثانیه میباشد.

در نظر گرفته میشود [ ]10و تغییرات آن بر حسب زمان بررسی

با استفاده از نمودار مکان-زمان میتوان مقدار سرعت انتشاری جبهه

میشود .با در نظر گرفتن تغییرات مکان شعله نسبت به زمان میتوان

شعله را محاسبه نمود .در سرعت ورودی  0/5سانتیمتر بر ثانیه ،در

سرعت جبهه شعله را تخمین زد .متغیر دیگری که در شکلهای

ابتدای فرایند اشتعال جریان مشاهده میشود .جبهه شعله با سرعت

H

تقریبی  70سانتیمتر بر ثانیه به سمت باالدست جریان حرکت می

میباشد .با استفاده از این متغیر میتوان در مورد خاموشی و اشتعال

کند و در مکان  1/6میلیمتر جدایش جبهه شعله اتفاق میافتد .در

شعله صحبت نمود .براساس پیشنهاد مرجع [ ]10هنگامیکه مقدار

این حالت مقدار بیشینه کسر جرمی رادیکال  Hبرابر 2/61 ×10-5

بیشینه رادیکال  Hبیشتر از مقدار  10-7باشد ،شعله در حالت روشنی

میباشد .جبهه شعله در حرکت به سمت باالدست جریان با سرعت

و هنگامیکه کمتر از این مقدار باشد شعله در حالت خاموشی قرار

تقریبی  70سانتیمتر بر ثانیه تا مکان  0/8میلیمتر از ابتدای بخش

دارد .در شکلهای  3و  4تغییرات مقدار بیشینه رادیکال  Hو مکان آن

آزمایش حرکت میکند .در مکان  0/8میلیمتر سرعت جبهه شعله

بر حسب زمان به ترتیب برای سرعتهای ورودی  0/5و  10سانتیمتر

به مقدار صفر میرسد و جهت حرکت جبهه شعله معکوس میشود

بر ثانیه نشان داده شده است .برای این تحلیل ،یک چرخه پدیده

و جبهه شعله با سرعت  50سانتیمتر بر ثانیه به سمت پاییندست

خاموشی–اشتعال مکرر انتخاب و زمان شروع چرخه  t=0 msدر نظر

جریان حرکت میکند تا هنگامیکه به مکان  1/9میلیمتر از ابتدای

گرفته میشود تا مقایسه شرایط مختلف امکانپذیر شود .محور بیشینه

بخش آزمایش میرسد .در زمانهای بعد جبهه شعله وارد بخش

کسرجرمی رادیکال  Hدر مقیاس لگاریتمی و محور مکان بیشینه کسر

خاموشی میشود .مقدار بیشینه کسر جرمی به کمترین مقدار خود

 3و  4استفاده شده است ،مربوط به بیشینه کسر جرمی گونه
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شکل  :3تغییرات زمانی مقدار بیشینه رادیکال  Hو مکان آن برای سرعت ورودی 0/5سانتیمتر بر ثانیه  -کانال با عرض  1میلیمتر و نسبت همارزی 0/5
Fig. 3. Time variation of maximum value of H radical mass fraction and its location for an inlet velocity of 0.5 cm/s, a channel diameter of 1 mm, and equivalence ratio of 0.5

شکل  :4تغییرات زمانی مقدار بیشینه رادیکال  Hو مکان آن برای سرعت ورودی  10سانتیمتر بر ثانیه -کانال با عرض  1میلیمتر و نسبت همارزی 0/5
Fig. 4. Time variation of maximum value of H radical mass fraction and its location for an inlet flow velocity of 10 cm/s, a channel
diameter of 1 mm, and equivalence ratio of 0.5

( )0/03 ×10-8در مکان 2/22میلیمتر میرسد .با گذشت زمان و

رسیدن شعله به انتهای کانال ،شدت واکنشها افزایش مییابد .مقدار

حرکت جبهه شعله به سمت پایین دست جریان ،مقدار بیشینه کسر

بیشینه کسر جرمی رادیکال  Hبه ناحیه روشنی وارد میشود و تا

جرمی رادیکال  Hمجددا افزایش مییابد .در این شرایط سرعت جبهه

انتهای چرخه در ناحیه روشنی قرار دارد.

شعله برابر  13سانتیمتر بر ثانیه را دارد و شعله به سمت پایین دست

در سرعت جریان ورودی  10سانتیمتر بر ثانیه ،مدت زمان یک

جریان منتقل میشود اما شعله همچنان در ناحیه خاموشی قرار دارد.

چرخه خاموشی -اشتعال برابر با  12/3میلیثانیه میباشد .شدت

بخش دیگر شعله که به سمت پایین دست جریان حرکت میکند،

واکنشها در مدت زمان اندکی افزایش مییابد و دو شاخه شدن

سرعت بیشتری نسبت به شعله در حال حرکت به باالدست جریان

جبهه شعله در مکان  2/3میلیمتر اتفاق میافتد و جبهه شعله با

دارد ،بطوریکه مقدار سرعت آن در حدود  180سانتیمتر بر ثانیه

سرعت  360سانتیمتر بر ثانیه به سمت باالدست جریان حرکت

میباشد و در زمان 5/9میلیثانیه به انتهای کانال میرسد .اما در زمان

میکند و تا مکان  0/8میلیمتر از ابتدای بخش آزمایش میرسد.

 4/6میلیثانیه جبهه شعله به ناحیه خاموشی وارد میشود و مجددا با

سپس سرعت جبهه شعله صفر میشود و جهت بردار سرعت معکوس
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میشود .جبهه شعله به سمت پایین دست کانال حرکت میکند و با

با مقایسه رفتار جبهه شعله برای سرعتهای جریان ورودی 0/5

سرعت  23سانتیمتر بر ثانیه تا مکان 2/6میلیمتر از ابتدای بخش

سانتیمتر بر ثانیه و  10سانتیمتر بر ثانیه مشاهده میشود که انتقال

آزمایش برمیگردد .این جبهه شعله در مکان  1/43میلیمتری وارد

جبهه شعله در سرعت جریان ورودی  10سانتیمتر بر ثانیه سریعتر

ناحیه خاموشی میشود و سپس در مکان  2/35میلیمتر جبهه شعله

از سرعت جریان ورودی  0/5سانتیمتر بر ثانیه اتفاق میافتد .مقدار

مجددا وارد ناحیه روشنی میشود .بخش دیگر جبهه شعله که بعد

بیشینه رادیکال  Hدر سرعت جریان ورودی  0/5سانتیمتر بر ثانیه

از جدایش به سمت پایین دست جریان حرکت میکند با سرعت

مقدار  2/5 ×10-5و در سرعت جریان ورودی  10سانتیمتر بر ثانیه

 120سانتیمتر بر ثانیه به انتهای کانال میرسد و شدت آن کاهش

برابر با  3/9 ×10-4میباشد .بنابراین در سرعت جریان ورودی 10

مییابد .اما در انتهای کانال شدت آن افزایش مییابد .علت این پدیده

سانتیمتر بر ثانیه شدت واکنشها افزایش مییابد و جبهه شعله

را میتوان اینگونه بیان نمود که شدت جبهه شعله در حرکت به

سریعتر وارد ناحیه خاموشی میشود.

سمت باالدست کاهش مییابد و وارد ناحیه خاموشی میشود .بنابراین
بخشی از سوخت به صورت نسوخته به پاییندست جریان منتقل
میشود و به جبهه شعله که در انتهای کانال قرار دارد میرسد که

3-33-33-3تاثیر نسبت همارزی مخلوط هیدروژن-هوا بر سرعت انتشاری
جبهه شعله

باعث افزایش نرخ آزاد شدن حرارت و شدت بخشیدن به واکنشها

در شکل  5تغییرات مکان بیشینه رادیکال  Hو مقدار بیشینه

میشود بطوریکه قله مقدار بیشینه رادیکال  Hبرای جبهه شعله در

رادیکال  Hبر حسب زمان برای نسبت همارزی  0/6در سرعت جریان

پایین دست جریان هنگامی اتفاق میافتد که جبهه شعله در باالدست

ورودی  10سانتیمتر بر ثانیه در کانالی با عرض یک میلیمتر نشان

جریان در ناحیه خاموشی قرار دارد .با گذشت زمان و افزایش مقدار

داده شده است .یک چرخه از پدیده خاموشی–اشتعال مکرر انتخاب

بیشینه رادیکال  Hدر جبهه باال دست جریان ،مقدار بیشینه رادیکال

گردید و زمان  0=tدر ابتدای چرخه در نظر گرفته شد .مدت زمان

 Hدر جبهه پاییندست جریان کاهش مییابد تا هنگامیکه چرخه به

انجام یک چرخه روشنی-خاموشی برای نسبت همارزی  0/6برابر با

پایان برسد و چرخه جدید آغاز شود.

 14/2میلیثانیه میباشد که در مقایسه با نسبت همارزی 0/5

شکل  :5تغییرات زمانی مکان ماکزیمم رادیکال  Hو مقدار ماکزیمم رادیکال  Hبرای نسبت همارزی ( 0/6کانال با عرض  1میلیمتر و سرعت جریان
ورودی  10سانتیمتر بر ثانیه)
Fig. 5. Time variations of H radical maximum location and value for equivalence ratio of 0.6 (channel width of 1 mm and inlet flow
)velocity of 10 cm/s
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( 12میلیثانیه) ،مقدار  2/2میلیثانیه بیشتر میباشد .با افزایش نسبت
همارزی ،زمان جدایش جبهه شعله در مقایسه با نسبت همارزی 0/5
کاهش مییابد .بعد از جدایش ،بخشی از جبهه شعله که به باالدست
جریان حرکت میکند تا مکان  0/7میلیمتر از ابتدای بخش آزمایش

شکل  :6کانتور کسر جرمی رادیکال  OHدر کانال با عرض  1میلیمتر و سرعت
ورودی 50cm/s

میرسد و سپس جبهه شعله متوقف شده و در جهت خالف و به
سمت پایین دست کانال حرکت میکند تا زمانیکه در مکان 1/24

Fig. 6. Mass fraction contour of OH radical in a channel width of 1 mm
and an inlet flow velocity of 50 cm/s

میلیمتر از ابتدای بخش آزمایش وارد ناحیه خاموشی میشود .بخش
دیگر جبهه شعله که به سمت پاییندست جبهه شعله حرکت میکند
در مکان 6/92میلیمتر وارد ناحیه خاموشی میشود .اما نکته قابل
توجه این است که در مکان  7/2میلیمتر دو شاخه شدن دیگری در
جبهه شعله مشاهده میشود .که یک بخش آن با سرعت بیشتر به
انتهای کانال میرسد و بخش دیگر آن بعد از گذشت مدت زمانی به
انتهای کانال میرسد و همانطور که در شرایط گذشته مشاهده گردید

شکل  :7کانتور کسر جرمی رادیکال  OHدر کانال با عرض  1میلیمتر و سرعت
ورودی 75cm/s

مقدار بیشینه رادیکال  Hدر انتهای کانال روندی افزایشی دارد که
نشاندهنده افزایش شدت واکنشها و افزایش نرخ آزاد شدن حرارت

Fig. 7. Mass fraction contour of OH radical in a channel width of 1 mm
and an inlet flow velocity of 75 cm/s

میباشد.
با مقایسه رفتار جبهه شعله برای نسبتهای همارزی ( 0/5شکل )4
و ( 0/6شکل  )5مشاهده میشود که انتقال جبهه شعله برای نسبت

3-33-33-3بررسی تاثیر سرعت جریان ورودی بر شعله پایای متقارن

همارزی  0/6سریعتر از نسبت همارزی  0/5اتفاق میافتد .که این

در شکل  8تاثیر سرعت جریان ورودی بر جبهه شعله پایای متقارن

موضوع ناشی از افزایش سرعت سوزش جبهه شعله ناشی از افزایش

برای کانالی با عرض  1میلیمتر و نسبت همارزی  0/5نشان داده شده

نسبت همارزی میباشد .بنابراین جبهه شعله سریعتر وارد ناحیه

است .برای بررسی تاثیر سرعت جریان ورودی از کانتورهای دما و کسر

خاموشی میشود .نکته قابل توجه این است که برای جبهه شعله

جرمی رادیکال  OHاستفاده شده است .برای نسبت همارزی  0/5در

انتشاری به پاییندست جریان در نسبت همارزی  0/6مجددا دو شاخه

یک کانال با عرض  1میلیمتر ،در محدوده سرعت جریان ورودی بین

شدن شعله اتفاق میافتد.

 20تا  70سانتیمتر بر ثانیه میتوان شعله پایای متقارن را مشاهده

 3- 2رژیم شعله پایای متقارنبا افزایش سرعت جریان ورودی در یک کانال با عرض معین ،رژیم
خاموشی-اشتعال مکرر ناپدید میشود و رژیم پایای متقارن مشاهده

نمود .با افزایش سرعت جریان ورودی ،مکان شعله به پاییندست
جریان منتقل میشود که ناشی از کاهش مقیاس زمانی جابجایی
میباشد .برای تمامی حاالت نشان داده شده در شکل  ،9مکان مقدار
بیشینه کسرجرمی رادیکال  OHو دما بر روی خط تقارن قرار دارد.

میشود .شکل  6نشان دهنده کانتور کسر جرمی گونه  OHبه عنوان

برای رژیم پایای متقارن ،با تغییر سرعت جریان ورودی دو رفتار

بیانگر جبهه شعله مربوط به شبیهسازی کارحاضر برای سرعت جریان

برای جبهه شعله میتوان مشاهده نمود .شعلههای قارچی شکل و

ورودی  50سانتیمتر بر ثانیه میباشد .در شکل  7کانتور کسر جرمی

شعلههای اللهای شکل .با توجه به شکل  8مشاهده میشود که در

رادیکال  OHبرای سرعت جریان ورودی  75سانتیمتر بر ثانیه مربوط

سرعت ورودی  20سانتیمتر بر ثانیه جبهه شعله سطحی محدب به

به کار حاضر نشان داده شده است.

سمت مخلوط ورودی (واکنشگرها) دارد .به این شکل از شعله پایای
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دما

کسر جرمی رادیکال OH
Uin = 20
cm/s

Uin = 50
cm/s

Uin = 70
cm/s

شکل  :8کانتور دما (ستون سمت چپ) و کسر جرمی رادیکال ( OHستون سمت راست) برای سرعت های جریان ورودی  50 ،20و  70سانتیمتر بر ثانیه.
(کانال با عرض  1میلیمتر و نسبت همارزی سوخت و هوا برابر با )0/5
Fig. 8. Temperature contours (left column) and mass fraction of OH radical (right column) for inlet velocities of 20, 50, and 70 cm/s.
)(Channel width of 1 mm and equivalence ratio of 0.5

شکل  :9تغییرات دمای جریان در امتداد خط تقارن کانال برای سرعتهای ورودی مختلف ( کانال با عرض  1میلیمتر و نسبت همارزی برابر با )0/5
Fig. 9. Flow temperature variations along the channel symmetry line for different inlet velocities (channel width of 1 mm and equiva)lence ratio of 0.5

متقارن ،شعله قارچی شکل گفته میشود .با افزایش سرعت جریان

جریان بیشتر از دمای ابتدای کانال میباشد ،جریان فرصت بیشتری

ورودی ،شکل جبهه شعله از حالت محدب خارج میشود و شکل

برای پیشگرم شدن دارد که این موضوع منجر به افزایش دمای جبهه

مقعر نسبت به مخلوط سوخت-هوای ورودی (واکنشگرها) میگیرد.

شعله میشود .پارامتر دیگری که میتوان با استفاده از نمودارهای دما

این حالت شعله ،شعله اللهای شکل نامیده میشود [ ]24رفتار جبهه

بررسی نمود ،ضخامت حرارتی جبهه شعله میباشد که با استفاده از

شعله با استفاده از نمودارهای دما بر روی خط تقارن برای نسبت

رابطه
T f − Tin
∂T
max
∂x
محاسبه می شود [ .]31این رابطه براساس مراجع مختلف بهترین

همارزی  0/5و کانال با عرض  1میلیمتر در شکل  9نشان داده شده
است .با افزایش سرعت جریان ورودی ،جبهه شعله به پاییندست
جریان منتقل میشود و با توجه به اینکه دمای دیواره در پایین دست
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رابطه برای محاسبه اندازه ضخامت حرارتی جبهه شعله تعریف
میشود .اندازه ضخامت حرارتی جبهه شعله برای سرعتهای مختلف
در جدول  1نشان داده شده است.
با توجه به نتایج بدست آمده ،مشاهده میشود که در سرعتهای
پایین ،جبهه شعله ضخیمتر میباشد .با افزایش سرعت جریان ورودی،

Table 1. Thermal thickness of the flame front for different inlet velocities
)(channel width of 1 mm and equivalence ratio of 0.5

جدول  :1ضخامت حرارتی جبهه شعله برای سرعتهای جریان ورودی مختلف (کانال با
عرض  1میلیمتر و نسبت همارزی برابر با )0/5
سرعت جریان ورودی ()cm/s
20

ضخامت حرارتی جبهه شعله کاهش مییابد و سپس با افزایش بیشتر

ضخامت حرارتی جبهه شعله ()µm

50

سرعت جریان ورودی ،این مقدار افزایش مییابد .بنابراین رفتار نزولی-

75

761

448
489

صعودی برای ضخامت حرارتی جبهه شعله با افزایش سرعت جریان
ورودی مشاهده میشود .در سرعتهای جریان ورودی پایین رژیم
شعله به رژیم خاموشی-اشتعال مکرر نزدیک میشود و از ویژگیهای
رژیم خاموشی-اشتعال مکرر ناحیه واکنشی نسبتا گسترده میباشد.
بنابراین در سرعتهای جریان ورودی پایین ناحیه واکنشی نسبتا
گستردهای مشاهده میشود .با افزایش سرعت ورودی و شدت یافتن
واکنشهای مربوط به تجزیه سوخت هیدروژن ،دمای جبهه شعله
افزایش مییابد (شکل  .)9بنابراین واکنشهای انجام شده در جبهه
شعله با شدت بیشتری انجام میشوند و مقدار بیشتری از سوخت
ورودی در سطح شعله به محصوالت تبدیل میشود .با افزایش بیشتر
سرعت جریان ورودی و افزایش مقیاس زمانی جابجایی ،بخشی از
سوخت تحت تاثیر دمای دیوار پیشگرم میشود و شیب دمای جبهه

کاهش مییابد و مجددا ضخامت حرارتی جبهه شعله اندکی افزایش
مییابد.
نکت ه قابل توجهای که در کانتورهای شعله پایای متقارن دیده
میشود این است که با افزایش سرعت جریان ورودی مقدار بیشینه
کسر جرمی گونههای سبک نظیر رادیکال  Hاز خط تقارن کانال
منحرف میشوند .این رفتار در شکل  10برای دو سرعت  50سانتیمتر
بر ثانیه و  70سانتیمتر بر ثانیه با استفاده از کانتورهای کسر جرمی
دو رادیکال سبک  Hو  Oنشان داده شده است.
در سرعت جریان ورودی  50سانتیمتر بر ثانیه مقدار بیشینه
کسر جرمی رادیکالهای  Oو  Hبر روی خط تقارن قرار دارد اما با
افزایش سرعت جریان ورودی تا  70سانتیمتر بر ثانیه ،مقدار بیشینه

سرعت جریان ورودی = 70 cm/s

سرعت جریان ورودی = 50 cm/s

کسر جرمی رادیکال O

کسر جرمی رادیکال H

شکل  :10کانتور کسر جرمی رادیکالهای Oو  Hبرای سرعت جریان ورودی  70سانتیمتر بر ثانیه (ستون سمت راست) و  50سانتیمتر بر ثانیه (ستون
سمت چپ) ( -کانال با عرض  1میلیمتر و نسبت همارزی برابر با )0/5
Fig. 10. Mass fraction contour of O and H radicals for inlet flow velocity of 70 cm/s (right column) and 50 cm/s (left column) (chan)nel width of 1 mm and an equivalence ratio of 0.5
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کسر جرمی رادیکال  Hاز محور خارج شده و به صورت متقارن در

جبهه شعله از حالت قارچیشکل به حالت اللهای شکل تبدیل

دو طرف خط تقارن قرار میگیرد .در حالیکه مقدار بیشینه کسر

میشود .با افزایش عرض کانال ،مدت زمان بیشتری برای پیشگرم

جرمی رادیکال  Oهمچنان بر روی محور تقارن قرار دارد .از آنجاییکه

شدن مخلوط سوخت-هوای ورودی توسط دیوار نیاز میباشد .بنابراین

سرعت نفوذی رادیکال  Hبیشتر از سایر گونهها میباشد .این عامل

شکل جبهه شعله از قارچیشکل به اللهای شکل تبدیل میشود و

میتواند باعث انحراف گونه  Hاز خط تقارن شود که در بخش مربوط

مکان جبهه شعله به عقبتر رانده میشود .اما از آنجاییکه نسبت

به شعلههای نامتقارن نشان داده خواهد که این عامل میتواند منجر

سطح به حجم کانال با عرض بزرگتر ،کوچکتر میباشد بنابراین

به ناپایدار شدن جبهه شعله و شکلگیری جبهه شعله در حالت پایدار

اتالف حرارت نیز کمتر میباشد و دمای ماکزیمم جبهه شعله افزایش

نامتقارن شود.

مییابد .نمودار دمای جریان بر روی خط تقارن کانال برای عرضهای
کانال مختلف و سرعت ورودی جریان  50سانتیمتر بر ثانیه و نسبت

3-33-33-3بررسی تاثیر عرض کانال بر شعله پایای متقارن

همارزی  0/5نشان داده شده است.

تاثیر عرض کانال بر شعله پایای متقارن با استفاده از کانتورهای
دما و کسر جرمی رادیکال  OHبرای سرعت ورودی  50سانتیمتر بر

3-33-33-3تاثیر نسبت همارزی بر شعله پایای متقارن

ثانیه و نسبت همارزی  0/5در شکل  11نشان داده شده است .در این

در شکل  12کانتورهای کسر جرمی رادیکال  OHو دما برای کانالی

بررسی کانالهای با عرض  0/8 ،0/6 ،0/4و  1میلیمتر در نظر گرفته

با عرض  0/4میلیمتر در نسبتهای همارزی مختلف نشان داده شده

شده است.

است .با افزایش نسبت همارزی تا مقدار یک ،میزان سوخت در ترکیب

با توجه به شکل  11مشاهده میشود که با افزایش عرض کانال

کسر جرمی رادیکال OH

افزایش و میزان انرژی آزاد شده از واکنش شیمیایی افزایش مییابد.

دما

عرض کانال =
 0/4میلیمتر

عرض کانال =
 0/6میلیمتر

عرض کانال =
 0/8میلیمتر

عرض کانال = 1
میلیمتر

شکل  :11کانتور دما (ستون سمت چپ) و کسر جرمی رادیکال ( OHستون سمت راست) برای کانال های با عرض مختلف (سرعت جریان ورودی 50
سانتیمتر بر ثانیه و نسبت همارزی سوخت-هوا برابر با )0/5
Fig. 11. Temperature Contours (left column) and mass fraction of OH radical (right column) for different channels width (inlet flow
)velocity of 50 cm/s and fuel-air equivalence ratio of 0.5
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دما

کسر جرمی رادیکال OH
نسبت

همارزی = 0/5

نسبت

همارزی =
0/75

نسبت

همارزی = 1

شکل  :12کانتور دما (ستون سمت چپ) و کسر جرمی رادیکال ( OHستون سمت راست) برای نسبت های همارزی  0/75 ،0/5و ( 1سرعت جریان ورودی
 100سانتیمتر بر ثانیه و عرض کانال  0/4میلیمتر)
Fig. 12. Temperature Contours (left column) and mass fraction of OH radical (right column) for equivalence ratios of 0.5, 0.75, and 1
)(inlet flow velocity of 100 cm/s and channel width of 0.4 mm

بنابراین مقدار بیشینه دما درون کانال افزایش مییابد .با افزایش

3-33-3شعله پایای نامتقارن

مقدار بیشینه دما ،سرعت سوزش شعله که تابعی از دما میباشد نیز

در ادامه رژیمهای شعله ،با افزایش سرعت جریان ورودی در

افزایش یافته و در نتیجه جبهه شعله به باال دست جریان و به سمت

یک کانال با عرض معین ،شعله پایدار متقارن ،تحت تاثیر اغتشاشات

مخلوط سرد ورودی حرکت میکند .به همین دلیل مشاهده میشود

موجود در میدان حل ناپایدار شده و در حالت نامتقارن مجددا به

که سطح جبهه شعله با افزایش نسبت همارزی ،محدبتر میشود که

شکل پایدار میرسد .در یک سرعت مشخص ،با احتمال برابر میتوان

در کانتورهای کسر جرمی رادیکال  OHاین پدیده به وضوح مشاهده

دو ساختار شعله نامتقارن را انتظار داشت [ .]10این شعلهها با زاویه

میشود.

بیشتر یا کمتر از نود درجه نسبت به جهت جریان قرار میگیرند که با

در شکل  13تغییرات دما در امتداد خط تقارن کانال برای

نام شعلههای نامتقارن باال یا نامتقارن پایین نامیده میشوند [ .]10در

نسبتهای همارزی مختلف نشان داده شده است .با افزایش نسبت

شکل  14کانتور کسر جرمی رادیکال  OHبرای سرعت ورودی 300

همارزی مکان جبهه شعله به سمت باال دست جریان حرکت میکند

سانتیمتر بر ثانیه و کانال با عرض  1میلیمتر نشان داده شده است.

که ناشی از افزایش میزان انرژی آزاد شده از واکنش شیمیایی تحت
تاثیر افزایش سوخت میباشد .نکته قابل توجه دیگر در این شکل،

3-33-33-3تاثیر سرعت ورودی بر شعله پایای نامتقارن

میزان پیشگرم شدن سیال تحت تاثیر دیوار دما باال میباشد.

تاثیر سرعت ورودی جریان بر شعله پایای نامتقارن در یک کانال

بطوریکه در نسبت همارزی  0/5مکان شعله به سمت پاییندست

با عرض  1میلیمتر و سوخت-هوا با نسبت همارزی  0/5در شکل 15

جریان منتقل میشود و این انتقال به پاییندست جریان فرصت

با استفاده از کانتورهای دما و کسر جرمی رادیکال  OHنشان داده

بیشتری را به سیال برای پیشگر م شدن میدهد .تحت تاثیر پیشگرم

شده است.

شدن سیال مشاهده میشود که مقدار بیشینه نمودارها تقریبا به هم
نزدیک میشوند.

با افزایش سرعت جریان ورودی از مقدار  100تا  300سانتیمتر
بر ثانیه مشاهده میشود که جبهه شعله کشیدهتر میشود .بطوریکه
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شکل  :13تغییرات دمای جریان در امتداد خط تقارن کانال برای نسبت های همارزی  0/75 ،0/5و  1در سرعت جریان ورودی  300سانتیمتر و کانال با
عرض  0/4میلیمتر
Fig. 13. variations of Flow temperature along the channel symmetry line for equivalence ratios of 0.5, 0.75, and 1 at the inlet flow
velocity of 300 cm/s and channel width of 0.4 mm

شکل  :14کانتور کسر جرمی رادیکال  OHبرای کانال با عرض  1میلیمتر و سرعت جریان ورودی  300سانتیمتر بر ثانیه و نسبت همارزی 0/5
Fig. 14. Mass fraction contour of OH radical for a channel width of 1 mm and an inlet flow velocity of 300 cm/s and an equivalence
ratio of 0.5

نقطهای از شعله که به دیوار پایین نزدیکتر میباشد ،به سمت

است .با افزایش سرعت جریان ورودی جبهه شعله کشیدهتر میشود

پاییندست جریان منتقل میشود .با کشیده شدن جبهه شعله به

بنابراین مکان جبهه شعله (ناحیه بین مقدار کمینه و بیشینه دما) بر

پاییندست جریان ،سطح جبهه شعله افزایش مییابد که منجر به

روی خط تقارن به پاییندست جریان منتقل میشود.

افزایش نرخ آزاد شدن حرارت و در نتیجه افزایش دما میشود .با
افزایش دمای جریان ،واکنشهای مربوط به رادیکالهای سبک

3-33-33-3تاثیر عرض کانال بر شعله پایای نامتقارن

فعالتر میشوند و میزان گونههای سبک نظیر  OHدر کانال افزایش

تاثیر عرض کانال بر شعله پایای نامتقارن با استفاده از کانتورهای

مییابد .بنابراین با افزایش سرعت جریان ورودی ،مقدار بیشینه دما و

دما و کسر جرمی رادیکال  OHبرای مخلوط هیدروژن-هوا با نسبت

کسر جرمی رادیکال  OHافزایش مییابد.

همارزی  0/5و سرعت جریان ورودی  200سانتیمتر بر ثانیه در شکل

برای بررسی کاملتر رفتار شعله نامتقارن نمودارهای دما بر

 17نشان داده شده است .با توجه به شکل  17مشاهده میشود که

روی خط تقارن برای سرعتهای ورودی مختلف در نسبت همارزی

برای سرعتهای جریان ورودی پایین ،رژیم نامتقارن شعله مشاهده

 0/5برای کانالی با عرض  1میلیمتر در شکل  16نشان داده شده

نمیشود .در عرضهای  0/4میلیمتر و  0/6میلیمتر برای نسبت
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دما

کسر جرمی رادیکال OH
سرعت جریان

ورودی = cm/s
100

سرعت جریان

ورودی = cm/s
200

سرعت جریان

ورودی = cm/s
300

شکل  :15کانتور دما (ستون سمت چپ) و کسر جرمی رادیکال ( OHستون سمت راست) برای سرعت های جریان ورودی مختلف( -کانال با عرض  1میلیمتر و نسبت
همارزی برابر با )0/5
Fig. 15. Temperature Contours (left column) and of OH radical mass fraction (right column) for different inlet velocities (channel width of 1
)mm and equivalence ratio of 0.5

شکل  :16تغییرات دما در امتداد خط تقارن برای سرعتهای جریان ورودی مختلف (کانال با عرض  1میلیمتر و نسبت همارزی سوخت و هوا برابر با )0/5
Fig. 16. Temperature variations along the symmetry line for different inlet velocities (channel width of 1 mm and equivalence ratio of 0.5 for
)fuel-air mixture

همارزی  0/5شعلههای پایای متقارن مشاهده میشود .درعرض کانال

برای بیان مشخصههای شعله پایای متقارن و نامتقارن از دو

برابر با  0/4میلیمتر جبهه شعله ،تخت میباشد و در عرض کانال 0/6

متغیر hmaxو  xmaxبراساس پیشنهاد مرجع [ ]10استفاده میشود.

میلیمتر ،شعله مقعر به سمت مخلوطهای سرد ورودی است (شعله

همانطور که در شکل  18نشان داده شده است ،سطح همتراز نصف

های اللهای شکل) .با افزایش عرض کانال تا  0/8میلیمتر شعلههای

مقدار سوخت ورودی به عنوان سطح جبهه شعله تعریف میشود.

پایا متقارن به شعلههای پایای نامتقارن تبدیل میشوند .با افزایش

فاصله دورترین نقطه جبهه شعله از ورودی ،نوک شعله نامیده

عرض کانال جبهه شعله گستردهتر میشود که در نتیجه ناحیه دما

میشود .فاصله نوک شعله تا صفحه پایینی مقدار  hmaxنامیده میشود.

باال در پشت جبهه شعله نیز گستردهتر میشود.

همچنین فاصله نوک شعله از ورودی کانال (ورودی بخش آزمایش)
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دما

کسر جرمی رادیکال OH
عرض کانال =
 0/4میلیمتر

عرض کانال =
 0/6میلیمتر

عرض کانال =
 0/8میلیمتر

عرض کانال = 1
میلیمتر

شکل  :17کانتور دما (ستون سمت چپ) و کسر جرمی رادیکال ( OHستون سمت راست) برای کانالهای با عرض مختلف( -سرعت جریان ورودی 200
سانتیمتر بر ثانیه و نسبت همارزی )0/5
Fig. 17. Temperature Contours (left column) and OH radical mass fraction (right column) for different channels width (inlet flow
)velocity of 200 cm/s and equivalence ratio of 0.5

شکل  :18تعریف دو متغیر  hmaxو  xmaxبرای شعلههای پایای متقارن و شعلههای پایای نامتقارن
Fig. 18. Definition of the two variables of hmax and xmax for steady symmetric and asymmetric flames

 xmaxنامیده میشود .برای نسبت همارزی  0/5مقدار کسر جرمی

مقدار  xmax/Hبرای رژیمهای متقارن و نامتقارن در نظر گرفته شده

ورودی برای هیدروژن مقدار  0/001415میباشد ،نصف این مقدار

است .با استفاده از عدد بیبعد  xmax/Hمیتوان مکان جبهه شعله

( )0/007075به عنوان سطح جبهه شعله در نظر گرفته میشود.

را در کانالهای مختلف بررسی نمود .با توجه به نتایج بدست آمده

بنابراین در شعلههای متقارن دورترین نقطه سطح همتراز نصف کسر

برای نسبت همارزی  0/5مشاهده میشود که با افزایش عرض کانال،

hmax

مکان شعله به پاییندست جریان منتقل میشود .بطوریکه با توجه به

مقدار  0/5را خواهد داشت و برای شعلههای نامتقارن این مقدار به

نمودار مکان – سرعت (شکل  )19در کانالهای با عرض  0/4میلیمتر

مقادیر صفر (دیوار پایین) و یک (دیوار باال) نزدیک می شوند.

و  0/6میلیمتر ،شعله در مدت زمان کمتری نسبت به کانالهای 0/8

جرمی هیدروژن بر روی صفحه میانی قرار میگیرند .بنابراین

مقدار  xmaxکه نسبت به عرض کانال ( )Hبیبعد شده است.

میلیمتر و  1میلیمتر به پاییندست جریان منتقل میشود .بنابراین

برای کانالهای با عرض مختلف و در نسبت همارزیهای مختلف

در یک سرعت مشخص مکان جبهه شعله در کانال با عرض 0/6

با تغییر سرعت جریان ورودی در شکل  18نشان داده شده است.

میلیمتر ،بیشترین انتقال را به پایین دست جریان دارد .علت این
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رفتار میتواند ناشی از تقابل دو مقیاس زمانی باشد .مقیاس زمانی

جریان منتقل میشود.

انتقال حرارت از ناحیه واکنش به دیوارهها که منجر به اتالف حرارت

همانطور که در شکل  20مشاهده میشود ،با افزایش نسبت

از دیوارههای کانال میشود و دیگری مقیاس زمانی انتقال حرارت از

همارزی تا مقدار  1رفتار مکان جبهه شعله نسبت به سرعت جریان

دیواره گرم به مخلوط ورودی که منجر به پیشگرم شدن مخلوط و

ورودی تغییر میکند ،بطوریکه در یک سرعت مشخص ،با افزایش

افزایش نرخ آزاد شدن حرارت میشود .با افزایش عرض کانال تا 0/6

عرض کانال مکان جبهه شعله به باال دست جریان منتقل میشود .در

میلیمتر ،مقیاس زمانی انتقال حرارت از ناحیه واکنش به دیوارهها ،و

این حالت به علت افزایش نسبت همارزی ،نرخ حرارت آزاد شده از

از دیوارههای گرم به مخلوط ورودی افزایش مییابد .در نتیجه ،شعله

واکنشهای شیمیایی افزایش مییابد و اتالف حرارت از محفظه نقش

در پاییندست جریان منتقل میشود .در حالیکه با افزایش عرض

تاثیرگذارتر در مکان شعله خواهد داشت .بنابراین در عرضهای کمتر،

کانال از  0/6میلیمتر تا  1میلیمتر ،به علت افزایش نسبت حجم

حرارت بیشتری از کانال اتالف و مکان شعله به پاییندست جریان

به سطح محفظه ،اتالف حرارت از محفظه کاهش مییابد .در نتیجه

منتقل میشود.

گرمای بیشتری در محفظه باقی میماند و مکان شعله به باال دست

شکل  :19تغییرات متغیر بیبعد  xmax/Hبا سرعت جریان ورودی برای کانالهای با عرض مختلف در نسبت همارزی 0/5
Fig. 19. Variation of dimensionless variable xmax/H with the inlet flow velocity for channels with different widths in the equivalence
ratio of 0.5

شکل  :20تغییرات متغیر بیبعد  xmax/Hبا سرعت جریان ورودی برای کانالهای با عرض مختلف در نسبت همارزی 1
Fig. 20. Variation of the dimensionless variable xmax/H with the inlet flow velocity for channels with different widths in the equivalence ratio of 1
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3-33-33-3تاثیر نسبت همارزی بر شعله پایای نامتقارن

زمانی اتالف حرارت کاهش مییابد .بنابراین در یک سرعت جریان

تاثیر نسبت همارزی بر جبهه شعله با استفاده از دو متغیر  xmaxو

ورودی مشخص با افزایش نسبت همارزی ،مکان شعله به ورودی

 Tmaxدر شکلهای  21و  22نشان داده شده است .خطوط خاکستری

کانال نزدیکتر خواهد بود .نرخ افزایش دمای بیشینه شعله با سرعت

نشاندهنده شعله پایای متقارن و خطوط سیاه نشاندهنده شعله پایای

جریان ورودی برای شعلههای پایای متقارن بیشتر از شعلههای پایای

نامتقارن میباشد .با توجه به شکلها مشاهده میشود که شیب نمودار

نامتقارن میباشد .بطوریکه تغییرات دما با افزایش سرعت جریان

برای شعلههای متقارن بیشتر از شعلههای نامتقارن میباشد .بدین

ورودی برای شعلههای پایای نامتقارن تقریبا ثابت میباشد.

مفهوم که با افزایش سرعت جریان ورودی شعلههای پایای متقارن

تغییرات متغیر  hmaxنسبت به سرعت جریان ورودی برای

سریعتر به پاییندست جریان منتقل میشوند .همچنین با افزایش

نسبتهای همارزی مختلف در شکل  23نشان داده شده است .در

نسبت همارزی تا مقدار یک ،میزان نرخ آزاد شدن حرارت افزایش

یک نسبت همارزی معین ،مکان نوک جبهه شعله ( )hmaxبه سمت

مییابد و درنتیجه مقیاس زمانی تولید حرارت در مقایسه با مقیاس

دیوار باال (عدد یک) و یا دیوار پایین (عدد صفر) نزدیک میشود.

ل با عرض  1میلیمتر
شکل  :21تغییرات  xmaxبه سرعت جریان ورودی برای نسبت های همارزی مختلف درکانا 
Fig. 21. Variation of xmax with inlet flow velocity for different equivalence ratios in a channel with a width of 1 mm

ل با عرض  1میلیمتر
شکل  :22تغییرات  Tmaxبه سرعت جریان ورودی برای نسبتهای همارزی مختلف درکانا 
Fig. 22. Variation of Tmax with inlet flow velocity for different equivalence ratios in a channel width of 1 mm
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شکل  :23تغییرات  hmaxبه سرعت جریان ورودی برای نسبتهای همارزی مختلف
درکانال با عرض  1میلیمتر

شکل  :24نمودار رژیمهای شعله–تاثیر سرعت و نسبت همارزی برای کانال با عرض
 1میلیمتر

Fig. 23. Variation of hmax with inlet flow velocity for different equivalence ratios in a channel width of 1 mm

Fig. 24. Flame dynamics diagram-effect of the velocity and the equivalence ratio for a channel width of 1 mm

اما مشاهده میشود که در یک سرعت ورودی یکسان ،با افزایش
نسبت همارزی ،مقدار متغیر  hmaxدیرتر به حالتهای حدی صفر و
یک نزدیک میشود .به عنوان مثال ،در سرعت جریان ورودی 250
سانتیمتر بر ثانیه ،مکان نوک جبهه شعله با افزایش نسبت همارزی
از دیوار دور میشود و به خط تقارن نزدیک میشود .علت این پدیده
همانطور که قبال نیز نشان داده شد ناشی از افزایش نرخ آزاد شدن
حرارت به علت افزایش نسبت همارزی میباشد که منجر به افزایش
دما و در نتیجه افزایش سرعت سوزش شعله میشود .با افزایش سرعت

شکل  :25نمودار رژیمهای شعله–تاثیر سرعت و نسبت همارزی برای کانال با عرض
 0/8میلیمتر

سوزش در هندسه میکروکانال ،سطح جبهه شعله کاهش مییابد و
شعله به سمت باال دست جریان حرکت میکند .در نتیجه مکان نوک
جبهه شعله به سمت خط تقارن نزدیک میشود .اما با افزایش سرعت

Fig. 25. Flame dynamics diagram-effect of velocity and equivalence ratio
for a channel width of 0.8 mm

جریان ورودی و غلبه بر سرعت سوزش مشاهده میشود که مکان
نوک جبهه شعله تقریبا مکان یکسانی را برای سرعتهای مختلف

سطح به حجم محفظه و در نتیجه اتالف حرارت بیشتر از محفظه

دارد.

باشد .با افزایش عرض کانال تا  0/6میلیمتر مشاهده میشود که

3-33-3نقشههای رژیم شعله برای احتراق در مقیاس میکرو

رژیم پایای نامتقارن نیز ظاهر میشود .اما همچنان رژیم غالب ،رژیم

در شکلهای  24تا  27نمودارهای رژیم شعله برای تغییرات

پایای متقارن میباشد .در این عرض کانال ،با افزایش نسبت همارزی،

سرعت جریان ورودی ،نسبت همارزی و عرض کانال نشان داده شده

ناحیه مربوط به رژیم خاموشی–اشتعال مکرر افزایش مییابد که

است .با توجه به نتایج ارائه شده مشاهده میشود که با افزایش عرض

منجر به عقب راندن ناحیه مربوط به رژیم پایای نامتقارن میشود .در

کانال ،دامنه رژیمهای شعله گستردهتر میشود .در کانال با عرض 0/4

کانال با عرض  0/8میلیمتر ،ناحیه مربوط به رژیم خاموشی-اشتعال

میلیمتر تنها رژیمهای خاموشی–اشتعال مکرر و رژیم پایای متقارن

مکرر و رژیم پایای نامتقارن افزایش مییابد .بطوریکه ناحیه مربوط

مشاهده میشود .بطوریکه رژیم غالب در این محفظه رژیم پایای

به رژیم پایای متقارن کاهش مییابد .کاهش ناحیه مربوط به رژیم

متقارن میباشد .علت این پدیده میتواند ناشی از بیشتر بودن نسبت

پایای متقارن در کانال با عرض  1میلیمتر همچنان ادامه مییابد ،تا
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رژیمهای شعله میپردازد .به منظور شبیهسازی پدیده احتراق در
این مقیاس معادالت نویر-استوکس به همراه معادالت بقای انرژی
و بقای گونه با فرمولبندی عدد ماخ پایین در نظر گرفته شد .با
توجه به اینکه مکانیزم نفوذ مولکولی ،مکانیزم غالب در این مقیاس
میباشد ،ضرایب نفوذ مولکولی به صورت دقیق و با استفاده از روابط
فیک و چپمن-انسکگ محاسبه گردید .همچنین در این شبیهسازی از
سینتیک شیمیایی تفصیلی به منظور شبیهسازی احتراق هیدروژن-
هوا استفاده گردید.
با توجه به شرایط مختلف ،سه رژیم مشخص برای شعله مشاهده

شکل  :26نمودار رژیمهای شعله–تاثیر سرعت و نسبت همارزی برای کانال با عرض
 0/6میلیمتر

میشود :رژیم خاموشی-اشتعال مکرر ،رژیم پایای متقارن و رژیم

Fig. 26. Flame dynamics diagram-effect of velocity and equivalence ratio
for a channel width of 0.6 mm

پایای نامتقارن .فیزیک حاکم بر رژیمهای مختلف ،تاثیر سرعت جریان
ورودی ،نسبت همارزی و عرض کانال بر روی رژیمهای شعله بررسی
گردید .رژیم خاموشی-اشتعال مکرر در سرعتهای پایین و در نزدیکی
حد شعلهوری پایین مشاهده میشود .در این رژیم ،با توجه به باال بودن
مقیاس زمانی اقامت سیال در کانال ،میزان اتالف حرارت از محفظه
باال میباشد که منجر به خاموشی شعله میشود و از سوی دیگر ،به
علت باال بودن دمای دیوار ،جریان ورودی مجددا محترق میشود و
این فرایند به صورت دورهای تکرار میشود .با افزایش سرعت جریان
ورودی و ایجاد تعادل بین مقیاس زمانی واکنش و مقیاس زمانی
اقامت سیال در کانال ،شعلهای پایا و متقارن درون کانال مشاهده
میشود .در این حالت مقدار بیشینه دما و کسر جرمی گونهها بر روی

شکل  :27نمودار رژیمهای شعله–تاثیر سرعت و نسبت همارزی برای کانال با عرض
 0/4میلیمتر

خط تقارن کانال قرار دارد .براساس تحدب شعله نسبت به مخلوط

Fig. 27. Flame dynamics diagram-effect of velocity and equivalence ratio
for a channel width of 0.4 mm

ورودی (واکنشگرها) شعلههای قارچیشکل و اللهای شکل مشاهده
میشود .در ادامه با افزایش سرعت جریان ورودی در یک کانال معین،
شعله در ناحیه خط تقارن کانال ،به سمت پاییندست جریان حرکت

جاییکه ناحیه کوچکی در نسبتهای همارزی پایین مربوط به رژیم

میکند و در نزدیکی دیوار کشیده میشود .در این حالت سطح جبهه

پایای متقارن میباشد .بنابراین در حالت کلی میتوان بیان نمود که

شعله مستعد ناپایداری میباشد و تحت تاثیر اغتشاشات موجود در

با افزایش نسبت همارزی و افزایش عرض کانال رژیم پایای نامتقارن

کانال ،جبهه شعله ناپایدار میشود .نقشههای رژیم شعله در ابعاد

جایگزین رژیم پایای متقارن میشود.

کوچک ،برای مخلوط هیدوژن-هوا براساس سه پارامتر سرعت جریان
ورودی ،نسبت همارزی و عرض کانال در یک میکروکانال ارائه گردید.
با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده میشود که با افزایش نسبت

4-4نتیجهگیری
مقاله حاضر به بررسی نتایج حاصل از شبیهسازی احتراق پیش
مخلوط هیدروژن-هوا در میکروکانال گرمشونده به منظور مشاهده

2462

همارزی ،قطر کانال و سرعت جریان ورودی ،رژیم پایای متقارن از بین
رفته و رژیم پایای نامتقارن جایگزین آن میشود.
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