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  چکیده

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

به . شده، پرداخته شده است هوا پر-اي با یک مانع که توسط مخلوط استوکیومتري هیدروژن در لولهآشفته به تراك 

تر اثرات  سازي دقیق منظور مدل و به ) ATF( سازي احتراق زیرشبکه از رویکرد شعله ضخیم شده مصنوعی منظور شبیه

که در نظر گرفتن  از آنجایی. اي استفاده شده است مرحله 21هاي شیمیایی بر پدیدة حاضر از یک سینتیک  واکنش

 پذیر سازي درجاي تطبیق دهد، از روش جدول شدت افزایش می محاسباتی را به سینتیک شیمیایی تفصیلی هزینه

)ISAT( دهند که رویکرد پیشنهادي  بررسی نتایج حاضر نشان می.بهره برده شده استLES/ATF/ISAT  از توانایی باالیی

. آشفته به تراك برخوردار استهاي فیزیکی روي داده در حین فرآیند انتشار شعله و گذار از جت شعلۀ  در بازتولید پدیده

شود، تأثیر بسزایی در رفتار شعله و آغازش تراك  اي که جت شعله در آن تخلیه می مشاهده شد، حضور دیوار در محفظه

که آغازش تراك دقیقاً در مجاورت دیواره و درست در پشت ساقۀ ماخ شکل گرفته در اثر انعکاس شوك  طوري دارد؛ به

دنبال چندین انفجار محلی روي داده در پشت لبۀ حمله به وقوع  البته این آغازش به. دهد یپیشرو از دیوار روي م

  . پیوندد می

  

  .LES/ATFرویکرد  - گیري شعله شتاب -آغازش تراك  - جت شعله آشفته: هاي کلیدي واژه

  

  مقدمه -1

 بهتوان  ها را می این روش. پذیر است امکانهاي مختلفی  آغازش موج انفجاري تراك در یک مخلوط گازي در عمل به روش

شیمیایی و آغازش در اثر جت -، آغازش مستقیم حاصل از موج بلست، آغازش فوتو)DDT( 4گذار از شعله به تراك :چهار دسته

تورهاي تراك در نسل جدیدي از موتورهاي هوایی با نام موموج که تولید  از آنجایی. ]1[ بندي کرد داغ محصوالت احتراق تقسیم

، روش تولید تراك آید به حساب میاین موتورها  و ساخت طراحیهاي اساسی در  جزئی از چالش )PDE( 5اي انفجار ضربه

بهینه باشد مورد بررسی زیادي قرار گرفته که هم از لحاظ انرژي اولیه مورد نیاز و هم از لحاظ طول طی شده تا تراك  مناسب

  . ]2[ باشد تراك توسط جت داغ محصوالت احتراق می موج این حیطه آغازش هاي مورد توجه در یکی از روش. است

و  )Knystautas( امکان آغازش تراك به وسیله یک جت آشفته از محصوالت احتراق براي اولین بار توسط نیستاتاس

اجزاي اصلی آزمایش شامل یک . اکسیژن نشان داده شد-هایی بر روي مخلوط بسیار حساس استیلن در آزمایش ]3[ همکاران

با سطح مقطع مستطیلی یا  اي روزنهخروج محصوالت احتراق از طریق . تخلیه بود روزنهمحفظه احتراق کروي مجهز به یک 

                                                        
  تربیت مدرسدانشگاه دکتري مهندسی مکانیک،  -

  استاد مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس -2

  کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس -3
4 . Deflagration to detonation transition 
5 . Pulse detonation engine 
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فرآیند آغازش بالفاصله در . شد )ل احتراق مشابه پر شده بودکه با مخلوط قاب(دایروي باعث آغازش موج تراك در محیط اطراف 

 پدیدهبه این . روي داد ،در ناحیه اختالط آشفته بین محصوالت داغ احتراق و مخلوط نسوخته تازه ،نزدیکی جریان خروجی

این آغازش فرآیند  که سازوکاربودند  ها معتقد آن. شود محصوالت احتراق گفته می ۀآغازش مستقیم تراك به وسیله جت آشفت

DDT سه معیار ضروري براي رخداد  ها روزنهبا بررسی تأثیر اندازه و شکل این محققین . باشد از طریق اختالط آشفته میDDT 

شکل گرفته در پائین آشفته  ۀپر انرژي بزرگ مقیاس از گازهاي نسوخته در دنبال ۀهاي آشفت وجود گردابه -1: پیشنهاد کردند

که به درون  یتشدید اختالط محصوالت داغ منظور به کوچک مقیاس  ۀگیري ساختارهاي آشفت شکل -2، دست روزنه

آشفته ایجاد شده تا  ۀوجود گرادیان مکانی زمان تأخیر که باید در درون گرداب -3، و اند کشیده شدههاي بزرگ مقیاس  گردابه

SWACERیا همان سازوکار ( موج شوكدر گردابۀ بزرگ از طریق سازوکار تقویت پیوسته  DDT در نهایت
که توسط لی  1

)Lee (هاي بزرگ مورد  مقیاس گردابه .روي دهد) ارائه شدبراي بیان دقیق چگونگی تبدیل یک نقطه داغ به تراك  و همکاران

مختلف از هاي دیگري توسط محققان  آزمایش در ادامه، .]3[ مخلوط باشنددر نیاز حداقل باید در مرتبه اندازه سلولی تراك 

بر روي آغازش  ]Shuff (]6(و شاف  )Ungüt(و اونقوت  ]5[و همکاران  )Moen (موئن ، ]4[و همکاران  )Mackay(کی  مک جمله

انجام  )مخلوط سوخت و هوا(کمتر یی با حساسیت ها و بر روي مخلوط  بزرگهاي  آشفته در مقیاس توسط جت محصوالتتراك 

هوا نیز به شرط -هاي سوخت در مخلوط تواند آغازش تراك توسط جت گاز می ةپدید این مطالعات نشان دادند که. گرفت

گیري شعله از یک لوله شوك بلند که یک سر آن بسته و  ها براي شتاب این آزمایش در .]5[ طوالنی بودن جت مشاهده شود

صورت یک  گیرنده به شتاب شعلۀ. ودش است، استفاده می صب شدهسر دیگر آن باز است و در بعضی موارد در طول آن موانعی ن

شده و امکان گذار به تراك در این محفظۀ تراك مورد بررسی ) پالستیکیبزرگ یک کیسه  مثالً(جت وارد یک محفظه بزرگ 

نشان دادند که حداقل سرعت جت شعلۀ مورد نیاز براي گذار در یک مخلوط سوخت و هواي حساس  این نتایج. گیرد قرار می

  .]4[ یابد باشد که این سرعت با کاهش حساسیت مخلوط افزایش می می m/s 600در حدود 

گیري  جاي شتاب به ]8[و همکاران ) Inada(و اینادا  ]7[ و همکاران) Carnasciali(شیالی اارانک بر خالف مطالعات یاد شده،

گیرنده،  دند که در روش شعله شتابها معتق آن. شعله از پاره شدن ناگهانی یک غشا براي تولید جت آشفته استفاده کردند

باز تراك  ۀگیري شعله در لوله قبل از ورود آن به محفظ وابسته به تاریخچه شتاب ،ساختار دینامیک گازي جریان در جت شعله

آغازش مستقیم تراك توسط یک رو در این مطالعات  از این. گذارد باشد که این موضوع بر سازوکار آغازش تراك تأثیر می می

شود،  جت از محصوالت داغ احتراق که در یک انفجار حجم ثابت ایجاد شده و از طریق یک روزنه به محفظۀ دیگري تخلیه می

 در مطالعات. گیرد دست روزنه شکل نمی بنابراین تا قبل از پاره شدن دیافراگم هیچ میدان جریانی در پائین. گرفتانجام 

براي آغازش تراك انجام گرفت نشان داده شد که  قابل احتراق متفاوتهاي  مخلوطکه بر روي  ]7[و همکاران  شیالیاارانک

مقایسه با قطر بحرانی لوله این معیار قابل . ارائه کرد ، به اندازه سلولی تراك ،d توان معیاري بر اساس نسبت قطر روزنه می

بسته به هندسۀ روزنه و حساسیت مخلوط شرایط بحرانی براي بر این اساس،  .باشد می d/13 براي انتشار تراك پایا یعنی

   .باشد می d/=11-15 آغازش تراك از طریق جت برابر

هاي بزرگ مقیاسی در زمینۀ آغازش تراك توسط جت داغی از  نیز آزمایش ]9[ و همکاران )Dorofeev( دوروفیو

 غشايدر این پژوهش نیز جت داغ محصوالت با پاره شدن یک . محصوالت احتراق در مخلوط هیدروژن هوا انجام دادند

ابت مورد بررسی تأثیر غلظت هیدروژن، قطر روزنه جت و ترکیب مخلوط در محفظه انفجاري حجم ث. گیرد جداکننده شکل می

 باید در حدود سلولی تراك اندازهنسبت اندازه جت آشفته به کمینه آغازش تراك  منظور بهبر اساس این مطالعات . قرار گرفت

اکسیژن رقیق شده با نیتروژن یا -نیز با مطالعاتی که بر روي آغازش در مخلوط هیدورژن ]Krok (]10(کروك . باشد 13-12

نظر ارائه  اي از محققان به با توجه به مطالب باال و بر اساس عقیدة عده. داد پیشنهادرا  d/<7>2یار معبخار آب آنجام داد، 

در این معیار اثري از هندسه  زیرا که .]10و  8[ پذیر نیست معیار عمومی فراگیري براي آغازش تراك از طریق جت امکان

                                                        
1 . Shock wave amplification by coherent energy release 
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دهنده  گیري شعله در لوله شتاب ي شتاب ي ایجاد جت داغ محصوالت و همچنین نحوه محفظه و روزنه، حساسیت مخلوط، نحوه

  . لحاظ نشده است

بر . نیز به بررسی رفتار جریان واکنشی به هنگام خروج از لوله شوك پرداختند ]Jones (]11(و جونز ) Thomas(توماس 

هاي محلی پر قدرت با مقیاسی  گذار به تراك در اثر گردابه، توماس و جونز معتقدند که ]3[ خالف نظر نیستاتاس و همکاران

. بزرگ مقیاس خارجی هاي علت اثرات چرخشی حاصل از گردابه دهد نه به قابل مقایسه با ضخامت جبهه واکنش روي می

هایی از مخلوط نسوخته  خوداشتعالی در بسته افزایش نرخ آزادسازي انرژي در جبهه واکنش آشفته منجر به فراهم آمدن شرایط

 مند نظاممطالعه نیز به  ]12[و همکاران ) Medvedev(مدودف . دهد که گذار از یک نقطه داغ به تراك روي می شود، جایی می

یعنی روش  هاي مختلف ایجاد جت همچنین مقایسۀ مستقیمی بین روش. دینامیک آغازش تراك از طریق جت پرداختند

  .ها صورت گرفت دار در کار آن اره شونده و روش صفحه سوراخغشاي پ

با  ]15[و همکاران ) Gaathaug(و همچنین گاثاوگ  ]14و  13[و همکاران ) Vaagsaether(هاي اخیر واگساتر  در سال

همراه یک مانع ی به یها فظهحهاي بزرگ به مطالعۀ عددي فرآیند گذار از جت شعله به تراك در م استفاده از روش گردابه

منظور   به LESهدف توسعه کد کامپیوتري بر پایه  ]14و  13[در مطالعات انجام گرفته توسط واگساتر و همکاران . اند پرداخته

سازي این پدیده  اي که براي شبیه مدل واکنشی زیرشبکه DDTعلت پیچیدگی زیاد پدیده  به .بوده است DDTسازي  شبیه

فاز  ةمنظور مشاهد آشفتگی را داشته باشد و همچنین به-هاي شعله سازي دقیق اندرکنش قابلیت مدلشود باید  انتخاب می

صورت مدلی ترکیبی  به این منظور در این مراجع نرخ واکنش کلی به. وابستگی نرخ واکنش به دما را نیز لحاظ کند DDTنهایی 

هاي شعله  در رژیم. ته به سازوکار شیمیایی تعریف شده استاز یک نرخ واکنش وابسته به نرخ اختالط و یک نرخ واکنش وابس

و همچنین بعد از آغازش  DDTآرام و آشفته نرخ واکنش اول غالب بوده اما با افزایش دماي واکنشگرها در مراحل پایانی فرآیند 

  .باشد تراك نرخ واکنش سینتیکی حاکم می

اي  به تراك در لولهآشفته  ۀاز جت شعله و همچنین گذار گیري شعل انتشار و شتاب هدف از کار حاضر مطالعۀ عددي

سازي حاضر با استفاده از  شبیه .کند این مطالعه امکان فهم فیزیکی بیشتري از این فرآیند را میسر می. باشد میشامل یک مانع 

ارزیابی توانایی این  شود، انجام گرفته و هدف دیگر این مطالعه که در ادامه معرفی می LES/ATF/ISAT رویکرد پیشنهادي

رو از نتایج تجربی و عددي  از این. باشد آشفته به تراك می اي همانند گذار از جت شعلۀ پیچیدهسازي پدیدة  رویکرد در شبیه

   .شود استفاده میهاي انجام شده  سازي آزمایی شبیه براي راستی ]14و  13[واگساتر و همکاران منتشر شده توسط 

  

  سازي عددي مدل -2

از . باشند پذیر ناپایا می استوکس واکنشی تراکم-معادالت حاکم بر جریان آشفته واکنشی حاضر، همان معادالت ناویر

سازي مستقیم عددي این پدیده با توجه به توان  شود، شبیه مشاهده می DDTهاي طولی متفاوتی در پدیده  آنجایی که مقیاس

دهند مانند جدایش جریان،  هاي گذرایی که در این پدیده روي می توجه به پدیده با .باشد اي در دسترس امکان پذیر نمی رایانه

در روش . باشد تر می هاي بزرگ مناسب شعله و غیره استفاده از رویکرد شبیه سازي گردابه-رهایش گردابه، اندرکنش شوك

LES که (که ساختارهاي کوچک مقیاس  ساختارهاي آشفته بزرگ مقیاس پر انرژي بر روي شبکه محاسباتی حل شده در حالی

الزم به ذکر است که در . شوند محاسبه می) SGS(هاي زیرشبکه  به کمک مدل) تري هستند هاي بسیار عمومی داراي خصوصیت

اي با یک مانع استفاده شده است  در لوله DDTگیري شعله و  سازي شتاب با موفقیت براي شبیه LESسالیان اخیر از روش 

  .وز ارزیابی جامعی از دقت این رویکرد حاصل نشده استاما هن ]13- 15[
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  LES-ATFرویکرد  -1-2

δکه ضخامت شعله آرام  آمیخته، از آنجایی هاي پیش شعله LESسازي  در شبیه
�

�
 تر از اندازه پهناي فیلتر،  ، بسیار کوچک

ها و آزادسازي انرژي در  که سهم بسیار مهمی از واکنش از آنجایی .شود باشد جبهه شعله بر روي شبکه محاسباتی حل نمی می

یکی از . ]16[ باشد هاي واکنشی با چالش بزرگی روبرو می براي جریان LESدهد، استفاده از  می رويسطح مقیاس زیرشبکه 

و ) Butler(که توسط باتلر  است )ATF( رویکردهاي توسعه داده شده براي غلبه بر این مشکل مدل شعله ضخیم شده مصنوعی

باشد  آمیخته می ایده اصلی در این رویکرد افزایش مصنوعی ضخامت شعله پیش. ]17[ارائه شده است ) O’Rourke(اوررکه 

برابري ضریب نفوذ مولکولی  Fدر این روش با افزایش . طوري که جبهه شعله حتی بر روي شبکه درشت نیز قابل حل باشد به

)D ( 1و کاهش/F ی مدل آرنیوسی، ضخامت شعله ینما برابري ضریب پیشF  برابر شده)δ
�

�
= Fδ

�

�
اما سرعت سوزش آرام  ،)

��شعله 
گره  10شده توسط  شود که شعله ضخیم اي انتخاب می گونه بهطور معمول  به Fمقدار . ]17[ ماند ثابت باقی می ،�

δ(محاسباتی حل شود 
�

�
≅ هایی شامل  اگرچه ارائه دهندگان این مدل معتقدند که این رویکرد توانایی حل جریان .]18[ )�∆10

  .را دارد، اما این موضوع از لحاظ عددي به اثبات نرسیده است DDTشعله ناپایا، تراك و 

سازي  رو این مدل توانایی شبیه از این. شود استفاده می ها در این رویکرد از مدل آرنیوسی براي محاسبه نرخ واکنش

دیوار و غیره را بدون نیاز به - هاي گوناگونی نظیر افروزش و خاموشی شعله، پایدار شدن شعله، اندرکنش شعله پدیده

البته با افزایش . ]18[ اي را نیز دارد هاي چند مرحله این رویکرد قابلیت اعمال بر روي سینتیک. باشد هاي اضافی دارا می زیرمدل

F هاي موجود در جریان آشفته شبیه به شعله واقعی نخواهد بود شده به طیف گردابه ضخیم ۀبرابري ضخامت شعله، پاسخ شعل .

هاي موجود در مقایسه با ضخامت شعله، بسیار کوچک بوده و بنابراین این  اي از گردابه در این حالت مقیاس طولی قسمت عمده

براي غلبه بر این مشکل سرعت سوزش شعله در این رویکرد . کنند ثري را در سطح شعله ایجاد نمیؤخوردگی م نها چی گردابه

توان به دید یک مدل زیرشبکه براي به حساب آوردن  در حقیقت به تابع عملکرد می. شود ، تصحیح میEتوسط ضریب عملکرد 

استفاده  ]18[و همکاران  )Colin(ن کرد ارائه شده توسط کولیبع عملدر کار حاضر از تا. ]19[ آشفتگی نگاه کرد- اندرکنش شعله

   .شده است

  :شود صورت زیر نوشته می در این مدل به ها ۀ انتقال گونهدر نهایت معادل

)1(  
�(���)

��
+
���������

���
=

�

���
�����

���
���

� +
�̇�

�
	, 

نیز ) ~(  باالنویس. باشند ام می  kهاي سرعت، چگالی، کسر جرمی و نرخ واکنش گونه  بیانگر مولفه �̇�و  u، ، Ykکه  طوري به

ذکر است که  الزم به .]18[ شود البته تغییرات مشابهی نیز در معادله بقاي انرژي اعمال می. باشد مینشانگر فیلترگیري جرمی 

هاي  سازي گسترش فراوانی یافته و شبیه LESهمراه مدل  شده مصنوعی به ضخیم ۀهاي اخیر استفاده از رویکرد شعل در سال

هاي مختلف با دقت مناسب توسط این مدل انجام  آمیخته و براي پیکربندي اي پیش آمیخته و پاره مختلفی در احتراق پیش

   .گرفته است

، بیان و پهناي فیلتر  kSGSیرشبکه حاضر لزجت آشفته زیرشبکه بر حسب انرژي جنبشی آشفته ز LESسازي  در شبیه

  . ]20[آید  دست می به) Horiuti(و هوریوتی ) Yoshizawa(نیز از معادله انتقال ارائه داده شده توسط یوشیزاوا  kSGS. شود می

  

  سازي سینتیک شیمیایی و روش جدول -2-2

اي  مرحله 21-اي گونه 9از سینتیک  هوا- هیدروژنروي داده در احتراق مخلوط استوکیومتري هاي شیمیایی  براي واکنش

دست آمده از  دررو به سرعت سوزش آرام و دماي شعله بی. استفاده شده است ]21[و همکاران ) Li(پیشنهاد شده توسط الي 

هاي  ادهتطابق بسیار خوبی با د) 0-5(هاي هم ارزي  و نسبت) atm20-1(اي از فشارهاي اولیه  این سینتیک براي بازه گسترده

  . ]21[تجربی دارد 
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هاي  شبکه، جمله آشفتگی در مقیاس زیر-سازي اندرکنش شیمی ي مدل هنگام استفاده از سازوکار تفصیلی، فارغ از نحوه به

این دستگاه در هر سلول محاسباتی و در . آیند دست می سفت به ODEها از حل یک دستگاه  نرخ واکنش در معادله انتقال گونه

علت حجم باالي شبکه محاسباتی و همچنین  هاي پیچیده احتراقی به بدیهی است در حل میدان. زمانی باید حل شودهر گام 

خود اختصاص  حل کلی را به هاي زمانی و یا تکرارهاي مورد نیاز، حل سینتیک درصد قابل توجهی از زمان تعداد زیاد گام

ISAT، پذیر تطبیق سازي درجاي جدولروش منظور کاهش زمان حل سینتیک در کار حاضر از  به. دهد می
، استفاده شده 1

در طول اجراي محاسبات در هنگام نیاز گیرد،  بازیابی قرار می-سازي هاي ذخیره ي روش در این روش که در زیر مجموعه. است

  . یافت ]22[توان در مرجع  جزئیات این روش را می. دشو صورت درجا جدول شیمیایی ساخته و توسعه داده می به

تا  100گیري مستقیم افزایش سرعتی در حدود  در مقایسه با انتگرال، مسائل پایا از در بعضی ISATاستفاده از روش 

ناپایا و یا در و دو بعدي آرام یک  آمیختۀ هاي پیش از این روش براي محاسبات شعله. ]22[دست داده است  بهبار  1000

نتایج حاصله از سرعت و دقت باالي این روش حکایت دارند؛ . استفاده شده است ]24و  23[هاي بزرگ  سازي گردابه شبیه

ها به کاربرد  تمامی این پژوهش. برابر گزارش شده است 13تا  5/4که در این مسائل ناپایا افزایش سرعتی در حدود  طوري به

هاي محدودي در مورد کاربرد روش  بررسی. باشند هاي واکنشی با عدد ماخ پائین محدود می ریانسازي ج در شبیه ISATروش 

ISAT 25[مرجع  توان به مطالعات جمله می صوت و یا موج تراك وجود دارد که از آن پذیر مافوق هاي واکنشی تراکم در جریان[ 

اصالح شده به بیشینه  ISATبا استفاده از روش  ]25[اران و همک) Dong(دونگ  .سازي دو بعدي موج تراك اشاره کرد در شبیه

  . برابر در حل معادالت سینتیک دست یافتند 9/17افزایش سرعتی در حدود 

  

  اهمیت نفوذ مولکولی در انتشار شعله آرام -2-

مولکولی تمامی  که نفوذ اغتشاشی بر نفوذ مولکولی غلبه دارد، ضریب نفوذ اگرچه در اغلب کدهاي احتراقی آشفته، جایی

سازي انتشار شعله آرام با استفاده از سازوکارهاي شیمیایی  هنگام شبیه  ، اما به]Dk=D ]16 :شود، یعنی ها یکسان فرض می گونه

صورت سرعت  در غیر این. تري استفاده کرد هاي انتقال مولکولی دقیق ، باید از مدلSlمنظور تخمین دقیق سرعت شعله آرام  به

گیري اولیه شعله و در نهایت فشار ایجاد شده در محفظه تأثیر گذار  ه درستی محاسبه نشده که این موضوع بر شتابشعله آرام ب

کند، در بسیاري از  نسبتاً زیادي را تحمیل می هاي انتقال مولکولی هزینه محاسباتی  که استفاده از مدل از آنجایی. خواهد بود

. شوند صورت جداگانه و با فرض اعداد لوئیس یا اشمیت معین محاسبه می به، ضریب نفوذ مؤثر هر گونه CFDکدهاي 

تر از فرض عدد لوئیس ثابت  فرض عدد اشمیت ثابت صحیحدادند که   نشان ]26[و همکاران  )Giacomazzi(گیاکومزي 

ه دما کمتر از تغییرات عدد آمیخته تغییر عدد اشمیت هر گونه نسبت ب آمیخته و غیرپیش هاي پیش باشد؛ زیرا که براي شعله می

. باشد در حقیقت عدد اشمیت تنها به ترکیب شیمیایی وابسته بوده و وابستگی آن به دما کمتر از عدد لوئیس می. لوئیس است

) آمیخته آمیخته یا غیرپیش پیش(هاي آرام  هاي عددي شعله سازي اعداد اشمیت گزارش شده در منابع با استفاده از شبیه

هاي  براي شعله. گیرند انجام می Chemkinافزاري  ها معموالً با استفاده از مجموعه نرم سازي این شبیه. آیند ست مید متفاوت به

. شود گیري می در گازهاي سوخته اندازه Premixهاي محاسبه شده توسط کد  آمیخته در اغلب موارد، مقادیر اشمیت گونه پیش

هاي مختلف استفاده شده  هاي متفاوت براي گونه ت سوزش شعله آرام از اشمیتمنظور تخمین دقیق سرع در کار حاضر نیز به

از مجموعه  Premixآمیخته که با استفاده از کد  سازي یک بعدي شعله آرام پیش این اعداد اشمیت با استفاده از شبیه. است

هوا در - مخلوط استوکیومتري هیدروژن این اعداد براي. آیند دست می انجام گرفته، به ]27[ 2ویرایش  Chemkinافزاري  نرم

  .اند گزارش شده) 1( جدول

  

  

  

                                                        
1 . In situ adaptive tabulation 
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  .هوا-هاي شرکت کننده در احتراق مخلوط هیدروژن اعداد اشمیت متفاوت براي گونه - 1جدول 

 H2O  H2O2  HO2  OH  O  H  O2  H2  گونه

  218/0  78/0  128/0  508/0  517/0  784/0  789/0  568/0  عدد اشمیت

  

  روش عددي -2-

هاي  که گرادیان از آنجایی. پذیر صورت گرفته است براي جریان تراکمیکنواختاي  استوانهدر مختصات حاضر سازي  شبیه

سرعت در جهت شعاعی و محوري نسبت به جهت مماسی بیشترین مقدار را دارند، حذف جهت مماسی با فرض تقارن محوري 

نیکلسون -گیري زمانی با استفاده از روش کرانک انتگرال. ]14و  13[تأثیر چندانی بر تولید آشفتگی در جریان نخواهد داشت 

جایی  هاي جابه براي جمله) مرتبه اول/مرتبه دوم( TVDمنظور کاهش نفوذ و پخش عددي از یک روش  به. صورت گرفته است

ها استفاده  انرژي و گونه بقاي ،اندازه حرکتدر معادالت  هاي نفوذي تفاضل مرکزي مرتبه دوم براي جملهو همچنین از تقریب 

، که یک روش تکراري PISOلگوریتم تصحیح فشار ا هاي سرعت و فشار از شدگی میدان له جفتئبراي حل مس. شود می

  .باشد، استفاده شده است می

. توسعه داده شده است 7/1ویرایش  OpenFOAMاز بسته نرم افزاري  reactingFOAMحلگر حاضر بر پایه حلگر 

 2این مجموعه شامل . حاضر با استفاده از یک سیستم پردازش موازي با حافظه مشترك انجام گرفته است  سازي شبیه

، GHz 4/2با سرعت پردازش  Intel®Xeon®E5645) هسته مجازي 24هسته فیزیکی یا  12در مجموع (اي  هسته 6پردازشگر 

اي برابر  اي یکنواخت با اندازه محاسبات حاضر با استفاده از شبکه. باشد می) RAM(رسی قابل دست ۀحافظ GB 64به همراه 

mm 5/0 شود سلول محاسباتی حل می 7، ضخامت شعله مصنوعی توسط 10با اعمال ضریب ضخیم کننده . انجام گرفته است .

. است  اي انتخاب شده مان اجراهاي رایانهاي در دسترس و همچنین ز البته شبکه محاسباتی با توجه به محدویت توان رایانه

البته کمترین شبکه مورد استفاده توسط . روز به طول انجامیده است 53حدود سازي حاضر در  براي شبیه اجرامدت زمان 

  . انتخاب شده است mm 5/0و  mm 1نیز به ترتیب برابر  ]15[و همچنین گاثاوگ و همکاران  ]13[واگساتر و همکاران 

دررو و عدم لغزش براي  شرایط مرزي بی. باشد می K 298و دماي  bar 1ساکن با فشار مخلوطی صورت  به اولیهشرایط 

دماي  و mm 7کروي داغ به شعاع  توسط یک ناحیه نیمنیز جرقه .اعمال شده است مانعهاي عمودي و افقی و سطوح  دیواره

  .شود مدل می K 2200اولیه 

  

  میدان محاسباتی -4-2

  . قابل مشاهده است )1(شکل پیکربندي لوله مورد مطالعه در

  

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

  

بوده که حاوي مخلوط استوکیومتري  m 4و طول  mm107اي به قطر  محفظه احتراقی استوانهمیدان محاسباتی 

قطر . از محل جرقه قرار داده شده است m 1دهد یک مانع در فاصله   نشان می )1(شکل طور که  همان. باشد هوا می- هیدروژن

حسگرهاي دیگر در محل جرقه و  P0حسگر . کند را ایجاد می% 92بوده که نسبت انسدادي برابر  mm30قسمت باز مانع برابر 
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انتشار شعله و آغازش تراك در این محفظه . اند نصب شدهاز یکدیگر  m 5/0مانع و با فاصله  دست پائینمتري  5/0رتیب از ت به

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

  

  نتایج و بحث -3

  

  گیري شعله آرام در لوله انتشار و شتاب--

از این لحظه . کند هاي لوله برخورد می صورت کروي منبسط شده و نهایتاً به دیواره پس از زدن جرقه، هستۀ شعلۀ اولیه به

دهد، سطح شعله به مرور  دهنده روي می علت نبود مواد واکنش ها که به به بعد در اثر خاموشی قسمتی از شعله در کنار دیواره

انتشار خود، در  زدن جرقه و طی مراحل اولیۀ شود جبهه شعله پس از مشاهده می )2(شکل طور که در  همان. یابد کاهش می

تا این لحظه انتشار و شکل شعله تحت . افتد اي اتفاق می شعله اللهپدیدة تخت شده و پس از آن وارونگی شعله و  ms 5/8زمان  

در کنار  در پشت شعله و اي به پیدایش دو گردابه هگیري شعله الل باشد و شکل تأثیر امواج تراکمی موجود در محفظه نمی

اي و  گیري شعله الله ي شکل البته بحث در زمینۀ نحوه .گردد ها با جبهه شعله باز می ها و اندرکنش آن ها، رشد آن دیواره

رجوع  ]28[جع ه مرتوان ب یشتر در این زمینه میبراي مطالعه ب. باشد سازوکارهاي مؤثر بر آن خارج از اهداف مقاله حاضر می

خوش تغییر  را دست شده از مانع به شعله برخورد کرده و شکل آن اولین موج تراکمی منعکس ms 5/11 حدود زماندر . کرد

در اثر این اندرکنش مواد  .خوبی قابل مشاهده است به ms 25/13تا  ms 75/12زمان در ) 2(شکل این تغییر در . کند می

هاي  اندرکنش موج فشاري با شعله و پیدایش ورتیسیتی .شوند درون مواد سوخته کشیده میصورت یک قیف به  نسوخته به

در . قابل مشاهده است ها زمان اینکه این موضوع نیز در  دگذار میحالت حتی بر ساختار شعله نیز تأثیر  باروکلینیک در این

هاي بیشتري را در  خوردگی له برخورد کرده و چینتر از موج اول است به جبهه شع دومین موج فشاري که قوي ms 0/14زمان 

تحت تأثیر  سازوکارهاي مؤثر بر انتشار شعله آرامبه هر حال انتشار شعله در این محفظه عالوه بر . کند سطح شعله ایجاد می

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

  

  

  

  

  
، 50/4، 00/3، 00/1هاي  ، در تصویر اول جبهه شعله در زمان)محفظه شعله(انتشار جبهه شعله در قسمت اول از لوله مورد بررسی  -2شکل 

و در تصویر سوم در  75/8و  50/8، 00/8هاي  در تصویر دوم جبهه شعله در زمان. شود هزارم ثانیه مشاهده می 50/7و  50/6، 50/5

و  25/13، 75/12، 00/11هاي  در تصویر چهارم نیز جبهه شعله در زمان. هزارم ثانیه رسم شده است 50/10و  00/10، 75/9، 00/9هاي  زمان

  .در این تصاویر شرط تقارن محوري بر روي مرز پائینی اعمال شده است.هزارم ثانیه قابل مشاهده است 75/14
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در کنار نتایج عددي و  P0تاریخچه فشار ثبت شده در حسگر  )3(شکل سازي حاضر در  شبیه سنجی صحتبه منظور 

و  mm 1نتایج عددي این مرجع با استفاده از دو شبکه مختلف با اندازه سلول محاسباتی . رسم شده است ]14[تجربی مرجع 

mm 2 شود  مالحظه میطور که  همان. باشند تر می سازي حاضر بزرگ ها از شبکه عددي شبیه انجام گرفته است که این شبکه

هاي فشار را با دقت بیشتري  ها و کمینه نمودار فشار حاضر از تطابق قابل قبولی با نتایج تجربی و عددي برخوردار بوده و بیشینه

در  اي دوره هاي جانبی نوساناتی در این نمودار با برخورد شعله به دیواره. کند بینی می پیش ]14[نسبت به نتایج عددي مرجع 

از تطابق . کنند شار شروع شده که این نوسانات با برخورد امواج فشاري با سطح شعله اغتشاشات بیشتري را تجربه مینمودار ف

درستی  توان نتیجه گرفت که سرعت انتشار شعله نیز در این محفظه به دست آمده با نتایج تجربی می خوب نمودار فشار به

  .بینی شده است پیش

  

  

  .، در این بازه زمانی شعله در محفظه اول در حال انتشار استP0ت شده در حسگر تاریخچه فشار ثب - 3شکل 

 

  ساختار جت جریان و شعله در عبور از مانع --

گیري شعله به سمت مانع سرعت جریان عبوري از مانع زیاد شده و در نهایت قبل از رسیدن شعله به مانع یک  با شتاب

هاي مافوق  شود، همانند دیگر جت مشاهده می )4( طور که در شکل همان. گیرد میجت مافوق صوت در عبور از مانع شکل 

این ساختار از امواج شوك مایل و امواج انبساطی . مانند در پائین دست مانع قابل مشاهده است صوت یک ساختار الماس

 یاسبزرگ مق يها گردابه یشگرفته که منبع رها مانع شکل دست یندر پائ یزآشفته ن یبرش الیۀ یک طرفی از. شود تشکیل می

منظور ارزیابی  در این شکل همچنین به. شود خوبی مشاهده می ها و امواج شوك در این شکل به اندرکنش این گردابه .باشد یم

حاصل از  یبرش  یهال شود میطور که مشاهده  همان. اي زیرشبکه آورده شده است آشفتگی در جت جریان، کانتور لزجت گردابه

اندرکنش شعله با این . شود آشفته و ناپایدار بوده اما آشفتگی خاصی در هسته اصلی جریان جت مشاهده نمی شدت بهمانع 

  .شعله پر سرعت آشفته خواهد شدجت گیري یک  هاي بعد باعث شکل جریان جت در زمان
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نگاري از  در تصویر باال، سایه. گیري جت آشفته مافوق صوت در گذار از مانع و شکل ms 0/19انتشار شعله به سمت مانع در زمان  -4شکل 

در این تصاویر شرط تقارن محوري بر روي مرز پائینی .شود اي زیرشبکه مشاهده می میدان جریان و در تصویر پائین کانتور لزجت گردابه

  .اعمال شده است

 

شدت تحت تأثیر ساختار جریان بوده و اندرکنش  هنگام عبور از مانع به شود شعله به مشاهد می )5(شکل طور که در  همان

در حقیقت با ورود شعله . کند شعله ایجاد میسطح در  ی راهاي بزرگ مقیاس خوردگی چین ،پشت مانع یدارناپا یبرش الیۀ باآن 

دنبال آن  تجربه کرده و بنابراین نرخ آزادسازي انرژي و بهبه این جت آشفته مساحت سطح شعله به ناگهان افزایش شدیدي را 

-)Rayleigh(رایلی  گیري به حدي است که در لبۀ حملۀ شعله ناپایداري این شتاب. یابد سرعت انتشار شعله به ناگاه افزایش می

حالت مساحت سطح  در این. دآی این نوع ناپایداري است به وجود می نشانهقارچ مانندي که  جبهۀفعال شده و ) Taylor(تیلور 

متر  1از این رو شعله با طی مسیري کمتر از . شود اي در جلو شعله ایجاد می شعله بیش از پیش افزایش یافته و موج شوك قوي

  .گیرد شود که جزئیات آن در ادامه مورد بررسی قرار می به تراك تبدیل می ms 2و در زمانی کمتر از 

  

  

ms 32/20  

  

ms 48/20  

  

ms 64/20  

  

ms 74/20  

  
  

، 32/20هاي  تصاویر فوق از باال به پائین مربوط به زمان. هنگام عبور جت مانند شعله از مانع به) J/s(کانتور نرخ آزادسازي انرژي  - 5شکل 

  .شده استدر این تصاویر شرط تقارن محوري بر روي مرز پائینی اعمال  .باشند هزارم ثانیه می 74/20و   64/20، 48/20

 

-- 

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

دو انفجار محلی در  ms 12/21در زمان . دهد جلو شعله شکل گرفته که انعکاس آن از دیواره لوله یک ساقه ماخ را تشکیل می
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اي از مواد نسوخته مجاور دیوار که در اثر انبساط عرضی شعله  این انفجارها در الیه. پشت لبه حمله شعله قابل مشاهده است

اند قادر به گسترش  که توسط مواد سوخته احاطه شده البته این انفجارهاي محلی از آنجایی. دهند اند روي می متراکم شده

در . نیز گزارش شده است ]15[د چنین انفجارهاي محلی در پشت لبه حمله شعله توسط گاثاوگ و همکاران رخدا. نیستند

صورت  یک کانون انفجاري دیگر درست در پشت ساقه ماخ پیشرو و در مجاورت دیوار لوله شکل گرفته و به ms 135/21حدود 

صورت یک  به مرور کل پهناي محفظه را در بر گرفته و بهاین موج تراك . کند یک موج تراك به سمت مواد نسوخته حرکت می

که جت شعله در آن تخلیه  اي محفظهدهد که اگر  این مشاهدات نشان می. شود موج تراك با ساختاري سه موجی منتشر می

رفتار شعله و تأثیر بسزایی در  ها هدیوار) مثالً همانند کار حاضر داراي قطر کم باشد(داراي محدودیت زیادي باشد  شود می

که آغازش تراك دقیقاً در مجاورت دیواره و درست در پشت ساقۀ ماخ شکل گرفته در اثر  طوري ؛ بهخواهند داشتآغازش تراك 

  . دهد روي می هانعکاس شوك پیشرو از دیوار

  

  

ms 10/21  

  

ms 12/21  

  

ms 135/21  

  

ms 16/21  

  

ms 24/21  

  
  

. دهد در پشت ساقه ماخ و در مجاورت دیوار روي می DDTگیري شعله و گذار به تراك؛ مراحل پایانی شتاببراي ) K(کانتور دما  - 6شکل 

در این تصاویر شرط تقارن محوري بر .باشند هزارم ثانیه می 24/21و  16/21، 135/21، 12/21، 10/21هاي  ترتیب مربوط به زمان تصاویر فوق به

  .روي مرز پائینی اعمال شده است

 

تاریخچه ) 7(و فشار ایجاد شده در محفظه در شکل  DDTسازي حاضر در بازتولید فرآیند  تر شبیه به منظور ارزیابی دقیق

طور که مشاهده  همان. آورده شده است ]13[در کنار نتایج تجربی و عددي مرجع  P5و  P2فشار ثبت شده در حسگرهاي 

کنند که این مقدار  بینی می را دیرتر پیش DDTرخداد  ms 2در حدود  ]13[شود نتایج عددي حاضر و نتایج عددي مرجع  می

دهد که سرعت سوزش آرام و آشفته شعله که تحت تأثیر شبکه  این موضوع نشان می. باشد خطاي نسبی می% 10بیانگر تقریباً 

ت باشند، با اندکی اختالف نسبت به واقعی هاي زیرشبکه اغتشاشی می سازي ضریب نفوذ مولکولی آرام و مدل محاسباتی، مدل

تر از مقیاس طولی نقاط داغ است این  هاي عددي بسیار بزرگ سازي که شبکه محاسباتی در شبیه از آنجایی. اند بینی شده پیش

بینی شود که  گیري شده و در نهایت دماي نقاط داغ کمتر پیش احتمال وجود دارد که دماي نقاط داغ در طول سلول متوسط

هاي فشار رسم شده با دقت قابل قبولی رفتار نمودار فشار در  البته تاریخچه. ندازدا را به تأخیر می DDTاین موضوع وقوع 

علت طبیعت تصادفی ظهور نقاط  در مطالعات تجربی نیز به DDTباید توجه داشت که مکان و زمان . اند محفظه را بازسازي کرده
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وع نیز تأثیر زیادي بر اختالف نتایج عددي و تجربی اي برخوردار هستند که این موض داغ و آغازش تراك از پراکندگی قابل توجه

  .خواهد داشت

  

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

  

  گیري بندي و نتیجه جمع -5

و همچنین شناخت بهتر و بیشتر از فیزیک  LES/ATF/ISAT منظور بررسی و ارزیابی رویکرد عددي در کار حاضر به

با  و مانع کی بااي  گیري شعله و آغازش تراك در لوله فرآیند گذار از جت شعله آشفته به تراك به مطالعه عددي فرآیند شتاب

لید هاي حاضر به خوبی مراحل مختلف انتشار یک شعله در محفظه بسته را بازتو سازي شبیه. ي پرداخته شدفرض تقارن محور

هنگام انتشار شعله و پس از آغازش تراك با نتایج تجربی مقایسه شد که در مورد  نمودار فشار ثبت شده در محفظه به. اند کرده

نتایج حاضر آغازش تراك در این محفظه را اندکی دیرتر از نتایج تجربی گزارش کرده که . اول تطابق بسیار خوبی مشاهده شد

آغازش تراك در این محفظه در مجاورت دیوار و درست در پشت ساقه ماخ شکل گرفته در . شددر مورد عوامل مؤثر آن بحث 

البته این گذار به دنبال یک سري انفجارهاي محلی روي داده در کنار دیوار و در پشت لبه حمله شعله به . دهد محفظه روي می

گیري شعله و گذار به  کار حاضر در بررسی شتاب شود کرد که رویکرد عددي پیشنهاد شده در مشاهده می. پیوندد وقوع می

توان تأثیر مدل زیرشبکه آشفتگی و همچنین  منظور بهبود نتایج حاضر می البته به. تراك از توانایی قابل قبولی برخوردار است

  .تر مورد مطالعه قرار داد را دقیق ATFتابع عملکرد مدل 
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