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  چكيده

هواي استوكيومتري مورد بررسي عددي - دار حاوي مخلوط هيدروژن مانع كانالدر اين تحقيق فرآيند گذار از شعله به تراك در يك 
سازي احتراق زيرشبكه از رويكرد  منظور مدل هاي بزرگ انجام گرفته و به گردابه دو بعدي سازي با استفاده از شبيه. اين مطالعه گرفتقرار 

چنين هاي شيميايي بر روي انتشار شعله و هم تر اثرات واكنش سازي دقيق منظور مدل شده مصنوعي بهره برده شد. به شعله ضخيم
سازي درجاي  اي و براي كاهش زمان محاسبات سينتيك از روش جدول مرحله- 19تيك سينخير از يك هاي تأ تر زمان بيني دقيق پيش

خوردگي شعله سازوكار  خوردگي و چين دنبال آن تاب گردابه و به- . نتايج حاضر نشان دادند كه اندركنش شعلهگرديدپذير استفاده  تطبيق
هاي باال اندركنش  باشد. سازوكار اصلي انتشار شعله در سرعت سته ميآه انتشاري هاي اصلي در افزايش سطح شعله و انتشار شعله در رژيم

شدت افزايش  باشد. در اثر اين اندركنش نرخ آزادسازي انرژي به در اثر سازوكار باروكلينيك مي گردابهشعله و توليد - هاي بازتابي انواع شوك
تفصيلي   دهد كه  استفاده از مكانيزم با ديگر نتايج عددي نشان ميمقايسه نتايج عددي حاضر  شود. يافته و سرعت شعله باال نگه داشته مي

  ضروري مي باشد. DDTيابي به مكان دقيق  براي دست
  
  

  LES/ATFهاي سريع، مدل  ، شعلهDDTگذار از شعله به تراك،  كلمات كليدي:
  
  . مقدمه1

، يكي از مسائل اساسي در علم احتراق بوده كه اگرچه بيش از يك قرن از DDTگذار از شعله به تراك يا به اختصار 
چگونگي . ]1[شود  نشده اصلي در علم احتراق شناخته مي عنوان يكي از مسائل حل گذرد، اما هنوز هم به شناخت آن مي

هاي قابل انفجار  فاده از سوختسازي، حمل و نقل و است در طي مراحل توليد، ذخيرهاجتناب و جلوگيري از انفجارهاي ناخواسته 
) از جمله PDE( ١اي سازي و كنترل آغازش تراك در موتورهاي انفجار ضربه حساس نظير هيدروژن و يا چگونگي بهينه

  باشند. كاربردهاي مهم اين پديده مي
مرزهاي پيراموني و گذار از شعله به تراك نوعي از آغازش تراك است كه در آن موج شعله آرام اوليه در اثر اندركنش با 

گرفته و پس از طي مسافتي در نهايت به يك موج تراك  شتاب  دست آن، موانع اطراف و همچنين حركت مخلوط نسوخته پايين
 2داريوس- نفوذي و الندا - هاي حرارتي هاي ذاتي شعله نظير ناپايداري علت ناپايداري شود. اگرچه در نبود موانع، به تبديل مي

؛ اما ]2[ند به يك شعله خميده و حتي سه بعدي با ساختاري سلولي و در نهايت به يك موج تراك تبديل شود توا شعله آرام مي
كه اثرات مستقيمي بر روي شكل و ساختار شعله  شعله از آنجايي دست پاييناند كه حضور موانع در  تجربي نشان داده مشاهدات

                                                            
1 . Pulse Detonation Engine 
2 . Landau-Darrieus instability 
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شود، به افزايش  هاي هيدروديناميكي مي پيدايش انواع ناپايداريروي شعله و  داشته و همچنين باعث آشفتگي جريان پيش
كه فاصله طي شده تا تراك  طوري همراه دارد؛ به گيري شعله انجاميده و در نهايت كاهش مسافت طي شده تا تراك را به شتاب
  .]3[باشد  مانع مي هاي بدون دار در حدود يك مرتبه بزرگي كمتر از لوله هاي مانع در لوله
دار  هاي مانع هاي متفاوتي بر روي انتشار شعله و تراك در لوله از اولين محققاني بودند كه آزمايش ]5و  4[و همكاران  3لي

هايي با حساسيت متفاوت را شامل  هايي با قطر و نسبت انسدادهاي مختلف و همچنين مخلوط ها لوله انجام دادند. اين آزمايش
ها شامل رژيم  دار انجاميده است. اين رژيم هاي مانع مشخصة پاياي انتشار شعله در لوله هاي شده و در نهايت به معرفي رژيم

كه در آن شعله با سرعتي بسيار كمتر  4شود؛ رژيم مادون صوت يا رژيم شعله آهسته كه انتشار شعله متوقف مي خاموشي، جايي
كه سرعت شعله در حدود سرعت صوت  يي، جا5شود؛ رژيم خفگي يا صوتي از سرعت صوت محصوالت احتراق منتشر مي

شود و  منتشر مي CJكه شعله با سرعتي مابين سرعت صوت محصوالت و سرعت تراك  6باشد؛ رژيم شبه تراك محصوالت مي
.در طي ساليان متمادي كه از معرفي ]4[باشند  است، مي CJكه در آن سرعت انتشار برابر سرعت تراك  CJرژيم تراك 

هاي  منظور توصيف سازوكار انتشار شعله گذرد، نقطه نظرات متفاوتي به دار مي هاي مانع شار شعله در لولههاي مشخصه انت رژيم
گيرد،  صوت محصوالت احتراق قرار مياي از سرعت صوت واكنشگرها تا سرعت  ها در بازه هايي كه سرعت آن شعله، آشفته سريع

  ارائه شده است. 
هاي آشفته سريع)  ها و شعله تراك ، شبهCJهاي  محققان مختلفي سازوكار انتشار تمامي امواج احتراقي مافوق صوت (تراك

ها كه دماي حاصل  تراك و يا شبه CJباشد. براي تراك  اند. اين سازوكار، خوداشتعالي مخلوط نسوخته مي هم دانسته را شبيه به
هاي آشفته سريع  دررو شوك عامل غالب است؛ اما براي شعله وداشتعالي حاصل از تراكم بياندازه كافي باال است، خ از شوك به

باشد. با ورود شعله به  كه دماي حاصل از شوك كمتر از محدوده خوداشتعالي است، گرمايش شوك به تنهايي كافي نمي
دهد  غ احتراق و گازهاي نسوخته رخ ميهاي چرخشي آشفته موجود در دنبالة موانع، اختالط سريعي بين محصوالت دا گردابه
هاي توليد ورتيسيتي متفاوتي، نظير  حضور موانع مكانيزمدر  .]6و  5[تواند شرايط را براي خوداشتعالي فراهم كند  كه مي

شدت يافتن فعال شده كه باعث تقويت اختالط آشفته،  ) و غيرهRT( 7تيلور–شعله، ناپايداري رايلي- اي اندركنش موج ضربه
   شوند. فتگي سطح شعله و تقويت احتراق ميآش

ناحيه  پي در پيمعتقدند كه امواج عرضي منتشر شده در اثر حضور موانع با برخورد به شعله، باعث آشفتگي  8چان و گريگ
هاي آشفته سريع  شوند. بر اين اساس با حذف موانع انتشار پايدار دو رژيم احتراقي شعله داشتن نرخ سوزش مي واكنش و باال نگه

هاي آن  برخالف چان و گريگ معتقدند كه شوك پيشرو و بازتاب ]8[و همكاران  9. تئودورزيك]7[يابد  ها امكان نمي تراك و شبه
هاي پيچيده بين  كنند و سازوكار غالب، اندركنش هاي سريع (در رژيم خفه) بازي مي در انتشار شعله از موانع  نقش كمتري

هاي آشفته سريع ارائه شده  براي سازوكار انتشار شعله ]9[و همكاران  10باشد. فرضيه ديگري نيز توسط وزر ها مي شعله و ديواره
هاي خفه نقش ايفا  مساحت سطح شعله ضخيم آشفته، در انتشار شعله بر است. بر اساس اين نظريه احتراق آشفته، با اثر گذاري

) مقدار سطح بيشتري STدهد تا براي مقادير كمتر نرخ سوزش آشفته ( اي خود را تغيير مي گونه كند. در اين رژيم شعله به مي
طور  رو سرعت انتشار شعله نسبت به ناظر ساكن به مقدار سطح كمتري داشته باشد؛ از اين STداشته باشد و براي مقادير بيشتر 

  باشد. ميبوده و نزديك به سرعت صوت در محصوالت احتراق  STتقريبي مستقل از مقدار 
شعله كننده سرعت انتشار  شعله عامل اساسي كنترل- هاي شوك نيز نشان دادند كه اندركنش ]10[و همكاران  11سيكارلي

ها، با جبهه شعله در اثر سازوكار  باشد. اندركنش شوك انعكاسي از موانع و ديواره پايا مي هاي انتشار شعله آشفته  در رژيم
                                                            
3 . Lee 
4 . Slow deflagration regime 
5 . Choked or sonic regime 
6 . Quasi-detonation regime 
7 . Rayleigh- Taylor instability 
8 . Chan and Greig 
9 . Teodorczyk 
10 . Veser 
11 . Ciccarelli 
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شود. همچنين پيدايش ناپايداري  ريختگي سطح آن مي هم باروكلينيك باعث توليد ورتيسيتي در سطح شعله و در نهايت به
شود. در نتيجه  هايي با مقياس كوچك در سطح شعله مي خوردگي ت باعث چينحال ) در اينRM( 12مشكوف- ريچماير

 . ]10[باشد  شوك مي- درپي شعله هاي پي گيري جبهه شعله آشفته در اين حالت محصول اندركنش شكل

عواملي نظير: خوداشتعالي حاصل از اختالط آشفته در دنباله موانع؛ افزايش نرخ سوزش شعله طور كه مشاهده شد،  همان
، در RMموانع؛ آشفتگي سطح شعله در اثر اندركنش شوك و شعله و پيدايش ناپايداري با آشفته در اثر اندركنش شعله 

نظر تحت  نقطه نظرات متفاوت بهاند. اين  ته شدهشناخ سريعهاي  اصلي در انتشار شعله هايعنوان سازوكار هاي گذشته به بررسي
باشند. در اين رژيم انتشاري عالوه بر سازوكارهاي مؤثر بر سرعت سوزش  گونه امواج احتراقي مي تأثير پيچيدگي زياد انتشار اين

  اندركنش  مرزي، اليه- گردابه، اندركنش شعله- شعله آشفته كه در جريان مادون صوت حضور دارند، نظير اندركنش شعله
كه كدام يك از  ها با سطح شعله نيز از عوامل مؤثر خواهد بود. اين مانع و غيره، وجود امواج شوك مختلف و اندركنش آن- شعله

هاي بيشتري بوده كه هدف اصلي اين مقاله  گونه امواج احتراقي هستند، نيازمند بررسي اين عوامل، سازوكار غالب در انتشار اين
دار پرداخته شده است.  سازي انتشار شعله در يك كانال مانع رو در كار حاضر به شبيه از اينن موضوع است. نيز تمركز بر اي

هاي دقت باالي عددي اما با  سازي با استفاده از شبيه ]12و  11[و همكاران  13تر توسط گمزو انتشار شعله در اين محفظه پيش
سازي عددي حاضر با  كه شبيهاست در حالي ؛ اين رسي قرار گرفته استاي آرنيوسي مورد بر مرحله- استفاده از سينتيك يك

  .ه استگرفتاي انجام  مرحله 19استفاده از سينتيك تفصيلي 
طور معمول از مدل  به ]12-11، 1[اند  انجام گرفته DDTهاي گذشته بر روي فرآيند  هاي عددي كه در دهه سازي در شبيه

اي كاليبره شوند تا هماهنگي  گونه مدل بايد به هاي استفاده شده است. در اين حالت ثابتاي آرنيوسي  واكنشي تك مرحله
، l، ضخامت شعله آرام Slبايد سرعت سوزش آرام  ها منطقي با فيزيك مساله داشته باشند. براي مثال با استفاده از اين ثابت

البته انتخاب هاي عددي پيش بيني گردند.  سازي خوبي در شبيه ، و ضخامت موج تراك يك بعدي بهCJ ،DCJسرعت تراك 
بيني كند كار دشوار و طاقت فرسائي است. يكي از  پارامترهايي كه تمامي خصوصيات فيزيكي اين پديده را با دقت خوبي پيش
سبه دقيق زمان تأخير كه محا طوري باشد به ها مي پارامترهاي بسيار مهم و تاثير گذار در اين فرآيند زمان تاخير واكنش

هاي  . اين موضوع در حالي است كه اين پارامتر در سينتيك]13[باشد  مي DDTهاي شيميايي كنترل كننده فاز نهايي  واكنش
هاي بدون مانع و با  در كانال DDTهاي اخير فرآيند  شود. در سال بيني مي اي معموالً بسيار كمتر از واقعيت پيش يك مرحله

ها  اما به نظر استفاده از اين سينتيك ]13[ها با استفاده از سينتيك تفصيلي انجام گرفته است  فرض عدم لغزش بر روي ديواره
هاي شيميايي را با  تاخير واكنش دار از آنجايي كه ساختار دمايي شعله و زمان هاي مانع دركانال DDTسازي عددي  در شبيه

  كند، از اهميت بيشتري برخوردار باشد كه در كار حاضر اين مهم مورد توجه قرار گرفته است. ت باالتري بازتوليد ميدق
طور  بهدر دو بعد انجام گرفته است.  ]12و  11[ هاي حاضر همانند مطالعه گمزوو همكاران سازي الزم به ذكر است كه شبيه 

هاي انجام گرفته در دوبعد قادر به در نظر گرفتن تمامي سازوكارهاي روي داده در يك جريان آشفته نظير  سازي مسلم شبيه
هاي سه بعدي امكان پذير نبوده  سازي اي در دسترس شبيه كشيدگي گردابه نخواهند بود. اما به علت محدوديت توان رايانه

اند  است نتايج حاضر را از لحاظ كمي تحت تاثير قرار بدهند اما اورن و همكاران نشان دادهاست. اگرچه اثرات سه بعدي ممكن 
  .]1[ باشد غالب است در دو و سه بعد شبيه به هم مي RMها ناپايداري  هايي كه در آن كه رفتار كيفي سيستم

  
   دار سازي عددي گذار از شعله به تراك در لوله مانع شبيه. 2
  
  محفظه احتراق مورد مطالعه. مشخصات 2-1

باشد. يك شعله آرام در سمت  مي =cm0/4dو عرض  =cm0/64 L ) كانالي با طول 1محفظه احتراق مورد مطالعه (شكل 
موانع مختلفي شود.  چپ كه انتهاي بسته محفظه است، ايجاد شده و به سمت راست محفظه كه به اتمسفر باز است منتشر مي

                                                            
12 . Richtmeyer- Meshkov instability 
13. Gamezo 
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پائيني (به صورت متقارن نسبت به محور طولي كانال) و در تمامي طول كانال تعبيه شده است. ضخامت هاي بااليي و  در ديواره
 نسبتنسبت انسداد ايجاد شده توسط موانع كه  .شده استبرحسب كسري از عرض كانال بيان  1در شكل  و فاصله موانع از هم

  باشد.  مي 5/0است برابر  d ،عرض كانال به، d/2 ،فاصله عمودي بين دو مانع
  

  
  .]11[اي از پيكربندي محفظه احتراق مورد مطالعه  . طرحواره1شكل 

   
  LES/ATF مدل. 2-2

 تر از اندازه پهناي فيلتر،  ، بسيار كوچكδكه ضخامت شعله آرام  آميخته، از آنجايي هاي پيش شعله LESسازي  در شبيه
ها و آزادسازي انرژي در  كه سهم بسيار مهمي از واكنش از آنجايي شود. باشد جبهه شعله بر روي شبكه محاسباتي حل نمي مي

. يكي از ]14[ باشد هاي واكنشي با چالش بزرگي روبرو مي براي جريان LESدهد، استفاده از  مي رويسطح مقياس زيرشبكه 
. ايده اصلي در اين ]15[است  )ATF( 14بر اين مشكل مدل شعله ضخيم شده مصنوعيرويكردهاي توسعه داده شده براي غلبه 

طوري كه جبهه شعله حتي بر روي شبكه درشت نيز قابل حل  باشد به آميخته مي رويكرد افزايش مصنوعي ضخامت شعله پيش
ي مدل آرنيوسي، ينما پيش برابري ضريب F/1) و كاهش Dبرابري ضريب نفوذ مولكولي ( Fدر اين روش با افزايش باشد. 

δبرابر شده ( Fضخامت شعله  Fδ،(  ماند. مقدار  ثابت باقي مي ،اما سرعت سوزش آرام شعلهF اي  گونه بهطور معمول  به
δگره محاسباتي حل شود ( 10شده توسط  شود كه شعله ضخيم انتخاب مي ≅ 10∆ (]15[. 

سازي  رو اين مدل توانايي شبيه شود. از اين استفاده مي ها محاسبه نرخ واكنشدر اين رويكرد از مدل آرنيوسي براي 
ديوار و غيره را بدون نياز به - هاي گوناگوني نظير افروزش و خاموشي شعله، پايدار شدن شعله، اندركنش شعله پديده

البته با . ]15[اي را نيز دارد  حلههاي چند مر باشد. اين رويكرد قابليت اعمال بر روي سينتيك هاي اضافي دارا مي زيرمدل
هاي موجود در جريان آشفته شبيه به شعله واقعي  شده به طيف گردابه برابري ضخامت شعله، پاسخ شعله ضخيم Fافزايش 

هاي موجود در مقايسه با ضخامت شعله، بسيار كوچك بوده و  اي از گردابه نخواهد بود. در اين حالت مقياس طولي قسمت عمده
كنند. براي غلبه بر اين مشكل سرعت سوزش شعله در  خوردگي موثري را در سطح شعله ايجاد نمي ها چين ين اين گردابهبنابرا

توان به ديد يك مدل زيرشبكه براي  . در حقيقت به تابع عملكرد مي]15[شود  ، تصحيح ميEاين رويكرد توسط ضريب عملكرد 
 ]15[و همكاران  15. در كار حاضر از تابع عملكرد ارائه شده توسط كولينآشفتگي نگاه كرد- به حساب آوردن اندركنش شعله

  استفاده شده است.
  شود: صورت زير نوشته مي ها در اين مدل به در نهايت معادله بقاي گونه

)1(  , 

) نيز ~(  باشند. باالنويس ام مي  kهاي سرعت، چگالي، كسر جرمي و نرخ واكنش گونه  بيانگر مولفه و  u، ، Ykكه  طوري به
  شود.  باشد. البته تغييرات مشابهي نيز در معادله بقاي انرژي اعمال مي مينشانگر فيلترگيري جرمي 

گسترش فراواني  LESهمراه مدل  شده مصنوعي به هاي اخير استفاده از رويكرد شعله ضخيم ذكر است كه در سال الزم به
هاي مختلف با دقت مناسب  آميخته و براي پيكربندي اي پيش آميخته و پاره هاي مختلفي در احتراق پيش سازي يافته و شبيه

                                                            
14 . Artificial Thickened Flame 
15 . Colin 
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 توانايي بازتوليد رفتار شعله LES/ATFنشان دادند كه مدل  ]16[همكاران و  16توسط اين مدل انجام گرفته است. كيوالتر
ها با استفاده از  زيسا بيني فشار بيشينه درون محفظه را دارد. اين شبيه سر هم و همچنين پيش  در عبور از موانع پشت آهسته

  اي انجام گرفته است. اي و دو مرحله مرحله تكهاي  سينتيك
 

  سازي جدولسينتيك شيميايي و روش . 2-3
 يشنهادپ يا گونه 9- يا مرحله 19 ينتيكهوا با استفاده از س- يدروژنه يومتريمخلوط استوك يبرا يمياييش يها واكنش

 بازه براي سينتيك اين از آمده دستبه شيميايي تاخير زمان و آرام سوزش سرعتاند.  شده بيان ]17[مرجع شده توسط 
  .دارد موجود تجربي هاي داده با خوبي بسيار تطابق) 3/0- 6( ارزي هم هاي نسبت از اي گسترده
هاي  شبكه، جمله آشفتگي در مقياس زير- سازي اندركنش شيمي ي مدل هنگام استفاده از سازوكار تفصيلي، فارغ از نحوه به

آيند. اين دستگاه در هر سلول محاسباتي و در  دست مي سفت به ODEها از حل يك دستگاه  نرخ واكنش در معادله انتقال گونه
علت حجم باالي شبكه محاسباتي و همچنين  هاي پيچيده احتراقي به هر گام زماني بايد حل شود. بديهي است در حل ميدان

خود اختصاص  به هاي زماني و يا تكرارهاي مورد نياز، حل سينتيك درصد قابل توجهي از زمان حل كلي را تعداد زياد گام
سازي  جدولروش منظور كاهش زمان حل سينتيك در كار حاضر از  . به]18[كند  % نيز تجاوز مي90دهد كه گاهي از  مي

-سازي هاي ذخيره ي روش ، استفاده شده است. در اين روش كه در زير مجموعهISATيا به اختصار  17پذير درجاي تطبيق
شود.  صورت درجا جدول شيميايي ساخته و توسعه داده مي در طول اجراي محاسبات در هنگام نياز بهگيرد،  بازيابي قرار مي

  يافت.  ]19[توان در مرجع  جزئيات اين روش را مي
تا  100گيري مستقيم افزايش سرعتي در حدود  در مقايسه با انتگرال ،مسائل پايا از در بعضي ISATاستفاده از روش 

ناپايا و يا در و دو بعدي آرام يك  آميخته هاي پيش . از اين روش براي محاسبات شعله]19[ داده استدست  بهبار  1000
استفاده شده است. نتايج حاصله از سرعت و دقت باالي اين روش حكايت دارند؛  ]21و  20[هاي بزرگ  سازي گردابه شبيه

ها به كاربرد  برابر گزارش شده است. تمامي اين پژوهش 13تا  5/4كه در اين مسائل ناپايا افزايش سرعتي در حدود  طوري به
هاي محدودي در مورد كاربرد روش  باشند. بررسي هاي واكنشي با عدد ماخ پائين محدود مي سازي جريان در شبيه ISATروش 

ISAT 22[مرجع  ن به مطالعاتتوا جمله مي صوت و يا موج تراك وجود دارد كه از آن پذير مافوق هاي واكنشي تراكم در جريان[  
گزارش  ISATتاكنون استفاده از روش گيري شعله آشفته هم  سازي دو بعدي موج تراك اشاره كرد. در مورد شتاب در شبيه

شدت با زمان و مكان تغيير كرده  هاي ترموشيميايي به خاطر آن است كه در اين موارد حالت نشده است. اين موضوع به
هاي زماني بعدي استفاده  هاي قبل ممكن است كه در گام شعله) و در نتيجه اطالعات ذخيره شده در زمانخصوص در جبهه  (به

منظور  شوند. به سرعت افزايش يافته و محاسبات با محدوديت حافظه مواجه مي گونه موارد اندازه جدول به نشوند. بنابراين در اين
خود پاك شده و عمليات  صورت خودبه زه جدول از حد معيني كل جدول بهبا عبور اندا ،كاهش تبعات اين مشكل در كار حاضر

باشد، با  هاي ترموشيميايي خود مي جبهه شعله نيز كه داراي نوسانات زيادي در حالت گيرد. مي ساخت جدول دوباره انجام 
كار عالوه بر جلوگيري از  ند. اينشو هاي حاصل از حل آن به جدول اضافه نمي گيري مستقيم حل شده و داده استفاده از انتگرال

   دنبال دارد. رويه جدول، افزايش دقت را نيز به رشد بي
  

  . ميدان محاسباتي و روش حل معادالت2-4
انع صلب و ومبين باشد كه شعله منتشر شده در آن از  مي mm2 0/640×0/40ابعاد محفظه احتراقي به ميدان محاسباتي 

سازي در مختصات كارتزين غير يكنواخت دو بعدي براي جريان  كند. شبيه در حضور شرايط مرزي ديوار صلب عبور مي
به منظور كاهش نيكلسون صورت گرفته است. - گيري زماني با استفاده از روش كرانك انتگرالپذير صورت گرفته است.  تراكم

تفاضل مركزي جايي و همچنين از تقريب  هاي جابه دوم/مرتبه اول) براي جمله(مرتبه  TVDنفوذ و پخش عددي از يك روش 

                                                            
16 . Quillatre 
17 . In Situ Adaptive Tabulation 
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شدگي  . براي حل مساله جفتشود ها استفاده مي در معادالت بقاي مومنتوم، انرژي و گونه هاي نفوذي مرتبه دوم براي جمله
شرايط اوليه  استفاده شده است.باشد،  ، كه يك روش تكراري ميPISOهاي سرعت و فشار از آلگوريتم تصحيح فشار  ميدان

هاي عمودي و  دررو و عدم لغزش براي ديواره باشد. شرايط مرزي بي مي K 293و دماي  atm 1ساكن با فشار مخلوط صورت  به
انع اعمال شده است. در انتهاي باز محفظه احتراق نيز به منظور جلوگيري از انعكاس امواج تراكمي منتشر وافقي و سطوح م

  شود. جلو شعله، از شرط مرز غيرانعكاسي استفاده ميشده در 
توسعه داده شده است.  7/1ويرايش  OpenFOAMاز بسته نرم افزاري  reactingFOAMحلگر حاضر بر پايه حلگر 

 2هاي حاضر با استفاده از يك سيستم پردازش موازي با حافظه مشترك انجام گرفته است. اين مجموعه شامل  سازي شبيه
، GHz4/2با سرعت پردازش  Xeon E5645 Intelهسته مجازي)  24هسته فيزيكي يا  12اي (در مجموع  هسته 6پردازشگر 
روز به طول  32حدود براي شبكه ريز در سازي  باشد. مدت زمان شبيه ) ميRAMدسترسي (ي قابل  حافظه GB64به همراه 

  انجاميده است.
  

  . بررسي شبكه محاسباتي2-5
) آورده شده است. در اين شكل از 2منظور بررسي شبكه محاسباتي، سرعت انتشار شعله بر حسب مكان شعله در شكل ( به

 Bو در شبكه  mm 125/0برابر  Aدر شبكه اندازه سلول محاسباتي مختلف استفاده شده است.  يكنواخت دو شبكه محاسباتي
 3تا  A، 2، در شبكه ]11[ است mm 35/0ضخامت شعله آرام در اين مخلوط برابر كه  باشد. از آنجايي مي mm 0625/0برابر 

كننده شعله، در هر دو حالت  گيرند. البته با اعمال ضريب ضخيم سلول در ضخامت شعله قرار مي 6تا  B ،5سلول و در شبكه 
گيري شعله استقالل جواب  شود، در مراحل اوليه شتاب ) مشاهده مي2طور كه در شكل ( ضخامت شعله حل خواهد شد. همان

در مطالعات افتد.  اتفاق مي Bبسيار زودتر از شبكه  Aاك در شبكه دست آمده است. اما فاز نهايي گذار از شعله به تر از شبكه به
شود.  واگرا مي DDTبا ريز كردن شبكه زمان رخداد  هاي خاصي پيكربندينيز مشاهده شد كه در  ]12و  11[ گمزو و همكاران

 دار، هاي مانع در كانال DDTنظير فرآيند سازي عددي فرآيندهاي اتفاقي،  ها معتقدند كه در شبيه بر اساس اين يافته آن
هاي خاص خود را  ها بايد آزمون باشند و براي اين نوع پديده هاي استاندارد بررسي دقت عددي هميشه مناسب نمي آزمون

از سه شبكه با دقت اي انجام گرفته  خود كه با استفاده از سينتيك تك مرحله دقت باالي هاي سازي در شبيه ها آنطراحي كرد. 
گيري شعله در هر سه حالت بسيار شبيه به هم  اند. مراحل اوليه شتاب استفاده كرده سلول در ضخامت شعله 18و  9، 5/4

هاي ريز   گزارش شده است و تنها در نواحي با ورتيسيتي باال نظير دنباله موانع اختالفات جزئي مشاهده شده است. در شبكه
) 2طور كه در شكل ( گزارش شده است. همان 14درشت در پشت مانع و براي شبكه  16گذار از شعله به تراك در پشت مانع 

و همكاران است، گذار از شعله به  گمزوسازي  برابر شبكه درشت شبيه از كار حاضر نيز كه تقريباً Bشود براي شبكه  مشاهده مي
ناموفقي نيز در پشت موانع  هاي DDTو همكاران در هر سه شبكه  گمزوروي داده است. البته در كار  14تراك در پشت مانع 

اين موضوع  به بعد به هنگام بازتاب شوك از ديواره مانع روي داده است كه در كارهاي تجربي گزارش نشده است. احتماالً 12
زيرا كه زمان تأخير واقعي براي نقاط داغ در  .باشد ها مربوط مي اي مورد استفاده در كار آن مرحله  به استفاده از سينتيك تك

. ]13[و همكاران است  گمزودست آمده از محاسبات  تر از زمان تأخير در نقاط داغ به هوا چندين مرتبه بزرگ- هيدروژن  خلوطم
پيدايش نقاط داغ و  باشد، احتماالً مي DDTكه محاسبه دقيق زمان تأخير واكنش شيميايي كنترل كننده فاز نهايي  از آنجايي

DDT اي در دسترس  شود. با توجه به مطالب فوق و همچنين محدوديت توان رايانه هاي ناموفق به اين موضوع مربوط مي
جزئيات فرآيند گذار از و  DDTمكان عنوان شبكه مناسب انتخاب شده است. اگرچه استفاده از شبكه ريزتر در  به Bشبكه 

  شعله به تراك تاثير گذار خواهد بود.
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    . نمودار سرعت انتشار شعله بر حسب موقعيت جبهه شعله براي دو شبكه محاسباتي مختلف.2شكل 
  

  گيري شعله . مراحل ابتدايي فرآيند شتاب2-6
عنوان موج شعله و  نرخ واكنش به  شود. خطوط هم گيري شعله در مراحل اوليه از انتشار آن مشاهده مي ) شتاب3در شكل (

عنوان نمادي از جريان آشفته در اين شكل آورده شده است. پس از شروع واكنش، هسته  بهزمينه  در پسكانتور ورتيسيتي 
حالت انبساط گرمايي محصوالت داغ احتراق باعث حركت گازهاي  شود. در اين كروي منبسط مي صورت نيم شعله آرام اوليه به

دست هر مانع  هاي آرام در پايين گيري گردابه شود. حضور موانع در برابر اين جريان باعث شكل ش روي شعله مينسوخته پي
دست مانع حركت  شود با عبور شعله از مانع اول جبهه شعله به سمت ناحيه چرخشي پايين طور كه مشاهده مي شود. همان مي

خوردگي باعث افزايش سطح  پيچد. اين تاب خورده و به دور خودش مي شود. در نتيجه شعله تاب كرده و وارد اين ناحيه مي
دست  گرفته در پايين شود. البته اليه برشي شكل شعله و افزايش بيشتر سرعت جريان و سرعت شعله نسبت به ناظر ساكن مي

با  .شود له مشاهده نميخوردگي در سطح شع مانع اول از قدرت الزم برخوردار نبوده و بنابراين در عبور از اين مانع چين
سرعت ناپايدار  بعد به ي برشي شكل گرفته در پشت موانع دوم به ها گيري بيشتر شعله، سرعت جريان افزايش يافته و اليه شتاب

هاي شديدي در سطح شعله  خوردگي شوند. اندركنش مسير گردابي شكل گرفته در پشت مانع دوم و جبهه شعله باعث چين مي
طور كه در  دهد. البته همان شدت مساحت سطح شعله و در نتيجه سرعت انتشار شعله را افزايش مي ع بهشده كه اين موضو

مانند جريان و شعله از گذرگاه بين موانع سرعت شعله در عبور از موانع افزايش يافته  شود با عبور جت ) نيز مشاهده مي2شكل (
  يابد. ر از موانع، سرعت شعله كاهش ميو با كاهش سرعت جريان و انبساط عرضي شعله پس از عبو

مهشتمانع مششمانع   
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ms125/2  ms000/2 ms850/1 ms700/1 ms450/1  ms600/0  

باشند. در اين شكل انتشار شعله تا رسيدن به  نرخ واكنش كه بيانگر جبهه شعله مي . كانتور مقدار ورتيسيتي به همراه خطوط هم3شكل 
  مانع چهارم قابل مشاهده است.

  
در طي فرآيند گذار از شعله به تراك رسم شده است. در اين  شعله ) مساحت سطح شعله بر حسب مكانالف- 4(در شكل 

 5/0نسبت به مقدار اوليه آن برابر  H2 گونه كه كسر جرمي محلي نمودار مساحت سطح شعله بر روي جبهه شعله يعني جايي
بعد نسبت به اندازه سلول محاسباتي بيان شده است. مكان شعله  صورت بي است محاسبه شده است. مساحت سطح شعله نيز به
شود مساحت  طور كه مشاهده مي . همانه استگرديدجرقه محاسبه  محلبا استفاده از دورترين نقطه جبهه شعله نسبت به 

هنوز اندركنش جريان گردابي و شعله روي  . فقط در عبور از موانع و جايي كهيابد افزايش مي 6سطح شعله تا رسيدن به مانع 
شود كه حضور موانع و  مشاهده مي در اين نمودارنداده است ممكن است كه مساحت شعله كاهش اندكي را تجربه كند. 

در مراحل اوليه انتشار شعله نسبت يكنواي مساحت سطح شعله  باعث افزايش به، هاي حاصل از موانع با شعله اندركنش گردابه
باشد. اين افزايش سطح تحت  گيري شعله در اين مرحله بيشتر تحت تاثير افزايش سطح شعله مي شود. در حقيقت شتاب مي

خوردگي شعله  دست موانع كه باعث تاب باشد. يكي ورود شعله به نواحي چرخشي بزرگ شكل گرفته در پايين تاثير دو عامل مي
تر اندركنش بين شعله و مسير گردابي شكل گرفته در اليه برشي ناپايدار پشت موانع است. اين اليه  دوم و مهمشود. عامل  مي

و چروك خوردن و افزايش سطح شعله  آشفته شده و باعث چين) KH( 18هلمهولتز- كلوين برشي در اثر پيدايش ناپايداري
  شود. مي

  
  گيري شعله . مراحل انتهايي فرآيند شتاب2-7

سرعت گاز شود. در اين لحظه  گيري شعله وارد مرحله دوم يا انتهايي خود مي سيدن شعله به مانع ششم، فرآيند شتاببا ر
شوند. با ايجاد امواج  نسوخته در نواحي از جريان تا سرعت صوت محلي افزايش يافته و اولين امواج شوك در ميدان ايجاد مي

طور كه در  همانكند كه درباره اين موضوع در ادامه بحث خواهد شد.  شوك در ميدان مساحت سطح شعله كاهش پيدا مي
فشار محصوالت احتراق  به سرعت صوت هم 8شود سرعت انتشار شعله در اين مرحله در بعد از مانع  ) مشاهده مي2شكل (

فزايش يافته و پس از آن مانند جريان و شعله از بين موانع سرعت شعله در عبور از مانع ا رسد. اگرچه به خاطر عبور جت مي
ماند. كه اين  حالت در حدود سرعت صوت محصوالت ثابت باقي مي يابد اما متوسط سرعت انتشار شعله در اين كاهش مي

باشد. گذار از رژيم خفگي به رژيم تراك كه در كارهاي عددي و  موضوع در حقيقت بيانگر انتشار شعله در رژيم خفگي مي
                                                            
18 . Kelvin- Helmholtz instability 
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خوبي فهميده نشده  شود. البته مكانيزم اين گذار هنوز هم به است نيز در اين شكل مشاهده ميتجربي مختلف مشاهده شده 
  .]11[است 
  

  ب)  الف)
متوسط بر روي جبهه  )J/s( ، ب) نمودار نرخ آزادسازي انرژينمودار مساحت سطح شعله بر حسب موقعيت جبهه شعلهالف) . 4شكل 

  شعله بر حسب موقعيت جبهه شعله.
  

كند اما افزايش سرعت شعله  مشاهده شد كه با عبور شعله از مانع ششم مساحت سطح شعله كاهش پيدا مي )4(در شكل 
در ادامه  شود ميحالت  كه چه عاملي باعث باال نگه داشتن سرعت شعله در اين كند. اين تا رسيدن به رژيم خفگي، ادامه پيدا مي

) متوسط نرخ آزادسازي انرژي بر روي جبهه شعله بر حسب ب- 4مورد بررسي قرار خواهد گرفت. براي اين منظور در شكل (
شود، اما با عبور از مانع  علت حضور موانع نوساناتي در نرخ آزادسازي انرژي مشاهده مي مكان شعله رسم شده است. اگرچه به

سرعت افزايش يافته است. اين موضوع باعث افزايش نرخ انبساط گرمايي و به دنبال  زادسازي انرژي بهششم روند افزايشي نرخ آ
تر انتشار شعله در مرحله پاياني انتشار و مطالعه سازوكارهاي  به منظور بررسي دقيق شود. آن افزايش سرعت انتشار شعله مي

) 5آورده شده است. در شكل ( در درون محفظه ) از انتشار شعله2(نگاري  ) تصاوير سايه6) و (5( هاي فيزيكي موثر، در شكل
دست شعله قابل  موج شوك ضعيف در پايينيك ، 6قابل مشاهده است. با عبور شعله از مانع  7تا  5انتشار شعله در بين موانع 

طور  شود. به اعث تقويت آن ميو ب كردهبرخورد  6مشاهده است. اين موج در ابتدا با مسير گردابي شكل گرفته در پشت مانع 
اند نشان  طور جداگانه بر روي اندركنش شوك و گردابه و يا شوك و جريان آشفته انجام گرفته كلي مطالعات مختلفي كه به

كه انرژي جنبشي اغتشاشي و ورتيسيتي افزايش و  طوري يابد؛ به اند كه در طول اين اندركنش آشفتگي افزايش مي داده
ها نيز بسته  شود. البته گردابه . اين موضوع با افزايش قدرت شوك تشديد مي]23[يابند  آشفتگي كاهش مي هاي طولي مقياس

و در پشت  ms 455/2. اين تغيير شكل شوك در زمان ]24[توانند باعث تغيير شكل و شكست شوك شوند  شان مي به قدرت
هاي پشت مانع يك ساختار پيچيده شامل دو موج  با گردابهباشد. در اين زمان پس از برخورد شوك  قابل مشاهده مي 7مانع 
تواند باعث افزايش شدت  گيرد. به هرحال اندركنش شوك و گردابه در اين لحظات مي اي و يك ساقه ماخ شكل مي ضربه

  آشفتگي و در نهايت افزايش نرخ واكنش شود.

 مانع ششم مانع ششم
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ms470/2  ms455/2 ms425/2 ms395/2  ms365/2  

ها  گردابه در اين شكل- گيري امواج شوك و اندركنش شوك . شكل6تا  5) از انتشار شعله در بين موانع 2نگاري ( تصاوير سايه. 5شكل 
  شود. خوبي مشاهده مي به

 

   
ms580/2  ms565/2 ms545/2 ms530/2 ms500/2  ms485/2  

طور پي در پي ايجاد  گيري مستمر شعله امواج شوك به . در اثر شتاب9تا  7موانع ) از انتشار شعله در بين 2نگاري ( . تصاوير سايه6شكل 
  شوند. مي

  
هاي موانع برخورد كرده و امواج انعكاسي در خالف جهت حركت  پس از عبور شوك از ناحيه گردابي، موج شوك به ديواره

و   ناحيه كامال پيچيده ،هچنين با امواج شوك ديگرهاي محفظه و  گيرند. برخورد اين امواج انعكاسي با ديواره شعله شكل مي
كه با  قابل مشاهده است. از آنجايي 8و در پشت مانع  ms 5/2كند. اين موضوع در زمان  را در جلو شعله ايجاد مي اي آشفته

مرور  بهديگر تقويت نشده و ، جريان در پشت موانع دور دست شده رسيدن سرعت شعله به سرعت صوت مواد نسوخته متراكم
هاي شديدي  خوردگي اي در پشت موانع شكل نگرفته و بنابراين چين هاي گردابي قوي شود، بنابراين ديگر ميدان مستهلك مي

شود. پديده اساسي در اين حالت حضور  كه در مراحل اوليه انتشار شعله قابل مالحظه بود ديگر در اين مراحل مشاهده نمي
) با وضوح بيشتري به نمايش 7باشد. اين موضوع در شكل ( ها با جبهه شعله مي نش آنامواج شوك رفت و برگشتي و اندرك

شده از  شعله از مانع دهم عبور كرده اما هنوز برخوردي بين امواج شوك منعكس ms 640/2گذاشته شده است. در زمان 
طور كه  جبهه شعله پايين است. همان حالت نرخ آزادسازي انرژي در هاي محفظه با شعله انجام نگرفته است. در اين ديواره
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سرعت جريان در پشت موانع دوردست ، شده رسيدن سرعت شعله به سرعت صوت مواد نسوخته متراكمپيشتر گفته شد با 
علت از بين رفتن  يابد. به شدت كاهش مي گرفته در پشت موانع نيز به كاهش يافته و بنابراين شدت آشفتگي در دنباله شكل

دنباله آشفته در پشت مانع دهم اندركنش قوي بين دنباله و شعله مشاهده نشده و نرخ آزادسازي انرژي افزايشي در عبور از 
هاي محفظه با جبهه شعله نرخ آزادسازي  با برخورد امواج شوك انعكاسي از ديواره ms 640/2كند. در زمان  تجربه نمي مانع

با نزديك  ms 670/2كه در زمان  طوري كند. بسته به قدرت شوك اين افزايش نرخ، بيشتر خواهد بود؛ به انرژي افزايش پيدا مي
واج شوك انعكاسي از مانع با جبهه شعله كه قدرت بيشتري دارند، نرخ آزادسازي شدن شعله به مانع يازدهم و اندركنش ام

در مورد سازوكار انتشار  ]10[شدت افزايش يافته است. در حقيقت مشاهدات حاضر نيز نظر سيكارلي و همكاران  انرژي به
طح شعله و همچنين آشفتگي هاي باروكلينيك در س هاي سريع كه همان اندركنش شوك و شعله و ايجاد ورتيسيتي شعله

  كند. است را تائيد مي RMبيشتر شعله در اثر ناپايداري 

 
ms670/2  ms650/2 ms640/2  

كه بر روي جبهه  )J/s( به همراه كانتورهاي نرخ آزادسازي انرژي 11تا  9از انتشار شعله در بين موانع  )2(نگاري  تصاوير سايه .7شكل 
  اند. شعله رسم شده

  
  گيرينتيجهبندي و  جمع. 3

همراه سينتيك  و به LES/ATFسازي عددي حاضر كه در دو بعد و با استفاده از روش  طور كه مشاهده شد، شبيه همان
هاي مادون  انتشار در رژيمطور كيفي بازتوليد مناسبي از رفتار شعله در حين  انجام گرفته بود، به ISATسازي  و جدول تفصيلي
خوردگي و  دنبال آن تاب گردابه و به- و رژيم خفه ارائه داد. نتايج حاضر نشان دادند كه اندركنش شعله ، مافوق صوتصوت
هاي سريع  باشد. در مورد شعله هاي آهسته مي خوردگي شعله سازوكار اصلي در افزايش سطح شعله و انتشار شعله در رژيم چين

هاي باال همان اندركنش شوك و  كه سازوكار اصلي انتشار شعله در سرعت نظر سيكارلي و همكاران مبني بر ايننتايج حاضر 
اند. در اثر اين اندركنش نرخ آزادسازي  باشد را مورد تاييد قرار داده شعله و توليد ورتيسيتي در اثر سازوكار باروكلينيك مي

سرعت شعله باال نگه داشته كند،  احت سطح شعله روندي نزولي را طي ميكه مس در حاليشدت افزايش يافته و  انرژي به
استفاده از سازوكارهاي تفصيلي  DDTبيني دقيق مكان رخداد  همچنين نتايج حاضر نشان دادند كه براي پيش شود. مي

  ضروري است.
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