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 چكيده

و  گردد. معادالت انرژي مجزا براي فازهاي سيال مدل ميبا توسعه يك كد كامپيوتري حاضر جريان واكنشي مغشوش درون يك ماده متخلخل  مقالهدر 
اي آرنيوس اعمال  مرحله مصرف سوخت براساس رابطه يك آهنگو روش تجزيه مضاعف  با k-εمعادالت اغتشاش روش عدم تعادل حرارتي،  جامد با

و انتقال  پخشنتايج تجربي گرديد. اغتشاش موجود در جريان موجب تاثير بيشتر  اسازي ب سازي اغتشاش منجر به نزديكي نتايج مدل مدلاند. شده
، تفاوت دما در ناحيه باالدست اما در احتراق با هواي اضافه يدآگرمايش شده و بيشينه دماي كمتري در ناحيه احتراق بوجود مي حرارت به ناحيه پيش

براي يابد به طوري كه  دماي سيال در طول مشعل كاهش بيشتري ميي احتراق،  ا كاهش تخلخل در ناحيهنتايج نشان داد كه ب شود. جريان مشاهده نمي
-ميكلوين  ٤٠٠% حدود ٦٧هواي اضافي حداكثر اختالف دما با  بد.يا% كاهش مي١٨% و ١٦دماي بيشينه به ترتيب حدود  ٧/٠و  ٩٥/٠ضريب تخلخل 

 باشد.مي =m٠٤٥/٠xكلوين در موقعيت  ٢٠٠حدود  اختالف براي حالت بدون هواي اضافياين  .دهدرخ مي =m٠١/٠xدر موقعيت  باشد كه
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Abstract 
In the present paper, the turbulent reacting flow within a porous media is modeled by developing a computer code. Separate energy 
equations for fluid and solid phases and the k-ε turbulence equations have been applied by non-thermal equilibrium and double 
decomposition methods, respectively and the fuel consumption rate is obtained from one-step Arrhenius equation. Turbulence 
modeling helped to obtain closer results compared with experimental data. Turbulence caused an increase to the effect of diffusion 
and heat transfer in the preheat zone which resulted in a lower maximum temperature in the combustion zone. In the case of excess 
air combustion, no temperature difference is observed in the upstream zone. The results showed that with decreasing porosity in the 
combustion zone, the fluid temperature along the burner decreases. That is, for the porosities of 0.95 and 0.7 the maximum 
temperature is decreased by 16% and 18% respectively. The maximum temperature difference in the case of excess air of 67% is 
about 400K which occurs at x=0.01m and for the case of no excess air is about 200K at x=0.045m. 
Keywords: Porous burner, Turbulence, Reaction flow, double decomposition, non-thermal equilibrium. 

 
 

  مقدمه - ١
است. با  گرماهاي فسيلي و تامين وظيفه مشعل، احتراق سوخت

ها و تمركز آنها در نواحي شهري و  توجه به كاربرد فراگير مشعل
وري بيشتر ها به منظور بهرهسازي آنتاسيسات خانگي و صنعتي، بهينه

هاي فسيلي و همچنين كاهش آلودگي هوا ضروري به نظر از سوخت
اند،  معروف ١هاي شعله آزاد هاي متداول كه به مشعل رسد. در مشعلمي

بطور موضعي  دماليل ناكافي بودن دفع حرارت از ناحيه واكنش، به د
گردد. امروزه ها ميباالست كه اين امر باعث افزايش توليد آالينده

هاي شعله  هاي مشعلهاي متخلخل به منظور تعديل محدوديت مشعل
ها از طريق تقويت و افزايش مودهاي درگير آزاد و كاهش نشر آالينده

                                                             
1 Free flame burners 

 

اند  رايند احتراق بسيار مورد توجه محققان قرار گرفتهدر ف گرماانتقال 
]١ .[  

  

  
 ]١متخلخل [ مشعل ساختار -١شكل 

 



 

 

 
٧٨ 

دل
م

ساز
 ي

دد
ع

 ي
يجر

 ان
نش

واك
 ي

ته
شف

آ
 ... 

هاي محيط متخلخل به دليل تماس مستقيم شعله با  در مشعل
، نسبت به گرماي رسانشي و تابشيجامد در محفظه احتراق، انتقال 

طرف ديگر يابد. از گيري افزايش ميهاي شعله آزاد به نحو چشم مشعل
ي احتراق، ميزان افزايش موضعي  به دليل بهبود دفع حرارت از ناحيه

يابد نيز تقليل مي NOxدما كاهش يافته و به تبع آن توليد تركيبات 
]٢.[  

بررسي مطالعات انجام شده در ارتباط با مشعل متخلخل نشان 
سازي عددي از  هاي باال نتايج مدل ارزي دهد كه براي نسبت هم مي

هاي تجربي انحراف خواهد داشت. اكثر محققين در نظر نگرفتن  داده
ترين عامل براي اين  هاي محيط متخلخل را مهم اغتشاش درون حفره

رغم تاكيد بر اهميت اغتشاش  اند. علي ن كردهعدم تطابق بين نتايج بيا
هاي عددي در ارتباط با مشعل  سازي درون مشعل متخلخل، اكثر مدل

انجام شده است كه دليل آن، عدم وجود  اي اليهمتخلخل با فرض رژيم 
هاي متخلخل  هاي اغتشاشي مناسب براي جريان درون محيط مدل
  ]. ٣باشد [ مي

متخلخل گذار به جريان مغشوش در با توجه به اينكه در ماده 
سازي بهتر جريان  افتد، براي مدل عددهاي رينولدز پايين اتفاق مي

درون محيط متخلخل بايستي اثر اين اغتشاش در معادالت مورد توجه 
گيري حجمي به عنوان يك ابزار  قرار گيرد. استفاده از عملگر متوسط

  ].٤سازي اين اغتشاش مورد توجه است[ قوي براي مدل
ي  سازي اثرات آشفتگي درون محيط متخلخل دو مسئله براي مدل

سازي  سازي آشفتگي (تغييرات زماني) و مدل اساسي وجود دارد: مدل
پديده انتقال درون هندسه پيچيده محيط متخلخل (تغييرات مكاني). 

گيري زماني براي بررسي  توان از يك متوسط براي حل اين مسائل مي
گيري حجمي براي بررسي پيچيدگي  از يك متوسطي اغتشاش و  پديده

ي محيط متخلخل روي معادالت ميكروسكوپي (كه براي مقياس  هندسه
استوكس است) استفاده نمود. بنابراين - حفره دقيقا همان معادالت نوير

گيري حجمي و  با توجه به اينكه بر روي معادالت دو عملگر متوسط
ي اصلي  ها زمينه عمال آنشود، نحوه و ترتيب ا زماني اعمال مي

  كند. ها را ايجاد مي بررسي
اولين مدل آشفتگي براي جريان  ١٩٩٥تراكوين و كاتن در سال 

گيري شده حجمي  درون محيط متخلخل را بر مبناي حل متوسط
  ].٥جريان ارائه كردند [

اي  سازي دومعادله گذار اولين مدل پايه ١٩٩٧آنتو و الگ در 
ها معادالت  سازي آن لخل بودند. بناي مدلاغتشاش درون محيط متخ

ي مكاني براي محيط متخلخل كه  گيري شده استوكس متوسط- نوير
  ].٦شامل نيروهاي درگ دارسي و فورچيمر است [

گيري  با تغيير روند متوسط ١٩٩٩ناكاياما و كوواهارا در سال 
𝑘نسبت به آنتو و الگ يك مدل  − 𝜀 ) ديگرN-K را براي بررسي (

سازي در اين  درون محيط متخلخل توسعه دادند. فرايند مدل اغتشاش
گيري شده زماني رينولدز آغاز شده و در  مدل ابتدا با معادالت متوسط

گيري  ) متوسطREVي معرف ( ادامه اين معادالت روي حجم اوليه
  ].٧شوند [ مكاني مي

گيري تمركز  روي ترتيب متوسط ٢٠٠١پدراس و دلموس در سال 
ي مضاعف را معرفي نمودند كه طبق آن هر كميت  تجزيه كرده و روش

نمود. اين اجزا عبارتند از   توان به چهار جزء تقسيم دلخواه را مي

  ].٨ميانگين مكاني، ميانگين زماني، انحرافات مكاني و نوسانات زماني [
اثرات اغتشاش در جريان   نيموري به مطالعه ٢٠١٣در سال 

رداخت و اثرات آن را بر توزيع دما، احتراقي درون مشعل متخلخل پ
]. مشعل متخلخل ٣ها بررسي نمود [ سرعت سوزش و توليد آالينده

اي است كه نتايج تجربي شافين  مورد بررسي، يك مشعل دواليه استوانه
] و نيز نتايج عددي هسو و ١٠]، هسو و همكاران [٩و همكاران [

  است. ] براي آن موجود١٢] و بارا و الزي [١١همكاران [
گيري حجمي  فالح بدون استفاده از عملگر متوسط ٢٠١٥در سال 

كه موجب پيدايش جمالت اضافي و در نتيجه نياز به مدلسازي 
شود، به بررسي اثرات اغتشاش بر روي جريان واكنشي در داخل  مي

هاي  متخلخل پرداخت و مدلي اغتشاشي براي جريان  هاي ماده حفره
  ].١٣ل ارائه كرد [مغشوش در داخل ماده متخلخ

در تحقيق حاضر، هدف تهيه يك كد كامپيوتري است كه جريان 
واكنشي درون مشعل متخلخل را همراه با در نظر گرفتن اثرات 

كند. بدين منظور الزم است معادالت  اغتشاش به صورت دوبعدي حل 
مومنتوم براي جريان سيال درون محيط متخلخل اصالح شده و 

برينكمن به آن افزوده شده و به كد اعمال شود. هاي دارسي و  عبارت
همچنين معادالت انرژي به صورت مجزا و به روش عدم تعادل حرارتي 

𝑘براي فاز سيال و جامد نوشته شوند. پس از آن معادالت اغتشاش  − 𝜀 
گيري حجمي و زماني به روش  تكميل شده و با اعمال عملگر متوسط

جريان سيال درون محيط  ي مضاعف، اين معادالت براي تجزيه
متخلخل اصالح شوند. در مرحله آخر معادله پايستاري گونه براي كسر 
جرمي سوخت به كد اعمال شود كه نرخ مصرف سوخت در آن از رابطه 

آيد. پس از تكميل كد كامپيوتري تاثير  اي آرنيوس بدست مي مرحله يك
يز و نرسانايي گرمايي هاي مختلف همچون تخلخل، نسبت  كميت

شود. مشعل مورد نظر براي انجام  اغتشاش بر روي ميدان دما بررسي مي
] است كه ١٤سازي، مشعل مورد استفاده در تحقيق تجربي پريرا [ مدل

نتايج عددي آن براي جريان با رژيم آرام، توسط كوتينيو و دلموس 
 ] ارائه شده است.١٥[

  
  معادالت حاكم - ٢

گيري زماني براي  متوسطگيري حجمي و  در اين بخش از متوسط
استخراج معادالت اغتشاشي درون محيط متخلخل استفاده شده است. 
همچنين مدلسازي جريان آشفته به روش تجزيه مضاعف انجام شده 

  شوند. است. در ادامه با رعايت اختصار معادالت حاكم بررسي مي
  

  معادله پيوستگي ماكروسكوپي - ١-٢
پيوستگي   معادلهگيري بر  پس از اعمال عملگرهاي متوسط

ي  ي مضاعف، معادله تجزيه نظريهميكروسكوپيك و استفاده از 
  پيوستگي ماكروسكوپي عبارتست از :

)١(  ∇ ∙ 𝜌 𝑢 = 0 
 كه در آن:

)٢(  𝑢 = 𝜙〈𝑢〉  
گيري  ميانگين حجمي بردار سرعت متوسط 〈𝑢〉)، ٢(  در رابطه

  سرعت دارسي است. 𝑢دهد و  ، را نشان مي𝑢زماني،   شده
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  معادله مومنتوم ماكروسكوپيك - ٢-٢
ي مومنتوم  با صرف نظر از اثرات پراكندگي هيدروديناميكي، معادله

ماكروسكوپي براي جريان مغشوش درون محيط متخلخل به صورت زير 
  شود: بيان مي

)٣(  
∇ ∙

𝑢 𝑢

𝜙
= −∇(𝜙〈𝑃〉 ) + ∇ ∙ (𝜇∇𝑢 ) 

+∇ ∙ −𝜌 𝜙〈𝑢 𝑢 〉 −
𝜇𝜙

𝐾
𝑢 +

𝐶 𝜙𝜌 |𝑢 |𝑢

√𝐾
 

𝜌−در اين معادله،  𝜙〈𝑢 𝑢 تانسور تنش رينولدز ماكروسكوپي  〈
 گردد: بوده كه به صورت زير مدل مي

)٤(  −𝜌 𝜙〈𝑢 𝑢 〉 = 𝜌 𝑣𝑡𝜙2〈𝐷〉 −
2

3
𝜙𝜌 〈𝑘〉 𝐈 

 عبارتست از: ، تانسور نرخ كرنش ماكروسكوپيك〈𝐷〉كه در آن 

)٥(  〈𝐷〉 =
1

2
[∇(𝜙〈𝑢〉 ) + [∇(𝜙〈𝑢〉 )] ] 

هاي اغتشاشي موجود  در مدل 𝑣اي ماكروسكوپي  لزجت گردابه
𝑘براي جريان درون محيط متخلخل همانند روابط مدل  − 𝜀  براي

 گردد. جريان آزاد بيان مي

)٦(  𝑣 =
𝜇

𝜌
= 𝑐

〈𝑘〉

〈𝜀〉
 

ي  شود نفوذپذيري ماده كه در اين دو جمله ظاهر مي 𝐾ضريب 
 آيد: ي زير به دست مي اده از رابطهباشد كه با استف متخلخل مي

)٧(  𝐾 =
𝜙 𝑑

144(1 − 𝜙)
 

  باشد. هاي محيط متخلخل مي قطر متوسط حفره 𝑑در اين رابطه، 
  

معادالت اغتشاشي ماكروسكوپي درون محيط  - ٣-٢
  متخلخل

گيري حجمي بر معادالت انرژي  پس از اعمال عملگر متوسط

〈𝑘〉جنبشي اغتشاشي،  =
〈 〈𝜀〉و نرخ اتالف آن،  〈 =

𝑣〈∇𝑢 : (∇𝑢 ) ، معادالت اغتشاشي ماكروسكوپي به صورت زير 〈
   شوند: بيان مي

)٨(  
∇ ∙ (𝑢 〈𝑘〉 ) = ∇ ∙ 𝑣 +

𝑣

𝜎
∇(𝜙〈𝑘〉 ) + 𝑃 + 𝜙𝐺

− 𝜙〈𝜀〉  
)٩( ∇ ∙ (𝑢 〈𝜀〉 ) = ∇ ∙ 𝑣 +

𝑣

𝜎
∇(𝜙〈𝜀〉 )

+ (𝑐 𝑃 − 𝑐 𝜙〈𝜀〉 )
〈𝜀〉

〈𝑘〉
+ 𝜙𝐺  

انرژي جنبشي اغتشاشي به واسطه  ، نرخ توليد𝑃در روابط فوق، 
 گراديان سرعت است.

)١٠( 𝑃 = −〈𝑢 𝑢 〉 : ∇ 𝑢  
درون محيط متخلخل شامل  معادالت مدل مغشوش ماكروسكوپي

توليد   دهنده باشد كه به ترتيب نشان مي 𝐺و  𝐺ي اضافي  دو جمله
جامد   حضور ماده  داخلي انرژي جنبشي و نرخ اتالف آن به واسطه

هاي مغشوش موجود براي محيط متخلخل نيز در  باشد. تفاوت مدل مي
باشد. در ادامه روابط ارائه شده براي  سازي اين دو جمله مي مدل  نحوه

 ) آمده است.P-dLمدل پدراس و دلموس (

)١١(  𝐺 = 𝑐
𝜙〈𝑘〉 |𝑢 |

√𝐾
 

)١٢( 
𝐺 = 𝑐 𝑐

𝜙〈𝑘〉 |𝑢 |

√𝐾
 

شود. در اين  در نظر گرفته مي 𝑐= ٢٨/٠در معادالت فوق مقدار 

 شود: نيروي شناوري به صورت زير ارائه مي   مدل جمله

)١٣(  𝐺 = 𝜙
𝜇

𝜌𝜎
𝛽 𝐠 ⋅ ∇〈𝑇〉  

  معادالت ماكروسكوپي انرژي براي سيال و جامد -٤-٢
ي انرژي سيال و  احتراقي در معادله  به دليل وجود ترم چشمه

١ي انرژي جامد، نتايج مدل  در معادله تابش جمله
LTE  روش تعادل)

(روش عدم تعادل  LTNE٢معتبر نبوده و بايستي از مدل ) گرمايي
استفاده نمود. در اين روش، براي هر يك از فازهاي جامد و حرارتي) 

شود. با اعمال  سيال يك معادله انرژي جداگانه در نظر گرفته مي
افزودن اثرات احتراق و تشعشع، معادالت گيري و  عملگرهاي متوسط

  ].١٥آيد [ جامد به صورت زير بدست مي  انرژي براي فاز سيال و شبكه

)١٤(  
∇ ∙ 𝜌 𝐶 𝑢 〈𝑇 〉 = ∇ ∙ 𝐾 , ∙ ∇〈𝑇 〉

+ ℎ 𝑎 〈𝑇 〉 − 〈𝑇 〉 + 𝜙Δ𝐻 𝑆  
)١٥( 0 = ∇ ∙ 𝐾 , ∙ ∇〈𝑇 〉 } − ℎ 𝑎 〈𝑇 〉 − 〈𝑇 〉  

𝑎)، ١٤در رابطه ( ضريب  ℎسطح مقطع در واحد حجم و  =
با توجه به اطالعات  𝑎انتقال حرارت ميان سيال و جامد است. تعيين 

گيري ميسر خواهد بود. در ادامه يكي از  سازندگان سراميك و يا اندازه
 آورده شده است: 𝑎ي  روابط معتبر براي محاسبه

𝐾 𝐾و  , موثر براي  رسانايي گرماييبه ترتيب تانسورهاي  ,
 ]:١٦شوند [ سيال و جامد هستند. اين عبارات به صورت زير بيان مي

)١٧(  𝐾 , = 𝜙𝑘 𝐈 + 𝐾 ,  

)١٨( 
𝐾 , = (1 − 𝜙) 𝑘 +

16𝜎(〈𝑇 〉 )

3𝛽
𝐈 + 𝐾 ,  

〉ي  جمله در جامد  تابشگر  ) بيان٥٠در رابطه ( 〈
𝐾هاي  متخلخل است. جمله 𝐾و  , محلي را  رسانايي گرمايينيز  ,

 ].١٥دهند [ نشان مي

حرارت توليدي  Δ𝐻تانسور يكه،  𝐈)، ١٨) تا (١٥در معادالت (
بولتزمن - ثابت استفان 𝜎ضريب خاموشي و  𝛽ناشي از احتراق، 

5.66961بولتزمن برابر - هستند. مقدار ثابت استفان × 10 
  نرخ مصرف سوخت نام دارد.  𝑆است. همچنين 

)١٩( 𝛽 =
3

𝑑
(1 − 𝜙) 

انتقال يافته ميان دو فاز سيال و جامد با استفاده از ضريب  گرماي
شود. يكي از روابط رياضي براي محاسبه  محاسبه مي ℎ گرمايانتقال 

باشد  كه توسط كوواهارا ارائه شده به صورت زير مي گرماضريب انتقال 
]٣:[ 

)٢٠(  
ℎ 𝑑

𝑘
= 1 +

4(1 − 𝜙)

𝜙
+

1

2
(1 − 𝜙) Re Pr  
0.2مجاز تخلخل   براي استفاده از اين رابطه محدوده < 𝜙 < 0.9 

، بر اساس Reباشد. مقدار عدد رينولدز بر اساس قطر حفره،  مي
 شود: ي زير محاسبه مي رابطه

)٢١(  Re =
𝜌 |𝑢 |𝑑

𝜇
 

ها است و  قطر متوسط حفره 𝑑)، ٢١) و (٢٠)، (١٩در روابط (
 برابر است با:

                                                             
1 Local Thermal Equilibrium 
2 Local Thermal Non Equilibrium 

)١٦( 𝑎 =
4𝜙

𝑑 (1 − 𝜙)
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)٢٢(  𝑑 =

4𝜙
𝜋

𝑃𝑃𝐶𝑀
 

𝑃𝑃𝐶𝑀 ها به ازاي يك  فوق به معناي تعداد حفره  در رابطه
سانتيمتر طول محيط متخلخل است. محاسبه اين عبارت نيز همانند 

  باشد. قطر حفره مشكل مي
  

ماكروسكوپي پايستاري گونه و مدل   معادله - ٥- ٢
  احتراقي

𝑌〉گيري شده  معادله انتقال براي كسر جرمي سوخت متوسط 〉 
  ]:١٥در ادامه آورده شده است [

)٢٣(  ∇ ∙ 𝜌 𝑢 〈𝑌 〉 = ∇ ∙ 𝜌 𝐷𝑒𝑓𝑓 ∙ ∇ 𝜙〈𝑌 〉 − 𝜙𝑆  
موثر است. در اين تحقيق   تانسور انتقال گونه 𝐷در اين رابطه، 

شود كه واكنش گرمازاي  علت جلوگيري از  پيچيدگي، فرض ميبه 
احتراق در يك مرحله اتفاق افتد. واكنش شيميايي مورد نظر براي 

 ]:١٦شود [ احتراق متان و هوا به صورت زير ارائه مي

)٢٤(  
𝐶𝐻 + 2(1 + 𝜓)(𝑂 + 3.76𝑁 )

→ 𝐶𝑂 + 2𝐻 𝑂 + 2𝜓𝑂
+ 7.52(1 + 𝜓)𝑁  

هواي اضافي موجود در جريان ورودي  𝜓)، ٢٤در رابطه (
ها به ماده متخلخل است. در شرايط استوكيومتري،  دهنده واكنش

𝜓 = ، بنابراين تمام هواي ورودي در برخورد با متان سوزانده شده و 0
شود. نرخ مصرف سوخت محلي در تمام حجم مشعل (فضاي  مصرف مي

شود  يين مياي تع مرحله سيال و جامد) بر اساس رابطه آرنيوس يك
 ]. اين رابطه عبارتست از:١٨و  ١٧[

)٢٥(  𝑆 = 𝜌 𝐴〈𝑌 〉 〈𝑌 〉 𝑒 〈 〉  
𝑌〉كه در آن  𝑌〉و  〈 به ترتيب كسر جرمي سوخت و  〈

نيز  𝑐و  𝑎 ،𝑏هاي  گيري شده هستند. مقادير توان متوسط  اكسيدكننده
كه همگي اين مقادير براي واكنش  با توجه به نوع واكنش متفاوت است
نرخ مصرف   ]. در رابطه١٩باشد [ احتراق متان با هوا برابر يك مي

𝐴سوخت محلي، ضريب  = 2.6 × 10  𝑠 سازي  و مقدار انرژي فعال
𝐸برابر  = 1.3 × شود. همچنين با توجه  در نظر گرفته مي 10

به واكنش شيميايي انتخاب شده، مقدار حرارت توليدي ناشي از احتراق 
Δ𝐻) برابر  ١٤ي ( در رابطه = 4.5 ×  شود. قرار داده مي 10

آل در  براي تعيين چگالي سيال، مخلوط گازي به صورت گاز ايده
حاسبه چگالي استفاده نظر گرفته شده و از رابطه گاز كامل براي م

  شود. مي

)٢٦(  𝜌 =
𝑃𝑊

𝑅𝑇
 

𝑃  ،فشار مطلق𝑅  ثابت جهاني گازها و𝑊  وزن مولي متوسط
  مخلوط گازي است.

براي ميدان حلي با توزيع دماي متفاوت، عدد ناسلت محلي روي 
  شود: دما باال با استفاده از روابط زير تعيين مي   ديواره

)٢٧(  Nu =
hL

𝐾 ,

 
)٢٨( Nu =

𝜕〈𝑇〉  

𝜕𝑥

𝐿

𝑇 − 𝑇
 

همچنين مقدار متوسط عدد ناسلت بر اساس رابطه زير محاسبه 
 شود: مي

)٢٩(  Nu =
1

𝐻
Nu dy 

 گردد: عدد دارسي نيز به صورت زير تعيين مي

)٣٠(  Da =
K

H
 

K تعيين ٧ي ( مقدار نفوذپذيري است كه با استفاده از رابطه (
 شود. مي

دارسي به ترتيب در ادامه - رايلي و رايليي اعداد  روابط محاسبه
  اند: آمده

)٣١(  Ra =
g𝛽𝐻 Δ𝑇

𝜈 𝛼
 

)٣٢( Ra = Ra ⋅ Da =
g𝛽𝐻Δ𝑇𝐾

𝜈 𝛼
 

ضريب  𝛽بعد طولي در ميدان حل،  𝐻)، ٣٢) تا (٢٩در روابط (
موثر به صورت زير  پخشندگي گرمايي 𝛼سيال و  گرماييانبساط 
 ]:٢٠است [

)٣٣(  𝛼 =
𝐾

(𝜌𝐶 )
 

 
  سازي عدديمدل - ٣

كه يك كد كامپيوتري  TEAMدر اين تحقيق، از توسعه كد 
هاي اغتشاشي بيضوي دوبعدي و  حجم محدود براي مدلسازي جريان

پايا است، استفاده شده است. شبكه در اين كد غير يكنواخت است و 
ر اين كد، شوند. همچنين د نقاط شبكه در مركز حجم كنترل واقع مي

   شود. بندي جابجا شده استفاده مي از روش شبكه
  

  متخلخل مشعل  هندسه -١- ٣
 ٢سازي از يك نمونه مشعل دواليه دوبعدي مطابق شكل  براي مدل

] براي ١٥هاي عددي دلموس [ ] و داده١٤هاي تجربي پريرا [ كه داده
ميليمتر از  ٧٠شود. مشعل به عرض آن گـزارش شده است، اسـتفاده مي

𝜙گرمايـش با  قسـمت پيشيك  = 𝑃𝑃𝐶𝑀و  0.86 = و يك  15.74
𝜙قسمت احتراق با  = 𝑃𝑃𝐶𝑀و  0.9 =   تشكيل شده است. 3.9

  
  حاضر  تحقيق در متخلخل مشعل ي هندسه -٢شكل 

 

  شرايط مرزي -٢- ٣
از آنجا كه مشعل مورد مطالعه در دو بعد مدل شده است، با توجه 

ارزي، سرعت و همچنين كسر جرمي  به مشخص بودن نسبت هم
گردد. دماي مخلوط سوخت و هوا  سوخت در ورودي مشعل تعيين مي
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شود. در خروجي با  كلوين در نظر گرفته مي ٢٩٨در ورودي نيز برابر با 
يافتگي گراديان تمامي پارامترها  گرفتن فرض توسعهتوجه به در نظر 

جانبي، شرط عدم لغزش و   صفر در نظر گرفته شده است. در ديواره
عدم نفوذ براي سرعت در نظر گرفته شده است. همچنين ديواره جانبي 

ي اعمال شرايط مرزي براي  شود. نحوه مشعل عايق حرارتي فرض مي
  ده است.آورده ش ١تمامي معادالت در جدول 

 
  

  سازي مدل در شده استفاده مرزي شرايط -١جدول 

  خروجي  ورودي  كميت
هاي باال و  ديواره

  پايين

𝑢  سرعت افقي = 𝑢  
𝜕𝑢

𝜕𝑥
= 0 𝑢 = 0 

𝑣  سرعت عمودي = 0 
𝜕𝑣

𝜕𝑥
= 0 𝑣 = 0 

𝑃  يابي ميان  يابي ميان  فشار = 0 

𝑌  غلظت گونه = 𝑌 ,  𝜕𝑌

𝜕𝑥
= 0 

𝜕𝑌

𝜕𝑦
= 0 

𝑇  دماي سيال = 𝑇 ,  𝜕𝑇

𝜕𝑥
= 0 

𝜕𝑇

𝜕𝑦
= 0 

𝑇  دماي جامد = 𝑇 ,  𝜕𝑇

𝜕𝑥
= 0 

𝜕𝑇

𝜕𝑦
= 0 

انرژي جنبشي 
  اغتشاشي

𝑘 = 𝑘

=
3(𝑢 𝐼 )

2
 

𝜕𝑘

𝜕𝑥
= 0 𝑘 = 0 

𝜀  نرخ اتالف = 𝑘  
𝜕𝜀

𝜕𝑥
= 0 𝜀 = 0 

  

  روش حل عددي - ٣-٣
ها بر طبق روش حجم  حل معادالت ديفرانسيل حاكم با انفصال آن

ي  شود. برقراري ارتباط بين معادله محدود به دستگاه معادالت آغاز مي
پيوستگي و مومنتوم براي تعيين توزيع فشار و سرعت با استفاده از 

شود. با توجه به اينكه حل عددي به  انجام مي SIMPLEالگوريتم 
شود  شود، متغير گام زماني بسيار بزرگ انتخاب مي مي صورت پايا انجام

زماني به سمت صفر ميل كنند. الزم به  جملهتا مقدار عبارات حاوي 
براي ترم جابجايي  QUICKو  PLDSهاي انفصال  ذكر است از روش

شود. روش بكار رفته در حل  معادالت پايستاري مومنتوم استفاده مي
ي انرژي جنبشي اغتشاشي، نرخ اتالف و پايستاري انرژي فاز گاز  معادله

ها با توجه به انفصال حجم  ي پايستاري گونه و جامد و نيز معادله
يافته ي جبري حاصل بسط  هاي حل معادله  محدود و بكارگيري روش

ي  است. در حالت جريان مغشوش براي حل معادالت در مجاورت جداره
  ي استاندارد استفاده شده است.  مشعل از توابع ديواره

  

  الگوريتم حل عددي -٤-٣
  الگوريتم حل عددي در اين تحقيق عبارت است از:

الف) اعمال توزيع اوليه مناسب براي متغيرهاي ترموفيزيكي و دماي فاز 
  د و نيز كسر جرمي سوختب) سيال و جام

 SIMPLEت) حل معادالت پيوستگي و مومنتوم با الگوريتم 

ث) حل معادالت انرژي فاز سيال، انرژي فاز جامد، پايستاري گونه، 
 انرژي جنبشي اغتشاشي و نرخ اتالف

 ج) اصالح متغيرهاي ترموفيزيكي

ار ي خواص سيال با مقادير جديد پارامترها و تكر ي دوباره چ) محاسبه

 مراحل از گام دوم تا رسيدن به معيار همگرايي

شوند.  الزم به ذكر است كه تمامي معادالت در حالت پايدار حل مي
معيار خطاي مجاز براي معادالت پايستاري مومنتوم، انرژي جنبشي 

و مقدار آن براي معادالت پايستاري  10اغتشاشي، نرخ اتالف برابر با 
پس انتخاب شده است.  10نرژي فاز جامد گونه و انرژي فاز سيال و ا

از همگرايي معادالت، نتايج نهايي از نظر استقالل شبكه مورد بازبيني 
گردد تا جواب  اي ريز مي ي محاسباتي به اندازه قرار گرفته و شبكه

  مستقل از شبكه بدست آيد.
  

  نتايج - ٤
   بررسي استقالل نتايج از شبكه -١- ٤

سازي عددي به اندازه  ج مدلبه منظور بررسي عدم وابستگي نتاي
سازي و  شبكه ميدان حل، جريان واكنشي درون محيط متخلخل مدل

بدست آمد.   هاي متفاوت شبكه تغييرات دما در طول مشعل براي اندازه
براي افزايش دقت محاسبات، با توجه به اينكه تغييرات دما براي ميدان 

دارد، محاسبات  حل در حالت احتراق استوكيومتري بيشترين مقدار را
، تغييرات دما در ٣بدون تزريق هواي اضافه انجام شده است. در شكل 

80هاي  طول مشعل متخلخل براي شبكه × 70 ،160 × 140 ،
320 × 640و  280 × ارائه شده است. با توجه به اينكه نتايج  560
ي اخير تفاوت چنداني ندارد و به عبارت ديگر نتايج  براي دو شبكه

كوچكتر با   ي شبكه با يكديگر برابر هستند، شبكه مستقل از اندازه
320ي  اندازه × سازي عددي  براي انجام محاسبات و مدل 280

  شود. انتخاب مي
  

  
  هاي شبكه متفاوت سازي عددي براي اندازه نتايج مدل -٣شكل 

  

  سنجي نتايج تحقيق حاضر صحت -٢- ٤
مورد استفاده  TEAMبا توجه به توسعه مرحله به مرحله كد 

شامل تكميل تدريجي معادالت اغتشاشي، افزودن عبارات موردنياز براي 
اعمال تخلخل و همچنين افزودن معادالت انرژي براي فازهاي سيال و 
جامد در حالت متخلخل، و در نهايت اضافه كردن معادله پايستاري 

سازي  سنجي مدل سازي احتراق در مشعل، صحت گونه به منظور مدل
اي و در پايان هر مرحله انجام شده است. الزم به ذكر  به طور مرحله نيز

است كه هندسه حل موردنظر در ابتدا يك حفره بوده و پيش از افزودن 
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درآمده و  ٢معادله پايستاري گونه، هندسه به صورت نهايي شكل 
  شرايط مرزي هندسه جديد اعمال شده است. 

  

به معادالت  گيري حجمي اعمال عملگر متوسط -١-٢- ٤
  مومنتوم

ي  ي اول، پس از اطمينان از صحت كد با حل مسئله در مرحله
حفره، معادالت مومنتوم براي جريان سيال درون محيط متخلخل 
اصالح شد. براي بررسي صحت تغييرات اعمال شده به كد، نتايج به 

بولتزمن براي - براي مدل لتيس ]٢١[دست آمده با نتايج گو و ژوا 
نتايج را  ٤ناپذير درون محيط متخلخل مقايسه شد. شكل  كمجريان ترا

دهد. با توجه  نمايش مي ٠١/٠و  ٠٠١/٠در دو حالت عدد دارسي برابر 
به اينكه عدد دارسي معادل نفوذپذيري بر مجذور بعد طول ميدان است 

ي مستقيم  (و در اين مسئله برابر يك)، عدد دارسي با نفوذپذيري رابطه
با افزايش مقدار دارسي، نفوذپذيري بيشتر شده و در  دارد. بنابراين
  يابد. ي سرعت عمودي افزايش مي نتيجه مولفه

 
 

  
سرعت عمودي بر روي محور تقارن افقي براي جريان در  -٤شكل 

  ]٢١[حفره متخلخل در تحقيق حاضر و تحقيق گو و ژوا 

  

  اعمال معادله انرژي فاز سيال -٢-٢- ٤
انرژي فاز سيال به كد افزوده شد. براي تعيين   در ادامه معادله

صحت اين تغيير بايستي شرط مرزي سرعت در مرز باالي حفره صفر 
اي اعمال شود تا تقارن محوري در  شده و شرايط مرزي دمايي بگونه

حفره به عنوان مرز دما باال ميدان ايجاد گردد. در اين بررسي مرز باالي 
ها، مرز دما پايين انتخاب شدند. در نتيجه براي بررسي نتايج و ساير مرز

ي سمت  ي سمت چپ و نيمه كافي بود حفره در سه حالت كامل، نيمه
راست حل گردد. در صورتي كه نتايج دو سمت قرينه بوده و در كنار 

ي انرژي بطور  ي ميدان كامل را ايجاد كنند، معادله يكديگر نتيجه
نتايج اين مرحله از  ٥است. شكل  صحيح به كد اضافه شده

ي انرژي  دهد كه حاكي از صحت اعمال معادله سنجي را نشان مي صحت
  به كد است. 

  

  
  تغييرات دماي سيال بر روي محور تقارن افقي حفره -٥شكل 

  
انرژي فاز جامد به كد افزوده شد كه شامل يك   در ادامه معادله

انرژي فاز سيال   چشمه براي ارتباط با معادله جملهو  جمله پخش
شود. به جهت اختصار، صحت اعمال اين تغيير همراه با معادالت  مي

  شود. اغتشاشي و افزودن همرفت طبيعي به كد ارائه مي
  

اعمال معادالت اغتشاشي، توابع ديواره، مدل  -٣-٢- ٤
  و همرفت طبيعي در محيط متخلخل LNTEانرژي 

هاي عددي براي جريان سيال در حفره  سازي نتايج مدل ٦در شكل 
متخلخل با همرفت طبيعي و در نظر گرفتن اغتشاش و همچنين 

، براي تحقيق حاضر و مراجعي كه در تحقيق LNTEاستفاده از مدل 
آورده شده، ارائه شده است. در اين نمودار مقادير  ]٢٠[براگا و دلموس 

) براي ٢٩ي ( لت محاسبه شده از رابطهبعد ناس ميانگين عدد بي
  ) آورده شده است.٣٢ي ( عددهاي رايلي متفاوت بدست آمده از رابطه

  

  
سازي حفره متخلخل به همراه معادالت  نتايج عددي مدل -٦شكل 

  انرژي و اغتشاش
  

سازي عددي حفره متخلخل با همرفت  نيز نتايج مدل ٧در شكل 
اي عددهاي دارسي متفاوت در طبيعي و در نظر گرفتن اغتشاش، بر
  آورده شده است. ]٢٠[تحقيق حاضر و تحقيق براگا و دلموس 
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سازي عددي حفره براي تحقيق حاضر و تحقيق  نتايج مدل -٧شكل 

  ]٢٠[براگا و دلموس 

  
سازي حفره در نمودارهاي فوق تفاوت  با توجه به اينكه نتايج مدل

چنداني ميان تحقيق حاضر و مراجع آورده شده در تحقيق براگا و 
وجود ندارد صحت  ]٢٠[دلموس و نيز خود مطالعات براگا و دلموس 

  رسد. سازي تا اين مرحله به اثبات مي مدل
  

مدل  ي مشعل متخلخل و بررسي اعمال هندسه -٤-٢- ٤
P-dl در اين هندسه  

در اين مرحله، ميدان حل از حفره به مشعل تغيير كرده و شرايط 
  مرزي متناظر با آن به مسئله اعمال شد. 

در ادامه تاثير سرعت ورودي در شرايط رينولدز ورودي ثابت بر 
بعد بررسي شده است. همانطور كه  روي انرژي جنبشي اغتشاشي بي

وابسته به  P-dlجنبشي اغتشاشي در مدل  پيش از اين ذكر شد انرژي
سرعت ورودي سيال است، اما از آنجا كه انرژي جنبشي اغتشاشي 

∗𝑘بعد برابر  بي = 𝑘/𝑢 بعد  است، انرژي جنبشي اغتشاشي بي
مستقل از مقدار سرعت ورودي به مشعل است. اين مسئله براي دو قطر 

  محقق شده است. ٨ي متفاوت در شكل  حفره
  

  
-Pتاثير سرعت ورودي بر انرژي جنبشي اغتشاشي در مدل  -٨شكل 

dl  
  

سنجي  پايستاري گونه و صحت  اعمال معادله -٥-٢- ٤
  جريان واكنشي

سازي عددي جريان واكنشي در مشعل  بعد نتايج مدل  در مرحله
] براي مشعل با ١٤متخلخل براي تحقيق حاضر با نتايج تجربي پريرا [

مقادير دما در طول  ٩گردد. در شكل  مي خصوصيات مشابه مقايسه
مشعل براي تحقيق حاضر و تحقيق آزمايشگاهي پريرا ارائه شده است. 

ي  شود كه نتايج عددي تا قبل از وقوع احتراق و در ناحيهمشاهده مي
گرمايش سازگاري خوبي با مقادير تجربي دارد، اما با توجه به  پيش

ي  دل شده است، در ناحيهاي م مرحله اينكه احتراق به صورت يك
 .احتراق ، مقادير دماي سيال با نتايج آزمايشگاهي اختالف دارد

  
سازي عددي احتراق همراه با اغتشاش و هواي  نتايج مدل -٩شكل 

  نتايج تجربي ودرصد  ٦٧ي  اضافه
  

  سازي عددي تحقيق حاضر نتايج مدل -٣- ٤
در ابتدا تغييرات دماي جامد متخلخل و دماي سيال جريان يافته 

نشان داده شده  ١٠گردد. همانطور كه در شكل  درون آن بررسي مي
 كلوين ٢٩٨است، در ابتدا دماي فاز سيال و جامد يكسان و برابر دماي 

ي احتراق دماي سيال به علت توليد  به مشعل است. در ناحيهورودي 
حداكثر دماي  يابد. ي از مصرف سوخت، افزايش ميناش گرماييانرژي 
 گرمايي انتقال  دماي جامد متخلخل به واسطه است. K٢٨٤٢سيال 

حداكثر دماي جامد يابد.  همرفت در ارتباط با فاز سيال، افزايش مي
در ادامه جامد متخلخل از طريق انتقال است.  K٢٥٦٠متخلخل تقريبا 

فت كرده را به باالدست جريان ، حرارت درياگرماي تابشي و رسانشي
كند. بنابراين در باالدست جريان دماي فاز جامد بيشتر از  منتقل مي

به وسيله  گرماشود تا  دماي سيال است. اين اختالف دما سبب مي
گرمايش  همرفت به سيال در باالدست جريان رسيده و موجب پيش
ز مزاياي سيال در ابتداي مشعل شود. از اين مسئله به عنوان يكي ا

  شود. آزاد نامبرده مي- مشعل متخلخل نسبت به مشعل شعله
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مقادير دماي جامد متخلخل و دماي سيال در طول مشعل  - ١٠شكل 

  براي احتراق استوكيومتري همراه با اغتشاش

   
ي احتراق، مقدار انتقال  با كاهش تخلخل در ناحيه ١١در شكل 

افزايش يافته و دماي سيال در طول مشعل  رسانشاز طريق  گرما
در ضريب  K٢٣٨٥به  K٢٨٤٥تغيير دما از  يابد. كاهش بيشتري مي

در اين  ٧/٠در ضريب تخلخل  K٢٣٣٠به  K٢٨٤٠و از  ٩٥/٠تخلخل 
 ٧/٠و  ٩٥/٠به عبارتي براي ضريب تخلخل  شكل قابل مشاهده است.

  است.% كاهش يافته١٨% و ١٦دماي بيشينه به ترتيب حدود 
  

 
هاي  تغييرات دماي سيال در طول مشعل براي تخلخل -١١شكل 

  ي احتراق متفاوت در ناحيه

  
ي  نيز مطابق انتظار با افزايش تخلخل در ناحيه ١٢در شكل 

هاي ديگر، سرعت افقي  احتراق و افزايش دماي سيال نسبت به حالت
برابر سرعت  ٧/٥تغيير سرعت از حدود يابد.  سيال نيز افزايش مي

و از  ٩٥/٠برابر سرعت ورودي در ضريب تخلخل  ٨/٦ورودي به حدود 
برابر سرعت ورودي در  ٥/٦برابر سرعت ورودي به حدود  ٥/٥حدود 

الزم به ذكر است كه شود. در شكل مشاهده مي ٧/٠ضريب تخلخل 
برابر افزايش يافته  ٦سرعت افقي سيال پس از وقوع احتراق در حدود 

افزايش سرعت، به علت افزايش دماي سيال ناشي از احتراق و كه اين 
در نتيجه كاهش چگالي سيال است. در ادامه با كاهش دماي سيال، 

هاي جامد در  يابد، اما با تغيير قطر حفره سرعت آن نيز كاهش مي
  يابد.  دست جريان بار ديگر سرعت سيال افزايش مي پايين

  

  
فقي در طول مشعل براي بعد ا تغييرات سرعت بي -١٢شكل 

  ي احتراق هاي متفاوت در ناحيه تخلخل
  

در نهايت تاثير اغتشاش بر توزيع دما در طول مشعل بررسي 
شود. بدين منظور تغييرات دما با در نظر گرفتن اثرات اغتشاشي و  مي

همچنين بدون در نظر گرفتن آن براي دو حالت احتراق استوكيومتري 
% مطالعه شد. نتايج اين بررسي در شكل ٦٧ي  و احتراق با هواي اضافه

  ارائه شده است. ١٣
  

  
تاثير اغتشاش بر توزيع دما در طول مشعل براي احتراق  -١٣شكل 

  استوكيومتري و احتراق با هواي اضافه
  

 ٩سنجي جريان واكنشي در شكل  تر در بررسي صحت پيش
احتراق همراه سازي عددي  احتراق در مدل  مشاهده شد كه دماي ناحيه

اي احتراق بيش از مقدار  مرحله با اغتشاش به علت مدل كردن يك
سازي  شود مدل مشاهده مي ١٣تجربي بدست آمده بود. در شكل 

احتراق بدون در نظر گرفتن اغتشاش موجب افزايش بيشتر اختالف دما 
حداكثر اختالف دماي مربوط به هواي  شود. ي احتراق مي در ناحيه

دهد كه رخ مي =m٠١/٠xو در موقعيت كلوين  ٤٠٠دود % ح٦٧اضافي 
و در  كلوين ٢٠٠اين اختالف براي حالت بدون هواي اضافه حدود 

سازي اغتشاش موجب شده  بنابراين مدل باشد.مي =m٠٤٥/٠xموقعيت 
ي قابل توجه  سازي به نتايج تجربي نزديك گردد. نكته تا نتايج مدل
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ديگر اينست كه اين اختالف دما براي حالت استوكيومتري بيش از 
احتراق با هواي اضافه است. به عبارت ديگر تاثير اغتشاش در احتراق 
استوكيومتري بيشتر است كه علت آن افزايش سرعت است. اغتشاش 

شود، بنابراين حرارت  موجود در جريان موجب تاثير بيشتر ديفيوژن مي
ي دماي  گرمايش انتقال يافته و بيشينه ي پيش بيشتري به ناحيه

آيد و هر چه اين سرعت ناشي از  ي احتراق بوجود مي كمتري در ناحيه
با  گرمااحتراق بيشتر باشد اغتشاش بيشتر است. همچنين با انتقال 

شود كه اين مسئله براي  گرم مي باالدست جريان، هواي ورودي پيش
ت. اما در احتراق با هواي اضافه، احتراق استوكيومتري كامال مشخص اس

به علت اينكه سرعت و در نتيجه تاثير اغتشاش كم است، تفاوت دما در 
  شود. ي باالدست جريان مشاهده نمي ناحيه

  

  بنديجمع - ٥
در تحقيق حاضر جريان واكنشي درون مشعل متخلخل با در نظر 
گرفتن اثرات اغتشاش مدل گرديد. بدين منظور از كد كامپيوتري 

گر معادالت مومنتوم استفاده شد. در ابتدا معادالت مومنتوم براي  حل
هاي دارسي و  جريان سيال درون محيط متخلخل اصالح شده و عبارت

برينكمن به آنها افزوده و در كد اعمال شد. در ادامه معادالت انرژي 
مجزا براي فازهاي سيال و جامد به روش عدم تعادل حرارتي به كد 

𝑘معادالت اغتشاش  اضافه شد. سپس − 𝜀  تكميل شده و با اعمال
ي مضاعف، اين  گيري حجمي و زماني به روش تجزيه عملگر متوسط

معادالت براي جريان سيال درون محيط متخلخل اصالح شدند. در 
ي پايستاري گونه براي كسر جرمي سوخت به كد اعمال  نهايت معادله

اي آرنيوس  رحلهم ي يك شد كه نرخ مصرف سوخت در آن از رابطه
بدست آمد. همچنين براي تعيين صحت تغييرات اعمال شده در كد 

ي نتايج تحقيق  سنجي شدند. مقايسه پس از هر مرحله نتايج صحت
حاضر براي جريان غيرواكنشي با نتايج عددي ساير مراجع 

سنجي  ها است. براي جريان واكنشي صحت ي مطابقت آن دهنده نشان
گرمايش تطابق خوبي با نتايج تجربي دارند اما  شي پي نتايج در مرحله

شده است، نتايج  اي مدل مرحله به علت اينكه احتراق به صورت يك
  ي احتراق با نتايج آزمايشگاهي اختالف دارد. ناحيه
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