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 چكيده

گيرد. جهت بررسي ساختار شعله و ميدان دمايي شعله حاصل از برخورد دو جت شعله با يكديگر مورد مطالعه قرار مي گرماييهاي رو شاخصهدر مطالعه پيش
بعد از اعداد بي شعله از روش تجربي اينترفرومتري استفاده شده است. براي تعيين نمودن تاثير پارامترهاي مهم ساختار شعله بر روي ساختار شعله برخوردي،

باشد كه ابعاد سطح مقطع متر ميميلي ٣/١نسبت سوخت و هوا در مقادير متفاوت استفاده شده است. هر مشعل ساخته شده داراي قطر هيدروليكي رينولدز و 
ي كه عدد هوا در شرايط - باشد. ابتدا تاثير نسبت سوختدرجه مي ٧٧باشد و زاويه برخورد دو جت شعله متر ميميلي ١٠متر و عرض ميلي ٢٠ن داراي طول آ

علي رغم شعله حاصله از تك مشعل كه بيشترين دما در نسبت هم ارزي يك  بررسي شد. ٥/٢تا  ٨/٠داد در بازه را به خود اختصاص مي ٧٠رينولدز مقدار ثابت 
همچنان در حال ه دما در مركز، قرار دارد و بيشترين سرعت شعله را داريم در اين مورد مالحظه شد كه با افزايش نسبت هم ارزي در بازه ذكر شده بيشين

 ارزي باعث شد تا بيشينه دماي بيشتري در مركز داشته باشيم و اين باعث شد مساحت ناحيه دماي بيشينه افزايش يابد.افزايش نسبت همباشد و افزايش مي

  .ماخ زندر ،بررسي كيفي ميدان دمايي ،هاي برخورديشعله ،اينترفرومتري، لندفيلگاز  :كليدي واژه هاي
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Abstract 
In this study, the thermal characteristics of two impinging flame jets are investigated. For the flame structure and temperature field 
analysis, a non-contact method named Mach-Zehnder Interferometry is used. Mach zehnder method is utilized to determine the 
effective parameters of flame structure in different amount of Reynolds number and equivalence ratio. The hydraulic diameter of the 
burners is considered 1.3 mm with 20 mm length and 10 mm width. The angle between two burners is 77 degree. The effect of 
fuel/air ratio is investigated, when Reynolds number is 70 and equivalence ratio varies between 0.8 and 2.5. Maximum temperature 
and velocity occurs in equivalence ratio of 1 but at this point, increasing of Reynolds number leads to enhance the maximum 
temperature and at the same time the growth of the maximum temperature domain.  
Keywords: landfill gas, interferometry, impinging flames, temperature field, Mach zehnder. 

  

  مقدمه - ١
هاي بشر ترين دغدغهيكي از مهم امروزه حفظ منابع طبيعي به

تبديل گرديده است. در اين راستا مصرف رو به رشد انرژي يكي از 
هاي روبروي بشر است. لذا بشر با نگاهي جديد به ترين چالشمهم

محيط اطراف خود در پي منابع جديد انرژي است، تا با برطرف نمودن 
طي يك  ١ندفيلنياز خود در حفظ محيط زيست نيز كوشا باشد. گاز ل

- هاي خشك شهري توسط باكتريهوازي از طريق تجزيه زبالهفرايند بي

شامل دو گاز اصلي متان و كربن دي  لندفيل يد. گازآمي ها بدست
-روژن و اكسيژن ميهيدباشد و همچنان داراي مقادير كمي اكسيد مي

به شدت وابسته به مقدار گاز متان  لندفيل. كيفيت گاز ]٣و ١،٢[ باشد
گاز لندفيل  گرماييبه همين خاطر ارزش  .]٤[ باشدن ميآموجود در 

 ٦٠٠٠تا  ٣٠٠٠ن در بازه آبا توجه به مقدار گاز متان موجود در 
و همكاران  ژن. ]٨- ٥[ مي باشدمتر مكعب متغير كيلوكالري بر ميلي

                                                             
1 Landfill 

اثر افزايش گاز هيدروژن بر احتراق گاز لندفيل با هوا را بررسي  ]٩[
-متان ٪٦٠( ٦٠كردند. سه تركيب مختلف از لندفيل شامل لندفيل 

انتخاب شده است كه  ٤٠و لندفيل  ٥٠كربن دي اكسيد)، لندفيل ٪٤٠
تغيير كرده است.  ٪٥٠تا  ٪١٠در آنها كسر حجمي هيدروژن بين 

ساختار و سرعت سوختن شعله گاز  ]١٠[همچنين ليو و همكاران 
  اند. را بررسي كرده ٣و پيروليز ٢لندفيل سين گاز

اثر پايداري را در تقابل دو شعله پيش تركيب  ]١١[لي و همكاران 
شكل را در يك مطالعه تجربي با استفاده از روش  Vهاي در مشعل

را با  آنها نتايج خود. اندازه گيري سرعت شعله مورد بررسي قرار دادند
يك مشعل شياري تنها مورد مقايسه قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند 

هاي تكي بيشتر شكل، پايداري نسبت به مشعل Vهاي كه در مشعل
همچنين راميه و همكاران براي درك بهتر مفهوم شعله به  باشد.مي

بررسي انتقال گرما و ميدان دمايي شعله پيش تركيب شده برخوردي 
                                                             
2 Syngas 
3 Pyrolysis 
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و  چن. ]١٢[ه تاثير پارامترهاي مهم ساختار شعله پرداختند با توجه ب
دادند اثر قابليت اشتعال را در حالي مورد بررسي قرار مي ]١٣[همكاران 

شدند. مشعل استفاده كه هيدروژن و كربن مونواكسيد به آن اضافه مي
شوند. آنها اطالعات خود را در يك شكل ناميده مي  ١Vهايشعلشده م

بدست اوردند. آنها به اين نتيجه  PIVمطالعه تجربي با استفاده از روش 
رسيدند كه اضافه كردن هيدروژن و يا كربن مونواكسيد باعث افزايش 

  شوند. ليت اشتعال سوخت پروپان ميقاب
هاي اينترفرومتري از روش براي اندازه گيري ميدان دمايي استفاده

تماسي با شعله  ،كه در اين روش دليل ه اينب ،باشدمي بسيار جذاب
وجود ندارد تا باعث بر هم زدن جريان شود و اين روش داراي دقت 

باشد و امكان دسترسي به اندازه گيري ميدان دمايي بسيار بااليي مي
رفرومتري روش ليزر اينت دهد.  روش هاي اپتيكي شامل:باال را به ما مي

- اسپكل شلرين فتوگرافي و مواير دفلكتومتري. روش ماخ زندر از روش

باشد. تالبوت اينترفرومتري و هولوگرافي هاي اينترفرومتري مي
-اينترفرومتري بر اساس تغييرات ايجاد شده در شكست نور عمل مي

  . ]١٥و ١٤[ كنند
ه شامل دستگاه با استفاده از روش غيرتماسي كدر مطالعه پيش رو 

باشد، الگوهاي ميدان حاصل از احتراق گاز تداخل سنج ماخ زندر مي
ارزي مختلف لندفيل با اكسيدكننده هوا در اعداد رينولدز و نسبت هم

ها به هدف از اين مطالعه بررسي اثر برخورد شعله بدست امده است.
لعات يكديگر بر روي ميدان دمايي و ساختار شعله مي باشد كه در مطا

قبلي با هندسه، مشخصات و جزئيات در نظر گرفته شده در اين تحقيق 
شكل) نسبت  Vها به صورت متقاطع (بدان پرداخته نشده است. مشعل

ارزي و اند و اثر پارامترهاي جريان اعم از نسبت هميكديگر قرار گرقتهبه
   رينولدز مورد مطالعه قرار داده شده است.

  

  تجربي روش -٢
سيستم چيدمان تجهيزات مربوط به روش  ١در شكل

اينترفرومتري ماخ زندر بر روي ميز اپتيك نمايش داده شده است. روش 
با طول موج  10mwاينترفرومتري شامل يك منبع ليزر هليوم نيون 

632.8 nm  درصد و يك دروربين ديجيتال  50و دو عدسي و دو اينه
CCD  پخش كننده باريكه  و دو فريم بر ثانيه 30با دقت ضبط عكس

  نورتشكيل شده است.

 
 يرو بر زندر ماخ ينترفرومتريا روش ياجزا دمانيچ نحوه - ١شكل

  زيم
  

                                                             
1 V Shaped Burner 

ايشگاهي و تنظيمات صورت گرفته آزمتجهيزات  -١- ٢
  هاي تجربيبراي تست
ايشگاهي استفاده شده در اين آزمتجهيزات  ٢در شكل شماره 

نمايش داده شده است. شعله مورد مطالعه از  به صورت عكسمطالعه 
متر كه در ميلي  ٢٠ × ٧/٠برخورد دو جت شعله شياري با سطح مقطع 

كانال استفاده شده براي  .شود تشكيل شده استمشاهده مي ٣شكل 
باشد. به منظور يكنواخت ميلي متر مي ٦٠توليد هر شعله داراي عمق 

 بهشعل از مقداري ساچمه كردن جريان خروجي از مشعل، در داخل م

 و سپس خانه زنبوري قرار داده شده است. ميليمتر  ٥/٠قطر 

شود فاصله مركز به مركز دو مشاهده مي ٢همانطور كه در شكل 
پس از آنكه باشد. درجه مي ٧٧ميلي متر و داراي زاويه  ٣/٩مشعل برابر 

 مخلوط سوخت و هوا بطور كامل باهم تركيب شدند، جريان حاصل از
- ميV هاي شياري متر وارد مشعلميلي ٦آن از طريق دو لوله به قطر 

انتهاي لوله بسته شده و جريان از طريق بدنه  ٣گردند، مطابق شكل 
 گردد.سوراخ شده وارد مشعل مي

گيري نرخ جريان توسط سه تا روتامتر مخصوص كاليبره شده اندازه
درصد نرخ جريان در  3شود. روتامترهاي كاليبره شده داراي خطاي مي

  تمامي دماها با استفاده از ترموكوپل نوعباشند. شرايط عملكردي مي

K   كه به يك دستگاه ثبت دما از نوع“TESTO 179”  چهاركاناله
متصل است خوانده  سلسيوسدرصد درجه  ١/٠با دقت مثبت منفي 

گيري فشار محيط از فشارسنج شوند. براي اندازهمي
پاسكال و براي  ± ١٠٠با دقت خطاي ”TESTO 511”ديجيتال

با دقت  ”SAMWON”اندازه گيري رطوبت محيط از رطوبت سنج

درصد استفاده شده است. فشار سوخت و هوا از طريق رگوالتور به  ٢±

 ٥٠( شده مخلوط پيش هم با اختالط بار رسيده و در محفظه ٥/١
  و وارد مشعل ها مي شوند.  درصد كربن دي اكسيد) ٥٠درصد متان، 

 

  
  موقعيت قرار گيري مشعل هاي يرخوردي -٢شكل

 

  
 مشعل شياري -٣شكل
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درصد  ٣با دقت  Dywerدر اين مطالعه از روتامترهاي شركت 

نحوه چيدمان خطوط سوخت  ٤ رنج كامل استفاده شده است. در شكل
هوا براي شعله حاصله از دو مشعل برخوردي شياري نشان داده شده 

تجهيزات به كار برده شده در آزمايش عبارتند از: سيلندر سوخت است. 
متان، سيلندر سوخت هوا، سيلندر گاز كربن دي اكسيد، رگالتور، فلش 

مقسم، پنجره بك، فشارسنج، ترموكوپل، شيرسوزني، محفظه اختالط، 
  محفظه احتراق، مشعل، دستگاه ثبت دما، رايانه و خروجي دود.

  
  شكل Vخطوط سوخت هوا براي شعله برخوردي مشعل  -٤شكل 

  

و  جهت محاسبه ميدان دمايي روابط مورد استفاده -٢- ٢
  تحليل اطالعات

براي بررسي ميدان دمايي شعله برخوردي حاصل شده نياز به تحليل 
ل اين وباشد. اصمي CCDهاي ثبت شده توسط دوريين ديجيتال عكس

روش بر اساس تحليل خطوط با ضريب شكست يكسان بنا نهاده شده 
ما در وردن ميدان دمايي و الگوهاي خطوط هم دبراي بدست آاست. 

بر حسب خطوط با ضريب شكست يكسان در عكس  شرايط متفاوت
 متلب توسعه داده، يك كد و بر اساس روابط موجود هاي ثبت شده

شده است. درروش اينترفرومتري ماخ زندر، اختالف فاز نسبي از رابطه 
  :شودزير محاسبه مي

)١(  ∆𝜑(𝑥, 𝑦)

2𝜋
=

1

𝜆
(𝑛𝑟𝑒𝑓 − 𝑛(𝑥, 𝑦, 𝑧))𝑑𝑧 

- مي nm 638.2طول موج باريكه نور است كه برابر  𝜆كه 

,𝜑(𝑥∆باشد 𝑦)فاز دو باريكه نور بهم رسيده، فاختال 𝑛  ضريب
مشخصات طول جت در  Lو ضريب شكست محلي  nشكست مرجع، 

وردن ضريب شكست مرجع نياز آباشد. براي بدست راستاي نور ليزر مي
را  )١( باشد. بنابراين رابطهو فشا و رطوبت نسبي مي به محاسبه دما

  توان ساده سازي كرد:مي
)٢(  ( , , )

=
( , , )   

  يد:آبدست مي در يك تحليل دوبعدي نقطه خاصيك براي 
)٣ (  𝑛(𝑥, 𝑦) = 𝑛 −

∆ ( , )   
با داشتن توزيع دما را  توزيع توانمي Gladstone با استفاده از رابطه

  :]٦[ محاسبه نمودضريب شكست موضعي 
)٤(  𝑇(𝑥, 𝑦) = [

( , )
]𝑇   

بنابراين دماي  .باشددماي مرجع، دماي محيط اطراف شعله مي T كه
هر باريكه تاريك و يا روشن از رابطه فوق بدست مي آيد. با توجه به 
اينكه تمامي باريكه هاي متصل به هم داراي ضريب شكست مي باشند، 
مي توان نتيجه گرفت كه اين باريكه هاي متصل به يكديگر همان 

يك نمونه از تداخل حاصل شده  ٥خطوط ايزوترم مي باشند، در شكل 

جريان هواي گرم در اطراف يك استوانه دما ثابت را مشاهده مي از 
  كنيد.

  

 
  هاي تداخلي هوا بر روي يك استوانه دما ثابت نقش -٥شكل 

  

  ايشآزماعتبار سنجي نتايج  -٣- ٢
  بررسي قابليت اطمينان تحليل -١-٣- ٢

داراي سه منبع  هوردن ميدان دمايي شعلآخطاي موجود در بدست 
عدم اطمينان نسبت سوخت و هوا، عدم اطمينان عدد باشد: اصلي مي

رينولدز و عدم اطمينان روش اپتيكي. عدم اطمينان براي هر سه مرجع 
مورد بررسي قرار گرفت و مالحظه شد كه بترتيب بيشترين مقدار خطا 

 %٤٦/٣و  %٥/٥باشد كه هوا و عدد رينولدز مي- مربوط به نسبت سوخت
زندر  ي از خود روش اينترفرومتري ماخديگر مراجع خطا ناش باشد.مي
باشد و مي ٢ در نسبت هم ارزي  %٣/٢ن باشد كه مقدار ميانگين آمي

باشد. مي %٢اين مقدار خطا كمتر از  ٢تر از در نسبت هم ارزي پايين
همچنين مدل عددي احتراق برخوردي دو جت شعله با مشخصات و 

 Ansysاده از نرم افزار هندسه مطابق با تنظيمات آزمايشگاهي با استف
باشد. فرموالسيون فشار مي حل كننده مربوطه مبتني برانجام شد. نيز 

باشد و مسئله پاياي زماني است و همانطور سرعت به صورت مطلق مي
باشد. مدل مي متقارنكه پيش تر ذكر شد فضاي دو بعدي به صورت 

و با واكنش  هاي موجود در فرايند احتراق به صورت انتقال گونهگونه
شيميايي به  - حجمي در نظر گرفته شده است. فعل و انفعاالت آشفتگي

محدود در نظر گرفته شده است. به منظور شبيه - صورت اليه اي نرخ
هاي شيميايي و مشخصات مواد شركت كننده در واكنش سازي واكنش

كه يك مدل كاهش يافته از  DRM19مدل  Chem-kinاز مكانيزم 
GRI-MECH-3  ي باشد استفاده شده است. در اين نوع مكانيزم م

واكنش شيميايي  ٨٤باشد و تعداد مي ١٩هاي حجمي تعداد گونه
  گيرد.صورت مي

يك نمونه از شكل شبكه توليد شده مشاهده مي شود و به  ٦در شكل   
منظور بررسي استقالل شبكه توليد شده پنج شبكه با تعداد سلول هاي 

 ٥و شبكه  ٤و شبكه  ٣و شبكه  ٢و شبكه  ١مختلف موسوم به شبكه 
بررسي استقالل شبكه ذكر شده و  ١مدنظر گرفته شده در جدول 

بعدي سيمتريك حول مركز  محاسبات هندسه مسئله به صورت دو
مشعل در نظر گرفته شده و با توجه به تغييرات در دماي بيشينه مشعله 

براي  ٤شبكه  ١/٢و نسبت هم ارزي  ٧٠هوا در عدد رينولدز – لندفيل
شرايط مرزي حاكم بر مسأله را  ٧در شكل  .بررسي بيشتر انتخاب شد

  مي توان مشاهده نمود.
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  بررسي استقالل شبكه-١جدول 
  )Kدماي بيشينه شعله(  هاتعداد كل سلول  ماره شبكهش

٢١٩٤  ٧٣٣٠٠  ١  

١٩١٥  ٨٥٩٤٨  ٢  

١٩٩٧  ٩٤٣١٧  ٣  

٢٠٠١٧  ١٠٨٧١٢  ٤  

٢٠٢٨  ١٢٢٣٥٩  ٥  

  

  
  Ansysشبكه توليد شده در نرم افزار -٦شكل 

  

  
  و هوا شرايط مرزي حاكم بر مساله حوالي ورودي سوخت-٧شكل 

  
توزيع دما در طول شعله در نقاط مشابه شكل قبل بدست  ٨در شكل 

آمده از شبيه سازي عددي با نتايج آزمايشگاهي تداخل سنجي مقايسه 
حاصل از روش تداخل توزيع دما  ٩در شكل شده است. همچنين 

ترموكوپل مقايسه شده است  مقادير اندازه گيري شده توسطسنجي با 
كلوين بوده  ١٣٨٩ط به فرينج با دماي و بيشترين ميزان خطا مربو

=(روي خط افقي با فاصله كمي از سر مشعل ها  است كه در  8

. )قطر جت شعله يا دهانه مشعل مي باشد. 𝐷فاصله از مشعل و  𝑆 آن
نشان داده شده  ١٠در شكل نيز نتايج شبيه سازي به صورت كانتور دما 

  است. 

 : ١ فصل
  سنجينتايج بدست امده از تداخلمقايسه نتايج عددي و  -٨شكل 

 

  نتايج - ٣
در اين تحقيق به بررسي نسبت هم ارزي در شرايط عملكردي در 
رينولدزهاي مختلف  با روش تجربي پرداخته شده است. در اين مطالعه 

- درصد كربن دي ٥٠درصد متان و  ٥٠تجربي سوخت مورد استفاده از 

-ز آن استفاده مياكسيد تشكيل شده است كه به عنوان گاز لندفيل ا

و بازه  ٧٠شود. در اين بررسي كيفي ميدان دمايي در عدد رينولدز ثابت 
  مورد مطالعه قرار گرفته است.  ٥/٢تا  ٨/٠نسبت هم ارزي 

  

  
  مقايسه دماي حاصل از تداخل سنجي با ترموكوپل -٩شكل 

  

  
 كانتور دماي پيش تركيب لندفيل هوا - ١٠شكل 
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ساختار شعله شياري تك مشعل پيش مخلوط هوا با لندفيل در 

  مجسم شده است.  ١١شرايط آرام در شكل 
  

  : ١ فصل
  شعله شياري لندفيل -١١ شكل

 
 اثر نسبت هم ارزي در رينولدز ثابت-١- ٣

به بر روي شكل و ساختار شعله  ٥/٢تا  ٨/٠اثر افزايش نسبت هم ارزي 
و با استفاده از  ١٢در شكل شماره كمك روش اينترفرومتري ماخ زندر 

اين  نمايش داده شده است. ١٣روش عددي به صورت كانتور در شكل 
ايش در حالي انجام شده است كه سرعت ورودي مخلوط سوخت و آزم

در اين حالت علي رغم شعله شياري تك  اند.هوا ثابت قرار داده شده
استوكيومتري رزي امشعل كه بيشينه دماي مركز متعلق به نسبت هم 

باعث  ذكر شده اين امر باشد، با افزايش نسبت هم ارزي در بازهمي
برخورد ن است كه آشود علت اين امر افزايش بيشينه دماي مركز مي

- مي را فراهمبهتر سوخت و هوا احتراق  انرژي اوليه الزم براي دو شعله

له شود با فاصمشاهده مي ١٣و  ١٢كنند. همانطور كه در شكل شماره 
دماي باضريب مقطع خروجي مشعل تعداد خطوط هم گرفتن از سطح

شوند كه اين بيانگر كاهش دما در راستاي شكست يكسان كمتر مي
جهت بررسي دقيق تر ميدان باشد. عمودي بر سطح مقطع مشعل مي

دمايي و ساختار شعله در هر يك از حاالت مورد مطالعه، سه مقطع در 
ها زده عمود بر راستاي محور تقارن مشعلفواصل متفاوت از يكديگر 

ارزي براي توزيع دماي مقطع شماره اثر نسبت هم ١٤اند. شكل شده
همانطور كه در شكل مشاهده  يك برحسب كلوين را نشان مي دهد.

شود در نسبت هم ارزي باالتر افت دما در مقاطع باالتر از مشعل نرخ مي
  كمتري دارد. 

  

  
جهت بررسي   CCDشده توسط دوربينتصاوير ضبط  -١٢شكل 

  ارزياثر نسبت هم

  
شود كه عدد ارزي در حالي بررسي ميدر اين مطالعه اثر نسبت هم

 ٥/٢تا  ٨/٠باشد و نسبت هم ارزي از مي ٧٠رينولدز داراي مقدار ثابت 

شود در مشاهده مي ١٤كند.  همانطور كه در شكل شماره تغيير مي

=بعد (مقطع بي 8 ()𝑆  فاصله از مشعل و𝐷  قطر جت شعله يا

ارزي منجر به گستردگي افزايش نسبت همدهانه مشعل مي باشد.) 
ارزي باشد. در اين مقطع نسبت همناحيه گرم شونده مي

دهد در حالي كه استوكيومتريك بيشينه دما را به خود اختصاص مي
بسيار در اين مقطع  ٥/١و  ٨/٠هاي ارزيبيشنه دما براي نسبت هم

  نزديك بهم هستند. 
  

  
  ارزياثر نسبت هم و كانتور ميدان دمايي -١٣شكل 

  
ها يعني در مقطع شماره دوم (شكل با كمي دور شدن از مشعل

١٥) (= ) گستردگي ناحيه دمايي نسبت به مقطع شماره ١٧/٧

افتد كه در نسبت يك تفاوت چشمگيري ندارد و اين در حالي اتفاق مي
استوكيومتريك شاهد بيشترين افت دما هستيم ولي در هم ارزي 

شويم با افزايش دما مواجه مي ٥/٢ارزي رفتاري متفاوت براي نسبت هم
و اين به خاطر آنچه كه ذكر شد(يعني احتراق در فاصله بيشتر از 

گيرد و اين دليل مشعل) نسبت به بقيه حاالت به طور كامل صورت مي
  باشد.مي ٥/٢رزي اافزايش دما براي نسبت هم

شكل در مقطع بعدي  Vهاي با فاصله گرفتن مجدد از مشعل
شود شونده ميشاهد برهم ريخته شدن رفتار گستردگي ناحيه گرم

)). در اين مقطع ١٦(شكل  =  ١ارزي در حوالي نسبت هم (٢٩

افتاد هستيم شاهد رفتاري خالف انچه كه در ديگر مقاطع اتفاق مي
هستيم.  ٥/٢همچنان شاهد عدم تغيير در ساختار براي نسبت هم ارزي 

مشاهده مي شود، بيشينه دماي حاصل شده  ١٦همانطور كه در شكل 
باشد مي ٥/٢ارزي در مقطع شماره سه بيشنه دما متعلق به نسبت هم

ارزي دما به سرعت در حال هاي همدر حالي كه براي ديگر نسبت
  باشد. كاهش مي
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 ارزي براي مقطع شماره يك برحسبنمودار اثر نسبت هم - ١٤شكل 

  كلوين بر ميليمتر
  

  
نمودار نسبت هم ارزي براي مقطع شماره دو بر حسب  -١٥شكل 

  كلوين بر ميليمتر

  

  ارزي ثابتاثر رينولدز در نسبت هم -٢- ٣
  ارزي استوكيومترياثر رينولدز در نسبت هم -١-٢- ٣

- ارزيبررسي تاثير رينولدز جريان ورودي در نسبت همبه منظور 

هاي متفاوت بر ميدان دمايي و ساختار شعله، سه نسبت هم ارزي 
تا  ٧٠رقيق، استوكيومتريك و غليظ در رژيم جريان اليه اي (رينولدز از 

  ) بررسي مي شود.١٥٠
در جريان ارام در  ١٥٠تا  ٧٠در اين مطالعه اثر رينولدز در بازه 

استوكيومتريك مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج به دست حالت 
 ١٧آمده از تست و شبيه سازي به صورت كانتورهاي دما در شكل هاي 

  نمايش داده شده اند. ١٨و 
  

  
ارزي براي مقطع شماره سوم برحسب نمودار نسبت هم - ١٦شكل 

  متركلوين بر ميلي
 

مختلف در شكل همچنين توزيع دما در طول شعله براي مقاطع 

𝑺در مقطع شماره يك(نشان داده شده است.  ٢١تا  ١٩هاي 

𝑫𝒉
= 𝟖 (

ها شده كه افزايش عدد رينولدز منجر به افزايش كمي از تعداد فرينج
افتد دهد اما اين در حالي اتفاق مياين افزايش مقدار دما را نتيجه مي

به خود  مقدار كمتري نسب به ديگر حاالت را ١٥٠كه براي رينولدز 
-دهد و علت آن به خاطر سرعت باالي جريان ورودي مياختصاص مي

باشد و به اين خاطر كه نسبت به سرعت سوختن گاز لندفيل مقدار 
شود تا در مكان باالتري بيشتري نسبت به ديگر حاالت دارد باعث مي

شود دما اتفاق بيفتد. همانطور كه از نمودارتحليل شده منتج مي بيشينه
درجه اي دما شده  ١٤٠ا دو برابر كردن رينولدز منجر به افزايش تقريب

است اين علي رغم انتظاري است كه بيشينه دما به رينولدز بستگي 
كند تغييرات دمايي به باشد. اما هرچه رينولدز افزايش پيدا ميندارد مي

كند. باشد ميل مييك عددمشخص كه مقدار دماي آدياباتيك شعله مي
تر شدن ايين افزايش رينولدز تا حد مشخصي باعث گستردهدر مقاطع پ

شود ولي پس از آن به خاطر باالرفتن اينرسي محدوده جريان مي
شود كه محدوده گستردگي جريان جريان در مقابل سوختن باعث مي

  كوچكتر شود. 
  

  
    CCDتصاوير ضبط شده توسط دوربين  -١٧شكل 
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  ارزي استوكيومتريكنسبت همكانتور ميدان دمايي در  -١٨شكل 

  
شكل يعني در مقطع بعدي از  Vهاي با دور شدن از سر مشعل

𝑺شعله حاصل شده (

𝑫𝒉
= ) گستردگي ناحيه دمايي تغييرات ١٧/٧

دهند. همانطور كه از تصاوير بدست آمده محسوسي را از خود نشان نمي
بيشينه مشخص است افزايش عدد رينولدز منجر به بزرگتر كردن ناحيه 

ها افت دما با دما شده است بدين معني كه با ارتفاع گرفتن از مشعل
شاهد  ١٠٠يابد. در اين مقطع براي رينولدز افزايش رينولدز كاهش مي

دما  ٧٠تغييرات اندكي نسبت به قبل هستيم در حالي كه براي رينولدز 
ها مجددا بادور شدن از سر مشعلافت محسوسي را همراه خود دارد. 

)𝑺

𝑫𝒉
= هاي حاصل شده تغييرات چنداني را ) گستردگي فرينج٢٩

دهند. اما دور شدن مجدد باعث افت دماي بيشتري براي نمايش نمي
شود. در اين مقطع افت دمايي تقريبا يكسان را براي رينولدزهاي باال مي

  شاهد هستيم. ١٥٠و  ١٠٠دو رينولدز 
شكل  Vهاي بخاطر اهميت باالي تاثير رينولدز در مشعل

نيز مورد مطالعه  ٢/١و  ٨/٠ارزي نمودارهاي اثر رينولدز در نسبت هم
اند نتايج به صورت نمودار در بخش هاي بعدي نشان داده قرارگرفته
  شده اند.

  

  
نمودار اثر رينولدز در مقطع شماره يك برحسب كلوين -١٩شكل 

  بر ميليمتر

  
دو برحسب كلوين بر نمودار اثر رينولدز در مقطع شماره  -٢٠شكل 

  مترميلي

  

  
رينولدز در مقطع شماره سه بر حسب عدد نمودار اثر  -٢١شكل 

  متركلوين بر ميلي

  
  ٨/٠ارزي اثر رينولدز در نسبت هم - ٢-٢-٣

كانتور ميدان دمايي شبيه سازي شده و همچنين توزيع دما در 
(بر اساس  ٨/٠در مقاطع مختلف آن در نسبت هم ارزي  شعلهطول 

نكته  نمايش داده شده است. ٢٥تا  ٢٢در شكل هاي نتايج تست) 
ارزي قابل مشاهده است كه با فاصله گرفتن جالبي كه در اين نسبت هم

از سر مشعل شاهد تغييرات دمايي يكساني هستيم يعني در اينكه در 
اين مقطع اثر رينولدز در ساختار شعله حاصل شده نسبت به ديگر 

   .باشدارزي كمتر ميهاي همنسبت
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  ٨/٠ارزي كانتور ميدان دمايي در نسبت هم -٢٢شكل 

 

  
تغييرات دما بر حسب فاصله در اعداد رينولدز متفاوت  -٢٣شكل 

  ١در مقطع 

  

  ٢/١ارزي اثر رينولدز در نسبت هم-٣-٢- ٣
كانتور ميدان دمايي شبيه سازي شده و همچنين توزيع دما در 

(بر اساس  ٢/١مقاطع مختلف آن در نسبت هم ارزي طول شعله در 
نمايش داده شده است. نتايج  ٢٩تا  ٢٦نتايج تست) در شكل هاي 

حاصل شده براي مقاطع مختلف شعله، بيانگر آنست كه در مقاطع 

𝑺تر (پايين

𝑫𝒉
= )، رينولدز تاثير مستقيمي بر افزايش دما دارد و در 𝟖

ي منجربه گسترده تر شدن محدوده ارزي افزايش رينولدزاين نسبت هم

𝑺ها شده است. با كمي فاصله گرفتن از سر مشعل (فرينج

𝑫𝒉
= ١٧/٧ (

هستيم كه اين نشان دهنده كوچكتر  ٧٠شاهد افت دما براي رينولدز 
در برابر ديگر رينولدزها  ٧٠ي بيشينه دما براي رينولدز بودن محدوده

ها ي فرينجر در محدودهمي باشد. اما از طرف ديگر شاهد عدم تغيي

)ها هستيم. مجددا با فاصله گرفتن از سر مشعل
𝑺

𝑫𝒉
= دما براي  (٢٩

تمامي رينولدزها افت كرده و محدوده گستردگي شعله در حال كاهش 
  باشد.مي

  
  ٢تغييرات دما در مقطع  -٢٤شكل 

  
  ٣تغييرات دما در مقطع  -٢٥شكل 

  

  
  ٢/١ارزي همكانتور ميدان دمايي در نسبت  -٢٦شكل 
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  براي رينولدز هاي مختلف ١تغييرات دما در مقطع  -٢٧شكل 

  

  
  ٢تغييرات دما در مقطع  -٢٨شكل 

  

  
 ٣تغييرات دما در مقطع  -٢٩شكل 

  گيري نتيجه - ٤
به منظور  اينترفرومتريي حاضر، روش غير تماسي در مطالعه

لندفيل  با سوخت مخلوطرام پيشآگيري توزيع دماي شعله اندازه
موارد زير استنتاج  اين مطالعه،ي نتايج است. با مطالعهتوسعه داده شده 

  شود. مي
  يابد.با افزايش عدد رينولدز افزايش مي شعله ي داخليطول ناحيه - 
هاي متقاطع دماي بيشينه هميشه در مركز تقارن دو در مشعل - 

ما ارزي بيشينه دبا افزايش نسبت همضمنا گيرد. مشعل قرار نمي
  افتد. در مقاطع باالتر اتفاق مي

ارزي در دماي بيشينه اثر عدد رينولدز نسبت به اثر نسبت هم - 

 كمتر است. 

ر اثهمچنين باشد. شكل شعله پايدارتر مي Vهاي در مشعل - 
رقيق نسبت به ديگر شكل براي سوخت  Vهاي رينولدز در مشعل
  حاالت كمتر است.

  

  نمادها -٥
∆𝜑(𝑥, 𝑦)   دما(C) 

𝜆  (nm)طول  

𝑛   ضريب شكست مرجع 
𝑛(𝑥, 𝑦, 𝑧) ضريب شكست حلي در حالت سه بعدي  

L  طول شعله حاصله در راستاي نور ليزر(mm) 

𝑇  (k)دماي مرجع 

𝑇(𝑥, 𝑦) دماي محلي در حالت دوبعدي(K) 

S  فاصله عمودي از دهانه خروجي مشعل(mm) 

𝐷  (mm)قطر هيدروليكي 
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