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چکیده :هدف از این مقاله بررسی عددی تاثیر نسبت انسداد بر مکانیزمهای حاکم بر فرایند گذار از شعله به تراک
) (DDTدر مخلوط غیرهمگن هیدروژن-هواست .محفظه مورد بررسی یک کانال مستطیلی بسته مانعدار است که در سه
نسبت انسداد  31،01و  01درصد و در فواصل موانع متفاوت مورد مطالعه قرار گرفته است .شبیهسازی عددی حاضر
بهکمک مدل اغتشاشی  K-ω-SSTو مدل احتراقی چینخوردگی سطح شعله ولر انجام گرفته و از روش  HLLCبرای
تسخیر موج ضربهای استفاده شده است .نتایج حاضر نشان میدهد که برای نسبت انسداد  01درصد گذار به تراک در
قسمت بدون مانع کانال و برای نسبتهای انسداد  31و  01درصد در قسمت مانعدار کانال رخ داده است .با تغییر نسبت
انسداد و فاصله موانع مکانیزمهای حاکم بر فرایند  DDTتغییر میکنند .انعکاس ماخ از دیواره پایینی کانال و شکلگیری
ساقه ماخ واکنشی ،انعکاس ساقه ماخ از دیواره موانع پایینی و انعکاس موج ضربهای برخوردی از دیواره موانع باالیی از
مهمترین مکانیزمهای حاکم مشاهده شدهاند .نتایج حاضر نشان دادهاند که با افزایش نسبت انسداد ،شتابگیری شعله و
وقوع  DDTدر کانال سریعتر اتفاق میافتد .سریعترین حالت آغازش تراک در نسبت انسداد  01درصد و نسبت فاصله به
ارتفاع  S/H=2.5رخ داده است.
کلیدواژگان :گذار از شعله به تراک ،مخلوط غیرهمگن ،ساقه ماخ واکنشی ،نسبت انسداد

مقدمه 
فرایند گذار از شعله به تراک )DDT(1یک پدیده فیزیکی است که شامل فرایندهای پیچیدهای ،ازقبیل آشفتگی ،اندرکنش
شعله–موج ضربهای ،اندرکنش شعله-الیه مرزی ،برخورد شوک و انعکاس آن از دیوارههای محفظه و موانع ،واکنشهای
شیمیایی ،ظهور نقاط داغ و غیره ،است .محققان ،بهدلیل اهمیت کاربرد این پدیده در موتورهای تراک ضربهای،[1،0])PDE) 2
محفظههای احتراق] [0،3و ایمنی در صنایع] ،[5مطالعات گستردهای بر روی این موضوع انجام دادهاند .اولین مطالعه بر روی
پدیده تراک و همچنین فرایند گذار از شعله به تراک به اواخر قرن  01میالدی و کارهای تجربی انجامگرفته توسط مالرد و
لشاتولیه بر میگردد .مطالعات آنها به انفجارهای کنترلنشده در معادن زغالسنگ معطوف بود .بررسیهای بعدی توسط
شلخین و همکاران صورت گرفت .آنها ،بهمنظور افزایش آشفتگی جریان در جلوی شعله ،با قراردادن یک سیم مارپیچ در درون
لوله بهصورت مصنوعی ،زبری دیوار را افزایش دادند .این کار باعث کاهش چشمگیر فاصله طیشده تا تراک شد] .[0اسمیرنوف و
1. Deflagration-to-Detonation Transition
2. Pulse Detonation Engine
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همکاران] [0،8به بررسی امواج خودپایدار در سیستمهای کمثبات پرداختند .نتایج آنها نشان داد که نقاط داغ بهوجودآمده
نتیجه جریانهای ناهمگونی است که از اندرکنش امواج ضربهای و سطوح تماس ناشی شدهاند .همچنین ،اسمیرنوف و
همکاران] [01،1به بررسی تجربی و تئوری آغازش تراک در مخلوطهای پراکنده غیریکنواخت هیدروکربن و هوا پرداختند.
از آنجایی که حضور موانع در مسیر انتشار شعله باعث تقویت شتابگیری شعله و تسریع فرایند  DDTمیشود ،فرایند گذار
از شعله به تراک در کانالهای مانعدار مورد مطالعه بسیاری قرار گرفته است] .[03-00فرولو] [00به بررسی جامع شتابگیری
شعله در گازها و همچنین گمزو و همکاران] [05به بررسی عددی گذار از شعله به تراک در کانالهای مانعدار پرداختند .با
بررسی مطالعات انجامشده میتوان دریافت که با قراردادن موانع درون کانالهای نیمهبسته ،میزان آشفتگی تولیدشده و
مساحت سطح شعله افزایش یافته و موجب کاهش فاصله وقوع  DDTمیشود] .[08،00سیکارلی و همکاران] [00به بررسی
تاثیر فاصله موانع و نسبت انسداد در شتابگیری شعله در مخلوطهای همگن پرداختند .نتایج آنها نشان میدهد که در صورت
برابری فاصله بین موانع با طول ناحیه باز-چرخشی گازهای نسوخته در پاییندست موانع ،اثر شتابگیری شعله در بهترین
حالت ممکن است .جینگ نی و همکاران] [01با استفاده از نرمافزار اپنفوم به شبیهسازی و تحلیل فرایند تراک در مخلوط
هیدروژن-هوا و تاثیر نسبت انسداد موانع انحنادار پرداختند .نتایج آنها نشان داد که سرعت انتشار شعله با ازدیاد نسبت انسداد
افزایش مییابد و موانع انحنادار موجب کاهش فاصله وقوع  DDTمیشود .مطابق این تحقیق ،تاثیرگذارترین نسبت انسداد موانع
انحنادار  1/8است.
بهطور کلی ،مطالعات تجربی و عددی فراوانی در انفجارهای گازی برای مخلوطهای واکنشی همگن صورت پذیرفته و دانش
بهنسبت گستردهای در این زمینه دردسترس است .اما ،در انفجارهای واقعی ،کاربردهای صنعتی و حوادث غیرمترقبه ،بهدلیل
آزادشدن هیدروژن از یک ناحیه کوچک و چگالی کمتر آن نسبت به هوا ،اثرات شناوری و مدتزمان محدود بین جرقه و
آزادسازی سوخت ،مخلوطهای قابلاحتراق غیرهمگناند .از این رو ،فرایند گذار از شعله به تراک در مخلوطهای غیرهمگن جای
بررسی و تعمق بیشتری دارد .ازجمله مطالعات انجامشده در این زمینه میتوان به کار ولمر و همکاران] [11اشاره کرد .آنها به
بررسی تجربی یک کانال مانعدار ،که در آن هیدروژن بهصورت عمودی و غیرهمگن تزریق شده است ،پرداختند .نتایج آنها نشان
میدهد که در مخلوطهای غیرهمگن معیار  ،L>7λکه توسط دروفو و همکاران] ،[10بهمنظور پیشبینی وقوع  DDTارائه شد،
قابلقبول نیست .در این معیار λ ،نشاندهنده اندازه سلولی تراک و  Lحداقل فاصله الزم برای تشکیل تراک است .همچنین،
بوئک و همکاران] [13،11بهصورت تجربی تاثیر وجود گرادیان غلظت در مخلوط هیدروژن-هوا بر روی شتابگیری شعله و
بیشینه فشار اندازهگیریشده در زمان تراک را بررسی کردند .براساس این مطالعات ،مشاهده شد که در کانالهای مانعدار وجود
گرادیان غلظت تنها در مخلوطهای رقیق (با غلظت هیدروژن متوسط کمتر از  )%10باعث تقویت شتابگیری شعله و وقوع
 DDTمیشود و برای مخلوطهای غنیتر وجود گرادیان باعث تضعیف شتابگیری شعله و تأخیر در رخداد  DDTمیشود.
البته ،در کانالهای بدون مانع ،شتابگیری شعله در مخلوط غیرهمگن ،بدون وابستگی به غلظت متوسط هیدروژن ،همیشه
بیشتر از مخلوط همگن است .همچنین ،فشار اندازهگیریشده در مخلوطهای غیرهمگن متفاوت از مخلوطهای همگن است .لذا،
سناریوهای حوادث مبتنیبر مخلوط همگن برای حالتهای واقعی دقیق نیستند.
ونگ و همکاران] [10برای مطالعه  DDTدر مخلوطی با گرادیان غلظت ،با استفاده از یک حلگر جدید توسعهیافته در بسته
نرمافزاری اُپنفوم ،از سینیتیک شیمیایی تکمرحلهای هیدروژن-هوا استفاده کردند .آنها مشاهده کردند که در مناطق غنی از
سوخت ،هیدروژن بهصورت کامل نمیسوزد و این هیدروژن نسوخته میتواند مجدداً با هوای تازه احتراق داشته باشد .این موضوع،
ازلحاظ ایمنی حوادث ،قابل اهمیت است .کارانم و همکاران] [10،15به شبیهسازی فرایند  DDTو تحلیل مقیاس زمانی و انتشار
شعله در مخلوط همگن و غیرهمگن هیدروژن-هوا پرداختند .آنها همچنین مدلهای دینکالکر و ولر را با هم مقایسه و نشان
دادند که مدل دینکالکر در مشخص کردن سرعت انتشار شعله و موقعیت شعله در مقایسه با مدل ولر از مطابقت بهتری با نتایج
تجربی برخوردار است .خدادادی و همکاران] ،[10،18با استفاده از نرمافزار اپنفوم و بهکارگیری روش چگالی مبنا ،معادالت
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ناویر استوکس تراکمپذیر را بهصورت گذرا حل کرده و از روش گسستهسازی شار جابهجایی  0HLLCاستفاده کردند .آنها
براساس شبیهسازیهای عددی دقتباالی خود دریافتند که در کانال مانعدار در مخلوطهای رقیق غیرهمگن امکان وقوع DDT
بیشتر است .سلیمان پور و همکاران] [11گذار از شعله به تراک را در یک مخلوط غیرهمگن  H2-O2با گرادیان غلظت عمودی
درون کانالهایی با هندسههای متفاوت با استفاده از نرمافزار اپنفوم بررسی کردند .نتایج آنها نشان میدهد که افزایش دمای
جرقه موجب کاهش سرعت نوک شعله میشود .همچنین ،شکل هندسی دیوارهها بر روی مکان و زمان وقوع  DDTتاثیرگذار
است .در مطالعه آنها ،مکانیزمهای واکنشی وارناتز ،اوران ،اُکونایر ،تفصیلی ،اسکلتال و  GRI2.11با یکدیگر مقایسه شده و
مشاهده شد که مکانیزم اُکونایر و  GRI2.11نتایج دقیقتری را نسبتبه دیگر مکانیزمها در پیشبینی مکان شعله در زمانهای
گوناگون بهدست میدهد .خدادادی و همکاران] [31در مطالعه دیگری با بهکارگیری مخلوطهای همگن و غیرهمگن با
میانگینهای غلظت متفاوت در داخل کانالی بدون مانع و کانالی با  8مانع ،شتابگیری شعله و انتقال به تراک را توسط نرمافزار
اُپنفوم مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که در تمامی غلظتها در کانالهای بدون مانع مخلوط غیرهمگن موجب
شتابگیری سریعتر شعله نسبتبه حالت همگن میشود .این نتایج تاییدی بر مشاهدات قبلی بوئک و همکاران] [13،11است.
همانطور که اشاره شد ،در زمینه شناخت مکانیزمهای موثر بر فرایند گذار از شعله به تراک ،در کانالهای مانعدار حاوی
مخلوطهای همگن مطالعات زیادی انجام گرفته است .نتیجه این مطالعات را میتوان در مقاله مروری اورن و همکاران[]30
مشاهده کرد .براساس این یافتهها ،چهار مکانیزم آغازش تراک در طی فرایند  DDTدر مخلوطهای همگن قابل تشخیص است
که البته این مکانیزمها بهطور کامل مستقل از یکدیگر نیستند .میتوان گفت که در فضاهای بسته و در غیاب منبع انرژی
خارجی قوی این چهار مکانیزم در دو مکانیزم "آغازش از طریق نقطه داغ" و "آغازش در اثر تمرکز انرژی" خالصه میشوند .در
مکانیزم اول ،شعله آشفته شتابگیرنده باعث ایجاد امواج ضربهای میشود .اندرکنشهای امواج ضربهای با یکدیگر و همچنین
با شعله ،موانع و الیه مرزی باعث ایجاد گرادیان مکانی میزان واکنشپذیری (نقطه داغ) در جریان شده و نهایتا گذار به تراک از
طریق مکانیزم زلدویچ اتفاق میافتد .در مکانیزم دوم ،چندین موج ضربهای بهصورت تصادفی با یکدیگر ادغام شده و نقاط داغ
شکل میگیرند[ .]30براساس مطالعات گودوین و همکاران[ ،]33،31آغازش ازطریق نقطه داغ در کانالهایی با نسبت انسداد
باال و آغازش در اثر تمرکز انرژی در کانالهایی با نسبت انسداد کم مالحظه میشوند .شمسالدین سعید و همکاران[ ]30به
بررسی مکانیزمهای گذار از شعله به تراک در مخلوط همگن و غیرهمگن هیدروژن-هوا در حضور موانعی با نسبت انسداد 31
درصد پرداختند .نتایج آنها نشان داد که در مخلوط همگن هیدروژن-هوا در غلظت  31درصد با تغییر نسبت فاصله موانع به
ارتفاع دو سناریوی متفاوت مشاهده میشود .برای  ،S/H>3در اثر برخورد موج ضربهای با جبهه شعله ،گذار از شعله به تراک رخ
میدهد .برای  S/H3شعله بهصورت جت از میان موانع عبور میکند و باعث میشود فشار در قسمت جلویی شعله متمرکز و
یک نقطه داغ در لبه جلوی شعله تشکیل شود .درحقیقت ،فرایند گذار از شعله به تراک برای  S/H3در اثر تمرکز انرژی اتفاق
میافتد .در این تحقیق ،در هیچ یک از مخلوطهای همگن بررسیشده حضور ساقه ماخ مشاهده نشد.
با مطالعه مقاالت مختلف نشریافته در زمینه  DDTمخلوطهای غیرهمگن ،مالحظه میشود که بررسی جامعی در زمینه
مکانیزمهای فیزیکی حاکم در فرایند  DDTدر این نوع مخلوطها انجام نگرفته که مقاله حاضر بهدنبال پرکردن این خالء است.
از این رو ،در تحقیق حاضر ،مطالعه عددی انتشار و شتابگیری شعله بهمنظور فهم مکانیزمهای فیزیکی حاکم در فرایند گذار
از شعله به تراک در مخلوطهای غیرهمگن مورد نظر است .با مطالعه کارهای گذشته میتوان نتیجه گرفت که اگرچه تاثیر
فاصله موانع و همچنین نسبت انسداد موانع بر شتابگیری شعله و مکانیزمهای  DDTدر مخلوطهای همگن بررسی شده ،اما
تاثیر این پارامترهای مهم در مخلوطهای غیرهمگن بررسی نشده است .بنابراین ،در مقاله حاضر ،سعی شده تا تاثیر نسبت
انسداد بر رژیمهای شتابگیری شعله و  DDTدر مخلوط غیرهمگن هیدروژن–هوا در کانالهایی با فاصله موانع متفاوت مطالعه
1. Harten Lax Van Leer Contact
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شود .کانال مورد بررسی حاوی مخلوط هیدروژن-هوای غیرهمگن با غلظت متوسط  31درصد (نزدیک به مخلوط
استوکیومتری) و نسبت انسداد موانع  31،01و  01درصد است .این کانال محفظهای بسته با سطح مقطع مستطیلشکل است.
با تغییر فاصله بین موانع سعی شده تا مناسبترین حالت بهمنظور کاهش فاصله طیشده تا آغازش تراک نیز مشخص شود.

مدلسازیعددی

مشخصاتهندسهاحتراقیموردمطالعه
محفظه احتراق مورد مطالعه کانالی مانعدار با طول  5/0متر ،ارتفاع  1/0متر و عرض  1/3متر است .همانطور که در شکل 0
نشان داده شده است ،موانع در دیوارههای باالیی و پایینی بهصورت متقارن نسبتبه محور طولی کانال تعبیه شدهاند .اولین
مانع در فاصله 1/15متر از محل جرقه و آخرین مانع در فاصله  1/15متر از ابتدای کانال قرار دارد .ضخامت این موانع 01
میلیمتر ،فاصله مجرای جریان بین موانع باال و پایین  dو فاصله بین موانع  Sاست .همچنین ،نسبت انسداد ( )BRبهصورت
 BR=1-d/Hتعریف میشود.

)Figure 1- Schematics of the combustion chamber (all dimensions are in meters.

هابهمتراست).


کلیمحفظهاحتراق(تماماندازه
شکل-1طرحواره

در محفظه احتراق شکل  ،0مخلوط غیرهمگن هیدروژن–هوا در غلظت هیدروژن متوسط  31درصد و نسبت انسداد موانع
 31،01و  01درصد برای نسبتهای فاصله به ارتفاع ) 5 ،3/85 ،3 ،1/5 ،1 (S/Hو  01مورد مطالعه قرار گرفته است S/H .های
کوچکتر نشاندهنده تعداد موانع بیشتر است .بهدلیل اهمیت زیاد تعداد موانع موجود در مسیر شتابگیری شعله در کاهش
فاصله طیشده تا آغازش تراک S/H ،های کوچکتر با اختالف کمتری نسبتبه یکدیگر مورد بررسی قرار گرفتهاند .نحوه تزریق
هیدروژن در راستای عرضی محفظه احتراق در شکل  1نشان داده شده است.

Figure 2- Hydrogen injection technique in the combustion chamber (Hydrogen is injected from the upper wall of the channel,
)generating a transverse H2 concentration gradient

نحوهتزریقهیدروژندرمحفظهاحتراق(هیدروژنازسمتدیوارباالییکانالتزریقشدهوباعثایجادگرادیانغلظتدر
شکل -2
میشود).
راستایعرضی 
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در کار حاضر ،بهمنظور شبیهسازی مخلوط غیرهمگن هیدروژن-هوا با غلظت هیدروژن متوسط  31درصد (نزدیک به
مخلوط استوکیومتری) ،از پروفیل توزیع عرضی غیرهمگن کسر جرمی هیدروژن مربوط به کار تجربی ِاتنر]( [35شکل)3
استفاده شده است.

معادالتحاکم 
در مقاله حاضر ،معادالت حاکم شامل معادالت ناویراستوکس تراکمپذیر ،معادله انرژی و معادله انتقال برای متغیر پیشرفت
واکنش بهروش حجم محدود حل شد .از آنجایی که مقیاسهای آشفته طولی متفاوتی در پدیده  DDTمشاهده میشود و با
توجه به محدودیت کیفیت شبکه محاسباتی حاضر ،الزم است از یک رویکرد مناسب برای مدلسازی آشفتگی استفاده
شود .محققان مختلفی در سالهای اخیر با استفاده از رویکرد  URANS1به مطالعه عددی انتشار شعله ناپایا و تراک
پرداختهاند] .[38-35نتایج پژوهش های مذکور ،توانایی این مدل در بازسازی رفتار شعله در اندرکنش با موانع و همچنین
پدیدههای گذرایی که در فرایند  DDTروی میدهند را بهاثبات رسانده است .در رویکرد  URANSاز معادالت حاکم
متوسطگیری زمانی میشود .با اعمال متوسطگیری ،جملههای جدید نامعلومی ظاهر میشوند که برای حل معادالت حاکم نیاز
به مدلسازی آنهاست .این مدلها شامل یک مدل آشفتگی برای توصیف دینامیک سیال (تنشهای رینولدزی) ،یک مدل
احتراقی برای بیان نرخ واکنش متوسطگیریشده و همچنین روابطی برای بیان شارهای گونههای شیمیایی و انرژیاند].[30
بهمنظور مدلسازی احتراق از مدل چینخوردگی سطح شعله ولر[ ]31مبتنیبر معادله انتقال برای متغیر پیشرفت واکنش
استفاده شده است.

]Figure 3- The inhomogeneous transverse distribution profile of hydrogen with average concentrations of 30%[35

شکل-3پروفیلتوزیععرضیغیرهمگنهیدروژنباغلظتمتوسط33درصد] [35

برای جریان تراکمپذیر احتراقی نیمهپیشآمیخته حاضر ،معادالت بقای جرم ،تکانه ،انرژی ،معادله انتقال برای متغیر پیشرفت
واکنش ،معادله انتقال برای کسر مخلوط و یک معادله حالت ترمودینامیکی حل میشوند .از آنجایی که اینگونه جریانها با
تغییرات زیاد در چگالی و سرعتهای باال همراهاند ،تمامی جمالت در معادالت حاکم باقی میمانند .این معادالت بهشکل
متوسطگیریشده زمانی بهصورت زیر نوشته میشوند.
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1. Unsteady Reynolds-Averaged Navier-Stokes
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بهطوری که در این معادالت ،متغیر مولفه سرعت در راستای  ،jفشار ،چگالی et ،انرژی داخلی کل c ،متغیر
پیشرفت واکنش fH ،کسر مخلوط هیدروژن eff ،لزجت موثر (مجموع لزجت مولکولی و لزجت اغتشاشی) ef ،ضریب نفوذ
جمله منبع خوداشتعالی در معادله متغیر
جمله منبع احتراقی و
حرارتی موثر Deff ،ضریب نفوذ جرمی موثر،
به یکدیگر مربوط
پیشرفت واکنشاند .همچنین ،فشار ،چگالی و دما نیز با استفاده از معادله حالت گاز ایدئال بهشکل
1
میشوند .در معادالت فوق ،باالنویس " "نماد متوسطگیری زمانی رینولدز و باالنویس " "بیانگر متوسطگیری جرمی فاور
است.
̅ )،
بهعلت اهمیت مدلسازی فرایند خوداشتعالی و افروزش در شبیهسازیهای  DDTو انتشار موج تراک (مدلسازی
زمانهای تاخیر واکنش (یا افروزش)  ignبا استفاده از معادالت آرنیوسی و براساس سینتیک واکنشی اُکونایر] [01محاسبه و
بهصورت تابعی از دما ،فشار و کسر مخلوط هیدروژن ( )fHدر یک جدول جستوجو ذخیره شده است .در حین حل عددی،
زمان تاخیر واکنش محلی برای هر سلول محاسباتی با جستوجو در جدول از پیشساخته فوق بهدست میآید .اگر برای زمانی
) حالت ترمودینامیکی سلول در شرایط مساعد خوداشتعالی باقی بماند،
بزرگتر یا مساوی زمان تاخیر واکنش (
افروزش تراک رخ میدهد].[35


روشحلعددی 
در این مطالعه ،برای شبیهسازی پدیدههای شتابگیری شعله DDT ،و انتشار تراک ،حلگر  ،ddtFoamکه در بستر بسته
نرمافزاری اُپنفوم توسعه یافته ،استفاده شده است .توانایی این حلگر در شبیهسازی فرایند شتابگیری شعله و وقوع  DDTبر
روی شبکههای نسبتاً درشت در مقایسه با نتایج تجربی بهاثبات رسیده است] .[00،35همچنین ،برای مدلسازی جریان آشفته،
مدل آشفتگی دومعادلهای  k-ω-SSTبهکار برده شده است .برای همگرایی بهتر حل معادالت ناویراستوکس ناپایا و تراکمپذیر
الگوریتم همبسته 1بهکار برده شده و جمله جابهجایی با استفاده از روش  3HLLCگسسته شده است] .[01این روش برای
جریانهای تراکمپذیر با عدد ماخ باال مناسب است و نسبتبه روش پیزو ) 0)PISOدر الگوریتم تفکیکی توانایی بیشتری در
تسخیر امواج ضربهای دارد .همچنین ،از یک معادله انتقال برای متغیر پیشرفت واکنش  ،Cکه بین صفر ،برای واکنشگرهای
نسوخته و یک برای محصوالت احتراق تغییر میکند ،استفاده شده است و برای مدلسازی جمله نرخ واکنش متوسط مدل ولر
بهکار برده شده است[ .]31شرایط اولیه بهصورت مخلوط ساکن با فشار یک اتمسفر و دمای  113کلوین است .همچنین،
شرایط مرزی بیدررو و عدملغزش برای دیوارهای عمودی ،افقی و سطوح موانع اعمال شده است .جرقه نیز در کار عددی حاضر
توسط یک ناحیه دایروی داغ بهشعاع  15/0میلیمتر و متغیر پیشرفت واکنش برابر ( 0که دمایی معادل  1001کلوین ایجاد
میکند) مدل شده است .
1. Favre averaging
2. Coupled algorithm
3. Harten Lax Van Leer Contact
4. Pressure Implicit with Splitting of Operators
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نتایجوبحث 
بررسیاستقاللحلازشبکهواعتبارسنجینتایج
در این شبیهسازی ،از یک شبکه ساختاریافته یکنواخت در یک میدان محاسباتی دوبعدی استفاده شده است .بهمنظور بررسی
استقالل حل از شبکه محاسباتی ،شبکههایی با اندازه سلولهای  1/5تا  0میلیمتر مورد بررسی قرار گرفت .برای نشاندادن
تاثیر شبکه محاسباتی در شبیهسازی حاضر ،نمودار زمانی مکان جبهه شعله در کانالی مانعدار با نسبت انسداد  01درصد و
نسبت  ،S/H=5که حاوی مخلوط غیرهمگن هیدروژن–هوا با غلظت متوسط  31درصد است ،در شکل  0نشان داده شده است.
براساس این شکل ،تفاوت قابلمالحظهای بین اندازههای  0 ،1/5و  1میلیمتر مشاهده نمیشود ،اما در اندازه  0میلیمتر
موقعیت زمانی جبهه شعله دارای خطاست .بنابراین ،مشاهده میشود که انتخاب شبکه محاسباتی با اندازهای کمتر از 1
میلیمتر تاثیری در دقت حل و تعیین محل وقوع  DDTنداشته و تعداد سلول بهکاررفته در این حالت حداقل شبکه مورد نیاز
برای دستیابی به استقالل حل از شبکه محاسباتی است.

Figure 4- The flame-tip position at different times in the inhomogeneous mixture with an average hydrogen concentration of 30%
and blockage ratio of 60% for computational grids of different sizes

شکل-4نمودارموقعیتزمانیجبههشعلهدرمخلوطغیرهمگنهیدروژن–هواباغلظتمتوسط33درصدونسبتانسداد03درصد
شبکههایمحاسباتیمختلف] [35

برای

بهمنظور اعتبارسنجی نتایج حاضر ،در شکل  5نتایج عددی حلگر  [10] ExplosionFoamو نتایج تجربی اِتنر و
همکاران] [03،35نیز ارائه شده است که از تطابق قابلقبولی برخوردار است .ذکر این نکته الزم است که در شبیهسازی حاضر
مکان جبهه شعله با اندازهگیری دورترین نقطه لبه حمله شعله نسبتبه انتهای بسته محفظه احتراق بهدست میآید .این
موضوع نشان میدهد که حلگر حاضر بهخوبی توانسته خواصی نظیر سرعت سوزش آرام و آشفته شعله و همچنین سرعت
انتشار تراک ناپایا را برای مخلوط غیرهمگن با غلظت مورد نظر بهخوبی بازتولید کند .اندک تفاوت میان نمودارها احتماالً به
شرایط اولیه درنظر گرفتهشده برای ناحیه جرقه باز میگردد .مدلسازی ناحیه جرقه یکی از مسائل موثر بر دقت نتایج عددی
در مراحل اولیه شتابگیری شعله است[ .]00جرقه تولیدشده در نتایج تجربی بهصورت قابلمالحظهای از ناحیه جرقه
استفادهشده در شبیهسازی عددی کوچکتر است .از این رو ،موج فشاری اولیه تولیدشده در نتایج تجربی ممکن است با فشار
اولیه ناشی از جرقه در شبیهسازی عددی کمی متفاوت باشد و این جرقه بر روی میدان جریان و درنتیجه موقعیت جبهه شعله
تاثیرگذار است.
در شکل  ،0سرعت جبهه شعله در مخلوط غیرهمگن هیدروژن–هوا در کنار نتایج تجربی مرجع ] [35و نتایج عددی
حلگر  [10] ExplosionFoamدر غلظت  31درصد و نسبت انسداد  01درصد برای  S/H=5نشان داده شده است.
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]Figure 5- The flame-tip position at different times in the inhomogeneous hydrogen-air mixture along with the experimental [35
and numerical [24] results, the blockage ratio is 60% and S/H=5.

شکل-5نمودارموقعیتزمانیجبههشعلهدرمخلوطغیرهمگنهیدروژن–هوادرکنارنتایجتجربیمرجع][35ونتایجعددی

مرجع]([24نسبتانسدادموانعبرابر03درصدوS/H=5است ).

]Figure 6- Flame-tip velocity for the inhomogeneous hydrogen-air mixture along with the experimental [35] and numerical [24
results, the blockage ratio is 60% and S/H=5.

شکل-0سرعتجبههشعلهدرمخلوطغیرهمگنهیدروژن–هوادرکنارنتایجتجربیمرجع][35ونتایجعددیمرجع]([24نسبت
انسدادموانعبرابر03درصدوS/H=5است ).

همانطور که مشاهده میشود ،سرعت شعله در ناحیه مانعدار کانال تا مقدار تقریبی  0111متر بر ثانیه افزایش مییابد و
سپس بهصورت ناگهانی پرش میکند و پس از آن  DDTاتفاق میافتد .درنهایت ،تراک با سرعت  1111متر بر ثانیه به حرکت
خود ادامه میدهد .دلیل نوسانات بزرگ در سرعت تجربی بعد از آغازش تراک ،اندک خطای اندازهگیری در زمان رسیدن شعله
است که این خطای کوچک تاثیر زیادی در محاسبه سرعت بهصورت عددی گذاشته است .استفاده از شکل  5با وجود اینکه در
مقاالت رایج است ،اما این اختالف را آشکار نمیکند .تفاوت نتایج سرعت تجربی و عددی ،بهدلیل سرعت سوزش آرام و آشفته
شعله ،که تحت تأثیر شبکه محاسباتی ،مدلسازی ضریب نفوذ مولکولی آرام و مدلهای زیرشبکه اغتشاشیاند ،با اندکی اختالف
نسبتبه واقعیت پیشبینی شدهاند .از آنجایی که شبکه محاسباتی در شبیهسازیهای عددی بسیار بزرگتر از مقیاس طولی
نقاط داغ است ،این احتمال وجود دارد که دمای نقاط داغ در طول سلول متوسطگیری شده و درنهایت دمای نقاط داغ کمتر
پیشبینی شود که این موضوع بر وقوع  DDTتاثیرگذار است .ازطرفی ،فرض دوبعدیبودن شعله فرض دقیقی نیست و همچنین
مکان و زمان  DDTدر مطالعات تجربی نیز بهعلت طبیعت تصادفی ظهور نقاط داغ و آغازش تراک از پراکندگی قابلتوجهی
برخوردارند که این موضوع نیز بر اختالف نتایج عددی و تجربی موثر خواهد بود.
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تاثیرفاصلهموانعونسبتانسدادبرشتابگیریشعلهوگذاربهتراک 

در شکل  ،8تاثیر نسبت فاصله به ارتفاع موانع ،S/H ،بر روی سرعت جبهه شعله برای مخلوط غیرهمگن هیدروژن–هوا با غلظت
هیدروژن متوسط  31درصد و نسبت انسداد موانع  01درصد مورد بررسی قرار گرفته است .با بررسی نتایج مشاهده میشود که
برای تمامی حالتها ،اندرکنشهای شدید بین جریان آشفته و شعله در حال انتشار ،منجر به رسیدن سرعت شعله به سرعت
صوت محصوالت احتراق شده و در ادامه گذار از شعله به تراک رخ میدهد.



Figure 7- Flame-tip velocity for the inhomogeneous hydrogen-air mixture in a channel with the blockage ratio of 10% for different
S/H ratios

شکل-7سرعتجبههشعلهدرمخلوطغیرهمگنهیدروژن–هواباغلظتهیدروژنمتوسط33درصدونسبتانسداد13درصدبرای
 S/Hهایمختلف

در این حالت ،بهدلیل اندرکش شعله با امواج شوک ،شتابگیری شعله بهصورت کامل رخ میدهد .در این شرایط ،یک
پرش ناگهانی در سرعت انتشار شعله مشاهده میشود که بهعنوان گذار از شعله به تراک ( )DDTتفسیر میشود .تراک
ایجادشده در لحظات اولیه بهصورت بیشرانده بوده ،اما پس از لحظاتی به تراک پایا با سرعت نسبتاً ثابت (حدوداً )1111 m/s
تبدیل میشود .سرعت تراک پایا در مخلوط غیرهمگن با غلظت متوسط  31درصد حدود  111 m/sاز سرعت تراک  0CJدر
مخلوط همگن با غلظت  31درصد بیشتر است .در این نسبت انسداد ،برای تمامی حالتها ،گذار از شعله به تراک بعد از عبور
شعله از موانع در قسمت بدون مانع کانال ( )x >1/15 mرخ میدهد .در این نسبت انسداد ،برای  S/Hهای  3 ،3/85و  1/5یک
همگرایی در مکان  DDTمشاهده میشود ،اما برای نسبت  1مکان  DDTتغییر زیادی داشته است و بالفاصله پس از عبور از
موانع اتفاق میافتد.
در کانالهایی با نسبت انسداد نسبتاً کوچک ( 01درصد و کمتر) ،ویژگیهای مشخصه شتابگیری شعله و ساختارهای
شعله مشابه کانالهای بدون مانع است[ .]0در مطالعات متعددی[ ]08-05نشان داده شده است که شتابگیری شعله در کانال
های بدون مانع بهشدت تحت تأثیر زبری دیوار قرار میگیرد .در زمان شتابگیری شعله ،اندرکنش جریان با دیوارههای کانال
باعث تشکیل یک الیه مرزی آشفته میشود .اندرکنش شعله با الیه مرزی موجب افزایش قابلتوجه نرخ سوزش در نزدیکی
دیوارههای کانال میشود .این الیه مرزی نهتنها نقش مهمی در شتابگیری شعله بازی میکند ،بلکه مقیاس آشفتگی حرکات
در جریان را نیز کنترل میکند[ .]00از این رو ،فرایند  DDTدر کانالهای بدون مانع (یا در کانالهای مانعدار با نسبت انسداد

1. Chapman-Jouguet detonation
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کم) دارای عدم قطعیت زیادی در آغازش تراک و نحوه  DDTاست .با توجه به اینکه در حل حاضر از شبکهبندی یکنواخت
بهنسبت درشتی (در مقایسه با ضخامت الیه مرزی) استفاده شده است ،لذا در نسبت انسداد  01درصد بهدلیل عدم حل دقیق
الیه مرزی است که احتماالً اینچنین اختالفاتی مشاهده میشود .گمزو و همکاران[ ]00نیز نقش اندرکنش بین شوک
منعکسشده و الیه مرزی ایجادشده توسط شوک ضربهای برخوردی در فرایند  DDTدر کانال بدون مانع را مورد مطالعه قرار
داده و مشاهده کردند که الیه مرزی نقش مهمی در وقوع  DDTدر کانالهای بدون مانع دارد ،اما تاثیر آن در کانالهای مانعدار
کم است و لذا شبکهبندی یکنواخت در نسبت انسدادهای  31و  01درصد تاثیری بر دقت پاسخها ندارد.
در شکل  ،0تاثیر فاصله موانع بر روی سرعت جبهه شعله برای نسبت انسداد  31درصد مورد بررسی قرار گرفته است.
همانگونه که مشاهده میشود ،سرعت شعله شتابگیرنده در کانال مانعدار رفتاری نوسانی دارد که بیانگر عبور شعله از موانع
است .این نوسانات سرعت برای موانع با نسبت انسداد  01درصد (شکل  )8دارای دامنههای بسیار کمتری بود .سرعت شعله در
زمان عبور از مانع ،بهدلیل ازدیاد سطح آشفتگی جریان و کاهش سطح مقطع جریان عبوری ،افزایش مییابد و پس از عبور از
مانع ،بهدلیل انبساط ناگهانی شعله در راستای عرضی و افزایش سطح مقطع جریان ،کاهش مییابد .کاهش سرعت شعله را
میتوان بدینصورت نیز توضیح داد که شعله از درون منطقهای عبور میکند که در اثر انعکاس موج ضربهای از یکی از موانع
پیشگرم شده و دارای سرعت جریانی نزدیک به صفر است .همچنین ،مشاهده میشود که در تمامی حالتها پس از عبور
سرعت شعله از سرعت صوت محصوالت سوخته و واردشدن شعله به رژیم خفه یک پرش ناگهانی رخ داده و  DDTاتفاق
میافتد .موج تراک شکلگرفته در تمامی حالتها پس از مدتی به سرعت پایای خود (حدوداً  1111متر بر ثانیه) رسیده و تا
انتهای قسمت بدون مانع کانال با همان سرعت منتشر میشود .در این حالت ،با کاهش فاصله بین موانع درون کانال تا ،S/H=2
مکان و زمان  DDTزودتر اتفاق میافتد .مطابق شکل زیر ،در این حالت برای اغلب موارد بهجز  S/H=10مکان رخداد  DDTدر
قسمت مانعدار کانال ( )x <1/15 mرخ داده است.

Figure 8- Flame-tip velocity for the inhomogeneous hydrogen-air mixture in a channel with the blockage ratio of 30% and different
  S/H ratios

شکل-8سرعتجبههشعلهدرمخلوطغیرهمگنهیدروژن–هواباغلظتمتوسط33درصدونسبتانسداد33درصدبرای S/Hهای 
مختلف 

در شکل  ،1تاثیر فاصله موانع بر روی سرعت جبهه شعله برای نسبت انسداد  01درصد مورد بررسی قرار گرفته است .با
توجه به اینکه با قرارگیری موانع مرتفعتر در جلو شعله مکانیزمهای تولید گردابه متفاوتی ،نظیر اندرکنش موج ضربهای-شعله،
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انواع ناپایداریهای هیدرودینامیکی ،رایلی-تیلور ) ،0(RTریچمایر-مشکوف ( 1)RMو غیره ،فعال شده که باعث تقویت اختالط
آشفته ،شدتیافتن آشفتگی سطح شعله و تقویت احتراق میشوند ،وقوع  DDTدر یک موقعیت طولی بسیار زودتری نسبتبه
حالت اول (موانع با نسبت انسداد  01درصد) رخ میدهد .اگر ازمنظر وقوع سریعتر  DDTبه این موضوع نگاه شود ،حالت
 S/H=2.5مناسبترین حالت آغازش تراک بوده و افزایش تعداد موانع بیش از آن در بهبود شتابگیری شعله تاثیر چندانی
ندارد .مطابق شکل  ،1در نسبت انسداد  01درصد ،برای تمامی نسبتهای  ،S/Hمکان وقوع  DDTدر قسمت مانعدار کانال رخ
داده است .نکته جالب توجه دیگر در شکل  ،1که برای نسبت  S/H=2وضوح بیشتری دارد ،آن است که سرعت انتشار تراک پایا
در قسمت مانعدار کانال  081 m/sکمتر از قسمت بدون مانع است .درحقیقت ،افت تکانه ناشی از حضور موانع در کانال باعث
کمتربودن سرعت انتشار تراک پایا در این قسمت است.

Figure 9- Flame-tip velocity for the inhomogeneous hydrogen-air mixture in a channel with the blockage ratio of 60% and different
S/H ratios

شکل-9سرعتجبههشعلهدرحالتغیرهمگنهیدروژن–هواباغلظت33درصدونسبتانسداد03درصدبرایS/Hهایمختلف 

از آنجایی که در یک کانال بدون مانع گازهای نسوخته قابلدسترسیاند ،اما وقتی که موانع در کانال قرار میگیرند انسداد
بهوجودآمده توسط موانع تا حدودی از جریان گازهای نسوخته به سمت جلوی شعله جلوگیری میکند .از این رو ،شعله
منتشرشده در داخل کانال مانعدار تمایل به پیشروی و رشد سریعتر در مسیر طولی کانال در مقایسه با حرکت عرضی در کانال
دارد و شتابگیری شعله در حالت مانعدار بهصورت قابلتوجهی بیشتر از حالت بدون مانع است .این موضوع منجربه رخداد
سریعتر گذار از شعله به تراک میشود .این مشاهدات در مخلوطهای همگن نیز توسط گمزو و همکاران[ ]05گزارش شده
است .با مقایسه نمودارهای سرعت شعله مربوط به نسبت انسدادهای  31،01و  01درصد نتیجه میشود که با افزایش نسبت
انسداد ،انتشار شعله و وقوع  DDTدر کانال سریعتر اتفاق میافتد .اما ،مشاهده میشود که بیشینه سرعت انتشار ،که مربوط به
تراک بیشرانده است ،در نسبت انسداد  01درصد در مقایسه با نسبتهای انسداد  01و  31درصد کمتر است که بهعلت افت
تکانه بیشتر ناشی از حضور موانع مرتفعتر در این حالت است .همچنین ،در مخلوط غیرهمگن هیدروژن-هوا با غلظت متوسط
هیدروژن  31درصد ،برای نسبت انسداد  01درصد آغازش تراک در قسمت بدون مانع کانال و در نسبت انسدادهای  31و 01
درصد آغازش تراک در قسمت مانعدار کانال اتفاق میافتد .میانگین سرعت انتشار تراک پایا در قسمت بدون مانع کانال در همه
نسبتهای انسداد یکسان است ( 01درصد بیشتر از تراک  )CJکه این موضوع نشان میدهد که ارتفاع موانع نقش چندانی در
بههمریختن توزیع اولیه غلظت در قسمت بدون مانع کانال نداشته است.
1. Rayleigh-Taylor
2. Richtmyer–Meshkov
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مکانیزمهایموثربرگذارازشعلهبهتراک 

تاثیرنسبتانسدادبر
در شکل  ،01کانتورهای دما و فشار درحین فرایند  DDTبرای نسبت انسداد 01درصد و نسبت  ،S/H=2که موجب وقوع
سریعتر  DDTمی شود ،بررسی شده است .همانطور که مشاهده میشود ،بهعلت توزیع غلظت متفاوت هیدروژن در داخل
کانال ،جبهه شعله و بهدنبال آن موج ضربهای پیشتاز دارای تقارن نسبتبه خط مرکزی کانال نیستند .حتی ،مشاهده میشود
که در مجاورت دیواره پایینی ،که دارای نسبت سوخت به هوایی در نزدیکی مرز پایینی حد شعلهوری مخلوط هیدروژن-
هواست ،واکنشی رخ نداده است .در لحظات نشاندادهشده در شکل ،موج ضربهای خمیده بهنسبت قویای در جلو شعله در
حال انتشار است .در زمان  01میلیثانیه ،این موج خمیده در برخورد به دیواره پایینی تشکیل یک ساقه ماخ داده است .این
ساقه ماخ بهحدی قوی است که در ادامه به یک موج واکنشی تبدیل شده است .در زمان  01/181میلیثانیه ،در اثر تمرکز
امواج فشاری در نزدیکی جبهه شعله یک ناحیه دماباال یا یک نقطه داغ در نزدیکی دیوار باالیی کانال در کانتور دما ظاهر
میشود .با گذشت زمان این نقطه داغ منجربه یک انفجار موضعی میشود که در کانتورهای دما و فشار قابلرویت است .در این
حالت موج تراک بیشرانده شکلگرفته در مجاورت دیواره باالیی به موج واکنشی شکلگرفته در پشت ساقه ماخ برخورد کرده و
یک جبهه واحد را تشکیل میدهند .مطابق شکل  ،8در نسبت انسداد  01درصد برای تمام حالتهای  ،S/Hگذار به تراک در
قسمت بدون مانع کانال صورت میپذیرد .بهطور خالصه ،در این حالتها دلیل رخداد  DDTتشکیل یک ساقه ماخ قوی و
اندرکنش و ادغام امواج ضربهای پیشرو در مجاورت دیوار باالیی است.

Figure 10- Temperature and pressure contours in the downstream area of obstacle #16 for the inhomogeneous mixture of hydrogenair in a channel with the blockage ratio of 10% and S/H=2

پاییندستمانعشماره10درمخلوطغیرهمگنهیدروژن-هوادرکانالیبانسبتانسدادموانع13

شکل-13کانتورهایدماوفشاردر
درصدو S/H=2

در نسبت انسدادهای  31و  01درصد ،برای تمامی حالتها گذار به تراک در قسمت مانعدار کانال صورت میپذیرد .شکل
 00کانتورهای دما برای نسبت انسدادهای  31و  01درصد و  S/H=5را در اطراف موانع ،جایی که آغازش تراک رخ داده است،
نشان میدهد .بهعلت توزیع غلظت متفاوت هیدروژن درون کانال ،در این حالت نیز جبهه شعله و متعاقباً موج ضربهای پیشتاز
دارای تقارن نسبتبه خط مرکزی کانال نیستند .در شکل -00الف( ،نسبت انسداد  31درصد) زاویه موج ضربهای در نزدیکی
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دیواره پایینی بهاندازهای است که یک انعکاس ماخ از دیواره پایینی روی داده و یک ساختار سهموجی شامل موج ضربهای
برخوردی ،ساقه ماخ و موج ضربهای منعکسشده (موج عرضی) مشاهده میشود .در زمان  00/185میلیثانیه ،فعالشدن
واکنشهای شیمیایی ،که همراه با افزایش فشار شدید است ،در پشت ساقه ماخ روی میدهد .این مرکز انفجاری در ناحیهای از
کانال ،که دارای مخلوط رقیقتری است (ناحیه با غلظت هیدروژن  ،)01%اتفاق میافتد .درحقیقت ،فاصله زیاد بین موانع در
این حالت سبب میشود که ساقه ماخ پرقدرت شکلگرفته باعث آغازش مستقیم تراک شود .آغازش تراک در اثر انعکاس ساقه
ماخ از موانع در برخی از نسبتهای  S/Hبرای مخلوطهای همگن نیز گزارش شده است[ .]01در شکل -00ب ( ،نسبت انسداد
 01درصد) در زمان  8/801 msیک ناحیه داغ در باالدست مانع شماره  5شکل گرفته است .در این حالت ،در اثر انعکاس موج
ضربهای پیشرو از دیواره مانع باالیی یک کانون انفجاری شکل گرفته و موج تراک ایجاد میشود .این موج تراک بهمرور پهنای
کانال را اشغال میکند.

)Figure 11- The temperature contours in the area around the obstacles for the inhomogeneous mixture of hydrogen-air for S/H=5: (a
blockage ratio of 30%, and (b) blockage ratio of 60%

شکل-11کانتورهایدمادرناحیهاطرافموانعدرمخلوطغیرهمگنهیدروژن-هوابرای:S/H=5الف)نسبتانسداد33درصدوب)
نسبتانسداد03درصد 

در شکل  ،01کانتورهای دما در ناحیه اطراف موانع نشان داده شده است .در این کانتورها فرایند وقوع  DDTدر نسبت
انسدادهای  31و  01درصد برای حالت  S/H=3.75بررسی شده است .برای کانالی با نسبت انسداد  31درصد (شکل -01الف)
انعکاس ماخ از دیواره پایینی مشاهده میشود ،با این تفاوت که در این حالت دو کانون انفجاری ایجاد شده است .انعکاس موج
ضربهای برخوردی از مانع باالیی و همچنین انعکاس ساقه ماخ از دیواره پایینی ،که سبب ایجاد نواحی داغ در مجاورت موانع
است ،در زمان  01/811 msبهخوبی مشاهده میشود .درحقیقت ،در این حالت دو موج تراک شکل گرفته که به همدیگر
برخورد میکنند .سرعت انتشار تراک باالیی بهخاطر انتشار در محیطی که دارای درصد هیدروژن باالتری است بیشتر است و
تراک غالب محسوب میشود .در نسبت انسداد  01درصد (شکل -01ب) ،انعکاس ساقه ماخ از دیواره پایینی موجب شکلگیری
ناگهانی نقاط داغ در مجاورت موانع در زمان  8/081 msمیشود .موج انفجاری حاصل از این نقاط داغ بهسرعت درون گازهای
متراکمشده شتاب گرفته و با موج ضربهای پیشرو ادغام میشود .نکته حائز توجه در هر دو شکل ساقه ماخ بسیار قوی است که
در پشت آن واکنشهای شیمیایی آغاز شدهاند.
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Figure 12- The temperature contours in the area around the obstacles for the inhomogeneous mixture of hydrogen-air for S/H=3.75,
(a) blockage ratio of 30%, and (b) blockage ratio of 60%
شکل-12کانتورهایدمادرناحیهاطرافموانعدرمخلوطغیرهمگنهیدروژن-هوابرایS/H=3/75

الف)نسبتانسداد33درصدوب)نسبتانسداد03درصد 

در شکل  ،03کانتورهای دما در نسبت انسدادهای موانع  31و 01درصد برای نسبت  S/H=3مورد بررسی قرار گرفته است.
همانطور که مشاهده میشود ،برای نسبت انسداد  31درصد (شکل -03الف) یک ناحیه داغ در لبه باالیی مانع پایینی (مانع
شماره  )1شکل گرفته است .این ناحیه داغ منبع اصلی آغازش تراک است .این موج تراک با عبور از مانع تقویت شده و به یک
تراک خوداتکا ،که بهمرور پهنای کانال را اشغال میکند ،تبدیل میشود .در نسبت انسداد  01درصد (شکل -03ب) ،یک موج
ضربهای خمیده قوی در جلو شعله شکل گرفته که انعکاس آن از دیواره کانال یک ساقه ماخ را تشکیل میدهد .قدرت این ساقه
ماخ بهقدری زیاد است که واکنشهای شیمیایی در پشت این موج فعال شده و باعث افزایش دما در این ناحیه میشوند.
درحقیقت ،ساقه ماخ در این حالت به یک موج ضربهای واکنشی تبدیل شده که البته قدرت و سرعت یک موج تراک را ندارد.
در زمان  8/315میلیثانیه و قبل از برخورد ساقه ماخ واکنشی به مانع پایینی (مانع شماره  )8جبهه شعله به ناحیه واکنشی
پشت ساقه ماخ برخورد کرده و یک کانون انفجاری در محل این برخورد شکل میگیرد .موج واکنشی حاصل از این کانون
انفجاری بهصورت یک موج تراک بهسمت مواد نسوخته حرکت میکند .این موج تراک بهمرور کل پهنای محفظه را دربر گرفته
و بهصورت یک موج تراک با ساختار سهموجی منتشر میشود.
در شکل  ،00کانتورهای دما مربوطبه مراحل انتهایی فرایند  DDTدر کانالهایی با نسبت انسدادهای  31و  01درصد و
نسبت  S/H=2.5مشاهده میشود .در شکل -00الف (نسبت انسداد  31درصد) ،دو کانون انفجاری قابل مشاهده است .در لحظه
 01/111میلیثانیه ،انعکاس موج ضربهای برخوردی از مانع باالیی شماره  01منجربه شکلگیری اولین کانون انفجاری در
میلیثانیه ،انعکاس ساقه ماخ از مانع پایینی شرایط را برای شکلگیری دومین

مجاورت جبهه شعله میشود .در لحظه 01/101
کانون انفجاری فراهم کرده است .در مجموع مراحل مشاهدهشده در طی فرایند  DDTدر نسبت انسداد  31درصد برای
میلیثانیه در باالدست

حالتهای  S/H=3.75و  S/H=2.5مشابهاند .در شکل -00ب (نسبت انسداد  01درصد) ،در زمان 8/005
مانع پایینی شماره  8نقطه داغی مشاهده می شود .مطابق شکل ،بازهم انعکاس ساقه ماخ از دیواره مانع پایینی عامل ظهور
کانون انفجاری و گذ ار به تراک است .موج تراک منتشرشده از این نقطه داغ درنهایت با موج ضربهای پیشرو یکی شده و به
انتشار خود ادامه میدهد.
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Figure 13- The temperature contours in the area around the obstacles for the inhomogeneous mixture of hydrogen-air for S/H=3, (a)
blockage ratio of 30%, and (b) blockage ratio of 60%

S/H=3هوابرای-کانتورهایدمادرناحیهاطرافموانعدرمخلوطغیرهمگنهیدروژن-13شکل
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Figure 14- The temperature contours in the area around the obstacles for the inhomogeneous mixture of hydrogen-air for S/H=2.5,
(a) blockage ratio of 30%, and (b) blockage ratio of 60%
S/H=2/5هوابرای-کانتورهایدمادرناحیهاطرافموانعدرمخلوطغیرهمگنهیدروژن-14شکل
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در نتایج حاضر ،مشابه با نتایج گمزو و همکاران[ ،]01که به بررسی مکانیزمهای  DDTدر مخلوط استوکیومتری هیدروژن-
هوای همگن پرداختهاند ،با تغییر نسبت انسداد و فاصله موانع ،سه رژیم مختلف برای  DDTمشاهده شده است .در هر دو
تحقیق اهمیت شکلگیری ساقه ماخ در بین موانع ،برخورد و انعکاس آن از موانع و پیرو آن شکلگیری موج تراک نشان داده
شده است .در شبیهسازیهای گمزو و همکاران در  S/H=1.5-3ساقه ماخ شکل نگرفته و تراک آغاز نشده است ،اما در کار
حاضر در هر سه نسبت انسداد در تمامی محدوده  S/Hآغازش تراک مشاهده شده است.
همانطور که مشاهده شد ،در مخلوط غیرهمگن حاضر با تغییر نسبت انسداد و فاصله موانع مکانیزمهای گذار از شعله
به تراک تغییر میکنند .برای نسبت انسداد  31درصد سه رژیم متفاوت از  DDTدر قسمت مانعدار کانال قابل تشخیص است.
در رژیم اول ،شکل گیری ساقه ماخ پرقدرت در میانه موانع سبب آغازش مستقیم تراک در پشت ساقه ماخ میشود .در رژیم
دوم ،انعکاس موج ضربهای و ساقه ماخ از دیواره کناری موانع منجربه پیدایش دو کانون انفجاری همزمان در پشت موانع
باالیی و پایینی شده که پس از برخورد این دو جبهه با یکدیگر موج تراک خوداتکا شکل میگیرد .در رژیم سوم ،ناحیه داغ و
کانون انفجاری قسمت باالیی مانع منبع اصلی آغازش تراک است .برای نسبت انسداد  01درصد نیز حضور ساقه ماخ قوی
در حال انتشار در بین موانع یکی از عوامل آغازش تراک است (نسبتهای  3 ،S/Hو  .)3/85در نسبتهای  5 ،S/Hو 1/5
بهترتیب انعکاس موج ضربه ای برخوردی و ساقه ماخ از دیواره موانع شرایط را برای پدیدارشدن کانونهای انفجاری مهیا
میکنند.

بندیونتیجهگیری 

جمع
در این مطالعه ،به بررسی مکانیزمهای حاکم بر  DDTدر مخلوط استوکیومتری هیدروژن-هوای غیرهمگن با غلظت 31درصد
در کانالهای بسته پرداخته شده است .با تغییر نسبت انسداد و فاصله موانع مکانیزمهای موثر بر گذار از شعله به تراک تغییر و
سه رژیم مختلف برای  DDTمشاهده شد .برای نسبت انسداد  31درصد ،هر سه رژیم متفاوت از  DDTدر قسمت مانعدار کانال
قابل تشخیص است .در رژیم اول ،شکلگیری ساقه ماخ پرقدرت در میانه موانع سبب آغازش مستقیم تراک در پشت ساقه ماخ
میشود )نسبت  .)S/H=5در رژیم دوم ،انعکاس موج ضربهای برخوردی و ساقه ماخ از دیواره کناری موانع منجربه پیدایش دو
کانون انفجاری در پشت موانع باالیی و پایینی شده که پس از برخورد این دو جبهه با یکدیگر موج تراک خوداتکا شکل
میگیرد )نسبت  3/85 ،S/Hو  .)1/5در رژیم سوم ،ناحیه داغ و کانون انفجاری قسمت باالیی مانع منبع اصلی آغازش تراک
است)نسبت  .)S/H=3برای نسبت انسداد  01درصد نیز حضور ساقه ماخ قوی در حال انتشار در بین موانع یکی از عوامل
آغازش تراک است (نسبتهای  3 ،S/Hو  .)3/85در نسبتهای  5 ،S/Hو  1/5بهترتیب انعکاس موج ضربهای برخوردی و
ساقه ماخ از دیواره موانع شرایط را برای پدیدارشدن کانونهای انفجاری مهیا میکنند .بررسیهای انجامشده در این مطالعه
نشان میدهد که فاصله بین موانع و همچنین نسبت انسداد میتواند عوامل تاثیرگذار بر شتابگیری شعله و محل وقوع
 DDTباشد .در مخلوط غیرهمگن هیدروژن-هوا با غلظت متوسط  31درصد ،در نسبت انسداد  01درصد آغازش تراک در
قسمت بدون مانع کانال و در نسبت انسدادهای  31و  01درصد آغازش تراک در قسمت مانعدار کانال اتفاق میافتد .با مقایسه
نمودارهای سرعت شعله برای مخلوط غیرهمگن هیدروژن–هوا نتیجه میشود که با افزایش نسبت انسداد ،شتابگیری شعله و
وقوع  DDTدر کانال سریعتر اتفاق میافتند .همچنین ،در وقوع سریعتر  DDTتاثیر پارامتر نسبت انسداد بیشتر از پارامتر
افزیش تعداد موانع است .برای مخلوط غیرهمگن هیدروژن–هوا در نسبت انسداد  01درصد با کاهش فاصله بین موانع درون
کانال تا  S/H=2.5مکان و زمان  DDTزودتر اتفاق میافتد و افزایش تعداد موانع بیش از آن بر شتابگیری سریعتر شعله
تاثیری ندارد.
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This paper aims to numerically investigate the effect of blockage ratio on the mechanisms governing the
deflagration to detonation transition (DDT) in inhomogeneous mixtures of H2-air. The study combustion
chamber is a closed rectangular cross-section channel with obstacles that have been studied in three blockage
ratios of 10, 30, and 60 percent and at different obstacle spacing. The present numerical simulation was
performed using the SST-K-ω turbulence model and the combustion model of the Weller flame wrinkling and
the HLLC method was used to shock-capturing. The results show that for the 10% blockage ratio, the onset of
detonation occurred in the unobstructed part of the channel and for the blockage ratios of 30% and 60% DDT
occurred in the obstructed section of the channel. The mechanisms governing the DDT process change as the
blockage ratio and obstacle spacing change. The Mach reflection from the lower wall of the channel and the
formation of the reactive Mach stem, the reflection of the Mach stem from the wall of the lower obstacles,
and the reflection of incident shock from the wall of the upper obstacles are the most important governing
mechanisms observed. The results also show that flame acceleration and the occurrence of DDT in the
channel occur faster as the blockage ratio increases. The fastest onset of detonation occurred at the blockage
ratio of 60% and the space to height ratio of S/H = 2.5.
Keywords: Deflagration-to-detonation transition, Inhomogeneous mixture, Reactive Mach stem,
Blockage ratio
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