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چکیده :در این مقاله شبیه سازی عددی اشتعال مخلوط سوخت و هوا در یکی از سیلندرهای موتور خورجینی ،به روش
دینامیک سیاالت محاسباتی و مخلوط پیشآمیخته انجام گرفته است .مخلوط پیشآمیخته شامل ایزواکتان و هوا با نسبت هم-
ارزی  4/9است .شبیهسازی موجود با استفاده از روش حجم محدود و احتراق مخلوط پیشآمیخته صورت گرفته و همچنین از
شبکۀ دینامیکی در حرکت پیستون استفاده شده است .در این راستا روند تغییرات دما و فشار نسبت به زاویۀ چرخش میللنگ
بررسی شده است .به منظور صحهگذاری ،از نتایج یک موتور تحقیقاتی استفاده شده و نتایج حاصل از شبیهسازی عددی به
روش مخلوط پیشآمیخته با نتایج تجربی موجود مقایسه شده است .نتایج شبیهسازی روش عددی حجم محدود و مخلوط
پیش آمیخته در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی نشان داد که بیشترین خطای تغییرات فشار بیشینه ،به میزان  2/2درصد است.
بنابراین میتوان در طراحی موتورهای اشتعال جرقه ای از روش عددی ارائه شده استفاده نمود .پس از شبیهسازی ،به منظور
بهینه شدن احتراق و گسترش بهتر جبهه شعله در محفظه احتراق نوع پنت روف ،مکان قرارگیری شمع موتور با شبیهسازیهای
متعدد در مکانهای جرقّۀ مختلف بهبود پیدا کرده است .و با توجه به نتایج فشار و دما و کانتورهای جبهۀ شعله و مقایسۀ آنها
در تحلیلهای مختلف به محدودۀ بهینهای دست یافته شد.
كلیدواژگان :احتراق ،موتور خورجینی ،اشتعال جرقهای ،شبیهسازی عددی

مقدمه
شبیهسازی اشتعال مخلوط سوخت و هوا در موتورهای احتراق داخلی از اهمیّت زیادی برخوردار استت .پتی بتردن بته نحتوه
اختالط سوخت و هوا و روند حرکت جریان سیال ،سرعت و فشار مخلتوط قبتل و بعتد از احتتراق و بهینته بتودن ایتن گونته
فرایندها کمک بسیار بزرگی در افزایش توان و کم کردن مصرف سوخت موتورها دارد .یکی از روشهای رایج در شبیهستازی
اشتعال مخلوط سوخت و هوا ،روش دینامیک سیاالت محاسباتی است .نرمافزار انسیس فلوئنت 1یکی از نرمافزارهای معتبتر و
پرکاربرد در زمینهی تحلیلهای عددی دینامیک سیاالت محاسباتی است .به کمک این نرمافزار شتبیهستازیهتای زیتادی از
اشتعال مخلوط سوخت و هوا صورت گرفته است که در ادامه به برخی از شتبیهستازیهتای انجتام شتده بته روش دینامیتک
سیاالت محاسباتی اشاره میشود.
آرش محمدی و همکاران در سال  1832شبیهسازی احتراق و انتقال حرارت موتور اشتتعال جرقتهای را انجتام دادنتد
[ ،]1که شامل واکنشهای شیمیایی همراه با انتقال جرم و انتقال حرارت و جریان سیال آشفته بوده استت .در ایتن تحقیت
1- ansys fluent
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برنامۀ مدلسازی برای شبیهسازی جریان و احتراق داخل سیلندر یک موتور چهار دریچهای کته دارای درگتاههتای ورودی و
خروجی دوشاخهای است ،نوشته و به کمک آن اثر تغییر دمای هوای ورودی به محفظۀ احتراق روی شتار حرارتتی و یتریب
انتقال حرارت روی سرسیلندر و پیستون بررسی شده است .در نتیجه شار حرارتی و یریب انتقال حرارت روی سرستیلندر و
پیستون موتور اشتعال جرقهای یاد شده با استفاده از دینامیک سیاالت محاسباتی تعیین و اثر دمتای هتوای ورودی و موتتور
روی شار حرارتی و یریب انتقال حرارت نیز بررسی شده است .در این تحقی مشخص شده است که زمان بیشترین فشتار و
دما در یک موتور اشتعال جرقهای بر هم منطب نیست و یریب انتقال حرارت تحت تأثیر سرعت گاز و پخش شعله و چگالی
قرار میگیرد و با افزایش هوای ورودی کاهش مییابد [.]1
سپهر صنایع و همکاران در سال  ،1831به شبیهسازی چرخهی عملکترد موتورهتای اشتتعال جرقتهای و پتیشبینتی
عاملهای عملکردی پرداختهاند[ .]2نتایج این کار نشان داده است که مقدار و محل فشار بیشتینه در طراحتی موتتور بستیار
مهم است و همواره سعی میشود که این نقطه در نزدیکی نقطۀ مرگ باال 1باشد و همچنین این نوع طراحی باعث میشود به
قطعات موتور در درازمدت آسیب کمتری وارد شود و در نتیجه اگر جرقه با تأخیر نسبت به نقطۀ مرگ بتاال زده شتود ،فشتار
بیشینه گازهای داخل سیلندر دیرتر ظاهر می میشود و کار حاصل از مرحلۀ انبساط کاهش مییابد[.]2
سوریشبابو 2و همکاران تجزیه و تحلیل احتراق یک سیلندر را با استفاده از دینامیک ستیاالت محاستباتی و بکتارگیری
نرمافزار انسیس فلوئنت به انجام رساندهاند[ .]8در نهایت این محققان مشخص کردهاند که توزیع فشار و دما در باالی سیلندر
و نزدیک به دریچۀ ورودی و خروجی یکنواخت نیست که در نتیجه بر اثر احتراق غیرعادی ذرات ،ستوخت مشتتعل نشتده از
اگزوز خارج میشود که با تغییرات طراحی موجب تغییرات دما و فشار در نزدیکی دریچههای ورودی و خروجی شدهاند و این
روش باعث افزایش کارایی موتور شده است[.]8
آران مانهورگورام 8و همکاران در سال  ،2412به شبیهسازی احتتراق موتتور اشتتعال جرقتهای پرداختتهانتد[ .]0چتون
تغییرات نسبت هوا و سوخت در یک موتور احتراق داخلی نسبت به مقدار آرمانی باعث عدم روند کامتل احتتراق و در نتیجته
کاهش بازده میشود ،نظارت بر نسبت هوا و سوخت باعث بهبود شرایط احتراق و افزایش بازده میشود .نتتایج پتژوهش ایتن
محققان نشان داده است که عالوه بر یرورت نظارت بر نسبت هوا و سوخت ،متیتتوان بترای متدلستازی و بررستی فرآینتد
احتراق در یک موتور اشتعال جرقهای تنها یک سیلندر را مدلسازی نمود .این محققان نشتان دادهانتد کته نتتایج حاصتل از
مدلسازی یک سیلندر موتور اشتعال جرقهای با نتایج به دست آمده از اندازهگیریهای واقعی مطابقت دارد[.]0
در سال  1833محمدحسن جوارشکیان و همکاران شبیهسازی ستیال داختل ستیلندر موتتورهتای احتتراقداخلتی بتا
مدلهای مختلف آشفتگی را بررسی کردهاند [ .]2در این تحقی تأثیر مدلهای آشفتگی در شبیهسازی جریان داخل محفظۀ
احتراق 0از لحظۀ بسته شدن دریچۀ ورودی 2تا لحظۀ باز شدن دریچۀ خروجی 2مورد بررسی قرار گرفته و نتیجهگیتری شتده
است که مدل کا-اپسیلون 1نتایج بهتری را نسبت به مدل اسپاالرت-آلماراس 3ارائه میدهد .از همۀ روشها این نتیجه حاصل
میشود که سرعت آشفتگی در ناحیۀ نزدیک به سیلندر و زیر دریچهها بیشتر از نواحی دیگتر استت و بتردارهتای سترعت در
ناحیۀ مجاور دیوارههای کاسه پیستون ،موازی دیواره است و بنابراین جریان حاکم در کاسه پیستون به صورت چرخش سیال
است[.]2
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در سال  2421آدن کلیم 1و همکاران ،اثرات محل قرارگیری شمع بر فرایند احتراق یربهای را با استفاده از حسگرهای
فشار چندگانه بررسی کردند[ ،]2نتایج آزمایشگاهی نشان داد که شمعی که در کنار دریچههای خروجی قرار گرفته استت در
مقایشه با شمع واقع شده در کنار دریچههای ورودی ،دارای احتراق یربهای بیشتری است .جهت چرخش گردابتههتا نیتز در
این پژوهش بهمنظور کاهش احتراق یربهای مورد بررسی قرار گرفت ،مکان قرارگیتری شتمعهتا فقتط در چهتار نقطته و در
گوشههای اتاق احتراق واقع شدند .شمع شماره سه که در سمت سوپاپهای دود واقع شده بود ،بیشترین احتراق یتربهای را
ثبت کرده است[.]2
محمود ،ای ،مشکور 2و همکاران در سال  2419شبیهسازی عددی محفظه احتتراق نتوع پنتت روف 8را در یتک موتتور
اشتعال جرقهای انجام دادند[ . ]1در این تحقی با استفاده از دینامیک سیاالت محاسباتی ،جریتان و فراینتد احتتراق ،انتقتال
حرارت ،و انتشار آالیندهها در محفظۀ احتراق موتور اشتعال جرقهای در نستبتهتای هتمارزی  4/3و  1و  1/2در دور موتتور
 2244دور در دقیقه مدلسازی شد ،در این پژوهش ،ویژگیهای جریان درون سیلندر بهدست آمد .همچنین نشان داده شتد
که عملکرد موتور در شرایط احتراق یعیف منجر به کاهش حداکثر دمای سیلندر به میزان  094درجۀ کلوین میشود [.]1
سئوکونچو 0و همکاران در سال  ،2419به مدلسازی و تکمیل و پیشبینی احتراق یربهای با استفاده از متدل بهینته-
یابی آر.جی.اف 2پرداختند [ .]3در کار انجام شده روشهای جدید و کارامدی برای ارزیابی احتراق یربهای پیشنهاد میشتود.
در روش پیشنهادی حایر دیدگاهی در مورد احتراق یربهای تصادفی میتوان بهدست آورد ،و اینکه سرعت احتراق سریعتتر
در یک عملیات حالت پایدار میتواند منجر به شدت یربه باالتر شود ،زیرا با وجود احتراق سریع تر در آن حالت انجام شتده،
جرم نسوخته زیادی وجود دارد[.]3
2
در سال  2412محمّد کدهیم علوی  ،تأثیر نسبت تراکم بر موتور اشتعالجرقهای را بررسی کردند[ ،]9و نشان داده شتد
که افزایش نسبت تراکم از میزان  2و 1و  3به میزان  9باعث کاهش مصرف ویژۀ سوخت موتور ،افتزایش رانتدمان حرارتتی و
کاهش گازهای مونواکسید کربن به مقدار  2/8درصد و هیدروکربنهای نسوخته به مقدار  2/1درصد شده است[.]9
در سال  2422شیواکومار ناگاریدی 1و همکاران ،به بررسی هندسۀ محفظه احتراق و سیستم تامین سوخت و تتأثیر آن
بر مصرف سوخت یک موتور اشتعال جرقّهای پرداختند[ .]14و همچنین انتشار گازهای حاصل از احتراق در اگزوز نیتز متورد
بررسی قرار گرفت .از نتایج آزمایشها دریافت شد که موتورهای دارای چرخش بهینۀ گازهای خروجی و کنتترل الکترونیکتی
زمانبندی پاشش سوخت ،دارای آالیندههای کمتر و مصرف سوخت کمتری میباشند[.]14
در سال  2410راویکانت ساهو 3و همکاران ،به بررسی اثر احتراق یربهای بر روی موتتورهتای احتتراق داخلتی اشتتعال
جرقهای پرداختند[ .]11در این تحقی مروری بر احتراق یربهای در یک موتور با سوخت بنزین و بررسی ویژگیهای احتتراق
و انتشار آالیندهها در یک موتور اشتعالجرقّهای تک سیلندر چهار زمانه ارائه میشود ،و مشخص شده است که زمان و میزان
فشارتزری سوخت در تایین عملکرد موتتور و انتشتار گتازهتای گلخانتهای نقتش مهمتی دارد .همچنتین مشتخص شتد کته
سوختهایی با ساختار شیمیایی متفاوت دارای اثرات مختلف در احتراق یربهای میباشند ،و بعضی از سوختهتا نستبت بته
سایرین دارای احتراق یربهای باالتری هستند[.]11
بنابر جستجوی نویسندگان حل عددی شبیهسازی اشتعال مخلتوط ستوخت و هتوا بته روش مخلتوط پتیشآمیختته و
همچنین بهبود محدودۀ مناسب قرارگیری شمع به روش عددی در اتاق احتراق پنتروف برای موتور خورجینی تتا بته حتال
1- Uddeen, kalim
2- Mahmoud, A , Mashkour
3- pent-roof
4- Seo kwoncho
5- RGF
6- Mohammed kadhim allawi
7- Shiva Kumar Nagareddy
8- Ravikant Sahu
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انجام نشده است .لذا روش مخلوط پیش آمیخته برای شبیه سازی ،از لحظه بسته شدن دریچتۀ ورودی تتا لحظتۀ بتاز شتدن
دریچۀ خروجی انتخاب شد .با توجه به اینکه محل قرارگیری شمع موتور و مکان شتروع لحظتۀ احتتراق در موتتور اشتتعال-
جرقّهای تأثیر بسزایی در فرایند احتراق بهینه و بدون خودسوزی و پدیده احتراق یربه ای دارد ،لذا با قرار دادن محل جرقّته
در مکانهای متفاوت اتاق احتراق پنتروف در نرمافزار و شبیهسازیهای متعدد در یک شترایط هندستی و ستوخت یکستان،
سعی شده است تا با بررسی نحوۀ انتشار شعله و سرعت جبهه شعله در شبیهسازیهای متفاوت ،بهترین محدوده جهت قترار
گیری شمع موتور انتخاب شود[ .]12این کار در نهایت باعث بهبود کیفیتت احتتراق و کتاهش احتتراق یتربهای ودر نهایتت
کاهش مصرف سوخت و آالیندههای خروجی اگزوز خواهد شد.

مبانی نظری فرایند اشتعال مخلوط سوخت وهوا
اشتعال مخلوط سوخت و هوا در موتور اشتعالجرقهای یک فرایند بسیار سریع است که به همین خاطر به صورت نظری
گفته میشود و در حجم ثابت انجام میشود ،بنابراین سرعت پخش شعله و نحوۀ انتشار موج فشاری در محفظۀ احتراق برای
اعمال حداکثر فشار به پیستون از اهمیّت باالیی برخوردار است .مهمترین بخش از شبیهسازی تعیین و شناخت معادالت
حاکم بر مسئله و در نظر گرفتن مدل ریایی مناسب برای حل آنهاست .برای بررسی فرآیند احتراق در سیلندر موتور عالوه
بر بررسی دینامیک سیال باید مسائل مربوط به انتقال حرارت نیز بررسی و در نظر گرفته شود .مدلهای ریایی برای حل
مسائل سیال شامل دو نوع مدل است ،یکی چند بعدی (دینامیک سیال) و دیگری مدل صفر بعدی (ترمودینامیکی) .در
نرمافزار فلوئنت از مدل ریایی چند بعدی استفاده میشود .این نرمافزار در تمامی مسائل ،معادالت بقا برای جرم و تکانه را
حل میکند  .در مسائلی که بررسی انتقال حرارت سیال و میدان دما در حجم کنترل مدنظر است ،رابطۀ بقای انرژی نیز به
معادالت دیگر ایافه و حل میشود .همچنین در حالتهایی که سرعت سیال موجب میشود که سیال در محدوده جریان
آشفته قرار بگیرد ،دیگر معادالت بقا نیز حل میشوند.

رابطۀ بقای جرم
رابطۀ بقای جرم یا به بیانی دیگر رابطۀ پیوستگی 1در حالت کلی در یک مختصات مرجع ثابت در زیر ارائه شده است [.]2
⃗

() 1

که از آن در مدلسازی سیاالت تراکم پذیر و تراکم ناپذیر بهخوبی استفاده می میشود.

رابطۀ بقای تکانه
رابطۀ بقای تکانه 2در یک مختصات ثابت به شکل زیر ارائه میشود [.]18
̿

() 2

و به ترتیب نیروی گرانش و نیروی خارجی اعمالشده به حجم
که در آن فشار سکون ̿ ،تانسور تنش ،و
کنترل و بردار سرعت سیال میباشند .تانسور تنش در این رابطه به شکل زیر است [.]18
()8

])

⃗( ⃗

[

̿

که در این رابطه لزجت مولکولی سیال است.
1- Continuity equation
2- Momentum equation
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رابطۀ كلی انرژی
رابطۀ انرژی 1را به صورت کلی میتوان به شکل زیر ارائه کرد [.]18
() 0

̿

⃗

⃗

) ⃗ ( ⃗

که در آن انرژی حاصل از منبع حرارتی به جز منبع حرارت هدایتی از قبیل تشعشع و انرژی حرارتی آزاد شده از
واکنشهای شیمیایی است .در این معادله به شکل زیر تعریف میشود [.]18
()2
 eانرژی داخلی بر واحد جرم ،انرژی کل بر واحد جرم است و ̿ تنشهای سطح است و از رابطۀ زیر محاسبه میشود ،که
عبارتند از کار نیروهای سطح وارد بر سیال [.]18
̿

()2
از طرفی

̿

کار نیروهای خارجی بوده که از رابطه زیر بهدست میآید [.]18

()1
که در آن

برآیند کار نیروهای حجمی است.

معادالت حاكم برای جریان آشفته
مدل کا-اپسیلون معروفترین مدل دو رابطهای است ،زیرا درک آن آسانتر و استفاده از آن در برنامهنویسی سادهتر است .در
مدلهای گردابهای لزج کا-اپسیلون ،میدان آشفتگی برحسب دو متغیر انرژی جنبشی جریان آشفته و نرخ پخش لزجت
انرژی جنبشی آشفته بیان میشود.
̅̅̅̅̅̅

()3
که در این معادله ̅̅̅̅̅̅ مجذور سرعت متوسط آشفتگی در راستای  iاست [.]10

̅̅̅̅̅̅̅̅ ) (

()9
که در آن مشت مکانی سرعت متوسط آشفتگی برابر رابطۀ زیر است [.]10

̅

()14
به کمک تحلیل ابعادی میتوان نشان داد که لزجت آشفته
آشفته مرتبط ساخت:

̅̅̅̅

را میتوان به مقیاس طول گردابههای بزرگ جریان

()11
که در آن و به ترتیب مقیاس سرعت و مقیاس طول بزرگترین گردابهها در میدان جریان آشفته است .بهعالوه
میتوان نشان داد که مقیاس سرعت و مقیاس طول به صورت زیر با و تناسب دارند.
()12

√

()18

√

با جایگذاری معادالت ( )12و ( )18در رابطه ( )11میتوان نتیجه گرفت که رابطۀ زیر برقرار است [.]10
()10
1- Energy equation
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که در آن یک یریب تجربی است و مقدار آن را معموالً برابر  4/49در نظر میگیرند .در مدل استاندارد کا-اپسیلون
مقادیر و از طری رابطههای نیمه تجربی زیر به دست میآیند [.]10
)

()12

)

()12
که در آن

و

و

یرایب تجربی بوده و

و

(
(

به ترتیب اعداد پرانتل و اشمیت مربوط به جریان آشفتۀ سیال

در رابطۀ ( )12به ترتیب بیانگر فرآیندهای تولید برشی و فرآیندهای پخش لزجت
میباشند .عبارات ) ( و ) (
بیانگر اثرات شناوری است .در رابطۀ ( )11عبارت بیانگر میزان تولید
انرژی جنبشی میباشند .عبارت
انرژی جنبشی آشفتگی ناشی از اندرکنش بین جریان متوسط و میدان جریان آشفته است و از همین رو به آن اصطالحاً
عبارت تولید برشی گفته میشود .عبارت نیز بیانگر تولید اتالف شناوری ناشی از میدان چگالی نوسان کننده جریان است.
روابط صریح برای و بهصورت زیر هستند [.]10
̅̅̅̅̅̅
()11
̅̅̅̅̅̅
()13
با قرار دادن رابطۀ ( )11یعنی رابطۀ اساسی بوزینسک در معادلۀ ( )11میتوان به نتیجه زیر دست یافت.
()19
مقدار را میتوان با استفاده از تقریب لزجت گردابه که در آن شار آَشفته چگالی نوسان کننده برحسب گرادیانهای
چگالی متوسط بهدست میآید ،مدل نمود [.]10
()24
عدد اشمیت و پرانتل مربوط به جریان آَشفته سیال میباشند .برای جریانهای چگالی ثابت ،عبارت
که در آن
شناوری با استفاده از تقریب بوزینسک به صورت زیر به دست میآیند [.]10
]

()21

[

مبانی احتراق پیش آمیخته
مدل آشفتۀ احتراق پیشآمیخته بر اساس پژوهش زیمونت و همکاران ،شامل حل رابطۀ مومنتوم برای یک متغیر پیشرفت
واکنش است .این رابطه بر پایه تعریف سرعت شعلۀ آشفته استوار است [.]12

گسترش پیشانی شعله
در بسیاری از سامانههای پیشآمیخته صنعتی احتراق در نوار باریکی از شعله رخ میدهد .با حرکت پیشانی شعله
واکنشدهندگان مشتعل شده که موجب تبدیل واکنشدهندگان پیشآمیخته نسوخته به محصوالت واکنش احتراق میشود.
بنابراین مدل احتراق پیشآمیخته میدان جریان واکنش را در دو بخش مواد سوخته و نسوخته درنظر میگیرد که بهوسیله
نوار شعله جدا شدهاند .بنابراین مسیر فرآیند مشابه با واکنش پیشانی شعله است.
گسترش پیشانی شعله با حل یک رابطۀ انتقال برای متغیر مقداری ( cمتغیر پیشرفت واکنش) مدل میشود [.]3
()22

)

2
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عدد آشفتگی اشمیت برای گرادیان شار آشفتگی و
که در آن  cمتغیر پیشرفت واکنش،
واکنش ( ) است .متغیر پیشرفت واکنش به شکل زیر تعریف میشود [.]12

منشأ مشخصه پیشرفت
∑
∑

()28

کسر جرمی مواد پس از احتراق بیدررو کامل است .بر
که در آن تعداد محصوالت ،کسر جرمی مواد و
اساس این تعریف زمانی که مخلوط هوا و سوخت بهطور کامل مشتعل شده  cبرابر با یک و زمانی که مخلوط بهطور کامل
نسوخته است  cصفر است [.]12
متوسط نرخ واکنش در رابطه گسترش پیشانی شعله به شکل زیر مدل میشود.
| |
()20
که در آن چگالی مخلوط نسوخته و سرعت شعله آشفته است [.]12

سرعت پیشانی شعله
سرعت شعله آشفته عمود بر سطح شعله است .سرعت شعله

مسئلهی کلیدی در مدل احتراق پیش آمیخته ،حدس
آشفته از موارد زیر تأثیر میگیرد:
الف) سرعت شعلۀ آرام که با تمرکز سوخت ،دما و مشخصههای نفوذ مولکولی مشابه با مشخصههای جنبشی شیمیایی
دقی تعیین میشود.
ب) پیشانی شعله با گردابههای بزرگ کشیده و نازک میشود و با گردابههای کوچک یخیم میشود.
در فلوئنت سرعت شعلۀ آشفته با استفاده از مدلی برای پیشانی شعلۀ یخیم شده و نازک شده محاسبه میشود [.]9
()22
()22
سرعت شعلۀ آرام  ،یریب انتقال حرارت مولکولی
که در آن ثابت مدل ،سرعت ریشه میانگین مربع،
مخلوط نسوخته ،مقیاس طول آشفتگی ،مقیاس زمانی آشفتگی و مقیاس زمانی فرآیند شیمیایی است .مقیاس
طولی آشفتگی با استفاده از رابطۀ زیر محاسبه میشود [.]12
()21
که در آن نرخ پخش آشفتگی است.

محاسبۀ دما
روش محاسبۀ دما به این بستگی دارد که مدل بی دررو بوده و یا دررو است.
()23

محاسبۀ دمای بی دررو
برای مدل احتراق پیشآمیخته فرض میشود دما بهطور خطی بین دمای مخلوط نسوخته
تغییر میکند [.]12
تحت شرایط بیدر رویی

1
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محاسبۀ دمای دررو
برای مدل احتراق پیشآمیختۀ دررو ،فلوئنت یک رابطۀ انتقال انرژی را برای در نظر گرفتن هرگونه اتالف و دریافت گرما
درون سامانه حل میکند .این اتالفها یا دریافتها میتواند شامل منابع گرما بهواسطۀ واکنش شیمیایی و یا برای مثال
اتالف حرارتی بهواسطۀ تشعشع شود .رابطۀ انرژی به شکل آنتالپی محسوس برای سوخت بهطور کامل ترکیبشده به شکل
زیر است [.]12
()29

)

اتالف حرارتی بهواسطۀ تشعشع و

(

دریافت حرارتی به واسطۀ واکنش شیمیایی را نشان میدهد:

()84
که در آن نرخ میانگین شکلگیری محصوالت،
کسر جرمی سوخت ترکیب نسوخته است [.]12

گرمای احتراق برای اشتعال یک کیلوگرم از سوخت و

محاسبۀ چگالی
زمانی که از مدل احتراق پیش آمیخته استفاده شود فلوئنت چگالی را با استفاده از قانون گاز آرمانی محاسبه میکند .برای
مدل بی دررو ،از تغییرات فشار صرفنظر شده و متوسط وزن مولکولی ثابت در نظر گرفته میشود .سپس چگالی گاز سوخته
با استفاده از رابطۀ زیر محاسبه میشود [.]12
()81
که زیرنویس مربوط به مخلوط سرد نسوخته و زیرنویس مربوط به مخلوط داغ سوخته است .برای مدل دررو
میتوان در فلوئنت انتخاب کرد که محاسبۀ چگالی از طری رابطۀ گاز آرمانی شامل تغییرات فشار شود یا ثابت در نظر گرفته
شود .اگر تغییرات فشار مدنظر قرار نگیرد فلوئنت چگالی را به شکل زیر محاسبه میکند [.]12
()82
که در این رابطه با حل رابطۀ انرژی محاسبه میشود.

صحهگذاری
در این پژوهش با استفاده از نرمافزار انسیس فلوئنت و به روش احتراق مخلوط پیش آمیخته ،یک موتور اشتعال جرقهای
آزمایشگاهی تحلیل شده است .نتایج آزمایشگاهی احتراق این موتور حاصل کار میشلباتیستونی و همکاران است .این نتایج
آزمایشگاهی موجود با نتایج حاصل از تحلیل نرمافزار در یک شرایط یکسان و سوخت یکسان مقایسه شده است .مشخصات
هندسی موتور مورد نظر مطاب جدول ( )1ارائه شده است [.]11
محاسبات احتراق پیشآمیخته به روش دینامیک سیاالت محاسباتی در نرمافزار انسیس فلوئنت صورت گرفته است .با
استفاده از معادالت آشفتگی کا.اپسیلون مطاب با تحقی آقای جوارشکیان و همکاران[ ]8شبیهسازی جریان سیال با سه
مدل آشفتگی آر.اس.ام ، 1کا.اپسیلون 2و اسپاالرت آلماراس ،8بررسی شد .و با توجه به اینکه روش کا.اپسیلون نتایج قابل
قبولی را دارد و در راهنمای نرمافزار و تحلیلهای گذشته نیز بهعنوان روش حل پیشنهادی در مخلوط پیشآمیخته ارائه
شده است ،از این روش در نرمافزار فلوئنت استفاده شده است.
1- R.S.M
2- k-ɛ
3- spalart allmaras
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در نرمافزار انسیس و میز کار فلوئنت بخش شبکه این نرمافزار ،شبکهبندی موردنظر برای هندسۀ سیلندر و محفظۀ
احتراق انجام گرفته است که بخش تحت حرکت پیستون که نیاز به داینامیک مش دارد بهصورت مپ 1و شبکههای
هگزاهدرون 2و بخش اتاق احتراق از شبکهبندی نوع تتراهدرون 8استفاده شده است.
مشخصات کارکردی دادههای موتور در شرایط آزمایشگاهی مطاب جدول شمارۀ ( )2ارائه شده است .با توجه به
مشخصات ارایه شده هندسۀ یک سیلندر از موتور مورد نظر مطاب شکل ( )1در نرمافزار انسیس مدلسازی و مطاب شکل
( )2شبکهبندی شده است.
م .باتیستونی و همکاران [ ،]11در تحقی آزمایشگاهی خود نمودار تغییرات فشار برحسب زاویۀ میللنگ را با نسبت
همارزیهای مختلف بدست آوردند که نسبت  4/9شرایط فشار و دمایی بهینهتری داشته است و در تحقی حایر از آن نتایج
نیز استفاده شده است .نتایج شبیهسازی با نرمافزار فلوئنت در شکل ( )8با نمودار آزمایشگاهی مقایسه شده است که با دقت
قابل قبولی در مقایسه با دادههای آزمایشگاهی ظاهر شده است [.]11
جدول  -1مشخصات هندسی موتور آزمایشگاهی[]11
]Table 1- Geometric specifications of laboratory motor[17
unit

characteristic

description

cm3
cm
cm
cm
-

Spark ignition engine(4-stroke)- experimental
)engine and optical access(research engine
one
500
8.5
8.8
4.4
8.8
Pent roof
2
2

cm

13.9

-

Type of engine
Number of cylinders
Engine displacement volume
Piston dimeter
Piston course
Crankshaft radius
Compression ratio
Type of combustion chamber
Number of inlet valves
Number of outlet valves
The length of connecting rod
handle

جدول  -2مشخصات كاركردی موتور آزمایشگاهی[]11
]Table 2 - Functional specifications of laboratory engine[17
Characteristic
description
unit
Fuel consumption
petrol
Engine speed
900
rpm

Degree after B.D.C4
Degree before B.D.C
Degree before T.D.C5

Fuel system
Retard of gas valve close
Advance opening of the smoke valve
Spark time

PFI
19
14
17

1- maping
2- Hexahedron
3- tetrahedron
4- bottom dead center
5- top dead center

9
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Figure 1- Geometry of a cylinder from a laboratory engine

 هندسۀ یک سیلندر از موتور آزمایشگاهی-1 شکل

Figure 2- meshing geometry of a cylinder

 هندسۀ شبکهبندی شده از یک سیلندر-2 شکل

Figure 3- Diagram of comparison of laboratory results with software analysis [17]

]11[ نمودار مقایسۀ نتایج آزمایشگاهی با تحلیل نرمافزاری-3 شکل
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در جدول ( )8مشخص شده که بیشینه فشار در چه درجهای از زاویۀ گردش میللنگ ،برای موتور آزمایشگاهی 1و
تحلیل حایر صورت گرفته است و همچنین میزان خطای به وجود آمده در نرمافزار نیز محاسبه شده است.
جدول  -3مقایسۀ نتایج آزمایشگاهی و تحلیل نرمافزاری[]11
unit
bar
bar
%

]Table 3- Comparison of laboratory results and software analysis [17
Amount
Calculated characteristic
obtained
The amount of maximum pressure from the experimental test
35
The amount of maximum pressure obtained from the present study
35/8
percentage error
2/2

تحلیل اشتعال مخلوط سوخت و هوا در موتور اشتعال جرقهای خورجینی
توان موتور موردنظر  822اسب بخار بوده است و بقیۀ مشخصات آن مطاب جدول ( )0آورده شده است .همچنین شبیه
سازی اشتعال این نوع موتور و بهینه یابی محل مناسب شمع تاکنون به روش احتراق مخلوط پیشآمیخته با توجه به
اطالعات نویسندگان انجام نشده است .در جدول ( )0برخی مشخصات کارکردی و هندسی موتور خورجینی موردنظر ازجمله
ترتیب احتراق ،قطر پیستون و شعاع لنگ و غیره ذکر شده است.
جدول  -4مشخصات هندسی موتور خورجینی مورد نظر
Table 4- Geometric specifications of the desired v-type engine
unit

description

characteristic

)horse power(hp
cm
cm
cm
degree

325
v-type Spark ignition engine
Volkswagen
10.3
10.3
5/15
10
8
1-5-4-8-6-3-7-2
90

Engine power
Type of engine
manufacturing factory
Piston diameter
Piston course
Crankshaft radius
Compression ratio
Number of Cylinder
Combustion arrangement
Angle of v-type engine

سوخت موردنظر جهت این موتور ایزواکتان بوده و از روش مخلوط پیشآمیخته جهت تحلیل اشتعال این موتور استفاده
شده است ،نوع اتاق احتراق آن پنتروف 2بوده و هر سیلندر دارای دو عدد دریچۀ ورودی و دو عدد دریچۀ خروجی است.
شروع شبیه سازی از لحظۀ بسته شدن سوپاپ گاز تا لحظۀ باز شدن سوپاپ دوداست .مشخصات فیزیکی سوخت موتور
موردنظر و برخی مشخصههای یروری جهت اعمال در نرمافزار فلوئنت برای روش احتراق پیشآمیخته در جدول ( )2آورده
شده است .مطاب مشخصههای ذکر شده در جدولهای ( )0و ( )2و استفاده از مدل محفظۀ احتراق پنتروف شکل یک
8
سیلندر از موتور موردنظر در نرمافزار انسیس فلوئنت مدلسازی شده است و در محیط شبکۀ همان نرمافزار شبکهبندی
شده است .مدلسازی اولیه و شبکهبندی اولیه سیلندر موتور در شکل ( )0آورده شده است .مشخصات مورد نیاز موتور
اشتعالجرقهای موردنظر جهت اعمال در شرایط مرزی 0مسئله و نوع و مقدار سوخت مصرفی در جدول ( )2آورده شده است
و برخی مشخصههای موجود در جدول از طری محاسبات موتور احتراق داخلی بهدست آمده است .همچنین برخی

1- laboratory engine
2- Pent roof
3- Meshing
4- Boundary conditions
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 که،) آمده است1(  نرمافزار فلوئنت در جدول1مشخصههای دیگر از موتور موردنظر جهت اعمال در روش درون سیلندر
. است...  شعاع میللنگ و،2شامل مقدار گردش میللنگ در هر گام زمانی
 مشخصات فیزیکی و سوخت موتور خورجینی مورد نظر-5 جدول
Table 5 - Physical specifications and fuel of the desired v-type engine
characteristic
Dead cylinder volume (combustion chamber volume)
Engine displacement volume
Cylinder initial pressure
Cylinder initial temperature
Gas constant
stoichiometric air fuel ratio
actual air fuel ratio
Fuel equivalence ratio
The ratio of the diameter to the displacement length of the piston

symbol

Amount

unit

Vc
Vd
p1

96/62
6957/2
100

Cm3
Cm3
kPa

T1
R
A.F.ST
A.F.ACT
ϕ
B/L

333
0/287
15/12
16/8
0.9
1

K
kJ/kg.K

Figure 4- Initial design and meshing in the software

 طراحی اولیه و شبکه بندی در نرمافزار-4 شکل
 مشخصات مورد نیاز موتور اشتعال جرقهای موردنظر-6 جدول
Table 6- Required specifications of spark ignition engine
characteristic

Amount

unit

Type of combustion
Number of sparks
Spark time
Fuel molecular weight
Specific heat of fuel
Equivalence ratio
fuel type
Fuel mass fraction
Cylinder head temperature
Cylinder wall temperature
Piston head temperature

Premixed mixture
Once in each cycle
17 degrees before T.D.C
30.37
4.43 ×107
0.9
Iso-octane
0.056
570
540
620

kJ/kg.mol
J/kg
C8H18
k
k
k

1- In-cylinder method
2- Time step
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جدول  -1مشخصات ضروری جهت اعمال در روش درون سیلندر نرمافزار فلوئنت
Table 7- Necessary specifications for application in the in-cylinder method of Fluent software
unit

Amount

characteristic

rpm
Degree after T.D.C
degree
cm
cm

4000
19
0.1
5.15
15.5

Engine speed
The beginning of the simulation moment
)Time step value (degree of crankshaft rotation
Radius of crankshaft
The length of the connecting rod

بررسی استقالل نتایج از شبکهبندی
نتایج شبیهسازی در نرمافزار فلوئنت و هر نرمافزار دینامیک سیاالت محاسباتی ارتباط مستقیم به نحوۀ شبکهبندی شکل
مورد نظر دارد .بنابراین اگر از شبکه نامناسب و یا از شبکههایی با اندازه درشت استفاده شود احتمال خطا و جواب نامناسب
نیز در محاسبات زیادتر میشود .به همین دلیل در هر شبیهسازی به شبکهبندی مناسبی جهت رسیدن به جواب مناسب و
با خطای کمتر نیاز است ،یعنی تا حد ممکن شبکهبندی باید ریز و با کیفیّت و نوع متناسب با تحلیل مدنظر تنظیم شود ،به
گونهای که با ریزتر کردن شبکهها و تغییرات بیشتر نتایج شبیهسازی تغییرات چشمگیری نداشته باشد و در اصطالح تحلیل
مسئله مستقل از شبکهبندی شود .در آغازِ تحلیل موتور موردنظر ،در ابتدا شبکهسازی با شبکههایی که از اندازه 4/49
سانتیمتر برخوردارند ،انجام گرفته است .در شبیه سازی با این اندازه ،فشار بیشینه و دمای بیشینۀ احتراق به مقادیر  38بار
و 8144درجۀ کلوین رسیده است .در شبیهسازی بعدی باید با ریزتر کردن شبکهها از میزان خطای به وجود آمده در تحلیل
قبلی مطمئن شد و استقالل از شبکه را بررسی کرد .بنابراین با اندازه جدید شبکهبندی که برابر  4/411سانتیمتر است ،کار
شبیهسازی ادامه مییابد .در این شبیهسازی بیشینه فشار  21/2بار و بیشینه دمای درون سیلندر  2312درجه کلوین است.
با بررسی این دو شبیهسازی و مقایسۀ آنها با یکدیگر و ریزتر کردن شبکهبندی به اندازه  4/422سانتیمتر و 4/42
سانتیمتر ،به این نتیجه میتوان دست یافت که با ریزتر کردن شبکهها نسبت به اندازه  4/422سانتیمتر دیگر نتایج
شبیهسازی تغییر چندانی نمیکند و نتایج شبیهسازیها به صورت نمودار در شکل ( )2که تغییرات فشار برحسب زاویۀ
میللنگ و شکل ( )2تغییرات دما برحسب زاویۀ میللنگ در فرایند اشتعال مخلوط سوخت و هوا درون موتور اشتعال
جرقهای خورجینی مورد نظر را بیان میکند.

Figure 5- Diagram of pressure changes in terms of crankshaft rotation angle in different meshes

شکل  -5نمودار تغییرات فشار برحسب زاویۀ چرخش میللنگ در شبکهبندیهای مختلف
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Figure 6- Diagram of temperature changes in terms of crankshaft rotation angle in different meshes

شکل -6نمودار تغییرات دما برحسب زاویۀ چرخش میللنگ در شبکهبندیهای مختلف

در جدول ( )3مقدار فشار بیشینه و دمای بیشینه برای اندازههای مختلف شبکهبندی نشان داده شده است .با توجه به
نتایج عددی نیز به این نتیجه میتوان رسید که برای شبکهبندیهای ریزتر جواب دقی تری حاصل خواهد شد و همچنین
مشخص است که در شبکهبندی  4/42و  4/422جوابها بسیار به یکدیگر نزدیک میباشند.
جدول  -8مقدار فشار و دمای بیشینه در تحلیلهای مختلف
Table 8- Maximum pressure and temperature in different analyzes
Meshing
Mesh
Maximum pressure
Maximum temperature
)number size(cm
)of combustion(bar
)of combustion(kelvin
1
0.09
82
3534
2
0.083
72.2
3230
3
0.077
61.5
2876
4
0.065
42
2663
5
0.06
39.2
2584

نتایج تحلیل موتور خورجینی موجود
نتایج حاصل از شبیهسازی حایر درقالب شکلها و نمودارهای ارائه شده در این بخش ،تحلیل و بررسی شده است .در ابتدا
نحوۀ توزیع فشار از لحظاتی قبل از احتراق ،تا جایی که به حالت بیشینۀ خود میرسد در شکلهای ( )2و ( )1نشان داده
شده است .در شکل ( )1و در حالت شمارۀ یک موقعیّت پیستون ،نقطۀ قبل از جرقۀ شمع را نشان میدهد که در آن فشار بر
اثر تراکم گاز درون سیلندر به  12/0بار رسیده است .در حالت شمارۀ  12در شکل ( )1موقعیّت پیستون تقریباً بیشینه فشار
درون سیلندر بر اثر احتراق اتفاق افتاده است .این مقدار  89/2بار و با توجه به موقعیت میللنگ  88درجه بعد از نقطه مرگ
باال اتفاق افتاده است.
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Figure 7- How to distribute pressure from the beginning of combustion to reaching maximum pressure

شکل -1نحوۀ توزیع فشار از ابتدای احتراق تا رسیدن به فشار بیشینه

همانطور که از شکل ( )1مشخص است نقاط قرمز رنگ بیشترین فشار و نقاط آبی رنگ کمترین فشار در یک لحظۀ را نشان
میدهد ،بهطوریکه مشاهده میشود بیشترین فشارها در زمانهای مختلف در مرکز پیستون اعمال میشود.
شکل ( )3نمودار تغییرات فشار برحسب زاویۀ چرخش میللنگ در این موتور را نشان میدهد .همانطور که مشخص
است،

Figure 8- Cylinder pressure changes in terms of crankshaft rotation angle

شکل -8تغییرات فشار سیلندر برحسب زاویۀ چرخش میللنگ
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وقتی که جرقه در  11درجه قبل از نقطۀ مرگ باال صورت گیرد ،فشار بیشینه تقریباً  22درجه بعد از نقطۀ مرگ باال به
وجود آمده است و مقدار آن  04بار است ،که در دور موتور  0444دور در دقیقه به وقوع پیوسته است .تحلیل دمایی و توزیع
دما از لحظه شروع احتراق تا لحظۀ رسیدن به بیشینه دمای سیلندر در شکل ( )9نشان داده شده است .با توجه به
محدودههای قرمز رنگ درون شکل مشخص است که بیشترین دما در ناحیههای اطراف دهانه شمع و دریچههای ورودی و
خروجی و مرکز پیستون است.
نحوۀ انتشار جبهۀ شعله در مخلوط پیشآمیخته از لحظۀ جرقۀ شمع تا انتشار شعله به تمام نقاط ،متناسب با زمان و
زاویۀ چرخش میللنگ در شکل ( )14آورده شده است.
همانطور که در شکل مشخص است ،زمان الزم جهت انتشار شعله به کل حجم مخلوط در دور 0444دور در دقیقه
تقریباً  24درجۀ چرخش میللنگ است ،این زمان از  148درجۀ چرخش میللنگ که شروع جرقه است تا  28درجه بعد از
جرقه ادامه یافته است ،تا اینکه تمام شعله درون سیلندر پخش شده و تمام مخلوط سوخت مشتعل شده باشد.

Figure 9 - Temperature distribution inside the cylinder from the beginning of combustion to the maximum temperature

شکل -9توزیع دمای درون سیلندر از ابتدای احتراق تا رسیدن به دمای بیشینه
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Figure 10 - A view of how the flame progresses inside the combustion chamber

شکل  -11نمایی از نحوۀ پیشرفت شعله درون محفظۀ احتراق

شکل ( )11لحظهای را نشان می دهد که تمام شعله در فضای سیلندر منتشر شده است و همانطور که گفته شد این
زمان  28درجه بعد از جرقۀ شمع است .در این زمان تقریباً تمام سوخت درون سیلندر مشتعل شده و فشار بیشینه درون
سیلندر رخ میدهد .بعد از این زمان فشار درون سیلندر با پایین رفتن پیستون و افزایش حجم ،کاهش مییابد.

Figure 11- Three-dimensional view of flame diffusion in the cylinder

شکل  -11نمایی سه بعدی از انتشار شعله در تمام ناحیه سیلندر

بهبود محدودۀ قرارگیری شمع درموتور خورجینی
با توجه به سنگین و زمانبر بودن هر کدام از تحلیلهای شبیهسازی احتراق که بهصورت سه بعدی انجام پذیرفته است و
اینکه برای بهینهیابی یک مشخصه نیاز به شبیهسازیهای متعدد است تحلیلهای بهینهیابی بهصورت دو بعدی صورت
پذیرفته است .لذا قبل از انجام تحلیلهای دو بعدی یک مقایسه و صحتسنجی بین حالت سه بعدی مسئله و حالت دو -
بعدی با همان مشخصات هندسی صورت پذیرفته است .شکل ( )12مقایسهای بین تحلیل سه بعدی و دو بعدی است و با
شبکهبندی در ابعاد  4/42سانتیمتر انجام گرفته است .این میزان شبکهبندی همانطور که در بخش قبل بررسی شد بهترین
11
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جواب را از بعد استقالل شبکه ارائه داده است .بنا به تحلیل صورت گرفته و درصد خطای 0/0درصدی این نتیجه حاصل
می شود که جهت سهولت در زمان تحلیل و امکان امتحان کردن نقاط بیشتر از نمای روبرو ،میتوان از تحلیل دوبعدی در
بررسی نقاط مورد نظر استفاده کرد.

Figure 12 - Comparison diagram between two-dimensional and three-dimensional analysis under the same conditions

شکل  -12نمودار مقایسه بین تحلیل دو بعدی و سه بعدی در یک شرایط یکسان

اکنون به تحلیل محفظۀ احتراق و سیلندر دو بعدی که محفظۀ احتراق آن از نوع پنتروف مشابه ،ولی با همان زاویه و ابعاد
موتور موردنظر است ،پرداخته میشود .البته با این تفاوت که مکان جرقهزنی شمع در نقاط مختلف محفظۀ احتراق قرار داده
شده است و با بررسی نمودارهای فشار و دمای بهدست آمده از هر تحلیل و مقایسه آنها با یکدیگر ،بهترین محدوده برای جرقۀ
شمع از بعد گسترش بهینۀ جبهۀ شعله در محفظۀ احتراق بهدست آورده میشود .در شکل ( )18نمایی از محفظۀ احتراق موتور
موردنظر ،مدلسازی شده در نرمافزار انسیس را نشان میدهد .نقاط مورد بررسی و تحلیل شده در نرمافزار جهت قرارگیری
شمع در شکل مشخص شده است .یقیناً قرارگیری شمع در هر کدام از ویعیتهای نمایش داده شده نتایج متفاوتی را حاصل
میشود که در ادامه با تحلیل فشار و دما و جبهۀ شعله به بررسی تفاوتها میپردازیم.
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Figure 13 - Marked points for various analyzes

شکل -13نقاط مشخص شده جهت انجام تحلیلهای مختلف

تعداد  1نقطه در جاهای مختلف محفظۀ احتراق جهت قرارگیری محل شمع مدنظر قرار گرفته است که نتایج دما و
فشار تحلیلهای مختلف ،در نمودار شکل ( )10با یکدیگر مقایسه شدهاند .با توجه به نمودار شکل ( )10مشخص میشود که
اگر محل شمع در نقاط یا محدوده نقطۀ پنجم ،نقطۀ دوم و نقطۀ اول باشد فشار حاصل از احتراق بیشتر و بهینهتر از نقاط
دیگر است و همینطور مشخص است که در نقاط  1، 0، 8و  2فشار کمتری ،با مقداری تأخیر زمانی بهدست آمده و نقاط
مناسبتری برای جرقه شمع نمیباشد .زیرا تأخیر و کاهش سرعت احتراق در موتور اشتعال جرقّهای و همچنین دمای باال در
این شرایط باعث باال رفتن احتمال خودسوزی در نقاط مقابل جبهۀ شعله و پدیده احتراق یربهای و کاهش راندمان موتور
میشود.

Figure 14 - Comparison of different pressures obtained from analyzes to improve the location of the spark plug

شکل - 14مقایسه فشارهای مختلف حاصل از تحلیلها جهت بهبود محل قرار گیری شمع
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فشارهای بیشینه در هر کدام از تحلیلها مطاب جدول ( )9ارائه شده است ،در این جدول نیز با مقایسه فشارهای
بیشینه مشخص میشود که در مکانهای جرقه شمارۀ  2 ،1و  2فشارهای بیشینه باالتری در یک زمان زودتر و بدون تأخیر
زمانی نسبت به نقاط دیگر بهدست آمده است.
جدول  -9فشار بیشینه در نقاط مختلف جرقهزنی و تحلیلهای مختلف
Table 9 - Maximum pressure in different ignition points and different analyzes
)Maximum pressure(bar

Spark point

44.8
44.3
36.6
37.8
45.2
36.7
40.07

Point 1
Point 2
Point 3
Point 4
Point 5
Point 6
Point 7

نمودار مقایسۀ دمای به دست آمده از هر کدام از تحلیلها مطاب شکل ( )12مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
همانطور که در شکل به ویوح مشخص است در نقاط  1 ،2و  2که در محدودۀ مرکز اتاق احتراق قرار دارند دمای بیشینه
کمتری نسبت به حالتهای دیگر به دست آمده است و این مورد نیز در مبحث انتقال حرارت و عدم تشکیل نقاط داغ درون
اتاق احتراق و جلوگیری از انفجار خود به خودی سوخت یا خودسوزی و ایجاد کوبش در موتور تأثیر بسزایی دارد.

Figure 15- Comparison of different temperatures obtained from analyzes to improve the location of the spark plug

شکل -15مقایسه دماهای مختلف حاصل از تحلیلها جهت بهبود محل شمع

در مقابل ،نقطۀ جرقّۀ شمارۀ  0که در گوشه سمت چپ و درسمت طرف فشاری پیستون قرار دارد ،دارای بیشینه
دمای باالتر در مقابل فشار کم و با تأخیر سوختن مخلوط را دارا است که احتمال بروز پدیده احتراق یربهای در این حالت
بسیار زیاد است .و اگر از سوخت غیرمرغوب استفاده شود و یا اینکه به مرور زمان رسوبات کربن در اتاق احتراق به وجود
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بیاید این احتمال بسیار باالتر رفته و احتراق کوبشی در موتور اتفاق خواهد افتاد که باعث فرسایش موتور و حتی سوراخ
کردن و تخریب سر پیستون خواهد شد.
مقادیر عددی دمای بیشینۀ تحلیلهای مختلف در جدول ( )14آمده است .که نشان میدهد در نقاط احتراق شماره 0
و  1بیشینه دما بیشتر از بقیه نقاط بوده است .در میان نقاط  2،1و  2نیز نقطۀ  2از بیشینه دمای باالتر در مدت زمان کمتر
برخوردار است که دمای بیشینه آن نیز کمی باالتر و سریع تر از دو نقطۀ دیگر ثبت شده است.
جدول  - 11دمای بیشینه در نقاط مختلف جرقهزنی و تحلیلهای مختلف
Table 10 - Maximum temperature in different ignition points and different analyzes
Spark point
)Maximum temperature (kelvin
Point 1
2192
Point 2
2214
Point 3
2145
Point 4
2325
Point 5
2242
Point 6
2162
Point 7
2339

نحوۀ انتشار شعله از لحظۀ شروع احتراق تا رسیدن به بیشینۀ فشار برای نقاط مختلف جرقه زده شده ،در شکلهای
( )12و ( )11آورده شده است .مشاهده میشود در حالت شمارهی یک که شمع در محدودۀ مرکز قرار میگیرد سرعت انتشار
شعله به تمام نقاط محفظۀ احتراق سریعتر است .همانطور که مشخص است در یک زمان واحد در حالت  ،Cدر نقطۀ جرقۀ
شمارۀ  8مقدار سوخت مشتعل نشدۀ بیشتری در محفظه وجود دارد و این مورد احتمال ایجاد خودسوزی 1از آن ناحیه و
ایجاد کوبش 2در موتور را باال میبرد .الزم به ذکر است نقاط  B , Aو  Cدر تمام حاالت وتحلیلهای مختلف در یک زاویۀ
مشخص و واحد میباشند.
همانطور که میدانیم ،بهترین حالت احتراق در صورتی است که از یک سوخت با درجه اکتان مناسب استفاده شود و
جرقّۀ مناسبی در نقطۀ مناسب و در اتاق احتراقی با شکل هندسی مناسب صورت پذیرد و جبهۀ شعله از یک نقطه شروع
شده و پیشروی کند ،تا تمام مخلوط مشتعل شود .در صورتیکه یکی از موارد فوق نقض شود ،احتمال سوختن خودبخود
قبل از جرقّه و یا پس از جرقّه و در نقطه مقابل جبهه شعلۀ اصلی باال خواهد رفت .در صورت تأخیر در پیشروی شعله و بروز
دماهای باال در محفظه احتراق و ایجاد نقاط داغ این پدیده تشدید میشود.

1- Self-burning fuel
2- knocking
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) Figure 16- How the flame front progresses in different sparking locations( Points 1, 2 and 4

شکل -16نحوه انتشار جبهۀ شعله در مکانهای مختلف جرقهزنی (نقاط  2 ،1و )4

)Figure 17- How the flame front progresses in different sparking locations (Points 5, 6 and 7

شکل  -11نحوه انتشار جبهۀ شعله در مکان های مختلف جرقهزنی(نقاط 6 ،5و )1

نتیجهگیری
در این پژوهش با استفاده از دینامیک سیاالت محاسباتی و روش مخلوط پیش آمیخته شبیهسازی احتراق یک موتور اشتعال
جرقهای در نرمافزار فلوئنت انجام شد ،که در آزمایشگاه نیزتوسط م.باتیستونی و همکاران [ ]14بررسی شده است .با مقایسه
نتایج شبیهسازی حایر و آزمایشگاه یمن صحهگذاری تحلیل ،مشخص شد که روش دینامیک سیاالت محاسباتی درصد
خطای کمی نسبت به دادههای آزمایشگاهی دارد و برای شبیهسازی یک روش مناسب است.
در تحلیل دمایی محفظۀ احتراق در هنگام اشتعال مخلوط سوخت و هوا ،نقاط داغ درون سیلندر مشخص شد .از جمله
نقاط داغ درون سیلندر ،دهانه شمع ،دریچههای ورودی و خروجی ،سر سوپاپها و کف پیستون میباشند .دیوارههای سیلندر
به علت خنککاری مستقیم و اینکه در مجاورت کمتری از شعله میباشند دمای کمتری دارند ،کف پیستون با روغن کارتل
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 و برای خنککاری سوپاپ گاهاً از سوپاپهای،که از طری میللنگ به اطراف پاشیده میشود از زیر خنککاری میشود
 و بخش دیگری از، که سدیم درون سوپاپ گرمای سر سوپاپ را به انتهای آن انتقال میدهد،سدیمی استفاده میشود
.خنککاری سوپاپها با سیستم روغنکاری موتور صورت میگیرد
همانطور که در شکلها و نمودارهای قبل مشخص است با توجه به بهبود صورت گرفته اگر مکان شمع در نقاط
 شعلۀ احتراق سریعتر به تمام ناحیۀ سیلندر رسیده و انتشار شعلۀ بهتری به وجود میآید و،مرکزی محفظۀ احتراق واقع شود
) مشخص است که اگر مکان شمع در11( ) و12(  در شکلهای.همچنین به فشار و دمای بهینهتری دست خواهیم یافت
 بنابراین احتمال انفجار خود به خودی.گوشهها قرار گیرد انتشار جبهۀ شعله با تأخیر بیشتری به نقاط دور دستتر میرسد
. این پدیده باعث ایجاد خودسوزی و کوبش موتور میشود.در نقاط داغ به غیر از انفجار اصلی وجود دارد

تشکر و قدردانی
.نویسندگان از حمایتهای دانشگاه صنعتی مالک اشتر شیراز جهت همکاری در اجرای سریعتر تحلیلها تشکر فراوان دارند
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English Abstract
Numerical simulation of fuel-air mixture ignition in a v-type spark
ignition engine and improvement of spark plug placement
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In this paper, numerical simulation of ignition of fuel-air mixture in a cylinder of a v-type engine has been done by the
method of computational fluid dynamics and premixed mixture. The premixed mixture consists of iso-octane and air with
an equivalence ratio of 0.9. The existing simulation is performed using the finite volume method and combustion of the
premixed mixture. Besides, the dynamic mesh in the piston motion is also used. In this regard, the trend of temperature and
pressure changes with respect to the crank angle has been investigated. In order to validate, the results obtained by mixed
mixture method were compared to that of a research engine. The simulation results show maximum error of only 2.2%
when compared to the experimental results. Therefore, the proposed numerical method can be used in the design of spark
ignition engines. In order to optimize the combustion and better spreading the flame front in the pent-roof type combustion
chamber, the location of the spark plug has been investigated with several simulations at different spark locations.
According to the data of pressure and temperature and either flame front contours and their comparison in different
analyzes, the optimal range was achieved.

Keywords: Combustion; V-type engine; Spark ignition; Numerical simulation
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