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چکیده :هدف اصلی در تحقیق پیشرو تخمین عدد پرانتل آشفته در احتراق غیررپیشمخلرو متران-هواسرت .در ایرن
راستا ،یک جریان احتراقی آشفته غیرپیش مخلو در شرایط استوکیومتریک ،با استفاده از معرادتت متوسرطگیرریشرده
رینولدز ( ،)RANSبهصورت عددی مورد تحلیل قرار گرفته است .برای مدلسازی تشعشع و آشرفتگی جریران برهترتیرب
مدلهای جهات گسسته ( )DOو  k−εریالیزبل اعمال شدهاند .همچنین ،برای مردلسرازی احترراق آشرفته از سره مردل
اضمحالل گردابهای ( ،)EDMاضمحالل گردابهای مفهومی ( )EDCو تابع چگرالی احتمرال ( )PDFاسرتفاده شرده اسرت.
بههمراه مدل  EDMو  ،EDCمدل مرتبه دوم جبری  GGDHو مرتبه باتی آن ،یعنی  ،HOGGDHبههمراه مردل پخرش
گردابهای ساده برای جمله شار حرارتی آشفته در معادله انرژی اعمال شده است .مقایسه نتایج عددی مدل  SEDبا فرض
پرانتل آشفته 1/88و مدلهای مرتبه دوم با مقادیر تجربی موجود نشان می دهد کره اعمرال مردلهرای مرتبره دوم شرار
حرارتی آشفته بهطور محسوسی منجر به اصالح پیشبینی توزیع دما در محفظه احتراق میشرود .همچنرین ،توزیرع NO
بهدستآمده از مدل های مرتبه دوم مطابقت خوبی با مقادیر تجربی موجود دارد .براساس نتایج بهدست آمرده ،در جریران
احتراقی مقاله حاضر ،مدل  GGDHدارای دقت براتتری نسربت بره مردل  HOGGDHدر پریشبینری دمرا و  NOاسرت.
محاسبه عدد پرانتل آشفته در محفظه احتراق مورد بررسی نشان میدهد که فرض عدد پرانتل  1/88دور از واقعیت بروده
و براساس مدل  ،GGDHعدد پرانتل آشفته در نواحی مختلف از  1/28تا  9/3متغیر است .در نهایت عدد پرانترل آشرفته
 1/48برای جریان احتراقی این پژوهش پیشنهاد شده است.
کلیدواژگان :مدلسازی احتراق ،عدد پرانتل آشفته ،مدل مرتبه دوم؛ شار حرارتی آشفته

مقدمه
جریانهای واکنشی (احتراقی) آشفته دارای کاربردهای وسیعی در حوزههای مختلف نظیر مصارف خانگی ،نظامی و موارد
صنعتیاند .در یک تعریف کلی احتراق مغشوش را میتوان تغییر شکل پیوسته جبهه محلی شعله دانست .این تغییر شکل
توسط گردابههای توزیعشده در دامنههای مختلف مقیاسهای زمانی و مکانی بهوجود میآید[ .]9بهطور کلی ،پیشبینی دقیق
میدانهای اسکالر و برداری در احتراق مغشوش بسیار چالشبرانگیز بوده و نیازمند حل سهبعدی و غیرپایای میدان جریان
واکنشی مغشوش است.
با توجه به کاربرد وسیع احتراق آشفته سوخت گازی ،پژوهشهای فراوانی مبتنی بر روشهای آزمایشگاهی و عددی انجام
شده است .استفاده از جریان چرخشی[ ،]2رقیقسازی[ ،]3هوادهی در مجرای سوخت[ ]4و همچنین استفاده از جتهای
پایدارکننده[ ]8ازجمله موارد تحقیقاتی در این جریانهایند .در بیشتر شبیهسازیهای عددی ،مدلسازی آشفتگی جریان با
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استفاده از روش معادتت متوسطگیری رینولدز ( 9)RANSانجام شده است .برخی از پژوهشها نیز در راستای توسعه و
همچنین افزایش دقت مدلهای آشفتگی انجام شدهاند .فانگ و همکاران[ ]2اثر نوسان نرخ واکنشها را بر تولید  NOدر یک
محفظه احتراق چرخشی مورد بررسی قرار دادند .آنها در مدلسازی عددی خود ،نوسانات نرخ واکنش و گونهها (̅̅̅̅̅̅) را با
استفاده از مدلهای مرتبه دوم تخمین زده و نتایج بهدستآمده را با نتایج آزمایشگاهی موجود[ ]9مقایسه کردند .در نهایت
نشان دادند که نتایج بهدستآمده از مدلهای مرتبه دوم نرخ واکنش مطابقت بیشتری با مقادیر تجربی دارد .لو و همکاران[]8
یک مدل مرتبه دوم دینامیکی برای مدلسازی نوسانهای ضریب نرخ واکنش بهکار بردند .مدل ارائهشده توسط آنها قابلیت
استفاده برای شعلههای گازی پیشمخلو و غیرپیشمخلو را دارد .آنها نشان دادند با استفاده از مدل دینامیکی دقت نتایج
مدلسازی احتراق افزایش مییابد .همچنین ،اعمال مدلهای مرتبه دوم نرخ واکنش میتواند دقت نتایج مدلسازی با واکنش
یکمرحلهای را مشابه واکنشهای چندمرحلهای بهدست آورد.
در برخی از کارهای تحقیقاتی اخیر ،برای مدلسازی آشفتگی در جریانهای احتراق آشفته با سوخت گازی ،روشهای
شبیهسازی عددی مستقیم ( ]1،2[2)DNSو شبیهسازی گردابههای بزرگ ( ]91[3)LESاستفاده شده است .با توجه به هزینه
محاسباتی بات در روشهای  DNSو  ،LESروشهای عددی برمبنای  RANSیکی از ابزارهای پرکاربرد در مدلسازی آشفتگی
جریانهای احتراقی است .بنابراین ،افزایش دقت پیشبینی ترمهای آشفته در معادتت  RANSمیتواند امری مهم در مدلسازی
آشفتگی جریانهای احتراقی باشد.
بردارهای شار اسکالر آشفته در اثر متوسطگیری معادله انرژی در جریان آشفته ایجاد میشوند .با توجه به مهمبودن
خاصیت دما در جریانهای احتراقی ،شار حرارتی آشفته تاثیر بسیار زیادی بر پیشبینی دیگر خصوصیات احتراق دارد .مدل
پخش گردابهای ساده ( 4)SEDبا عدد پرانتل آشفته ثابت ،سادهترین مدل شار حرارت آشفته است که در بسیاری از تحقیقات
مورد استفاده قرار گرفته است .در این مدل ،فرضهایی نظیر پرانتل آشفته ثابت و همراستابودن بردار شار حرارت آشفته با
گرادیان دما درنظر گرفته میشود[ . ]99این مدل در بسیاری از مسائل تقریب ضعیفی از خود ارائه داده و میتواند باعث ایجاد
خطا در پیشبینی بردار شار حرارت آشفته شود[ .]92لذا ،پژوهشگران تحقیقات گستردهای درخصوص ارائه و اصالح مدلهای
پیشرفته برای دستیابی به دقت باتتر انجام دادهاند.
تحقیقات نشان میدهند که استفاده از عدد پرانتل آشفته متغیر تاثیر قابلتوجهی بر پیشبینی توزیع دما در جریانهای
آشفته دارد[ .]93برخی از این پژوهشها درخصوص نحوه تغییرات عدد پرانتل آشفته انجام شدهاند و نهایتا روابطی برای تعیین
آن ارائه کردهاند .محدوده تغییرات پرانتل آشفته در برخی مسائل از  1/9تا  ]94[9و در مواردی نیز در محدوده  1/9تا 91
بهدست آمده است[ .]98روابط ارائهشده درخصوص تعیین عدد پرانتل آشفته براساس توابعی از کمیتهای مختلف نظیر عدد
پرانتل ملکولی[ ،]92لزجت گردابی[ ،]99لزجت و انرژی جنبشی آشفتگی[ ]98ارائه شدهاند.
مدلهای مختلفی برای مدلسازی بردار شار حرارتی آشفته ارائه و اعتبارسنجی شده است .از مدلهای شناختهشده
میتوان به مدلهای یک و دومعادلهای[ ]91و همچنین مدلهای جبری صریح[ ]29،21،92و ضمنی[ ]22اشاره کرد .مدلهای
جبری یا مرتبه دوم دارای کاربرد بیشتری نسبت به مدلهای یک و دومعادلهایاند و دقت قابل قبولی را نیز ارائه دادهاند .دالی و
هارلو[ ]99یک مدل ساده جبری صریح بهنام مدل اولیه گرادیان پخش ( 8)GGDHبرای بردار شار آشفته ارائه کردند که
بهصورت تابعی از تنسور تنش های رینولدز ،گرادیان دما و انرژی جنبشی آشفتگی تعریف شده است .سوگا و آبی یک مدل
مرتبه دوم تحت عنوان مدل مرتبه باتی گرادیان پخش ( 2)HOGGDHپیشنهاد دادند[ .]23،29اساس مدل  HO-GGDHنیز
1. Reynolds-Averaged Navier-Stokes
2. Direct Numerical Solution
3. Large Eddy Simulation
4. Simple Eddy Diffusivity
5. Generalized Gradient Diffusivity Hypothesis
6. High Order Generalized Gradient Diffusivity Hypothesis
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مشابه با مدل  GGDHاست ،با این تفاوت که در این مدل ،برای پیشبینی شار حرارتی آشفته ،مرتبه باتتری از آشفتگی جریان
(تنشهای رینولدز) استفاده شده است .مدل  HOGGDHدارای زمان محاسباتی بیشتر و همچنین دقت باتتری نسبت به
 GGDHبود .ویکستروم و همکاران[ ]21یک مدل جامع جبری و صریح برای شار حرارتی آشفته بیان کردند که متشکل از
چهار جمله اصلی تولید ،پخش ملکولی و آشفتگی ،فشار و نرخ اضمحالل شار حرارتی بود.
در تحقیقات پیشین ،از مدلهای مختلف جبری ( )SED, GGDH, HOGGDHبرای شار حرارتی آشفته در مسائل دارای
انتقال حرارت نظیر انتقال حرارت جت برخوردی[ ]24و یا جریانهای خنککننده تیهای[ ]28و یا حتی جریانهای ساده مانند
جریان درون لوله[ ]22استفاده شد .نتایج تحقیقات پیشین نشان میدهد که استفاده از مدلهای جبری مرتبه باتتر منجر به
افزایش دقت پیشبینی توزیع دما بهویژه در مناطق دارای گرادیانهای شدید میشود.
در شبیهسازیهای عددی برمبنای  RANSدر مسائل احتراق آشفته از مدل ساده  SEDبا فرض عدد پرانتل آشفته ثابت
استفاده شده است .تحقیقات انجامشده نشان میدهد که مدل  SEDبا عدد پرانتل آشفته ثابت (بهویژه در نواحی با گرادیان
دمای زیاد) ناکارآمد است .لذا ،استفاده از مدلهای مرتبه باتی شار حرارتی آشفته میتواند باعث افزایش دقت پیشبینی
دما و مشخصههای احتراق شود .هدف اصلی مقاله حاضر تعیین نحوه تغییرات عدد پرانتل آشفته در یک محفظه احتراق
غیرپیشمخلو سوخت گازی است .در این راستا ،مدلهای مرتبه باتی شار حرارتی آشفته ( )GGDH, HOGGDHبرای
جریان مذکور اعمال و نتایج حاصلشده با نتایج تجربی موجود و مدل  SEDمورد مقایسه قرار گرفته است .در ادامه ،ضمن
محاسبه عدد پرانتل آشفته  ،نحوه تغییرات آن در مقاطع مختلفی از محفظه بررسی شده و در نهایت مقدار عددی پرانتل آشفته
در جریان احتراقی آشفته سوخت گازی پیشنهاد شده است.

تشریح مسئله
شکل  9نمای شماتیک محفظه احتراق مورد بررسی در پژوهش حاضر را نشان میدهد که منطبق با مطالعه تجربی ژو و
همکاران[ ]9است .محفظه احتراق دارای هندسه متقارن محوری است که نازل تزریق سوخت در مرکز محفظه و جریان هوای
ورودی پیرامون آن قرار داده شده است .طول محفظه  11سانتیمتر و قطر آن  8سانتیمتر است .در جدول  9ابعاد محفظه ارائه
شده است.

]Figure 1- Schematic view of the combustion chamber[7

شکل  -1طرحواره محفظه احتراق مورد بررسی[]7
جدول  -1ابعاد محفظه احتراق به میلیمتر
]Table 1- Geometrical sizes (mm) of the combustor[7
Lf

Df

D3

D2

D1

900

80

30

10

8
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شرایط مرزی تحقیق حاضر براساس مرجع [ ]9درنظر گرفته شده است .جریان احتراقی از سوخت گازی متان و هوا در
حالت احتراق استوکیومتریک است .میزان دبی هوای ورودی  8/1 m3/hو سوخت متان برابر  1/8132 m3/hدرنظر گرفته شده
است .دمای دیواره محفظه  811کلوین و دمای هوا و سوخت ورودی  311کلوین اعمال شده است .در خروجی محفظه احتراق
نیز ،مطابق با شرایط آزمایشگاهی ،شر مرزی فشار محیط اعمال شده است.

معادالت حاکم
در این مسئله ،معادتت حاکم برای تعیین میدان جریان و توزیع دما شامل معادتت اساسی بقای جرم ،تکانه ،انرژی و بقای
گونههایند .با توجه به نوع جریان شرایط تراکمناپذیری و پایا نیز فرضیات قابل قبولیاند .براساس شرایط مذکور معادتت اساسی
حاکم در رژیم آشفته را میتوان با استفاده از معادتت  RANSمطابق با روابط ( )9تا ( )4ارائه کرد[.]3
̅
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()2

]̅̅̅̅̅̅
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̅

( [
)
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̅

̅̅̅

̅
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̅
̅̅̅

(

̅

̅

جمالت ̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅ ،و ̅̅̅̅̅̅̅ بهترتیب مولفههای تانسور تنش رینولدز ،شار حرارتی آشفته و همچنین شار جرمی
آشفتهاند که برای حل عددی معادتت حاکم ،نیازمند مدلسازیاند .ترم در معادله بقای انرژی (رابطه  )4چشمه حرارتی
نرخ تولید و یا مصرف گونههاست .این
است .این جمله میتواند حرارت ناشی از تشعشع و همچنین احتراق را شامل شود.
ترم ناشی از برهمکنش آشفتگی و احتراق است.

مدل آشفتگی جریان
براساس روش تقریبی بوزینسک مولفههای تانسور تنشهای رینولدز در جریان تراکمناپذیر مطابق با رابطه ( )8است[.]28
)

()8

̅

̅

(

̅̅̅̅̅̅

سکر و وحید[ ]21در پژوهش خود ،با مقایسه انواع مدلهای آشفتگی جریان برای شعلههای آشفته ،نشان دادند که مدل
آشفتگی  k-ɛریالیزبل نتایج مناسبتری نسبت به دیگر مدلها از خود ارائه میدهد .لذا ،برای مدلسازی آشفتگی جریان در
مسئله احتراقی پیشرو از مدل دومعادلهای  k-ɛریالیزبل استفاده شده است .معادتت و جزئیات مربو به مدل مذکور در
مراجع [ ]29و [ ]21ارائه شده است.

برهمکنش آشفتگی-احتراق
در مقاله حاضر ،بهمنظور مدلسازی برهمکنش آشفتگی-احتراق و تعیین نرخ مصرف و یا تولید گونهها ،از دو مدل اضمحالل
گردابهای ( 9)EDMو تابع چگالی احتمال ( 2)PDFاستفاده شده است.

1. Eddy Dissipation Model
2. Probability Density Function
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مدل اضمحالل گردابهای EDM

این مدل برای مسائل احتراق غیرپیشآمیخته آشفته با سرعت واکنش بات ارائه شده است .در این مدل مقدار نرخ خالص تولید
و یا مصرف گونهها با استفاده از دو رابطه ( )2و ( )9تعریف میشود .در نهایت کمترین مقدار بهدست آمده از دو رابطه بهعنوان
نرخ خالص تولید (مصرف) گونهها درنظر گرفته میشود[.]29
)

()2

(
∑

()9

∑

جمله  ⁄در روابط ( )2و ( ،)9مقیاس زمانی گردابههای بزرگ نام دارد که برای فرایندهای احتراقی آشفته دارای
مقادیری بزرگتر از صفر است.
مدل تابع چگالی احتمالPDF

در این مدل تمامی حالتهای ترموشیمیایی از سیال بهصورت تابعی از یک کمیت اسکالر بهنام کسرمخلو ( )fدرنظر گرفته
میشود .کسر مخلو بهصورت زیر تعریف میشود[:]3،9
(
( )
)
̇
()8
)

̇

(

(

)

بر این اساس ،معادله انتقال کلیه گونههای واکنش احتراقی حذف شده و از طریق کسر مخلو محاسبه میشود .معادله انتقرال
کسرمخلو متوسط ̅( ) مطابق با رابطه زیر است:
̅]

()1

̅) ̅ (

[

با توجه به آشفتهبودن جریان و احتراق معادله واریانس کسر مخلو (̅̅̅̅) نیز باید درنظر گرفته و حل شود .معادله
مربوطه به شکل زیر است.
̅̅̅̅

()91

̅)

]̅̅̅̅

(

)̅̅̅̅ ̅ (

[

جایی که ̅
و و ثابت و بهترتیب برابر  0.85و  2.86و  2هستند.
ضرایب
در مدل  PDFتمامی کمیتهای ترموشیمیایی (مانند دما ،غلظت گونهها و چگالی) براساس کسر مخلو بهدست میآیند.
بر این اساس ،متوسط زمانی گونههای احتراق ،دما و چگالی به شکل زیر تعریف میشوند[:]29
̅̅̅

) ( ) ( ∫
)

()99

) (
) (

∫(

) ( ) (
̅

̅

∫

در رابطه بات ( ) ،تابع چگالی احتمال است که اثرات برهمکنش آشفتگی و احتراق را شامل میشود .در این مقاله،
) ( با استفاده از تابع بتا ( ) تعریف شده است[:]29
(
)
()92
) (
)

جایی که
()93

و

(

∫

به شکل زیر تعریف میشوند:
)̅

]

̅(
̅̅̅̅
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مدلهای شار حرارتی آشفته
سادهترین مدل جبری ارائهشده برای مولفههای بردار شار حرارتی آشفته ،مدل پخش گردابهای ساده ( )SEDاست که توسط
دالی و هارلو[ ]99ارائه شد .این مدل مطابق با رابطه ( )94بیان میشود:
̅

()94

̅̅̅̅̅̅

در رابطه بات ،مولفه های شار حرارتی آشفته با استفاده از عدد پرانتل آشفته به آشفتگی جریان مربو شده است .عدد
پرانتل آشفته براساس نتایج آزمایشگاهی بهطور معمول ثابت و برابر عددی در محدوده  1/8تا  1/1فرض میشود.
تندر[ ]92در تحقیق خود نشان داد که اگر از مولفههای تنش رینولدز برای مدلسازی شار حرارتی آشفته استفاده شود،
نتایج دقیقتری حاصل خواهد شد .همچنین ،دالی و هارلو مدل کلی پخش گرادیان ( )GGDHرا ارائه کردند .در این مدل،
مرتبه باتتری از اثر تنشهای رینولدز بر شار حرارتی آشفته درنظر گرفته شد که مطابق با رابطه ( )98است.
̅̅̅̅̅̅̅

()98

̅̅̅̅̅̅

در رابطه بات ،ثابت مدل و برابر عدد  ]99[1/3و یا  ]31[1/28فرض میشود .سوگا و همکاران اصالحاتی بر روی مردل
فوق انجام دادند .آنها ضرایب مدل را متغیر و بهصورت تابعی از تنشهای آشفته تعریف کردند[ .]39مقیاس زمانی آشفتگی
بوده که بهطور معمول بهصورت ⁄
تعریف میشود.
در تکمیل مدل  GGDHبرای جریانهای در نواحی نزدیک به دیواره ،سوگا و آبی[ ]23یک مدل جدید برمبنای مدل
 GGDHبهنام مدل مرتبه باتی پخش گرادیان ( )HOGGDHارائه کردند .آنها با هدف توسعه مدل  ،GGDHدر مدل خود
مرتبه باتتری از تنشهای آشفتگی را درنظر گرفتند .مدل  HOGGDHمطابق با رابطه ( )92است:

9

)

()92
در این مدل نیز

̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅

(

̅̅̅̅̅̅

و مطابق با مدل  GGDHتعریف میشوند.

مدلسازی تشعشع
در پژوهش حاضر ،برای مدلسازی شار حرارتی تشعشع از مدل جهات گسسته ( 2)DOاستفاده شده است .مدل جهات گسسته
)[ .]29همانگونه که در مرجع [ ]3بیان شده
برای مسائلی با ضخامت نوری نازک نتایج مناسبی از خود ارائه میدهد (
است ،برای جریان درون محفظه احتراق ،قطر محفظه و ضریب جذب (محدودهای بین  1/19تا  )1/9 m-1تعریف میشود.
در مسئله پیش رو ،با توجه به مقدار قطر محفظه و محدوده ضریب جذب ،مقدار ناچیزی برای ضخامت نوری بهدست میآید.
لذا ،مدل  DOمی تواند مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مناسبی را ارائه دهد .روابط مربو به مدل تشعشع  DOدر مرجع []29
بهطور کامل شرح داده شده است.

مدلسازی اکسیدهای نیتروژن
تشکیل اکسیدهای نیتروژن در محفظه احتراق را میتوان بهتنهایی با تولید و انتشار اکسید نیتروژن ،NO ،بررسی کرد .بهطور
تقریبی  11درصد اکسیدهای نیتروژن تشکیلشده در محفظه احتراق  NOهستند[ .]4با توجه به نوع سوخت (گازی) سهم
تولید  NOناشی از حرارت نسبت به دیگر مکانیزمها بسیار بیشتر بوده و با تقریب خوبی میتوان از مابقی روشها صرفنظر
کرد[ .]8در این تحقیق ،برای بررسی تولید  NOفقط مکانیزم حرارتی درنظر گرفته شده است .واکنشهای تولید اکسیدهای
1. Turbulence Time Scale
2. Discreet Ordinate
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نیتروژن در روش حرارتی بهشکل زیرند[:]9
()99
()98
()91
 ) [ ]⁄نرخ تشکیل  NOبهصورت رابطه ( )21بهدست میآید.
با فرض شبهپایا (
)

()21

)
]

]

]
[

[
]

[

]
[

(

[
]

[

]

[] [

]

[

(

و بهترتیب ضرایب نرخ واکنشها در حالت رفتوبرگشت (روابط  98 ،99و  )91هستند .غلظت گونه ] [ براساس
فرض تعادل جزئی بهدست میآید.
معادله انتقال  NOمشابه با دیگر گونهها در شرایط پایا مطابق با معادله زیر بیان میشود[:]29
(
)
(
)
()29
ترم چشمه آن بوده که با توجه به نوع مکانیزم انتخابشده
کسر جرمی اکسید نیتروژن و
در این معادله،
(حرارتی) تعیین خواهد شد[.]29

حل عددی
محفظه احتراق مورد نظر در پژوهش حاضر استوانهای بوده که برای المانبندی آن از یک شبکه سازمانیافته استفاده شده
است .با توجه به وجود گرادیان های شدید دما و سرعت در مقاطع اولیه محفظه ،شبکه ایجاد شده در نزدیکی مجرای ورودی
سوخت متراکمتر طراحی شده است .شبکه ایجادشده برای نواحی نزدیک به دیواره به گونهای انجام شده است تا  y+در محدوده
مجاز قرار گیرد .بررسی استقالل حل عددی از شبکهبندی با استفاده از توزیع دما در محور محفظه انجام شده است .تعداد
 923111المان برای کل محدوده بهعنوان حل مستقل از شبکه بهدست آمده است .شکل  2شبکهبندی در نیمه ابتدایی
محفظه احتراق مورد بررسی را نشان میدهد.

Figure 2- Computational domain for numerical simulation

شکل  -2شبکهبندی محفظه احتراق مورد بررسی

حل معادتت حاکم در مسئله حاضر با استفاده از بسته نرمافزاری انسیس فلوئنت  ]29[)ANSYS-Fluent 17( 99انجام
شده است .بسته نرمافزاری فلوئنت فاقد مدلهای شار اسکالر آشفته مرتبه بات بوده و بهصورت پیشفرض فقط مدل اولیه SED
در آن موجود است .لذا ،برای توسعه بسته نرمافزاری فلوئنت با هدف اعمال مدلهای مرتبه دوم شار حرارتی آشفته از کدنویسی
پیشرفته ( 9)UDFبه زبان  Cاستفاده شده است .در این کد ،از  2کمیت اسکالر ( )UDSاستفاده شده که در آن ابتدا جمالت
1. User Defined Function
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مربو به مدل  SEDاز معادله انرژی حذف شده و نهایتا جمالت مربو به مدل شار حرارتی آشفته مرتبه دوم ()HOGGDH
به عنوان یک جمله چشمه به معادله انرژی اضافه شده است .حل عددی معادتت براساس روش حجم محدود و بهصورت مرتبه
دو و پیشرو انجام شده است .برای ارتبا بین معادتت سرعت و فشار ،الگوریتم سیمپل اعمال شده است .حل معادتت به-
صورت عددی و مبتنی بر روش تکرار بوده و حداقل دقت حل برای معادتت انرژی و  NOاز مرتبه  91-2و برای مابقی معادتت
(ازجمله معادتت اضافهشده برای اسکالرهای تعریفشده در کد  )UDFاز مرتبه  91-3درنظر گرفته شده است.

نتایج و بحث
در ابتدای این بخش ،اعتبارسنجی کدهای مربو به مدلهای مرتبه دوم شار حرارتی آشفته انجام شده است .در ادامه ،پس از
اعتبارسنجی ،مدلهای مرتبه دوم انتقال حرارت بر روی جریان احتراقی آشفته اعمال شده و درنهایت نتایج حاصل از آن
ارزیابی شده است.

اعتبارسنجی مدلهای مرتبه دوم
برای اعتبارسنجی کدهای مربو به مدلهای مرتبه دوم از نتایج مربو به تحقیق آزمایشگاهی هیشیدا و همکاران[]32
استفاده شده است .در این تحقیق ،جریان درون یک لوله بوده که طول آن معادل با  48برابر قطر آن است .رینولدز جریان
ورودی برابر  41111و دمای دیواره لوله ثابت و برابر  393/98کلوین است .برای آشفتگی جریان از مدل  k-ɛو همچنین برای
شار حرارتی آشفته از سه مدل  SEDبا عدد پرانتل آشفته ثابت ( GGDH ،)1/88و  HOGGDHاستفاده شده است .برای نواحی
آرام نزدیک به دیواره ( )y+< 30از تابع دیواره استاندارد استفاده شده است.
نتایج حاصل برای مولفههای بردار شار حرارتی آشفته در نمودارهای شکل  3بهصورت مقایسهای با مقادیر
آزمایشگاهی[ ]32ارائه شدهاند .براساس این نمودارها ،مدل  SEDدر پیشبینی مولفه محوری شار حرارتی آشفته ضعیف بوده و
آن را بسیار کمتر پیشبینی کرده است ،درحالیکه مقادیر عمودی شار حرارتی آشفته را بیشتر از مقادیر تجربی پیشبینی
کرده است .براساس تعریف این مدل ،کم بودن مقادیر گرادیان دمای محوری و همچنین عدم استفاده از مولفههای تنش
آشفتگی میتواند علت خطای باتی مدل  SEDدر پیشبینی مولفه محوری شار حرارتی آشفته باشد .بهطور کلی مدلهای
جبری مرتبه دوم ( GGDHو  )HOGGDHتوانستهاند نحوه تغییرات مولفههای محوری و عمودی شار حرارتی آشفته را بهخوبی
پیشبینی کرده و نسبت به مدل  SEDنتایج نزدیکتری به مقادیر آزمایشگاهی ارائه دهند.

شکل  -3مولفههای بردار شار حرارتی آشفته در جریان درون لوله
]Figure 3- Turbulent heat flux vector for pipe flow, present data and experimental Data [31
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جریان احتراقی آشفته
در تحقیق پیشرو ،دو نوع مدل مرتبه دوم شار حرارتی آشفته بههمراه مدل مرسوم  SEDبر روی یک جریان احتراقی آشفته
با سوخت گازی متان اعمال شدهاند .مدلهای مرتبه دوم شار حرارتی آشفته بههمراه مدل احتراقی  EDMاعمال شدهاند.
نتایج حاصل از مدلهای شار حرارتی آشفته با نتایج تجربی موجود[ ]9اعتبارسنجی شده و با مدل احتراقی  PDFمورد
مقایسه قرار گرفتهاند .شکل  4کانتور دمای بهدست آمده از مدل مرتبه دوم شار حرارتی آشفته در مقایسه با مدل مرسوم SED
را درون محفظه نشان میدهد .با مقایسه شکلها میتوان دید که استفاده از مدلهای مرتبه باتی شار حرارتی آشفته
( )GGDH, HOGGDHباعث پخش بیشتر دما درون محفظه و کاهش دمای بیشینه شده است.

Figure 4- Contour of the static temperature, a) SED model, b) Second order model

شکل  -4توزیع دما درون محفظه احتراق :الف) مدل ) ،SED (Pr=0.85ب) مدل مرتبه دوم

در شکل  ،8توزیع دمای محوری بهدست آمده از حل عددی برای دو مدل شار حرارتی آشفته مرتبه دوم (
 )HOGGDHبههمراه مدل اولیه  SEDبا نتایج آزمایشگاهی موجود[ ]9مقایسه شدهاند .مطابق شکل -8الف ،تمامی مدلهایی
که بههمراه مدل احتراقی  EDMبودهاند ،نحوه تغییرات دما را بهخوبی پیشبینی کردهاند ،هرچند که در پیشبینی میزان دمای
بیشینه ضعیف بوده و آن را بیشتر از مقدار تجربی پیشبینی کردهاند .در پاییندست محفظه ،توزیع دمای حاصل از مدلهای
مرتبه دوم شار حرارتی آشفته مطابقت قابلقبولی با نتایج تجربی دارند.
توزیع دمای بهدستآمده از دو مدل احتراقی  PDFو  9EDCدر شکل -8ب مورد مقایسه قرار گرفته است .براساس شکل
-8ب ،مدل  EDCدر پاییندست محفظه احتراق نحوه تغییرات دما را بهخوبی پیشبینی کرده است ،اما در منطقه ابتدایی
محفظه بسیار ضعیف بوده و منطقه دمابات را در فاصله دورتری از ورودی محفظه پیشبینی کرده است .مطابق شکل -8ب،
اعمال مدلهای مرتبه دوم شار حرارتی آشفته در مدل  EDCتاثیر کمتری بر توزیع دما نسبت به مدل احتراقی  EDMنشان
داده است .علت این امر را میتوان تاثیرپذیری بیشتر مدل  EDMبه مدلهای شار حرارتی آشفته (معادله انرژی) نسبت به دیگر
مدلها ( EDCو  )PDFدانست .در مدل  PDFاعمال مدلهای شار حرارتی مرتبه دوم تاثیر چندانی بر پیشبینی توزیع دما
ندارند ،زیرا این مدل دما را بیشتر براساس تابعی از کسرمخلو محاسبه کرده و در این مدل ،معادله انرژی سهم چندانی در
پیشبینی توزیع دما درون محفظه ندارد.
GGDH,

1. Eddy Dissipation Concept
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)(a

)(b

Figure 5- Axial temperature evolutions for different turbulent heat flux models: a) ED Model, b) PDF and EDC models

شکل  -5تغییرات دمای محوری بهدستآمده از مدلهای مختلف شار حرارتی آشفته:
الف) مدل احتراقی  ، EDMب) مدلهای احتراقی  PDFو EDC

متوسط اختالف پیشبینی دمای خط مرکزی برای مدلهای  EDMبههمراه مدلهای  GGDH ،SEDو  HOGGDHبه
ترتیب  2/8 ،28و  9/8درصد است و همچنین برای مدل  PDFبه میزان  1درصد است.
در شکل  ،2توزیع شعاعی دمای بهدستآمده از حل عددی برای دو مدل شار حرارتی آشفته مرتبه دوم ( GGDH,
 )HOGGDHبههمراه مدل اولیه  SEDبا نتایج آزمایشگاهی موجود[ ]9و مدل احتراقی  PDFدر مقاطع مختلف مقایسه شدهاند.
براساس نمودارهای مقاطع اولیه ( )5, 10, 17.5 cmمدل  ،SEDنسبت به مدلهای مرتبه دوم در نواحی مرکزی محفظه ،دما را
بیشتر و در مناطق نزدیک به دیواره آن را کمتر پیشبینی کرده است .علت این امر پخش بیشتر حرارت در مدلهای مرتبه دوم
نسبت به مدل مرتبه اول  SEDاست[ .]24،23،29مقایسه نتایج مدل  PDFبا مقادیر تجربی و همچنین مدلهای
 EDM+GGDHو  EDM+HOGGDHنشان میدهد که مدل  PDFدر مقاطع اولیه محفظه در پیشبینی دما ضعیف بوده و
دما را بیشتر پیشبینی کرده است ،اما در مقاطع پایانی ( 27.5 CMبه بعد) همخوانی مناسبی با مقادیر تجربی داشته و نتایجی
مشابه با مدلهای مرتبه دوم شار حرارتی آشفته ارائه داده است .مقایسه نتایج حاصل از مدلها نشان میدهد که در تمامی
مقاطع نشان داده شده در شکل  ،2توزیع دمای بهدستآمده از مدل  GGDHمطابقت بیشتری با مقادیر تجربی دارد.
در احتراق سوخت های گازی ،مکانیزم حرارتی (زلدویچ) مکانیزم غالب برای تولید و انتشار اکسیدهای نیتروژن استNO .
حرارتی بهشدت تابع دما بوده[ ]9بهگونهای که تغییرات دما بر میزان پیشبینی تولید  NOتاثیر محسوسی خواهد داشت .در
شکل  ،9مقادیر  NOحرارتی بهدستآمده در راستای محور محفظه برای مدلهای شار حرارتی آشفته مختلف با نتایج تجربی
موجود[ ]9مقایسه شده است NO .پیشبینیشده توسط مدل  SEDبهطور قابلتوجهی بیشتر از مدلهای مرتبه دوم و مقادیر
تجربی است .براساس شکل  ،4تخمین زیاد دمای بیشینه در مدل  SEDمنجر به خطای تخمین  NOشده است که این امر تا
حد زیادی در مدلهای مرتبه دوم  HOGGDHو  GGDHتصحیح شده است .توزیع  NOبهدستآمده از مدلهای مرتبه دوم
شار حرارتی مطابقت قابلقبولی با مقادیر تجربی دارد.
مقادیر متوسط اکسیدهای نیتروژن در مقاطع مختلف در جدول  2ارائه شده است .همانگونه که در شکل  9نیز دیده شد،
نتایج بهدستآمده از مدل شار حرارتی  GGDHتوانسته است دقت باتتری نسبت به دیگر مدلها ارائه دهد .علت این امر را
میتوان حاکم بودن رویه حرارتی برای تولید اکسیدهای نیتروژن و همخوانی مناسب دمای پیشبینیشده با نتایج تجربی
دانست .استفاده از مدلهای  GGDHو  HOGGDHمیزان متوسط خطای پیشبینی  NOرا بهترتیب از  211به  98و 28
درصد کاهش داده است.
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Figure 6- Profiles of temperature for different turbulent heat flux models

شکل  -6تغییرات دمای شعاعی بهدستآمده از مدلهای مختلف شار حرارتی آشفته

Figure 7- NO mole fraction at axial position

شکل  -7مقایسه مقادیر  NOبهدستآمده از مدلهای مختلف شار حرارتی آشفته با مقادیر تجربی
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جدول  -2مقادیر تجربی و عددی متوسط اکسیدهای نیتروژن در مقاطع مختلف محفظه
Table 2- NO mole fraction at difference axial position
GGDH
HOGGDH
]Experim ent [7
)(ppm
)NO (ppm
) Error (%
)NO (ppm
) Error (%
22
25
13
30
36
25
29.2
16.8
39.5
58
35
29.25
16.4
39.6
14.28
25
29.24
16.9
39.4
57.6

)X (cm
30
40
60
80

با تعیین مقادیر مولفههای بردار شار حرارتی آشفته و همچنین تنشهای آشفتگی رینولدز عدد پرانتل آشفته قابل
محاسبه خواهد بود.
پرانتل آشفته (

)

با صرفنظر از نیروهای حجمی و استهالک چسبندگی ،عدد پرانتل آشفته مطابق با رابطه زیر بیان میشود[:]28
()22
در رابطه بات ،پخش گردابی حرارت و
تخت ،و به شکل زیر تعریف میشوند[:]28

ضریب پخش گردابی تکانه است .با فرض جریان دوبعدی بر روی صفحه

()23

̅̅̅̅̅̅

()24

̅̅̅̅̅̅

لذا ،با ترکیب روابط ( )23( ،)22و ( )24عدد پرانتل آشفته به شکل زیر حاصل میشود.
̅̅̅̅̅̅

()28

̅̅̅̅̅̅

در فرض تشابه رینولدز ،پخش آشفتگی حرارت با پخش آشفتگی تکانه از یک مرتبه درنظر گرفته میشود .درنتیجه ،عدد
پرانتل آشفته به یک مقدار همگرا شده و مقدار آن از مرتبه واحد و عموماً برابر  1/88درنظر گرفته میشود[ .]99نتایج تجربی و
شبیهسازی عددی نشان میدهند که عدد پرانتل آشفته در جریانهای ساده نیز در نواحی مختلف جریان تغییرات قابلتوجهی
دارد[ .]33در پژوهش حاضر ،با استفاده از اعمال مدلهای مرتبه بات ،نحوه تغییرات عدد پرانتل آشفته در جریانهای احتراقی
آشفته محاسبه خواهد شد.
در شکل  ،8تغییرات شعاعی ( )r* = r/Rfعدد پرانتل آشفته در فاصله  x/L = 0.2با استفاده از دو مدل شار حرارتی آشفته
 GGDHو  HOGGDHارائه شده است .مدل  HOGGDHمولفههای بردار شار حرارتی آشفته را کمتر از مدل GGDH
پیشبینی کرده است .لذا ،براساس رابطه ( )28مقدار عدد پرانتل آشفته در مدل  HOGGDHبیشتر محاسبه شده است .مطابق
با شکل ،مقدار عدد پرانتل آشفته در نواحی میانی محفظه احتراق ( )r* < 0.3دارای نرخ تغییرات بیشتری بوده و بهسمت دیواره
بهتدریج از تغییرات آن کاسته میشود .این امر میتواند بهعلت وجود گرادیانهای شدید دما در این نواحی باشد .همچنین ،این
عدد در برخی نواحی بیشتر از مقدار  1/88و در برخی نواحی کمتر از آن محاسبه شده است .تغییرات عدد پرانتل آشفته در
مابقی مقاطع از محفظه احتراق نیز دارای رفتاری مشابه است .تحقیقات انجامشده نشان میدهد که تغییرات پرانتل آشفته در
مسائلی مانند انتقال حرارت درون کانال از  1/9تا  ]94[9و جریان خنککاری تیهای از  1/3تا  2/2متغیر است[.]28
متوسط شعاعی عدد پرانتل آشفته در راستای محور محفظه در شکل  1ارائه شده است .مطابق شکل ،محدوده تغییرات
عدد پرانتل آشفته در مدل  GGDHاز  1/28تا  9/3و برای مدل  HOGGDHاز مقدار  1/3تا  9/1بهدست آمده است .با افزایش
فاصله از ناحیه ورودی ،عدد پرانتل آشفته کاهش یافته است که این امر بهعلت کاهش گرادیانهای دما و تنشهای آشفته است.
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)Figure 8- Predicted radial (r* = r/Rf) turbulent Prandtl number by second order models, at (x/L=0.2
شکل  -8تغییرات شعاعی ( )r* = r/Rfعدد پرانتل آشفته با استفاده از دو مدل مرتبه دوم در مقطع x/L = 0.2

Figure 9- Mean turbulent Prandtl number along the combustor

شکل  -9تغییرات متوسط شعاعی عدد پرانتل آشفته در راستای محفظه

نمودار شکلهای  8و  1نشان میدهند که درنظرگرفتن مقدار ثابت  1/88برای عدد پرانتل آشفته برای جریان احتراقی
آشفته دور از واقعیت بوده و مقدار این پارامتر در مناطق مختلف جریان متغیر است .بر این اساس ،یکی از راههای افزایش دقت
نتایج مدل اولیه  ،SEDبهعنوان یک مدل رایج در مدلسازی جریانهای احتراقی آشفته ،اصالح عدد پرانتل آشفته است.
براساس نتایج بهدست آمده ،مقدار متوسط عدد پرانتل آشفته برای کل محدوده جریان برای مدلهای مرتبه دوم GGDH
و  HOGGDHبهترتیب برابر  1/48و  1/9بهدست میآید .لذا ،با توجه به دقت باتتر مدل  GGDHو براساس این مدل ،مقدار
متوسط عدد پرانتل آشفته برای کل محدوده جریان برابر  1/48پیشنهاد میشود.
بر همین اساس ،توزیع دمای بهدستآمده برای جریان احتراقی آشفته با استفاده از مدل  EDM+SEDبا  ،Prt = 0.45با
نتایج مدل  EDM+GGDHمورد مقایسه قرار گرفته است .توزیع دمای شعاعی برای چهار مقطع مختلف با فرض پرانتل آشفته
 1/48بهصورت مقایسهای با نتایج مدل  EDM+GGDHو مقادیر تجربی در شکل  91ارائه شده است .همانگونه که در شکل
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دیده میشود ،نتایج حاصل از پرانتل آشفته  1/48مطابقت قابلقبولی با مدل  EDM+GGDHدارد .با توجه به این نمودارها،
فرض عدد پرانتل آشفته ثابت  1/48در مدل  EDM+SEDتوانسته است مطابقت قابلقبولی با مقادیر تجربی ارائه کند .براساس
نتایج تحقیق حاضر ،پیشنهاد میشود که برای این جریان احتراقی متان-هوا برای مدلسازی با مدل  EDM+SEDمقدار پرانتل
آشفته برابر  1/48درنظر گرفته شود.

)Figure 10- Comparison of temperature distribution predicted by GGDH and SED (Prt = 0.5

شکل  -11مقایسه نتایج توزیع دما برای مدلسازی عددی  GGDHو ) SED (Prt=0.5با مقادیر تجربی

نتیجهگیری
هدف اصلی در تحقیق حاضر بررسی تغییرات عدد پرانتل آشفته با استفاده از مدلهای مرتبه باتی شار حرارتی آشفته است .در
این راستا ،شبیه سازی عددی از جریان آشفته درون محفظه احتراق استوانهای با سوخت گازی انجام شده است .مدلهای k-ɛ
ریالیزبل و جهات گسسته ( )DOبهترتیب برای آشفتگی جریان و تشعشع اعمال شدهاند .همچنین ،برای برهمکنش آشفتگی و
احتراق از سه مدل اضمحالل گردابهای ( ،)EDMاضمحالل گردابهای مفهمومی ( )EDCو تابع چگالی احتمال ( )PDFاستفاده
شده است .برای مدلسازی بردار شار حرارتی آشفته دو مدل جبری مرتبه دوم  GGDHو  HOGGDHو مدل مرسوم پخش
گردابهای ساده ( )SEDبا پرانتل آشفته ثابت بههمراه مدلهای احتراقی  EDMو  EDCاعمال شدهاند .مقایسه نتایج حل عددی
با مقادیر تجربی موجود برای توزیع دما و  NOنشان میدهد که مدلهای شار حرارتی نقش بسیار مهمی در دقت پیشبینی
پارامترهای جریانهای احتراقی ایفا میکنند .مدلهای مرتبه دوم پخش گرادیان در اثر استفاده از تنش رینولدز (آشفتگی
جریان) دارای دقت باتتری نسبت به مدل اولیه  SEDهستند .همچنین ،مدلهای مرتبه دوم شار حرارت آشفته مقادیر
اکسیدهای نیتروژن را با مطابقت بهتری در مقایسه با دادههای تجربی پیشبینی میکنند .در این تحقیق ،عدد پرانتل آشفته با
استفاده از مولفههای بردار شار حرارتی آشفته بهدستآمده از مدلهای مرتبه دوم محاسبه شده است .نتایج نشان میدهند که
فرض عدد پرانتل آشفته ثابت  1/88برای جریانهای احتراقی آشفته دور از واقعیت است که این امر ناشی از وجود گرادیانهای
شدید دما در جریانهای احتراقی است .در جریان احتراقی مورد بررسی این تحقیق متوسط شعاعی عدد پرانتل آشفته در
راستای محفظه کاهش یافته است .براساس مدل  ،GGDHاین عدد در محدوده  9/3در نزدیک ورودی و تا 1/28در مقاطع
نیمهپایانی محفظه تغییر می کند .با استفاده از مدل شار حرارتی مرتبه دوم مقدار متوسط عدد پرانتل آشفته درون محفظه به
میزان عدد  1/48محاسبه شد که بهعنوان جایگزین مقدار پیشفرض  1/88پیشنهاد میشود.
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فهرست نمادها و نشانهها
̅̅̅̅̅̅

(

)

̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅

مولفههای بردار شار حرارتی آشفته
مولفههای بدون بعد بردار شار حرارتی آشفته
مولفههای بردار شار جرمی آشفته
مولفههای تانسور تنش آشفتگی
ضریب مدل شار حرارتی آشفته
ضریب پخش گونه  nدر محیط

m

وزن ملکولی گونههای واکنشدهنده
وزن ملکولی گونههای تولیدشده
عدد پرانتل آشفته
نرخ تولید (یا مصرف) گونهها
جمله چشمه حرارتی
ظرفیت گرمایی ویژه
ثابت نرخ واکنش  rدر حالت برگشت
ثابت نرخ واکنش  rدر حالت رفت
مولفههای سرعت
سرعت برشی

)(m.s-1

)(m.s-1

D

قطر محفظه

d

قطر نازل

k

نرخ واکنش

L

طول محفظه )(m

R

شعاع

t

زمان )(s

T

دما

x

فاصله از نازل بر روی محور محفظه

Y

کسر جرمی

)(m

)(m

)(m

)(K
)(m

فشار )(Pa

ضریب جذب
لزجت )(Pa.s

چگالی

)(kg.m-3
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عالئم یونانی
دلتای کرانکر
پخش گردابهای حرارت
پخش گردابهای تکانه
لزجت آشفتگی
i  در واکنشn

ضریب استوکیومتریک برای گونه واکنشدهنده

i  در واکنشn ضریب استوکیومتریک برای گونه محصوتت
(m2s-2)

اتالفات آشفتگی

مقیاس زمانی آشفتگی
زیرنویسها
مولفه مختصات

i,j

گونه های محصوتت

J

گونه های واکنشدهندهها
آشفتگی

t

باالنویسها
مقادیر متوسطگیریشده خصوصیات
مقادیر نوسانی خصوصیات

̅̅̅̅
( )

( )
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The main objective of the present study is to estimate the turbulent Prandtl number in non-premixed
combustion of methane-air. In this regard, a turbulent stream of non-premixed combustion in a stoichiometric
condition, is numerically analyzed using the (Reynolds averaged Navier-Stokes) (RANS). For modeling the
combustion, the Eddy Dissipation Model (EDM), Eddy Dissipation Concept (EDC) and Probability Density
Function (PDF) have been applied. The k-ε Realizable model and Discreet Ordinate (DO) also was used for
the turbulence modeling and radiation modeling, respectively. To the turbulent heat flux in the energy
equation, second order algebraic model (GGDH and HOGGDH) with simple eddy diffusivity model has been
applied. Comparing the results of the numerical model SED (with the turbulent Prandtl 0.85) and second
order models with available experimental data show that applying the SO Models significantly led to the
modification of predicting the temperature distribution in the combustion chamber. Moreover the NO derived
from SO models distribution model has a good agreement with available experimental data. Calculation of
Prandtl number turbulence in the combustion chamber shows that the assumption of Prandtl number of 0.85 is
far from reality and based on GGDH model, Prt in different areas varies from 0.2 to 1.3. Finally, the Prandtl
number of 0.45 has been proposed for the non-premixed combustion of methane-air.
Keywords: Combustion modeling, turbulent Prandtl number, algebraic turbulent flux models
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