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چکیده :در این مقاله بهکمک روش شبیهسازی گردابههای بزرگ رفتار آتش استخری بزرگمقیاس با توان حرارتی 81
و  14کیلووات برای سوخت متان مورد بررسی قرار گرفته است .بهمنظور بررسی کارایی مدلهای احتراقی مختلف در
مدلسازی آتش استخری ،دو مدل احتراقی اضمحالل گردابه و شیمی بسیار سریع با مدل زیرشبکه یکمعادلهای و
سینتیک یکمرحلهای مورد ارزیابی قرار گرفته شده است .نتایج بهدستآمده از شبیهسازی با نتایج تجربی مطابقت خوبی
داشته و میانگین دمایی و سرعت برای سه ناحیه شعله پایدار ،متناوب و تنوره حرارتی ارزیابی شده است .با بررسی دما و
سرعت شعله با نتایج تجربی مدل احتراقی اضمحالل گردابه ،مدل مناسبتری در پیشبینی میدان سرعت و توزیع دما
است .عالوهبر آن با استفاده از تحلیل فرکانسی بر روی نتایج دما و سرعت ،رفتارگذرای آتش مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان میدهد برای هندسه مورد بررسی فرکانس غالب برای دما و سرعت برابر شده و مقدار  2/84هرتز بوده است.
عالوهبر آن منحنی آبشار انرژی برای هندسه مورد بررسی استخراج شد که نشان از دقت شبیهسازی گردابههای بزرگ
استفادهشده در تعیین رفتار آتش و تنوره حرارتی آن است.
کلیدواژگان :شبیهسازی گردابههای بزرگ ،آتش استخری ،مدل اضمحالل گردابه ،مدل شیمی بسیار سریع ،مدل
زیرشبکه یکمعادلهای

مقدمه
8

جریان حاصل از آتشسوزی در واقع یک جریان تنوره واکنشی است .بهطور کلی آتش را میتوان در دو دسته آتش جت و
آتش در تنوره واکنشی تقسیم کرد .معیار این تقسیمبندی براساس نسبت نیروهای شناوری به تکانه (عدد ریچاردسون) جریان
است .آتش استخری ،که نمونههای آن را میتوان بهوفور در آتشسوزیهای طبیعی مالحظه کرد ،نوعی تنوره واکنشی و جریان
احتراقی با انرژی جنبشی پایین است که در آن نیروی شناوری نیروی غالب بر حرکت آن است .آتش استخری زمانی تعریف
میشود که منبع سوخت در معرض اکسیژن قرار گرفته و پس از انجام واکنش شیمیایی احتراق ،شعلههای تشکیلشده
بهصورت عمودی رشد کرده و به باال میروند[.]8
2
فیزیک حاکم بر آتش استخری و یا بهطورکلی آتش اصطالحاً چندفیزیکی است .از این رو برای شناخت پدیدههای حاکم
بر آن نیاز است فرایندهای مختلف را مدنظر قرار داد .واکنشهای احتراقی ،جریان زیرشبکه ،انتقال حرارت ،تولید دوده و
مواردی از این قبیل ازجمله مباحثیاند که در بررسی فیزیک آتش باید مدنظر قرار گیرد .مدلهای میدانی و یا همان مدل
1. plume
2. Multi-physics
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دینامیک سیاالت محاسباتی روشی را برای مدلسازی حریق ارائه میکند که در آن معادالت ناویر-استوکس و دیگر معادالت
نظیر معادالت زیرشبکه و معادالت کمیت اسکالر (جزء مولی) در فضای محاسباتی حل میشود .بر همین اساس کدهای
کامپیوتری اولیه نظیر یواندیسیف ،8جاسمین ،2فونیکس ،9فلوتریدی 1و سوفی 4اولین کدهایی بودند که برمبنای معادالت
2
رینولدز متوسطگیریشده ناویر استوکس بنا شده بودند و اکثراً در این نرمافزارها مدل  k-ԑمورد استفاده قرار میگرفت[.]2
مکگراتان[ ]9اولین مطالعه در زمینة استفاده از روش شبیهسازی گردابههای بزرگ 8در شبیهسازی آتش در فضای باز و
بسته را انجام داد .در ابتدای سال  2111میالدی ،نرمافزار شبیهسازی دینامیک آتش برپایه روش شبیهسازی گردابههای بزرگ
عرضه شد و مطالعات عددی اخیر[ ]8-1با استفاده از نسخههای مختلف نرمافزار شبیهسازی دینامیک آتش ،که توسط
گراتان[ ]1در  NISTتوسعه یافته است ،به بررسی شعلههای آتش توسط شبیهسازی گردابههای بزرگ پرداختند .یکی دیگر از
حلگرهای پیشرفته که برای شبیهسازی آتش مورد استفاده قرار میگیرد حلگر  Firefoamبوده که در نرمافزار openFoam
برمبنای زبان برنامهنویسی  C++است .بررسی دقت هر یک از مدلهایی که بهمنظور مدلسازی آتش استفاده میشود (اعم از
مدل زیرشبکه ،مدل احتراقی ،مدل دوده ،مدل تشعشع و غیره)،عامل مهمی در کارایی نرمافزارهای شبیهسازی آتش است.
مدلسازی جریان مغشوش شناوری حاصل از آتش استخری متان و هلیم توسط ژین و همکارانش[ ]3بهروش شبیهسازی
گردابههای بزرگ و با فرضیات و روش مشابه مرجع [ ]81انجام شد .مقایسه نتایج بهدستآمده با مطالعات پیشین ،که بهصورت
دوبعدی بوده است ،نشاندهنده دقت باالتر این روش در شبیهسازی جریان شناوری آتش است .یکی از مطالعههایی که در
زمینه مدلسازی شعله بهروش شبیهسازی گردابههای بزرگ صورت گرفته مطالعه وانگ[ ]88است که به بررسی نتایج تجربی
بهدستآمده از آزمایش مک کافری[ ]82با مدلسازی شعلههای  81تا  41کیلووات پرداخته است.
در بررسی واکنشهای انجامشده در حریق ،بهطور معمول ،به مدلهای احتراقی مراجعه میشود .لذا ،یکی از مباحث
کلیدی در مدلسازی جریانهای واکنشی-زیرشبکه ،مدلهای احتراقی است .مدلهای احتراقی در واقع شدت و سرعت واکنش
در جریانهای واکنشی احتراقی را مشخص میکند؛ به همین دلیل یکی از اجزای اصلی مدلسازی احتراق در حضور اغتشاش
است .از آنجاکه در مدلسازی آتش فیزیک مختلف با یکدیگر مرتبط میشوند ،نیاز است که موضوع مدل احتراقی مناسب با
دقت باالتری بحث شود؛ به این معنا که متناسب با مدل زیرشبکه مورد نظر مدل احتراقی مناسب ارائه شود.
یانگ و همکاران[ ]89با استفاده از نرمافزار شبیهسازی دینامیک آتش 1و مدل زیرشبکه شبیهسازی گردابههای بزرگ سه
مدل احتراقی  ،3 EDCشیمی بسیار سریع 81و مدل احتراقی برمبنای کسر مخلوط را برای سناریو آتش در فضای تکاتاقه با در
ورودی مورد بررسی قرار دادند .در این تحقیق ،مدل احتراقی که برمبنای کسر مخلوط بود را برای سینتیک دومرحلهای و با دو
و سه تابع کسر مخلوط تعریف کردند و نتایج آنها را با یکدیگر مقایسه کردند .نتایج مقدار آزادسازی حرارت در سینتیک
دومرحلهای مطلوب بوده است .البته تحقیقات دیگری[ ]81،89نیز در زمینه تأثیر مدل احتراقی بر مدلسازی آتش با تغییر
نسخه نرمافزاری همچون شبیهسازی دینامیک آتش انجام شده است .ماراگکاس و همکاران[ ]84کارایی مدل احتراقی
اضمحالل گردابهای را در دو بسته نرمافزاری  openFoamو شبیهسازی دینامیک آتش مقایسه کردند و پیشبینی دمای متوسط
حدود  811کلوین بیش از نتایج تجربی توسط بسته  openFoamرا گزارش کردند .البته شبیهسازی دینامیک آتش میزان
نوسانات سرعت را بهخوبی مدل نکرده بود.
1. UNDSAFE
2. JASMINE
3. Phoenix
4. FLOW-3D
5. Sofi
)6. Reynolds Averaged Navier Stokes (RANS
)7. Large Eddy Simulation (LES
)8. Fire Dynamics Simulator (FDS
)9. Eddy Dissipation Concept (EDC
)10. Infinity Fast Chemistry (IFC
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پاسدارشهری و همکاران[ ،]82با استفاده از مدل احتراقی شیمی بسیار سریع ،مدلسازی آتـش استخری با مدلهای
زیرشبکه اسماگورینسکی و یکمعادلهای ساده در مقیاس بزرگ را مورد بررسی قرار دادند و مشاهده شد که مدل یکمعادلهای
و اسماگورینسکی میزان تغییرات سرعت عمودی را بهترتیب با  8و  82درصد اختالف نسبتبه نتایج تجربی تخمین میزنند.
اما ،مدل یکمعادلهای حدود  82درصد بیشتر از مدل اسماگورینسکی زمان حل دارد .در تحقیقی دیگر از این نویسندگان[]88
مدل احتراقی  EDCجایگزین مدل احتراقی سینتیک بسیار سریع میشود و مشاهده میشود که نتایج در این مدل احتراقی
بهتر میشود و میدان سرعت (که در مدل احتراقی قبلی بیشتر از حد مجاز پیشبینی میشد) در این مدل احتراقی کمی
کاهش مییابد و به نتایج تجربی نزدیکتر میشود.
8
2
یوان و همکاران[ ]81با استفاده از مدل احتراقی فلیملت آرام ،سه مدل زیرشبکههای اسماگورینسکی WALE ،و ورمن
را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که مدل  WALEزیرشبکه سازگارتر با روش فلیملت است و در تحقیقی دیگر
از این نویسندگان[ ]83مقدار مناسب سه ضریب ثابت اسماگورینسکی ،عدد پرانتل و عدد اشمیت زیرشبکه که با مدل احتراقی
فلیملت آرام همخوانی بیشتری داشته باشد را ارائه دادند .مارگکاس و همکاران[ ]21با مقایسه دو مدل احتراقی اضمحالل
گردابهای 9و  EDCو مقایسه نتایج اضمحالل گردابهای با نتایج  ،EDCضرایب مدل اضمحالل گردابهای را تصحیح کردند .در
این تحقیق ضریب مدل احتراقی اضمحالل گردابهای را از  8تا  1تغییر داده و به این نتیجه رسیدند که ضریب  8نتایج
دقیقتری را پیشبینی میکند.
با توجه به مرور مطالعات انجامشده این مطلب بهوضوح مشاهده میشود که بهطور صریح نمیتوان گفت که چه مدل
احتراقی برای مدلسازی آتش استخری در مقیاس بزرگ مناسب است ،بلکه باید متناسب با نوع سناریو آتش و نوع مدل
زیرشبکه و همچنین مدلهای دیگری که استفاده میشود مدل احتراقی انتخاب و استفاده شود .در این تحقیق ،مدلهای
احتراقی اضمحالل گردابهای و شیمی بسیار سریع با مدل زیرشبکه یکمعادلهای در مدلسازی آتش استخری استفاده شده و
نتایج بهدستآمده با نتایج تجربی مطالعه مککافری[ ]82صحتسنجی شده است و تأثیر مدل احتراقی در نتایج مورد بررسی
قرار گرفته است.

معادالت حاکم
جریان آتشسوزی بهعنوان یک جریان احتراقی غیرپیشآمیخته چگالی متغیر است و باید از فیلترگیری وزنی برای معادالت
حاکم استفاده شود .با استفاده از روش فیلترگیری فاور میتوان معادالت مربوط به جریان واکنشی نظیر پیوستگی ،تکانه ،انرژی
و بقای گونهها را متوسطگیری کرد .در این صورت معادالت موردنیاز برای مدلسازی احتراق بهصورت روابط ( )8تا ()1
میشود.
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)1. Wall Adapting Local Eddy Viscosity (WALE
2. Verman
)3. Eddy dissipation model (EDM

13

محمدحسین جعفری و هادی پاسدارشهری

در این روابط  چگالی مخلوط ui ،سرعت P ،فشار و  Tدماست .همچنین  ،نشاندهنده هر کمیت اسکالر در جریان
(نظیر جزء مولی محصوالت) و  Tنرخ حرارت تولیدشده در اثر احتراق است .عبارت  Sradو  Sنیز نرخ انتقال حرارت تابشی و
عبارت تولید در معادالت انرژی و کمیت اسکالراند .در معادالت ( )2تا ( )1تانسور تنشهای لزجی ،بردار شار حرارتی و شار
جرمی با استفاده از قوانین نیوتن ،فوریه و فیک[ ]28مدلسازی میشوند:
 2 u
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در معادله باال  لزجت Pr ،عدد پرانتل و  Scعدد اشمیت است که مقدار آنها برای جریانهای مختلف متفاوت است.
پس از اعمال فیلترگیری در معادالت ( )2تا ( )1یک سری ترمهایی نظیر تانسور تنشهای لزجی نوسانی ،بردار شار حرارتی و
شار جرمی نوسانی ایجاد میشود که نیاز است با استفاده از مدلهای زیرشبکه مدل شوند .در روش شبیهسازی گردابههای
بزرگ ،برای بسته شدن معادالت ،مدل زیرشبکه مناسب برای ترم تنش زیرشبکه ارائه میشود و در واقع نقش مدلسازی
زیرشبکه این است که اثرات گردابههای کوچک بهگونهای مدلسازی شده و وارد معادالت شود .به این منظور روشهای
مختلفی برای شبیهسازی گردابههای بزرگ ارائه شده است که توانایی مدلکردن زیرشبکه را دارد.
یکی از مدلهای زیرشبکه مدل زیرشبکه یکمعادلـهای اسـت[ .]22در این مدل معادله انتقال برای انرژی جنبشی
زیرشبکه حل میشـود و مقدار لزجت گردابهای با توجه به انرژی جنبشی زیرشبکه تعیـین میشود.
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در معادالت مربوط به مدل زیرشبکه یکمعادلهای ضریب  Cرا معموالً  C k  C /  k ،1/123و مابقی ضرایب را  8درنظر
میگیرند[.]22

مدل احتراقی اضمحالل گردابهای
مگناسن و هجارتاگر[ ]29با ایدهگرفتن از روش ارائهشده توسط اسپالدینگ[ ]21مدل احتراقی اضمحالل گردابه را ارائه دادند.
مدل اضمحالل گردابه همچون مدل  8EBUبا این فرض ارائه میشود که ناحیه واکنشی بهصورت مجموعهای از بستههای
واکنشیاند که با گردابههای زیرشبکه منتقل میشوند .در واقع ناحیهای که اختالط واکنشدهندهها و احتراق در آنها صورت
میگیرد مقدار جزئی از کل حجم مخلوط است (که بسیار جزئی و در حد گردابههای کوچک است) و در آن گردابهها اضمحالل
)1. Eddy Break-Up (EBU
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صورت میگیرد و از این روست که این روش به اضمحالل گردابه معروف شده است .در این مدل احتراقی ،نرخ مصرف سوخت
از رابطه ( )89محاسبه میشود.
)min(YF ,YO / s
()89
2

 mix

F  

در رابطه ( YF ,YO ،)89بهترتیب کسر جرمی اکسیدکننده و سوخت هستند و  sنسبت جرمی استوکیومتری هوا به
2

سوخت است .پارامتر مهم در رابطه (  mix )89است که توسط رابطه ( )81بهدست میآید.
()81

,C diff  2



 k

2
 
sgs
 min 
,
,C  4
 C EDM  sgs C diff   EDM


 lam
 turb


 mix

مدل احتراقی شیمی بسیار سریع
مدل احتراقی شیمی بسیار سریع بر این فرض استوار است که انجام واکنشهای شیمیایی بسیار سریعتر از مقیاس زمانی نفوذ
و انتقال جریان بوده و در نتیجه بهمحض ارتباط سوخت و اکسیدکننده ،احتراق صورت میگیرد .در این صورت میتوان نرخ
انجام واکنش سوخت که در قالب ترم منبع در معادله مربوط به انتقال جرم سوخت ظاهر میشود را بهصورت رابطه ( )84مدل
کرد.
)min(YF ,YO / s
C c t

()84

F  

در رابطه ( C c , t ،)84بهترتیب گام زمانی و ضریب ثابت این مدل هستند .در زمان آتشسوزی ،سوخت طی یکی سری
فرایندهای سینتیکی به گونههای دیگر نظیر دوده و دیاکسیدکربن تبدیل میشود .طبیعی است که سینتیک کامل توانایی
باالیی در مدلسازی جزئیات فرایند سینتیکی تبدیل گونهها دارد[ .]24اما ،بسیار زمان محاسباتی زیادی را میطلبد که در
مدلسازی آتش بهصرفه نیست ،چراکه در مدلسازی آتش ،دغدغه نوع و مقدار آالیندهها وجود ندارد ،بلکه یکی از موضوعات
اصلی ،دود ناشی از فرایند حریق است .لذا ،در اکثر تحقیقاتی که انجام دادهاند نظیر مراجع [ 22 ،84 ،88و  ]28از واکنشهای
کلی استفاده کردهاند.
در این مقاله برای تمامی حالتهای مورد بررسی از فرض واکنش یکمرحلهای بازگشتناپذیر استفاده میشود و واکنش
شیمیایی در حالت کلی بهصورت رابطه ( )82درنظر گرفته میشود.
()82
که برای سوخت متان بهصورت رابطه ( )88درمیآید.
()88
CH4 +2O2 +7.52N2® CO2 +2H2O+7.52N2
با توجه به معادله ( )9مشاهده می شود یک مجهول در رابطه وجود دارد به نام ترم منبع ( Sradنرخ انتقال حرارت تشعشع)
که معرف میزان انتقال حرارت تشعشع است و نیاز به مدلسازی دارد .یکی از مدلهایی که برای مدلسازی میزان انتقال
حرارت تشعشع در معادالت بهکار میرود مدل تشعشعی روش جهات گسسته 8است .در این روش برای هر نقطه جهات
مختلفی را درنظر میگیرد و معادله دیفرانسیلی را در هر جهت حل کرده و سپس میزان انتقال حرارت تشعشع را برای هر
نقطه بهدست میآورد .معادله ( )81معادله دیفرانسیلی تشعشع است و بهمنظور گسستهسازی این معادله نیاز است که فضای

)1. Discrete Ordinates Method (DOM
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 4را به جهات مختلف تقسیمبندی کرد و آن را در آن راستاها حل کرد .در این مقاله مدل تشعشعی  DOMدرنظر گرفته
شده است که نحوه گسستهسازی این روش در ادامه بهصورت مختصر ذکر میشود.
I i
I
I
)  i i   i i  Ka ( T 4  Ii
x
y
z

()81

i

در معادله ( )81از اثر متقابل تشعشع و اغتشاش زیرشبکه صرفنظر شده است و تشعشع جسم سیاه نیز بهصورت
 Eb   T 4درنظر گرفته شده است و جهتهای  i ,i ,  iمجموعهای است از جهتهایی که معادله شدت تشعشع در آن
راستاها گسستهسازی میشود .در این گزارش نتایج چند جهات ) nrad  4  n  n (n  n  2مورد ارزیابی قرار گرفت.
پس از تعیین جهات گسستهسازی معادله مربوط بهشدت تشعشع نیاز است که اثر تشعشع را وارد معادله انرژی کرد ،به این
منظور توسط رابطه ( )83میتوان تأثیر تشعشع را در معادله انرژی اعمال کرد.
nrad

) Srad  4 K a Eb   wi K a I i (sˆ i

()83

i 1

در رابطه ( ، wi )83ضرایب وزنی مربوط به جهتهای گسستهسازی معادله تشعشعاند.
در اکثر مطالعات مربوط به مدلسازی آتش ،اشاره شده است که برای استفاده از مدل تشعشعی بهتر است از 9*1( 1S
زاویه فضایی) استفاده شود و یا بهتر است که معادله تشعشع با استفاده از روش بادسو گسستهسازی شود[.]21

روش عددی
در مدلسازی حاضر از حلگر  fireFoamاستفاده شده است fireFoam .نیز همچون سایر حلگرهای نرمافزار ( openFoamکد
متنباز  openFoamبراساس برنامهنویسی شیءگرا با زبان برنامهنویسی  C++است) از روش گسستهسازی حجم محدود[]23
استفاده میکند .در این حلگر که الگوریتم حاکم بر آن  8PIMPLEاست[ ،]91معادالت بهصورت ضمنی در برنامـه اعمال شده
اسـت .حداکثر مقدار عدد کورانـت موضـعی  1/1درنظـر گرفته شده اسـت.
برای تمامی عبارتهای جابهجایی در معادالت اندازه حرکت ،انرژی جنبشی زیرشبکه ،انتقال انرژی و انتقال گونه از تقریب
مرتبه دو استفاده شده است .برای عبارت مشتق زمانی در تمام معادالت از روش اویلری و برای گرادیانها ،از روش گوسی
مرتبه دوم و برای مشتقهای مرتبه دوم نیز از تقریب مرتبه دوم استفاده شده است و عبارت مشتق مرتبه اول شدت تابش ،در
جهات مختلف در معادله شدت تابش ،با استفاده از تقریب مرتبه اول بادسو ،گسستهسازی میشود.
برای صحتسنجی با نتایج تجربی ،از نتایج حل عددی متوسط گیری زمانی شده است که با توجه به بررسی دما و سرعت
تعدادی از نقاط در محدوده حل ،مشاهده شده است که نتایج متوسطگیری ثابت شده و حل به حالت شبهپایدار رسیده است.
در این مطالعه نتایج همه موارد برای  24ثانیه متوسطگیری زمانی شده و متوسطگیری بعد از  8ثانیه از شروع حل آغاز شده
است .بهمنظور بررسی تأثیر مدل احتراقی و همچنین بررسی سازگاری مدل احتراقی با نوع مدل زیرشبکه ،دو نوع مدل
احتراقی اضمحالل گردابهای و شیمی بسیار سریع با مدل زیرشبکه یکمعادلهای برای دو توان حرارتی  81و  14کیلووات آتش
استخری مورد بررسی قرار گرفتهاند.
برای انجام مطالعات از یک دستگاه کامپیوتر با پردازشگر  intel-Core i7-4970kبا فرکانس  1گیگاهرتز ،که  1هسته
2
حقیقی و  82گیگابایت حافظه موقت دارد ،استفاده شده است .این دستگاه قابلیت انجام پردازش موازی بهکمک کتابخانه MPI
را داراست .در عمده محاسبات انجامشده برای دستیابی به سرعت باالتر بهطور همزمان از  1هسته برای هر مطالعه استفاده
شده است .بهعنوان یک برآورد برای مدلهای ذکرشده ،با درنظرگرفتن حدود  421هزار شبکه محاسباتی و زمان حل  24ثانیه
1. Pressure (PISO)-Implicit Method for Pressure-Linked Equations
2. Message Passing Interface
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(برای رسیدن به جوابهای شبیه پایدار) ،برای مدل احتراقی شیمی بسیار سریع  18ساعت و برای مدل احتراقی اضمحالل
گردابهای  44ساعت زمان محاسبات الزم است.

شرح آزمون تجربی مککافری
یکی از مطالعات آزمایشی معروف در زمینه آتش استخری مطالعه مککافری[ ]82است .در مطالعه ایشان سوخت متان از یک
مشعل به طول و عرض  1/9متر وارد فضای آزاد میشود .همچنین ،بهدلیل ارائه توزیع دما ،امکان مقایسه نتایج دو مدل مورد
بررسی نیز برقرار است .مقدار حرارت آزادشده در دو حالت  81و  14کیلووات در مطالعات عددی حاضر بررسی میشود .در
مطالعه آزمایشگاهی مقادیر دما و سرعت عمودی در خط مرکزی ورودی سوخت بهصورت متوسط گزارش شده است .این
مقادیر با استفاده از ترموکوپل و حسگر دوجهته فشار 8اندازهگیری شده است .همچنین ،مشاهداتی در خصوص رفتار نوسانی
آتش نیز در گزارش ایشان ارائه شده است.

شرایط شبیهسازی و اندازه شبکه محاسباتی
برای شبیهسازی مسئله تشریحشده ،ناحیه محاسباتی ،همانطور که در شکل  8مشخص شده ،مکعب مستطیلی با طول و
عرض 1/3متر و ارتفاع  9متر درنظر گرفته شد .مبدأ محور مختصات در گوشه این مربع قرار دارد و سوخت نیز از صفحهای
مربعی به طول و عرض  1/9متر در مرکز سطح به همان میزان مشخصشده در آزمون و از صفحه پایینی مکعب وارد میشود.
بهمنظور دستیابی به نتایج مستقل از شبکه محاسباتی ،الزم است در ابتدا شناخت کافی نسبت به محدوده مقیاس طولی
حل حاصل شود .مقیاس طولی مناسب برای حل مسئله ،شامل تنوره آتش و جریان شناوری حاصل از آن براساس توان حرارتی
آن ،توسط رابطه ( )21تعریف میشود[:]81
0.4

()21

 Q

comb


 T C g 


p



base

L

این طول مشخصه در واقع برآوردی از ناحیه مؤثر در اطراف آتش استخری است که از تغییرات آن اثر میپذیرد .بهطور
کلی ،هنگامی که برای این مقیاس طولی حداقل  81شبکه محاسباتی درنظر گرفته شود ،مقادیر بزرگمقیاس ،که از حل
مستقیم معادالت بهدست میآید و در واقع توسط لزجت واقعی کنترل و محاسبه میشوند ،بهدرستی حل میشود[ .]98البته،
توجه شود که این یک برآورد از میزان شبکه محاسباتی است و روند دستیابی به جوابهای مستقل از اندازه شبکه محاسباتی
باید در حل عددی انجام شود .در اینجا برای توان حرارتی  14کیلووات طول مشخصه از مرتبه حدود  9سانتیمتر است.
بنابراین ،برای حل صحیح بزرگمقیاس الزم است که اندازه شبکه از مرتبه  9سانتیمتر باشد .در مدلسازی آتش پارامتری به
نام شاخص کیفیت شعله ( 2)PRIتعریف میشود و با توجه به مقدار این پارامتر ،میتوان راجع به شبکه مورد استفاده بهطور
تقریبی صحبت کرد .این پارامتر بهصورت رابطه ( )28تعریف میشود.
Lbase
x

()28

PRI 

در رابطه ( x ،)28اندازه شبکه محاسباتی است .معموالً برای مدلسازی کلیات جریان حاصله از آتش مقدار بین  4تا 84
را توصیه میکنند[ ]81اما برای دنبالکردن رفتار نوسانی و جزئیات آتش توصیه میشود که مقدار  PRIبیشتر از  11باشد[.]84
برای این مسئله از شبکهای با ساختار نشان داده شده در شکل  8استفاده شده است .در محدوده مقیاس طولی
محاسبهشده ،تراکم شبکه بهمنظور پیشبینی دقیقتر پدیدههای نوسانی ،بیشتر درنظر گرفته شد.
1. Bi-directional Pressure Probe
2. Plume Resolution Index
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Figure 1- Geometry and computational grid structure used in simulation in 3D

شکل  -1هندسه و ساختار شبکه محاسباتی مورد استفاده در شبیهسازی در حالت سهبعدی

در ابتدا ،شبکه محاسباتی با میزان  11هزار سلول درنظر گرفته شد .این تعداد شبکه در چند مرحله تا میزان  8/8میلیون
سلول افزایش یافت .در چند ناحیه از میدان محاسباتی نتایج متوسط زمانی سرعتهای عمودی برای شبکههای مختلف باهم
مقایسه شدند .بهعنوان مثال ،در صفحه مرکزی تغییرات سرعت متوسط عمودی در ارتفاع  1/4متر نسبتبه مرکز ناحیه
محاسباتی در شکل -2الف نشان داده شده است .مشاهده میشود که با تغییر تعداد شبکه محاسباتی از  421هزار به 8/8
میلیون شبکه تفاوت محسوسی در منحنی تغییرات سرعت عمودی حاصل نمیشود .همچنین ،دمای میانگین در خط مرکزی
صفحه مرکزی بررسی شده است که تغییرات نتایج از  421هزار تا  8/8بسیار اندک بوده است .بنابراین ،میزان شبکه محاسباتی
 421هزار سلول درنظر گرفته شد (شکل -2ب) .شبکه با سازمان استفادهشده با شبکهبندی بهینه  421هزار سلول با 221
بخش در راستای عمودی (محور  )Zبوده و در صفحه  XYناحیه ورودی مشخصشده با توجه به اهمیت بحث نوسانی شعله به
 21بخش در هر جهت تقسیم شده و قسمتهای دیگر صفحه به  81بخش تقسیم شده است و دارای ضریب  1با رشد نزولی
بهسمت ورودیاند .با وجود آنکه نتایج مستقل از اندازه سلول محاسباتی برای مسئله مورد نظر محاسبه شد ،اما کیفیت
شبیهسازی گردابههای بزرگ وابسته به درصدی از انرژی جنبشی زیرشبکه است که در شبیهسازی با این روش بهطور مستقیم
حل میشود .پوپ[ ]92معتقد است در شبیهسازی به روش شبیهسازی گردابههای بزرگ باید حداقل  11درصد از انرژی
جنبشی زیرشبکه بهطور مستقیم حل شود .این درصد بهصورت رابطه ( )22تعریف میشود:
kResolved
kResolved

kTotal
kResolved  kSGS

()22
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Figure 2- grid independency results for the simulated case

0

شکل  -2محاسبه جوابهای مستقل از اندازه شبکه محاسباتی

در این رابطه  kTotalانرژی جنبشی زیرشبکه کل جریان kResolved ،انرژی جنبشی زیرشبکه حلشده بهطور مستقیم و
انرژی جنبشی زیرشبکه در مقیاس زیرشبکه است .انرژی جنبشی زیرشبکه حلشده با توجه به رابطه ( )29محاسبه میشود.

kSGS

1 2
1
u  v2  w2   ui ui

2
2

()29

kResolved 

در این رابطه  v ، u و  wنوسانات سرعت حلشونده در جهتهای  y ،xو  zاست .نوسانات سرعتهای حلشونده ،از
تفاضل سرعت متوسط از سرعت لحظهای با توجه به رابطه ( )21محاسبه میشود.
1
 ui  ui  ui  ui 
2

()21

kResolved 

به سمت یک میل کند،
 ،عددی بین صفر و یک است .به لحاظ فیزیکی هنگامیکه
بهلحاظ عددی ،مقدار
تمامی مقیاسهای جریان بهصورت مستقیم شبیهسازی شده است .بهعبارت دیگر در این حالت حل جریان ،همان حل
از پهنای فیلتر جریان متأثر است .هرچه اندازه فیلتر (که در این
شبیهسازی عددی مستقیم ( 8)DNSاست .مقدار
تحقیق با توجه به استفاده از فیلتر ضمنی ،رابطه مستقیم با اندازه سلول محاسباتی دارد) کوچکتر باشد ،میزان انرژی جنبشی
 ،افزایش خواهد یافت .کِلیک و همکاران[ ]99نشان دادند که در
حلشونده در میدان حل افزایش مییابد و درنتیجه
بسیاری از کاربردهای مهندسی ،حل  84تا  14درصد از انرژی جنبشی زیرشبکه جریان توسط شبیهسازی گردابههای بزرگ
مناسب است .بهعبارت دیگر ،اندازه سلول محاسباتی برای قرارگیری در این محدوده کفایت میکند .شکل  9توزیع انرژی
جنبشی حلشونده در صفحه مرکزی میدان محاسباتی را برای دو مدل احتراقی در تعداد سلول محاسباتی یکسان (این تعداد
برابر با تعداد سلول محاسبهشده در حالت استقالل شبکه است) نشان میدهد .مشاهده میشود که در بیشتر نواحی میدان
نزدیک یک است .میتوان
محاسباتی بهغیراز نواحی مجاور تنوره حرارتی و نواحی اطراف دیوار قسمت باالیی ،مقدار
گفت که در این نواحی ،حل جریان به حل شبیه سازی عددی مستقیم نزدیک است .در نواحی ورودی سوخت و نیز سطح
رعایت شده است .در سطح باالیی صفحه مورد بررسی (که
مشترک تنوره حرارتی و هوای محیط ،همچنان معیار
کمتر از سایر نواحی است که بهخاطر نوع سلولبندی و ضریب دادهشده به
بهعنوان دیوار درنظر گرفته شده) مقدار
سلولبندی در راستای عمودی و در راستای نزدیک به تنوره است که سلولهای بزرگتری در آن نواحی هستند .گرچه در این
1. Direct Numerical Simulation
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رعایت میشود ،اما این نتایج نشان میدهد که برای افزایش دقت محاسبات باید از سلول
نواحی نیز همچنان معیار
محاسباتی متراکمتر (بهعبارتدیگر ،پهنای فیلتر کوچکتر) در مجاورت دیوار استفاده شود .درنهایت نتایج بهدستآمده ،کیفیت
مناسب سلول محاسباتی را نشان میدهد.

a) IFC

b) EDM
in the central plate

Figure 3-

شکل  -3مقدار نسبت انرژی جنبشی زیرشبکه حلشونده (

) در صفحه مرکزی میدان حل

نتایج
در ابتدا در خصوص رفتار نوسانی آتش استخری بحث میشود .شکل  1رفتار نوسانی مسئله مورد بررسی را برای آتش 14
کیلووات ،نشان میدهد .در این شکل ،تغییرات دمایی در  1زمان متوالی با اختالف زمانی  1/2ثانیه نشان داده شده است.
پدیدههای گلوییشدن و برآمدگی در سطح ناحیه دماباالی جریان در این شکل در زمانهای مختلف ،قابل مشاهده است .این
شکل ،بهصورت نسبی ،نواحی شعله پایدار ،شعله تناوبی و تنوره حرارتی شناوری را نشان میدهد .در قسمت پایین ورودی
سوخت ،ساختار مشابهی در شعله تمامی شکلها مشاهده میشود .این قسمت ،در تمامی گامهای زمانی ،یکسان است .در باالی
این ناحیه ،ناحیه شعله تناوبی قرار دارد .این ناحیه در تمام گامهای زمانی ،همانطور که مشاهده میشود ،ساختاری ناپایدار
دارد .در باالی این ناحیه ،تنوره حرارتی است .با شکلگیری شعله و رشد آن ،جریان گازهای داغ بهسمت باال شبیه یک جت
عمل کرده و بهتدریج جریان هوایی را از محیط اطراف بهسمت خود کشیده و با خود همراه میکند که این سبب میشود در
انتهای شعله ،شعلههای آتش کمی کشیده شوند و این کشیدگی سرانجام منجر به شعلههای گسسته در انتهای آتش میشود
(البته در شبیهسازی چون مدل احتراقی موجود قادر نیست بهخوبی خاموشی شعله را مدل کند لذا شعلههای گسسته بهخوبی
در شبیهسازی دیده نمیشود).
مشاهدات مختلف تجربی[ ]82نشان میدهد که میتوان در آتش استخری شناوری سه ناحیه مجزا را درنظر گرفت .این
سه ناحیه عبارتاند از نواحی شعله پایدار ،8شعله تناوبی 2و تنوره شناوری 9و بهصورت طرحواره در شکل  4نشان داده شده
است .هر یک از این نواحی ،رفتار نوسانی دارند .نتایج شبیه سازی از میانگین دمای خط عمودی مرکزی و سرعت عمودی با
نتایج تجربی مقایسه شده است .نمودارها براساس پارامترهای که توسط مککافری طراحی شده است رسم شدهاند .پارامترها
و ̅ مقیاس شده است .اگرچه نرمالسازی پارامترها براساس ابعاد نبوده اما مککافری مقیاسی را یافته که
بهصورت
1. Persistent Flame
2. Intermittent Flame
3. Buoyant Plum
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می توان دمای خط مرکزی و سرعت عمودی در خط مرکزی را به منحنی منحصربهفردی براساس توان حرارتی کاهش داد .با
مککافری برای سه ناحیه بازهای را تعریف کرده است که در جدول  8آورده شده است[.]82
توجه به مقیاس بهدستآمده
)T (K

bulge

Throat

t  0.4s

t  0.2s

t

t  0.6s

Figure 4- The fluctuating behavior of the pool fire, 45kw, ICF

شکل  -4رفتار نوسانی آتش استخری ،حالت  44کیلووات ،مدل احتراقی شیمی بسیار سریع

Figure 5- Picture of the moment pool fire

شکل  -4تصویر لحظهای از آتش استخری
جدول  -1ناحیههای تشکیلشده در شعله
Plume

Table-1 thermo-physical properties of several defined zones in pool fire
Flame
Intermittent
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مککافری شیب تغییرات دما را در ناحیه پایدار ثابت ،در ناحیه متناب  -8و در ناحیه تنوره  -4/9توضیح داده است.
مرتبط با تغییرات دما ،سرعت نیز در ناحیه شعله پایدار با ریشه دوم افزایش یافته و سپس در ناحیه متناوب ثابت مانده و در
ناحیه تنوره با شیب  -8/9کاهش مییابد .مقادیر سرعت و مختصات عمودی با توجه به مقادیر مختلف از میزان حرارت آزاد
شده ،در شکل  2ارائه شده است .مشاهده می شود که هر دو مدل احتراق ،رفتار مشابهی با نتایج آزمایشگاهی مککافری دارند.
الزم به توضیح است که نواحی شعله پایدار ،شعله تناوبی و تنوره حرارتی با توجه به تعریف نتایج آزمایشگاهی ،مشخص شده
است .بهطور کلی هر دو مدل احتراقی در ناحیه شعله پایدار که اثرات نوسانات جریان ناچیز است ،مقدار سرعت را بهخوبی
تخمین زده اند .مقادیر محاسباتی در این ناحیه در محدوده مقادیر تجربی است .با گذر از ناحیه شعله پایدار و در ناحیه شعله
تناوبی ،هر دو مدل احتراقی رفتار مشابهی با نتایج تجربی دارند ،اما میزان سرعت را بیشتر از مقادیر تجربی پیشبینی میکنند.
این پیشبینی در مقدار حرارت آزادشده  81کیلووات بیشتر از  14کیلووات است .پیشبینی مدل احتراقی اضمحالل گردابهای
حدود  82درصد از پیشبینی مدل احتراقی شیمی بسیار سریع دقیقتر است .بیشینه خطا در این ناحیه مربوط به مدل
احتراقی شیمی بسیار سریع بوده که در حدود  22درصد است .بهمرور و با افزایش ارتفاع در ناحیه تنوره حرارتی میزان خطای
پیشبینی سرعت کاهش مییابد .همچنین ،اختالف نتایج دو مدل احتراقی اضمحالل گردابهای و مدل احتراقی شیمی بسیار
سریع کاهش مییابد .در این ناحیه خطای مدل احتراقی شیمی بسیار سریع در حدود یک درصد بیشتر از مدل احتراقی
اضمحالل گردابهای است .متوسط خطای مدل احتراقی اضمحالل گردابه در این ناحیه کمتر از یک درصد است .با توجه به آنکه
جریان تنوره حرارتی در واقع برگرفته از جریان القایی آتش است .این نمودار بهخوبی نشان میدهد که این جریان القایی توسط
هر دو مدل احتراقی تخمین زده میشود و در مجموع مدل احتراقی اضمحالل گردابهای نتایج دقیقتری نسبتبه مدل احتراقی
شیمی بسیار سریع ارائه داده است.
در این مقطع سرعت عمودی از صفر شروع شده و با شروع احتراق افزایش مییابد تا به مقدار بیشینه خود میرسد و
سپس دوباره مقدار سرعت کاهش می یابد چراکه احتراق و آزادسازی انرژی در آن ناحیه محدود میشود و لذا انرژی جنبشی
گاز کاهش مییابد.
پارامتر ترموفیزیکی مهم دیگری که در جریان آتش اهمیت دارد ،تغییرات دماست .منحنی افزایش دمای متوسط (منظور
افزایش دما نسبتبه محیط است) روی خط مرکزی میدان حل ( )X=0,Y=0در شکل  8نشان داده شده است .مشاهده میشود
که رفتار تمامی نمودارها ،بهطور کیفی ،مشابه رفتار نمودار تجربی است .نتایج دمایی برای آتش  14کیلووات به نتایج تجربی
نزدیکتر بوده است .در ناحیه شعله پایدار اختالف دمای بیشینه برای مدلهای احتراقی با نتایج تجربی در حدود  211کلوین
است .توضیح این نکته الزم است که ترموکوپلهای استفادهشده در مطالعه تجربی برای تشعشع اصالح نشدهاند و مککافری
حدود  21درصد خطا در گزارشهای تجربی خود را در همین راستا بیان کرده است[ .]82در ناحیه متناوب اختالف دمایی
نتایج حاصل از مدلهای احتراقی با افزایش ارتفاع افزایش مییابد ،ولی برای آتش  14کیلووات برای هر دو مدل احتراقی در
بازه نتایج تجربی بوده است .در ناحیه تنوره نتایج دو مدل احتراقی افزایش اختالف را همچنان ادامه داده ،بهنحوی که در مدل
احتراقی اضمحالل گردابهای در انتها کمی خطا ایجاد میشود و خطای مدل احتراقی شیمی بسیار سریع نیز در حدود 21
کلوین میشود .با توجه به شکل  ،2نتایج دمای متوسطگیریشده توسط روش اضمحالل گردابهای ،کمتر از نتایج دمای
پیشبینیشده توسط مدل احتراقی شیمی بسیار سریع است و بهعبارتی مقدار آزادسازی انرژی احتراق توسط روش اضمحالل
گردابهای کمتر بوده است و بهتبع آن نتایج سرعت در شکل  2کمتر پیشبینی شده است .با توجه به شکل  ،8مدلی که دما را
کمتر از مابقی مدلها پیشبینی کرده است مدل احتراقی اضمحالل گردابهای است که در قسمت نتایج سرعت نیز بهترین
پیشبینی سرعت مربوط به این روش بود و همچنین مدل احتراقی شیمی بسیار سریع در حالت آتش  81کیلووات ،بیشترین
پیشبینی دما را دارد که نتایج عددی سرعت این مدل نیز بیشتر از سایر مدلها بود .بهعبارتی نتایج سرعت و دما رابطه
مستقیم با یکدیگر دارند؛ به این معنا که روندی را که دما طی میکند ،سرعت نیز طی میکند.
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پیشبینی دمای نتایج عددی به ماهیت دو مدل احتراقی برمیگردد ،چراکه مدل احتراقی شیمی بسیار سریع با این فرض
احتراق را مدلسازی میکند که بهمحض روبهروشدن سوخت و اکسیدکننده ،احتراق بهصورت کامل شکل بگیرد ولی مدل
احتراقی اضمحالل گردابهای نوع و زمان مشخصه مخلوطشدن سوخت و اکسیدکننده را در روند پیشرفت احتراق مهم میداند.
ازاین رو در مدل احتراقی شیمی بسیار سریع دما بیشتر از مدل اضمحالل گردابهای پیشبینی میشود و زمانی که دما بیشتر
پیشبینی شود بهتبع آن انرژی مخلوط باالتر میرود .همچنین ،چگالی پایینتر آمده و لذا نیروی شناوری وارده بر سیال بیشتر
شده و درنتیجه سرعت عمودی باالتر میرود و بالعکس ،زمانی که دما پایینتر پیشبینی شود ،سرعت کاهش مییابد.
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Figure 6- Centerline mean velocity

شکل  -6سرعت متوسط در خط مرکزی
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Figure 7- Centerline mean temperature rise

شکل  -7افزایش دمای متوسط در خط مرکزی

شکل  1مقایسه تغییرات دما در صفحه مرکزی میدان حل ،بین نتایج تجربی مککافری[ ]82و نتایج حل عددی ،برای دو
مدل احتراقی را نشان میدهد .در نزدیکی مرکز شعله ،دمای پیشبینیشده ،بیشتر از مقادیر تجربی است .اما ،این پیشبینی ،با
دورشدن از مرکز شعله ،برای مدل احتراقی اضمحالل گردابهای با توجه بهپیش بینی کمتر دما به مقادیر تجربی نزدیکتر
میشود .دمای مرکز شعله در مدل احتراقی اضمحالل گردابه کمتر از دمای مرکز شعله در مدل شیمی بسیار سریع است و با
توجه به اختالف این دو مدل با نتایج تجربی ،با توجه به خطای  21درصدی بهدلیل درنظرنگرفتن تشعشع در اندازهگیری کار
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تجربی مککافری[ ،]82نتایج عددی در بازه حدود  21درصد خطا قرار گرفته و درمجموع نتایج تجربی را بهخوبی دنبال
میکنند.

]a) Experimental[12

b) Numerical , EDM

]c) Experimental[12

d) Numerical, IFC
Figure 8- Center plane mean temperature rise

شکل  -8کانتور افزایش دما نسبت به محیط در صفحه مرکزی

آنچه بهطورمعمول در مشاهدات دیده میشود رفتار تپشی 8و نوسانیبودن آتش استخری است .این رفتار نوسانی بهعنوان
سیکلهای پافینگ 2شناخته میشود .درواقع ،سیکل پافینگ بهدلیل تشکیل پدیدههای فیزیکی در مجاورت شعله آتش ،نظیر
ورود هوا به تنوره ،ساختار شعله ،میزان اختالط سوخت و هوا و غیره ایجاد میشود .این پدیده بهصورت نوسانی ظاهر میشود و
1. Pulsating Behavior
2. Puffing
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سبب ناپایداری در سطح شعله میشود و پدیدههای مرتبط به شعله نظیر سرعت ،دما ،سرعت چرخشی و غیره را تحتالشعاع
خود قرار میدهد و در طول زمان یک نوسان در این پارامترها ایجاد میکند.
در ناحیه آتش ،به دلیل وجود شتاب جاذبه ،گرادیان فشار استاتیک در جهت عمودی برقرار است .از طرف دیگر ،بهدلیل
اختالف دما بین سطح شعله و داخل آن (ناحیه دماباال) با محیط پیرامون (ناحیه دماپایین) ،گرادیان چگالی در راستای افقی نیز
وجود دارد .در شکل  ،3طرحواره سطح شعله و دو ناحیه دماباال (شعله) و دماپایین (مجاورت شعله) مشخص شده است .این دو
گرادیان موجب چرخش گاز در این ناحیه و تشکیل گردابهها میشود .این سازوکار بهنام گردابه باروکلینیک 8شناخته
میشود[ .]91ازنظر ریاضی ،این عبارت بهصورت ضرب خارجی گرادیانهای چگالی و فشار (  ) (  p) /  2بیان
میشود[ .]91با توجه به نحوه تشکیل این نوع گردابه و نیز کمبودن میزان تغییرات گرادیان فشار استاتیک در راستای عمودی،
قدرت این گردابه متأثر از میزان گرادیان چگالی است .بنابراین ،گردابههای قدرتمندتر در مقیاسهای کوچک در سطح شعله
تشکیل میشوند .بهدلیل وجود نیروهای شناوری ،این گردابههای کوچک بهسمت باال حرکت میکنند .در حالی که این
گردابههای کوچک بهسمت باال حرکت میکنند ،با یکدیگر نیز اختالط یافته و ترکیب میشوند .این مرحله درواقع همان مرحله
اختالط گردابههاست که موجب تشکیل گردابههای بزرگتر ،رفتارهای نوسانی ،گلوییشدن 2و برآمدگی 9در سطح آتش
استخری میشود .این گردابهها همچنان بهسمت باال حرکت میکنند تا درنهایت بهدلیل آبشار انرژی ازبین میروند.

Low
Temperature
Zone

High
Temperature
Zone


p

Figure 9- baroclinic vortex

شکل  -9نحوه تشکیل گردابه باروکلینیک

در مدلسازی آتش استخری با استفاده از روش شبیهسازی گردابههای بزرگ نتایج بهصورت متناوب تغییر میکنند که
علت عمده آن پدیده پافینگ است .بهمنظور بررسی فرکانس پدیده پافینگ با تحلیل فرکانسی 1سرعت در یک نقطه خاص و در
طول یک دوره زمانی متشکل از چندین دوره تناوب ،فرکانس آن را بهدست میآورند.
در نتایج عددی ،بهمنظور بهدستآوردن فرکانس پافینگ ،نتایج سرعت عمودی و دما پس از رسیدن به حالت شبهپایدار
بهمدت  84ثانیه در ارتفاع  8متری خط مرکزی ( )x=y=0در هر گام زمانی محاسباتی ذخیره میشود و سپس ،با استفاده از
تحلیل فرکانسی ،فرکانسهای حاکم استخراج میشود .شکل  81تحلیل فرکانسی دادههای سرعت عمودی و دما توسط
روشهای مختلف در نقطه مذکور را نشان میدهد.
1. Baroclinic
2. Necking
3. Bulging
)4. Fast Fourier Transform (FFT
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B.FFT for vertical velocity

A.FFT for temperature

Figure 10- FFT of velocity and temperature for a point

شکل  11تحلیل فرکانسی سرعت و دما برای یک نقطه

در شکل  88تحلیل فرکانسی سرعت عمودی و دما برای یک نقطه و برای یک حالت شیمی بسیار سریع یکمعادله ای در
یک نمودار نشان داده شده است .همانطور که در شکل  88مشخص است ،فرکانس غالب برای هر دو حالت تحلیل فرکانسی
یکسان بوده که فرکانس  2/84است.

Figure 11- FFT of velocity and temperature, IFC, 45kw,15s

شکل  -11تحلیل فرکانسی دما و سرعت در یک نقطه ،مدل شیمی بسیار سریع ،توان  44کیلووات در طول بازه زمانی  14ثانیه

شبیهسازی گردابههای بزرگ بر این فرض استوار است که گردابههای بزرگ را بهصورت مستقیم مدل کرده و اثرات
گردابههای کوچک را با استفاده از مدلهای زیرشبکه مدل کند[ .]94گردابههای بزرگمقیاسی که در حد طول مشخصه اصلی
8
جریان تشکیل شدهاند بهتدریج به گردابههای کوچکتر تقسیم میشوند تا اینکه درنهایت به گردابههای موسوم به کولموگورو
1. Kolmogorov
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تبدیل میشوند و با ازدستدادن انرژی خود ،ازبین میروند .تبدیل گردابهها از بزرگمقیاس به گردابههای کولموگورو موسوم به
آبشار انرژی است .با تبدیل گردابههای بزرگمقیاس به کولموگورو بهتدریج گرددابهها انرژی خود را از دست میدهند.
بهعبارتی ،هرچه گردابه کوچکتر میشود ،مقدار انرژی که در گردابه وجود دارد نیز کمتر میشود.
در شکل  ،82نتایج طیف انرژی برحسب فرکانس ،مربوط به نقطهای در ارتفاع  8متری خط مرکزی ( )x=y=0با توجه به
انتقال فوریه ،رسم شده است .همانگونه که در شکل  82مشاهده میشود ،در فرکانسهایی که اندازه سرعت در نمودار تحلیل
فرکانسی افزایش یافته است مقدار  PSDهم زیاد شده است و در فرکانس پافینگ ،که گردابه غالب است ،مقدار  PSDبه مقدار
بیشینه خود رسیده است .در محدودهای که انرژی از گردابههای بزرگمقیاس به گردابههای کوچکمقیاس انتقال مییابد،
گردابههای موسوم به گردابههای مقیاس تیلور وجود دارند[ .]92در این محدوده ،طیف انرژی تابعی از توان  -4/9عدد موج است
که متناسب با عکس اندازه گردابه و به طریق دیگر متناسب با فرکانس است[ .]98در شکل  ،82شیب  -4/9بر روی نمودار
نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،این شیب با شیب خط  PSDمربوط به دو مدل احتراقی با تقریب خوبی
یکسان است که نشاندهنده دقت و میزان مناسبی از شبکه در روش شبیهسازی گردابههای بزرگ است.
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Figure 12- PSD of velocity, 45kw, 15s

شکل  -12تحلیل فرکانسی  PSDدادههای سرعت عمودی ،توان  44کیلووات در طول بازه زمانی  14ثانیه

نتیجهگیری
در این مطالعه ،آتش استخری متان ،باهدف بررسی تأثیر مدلهای احتراقی بر دقت شبیهسازی عددی آتش ،برای دو مدل
احتراقی اضمحالل گردابهای و شیمی بسیار سریع با مدل زیرشبکه یکمعادلهای مورد ارزیابی قرار گرفت .مقایسه مقادیر
متوسط تجربی و عددی نشان میدهد که در پیشبینی رفتار سرعت عمودی در ناحیه محاسباتی ،دو مدل در ناحیه شعله
پایدار و تنوره حرارتی دقت قابل قبولی دارند ،اما هر دو مدل ،در ناحیه شعله تناوبی ،میزان سرعت را بیشتر از مقادیر تجربی
پیشبینی میکنند .پیشبینی مدل احتراقی اضمحالل گردابهای حدود  82درصد از پیشبینی مدل احتراقی سریع دقیقتر
است .بهمرور و با افزایش ارتفاع در ناحیه تنوره حرارتی ،میزان خطای پیشبینی سرعت کاهش مییابد .همچنین ،اختالف نتایج
دو مدل احتراقی اضمحالل گردابهای و مدل سریع کاهش مییابد .در این ناحیه ،خطای مدل احتراقی سریع در حدود یک
درصد بیشتر از مدل احتراقی اضمحالل گردابهای است .متوسط خطای مدل احتراقی اضمحالل در این ناحیه کمتر از یک
درصد است.
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 سرعت عمودی در راستای عمودی ابتدا از مقدار نزدیک صفر شروع شده و بهتدریج افزایش مییابد تا،در آتش استخری
 سرعت عمودی کاهش، بهعلت کاهش مقدار احتراق، متر به مقدار بیشینه خود میرسد و پس از آن2/4 در ارتفاع حدود
 نتایج عددی پیشبینیشده توسط مدلهای مختل ف احتراقی برای سرعت عمودی در راستای محور مرکزی در محدوده.مییابد
 با مقایسه نتایج دمایی.نتایج تجربی قرار دارند و تقریباً تمام مدلها یک روند را برای سرعت عمودی پیشبینی کردهاند
شبیه سازی با نتایج تجربی مشخص شده است که در ناحیه شعله پایدار اختالف دمای بیشینه برای مدلهای احتراقی با نتایج
 در ناحیه متناوب اختالف دمایی نتایج حاصل از مدلهای احتراقی با افزایش ارتفاع افزایش. درجه است211 تجربی در حدود
 در ناحیه تنوره نتایج دو مدل. کیلووات برای هر دو مدل احتراقی در بازه نتایج تجربی بوده است14  ولی برای آتش،مییابد
 بهنحوی که در مدل احتراقی اضمحالل گردابهای در انتها کمی خطا ایجاد،احتراقی افزایش اختالف را همچنان ادامه داده
. درجه سلسیوس میشود21 میشود و خطای مدل احتراقی سینیتیک سریع نیز در حدود
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Effects of combustion model in predicting pool fire and fire plum behaviors
using large eddy simulation method
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In this paper, methane pool fire and fire plumes with two heat release rates of 14 and 45 kW are simulated
using Large-Eddy Simulation (LES) method. In order to investigate the accuracy of various combustion
models, two combustion models of Eddy Dissipation Model (EDM) and Infinity Fast Chemistry (IFC) have
been evaluated with a one-equation sub-grid scale model. The simulated results are in a good agreement with
experimental measurements, and show the scaling relations of mean temperature and velocity in each pool
fire region including stable flame, intermittent and plume. Results indicate that, EDM combustion model have
a better prediction of mean velocity and temperature while it has more computational time. In addition, by
incorporating Fast Fourier Transform (FFT) analysis on the transient results of temperature and velocity, the
prevailing frequency for the temperature and velocity is equal which is 2.75 Hz for the current case.
Moreover, energy cascade of eddies shows the accuracy of the LES in predicting pool fire dynamic.
Keywords: Large Eddy Simulation, Pool fire, Eddy dissipation model, Infinity Fast Chemistry, Oneequation sub-grid scale model
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