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خواجه نصیرالدین طوسیصنعتی ر دانشگاه دانشیا-2

با درنظر گرفتن ساکنتبخیر قطره متحرك سوخت در محیط گازي فرآیند 
جایی جابهوهدایتیانتقال حرارت 

2حسن کریمی مزرعه شاهی،1عطیه سرآبادانی

دانشکده هوافضا-نصیرالدین طوسیخواجه صنعتی دانشگاه -تهران-2و1

چکیده 
تبخیر، اختالط و احتراق، فرآیندهاي صورت گرفته در اتمیزاسیون، 

ترین و اثرگذارترین فرآیندهاي یکی از مهم. باشندهاي احتراق میمحفظه
متناسب با فشار و دماي گازهاي درون تبخیر است که،درون محفظه

براي تبخیر یک ،در این مقاله. محفظه شرایط عملکردي متفاوتی دارد
یک مدل عددي معتبر با استفاده از ،ازي ساکندر محیط گقطره متحرك

جایی را در خود دارد، انتقال حرارت هدایتی و جابهاتاثرکهD2قانون 
ابتدا روند کلی و محاسبات در .شده استارائه براي شرایط زیربحرانی 
سپس اثر انتقال پایا فرآیند تبخیر انجام شد و مربوط به حالت پایا و نا

در ادامه لحاظ گردید وجایی بر روي فرآیند تبخیر حرارت هدایتی و جابه
مدل ارائه شده براي یک شرایط خاص با استفاده از کد کامپیوتري بررسی 

هاي این کد شامل مشخصات ترمودینامیکی محیط ورودي. استشده
قطر اولیه، سرعت اولیه و ،قطره سوختترمودینامیکی مشخصاتگازي و 

همچنین اثر تغییر سرعت اولیه قطره سوخت، . استدماي اولیه قطره 
تغییر فشار و دماي محیط گازي بر روي فرآیند تبخیر مورد بررسی قرار 

شود که در نهایت، پس از بررسی روند محاسبات، مشاهده می. گرفته است
نتایج حاصل از کارهاي نتایج حاصل از مدل ارائه شده انطباق خوبی با 

.دارددر این زمینه صورت گرفته در مقاالت موجود 
-هدایتی- جاییجابه-انتقال حرارت- قطره-تبخیر:واژه هاي کلیدي

گرمایش

مقدمه 
هاي احتراقی مانند محفظه احتراق موتورهاي موشک در بسیاري از سامانه

محیط گازي يفشار باالمفهوم فرآیند تبخیر قطره در دما و پیشران مایع، 
تاکنون تحقیقات زیادي در مورد فرآیند تبخیر در . داردبسزایی اهمیت 

و (Givler)گیولر . بحرانی صورت گرفته استشرایط زیربحرانی و فوق
تحقیقاتی در مورد فرآیند تبخیر قطره مایع در محیط گازي او، همکاران 

ي رفتار قیقاتی در زمینهتح. ]1[اندبحرانی انجام دادهزیربحرانی و فوق
هاي اختالطی و جت و اسپري در شرایط زیربحرانی و قطرات، جریان، الیه

. ]2[صورت گرفته است(Bellan)ها توسط بالن و مدل آنبحرانیفوق
محاسبات عددي مربوط به گذر تبخیر قطره از حالت زیربحرانی به 

مطالعات همچنین . ]3[انجام شده است(Paplow)بحرانی توسط پاپلو فوق
ربی بر روي فرآیند تبخیر قطره در دما و فشار باال توسط قاسمی جت

(Qassemi)خان . ]4[و همکارانش صورت گرفته است(Khan) و
با درنظر گرفتن فرآیند تبخیر دو ،قاسمیي کار در ادامهنیزهمکارانش

فرآیند ره بر روي قطر اولیه قطتغییر اثر قطره کروسین با قطر متفاوت، 

.]5[تبخیر را بررسی نمودندو زمان تبخیر
با سرعت اولیه (RP1)کروسین فرآیند تبخیر قطره متحرك ،در این مقاله

U و با قطر اولیهD0 در محیط گازي حاصل از احتراق کروسین و اکسیژن
مدلی که براي تبخیر قطره . مدل شده استبا شرایط زیربحرانی مایع 

همچنین اثرات . باشدشامل دو حالت پایا و ناپا می،درنظر گرفته شده
جایی نیز در این مدل درنظر گرفته مربوط به انتقال حرارت هدایتی و جابه

.شده است

مدل عددي تبخیر قطره
که هم اثر انتقال حرارت هدایتی D2فرآیند تبخیر قطره با استفاده از قانون 

. ود دارد مدل شده استجایی را در خو هم اثر انتقال حرارت جابه
]:6[اند عبارتند ازهایی که در محاسبات درنظر گرفته شدهفرض

.قطره کروي است-
. انتقال حرارت تشعشتی نادیده گرفته شده است-

یا براي استبسیار پایینحالتی که فشار محیط گازيبه جز براي 
.باشدمیها معتبر شعله بسیار درخشان، این فرض

که قطرات سوخت با زمان به صورت مجانبی به دماي جایی از آن
توان به دو حالت رسد، براي تحلیل فرآیند تبخیر میحباب خیس می

حالت ناپایا مربوط به حالتی از تبخیر است که . جداگانه پایا و ناپایا پرداخت
برسد (wet-bulb)دماي سطح قطره از دماي اولیه به دماي حباب خیس 

اي از فرآیند تبخیر قطره است که سطح حالت پایا براي توصیف مرحلهو
است و تمام گرمایی که به سطح قطره به دماي حباب خیس رسیده

براي . شودرسد براي فراهم کردن گرماي نهان تبخیر استفاده میمی
هایی با فراریت کم و دماي محیط پایین، قطره، تنها سهم کمی از سوخت

بیشتربا این حال، براي . کنددر حالت ناپایا سپري میزمان خود را 
توان ها در دما و فشار محیط باال، حالت ناپایا قابل تأمل است و نمیسوخت

.آن را نادیده گرفت

تحلیل حالت پایا
جایی که در تحلیل حالت پایا، براي به دست آوردن دماي سطح قطره از آن

Mass)باید عدد انتقال جرم  transfer number) و عدد انتقال حرارتی
(Heat transfer number) را با هم برابر قرار داد، بنابراین ابتدا باید عدد

تعریف گردد و روابط مربوط به هریک انتقال جرم  و عدد انتقال حرارتی
. بررسی شود

عدد انتقال جرم
باید نرخ تبخیر قطره سوخت تعریف BMبراي تعریف عدد انتقال جرم 

به این منظور با فرض نادیده گرفتن نفوذ حرارتی، گرادیان غلظت . شود
.شودسوخت در جهت مسیر نفوذ جرم، براي یک قطره تبخیر شده ارائه می
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)1                         (f
f a

c

dY RT= - (m Y )
dr D P

سوخت، کسر محیط ، کسر جرمی rو Yf ،Yg ،mf ،Dc ،Pبه ترتیب 
r(گازي، نرخ جرمی نفوذ بر واحد سطح، ضریب نفوذ، فشار گاز، شعاع  = 0

rدر مرکز قطره و  = rsاست) در سطح قطره.
Yaي با درنظر گرفتن رابطه = 1-Yfي پیوستگی به صورت و معادله

2 2
fs s fm 4 r m 4 r  نرخ جرمی نفوذ در سطح قطره به صورت رابطه ،

.آیددست میبه ) 2(
)2                       (2f

fs s 2
f c

dY RT dr= - m r
1- Y D P r



، نرخ تبخیر یک قطره سوخت به )2(گیري از معادله با انتگرال
.شودحاصل می) 3(صورت فرمول 

)3                (f s c fsm 4 r D ln(1- Y ) 

با فرض عدد لوئیس واحد، مقدار 
cD با ،

p g(k/ C جایگزین (
و kشود، که می

pC به ترتیب هدایت حرارتی میانگین و ظرفیت گرمایی
. باشدویژه در فشار ثابت میانگین می

با تعریف عدد انتقال جرم به صورت 
M fs fsB = Y / (1-Y ي ، معادله(

) 4(به صورت فرمول Dsپایه براي نرخ تبخیر یک قطره سوخت با قطر 
.گرددبیان می

)4        (
f s M

p g

km = 2 D ln(1+ B )
C


 
  
 



باید به این نکته توجه کرد که دقت این معادله بسیار به انتخاب 
و (Hubbard)وابسته است و مطابق با کار هابارد Cpgو kgمقادیر 

و (Sparrow)همکاران، بهترین نتایج با استفاده از قانون یک سوم اسپارو 
دماي مرجع و کسر جرمی مرجع بخار . آیدبه دست می(Gregg)گرئگ 

الزم به ذکر است، . شودمحاسبه می) 6(و ) 5(سوخت به ترتیب از فرمول 
. گرددخصوصیات متوسط بخار سوخت در دماي مرجع ارزیابی می

)5   (s
r s

T -TT = T +
3


)6                         (f fs
fr fs

Y -YY = Y
3


به ترتیب 
rT ،

sT ،T،
frY ،

fsY و
fY 

دماي مرجع، دماي سطح 
قطره، دماي محیط گازي، کسر جرمی مرجع بخار سوخت، کسر جرمی 
بخار سوخت روي سطح قطره، کسر جرمی بخار سوخت در محیط گازي 

. است
اگر غلظت سوخت در فاصله بسیار دور از قطره صفر فرض شود، 

.گرددحاسبه میم) 7(کسر جرمی مرجع بخار سوخت از رابطه 
)7                              (

fr fs
2Y = Y
3

.گرددمحاسبه می) 8(کسر جرمی مرجع محیط گازي نیز از رابطه 

)8                (
ar fr fr

2Y = 1- Y = 1- Y
3

به دست ) 9(کسر جرمی بخار سوخت روي سطح قطره نیز از رابطه 
.آیدمی

)9                   (
 
fs f

fs
fs f fs a

P MY =
P M + P- P M

، فشار بخار سوخت در سطح قطره، فشار Mfو Pfs ،P ،Maبه ترتیب 
. محیط گازي، وزن مولکولی محیط گازي و وزن ملکولی سوخت است

عدد انتقال حرارتی
.گرددتعریف می) 10(نیز به صورت  رابطه BTعدد انتقال حرارتی 

)10               (pg s
T

C (T - T )
B

L


L گرماي نهان بخار سوخت با توجه به دماي سطح قطره سوختTs

نرخ تبخیر یک قطره سوخت به ازاي عدد لوییس واحد از رابطه .است
.شودمحاسبه می) 11(
)11                  ( f T

p g

km = 2 D ln 1+ B
C


 
  
 



ثابت تبخیر قطره سوخت در حالت پایامحاسبه نرخ تبخیر و 
BMدر حالت پایا  = BT است و طبق این شرط دماي سطح قطره سوخت

همچنین در این حالت از هرکدام از . شوددر حالت پایا محاسبه می
می توان براي محاسبه نرخ تبخیر سوخت استفاده ) 11(یا ) 4(هاي فرمول

ن فرمول تحت تمام شرایط از در این است که ای)  4(مزیت فرمول . کرد
تواند به کار گرفته شود، در حالی جمله حالت گذراي گرمایش قطره نیز می

با این . تنها می تواند براي تبخیر حالت پایا استفاده شود) 11(که فرمول 
این معادله مخصوصا . تر محاسبه می شودمعموالً ساده) 11(حال فرمول 

قابل توجهی بزرگتر از دماي سطح زمانی که دماي محیط گازي به طور
در این شرایط با دقت خوبی می . باشد دقت باالیی داردTsقطره سوخت 

.را با دماي نقطه جوش سوخت جابه جا کردTsتوان 
2که به صورت D2با توجه به قانون تبخیر  2

0 stD - D = t تعریف
.گرددبیان می) 13(از فرمول stشود، ثابت تبخیر می

)12                              (
2

st
d(D)

dt
 

)13                   ( g
st

pg f

8k ln 1+ B
C






Bتوان دماي سطح قطره را در عدد انتقال است و به دلیل اینکه می
. آیدحالت پایا محاسبه کرد، این عدد در حالت پایا بسیار ساده به دست می

، باید دماي سطح قطره ي عدد انتقال و در نتیجه بنابراین براي محاسبه
دماي سطح گرافی براي تعیین به این منظور، یک روش. را محاسبه نمود

توسط اسپلدینگ Bو در نتیجه)دماي نقطه جوش قطره(قطره 
(Spalding)ي اصلی این روش به این صورت است ایده. ارائه شده است

شود و رسم میTsبرحسب دماي سطح قطره BTو BMکه نمودارهاي 
این روش، در . کندرا مشخص میBو سپس Tsمحل تالقی دو نمودار، 

با زاویه تندي یکدیگر را قطع کنند، خیلی دقیق BTو BMصورتی که 
تند باشد، از روش عددي BTو BMزمانی که زاویه برخورد . باشدنمی

ارائه شده است (Lefebvre)و لفبور (Chin)دقیقی که توسط چاین
. ]6[گردداستفاده می

با به دست آوردن مقدار 
stتوان نرخ تبخیر قطره سوخت را از ، می

.محاسبه نمود) 14(رابطه 
)14                          (

f f stm D
4
  

تحلیل حالت ناپایا
در ابتداي فرآیند تبخیر تقریباً صفر است و D2/tشیب خط یا ثابت تبخیر 

کند تا جایی که دماي سطح قطره به به تدریج با زمان افزایش پیدا می
به این مرحله از فرآیند حالت ناپایا یا دوره . دماي حباب خیس برسد
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پس از اینکه شیب خط به مقدار . گویندمی(Heatup period)گرمایش 
. گیردت میثابت رسید، ادامه تبخیر صور

محاسبه زمان گرمایش
ي زمان گرمایش قطره، یک فاز گازي شبه پایا در الیه مرزي براي محاسبه

اطراف قطره که داراي مشخصات مشابهی با یک الیه مرزي پایا براي 
باشد، شرایط مشابه از لحاظ سرعت، دماي محیط و دماي سطح قطره می

توان با استفاده از تعریف عدد در این حالت می. شوددر نظر گرفته می
بیان ) 15(جایی را به صورت رابطه ت، ضریب انتقال حرارت جابهنوسل
.  نمود

)15                (g M

M

k ln(1+ B )h = 2
D B

،انتقال حرارت از محیط گازي به قطره سوخت hبا توجه به فرمول 
.بیان کرد) 16(توان با رابطه را می

)16      (   M
g s

M

ln 1+ B
Q = 2 Dk T -T

B
 

مشخص ) 17(گرمایی که براي تبخیر سوخت الزم است از رابطه 
.شودمی

)17                             (e fQ = m L
به Qeو Qگرماي موجود براي گرمایش قطره از اختالف گرماي 

، گرماي )10(و ) 4(از روابط BTو fmبا استفاده از تعریف . آیددست می
.گرددبیان می) 18(الزم براي گرمایش قطره با توجه به رابطه 

)18       (  T
e M

p M

BkQ- Q 2 D Lln 1+ B -1
C B


   

        
نرخ . برابر شوند زمان گرمایش تمام می شودBMو BTزمانیکه 

.شودمشخص می) 19(تغییر دماي سطح قطره در دوره گرمایش با رابطه 

)19    (s f T

pg M

dT m L B= -1
dt C m B

 
 
 



m 3جرم قطره است که به صورت
f( / 6) D گرددتعریف می.

.شودبیان می) 20(نرخ تبخیر سوخت در دوره گرمایش از رابطه 

)20     ( f
p g

km = 2 D ln 1+ B
C


 
  
 



تعریف ) 21(نرخ قطر قطره در دوره گرمایش به صورت رابطه 
.گرددمی

)21   (g M

f pg

4k ln(1+ B )dD =
dt C D

جایی حرارتی بر تبخیرتأثیر ضریب جابه
مود غالب در فرآیند تبخیر قطره تحت شرایط سکون، انتقال حرارت 

در حالتی که حرکت نسبی بین قطره و گاز اطراف وجود . هدایتی است
دماي جایی،جابهیابد و در این صورت، اثرات دارد، نرخ تبخیر افزایش می

جایی دلیل این امر این است که جابه. دهدتبخیر حالت پایا را تغییر نمی
دهد و را به یک اندازه تحت تاثیر قرار می) Qeو Q(ر دو گرماي انتقالی ه

بنابراین تحت شرایط حالت پایا، زمانی که 
eQ = Q دو اثر یکدیگر را ،

. کنندخنثی می
گیرد، با این جایی قرار نمیاگر چه زمان گرمایش تحت تاثیر جابه

یابد، زمان طول جایی افزایش میتبخیر با جابهحال، به دلیل اینکه نرخ 
جایی باعث کاهش زمان حالت بنابراین تأثیر جابه. یابدعمر قطره کاهش می

جایی بر روي نرخ انتقال براي اعمال اثر جابه. شودپایا در فرآیند تبخیر می
(Marshall)و مارشال (Ranz)حرارت و انتقال جرم، ضریب تصحیح رانز 

بیان ) 22(گردد و نرخ تبخیر به صورت رابطه به نرخ تبخیر اضافه می] 4[
. گرددمی

)22 (  0.5 0.33
f d g

p g

km = 2 D ln 1+ B 1+ 0.30Re Pr
C


 
  
 



Re وPrباشندبه ترتیب عدد رینولدز و پرانتل می.

روند محاسبات کلی در مدل ارائه شده
هاي ورودي. ارائه گردیده است1در شکلمذکورالگوریتم مربوط به مدل 

.شودنشان داده می1این الگوریتم نیز در جدول 

هاي الگوریتمورودي-1جدول 
هاي الگوریتمورودي

يمشخصات ترمودینامیکی محیط گاز
مشخصات ترمودینامیکی سوخت

قطر اولیه قطره سوخت
دماي اولیه قطره سوخت
سرعت اولیه قطره سوخت

بحث و بررسی
،درنظر گرفته شده]7[براي حالت خاصی که در مرجع مذکورمدل 

حالت مورد بررسی مربوط به فرآیند تبخیر درون یک . گرددبررسی می
در این مولدگاز از کروسین که . باشداي میمولدگاز پیشران مایع دومؤلفه

-nو n-decane ،n-propylbrnzeneيمؤلفهشامل سه 
propylcyclohexaneسوخت و از اکسیژن مایع به عنوان، است

(LOX)در این مرجع، فشار درون . شوداکسیدکننده استفاده میبه عنوان
به دلیل عدم تطابق روابط تجربی فرآیند امابودهاتمسفر 150مولدگاز 

. اتمسفر درنظر گرفته شده است50تبخیر با این فشار، فشار درون مولدگاز 
اتمسفري درون مولد 150با توجه به فشار شرایط فوق بحرانی 

اتمسفر انجام 50به دلیل اینکه محاسبات به ازاي فشار حکمفرماست، اما
شرایط . شودمی، حالت زیربحرانی براي محاسبات درنظر گرفتهگردیده

. ارائه گردیده است2در جدول شدهکلی مولدگاز بررسی

]7[شرایط کلی مولدگاز مورد بررسی -2جدول 
واحدمقدارپارامتر

06625/5MPaفشار درون مولدگاز

-35/0نسبت دبی جرمی اکسیدکننده به سوخت
-3/0-4/0دبی جرمی

، مشخصات ترمودینامیکی گاز درون محاسباتهاي یکی از ورودي
به ازاي دما و فشار مختلف CEAافزار مولدگاز است که با توجه به نرم

مشخصات ترمودینامیکی سوخت و اکسیدکننده نیز با . شودمحاسبه می
. شودافزار فلوئنت برحسب دما درنظر گرفته میهاي نرمتوجه به پایگاه داده

، به ازاي ]7[ابتدا زمان تبخیر متناسب با شرایط موجود در مرجع 
از با استفاده ،)m/s50(و سرعت اولیه قطره ) میکرون 50(قطر اولیه قطره 

مدل ارائه شده در این با توجه بهMATLABافزار کد کامپیوتري در نرم
سپس نتایج حاصل از این کد با مقدار زمان تبخیر . گرددمقاله محاسبه می

هاي ورودي، 3در جدول . شودمقایسه می]7[محاسبه شده در مرجع 
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و CEAافزار نرماز حاصلاصلی کد، شامل مشخصات گاز درون مولد 
. اندشرایط ورودي سوخت  نشان داده شده

هاي اصلی کد ورودي-3جدول
واحدمقدارپارامتر

06625/5MPaفشار درون مولد

/362/103kgچگالی گاز درون مولد m

94/1181Kدماي گاز درون مولد

1/20g/molوزن ملکولی گاز درون مولد

300Kدماي اولیه قطره سوخت

50m/sسرعت اولیه قطره سوخت

50mقطر اولیه قطره سوخت

نتایج حاصل از کد کامپیوتري و درصد خطاي آن نسبت به نتایج 
.ارائه گردیده است4در جدول ] 7[مرجع 

خروجی از کد و درصد خطاي آننتایج -4جدول 
واحددرصد خطا]7[نتیجه مرجع نتیجه خروجی از کدپارامتر

62/386/32/6msزمان تبخیر

بر ) محیط گازي(به منظور بررسی اثر دماي گازهاي درون مولدگاز 
زمان تبخیر بر حسب قطر قطره هايروي فرآیند تبخیر و زمان آن، نمودار

اي کلوین براي گازه1400و 1200، 1000به ازاي سه دماي مختلف 
براي هایینمودارالزم به ذکر است که .درون مولدگاز رسم گردیده است

روند افزایشی زمان 2در شکل . نیز وجود دارد]7[همین شرایط در مرجع 
تبخیر بر حسب قطر قطره، به ازاي دماهاي مختلف، براي قطره سه 

و براي قطره کروسین مورد ]7[کروسین به کار رفته در مرجع يمؤلفه
همانطور که . شودنشان داده می) چینبه شکل خط(در این مقاله استفاده

ن تبخیر کاهش شود با افزایش دماي گاز درون مولدگاز، زمامشاهده می
همچنین روند افزایش زمان تبخیر قطره کروسین بر حسب قطر . یابدمی

کروسین در يمؤلفهقطره مشابه با روند افزایشی زمان تبخیر قطره سه 
. باشدمی]7[مرجع 

توان اثر تغییر فشار گازهاي درون مولدگاز بر روي زمان تبخیر می
به این منظور، نمودارهاي زمان تبخیر . بررسی نمودنیز قطره کروسین را 

مگا 067/5و 04/3قطره کروسین بر حسب قطر قطره به ازاي دو فشار 
مطابق با نمودارهاي زمان تبخیر قطره سه ) چینبه شکل خط(پاسکال 

ارائه 3در شکلي مذکورکروسین بر حسب قطر قطره در فشارهايمؤلفه
روند افزایشی زمان تبخیر برحسب قطر قطره شود، میمشاهده. شده است

همچنین . است]7[مشابه با روند افزایشی نمودارهاي مرجع در این مقاله 
گردد که افزایش فشار گازهاي درون مولدگاز باعث کاهش مشاهده می
. شودمیزمان تبخیر 

بررسی اثر افزایش دماي گازهاي درون مولدگاز بر روي به منظور
ي گرمایش فرآیند تبخیر، نمودارهاي مربع قطر قطره بر حالت پایا و دوره

). 4شکل (حسب زمان تبخیر در دماهاي مختلف محفظه رسم شده است 
گردد که با افزایش دماي گازهاي درون مالحظه می4مطابق با شکل

اشی از گرمایش و همچنین زمان تبخیر حالت پایا مولدگاز، زمان تبخیر ن
به عبارت . شودو در نتیجه به طور کلی زمان تبخیر کم مییافتهکاهش 

فرآیند شود که دیگر افزایش دماي گازهاي درون مولدگاز باعث می
ي دماي سطح قطره کمترصورت گیرد و در زمان بیشتريبا نرخ گرمایش 

. به دماي جوش برسد

منظور بررسی اثر افزایش فشار گازهاي درون مولدگاز همچنین به
بر روي حالت پایا و دوره گرمایش و به طور کلی بر روي فرآیند تبخیر، 

به ازاي فشارهاي مختلف ،نمودارهاي مربع قطر قطره بر حسب زمان تبخیر
مشاهده 5با توجه به شکل ). 5شکل(شده استدرون مولدگاز رسم 

شود که با افزایش فشار گازهاي درون مولدگاز، زمان تبخیر کاهش می
.     یابدمی

به منظور بررسی اثر سرعت اولیه قطره بر روي زمان تبخیر، 
به ازاي سرعت ،نمودارهایی براي زمان تبخیر برحسب قطر قطره کروسین

طابق با شکل م. متر برثانیه رسم شده است90تا 10اولیه مختلف قطره از 
تغییرگردد که با افزایش سرعت، زمان تبخیر قطره کروسین مالحظه می6

هاي با توجه به شکل. یابدکمی کاهش میبسیار و به میزان اندکی داشته
د، اثر نهایی که دماي باالیی داردر محفظه،گرددمشاهده می، 5و 4

جایی که سرعت و از آنبودهجایی از اثر انتقال حرارت جابهبیشترگرمایش 
، تغییر شوده انتقال حرارت جابجایی لحاظ میقطره در محاسبات مربوط ب

.   سرعت اولیه قطره اثر زیادي بر روي زمان تبخیر قطره ندارد
نمودارهاي ثابت تبخیر دوره گرمایش بر حسب زمان گرمایش، به 

. گردیده استارائه 7در شکل ،ازاي دماهاي مختلف گازهاي درون مولدگاز
. زیاد شده استدوره گرمایشبا افزایش دما، ثابت تبخیر،شودمشاهده می

ي زمان تبخیر همانطور که ذکر شده است، ثابت تبخیر، شیب معادله
باشد، بیشترباشد، یعنی هرچه مقدار ثابت تبخیر میD2برحسب قانون 

. شودمیبیشترزمان تبخیر 
به منظور بررسی اثر افزایش فشار گازهاي درون مولدگاز بر روي 

ي گرمایش، نمودارهاي ثابت تبخیر بر حسب زمان تبخیر ثابت تبخیر دوره
مشاهده 8با توجه به شکل . رسم گردیده است8دوره گرمایش در شکل 

شود که با افزایش فشار گازهاي درون مولد، ابتدا ثابت تبخیر روند می
. یابدو سپس کاهش میداشتهافزایشی

گیرينتیجه
ن در این مقاله یک مدل عددي براي فرآیند تبخیر قطره متحرك کروسی

اثر انتقال حرارت هدایتی و ، با درنظر گرفتن در محیط گازي ساکن
در نهایت از مدل .ارائه گردیدهاي پایا و ناپایا تبخیر حالتبرايجایی جابه

به منظور بررسی فرآیند تبخیر در ،کد کامپیوتريالب یک قارائه شده در 
و مشاهده گردید کهاستفاده شداي در یک مولدگاز پیشران مایع دومؤلفه

نتایج حاصل از محاسبات تطابق خوبی با نتایج به دست آمده در کار 
سپس اثر تغییر سرعت اولیه قطره سوخت بر روي فرآیند . موردنظر دارد

چندانی بر اثرکه تغییر سرعت قطره شدمشاهده وتبخیر بررسی گردید
اینکه سرعت قطره بر روي انتقال با توجه به.نداردروي زمان تبخیر 

و در محیط گازي دما باال، اثر گرمایش بودهجایی اثرگذار حرارت جابه
جایی است، بنابراین تغییر سرعت قطره تأثیر از انتقال حرارت جابهبیشتر

همچنین اثر تغییر فشار و دماي محیط گازي . بخیر نداردچندانی بر زمان ت
با افزایش و مشاهده شد کهمورد بررسی قرار گرفت،بر روي فرآیند تبخیر

و فرآیند گرمایش شدهثابت تبخیر دوره گرمایش زیاد ،دماي محیط گازي
و در نتیجه زمان تبخیر ناشی از گرمایش و شودانجام میبیشتريبا نرخ 

کاهش و به طور کلی زمان تبخیر یافتهیر حالت پایا کاهش زمان تبخ
اي است که زمان تبخیر اثر افزایش فشار محیط گازي به گونه. دیابمی

و سپس کاهش داشتهو ثابت تبخیر ابتدا روند افزایشی یافتهقطره کاهش 
. یابدمی
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ها و نمودارهاشکل

تبخیر قطره سوختمدل ارائه شده براي فرآیند الگوریتم -1شکل 

زمان تبخیر بر حسب قطر قطره کروسین، به ازاي دماهاي نمودار-2شکل 
مختلف گازهاي درون مولدگاز

زمان تبخیر بر حسب قطر قطره کروسین، به ازاي نمودار -3شکل 
فشارهاي مختلف گازهاي درون مولدگاز

قطره، به ازاي نمودار مربع قطر قطره بر حسب زمان تبخیر -4شکل 
مختلف گازهاي درون مولدگازدماهاي

نمودار مربع قطر قطره بر حسب زمان تبخیر قطره، به ازاي -5شکل 
فشارهاي مختلف گازهاي درون مولدگاز

نمودار ثابت تبخیر دوره گرمایش بر حسب زمان تبخیر دوره -6شکل 
دماهاي مختلف گازهاي درون مولدگازگرمایش به ازاي 

نمودار ثابت تبخیر دوره گرمایش بر حسب زمان تبخیر دوره -7شکل 
گرمایش به ازاي فشارهاي مختلف گازهاي درون مولدگاز
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