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بررسی توزیع هوای محفظه احتراق موتور نمونه با استفاده از روش های عددی و تحلیلی
عیدی عطارزاده 4

بنیامین کنکاشور ،1صادق تابع جماعت ،2سید بشیر اجله ،3مسعود
دانشکده مهندسی هوافضا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران

چکیده
در فرآیند طراحی محفظه احتراق توربین گازی الزم است تا کمترین افت

تکامل بیشتری یافتند و بدست آوردن پارامترهای هر محفظه اهمیت ویژه
ای دارد  .محفظه های احتراق به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند ،
محفظه های استوانه ای شکل  ،استوانه -حلقوی و حلقوی که هر کدام از آنها

فشار و کامل ترین فرآیند احتراق ایجاد شود لذا توزیع هوای درون محفظه
از اهمیت بسیاری برخوردار است .در مقالهی پیش رو ،توزیع جریان هوای

دارای قسمت های مختلفی میباشند .

درون محفظهی احتراق یک موتور توربو جت با استفاده از  2روش

روش های صحیح و خطایی در طراحی و تحلیل محفظه های احتراق در

شبیه سازی عددی و کد تحلیلی توسعه داده شده محاسبه می شود .نتایج

چند سال اخیر مورد استفاده قرار گرفته است  .هدف از این کار صرفه جویی
در وقت و کم کردن هزینه ها و افزایش کارایی محفظه احتراق است  .محفظه

وجود دارد .نتایج نشان می دهد که  %67هوای خروجی کمپرسور وارد حلقه
بیرونی و  %27سهم حلقه درونی شده است و  %6از چرخاننده وارد لوله

حلقوی  ،که بیشترین فضای استفاده را دارد و به هوای خنک کاری کمتری

بدست آمده از  2روش مختلف با یکدیگر مقایسه شده و تطابق بسیار مناسب

احتیاج دارد بیشترین کاربرد را دارد .از طرفی برای طراحی و آنالیز

واژه های کلیدی :توزیع هوا  -روش تحلیلی – شبیه سازی عددی –

محفظههای توربین گازی که دارای احتراق کامل و کمترین افت فشار باشد
توزیع هوای درون محفظه از اهمی ت بسیاری برخوردار است .در طراحی

محفظه احتراق – موتور جت

محفظه های موتور توربوجت و رم جت  ،نیاز به بررسی افت فشار محفظه و

محفظه می شود.

 - 1مقدمه
امروزه شبیه سازیهای عددی جایگاه مهمی در طراحی موتورهای هوایی ،به
ویژه در مرحلهی پیش از تولید دارند؛ اما همچنان روشهایی که برپایه ی
اطالعات تجربی و روشهای تحلیلی باشند می تواند نتایج بسیار مطمئنتری
برای برآوردهای اولیه در اختیار طراحان قرار دهند .تاریخچهی شبیه سازی
عددی جریان احتراقی به بیش از  30سال پیش باز میگردد .دینامیک
احتراق چند بُعدی از حدود سال  1980میالدی برای بهبود محفظه های
احتراق مورد استفاده قرار گرفت .در سال  1989تی سی جِی توسعه طراحی
هو و همکارانش ] [1جریان درون یک محفظه حلقوی را با روش LDV
)  (Laser Doppler Velocimetryو عددی بررسی کردند .ژاوو و الیی][ 2

( ) 1998جریان درون یک محفظه احتراق حلقوی را با استفاده از یک واکنش
دو مرحله و روش ) EDC (Eddy Dissipation Conceptو مدل آشفتگی
𝜀  𝑘 −شبیه سازی کردند .مونگیا و گیریدهارا ] [3در سال  2003کالهک
چرخانندهی ( )Swirlerموتور  CFM56را با استفاده از مدلهای آشفتگی
𝜀  𝑘 −شبیه سازی نمود و نتایج را با یکدیگر مقایسه کرد و نشان داد که
نتایج حل مدل اغتشاشی  Realizablek-εمطابقت مناسبی با نتایج تجربی
برای یک جریان چرخشی دارد .لی و همکاران ] [4در سال  ،2006با
استفاده روش  ، k-εاحتراق و خنک کاری دیوارهی محفظه احتراق یک
توربین گاز هوایی را شبیه سازی کردند .اجلّه و همکاران نیز در سال ، 1393
احتراق درون محفظه را با استفاده از روش  Flameletشبیه سازی کردند.
برای تحلیل و طراحی محفظه احتراق توربین گاز احتیاج به بررسی قسم ت
های مختلف محفظه اعم از پخشکن  ،توزیع جریان هوا ،انتقال حرارت
محفظه است .قسمت های نام برده شده هرکدام دارای زیر شاخه های زیادی
میباشند و معادالت خاصی بر آنها حاکم است که با کمی فرضیات ساده
سازی می توان تحلیل منطقی و مطلوبی داشت  .محفظهها درچند سال اخیر
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توز یع جریان هوا در شرایط مختلف کاری است .توزیع هوا و ورودی هوای
الینر بدلیل تاثیر آن روی بازده احتراق و پایداری شعله و پروفیل دمای
خروجی از مباحث مورد پسند طرا حان است .
افت فشار کلی در طول محفظه میتواند به چند دلیل باشد – 1 :مخلوط
شدن سریع هوای محفظه و جریان گاز – 2 ،گرمای درون الینر– 3 ،
اصطکاک دیواره های محفظه .در مقاله پیش رو تحلیل انجام شده روی
محفظه بر پابه ثابت بودن مساحت حلقه های بیرونی و درونی در طول حل
سوراخ ها و متفاوت بودن سوراخ های روی حلقه های بیرونی و درونی
میباشد .
تالش های زیادی برای محاسبه جریان هوا انجام شده است  ،گوربمن] [ 5
تحلیلی روی افت فشار و توزیع هوا بر روی محفظه های استوانه -حلقوی
انجام داده اند  .در این کار اثر مومنتوم بین جریان گاز و حلقه و محفظه و
اثر اصطکاک دیواره  ،ضریب تخلیه سوراخ ها بحث شده اس ت  .جریان درون
پخشکن در نظر گرفته نشده و فرض مخلوط شدن پیوسته بین هوای سرد
جت و گاز درون محفظه انجام شده است و هیج تحلیلی روی انتقال حرارت
انجام نشده است  .ساموئل ] [6نیز همانند فرضیات دو نفر قبلی تحلیلی بر
روی پخشکن انجام داد که روی محفظه های استوانه -حلقوی و حلقوی
معتبر است .در مورد محفظه حلقوی  ،محاسبات در سه جریان موازی درونی ،
بیرونی و روی محفظه دنبال می شود ،بطوریکه توزیع هوای اولیه بصورت
پشت سر هم عوض می شود تا شرایط مرزی را در انتهای محفظه ارضاء کند
و از خروجی بدست آمده برای تحلیل انتقال حرارت محفظه استفاده می شود
و جامع ترین آنالیز انتقال حرارت را نیز لفوره ] [7انجام داده است.
در مقاله پیش رو  ،ابتدا محفظه احتراق موتور  J85با استفاده از روش RANS

و با کمک نرم افزار فلوئنت به صورت عددی حل شده و توزیع هوای درون
محفظه در  3نقطه کاری مختلف بررسی می شود .سپس با استفاده از یک
کد تحلیلی توسعه داده شده ،توزیع هوای درون محفظه محاسبه می شود.
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در انتها نتایج بدست آمده از دو روش فوق با ی کدیگر مقایسه می شود.

صورت یکنواخت باید باشد .جریان به صورت شبه یک بعدی بررسی شده و
تخمین مناسبی از رفتار محفظه در شرایط واقعی را میدهد  .مسئله به دو

 - 2تعریف مسئله
هندسهی مورد بررسی در شبیه سازی عددی قطاع  60درجهی محفظه ی

بخش تقسیم می شود :الف) جریان گاز عبوری (یک بعدی ) و جریان در

احتراق حلقوی یک موتور توربوجت است و در برنامه تحلیلی کل محفظه
بررسی شده است .این محفظهی احتراق دارای مجموعاً  12سوختپاش

مخلوط شدن جت ها که توسط مقادیر تجربی تخمین زده می شود و از
طرفی جریان شعاعی و بازگشتی محفظه قابل پیش بینی نیست .هندسه ی
محفظه حلقوی و موارد در نظر گرفته شده به شکل زیر میباشد:

است که در این شبیه سازی جریان مربوط به دو سوختپاش مجاور یکدیگر
شبیه سازی شده است.
جریان خروجی از کمپرسور ،پیش از ورود به ناحیه احتراق محفظه ،وارد یک
پخشکن می شود و پس از تقسیم شدن به دو پخش کلّی ،وارد ناحیه ی
احتراقی می گردد .بخش اول ،پیش از چرخانندههای هوای حول افشانه
سوخت ،وارد پخشکن داخلی می شود و بخش دیگر هوا نیز به ناحیه اطراف
دو پوستهی داخلی و بیرونی اتاق احتراق میرود .شکل  1ابعاد لولهی شعله
و شکل  2ترتیب نامگذاری سوراخهای رقیق سازی محفظه را برای دو
سوختپاش نشان میدهد .در روی پوستهی خارجی به ازای دو سوختپاش،
 6ردیف 6تایی و روی پوستهی داخلی  4ردیف  5تایی سوراخ رقیق سازی

شکل  – 3هندسه کلی برای حل تحلیلی

وجود دارد .در ناحیهی انتهایی پوستهی بیرونی نیز سوراخهای کوچکی به
قطر  7/5میلیمتر وجود دارند که موجب تعدیل دمای محصوالت احتراق

هوا از کمپرسور وارد پخشکن می شود و توسط اسنات محفظه به سه جریان

پیش از رسیدن به پرههای هدایتکنندهی ورودی توربین می شوند .شکل 1
هندسهی مورد مطالعه را نشان میدهد .

تقسیم می شود :جریان درون اسنات محفظه ،جریان حلقه بیرونی و جریان
درونی پخش کن .بعد از دیفیوز شدن سه جریان وارد لوله محفظه می شود:
جریان هوا از اسنات محفظه و چرخاننده و سوراخ های حلقه های بیرونی و
درونی وارد لوله محفظه می شود.
برنامه ی نوشته شده به سه گروه اصلی تقسیم می شود )1 :زیربرنامه کنترلر،
 )2زیربرنامه پخشکن و  )3زیربرنامه جریان هوا .در ادامه هر یک از این
زیربرنامهها توضیح داده می شود.
زیربرنامه کنترلر

بخش کنترلر عملیاتهای اولیه برای شروع محاسبات اصلی را انجام می دهد
که شامل خواندن و محاسبات هندسی محفظه و خواندن روابط تجربی
استخراج شده و مشخص کردن سیستم هندسی مربوط به پخشکن میباشد
شکل  - 1هندسه لولهی شعلهی محفظه

چهار شاخص هندسی مرتبط در سیستم به صورت زیر تعریف شده است:
 ) 1بخش ورودی )2 ،ردیفهای سوراخ )2 ،بخشپخشکن و  ) 4بخش
محاسبات لوله محفظه.
شکل دیوارههای پخشکن ،اسنات محفظه  ،بخش گنبدی شکل محفظه ،
درون محفظه و دیواره بیرونی محفظه توسط موقعیت طولی و شعاعی وارد
می شود .موقعیت محوری نقاط تعریف شده از ورودی پخشکن یعنی همان
خروجی کمپرسور اندازهگیری می شود و موقعیت شعاعی از خط مرکزی
(شفت موتور) اندازهگیری می شود.
سوراخ ها در ردیف سوراخ ها تعریف می شود .سوراخ هر ردیف سوراخ توسط
سایز و شکل آن که به مرکزیت موقعیت محوری و با فاصلههای مشخص
تعریف می گردند و شکاف های خنک کاری مانند سوراخ ها تعریف می شوند.

شکل  - 2ترتیب سوراخهای خنک کاری و برخی از شرایط مرزی مسئله

 - 3برنامه تحلیلی توزیع هوای محفظه احتراق
 - 3-1الگوریتم و فرضیات

برنامه ای جهت تحلیل جریان درون محفظه احتراق و پیش بینی توزیع هوا
تدوین شده است .در برنامه نوشته شده شرایط پایا در نظر گرفته شده است
بدین معنا که هیچ متغییری با زمان تغییر پیدا نمیکند که این فرض منطقی

محاسبات در پخش کن به بخش ورودی مرتبط است مضافا پخشکن به
منطقههای مختلفی تقسیم میگردد :ورودی پخشکن (خروجی کمپرسور)،
باالدست ورودی به اسنات محفظه ،مناطق باال و پایین حلقه ،ورودی به
بخش حلقوی (خروجی پخش کن) این منطقه چسبیده به باال دست اولین
ردیف سوراخ لوله محفظه است.
زیربرنامه پخش کن

است ولی مانع بررسی پدیدههای گذرا می شود  .سطح مقطع محفظهها به

برنامه ی پخشکن ،هندسه و ورودیها و شرایط ورودی جریان را از برنامه
کنترل میگیرد .با توجه به ورودیهای داده شده برنامه پخشکن محاسبات

شکل حلقوی و مستطیل شکل باید باشند و شرایط حول محیط محفظه به

زیر را انجام میدهد:
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 تعیین کردن وجود جدایش جریان و در صورت وجود ،در چه مکانی
جدایش صورت میگیرد.

و توزیع سرعت گازها درون محفظه و حلقه است که برای سهولت آنالیزها
جریان درون محفظه به جریانهایی متما یز ولی در تعامل با هم تقسی م

 محاسبه ی شرایط جریان در اسنات محفظه و حلقههای بیرونی و
درونی توسط لولههای جریان انجام می شود.

شدهاند :

 فشار استاتیک و دمای استاتیک حلقههای بیرونی و درونی برای ورودی
به برنامه جریان هوا بدست میآید.
برای سادگی در محاسبات بخش پخشکن ،پخشکن به چهار بخش تقسی م
می شود .در بخش پخشکن برای پخشکن های بدون اسنات محفظه انتشار
در قسمت حلقوی جریان به صورت انبساط ایزنتروپیک ،فشار سکون و
دمای سکون محاسبه می شود.
روش لوله جریان

در این متد گذرگاه جریان به تعداد دلخواهی لوله جریان که جریان به صورت
یکنواخت و ایزنتروپیک درون آنها عبور میکند تقسیم می شود  .برای
پیاده سازی لوله جریانها توزیع ضخام ت الیه مرزی به عنوان یک ورود ی

)1

هوای حلقوی (حلقه درونی و بیرونی)

)2

هوای موجود در درون محفظه از میان :چرخاننده ،سوراخهای بخش
گنبدی شکل محفظه ،سوراخ های نفوذی در درون محفظه و
شکافهای خنک کننده ی دیوار موجود در درون محفظه.

م حاسبات جریان هوا عالوه بر فرضیات گفته شده در باال بر فرضیات اصلی
زیر استوار است :
 ) 1می توان منطقه ی اولیه را به عنوان راکتور هم زده شده فرض کرد
یعنی فشار استاتیک  ،دما و نسبت سوخت و هوا در منطقه ی کنواخت
هستند و مخلوط کردن و سوزاندن به طور همزمان اتفاق میافتند.
)2

می توان جریان را تک بعدی فرض کرد  .این یک ساده سازی قابل

برای جریان وارد می شود و پیشرفت جریان (فشار استاتیک و سرعت ) برای

توجه را نشان می دهد به خصوص در مورد گازهای موجود در درون

هر لوله جریان هر بخش پخشکن محاسبه می شود.

محفظه.

زیربرنامه جریان هوا

 - 3-2معادالت روش تحلیلی

برای انجام محاسبات در این بخش الزم است اطالعات هندسه دیوارهها ،

با توجه به شکل شماتیک زیر و شکل 5می توان معادالت را به شرح ذیل

سوراخها ،چرخاننده و مدل مخلوط فراهم گردد .از برنامه پخشکن فشار

توصیف کرد :

استاتیک و دمای استاتیک در شروع اولین ردیف سوراخ برای حلقههای
باالیی و پایینی گرفته می شود و با توجه به مقادیر گرفته از پخشکن
محاسبات انجام می شود .بخشی از محفظه که توسط پخشکن رفتار میکند
برای دو حالت با اسنات محفظه و بدون اسنات محفظه گفته می شود .هدف
از برنامه پخش کن محاسبه ی مقادیر زیر است:
)1
)2

شرایط جریان برای ورودی به حلقه های باالیی و پایینی
تخمین اینکه جدایش در پخشکن و چه نقطه ای اتفاق می افتد

شکل  - 5شکل شماتیک و نام گذاری مقاطع مختلف

فرضیات به کار گرفته شده برای آنالیز پخشکن به قرار زیر است:
 ) 1جریان در باال دست پخش کن از جریان پایین دست تاثیر نمیگیرد
و آنالیز های بعدی از تکنیک به کار برده شده تبعیت میکند.
 ) 2اگر اسنات محفظه وجود داشت منطقی است که جریان به خوب ی
همسان شده باشند (شکل  )4به طوری که خط جریانها در
منطقهها به شکل زیر باشند.
)3

معادالت حاکم در روش تحلیلی نیز به شرح زیر هستند:
جریان عبوری از سوراخ های بیرونی و درونی حلقه ها از رابطه دبی جرمی
عبوری که در آن ضریب تخلیه بصورت داده های تجربی در برنامه گنجانده
شده و برای هر سایز و شکل سوراخ و شرایط جریان متفاوت است محاسبه
می شود .
()1

0.5

) 𝑡𝑓𝑝 𝑚̇ ℎ = 𝐶𝑑 𝐴ℎ (2𝑔𝑜 𝜌𝑎𝑛 (𝑃𝑎𝑛 −

دبی عبوری از چرخاننده نیز از معادله زیر محاسبه میشود :
()2

شکل – 4همسان شدن لوله های جریان

𝑓𝑒𝑟𝐴2
𝑤𝑠𝑃𝛿
𝑤𝑠𝛽 ) = 𝐾𝑠𝑤 [ 2 𝑠𝑒𝑐 2
𝑓𝑒𝑟𝑞
𝑤𝑠 𝐴
𝑓𝑒𝑟𝐴2
𝑚̇ 2
) 𝑤𝑠− ( 2 )] ( 2
𝑡𝑓𝐴
𝑓𝑒𝑟 ̇𝑚

(

برای ثابت  K Swدر معادله باال مقدار  1.3برای چرخاننده با تی غه مستقی م

اگر جریان به خوبی همسان نشده باشد طبیعی است که جریان در باال د ست

مناسب است و برای تی غه های منحنی مقدار  K Swمیتواند تا  1.15متغیر

از پایین دست تاثیر میپذیرد در نتیجه نتایج پخشکن قابل استفاده نیست.

باشد.
جریان درون حلقه ها را میتوان با حل معادالت مومنتوم ،انرژی ،پیوستگی

 ) 4فشار استاتیک در طول گذرگاه دیفیوزر در مقطع عمود بر گذرگاه
)5

خط مرکزی (شفت موتور) ثابت است.
گاما و سی پی مقادیر ثابتی دارند.

و معادله حالت محاسبه کرد  .برای یک قسمت از حلقه ،شکل 6در نظر
گرفته می شود.

موضوعات اصلی زیر برنامه ی جریان هوا شامل محاسبه ی جریان جرمی

معادله مومنتوم :
روند حل معادله مومنتوم بین نقطه  1و  2پیچیده است ،برای تحلیل معادله

کردن نقطهی شروع برای محاسبهی انتقال حرارت برای به دست آوردن دما

مومنتوم جریان به شکل باال در نظر گرفته می شود  ،ابتدا جریان به سوراخ

هوا و توزیع فشار در درون محفظه و حلقه و افت فشار کلی محفظه و فراهم
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𝑚̇ 𝑎𝑛.2 𝑢 𝑎𝑛.2

میرسد ( نقطه  ) 1و پس از افت دبی که بواسطه سوراخ دارد به نقطه  1پریم
میرسد  ،سپس دیواره حلقه را طی میکند و به نقطه دوم میرسد  ،برای
تحلیل این مقطع محاسبات به  2مرحله تقسیم می شود.

𝑔0

= 𝑃𝑎𝑛 .2 𝐴𝑎𝑛.2 +

چند فرض ساده سازی بر روی این معادله انجام شده است و تا زمانی که
افت فشار بدلیل شیب دیواره و اصطکاک در این معادله کوچک باشد  ،میتوان
به جای انتگرال معادله زیر را قرار داد .
u2an
()9
∫ F Aw ρan
. dx
2g 0
x1
) (x2 − x1
= F( CA + CB )ρan.1 u2an .1
2g 0
x2

شکل  – 6قسمتی از حل قه بیرونی یا درونی محفظه

ابتدا  ،جریان درون هر سوراخ را با توجه به نوع و سایز سوراخ و شرایط جریان

معادله انرژی :

معادله انرژی برای جریان بین منطقه 1پریم و  2بصورت زیر است :
2

()10

]ṁan.2 +

میآید  .سپس فرض می شود که هوای بجا مانده در حلقه در قسمت  1پریم

با داشتن فشار کل در  1پریم  ،شرایط جریان در  1پریم با استفاده از
معادالت جریان آیزنتروپیک محاسبه می شود  .مطابق معادله زیر در ابتدای
کار عدد ماخ در  1پریم بدست میآید:
()3
𝑚̇ 𝑎𝑛.1
𝑚̇ 𝑎𝑛.2
𝛾 0.5 𝑃𝑎𝑛 .1
𝑀𝑎𝑛 .1
=[
] [= ]
𝛾+1
𝐴𝑎𝑛 .1
𝐴𝑎𝑛 .1
𝑅
𝑇00.5
𝛾−1 2
[1 +
)𝑀𝑎𝑛 .1 ] 2(𝛾−1
2
که  T0در اینجا دمای سکون است و فرض شده که در طول انبساط ثابت
بماند .
دمای استاتیک و فشار استاتیک را میتوان از دو عبارت زیر بدست آورد .
𝑇𝑎𝑛 .1
𝛾 − 1 2 −1
()4
= [1 +
] 𝑀𝑎𝑛.1
𝑇0
2
𝛾

()5

] 𝛾−1

𝑇𝑎𝑛.1
𝑇0

[=

𝑃𝑎𝑛 .1
𝑃𝑎𝑛 .1

و با توجه به معادله حالت چگالی در نقطه  1پریم بدست میآید:
𝑃
()6
𝜌
= 𝑎𝑛.1
𝑅𝑇𝑎𝑛.1

𝑎𝑛.1

در نهایت با استفاده از معادله پیوستگی سرعت نیز بدست میآید .
𝑚̇ 𝑎𝑛.1
()7
= 𝑢 𝑎𝑛.1
𝜌𝑎𝑛 .1 𝐴𝑎𝑛.1
پس  ،فرض انبساط ناگهانی در  1پریم این اجازه را میدهد که مقادیر جریان
در محل مورد نظر محاسبه شود .
مرحله نهایی اعمال کردن معادله مومنتوم روی جریان بین  1پریم و  2است
:
()8

𝑚̇ 𝑎𝑛.2 𝑢 𝑎𝑛.1
𝑔0
𝑥𝑑
𝑥𝑑 .
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𝑛𝑎𝑢 2
2𝑔0

2j g0

CA . dx = h(Tan.2) +

در نقطه  1بدست آورده می شود و افت فشار جریان در طول سوراخ بدست
 ،دقیقا پس از سوراخ دچار یک انبساط ناگهانی می شود که در نتیجه آن
فشار کل در پایین دست سوراخ بدست میآید .

u an

[h (Tan.1) +
x
̇∫x 2 qw
1

]ṁan.2

𝐴𝑑
𝑋𝑑

𝑥2

𝑛𝑎𝑃

∫+
𝑥1
𝑥2

𝑛𝑎𝜌 𝑤𝐴 𝐹 ∫ −
𝑥1

2g0 j

[

که در اینجا 𝑇 ℎآنتالپی استاتیک هوای حلقه در دمای 𝑇 است و 𝑊𝑞 نرخ
انتقال حرارت از واحد مساحت محفظه تا هوای حلقه است .از طرفی دمای
دیواره بیرونی بصورت ثابت فرض شده که با دمای داده شده از خروجی
کمپرسور برابر است و فرض می شود که انتقال حرارت از دیواره بیرونی به
هوای حلقه ناچیز است.
تا زمانی که تغییرات دمای هوای حلقه کوچک است  ℎ𝑇 ،را میتوان به
صورت ) 𝑏𝑇  𝑐𝑃 (𝑇 −نوشت  .اگر مقادیر متوسطی برای 𝑊𝑞 و 𝐴𝐶 فرض
شود  ،معادله انرژی ساده شده بصورت زیر بدست می آید.
𝑢 2𝑎𝑛.1
()11
( 𝐶𝑝 𝑇𝑎𝑛.1 +
) 𝑚̇ 𝑎𝑛.2
𝑗 2𝑔0
) +𝑞̇ 𝑤 𝐶𝐴 (𝑥2 − 𝑥 1
𝑢 2𝑎𝑛.2
= (𝐶𝑝𝑇𝑎𝑛.2 +
̇𝑚)
2𝑔0 𝑗 𝑎𝑛.2
معادله بقاء :
معادله بقاء برای جریان حلقه بین منطقه  1و  2بصورت زیر نوشته می شود.
𝑚̇ 𝑎𝑛.2
()12
𝜌𝑎𝑛 .1 𝑢 𝑎𝑛.1 𝐴𝑎𝑛.1
𝑚̇ 𝑎𝑛.1
= 𝜌𝑎𝑛 .2 𝑢 𝑎𝑛.2 𝐴𝑎𝑛.2
معادله حالت :

معادله حال ت برای هوا نیز بصورت زیر میباشد.
𝑃𝑎𝑛 .1
𝑃𝑎𝑛 .2
()13
=
𝑅=
𝜌𝑎𝑛 .1 𝑇𝑎𝑛 .1 𝜌𝑎𝑛 .2 𝑇𝑎𝑛.2
 - 4روش عددی
 - 4-1معادالت حاکم

برای شبیه سازی عددی از روش  RANSو نرم افزار فلوئنت استفاده شده
است .بنابراین معادالت حاکم بر مسئله شامل معادلهی پیوستگی ،اندازه
حرکت ،انرژی و دومعادلهی آشفتگی در الگوی K-epsilon Realizable

میباشند.
𝑃𝑎𝑛 .1 𝐴𝑎𝑛.1 +

u2
an.2

معادلهی پیوستگی:
()14

+ ∇. (ρv
⃗ ) = Sm

∂ρ
∂t
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معادلهی اندازه حرکت:
()15

()16

]𝐼 𝑣 𝛻.

 - 5نتایج

𝜕
) 𝑣 𝑣𝜌( (𝜌𝑣 ) + 𝛻.
𝑡𝜕
) ̿𝜏( = −𝛻. 𝑝 + 𝛻.

2
3

 - 5-1نتایج حل عددی

محفظه احتراق مورد بررسی با استفاده از نرم افزار فلوئنت در نقاط کاری
بیان شده در  3نقطه حل شده و نتایج بدست آمده است .شکل  7توزیع
سرعت محوری را برای  3نقطه کاری مختلف محفظه احتراق شان میدهد.

𝜏̿ = 𝜇[ (𝛻𝑣 + 𝛻𝑣 𝑇 ) −

همان طور که در شکل  7نشان داده شده ،بخشی از جریان که وارد پخش

معادلهی انرژی:

صفحهی سوختپاش می شود ،بطور چشمگیری دچار افت سرعت میگردد

𝜕
))𝑝 (𝜌𝐸⃗ ) + 𝛻. (𝜌𝑣 (𝜌𝐸 +
𝑡𝜕
)) 𝑣 = 𝛻. (𝑘 𝑒𝑓𝑓 𝛻𝑇 + (𝜏̿ 𝑒𝑓𝑓.

()17

که در واقع موجب افزایش فشار هوا در پشت صفحهی سوختپاش می شود.
جریان پیش از عبور از چرخانندهها دارای سرعت بسیار کم و در حد صفر

معادالت آشفتگی جریان برای روش 𝑒𝑙𝑏𝑧𝑖𝑙𝑎𝑒𝑅 𝜖  𝑘 −به صورت cdv

ارائه شدهاند:
()18

است اما پس از خروج از چرخاننده ها و ورود به محفظه احتراق ،سرع ت آن
منفی شده که دلیل آن وجود چرخاننده ها و بازگشت جریان است .این
بازگشت جریان موجب پایداری شعله می شود .در انتهای محفظه جریان
مجدداً سرعت میگیرد و از محفظه خارج می شود .خطوط جریان ترسیم

)𝑗𝑢𝑘𝜌(𝜕 ) 𝑘𝜌(𝜕
+
𝑡𝜕
𝑡𝜕
𝜕
𝑘𝜕 𝑡 𝜇
=
) [(𝜇 +
𝑏𝐺 ] + 𝐺𝑘 +
𝑗𝑥𝜕
𝑗𝑥𝜕 𝑘𝜎
𝑘𝑆 −𝜌𝜖 − 𝑌𝑀 +

شده در شکل نشان میدهد بخشی از جریان به میانهی گردابه باز میگردد
و هوای مورد نیاز شعله را تأمین میکند.

𝜕 ) 𝜖𝜌(𝜕
) 𝑖𝑢𝜖𝜌( +
𝑡𝜕
𝑡𝜕
𝜕
𝜖𝜕 𝑡 𝜇
=
) [(𝜇 +
𝜖𝑆] + 𝜌𝐶1
𝑗𝑥𝜕
𝑗𝑥𝜕 𝜖𝜎
𝜖2
𝜖
−𝜌𝐶2
𝜖𝑆 + 𝐶1𝜖 𝐶3𝜖𝐺 𝑏 +
𝑘
𝜖𝜈√ 𝑘 +

()19

ضرایب معادالت آشفتگی در جدول  1آورده شده است.
جدول  1ضرایب معادالت آشفتگی
A0
4.04

σϵ
1.2

σk
1.0

C1ϵ
1.44

C2ϵ
1.9

 - 4-2شرایط مرزی

شرایط مرزی مورد استفاده در مسئله طبق جدول  2تنظیم گردید .با توجه
به تکرار شدن هندسه مسئله برای مقاطع  60درجه ،در دو سمت هندسه از
شرط مرزی  Periodic Rotationalاستفاده شده است .در ورودی محفظه
از شرط  mass flow inletو خروجی از  pressure outletاستفاده شده
است.
جدول  2مقادیر شرایط مرزی تعریف شده برای حل عددی

واحد

شرط مرزی

شکل  - 7توزیع سرعت محوری در صفحهی سوختپاش برای سه نقطهی
کاری مختلف حل عددی

نقطهی 1

نقطهی 2

نقطهی 3

دبی ورودی

kg/s

2.871

2.475

2.025

فشارکاری محفظه

kPa

658.613

557.288

425.565

شکل  8توزیع فشار در  3نقطه کاری مختلف را نشان می دهد .همانطور که

دمای هوای ورودی

K

567

539

504

مالحظه می شود اسنات سبب می شود تا فشار پشت چرخاننده افزایش
قابل توجهی داشته باشد .فشار در باال و پایین الینر (بخش بیرونی و درونی )
نیز از باالدست به سمت پایین دست جریان افزایش پیدا می کند.

 - 4-3شبکه محاسباتی

برای حل هندسهی مذکور از یک شبکهی محاسباتی بی سازمان با جزء
حجمیهای هرمی شکل چهار وجهی مطابق با جدول  3استفاده شد.
جدول  3مشخصات شبکه مورد استفاده

 -2-5مقایسه نتایج عددی و تحلیلی

در این بخش نتایج حاصل از کد تحلیلی با نتایج عددی بررسی می شود .در
نتایج بخش تحلیلی دبی جرمی ورودی از هر ردیف سوراخ بررسی شده که

تعداد سلولها

تعداد صفحات

تعداد گرهها

نشان دهنده آن است که با توجه به سوراخ های موجود در بخش بیرونی

3229688

6287474

569547

محفظه  % 66از هوای ورودی به محفظه وارد بخش بیرونی می شود و %28
از هوای ورودی سهم حلقه درونی است و  %6هوا وارد چرخاننده می شود .
از  %100هوای ورودی به بخش محفظه  %21.39سهم سوراخ های اولیه که
برای مخلوط شدن با سوخت برای شروع احتراق میباشد و  %45.57هوا
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سهم سوراخ های ثانویه میباشد و  %27.8سهم سوراخ های رقیق سازی
میباشد  .با توجه به اینکه در حل عددی  1/6محفظه بررسی شده و در حل

بیشتری نسبت به حلقه داخلی وارد می شود و نقش بیشتری در هوا رسانی
به منطقه اول محفظه احتراق دارد  .نتایج نشان میدهد که با تغییر شرایط

تحلیلی کل محفظه بررسی شده جدول  4تا  6نتایج نقاط مختلف را نشان

خروجی کمپرسور (دبی و فشار) تغییری در درصد تقسیم حلقه باال و پایین

می دهد.

ندارد و در نقاط کاری مختلف درصد یکسانی تقسیم می شود و این امر به
طراحی محفظه برمیگردد .شکل ( 9الف) و (ب) نشان میدهد که نتایج 3
نقطه کاری حل عددی منطبق بر یکدیگر هستند و نتایج حل تحلیلی در
نقاط کاری مختلف با یکدیگر متفاوت هستند .

(الف)

شکل - 8توزیع فشار استاتیک در صفحهی سوختپاش برای سه نقطهی
کاری مختلف حل عددی
جدول  -4مقایسه حل عددی و تحلیلی برای شرایط نقطه 1

واحد

عنوان

حل تحلیلی

حل عددی

دبی ورودی به حلقه درونی

kg/s

0.88346

0.790806

دبی ورودی به حلقه بیرونی

kg/s

1.80945

1.945698

دبی چرخاننده

kg/s

0.17809

0.134496

(ب)
شکل -9مقایسه حل تحلیلی و عددی درصد دبی جرمی عبوری از هر

جدول  -5مقایسه حل عددی و تحلیلی برای شرایط نقطه 2

واحد

عنوان

حل تحلیلی

ردیف سوراخ حلقه بیرونی و درونی نسبت به دبی خروجی کمپرسور در 3
نقطه کاری

حل عددی

دبی ورودی به حلقه درونی

kg/s

0.7833

0.682494

دبی ورودی به حلقه بیرونی

kg/s

1.606959

1.676504

دبی چرخاننده

kg/s

0.079741

0.111002

شکل  10میزان جرم عبوری از هر ردیف سوراخ در حلقه های بیرونی و
درونی را نشان می دهد و مشخص است که با افزایش دبی و فشار خروجی
کمپرسور سهم سوراخ ها نیز بیشتر می شود و روند صعودی را در حلقه

جدول  -6مقایسه حل عددی و تحلیلی برای شرایط نقطه 3

درونی دارد که رقیق سازی را در انتهای محفظه نشان میدهد  .باید به این

حل تحلیلی

حل عددی

دبی ورودی به حلقه درونی

kg/s

0.64393

0.5578

نکته اشاره کرد که سهم نواحی مختلف محفظه به این صورت است که سهم
منطقه اول حدود  20الی  25درصد و سهم منطقه دوم  40الی  45درصد

دبی ورودی به حلقه بیرونی

kg/s

1.2762

1.37212

و سهم سوراخ های رقیق سازی حدود  20الی  25درصد باید باشد و هوای

دبی چرخاننده

kg/s

0.10487

0.9508

باقیمانده صرف چرخاننده و سوراخ هایی که روی پوزه محفظه میباشد

عنوان

واحد

شکل  9درصد دبی عبوری هوا از هر ردیف سوراخ را برای نقاط مختلف
کاری و حلقه داخلی و بیرونی نشان میدهد .مشاهده می شود که نتایج حل
عددی با کدتحلیلی مطابقت خوبی دارد .همچنین در حلقه بیرونی هوای
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(الف)

(ب)
شکل  -11مقایسه حل تحلیلی و عددی فشار استاتیک ردیف سوراخ حلقه
بیرونی و درونی در  3نقطه کاری

شکل  12نشان می دهد که با گذر از سوراخ ها سرعت به تدریج کم می شود
و در نهایت به صفر میرسد و نشان میدهد که در انتهای حلقه های بیرونی
و درونی سرعت و در نتیجه دبی صفر میباشد و شرایط مرزی را ارضاء
می کند و به دنبال آن فشار دینامیک کاهش میابد.

(ب)
شکل  -10مقایسه حل تحلیلی و عددی مقدار دبی جرمی عبوری از هر
ردیف سوراخ حلقه بیرونی و درونی در  3نقطه کاری

فشار استاتیک در طول لوله برای حلقه بیرونی و داخلی در شکل  11نشان
داده شده است .در طول لوله شعله فشار استاتیک پس از گذر از سوراخ ها
افزایش مییابد و در انتهای لوله شعله بیشترین فشار استاتیک در حلقه های
بیرونی و درونی وجود دارد .دلیل افزایش فشار ،کاهش سرعت جریان و
سکون شدن آن پس از آخرین سوراخ است.

(الف)

(ب)
(الف)

شکل  -12مقایسه حل تحلیلی و عددی درصد ماخ هر ردیف سوراخ حلقه
بیرونی و درونی در  3نقطه کاری
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نتیجهگیری
توزیع هوای محفظه احتراق موتور نمونه در  3نقطه کاری مختلف مورد
بررسی قرار گرفته است .این بررسی ها با استفاده از  2روش حل عددی با
نرم افزار فلوئنت و روش تحلیلی توسعه داده شده است .مقایسه نتایج
شبیه سازی و نتایج تحلیلی مشخص است که نتایج تحلیلی با دقت بسیار
مناسبی با نتایج عددی مطابقت دارد و تفاوتهای موجود به دلیل تفاوت در
ضریب تخلیه استفاده شده در حل تحلیلی و دادههای تجربی است که در
حل تحلیلی هندسه لوله شعله بصورت یکنواخت در نظر گرفته شده ولی در
حل عددی ،هند سه حلقه ها در هر ردیف سوراخ تغییر میکند .از طرفی
می توان به اثر شبه یک بعدی بودن حل تحلیلی در نتایج بدست آمده اشاره
کرد .نتایج نشان می دهد که  %67هوای خروجی کمپرسور وارد حلقه بیرونی
و  %27سهم حلقه درونی شده است و  %6از چرخاننده وارد لوله محفظه
می شود .همچنین تغییر نقطه کاری محفظه احتراق اثری بر توزیع هوای
ورودی به محفظه احتراق ندارد .همچنین سوراخ ردیف اول و آخر حلقه
بیرونی محفظه نمونه کمترین درصد دبی را استفاده می کند در صورتی که
سوراخ های میانی ،بیشترین درصد دبی از آنها عبور می کند .اما در حلقه
داخلی ،با حرکت به سمت پایین دست محفظه دبی عبوری از سوراخ ها
کاهش می یابد .با توجه به عملکرد مناسب روش تحلیلی میتوان از آن برای
تخمین های اولیه استفاده کرد که در کوتاه ترین زمان پاسخ مناسبی را در
اختیار طراح و تحلیل کننده میگذارد .
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