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 .............................. دانشکده صنعت هواپيمایی کشوری،-تهران

(sajad3427@gmail.com)دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی  -1

 استادیار -4

 استادیار -7

 تری هوافضادانشجوی دک -2

هوا در یک میکروکانال حفره دار-شبیه سازی عددی احتراق پیش آمیخته هیدروژن 

2اسماعیل ولی زاده، 7محمدرضا علیگودرز، 4علیرضا رهبری، 1سجاد همایونفر

 دانشگاه رجایی-دانشکده مهندسی مکانیک -7و4و1

 طوسیدانشگاه خواجه نصیرالدین -دانشکده مهندسی هوافضا -2

 چکیده 
 حفره دار سازی عددی احتراق در یک میکروکانالدر تحقیق پیشرو، شبیه

با  هوا –، هیدروژنمورد بررسی قرار می گیرد. مخلوط پیش آمیخته ورودی

 ایبر مولکولی ذنفو یباضر اههمر به کنشوا11 و گونه 17 شیمیایی سینتیک

ارامترهای مختلف نظیر سرعت باشد. در کار حاضر تاثیر پمیمختلف  یگونهها

ورودی، نسبت هم ارزی، ضریب هدایت حرارتی بر دمای شعله و دمای دیواره 

دو مکانیزم برای تثبیت شعله و جود دارد که  .خارجی مورد مطالعه قرار می گیرد

های پایین یکی از آن ها وجود حفره است که منطقه گردش حرارتی را در سرعت

 .شودالیه مرزی است که در پشت حفره در کانال ایجاد میآورد و دیگری فراهم می

های باالتر مقداری از سوخت به صورت مصرف نشده از کانال خارج در سرعت

به  ،اندشود و این منطقه جایی است که دو منطقه واکنشی از هم جدا شدهمی

همچنین در  .رسدمی % 08)نسبت تبدیل( به  که بازده محفظه یا همانطوری

شود دو بیشینه دمایی در های باالتر جدایش شعله وجود دارد که باعث میعتسر

دهد که موقعیت دمای شعله با افزایش سرعت، به نتایج نشان می .دیواره ایجاد شود

با افزایش نسبت  .شودسمت پایین دست حرکت کرده و مقدار آن کمتر می

به سمت باالدست حرکت منطقه واکنشی  شده وارزی مقدار دمای شعله بیشتر هم

همچنین با  .شود ارزی باالتر، بیشتر میکند و سرعت سوزش در نسبت هممی

 در ورودی ایهو و سوخت  بیشتر نشد مپیشگرافزایش ضریب هدایت حرارتی با  

 شود.تر میتوزیع دمای دیواره یکنواختباالتر  یتاهد ضریب

–میکرو کانال  -تهاحتراق پیش آمیخ-شبیه سازی عددی های کلیدی:واژه

 حفره

مقدمه 

آغاز تحقیقات بر روی احتراق پایدار در مقیاس میکرو به دو دهه 

های سیستم به گسترش که عمدتا آنرا مربوط گرددمیقبل بر

میکروالکترومکانیکی و تقاضا برای منابع انرژی با اندازه کوچک نسبت 

وان میکروسیستم تولید عنهای میکروالکترومکانیکی بهسیستم [1].اند داده

 ها تولیداز جمله کاربردهای این سیستم .شوندو تبدیل انرژی تعریف می

توان به چند را میها  این سیستم. ها استکنندهنیروی پیشرانش و خنک

های ترمودینامیکی شامل میکرو ماشین -1 بندی کرد از جمله:دسته طبقه

مبدل  -4ها کنندهمیکرو خنکها، میکروموتورهای داخلی و میکروتوربین

ساختارهای فوتوولتاییک و انرژی مستقیم حالت جامد شامل ریز

های حاصل از انرژی ارتعاشی از جمله دستگاه–7رموالکتریک ت

پیزوالکتریکی و مغناطیسی و  های الکترواستاتیکی،میکرومولد

میکروتراسترها برای تولید نیروی پیشران.

های هیدروژنی چگالی وکربنی یا سوختهای هیدراحتراق سوخت

انرژی باالتری در واحد جرم یا واحد حجمی در مقایسه با بیشتر 

گیری از انرژی با بنابراین بهره های انرژی متداول و مرسوم دارند.سیستم

سازی منابع ال برای تحقق کوچکاستفاده از میکرو احتراق روشی ایده

های میکروالکترومکانیکی را یستمانرژی است که الزامات مورد نیاز س

های میکروالکترومکانیکی در سالیان گذشته برآورده خواهد کرد. دستگاه

اند. با این وجود اطمینان از احتراق پایدار و کارآمد با نمونه سازی شده

هایی روبروست. حجم کاهش یافته محفظه احتراق، نابودی چالش

را بر روی دیواره محفظه و اتالف حرارت قابل توجهی  هارادیکال

های اساسی از احتراق در مقیاس میکرو درک ویژگی [4].دربردارد

 راهنمایی برای بهبود بازده سیستم و طراحی بهینه است.

های متداول، احتراق در مقیاس میکرو در مقایسه با احتراق در اندازه

ناحیه انتقال حرارت از . حرارتی از دیواره استگردش به شدت وابسته به 

شعله )ناحیه دما باال( از طریق هدایت حرارتی به باالدست، مخلوط ورودی 

کند که باعث گسترش ناحیه واکنشی در میکرو محفظه را پیش گرم می

. کوپلینگ حرارتی بین گازهای واکنش دهنده و دیواره محفظه [7]شودمی

حرارتی نیاز به انتخاب دقیق در جنس مواد دیواره محفظه به ویژه هدایت 

دارد تا تعادل گردش حرارتی به مخلوط سوخته نشده و اتالف حرارتی به 

 محیط برقرار شود.

ها و مطالعاتی برای تعیین عوامل موثر بر عملکرد میکرومحفظه

راهبردهایی به منظور بهبود بازده احتراق هدف گذاری شده است. برخی 

گرمایش، دمای پیش کارها بر تاثیر شرایط کارکرد از قبیل فشار، سرعت ،

الگوی اشتعال و گردش حرارتی متمرکز شده است. دیگر کارها بر استفاده 

از محیط متخلخل و کاتالیزورها استوار است. چندین تحقیق تاثیر حاالت 

های ها، جریان آرام، توربوالنس یا چرخشی، نوعمختلف جریان سیال

افه شده رقیق را مختلف سوخت از قبیل مایع، ترکیب شده و یا سوخت اض

مواد و دیگر خواص را  ،هندسه ،بررسی کرده است. همچنین اندازه محفظه

 های شعله مورد توجه قرار داده است.بر ویژگی

هوا را در یک محفظه -نورتون و والچوس احتراق پیش آمیخته متان 

ها، دو بعدی مطالعه کردند و تاثیر اندازه فاصله بین دیواره مستطیلی

یواره، هدایت حرارتی مواد دیواره و ضرایب انتقال حرارت بر ضخامت د

کیاسر تاثیر طول محفظه مستطیلی،  .[2]های احتراق تحلیل کردندویژگی

ها را بر محدوده خاموشی آنالیز کرد و ها، ضخامت دیوارهاندازه بین دیواره

 .[5]فاصله بهینه برای پایداری شعله را به دست آورد
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ان مطالعه عددی بر احتراق هوا و متان را در یک هووا و همکار

ها تاکید داشتند که قطر آن.میکروتیوب با قطرهای مختلف انجام دادند

 های دمایی دیوارهعاملی موثر بر شرایط انتقال حرارت مختلف و هدایت

 پیش اقحترا دیعد زیشبیهسا به یبعددو رتصو به نی. رو[6]است

 زینولدر دعد با هایینجریا نیشاا .داختپر اهو-روژنهید شمیخته مغشوآ

 نیشاا همچنین. دکر معرفی شمغشو را ومیکر دبعاا در 588 از بیش

 سمقیا ینا در جابجایی از بیش تشعشع ارتحر لنتقاا سهم دکر همشاهد

 در ،مانع جسم تأثیر دیعد و تجربی رتصو به رانهمکا و . وان[3]ستا

 تجربی رکادر . نددکر سیربر را اهو ورژنهید قیقر میختهآپیش اقحترا

 6/8 به 2/8 ارزیهم نسبت از مانع جسم رحضو باال با وریشعله حد نیشاا

 یشافزا با که ندداد ننشا دخو دیعد رکا در نیشاا همچنین. یافت یشافزا

 [.0] مییابد یشافزا اریود جیرخا یماد بیشینه ورودی، سرعت

 حفره دجوو و،میکر سمقیا در اقحترا اریپاید بر موثر ملاعو از یکی

در میکرو کانال محفظه مورد  تحقیق پیشرو وجود حفره در .میباشد

گیرد و تاثیر پارامترهای مختلف نظیر سرعت ورودی، نسبت بررسی قرار می

این . گیردضریب هدایت حرارتی مورد مطالعه قرار می ،هم ارزی

-هیدروژن برای مخلوط  Fluentسازی عددی با استفاده از نرم افزارشبیه

 اههمر به کنشوا 11 و گونه 17 شیمیایی  سینتیک گرفتن نظر درهوا با 
 انجام شده است.مختلف  یگونهها ایبر مولکولی ذنفو یباضر

 معادالت حاکم 

 معادالت کوچک در ناحیه سیال، مقیاس در احتراق سازیشبیه برای

 همراه های شیمیایی، بقای مومنتوم به، بقای جرم برای گونهپیوستگی
 برقرار است. انرژی معادله

 معادله پیوستگی:
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p, رابطه این در icو وطمخل حرارتی هدایت ضریب ih گرمای ترتیب به 

 بیانگر ترتیب به راست سمت جمله سه. باشندمی ام i گونه انتالپی و ویژه

 و شیمیایی هایواکنش اثر در شده آزاد انرژی هدایتی، حرارت انتقال

 .باشدمی هاگونه نفوذ بوسیله انتقالی گرمای

 (5) :کامل گاز حالت معادله
 

 باشد.می گاز ثابت R مخلوط میانگین مولکولی وزن W که در آن

 به باشدمی جامد جسم در حرارتی نفوذ شامل که دیوار در انرژی معادله

 شود:می بیان زیر شکل
(6) 

 روش حل عددی

یک میکرو  در سازی احتراق، برای شبیه[1] مرجع به طمربو یهندسه

 ینا 18:1 یمنظر نسبت با توجه به. ستا هشد بخانتا دار،کانال حفره

ی انجام شده بعد سازی به صورت دومدل (1مطابق با شکل ) ،هندسه

 گرفته شده نظر در هندسه از نیمی دن جریانبو رنمتقا ضفر با. است

کمکین  ارفزا  منر هایداده از مولکولی ذنفو یباضر محاسبه ایبر است.

 برابر ورودی نجریا سرعت ایبر [3] مرجع به استناد با. ستا هشد دهستفاا

. گرفت نظر در شمغشو را نجریا انمیتو( 588زینولدر) متربرثانیه 0 با

 خنر ل احتراقیمد از اقحترا و بوالنسرتو برهمکنش یمحاسبه ایبر

 هادر حفره بههاداگر دجوو و اریود تأثیر لیلد به .ستا هشد دهستفاود امحد

 زیمر طشر[. 1]ستا هشد دهستفاا  k-ε Realizable ل اغتشاشیمد از

و با کلوین  788یماد با ثانیه بر متر 0 ثابتورودی  سرعت شامل ورودی

مختلف برای ورودی مقادیر کسر جرمی ارزی هم های توجه به نسبت

H4،N4وO4  زمر در و یمرکز خط در رنتقا زیمر طشر. میباشدمتفاوت 

 گرفته نظر در لپاسکا181745 با برابر جیوخر رفشاشرط مرزی  ،جیوخر

 از مدل تشعشعی، در دیواره تشعشعی ارتحر لنتقاابه با توجه . ستا هشد

(DO )انتقال حرارت از دیواره خارجی به محیط   .ستا هشد دهستفاا

 است:رابطه زیر مطابق 
               (3) 

  εو بولتزمن نستفاا ثابت ضریب σ ضریبجابجایی h بطهرا ینا در که

 و W/m K 48 جابجایی ضریب برای کار حاضر. است اریود ورصد ضریب

 تیارحر یتاهد ضریب با تزارکو مانع جنس و k 788 یماد دارای محیط

W/mK  4/1 ستا هشد گرفته نظردر  14/8 ورصد ضریب در.  

 بحث و بررسی نتایج 

 استقالل از شبکه

به ازای  Hار کسر جرمی مقد ( بر روی خط مرکزی4) با توجه به شکل

استقالل از شبکه در تعداد  ،2/8 و نسبت هم ارزی m/s  0سرعت ورودی 
 حاصل شده است. 68388سلول 

 صحه گذاری نتایج

و نسبت هم  m/s 0رسرعت د توزیع دمای دیواره خارجی( بیانگر 7شکل)

با نتایج عددی کار حاضر  [1] مرجعنتایج عددی حاصل از  است. 5/8ارزی 
  و نشان می دهد که تطابق خوبی بین نتایج وجود دارد. سه شده استمقای

 تاثیر سرعت ورودی جریان بر دمای دیواره و دمای شعله

را که اغلب برای ناحیه واکنش مورد OH ( کانتور کسر جرمی 2شکل)

وقتی  ،شوداز شکل نتیجه می .دهدگیرد را نشان میاستفاده قرار می

منطقه واکنش در دو حفره  ،m/s 0 ای مثال  سرعت نسبتا پایین است بر

های پایینی دارند واقع شده است که این داللت بر این دارد که که سرعت

در بقیه موارد عالوه بر  .این منطقه به عنوان نگهدارنده شعله عمل می کند

حفره ها وجود دارد که این ناحیه  این، یک ناحیه واکنشی باریکی در پشت

دارد تثبیت شده است که از  که آن نیز سرعت پایینیتوسط الیه مرزی 

های این حالت این است که مناطق ناحیه واکنشی باالدست و پایین ویژگی

با این وجود با افزایش سرعت  .شونددست در مرکز کانال به هم وصل می
R

p T
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این مناطق واکنشی به سمت پایین دست کشیده شده و به هم مربوط 

این حالت وجود دارد و در  m/s 42 ،16های تچنانچه در سرع .شوندمی

 5شکل  شود.این مناطق واکنشی از هم جدا می m/s 74ادامه در سرعت 

 2با مقایسه شکل  .دهدهای مختلف نشان میکانتور توزیع دما را در سرعت

تغییرات مناطق دما باال شامل مناطق واکنشی است. وقتی سرعت  5 و

m/s  0 همچنان که  .افتددر ناحیه حفره اتفاق می منطقه دما باال ،است

وقتی سرعت افزایش  ،نشان داده شده است 42و  16در سرعت های 

یابد یک منطقه دما باالی دیگر که توسط یک الیه مرزی تثبیت شده می

افتد و در نهایت این دو منطقه دما باال در است در پایین دست اتفاق می

پروفیل دمای دیواره  6شکل  .شونداز هم جدا می m/s 74 سرعت 

تغییرات مناطق دما باال بر دمای دیواره خارجی  .دهدخارجی را نشان می

رسد بیشینه دمایی است به نظر می m/s 0 وقتی سرعت  .گذاردتاثیر می

ها اتفاق می افتد و بعد از آن به علت اتالف حرارتی در منطقه میانی حفره

است دمای دیواره در  m/s 6 قتی سرعت و .شودمقدار دمای دیواره کم می

یابد ولی در باالدست کمی کاهش میانه کانال و پایین دست افزایش می

یکی اینکه با ؛ می یابد که این را از دو منظر می توان مورد بررسی قرار داد

شود و افزایش سرعت، سوخت بیشتری تزریق و حرارت بیشتری آزاد می

کند و انتقال حرارت از ست حرکت میمنطقه واکنشی به سمت پایین د

دیواره های داخلی به مخلوط ورودی بیشتر می شوند و درنتیجه دیواره ها 

تغییرات در  ،رسدمی m/s 74  که سرعت بهزمانی .بیشتر خنک می شوند

افتد و این مربوط به جدایش مناطق پروفیل دیواره خارجی اتفاق می

میزان مصرف  3شکل  باشد.الدست میواکنشی در حفره و الیه باریک در با

سوخت به طور کامل  m/s0 در سرعت  .دهدرا نشان می H4کسر جرمی 

رسد سوخت طول بیشتری می m/s 16وقتی سرعت به  .مصرف می شود

در  .سوزدبرای مصرف مورد نیاز دارد ولی با این وجود به طور کامل می

اری از آن به طور سوخت به طور کامل نمی سوزد و مقد  m/s 42 سرعت

مقدار   m/s74شود و در نهایت در سرعت نسوخته از کانال خارج می

که بازده بیشتری از سوخت به طور ناقص از کانال خارج می شود به طوری
 رسد.می %08محفظه )نسبت تبدیل( به 

 تاثیر نسبت هم ارزی جریان بر دمای دیواره و دمای شعله

به  1 و 0ه نمایش درآمده در شکل ب OHکانتورهای دما و کسرجرمی 

دهد که با افزایش نسبت هم ارزی از نشان می m/s 0ازای سرعت ورودی  

با توجه به نزدیک شدن به حالت استوکیومتری گرمای زیادی  6/8به  2/8

شود و در نتیجه سطح دمایی در ناحیه سیال و دیواره افزایش تولید می

های فعال یجه کسر جرمی رادیکالهمچنین شدت واکنش و در نت .یابدمی

OH توان به ای که میشود. نکتهنیز با افزایش نسبت هم ارزی بیشتر می

منطقه واکنشی به  ،آن اشاره کرد این است که در  نسبت هم ارزی باالتر

کند و این به این دلیل است که سرعت سوزش سمت باالدست حرکت می

که در کانتور مصرف کسر  طورانهم .در نسبت هم ارزی باالتر بیشتر است

همچنین دمای شعله  .شودیز این موضوع تایید مین (18)شکل H4جرمی 

و 1608، 1528به ترتیب برابر است با  6/8و5/8،.2/8برای نسبت هم ارزی 

 کلوین. 1018

 تاثیر ضریب هدایت حرارتی بر دمای دیواره

 ضریب یشافزا با دمیشو همشاهد 14 و نمودار شکل 11 کانتور شکل در

، 5/8و نسبت هم ارزی  m/s 0  در سرعت 18به  1از تی ارحر یتاهد

 ستد باال  یماد ینابنابر و یافته یشافزا نجریا ستدباال به گرما لنتقاا

 ضریب یشافزا با دمیشو همشاهد یگرد فطر از. مییابد یشافزا نجریا

 یعزتو و مییابد کاهش در طول دیواره ماد نیاادگر ارتحر یتاهد

 دارنمو از که ییگرد نتایج از. دمیشو همشاهد اریود در ماد از یختتراکنوی

 از دهستفاا حالت در حفره، قبل از دییاز یماد فختالا ،دمیشو شتدابر

 کلوین 488 تا 188 ودحد در ماد فختالا .ستا مختلف ییتهااهد ضریب

 نشد مپیشگر باعث مرا ینا که دمیشو همشاهد باالتر یتاهد ضریب ایبر

 نتیجه در ،باالتر یتاهد ضریب در ورودی ایهو و سوخت تربیش
 د.میشو ارهیوروی د بر ماد یعزتو نشد ختترایکنو

 نتیجه گیری 

 حفره دجوو و،میکر سمقیا در اقحترا اریپاید بر موثر ملاعو از یکی

این تحقیق وجود حفره در میکرو کانال محفظه مورد بررسی  در .میباشد

ارزی، ترهای مختلف نظیر سرعت ورودی، نسبت همقرار گرفت و تاثیر پارام

دو  .ضریب هدایت حرارتی بر دمای شعله و دیواره مورد مطالعه قرار گرفت

ها وجود حفره است که مکانیزم برای تثبیت شعله وجود دارد که یکی از آن

منطقه گردش حرارتی را در سرعت های پایین فراهم می آورد و دیگری 

های در سرعت .شودپشت حفره در کانال ایجاد می الیه مرزی است که در

شود و باالتر مقداری از سوخت به صورت مصرف نشده از کانال خارج می

نتایج  .انداین منطقه جایی است که دو منطقه واکنشی از هم جدا شده

های در سرعت وکمتر شده  دهد که دمای شعله با افزایش سرعتنشان می

شود دو بیشینه دمایی در د دارد که باعث میباالتر جدایش شعله وجو

 شده وبا افزایش نسبت هم ارزی دمای شعله بیشتر . دیواره ایجاد شود

تر همچنین با افزایش ضریب هدایت حرارتی توزیع دمای دیواره یکنواخت

 شود.می
 هاشکل

 
 مدل مساله مورد بحث -1شکل

 

 
وی خط مرکزی به ازای تعداد در طول محفظه  بر رHنمودار کسر جرمی  -4شکل 

 شبکه های مختلف
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نمودار مقایسه دمای دیواره خارجی محفظه برای نتایج عددی کار حاضر  -7شکل 

 [1]عددی مرجع و نتایج

 
 کانتور توزیع دما برای سرعت های مختلف-5شکل 

 

 
 کانتور توزیع کسر جرمی هیدروژن برای سرعت های مختلف-3شکل 

 

 

 
 برای سرعت های مختلف OHور توزیع کسرجرمی کانت -2شکل 

 

 
 پروفیل دمای دیواره خارجی به ازای سرعت های مختلف -6شکل 

 

 

 
 کانتور توزیع دما برای نسبت هم ارزی های مختلف-0شکل 
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 برای نسبت هم ارزی های مختلفOHکانتور توزیع کسر جرمی -1شکل 

 

 
 حرارتی مختلف دیواره کانتور توزیع دما برای ضرایب هدایت-11شکل 

 

 
 (نمودار دمای دیواره خارجی برای ضرایب هدایت حرارتی مختلف دیواره14شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 برای نسبت هم ارزی های مختلفH4کانتور توزیع کسر جرمی -18شکل 
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