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چکیده
 این روش یك محفظه احتراق بهوسيله گرهها. بهکارگيری روش شبكه برای تحليل سریع محفظه احتراق توربينهای گاز میباشد،هدف از این مقاله
 معادالت اساسی که در روش شبكه باید ارضا شوند معادالت. به شبكهای از جریانهای مستقل از هم تقسيم میشود،و المانهای متصل به آنها
این معادالت یك دستگاه معادالت متشكل از دبی جرمی و افت. دبی برای هر المان میباشد-بقای جرم و انرژی برای هر گره و رابطه افت فشار
 این روند تا رسيدن به شرط همگرایی. دبی و چگالی بهدست میآید،فشارها را تشكيل میدهند که با حل آن در گرهها مقادیر جدید برای فشار
 از احتراق تعادلی، برای مدلسازی اثر احتراق نيز.برای مدلسازی جریان از روابط متداول برای لولهها و اریفيسها استفاده شده است.تكرار میشود
. اثر ترقيق جریان نيز با ورود هوا به جریان محصوالت ناحيه احتراق ثانویه منظور شده است.در نواحی احتراق اوليه و ثانویه استفاده شده است
 ابتدا جریان، با این روش در یك محفظه احتراق قوطی.دمای الینر نيز با در نظر گرفتن آثار انتقال حرارت جابجایی و تشعشع محاسبه شده است
، توزیع دبی جرمی، سپس با در نظر گرفتن احتراق کروسين.سرد تحليل شده و طی آن دبی جرمی و افتفشارها در المانها بهدست آمده است
 نتایج بهدست آمده با نتایج تجربی موجود مقایسه شده است و همسویی بسيار خوبی نشان. و اجزا محصوالت احتراق بهدست آمده است، دما،فشار
 نشان می دهند که روش شبكه قادر است تحليل مناسبی را در زمان بسيار کمی به طراحان، کيفيت نتایج و روند حل مسئله.داده شده است
.محفظه ارائه کند
 انتقال حرارت، احتراق، روش شبكه، محفظه احتراق:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
This paper deals with utilization of the network method to fast analysis of the gas turbine combustors. In this method, a
combustor is divided into several independent flows by some nodes and interconnecting elements. The fundamental
equations which should be satisfied in the network method are conservation equations of mass and energy at each node
and the pressure drop-flow rate correlation for each element. These equations constitute a system of equations of flow
rate and pressure drop. Solving this system using a set of initial value gives pressure, flow rate, and density at each node
that finally leads to a converging solution. The conventional relations for pipes and orifices are used for flow modeling.
In order to combustion modeling, equilibrium assumption is applied in the primary and secondary combustion zones.
The dilution effect is considered by entering the air from dilution holes into the flow of combustion products. The liner
temperature is calculated by considering the effects of convection and radiation in the combustor. By the network
method in a can type combustor, at the first step a cold flow analysis is performed and the flow rate and the pressure
drop in each element are obtained. In the next step by including the combustion of kerosene and heat transfer, the
distribution of flow rates, pressure, temperature, and species concentration of combustion products are calculated. The
computation results are compared with the existing experimental data and an excellent agreement is seen. The quality of
results and the solution procedure of the problem show that the network method is able to present a costly and accurate
analysis to help the combustor designers
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 -1مقدمه
صنعت توربين گاز به یك روش سادهتر و سریعتر بهمنظور
تسهيل طراحی محفظه احتراقهای توربين گاز نياز دارد .به
همين دليل ،در این کار از روش شبكه برای تحليل محفظه
احتراق استفاده شده است .طراحی محفظه احتراق توربين گاز
باید نيازهای اساسی زیر را در نظر داشته باشد :احتراق کامل،
افت فشار کل در حد متوسط ،پایداری فرآیند احتراق ،توزیع
دمای مناسب در خروج بدون نقاط داغ ،طول کوتاه و سطح
مقطع کوچك ،محدوده کارکرد گستردهای از دبی جرمی ،فشار
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مدلسازی محفظه احتراق توربين گاز با استفاده از روش شبكه

محاسبه میکرد .ژوبرت و هاتينگ روش مشابهی را برای

و دما و ميزان آالیندگی در محدوده زیست محيطی درنظر
گرفته شده.

محاسبه افت فشار و تجزیه جریان در محفظه احتراق جریان

برای طراحی اوليه محفظه احتراق توربين گاز که گام

معكوس شرح دادند .در تحليلهای یكبعدی معادالت

مهمی برای توسعه محفظه احتراقهای جدید یا برای ایجاد

پيوستگی ،مومنتوم و انرژی به صورت گام به گام استفاده

تغييرات روی طراحیهای موجود میباشد ،پيشبينی دبی

میشوند [ .]7همچنين مانژیا از مدل یكبعدی برای پيشبينی

جرمی ورودی از سوراخ های مختلف هوا ،افت فشار در محفظه

توزیع دبی جرمی استفاده کرد که میتوانست به عنوان شرایط

احتراق و دمای گاز خروجی ،ضروری است .در ابتدا از

مرزی برای مدل سهبعدی استفاده شود [ .]1با وجود این،

روشهای تجربی برای تحليل محفظه احتراق استفاده

روشهای یك بعدی توصيف شده نمیتوانند بسيار متنوع

میکردند که هزینه زیادی داشته و برای طراحیهای جدید

باشند؛ زیرا هنگامی که هندسه پيچيده میشود پيادهسازی

مناسب نبودند .کروس با استفاده از روش تجربی ،تاثير فشار بر

این روشها مشكل است.

روی انتشار آالیندهها را مورد بررسی قرار داده است [ .]4به

از سوی دیگر ،مدل شبكه یكبعدی توانایی مدل کردن

علت پيشرفتهای قابل توجه در دیناميك سياالت محاسباتی،

هندسههای پيچيده را بهطور موثر و بدون مشكل ،و در عين

در شبيهسازی محفظه احتراق از آن استفاده کردند .تایلسزاک

حال سریع دارا میباشد .استاتفورد و روبينی مدل شبكه را

و همكاران با استفاده از این روش به تحليل محفظه احتراق در

تعریف نمودند که شامل زیرجریانهای مستقل میشود [.]8

شرایط کاری مختلف پرداختهاند [ .]2اندرینی و همكاران نيز

فرآیند شبكه بوسيله قرار دادن شبكه روی هندسه سيستم

با استفاده از مدل  LESمشخصات جریان را مورد مطالعه قرار

تعریف میشود ،شبكه شامل المانهایی است که بهوسيله

دادهاند [ .]3این روش به علت مدت زمان زیاد توليد شبكه،

گرهها به یكدیگر متصل هستند .المانها با توجه به ویژگی

پيچيدگی خصوصيات شرایط مرزی و زمان محاسبات بيش از

واقعی در بخش مورد نظر مدل میشوند و سپس بوسيله گرهها

حد برای طراحی اوليه محفظه احتراق نامطلوب است .به

به یكدیگر متصل میشوند تا یك ساختار معناداری بهوجود

همين دليل به روشهای یك بعدی روی آوردند که جزیيات

آید .در حالی که معادالت کلی حاکم داخل گرهها حل

روشهای سهبعدی را نداشتند ،اما دقت مناسبی را ارائه

میشوند ولی برای توصيف جریان در هر المان از فرمولهای

میدهند .یكی از معایب روشهای یك بعدی دیناميك سياالت

نيمهتجربی استفاده میشود .معادالت حاکم شامل معادله

محاسباتی در نظر نگرفتن هندسه محفظه احتراق میباشد.

پيوستگی و معادله افت فشار -دبی میباشد .در این روش افت

ولی در تحليل شبكه میتوان هندسههای پيچيده را به راحتی

فشار و توزیع جریان میتواند بهدست آید .انتقال حرارت در

مدل کرد و بسياری از محدوددیتهای روشهای یكبعدی

این استراتژی میتواند با محاسبه تاثير هدایت ،جابجایی و

معمولی را حذف کرد .در روش شبكه با ترکيب زیرمدلهای

تشعشع در نظر گرفته شود [ .]8-44شارما روشهای عددی

مختلف میتوان به طور کامل محفظه احتراق را مدلسازی

پيشبينی دمای الینر محفظه احتراق را مورد بررسی قرار داده

کرد .از مزیتهای مهم این روش ،اجرای سریع در حد چند

است [.]42

ثانيه میباشد.

حل روش شبكه به صورت کد تجاری آماده ،بهوسيله هيكز

در گذشته ،کدهای یكبعدی برای طراحی اوليه محفظه

و ویلسون ( )4333برای پيشبينی انتقال حرارت به الینر

احتراق استفاده میشدند ،اگرچه بوسيله روابط تجربی به

محفظه احتراق و بررسی تاثير خنكکاری بر دیواره الینر

هندسه خاص محدود بودند [ .]1ساموئل [ ]5روش تحليلی

استفاده شده است .زیرمدلهای نيمهتجربی برای نشان دادن

یكبعدی را توصيف کرد ،که بر اساس ترتيب فرآیندهای

ویژگیهای مختلف محفظه احتراق توربين گاز به مدل اصلی

واقعی هنگام عبور جریان از محفظه احتراق بود .این روش

اضافه شدهاند .برخی از این ویژگیها عبارتند از سوراخهای

وقتی که شرایط ورودی جریان و هندسه سيستم معلوم

خنكکاری ،رقيقسازی و دیفيوزر .برای پيشبينی محصوالت

می باشند ،توزیع فشار و دبی جرمی در محفظه را احتراق

احتراق در سطوح بازده متفاوت ،یك مدل خاصيت گاز به
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برنامه اضافه شده است .تاثير خنكکاری پوششی در مدل

همچنين استفاده از روابط تجربی برای عملكرد المانها ،نتایج

جابجایی انتقال حرارت در نظر گرفته شده است .مدل تشعشع

بهدستآمده را برای مقایسه کارهای آتی مناسب میکند.

با استفاده از روابط نيمهتجربی ساده که براساس ضریب
تابندگی بهوسيله لفبور مشخص شدهاند ،در نظر گرفتهشده

 -2مدلسازی شبکه

است .ثابت شده که این مدل با دادههای آزمایشگاهی تطابق

شرایط الزم برای تحليل جزیيات جریان و فشار در حالت

دارد .الزم بهذکر است که دقت روش شبكه ،به علت استفاده از

پایدار در سيستمهای لولهکشی ،نياز به روشهای شبكه دارد.

روابط تجربی (ممكن است به طور خاص برای مسئله مورد نظر

اولين راهبرد برای حل شبكه لوله توسط هاردی

مناسب نباشد) تحت تاثير قرار میگيرد .با این حال که ثابت

کراس )4337(2توسعه پيدا کرد .در یكی از روشها ،موسوم به

شده این مدل در فرآیند طراحی محفظه احتراق مفيد
میباشد ،برخی محدودیتهایی دارد .این مدل نمیتواند
لكههای گرم محلی ،توزیع دمای خروجی ،پدیدههای جریان
داخل محفظه احتراق ،پایداری شعله و خواص احتراق را
پيشبينی کند [ .]43در سالهای اخير مطالعاتی با استفاده از
روش شبكه انجام شده است .گوس تحليل محفظه احتراق
توربين گاز  T56را با استفاده از این مدل مورد بررسی قرار داد
[ .]3تيتز و برنات نرمافزاری براساس مدل شبكه به منظور
طراحی ،تحليل و بهينهسازی محفظه احتراق موتور هواپيما
توسعه دادهاند .وارول و همكاران با استفاده از دو روش شبكه
جریان و شبكه راکتور شيميایی ،4توليد آالیندهها در محفظه
احتراق جریان معكوس را پيشبينی کردهاند [ .]41ژانگ و
همكاران با استفاده از مدل شبكه به بهينهسازی طراحی
محفظه احتراق پرداختهاند [.]45

روش حلقه ،شبكه به چند حلقه تقسيمشده و برای هر لوله،
دبی فرض میشود .سپس با توجه به روابط ،اصالح دبی هر
لوله انجام میگيرد .این روند آنقدر تكرار میشود تا افت فشار
در حلقههای بسته به تعادل برسد .در روشی دیگر موسوم به
روش گره ،فشار در هر گره شبكه تنظيم میشود تا معادله
پيوستگی را ارضاء کند .چون که تصحيحهای فشار و دبی
مستقل از یكدیگر بودند همگرایی بسيار کند یا در اغلب موارد
بهدست نمیآمد [ .]47در این کار از روش گره با الگوریتم
سيمپل 3که توسط پاتانكار و اسپالدینگ توسعه دادهشده،
استفاده شده است [ .]41-48همچنين استوارت با استفاده از
این روش ،جریان پایا چندفازی در شبكه لولهها را مورد
بررسی قرار داده است [.]43
 -1-2ساختار شبکه

با توجه به مطالعات فوق ،یكی از مشكالت اساسی در

همانطور که در شكل  1نشان داده شده یك شبكه شامل

تحليل محفظه احتراق به روش عددی زمانبر بودن محاسبات

تعدادی المان جهتدار میباشد که به گرهها متصل میشوند.

میباشد .از این رو ،در این مقاله مدل شبكه توسعه داده شده

المانها توسط گرهها به یكدیگر متصل میشوند و در باالدست

است .در این مدل به کمك روابط تجربی میتوان در مدت

و پایيندست هر المان گره وجود دارد.

بسيار کوتاهی به تحليل محفظه احتراق پرداخت .اگرچه در
بسياری از مطالعات فقط به تحليل جریان در محفظه احتراق
پرداخته شده است ،در این مطالعه عالوه بر تحليل جریان در
محفظه احتراق ،تحليل احتراق و انتقال حرارت نيز صورت
گرفته است .مهمترین مزیت مطالعه حاضر متن باز بودن آن
است ،طوری که میتوان به راحتی تغييرات الزم جهت ارتقاء و
همچنين بهکارگيری المانهای جدید را اعمال کرد .مزیت

شکل ( :)1طرحی از یك شبكه لوله

دیگر کار حاضر در نظرگرفتن انتشار آالیندهها میباشد.

1- Chemical Reactor Network

2- Hardy Cross
3- SIMPLE

مدلسازی محفظه احتراق توربين گاز با استفاده از روش شبكه

برای هر شبكه  2ماتریس ارتباط تعریف میشود ،ماتریس
ارتباط المانها و ماتریس ارتباط گرهها .ماتریس ارتباط
المانها نشاندهنده شاخههای متصل به گره میباشد ،در
حالی که ماتریس ارتباط گرهها نشاندهنده گرههای مجاور
گره موردنظر میباشد .به عنوان مثال ،ماتریسهای ارتباط گره
و المان برای شبكه نشان داده شده در شكل  1به صورت زیر
نوشته میشوند:
 1 0 0 


 1 2 3 
 2 4 5 
E  e ij   

 3 4 6 
 5 6 7 


7 0 0



0

5
5

6
4

0 

0
3
4
5
3
0

5

روابطی که به صورت تجربی بهدست آمدهاند .بهطور کلی رابطه
افت فشار و دبی برای هر شاخه المان شكل  1میتواند به
صورت زیر بيان شود [:]21
()2

pij  pn  pi  s ij H ij g ij f ij
ij

که در آن g ،تابعی از چگالی و  fتابعی از قدرمطلق دبی
میباشند.
برای جریان تراکمپذیر چگالی المان  ρijمیتواند با استفاده
از معادله حالت به فشار المان مربوط شود .برای یك گاز
ایدهآل ،رابطه اینچنين است:

2

1
2
N   n ij  
3
2

4


pij

()3

R ijTij

ij 

که در این رابطه Tij ،دمای المان و  Rثابت گاز میباشد .رابطه
( )3را میتوان به صورت زیر بازنویسی کرد:

 -9معادالت حاکم بر جریان سرد

) ij  ij ( pi  pn

معادله پيوستگی در هر گره و معادله افت فشار -دبی در هر

()1

المان بين دو گره ،معادالتی هستند که باید در شبكه ارضا

 iشماره گره و  nijگره همسایه متصل شده به گره  iمیباشد.

شوند.

ij

1
2R ijTij

()5

 -1-9معادله پیوستگی

ij 

مجموع دبی جرمی در غياب جریان خارجی صفر میباشد .در

 -9-9المانهای محفظه احتراق

حالتی که دبی جرمی خارجی به گره وارد یا از آن خارج شود،
مجموع دبی جرمی برابر با دبی جرمی خارجی خواهد بود .به

در این کار اجزای مشخصه محفظه احتراق به دو صورت مدل
شدهاند.

طور ریاضی میتوان نشان داد:

 -1-9-9لوله یا کانال

()4

i  1,2,..., I

ijQij s ij d i

j

J
1

که در آن i ،شماره گره و  jتعداد گرههای متصل به گره iام
میباشند Q .دبی گذری از المان و  ρچگالی در المان و  dدبی
جرمی خارجی به گره میباشند و  sتابع عالمت بوده و
هنگامی که جریان به گره وارد شود ( )+4و اگر از آن خارج
شود ( )-4خواهد بود.

لوله به عنوان پرکاربردترین المان در محفظه احتراق شناخته و
افت فشار آن توسط رابطه دارسی -ویسباخ [ ]24مدل
میشود.
fL 1 2
V
D2

()7

ضریب اصطكاک به صورت رابطه ( )1برای جریان آرام و ()8
برای جریان آشفته [ ]22محاسبه میشود.
64
Re

()1

 -2-9معادله افت فشار -دبی
روابط مختلفی میتوانند برای بيان افت فشار به عنوان تابعی از
دبی استفاده شوند .به عنوان مثال معادله دارسی -ویسباخ،4
معادله هازن -ویليامز ،2معادله مانينگ ،3معادله نمایی یا
1- Darcy-Weisbach Equation
2- Hazen-Williams Equation

P 

0.25

()8

2

  e
5.74  
 0.9  
log 

  3.7Dhm Re  

f 
f 

3- Manning Equation
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 -2-9-9سوراخ

 -1-4احتراق

برای مدل کردن المانهای غيرمعمول محفظه احتراق از

برای محاسبه افزایش دمای ناشی از احتراق سوخت و هوا در
2

ضرایب تخليه استفاده میشود .این مدلها شامل نمایش

ناحيه اول محفظه احتراق از برنامه سیاییای استفاده شده

سادهی ویژگیهای سویلر ،4اتمایزر ،و سوراخهای نواحی

است .در این برنامه با وارد کردن شرایط اوليه محيط (فشار و

مختلف مانند سوراخهای خنكکاری و ترقيق میشود .معادله

دمای اوليه) ،انتخاب واکنشدهندهها ،و تعيين مقدار

اساسی برای جریانی که از یك سوراخ یا اریفيس میگذرد به

واکنشدهندهها به عنوان ورودی ،میتوان حداکثر دمای

صورت رابطه ( )3بيان میشود [:]3

حاصل از احتراق تعادلی در شرایط آدیاباتيك را بهدست آورد.

0.5

()3
که در آن،

P1





mh  C D Ah _ geom 23 P1  p j 


فشار کلی جریان باالدست سوراخ و  p jفشار

استاتيك
جریان پایيندست سوراخ میباشند .ضریب

CD

با استفاده

ازمعادالت (( )41سوراخ غوطهور) و (( )44سوراخ ساده)
محاسبه میشوند.
)1.25( K  1

()41

)1.65( K  1

()44

4 K 2  K (2   ) 2

Cd 

Cd 

که در آن،



 1.56 2 4   2

  mh / man

واکنشهای تعادلی نيز به کمك نرمافزار سیاییای در نظر
گرفته میشوند .در این برنامه واکنش شيميایی به صورت
تعادلی درنظر گرفته میشود .تعادل شيميایی معموال توسط
دو فرمولبندی معادل توصيف میشود :استفاده از ثابتهای
تعادل و حداقل کردن انرژی آزاد گيبس .در برنامه سیاییای

4

 4

نسبت دبی جرمی،

برای تجزیه و تحليل انتقال حرارت ،الینر به عنوان محفظهای
احاطه شده ،در نظر گرفته میشود و هوا بين الینر و پوسته در

K  1  0.64[2 2 
Ar  Ah / Aan

 -2-4فرآیند انتقال حرارت
که داخل آن جریان گازهای داغ وجود دارد و توسط پوسته

که در آن ،ضریب  Kبه صورت رابطه  42تعریف میشود.
()42

احتراق ناحيه اول با هوای ورودی به این ناحيه میباشد .این

از روش حداقل کردن انرژی آزاد استفاده شده است [.]22-23
4 K 2  K (2   ) 2



احتراق در ناحيه دوم ،متشكل از واکنشهای محصوالت

نسبت

مساحت سوراخ و     / Arاز تقسيم این دو نسبت به
دست میآید.
ابتدا دبی جرمی حدس زده شده و به ترتيب   ، Ar ، و
 Kمحاسبه میشوند .سپس با توجه به روابط  41و ،44

جریان است .بهطور کلی ،الینر توسط تشعشع و همرفت
گازهای داغ داخل آن گرم شده و با تشعشع به پوسته خارجی
و همرفت هوای داخل انولوس 3خنك میشود .انتقال گرما در
امتداد الینر نسبتا کوچك است ،و در مدلسازی انتقال حرارت
از آن صرفنظر شده است .مدل انتقال حرارت در الینر در
شكل  2نشان داده شده است [.]21

ضریب تخليه محاسبه میشود .در هر تكرار دبی جرمی جدید
در این رابطه جایگزین میشود .این روند تا زمانی ادامه پيدا
میکند که معيار همگرایی فشار ارضا شود.
شکل ( :)2مدل انتقال حرارت در الینر ،برگرفته از []21

 -4معادالت حاکم بر جریان گرم
در این بخش اثرات احتراق با در نظر گرفتن ورود سوخت و
انتقال حرارت به الینر مدلسازی شده است.

1- Swirlers

تحت شرایط پایدار ،نرخ انتقال حرارتی که وارد المان دیواره
می شود باید برابر با نرخ انتقال حرارتی باشد که از آن خارج
2- CEA
3- Annulus

1

مدلسازی محفظه احتراق توربين گاز با استفاده از روش شبكه

میشود .بنابراین ،با صرفنظر کردن از انتقال حرارت محوری و
نازک درنظر گرفتن الینر خواهيم داشت:

 



 C 1  R2  C 2  K 12

()43

R

1

که در آن K 12 ،انتقال حرارت هدایتی در راستای شعاعی به
علت اختالف درجه حرارت در دو طرف آن میباشد.



()41

2



kw
T Tw
tw w
1

K 12 

تشعشع ناشی از گازهای داغ داخل الینر از طریق روابط ()45
و ( )47درنظر گرفته میشوند [.]21
()45
()47



2.5

اثر همرفت هوای داخل انولوس از طریق رابطه ( )24بهدست
میآید [.]21



()24

Tan

T

0.8

w2





k a  man
C 2  0.020 0.2

Dan  Aan a

خواص سيال در درجه حرارت هوای انولوس  Tanمحاسبه
میشود.
 -0-2-4روابط الیه خنککاری

 -1-2-4تشعشع داخلی

1

 -4-2-4همرفت خارجی



R1  0.5 1  w   gTg1.5 Tg 2.5 Tw

 g  1  exp 290PL ql b  Tg 1.5 
0.5

با وجود شيار خنكکاری ،رابطه ( )21نمیتواند برای همرفت
داخلی استفاده شود و باید از رابطه مناسب خنكکاری الیهای
( )22و ( )23استفاده شود [.]21
0.36

) (Tw .ad  Tw

()22

1





که  Pفشار گاز بر حسب کيلوپاسكال T g ،دمای گاز برحسب
کلوین l b ،طول پرتو (متر) و  qنسبت جرمی سوخت به هوا

k
x 
C 1  0.10 a Re0.8

x 
x
s 
T Tw .ad
 g
T g Ta

()23

 ηاثربخشی الیه خنكکاری و  sعمق شكاف خنكکاری
میباشد.

میباشد .طول پرتو  l bتوسط اندازه و شكل حجم گاز تعيين
میشود [:]21

 -9-4معادله انرژی

()41

با توجه به برابری آنتالپیهای ورودی و خروجی در هر گره،

l b  3.4  volume /  surface area 

دمای هر المان بهدست آورده میشود .ابتدا در یك گره

 Lبا فرمول ارائه شده توسط لفبور [ ]21تعيين میشود:
()48

336
H2

H

درصد جرمی هيدروژن موجود در سوخت میباشد.

که

احتراق در نظر گرفته شده و دمای المان خروجی از آن
L

بهدست آورده میشود .سپس با توجه به برابری آنتالپی
المانهای ورودی و خروجی هر گره ،دمای سایر المانها
بهدست میآید .در این کار برای محاسبه آنتالپی از روابط

 -2-2-4تشعشع خارجی

موجود [ ]25برحسب دما استفاده شده است .در ضمن برای

تشعشع الینر به پوسته خارجی فوالدی از رابطه ( )43تعيين
میشود [.]21

بهدست آوردن دما هر المان انتقال حرارت نيز در نظر گرفته



()43



R2  0.6 Tw 4 Tan 4
2

()21

همرفت گازهای داغ داخل الینر توسط رابطه ( )21تعيين
میشود [.]21
()21

inflows



 mc pTadjacent _ node
in flows

 -9-2-4همرفت داخلی



شده است [.]8

1

Tw

g

T

0.8






kg  m

d h0.21  AL g

C 1  0.020

در ناحيه اوليه ثابت  1012به  10141تبدیل میشود.

 mc 

external

 Q


Tn

p

 -0طرح کلی محاسبات
در مرحله اول حل معادالت ،فشار همه گرهها حدس زده
میشوند .این مقادیر به عنوان مقادیر ابتدایی رفتار میکنند و
با  p*ijمشخص شدهاند .اگر جریان تراکمپذیر باشد با استفاده
از معادله ( )1و فشارهای ابتدایی ،چگالیهای ابتدایی ρ*ij
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بهدست میآیند .سپس با استفاده از معادله ( )2و فشارها و

معادلهای بهدست خواهد آمد که اگر براساس

چگالیهای  Qijالمانهای مختلف بهدست میآیند .همچنين

نتيجه رابطه ( )31حاصل میشود .در مرحله بعدی در

این مقادیر به عنوان مقادیر ابتدایی شناخته شده و با Q*ij

الگوریتم ،معادله ( )31به طور همزمان برای همه گرهها در

مشخص شده است چرا که بهوسيله فشار و چگالی ابتدایی

شبكه حل شده ،سپس مقادیر بهروز شده جدید برای فشار،

تعيين شدهاند .در حال حاضر مقادیر اصالحی فشار ،چگالی و

دبی و چگالی با استفاده از معادالت ( )27( ،)25و (،)21

دبی به گونهای تعيين میشوند تا معادالت ( )4و ( )2ارضا

محاسبه میشوند .مقادیر بهروز شده جدید به عنوان مقادیر

شوند .مقادیر اصالح شده به صورت زیر محاسبه میشوند

ابتدایی برای مرحله بعد انتخاب میشوند ،و این روند تا زمانی

[:]41

که همگرایی حاصل شود تكرار میشود [.]41

()25

p  p *  p

()27

Q  Q * Q 

()21

   *  

کههه در آن Q  ، p  ،و



بههه ترتيههب فشههار ،دبههی و چگههالی

اصالحی هستند  .نيز نشاندهنده ضریب تخفيف در اصالح
4

اصالح فشار میباشد .ابتدا رابطهه بهين فشهار اصهالحی و دبهی
اصالحی ،تعيين میشود [.]41
()28

 1
H ij ij f ij*G ij*   1
H ij ij f ij*G ij* 







Qij  pn

p

* *
ij
*g ij* Fij*  i  s ij g ij* Fij
g ij* Fij* 
 s ij g ij Fij

,I

()31





()34

()32

()33






حل شود در

 J

 c ij p n ij  bi 
 j 1

pi  
, i  1,2,

c ii

*J  
*  * f *G
*c ii    *ij *  s ij H ij ij  ij *ij *ij  Qij
 g ij Fij
j 1  g ij f ij



* 
* ij* f ij*G ij
ij

*c ij  * *  s ij H ij ij  * *  Qij
 g ij Fij
 g ij f ij







J

bi  d i   ij*Qij* s ij
j 1

که در این معادله:
f ij

, Fij 

|  | Q ij

g ij
ij

G ij 

در رابطه ( ،)28از باالنویس * استفاده شده که نشان میدهد
مقادیر ابتدایی  ρو  ،Qبرای بهدست آوردن توابع  f ، G ، gو F

استفاده شدهاند .حال به معادله پيوستگی توجه میشود .اگر

Q

و  ρمعادله ( )4توسط معادالت ( )27و ( )21جایگزین شوند
معادله زیر بهدست میآید:

 -1-0حل معادله فشار اصالحی
وود و ریس ] [43متوجه شدند که روش گره مورد استفاده
برای تحليل لولهکشی بسيار غير قابل اطمينان میباشد.
همچنين آنها گزارش دادند که این روش بسيار حساس به
مقادیر اوليه می باشد و در خطوط با مقاومت کم مشكل دارد.
برای خطوط با مقاومت کم ،خطاهای کوچك موجود در
محاسبه فشار ،خطاهای بسيار بزرگی در محاسبه دبی توليد
میکند .در این الگوریتم با حل معادالت گره ،معادله پيوستگی

J

ارضا نمیشود [ .]47مشكالت مشابهی در الگوریتم سيمپل

2

( ij Q ij  ij Qij   ij Qij  ij Qij )s ij  d i

j

متداول در دیناميك سياالت محاسباتی تجربه شدند .برای حل

از ترم  ij Qijدر معادله ( )23میتوان صرفنظر کرد .واقعيت

این مشكل باید معادله فشار اصالحی به طور دقيق حل شود،

این است که ترم  ij Qijکه از معادله ( )23حذف شده است

قبل از اینکه الگوریتم حل ادامه پيدا کند و به تكرار بعدی

()23

*

*

*

*

1

تاثيری روی دقت حل نمیگذارد؛ چون هر دو مقدار  ijو

Qij

وقتی که همگرایی بهدست میآید به صفر ميل میکنند .اگر
معادله حالت و ( )28در معادله ( )23جاگذاری شوند؛
1- Under-relaxation Factor

برسد .بنابراین ،اگر معادله ( )31دقيقا حل شود قابليت اطمينان
روش تا حد زیادی افزایش خواهد یافت .روش استفاده شده
برای حل معادله ( )31روش پاکت 3میباشد که توسط جرج و
2- SIMPLE Algorithm
3- Envelope Method
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لی [ ]27شرح داده شده است .وقتی که معادله ( )31به صورت
ماتریسی نوشته شود خواهيم داشت [:]41

Mp   b

()31

3
max

()38

mmean

که در رابطه ( mmean ،)38ميانگين دبیهای جرمی همه
المانها و

با عناصر ماتریسی زیر:
()35

mii  c ii

()37

mi ,nij  c ij

hi

m 

| |

بيشترین دبی جرمی باقیمانده در گرهها

میباشد .دبی جرمی باقیمانده در هر گره به صورت رابطه
( )33تعریف میشود:





J

hi   ijQij s ij  d i

()33

j 1

معيار همگرایی برای معادله افت فشار به صورت زیر تعریف
میشود [:]41

و دیگر عناصر ماتریس برابر صفر هستند.
 -1-1-0روش حل معادله

با توجه به خطی بودن دستگاه معادالت ،میتوان آن را به
صورت مستقيم حل نمود .روشهای مستقيم شامل روش
حذفی گوسی ،روش تجزیه ال یو ،1روش تجزیه ال دی ال،2

p1  p2

()11

p1

که در آن،
محاسبه شده و

E

p  
e 1

افت فشاری است که از طریق رابطه ()2
اختالف فشار گرهها میباشد .حل دقيق

روش چولسكی ،3روش تجزیه کروت 4برای سيستمهای خطی

زمانی بهدست میآید که هر دو معيار همگرایی

سه قطری و روش پاکت [ ]27میباشد .در روشهای مستقيم،

اندازه کافی کوچك شوند .در این کار معيارهای همگرایی

ضرایب دستگاه معادالت به سيستمهای قطری ،پایين مثلثی و

بهصورت معادله ( )14تعریف شدهاند.

باال مثلثی تبدیل میشوند تا جوابها به طور همزمان بهدست
آید [ .]21در این کار از روش مستقيم ال یو برای حل معادله

𝜀

𝜀

و

به

 p  103

()14

m  103

( )31استفاده شده است .براساس نظر جرج و ليو برای
ماتریس  Mمیتوان نوشت ]:[21

 -2-0محاسبات دمای الینر

M  LLT

()31

که در آن L ،و  LTبه ترتيب ماتریسهای پایينمثلثی و
باالمثلثی هستند( P .فشار اصالحی) توسط روشهای
جایگزینی از باال و جایگزینی از پایين به ترتيب برای ماتریس
پایين مثلثی و ماتریس باالمثلثی بهدست میآید.

به صورت تابعی از
صورت تابعی از

(معادالت ( )45و (، ))47

(معادله (،))43

 kمحصوالت احتراق در دمای
(معادله ( )21یا ( ))22و و
دمای

به صورت تابعی از

به

با استفاده از مقادیر 𝜇 و
به صورت تابعی از

با استفاده از مقادیر 𝜇 و  kهوا در
(معادله ( ))24بهدست آورده

میشوند .سپس معادله ( )43برای بهدست آوردن

و

 -2-1-0پارامترهای همگرایی

حل میشود ] .[41ضریب هدایت و لزجت از روابط موجود

در روش حاضر دو پارامتر همگرایی مورد استفاده قرار

[ ]28براساس دما بهدست میآیند.

میگيرد :یكی بررسی کردن دقت معادله پيوستگی ،و دیگری
بررسی دقت رابطه افت فشار و دبی.
پارامتر همگرایی برای معادله پيوستگی به صورت زیر تعریف
میشود [:]41
1- LU Factorization Method
2- LDL Factorization Method
3- Cholesky Method
4- Crout Factorization

 -9-0الگورتیم حل
در شكل  9الگوریتم کلی حل آورده شده است .ابتدا هندسه
توسط گره و المان و ابعاد آنها مشخص میشود .بر اساس
شرایط مرزی ،فشار و دمای اوليه حدس زده شده ،و با استفاده
از این مقادیر دبی محاسبه میشود .سپس معادالت فشار
اصالحی حل شده ،و فشار و چگالی و دبی بهروز میشوند .بعد
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از این که همگرایی فشار برای حالت همدما ارضا شد ،با حل

ناحيه رقيقسازی ( )3قرار دارند .هوای الیه خنكکاری

معادله انرژی دمای المانهای مختلف بهدست میآیند .این

بهوسيله  11شيار در ناحيههای اوليه ( )1و ثانویه ( )5به داخل

روند تا رسيدن به همگرایی فشار و دما ادامه پيدا میکند.

الینر تزریق میشود [.]23
در شكل  0محفظه احتراق تحقيقاتی (شكل  )4به صورت
شبكه مدل شده است .سوراخهای جریان جت هوا در
ناحيههای اوليه ،ثانویه و رقيقسازی به دو سوراخ ورودی در
هر منطقه کاهش پيدا کردهاند .مساحت سوراخها برای هر
منطقه خاص با تقسيم مجموع مساحتها بر  2بهدست میآید.
رقيقسازی

ثانویه

اوليه

سازی

قطر

3

5

2

طول

4

1

شکل ( :)4محفظه احتراق تحقيقاتی قوطی ،برگرفته از []23

شکل ( :)9الگوریتم حل

 -2اعتبار سنجی و تحلیل نتایج
محفظهها به دو طریق میتوانند از یكدیگر متمایز شوند:
شرایط عملكردی و هندسه .تغييرات شرایط عملكردی مانند
فشار ،دما ،ترکيب هوای ورودی و همچنين مشخصات سوخت
را میتوان برای یك هندسه ثابت نيز تغيير داد .از اینرو
تمایز هندسی محفظهها مهمترین عامل تغييرات آنهاست.
به منظور اعتبارسنجی این مدل ،دمای خروجی ،افت
فشار ،و تقسيم دبی جرمی در یك محفظه احتراق قوطی با

شکل ( :)0مدل شبكه محفظه احتراق
هر مسير جریان در محفظه احتراق ،توسط یك المان با
ویژگی خاص نشان داده شده ،و این المانها از طریق گرهها به
یكدیگر متصل شدهاند .در جدول  1ویژگی هر المان ،قطر و
طول و نوع افت هر المان (اصطكاک یا ضریب تخليه) آورده
شده است.

نتایج تجربی موجود مقایسه شده است .این محفظه احتراق

این محفظه در چهار شرایط مختلف تحت آزمایش قرار

قوطی در شكل  4نشان داده شده است .محفظه احتراق از

گرفته است .یكی از موارد آزمایش مربوط به حالت جریان سرد

فوالد ضدزنگ ساخته شده و داخل الینر ،پوشش سد حرارت
وجود دارد .محفظه احتراق به سه ناحيه احتراقی مختلف اوليه،

(بدون معرفی سوخت) بوده و در سه مورد دیگر ،نسبتهای
مختلف هوا به سوخت استفاده شده است .شرایط این

ثانویه ،و رقيقسازی تقسيم شده است .شش سوراخ در ناحيه

آزمایشها در جدول  2ارائه شدهاند .در این جدول شماره

اوليه ( ،)4دوازده سوراخ در ناحيه ثانویه ( )2و ده سوراخ در

آزمایش 1متناظر با جریان سرد میباشد.
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مدلسازی محفظه احتراق توربين گاز با استفاده از روش شبكه

جدول ( :)1مشخصات المانهای محفظه احتراق
مساحت کل

مساحت موثر المان

قطر موثر المان

34145/33

1/211111

اصطكاک

1/433211

اصطكاک

-

اصطكاک

-

1/1221

-

1/1221
1/1221

طول

نوع افت

مقدار

المانها

توضيح المان

-

1/4111

4

ورودی

34145/33

1/1231

2،48

ورودی انولوس

21818/11

43333/11

3،21

انولوس

27215/71

43431/82

1/423311

1،25

انولوس

27215/71

43431/82

1/423311

اصطكاک

5،27

انولوس

27215/71

43431/82

1/423311

اصطكاک

-

7،21

انولوس

25557/52

42183/27

1/421711

اصطكاک

-

1/1338

1،43

خنكکاری 4

25/15

42/125

1/111125

ضریب تخليه

1/81

-

8،21

سوراخ اوليه

215/21

412/71

1/144131

ضریب تخليه

1/13

-

3،24

سوراخ ثانویه

235/72

441/84

1/142251

ضریب تخليه

1/17

-

41،22

خنكکاری 2

25/15

42/125

1/111125

ضریب تخليه

1/81

-

44،23

رقيقسازی سوراخ

443/31

575/13

1/127831

ضریب تخليه

1/78

-

42

سویلر

43/481

481/43

1/145341

ضریب تخليه

1/51

-

43

محفظه سویلر

1117/31

1117/31

1/115511

اصطكاک

-

1/1151

41

ناحيه اوليه

5411/28

5411/28

1/181311

اصطكاک

-

1/1221

45

ناحيه ثانویه

5411/28

5411/28

1/181311

اصطكاک

-

1/1558

47

ناحيه رقيقسازی

5813/11

5813/11

1/181311

اصطكاک

-

1/1131

41

خروجی

3852/13

3852/13

1/44211

اصطكاک

-

1/3111

(

 -1-2تحلیل جریان سرد

جدول ( :)2شرایط آزمایش
شماره آزمایش

1

4

2

3

نسبت هوا به سوخت

بینهایت

421

431

411

فشار ورودی ()kPa

31

31

31

31

دمای ورودی ()K

314/15

313/15

311/55

314/15

دبی جرمی هوا()kg/s

1/4

1/4

1/4

1/4

دبی جرمی سوخت ()g/s

1/1

1/833

1/173

1/141

از آن جایی که نتایج تجربی گزارش شده بهصورت گسسته
موجود بوده است ،در خالل بررسی نتایج مطالعه حاضر از
آنها استفاده شده است .کليه نتایج ارائهشده در کار حاضر
منحصر به این محفظه احتراق و شرایط آزمایششده در آن
میباشد.

دبی جرمی ورودی  ،1/4 kg/sفشار ورودی  31 kPaو دمای
ورودی  314/15 Kمیباشد .دبی جرمی سوراخهای مختلف
بهدست آمده از مدل شبكه به صورت درصدی از دبی جرمی
ورودی به همراه نتایج تجربی در جدول  9آورده شدهاند .افت
فشار در محفظه احتراق در کار تجربی  2/15درصد اندازهگيری
شده [ ]23و در مدل شبكه 3/22 ،درصد محاسبه شده است.
در شكل  0مقدار دبی جرمی داخل الینر و انولوس بر
حسب طول محفظه در تحليل سرد آورده شده است .در هر
مرحله از هوای انولوس کاسته شده و به هوای الینر اضافه
میشود ،چون از طریق سوراخها ،هوا به داخل الینر تخليه
میشود.
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جدول ( :)9مقایسه نتایج روش شبكه با نتایج تجربی
نوع سوراخ

مساحت ()mm2

سویلر
اوليه
ثانویه
رقيقسازی
خنكکاری 4
خنكکاری 2

481/43
211/21
235/72
4181/31
25/15
25/15

دبی جرمی ()%
آزمایش [ ]23روش شبكه
8/13
8/35
42/41
42/51
41/11
45/27
72/44
71/52
4/71
4/13
4/71
4/11

جدول ( :)4مقایسه نتایج روش شبكه با نتایج آزمایشگاهی
شماره

1

آزمایش
روش
اندازهگی

شبكه

3/53

3/44

3/52

/81
711

/11
737

/51
712

ری
افت
فشار()%
دمای
خروجی

2
آزمای
ش
[]23

9

شبكه

آزمای
ش
[]23
3/11

3/18

/11
771

/11
741

شبكه

آزمایش
[]23
3/11
714/37

جدول ( :)0محصوالت احتراق در المان 43
O/F
جزء

421

431

411

کسر مولی اجزاء عمده در محصوالت
CO

1/42334

1/41153

1/18514

CO2

1/15378

1/17383

1/11524

H2O

1/44317

1/42412

1/42371

NO

1/11114

1/11112

1/11111

N2

1/71417

1/75328

1/71545

جدول ( :)2محصوالت احتراق در المان 41
شکل ( :)0دبی جرمی در الینر و انولوس در تحليل جریان

O/F
جزء

سرد

421

431

411

کسر مولی اجزاء عمده در محصوالت
CO2

1/11751

1/11183

1/17714

در این محفظه احتراق از نفت سفيد 4به عنوان سوخت

H2O

1/11121

1/17811

1/17113

NO

استفاده شده است .شرایط سه آزمایش مختلف گرم در

1/11413

1/11415

1/11111

N2

1/15417

1/15312

1/15513

جدول  2ذکر شده و نتایج روش شبكه به همراه نتایج تجربی

O2

1/18151

1/13714

1/41173

 -2-2تحلیل جریان گرم

در جدول  4آورده شده است .همانطور که مشاهده میشود،
نتایج روش شبكه اختالف کمی با نتایج آزمایش [ ]23دارد .در

چون با شرایط المان  ،41احتراق کامل میشود ،در المانهای

این کار فرض شده که تمام سوخت در المان  43وارد میشود.

بعدی احتراق در نظر گرفته نشده است .در شكل  2دمای گاز

در این المان احتراق ناقص بوده و محصوالت احتراق در جدول

برحسب طول محفظه احتراق در نسبتهای هوا به سوخت
مختلف به نمایش درآمده است .نسبت هوا به سوخت
استوکيومتری برای سوخت مورد استفاده  41/1میباشد .با
توجه به دبی جرمی هوا در المان ( 43از تحليل جریان سرد) و

 0آورده شدهاند .مونواکسيدکربن موجود در محصوالت احتراق
با هوای ورودی از سوراخ ناحيه اوليه ( )4واکنش داده واحتراق
در المان  41کامل میشود؛ یعنی محصوالت احتراق عمدتا
حاوی دیاکسيدکربن ،بخارآب میباشد .محصوالت عمده
احتراق در المان  41در جدول  2نشان داده شده است.
1- Kerosene

دبی جرمی سوخت (جدول  )2میتوان نسبت هوا به سوخت را
محاسبه کرد .نسبت هوا به سوخت در این المان در
آزمایشهای  2 ،4و  3به ترتيب  41/11 ،3/73و 44/21
میباشد.

مدلسازی محفظه احتراق توربين گاز با استفاده از روش شبكه

چون این نسبت در شرایط آزمایش  3به نسبت
استوکيومتری نزدیكتر است دمای بيشتری نسبت به دو
حالت دیگر دارد .با در نظر گرفتن احتراق در المان  ،41دمای
شرایط آزمایش  4نسبت به دو حالت دیگر بيشتر میشود.
روند کاهشی دما از المان  41به بعد ،به علت ورود هوای سرد
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جریان گرم  1/58 kPaبيشتر از حالت جریان سرد میباشد.
در تحليل روش شبكه این مقدار  1/32 kPaمیباشد .در
نتایج تجربی ،تغيير فشار داخل محفظه احتراق  3/11درصد
بوده و و در تحليل شبكه این مقدار  3/11درصد میباشد.

انولوس از سوراخهای قسمتهای مختلف به داخل الینر
میباشد .همانطور که پيشبينی میشد در انتهای محفظه
احتراق دمای گاز خروجی در شرایط آزمایش ( 4نسبت هوا به
سوخت  )421از دو حالت دیگر بيشتر است.

شکل ( :)7دمای هوای انولوس در حالتهای مختلف

شکل ( :)2دمای گاز در حالتهای مختلف
در شكل  7افزایش دمای هوای انولوس در نسبتهای هوا
به سوخت مختلف را میتوان مشاهده کرد .با توجه به احتراق
در المان  43انتقال حرارت به المانهای انولوس انجام شده و
دمای هوای انولوس را افزایش میدهد .با توجه به این شكل
میتوان نتيجه گرفت که افزایش دمای هوای انولوس از ابتدا تا
انتهای محفظه احتراق تغيير قابلتوجهی ندارد .به همين دليل
در بعضی از تحليلها از افزایش دمای هوای انولوس صرفنظر
میکنند.
در شكل  8نسبت فشار گاز به فشار ورودی بعد از سویلر
مشاهده میشود .همانطور که مشاهده میشود ،افت فشار

شکل ( :)8فشار گاز در حالتهای مختلف

ناشی از سویلر بوده و در ادامه محفظه احتراق فشار تقریبا
ثابت میماند .همچنين میتوان گفت افت فشار در کل محفظه

در شكل  3معيار همگرایی براساس تعداد تكرار در ضرایب

احتراق کم بوده و با افزایش دما ،افت فشار بيشتری حاصل

تخفيف مختلف رسم شده است .همانطور که مشاهده میشود
در ضریب تخفيف  ،1/1همگرایی سریعتر و در ضریب تخفيف

میشود .نتایج تجربی نشان میدهد که افت فشار در حالت
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 ،4همگرایی کندتر حاصل میشود .در ضریب تخفيف  ،1/1در
تكرار  47حالت جریان سرد همگرا شده و در تكرار 41
محاسبه دما آغاز میشود.

در شكل  11دمای داخلی و خارجی دیواره برحسب نسبتهای
مختلف هوا به سوخت آورده شده است .همانطور که مشاهده
می شود دمای الینر با افزایش نسبت هوا به سوخت به صورت
خطی کاهش مییابد .دما در تمام مساحت المان  43برابر
دمای احتراق در نظر گرفته شده ،در حالی که در واقعيت این
طور نيست .به همين دليل ،از ميانگين دمای دیواره اطراف
المان  43و  41استفاده شده است.

شکل ( :)3معيار همگرایی براساس تعداد تكرار
با تكرار این روند ،در تكرار  11همگرایی جریان گرم (همگرایی
فشار و دما) بدست میآید .در دو ضریب دیگر هم این روند
وجود دارد.
در شكل  15دمای گاز خروجی برحسب نسبت هوا به
سوخت نشان داده شده است .در این شكل ،دمای گاز خروجی
با افزایش نسبت هوا به سوخت صورت خطی کاهش پيدا
میکند.

شکل ( :)11دمای دیواره الینر برحسب نسبت هوا به سوخت
در این کار برای سهولت از مدل واکنشهای تعادلی استفاده
شده است .به منظور افزایش دقت  ،بهتر است از مدل
غيرتعادلی استفاده شود .در شكل  12کسر جرمی اکسيد
نيتروژن بر حسب طول در نسبتهای مختلف هوا به سوخت
ترسيم شده است .با توجه به اینکه در نسبت هوا به سوخت
( 411شرایط آزمایش  ،)3المان  43دمای شعله بيشتری
نسبت به دو حالت دیگر دارد ،اکسيد نيتروژن بيشتری توليد
میشود .با توجه به ناقص بودن احتراق در المان  ،43احتراق
در المان  41نيز در نظر گرفته میشود .به همين دليل ،در هر
سه شرایط آزمایش احتراق کامل میشود .در شرایط آزمایش
 ،4دمای المان 41بيشتر بوده و در نتيجه کسر جرمی اکسيد
نيتروژن بيشتر میباشد .همانطور که گفته شد در المان 41
احتراق کامل میشود ،بنابراین کسر جرمی اکسيد نيتروژن از
المان  41به بعد ،با توجه به تزریق هوا از سوراخها به الینر ،در

شکل ( :)15دمای گاز خروجی برحسب نسبت هوا سوخت

طول محفظه احتراق کاهش مییابد.
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در شكلهای  14و  10به ترتيب کسر جرمی
کربندیاکسيد و بخار آب برحسب طول در نسبتهای مختلف
هوا به سوخت ترسيم شدهاند.

شکل ( :)12کسر جرمی اکسيد نيتروژن برحسب طول در
نسبتهای مختلف سوخت به هوا
در شكل  19کسر جرمی کربن مونواکسيد برحسب طول
در نسبتهای مختلف هوا به سوخت ترسيم شده است .در
نسبت هوا به سوخت  ،411در المان  ،43دمای بيشتری
بهدست میآید و کسر جرمی کربنمونواکسيد توليدشده در
این حالت از دو حالت دیگر کمتر میباشد .با توجه به این که
در المان  41احتراق کامل میشود مقدارکربن مونو اکسيد
توليدی برای هر سه حالت نسبت سوخت به هوا ،در این المان
و المانهای بعدی تقریبا صفر میباشد.
با مقایسه المان  ،43در دو شكل  12و  19میتوان متوجه
شد که توليد اکسيدنيتروژن و کربنمونواکسيد برخالف
یكدیگر میباشند .اکسيد نيتروژن با افزایش دما ،افزایش یافته
ولی ،کربن مونواکسيد کاهش مییابد.

شکل ( :)14کسر جرمی کربن دیاکسيد برحسب طول در
نسبتهای مختلف سوخت به هوا
در ابتدا این شكلها یعنی المان  43دمای شعله برای
نسبت هوا به سوخت  411بيشتر از دو حالت دیگر میباشد.
بنابراین ،کسر جرمی توليد شده کربن دی اکسيد و بخار آب
در این حالت بيشتر میباشد .ولی در المان  41برای نسبت هوا
به سوخت  ،421دمای بيشتری حاصل شده ،به همين دليل
کسر جرمی این دو جزء در این حالت بيشتر است .به دليل
تزریق هوا از سوراخها به داخل الینر کسر جرمی این دو جزء
بعد از المان  41کاهش مییابد.

شکل ( :)19کسر جرمی کربن مونواکسيد طول در نسبتهای

شکل ( :)10کسر جرمی بخار آب برحسب طول در

مختلف سوخت به هوا

نسبتهای مختلف سوخت به هوا

4331  پایيز،3 شماره،41 جلد، پژوهشی مكانيك هوافضا-فصلنامه علمی
Large Eddy Simulation Models”, Journal of
Engineering for Gas Turbines and Power, Vol. 138,
No. 5. pp. 051504, 2016.
4. McGuirk, J.J. and Spencer, A. “Coupled and
Uncoupled CFD Prediction of the Characteristics of
Jets from Combustor Air Admission Ports”, Proc
ASME Turbo Expo 2000: Power for Land, Sea, and
Air, American Society of Mechanical Engineers,
Munich, Germany, 2000.
5. Samuel, B. “A Jet Engine Combustor Design
Analysis Suitable for Electronic Computers”,
ASME Paper, Vol. 1, No. 61, pp. 305-310, 1961.
6. Gouws, J., Morris, R. and Visser, J. “Modelling of
a Gas Turbine Combustor Using a Network
Solver”, South African journal of science, Vol. 102,
No.11/12. pp. 533-536, 2006.
7. Mongia, H.C., Reynolds, R.S. and Srinivasan, R.
“Multidimensional Gas Turbine Combustion
Modeling Applications and Limitations”, AIAA
journal, Vol. 24, No.6, pp. 890-904, 1986.
8. Stuttaford,
P.J. “Preliminary Gas Turbine
Combustor Design Using a Network Approach”,
PhD Dissertation, Cranfield University, Faculty of
Engineering and Applied Science 1997.
9. Gouws, J.J. “Combining a One-Dimensional
Empirical and Network Solver with Computational
Fluid
Dynamics
to
Investigate
Possible
Modifications to a Commercial Gas turbine
Combustor”, PhD Dissertation, -University of
Pretoria, Faculty of Mechanical Engineering 2008.
10. Stuttaford, P.J. and Rubini, P.A. “Assessment of a
Radiative Heat Transfer Model for Gas Turbine
Combustor Preliminary Design”, Journal of
propulsion and power, Vol. 14, No.1. pp. 66-73,
1998.
11. Stuttaford, P.J. and Rubini, P.A. “Preliminary Gas
Turbine Combustor Design Using a Network
Approach”, in ASME 1996 International Gas
Turbine and Aeroengine Congress and Exhibition,
American Society of Mechanical Engineers, 1996.
12. Sharma, N., “Heat
Preliminary Design of
Chamber Liners”, PhD
Toronto, Faculty of
Engineering 2015.

Transfer Analysis for
Gas Turbine Combustion
Dissertation, University of
Aerospace Science and

13. Pretorius, J.J. “a Network Approach for the
Prediction of Flow and Flow Splits within a Gas
Turbine Combustor”, PhD Dissertation, University
of Pretoria, Faculty of Mechanical Engineering,
2006.
14. Varol, G., Sarıkaya, G., Tunçer, O. and Öztarlık, G.
“Emissions Prediction of a Reverse Flow

47

 نتیجهگیری-7
روش شبكه برای تحليل اوليه جریان و دما در یك محفظه
 برای اعتبارسنجی.احتراق توربين گاز از نوع قوطی اعمال شد
 ابتدا تحليل.نتایج این روش با نتایج تجربی مقایسه شده است
جریان سرد در محفظه احتراق مورد توجه قرار گرفته و نتيجه
تحليل به صورت تقسيمات دبی جرمی و افت فشار با نتایج
.تجربی مقایسه شدهاند و همسویی خوبی مشاهده شده است
 با در نظر گرفتن احتراق و انتقال،سپس جریان گرم محفظه
 مقایسه دمای خروجی و افت فشار.حرارت تحليل شده است
محاسبه شده با نتایج تجربی از همسویی بسيار خوبی خبر
.میدهند
با این که در شبيهسازی سی اف دی جزیيات بيشتر و
 ولی زمان زیادی برای توليد شبكه و،دقيقتری بدست میآید
 این در حالی است که در روش.انجام محاسبات صرف میشود
 زمان محاسباتی بسيار کم بوده و نتایج با دقت خوبی،شبكه
.پاسخگوی نيازمندیهای اوليه طراحی محفظه میباشند
از طریق روش شبكه میتوان تحليل جریان و انتقال
 با روش شبكه.حرارت محفظه احتراق را به سرعت بدست آورد
هندسههای پيچيده و مشكل را میتوان به راحتی مدل کرد و
 با تحليل محفظه.در زمان بسيار کمی جوابها را بهدست آورد
احتراق توربين گاز بهوسيله روش شبكه میتوان تغييرات
.معيارهای مختلف محفظه احتراق را به سرعت بررسی کرد
دقت حل روش شبكه به دقت بيان هندسه از طریق روش
شبكه و به دقت روابط تجربی استفاده شده مانند ضریب
اصطكاک جریان و ضرایب انتقال حرارت استفاده شده بستگی
.دارد
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