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" بنده رد دافع از جامعه نخب گان و این ح کرت علمی کشور ات نفس دارم رذه ای کواته نخواهم آمد
و می دانم که این ح کرت ،ح کرت با ربکتی است و انشاالله عاقبت هب خیر است" .
(بیاانت رهبر معظم انقالب رد دیدا ر با نخب گان ؛ )95/7/25
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هو العلیم

سرمقاله
مقاالت نشررریه علمی ،پژوهشرری و فناوری در سرره بخ

فنی -مهندسرری ،علوم پایه و علوم انسررانی میباشررد تقریباً در همهی

تعاریف موجود از پژوه  ،مؤلفهی روش و روشررمندی دیده میشررود و ابلب نویسررندگان حوزه پژوه
روشرمند میدانند که این مورد در مقاالت این نشرریه دارای اهمیت میباشرد پژوه

را فرایندی منظم و

را میتوان مجموعهی فعالیتهای منظم و

منطقی دانسررت که اندیشررمندان برای پاسررخگویی به سررؤاالتی که در دهن دارند ،دنبال میکنند آنچه پژوه های علمی را از
بیرعلمی جدا میکند ،مسریرها و روشهایی اسرت که در پژوه

به کار گرفته میشرود از اهدا

دیگر این نشرریه برقراری و

ایجاد ارتباط میان علوم مختلف درزمینه های فنی-مهندسری ،علوم پایه و علوم انسرانی میباشرد چراکه گشرای

درهای بسرته

علم به مدد فلسرفه پیشرینهای طوالنی دارد علم را اگر در حد آنچه در آزمایشرگاه علوم تجربی ر میدهد تنزل ندهیم ،درمیابیم
که تفکر فلسرفی میتواند در پیچها و بنبسرتها ،یاریگر و راهگشرا باشرد بهطورکلی باید گفت که فارغ از تجربی یا بیرتجربی
بودن علم ،دانشرمندان همیشره با سره عنصرر مادهی خام ،فرآیند پردازشری و فرآورده نهایی روبرو هسرتند در علوم انسرانی و
اجتماعی در مقایسره با علوم مهندسری بهدشرواری میتوان این سره عنصرر را مکانیاب کرد در حوزههای اخیر این خودِ تفکر
اسررت که بهعنوان ماده خام ،عنصررر تحلیل و اسررتنباط نهایی بازشررناخته میشررود در این نشررریه و مقاالت چاپشررده نیز
ارزشمندترین عنصر تفکر پژوهشگران و محققین میباشد
نشرریه علمی ،پژوهشری و فناوری بازتابدهنده همت و تالش مضراعف محققان و حرکت پویای آنان جهت توسرعه همهجانبه و
متوازن کشرور اسرت سرازمان بسریج علمی ،پژوهشری و فناوری اسرتان البرز ،با توجه به اهدا
و صراحبنظران در عرصره علم و پژوه

متعالی این فصرلنامه ،همه محققان

را دعوت مینماید تا با ارسرال یافتههای علمی خود ما را در تحقق این اهدا

کنند

با آراوی توفیق امهی
سرلبیر نشریه

ه

یاری
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چکيده
در این مقاله با استفااده از بتبيه ستازی عددی اثران اندازه لقی نوک پره روتور  37ناستا بر عملکرد کمپرستور یریا
محوری اندازه گيری بتده و با نفای ترربی مویود مقایهته بتدر در این مقاله پژوهشتی عالوه بر لقی استفاندارد مربو به
طراحی پره اثران مربو

به افزایش و کاهش اندازه لقی نوک پره بر روی پارامفرهای مهم نيز مورد بررستتی ارار گرف ر برای

این منظور پره روتور  37ناستا توستن نرا افزار توربو گرید بارگراری و بتبکه بندی بتده و در نهای

با نرا افزار ستی اس ایک

حل گردیدر تماا بتبيه ستازی های عددی در بتراین چوک بتده(خاه بتده یریا آغاز گردید و به ستم
استفا ترربی با افزایش مفوستن فشتار استفاتي
فشتار بازده پلی تروپي

یریا خرویی حرک

نقهه نزدی

به

نمود و پارامفرهای مهم در کمپرستور بتامل نهتب

و دبی در محدوده بين یریا یرمی خاه بتده و استفا ترربی محاسبه گردیدر نفای چگونگی تاثير

افزایش اندازه فاصت له نوک بر کاهش پارامفرهای ذکر بتتده و همینين تاثير کاهش اندازه فاصتتله نوک بر نحوه کاهش کمفر
پارامفرهای عنوا بده را نشا می دهدر

کلمان کليدی
کمپررسور یریا محوری لقی نوک پره ببيه سازی عددی روتور  37ناسا بازده پلی تروپي

1

نهب

فشار
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 -1مقدمه

ر اش رکت سااینده ن فراخوانی هندساه ای پیش تولید شاده روتور
 37ناسااا و اعما تیییراآ مورد نیای صااورآ بگیرد .در انتها با نر

لقی نوک 1پره همچناان باه عنوان یاک دهادهاه در راحی و کنتر
کمپرساااور و توربیا گای می باشاااد  .]1محققان در حا مطالعه و
بررسای لقی نوک پره و تشش برای به حدال رسااندن ااراآ ن ها
در توربو ماشااایا ها 2هساااتند .نگرانی در مورد لقی نوک پره ی
جدیدی نیسااتا این ی و ماتیسااون)1951(3یک مد کاهش با در
نظر گرفتا اار لقی نوک پره توصااایر کرده اناد .ناد اار بهرود در
روش این ی و ماتیساون در نوشاته ها گ ارش شاده اسات ،برای مثا
دانهاا وکاا ، )1971(4کریا وکااک ، )1971(5دنتون)1978(6و
کاکرواکاپو.]2 )1981(7
مااشااایا وآ دوار ه ای باا یاک لقی نوک ب رگتر ای راحی

بایدهی و همچنیا پارامترهای جریان در نقاط مخت ر شاک ( )2با

یرودینامیک مط وب به کار گرفته می شاوند .ایا به دلی تیییراآ

داده های تجربی برای لقی نوک 0.356می ی متر (≊ %0.5اسپا)19

ارتفاع لقی نوک در خش شاارای

اف ار سای ا ایک  16ح و نتیجه گیری گردید .المان محدود ساه
بعدی بر اساا

روش حجم محدود ح گر سای ا ایک

اساتفاده

شاده اسات .برای ح عددی ای حالت پایدار ،تراکم پذیر ،و معادوآ
شفته جر  ،اندایه حرکت و نگهداری انرژی استفاده گردید.
به منظور اعترار اسااتقش ای مش ح عددی سااه شاارکه بندی با
شاارکه درشاات ،متوساا و ری  17با معیار روش  GCI18اسااتفاده
گردید .برای تعییا اعترار شااریه سااایی ،کمپرسااور و نقشااه های

عم یاتی 8مخت ر شااک ( )1و

مقایسااه شااده اند .اعترار ساانجی نتای نشااان میدهد که کار انجا

همچنیا محدودیت های تولید و ساخت است .]3

گرفته در ایا مقاله صحیح است.

بکل ( : 2کانا نصف النهاری و ایهفگاه های اندازه گيری
بکل (: 1تغييران لقی نوک در طو براین عملياتی []3

روتور ]3[ 37

لقی نوک پره اهای برای اف ایش فشاااار ،محادوده جریاان و باایده

برای درک بهتر تااایر انادایه فااصااااه نوک پره بر روی ویاگی هاای

کمپرساور محوری مضار شاناخته می شاوند .دو ویاگی ای جریان لقی

جریان و ویاگی های کمپرساور ،همان پره همچنیا در اندایه های

نوک مانع هسااتند ،یکی جنره دینامیک ساایا و دیگری اتش که

لقی  %1اسپا و  %0.4اسپا شریه سایی شده است.

یک اار ترمودینامیکی است .]3

 -2هندسه پره

اسامیت و کامساتی23 9درصاد کاهش در حداکثر اف ایش فشاار و

ناسااا روتور  37یک روتور کمپرسااور جریان محوری ای وله شااده
است که ابتدا در مرک تحقیقاآ لوشی ناسا 20راحی و تست شده
اساات  .]3ای م یت های ایا روتور نساارت به روتورهای دیگر ،می
توان به عم کرد بهتر ایا روتور در شااوک های ایجاد شااده و ایجاد
نساارت فشااار باو در ن دیکی عم اسااتا اشاااره کرد .بساایاری ای
کدهای محاسراتی 21با استفاده ای نتای ایا روتور نسرت دما و فشار
خود را پیش بینی کردند .روتور  37متشااک ای  36عدد پره اساات
که رد لانون دسات راسات ،حو محور  –zمی رخد .ایرفوی به
کار رفته در مقا ع مخت ر ایا روتور در شاک ( )3مده اسات .]5

یک اف ایش  15درصادی در راریی جریان ن دیک اساتا  10در یک
کمپرسااور ب رو و با ساارعت پاییا هنگامیکه لقی نوک ای  1تا 6
درصد وتر 11اف ایش یافته بود را نشان داده اند .]4
هد اصا ی ایا مقاله شاریه ساایی عددی 12اار اندایه لقی نوک بر
عم کرد ک ی یک کمپرسااور محوری ترنسااونیک 13اساات .در ایا
مقاله پاوهشای ای مجموعه نر اف اری شارکت انسای  14نساخه 16
اساتفاده گردید .برای بخش تولید هندساه و شارکه بندی ای نر اف ار
توربو گرید 15اساتفاده شاد که باید رد دساتورالعم اراشه شاده ای

2
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نسااارت فشاااار راحی روتور  2/106در دبی جرمی 20/19 Kg/s
میباشااد .مقدار مان نسااری ورودی در ریشااه  1/13و در نوک پره
 1/48می باشااد .همچنیا ساارعت راحی نوک پره 454 m/sec
اسات .ای دیگر مشاخصااآ ایا روتور میتوان به نسارت منظری 1/19
و نسارت شاعاع ریشاه به نوک  0/7اشااره کرد .همچنیا دبی حالت
خفگی 22ایا روتور  20/93میباشااد .لقی نوک پره های ایا روتور
 0/356 mmمی باشد که تقریرا برابر  %0.5ای و پره است .شک
( )4نمایی ای مختصااااآ پره و مسااایر جریان روتور  37را نشاااان
میدهد .مقادیر راحی ایا پره در جدو  1داده شده است .]6

بکل(: 4مخفصان پره و مهير یریا روتور ]6[ 37
یدو (: 1مقادیر طراحی روتور  37ناسا []6

بکل ( : 3ایرفویل بهکار رففه در مقاطع مخفلف روتور ]5[ 37

3

36

Number of rotor blades

1.288

Tip solidity

0.7

Rotor inlet hub-to-tip diameter ratio

1.19

Rotor blade aspect ratio

1.48

Rotor tip relative inlet Mach number

1.13

Rotor hub relative inlet Mach number

0.356

)Design tip clearance (mm

20.93

)Choking mass flow rate (Kg/s

1800

)Design wheel speed (rad/s

454.136

)Tip speed (m/s

288.15

)Reference temperature (k

101.33

)Rotor total pressure ratio (KN/m2

2.106

Rotor total pressure ratio

0.889

Rotor polytropic efficiency
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 -3یزئيان حل عددی
 -1-3ببکه بندی
برای ایجاد شارکه برای ح هندساه مورد نظر ای نر اف ار توربوگرید
انساای اسااتفاده گردیده اساات .به منظور پرداختا به اندایه های
مخت ر شاااکاا نوک پره و همچنیا راحتی مقااب اه باا تیییر در
مولعیت های محوری و شاعاعی برخی ب بند نشاتی نوک و ساان
تر شادن ح ای دو شارکه سااخت یافته ب وک شاده 23اساتفاده شاده
اسات .به ع ت پیچیدگی که در هندساه وجود دارد دو ویه مش بیا
هاب و شارود 24ایجاد شاده اسات تا ای در هم پیچیده شادن شارکه
ج وگیری شااود .برای شاارکه بندی ا را پره و نی میدان ح ای
شارکه سااخت یافته نوع  Jاساتفاده شاده اسات .رد فای مویشای
شاارکت ساااینده نر اف ار ایا روش شاارکه بندی نساارت به سااایر
روشها ،شارکههای با کیفیت تری را تولید میکند  .]7برای بهرود
 ( Skewnessولگی) ای فاکتور عرض  0.5همراه با شارکه  Oبرای
شارکه بندی اساتفاده می کنیم .در ایا حالت راخامت ویه بوجود
مده در ا را تییه حدود نصاار رااخامت تییه خواهد بود .برای
بخش بیا نوک پره و شااارود ای توپولوژی نااامنطرد 25نوع H
استفاده می کنیم.
شارکه بندی محاساراتی به کار گرفته شاده در ایا شاریه ساایی در

نمای پره به پره(ب
بکل ( : 5ببکه بندی محاسباتی

برای بررسای اساتقش ای شارکه ای روش  GCIاساتفاده شاد که رد
ایا روش در میادان حا ساااه نوع شااارکاه بنادی مخت ر باا ابعااد
درشاات ،متوساا و ری ایجاد گردید .ابعاد شاارکهها در هر مرح ه
ری تر شاادن ،باید ای لاعده ای که در ایا روش وجود دارد ،پیروی
کند .رد ایا روش ابعاد شاارکهها در هر مرح ه توس ا رابطه ()1
تعییا میشوند:

شاک "(5الر و ب)" نشاان داده شاده اسات .شاک (5الر)نمایی ای

1
3

𝑛

1
] 𝑖𝑉 ∑ [ = 𝑖ℎ
𝑖𝑁

()1

𝑖=1

صافحه نصار النهاری و شاک (5ب) نمای پره به پره شارکه بندی

رد ایا روش ابعاد مش ها در هر مرح ه باید به گونهای باشاد که

پروژه حارر را نشان می دهد.

رابطه ( )2برلرار باشد:
> 1.3

()2

𝑖ℎ
ℎ𝑖+1

با توجه به رابطه فوق ،با مشااخب بودن تعداد مش های درشاات،
میتوان تعداد مش های با ابعاد متوسا و ری را با اساتفاده ای رابطه
( )3تعییا کرد:
()3

3

𝑁𝑖+1 > 𝑁𝑖 × 1.3

با در نظر گرفتا رابطه فوق تعداد مش های ( 79708شارکه بندی
درشاات) ( 160378 ،شاارکه بندی متوساا ) و ( 364970شاارکه
بندی ری ) برای حالت لقی نوک استاندارد ایجاد شده است.
عشوه بر ایا برای توصاایر لقی های نوک مخت ر ای شاایکه بندی
متوسااا

نمای صاحه نصف النهاری(الف

باا تعاداد مش هاای 167104برای لقی نوک  %0.4و

 169944برای لقی نوک  %1اساتفاده گردید .تعداد شارکه برای ک

بکل ( : 5ببکه بندی محاسباتی

دامنه،گذرگاه،ورودی و خروجی شارکه بندی های ایجاد شاده برای
پاوهش حارار در جدو  2مشاخب شاده اسات .همچنیا مجموع
استی کمپرسور در شک ( )6نشان داده شده است.

4
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یدو

 -2-3روش تحليل عددی و روابن حاکم

( : 2تعداد ببکه بندی ایزا برای اندازه های لقی نوک

مخفلف پره روتور  37ناسا ببکه بندی بده با نرا افزار:

جهات تح یا رفتاار جریان برای تماا جریانها ،معاادوآ بقاای جر
و مومنتم ح میشاود .برای جریانهای تراکم پذیر یا شاام انتقا
حرارآ ،معادوآ بقای انرژی نی ح میشاوند .معادوآ مد ساایی
اهتشااشای نی یمانی که جریان شافته باشاد ،اساتفاده میشاوند .در
مقاله حارار ،عشوه بر معادوآ مومنتم ،بقای جر و انرژی ،با توجه
به میشاوش بودن جریان ،معادوآ اهتشااش نی ح شاده اسات .در
ایا راساتا ،ح عددی ساه بعدی میدان جریان کمپرساور با اساتفاده
ای کاد تجااری نر اف ار ) ANSYS-CFX(V16.0و باه روش حجم
محدود انجا شاده اسات .ایا کد لاب یت ح جریاناآ تراکم پذیر
سااه بعدی با در نظر گرفتا همه مشحظاآ مانند مد های مخت ر
تورب وون و اعما شرای مریی دلخواه و  ...را دارا میباشد.
برای شاااریه ساااایی جریان حو پره روتور  37در ایا گ ارش ای
مد توربوونسای  k-εبرای شاریه ساایی شافتگی اساتفاده شاده
اسات .یکی ای متداو تریا مد های دو معادله ای در ح جریان
شفته مد  k-εمی باشد .مد  k-εمعروفتریا مد دو معادله ای
میراشد ییرا درک ن سانتر و استفاده ای ن در برنامه نویسی ساده
تر میباشاد .مد  k-εاساتاندارد ،یک مد نیمه تجربی اسات که بر
مرنای معادوآ انتقالی مد شاده انرژی جنرشای شافتگی  kو نرن
اراامحش ن ε ،بیان شااده اساات .در مساایر توسااعه مد k-ε
اساتاندارد ،فرض بر ایا اسات که جریان تماماً شافته می باشاد و ای
تأایراآ ویسکوییته مولکولی شم پوشی شده است.
 kانرژی جنرشای شافتگی اسات و به عنوان واریان نوسااناآ 26در
سرعت تعریر شده است .دیمانسیون( 27تح ی ابعادی) ن
) (L2 T-2اساتا برای مثا  ε . m2/s2 ،نرن ارامحش اددی (گردابه)
شافتگی 28اسات (نرخی که در ن نوسااناآ سارعت ای بیا میرود) ،
و دارای دیمانساایون  kدر واحد یمان ) (L2 T-3اسااتا برای مثا
. m2/s3
مد  k-εدو متییر جدید را به ساایسااتم معادوآ معرفی میکند.
معادله پیوستگی مط رد رابطه ( )4عرارآ است ای:

خروجی جریان

ورودی جریان

گذرگاه جریان

تما دامنه جریان

تعداد شرکه هد

نوع شرکه بندی

اندایه لقی نوک

TorboGrid

10800

9900

59008

79708

65000

درشت

0.5%

17388

16146

126844

160378

145000

متوس

0.5%

34560

34560

295850

364970

320000

ری

0.5%

18144

16848

132112

167104

145000

متوس

0.4%

18144

16848

134952

169944

145000

متوس

1%

بکل(( : 6الف مرموع اسفي کمپرسور ناسا روتور  37در نرا
افزار TurboGird

𝜌𝜕
𝜕
+
(𝜌𝑈𝑗 ) = 0
𝑗𝑥𝜕 𝑡𝜕

()4

و معادله مومنتو ای رابطه ( )5به دست می ید:
()5

∂ρUi
∂
+
= ) (ρUi Uj
∂t
∂xj
′
∂p
∂
∂Ui ∂Uj
−
+
( [μ
+
)] + SM
∂xi ∂xj eff ∂xj ∂xi

که در ن  SMمجموع نیروهای بدنه(جسام) اسات μeff ،ویساکوییته
بکل(( : 6ب نمای ببکه بندی از ی

مؤار مختب شافتگی اسات ،و ' pفشاار اصاشش شاده اسات که در

اسفي پره روتور  37ناسا

در نرا افزار TurboGird

رابطه ( )6تعریر میشود:

5
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2
2
∂Uk
p′ = p + ρk + μeff
3
3
∂xk

() 6

𝑘𝑈𝜕

توربوون

رابطه ( )11مد شده است:

2

کاه تر خر در معاادلاه ( )6یعنی 𝑥𝜕 𝑓𝑓𝑒𝜇  ، 3در برگیرناده

∂Ui ∂Uj ∂Ui
+
)
∂xj ∂xi ∂xj
()11
2 ∂Uk
∂Uk
−
(3μt
)+ ρk
3 ∂xk
∂xk
برای جریان تراکم ناپذیر (𝜕𝑈𝑘 ⁄𝜕𝑥𝑘 ) ،کو ک اساات و تر دو

𝑘

( Pk = μt

اختش سارعت اسات .ایا تر در نر اف ار  ANSYS CFXنادیده
گرفته شاده اسات ،اگر ه ایا فرض تنها برای سایاوآ تراکم ناپذیر
به شدآ درست است.
مد  ، k-εشریه مد صفر معادله ای ،بر اسا

مفهو ویسکوییته

در سامت راسات معادله( )11کمک لاب توجهی به تولید نمیکند.

اددی(گردابی) است ،به وری که رد رابطه (:)7

برای جریاان تراکم پاذیر (𝜕𝑈𝑘 ⁄𝜕𝑥𝑘 ) ،تنهاا در مناا د باا واگرایی

𝑡𝜇 𝜇𝑒𝑓𝑓 = 𝜇 +

()7

سرعت باو ،به عنوان مثا در شوک ها ،ب رو است.

که در ن  μtویسااکوییته شاافتگی اساات .مد  k-εفرض میکند
که ویساکوییته توربوون

تر  3μtدر معادله ( )11بر اساااا

به انرژی جنرشای شافتگی و ارمحش ای

فرض " اساااتر

منجمد"29

اسات  .]9ایا فرض ای ایاکه مقادیر  kو  εای رید شاوک ها بیش

رید رابطه ( )8مرتر شده است:

ای حد ب رو شاااوند ج وگیری میکناد ،مولعیتی که به تدری بدتر

k2
μt = Cμ ρ
ε

()8

تحت تأایر نیروهای ویسااکوی اساات که با اسااتفاده ای

میشاود به عنوان مش در شاوک ها تصافیه شاده اسات .پارامتر تولید

که در ن  Cμاابت و مقدار ن برابر با  0.09است.

تراکم میتواناد برای مجموع مقادار فااکتور در مقاابا  𝜇𝑡 ′مورد

معادله انتقالی مد شاااده انرژی جنرشااای شااافتگی  kو نرن

اساتفاده لرار گیرد ،همان ور که نشاان داده شاده مقدار پیش فرض

ارمحش

ن  εبه صورآ دو معادله انتقالی تعریر میشود.

 3است .مقدار  1رفتاری مشابه  CFX-4را اراشه خواهد داد.

مقادیر  kو  εبه ور مساتقیم ای معادوآ دیفرانسای ی انتقا برای
انرژی جنرشای توربوون

و نرن ارامحش

به منظور ج وگیری ای تجمع انرژی جنرشاای اهتشاااش در منا د
ایساااتاا ،دو محادود کنناده تولیاد در نر اف ار  CFXدر دساااتر

شافتگی مده اسات به

صورآ معادله های ( )9و ( )10بیان میشوند:

هساتند که به دلی اینکه خارج ای موراوع ایا مقاله میباشاد به ن

)∂(ρk
∂
+
= )(ρUj k
∂t
∂xj
()9
∂
μt ∂k
[(μ + ) ] + Pk − ρε + Pkb
∂xj
σk ∂xj
)∂(ρε
∂
+
= )(ρUj ε
∂t
∂xj
∂
μt ∂ε
()10
] ) [(μ +
∂xj
σε ∂xj
ε
) + (Cε1 Pk − Cε2 ρε + Cε1 Pεb
k
در ایا معادوآ  Cε2 ، Cε1و  σεاابت های مد شفتگی  k-εو σk

پرداخته نشده است.
برای ح عددی ای نر اف ار  Ansys CFXکه مناسی توربوماشیا
ها است استفاده گردید .نوع نالی در ایا مقاله ح پایدار(داشمی)

30

می باشاااد .سااارعت ای نوع دورانی( رخشااای) و مقدار ن برابر با
 -17188.65دور بر دلیقه تعییا گردید .شاارای مریی که در ایا
شاریه ساایی اساتفاده شاده اسات ،به ایا صاورآ میباشاد که در
ورودی کمپرساور مقادیر دما و فشاار ک ی وارد میشاوند .همچنیا
جهت جریان در ورودی به صااورآ عمود بر سااطح ورودی و بدون

شافتگی برای معادله  kاسات .ایا اابتها و رارایی خر

پیش رخش فرض شاده اسات .در شارط مریی خروجی نی فشاار

یاا هماان پن ااابات تجربی در ایا رواب در جادو ( )4ورده شاااده

اساتاتیکی تعییا میگردد .شارط مریی دیواره های اابت و رخان

است.

به صورآ دیاباتیک و شرط عد لی ش برای سرعت بر روی سطوش

اابت مد

یدو ( : 4ضرایب ثاب

فرض شاااده اسااات .نکته لاب توجه اینکه ون کمپرساااور تقارن

مد آبافگی ]8[ k-ε

𝟐𝛆𝑪

𝟏𝛆𝑪

𝝁𝑪

𝜺𝝈

𝒌𝝈

پارامفر

محوری دارد ،برای شریه سایی ردیر پره کافی است یکی ای پره ها

1.92

1.44

0.09

1.3

1.0

مقدار

ای ح میدان جریان برای ن ،ایا ح را به وسی ه

مد شده و پ

در ایا معاادوآ  Pkbو  Pεbبیاانگر نفو((تاأایر) نیروهاای شااانااوری

شارط مریی  Periodicبه ساایر پره ها تعمیم داد .سایا عام گای

هساااتناد کاه در ییر تورااایح داده شااادهاناد Pk .نی بیاانگر تولیاد

انتخاب شاد .فشاار مرجع صافر و فشاار توتا جریان ورودی

ایده

 1اتمسااافر و دماای توتاا جریاان ورودی 288.15درجاه ک ویا و

6
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جهت جریان ریعی به مری انتخاب گردید.فشااار اسااتاتیک جریان

وجود خواهد داشااات که روش جی سااای ی یک تعریر و می ان

خروجی نی درهر نوبت برای دساترسای به نتای متفاوآ مورد تیییر

مشاخب ای ایا خطا و در نتیجه می ان اساتقش ای مش ح عددی

والع شاد .برای سارعت بخشایدن به همگرایی ای تکنیک های گا

را بیان خواهد کرد .برای انجا روش جی سی ی میبایست مراح

یمانی مح ی اسااتفاده شااد و ماک یمم تکرار  700با بالیمانده نوع

ییر ی شود:

 RMS31با دلت  0.000001برای همگرایی در نظر گرفته شااد .در

 )1ابتدا یک سا  ،مش با ساای شرکه ) (hبه صورآ سه بعدی مانند

ایا مقاله ای مد

شاافتگی  k-Epsilonکه ای مد های لاب لرو

رابطه ( )13در نظر گرفته میشود:
1⁄
3

برای توربوماشاایا ها به شاامار می رود اسااتفاده گردید .در مقاله
حارار تما شاریه ساایی های عددی در شارای

()13

وک شاده(خفه

𝑁

1
] 𝑖𝑉∆ ∑ [ = ℎ
𝑁
𝑖=1

که در ن 𝑖𝑉 Δحجم سا  iا  ،و  Nتعداد ک سا های اساتفاده

شاده) های شاده اسات و به سامت نقطه ن دیک اساتا با اف ایش
تدریجی فشار برگشت(فشار استاتیک جریان خروجی) پیشروی می

شده در دامنه ح محاسراآ است.

کنند .مقدار اف ایش فشاار اساتاتیک جریان خروجی در تمامی شایره

 )2ساه دساته مش مشاخب را انتخاب کرده و پ

ساایی ها به گونه ای اسات که مقدار Normalized Mass Flow

مقاادیر پاارامترهاای ک یادی کاه در مادلساااایی عاددی اهمیات دارناد

ای  0.92کمتر نشاود ییرا رد نتای تجربی کمپرساور در شارایطی

تعییا می شاااوناد (برای مثاا یاک متییر خروجی مهم کاه در

که رایطه ( )12برلرار شود د ار پدیده استا می شود .]6

نتیجهگیری نیای است گ ارش شود).

()12

ای شاریه ساایی

باایاد باه ایا نکتاه دلات شاااود کاه می ان بهرود شااارکاه باا فااکتور r

𝑚̇⁄𝑚̇𝑐ℎ𝑜𝑘𝑒 < 0.92

پیش بینی ن دیک به نقطه اساتا به عنوان خریا وراعیت پایدار

مشاااخب میشاااود کاه 𝑒𝑛𝑖𝑓 𝑟 = ℎ𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒 /ℎو ایا می ان باایاد

لر ا ای نوسااااان در پااارامترهااای جریااان در نظر گرفتااه می

ب رگتر ای  1.3باشد (یک عدد تجربی است).

شاود.همچنیا باوتریا مقدار نسارت فشاار پیش ای پدیده اساتا که

در مهمتریا لاد پ

ای مهمتریا پاارامترهاا در کمپرساااورهاا می بااشاااد در پیش بینی

ای تعییا ناد پاارامتر ک یادی ( درپاوهش

حارر ایا پارامترها عرارتند ای نسرت فشار و دبی جرمی ) ،مشخب

ن دیک به نقطه استا به دست می ید.

مینماییم مرتره تیییراآ ایا پارامترها بر اساااا

 -4بررسی معيار همگرایی ببکه

شارکه گونه اسات .به ور مثا اگر مرتره دلت شارکهای  2باشاد،

تیییراآ ساااای

انتظار میرود با نصار کردن ساای مش ،دلت جوابها  4برابر شاود.

برای بررسای و تخمیا دلت نتای حاصا ای شاریه ساایی عددی

برای محاساره ایا مقدار ای رواب ()14و ( )15اساتفاده میشاود که

می بایسااات فر یند نالی حسااااسااایت به شااارکه برای هر یک ای

در ایا رابطه  pهمان مرتره تیییراآ پارامترها و  fپارامتر مورد نظر

پارامترهای مورد نیای(نسارت دما ،فشار و بایده) انجا شود .در شریه

است.

ساایی عددی خطای محاساراتی که با بهرود مش تق ی مییابد ،به

𝜑
) 𝑙𝑛( 32⁄𝜑21

عنوان خطای گساساته ساایی شناخته میشود .برای به دست وردن

()14

مقادار ایا خطاا روشااای توسااا مهنادساااان سااایااوآ بخش

()15

ایا ا ای (ASME38) 38اراشه شاده اسات .ایا روش به صاورآ

در لاد خر باایاد باه ایای مرتراه  pتیییراآ ،یاک خطاای نساااری

ک ی ای همان لاعده برون یابی ریچاردسون 32ترعیت میکندا با ایا

تقربی(  )𝑒21محاسااره شااود تا به بوساای ه ن فاکتور اسااتقش ای

تفاوآ که توسا رو  33برای کاربردهای گساترده تری در دینامیک

شااارکاه( 𝑒𝑛𝑖𝑓𝐼𝐶𝐺) بادسااات یاد کاه برای محااساااراه ایا مقاادیر ای

سیاوآ محاسراتی توسعه داده شد.

رواب ( )16و ( )17استفاده می شود .هر قدر مقدار فاکتور استقش

روش مورد نظر روش معیار همگرایی شارکه  GCIنامیده میشاود

)𝑟(𝑛𝑙
= 𝑓2 − 𝑓1 , 𝜑32 = 𝑓3 − 𝑓2

=𝑝
𝜑21

ای شارکه کو کتر باشاد ،پاساخهای به دسات مده وابساتگی کمتری

که محدوده خطای گساساته ساایی را برای متییرهای مورد نظر در

به شرکه بندی صورآ گرفته خواهند داشت.

ح عددی مشااخب میکند .همانطور که مشااخب اساات خطای

در جدو شااماره  3محاسااراآ مربوط به اسااتقش شاارکه ای ح

گسااسااته سااایی به صاافر نخواهد رسااید و همواره یک مقدار خطا

ماده اسااات و باا توجاه باه مقاادیر کمی کاه برای  GCIبرای ماد

7
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اهتشااش  k-εمحاساره شاده اسات نشاان دهندهی عد وابساتگی ح

شااک ( )7مقایسااه نساارت فشااار 35و شااک ( )8مقایسااه بایده
36

به شاارکه میباشااد و میتوان ایا گونه اسااتنراط کرد که با ری تر

ی نتروپیک بر حساای دبی نرما شااده برای شاارکه بندی های

کردن مش ،جوابهای به دساات مده تیییر ندانی نخواهند کرد.

موجود را نشااان می دهد .همانطور که در ایا دو شااک مشااخب

برای محاسره  GCIای معادوآ ( )13تا ( )17استفاده شده است.

اساات نتای به دساات مده با سااه نوع شاارکه بندی مخت ر تفاوآ

𝑓1 − 𝑓2
|
𝑓1
1.25𝑒21
𝑝 = 𝑒𝑛𝑖𝑓𝐼𝐶𝐺
𝑟 −1

()16

ندانی با یکدیگر ندارند.

| = 𝑒21

()17

با توجه به مرحث مساتق بودن ح ای شارکه که در ایا بخش به
ااراآ رسید میتوان شرکه بندی با سای متوس را به عنوان مرنای
محااسااارااآ انتخااب کرد تاا نتاای

ن باا نتاای باه دسااات ماده ای

یمایشهای تجربی 34مقایساه گردد و نی تاایر اندایه لقی نوک پره
به روی عم کرد کمپرسور مورد بررسی لرار گیرد.
یدو ( : 3بررسی اسفقال از ببکه
̇𝑚=f
364970 , 160378 ,
79708
1.3

f=Total Pressure
Ratio
364970 , 160378 ,
79708
1.3

N1 , N2 ,
N3
r21

1.3

1.3

r32

20.7329

2.0874

f1

20.4934

2.0803

f2

19.8604

2.0623

f3

3.704

3.546

p

1.155%

0.3401%

0.8789%

0.2769%

ea21
GCIfine2

بکل ( : 8مقایهه بازده آیزنفروپي

بر حهب دبی نرما

بده برای ببکه بندی های مویود

 -5نفای و اعفبار سنری
حا هاایی کاه ای روشهاایی عاددی باه دسااات می یناد همواره لاابا
اعتمااد نیساااتناد و باایساااتی نتاای حتماا باا دادههاای تجربی

37

]6

مقایساااه شاااوند تا صاااحت ح ااراآ گردد .به همیا دلی نتای

1

گرفته شااده ای دادههای عددی با دادههای تجربی موجود مقایسااه
گردید.
38

شاک شاماره ( )9مقایساه نسارت فشاار و بایده پ ی تروپیک ک ی
محاساره شاده برای پره با لقی نوک  %0.5اساپا با داده های تجربی
را نشااان می دهد .دبی جرمی محاسااره شااده ای ح عددی و داده
های تجربی با اسااتفاده ای دبی جرمی خفگی( وک) نرما سااایی
شده است.
همان گونه که در نمودار مشاخب اسات شاریه ساایی عددی مقاله
حاراار نساارت فشااار را در تطابد خوبی با داده های تجربی پیش
بینی کرده اسااات اما بایده پ ی تروپیاک را کمی پاییاتر ای والعیت
بکل ( : 7مقایهه نهب

بر ورد کرده است.

فشار بر حهب دبی نرما بده برای

ببکه بندی های مویود

8
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بکل( : 9نمودار مقایهه عملکرد و بازدهی داده های ترربی و

بکل ( : 11اثر اندازه لقی نوک بر روی بازده پلی تروپي

حل عددی روتور  37ناسا

کمپرسور

برای پیاش بینی ااراآ اناادایه لقی نوک پره بر عم کرد روتور،

اار لقی نوک در محدوده عم یاتی لاب توجه است و اف ایش شکا

همیا روند ای شاریه ساایی ها برای دو اندایه لقی نوک دیگر شاام

ااراآ ییانرااری بر محدوده عم یاتی دارد ،همچنیا کاهش شاااکا

راحی شاریه ساایی

نسارت به شاکا اساتاندارد راحی بررسای شاده در ایا پاوهش

اندایه لقی بیشاتر و اندایه لقی کمتر ای شارای

گردید .مقدار لقی بیشتر  ،اندایه فاص ه نوک دوبرابر یعنی  %1اسپا

نشااان داد که کاهش لقی نوک نی بر روی محدوده عم یاتی تاایر

و مقدار لقی کمتر ،اندایه فاصاا ه نوک  0.8برابر یعنی  %0.4اسااپا

منفی دارد اما می ان تاایراآ منفی ن بسااایار کمتر ای اف ایش لقی

انتخاب و شریه سایی ها اجرا گردید.

نوک است.

همان ور که در شاک ( )10نشاان داده شاده اسات مد با اندایه

به منظور درک صااحیح ای شااریه سااایی ،نتای باید تحت حالت

شاکا کو ک (لقی نوک  %0.4اساپا) نسارت فشاار ب رگتری را تا

مرجع یکساان مقایساه گردد  .]3در مقاله حارار ایا مورد با مقایساه

مقدار مشااخصاای ای دبی جرمی یعنی ) 20.5893(kg/sنساارت به

جریان ها در اوج بایدهی مربو ه شااان رعایت گردیده اساات .نتای

ای

برای لقی نوک  %0.4اساپا کاهش  %0.35در حداکثر نسارت فشاار

لقی نوک راحی(لقی نوک  %0.5اساااپا) ایجااد می کناد و پ

ایا نقطه با هم برابر می شاوند و ای دبی جرمی) 20.2564 (kg/sبر

و افات رانادماان  %0.42را هنگاامیکاه لقی نوک  0.8برابر حاالات

خش تصاور  ،نسارت فشاار شاروع به کاهش می کند .اما در مد با

راحی شااده اساات نشااان می دهد همچنیا برای لقی نوک %1

شااکا ب رو(لقی نوک  %1اسااپا) مطابد انتظار نساارت فشااار

اساپا افت راندمان %1.01وکاهش  %2.18در حداکثر نسارت فشاار

کمتری نسااارت به لقی نوک راحی(لقی نوک  %0.5اساااپا) در

هنگامیکه لقی نوک دو برابر شده نمایان است (شک .)12

محدوده عم یاتی ایجاد گردید.

بکل ( : 12تغييران مشخصان کمپرسور با لقی نوک کوچکفر
بکل ( : 10اثر اندازه لقی نوک بر روی نهب

فشار کمپرسور

و بزرگفر نهب

همان ور که در شک ( )11مشخب است راندمان با اف ایش لقی

ااراآ منفی لقی نوک بر روی لااب یات اف ایش فشاااار ،پاایاداری و
راندمان منت به دوجنره ای جریان لقی نوک اسات ا یکی انساداد که

شااروع به کاهش می کند و بر خش تصااور راندمان با کاهش لقی
نسرت به شرای

به مقدار طراحی( %1اسپن

راحی نی تمای به کاهش دارد.

9
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 نفيره گيری-6
،برای درک فر یند فی یکی اار لقی نوک بر روی عم کرد کمپرساور
 ناسا به روش عددی برای سه اندایه شکا37 یک استی پره روتور
%0.5(راحی

 شرای، ) اسپا%0.4(راحی

نوک کو کتر ای شرای

: اسپا) بررسی گردید%1(راحی

اسپا) و ب رگتر ای شرای

نتای نشاان داد که محاساراآ عددی تطابد نسارتا خوبی

•

.با داده های تجربی موجود دارند
 در%0.42  در نسارت فشاار حداکثر و کاهش%0.35 افت

•

 برابر مقاادار لقی نوک0.8 راناادمااان نتااای لقی نوک
.راحی است
 افت در نسارت فشاار%2.18  در راندمان و%1.01 کاهش

•

حاداکثر نتاای لقی نوک دوبرابر مقادار لقی نوک راحی
.است
 ناساا مشاخب گردید37 در ایا مقاله و برای پره روتور

•

کاه اف ایش و کااهش لقی نوک پره ااراآ ییاانرااری بر
محدوده عم یاتی دارد که الرته مقدار ااراآ مضر اف ایش
.لقی نسرت به کاهش لقی بیشتر است
 کاهش مقدار،ایا مقالهی پاوهشای نشاان داد که بر خش تصاور
.لقی ال اما سری اف ایش راندمان و نسرت فشار نمی شود

ها
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چکیده
میکروتوربین های گازی در واقع توربینهای گازی با مقیاس بسیار كوچک و ساده تر میباشند .این توربین ها دارای ساختار
و اندازه سادهای بوده و به راحتی با استفاده از انواع سوختها میتوانند به تولید انرژی الکتریکی با استفاده از ژنراتورهای
تركیب شده با خود بپردازند .بطور كلی میکروتوربین دارای دو مزیت عمده ؛ یکی كاهش انتشار آالیندهها به محیط و دیگر
كاهش تعمیرات در مقایسه با مولدهای دیگر می باشد .در این مقاله به برخی از شركت های سازنده میکروتوربین ،ویژگی های
كلی میکروتوربین ها،پیکربندی سیستم میکروتوربین اشاره شده و با در نظر گرفتن فرضیاتی در مدل سازی و تحلیل سیستم
با استفاده از روابط موجود عملکرد تمامی اجزا به كار رفته در سیستم معرفی شده و سپس به صورت مجزا و تحت شرایط پایا،
سیستم فوق مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .جهت این كار یک كد با نرم افزار  EESنوشته شده و عملکرد
ترمودینامیکی سیستم با تغییر چند پارامتر موثر مانند دمای گازهای ورودی به توربین) (TITو نسبت فشار)  ( rpبررسی شده
است.

كلمات كلیدی
میکروتوربین ،میکروتوربین های گازی ،مولد ،مدل سازی ،EES ،دمای ورودی و نسبت فشار.
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 -1مقدمه

ای بکرگ ،ادارات و بی ارستاچ ا نسبت به ساخت اچ ای کو ک
در اودویت باشد][7,8
بدا در نرر گرفتن ده جواندب ،میکروتوربین دا دارای مکایدای
انکارناپذیری برای تودید ادرت و حرارت مورد نیاز م دداری محلی
می باشدددند بنابراین مددسدددازی ترمودینامیکی میکروتوربین ا به
نین کا د کینه ای کارکرد و
منرور بهینه سدازی کارایی و
بهره برداری آنها بسیار ضروری می باشد][1
اکثر میکروتوربین دا تدک مرحلهدای بوده و از یدک جنراتور مينداطی
نین
دائم سدرعت باو ،برای تودید برق متناوب اسدتفاده میکنند
به ددیه باو بردچ راندماچ کلی سدددیسدددتم و بهینه سدددازی انرجی
میتواچ از گرمای حاصدده از احتراق سددوخت در این توربین ا نیک
استفاده ن ود ][2
صنعت میکروتوربین در ند تکنودوجی توربین ای گازی کو ک،
مودد ای ک کی و اتومبیه ای توربو مطرح گردید سددته اصددلی
یک میکروتوربین اسد ت توربین  -ک پرسدور اسدت که با سدرعت
بسدیار باو دوراچ می کند (در مدر  Capstone 330سدرعت دوراچ
 rpm96000می باشددد ] [4و در امتداد آچ جنراتور با سددرعت باو
وجود دارد کده دارای مينداطی دای دائ ی اسدددت یدک پدارامتر
کلیدی جهت کا د اصدددطکاس اسدددتفاده از یاتااانهای وائی یا
بعبارتی یاتاااچ ای گازی اسددت که ضدد ن کا د اصددطکاس ع ر
یاتاااچ را نیک افکاید داده و امکاچ داشدتن سدرعت باو را فرا م می
کند][8
بطور کلی میکروتوربین دارای دو مکیدت ع دده کده یکی کدا د
انتشدار آوینده ا به محی و دیگری کا د تع یرات در مقایسده با
موددد دای دیگر اسدددت میبداشدددد مقدادیرتودیددیTHC،CO،NOx
( یدددروکربو ددا درمح دددووت خروجی میکروتوربین ک ترین
است][8
در سددار ای اخیر تحقیقات مناسددبی در زمینه میکروتوربین ا
انجام شدده اسدت احیائی و بهادری ] [9ع لکرد یک میکروتوربین را
که برای تامین کلیه ی نیاز ای ادکتریکی ،گرمایشدی و سدرمایشدی
یک سداخت اچ در نرر گرفته شدده بود ،مورد بررسدی ارار دادند آچ
ا در تحقیق دیگری ین سددیسددتم را از دیدگاه اات ددادی مورد
بررسددی ارار دادند][10کری ی و کاراچ ] [11نیک یک سددیسددتم
تودیدد پراکندده برق و حرارت بدا محرس میکروتوربین گدازی را مورد
بررسدددی اراردادندد آرامی و کداراچ] [12اسدددتفداده از فنداوری
میکروتوربین را برای تدامین کمداچ برق و حرارت مورد تحلیده و
بررسدددی ارار دادندد آچ دا در این تحقیق انرجی مورد نیداز یدک
سداخت اچ مسدکونی با مسداحت  8000مترمربع را با اسدتفاده از فت
میکروتوربین  200کیلوواتی تامین کردنند

نین
ب ا توجه به روند رو به رشدددد م دددری انرجی در جهاچ و
پراکندگی بافت ج عیتی و مناطق مسدکونی ،اسدتفاده از روش ا و
سدیسدتم ای جدید تودید انرجی ریرمت رکک که دارای بازد ی باو و
آویندگی پایین می باشددند ،در اودویت ارار گرفته اسددت ] [1تودید
پراکندده انرجی ادکتریکی یکی از ا ددافی اسدددت کده مددت دا مورد
توجه بوده اسددت امروزه با گسددترش سددیسددتم ای مختلف تودید
انرجی ادکتریکی در سداخت اچ ای اداری و یا سداخت اچ ا و مجت ع
ای بکرگ و متوس د  ،روشددهای گوناگونی مانند اسددتفاده از انرجی
خورشددیدی ،انرجی باد ،پیه ای سددوختی ،انواز دیکر جنراتور ا و
میکروتوربین ا مورد اسددتفاده ارار میگیرد] [2اما ر کدام از این
روشدها مکایا و معایب مخ دو به خود را دارند یکی از از سدیسدتم
ای مهم در میاچ موارد عنواچ شدده اسدتفاده از میکروتوربین اسدت
که تواچ تودیدی آچ از محدودهی  25کیلووات شددروز میشددود][3
میکروتوربین دای گدازی بده ددیده ویهگی دای برتر بده عنواچ یکی
از جدیترین گکینه ای تودید ادرت ریر مت رکک ،مطرح میباشند
][1
داشدتن یک سدیسدتم تودید انرجی اابه اعت اد ،کم کینه و یشده
در دسدترس ،اسدتفاده از توربینهای گازی کو ک را به عنواچ کاندید
مه ی معرفی ن وده اسددددت میکروتوربینهددای گددازی در وااع
توربینهای گازی با مقیاس بسدیار کو ک و سداده تر میباشدند این
توربین ا دارای سداختار و اندازه سادهای بوده و به راحتی با استفاده
از انواز سددوخت ا میتوانند به تودید انرجی ادکتریکی با اسددتفاده از
جنراتور ای ترکیب شده با خود بپردازند ][2
میکروتوربین ا مودد ای کو ک برق سدتند که سدوخت گازی یا
مایع را سوزانده و یک جنراتور را با سرعت باو ( 50000تا 120000
دور بر دایقده بده رخد در می آورندد دامنده تودیدد تواچ توسددد
میکروتوربین ای موجود در حاده توسدددعه از  25تا  500کیلووات
می باشد][4,5
در اوایه سدار ای  1980بازد ی و اابلیت اط یناچ میکروتوربین
ا به مقداری رسدید که برای کاربرد در سدیسدتم ای تودید کماچ
صدنعتی بکرگ مناسدب شدناخته شددند از آنجاییکه گاز ای خروجی
از میکروتوربین در حدود  60تا  70درصدد از انرجی سدوخت ورودی
نین
را تشددکیه می د د ،این گاز ا اابلیت بازیابی داشددته و
می تواچ از آچ ا برای تودید آب گرم ،سددیسددتم ای گرمایشددی و
کاربرد در یلر ای جذبی برای سدیسدتم ای سدرمایشدی اسدتفاده
ن ود ادبته خ دددوصدددیاتی مانند کینه سدددرمایه گذاری اودیه و
حساسیت زیاد نسبت به شرای محیطی سبب شده است که امروزه
اسدددتفاده از میکروتوربین ا در تودید ادرت مورد نیاز سددداخت اچ
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گاز ای گلخانه ای را نیک کا د می د د سیستم ای Capstone
به کاربراچ نهایی ک ک می کنند تا تأثیر خود را بر محی زیسدددت
بهبود بخشددند  ،در حادی که نوز نیاز ای تواچ و اابلیت اط یناچ
را برآورده می کنند][4
تا به امروز  ،کپسددتوچ بید از  9000از این سددیسددتم ا را به 73
کشور جهاچ منتقه کرده است که این سیستم ا میلیوچ ا ساعت
کار کرده اند][4
ن ونه ایی از میکروتوربین ای مورد استفاده در صنعت ،متعلق به
شرکت کپستوچ در شکه ای ( 2تا ( 9مشخد شده است:

 -2شركت های تولید كننده میکروتوربین
مطرح ترین شرکت ای سازنده میکروتوربین در دنیا عبارتند از:
*GE Power system
*Capstone Turbine Corporation
*Turbec AB
*Elliott Energy Systems
* Honeywell
* Ingersoll Rand Energy Systems of Portsdmouth
* Bowman Power Systems
*Ansaldo Energia
کده در این مقداددهد ب ه یکی از آچ دا یعنی شدددرکدت کپسدددتوچ کده از
مطرح ترین شدددرکدت دا در زمینده ی طراحی و تودیدد میکروتوربین
است اشاره می کنیم
شدرکت کپسدتوچ یکی از مطرح ترین شدرکت ا در زمینه سداخت
میکروتوربین دا اسدددت شدددرکدت توربین کپسدددتوچ در سدددار
1988تداسدددی شدددد کده از تودیددکننددگداچ توربین گداز در ایداددت
کادیفرنیا امریکا اسدت که متخ دد در تودید میکروتوربین به راه
تودید کماچ گرما و سرما میباشد][4

شکل ( : )2پکیج مولد  C100sكپستون []4

شکل ( : )1نشان تجاری شركت كپستون []4

میکروتوربین ای کپسدددتوچ در سدددایک ای(تواچ ای مختلف زیر
عرضه میگردد:
•
•
•
•
•
•
•

30 KW
60 KW
65 KW
200 KW
600 KW
800 KW
10 MW
شکل ( : )3پکیج مولد میکروتوربین  C600sكپستون []4

کپسددتوچ متعهد به بهبود بهرهوری از نیاز ای انرجی در سددراسددر
جهاچ اسدددت  ،در حادی که کماچ انتشدددار آوینده ای جهانی و
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شکل ( : )4اتومبیل فورد  GT40سوپر اسپورت دیزل-

شکل ( : )7اجزاء میکروتوربین كپستون استفاده شده در

الکتریک با پیشران كپستون ]13,14[ CMT-380

ناسا][17

شکل (: )5كامیون كنورث هیبرید-الکتریکی مجهز به پیشران

شکل ( : )8میکروتوربین كپستون [4] C200s

با میکروتوربین  C65كپستون][15,16

شکل ( : )6پکیج مولد میکروتوربین  C30كپستون []4
شکل ( : )9میکروتوربین  CR200كپستون []4
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 -3ویژگی های میکروتوربین ها

سدددوخدت دایی کده می تواچ در میکروتوربین دا اسدددتفداده ن ود
شددامه:پروپاچ ،یدروجچ و گاز طبیعی و میشددود اثرات محیطی
میکروتوربین دا نسدددبتدا پدائین میبداشددددد بده طوری کده تودیدد
گاز ای NOxدر آچ ا ک تر از  9 PPMتا  50 PPMاست
محددوده تواچ تودیددی میکروتوربین دا مع وو بین  25KWتدا
 500KWاست و بازد ی آچ ا بین  %20تا  %30میباشد][4

سرعت دورانی باوی میکروتوربین ا(برای مثار سرعت بسیار باوی
 96000دور بر دایقه در مدر  330کپستوچ موجب شده است که
از یاتاااچ ای وایی برای آنها اسدتفاده گردد یاتااانهای وائی یا به
عبارتی یاتاااچ ای گازی ضد ن کا د اصدطکاس ع ر یاتاااچ را نیک
افکاید داده و امکاچ داشتن سرعت باو را فرا م می کند ][4
جنراتور ای سدرعت باو به یک ادرت فرکانسدی باو میرسدد که در
مورد کپسدتوچ  1600رتک میباشدد که با اسدتفاده از ر دنده به
مقدار مفید 50-60رتک می رسانند][4
بازده باو ،ابعاد فشدرده ،نسدبت تواچ به وزچ باو ،آویندگی کم ،عدم
نیاز به خنک کاری ،کینه تع یر و نگهداری کم و راه اندازی سدریع
از خ وصیات برتر میکروتوربین ای گازی می باشد][1
بطور کلی میکروتوربین دو مکیدت ع دده دارد یکی کدا د تکریق
آویندده دا بده محی و دیگری کدا د تع یرات در مقدایسددده بدا
موددد دای دیگر مقدادیرتودیددی ( THC،CO،NOxیددروکربو دا
درمح ووت خروجی میکروتوربین ک ترین است][8

شکل ( : )11اجزای میکروتوربین كپستون [19] C30

شکل ( : )10اجزای پیشران یک میکروتوربین نمونه][18
شکل ( : )12نمونه واقعی یک میکروتوربین كوچک][20
جدول ( : ) 1ویژگی های كلی میکروتوربین ها][4

اابه دسترس ودی محدود

دسترسی پذیری ازنرر
تجاری

 25ادی  500کیلووات

گستره تواچ

دیکر ،پروپاچ ،یدروجچ و گازطبیعی

سوخت

بین  20تا  30درصد

بازد ی ادکتریکی

انتشار کم )NOx (< 9 – 50 ppm

اثرات محیطی

 -4پیکربندی سیستم
میکروتوربین ا انند توربین ای گازی بر اسداس سدیکه برایتوچ
کار میکنند ،اما یک تفاوت ع ده در این دو سدیسدتم نسدبت فشدار
کداری آچ دا می بداشدددد] ،[1کده برای توربین دای گداز صدددنعتی تدا
حدود  16بار م میرسدد ودی برای میکروتوربین ا مع وو بید از
 6بدار افکاید ن ییدابدد] [21 , 12در این مقدادده یدک میکروتوربین
سداده بدوچ تجهیکات جانبی مانند رکوپراتور مدر شدده اسدت که در
شکه ( 13ش اتیک آچ مشخد شده است
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شکل ( : )13شماتیک پیکره بندی سیستم میکروتوربین مدل سازی شده

این مدر تشدکیه شدده از ک پرسدور سدوخت (گاز متاچ ،ک پرسدور
وا ،محفرده احتراق و توربین و در آچ ی بدازیداب حرارتی مددر
نشده است

ترمودینامیکی سدیسدتم با تيییر ند پارامتر موثر مانند (Turbine
 Inlet Temperature) TITو ) rp(Perssure Ratioبررسدددی
شده است

 -5فرضیات

 -1-6كمپرسور )(Compressor

فرضیات زیر را در تحلیه و مدر سازی سیستم در نرر میگیریم:
* جریاچ سیار در ک پرسور و توربین آدیاباتیک فرض شده است
* رفتار ت امی گاز ای موجود در سدددیکه به صدددورت گاز ایدهآر
فرض شده است
* از نشتی گاز داخه سیستم به بیروچ صری نرر شده است
* از تيییرات انرجی ای جنبشی و پتانسیه صرینرر شده است
* شدرای محیطی(دما و فشدار با شدرای ورود به ک پرسدور یکسداچ
فرض شده است
* جریاچ سی ار در کلیه اجکا سیستم پایا در نرر گرفته شده است

انطور که در شد اتیک سدیکه مشدخد اسدت وا در دما و فشدار
معین  T1و  P1وارد ک پرسددور وا شددده و پ از تراکم در دما و
فشدددار  T2و  P2وارد محفرده احتراق میگردد بدا فرض آدیدابداتیدک
بودچ فرآیندد ،مشدددخد بودچ نسدددبدت فشدددار( Arpو رانددمداچ
آیکنتروپیک ک پرسدور( EFFcompمیتواچ دمای گاز ای خروجی
از ک پرسددور( T2وکار وااعی مورد نیاز توربین را مطابق رواب (1
تا ( 3محاسبه کرد
𝐾 −1
] 𝑟𝑖𝑎 [
(1
𝑟𝑖𝑎𝐾
(2
(3

 -6روابط حاكم

𝑝𝑟𝐴 𝑇2𝑆 = 𝑇1 .
𝑇2𝑠 − 𝑇1
= 𝑝𝑚𝑜𝑐𝐹𝐹𝐸
𝑇2 − 𝑇1
𝑎𝑀) 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝 = 𝐶𝑃(𝐴𝑖𝑟, 𝑇 = 320). (𝑇2 − 𝑇1

 -2-6محفظه احتراق()Combustion chamber

در این بخد ابتدا با اسددتفاده از رواب موجود ع لکرد ت امی اجکا
به کار رفته در سیستم معرفی شده و سپ به صورت مجکا و تحت
شدرای پایا ،سدیسدتم فوق موردتحلیه و بررسدی ارار گرفته اسدت
جهت این کار یک کد با نرم افکار  EESنوشدددته شدددده و ع لکرد

انطور که در شد اتیک سدیکه نیک دیده میشدود وای فشدرده
شددده توسدد ک پرسددور وا به راه سددوخت متاچ وارد محفره
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**************
*****
*

احتراق شدده و پ از انجام واکند محترق شدده واکند به صدورت
جدور ( 2انجام میگیرد:
جدول ( : )2واكنشدهندهها و محصوالت احتراق

[ وا

+

""Fuel Compressor

 :واکند د نده ا ]

گازمتاچ

Kfuel=CP(Methane,T=300,P=150)/CV(Methane,T=3
)00,P=150
Frp=2
]TA=295[k
)TB=TA*(Frp)^((Kfuel-1)/Kfuel

)a(0.97CH4+0.015N2+0.015CO) + (O2=3.76N2

[ دی اکسید کربن  +آب  +نیتروجچ  :مح ووت ]
+ c*H2O + d*CO2

b*N2

ضرایب استوکیومتری به صورت جدور ( 3محاسبه می شود:
جدول ( : )3ضرایب استوكیومتری
𝑓𝑀
=𝑎
𝑎𝑀
𝑎 𝑏 = 3.76 + 0.015.
𝑎 𝑐 = 2.0.97.
𝑎 𝑑 = (0.97 + 0.015).

""CH4+O2-->CO2+H2O
LHVmethane=(ENTHALPY(CH4,T=298)+ENTHAL
))PY(O2,T=298(ENTHALPY(H2O,T=298)+ENTHALPY(CO2,T=29
))8

""Combustion Chamber

برای محاسدبه دمای خروجی از محفره احتراق با فرض فرآیند م
فشدددار و صدددری نرر کردچ از افت فشدددار در محفره میتواچ دبی
سددوخت م ددرفی را در  TITای مختلف بر اسدداس معادده بقای
انرجی به صورت معادوت ( 4و ( 5محاسبه کرد:
ℎ𝑅 − ℎ𝑃 − 𝑄𝑙𝑜𝑠𝑡 = 0
(4
𝑒𝑛𝑎𝑡𝑒𝑚𝑉𝐻𝐿 𝑄𝑙𝑜𝑠𝑡 = 𝑀𝑓 . (1 − 𝜂𝑐𝑐 ).
(5

EFFcc=0.98
Qlost=Mf*(1-EFFcc)*LHVmethane

""Air Compressor
Ma=0.4
]TITc=1000[c
TIT=TITc+273.15
)Kair=CP(Air,T=325)/CV(Air,T=325

 -3-6توربین )(Turbine

]T1=290[k
)T2s=T1*(Arp)^((Kair-1)/Kair
EFFcomp=0.95
)EFFcomp=(T2s-T1)/(T2-T1

گداز دای داغ خروجی از محفرده احتراق در ادامده وارد توربین می
شددوند و با رخد توربین و به دنبار آچ جنراتور جریاچ ادکتریکی
تودید میکند اسد تی از نیروی تودیدی صدری رخد ک پرسدور
شدده و تواچ باای مانده نیک به عنواچ تواچ خادد خروجی از توربین
مورد اسدتفاده ارار میگیرد با محاسدبه کار ایدهآر و در نرر گرفتن
رانددمداچ آیکنتروپیدک توربین میتواچ مقدادیر کدار و دمدای خروجی از
آچ را طبق رواب ( 6تا ( 8به دست آورد:
(6
(7
(8

𝑘𝑎𝑖𝑟 −1
]
𝑟𝑖𝑎𝑘

""Stoichiometric Coefficient
a=Mf/Ma
b=3.76+0.015*a
c=2*0.97*a
d=(0.97+0.015)*a
Arp=5

[ 1
[ 𝑇4𝑠 = 𝑇𝐼𝑇.
]
𝑝𝑟𝐴

𝑇𝐼𝑇 − 𝑇4
𝑠𝑇𝐼𝑇 − 𝑇4

"Methane Chemical Formula:
"0.97CH4+0.015O2+0.015N2

= 𝑏𝑟𝑢𝑡𝐹𝐹𝐸

)hfH2O=-241826/MOLARMASS(H2O
)hfCO2=-393522/MOLARMASS(CO2
>"a(0.97CH4+0.015N2+0.015CO)+(O2+3.76N2)--
"bN2+cH2O+dCO2
a*(-0.97*(LHVmethane+ENTHALPY(CH4,T=T2)))+
a*(0.015*ENTHALPY(N2,T=T2)+0.015*ENTHALP
Y(CO,T=T2))+ENTHALPY(Air,T=T2)=b*ENTHAL
PY(N2,T=TIT)+c*(ENTHALPY(H2O,T=TIT)+hfH2
O)+d*(ENTHALPY(CO2,T=TIT)+hfCO2)+Qlost

𝑎𝑀 𝑊𝑡𝑢𝑟𝑏 = 𝐶𝑃𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 . (𝑇𝐼𝑇 − 𝑇4 ).

 -4-6كد نوشته شده برای برنامه EES
کد نوشدته شدده در برنامه  EESبرای حه معادوت عنواچ شدده به
این شرح است:
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EFFturb=0.95
)T4s=TIT*(1/Arp)^((Kair-1)/Kair
)EFFturb=(TIT-T4)/(TIT-T4s

با توجه به ن ودار به دسدت آمده در شدکه  15مشدخد اسدت که
دمای گاز ای خروجی با افکاید نسددبت فشددار ک پرسددور کا د
مییدابدد و در صدددورتی کده گداز دای خروجی بخوا ندد وارد بدازیداب
نین
حرارتی شددوند این مسدداده بایسددتی مورد توجه ارار گیرد
افکاید دمای گاز ای ورودی به توربین سددبب باو رفتن راندماچ
ادکتریکی سیستم خوا د شد

")"Combustion Analysis (Mass Ratio
Mtot=MOLARMASS(CO2)*(d/(b+c+d))+MOLARM
ASS(H2O)*(c/(b+c+d))+MOLARMASS(N2)*(b/(b+c
))+d
)YN2=(b/(b+c+d))*(MOLARMASS(N2)/Mtot
)YH2O=(c/(b+c+d))*(MOLARMASS(H2O)/Mtot
)YCO2=(d/(b+c+d))*(MOLARMASS(CO2)/Mtot
Cpcombustion=YN2*CP(N2,T=T4)+YH2O*CP(H2O
),T=T4)+YCO2*CP(CO2,T=T4

""The Work Calculation
Wturb=Cpcombustion*(TIT-T4)*Ma
Wcomp=CP(Air,T=320)*(T2-T1)*Ma
Wnet=Wturb-Wcomp
)EFFthermal=Wnet/(Mf*LHVmethane*EFFcc
*
*****
**************

شکل ( : )15دمای گازهای خروجی بر حسب نسبت فشار
كمپرسور

 -7نتایج
مراجع

در این اس ت اثرات نسبت فشار ک پرسور و دمای گاز ای ورودی
به توربین به عنواچ دو پارامتر تاثیرگذار بر روی کارایی سدددیسدددتم
بررسی شده است:

[ ]1پیرکندی ،جاماسب  ،جهرمی ،مهدی  ،مح ودی ،م طفی " ،شبیه
سازی پارامتری یک سیستم تولید همزمان بر پایه
میکروتوربین صنعتی از دیدگاه اگزرژی و اقتصادی" ،مجله
مدر سازی در مهندسی ،سار سیکد م ،ش اره ،40بهار1394
[ ]2درآمدی بر پروجه میکروتوربین ای گازی" ،میکروتوربین های
گازی" ،امور پهو د شرکت گاز استاچ خراساچ
[3] Catalog of CHP Technologies, (2008), “Combined
Heat and Power Partnership”. U.S. Environmental
Protection Agency
[4] www.capstoneturbine.com
[5] Gillette, F., (2006), “CHP Case Studies-Saving Money
and Increasing Security”. Capstone Turbine
Corporation
[6] Taki, Y., Babus Haq, R.F., Elder, R.L., Probert, S.D.,
(1991). “Design and Analysis of a Compact Gas
& Turbine for a CHP System”. Heat Recover System
CHP, Vol. 11, No. 2/3, pp. 149–160
[7] Stromberg, J., Franck, P., (1994). “Gas Turbine in
Industrial
CHP
Applications-Assessment
of
Economics”. Heat Recover System & CHP, Vol. 14,
No. 2, pp. 129–141
[8] www.barghnews.com
[9] Ehyaei, M.A., Bahadori, M.N., (2007). “Selection of
Micro Turbine to Meet Electrical and Thermal Energy
Needs of Residential Building in Iran”. Energy and
Buildings, Vol. 39, pp. 1227–1234.

شکل ( : )14بازده حرارتی بر حسب نسبت فشار

انطور که در ن ودار شدکه  14مشدخد شدده با افکاید نسدبت
فشدار تا عدد  6شدا د افکاید بازده سدتیم ودی از این نقطه به بعد
بازده تقریبا ثابت باای میماند در نتیجه افکاید نسدددبت فشدددار
ک پرسدور تا یک حد معین سدبب افکاید راندماچ ادکتریکی سدیسدتم
خوا د شدد و برای دسدتیابی به راندماچ ای باو ،کارکرد دس یسدتم در
فشار کاری  5ادی  7بار بهترین راندماچ را ایجاد می کند
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[10] Ehyaei, M.A., Mozafari, A., (2010). “Energy,
Economic and Environmental (3E) Analysis of Micro
Gas Turbine Employed for on-site Combined Heat and
Power Production”. Energy and Buildings, Vol. 42,
pp. 259–264.

، رضاپور، م، ع یدپور،  س ز، بهبهانینیا،  س،] کری ی علویجه11[
"تحلیل ترمواكونومیک سیستم تولید پراكنده برق و، س
 اودین کنفران،"حرارت با محرک اولیه میکروتوربین گازی
1388  اردیبهشت27  و26 ،صنعت نیروگاه ای حرارتی
 "توجیه،  ز، ح یدزاده،  م، موسوی،  ا، حاج حسن تهرانی،  م،] آرامی12[
فنی اقتصادی استفاده از فناوری میکروتوربین برای تامین
 دومین کنفران،"همزمان برق و حرارت برای بخش خانگی
1390  دی ماه21  و20 ،مدیریت و بهینه سازی انرجی
[13] www.trucktrend.com/cool-trucks/1004dp-capstonecmt-380-diesel-electric-supercar/
[14] www.allcarindex.com
[15] www.evmeme.com/capstone-completes-track-testingmicro-turbine-hybrid-electric-truck/
[16] www.kenworth.com
[17] www.tec.grc.nasa.gov/past-projects/high-power-dualbrayton-test-rig/capstone-microturbine-cutaway/
[18] www.wmrc.edu/ (White Mountain Research Center
University of California)
[19] Dieter Bohn, “Micro Gas Turbine and Fuel Cell – A
Hybrid Energy Conversion System with High
Potential” , Institute of Steam and Gas Turbines,
Aachen University.
[20] en.mehrnews.com/news/151749/Iran-exporting-gasmicro-turbine-to-Europe

- "بهینه،  ز، نوروزیمند،  ر، آخرتی،  م، ااضینهاد،  س،] صنایع21[
اقتصادی میکروتوربین جهت تولید قدرت و-سازی فنی
اید بهینه سازی

 پنج ین،"حرارت برای مصارف ساختمان

1385  اردیبهشت6  و5 ،م ری سوخت در ساخت اچ
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چکیده
با توجه به بحران جهانی سووخ

و لوودیی ووا ووچ

سوازی موتور

امر ووروری به نمر می رسودچ ووچ

دویل واوش وزن و حجم موتور و نیز افزا ش بازده ولی موتور راه حل مناسبی جه
لوودیی ووا می باشودچ مکانیزم پیسوتون در پیسوتون

راه ابداوی و مناسوت جه

واوش مصرف سوخ
ووچ

و ومچنین واوش

سوازی موتوروا ی اسو

طراحی شودند و وم اونون در حا تووید و حتی وار می باشوندچ در ا ن مقاوه پژووشوی ا ن مکانیزم برروی
داخلی ت

سویلندر نصوت شود و تا یر ا ن مکانیزم بر وملکرد ا ن موتور شوبیه سوازی یرد دچ نتا ج بدسو

وه اسوتااده از ا ن سویسوتم باوف افزا ش توان و یشوتاور موتور با میزان ابتی از سووخ

سوازی به
وه ب

موتور احتراق

لمده نشوان میدود

می شوودچ برای اوتبار سونجی مد

شووبیهسووازی شووده با اسووتااده از نرم افزار  GT-Suiteبنز ن در دوروای مختلف در حاو

بار وامل به داخل موتور تزر ق

یرد ده و نتا ج حاصول از شوبیهسوازی با نتا ج لزما شوهاوی موجود مورد مقا سوه رار یرف

وه نتا ج ومخوانی مناسوبی را

نشان دادچ

ولمات ولیدی
موتور مک انیزم پیستون در پیستون ووچ

سازی موتور بازده موتور افزا ش توان واوش مصرف سوخ
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 -1مقدمه

در موتورهای احتراقی ،فضایی وجود دارد که به آن محفظه احتراق
( Combustion Chamberگفته میشود .در کلیه انواع موتورهای
احتراقی ،یکی ای سوخت های هیدروکربنی که ای نفت خام به دست
آمرده اسررررت (مراننرد بنزین ،گرایوییرل ،گرای مرای ( ، LPGگرای
طبیعی( CNGو الکل در داخل محفظه احتراق با اکسی ن ترکیب
شرده و می سروید این فرایند احتراق نامیده میشرود .در اثر فرایند
احتراق ،میداری انرژی آیاد می شود که می تواند به انرژی مکانیکی
تبدیل شده و قدر تولید نماید.
در موتورهرای احتراق داخلی ،محفظره احتراق بره صرررور یرک
محفظه کامالً بسررته و محدود می باشررد که سرروخت درون آن می
سروید .در این حالت سریال عامل (مثالً مخلوط هوا و سروخت طی
فرایند احتراق سرروخت به محصرروال احتراق تبدیل میشررود به
طوری که انبسراط همین سریال عامل باعث تولید قدر می گردد.
به همین دلیل به این مدل موتور درونسوی نیز گفته می شود.
ماراب شرررکرل ( 1در یرک موتور احتراق داخلی ،ابتردا هوای درون
سریلندر داخل یک محفظه بسرته و آب بندی شرده متراکم گردیده و
پس ای آن محترق می گردد .انرژی آیاد شررررده در اثر پرردیررده
احتراق،صررف به حرکت درآوردن پیسرتون یا اجزای متحرک دیگر
شرده و بدین ترتیب قدر تولید میشرود .یکی ای متداولترین انواع
موتورهای احتراق داخلی ،موتورهای پیسرتونی می باشرند .منظور ای
موتورهای پیسرتونی همان موتورهای رفت و برگشرتی می باشرد .در
این گونه موتورها ،پس ای شکلگیری فرآیند احتراق در یک محفظه
بسرته ،حجم گایهای حاصرل ای احتراق افزایش مییابد .بدین ترتیب
در اثر انبسراط گایهای درون سریلندر ،پیسرتون به عیب رانده شرده و
قدر تولید می گردد.

پیشررفت تکنولوژی در عرصره خودرو و خودروسرایی در چند دهه
اخیر،تاثیر عمده ای بر طراحی و تجزیه و تحلیل مهندسری داشرته و
روند رو به رشررردی را در اسرررترات ی طراحی بر پایه مدل های نرم
افزاری و پاالیش انرژی ،ارگونومی و آالیندگی ،به منظور ایجاد مدل
های نوین تجزیه تحلیل و همچنین افزایش بهرهوری و بهینهسرایی
طرح داشته است[.]1
بره منظور ایجراد قرابلیرت حرکرت در خودرو نیرایمنرد یرک واحرد
ترامین کننرده قردر هسرررتیم کره این واحرد مولرد قردر نرامیرده
میشررود .واحد مولد قدر که همان موتور(پیشررران خودرو اسررت
وظیفه تولید قدر را بر عهده دارد .این قدر می بایسررت با غلبه
بر نیروهای اصرراکاکی و اینرسرری قاعا مختلف خودرو باعث به
حرکت درآمدن خودرو شود[.]2
در یک موتور احتراق داخلی در اثر فرآیند سوختن انرژی شیمیایی
سررروخرت بره انرژی حرارتی تبردیرل می گردد و در نهرایرت این انرژی
حرارتی با به حرکت در آوردن پیسرررتون به انرژی مکرانیکی تبدیل
میشررود .]2[.موتور هایی که به عنوان مولد قدر مورد اسررتفاده
قرار میگیرنرد دارای مردلهرای مختلفی هسرررتنرد کره هر کردام ای آنهرا
دارای اصول عملکردی خاص خود می باشد.
هدف ای تولید یک موتور احتراق داخلی ،تبدیل انرژی ذخیره شرده
در سرروخت به انرژی مکانیکی اسررت .در موتورهای احتراق داخلی،
این تبدیل به وسریله سروخت و اکسرید شردن سروخت در درون موتور
انجام میشرررود .سررریاال عامل واقعی در این سررریکل عبارتند ای
مخلوط هوا و سررروخت قبل ای احتراق و محصررروال احتراق .توان
خروجی مالوب مسرتییماً به وسریله کار انتیال یافته به این سریاال
عامل و قاعا مکانیکی موتور رخ میدهد.

شکل ( : )1مراحل واری موتور چهار زمانه[]3
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همانگونه که در شرکل ( 3مشرخ شرده اسرت حجمی ای سریلندر
که به وسریله پیسرتون جاروب میشرود و تفاضرل حجم کل سریلندر و
حجم مرده اسررت را حجم مفید سرریلندر ،حجم جابجایی یا حجم
جاروب شده می نامند و با ( Vdنشان داده شده است .نسبت حجم
کل به کمترین حجم را نسررربت تراکم میگویند و با ( Rcنشررران
میدهند .میادیر معمول برای  RCدر حدود  7تا  12برای موتورهای
اشرتعال جرقهای ) (SIو  14تا  24برای موتورهای اشرتعال تراکمی
) (CIاسررت .اکثر موتورهای احتراق داخلی بر مبنای سرریکل چهار
یمانه کار میکنند.
هر سرریلندر به چهار مرحله( در دو دور گردش میل لنگ احتیاج
دارد تا سررریکل تولید قدر را کامل کند .هم موتورهای اشرررتعال
جرقه ای و هم موتورهای اشررتعال تراکمی ای این سرریکل اسررتفاده
میکنند.

موتور هرای احتراق داخلی پیسرررتونی ای نظر فرآینرد احتراق و بر
اساس نحوه سوخترسانی به دو دسته اصلی تیسیم میشوند:
• موتورهای اشررتعال جرقهای یا  : SIکه موتور اتو ،بنزینی
و یا گایسوی نیز نامیده میشوند.
• موتورهای اشررتعال تراکمی یا  : CIکه موتورهای دیزلی
نیز نامیده میشوند.
به علت سرادگی ،قدر ییاد و باال بودن نسربت توان به وین در این
دو گونره ای موتورهرا ،آنهرا کراربرد ییرادی در صرررنعرت حمرل و نیرل
(یمینی ،دریایی و هوایی و تولید قدر دارند.
همانگونه که در شرکل ( 2نشران داده شرده اسرت پیسرتون با حرکت
رو به عیب و جلو در سریلندر به واسراه شراتون و مکانیزم میل لنگ،
محور را بره حرکرت در می آورد .چرخش دایمی میرل لنرگ براعرث
حرکت متناوب پیسرتون میشرود.سررعت پیسرتون در نیاهی مرگ
باال ) (T.D.Cو نیاه مرگ پایین ) (B.D.Cصرررفر اسرررت .در این
یمانها حجم سررریلنردر به ترتیرب به مینیمم و ماکزیمم میردار خود
می رسرد .به کوچکترین حجم سریلندر یا فضرای باقیمانده در باالی
پیسررتون ،هنگامی که پیسررتون در نیاه مرگ باال قرار دارد حجم
تراکم یا حجم مرده می گویند و آن را با ( Vcنشان می دهند.

شکل ( : )3د ایرام فشار-حجم ) (P-Vبرای

موتور احتراق

داخلی چهار زمانه[]5

مراحل احتراق به ترتیب عبارتند ای:
 .1مرحله مکش :در شرررروع این مرحله پیسرررتون در وضرررعیت
 T.D.Cقرار دارد و در انتهای آن پیسررتون به B.D.Cمیرود.
در این مرحله مخلوط هوا و سرروخت درون سرریلندر کشرریده
میشرود .برای افزایش جرم وارده ،سروپا ورودی کمی قبل ای
شررروع این مرحله بای میشررود و کمی بعد ایاتمام آن بسررته
میشود.
 .2مرحله تراکم :در این مرحله هر دو سرروپا ورودی و خروجی
بسررته اسررت و مخلوط داخل سرریلندر متراکم می شررود تا به
کسررر کوچکی ای حجم اولیه اش می رسررد در انتهای مرحله

شکل ( : )2اساس پارامتروای وندسی پیستون و سیلندر
موتوروای احتراق داخلی[]4
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ضرمن اینکه کاهش وین موتور و مصررف سروخت و تولید قاعا با
بهره وری بیشرتر ،ای اهداف توسرعه مسرتمر تمام کم انی های تولید
کننده در تمامی صنای می باشد.
استفاده ای مکانیزم پیستون در پیستون باعث افزایش بایده حجمی
موتور ،افزایش فشرررار داخرل سررریلنردر و در نتیجره افزاش توان و
گشررتاور موتور خواهد شررد .در بعضرری موارد برای کاهش سرروخت
مصرفی و در نتیجه کاهش آالیندگی تولیدی موتور میتوان سوخت
کمتری در داخل سرریلندر پاشررش کرد که منتج به کاهش مصرررف
سررروخت و کاهش آالینرده های موتور می شرررود .ای آنجرا که انجرام
آیمایشررا عملی بسرریار گران قیمت و وقتگیر می باشررد و عوامل
متعددی بر نتایج آن تاثیر گذار خواهد بود ،اسرتفاده ای نرم افزارهای
شربیه سرای راه حل بسریار مناسرب و میرون بصررفه ای خواهد بود که
در این میاله پ وهشی ای نرم افزار  GT-Suitاستفاده شده است.

تراکم ،احتراق آغای شررده و فشررار درون سرریلندر به سرررعت
افزایش مییابد.
 .3مرحلره تولیرد توان ،احتراق یرا کرار (انبسررراط  :در ابتردای این
مرحله پیسرتون در وضرعیت  T.D.Cقرار دارد که به علت دما
و فشرار فوق العاده روی آن به سرمت پایین رانده میشرود و در
انتها به وضرعیت  B.D.Cمی رسرد و باعث چرخش میل لنگ
می شررود .حدود  5برابر کاری که پیسررتون در مرحله تراکم
انجرام میدهرد ،در این مرحلره بر روی آن انجرام میشرررود .در
انتهای مرحله احتراق سرروپا خروجی بای میشررود و فشررار
درون سیلندر تا فشار تخلیه تیلیل می یابد(.شکل4
 .4مرحله تخلیه :در این مرحله نخسرررت به واسررراه باالتر بودن
فشرار درون رس یلندر نسربت به فشرار اگزوی گای های باقی مانده
ای احتراق ای سر یلندر خارج میشررود و سر س با حرکت رو به
باالی پیسررتون ،گایها به بیرون رانده میشرروند .هنگامی که
رسید سروپا ورودی بای میشرود.
پیسرتون به وضرعیت  T.D.Cر
درسرت بعد ای  ،T.D.Cسروپا خروجی هم بسرته می شرود و
سیکل جدید آغای میشود.

 -2تار خچه تحقیق
کسررایی نرم افزار  GT-Powerرا برای شربیهسرایی موتور احتراق
داخلی  XU7مورد اسرتفاده قرار داد[ .]7در ماالعا متعدد دیگری
همچون کار محمد ابراهیم نرم افزار  GT-Powerبرای شربیهسرایی
موتور مورد اسرتفاده قرار گرفت[ .]8ریاحی نرم افزار  GT-Powerرا
برای شربیهسرایی و تحلیل عملکرد موتور احتراق داخلی پراید مورد
اسرتفاده قرار داد[ .]9محمدابراهیم و کاکایی با اسرتفاده ای نرم افزار
 GT-Powerراهگاه ورودی موتور  XU7/L3را بهینه سرایی کردند
و به حدود  2.5درصد افزایش بایه حجمی دست یافتند[.]10
میرمحمردی و همکرارانش ای نرم افزار  GT-SUITبرای شررربیره
سرایی تزری همزمان گای طبیعی و بنزین در موتور  XU7اسرتفاده
کردند].[11
همچنین میرمحمردی و همکرارانش ای نرم افزار  GT-Suiteبرای
شرربیه سررایی تزری سرروخت ترکیبی ای اتانول،متانول و بنزین در
موتور  B3اسرتفاده کردند که نتایج کارشران نشراندهندهی کاهش
توان و آالینده ها نسبت به سوخت پایه است]. [12
محمدیان و همکارانش ای نرم افزار  GT-Suiteبرای شربیه سرایی
عملکرد موتور احتراق داخلی در یمان اسررتفاده ای سر وخت ترکیبی
اتانول  -بنزین و متانول  -بنزین با درصرردهای مختلف اسررتفاده و
نتایج شرربیه سررایی را با نتایج آیمایشررگاهی میایسرره نمودند .نتایج
آنها نشرران داد که با افزایش نسرربت اتانول و متانول به بنزین ،ای
میزان گرایهرای مونو اکسررریرد و دی اکسررریرد و هیردرو کربن هرای
نسروخته در میایسره با بنزین کاسرته می شرود .اما میزان اکسریدهای
نیتروژن با افزایش رو بروسرت که علت آن وجود عنصرر اکسری ن در
ینجیره مولکولی سوخت های مکمل می باشد[.]13

شکل ( : )4مرحله احتراق در موتور[]6

به طور کلی شررکل محفظه احتراق در افزایش بهرهوری سرروخت،
بهبود کیفیرت احتراق ،افزایش رانردمران و کراهش آالینردگی نیش
عمده و موثری دارد .هدف ای این میاله پ وهشرری ،طرح و فرضرریه
بنیادی پروژه در قالب موارد ییر تعریف میشود:
• افزایش توان موتور
• افزایش گشتاور موتور
• کاهش مصرف سوخت وی ه ترمزی )(BSFC
• کمک به Engine Downsizing
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که در آن  avgrpmنماد سررعت متوسرط بر حسرب دور در دقییه
می باشد.
ای آنجا که اسرتفاده ای این سریسرتم باعث افزایش نسربت تراکم در
موتور نیز می شرود برای محاسربه نسربت تراکم ای راباه ( 4اسرتفاده
شده است:
𝑐𝑉 𝑉𝑑 +
(4
= 𝑅𝐶

 -3شبیهسازی موتور
مشررخصررا موتور شرربیهسررایی شررده در نرم افزار  GT-Suiteدر
جدول ( 1آماده است.
جدو ( : ) 1مشخصات موتور شبیهسازی شده
1

تعداد سیلندر

خای

نوع موتور

)56.5(mm

قار سیلندر

)49.5(mm

کورس پیستون

)124(cc

حجم موتور

1-3-4-2

ترتیب احتراق

9:1

نسبت تراکم

بنزین

سوخت

𝑑𝑉

که در آن  Vdفضرای جارو شرده توسرط پیسرتون و  Vcنیز نشران
دهنده حجم مرده سیلندر می باشد].[15

 -4اوتبارسنجی

8.2 Kw @ 8500rpm

ماکزیمم توان

10 N.m @ 7000rpm

ماکزیمم گشتاور

برای بررسری تثثیر عملکرد مکانیزم پیسرتون در پیسرتون در موتور
مورد ماالعه سرراختن یک مدل مورد اعتماد الزامی اسررت .در این
می الره پ وهشررری ابتردا مردل موتور مورد مارالعره در نرم افزار GT-
ر
 Powerشربیهسایی گردید و س س برای بررسی صحت نتایج ناشی
ای شربیهسرایی ،سروخت بنزین به داخل موتور تزری گردید و نتایج
حاصل با نتایج آیمایشگاهی موجود میایسه گردید.
شرکل( 5نشران دهنده نمودار توان موتور و میایسره نتیجه رش بیه
سایی با نمودار تجربی برای اعتبارسنجی شبیه سایی می باشد.

به دلیل عدم توانایی نرم افزار در شررربیه سرررایی مکانیزم جدید،
میزان حجم اضرررافره شرررده بره موتور در یمران بکرارگیری مکرانیزم
پیسرتون در پیسرتون در موتور محاسربه گشرته و به عنوان هندسره
جدید موتور در نرم افزار بکارگرفته شد.
همچنین میزان سروخت تزری شرده در سریلندر ثابت فرد شرده
ا س ت.
برای مدل سایی احتراق ای تاب وایب استفاده شده است] .[14برای
این منظور دو پارامتر ییر نیای می باشد:
یاویه لنگ بین نیاه  TDCو تکمیل شررردن  %50ای احتراق،
.1
این پارامتر عمدتا  5تا  12درجه می باشد.

8
7
6
5
4

یاویره لنرگ بین  %50تکمیرل شررردن احتراق و  %90تکمیرل
شدن احتراق ،این پارامتر عمدتا  25تا  35درجه می باشد.

3
2

)Power(KW

.2

9

1

مدل احتراق مدل دو ناحیه ای می باشررد .دما و خواص دیگر برای
دو ناحیه سوخته و نسوخته باور مستیل محاسبه میگردد.
برای محاسربه گشرتاور ترمزی ای روابط ( 1و ( 2بهره گرفته شرده
است:
𝑡𝑑)𝑡( 𝑏𝑇 ∮
(1

0
8500

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

simulated

= 𝑞𝑡𝑏

𝑡𝑑 ∮
𝑡𝑐𝜔 𝑡𝑐𝐼 𝑇𝑏 (𝑡) = 𝑇𝑠 (𝑡) −
)𝑡( ̇

شکل ( : )5نمودار توان نسب

(2
که در آن  Ictاینرسی میل لنگ و  ὼctشتاب دورانی آن میباشد.
برای محاسبه توان ترمزی ای راباه ( 3استفاده شده است.
(3

1000

)Engine Speed(RPM
exprimental

به دور موتور

شرکل ( 6نمودار توان موتور و میایسه نتیجه شبیه سایی با نمودار
تجربی را برای اعتبارسنجی نشان میدهد.

𝜋2
[ × 𝑚𝑝𝑟𝑔𝑣𝑎 × 𝑞𝑡𝑏 = 𝑝𝑏ℎ
] × 1.341
6000
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شرکل شرماره ( 8نشران دهنده ی گشرتاور موتور با اسرتفاده ای این
رس یسرتم می باشرد .ای آنجا که اسرتفاده ای این رس یسرتم باعث افزایش
بایده حجمی موتور و در نتیجه افزایش فشرار داخل رسیلندر میشرود
در نتیجره افزایش گشرررتراور موتور را نیز در پی دارد .ای طرفی این
سر یسرتم باعث افزایش نسربت تراکم و در نتیجه افزایش بیشرتر
گشرتاور نیز می شرود .نتایج شربیه سرایی نشران می دهد حداکثر
گشرررتراور تولیردی موتور بره میزان  10درصرررد افزایش می یرابرد،
همچنین مشراهده می شرود که گشرتاور موتور خای تر گردید که
باعث بهبود عملکرد موتور در هنگام شتاب گیری خواهد شد.

11
10
9

)Torque(NM

8
7

exprimental
simulated

6

12

5

11

)Engine Speed(RPM
به دور موتور

9

با توجه به نمودارهای اسرررتخراج شرررده در شرررکلهای ( 5و (6
مشخ گردید که ،نتایج بدست آمده ای موتور همخوانی مناسبی با
نتایج آیمایشرگاهی دارد  .ای این رو میتوان ای نتایج بدسرت آمده ای
مدل جهت توسعه موتور استفاده نمود.

8
without system

7

with system

)Torque(NM

شکل ( : )6نمودار یشتاور نسب

10

6
5

 -5نتا ج
شررکل شررماره ( 7نشرران دهنده ی توان موتور با اسررتفاده ای این
رس یسرتم یعنی مکانیزم پیسرتون در پیسرتون می باشرد .ای آنجا که
اسرتفاده ای این رس یسرتم باعث افزایش بایده حجمی موتور ،افزایش
فشرار داخل رسیلندر و در نهایت باعث افزایش توان در موتور نیز می
شرود ،نتایج شربیه سرایی نشران می دهد که حداکثر توان موتور به
میزان  6/5درصد افزایش مییابد.
without system

شکل ( : )8نمودار یشتاور نسب

به دور موتور

شررکل شررماره ( 9نشرران دهنده ی فشررار داخل سر یلندر موتور با
اسرتفاده ای این رسیسرتم می باشرد .ای آنجا که اسرتفاده ای این رسیسرتم
باعث افزایش بایده حجمی موتور و همچنین افزایش نسرربت تراکم
می شود انتظار میرود فشار داخل سیلندر نیز افزایش یابد.

12

40
35
30
25
20
15
10
5
0

10

6
4

)Power(KW

8

with system
without system

2
-94.544365
-69.90103
-45.191586
-20.62571
4.2035923
29.091774
54.034817
79.03306
104.085106
129.16281
151.28123

0

Cranck Angle

)Engine speed(RPM
شکل ( : )7نمودار توان نسب

Cylinder Pressure

with system

)Engine speed(RPM

به دور موتور

شکل ( : )9نمودار فشار داخل سیلندر نسب
میل ونگ
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شرکل ( 12توان تلف شرده اصراکاکی را نشران میدهد .ای آنجایی
که با اسرتفاده ای این مکانیزم فشرار داخل رس یلندر افزایش میابد در
نتیجه نیروی وارد بر سرر یلندر ونهایتا نیروی اصرراکاک نیز افزایش
خواهد یافت.
with system
without system

1.4

1

1.2

0.95

1

0.9

0.8
0.6
0.4

0.8

0.2

0.75

with out system

1.8
1.6

0.85

with system

2

)Frication Power(KW

شرکل شرماره ( 10نشران دهنده بایده حجمی موتور اسرت .با توجه
به نمودار توجه به این نکته ضررروری اسررت که ابتدا با افزایش دور
موتور بایده حجمی روند افزایشری ای خود نشران میدهد و سر س با
افزایش بیشررتر دور موتور بدلیل کاهش یمان برای پر شرردن بهتر
سیلندر روند راندمان حجمی نزولی خواهد بود.
همچنین با اسرتفاده ای مکانیزم پیسرتون در پیسرتون بدلیل مکش
بیشررتر و مناسرربتردر یمان مرحله مکش ،بایده حجمی موتور نیز
افزایش مییابد.

0

0.7
0.65

Engin Speed

0.6

شکل ( : )12توان اصطکاوی تلف شده نسب
Engine Speed
شکل ( : )10نمودار بازده حجمی نسب

 -6نتیجهییری
به دور موتور

•

شررکل شررماره ( 11نشرران دهنده تفاو فشررار موثر متوسررط
انردیکراتوری ) (IMEPموتور برا اسرررتفراده ای مکرانیزم پیسرررتون در
پیستون و موتور بدون تغییر در سیستم میباشد .با توجه توضیحا
مربوط به نمودار شرکل ( ، 10نمودار شرکل ( 11نیز روندی همانند
نمودار شکل ( 10خواهد داشت.

اسرررتفراده ای موتور احتراق داخلی مجهز بره مکرانیزم
پیسرتون در پیسرتون باعث افزایش توان حداکثر موتور به
میزان حدود  6درصد می شود.
اسررتفاده ای این مکانیزم باعث افزایش گشررتاور حداکثر
موتور بره میزان حردود  10درصرررد ،و خای تر شررردن
نمودار گشتاور موتور می شود.
استفاده ای این مکانیزم باعث افزایش فشار داخل سیلندر
می گردد.
اسررتفاده ای مکانیزم پیسررتون در پیسررتون باعث افزایش
بایده حجمی( IMEP ،فشار موثر متوسط اندیکاتوری و
توان اصاکاکی تلف شده خواهد شد.

•

•

13

12

•

11

with out system

9

with system

8

IMEP

10

مراجع

7

[ ]1مفاخری ،میثم ،کلهر ،امین ،الیاسی الموتی ،حسین ،طراحی و

6

موتور احتراق داخلی مجهز به مکانیزم پیستون در

ساخ

پیستون ،سایمان بسیج علمی ،پ وهشی و فناوری استان البری،

10002000300040005000600070008000

Engine Speed

مرکز حمایت ای مخترعین ،مبتکرین و پ وهشگران.1398 ،

شکل ( : )11نمودار ( IMEPفشار مو ر متوسط اند کاتوری)
نسب

به دور موتور

[ ]2خرایان ،مهدی ،موود درت خودرو ،شماره  ،2ویرایش دوم،

به دور موتور

تهران ،نشر نما.1395 ،
[3] www.everythingaboutboats.org/4-stroke-cycle-engine
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[5] www.x-engineer.org/automotive-engineering/interna
l-combustion-engines/ice-components-systems
/pressure-volume-pv-diagram-work-ice
[6] www. Grabcad.com
[7] Kasrai r. "studying the effect of using turbocharger in
design and performance of CNG engines, MSC thesis
Iran university of science and Technology”, July 2006.
[8] Mohamad ebrahim a. "Samand engine manifold
modeling and optimization" MSC thesis Iran
university of science and Technology”, November
2007. Zachman, John A., "A Framework for
Information Systems Architecture", IBM Systems
Journal, Vol. 26, No. 3, 1987.
[9] Riahi a. " Modeling and Performance Analysis of an
Internal Combustion Engine by GT-Suite, MSE thesis
iran university of Shahid Rajaee Teacher Training
University”, Jan 2014.

 "بهینهسازی، امیرحسین، کاکایی، ابولفضل،] محمد ابراهیم10[
 با ودف افزا ش بازهXU7/L3 چندراوه ورودی موتور
.1398  پاییز،" حجمی
[11] Ali mirmohamadi, shaban aliari shureh deli, Amin
kalhor “Studying Simultaneous Injection of Natural
Gas and Gasoline Effect on Dual Fuel Engine
Performance and Emissions” “ISAE Volume 6, Issue
1” 3-2016.
[12] Ali mirmohammadi, Amin kalhor “Experimental and
Numerical studying the effect of ethanol and methanol
blend with gasoline on engine emissions” “ISAE
Volume 9, Issue 4” 12-2019”

-  "بررسی ا ر ترویت اتانو، بابک، کامکاری، مرتضی،] محمدیان13[
–  بنز ن بر وناصرلال نده خروجی موتور و درت- متانو
بنیادین در مهندسی

 اولین کنفرانس ملی تحیییا،"یشتاور

.1397 ، موسسه آمویش عالی تاکستان، تهران،مکانیک
[14] Internal combustion engine fundamentals, John B.
Heywood
[15] GT-SUITE software help
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اثر تزريق همزمان گاز طبيعي و بنزين بر عملكرد و آاليندههاي
موتور دوگانهسوز
3

امین کلهر ،1میثم مفاخری ،2یاسر مفاخری

 1استاد مدعو ،گروه مکانیک دانشکده شهید بهشتی ،دانشگاه فنی و حرفه ای ،کرج
Amin25ka@yahoo.com
 2استاد مدعو ،گروه مکانیک دانشکده شهید بهشتی ،دانشگاه فنی و حرفه ای ،کرج
Meysammafakheri@yahoo.com
 3کارشناس مهندسی مکانیک ،گروه مکانیک ،وزارت آموزش و پرورش ،کرج
Mafakheri.yaser@gmail.com
تاریخ پذیرش نهایی98/06/03 :

تاریخ دریافت98/05/12:

چكيده
با توجه به بحران جهاني سووت ،اسوفااده از سووت،هاي جايگزين به جاي بنزين ضوروري به نرر ميرسود گاز طبيعي
بدليل ارزانتر بودن فراواني بيشووفر نتووب ،به بنزين و آلودگي مفر سوووت ،مناسووبي اسوو ،فعالي،هاي زيادي راجع به
جايگزيني بنزين با گاز طبيعي انجام گرففه اس ،يكي از راهها تزريق همزمان گاز طبيعي با سوت ،بنزين و اسفااده از مزاياي
هردو سووت ،مي باشود در اين مااله تثثير اتفرا مللو گاز طبيعي و بنزين با تزريق همزمان آنها برروي توان گشوفاور و
آاليندههاي موتور  XU7توليدي شور  ،ايران تودرو بررسوي شوده اسو ،از آنجا ه موتور  XU7دوّمين موتور پرتيراژ داتل
شووور ميباشوود اين موتور به عنوان موتور مورد مطالعه در اين تحايق انفلاب شووده اسوو ،براي اعفبار سوونجي مد
شوبيهسوازي شوده بنزين در دورهاي ملفل

در تال ،بار امل به داتل موتور تزريق گرديده و نفايح تا ول از شوبيهسوازي با

نفايح آزمايشوگاهي موجود مورد ماايتوه ارار گرف ،ه نفايح هملواني توبي دارند نفايح اين ماالهي تحاياي نشوان ميدهد
ه با تزريق گاز طبيعي به داتل بنزين و افزايش در وود جرمي آن آاليندههاي  HC NOXو  CO2بصووورن نوسوواني ت يير
مي نند اما ميزان توليد آنها بطور لي از تال ،بنزين سوز مفر اس،

لمان ليدي
مللو گاز و بنزين تزريق همزمان شبيهسازي عملكرد موتور و XU7
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اسااتفاده کرده اساات][6يکساارایی نرم اف ار  GT-Powerرا برای
شا یهساازی موتور احتراق داخلی  XU7مورد اساتفاده قرار داد][7ي
در مااال اات مت ادد دیگری يمچو کاار محماد ابرايیم نرم اف ار
 GT-Powerبرای شا یهساازی موتور مورد اساتفاده قرار گرفت ][8ي
ریاحی نرم اف ار  GT-Powerرا برای ش یهسازی و تحلیف عملکرد
موتور احتراق داخلی پرایاد مورد اساااتفااده قرار داد][9ي کااکاایی باا
اساتفاده از نرم اف ار  GT-Powerرايگاه ورودی موتور  XU7/L3را
بهینه ساااازی کردند و به حدود 5ي 2درصاااد اف ایش بازه حامی
دست یافتند][10ي

 -1مادمه
داخلی ساازی موتور  XU7محصاو شارکت پ،و ،در ساا  1381در
شارکت ایرا خودرو شاروش شاد و در حا حامار موتور راي ردی و
ارزا قیمت ایرا خودرو میباشااادي این موتور در محصاااو ت پ،و
پارس ،سامند و پ،و  405مورد اساتفاده قرار میگیردي چالش اساسی
پیش روی این موتور و ساااایر موتورياای پرکااربرد ياایگ ین کرد
سااوخت بن ین با سااایر سااوختيا و کايش آ یندگی و مصاار
سااوخت میباشاادي گاز ي ی ی بدلیف فراوانی بیشااتر ،ارزا تر بود
نسا ت به بن ین و آلودگی کمتر از يمله ساوختيایی اسات که در
يایگ ینی بن ین مورد تويه قرار گرفته استي
احتراق گااز ي ی ی در موتورياای احتراق داخلی بااعا اف ایش
دماای گاازياای خرويی و در نتیااه اف ایش آ ینادهی  ،NOXخناک
کاری م ا یو و کايش عمر مفید قا ات موتور ،اشااحا حام زیاد
در مرحله مکش بدلیف گازی شااکف بود و کايش بازده حامی
موتور میشااودي با ت ریه يم ما ير دو سااوخت میتوا از م ایای
ير دو ساوخت را بهره برد و از م ایب ير کدام از ساوختيا به يور
چشامگیری کاساتي در تثيیر احتراق مللو گاز و بن ین به يور
يم ما نیازمند آزمو تاربی اسااات اما بدلیف ي ینهبر و وقتگیر
بود آ  ،میتوا در مراحف اولیه از نرم اف اريای شا یهسااز يهت
بررسای آ اساتفاده کردي با تثیید اعت ار نتایش شا یهساازی به کمک
دادهيای تاربی حاصااف از آزمایش ،میتوا دادهيای بدساات آمده
را به شرایط ملتلو سوخت ت میم دادي
در این مقالهی تحقیقی ابتدا مد موتور مورد نظر شا یهساازی شاد
و ساا يهت اعت ارساانای مد با نتایش آزمایشااگايی مقایسااه
گردیادي درنهاایات نتاایش آ یناده  CO2 ،NOxو  HCتولیادی در
موتور با گ ارش نتایش آزمایشگايی مقایسه گردید[]1ي
ویو و يمکاارا آزماایش ت ریه يم ماا متاا و بن ین را بر روی
موتور  F4RTشارکت رنو اناام دادند و به گشاتاور ترم ی بیشاتری
نسااا ت به حالت ت ریه بن ین یا گاز به صاااورت يداگانه دسااات
یاافتناد][2ي ابی یول و يمکاارانش آزماایش ت ریه يم ماا گااز
ي ی ی و بن ین را بر روی موتور 6ي 1لیتری توربو شاااارا پااشاااش
مستقیم اناام دادند که نتیاه آ مصر سوخت وی،ه کم و آ ینده
 THCکم اساات][3ي پی یتو و يمکارانش آزمایش ت ریه يم ما
گاز ي ی ی و بن ین با راي رد پاشاش متفاوت را برای به ود عملکرد
موتور گاز سوز اناام دادند و به عملکرد بهتری دست یافتند][4ي
میشااف روبرت و يمکارانش در کشااور برزیف يرش پاشااش  3نوش
سااوخت بن ین ،اتانو و گاز ي ی ی را بر روی خودرو ايرا کردند و
توانساتند عووه بر اف ایش توا از نظر اقتصاادی نی ي ینه ساوخت
خودرو در  1ساااا را کايش ديند][5يپیشاااویی از نرم اف ار GT-
 Suiteبرای شاا یه سااازی تایمینغ متحییر سااوپار موتور XU7

 -2شبيهسازي موتور
مشالصاات موتور شا یهساازی شاده در يدو  )1و مشالصاات گاز
ي ی ی مورد اساااتفاده در این مقاله پ،ويشااای در يدو  )2ارائه
شده استي
جدو ( : )1مشلصان موتور XU7
4
خای

ت داد سیلندر
نوش موتور

)83(mm

قار سیلندر

)81.4(mm

کورس پیستو

)150.5(mm

يو شاتو

1-3-4-2

ترتیب احتراق

)1761(cc

حام موتور

9.3 : 1
بن ین CNG -

نس ت تراکم
سوخت

70.8(kw) @ 6000 rpm

ماک یمم توا در حالت بن ین سوز

153.4(N.m) @ 2500 rpm

ماک یمم گشتاور در حالت بن ین سوز

56.7(kw) @ 6000 rpm

ماک یمم توا در حالت گاز سوز

132.1(N.m) @ 2400 rpm

ماک یمم گشتاور در حالت گاز سوز

جدو ( : )2مشلصان گاز طبيعي
مقدار

فرمو شیمیایی

88%
5.4%
1.5%
)49000(Kj/Kg

CH4
C3H8
Other
LHV

در این مقاله تحقیقی درصاديای يرمی ملتلفی از  %0تا  %40گاز
ي ی ی با بن ین ترکیب شااده اساات و مشاالصااات ير یک از این
درصاديا به يور يداگانه به عنوا یک ساوخت يدید از يریه یک
ان،کتور به رايگاه ورودی ت ریه گردیده است و تثيیر این سوخت يا
بر گازيای خرويی مورد بررسی قرار گرفته استي
برای مد سااازی احتراق از تابو وایب اسااتفاده شااده اساات][11ي
برای این منظور دو پارامتر زیر نیاز می باشد:
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.1
.2

ساوخت حاصاف از ترکیب دو گاز  Aو  Bبا درصاد يرمی  CAو CB

زاویاه لناغ بین نقااه  T.D.Cو تکمیاف شاااد  %50از
احتراق ،این پارامتر عمدتا  5تا  12دريه می باشدي
زاویه لنغ بین  %50تکمیف شد احتراق و  %90تکمیف
شااد احتراق ،این پارامتر عمدتا  25تا  35دريه می
باشدي

ي ه مد دالتو از راباه  )4حاصف می شود][12ي
)4

 -3حهگذاري
برای بررسااای تاثيیر می ا ت ریه يم ماا گااز و بن ین در موتور
مورد ماال ه ساااختن یک مد مورد اعتماد ال امی اسااتي در این
تحقیه ابتادا ماد موتور مورد مااال اه در نرم اف ار GT-Power
شاا یهسااازی شااده اسااتي برای بررساا ی صااحت نتایش ناشاا ی از
ش ا یهسااازی ،سااوخت بن ین به داخف موتور ت ریه گردید و نتایش
حاصف با نتایش آزمایشگايی مقایسه گردیدي
برای ايمینا از صاحت يوابيای بدسات آمده از مد ش یهسازی
شاااده ،نتاایش ت ریه بن ین و ت ریه گااز ي ی ی در دور  3000باا
نتایش تاربی مقایسااه شااده اسااتي نموداريای تاربی با تويه به
دادهيایی که در شرکت ای کو تهیه شده ترسیم گردیده استي موتور
پایه موتور  XU7بن ین سااوز میباشااد و نموداريایی يهت صااحه
گذاری مورد اساتفاده قرار گرفته اندي نموداريای ت ریه بن ین و گاز
در دور  3000RPMمیباشااند و نتایش در حالت تمام بار اسااتلراج
گردیدي
شاکف  - 1الو) نتایش شا یهساازی تحییرات فشاار بر حساب زاویه
گردش میافلناغ در حاالات ت ریه بن ین را در مقاایساااه باا نتاایش
تاربی نشااا میديدي شااکف  - 1ب) نتایش ش ا یهسااازی تحییرات
فشااار بر حسااب زاویه گردش میفلنغ در حالت ت ریه گاز در دور
 3000را در مقاایساااه باا نتاایش تاربی نشاااا میديادي نمودار خط
چین مربو به مد شاا یهسااازی شااده و نمودار خای مربو به
نتایش آزمایشااگايی اساات ،اختو حدود  %8را نشااا میديد که
ازيمله د یف این اختو صاارفنظر کرد از ع ور گازيای محفظه
احتراق به سامت محفظه لنغ اساتي تحییرات گشاتاور بر حساب دور
موتور در شاکف  )2با نتایش تاربی مقایساه شاده اساتي رفتار نمونه
تقری ا با ايوعات آزمایشاگايی مشاابه میباشاد ،اختو در دوريای
با قابف تويه اساتي در شاکف  )3نمودار توا بر حساب دور موتور
با نتایش تاربی مقایسااه شااده اسااتي با اف ایش دور اختو نتایش
شا یه ساازی و نتایش تاربی اف ایش میابدي اختو مويود بین نتایش
شا یه ساازی و نتایش تاربی می تواند ناشای از فرمایات بکاررفته در
شا یهساازی باشادي از يمله این فرمایات می توا به موارد زیر اشااره
نمود  :یکنواخات فرض کرد مللو ساااوخات و يوا در ماد
شا یه ساازی شاده و يمچنین یکساا فرض کرد مد احتراق رفتار
یکنواختی از خود نشاا می ديد اما در صاورتی که در موتور بدلیف
غیر يمگن بود مللو سااوخت و يوا ،يمچنین یکسااا ن ود
مد احتراق ،رفتار یکنواختی از خود نشا نمیديدي

مد احتراق مد دو ناحیه ای می باشاااد که دما و خواص دیگر
برای دو ناحیه سوخته و نسوخته باور مستقف حساب می شودي
مد ت ریه سوخت از راباه  )1پیروی می کند که دورهی پاشش
بین  180تا  210دريه از گردش میف لنغ به يو می اناامدي
F
) ( Mdelivery = ηv Nrpm Vd
A
6
×
)(#CYL)(Pulse Width

)1

در این راباه شاماره  Mdeliveryنرخ تحویف ساوخت پاشاش شاده ،
 ηvبازه حامی کسااری) Nrpm ،ساارعت موتور بر حسااب دور بر
دقیقاه  Vd ،حام ياابااایی موتور بر حساااب لیتر  F/A ،نسااا ات
سااوخت به يوا  #CYL ،ت داد ساایلندر  PulseWidth ،دوره ی
پاشش بر حسب دريه میف لنغ می باشدي
نرخ انتقا حرارت در داخف ساایلندر با اساا تفاده از مد وشاانی
محاسا ه شاده اسات][8ي محاسا ه ماریب انتقا حرارت با اساتفاده از
تابو وشنی بصورت م ادله  )2می باشد:
Hg = 3.26 × B −0.2 Pr0.8 Tr0.53 Vc0.8

)2

در راباه  ،B ،)2قار سااایلندر به عنوا يو مشااالصاااه و Vc

پارامتر ساارعت می باشااد که تاب ی از ساارعت پیسااتو و اختو
فشااار داخف ساایلندر با فشااار داخف ساایلندر موتوری حالت بدو
احتراق) می باشد که ي ه راباه  )3محاس ه میشود:
) (Pr − Pmot

)3

Vd Tr,1
Pr,1 Vr,1

Vc=C1Vm+C2

که در راباه  )3مقادیر يابت  C1و  C2برای  4مرحله زما ) موتور
ماابه يدو  )3ت ریو میشودي
جدو ( : )3ماادير ثاب C1 ،و  C2براي  4مرتله(زمان) موتور
C2

C1

0

6.18

مکش

0

2.28

تراکم

3.24×10-3

6.18

احتراق

3.24×10-3

6.18

تللیه

) S = m(cA sA + cB sB

برای ترکیب کرد دو ساوخت و بهدسات آورد مشالصاات ساوخت
يدید از مد دالتو اساااتفاده شاااده اساااتي برای نمونه آنتروپی
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شكل ( – 1ال )  :ت ييران فشار داتل سيلندر بر تتب زاويه
گردش ميل لنگ در تال ،تزريق بنزين

شكل ( : )3ت ييران توان موتور بر تتب دور موتور

برخی فرضيای اصلی در نرم اف ار  GT-Powerع ارتند از:
کف محفظه ی احتراق به صاورت یک ناحیه با دما و فشاار
.1
یکنواخت فرض میشود
از ع ور گازيا به سامت محفظه لنغ چشام پوشای شاده
.2
استي
مللو يوا و سااوخت در لحظهی بسااته شااد دریچه
.3
ورودی يمگن فرض میشودي

60

50
40
30
20
10

 -4تحليل نفايح شبيهسازي

0
100

200

-100

0

-200

با ايمینا از نتایش ش ا یه سااازی موتور در حالت ت ریه بن ین در
این بلش برای اير مللو به صااورت نرم اف اری شاا یه سااازی و
تحلیف نتایش ش یه سازی اناام می پذیردي
درصاد يرمی گاز ي ی ی در مللو گاز ي ی ی و بن ین از صافر تا
 40درصاد  ،در حالت  30درصاد دریچه گاز تحییر کرده و تحییرات
آ یناده ياای ملتلو در دورياای  3000 ،2000و  4000دور در
دقیقه بررسااای شاااده اسااات و با نتایش آزمایشاااگايی مقایساااه
گردید][13ي می ا تولید آ ینده يیدروکربن يای نسا ت به درصاد
گاز ي ی ی ای امافه شده در شکف  )4نشا داده شده استي
تولید این گاز آ ینده که حاصاااف ساااوختن ناقص ساااوخت يای
فساایلی اساات ،به مقدار اکساای ،در ينگام اناام فرایند احتراق
بساتگی داردي بر این اسااس با تويه به فرمو شایمیایی گاز ي ی ی
باا اف ایش درصاااد اگ از ي ی ی و دور موتور بادلیاف کاايش باازده
حامی موتور و کاايش می ا اکسااای ،در فرایناد احتراق ،می ا
تولیاد این آ یناده نی اف ایش می یاابادي يمچنین کاايش نسااا ات
کربن یه يیدروا باع اف ایش می ا تولید این آ ینده می شودي

شكل ( – 1ب)  :ت ييران فشار داتل سيلندر بر تتب زاويه
گردش ميل لنگ در تال ،تزريق گاز در دور 3000RPM
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150.0
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گشتاور )(N.M
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شكل ( : )2ت ييران گشفاورموتور بر تتب دور موتور
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شاکف  )5نشاا دينده می ا تولید آ ینده اکسایديای نیتروا
نس ت به درصد گاز ي ی یای امافه شده می باشدي
2000

شااکف  )6نشااا دينده می ا تولید آ ینده دی اکسااید کربن
نس ت به درصد گاز ي ی ی ای امافه شده می باشدي
2000
3000
4000
2000si
3000si
4000si

2600

3000
4000

2400

2000si

2200

1600

40

30

20

12.7
12.5
12.3
12.1

1400

11.9

1200

11.7
11.5

1000

10

12.9

)HC (PPM

4000si
1800

13.1

)CO2(prcends

3000si

2000

13.3

40

0

30

20

10

0

CNG prcends

CNG prcends
شكل ( : )4ت ييران آالينده هيدرو ربن هاي نتوتفه بر

شكل ( : )6ت ييران آالينده دي ا تيد ربن بر تتب در د

تتب در د گاز طبيعي

گاز طبيعي

3000
3000si

4000
4000si

می ا تولیاد آ یناده دی اکسااایاد کربن باه می ا ساااوختن کاافی
ساوخت بساتگی دارد که متاير از می ا اکسای ،و زما کافی يهت
سااوختن سااوخت می باشا دي با تويه به اینکه با ت ریه بیشااتر گاز
ي ی ی ،باازده حامی موتور و می ا اکسااای ،مورد نیااز يهات
ساوختن ساوخت کايش مییابد ،در نتیاه دی اکسایدکربن تولیدی
نی کايش مییابدي

2000
2000si
1800

1700
1600

1400
1300

)NOx(PPM

1500

 -5نفيجهگيري
.1

1200
1100

.2

1000
40

30

20

10

0

.3

CNG prcends
شكل ( : )5ت ييران آالينده ا تيدهاي نيفروژن بر تتب
در د گاز طبيعي

.4

می ا تولید اکسااایديای نیتروا به می ا ح اااور اکسااای ،و
يمچنین دمای احتراق بساااتگی مساااتقیم داردي با تويه به نمودار
نشاا داده شاده در شاکف  )5در دوريای با بدلیف اف ایش دما و
کايش بازه حامی شااايد اف ایش ملتصااری در تولید این آ ینده
يساتیم اما در دوريای پایین ابتدا بدلیف کايش بازده حامی متاير
از ت ریه گاز ي ی ی ابتدا مقداری کايش مییابد ،اما به مرور بدلیف
اف ایش دما می ا تولید آ روندی س ودی از خود نشا می ديدي

.5
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در دور ياابات باا اف ایش درصاااد  CNGت ریه شاااده باه
داخف سایلندر می ا تولید يیدروکربن يای نساوخته را
کايش می ديدي
در ت ریه درصاد يابتی از گاز  CNGدر دوريای ملتلو
می ا تولید يیدروکربن اف ایش مییابدي
در درصااديای کمی کمتر از  10درصااد ت ریه CNG
آ ینده  NOXافت شااادید از خود نشاااا میديد و در
ادامه يهش قابف تويهی داردي
اب ا توياه باه نمودارياای تولیاد اکسااایادياای نیتروا باا
اف ایش دور در درصااد يابتی از گاز ي ی ی ،می ا تولید
این آ ینده اف ایش مییابدي
در نمودار تولید دی اکساااید کربن در درصاااد يابتی از
ت ریه گااز ي ی ی ،می ا تولیاد این آ یناده باا اف ایش
دور موتور اف ایش مییابدي
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جدو نمادها
Si

ش یه سازی شده

HC

آ یندهی يیدروکربن يای نسوخته

CO

آ یندهی مونوکسید کربن

CO2

آ یندهی دی اکسید کربن

NOX

آ ینده اکسیديای نیتروا

PPM
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چكيده
در این مقاله انتقال حرارت جابجایی طبيعی با جریان آرام از سططح خارجی ی

اسطتوانه یط يم عمودی با پرههای طولی به

هوای اطراف مورد مططالعطه ارار فرهتطه اسططتن بدین منرور نرق انتقطال حرارت در حالت م تتغ با تعيير تعطداد و طول پرهها به
روش عددی محاسطبه دطد ه ننطان داد ه انتقال حرارت با تعداد و طول پرهها تفریبا به صطورت خطی تعيير می ند .همچنين
محاسطبه عدد ناسطتت در طول جدار م

ن ننطان داد ه این ميت با توان ی

سطوم عدد رایتی متناسط .اسطتن بر اسطا

دادههای بدست آمده ،رابطهای برای عدد ناستت متوسط بر حس .تعداد و طول پرهها و عدد رایتی بدست آمده استن مقایسه
نتایج بدسطت آمده از این رابطه با نتایج محاسطباتی ننطان دهنده دات بالی رابطه بدسطت آمده اسطتن به منرور تایيد اعتبار
مدلهای عددی از دو روش اسطتفاده دطدد در روش اول ی

مدل آزماینطیاهی طراحی و سطاخته دطد و پا از اندازهفيری دما و

سطرعت در نقا م تتغ ،این مقادیر با مقادیر حاصط از دطبيه سطازی مقایسطه دطدندن همچنين برای اطمينان بينطتر ،نتایج
آزماینطیاهی سطایر محققان با نتایج عددی بدسطت آمده مورد مقایسطه ارار فرهتن جحت محاسطبه جریان سيال و انتقال حرارت
با اسطتفاده از نرماه ار هتوئنت و توليد و طراحی دطبكه توسطط نرماه ار انسطيا انجام رهتن در محاسطبات برای سطحولت ار
تنحا از ی

چحارم مدل متقارن استفاده دد و از الیوریتم سيمپ برای وپ هنار و سرعت استفاده ددن

تمات تيدی
انتقال حرارت ،جابجایی طبيعی ،استوانه عمودی پرهدار ،دبيهسازی عددی ،بررسی تجربین
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 -1مقدمه

جدول ( )1د معادلت جابجایی آزاد بر روی دیوار عمودی از
روش تنابحی

امروزه با رشددد و توسددکه تکنو وزیهای نوین ،افزایش نرخ انتقال
حرارت ،کوچک سددازی ابکاد مبدلهای حرارتی و در نهایت افزایش
رانددمدان تیهیزات خندک کنندده مورد توحده محققدان ررار گرفتده
اسددتم ملددا ه خنککاری به خصددود در تیهیزات ا کترونیکی و
رآکتورهای هلدتهای اهمیتی مضداع دارد[]1م مخازن اسدتوانهای و
و ههای پرهدار عمودی کاربردهای زیادی در صددنایم مختل مانند
نفت ،پتروشددیمی ،متا ور ی و نیروگاههای هلددتهای دارندم با توحه
بده مورکیدت نصددد پره بر روی وده ،ودههدای پرهدار را میتوان بده
و دههدای پره خدارحی و پره داخلی و و دههدای پره وو ی و پره
شددکاعی دسددتهبندی کرد .و ههای پره دار ممکن اسددت در هر دو
حهدت عمودی یدا افقی ررار بگیرندد ،امدا در حدادت افقی از پرههدای
شدکاعی و در حا ت عمودی از پرههای وو ی اسدتفاده میشدودم این
محدودیت برای حا ت حابیایی آزاد وحود داردم در مورد و ههای
افقی با حابیایی احباری تحقیقات زیادی انیام شددده اسددتم اما بر
روی و ههای عمودی و به خصددود با حابیایی وبیکی کمتر کار
شدده اسدتم در ارتباب با و ههای پره دار عمودی ،اکثر تحقیقات در
حدال حدا دددر بر روی پرههدای وو ی داخلی تمرکز داردم بندابراین
مطا که و بهینه سدازی انتقال حرارت حابیایی آزاد بر روی و هها و
مخازن اسدتوانهای عمودی با پرههای خارحی و وو ی میتواند مفید
باشدم
مد لددازی ریا ددی ملددا انتقال حرارت حابیایی آزاد او ین بار
توسد ناسدلت [ ]2با بکارگیری روانین بقاء انیام گرفتم او با ح
این مکادالت ،روابطی برای محاسدددبه انتقال حرارت با اسدددتفاده از
گروههای بدون بکد بدسدت آوردم این گروهها امروزه به عنوان اعداد
ناسدلت  ، Nuگراشد  Grو پرانت  Prشدناخته میشدوندم مکاد ه
انتقال حرارت حابیایی آزاد به شک عمومی رابطه ( )1است:
()1
𝑘 = )𝑎𝑅(𝑓 = )𝑟𝑃 𝑁𝑢 = 𝑓(𝐺𝑟,
اشدمیت و همکاران [ ]3بطور آزمایشدگاهی توزیم سدرعت و دما را
در میاورت یک سدط عمودی بررسدی کردندم آنها با فرض اینکه
سددرعت در امتداد عمود بر سددط در مقایلدده با سددرعت در امتداد
مماسددی راب صددرفن ر اسددت ،روانین بقاء را با حذف ترمهای کم
تاثیر سداده کردندم در تالشدی مشدابه ،گلداشدتاین [ ]4با اسدتفاده از
یک مکاد ه درحه  3برای توزیم سدرعت و یک مکاد ه درحه  2برای
توزیم دما ،مکاد ه عدد ناسدلت مو دکی برحلد عدد پرانت و عدد
گراش را بدست آوردم
وفور [ ]5از روش ح تشدابهی برای دو حا ت حدی اعداد پرانت
بلددیار کوچک و بلددیار بزرگ با شددرب مرزی دمای ثابت دیواره،
مکادالت حدول ( )1را بدست آوردم

𝑃𝑟 ≪ 1

𝑃𝑟 ≫ 1
1

عدد ناسلت
محلی

1
. 𝑃𝑟)4

𝑁𝑢 = 0.503𝑅𝑎𝑦4
1

1

عددناسلت
میانگین

𝑦𝑎𝑅(𝑁𝑢 = 0.6

𝑁𝑢0−𝐻 = 0.671𝑅𝑎𝐻4

𝑁𝑢0−𝐻 = 0.8(𝑅𝑎𝐻 . 𝑃𝑟)4

اکرت [ ]6نیز مکاد ه ( )2را که عمومیت بیشددتری دارد ،بدسددت
آورد:
1

4
𝑟𝐺
]
)𝑟𝑃 (0.952 +

()2

𝑁𝑢 = 0.508 [Pr

انتقدال حرارت حدابیدایی وابلدددتگی زیدادی بده نوع حریدان دارد و
مکموال نمیتوان رابطده ای کلی برای آن داد ،و ی بدا تقرید خوب
میتوان از دو مکدادده ( )3و ( )4کده برای کد محددوده حریدانهدای
آرام و آشفته در حا ت دیوار همدما استفاده کرد:
2

()3

⁄6

)

0.387𝑅𝑎𝑦1

(0.492/𝑃𝑟)9⁄16 ]8⁄27

[1 +

̅̅̅̅̅̅
𝑁𝑢𝑦 = (0.825 +

این مکاد ه که توسد چرچی و چو [ ]7بدسددت آمده برای هوا به
شک ساده زیر تبدی میشود:
()4

2

⁄
̅̅̅̅̅̅
)𝑁𝑢𝑦 = (0.825 + 0.325𝑅𝑎𝑦1 6 ) (𝑃𝑟 = 0.72

گو را و همکداران [ ]8انتقال حرارت مزدوج همراه با تابش را از یک
استوانه عمودی که در یک سیال غیرنیوتنی ررار گرفته بطور عددی
مورد مطا که ررار دادند و از اعداد بدسدت آمده رابطه ( )5را بدسدت
آوردند
()5

𝑁𝑢 = 0.0033 × 𝑅𝑎0.4088

حلدددین و همکداران [ ]9انتقدال حرارت حابیدایی آزاد مزدوج را در
یک اسددتوانه با پرههای عمودی با یک سددیال غیرنیوتنی و در یک
محی متخل غیراشددباع بهصددورت ن ری مورد بررسددی ررار دادندم
هداراهداو و همکداران [ ]10حدابیدایی آزاد از روی میموعدهای از
پرههدای کوچدک عمودی را در هوا بده وور تیربی مورد مطدا کده ررار
دادنددم یدازیییوغلو و همکداران [ ]11فداصدددلده بهینده بین پرههدای
ملدتطیلی عمودی که بر روی یک سدط عمودی نصد شدده بودند
را بطور تیربی بدست آوردندم
توتاال و همکاران [ ]12به مطا که تیربی انتقال حرارت حابیایی
آزاد بر روی یک اسدتوانه عمودی پرداختند و دری انتقال حرارت
در وول اسدتوانه را بر اسداس اندازهگیریها محاسدبه نموده ،با مقادیر
تئوری مقایله کردندم کیو و همکاران [ ]13انتقال گرمای وبیکی و
تشدکشدم از یک و ه عمودی پرهدار خارحی در داخ یک محف ه را
بطور عددی مورد بررسدی ررار دادند و سد م مدل عددی خود را از
وریق تطبیق با اندازهگیریهای آزمایشدددگاهی تایید اعتبار کردندم
هداتدا و همکداران [ ]14انتقدال حرارت حدابیدایی وبیکی را برای یدک
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اسددتوانه عمودی در سدددیم مایم به وور تیربی مورد بررسددی ررار
دادنددم ردی [ ]15بده وور تیربی حدابیدایی آزاد گرمدا از روی
میموعدهای از و دههدای عمودی را در زاویدههدای انحراف مختل
مطدا کده کرد و اثر زاویده ودههدا و عددد ریلی بر توزیم دمدا را بددسدددت
آوردم وی همینین عدد ناسدلت متوسد در وول و هها را با رابطه
( )6تخمین زدم
̅̅̅̅̅̅
𝑁𝑢𝑦 = 1.03 × 𝑅𝑎0.223

() 6

پارک و همکاران [ ]16به وور تیربی حابیایی وبیکی از اسددتوانه
عمودی با پرههای شداخهای و صدفحهای را مورد بررسدی ررار دادند و
با مقایلده پرههای شداخه ای و صدفحهای به این نتییه رسدیدند که
در پرههای شدداخهای مقاومت حرارتی تا  36درصددد کمتر اسددتم
نیزگودا و همکداران [ ]17انتقدال حرارت آزاد و احبداری را بر روی
سدط خارحی اسدتوانه عمودی پرهدار بطور تیربی مورد بررسدی ررار
دادند و فهرستی از رواب بدون بکد را ارا ه کردند که از آنها میتوان
برای محداسدددبده حدابیدایی آزاد و احبداری ،بدا حریدان هوای وو ی و
عر د ی در اوراف سدط خارحی و ه عمودی پرهدار اسدتفاده کردم
رابطه ( )7برای حابیایی احباری و رابطه ( )8برای حابیایی وبیکی
توس آنها ارا ه گردیدم
0.15

()7
()8

دك ( )1د دك دماتي

 -2روش محاسباتی

𝐵 𝑎𝑅
𝐴0
( 𝑁𝑢 = [𝐴.
( ) + 𝐶. (𝑅𝑒. 𝑃𝑟)𝐷 ] .
)
1000
𝑡𝐴 𝐴𝑓 𝑖𝑛 +

0.15

)

𝐴0

(].

𝑡𝐴𝐴𝑓 𝑖𝑛 +

10000
)𝐶+
𝑎𝑅

مدلسدازی به صدورت سده بکدی و با اسدتفاده از نرم افزار انلدیم
1م 17انیام گرفتم به د ی تقارن شدک و برای کاهش محاسدبات،
مدل به صورت یک چهارم وراحی شد که در شک  2راب مشاهده
اسدتم فاصدله مخزن از دیوارهای اوراف و سدق به گونهای اسدت که
اثر دیوارها بر حریان سددیال در اوراف اسددتوانه ناچیز اسددتم دمای
دیوارهای اوراف و سدق ثابت و برابر  26درحه در ن ر گرفته شدد
که در همه نقاب یکلددان اسددتم هوا گاز ایدهآل فرض شددد و برای
اعمال تغییرات چگا ی در اثر گرما از تقری بوسددینلددک اسددتفاده
گردیدم

𝐵(

)𝑁𝑢 = [𝐴. (𝑅𝑎/10000

مقادیر ثابت در رواب فوق از حدول ( )2بدست میآیندم
جدول ( )2د مقادیر ثابت در رابطه ني فودا
حابیایی آزاد
حابیایی احباری

A

B

C

D

5.55 e-05

21.24

3.151

-

0.321

1

1.99 e-07

2.23

مدل مورد مطالعه

بدنه مخزن و پرهها از ورق آ ومینیوم با دخامت  2میلیمتر سداخته
شدده اسدتم دمای سدطوا داخ اسدتوانه در همه حا ثابت و برابر 90
درحه استم دمای او یه هوا نیز در تمام نقاب ثابت و برابر  26درحه
در ن ر گرفته شدم

با توحه به اینکه برای حابیایی آزاد روی سط خارحی استوانههای
ددخیم عمودی با پرههای ملددتطیلی در امتداد وول ربال رابطهای
بدسددت نیامده اسددت ،در این مقا ه بر روی این مو ددوع کار شددده
استم
ابکاد مدل در حدول ( )3آمده استم همینین شک شماتیک مدل
مورد مطا که در شک ( )1نمایش داده شده استم
جدول ( )3د ابعاد مدل مورد مطالعه
پارامتر

اندازه

پارامتر

اندازه

رطر خارحی استوانه D
خامت دیوار استوانه t
تکداد پرهها

20 cm

ارتفاع استوانه H
وول پره L
خامت پره t

30 cm

2 mm
4-20

2-10 cm
2 cm

دك ( )2د مدل استفاده دده برای ح عددی
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مکدادالت حداکم برای انتقدال حرارت حدابیدایی وبیکی برای حریدان
آرام ،تراکم ناپذیر و پایا به صورت رواب ( )9تا ( )11است [: ]18
()9

∇𝑉 = 0

()10

1
𝑔 (∇. 𝑉). 𝑉 = − ∇𝑃 + 𝜗∇2 𝑉 +
𝜌

()11

𝑇 𝑉. ∇T = 𝛼∇2

در این مکدادالت  Vبردار سدددرعدت g ،شدددتداب گرانش T ،دمداcp ،
پخش حرارتیP ،

ظرفیت گرمایی 𝜗 ،زحت سدینماتیکی α ،دری
فشار و 𝜌 چگا ی استم
برای تکیین آشدفتگی یا عدم آشدفتگی حریان هوا از عدد گراشد
اسدتفاده شدد که بیشدینه آن در انتهای سدط حانبی اسدتوانه برابر
 2×108اسددتم این مقدار از مقدار بحرانی این عدد یکنی  109کمتر
استم بنابراین حریان در ک الیه مرزی از نوع آرام استم
با توحه به اینکه دری گلدی آ ومینیوم زبر در حدود 06م 0اسدت
[ ،]19میتوان از انتقال حرارت تابشدی صدرف ن ر کردم این مو دوع
هم با محاسدبه دسدتی و هم با در ن ر گرفتن تابش در برنامه تایید
گردیدم اثر انتقال حرارت تابشدی نلدبت به انتقال حرارت ک از %5
کمتر استم
در مدل شدبیهسدازی شدده ،فق هوا و دیوارههای مخزن و پرهها در
ن ر گرفته شدده و فضدای داخ مخزن در محاسدبات نقشدی نداردم
بنابراین اسدتوانه مورد مطا که هم میتواند یک مخزن حاوی سدیال
باشددد و هم ممکن اسددت رلددمتی از یک و ه حاوی حریان سددیال
باشددم ا بته در حا ت اول باید اثرات سدق و ک را هنگام محاسدبه
انتقال حرارت از سدطوا حانبی در ن ر نگرفتم بنابراین شدرب مرزی
برای سدطوا داخ اسدتوانه به صدورت دمای ثابت  90درحه و برای
بقیه سدطوا به صدورت کوپ در ن ر گرفته شددم شدرب مرزی برای
دیوارهای محی اوراف نیز دمای ثابت  26درحه اسددتم دو دیوار
برشی نیز دارای شرب مرزی تقارن هلتندم
شدبکه محاسدباتی چنانکه در شدک ( )3مشداهده میشدود ،از نوع
غیرسداختاری اسدت که در نواحی نزدیک به سدطوا اسدتوانه و پرهها
بلددیار ریز اسددت و با دور شدددن از این سددطوا به تدری بزرگ
میشدددودم بدا توحده بده وحود الیدههدای مرزی حرارتی و سدددرعتی در
میداورت سدددطوا و اهمیدت نقش این الیدههدا بر انتقدال حرارت
حابیایی آزاد ،استفاده از شبکه ریز در این نواحی روری استم
برای احراز اسدتقالل ح از شدبکه 5 ،شدبکه مختل با تکداد ،499
 1757 ، 853 ،744 ، 700هزار سدلول با یکدیگر مقایلده شددندم در
شددک ( ) 4نتای محاسددبه شددده برای انتقال حرارت ک بر حلد
تکداد سلول رسم شده استم

دك ( )3د اسمتی از دبكه محاسباتی در اطراف سطوح
م

ن

دك ( )4د مقایسه نتایج حاص از دبكههای م تتغ

چنانکه مشداهده میشدود ،بین دو شدبکه  853و  1757هزار سدلو ی
کده دومی بیش از دو برابر او ی سدددلول دارد ،تغییر انتقدال حرارت
کمتر از  3/3درصدد اسدتم بنابراین از شدبکه  853هزار سدلو ی برای
انیام محاسبات استفاده شدم
بده من ور اعتبدارسدددنیی روش عدددی ،در شدددکد ( )5نتدای
شدبیهسدازی عددی با اندازهگیریهای آزمایشدگاهی انیام شدده در
همین تحقیق [ ]20مقایلده شددهاندم چنانکه مشداهده میشدود این
دو نتییه تطابق راب ربو ی با هم دارندم

دك ( )5د تعييرات دمای هوا در ارتفاعهای م تتغ از سطح
بالی م

ن در امتداد محور استوانه (مقایسه نتایج عددی با
تجربی)
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حهت اومینان بیشددتر ،نتای مطا که تیربی کیو و همکاران []13
با نتای عددی بدسدت آمده از روش عددی اسدتفاده شدده در تحقیق
حا در مقایلده شدده اسدتم هندسده و مشدخصدات مدل مورد مطا که
در شک ( )6و ابکاد آن در حدول ( )4آمده استم

دك ( )7د نمودار تعييرات انتقال حرارت بر حس .دمای
متوسط سطح م

ن (مقایسه نتایج عددی با نتایج تجربی
يو)

 -3نتایج
در اینیا نتای حاص از شبیهسازی عددی حهت بدست آوردن اثر
وول و تکداد پرهها و بدسدت آوردن مکاد ه حاکم نمایش داده شدده
اسدتم تکداد پرههای روی سدط در حاالت مختل برابر ،12 ،8 ،4
 16و  20و وول پرههدا برابر  8 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2و  10سدددانتیمتر در
ن ر گرفته شددم در شدک ( )8انتقال حرارت ک برای تمام حاالت با
یکدیگر مقایله شده استم

دك ( )6د هندسه مدل مورد مطالعه يو
جدول ( )4د ابعاد مدل يو
پارامتر

ابعاد (ميتی متر)

رطر خارحی و ه D

40

خامت و ه اصلی S1

3

ارتفاع و ه H

600

وول پره L

30

خامت پره

1

تفاوت مدل کیو با مدل موحود در این تحقیق در شددک پرهها و
ابکاد استوانه استم همینین در این تحقیق فرض شده است که آب
در درون مخزن دمدای ثدابتی دارد ،و ی در مددل کیو آب گرم از یدک
سددمت وارد مخزن شددده و از سددمت دیگر خارج میشددود و دبی
حرمیآب را ووری تن یم کردهاندد کده دمدای آب در داخد تقریبدا
ثابت بماندم با توحه به اینکه در مدل کیو انتقال حرارت تابشددی نیز
در ن ر گرفته شددده اسددت ،مقادیر تابش و حابیایی از هم تفکیک
شددهاندم حهت اومینان بیشدتر ،مقایلده مقادیر در  2دمای مختل
دیوار انیام شدده اسدتم مقایلده مقادیر وبق شدک  7نشدان میدهد
که مقادیر انتقال حرارت حابیایی در دمای  67/5درحه سدانتیگراد
تفاوتی در حدود  8درصددد و مقادیر انتقال حرارت تابشددی تفاوتی
کمتر از  10درصد د د دارندم در دمای 7م 59درحه سدددانتیگراد این
تفاوت در انتقال حرارت حابیایی برابر  28درصددد و در تابش کمتر
از  8درصد استم

دك ( )8د انتقال حرارت

بر حس .طول و تعداد پره ها

چنان که مشداهده میشدود با افزایش وول پرهها انتقال حرارت به
صدورت تقریبا خطی افزایش مییابدم افزایش انتقال حرارت با تکداد
پرهها هم تقریبا خطی استم پم چنان که انت ار میرود ،با افزایش
تکداد پرهها و وول آنها انتقال حرارت ک افزایش مییابدم
در نمودار شک ( )9تغییرات عدد ناسلت متوس (از ابتدای مخزن
تا نقطه مورد ن ر) برحلد عدد گراشد مو دکی برای حا ت بدون
پره رسدم شدده اسدتم چنانکه مشداهده میشدود عدد ناسدلت با افزایش
عدد گراشد افزایش مییابدم شدی این افزایش در ابتدا بلدیار زیاد
است ،و ی به سرعت از شی آن کم می شودم
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دك ( )10د نمودار 𝟑̅̅̅̅𝟎−𝒚 /𝑹𝒂𝟏𝒚⁄
𝒖𝑵 بر حس L/D .برای تعداد

دك ( )9د تعييرات عدد ناستت متوسط بر حس .عدد فرادغ
در طول م

پرههای م تتغ

ن

در این نمودار بدا توحده بده مقددار  Aدر حدا دت بددون پره ،کلیده
خطوب ،محور عمودی را در نقطده 085م 0رطم میکننددم پم عرض
از مبدا کلیه خطوب یکلدان و برابر 085م 0اسدتم اما شدی خطوب
متغیر و تدابم تکدداد پره هدا اسدددتم میتوان مکدادده کلی خطوب این
نمودار را به شک مکاد ه ( )16نوشت:

از شدک ( )9برای حا ت بدون پره رابطه ( )12برای عدد ناسدلت بر
حل عدد گراش بدست میآید:
()12

̅̅̅̅0−𝑦 = 0.0755 (𝐺𝑟𝑦 )1/3
𝑢𝑁

با توحه به اینکه عدد پرانت هوا در این محدوده دمایی تقریبا برابر
7م 0اسدت ،با اسدتفاده از رابطه 𝑟𝑃 𝐺𝑟 = 𝑅𝑎/میتوان رابطه ()12
را به صورت رابطه ( )13برحل عدد رایلی بازنویلی کرد:
()13

()16

𝐴 = 𝑓(𝑛). (𝐿/𝐷) + 0.085

به من ور بدسدت آوردن تابم )𝑛(𝑓 نمودار شدی خطوب بر حلد
تکداد پرهها در شددک ( )11رسددم شددده اسددتم چنانکه مشدداهده
میشددود رابطه شددی با تکداد پرهها کامال خطی و به شددک رابطه
( )17است:

1/3
̅̅̅̅
) 𝑦𝑎𝑅( 𝑁𝑢0−𝑦 = 0.085

اگر رابطده (( )4مکدادده چرچید برای هوا) را برای اعدداد ریلی بزرگ
ساده کنیم ،خواهیم داشت:
()14

()17

𝑓(𝑛) = 0.0719n + 0.0675

رابطه ( )14تطابق راب ربو ی با رابطه ( )13داردم ا بته خود رابطه
( )13تقریبی است و تطابق دریق امکان پذیر نیلتم
به من ور بدسددت آوردن رابطهای که در آن اثر تکداد و وول پرهها
بر عدد ناسددلت در ن ر گرفته شددده باشددد ،با توحه به مکاد ه ()13
متغیر  Aبه صورت زیر تکری میشود:
()15

⁄3

̅̅̅̅0−𝑦 /𝑅𝑎𝑦1
𝑢𝑁 = 𝐴

شدک کلی مکاد ه مورد ن ر باید مشدابه رابطه ( )13باشد که در آن
بیای ددری ثابت ،از یک عبارت بر حل د وول پره ( )Lو تکداد
پره ( )nاسدددتفداده میشدددودم در اینیا با توحه به بدون بکد بودن
پارامترهای دخی در مکاد ه ،بیای  Lاز  L/Dاسدتفاده میکنیم که
در آن  Dرطر استوانه استم
نمودار  Aبر حلد د  L/Dبرای تکداد پرههای مختل در شدددک
( )10رسدم شدده اسدتم چنانکه مشداهده میشود ،شی خطوب کامال
خطی است و با افزایش تکداد پرهها شی خطوب افزایش مییابدم

دك ( )11د نمودار دي .خطو  A-L/Dبر حس .تعداد پرهها

پم از حایگزینی در مکاد ه داریم:
()18

𝐴 = (0.0719n + 0.0675). (𝐿/𝐷) + 0.085

پم رابطه عدد ناسددلت بر حلد عدد رایلی و وول و تکداد پرهها
به شک رابطه ( )19بدست میآید:
()19

39

)𝐷̅̅̅̅0−𝑦 = [(0.0719n + 0.0675). (𝐿/
𝑢𝑁
⁄
+ 0.085]𝑅𝑎𝑦1 3
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،محاسددبه انتقال حرارت از اسددتوانههای عمودی با گرههای عمودی
در محدوده حریان آرام مورد استفاده مهندسین ررار گیردم

 مقادیر عدد ناسدلت بدسدت آمده،به من ور بررسدی درت این رابطه
)13( ) و12( ) با مقادیر محاسدبه شدده در شدک های19( از رابطه
مقایله شده است که تطابق خوبی بین نتای مشاهده میشودم
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 نتيجهفيری-4
حابیایی وبیکی با حریان آرام بر روی سدط خارحی یک اسدتوانه
عمودی پرهدار بده روش عدددی مورد مطدا کده ررار گرفدتم مقدایلددده
مقادیر آزمایشدگاهی با مقادیر شدبیهسدازی نشدان دهنده صدحت نتای
بدسدت آمده اسدتم تطابق نلدبی این نتای همینین نشدان داد که
شرب مرزی دیوار همدما و صرف ن ر کردن از انتقال حرارت تابشی
فرضهای مناسدبی برای محاسدبه انتقال حرارت هلدتندم وبق نتای
 مقدار انتقال حرارت تقریبا به صدورت خطی با وول و،بدسدت آمده
،تکدداد پرههدا افزایش پیددا میکنددم بر اسددداس نتدای بددسدددت آمدده
رابطه ای برای محاسددبه عدد ناسددلت متوسدد روی سددط حانبی
اسدتوانه پرهدار بر حلد عدد ریلی و تکداد و ابکاد پرهها بدسدت آمد
که مقایلده نتای حاصد از این رابطه با نتای محاسدباتی نشدان داد
کده این رابطده از دردت خوبی برخوردار اسدددت و میتواندد بده من ور
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الگوي تهيه مقاالت براي نشریه سازمان بسيج علمی،پژوهشی و
فناوري استان البرز
نام و نامخانوادگي نويسنده اول ،1نام و نامخانوادگي نويسنده دوم ،2نام و نامخانوادگي نويسنده

سوم3

 1رتبه علمي نويسنده  ،گروه آموزشي يا واحد سازماني مربوطه ،نام سازمان ،شهر،
آدرس پست الکترونيکي
 2رتبه علمي نويسنده  ،گروه آموزشي يا واحد سازماني مربوطه ،نام سازمان ،شهر
آدرس پست الکترونيکي
 3رتبه علمي نويسنده ،گروه آموزشي يا واحد سازماني مربوطه ،نام سازمان ،شهر
آدرس پست الکترونيکي

چكيده
در این مقاله ،شيوه تهيه یك مقاله براي نشریه سازمان بسيج علمی پژوهشی و فناوري استان البررز تشرری میشرود
روش قالببندي مقاله ،بخشهاي مختلف آن ،انواع قلمها و اندازه آنها ،به طور كامر مشرخش شرده اسرل كلير سربك
()Styleهاي مورد نياز براي بخشهاي مختلف مقاله ،از جمله عنوانها ،نویسندگان ،چكيده ،متن ،و

از پيش تعریف شدهاند

و تنها كافی اسل سبك مورد نظر را براي بخشی از مقاله انتخاب كنيد نویسندگان محترم مقاالت باید توجه داشته باشرند،
سازمان از پذیرش مقاالتی كه خارج از این چارچوب تهيه شده باشند ،معذور اسل
چكيده مقاله باید در یك یا دو بند تهيه شود و حداكثر شام  400كلمه باشد چكيده باید بطور صری و شفاف موضروع
پژوهش و نتایج آن را مطرح كند؛ یعنی بيان كند چه كاري ،چگونه ،و براي چه هدفی انجام و چه نتایجی حاص شده اسرل
در چكيده از ذكر جزیيات كار ،شك ها ،جدولها ،فرمولها ،و مراجع پرهيز كنيد ترجمه انگليسی چكيرده در قالرب فایر
 wordجداگانه ارسال شود

كلمات كليدي
حداكثر  7كلمه بعنوان كلمات كليدي انتخاب شود این كلمات باید موضوعات اصلی و فرعی مقاله را نشان دهند
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 -1مقدمه
اين نوشتار روش آماده كردن مقاالت نشريه سازمان بسییيع علمییي
پژوهشي و فناوری استان البرز را نشان ميدهد .برای نگارش مقاله
از نرمافزار  Microsoft Office Word 2007يا نگارشهای بعدی
آن استفاده كنيد .نکته مهمي كه بايد مورد توجه قییرار گيییرد ايیین
است كه تمام سبك ()Styleهای مورد نياز برای كليه قسییمتهای
مقاله در اين سند تعريف شدهاند و تنها الزم است سبك مناسب را
برای هر بخش انتخاب كنيد .برای تهيه مقاله به مییوارد زيییر توجییه
كنيد:
• اندازه صفحات  A4و حاشيههای باال ،پايين ،چپ ،و راست هر
صفحه بییه ترتيییب برابییر بییا  ،2/5 ،2/5 ،3/5و  2/5سییانتيمتر
انتخاب شود.
• تعداد صفحات مقاله حداقل  6صفحه باشد.
• مقاالت بايد به صورت دو ستوني تهيه شود .عرض هر سییتون
برابر  8/2سانتيمتر و فاصییله بییين دو سییتون  0/6سییانتيمتر
است.
• اندازه و نوع قلمهای پارسي مورد اسییتفاده بییرای هییر يییك از
بخشهای مقاله در جدول ( )1آورده شییده اسییت .بییرای قلییم
التين همواره از  Times New Romanاستفاده كنيد .اندازه
قلم التين يك واحد كمتر از اندازه قلم پارسي در هر موقعيت
اسییت .بییرای اسییامي متميرهییا ميتییوان از قلییم كییع ()Italic
استفاده كرد.
• صفحه اول مقاله بايد كامالً مشابه صفحه اول اين مقاله باشد.
در صفحه اول از نوشتن ساير موارد خودداری كنيد .همچنين
تمام موارد صفحه اول بايد در همییان صییفحه آمییاده و نوشییته
شوند.
1
• جز در صفحه اول مقاله ،هيچ زيرنويسي وجود نییدارد .بيییای
آن بايد از آخرنويس 2استفاده كنيد.
4
• از شمارهگذاری صفحات و بکییاربردن سرصییفحه 3و پاصییفحه
خودداری كنيد.
• فراموش نکنيد كه اطالعات بخش مالکيت ( )Propertyسییند
را بطور كامل پر كنيد.
جدول ( : ) 1اندازه و نوع قلمها
اندازه قلم

نام قلم

موقعيت استفاده

18
12
14
13
12
11
10

بي نازنين پررنگ
بي نازنين
بي نازنين پررنگ
بي نازنين پررنگ
بي نازنين پررنگ
بي نازنين پررنگ
بي نازنين

عنوان مقاله
نام نويسندگان
عناوين بخشهای سطح 1
عناوين بخشهای سطح 2
عناوين بخشهای سطح 3
متن چکيده و كلمات كليدی
زيرنويس و آخرنويس

10
9
11
10
11

بي نازنين پررنگ
بي نازنين
بي نازنين
بي نازنين
بي نازنين

عناوين شکلها و جدولها
متن شکلها و جدولها
فرمولها
مراجع
متن مقاله

 -2تقسيمات مقاله
هر مقاله بايد شامل اين بخشهای اصییلي باشیید :چکيییده ،كلمییات
كليدی ،مقدمه ،مطالب اصلي ،نتييه ،و مراجع .ساير بخشها مثییل
سپاسگزاری ،ضمايم ،و زيرنويسها اختياری است .اين بخشها بايد
در آخر مقاله و قبل از مراجع قرار گيرند ،بيز بخش زيرنويسها كه
پس از مراجع آورده ميشود.
شمارهگذاری بخشها از مقدمه شروع ميشود .مقدمییه دارای
شماره  1است .آخرين شماره نيز مربوط بییه بخییش نتييییه اسییت.
سییاير بخشهییای قبییل از مقدمییه و پییس از نتييییه ،دارای شییماره
نيستند .هر بخش ميتواند شامل چند زيربخش باشد .زيربخشهییا
نيییز دارای شییماره هسییتند كییه از  1شییروع ميشییود .هنگییام
شمارهگذاری زيربخشها دقت كنيد كی ه شییماره بخییش در سییمت
راست قرار گيرد .مثالً برای شییمارهگذاری زيییربخش  3از بخییش 2
بنويسيد .3-2 :برای نوشتن عنوانِ يك بخش از سییبك Heading
 ،1و اگر بخش دارای شماره نيست از سبك  Heading 0اسییتفاده
كنيد .عنوان زيربخشها (سطح  )2بییا سییبك  Heading 2نوشییته
شوند .بییرای سییطح  3نيییز از سییبك  Heading 3اسییتفاده كنيیید.
معموالً نيازی به زيربخشهای سطوح بعدی وجییود نییدارد ،بییا ايیین
حال اگر وجود داشت ،آن زيربخشها را بدون شماره و تنها بصورت
متن پررنگ بنويسيد.
در هر بخش يا زيربخش يك يا چنیید بنیید (پییاراگراد) وجییود
دارد .دقت شود كه جمالت هر بند زنييروار به هم مربوط باشند و
يك موضوع را دنبال كنند .اولين بند هر بخش يا زيییربخش بییدون
تورفتگي ( )Intendاست .برای نوشتن اولين بند ،از سییبك Text1
استفاده كنيد .ساير بندها دارای تورفتگي به اندازه  0/5سییانتيمتر
است كه برای نوشتن آنها بايد سبك  Textرا انتخاب كنيد .سییعي
كنيد از نوشتن بندهای طییوالني پرهيییز كنيیید .يییك بنیید حییداكثر
ميتواند  10تا  15سطر را از يك ستون ،به خود اختصاص دهد.

 -2-1ویژگیهاي عنوان و نویسندگان مقاله
عنوان مقاله در عين كوتاهي بايد تمام ويژگيهای كار پژوهشییي را
نشان دهد .عنوان مقاله را در يییك يییا دو سییطر و بییا سییبك Title
بنويسيد .در صورتي كه عنوان مقاله شما دو سییطری اسییت ،دقییت
كنيد كه طول سطر دوم نبايد بيشتر از طول سطر اول باشد.
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پس از عنوان مقاله بايد نام نويسندگان مقاله نوشته شوند .در
هنگام نوشتن نام نويسندگان از ذكر عناويني مثییل اسییتاد ،دكتییر،
مهندس ،و  ...خودداری كنيد .برای نوشتن نام نويسندگان از سبك
 Authorاستفاده كنيد .در صورت تمايل ميتوانيد سِمت يا مرتبییه
علمي هر نويسنده را به شکل زيرنويس تهيه كنيیید .همچنییين نییام
دانشگاه يا محل اشتمال نويسنده به همراه نشاني ،تلفیین تمییاس ،و
آدرس پست الکترونيکي ميتوانند ذكر شوند.

 -2-2ویژگیهاي چكيده و كلمات كليدي
چکيده مقاله بايد بطور صريح موضوع و نتايع كار پژوهشییي انيییام
شده را بيان كند .در چکيده تنها بايد به اصل موضوع مقالییه توجییه
شود و در آن از ذكر جزييات كار ،شکلها ،جدولها ،فرمییولهییا ،و
مراجع خودداری شود .چکيده را حداكثر در  200كلمه و در يك يا
دو بنیید (پییاراگراد) تهيییه كنيیید .عنییوان چکيییده بايیید بییا سییبك
 Heading 0نوشییته شییود .بییرای نوشییتن مییتن چکيییده از سییبك
 Abstractاستفاده كنيد .در صییورتي كییه چکيییده دارای بنیید دوم
است ،آن را با سبك  Abstract2بنويسيد.
برای هر مقاله حداكثر  10كلمه كليدی انتخاب كنيد ،و آنهییا
را با و يرگول از هم جدا كنيد .اين كلمات بايد موضییوعات اصییلي و
فرعي مقالییه را دسییتهبندی كننیید .كلمییات كليییدی را بییه ترتيییب
وابستگي مقاله به آنها بنويسيد؛ يعني كلماتي كه مرتبطتر هستند،
اول نوشته شوند .اگر از مختصرنويسي در چکيده يا كلمات كليدی
استفاده شده است ،بايد شکل كامل آن در داخل يك جفت هاللين
(پرانتز) آورده شود.

 -2-3ویژگیهاي مقدمه
در بخش مقدمه ابتدا بايد كليییات موضییوع پییژوهش عنییوان شییود.
سییپس تاريخچییهای از كارهییای مشییابه انيییام شییده بییه همییراه
ويژگيهای هر يك بيان شود .در ادامییه مقدمییهای از تییالش انيییام
گرفته در مقاله برای حل كاستيهای موجود ذكر شود.
مقدمه دارای شماره  1اسییت و از ابتییدای صییفحه دوم شییروع
ميشود .برای نوشتن عنوانِ بخییش مقدمییه از سییبك Heading 1
استفاده كنيد.

 -2-4ویژگیهاي مطالب اصلی
پس از بخش مقدمه بايد مطالب اصلي مقاله طي چند بخش نوشته
شود .اين بخشها بايد شامل تعريف مفاهيم اوليه مورد نياز ،طییرح
مسأله ،و راهحل پيشنهادی باشند .در نوشتن مطالب اصییلي مقالییه
دقت شود كه تنها به موضوع اصلي مقاله پرداختییه شییود تییا ذهیین
خواننده از انحراد به سمت مطالب جانبي مصون بماند .همچنییين
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سعي شود مطالب اصلي مقاله بصورت سلسله مراتبي و زنييروار به
هم مربوط باشند.
بخشهای مطالب اصلي مقالییه از شییماره  2شییروع ميشییوند.
بخشهای بعدی نيز به ترتيب شمارهگذاری ميشوند .برای نوشتن
عنوان بخشهای اصلي از سبك  Heading 1استفاده كنيد.

 -2-5ویژگیهاي نتيجه
در بخش نتييه ،نکات مهم انيام شده در كار بصورت خالصه مرور
و نتايع به دست آمده توضيح داده شوند .همچنين در ايیین بخییش
بايد سهم علمي مقاله ( )Contributionبصورت واضح بيییان شییود.
هرگز عين مطالب چکيده را در ايیین بخییش تکییرار نکنيیید .نتييییه
ميتواند به كاربردهای پژوهش انيام شده اشاره كند؛ نکات مبهم و
قابل پژوهش جديد را مطرح كند؛ ويا گسترش موضوع بحث را بییه
زمينههای ديگر پيشنهاد دهد .برای نوشتن عنوانِ بخش چکيده از
سبك  Heading 1استفاده كنيد.

 -2-6ویژگیهاي مراجع
بخش مراجع در انتهییای مقالییه قییرار ميگيییرد و عنییوان آن دارای
شماره نيست .در نوشتن مراجع ابتدا مراجع پارسي و بعیید مراجییع
انگليسي را ذكر كنيد .ترتيب نوشتن مراجع نيز بر اين اساس باشد:
( )1كتابها )2( ،پاياننامییهها و طرحهییای پژوهشییي )3( ،مقییاالت
مندرج در ميالت و كنفرانسهای علمي معتبر ،و ( )4ساير مقاالت
و منابع اينترنتي .تمام مراجع حتماً بايد در متن مقاله مورد ارجییاع
واقع شده باشند.
عنوان بخشِ مراجع را با سبك  Heading 0بنويسییيد .بییرای
نوشتن مراجع به زبان پارسي از سبك  REFو برای مراجع به زبان
انگليسییي از سییبك  EN_REFاسییتفاده كنيیید .عنییوان كتییاب،
پاياننامه ،يا مقاله به زبان پارسي را بصورت پررنگ بنويسيد .بییرای
عناوين مراجع انگليسي نيز از قلم كع ( )Italicاستفاده كنيد .نحوه
نوشتن مراجع در بخش مراجع اين مقاله عنوان شده است.
برای ارجاع به يك مرجییع تنهییا از شییماره آن در داخییل يییك
جفییت قییالب اسییتفاده كنيیید ] .[1مراجییع انگليسییي را بییا شییماره
انگليسي ارجاع دهيد ] .[6نيازی به ذكییر كلمییه عمرجییع ،نيسییت،
مگر آن كه جمله با اين عبارت شروع شود :عمرجع ] .،... [1بییرای
ارجاع به چند مرجع از ويرگول اسییتفاده كنيیید ] .[1,2اگییر تعییداد
مراجع زياد است از خط تيره استفاده كنيد ] .[5-1مراجعي كه در
انتهای جمله ميآيند قبل از نقطه قرار ميگيرند.
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 -3قواعد نوشتاري
شيوايي و رسايي نوشتار در گرو سادهنويسي است .تییالش شییود در
متن مقاله از جمالت رسا ،گويا ،و كوتاه استفاده شییود و از نوشییتن
جمالت تودرتو پرهيز شود .به اين جمله دقت كنيد :عآهنگییي كییه
شما از فروشگاه  iTuneدريافت ميكنيد توسط قالییب  DRMاپییل
كه يك قالب فايل  AACانحصاری و محافظت شده است كه اپییل
ميوز استفاده از آن را به هيچ كس نميدهد ،محافظت ميشییود.،
اين جمله در واقع از سبك نگارش زبان انگليسي پيروی ميكنیید و
به هيچ وجه برای جمالت پارسي مناسب نيست .به راحتي ميتوان
اين جمله را به اين صورت بازنويسییي كییرد :عآهنگییي كییه شییما از
فروشییگاه  iTuneدريافییت ميكنيیید توسییط قالییب  DRMاپییل
محافظت ميشود .اين قالییب يییك قالییب فايییل  AACانحصییاری و
محافظت شده است ،و اپل ميوز اسییتفاده از آن را بییه هییيچ كییس
نميدهد.،
جداسازی اجزای مختلف يك جمله نيز نقش زيییادی در فهییم
آسان آن دارد .ويرگول ميتواند اجزای يك جمله را در جییايي كییه
نياز به مکث هست ،ازهم جدا كند؛ حال آن كه نقطه ويرگول برای
جداسازی دوجمله كه با هم ارتباط معنییايي دارنیید ،بکییار مییيرود.
نقطه نيز برای جدا كردن جمالت مییورد اسییتفاده قییرار مییيگيییرد.
دركاربرد هاللين (پرانتز) بايد توجه شود كه عبارت داخل آن برای
توضيحي است كه از اجزای جمله محسوب نشده و درصورت حذد
خللي به آن وارد نميشود .در مقابل ،گيومه برای برجسییته كییردن
جزيي از جمله بکار ميرود.
تییا جییای ممکیین از بکییار بییردن كلمییاتي مثییل عمییيباشیید،،
عگرديد ،،و عبوده باشد ،پرهيز شود .به جای آنها اغلب ميتوان از
كلمات ساده و روان مثل عاست ،و عشد ،استفاده كرد .بکییارگيری
كلمات دشوار و غيرمعمول تنها باعث پيچيده شدن جمله و دشوار
شدن فهم آن ميشود.
نشانه مفعول (حرد عرا )،بايد بالفاصله پییس از مفعییول قییرار
گيرد .به اين جمله دقت كنيد :عايیین شییکل تنظيمییات الزم بییرای
صفحهبندی را نشان ميدهد .،بهتر است اين جمله را بصورت زيییر
بازنويسي كنيم :عاين شییکل تنظيمییات الزم را بییرای صییفحهبندی
نشان ميدهد.،
برای كلمات فني تا حد امکان از معادلهای پارسییي اسییتفاده
شود .بدون ترديد كلمه عپردازش ،زيباتر از عپروسس ،است ،و يییا
كلمه عريزپردازنده ،از عميکروپروسسور ،مناسبتر است .در چنين
مواقعي اگر احتمال ميدهيد خواننده با معادل پارسي آشنا نيست،
از آخرنويس برای نوشتن معادل انگليسي استفاده كنيد .اين كار را
در اولين كاربرد معادلهای پارسي انيام دهيد.
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تا حد امکان از كلمات انگليسي در جمییالت اسییتفاده نکنيیید.
مثالٌ بيای نوشتن  Microsoftميتوانيد بنويسيد :عميکروسافت.،
اگر ناچار شديد در يك جمله از كلمات انگليسییي اسییتفاده كنيیید،
حتماً فاصله كافي بين آنها و كلمات پارسي را رعايت كنيد.

 -3-1عالملگذاري
برای خوانايي بهتر مقاله بايد سعي شود تا حد امکان عالمتگذاری
متن مقاله بدرستي انيام شود .دقت كنيد تمام عالمتهییايي مثییل
نقطه ،ويرگول ،نقطه ويرگول ،دونقطه ،و عالمت سوال بايد به كلمه
قبل از خود چسبيده باشند ،و از كلمه بعدی تنهییا بییه انییدازه يییك
فضای خالي فاصله داشته باشند .عالمت خط تيره بايیید بییه انییدازه
يك فضای خالي از كلمه قبل و بعد از خود فاصله داشته باشد؛ مگر
اين كه كلمه قبلي يا بعدی يك عدد باشد ،كه در اين صورت بايیید
به آن بچسبد .بين كلماتي كه جدا هستند بايد يییك فضییای خییالي
فاصله باشد.

 -3-2امال
درستي نوشتار بر پاية امالی زبان پارسییي ضییروری اسییت .در ايیین
بخش برخي از موارد اشتباه متداول را يادآوری ميكنيم .ميتوانيد
اطالعات دقيقتر را با مراجعه به كتییابهییای نوشییته شییده در ايیین
زمينه پيدا كنيد.
در افعال حال و گذشته استمراری بايد دقت شود كه عمي ،از جزء
بعدی فعل جدا نماند .برای اين منظور از عفاصله متصل ،اسییتفاده
كنيد .برای نوشتن فاصله متصل از عكليد  ،Ctrlبه همراه عكليد -
 ،استفاده كنيد .همچنين دقت كنيد كه جزء عمي ،و جزء بعییدی
فعل ر ا بصورت يکپارچه ننويسيد .بنابراين عمي شود ،و عميشییود،
اشتباه ،و درست آن عميشود ،است.
در مورد عها،ی جمع نيز دقت كنيد كه از كلمه جمع بسییته
شده جدا نوشته شود؛ مگر در كلمات تك هيايي مثل عآنها .،برای
جدانويسي نيز از فاصله متصل استفاده كنيد .مثالٌ عپردازنده ها ،را
بصورت عپردازندهها ،بنويسيد.
جمع بستن كلمات پارسي يا التين با قواعد زبان عربي اشتباه
است .بنابراين عپيشیینهادات ،و عاسییاتيد ،اشییتباه و درسییت آنهییا
عپيشنهادها ،و عاستادان ،است.
بهتر است همواره حرد اضافه عبه ،از كلمه بعدی خییود جییدا
نوشته شود ،مگر آن كه اين حرد جزء يك فعل يا صییفت يییا قيیید
باشد؛ مانند :عبکار بستن ،،عبيا ،و عبندرت.،
در مورد كلمات حاوی همزه قواعدی وجود دارد كه پییرداختن
به آنها دراين مقاله نميگنيد ،اما بییرای نمونییه بییه امییالی كلمییات
عمسأله ،،عمنشأ ،،عرئيس ،،و عمسؤول ،دقییت كنيیید .همچنییين،
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همزه در انتهای كلماتي كه به الف ختم ميشوند ،نوشته نميشییود
و درصورت اضافه شدن به كلمه بعدی ،از عی ،استفاده مییيشییود:
عاجرا شده ،،و عاجرای برنامه.،

CIM

CIM to PIM mapping

 -4شك ها و جدولها

PIM

شکلها و جدولها بايد دارای عنوان باشند .عنوان شکلها در زيییر
شکل و عنوان جدولها در باالی جدول قرار ميگيرند .در صییورتي
كه از شکلها يا جدولهای ساير منابع استفاده ميكنيد ،بايد حتماً
شماره آن مرجع را در عنوان شکل يا جدول ذكر كنيد.
بییرای نوشییتن عنییوان شییکل يییا جییدول از سییبك Figure
 Captionاستفاده كنيد .برای نوشییتن مییتن داخییل شییکلها و يییا
جدولها نيز از سبك  Figure Textاستفاده كنيیید .هییر شییکل يییا
جدول بايد دارای يك شماره باشد كه برای هییر كییدام از  1شییروع
مي شود .شماره شکل يا جییدول را در داخییل يییك جفییت هاللییين
بنويسيد .در هنگام ارجاع به شکل يا جدول از شییماره آن اسییتفاده
كنيد و از بکار بردن عباراتي همچون عشییکل زيییر ،پرهيییز كنيیید.
تمام جدولها و شکلها بايد در متن مورد ارجاع قرار گيرنیید .يییك
جدول يا شکل نبايد قبل از ارجاع در متن ظاهر شود.
شکلها و جدولها بايد در وسط ستونها قییرار گيرنیید .بهتییر
است شکلها در يك خط جداگانه با حالت وسطچين درج شوند و
ويژگییي طرحبنییدی ( )Layoutآنهییا بصییورت In line with text
انتخاب شود .شکل ( )1نمونهای از چنين تنظيمي اسییت .چنانچییه
شکل يا جدولي در يك ستون جا نشد ،ميتوان آن را بصورت تییك
ستوني رسم كرد ،مشروط بر اين كه شکل يییا جییدول در ابتییدا يییا
انتهای صفحه و يا در انتهای مقاله درست قبل از بخش مراجع قرار
گيرد .ميتوان همه شکلها را در يك جا و قبل از مراجع نيییز درج
كرد.
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شك ( : )1فرایند توسعه در [6] MDA

 -5فرمولها و عبارات ریاضی
بییرای نوشییتن فرمولهییا و عبییارات رياضییي بهتییر اسییت از ابییزار
 Equation Editorاستفاده شود .برای هر فرمول بايد يك شییماره
در نظر گرفته شود .اين شماره را در داخییل يییك جفییت هاللییين و
بصورت راست چين قرار دهيد .تمام متميرها ،پارامترها ،و نمادهییای
يك عبارت رياضي بايیید توضییيح داده شییوند .اگییر قبییل از نوشییتن
فرمول اين كار انيام نشده است ،بايد بالفاصله پس از فرمییول ايیین
توضيحات بيان شوند .مانند:
()1

fˆ ( ) d

x
0

(x ) = 1 −

X

كه درآن ˆ fچگالي تخميني و  Xتابع توزيع امکییان اسییت.
اگر تعداد متميرها و پارامترها برای تعريف در ادامة متن زياد است،
از فهرست عاليم در بخش ضمايم استفاده و يا بصورت فهرسییت در
زير رابطه تعريف شود.
برای نوشتن روابط رياضییي مییيتییوان بییدون بکییارگيری ابییزار
 ،Equation Editorاز باالنويسي ،5زير نويسي ،6و نمادهای يونییاني
بهره گرفت .ايیین روش بيشییتر بییرای ارجییاع بییه متميرهییا در مییتن
مناسب است .مثالٌ ما تابع توزيع امکان را در متن توضيحي فرمییول
( )1با اين شيوه نوشتيم .ايیین روش موجییب مییيشییود كییه فاصییله
سییطرها بییه دليییل اسییتفاده از ابییزار فرمولنويسییي زيییاد نشییود و
تنظيمات صفحه بهم نريزد.
درصورتي كه يك رابطه رياضي طییوالني بییود و دريییك سییطر
جا نشد ،ميتوان آن را در دو يا چند سطر نوشت .در ايیین حالییت
بايد سطرهای دوم بییه بعیید بییا تییورفتگي شییروع شییوند .همچنییين

نشرهی علمی ،ژپوهشی  ،فناوری البرز  .............. ..سال پنجم ،شماره ،18اتبستان1398
ميتوان شماره آن را نيز در يك سطر مستقل نوشت .فرمول ( )2را
ببينيد.
])

0

= [ r2 / (2

J 1 ( r2 ) J 0 ( ri ) d

−1

F (r , ) dr d

r2
0

) | exp(− | z j − z i

=)

مراجع
[ ]1نام خانوادگي ،نام نويسندگان يا نام موسسهای كه نقش نويسنده

;I ( 1

كلمه ترجمة ،نام خانوادگي ،نام ويراستار با قيد كلمه ويراستة،
شماره جلد ،شماره ويرايش ،محل نشر ،نام ناشر ،تاريخ انتشار.

0

()2
يك فرمول يا عبارت رياضي حتماٌ بايیید بعیید از ارجییاع آن در
متن ظاهر شود .الگوريتمهای مقاله را نيز همانند عبییارات رياضییي
شمارهگذاری كنيد و به آنها ارجاع دهيد.

را دارد ،عنوان كام كتاب ،نام خانوادگي ،نام مترجمان با قيد

[ ]2استالينگ ،ويليام ،اصول طراحی و ویژگيهاي داخلی
سيستمهاي عام  ،ترجمة صديقي مشکناني ،محسن ،پدرام،
حسين ،ويراستة برنيکوب ،محمود ،ويرايش سوم ،اصفهان ،نشر
شيخ بهايي ،بهار .1380
[ ]3نام خانوادگي ،نام نويسندگان ،عنوان پایاننامه ،درجهای كه

 -6نتيجه
در اين مقاله ،مشخصات يك مقاله قابل چییاد در نشییريه سییازمان
بسيع علمي پژوهشي و فناوری استان البییرز بيییان شیید .مهمتییرين
مشخصات عبارتند از :ابعاد و حاشيههای صفحه ،نحوه آماده كییردن
صفحه اول ،بخشهای اصلي مقاله ،نحوه شمارهگذاریها ،شییکلها،
جدولها ،فرمولها ،منابع ،و باالخره چگونگي نگارش متن مقاله.
نويسندگان محترم مقاالت سعي كنند تمام موارد ذكر شده را
دقيقاٌ رعايت كنند ،و از همين سند بعنییوان الگییوی نگییارش مقالییه
خود استفاده كنند.

پاياننامه برای دريافت آن نوشته شده است ،نام دانشگاه ،محل
دانشگاه ،شماره صفحهها ،تاريخ انتشار.
[ ]4نام خانوادگي ،نام ميری ،عنوان طرح پژوهشی ،شماره ثبت،
نام كامل سفارش دهنده ،محل انيام طرح ،تاريخ انيام طرح.
[ ]5نام خانوادگي ،نام نويسندگان" ،عنوان مقاله" ،نام ميله يا

سپاسگزاري
بخش سپاسگزاری در صورت نياز بصورت كوتاه و در يك بند آماده
شود .بخش سپاسگزاری دارای شماره نيست بنییابراين عنییوان ايیین
بخش را با سبك  Heading 0بنويسيد .نويسندگان ايیین مقالییه از
همفکری تمام اعضای كميته علمي سازمان بسيع علمي پژوهشي و
فناوری استان البرز كمال سپاسگزاری را دارند.

كنفرانس ،شماره دوره يا ميله ،شماره صفحهها ،محل چاد ميله
يا برگزاری كنفرانس ،تاريخ انتشار.
[6] Frankel, David S., Model Driven Architecture:
Applying MDA to Enterprise Computing, OMG Press,
Wiley Publishing, 2003.
[7] Sannella, M. J., Constraint Satisfaction and
Debugging for Interactive User Interfaces, Ph.D.
Thesis, University of Washington, Seattle, WA, 1994.
[8] Zachman, John A., "A Framework for Information
Systems Architecture", IBM Systems Journal, Vol.
26, No. 3, 1987.
[9] Plamondon, R., Lorette, G., "Automatic Signature
Verification and Writer Identification - The State of
the Art", Pattern Recognition, Vol. 22, pp. 107-131,
1989.
[10] Object Management Group. Unified Modeling
Language: Superstructure, Version 2.0, ptc/03-07-06,
July 2003, http://www.omg.org/cgi-bin/doc?ptc/200308-02.

ضمایم
بخش ضمايم يك بخییش اختيییاری اسییت و دارای شییماره نيسییت.
عنوان آن را با سبك  Heading 0بنويسيد .موضییوعات مییرتبط بییا
مقاله كه در يکي از گروههای زير قرار گيرند ،ميتواننیید در بخییش
ضمايم آورده شوند.
• اثبات رياضي فرمولها يا الگوريتمها
• دادهها و اطالعات مربوط به مطالعه موردی
• نتايع كار ديگر محققان و دادههای مربوط به مقايسه آنها
• ساير موضوعات مرتبط كه جزء بخشهای اصلي مقاله نباشند.
•
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