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  :چكيده پايان نامه-ب

 وسيعي كاربرد جهان سراسر در...   و مسكوني صنعتي، منازل مراكز ،ها  مدارس، بيمارستان گرمايش يها  سيستم در اي استوانه يها  كوره

  . باشد  مي از اهداف طراحي آنهااي   ي استوانهها  ي اقتصادي كورهها  كاهش هزينهبه همين دليل افزايش بازده و . دارند

هدف از اين مطالعه بررسي پارامترهاي موثر در احتراق يك كوره استوانه اي، بر قوانين اول و دوم ترموديناميك و تشكيل آالينده 

سرعت هواي ورودي، ورود قسمتي از هوا از محل ديگر، نوع سوخت در اين پايان نامه اثر پارامترهايي نظير دما و . اكسيد نيتروژن است

و همچنين نوع مدل توربوالنس بر بازده قانون اول ترموديناميك، توليد انتروپي و تشكيل آالينده اكسيد نيتروژن مورد بررسي قرار مي 

اق بعالوه معادالت مدل اكسيد نيتروژن حل شده اند معادالت بقا جرم، مومنتوم، انرژي، معادالت انتقال گونه ها، توربوالنس، احتر.گيرد

همچنين با استفاده از نتايج حل عددي و معادالت ترموديناميكي، كميتهاي . تا توزيع دما و توزيع اكسيد نيتروژن را ارائه دهد

اخير با مقادير عددي و  به منظور اعتبار دهي مراحل محاسباتي، مقايسه اي بين محاسبات.ترموديناميكي مربوطه به دست آمده است

  .نتايج عددي احتراق با استفاده از نرم افزار فلوئنت به دست آمده اند. تجربي صورت گرفته است

نتايج نشان مي دهد كه با افزايش دماي هواي ورودي بازده قانون اول ابتدا افزايش، سپس كاهش مي يابد، توليد انتروپي كاهش مي 

با افزايش درصد ورود هوا از قسمتي ديگر، بازده قانون اول كاهش، توليد . در نهايت كاهش مي يابد يابد و آالينده اكسيد نيتروژن

با افزايش سرعت هواي ورودي، بازده قانون اول افزايش مي يابد و . انتروپي افزايش و مقدار آالينده اكسيد نيتروژن افزايش مي يابد

با مقايسه دو سوخت متان و هيدروژن . مقدار آالينده اكسيد نيتروژن كاهش مي يابدتوليد انتروپي در نهايت كاهش مي يابد، همچنين 

نتيجه مي شود كه براي رسيدن به بازده برابر، مقدار كمتري سوخت هيدروژن الزم است ولي به دليل اينكه در سوخت هيدروژن دماي 

  .التر استده اكسيد نيتروژن نيز بامحفظه احتراق باالتر است، مقدار تشكيل آالين

 متان، هيدروژن، قوانين اول و دوم ترموديناميك، انتشار اكسيد نيتروژن، ديناميك سياالت محاسباتي سوخت: كلمات كليدي

 چكيده پايان نامهفرم 
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