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  چكیده طرح: 
طراحــي و ســاخت یــك بســتر آزمایشــگاهي بــرای تســت احتــراق در ابعــاد ميكــرو و مــزو بــرای مشــعل های 
ــن  ــی در ای ــت های احتراق ــيعي از تس ــتره وس ــه گس ــت به طوریك ــده اس ــام ش ــت انج ــا موفقي ــی ب ــان چرخش جری
حوزه هــا را پوشــش مي دهــد كــه عبارتنــد از: پدیــده شناســي احتــراق در محفظه هــاي ميكــرو و مــزو، بررســي اثــر 
رقيق ســازي و رقيــق ســازهاي مختلــف بــر احتــراق ميكــرو و مــزو، بررســي اثــر پيش گرمایــش بــر احتــراق ميكــرو 
ــراق  ــر روي احت ــس ب ــر مغناطي ــراق  تخــت و اســتوانه اي، بررســي اث ــراق در محفظه هــاي احت ــزو، بررســي احت و م
ــر احتــراق ميكــرو و مــزو، بررســي ميــزان شــدت روشــنایي  ميكــرو و مــزو، بررســي اثــر جریان هــاي الكتریكــي ب
ناشــي از احتــراق ميكــرو و مــزو، بررســي فركانــس شــعله هاي نوســاني، بررســي اثــرات ضربانــي و پالســي جریــان 
ــرد  ــی در عملك ــد تغييرات ــر می توان ــد. كارب ــعله می باش ــر روی ش ــر ب ــردازش تصوی ــزو و پ ــرو و م ــراق ميك ــر احت ب
ــازه  ــد شــامل ب ــرات می توان ــن تغيي ــد. ای ــش یاب ــی افزای ــان احتراق ــا راندم ــد ت ــدد چرخــش مشــعل ایجــاد كن و ع
گســترده ای از محــدوده پيــش مخلــوط تــا غيــر پيــش آميختــه می باشــد. ایــن طــرح دارای یــك ســامانه ســاده و 
بهينــه بــراي ایجــاد جریــان چرخشــی بــر اســاس عملكــرد آیرودینامكــی جریــان می باشــد، همچنيــن بــرای تســت و 
پيــدا كــردن مشــخصات ســاختاری و كارایــی ایــن مشــعل یــك بســتر آزمایشــگاهی بــه همــراه ایــن مشــعل طراحــی 
و ســاخته شــده اســت، كــه امــكان اندازه گيــری NOx، دبــی، نســبت اختــالط ســوخت بــه اكســایدر، Lux، دمــا و 

ــازی اكســایدر را دارا می باشــد. ــش گرم س ــراه پي ــه هم ــزان چرخــش ب مي
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