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  الخالصة

في هذا البحث تم تطوير طريقة الحيز الميت من خالل ايجاد قيم جديدة لمعامل الحيز الميت سـميت           
يعتمد على قياس اكبر بعد لصور شليرن المأخوذة للهب بنسن لغازات الميثـان        بمعامل اإلخماد الهندسي    

تأثير درجة الحـرارة والنـسبة   .  والبيوتان والبروبان مسبقة الخلط مع الهواء ولدرجات حرارية مختلفة     
و تم أيضا حـساب مقـدار الحيـز الميـت           .  المكافئة على المعامل الجديد تم درستهما في هذا البحث        

 ودراسة تأثيره على سرعة االحتراق ويمكن مالحظة هذا التأثير بوضوح في الجزء الفقير من               العمودي
التطـوير  .كما تمكن األسلوب الجديدة من حساب مقدار قطر قاعدة اللهب أو الحيز الميت األفقي      .  اللهب

مـن  % 10الجديد لطريقة الحيز الميت مكن من حساب سرعة انتشار اللهب الساكن وبنسبة خطا اقـل                
  .خالل المقارنة مع النتائج المحسوبة بطريقة المخروطين المتمركزين

  .الحيز الميت, اخماد اللهب, جريان طباقي-لهب بنسن, وسرعة االحتراق: كلمات مرشدة

 

 

Abstract 
 Modification of Dead space method by find a new values of dead space factor, is 
called geometrical quenching, depending on a largest dimension of Benson's flames. An 
experimental procedure are cried of Premixed Methan, Butan, and Propan have cared the 
with air mixture at 25 oC , 75 oC , 100 oC , and 125 oC  of unburned gases temperatures 
condition have been detected practically for wide range of equivalence ratio by using 
schlieren's photography method for tube burner.  
 The effect temperature and equivalence ratio on new factor are studies.  Vertical 
dead space has been detected, and effect of this dimension has been study. The burning 
velocity recalculation by new technique and compares with calculation by CCM, and 
find the percentage error is less than 10%.    
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