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چکیده
در این تحقيق تالش جدیدی برای بررسی جریان و انتقال حرارت یك ردیف جت برخوردی به سطح مقعر نامتقاارن اساتوانهای انجاا شاده
 بهمنظور ایجاد شار حرارتی ثابت. سانتيمتر استفاده شده است2۲  و62 ،6  در این راستا از سطوح مقعر نامتقارن استوانهای با شعاعهای.است
 بهمنظور جلوگيری از اتالف حرارت سطح مقعر عایقبندی شاده و. استفاده شده است2۰۲۲ W/m2 در سطح از یك گرمكن سيليكونی با توان
 سرعت جت از دو روش سرعتسنج سيم داغ و.دمای نقاط مختلف توسط یك دوربين حرارتی مادون قرمز در حالت پایا اندازهگيری شده است
۲  و2 )H/d(  و فاصله بیبعد جت تا سطح برخورد۲  و6 )p/d(  تعداد پنج جت با فاصله بیبعد جت تا جت.لوله پيتوت اندازهگيری شده است
 انجا9۲۲۲۲ و2۲۲۲۲ ،6۲۲۲۲  همچنين بررسی توزیع عدد ناسلت روی سطح مقعر نامتقارن در اعداد رینولدز.مورد بررسی قرار گرفته است
 تحليل نتایج نشان میدهد که در یك سطح نامتقارن قسمتی از سطح دارای ناسلت باالتری است که نسبت انحنای بيشتری داشته.شده است
 همچنين با کاهش فاصله جت تا جت توزیع ناسلت دارای مقدار باالتری است وکاهش فاصله بیبعد جت تا سطح برخورد و افزایش عادد.باشد
.رینولدز سبب افزایش عدد ناسلت میگردد

 انتقال حرارت، ردیف جت برخوردی، سطح مقعر نامتقارن:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In the present paper experimental study has been performed to investigate heat transfer under row of jets impinging
to an asymmetric concave surface. In this regard two asymmetric concave surface with curvature radiuses of (8, 12)
and (8 , 24) cm have been considered. Constant heat flux of 2500 W/m2 is applied on the concave surface using a
silicon rubber heater mat. In the steady-state condition the temperature distribution of the concave surface is
measured with an infrared camera. The studies of asymmetric flow and heat transfer in asymmetric surfaces have
been carried out for three Reynolds numbers of 10000, 20000 and 30000. Results show that, the concave surface
with lower curvature radius has more values of Nusselt number distributions. The present results confirm that the
Nusselt distribution is asymmetry along the S axis. In the axial direction, symmetry distribution is observed for
Nusselt number.
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برخورد ،تعداد جت ،چيدمان جتها و دمای خروجی از

فهرست عالئم

جتها در توزیع عدد ناسلت تاثيرات متفاوتی دارد .تحقيقات

Cr

انحنای نسبی ()d/D

D

قطر انحنای سطح cm

عد تقارن سطوح مورد بررسی قرار نگرفته است .لذا در این

d

قطر جتهای برخوردکننده cm

تحقيق تالش بر آن است تا تاثيرات عد تقارن بر روی

H

فاصله جتها تا سطح برخورد cm

انتقال حرارت سطوح مشخص گردد .در ابتدا به مطالعه

k

ضریب هدایت حرارتی هوا

گذشته بر روی استوانه متقارن صورت گرفته است و تاثير

تحقيقات گذشته در مورد جتهای برخوردی بر روی سطوح
مقعر پرداخته شد .در این زمينه بانكر 6و همكاران ] [6در

Nu

عدد ناسلت

سال  611۲مطالعات آزمایشگاهی روی یك ردیف جت

"q

شارحرارتی سطح W/m2

برخوردی با صفحه مقعر که به شكل نيم استوانه بود ،انجا

Re

عدد رینولدز

S

محور راستای انحنا cm

حرارت روی سطح برخورد افزایش یافته است .لی 2و

Tjet

دمای خروجی از جت K

همكاران ] [2در سال  6116مطالعاتی را روی یك جت

Ts

دمای سطح نامتقارن K

V

سرعت خروجی از جت m/s

P

فاصله جت تا جت

دادند .آنها پس از مشاهده نتایج گزارش کردند که با کاهش
فاصله مرکز تا مرکز جتها ( )p/dاز  ۲/17به  9/99انتقال

دایروی در برخورد با صفحه مقعری که به شكل یك نيمکره
بود ،انجا دادند .آنها طول لوله جت را به اندازه کافی
طوالنی در نظر گرفتند تا جریان خروجی جت ،توسعه یافته
شود .آنها مشاهده کردند که در رینولدزهای  66۲۲۲و
 ،29۲۲۲بيشينه ناسلت در نقطه برخورد ،در

H/d = 6

 -1مقدمه

مشاهده میشود .کومار 9و همكاران ] [9در سال 2۲۲7

یك پره توربين بخشی از سامانه توربين یك موتور جت

مطالعه عددی جریان و انتقال حرارت برخوردی یك ردیف

میباشد که وظيفه آن توليد انرژی از گازهای خروجی

جت دایروی با صفحه مقعر را انجا دادند .آنها در پژوهش

محفظه احتراق موتور است .توربين یكی از بحرانیترین

خود از دو مدل  K-ω SSTو

قطعات یك موتور جت میباشد ،به دليل اینكه این پرهها در

آشفتگی استفاده کردند .نتایج تحليل عددی آنها نشان داد

حال تحمل تنشهای دیناميكی باال ناشی از لرزش تيغه و

که اختالف مدل آشفتگی  RNG K-εبا دادههای تجربی

نيروهای گریز از مرکز و تنشهای حرارتی باال میباشند.

بيش از  %9۲و اختالف مدل  SST K-εبا نتایج تجربی

برای افزایش عمر تيغههای پره توربين از روشهایی مانند

حدود  %62میباشد .کرافت و همكاران ] [۲در سال 2۲۲6

سوپرآلياژها ،خنكکنندههای پره و پوشش سد حرارتی

مطالعه عددی روی یك ردیف جت برخوردی با صفحه مقعر

استفاده میشود .یكی از روشهای معمول خنكکاری

انجا دادند .آنها در این تحقيق از مدل آشفتگی  k-εخطی

استفاده از هوای خنك و برخورد آن با مومنتو باال به سطح

و غيرخطی و به همراه توابع دیواره استاندارد و تحليلی بهره

میباشد .عوامل مختلفی بر کارایی خنك کاری پره توربين

بردند .نتایج حاصل از شبيهسازی عددی با تحقيق

تاثيرگذار است .بحرانیترین مكان پره توربين از نظر حرارتی

آزمایشگاهی یاکویدز و همكاران ] [۰مورد مقایسه قرار

لبه حمله میباشد که مستقيمأ در معرض گازهای داغ

گرفت .آنها نشان دادند که توابع دیواره استاندارد نمیتواند

خروجی از محفظه احتراق قرار دارد .شكل لبه حمله پره

بيشينه ثانویهای را که در حد فاصل بين جتها تشكيل

توربين معموال بهصورت استوانهای نامتقارن میباشد که

میشود ،پيشبينی کند .فنوت و همكاران ] [1مطالعه

پارامترهای مختلفی از جمله عدد رینولدز جت ،انحنای
نسبی سطح برخورد ،فاصله لبه خروجی جت تا صفحه

 RNG K-εبرای مدلسازی
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تجربی را روی یك ردیف جت دایرهای در برخورد با صفحه

صفحه مقعر انجا دادند .آنها در پژوهش عددی خود تأثير

مقعر انجا دادند .آنها در مطالعه خود ،تاثير عدد رینولدز،

استفاده از شرط مرزی تقارن ،بر توزیع عدد ناسلت روی

فاصله خروجی تا صفحه مقعر ،فاصله مرکز تا مرکز جتها و

صفحه برخورد را مورد بررسی قرار دادند .آنها از سه مدل

همچنين تأثير انحنای نسبی و دمای هوای ورودی به جتها

آشفتگی  RNG K-εو  SST K-ωو  Realizable k-εدر

را بر توزیع عدد ناسلت مورد بررسی قرار دادند .آنها در نتایج

حالت پایا و گذرا استفاده کرده و در نهایت مدل آشفتگی

خود مستقل بودن مقدار ناسلت از اختالف دمای جت و

 SST K-ωبدون استفاده از شرط مرزی تقارن را به دليل

محيط را گزارش کردند .آنها با بررسی توزیع عدد ناسلت در

مطابقت بهتر با نتایج تجربی انتخاب کردند .نتایج تحقيق

دو راستای محوری  sو  ،yنشان دادند که توزیع عدد ناسلت

آنها نشان میدهد که عدد ناسلت برای جتی که به خروجی

در راستای محوری  sو در نقطه برخورد ،تابع تعداد جت

نزدیكتر میباشد نسبت به سایر جتها کمتر بوده است.

نمیباشد .مارتين و همكاران ] [7مطالعه تجربی و عددی،

آنها دليل این را کاهش مومنتو برخوردی جت آخر ،به

روی یك ردیف جت دایرهای برخوردی با صفحه مقعر انجا

دليل وجود جریان عرضی موازی و برخورد جریان باال دستی

دادند .نتایج تحقيق آنها نشان میدهد که اثر دمای هوای

با جریان جت آخر و جلوگيری از برخورد مستقيم با صفحه

ورودی به جتها بر عدد ناسلت کمتر از سه درصد است.

گزارش کردند .البيری تزليم ] [62مطالعه تجربی و عددی را

همچنين در بخشی از نتایج گزارش شده است که در عدد

روی یك ردیف جت در برخورد با صفحه مقعر سهموی

رینولدز  6۲۲۲۲افزایش انحنای نسبی از  ۲/6۲به ۲/27

شكل انجا دادند .آنها مدل آشفتگی  Realizable k-εرا

تأثير قابل توجهی بر مقدار عدد ناسلت در ناحيه برخورد

جهت تحليل عددی انتخاب کرده تاثير جریانهای عرضی

نداشته است .رجبی و همكاران [ ]6تحليل عددی تاثير جت

موازی ،دایرهای و دو طرفه را بر ضریب انتقال روی صفحه

نوسانی بر انتقال حرارت جابجایی از سطح مقعر استوانهای را

مقعر بررسی کردند .نتایج آنها نشان میدهد که جریان

انجا دادند .نتایج به دست آمده در این تحقيق نشان

عرضی از نوع دایرهای سبب افزایش مقدار ناسلت متوسط بر

میدهد که افزایش فرکانس نوسان جت انرژی جنبشی

روی صفحه مقعر میشود .در سال  2۲61احمدی و

آشفتگی در مجاور ناحيه برخورد افزایش مییابد و همين

همكاران ] [69در یك تحقيق عددی انتقال حرارت بر روی

امر سبب افزایش عدد ناسلت در ناحيه میشود .هادیپور و

سطح مقعر را با استفاده از نانو سيال و آب بهعنوان

رجبی [ ]1مطالعه عددی و تجربی در مورد انتقال حرارت

خنكکننده مورد بررسی قرار دادند .آنها گزارش کردند که

تك جت دایروی در برخورد با صفحه مقعر استوانهای را

افزایش عدد رینولدز و غلظت نانو سيال سبب افزایش ناسلت

انجا دادند .در این مطالعه فواصل برخورد بسيار نزدیك به

می شود ولی توان پمپاژ سيال افزایش مییابد .درسال

سطح مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحقيق انجا شده،

 2۲61یانگ و همكاران ] [6۲در یك تحقيق عددی و

نشان میدهد که جت برخوردی در فواصل بسيار نزدیك به

تجربی بر روی یك پره واقعی توربين گزارش کردند که

سطح خنكکاری بسيار افزایش مییابد .پرابهو و همكاران

افزایش قطر سوراخ تزریق سيال سبب افزایش ناسلت شده و

] [6۲مطالعه تجربی را روی ردیف جت دایروی در برخورد

افزایش فاصله بين دو جت سبب کاهش برهمكنش سيال

با سطح مقعر استوانهای شكل انجا دادند .آنها با محاسبه

بين دو جت شده که تاثير منفی بر روی خنك کاری دارد.

توزیع فشار روی صفحه مقعر نشان دادند که برای ،H/d =1

ژو و همكاران ] [6۰در سال  2۲67در یك تحقيق تجربی

ضریب فشار روی خط برخورد بهطور قابل مالحظهای

تاثير انحنا بر روی انتقال حرارت سطح را مورد بررسی قرار

کاهش مییابد .همچنين آنها نشان دادند که در حد فاصل

دادند .آنها  9حالت انحنا را با هم مقایسه کردند .نتایج آنها

جتها بيشينه دومی در عدد ناسلت مشاهده میشود که

نشان میدهد که افزایش نسبت انحنا سبب افزایش متوسط

ناشی از برخورد جتهای دیواره و تشكيل سكون ثانویه

ناسلت در راستای انحنا میشود .همچنين در  D=100که

میباشد .یانگ و همكاران ] [66در سال  2۲6۲مطالعه

قطر سطح مقعر میباشد کاهش فاصله جت تا سطح مقعر

تجربی و عددی را روی یك ردیف جت مدور در برخورد با

سبب افزایش ناسلت میشود ولی با افزایش قطر به

D=200
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این رابطه معكوسشده و کاهش فاصله سبب کاهش ناسلت
میشود .پاتيل و همكاران ] [61در سال  2۲67در یك
تحقيق تجربی انتقال حرارت جت برخوردی به سطح مقعر و
تاثير طول نازل و نسبت انحنا را مورد بررسی قرار دادند .آنها
گزارش کردند که با بزرگتر کردن قطر نازل برای
رینولدزهای  6۲۲۲۲اختالف در محل برخورد ناچيز و با
افزایش رینولدز تا  ۰۲۲۲۲این اختالف زیادتر شده و افزایش

 2۰۲۲ W/m2قرار داده شده است که سطح مورد نظر را
گر میکند .از دو الیه عایق برای جلوگيری از اتالف حرارت
در قسمت زیرین سطح مقعر استفاده شده است .یك ردیف
جت بهگونهای قرار داده شده است که ناحيه برخورد جت در
خط اتصال دو سطح نامتقارن قرار گيرد .پس از پایا شدن
جریان دمای نقاط مورد نظر با دوربين مادون قرمز
اندازهگيری میشود.

قطر سبب افزایش ناسلت میشود.
تحقيقات انجا شده سهبعدی در زمينه ردیف جت
برخوردی به سطح مقعر محدود به سطوح مقعر متقارن
است .هدف از انجا این تحقيق بررسی تاثير عد تقارن
سطح بر جریان و انتقال حرارت یك ردیف جت برخوردی به
سطح مقعر با دو شعاع انحنای متفاوت است.
(الف)

 -2تجهیزات آزمایشگاهی
شكل  1تجهيزات مورد استفاده در این تحقيق را نشان
میدهد .قسمتهای اصلی این دستگاه شامل جعبه کنترل،
فن فشارباال ،حسگر دما ،شير تنظيم دبی ،سطح مقعر
حرارتی شار ثابت ،ردیف جت دایرهای و دوربين مادون قرمز
است .فن فشار باال هوا را با فشار باال به مخزن منتقل
میکند .بهوسيله شير تنظيم ،دبی جریان هوا برای
رینولدزهای مورد نظر تنظيم میشود .جتهای مورد نظر به
اندازهای در نظر گرفته شدهاند که جریان خروجی از جت
توسعه یافته باشد.

(ب )

شکل ( :)2سطح مقعر مورد بررسی( ،الف) اجزای سطح
برخورد( ،ب) سطح مقعر نامتقارن وردیف جت.

 -9طرح مسأله
در این آزمایش خنكکاری توسط یك ردیف جت به سطح
مقعر نامتقارن استوانهای سهبعدی مورد بررسی قرارگرفته
است .بدینمنظور از دو سطح مقعر نامتقارن با شعاع انحنای
( 6و  )2۲و ( 6و  )62سانتیمتر استفاده شده است .پس از
شکل ( :)1تجهيزات اصلی یك ردیف جت به سطح مقعر
نامتقارن
شكل  2بخشهای مختلف سطح مقعر نامتقارن با
شعاعهای  62 ،6و  2۲سانتیمتر را نشان میدهد .در زیر
سطح فوالدی یك گرماساز سيليكونی انعطافپذیر با توان

ثبت دمای نقاط شبكهبندی شده عدد ناسلت در دو راستای
محوری و انحنا سطح محاسبه شد .نتایج به دست آمده از
توزیع عدد ناسلت در دو حالت انحنای ( 6و  ) 2۲و ( 6و
 )62سانتیمتر مورد مقایسه قرار گرفت .قطر جتهای
2

برخوردکننده برابر  6 cmبوده و شار حرارتی 2۰۲۲W/m
به سطح اعمال شده است .با مشخص بودن شارحرارتی و
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دمای نقاط روی سطح مقعر ،عدد ناسلت طبق رابطه زیر
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جدول ( :)1ميزان خطا دستگاههای آزمایشگاه

محاسبه میشود:
()6

q '' d
kA T s T jet 

نا دستگاه

Nu 

همچنين با اندازهگيری سرعت متوسط خروجی از نازل و
قطر نازل عدد رینولدز از رابطه ( )2محاسبه میشود.
()2

vd 



Re 

اعداد رینولدز آزمایش  2۲۲۲۲ ،6۲۲۲۲و  9۲۲۲۲و فاصله

محدوده کارکرد

ميزان
خطا

دوربين مادون
قرمز

 ۲تا  66۲۲درجه سانتیگراد

٪2

جریان سنج
سيم داغ

 ۲/7تا  2۲متر بر ثانيه

٪۰

مولتیمتر

 ۲تا  9۲۲وات

٪9

گرمكن
سيليكونی

۲تا  2۰۲۲وات بر متر مربع

٪۰

بیبعد جت تا سطح برخورد (2 )H/dو  ۲میباشد .سرعت
جریان جت در این تحقيق از دو روش بهدست آمده است.
در روش اول از لوله پيتوت برای محاسبه سرعت استفاده

جدول ( :)2خواص سيال در ورودی جت ها
)ρ(kg/m3

)µ(N.s/m2

)k(W/m.K

)Cp(J/kg.K

شده است .فشار کل و فشار استاتيك توسط فشارسنج
تفاضلی در چند مقطع ثبت شده و از فشار دیناميكی سرعت

6/66۲

6/6۲1*6۲-۰

۲/۲2۰۰6

6۲۲7

جت محاسبه میشود .در روش دو سرعت جریان خروجی
از لوله با استفاده از سرعتسنج سيم داغ اندازهگيری شده
است.

 -0نتایج
در این تحقيق پنج پارامتر عدد رینولدز جت ،فاصله جتها

 -۴روش انجام آزمایش

تا سطح برخورد ،انحنای سطح ،تعداد و فاصله جتها مورد

در این آزمایش هدف تعيين نرخ انتقال حرارت و ناسلت

بررسی و تحليل قرارگرفته است .در شكل  9اعتبار سنجی

برای سطح مقعر نامتقارن و مقایسه نتایج در حالت
انحناهای مختلف سطح میباشد .پس از گر شدن سطح
توسط گرمكن سيليكونی و سپری شدن حدود  9۲دقيقه

تحقيق آورده شده است .نتایج بهدستآمده در تحقيق حاضر
مطابقت قابل قبولی با مقادیر بهدستآمده در تحقيق فنوت
و همكاران [ ]1دارد.

برای پایا شدن آزمایش ،دما در نقاط مورد نظر توسط
دوربين مادون قرمز اندازهگيری شده است .آزمایش برای
هرحالت سه مرتبه تكرار شده است .در تحقيق حاضر عد
قطعيت اندازهگيری عدد ناسلت با استفاده از روش تجميع
خطاها ] [67محاسبه شده است .با توجه به مشخصات فنی
دستگاههای اندازهگيری مورد استفاده ،مطابق جدول  1منابع
خطای محاسبه ناسلت شامل عد صحت اندازهگيری سرعت
( ،)%۰دما ( ،)%2وات مصرفی گرمكن ( ،)%9عد یكنواختی
شار حرارتی ( )%9و تلفات حرارتی از سطح ( )%۰میباشد.
بنابراین ،عد قطعيت عدد ناسلت اندازهگيریشده حدود
 %6/۰خواهد بود .خواص فيزیكی هوا در ورودی جتها در
جدول  2ذکر شده است.

شکل ( :)9مقایسه مقادیر تجربی حاضر با نتایج فنوت و
همكاران ][1
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 -1-0تاثیر نسبت انحنا در توزیع ناسلت
یكی از عوامل تاثيرگذار در انتقال حرارت از سطح نسبت
انحنا میباشد که در پژوهش حاضر نتایج در راستای انحنا
) (sو ردیف جت ) (xدر شكل  ۴رسم شده است.

الف

شونده مقعر مشاهده شده است .بر طبق نظریه تومن ][2۲
و شلختينگ ] [26یك نيروی گریز از مرکز که ناشی از
انحنا سطح مقعر میباشد میتواند تما جریانهای روی
صفحه مقعر را بیثبات کرده و مجموعهای از ورتكسها در
مقياس بزرگ را بهوجود آورد .این مجموعه از ورتكسها در
راستا انحنا ) (sکه بهطور کلی ورتكسهای تيلور-گوتلر
ناميده میشوند میتوانند به نوبه خود سبب افزایش مومنتو
و انرژی نزدیك دیواره برخورد شوند که همين امر عاملی
برای انتقال حرارت بر روی سطوح میباشد .در حقيقت با
افزایش نسبت انحنای نسبی اندازه ورتكسهای تيلور-گوتلر
افزایشیافته که عامل افزایش انتقال حرارت سطح میباشد.
میتوان گفت که افزایش نسبت انحنا سبب میشود ضخامت
الیه مرزی کاهش یابد .کاهش ضخامت الیه مرزی ،مومنتو
سيال در مجاورت با سطح را افزایش داده و انتقال حرارت
جابجایی اجباری بهطور چشمگيری افزایش یافته که باعث
میشود.
افزایش ناسلت در محدوده
توزیع ناسلت در راستای انحنا و راستای محوری برای دو
نسبت انحنا در شكل  ۴نشان داده شده است .مطابق
شكل  -۴الف توزیع عدد ناسلت در راستای انحنا کامال
نامتقارن بوده و با افزایش انحنای نسبی مقدار عدد ناسلت
افزایش می یابد .مطابق شكل  -۴ب توزیع عدد ناسلت در

ب
Re=20000 H/d=4 P/d=8

شکل ( :)۴توزیع ناسلت در راستای ،الف -انحنای سطح و
ب -محوری
سطح مورد استفاده در این تحقيق در دو نسبت انحنا
 Cr=0.0208-0.0625و  Cr=0.0416-0.0625قرار دارد .نتایج
نشان میدهند افزایش نسبت انحنا سبب افزایش توزیع عدد
ناسلت در سطحی که دارای نسبت انحنا بيشتری است
میشود .فنوت ] [1و ژانگ ] [66در دو تحقيق جداگانه
تجربی و عددی تاثير نسبت انحنا در افزایش توزیع ناسلت را
گزارش کردهاند .در سطح با نسبت انحنا
 Cr=0.0416-0.0625بيشينه ناسلت در محل برخورد
بهوجود نيامده و در  S/d=-2مشاهده میشود .دليل این امر
بهوجود آمدن ناحيه سيال مرده در نقطه برخورد جت
میباشد .ناحيه سيال مرده توسط گيالرد و بریزی ] [61در
مطالعه تجربی آنها روی یك جت شياری در صفحه برخورد

راستای محوری برای هر دو حالت نسبت انحنا متقارن است.
همچنين در توزیع ناسلت در راستای محوری یك روند
کاهشی با دور شدن از جت و افزایشی با نزدیك شدن به
جت بعدی مشاهده میشود .دليل کاهش ناسلت بين دو
جت اثر چشمه و چاه میباشد .بهطور کلی هر چه سطح از
حالت صفحه تخت به حالت نيماستوانه مقعر نزدیك شود
هدایت جریان بهتر صورت میگيرد .کورانو و همكاران ][22
در یك تحقيق تجربی پس از آشكارسازی جریان به این
موضوع اشاره کردهاند.
-2-0تاثیر عدد رینولدز و فاصله جت تا سطح برخورد
مطالعه حاضر برای  9عدد رینولدز  2۲۲۲۲ ،6۲۲۲۲و
 9۲۲۲۲انجا شده است همانطور که در شكل  0نشان
داده شده است افزایش عدد رینولدز جت بهطور کلی سبب
افزایش ضریب انتقال حرارت به ميزان محسوسی در نقطه
برخورد وراستای انحنا سطح شده است.
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است ولی با افزایش رینولدز به  9۲۲۲۲در محدوده
 -9  s  9اختالف ناسلت تك تك نقاط متناظر ثابت
d

نبوده و در نقطه برخورد اختالف  9۲درصدی مشاهده
میشود .در اعداد رینولدز  2۲۲۲۲و  9۲۲۲۲ناسلت بيشينه
در  s  -2مشاهده میشود که علت آن بهوجود آمدن
d

ناحيه سيال ساکن در نقطه برخورد میباشد .در هر  9عدد
الف)

H/d=2 P/d=8 Cr=0.0208-0.0625

رینولدز بيشينه ثانویه ناسلت در محدوده -۲  s  ۲قابل
d

مشاهده است .علت تفاوت نتایج در شكل  -۴الف با شكل
 -۴ج تاثير نسبت انحنا میباشد .در حقيقت با افزایش
رینولدز دو بيشينه محلی به وجود میآید که بيشينه اول
s
بعداز ناحيه سيال ساکن و بيشينه ثانویه در  -۲
d

ایجاد

شده است .مقدار و محل این بيشينه ثانویه به عدد رینولدز،
انحنای نسبی و فاصله جت تاسطح برخورد وابسته است.
شكل  -0ب توزیع ناسلت در راستای محوری را نشان
ب)

H/d=2 P/d=8 Cr=0.0208-0.0625

میدهد .با در نظر گرفتن الگوی توزیع ناسلت بين جتهای

x
x
و 6
مستقر  ۲
d
d
تناوبی متقارن برای توزیع عدد ناسلت در راستای محوری

مشاهده میشود که یك روند

تفاق افتاده است .با گذار جریان از آرا به آشفته و افزایش
ناپایداریها در راستای  xتفاوت قابل مالحظهای بين توزیع
ناسلت در دو عدد رینولدز  2۲۲۲۲و  9۲۲۲۲مشاهده
میشود .در شكل  1توزیع ناسلت در راستای انحنا رسم
ج)

H/d=2 p/d=8 Cr=0.0416-0.0625

شده است و تاثير فاصله جت تا سطح برخورد برای اعداد
رینولدز متفاوتی را نشان میدهد .در شكل  -1الف کاهش

شکل ( :)0تاثير عدد رینولدز بر توزیع عدد ناسلت

فاصله جت تا سطح برخورد از  ۲به  2منجر به افزایش عدد

برای صفحههای تخت وابستگی ناسلت با عدد رینولدز

ناسلت میگردد .در این راستا محمدپور و همكاران ] [2۲به

بهصورت رابطه توانی  Nu ∝ Renمیباشد .عوامل زیادی در

این موضوع اشاره کردهاند که کاهش فاصله موجب افزایش

تعيين مقدار  nنقش دارند .یكی از این عوامل فاصله جت تا

ناسلت میگردد .مطابق شكل  -1ب بدر عدد رینولدز

صفحه برخورد میباشد .گلدشتاین و همكارش ] [29با

 2۲۲۲۲تغيير فاصله جت تا سطح برخورد تاثيری در توزیع

مطالعه بر روی یك ردیف جت برخوردی به صفحه تخت

ناسلت ندارد .در محدوده  ۲  s  6برای شكل  -1ب و
d

مقدار  nرا روی خط برخورد  ۲/17و برای جریان پایين
دستی (جریانی که به سمت خروجی حرکت میکند) ۲/7

محدوده  -۲  s  ۲برای شكل  -1ج تاثير معكوس فاصله
d

گزارش کردهاند .در شكل  -0الف در رینولدز 6۲۲۲۲

جت تا سطح برخورد بر روی خنكکاری سطح مشاهده

منحنی توزیع ناسلت در تما نقاط دارای اختالف ثابتی

میشود.
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6۲

الف)

Re=10000 Cr=0.0208-0.0625

(الف)

ب)

ج)

H/d=2

Re=20000 Cr=0.0208-0.0625

(ب )

Re=30000 Cr=0.0208-0.0625

شکل ( :)1تاثير فاصله جت تا سطح برخورد بر عدد ناسلت.
شكل  1کانتور سرعت در راستای ردیف جت و انحنای

H/d=4

شکل ( :)1کانتور سرعت در راستای ردیف جت و انحنای
سطح در دو حالت ،الف H/d=2 -و بH/d=4 -

سطح در دو حالت  H/d=2و  H/d=4را نشان میدهد .در

-9-0تاثیر فاصله جت تا جت برروی ناسلت

وجود دارد که سرعت در این نقطه در حدود  ۲ m/sمیباشد.

در این مقاله تأثير ردیف جت در دو حالت  ۰( p/d=4جت)
و  9( p/d=8جت) مورد بررسی قرار گرفته است .این پارامتر

شكل  -1الف در نقطه برخورد یك ناحيه سيال ساکن
همين کاهش سرعت در نقطه برخورد سبب کاهش مومنتو
سيال در این نقطه میشود که در پی کاهش سرعت ،ناسلت
کاهش مییابد

در یك عدد رینولدز و یك نسبت انحنا در شكل  0رسم
شده است.

تحليل تجربی انتقال حرارت یك ردیف جت برخوردی به سطح مقعر نامتقارن (گرایش :انتقال حرارت و پيشرانش)

6۰

بررسی قرار گرفته است وپس از بررسی ومقایسه تاثير
پارامترهای ذکر شده نتایج زیر بهدست آمده است:
.6

.2
Cr=0.0208-0.0625

Re=10000 H/d=2

شکل ( :)0تاثير تعداد جت بر توزیع عدد ناسلت
همانگونه که در شكل  0نشان داده شده است در فاصله
نسبی جت تا جت  p/d=4توزیع عدد ناسلت روی سطح
مقعر داری عد تقارن بيشتری نسبت به فاصله  p/d=8می
باشد .همچنين مطابق شكل ،مقادیر عدد ناسلت در سطح با
نسبت انحنای  ۲/۲2۲6بيشتر از مقادیر عدد ناسلت سطح با

.9

نسبت انحنای  ۲/۲12۰می باشد .در جدول  9ميانگين عدد

.۲

ناسلت روی سطح نامتقارن نشان داده شده است .مطابق
مقادیر جدول متوسط عدد ناست در دو سمت سطح
نامتقارن مقادیر متفاوتی دارد .با افزایش عدد رینولدز از
 6۲۲۲۲به  9۲۲۲۲ميانگين عدد ناسلت در هر دو سمت
سطح نامتقارن افزایش می یابد .نتایج جدول  9نشان
می دهد که در سطح مقعر نامتقارن ،سطحی دارای ميانگين
عدد ناسلت بيشتری است که نسبت انحنای کمتری داشته
باشد.
جدول ( :)9مقایسه ميانگين ناسلت روی سطح
نامتقارن با انحنا

Cr=0.0416-0.0625

Cr=0.0625
21/69

Cr=0.0416
9۰

Re
6۲۲۲۲

۲۰/۲۲

۲1/۲1

2۲۲۲۲

۰9/62

17/96

9۲۲۲۲

 -1نتیجهگیری
در این تحقيق تجربی خنكکاری توسط یك ردیف جت
برخوردی به سطح مقعرنامتقارن در سه عدد رینولدز ،دو
فاصله بیبعد جت تا سطح برخورد و دو نسبت انحنا مورد

.۰

بررساااای توزیااااع عاااادد ناساااالت در دو نساااابت

 Cr=0.0208-0.0625و  Cr=0.0416-0.0625نشااان
میدهد که با افزایش نسبت انحنا مقادیر عدد ناسالت
روی سطح افزایش می یابد.
کاهش فاصله جت تا سطح برخورد موجب افزایش
ناسلت میگردد .در رینولدز  9۲۲۲۲بيشينه ناسلت
در نقطهای غير از نقطه برخورد اتفاق میافتد که علت
آن تشكيل ناحيه سيال مرده در نقطه برخورد
میباشد .همين امر باعث کاهش ناسلت در نقطه
برخورد میباشد.
نتایج تجربی این تحقيق نشان میدهد که توزیع عدد
ناسلت روی سطح نامتقارن در جهت انحنای سطح
نامتقارن است اما توزیع ناسلت در راستای محوری
شكل متقارنی دارد.
کاهش فاصله جت تا جت سبب افزایش عدد ناسلت
میگردد و تاثير ناحيه سيال مرده با این کاهش
فاصله جت تا جت محسوستر میگردد.
در رینولدز  6۲۲۲۲با افزایش فاصله جت از سطح
برخورد از  2به  ۲ناسلت افزایش مییابد ولی در اعداد
رینولدز باالتر با افزایش فاصله جت تا سطح برخورد
عدد ناسلت کاهش می یابد.
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