17

61  الی17  صفحه7011  بهار،7  شماره،71  جلد،نشریه علمی مكانيك هوافضا
 پژوهشی-علمی

 تمام طیف برایk ترکیب روشهای طولهای مجزا و توزیع
 هدایتی-تجزیهوتحلیل انتقال حرارت تشعشعی
در یک محفظه دو بعدی
3

طاهره اسدی

2

1

فاطمه صالحی

میثم آتشافروز

دانشكده مهندسی مكانيك
دانشگاه صنعتی سيرجان
)7930/70/11 : ؛ تاریخ پذیرش7930/10/01 :(تاریخ دریافت

چكیده
 دیواره. به مطالعه عددی ترکيب سازوکارهای انتقال حرارت تشعشعی و هدایتی در یك محفظه دو بعدی پرداخته میشود،در این پژوهش
 مخلوطی از هوا، محيط واسط در این محفظه.پایينی این محفظه دارای یك فرو رفتگی بوده که با استفاده از روش انسداد کردن مدل میشود
 صدور و جذب، این مخلوط بهصورت یك محيط همگن در پخش.با گازهای تشعشعی دیاکسيد کربن و بخار آب در نظر گرفته میشود
 از اطالعات پایگاه داده، برای محاسبه دقيق و خط به خط توزیع ضریب جذب این مخلوط در تمام محدوده طيف.تشعشع شرکت میکند
 تمام طيف بهکار گرفتهk  روش موثر و دقيق توزیع، برای شبيهسازی محيط بهصورت غير خاکستری. استفاده میشودHITRAN2008
 معادله حاکم بر این.یشود؛ در حالی که محاسبات مربوط به محيط خاکستری با استفاده از مدل ضریب جذب ميانگين پالنك انجام میشوند
م
 برای محاسبه ترم دیورژانس شار تشعشعی در معادله، بهعالوه. معادله انرژی بوده که با استفاده از روش حجم محدود حل میشود،محفظه
 نتایج این مطالعه بهوضوح نشان میدهد که اختالف ميان نتایج، بههرحال. از روش مشهور و کارآمد طولهای مجزا استفاده میشود،انرژی
. بهطور قابل توجهی وابسته به مقادیر پارامترهای تشعشعی است،محيطهای خاکستری و غير خاکستری در تعيين رفتارهای حرارتی محفظه
 انتقال حرارت مرکب، روش طولهای مجزا، محيط غير خاکستری، تمام طيفk  مدل توزیع:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In this research, the combination of conductive and radiative heat transfer mechanisms in a two-dimensional
enclosure is numerically studied. The bottom wall of this enclosure includes a recess which is simulated with the
Blocked-off method. The participating medium in this enclosure is regarded as an air mixture with two radiative
gases, CO2 and H2O. This mixture is treated as a homogeneous, scattering, emitting and absorbing medium. For
accurate and line-by-line calculation of the absorption coefficient distributions across the spectrum, the information
of HITRAN2008 database is utilized. In order to simulate the non-gray medium, the full-spectrum k-distribution
method is applied; whilst the gray calculations are done using the Planck mean absorption coefficient. The
governing equation of this enclosure is the energy equation which is solved via the finite volume method. Besides,
the discrete ordinates method is applied to compute the divergence of radiative heat flux in the energy equation.
However, the results of this study clearly show that differences between the gray and non-gray mediums for
determining the thermal behaviors of the enclosure are strongly dependent on the radiative parameters.
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 -1مقدمه
مطالعه ترکيب سازوکارهای انتقال حرارت تشعشعی و
هدایتی در بسياری از وسایل مهندسی و کاربردهای صنعتی،
از اهميت بهسزایی برخوردار است .از ميان این وسایل و
کاربردها ،میتوان به عایقهای حرارتی ،وسایل مربوط به
انرژی هستهای ،توربينهای گاز ،موتورهای درونسوز
حرارتی ،کورهها ،کلكتورهای خورشيدی ،صنایع توليد

شيشه و خنكکاری وسایل الكترونيكی اشاره نمود .باید
توجه داشت که ،محيط واسط در اغلب این وسایل و
کاربردها از طریق جذب ،انحراف و یا صدور انرژی تشعشعی
روی رفتارهای حرارتی (نرخ انتقال حرارت و توزیع دما)
تاثير میگذارد ] .[7-0بنابراین ،برای دستیابی به نتایج
معتبر و دقيق ،بایستی جریان گاز را مانند یك محيط
تشعشعی در نظر گرفت ].[7-0
در حقيقت ،برای مسائلی که با ترکيب سازوکارهای
انتقال حرارت هدایتی و تشعشعی روبرو هستند ،معادله
انرژی بهصورت یك معادله انتگرالی -دیفرانسيلی غيرخطی
است .از آنجاییکه این معادله دارای پيچيدگیهای
محاسباتی است ،بنابراین ،حل تحليلی آن حتی برای مسائل
فيزیكی ساده تقریبا غير ممكن است .از اینرو ،محققين
زیادی تالش کرده اند تا این معادله را با استفاده از
روشهای عددی مورد بررسی و حل قرار دهند ].[7-0
با توجه به اهميت انتقال حرارت مرکب
هدایتی -تشعشعی در طراحی بسياری از کاربردهای
مهندسی ،تاکنون پژوهشگران متعددی این موضع تحقيقاتی
را مورد بررسی قرار دادهاند [ .]9-6در یك مطالعه جامع و
کامل ،ماهاپاترا و همكاران [ ]1یك روش ترکيبی جدید
برای تجزیهوتحليل مسائل انتقال حرارت مرکب
هدایتی -تشعشعی دوبعدی ارائه دادند .در این روش از
مفهوم تقریب دیفرانسيلی اصالحشده با مخلوط کردن روش
راستاهای مجزا و روش هارمونيكهای کروی استفاده شد.
اميری و همكاران ] [0-3اثرات متقابل سازوکارهای انتقال
حرارت تشعشعی و هدایتی در هندسههای پيچيده دوبعدی
را با استفاده از روش طولهای مجزا و روش طولهای
مجزای بهبودیافته ،بهصورت عددی بررسی کردند .در
مطالعاتی دیگر ،سون و ژانگ ] [71و کشتكار و طالبیزاده
] [77با ترکيب روشهای شبكه بولترمن و حجم محدود،
انتقال حرارت مرکب هدایتی-تشعشعی در هندسههای نا
منظم را مورد بررسی قرار دادند .در یكی از آخرین
تحقيقات ،پنازی و همكاران ] [70با استفاده از روش مونت
کارلو به تجزیهوتحليل تاثير پارامترهای تشعشعی بر انتقال
حرارت هدایتی در یك محفظه پيچيده پرداختند .نتایج این
پژوهش نشان میدهد که روش مونت کارلو توانایی باالیی
برای شيبهسازی انتقال حرارت مرکب هدایتی -تشعشعی در
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هندسههای پيچيده دارد.
در تمامی تحقيقات مورد بحث در مراجع ]،[9-70
پژوهشگران محيط شرکت کننده در پدیده انتقال حرارت
تشعشعی را بهصورت خاکستری فرض کردهاند .باید توجه
داشت که فرض محيط خاکستری فرض نسبتا قابل قبولی
در بعضی از مسائل مهندسی است ] ،[79-00اما نمیتواند
حالت واقعی محيطهای شرکت کننده در انتقال حرارت
تشعشعی را تعيين کند .در حقيقت ،خواص تابشی بسياری
از گازها از قبيل بخار آب و دیاکسيد کربن ،بهطور قابل
توجهای وابسته به طول موج بوده و تغييرات بسيار زیادی
در سرتاسر طيف دارند ] .[01-00بنابراین ،به منظور تحليل
تمامی اثرات سازوکار انتقال حرارت تشعشعی و رسيدن به
نتایج معتبر و دقيق ،محيط تشعشعی باید بهصورت
غيرخاکستری (در نظر گرفتن تغييرات طيفی خواص
تشعشعی) مدل شود .تاکنون مدلهای طيفی مختلفی برای
تعيين خواص غيرخاکستری گازهای تشعشعی ارائه شده
است .بهطور کلی این مدلها در سه گروه مختلف و
بهصورت زیر دستهبندی میشوند:
 -7مدلهای خط به خط[03-91] 7
 -0مدلهای باند[97-90] 0
 -9مدلهای طيف کامل[99-00]9
مدل توزیع  kتمام طيف 0یكی از جدیدترین مدلهای طيف
کامل است که براساس یك رویكرد مبتنی بر مدل توزیع k
باند باریك بهدست میآید .این مدل به آسانی با روشهای
مختلف حل معادله انتقال حرارت تشعشعی نظير حجم
محدود و طولهای مجزا ترکيب شده و توانایی بسيار باالیی
برای شبيهسازی محفظههای پيچيده را دارد [.]09-00
تاکنون مطالعات محدودی در زمينه ترکيب انتقال
حرارت تشعشعی با سایر سازوکارهای انتقال حرارت با فرض
محيط غيرخاکستری صورت گرفته است [ ]90و [.]91-93
از ميان این مطالعات ،کولومر و همكاران [ ]01به مطالعه
اثرات متقابل بين سازوکارهای انتقال حرارت جابجایی و
تشعشعی پرداختند .نتایج این تحقيق بهوضوح نشان داد که
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استفاده از هر روش غيرخاکستری قابل توجيه است ،زیرا
هيچكدام از مدلهای گاز خاکستری یا محيط شفاف
نمیتواند رفتار واقعی گازهای تشعشعی را پيشبينی کند.
در مطالعهای دیگر ،پروتر و همكاران ] [06با استفاده از مدل
توزیع  kتمام طيف به بررسی انتقال حرارت تشعشعی در
محيطهای احتراقی دارای سوختهای گازی اکسيژن دار
پرداختند .در این پژوهش ،تاثير پارامترهای مختلف از جمله
عمق اپتيكی محيط بر نرخ انتقال حرارت روی سطوح
بهخوبی نشان داده شده است .در ادامه این تحقيقات ،الری
و همكاران ] [01انتقال حرارت مرکب تشعشعی -جابجایی
در یك حفره مربعی شكل را با استفاده از این مدل شبيه
سازی کردند .در این تحقيق بهخوبی نشان داده شده است
که فرض محيط خاکستری با خطاهای قابل توجهای همراه
است.
یكی از هندسههای مهم و پرکاربرد در بسياری از وسائل
مهندسی و صنعتی ،محفظه مربعی یا مستطيل شكل
(حفره) است [ .]00-17اگرچه تجزیهوتحليل رفتارهای
حرارتی در این هندسهها ،تاکنون توسط محققين متعددی
مورد مطالعه و شبيهسازی قرار گرفته است [ ،]10-11اما بر
اساس اطالعات نویسندگان ،تجزیهوتحليل انتقال حرارت
ترکيبی هدایتی-تشعشعی این محفظهها با فرض
غيرخاکستری بودن محيط و با استفاده از ترکيب روشهای
عددی طولهای مجزا و توزیع  kتمام طيف ،تاکنون توسط
محققين دیگر مورد مطالعه قرار نگرفته است؛ بنابراین،
هدف اصلی از انجام این پژوهش ،مطالعه اثرات متقابل
سازوکارهای انتقال حرارت هدایتی و تشعشعی
غيرخاکستری بر رفتارهای حرارتی در یك محفظه دو بعدی
و پيچيده است .در حقيقت ،دیواره پایينی این محفظه دارای
یك فرو رفتگی بوده که با استفاده از روش انسداد کردن
شبيهسازی میشود .باید توجه داشت که وجود این
فرورفتگی باعث پيچيدگی مسأله شده و لذا میتوان انتظار
داشت که نتایج ارائهشده در این هندسه بهعنوان یك
هندسه معيار برای اعتبارسنجی نتایج مسائل دیگر مورد
استفاده قرار گيرند.

 -2شرح مسأله


1

Line by line models
2
Band models
3
Full spectrum models
4
Full-spectrum k-Distribution

هندسه محفظه مورد مطالعه در این تحقيق همراه با تمام
جزئيات مربوط به ابعاد و شرایط مرزی ،در شكل  1نشان
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داده شده است .همانطور که از این شكل پيدا است ،دیواره
پایينی این محفظه دارای یك فرو رفتگی است .البته تمامی
سطوح مربوط به این فرو رفتگی منطبق بر محورهای
مختصات کارتزین هستند .الزم بهذکر است که انعكاس و
صدور تشعشع از تمامی دیوارهها این محفظه ،بهصورت
کامال پخشی در تمام جهات در نظر گرفته شده است.
همچنين ،محيط واسط در این محفظه ،مخلوط هوا با دو
گاز تشعشعی بخار آب (  ) H 2 Oو دیاکسيد کربن ( ) CO2
است .غلظت گازهای بخار آب و دیاکسيد کربن در این
مخلوط به ترتيب برابر با  %01و  %71است.الزم بهذکر است
که این مخلوط ،یكی از مخلوطهای مهم و پرکاربرد در
مسائل مهندسی و بهخصوص مسائل مربوط به انتقال
حرارت تشعشعی و احتراق بوده و از آن با عنوان مسأله
اگزوز یاد میشود ] 01و  .[97بهعالوه ،ذکر این نكته
ضروری است که این مخلوط با توجه به فرض محيط،
میتواند خاکستری و یا غير خاکستری در نظر گرفته شود.
LX

محاسبه است ] 99و :[0


.qr    .qr  d 
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0
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.qr  K 4 Ib (r )   I  (r , s )d 
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در رابطه ( ،)9پارامتر  K ضریب جذب طيفی محيط
واسط ،و )  Ib (rشدت تشعشع طيفی جسم سياه در دمای
محيط واسط هستند .همچنين ترم )  ، I  (r , sنشاندهنده
ميدان شدت تشعشع طيفی در مكان  rو جهت  sبوده که
برای یافتن آن بایستی معادله حاکم بر سازوکار انتقال
حرارت تابشی استخراج و حل گردد.
 -1-3معادله حاکم بر انتقال حرارت تشعشعی ()RTE

برای یك محيط صادرکننده ،جذبکننده و منحرفکننده
حالت طيفی بهصورت زیر بيان میشود ] 99و :[0
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معادله حاکم برای تجزیهوتحليل رفتارهای حرارتی محفظه
مورد مطالعه در این تحقيق ،معادله انرژی است .این معادله
در غياب انتقال حرارت جابجایی و ترمهای اتالف انرژی
بهصورت زیر قابل ارائه است:
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در این معادله ،پارامتر   sضریب پخش تشعشعی
محيط و ترم    r , s , sتابع فاز انتقال حرارت تابشی از
جهت ورودی  sبه جهت خروجی  sهستند .در این
تحقيق ،فرض بر این است که این پارامترها دارای مقادیر
ثابتی در سرتاسر طيف هستند.
در حقيقت ،با توجه به فرض کامال پخشی همگن برای
محيط واسط در محفظه ،مقدار تابع فاز انتقال حرارت برابر
با یك در نظر گرفته میشود .با توجه به اینکه معادله حاکم
بر انتقال حرارت تشعشعی یك معادله دیفرانسيلی -انتگرالی
است ،لذا شرط مرزی الزم برای حل این معادله ،برای یك
سطح صادرکننده و منعكسکننده دیفيوز بهصورت زیر ارائه
میشود ] 99و :[0
()1

) I  (rw , si )   Ib (rw
) (1  

 I (rw , s j ) nw .s j d  nw .si  0
nw .s j  0
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بر اساس اطالعات این پایگاه ،توزییع ضیریب جیذب طيفیی
برای مخلوط هوا با گازهای دیاکسيد کیربن و ییا بخیار آب
بهطور قابل توجهای در سرتاسر طيف متغير و نوسانی اسیت.
برای درک بيشتر این موضوع ،توزیع ضیریب جیذب طيفیی

در این معادله ،توابع )  I (rw , siو )  Ib (rwبه ترتيب
بيانکننده شدت تشعشع طيفی خروجی از سطح مرزی و
شدت تشعشع طيفی جسم سياه در دمای مرز هستند.
بهعالوه ،پارامترهای  و  nwبه ترتيب نشاندهنده ضریب
گسيل سطوح و بردار یكه عمود بر سطح مرزی هستند.

مخلوط هوا با  %71دیاکسيد کربن در شیكل  2ارائیه شیده

 -2-3پارمترهای مورد بررسی

است.
2800

پارامترهای حرارتی مورد بررسی در این تحقيق ،شامل
شارهای حرارتی هدایتی ،تشعشعی و کل هستند .این شارها
روی دیوارههای باالیی و پایينی محفظه بهصورت زیر تعریف
میشوند:



800



400

qr  

0

همچنين ،ميانگين این شارهای حرارتی روی دیوارههای
محفظه بهصورت زیر قابل محاسبه است:
L
()3
qc  1 0 qc dx
L
()71

qr  1 0 qr dx

()77

qt  1 0 qt dx

L

L

L

L

بهعالوه ،الزم بهذکر است که در این تحقيق ،برای بيان
نتایج از پارامترهای بدون بعد زیر استفاده میشود:
()70

T 3L
q
h ,Q  r
r

 T4
h

1200

qc  

qt  qc  qr

()0

1600
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()1

d

  Ib (rw ) 
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 n .s 0
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T = 380 K

2400
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y
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X  ,Y  , 
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h c

 -0روش حل عددی
همانطور که از معادالت ( )0تا ( )0مشاهده میشود ،اولیين
قدم در یافتن دیورژانس شار تشعشعی کل و ميیدان شیدت
تشعشعی طيفی ،یافتن توزیع ضریب جذب طيفی محيط در
سرتاسر طيف است .بیرای محاسیبه دقيیق و خیط بیه خیط
توزیع ضریب جذب مخلوطهای مختلف در سرتاسر طيف ،از
اطالعات پایگاه داده  HITRAN2008استفاده میشود ].[16

2380

2360

2340

) (cm-1

0
2300

2320

شكل ( :)2توزیع ضریب جذب طيفی مخلوط هوا با  %71دیاکسيد کربن
بهدستآمده از پایگاه داده .[16] HITRAN2008

 -1-0روش توزیع  kتمام طیف برای محاسبات محیط
غیرخاکستری
باید توجه داشت که حل معادالت تشعشعی با توزیع ضریب
جذب نشان داده شده در شكل  ،2بسيار سخت ،پيچيده و
نيازمند هزینه محاسباتی بسيار زیاد است .از اینرو در
مطالعه حاضر ،برای حل معادالت انتقال حرارت تشعشعی
در محيطهای غير خاکستری ،از روش توزیع  kتمام طيف
استفاده میشود .براساس این روش ،معادله حاکم بر انتقال
حرارت تشعشعی همراه با شرط مرزی مربوط به آن،
بهصورت زیر قابل ارائه هستند ]:[0, 99, 01

dI g  r , s 
 s .I g  r , s   kI b  r 
ds

()79

 I g  r , s  r , s , s d 
4

s
4

 (k   s ) I g  r , s  

) I g (rw , si )   a(Tw ,T,g) Ib (rw

()70

d  nw .si  0

n .s 0 I g (rw , s j ) nw .s j
j

w

) (1  





در این معادالت k ،ضریب جذب محلی دوباره مرتب
شده از  K در دمای  I g ،Tشدت تشعشعی در فضای ،g
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 I bشدت تشعشع جسم سياه کل و  gتوزیع  kتراکمی بوده
و از لحاظ فيزیكی ،کسر وزنی تابع پالنك از طيف با ضریب
جذب  K  kاست .همچنين ،تا)بع a( Tw , T , gیك
فاکتور انبساطی غيرخاکستری بوده که به منظور در نظر
گرفتن اختالف بين دمای دیواره  Twو دمای  Tدر تابع
پالنك ،تعریف شده است .بهرحال ،عبارات  g ، I gو
) a(Tw ,T,gبا استفاده از روابط زیر قابل محاسبه هستند:
()71

I   (k  K  )d 
) f (T , k

0

Ig

1 

.qr   k  4 I b   I g ( s )d   dg
0
4



()01

همچنين ،با اعمال موازنه انرژی تشعشعی روی هر
دیواره محفظه ،مقدار شار انتقال حرارت تشعشعی روی
دیوارههای محفظه ،بهصورت زیر محاسبه میگردد ]:[01
()07

  Ib (rw ) 

1 

q.n(rw )    
I g (rw , s ) nw .s d   dg
0

 n .s   0

 w


k

g (T , k )   f (T , k )dk

()76
()71






محاسبه است ]:[0, 99, 01
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) f (Tw , k ) dg w (Tw , k
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10% CO2 + 20% H2O
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Th = 400 K
Tc = 360 K
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0.6
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1.4
10% CO2 + 20% H2O

1.3

Th = 400 K
)a(Th , T , g

Tc = 360 K

1.1
1
0.9
)a(Tc , T , g

بهکارگيری توزیع ضریب جذب نشان داده شده در شكل 2

0.8
0.7
1

0.8

) a(Tw ,T,gدر دو دمای مرزی مختلف ،در شكلهای 3

ميدان ،دیورژانس شار تشعشعی (  ) .qrبهصورت زیر قابل

1.2

)a(Tw , T, g

همانطور که از معادالت ( )79و ( )70مشخص است،
برای بهدست آوردن ميدان شدت تشعشعی در فضای ، g
به توزیع  kتراکمی )  g (T , kو توابع وزن ) a(Tw ,T,gنياز
است .این عبارات با استفاده از معادالت ( )71تا ( )73و با

(الف) و (ب) ،نشان داده شدهاند .این شكل بهوضوح نشان
میدهد که با بهکارگيری روش توزیع  kتمام طيف ،توزیع
به شدت متغير و نوسانی ضریب جذب (  ،) K به یك توزیع
هموار  kکه تابعی از عدد موج بدون بعد (  ) gاست ،تبدیل
میشود .بههرحال ،با حل معادله حاکم بر انتقال حرارت
تشعشعی در فضای بدون بعد ( gمعادله ( ،))79ميدان
شدت تشعشعی  I gبهدست میآید .سپس با استفاده از این

10

الف) توزیع  kتراکمی
T = 380 K

قابل محاسبه هستند .برای درک بهتری از این محاسبات،
تابع توزیع  kتراکمی در دمای ميانگين محيط و توابع وزن

10

)k (m-1

در معادالت ( )71تا ( ،)71ترمهای ) f(T,kو
)   (k  Kبه ترتيب معرف تابع توزیع  kتمام طيف و تابع
دیراک-دلتا بوده که بهصورت زیر محاسبه میشوند:

101

0.6

g

0.4

0.2

0

0.6

ب) توابع وزن
شكل ( :)3توزیع  kتراکمی ) g(T,kو توابع وزن ) a(Tw ,T,gبرای
مخلوط هوا با  %71دی اکسيد کربن و  %01بخار آب.

 -2-0معادالت طولهای مجزا برای محیطهای
غیرخاکستری
همانطور که از معادله ( )79مشخص است ،معادله حاکم بر
انتقال تشعشعی ،از نوع معادالت دیفرانسيل -انتگرالی است.
یكی از روشهای بسيار کارآمد و ساده در حل این نوع
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معادالت ،روش طولهای مجزا است .بر اساس این روش،
تمام انتگرالهای موجود در معادله حاکم بر انتقال حرارت
تشعشعی با سریهایی بهصورت زیر جایگزین میشوند:
n

)  f ( s )d    w f ( s

()00

i

i

i 1

4

در معادله باال ،ترم  wiتابع وزنی مربوط به جهت
است .در حقيقت ،در این روش ،معادالت حاکم بر انتقال
حرارت تشعشعی برای  nجهت مختلف  siنوشته میشود.
بههر حال ،با استفاده از روش طولهای مجزا ،معادله حاکم
بر انتقال حرارت تشعشعی و شرط مرزی مربوط به آن برای
محيطهای غير خاکستری ،بهصورت زیر تبدیل و حل
خواهند شد ]:[0, 99, 01
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همچنين شار حرارتی تشعشعی خالص خروجی از
سطوح و دیوژانس شار تشعشعی برای محيطهای غير
خاکستری بهصورت زیر محاسبه میشود ]:[0, 99, 01
()01
()06
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0

nw . s j  0
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 -3-0روش ضریب جذب میانگین برای محاسبات
محیط خاکستری
برای حل معادالت انتقال حرارت تشعشعی در محيط
خاکستری ،به یك ضریب جذب ثابت متوسط در سرتاسر
طيف نياز است .تاکنون روشهای مختلفی برای بهدست
آوردن این ضریب جذب ثابت از روی توزیع ضریب جذب
طيفی ،ارائه شده است .یكی از دقيقترین این روشها ،روش
ضریب جذب ميانگين پالنك است.
این ضریب با بهکارگيری توزیع ضریب جذب طيفی ،با
استفاده از معادله زیر محاسبه میشود ]:[0, 99, 01
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بهعالوه ،با استفاده از ضریب جذب ميانگين پالنك و با
بهکارگيری روش طولهای مجزا ،معادله حاکم بر انتقال
تشعشعی و شرط مرزی مربوط به آن برای محيطهای
خاکستری بهصورت زیر بيان میشوند ]:[0, 99, 01
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در نهایت ،شار حرارتی تشعشعی روی دیوارهها و
دیورژانس شار تشعشعی برای محيطهای خاکستری
بهصورت زیر قابل محاسبه است ]:[0, 99, 01
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 -0-0مراحل حل عددی معادله انرژی
الگوریتم عددی استفاده شده برای حل معادله انرژی در
تحقيق حاضر ،بهطور خالصه به شرح زیر ارائه میشود:
 -7مقداردهی اوليه به ميدانهای دما و شدت تشعشع.
 -0حل معادله حاکم بر انتقال حرارت تشعشعی با استفاده
از ميدان دمای موجود.
 -9محاسبه دیورژانس شار تشعشعی با استفاده از معادالت
مربوطه.
 -0گسستهسازی معادله انرژی با استفاده از روش حجم
محدود و تبدیل آن به یك دستگاه معادله جبری.
 -1حل دستگاه معادله جبری بهدست آمده در مرحله قبل و
محاسبه ميدان دما در تمام گرهها.
 -6تكرار مراحل  0تا  1تا ارضا شدن معيارهای همگرایی.
معيار همگرایی در محاسبه ميدانهای دما و شدت تشعشع،
برقرار شدن دو شرط زیر تعيين شده است:

25

()90
()99
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)  n (i, j )   n1 (i, j
 106
)  n (i, j

(i, j )  105

n 1

Max

i  IN j  JN

   (i, j)  
n

j 1

i 1

در معادالت باال ،پارامتر  nنشاندهنده مرحله تكرار و
متغير  بيان کننده ميدان دما و شدت تشعشع است.
الزم بهذکر است که برای بهدست آوردن شبكه بهينه
در حل عددی معادالت حاکم ،برنامه کامپيوتری نوشته شده
برای شبكههای متفاوت با تعداد گره مختلف اجرا شده است.
در نهایت ،یك شبكه غيریكنواخت با تعداد گره 701×711
بهترتيب در راستاهای  ،X×Yبهعنوان شبكه بهينه انتخاب
شده است .باید توجه داشت که این شبكه در نزدیكی
دیوارهها ،ریزتر و متراکمتر است .در آخر ،ذکر این نكته
ضروری است که برای شبيهسازی فرو رفتگی روی دیواره
پایينی محفظه ،از روش انسداد کردن استفاده میشود .در
حقيقت ،این روش مشتمل بر رسم یك ناحيه غيرواقعی
حول ناحيه فيزیكی مورد نظر بوده ،که از این طریق ناحيه
محاسباتی به دو قسمت ناحيه فعال و ناحيه غيرفعال تقسيم
میشود .بهمنظور درک بهتر این تقسيمبندی ،شكل  0ارائه
شده است.

(حجم کنترلهایی که مقدار ( )1دارند) ناحيه فعال ناميده
میشوند .با استفاده از این روش ،نقاطی که در مرز ناحيه
غير فعال و ناحيه فعال حضور دارند عمالً یك نوع مرزی را
تشكيل میدهند که مرزهای واقعی مسأله هستند ،در
حالیکه از مرزهای ناحيه مربعی شكل (ناحيه شبيهسازی)،
یشود .تاکنون روشهای مختلفی
به مرزهای مجازی یاد م 
برای بهکارگيری روش انسداد کردن ،در مقاالت مختلف ارائه
شده است .بر طبق روشی که در این تحقيق مورد استفاده
قرار میگيرد ،مقدار متغير وابسته دما روی مرزهای واقعی
مسأله ،برابر با مقادیر این متغير در ناحيه غير فعال (شامل
مرزهای مجازی) محاسبه میشود .بنابراین ،مقادیر دما در
ناحيه غير فعال باید ثابت و برابر با مقادیر شرایط مرزی
واقعی در نظر گرفته شود .بهعنوان مثال ،اگر مرزهای واقعی
مسأله بهصورت هم دما باشند ،به تمامی حجم کنترلهای
داخل ناحيه غيرفعال ،باید مقدار دمای مرز واقعی اختصاص
داده شود .جزئيات این روش در مراجع []79-70, 11-10
بهطور کامل شرح داده شده است.

 -2اعتبارسنجی نتایج
جهت اعتبار بخشيدن به محاسبات انجام شده در زمينه
ترکيب سازوکارهای انتقال حرارت تشعشعی و هدایتی،
نتایج بهدستآمده از این مطالعه ،با نتایج ارائهشده در مرجع
[ ]1برای یك محيط خاکستری مقایسه شدهاند.
1

Present Study
]Mahapatra et al. [7
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شكل ( :)0شبيهسازی هندسه مورد مطالعه با استفاده از روش انسداد
کردن.

در این شكل ،نواحی رنگ خورده (حجم کنترلهایی که
مقدار ( )0دارند)" ،ناحيه غيرفعال" و ناحيه باقی مانده

شكل ( :)2مقایسه توزیع دما در صفحه ميانی یك محفظه مربعی شكل با مقادیر
ارائه شده در مرجع ].[1

هندسه مورد مطالعه در این مرجع ،بهصورت یك
محفظه مربعی شكل بوده و تمام دیوارههای آن ،سياه در
نظر گرفته شدهاند .همچنين ،شرایط مرزی حرارتی در این
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محفظه شامل دمای داغ برای دیواره سمت چپ و دمای

دو مقطع عرضی و برای سه حالت مختلف محيط (محيط
غير تشعشعی ،محيط خاکستری و محيط غيرخاکستری) در

صفحه ميانی این محفظه نشان داده شده است.
تجزیهوتحليل دقيق این شكل بهوضوح نشان میدهد که
سازگاری خوبی بين نتایج حاصل از تحقيق حاضر و مطالعه
انجام شده در مرجع [ ]1برقرار است.

شكلهای ( 7الف) تا (ب) نشان داده شدهاند.

سرد برای سایر دیوارهها است .در شكل  ،2تغييرات دما در

1
RC = 5

Gray
Non-Gray
Pure Conduction

 = 0.8
s = Kp

0.8

به منظور بررسی صحت نتایج حاصل از روش توزیع k

تمام طيف در شبيهسازی محيطهای غيرخاکستری ،یك
محفظه تشعشعی مربعی شكل با محتوی مخلوط هوا با %71
دیاکسيد کربن و  %01بخار آب در نظر گرفته شده است.
طول هر ضلع این محفظه برابر با  L=1mو تمامی
دیوارههای آن سياه انتخاب شدهاند .همچنين ،دیواره پایينی
این محفظه ،داغ در دمای  Th  400Kو دیواره باالیی،
سرد در دمای  Tc  360Kاست .دمای سایر دیوارهها برابر

0.6

X
0.4

0.2

1

0.98

0.99

1

شارهای حرارتی تشعشعی بدون بعد روی دیواره پایينی این
محفظه برای دو روش توزیع  kتمام طيف و روش خط به
خط [ ]91نشان داده شدهاند .همانطور که از این شكل
مشخص است ،نتایج روش توزیع  kتمام طيف سازگاری
بسيار خوبی با نتایج روش معيار خط به خط دارند.

0.8
Gray
Non-Gray
pure conduction

0.235

1

L=1m

T = 380 K

T = 380 K

0.23

*Qr

T = 380 K

x

0.9

0.8

0.7



0.6

0.5

0.4

0
0.3

ب) مقطعY=0.875 :

y

0.225

Th = 400 K

10% CO2 + 20% H2O
0.22

1

X
0.2

L=1m

0.8

0.4

0.24

Tc = 360 K

0.6

0.6

RC = 5
 = 0.8
s = Kp

0.245

X

0.97

الف) مقطعY=0.125 :

با  T  380Kانتخاب شده است .در شكل  ،5توزیع

FSK
]LBL [37



0.96

0

0.4

0.2

0

0.215

شكل ( :)5مقایسه شارهای تشعشعی بدون بعد روی دیواره پایينی یك
محفظه مربعی شكل ،بهدستآمده ار روشهای خط به خط [ ]91و توزیع  kتمام
طيف.

 -5نتایج و بحث
نخست برای بررسی تاثير سازوکار تابش بر رفتارهای
حرارتی در محفظه مورد مطالعه ،توزیعهای دمای بی بعد در

شكل ( :)7مقایسه توزیع دمای بدون بعد در محيطهای مختلف.

الزم بهذکر است که محيط تشعشعی غيرخاکستری
بهعنوان "حالت واقعی" درنظر گرفته شده و نتایج دو فرض
دیگر محيط با این حالت مقایسه میگردند تا ميزان خطای
ناشی از فرضهای انتقال حرارت هدایتی خالص و انتقال
حرارت مرکب هدایتی-تشعشعی با فرض محيط خاکستری
در این محفظه مشخص گردد.
بههرحال ،بهخوبی از شكلهای ( -7الف تا ب) نمایان
است که نتایج مربوط به محيطهای مختلف با یكدیگر
تفاوت چشمگيری دارند .این اختالفها بهخصوص از مقادیر
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گرادیانهای دما روی مرزها بهخوبی مشخص است .بنابراین،

Gray
Non-Gray

میتوان نتيجه گرفت که استفاده از فرضهای محيط
خاکستری و یا محيط غير تشعشعی (هدایت خالص) منجر

1.5

به خطا و دور شدن از جواب واقعی میگردد .الزم بهذکر

1

است که در حالت محيط خاکستری ،ضریب جذب محيط

Qc ) B

RC = 5
 = 0.8
s = Kp

برای تمامی عددهای موج برابر با مقداری ثابت بوده و مقدار
0.5

متوسطی از کل طيف است (ضریب جذب ميانگين پالنك)؛
اما در حالت محيط غيرخاکستری ،ضریب جذب با تغيير
عدد موج ،تغييرات نوسانی شدیدی داشته و مقدار آن در

1

0.5

0.75

0.25

0

0

X

بخش بزرگی از طيف نزدیك به صفر است .بنابراین ،این

الف) شار حرارتی هدایتی

رفتارهای ضریب جذب باعث میشود که توزیع دما در دو
محيط خاکستری و غيرخاکستری تفاوت قابل مالحظهای

5

داشته باشند.
با توجه به اینکه ،توزیع ميدان دما برای محيطهای
داشت که توزیع شارهای حرارتی هدایتی ،تشعشعی و کل

RC = 5
 = 0.8
s = Kp

روی دیوارههای محفظه نيز با یكدیگر متفاوت باشند .برای
مطالعه این موضوع ،شكلهای  5تا  11ارائه شدهاند.
نخست ،در شكلهای ( 5الف) تا (ج) ،توزیع شارهای

3

Gray
Non-Gray
1

0.75

Qr ) B

خاکستری و غيرخاکستری متفاوت است ،میتوان انتظار

4

0.5

0.25

0

X

حرارتی هدایتی ،تشعشعی و کل روی دیواره پایينی محفظه

ب) شار حرارتی تشعشعی

برای دو فرض مختلف محيط ،نشان داده شدهاند.
تجزیهوتحليل دقيق این شكلها بهوضوح نشان میدهدکه

Gray
Non-Gray

نحوه تغييرات توزیع شارهای حرارتی روی دیواره پایينی

6

محفظه در هر دو محيط خاکستری و غيرخاکستری تقریبا
5

Qt ) B

نزدیك به یكدیگر است .در همه این شكلها ،تاثير
فرورفتگی ایجاد شده روی دیواره پایينی محفظه بر شارهای
حرارتی هدایتی ،تشعشعی و کل بهخوبی قابل مشاهده است.

4

RC = 5
 = 0.8
s = Kp

بهعالوه ،شكلهای ( 5الف) تا (ج) ،بهوضوح نشان

3

میدهند که توزیع شارهای حرارتی هدایتی ،تشعشعی و کل

روی دیواره پایينی و داغ محفظه در محيطهای خاکستری،
تفاوت قابل مالحظهای با محيطهای واقعی (غيرخاکستری)
دارد؛ بهطوری که فرض محيط خاکستری منجر به نتایج
غيرقابل قبول در محاسبه خواهد شد.

1

0.75

0.5

0.25

0

X

ج) شار حرارتی کل
شكل ( :)5مقایسه توزیع شارهای حرارتی هدایتی ،تشعشعی و کل روی
دیواره پایينی محفظه در محيطهای مختلف تشعشعی.
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Non-Gray
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s = kp
RC = 5
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Qc ) T
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Qc ) B

RC = 5
 = 0.8
s = kp
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/

0.6
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0.4

0

الف) مقادیر متوسط شار حرارتی هدایتی

الف) شار حرارتی هدایتی

6
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Non-Gray

3
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5

s = kp
RC = 5

Qr ) T

2.5

3

Qr ) B

RC = 5
 = 0.8
s = kp

4

/

2

2

1

1

0.5

0.25

0.8

0.6

0
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0.4

0.2
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ب) مقادیر متوسط شار حرارتی تشعشعی

ب) شار حرارتی تشعشعی

Gray
Non-Gray

40
Gray
Non-Gray

s = kp
RC = 5

30

4

Qt ) T

20

5

3

Qt ) B

RC = 5
 = 0.8
s = kp

6

/

2

10

0.5

0.25

0

0

X
ج) شار حرارتی کل
شكل ( :)5مقایسه توزیع شارهای حرارتی هدایتی ،تشعشعی و کل روی
دیواره باالیی محفظه در محيطهای مختلف تشعشعی.

1

1

0.8

0.6



0.4

0.2

0

0

ج) مقادیر متوسط شار حرارتی کل
شكل ( :)14تاثير ضریب گسيل دیوارهها بر مقادیر متوسط شارهای حرارتی
هدایتی ،تشعشعی و کل روی دیواره پایينی محفظه در محيطهای مختلف
تشعشعی.
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در حقيقت ،فرض محيط خاکستری بهترتيب مقادیر
بيشتر و کمتری برای شارهای حرارتی هدایتی و تشعشعی
روی دیواره پایينی محفظه نسبت به مقادیر محيط واقعی
پيشبينی میکند .همچنين ،با توجه به اینکه ،مقادیر
شارهای حرارتی تشعشعی خيلی بزرگتر از مقادیر شارهای
حرارتی هدایتی است ،بنابراین ،فرض محيط خاکستری
مقادیر کمتری برای شار حرارتی کل روی دیواره پایينی
محفظه نسبت به مقادیر محيط غير خاکستری تخمين
یزند.
م
به منظور مطالعه بيشتر از تاثير محيطهای خاکستری
و غير خاکستری بر محاسبه مقادیر نرخهای انتقال حرارت
روی سطوح محفظه ،قدر مطلق توزیع شارهای حرارتی
هدایتی ،تشعشعی و کل روی دیواره باالیی و سرد محفظه
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تجزیهوتحليل شكل ( 14الف) نشان میدهد که ضریب
گسيل دیواره ،تاثير قابل توجهای روی مقادیر متوسط شار
حرارتی هدایتی روی دیواره پایينی محفظه دارد ،بهطوریكه
در تمامی فرضهای مختلف محيط ،با افزایش این پارامتر،
مقادیر شار حرارتی هدایتی کاهش مییابند .در واقع ،این
کاهش به علت این واقعيت است که تحت حضور موثر
سازوکار انتقال حرارت تشعشعی در مقادیر باالی
، گرادیانهای دما روی دیواه پایينی محفظه کاهش یافته
و منجر به کاهش مقادیر متوسط شار حرارتی هدایتی
میشوند .بهعالوه ،این شكل بهوضوح نشان میدهد که فرض
محيط خاکستری تقریب باالتری از حالت واقعی (محيط
غيرخاکستری) در محاسبه مقادیر متوسط شار حرارتی
هدایتی روی دیواره پایينی محفظه دارد.

در شكلهای ( 5الف) تا (ج) نشان داده شدهاند .همانطور

عالوه بر آنچه ذکر شد ،بررسی دقيق شكل ( -14الف)

که از این شكلها مشخص است ،محيط خاکستری مقادیر
شارهای حرارتی هدایتی ،تشعشعی و کل روی دیواره باالیی
و سرد محفظه را بيشتر از محيط واقعی پيشبينی میکند.
بهرحال تجزیهوتحليل دقيق این شكلها بهخوبی نشان
میدهد ،بيشترین اختالف بين نتایج محيطهای خاکستری
و غيرخاکستری در محاسبه شارهای حرارتی روی دیواره
باالیی و سرد محفظه ،مربوط به شار حرارتی تشعشعی است.

بهخوبی نشان میدهد که اختالف ميان نتایج دو محيط
خاکستری و غير خاکستری در محاسبه مقادیر متوسط شار
حرارتی هدایتی روی دیواره پایينی محفظه ،با افزایش
ضریب گسيل دیواره کاهش مییابد.

در حقيقت ،اختالف زیاد بين فرض محيط خاکستری
و غيرخاکستری در محاسبه مقادیر شار حرارتی تشعشعی،
نشان دهنده قابل قبول نبودن فرض محيط خاکستری است.
باید توجه داشت که اختالف زیاد بين توزیع شارهای
حرارتی تشعشعی در دو محيط خاکستری و غير خاکستری،
بعلت متفاوت بودن ضرایب جذب در این دو محيط است.
این تفاوت قبال در تفسير شكل  7بهخوبی شرح داده شده
است؛ بنابراین ،برای پرهيز از تكرار مطالب ،از ذکر آن
خودداری میگردد.
یكی از پارامترهای مهم تشعشعی در کنترل نرخ انتقال
حرارت از سطوح محفظه ،ضریب گسيل دیوارههای آن ( ) 
است .برای تجزیهوتحليل تاثير این پارامتر روی رفتارهای
حرارتی محفظه مورد مطالعه ،مقادیر متوسط شارهای
حرارتی هدایتی ،تشعشعی و کل روی دیواره پایينی محفظه،
بهترتيب در شكلهای ( 14الف) تا (ج) ارائه شدهاند.

همچنين ،مقایسه مقادیر متوسط شار حرارتی هدایتی
ارائه شده در شكل ( -14الف) با مقادیر متوسط شار حرارتی
تشعشعی نشان داده شده در شكل ( -14ب) ،بهوضوح بيان
میکند که ضریب گسيل دیواره ،اثر معكوسی روی مقادیر
متوسط شار حرارتی تشعشعی دارد .درحقيقت ،مقادیر
متوسط این شار حرارتی با افزایش پارامتر  ، بهطور
چشمگيری افزایش مییابند.
رفتار قابل توجه دیگری که از شكل ( -14ب) مشاهده
میشود این است که در ضریب گسيلهای کوچك
(  ،) 0    0.4نتایج حالت محيط خاکستری منطبق با
نتایج بهدستآمده از محيط واقعی هستند .در حالیکه در
سایر ضرایب گسيل و مخصوصا برای دیوارههای سياه ،فرض
محيط خاکستری تقریب پایينتری از حالت واقعی در
محاسبه مقادیر متوسط شار حرارتی تشعشعی دارد .در
حقيقت ،با افزایش ضریب گسيل دیواره ،اختالف ميان
مقادیر متوسط شار حرارتی تشعشعی در دو محيط
خاکستری و غيرخاکستری افزایش مییابد.
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بهعالوه ،باید ذکر شود که مقادیر متوسط شار حرارتی
کل روی دیواره پایينی محفظه ،مانند مقادیر متوسط شار
حرارتی تشعشعی با افزایش ضریب گسيل دیواره ،افزایش
قابل مالحظهای خواهند داشت .این نتيجه بهخوبی از شكل

9

Gray
Non-Gray
s = kp
 = 0.4

8

Qc ) T

( -14ج) دیده میشود .همچنين ،از این شكل بهخوبی

/

مشخص است که اختالف بين محيطهای خاکستری و
غيرخاکستری در محاسبه مقادیر متوسط شار حرارتی کل،
بشدت وابسته به مقادیر ضریب گسيل است.
یكی دیگر از پارامترهای مهم تابشی در تعيين رفتارهای
حرارتی سامانههای تشعشعی-هدایتی ،پارامتر بیبعد
تشعشع -هدایت ( )RCاست .در حقيقت ،این پارامتر نشان
دهنده اهميت انتقال حرارت تشعشعی نسبت به انتقال
حرارت هدایتی است .بهمنظور بررسی تاثير این پارامتر بر
رفتارهای حرارتی ،مقادیر متوسط شارهای حرارتی هدایتی،
تشعشعی و کل روی دیواره سرد و باالیی محفظه برای دو

7
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7.5

RC

2.5

5

الف) مقادیر متوسط شار حرارتی هدایتی
5
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Non-Gray
4

s = kp
 = 0.4

(ج) ارائه شدهاند.

Qr ) T

3

محيط خاکستری و غير خاکستری در شكلهای ( 11الف) تا

/

2

1
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7.5
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2.5

5

ب) مقادیر متوسط شار حرارتی تشعشعی
14
Gray
Non-Gray
s = kp
 = 0.4

12
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Qt ) T

تجزیهوتحليل نتایج ارائه شده در این شكلها بهخوبی
نشان میدهد که در تمامی فرضهای مختلف محيط تابشی،
پارامتر تشعشع-هدایت تاثير قابل مالحظهای روی مقادیر
متوسط شارهای حرارتی هدایتی ،تشعشعی و کل دارد.
همانطورکه از این شكلها مشاهده میشود ،با افزایش
پارامتر تشعشع-هدایت ،مقادیر متوسط شارهای حرارتی
هدایتی ،تشعشعی و کل روی دیواره باالیی محفظه ،افزایش
چشمگيری مییابند .در حقيقت ،این افزایش در مقادیر
متوسط شارهای حرارتی ،بهعلت افزایش گرادیانهای دما و
نرخ خالص شدت تشعشعی روی دیواره باالیی محفظه است.

6

/

همچنين ،مقایسه دقيق نتایج نشان داده شده در
شكلهای ( 11الف) تا (ج) بهخوبی بيان میکند که مقادیر

متوسط شارهای حرارتی هدایتی ،تشعشعی و کل در
محيطهای خاکستری ،تفاوت قابل توجهای با محيطهای
واقعی دارند .در حقيقت ،با افزایش پارامتر تشعشع-هدایت،
اختالف ميان محيطهای خاکستری و غيرخاکستری در
محاسبه مقادیر متوسط شارهای حرارتی هدایتی ،تشعشعی
و کل افزایش مییابد ،بهطوری که بيشترین اختالف ميان
نتایج این دو محيط ،مربوط به مقادیر بزرگ پارامتر
تشعشع-هدایت است.

8

10

7.5

RC

5

2.5

ج) مقادیر متوسط شار حرارتی کل
شكل ( :)11تاثير پارامتر تشعشع -هدایت بر مقادیر متوسط شارهای
حرارتی هدایتی ،تشعشعی و کل روی دیواره باالیی محفظه در محيطهای
مختلف تشعشعی.
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 -7نتیجهگیری
در این پژوهش ،برای اولين بار به بررسی انتقال حرارت
مرکب هدایتی -تشعشعی در یك محفظه دوبعدی پرداخته
میشود .محيط واسط در این محفظه ،مخلوط هوا با %71
دی اکسيد کربن و  %01بخار آب در نظر گرفته شده است.
توزیع ضریب جذب این مخلوط در تمام محدوده طيف از
طریق محاسبات دقيق و خط به خط و براساس پایگاه داده
 HITRAN2008بهدست میآید .از آنجاییکه این توزیع
ضریب جذب محيط بهطور قابل توجهای در طول طيف
متغير و نوسانی است ،لذا برای محاسبات مربوط به محيط
غير خاکستری از یك روش بسيار کارآمد و نسبتا جدید به
نام روش توزیع  kتمام طيف استفاده میشود؛ در حالیکه
برای شبيهسازی محيط خاکستری ،یكی از موثرترین
مدلهای خاکستری بهنام ضریب جذب ميانگين پالنك
بهکار گرفته میشود .همچنين ،برای حل معادله انرژی از
روش حجم محدود استفاده میشود؛ در حاليكه ،معادله
انتقال حرارت تابشی در هر دو محيط خاکستری و غير
خاکستری با استفاده از روش مشهور و دقيق طولهای مجزا
حل میشود .الزم بهذکر است ،محيط غيرخاکستری به
عنوان "حالت واقعی" درنظر گرفته شده و نتایج سایر
محيطها (غير تشعشعی و خاکستری) با این حالت مقایسه
میشوند .بهرحال نتایج حاصل از این تحقيق بهشرح زیر
خالصه میشوند:








توزیع دمای بدون بعد در محفظه به شدت وابسته به
نوع محيط است؛ بهطوریکه فرضهای محيط غير
تشعشعی (هدایت خالص) و محيط خاکستری توانایی
محاسبه دقيق توزیع دما در محفظه را ندارند.
نحوه تغييرات شارهای حرارتی هدایتی ،تشعشعی و کل
روی دیوارههای محفظه برای هر دو محيط خاکستری
و غير خاکستری تقریبا مشابه است .البته باید توجه
داشت که مقدار این شارها بهطور قابل توجهای وابسته
به نوع محيط است.
هرگونه افزایش در مقادیر پارامتر تشعشع-هدایت،
منجر به یك افزایش قابل توجه در مقادیر متوسط
شارهای حرارتی هدایتی ،تشعشعی و کل برای تمامی
فرضهای مختلف محيط میشود.
با افزایش پارامتر تشعشع-هدایت ،اختالف ميان نتایج
محيطهای خاکستری و غيرخاکستری در محاسبه





مقادیر متوسط شارهای حرارتی هدایتی ،تشعشعی و
کل روی دیوارههای محفظه بهطور چشمگيری افزایش
مییابد.
با افزایش ضریب گسيل دیوارههای محفظه ،مقادیر
متوسط شار حرارتی هدایتی در تمامی محيطها کاهش
مییابند .در حالیکه ،هر افزایشی در مقادیر این
ضریب ،منجر به افزایش قابل مالحظهای در مقادیر
متوسط شارهای حرارتی تشعشعی و کل روی دیوارهها
میگردد.
اختالف ميان نتایج محيطهای مختلف تشعشعی،
بهطور چمشگيری وابسته به مقادیر ضریب گسيل
دیوارهها است؛ بهطوریكه با افزایش این ضریب ،اختالف
ميان نتایج محيطهای خاکستری و غيرخاکستری در
محاسبه مقادیر متوسط شارهای حرارتی هدایتی و
تشعشعی بهترتيب کاهش و افزایش مییابد.
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