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،دادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری -تهران .............................. 

كارلوسازي مستقيم مونتمحاسبه گرمايش آيروديناميكي اجسام مخروطي با روش شبيه
 2محمد همايونفر،1سياوش منيعي

 (، تهران، ايرانتكنيكدانشگاه صنعتي اميركبير )پلي -1

 شريف، تهران، ايراندانشگاه صنعتي  -2

 چكيده 
مخروطي با  اجسامگرمايش آيروديناميكي براي نرخ ، روتحقيق پيشدر 

حل عددي صوت با روش هاي مافوقشرط تقارن محوري در جريان

آمده با محاسبه شده است و نتايج بدست كارلوي مستقيم مونتسازشبيه

سازي هاي مرسوم شبيهنتايج تجربي موجود و همچنين ساير روش

با توجه به آنكه روش حل آيروديناميكي مورد مقايسه قرار گرفته است. 

هاي رقيق و غير پيوسته كاربرد فراواني دارد، در مذكور در تحليل جريان

داده در اثر گرمايش پديده شوك حرارتي رخ قادر است تا نتيجه

سازي نمايد. مدل انتخابي برخورد آيروديناميك را با دقت مناسبي شبيه

كره سخت متغير بوده و مدل از نوع  در اين مساله ذرات با يكديگر

مولكولي ذرات به دليل رقيق بودن جريان صرفنظر همچنين از نيروي بين

درجه  266حرارت شده است. محيط مورد بررسي هواي رقيق با درجه

لحاظ شده وگرم بر مترمكعب لكي 0.00171كلوين و چگالي آن در حدود 

روي سطح  بوده و دماي 15در حدود  اجسام مورد بررسيعدد ماخ  .است

و  0باشد كه در دو زاويه حمله متفاوت درجه كلوين مي 1256برابر با  آنها

بيانگر تطابق نتايج بدست آمده درجه مورد بررسي قرار گرفته است.  3

هاي مرسوم محاسبه گرمايش مناسبي بين روش مذكور با ساير روش

 آيروديناميكي است.

گرمايش  - كارلومونتسازي مستقيم روش شبيه :واژه هاي كليدي
تقارن محوري –مدل كره سخت متغير  – مافوق صوت - آيروديناميكي

 مقدمه 
بر مافوق صوت اهميت بسياري در پيشرفت هاي ماهوارهوسايل و سامانه

بيني صنعت فصانوردي يك كشور دارند. به علت گسترش اين صنايع، پيش

اهميت بسزايي است كه تغييرات جريان سيال در اطراف اين اجسام داراي 

ترين خصوصيات مورد بررسي، ثأثير جريان اطراف جسم بر بدنه و از اساسي

محاسبه شار حرارتي اعمالي بر سطح بدنه است، كه با اطالع از خصوصيات 

شود. سيال در نزديكي بدنه مانند درجه حرارت، چگالي و غيره مشخص مي

مافوق صوت  اجسامناميكي دو رابطه اساسي براي محاسبه گرمايش آيرودي

ارائه شده است كه رابطه اولي بر مبناي ديدگاه اويلري و تشكيل اليه مرزي 

استوار بوده، اما رابطه دوم بر اساس ديدگاه الگرانژي و نظريه تئوري 

باشد. جنبشي گازها مي

، شار حرارتي سطح بر اساس نظريه اليه مرزي ارائه شده اويلري در ديدگاه

شار حرارتي  اين روشدر  از آنجايي كهگردد. توسط پرانتل محاسبه مي

، قرار مي گيردفرضيه اليه مرزي مورد استفاده و  جابجايي شار حاكم است

 .]1[ دشوارائه مياي و متالطم بنابراين معادالت براي دو جريان اليه

ها مورد الگرانژي برخالف ديدگاه اويلري، رفتار تك تك مولكولدر ديدگاه 

گيرد و هر مولكول جداگانه تعقيب شده و خواص بررسي قرار مي

ميكروسكوپي آن محاسبه گرديده، سپس با استفاده از خواص 

شود. ها، خصوصيات ماكروسكوپي جريان تعيين ميميكروسكوپي مولكول

الگرانژي تنها يك رابطه كلي براي انواع در محاسبه شار بر اساس ديدگاه 

اي و متالطم وجود دارد. با بررسي خصوصيات جريان با جريان اعم از اليه

باشد و بدون ديدگاه الگرانژي، تشكيل اليه مرزي نيز قابل مشاهده مي

توان شود( ميمحاسبه ضخامت اليه مرزي )كه در ديدگاه اويلري انجام مي

 .]2[ را يافت خصوصيات لبه اليه مرزي

از ديدگاه  سازي جريان هاي گاز رقيقهاي متعدد شبيهدر ميان روش

 DSMC: Direct)كارلو سازي مستقيم مونت، روش شبيهالگرانژي

Simulation Monte Carlo)  بدليل سادگي الگوريتم و نتايج مطلوب

كسب فيزيك  علوم رياضي وميان محققان  بسياري رامحبوبيت  ،خروجي

اساس  و كاربرد آن در مسائل مختلف بسرعت در حال گسترش است. كرده

هاي سيال براي جريان وبر حل معادله بولتزمن استوار بوده  DSMCروش 

رقيق و اعداد نادسن باال كه فرض عدم پيوستگي و يا گذار از شرط 

استوكس -دهد )يعني مواردي كه معادله ناويرپيوستگي در آنها رخ مي

با خطاي بسيار همراه است(، داراي كارايي بسيار بااليي بوده صادق نبوده و 

 دهد.بخشي را ارائه ميو نتايج رضايت

 كارلوسازي مستقيم مونتروش شبيهتشريح 
سازي كامپيوتري براي حل مسائل جريان يك تكنيك مدل DSMCروش 

ارائه شد. در اين روش،  ]2[سيال رقيق بوده كه براي اولين بار توسط برد 

معادله بولتزمن به دو ترم جابجايي ذرات و برخورد بين آنها تجزيه ابتدا 

شود ها وارد نميشود كه هيچ نيروي خارجي بر مولكولشود و فرض ميمي

كه فرضي منطقي براي گاز رقيق است؛ سپس اين دو معادله بطور همزمان 

ط به دو ترم جابجايي و برخورد مربوهاي تجزيه شده . معادلهشوندميحل 

:]4، 3[ شوندبيان ميبصورت زير 
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نشان داده شده است،  (1)در جريان گاز رقيق، جابجايي ذرات كه توسط 

شود و بنابراين مختصات جديد ذره توسط بدون وجود شتاب فرض مي

 شود:رابطه زير محاسبه مي

(3) new oldr r c t   ديناميك كارشناس ارشد مهندسي   -1

كارشناس ارشد   -2
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برخورد بين ذرات گاز از نوع برخورد االستيك  (2)سپس براي محاسبه 

شود كه از تئوري جنبشي گازها استنباط شده و فرضي دوتايي فرض مي

منطقي براي سيال رقيق است. با استفاده از تئوري برخورد االستيك 

 آيد.د ذره به آساني بدست ميدوتايي، خصوصيات پس از برخور

هاي جريان سيال و سرعت آنها با روش بعد از محاسبه موقعيت مولكول

DSMC مشخصات اساسي ماكروسكوپي جريان مانند سرعت، چگالي و ،

 آيند.درجه حرارت بصورت زير بدست مي

 چگالي جريان: 
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 سرعت ماكروسكوپي جريان: 
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 درجه حرارت كلي جريان: 
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تعداد  Nجرم مولكول،  mبيانگر چگالي جريان،  ρدر روابط باال، 

سرعت مولكول و  cثابت بولتزمن،  kسازي شده جريان، هاي شبيهمولكول

0c نيز  نشان دهنده سرعت ماكروسكوپي جريان است؛ مقدار ثابت بولتزمن

 است. J/K  23-1.38×10برابر با

 

 )گرمايش آيروديناميكي(محاسبه نرخ انتقال حرارت سطح 

 )ديدگاه اويلري( جابجايي –الف( معادله حرارتي 
در اين روش، ابتدا خصوصيات اصلي جريان سيال مانند دما، فشار و چگالي 

شار هاي حل عددي محاسبه شده، سپس با استفاده از يكي از روش

حرارتي اعمال شده بر روي سطح بدنه كه ناشي از وقوع شوك حرارتي 

بدست آورد. رابطه كلي شده در اين بخش توان با روش عنوانمياست را 

محاسبه نرخ انتقال حرارت سطح كه از قانون سرمايش نيوتن منتج 

 :]6، 5[شود جابجايي شناخته مي –شود، به نام معادله حرارتي مي

(7)   w e e aw wq St u h h 
 

دهنده نرخ انتقال حرارت سطح بوده و واحد آن نشان wqپارامتر  (7)در 
2w/m  است. انديسe  نيز بيانگر مشخصات جريان در لبه اليه مرزي بوده

برابر  whاستخراج شود.  DSMCكه بايد ابتدا نتايج بدست آمده از روش 

نيز بيانگر آنتالپي سيال در  awhاست با آنتالپي سيال نزديك ديواره و 

نزديكي ديواره در حالت سكون )ديواره آدياباتيك( است كه با فرض شرايط 

 شوند:راي جريان به شكل زير تعريف ميآل بگاز ايده

 آنتالپي ديواره:

(8) pw wh c T
 

 آنتالپي ديواره آدياباتيك:

(9) 
20.5aw e eh h Ru

 

ضريب  Rدهنده سرعت جريان در لبه اليه مرزي بوده و نشان eu، (9)در 

اي يا متالطم به ترتيب و بصورت عبارات بازيافت است كه براي جريان اليه

 :]7،6[شود زير بيان مي

(11) 1/2
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نشان داده شده است كه  Stبا ضريب  (7)همچنين عدد استانتون در 

 بعد استانتون برابر است با:عبارت كلي براي محاسبه عدد بي
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عدد پرانتل جريان  Prدهنده عدد ناسلت جريان بوده و نشان Nuكه 

دهد نيز عدد رينولدز را نشان مي Reدهد؛ از سوي ديگر سيال را نشان مي

 شود.كه با توجه به خصوصيات لبه اليه مرزي محاسبه مي

 

ب( محاسبه گرمايش آيروديناميكي سطح بر اساس ديدگاه 

 الگرانژي
رابطه الف براي محاسبه نرخ انتقال حرارت سطح يك رابطه كلي بر مبناي 

باشد، درصورتيكه براي محاسبه شار سطح براي سيال ديدگاه اويلري مي

رقيق از رابطه زير كه به محاسبه نرخ انتقال حرارت سطح بر مبناي ديدگاه 

 گردد. پردازد، استفاده ميالگرانژي مي

هاي رارتي سطح يك جسم، توسط شار انرژيدر روش الگرانژي، شار ح

هاي برخورد كننده با سطح خالص داده شده به سطح كه بوسيله مولكول

گردد. بنابراين، شار حرارتي سطح با شود محاسبه ميبه آن داده مي

هاي برخوردكننده با هاي انتقالي، دوراني و ارتعاشي مولكولمجموع انرژي

از سطح ارتباط دارد، كه در رابطه زير شده هاي منعكسسطح و مولكول

 ارائه شده است:

(13) 
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هاي برخوردكننده با سطح برابر است با تعداد مولكول N، (13)در رابطه 

سرعت  j'v جرم هر مولكول، mجسم در واحد زمان و واحد مساحت، 

و  انرژي دورانيبه ترتيب بيانگر  Vjeو  Rje، گرمايي )تصادفي( مولكول

 iهاي هاي برخوردكننده با سطح، و نهايتا زيرنويسمولكول انرژي ارتعاشي

هاي با سطح و مولكول هاي برخوردكنندهدهنده مولكولبه ترتيب نشان rو 

 باشند.يا برگشتي از سطح مي شدبازتاب

بايد در نظر داشت كه هر مولكول داراي مقدار انرژي خاصي است كه 

ورد با سطح، مقداري از آن انرژي را به سطح داده و باقي انرژي هنگام برخ

در مولكول برگشتي از سطح وجود دارد. اختالف بين اين دو مقدار انرژي 

ها و يا انرژي گرفته شده از سطح را داده شده به سطح توسط مولكول

كند كه بيانگر شار حرارتي سطح در واحد سطح و واحد زمان مشخص مي

باشد. اگر ولكول نيز داراي يك تعداد درجات آزادي مشخص مياست. هر م

باشد، مولكول فقط داراي انرژي  3تعداد اين درجات آزادي تنها برابر 

باشد، مولكول هم انرژي انتقالي و هم  5انتقالي جنبشي خواهد بود، و اگر 

و  6دوراني خواهد داشت. اگر مولكول مورد نظر داراي تعداد درجات آزادي 

التر باشد، هر سه انرژي انتقالي، دوراني و ارتعاشي را داراست. بنابراين با

كند. نيز تغيير مي (13)برحسب نوع مولكول، پارامترهاي انرژي در رابطه 

درجه آزادي بوده و  3هاي گاز آرگون تنها داراي به عنوان مثال، مولكول

هاي اكسيژن مولكول بنابراين تنها حركت انتقالي و انرژي انتقالي دارند، اما

باشند و درجه آزادي مي 5دهند، داراي و نيتروژن كه هوا را تشكيل مي

هاي هوا هم داراي حركت انتقالي و هم دوراني هستند و درنتيجه مولكول

بطبع آن داراي انرژي انتقالي و دوراني بوده و فاقد انرژي ارتعاشي 

 باشند.مي

انتقال حرارت سطوح معموال با در مسائل گرمايش آيروديناميكي، نرخ 

شود كه از رابطه زير قابل بعد نشان داده ميپارامتر نرخ انتقال حرارت بي

 محاسبه است:
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دهد. خصوصيات جريان آزاد سيال را نشان مي ∞در اين رابطه، زيرنويس 

بعد نيز براي جسم با تقسيم طول محوري آن بر شعاع همچنين طول بي

 آيد:دماغه جسم با رابطه زير بدست مي

(15) 
n

L
x

R


 
 Lدهد و شعاع دماغه جسم مخروطي را نشان مي nRپارامتر  (15)كه در 

  طول محوري جسم مخروطي است.
 

 نتايج و مباحث
عبور جريان هوا از يك هندسه مخروطي دو بعدي با رو در تحقيق پيش

شرط تقارن محوري به منظور محاسبه خصوصيات جريان و نرخ گرمايش 

گيرد. در حالت اول فرض بر اين آيروديناميكي آن مورد بررسي قرار مي

 0بوده و همچنين زاويه حمله جريان  200برابر با  nL/Rاست كه پارامتر 

و زاويه حمله  111برابر با  nL/Rه با فرض نسبت باشد. حالت دوم مسالمي

گيرد. ساير پارامترهاي جريان براي هر دو درجه مورد تحليل قرار مي 3

پس از محاسبه خصوصيات ، مذكور . در مسائلمساله كامال مشابه هستند.

نرخ انتقال حرارت سطوح با اصلي جريان مانند دما، فشار، چگالي و ... 

ه و با نتايج تجربي يا نتايج بدست آمده توسط محاسبه شد DSMCروش 

سيال مورد بررسي هوا است كه  مقايسه شده است. هاي مرسومساير روش

درصد اكسيژن در نظر گرفته شده  21درصد نيتروژن و  79با كسر حجمي 

 است. همچنين مسائل با ضريب وزني شعاعي صفر تحليل شده است.
 

درجه با دماغه  5: عبور جريان آرام از روي يك مخروط 1مسأله 

 درجه 0متر و زاويه حمله  0.0381كروي به شعاع 
از روي يك  15در اين مسأله، عبور جريان هواي مافوق صوت با عدد ماخ 

درجه  5مخروط متر و زاويه نيم 0.0381مخروط با دماغه كروي به شعاع 

در نظر گرفته شده  α=0°گيرد. زاويه حمله صفر مورد بررسي قرار مي

است و چگالي و درجه حرارت جريان سيال آزاد به ترتيب برابر با 
3kg/m 3-1.71×10  همچنين درجه باشدمي درجه كلوين 266و .

بعد محوري . طول بياستدرجه كلوين  1256 در حدود حرارت سطح

بوده و عدد رينولدز دماغه جسم نيز برابر با  020جسم در اين مسأله 

=19000RnRe باشد، بنابراين جريان سيال روي جسم از نوع جريان مي

باشد. اي ميمرزي تشكيل شده، اليه مرزي اليه اي يا آرام بوده و اليهاليه

 مسأله مذكور نشان داده شده است. اي ازواره( طرح1در شكل )

 

بوده  2500000سازي شده براي اين مسأله برابر هاي شبيهتعداد مولكول

و مدل برخورد مولكولي نيز مدل كره سخت متغير است و همچنين تعداد 

در  1620000ها است. بنابراين تعداد زيرسلول 180000ها برابر با سلول

 و بوده 2.8E-7نظر گرفته شده است. فاصله زماني بين هر تكرار برابر 

 ضريب وزني شعاعي نيز برابر صفر تعيين شده است.

مهمترين پارامتر جريان كه تاثير مستقيم بر ميزان نرخ انتقال حرارت از 

سطح اجسام پرنده دارد، ميزان درجه حرارت جريان در نزديكي سطح و 

باشد. كانتور جريان براي مساله مذكور در داخل اليه مرزي گرمايي مي

حرارت شود، درجههمانطور كه مشاهده مي است.( ارائه شده 2شكل )

دهد، جريان در نزديكي دماغه يعني مكاني كه نقطه سكون جريان رخ مي

داراي باالترين مقدار است و با توجه به آنكه سرعت جريان در اين مساله 

برابر   9(، لذا دماي نقطه سكون در حدود15بسيار باالست )عدد ماخ 

رود كه شار باشد و در نتيجه انتظار ميميبيشتر از دماي سطح جسم 

ارتفاع اليه مرزي  حرارتي نيز در اين نقطه داراي حداكثر مقدار خود باشد.

گرمايي نيز در طول جريان با نسبتي متناب با زاويه مخروط جسم رشد 

دماي جريان در نزديكي سطح و پس از عبور از دماغه به شدت  كند.مي

 باشد.درجه كلوين مي 4300گين كاهش يافته و داراي ميان

دهد. همانند ( تغييرات چگالي جريان را در طول جريان نشان مي3شكل )

دما، چگالي جريان نيز در نزديكي دماغه داراي بيشترين مقدار خود 

باشد. نكته جالب توجه در مورد كانتور چگالي، افزايش چگالي در فاصله مي

پارامتر مذكور در نزديكي مشخصي از سطح و سپس كاهش قابل توجه 

 باشد.سطح جسم مي

( نيز به ترتيب تغييرات عدد ماخ در كل جريان و 5( و )4هاي )در شكل

 همچنين تغييرات فشار در نزديكي دماغه ارائه شده است.

( تشكيل گردابه جريان و كاهش ناگهاني سرعت در پشت جسم را 6شكل )

اپايداري تشكيل شده و سرعت هاي ندهد. در اين ناحيه، گردابهنشان مي

يابد. اگرچه سرعت سرعت جريان آزاد كاهش مي 1/10جريان به ميزان 

شود، ( ديده مي2كند، اما همانطور كه در شكل )بطور قابل توجهي افت مي

ها در اين ناحيه بدليل آنكه سرعت تصادفي جريان ناشي از برخورد مولكول

يال در پشت جسم در حدود بسيار باالست، در نتيجه درجه حرارت س

 باشد.درجه كلوين مي 4000تا  3000

 

 
 1شكل شماتيك مسأله  -1 شكل

 

 
 حرارت برحسب كلوين كانتور درجه -2 شكل

 

 
 3kg/mكانتور چگالي جريان برحسب  -3 شكل
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 كانتور عدد ماخ جريان  -4 شكل

 

 
 كانتور فشار در نزديكي دماغه جسم برحسب پاسكال  -5 شكل

 

 
 نمايش تشكيل گردابه در پشت جسم با بردار سرعت  -6 شكل

 

پس از تعيين خصوصيات اصلي جريان، شار حرارتي سطح از روابط مربوطه 

، ريلي ]8[سپس با نتايج تجربي ارائه شده توسط زوبي استخراج شده و 

توسط پرهيزگار و  (Fluent) فلوئنت افزارنتايج بدست آمده از نرم ،]9[

مقايسه  ]11[ AVSL تقريبي اليه شوك لزج روشو   ]11[كريميان 

 نشان داده شده است.( 7) شكلشده كه در 

 

 
 (1)مساله بعد سطح مقايسه نرخ انتقال حرارت بي -7 شكل

 

ابتداي مخروط و لحظه  نيز در شار حرارتي سطحهمانند روند تغييرات دما، 

)پس از عبور برخورد با دماغه داراي مقدار بااليي بوده و بعد از دماغه 

ميزان قابل توجهي كاهش  بهبرابر شعاع دماغه(  11جريان از طول حدود 

. شودكم مي يماليم تا انتهاي سطح جسم با شيب نسبتايابد و سپس مي

شده با يكديگر، در ههاي حل گرمايش آيروديناميكي مقايساكثر روش

بيني نرخ انتقال حرارت در نوك دماغه و در طول سطح جسم با پيش

 50=يكديگر همخواني مناسبي دارند. تفاوت عمده نتايج در فاصله كمتر از

 nRL/  رخ داده كه شار حرارتي پس از عبور از دماغه به شدت دچار افت

داراي دقت  DSMCروش آمده از شود. در اين حالت، نتايج بدستمي

بوده و به نتايج  AVSLهاي حل فلوئنت و باالتري نسبت به روش

 آمده از روش ريلي نزديك است. بدست

 

درجه به  5: عبور جريان آرام از روي يك مخروط كروي 2مسأله 

 درجه 3متر و زاويه حمله  0.0381شعاع 
دقيقا مانند مسأله قبلي بوده، با اين تفاوت كه در اين  2شرايط مسأله 

باشد، در صورتي كه در مسأله قبلي درجه مي 3مسأله، زاويه حمله برابر 

در  100بعد زاويه حمله صفر در نظر گرفته شده بود. تحليل براي طول بي

طول در نظر گرفته شده است كه بنابراين طول تحليل در اين مسأله نصف 

است. عدد رينولدز جريان در اين مسأله نيز  1نظر گرفته شده براي مسأله 

بوده و جريان سيال از نوع آرام يا  19000همانند مسأله قبلي برابر با 

 (8)مشخصات جريان و شماتيك اين مسأله نيز در شكل  اي است.اليه

 نشان داده شده است.

در  2500000ين مسأله برابر سازي شده براي اهاي شبيهتعداد مولكول

نظر گرفته شده است. مدل برخورد مولكولي نيز مدل كره سخت متغير 

است.  810000ها و تعداد زيرسلول 90000ها برابر با بوده، تعداد سلول

و ضريب وزني شعاعي نيز برابر  بوده 2.8E-7فاصله زماني بين هر تكرار 

 صفر تعيين شده است.

بدست  DSMCبا روش  2بعد سطح براي مسأله نرخ انتقال حرارت بي

و نتايج بدست  VSL ،Inches ،Aeroheatهاي آمده و سپس با روش

 (9)شكل  درمقايسه شده است. همانطور كه  ]9[آمده توسط ريلي 

مشخص است، نتايج مذكور نزديكي مناسبي با يكديگر دارند و نتايج روش 

DSMC .با نتايج ريلي همخواني مناسبي دارد 

 

 
 2شكل شماتيك مسأله  -8 شكل
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 (2)مساله بعد سطح مقايسه نرخ انتقال حرارت بي -9 شكل

 

، 2و  1بعد سطح بدست آمده براي مسائل با مقايسه نرخ انتقال حرارت بي

درجه است، شار  3كه زاويه حمله در آن برابر  2يابيم كه در مسأله درمي

بوده كه زاويه حمله در  1مسأله حرارتي سطح در شرايط يكسان بيشتر از 

آن صفر در نظر گرفته شده است، و اين امر كامال منطقي است؛ زيرا با 

افزايش زاويه حمله، شار حرارتي سطح افزايش يافته و به طبع آن، نيروي 

 شود.درگ جسم مذكور نيز زياد مي

 

 گيرينتيجه
اجسام مخروطي سطوح روي گرمايش آيروديناميكي پديده در اين تحقيق، 

مورد تحليل و بررسي  DSMCروش استفاده از با  با شرط تقارن محوري

 مقايسهبا چندين روش مرسوم و سپس نتايج بدست آمده قرار گرفت 

همخواني بسيار خوبي را  DSMC. همانطور كه مشاهده شد، روش گرديد

 دهد وبخصوص نتايج ريلي نشان مي ها با نتايج تجربي ودر اكثر هندسه

 تر است.هاي حل عددي فلوئنت به نتايج تجربي نزديكنسبت به روش

توان دريافت مي 2و  1بعد سطح مسائل از مقايسه نرخ انتقال حرارت بي

شيب تغييرات شار حرارتي عبوري پس از زاويه حمله جسم  افزايش كه با

دماغه كروي جسم داراي زاويه تندتري بوده و افت شار در فاصله 

دهد. در اين شرايط، به دماغه نسبت به زاويه حمله صفر رخ مينزديكتري 

تقريبا بصورت ميانگيني از نتايج  DSMC آمده از روشنتايج بدست

 باشد.مي Aeroheatو  VSLهاي روش

 

 تقدير و تشكر
هاي جناب آقاي دكتر سيد سلمان نورآذر، وسيله از زحمات و همكاريبدين

دانشگاه صنعتي اميركبير در طول اين تحقيق دانشيار دانشكده مكانيك 

هاي كمال تشكر را دارم. همچنين از دكتر اميرعباس گنجايي كه با مشاوره

اند صميمانه خود باعث پيشرفت فراوان در پيشبرد اين تحقيق گشته

 سپاسگزارم.
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