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ٍ قابپیش بیٌی رفتار جریاى در هبدل حرارتی   ِب کوک صفحِ 

 دیٌاهیک سیاالت هحاسباتی 
 

 

 هیهىبً یاسؿذ هٌْذػ یوبسؿٌبػ 6یًَرٍز یعل

 هیهىبً یاسؿذ هٌْذػ یوبسؿٌبػ هظلَم هقدم6 یهْد

 ٍاحذ هٌْذػی ؿشوت عبّب لبلت تَعهذیش  6ّدی پارسا

 هیهىبً یاسؿذ هٌْذػ یوبسؿٌبػ 6علی هاَّاى

 هیهىبً یوبسؿٌبع هٌْذػ 6ُهْدی خیرخَا

 هـْذ یداًـگبُ آصاد اػاله هیهىبً یگشٍُ هٌْذػ یػلو ئتیػضَ ّ 6اًفریدیفرش ریاردش

 هـْذ یداًـگبُ فشدٍػ هیهىبً یگشٍُ هٌْذػ یػلو ئتیػضَ ّ 6اًفریدیفرش رٍاىیًَش

 

 عبّب لبلت تَع، هـْذ ؿشوت

 Eng_norouzi@yahoo.com: هیالىتشًٍ پؼت

 
 

 چکیدُ
گشدد.  لبثل تَجِ ضشیت اًتمبل حشاست هی ای هٌجش ثِ افضایؾ ّبی حشاستی كفحِ افضایؾ ؿذت آؿفتگی جشیبى دس هجذل

ثیب اػیتفبدُ اص سٍؽ دیٌبهییه ػییب ت      ٍ لیبة یه هجذل حشاستیی كیفحِ    ػولىشد ّیذسٍلیىی ٍ حشاستی دس وبس حبضش،

دسجِ ثش سٍی سفتبس جشیبى ٍ  60ٍ  30اثش دٍ صاٍیِ ؿَسٍى هتفبٍت  ثذیي هٌظَس، هحبػجبتی هَسد هغبلؼِ لشاس گشفتِ اػت.

 سیٌَلذص اػذادًتبیج دس ثبصُ  ٍ ثشسػی ثب جشیبى ًبّوؼَ تجبسی ای وبًبل وبهل اص هجذل حشاستی كفحِ اًتمبل حشاست دس یه

ِ  ای  ساثغِ اًجبم گشفتِ،حل ػذدی  ثشاػبع ًتبیح. اسائِ گشدیذُ اػت 1700-900 ضیشیت اكیغىبن ٍ    ثِ هٌظیَس هحبػیج

ثیِ هٌظیَس    جضئیبت جشیبل ػیبل دس ثشّوىٌؾ ثب اػَجیب  كیفحبت  اػت.  ؿذُ هؼشفیػذد ًبػلت ثشحؼت ػذد سیٌَلذص 

ّوچٌیي، ًَاحی هؼتؼذ سػیَة دس هجیذل حشاستیی اص    . ، ثِ تلَیش وـیذُ ؿذُ اػتلبثلیت ثْیٌِ ػبصیًَاحی ثب ًوبیؾ 

ًـبى هی دّیذ ویِ دیٌبهییه     وبس حبضش. گشدیذُ اػتپیؾ ثیٌی تٌؾ ثشؿی سٍی كفحبت هجذل  جشیبى ٍ تَصیغ عشیك

ثبؿیذ.  هیی  فـیشدُ تیی  سحشا ّیبی ػیب ت هحبػجبتی ثغَس لبثل لجَلی لبدس ثِ پیؾ ثیٌی سفتبس پیچیذُ ػیبل دسٍى هجذل

ّبی ثْیٌِ ػبصی كیفحبت سا  اسائِ ًوَدُ ٍ پتبًؼیل ایحشاستی كفحِ دسن ثْتشی اص ًحَُ ػولىشد هجذل ًتبیج وبس حبضش

ِ  اػیتفبدُ  هَسد  Aspen HTFSفضاس ًشم ا ،گشفتِ ؿذُثِ وبس  حل ثِ هٌظَس اػتجبسػٌجی سٍؽ .آؿىبس هی ػبصد  لیشاس گشفتی

 اػت.

 

 دیٌبهیه ػیب ت هحبػجبتی، صاٍیِ ؿَسٍى هجذل حشاستی كفحِ ٍ لبة، ای، هجذل حشاستی كفح6ِ کلیدی گاىٍاش
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 هقدهِ -5
یه هجذل حشاستی كفحِ ٍ لبة اص هجوَػِ ای اص كفحبت اػَجب  داس ػبختِ هی ؿَد. كفحبت وِ هؼوَ  اص جٌغ فَ د 

الگیَی خیبف كیفحبت ثبػیف آؿیفتِ ؿیذى       تَػظ ٍاؿش وبًبل ّبی آة ثٌذی ؿذُ ای سا تـىیل هی دٌّذ.  ّؼتٌذصًگ ًضى 

ثِ ػٌَاى ًوًَِ اؿبسُ ؿذُ اػت وِ جشییبى دس ییه هجیذل كیفحِ ای دس      جشیبى حتی دس اػذاد سیٌَلذص ثؼیبس پبییي هی گشدد.

دس ًتیجِ، ضشیت اًتمبل حشاست ًؼجت ثِ وبًبل كبف ثِ عَس  .[1] ثِ ؿشایظ وبهال آؿفتِ خَاّذ سػیذ 400 ػذد سیٌَلذص حذٍد

 پیذا هی ًوبیذ.مبثل ایي افضایؾ اًتمبل حشاست، افت فـبس ًیض افضایؾ دس ه. خَاّذ یبفتلبثل هالحظِ ای افضایؾ 

افضایؾ ضشیت اًتمبل حشاست هٌجش ثِ وبّؾ لبثل تَجِ اًذاصُ هجذل حشاستی ًؼجت ثِ هجذل ّبی پَػتِ ٍ لَلِ ػٌتی هی 

 ا ًوبیذ. اییي ٍیظگیی  ػجت هی گشدد وِ ًشخ تـىیل سػَثبت وبّؾ پیذًیض گشدد. ّوچٌیي، افضایؾ ًیشٍی ثشؿی سٍی كفحبت 

دِّ اخییش گشدییذُ اػیت. اص ػیَی      دٍ وبسثشد آى دس چـوگیش هجذل ّبی حشاستی كفحِ ای ػجت افضایؾ ّبی هٌحلش ثِ فشد

، ًیبص ثیِ عشاحیی ٍ تَلییذ كیفحبت جذییذ سا      كٌؼت افضایؾ وبسثشد هجذل ّبی حشاستی كفحِ ای دس ثخؾ ّبی هختلفدیگش، 

احی ثب اّذاف هتفبٍتی اص جولِ افضایؾ ضشیت اًتمبل حشاست، افضایؾ ػشػت هَضؼی جشییبى  ایي عشاجتٌبة ًبپزیش ًوَدُ اػت. 

ثِ هٌظَس وبّؾ تـىیل سػَثبت، وبّؾ افت فـبس ٍ غیشُ ثِ هٌظَس ثشآٍسدُ ًوَدى ًیبص هَسد ًظش كیَست هیی پیزیشد. اییي دس     

ُ جضئیبت سفتبس جشییبى ثؼییبس هـیىل ٍ اغلیت     حبلی اػت وِ ثِ دلیل فـشدُ ثَدى ایي ًَع اص هجذل ّبی حشاستی اهىبى هـبّذ

غیش هوىي هی ثبؿذ. دس ًتیجِ، دیٌبهیه ػیب ت هحبػجبتی ًمـی ولیذی دس اسصییبثی ّییذسٍلیىی ٍ حشاستیی الگَّیبی جذییذ      

ثیب ویبّؾ صهیبى     سٍؽ ّبی ػذدی حل جشیبى ٍ اًتمبل حیشاست ثشای تَلیذ كفحبت ثب وبسایی ثب  ثش ػْذُ داسًذ. اص ػَی دیگش، 

دس ػیبل ّیبی    ،ثِ ّوییي دلییل  جذیذ هی تَاًذ هٌجش ثِ وبّؾ لبثل تَجِ ّضیٌِ گشدد.  كفحبتشخِ عشاحی ٍ ثْیٌِ ػبصی چ

سٍی آٍسدُ  ثب اػتفبدُ اص سٍؽ دیٌبهیه ػییب ت هحبػیجبتی   هغبلؼِ جشیبى دس هجذل حشاستی كفحِ ای اخیش هحممیي صیبدی ثِ

دس . [5-2] وبًبل هجذل كفحِ ای دس ؿوبسی اص همب ت گضاسؽ گشدییذُ اػیت  ثِ ػٌَاى ًوًَِ، ؿجیِ ػبصی هذل ػبدُ ؿذُ . اًذ

 ًظش ؿذُ ٍ تٌْب ثخـی اص وبًبل هَسد هغبلؼِ لشاس گشفتِ اػت. اص ثخؾ ٍسٍدی ٍ ًبحیِ تَصیغ كشفاغلت ایي وبسّب 

ثِ ؿجیِ ػبصی یه وبًبل وبهل اص هجذل كفحِ ای لحیویی پشداختیِ ٍ    (.Gullapalli et al)ّوىبساى ٍ  گب پبلی، همبثلدس 

دسكذ ووتش اص همبدیش آصهبیـیگبّی هیی    30ی حذٍد ًـبى دادًذ ضشیت اًتمبل حشاست پیؾ ثیٌی ؿذُ تَػظ ؿجیِ ػبصی ػذد

ضیشیت اكیغىبن   هیَسد ثشسػیی لیشاس گشفتیِ اػیت.       [7] دس یبى ثیي وبًبل ّبی هجذل لحیوی. اثش ػذم یىٌَاختی جش[6] ثبؿذ

ٍ ّوچٌیي ؿجیِ ػبصی ػذدی اػتفبدُ اص ًبًَ رسات آسام ػیب ت غیش ًیَتًَی دس وبًبل هجذل حشاستی كفحِ ای دس سطین جشیبى 

 هَسد هغبلؼِ لشاس گشفتِ اػت. [9, 8, 4] ًیض دسثِ هٌظَس ثْجَد اًتمبل حشاست دس هجذل حشاستی كفحِ ای 

ى وبًبل ؿجیِ ػبصی گشدییذُ اػیت.    صم ثِ روش اػت وِ دس اغلت هغبلؼبت اًجبم گشفتِ پیـیي، تٌْب ثخـی اص جشیبى دسٍ

تالؽ ّبی ثؼیبس هحذٍدی ثِ هٌظَس دسن اثش الگَی كفحبت ثیش سٍی پبساهتشّیبی ػولىیشدی هجیذل ّیبی حشاستیی        ّوچٌیي،

 M3جشیبى ػیبل دسٍى یه وبًبل وبهل اص هجیذل حشاستیی    كفحِ ای ٍاؿشداس كَست پزیشفتِ اػت.  ثذیي هٌظَس، دس وبس حبضش

هَسد هغبلؼِ لشاس گشفتِ  Ansys CFXثِ ووه ًشم افضاس  (Lدسجِ )ًَع  30 ( Hٍدسجِ )ًَع  60ؿَسًٍی ثب صٍایبی  الگَی سایج ثب

دس  تجیبسی  كفحِ ای ٍاؿیشداس  حشاستی یه هجذل دس دس ثشّوىٌؾ ثب الگَی كفحبت ػیبلّذف اص ایي وبس همبیؼِ سفتبس اػت. 

 ػذد ًبػیلت ٌظَس، پبساهتشّبی ػولىشدی هجذل اص جولِ ضشیت اكغىبن ٍ ثذیي ه هی ثبؿذ.ػولىشدی هجذل ثبصُ اػذاد سیٌَلذص 

ایي ًَع اص هجذل ّبی حشاستی ثیِ   ّبی ػیبل دسٍى هجذل ثِ هٌظَس دسن ثْتش ٍیظگی جشیبىجضئیبت هَسد همبیؼِ لشاس گشفتِ ٍ 

 تلَیش وـیذُ ؿذُ اػت.
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 هدل عددی -2
ؿبهل پَست ٍسٍدی، خشٍجی ٍ ًبحییِ تَصییغ ثیب دٍ     (Alfa laval) ػبخت ؿشوت آلفب ٍال M3یه وبًبل اص هجذل حشاستی 

 هذ ًظش لشاس گشفتِ اػت. H  ٍLچیذهبى 

عشاحیی   (Solidworks) لیذٍسوغًـبى دادُ ؿذُ اػت. ٌّذػِ تَػظ ًشم افیضاس ػیب   1دس ؿىل  هشثَعِ داهٌِ هحبػجبتی

 ؿذُ اػت. (Ansys design modeler) عشاحی اًؼیغ ٍاسد هحیظ ثِ هٌظَس اًجبم تلحیحبت ٍ تجذیل فشهت گشدیذُ ٍ ػپغ

 

 

 
 ؿجیِ ػبصی ػذدی ثِ وبس گشفتِ ؿذُ دس Hًَع  حشاستی : وبًبل هجذل1ؿىل 

 

 ًشم افضاس اًؼییغ  ثِ هٌظَس هؾ ثٌذی ٌّذػِ دس ثِ ّوشاُ تلحیح اًحٌب چْبسٍجْی (Unstructured)ثی ػبختبس ؿجىِ اص 

(Ansys mesh)      اػتفبدُ گشدیذُ اػت. ثب تَجِ ثِ پیچیذگی ٌّذػِ ٍ فبكلِ ون ثیي كفحبت، ٌّذػِ ثیِ ثخیؾ ّیبی هختلیف

ع ثیي دٍ جشیبى دس ًمبط توب اص آى جب وِ تمؼین ثٌذی گشدیذُ تب هؾ حبكل اص ویفیت هغلَثی ثشخَسداس ثبؿذ. اص ػَی دیگش،

دس اعشاف ًمبط  اػتفبدُ ؿذًُوًَِ ای اص هؾ  .ٍجَد داسدًَاحی ، ًیبص ثِ تشاون ثب ی هؾ دس ایي كفحِ دچبس جذایؾ هی ؿَد

ًـبى دادُ ؿذُ اػت.  صم ثِ روش اػت وِ حذاوثش اػَجب  ؿجىِ ثِ ػٌَاى هؼیبسی اص ویفیت هؾ  2توبع دٍ كفحِ دس ؿىل 

ِ  اػت 8/0ثشاثش ثب  همذاس ثذػت آهذُ ثشای ایي پبساهتش دس وبس حبضش. ؿذُ اػتثٌذی دس ًظش گشفتِ  ثیب تَجیِ ثیِ پیچییذگی      وی

 ٌّذػِ لبثل لجَل هی ثبؿذ.
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 اػتفبدُ ؿذُ ثشای حل ػذدی ػبختبس: ؿجىِ ثی 2ؿىل 

 

 دس ؿجیِ ػبصی ػذدی اًجبم ؿذُ، فشضیبت صیش ثِ وبس گشفتِ ؿذُ اػت:

 تغییش فبص اتفبق ًوی افتذ. -1

 جشیبى اص اثتذا آؿفتِ اػت. -2

 اص تغییش خَاف ثب دهب كشف ًظش ؿذُ اػت. -3

 تشاون ًبپزیش هی ثبؿذ.جشیبى  -4

دس ٍسٍدی اص ؿشط هشصی دثی جشهی ثبثت اػتفبدُ گشدیذُ اػت. ّوچٌیي، خشٍجی داسای ؿیشط هیشصی فـیبس ثبثیت هیی      

ؿذت آؿفتگی دس هیشص ٍسٍدی  تفبدُ ؿذُ اػت. ػا م لغضؽ ثشای توبهی دیَاسّبؿشط هشصی ػذدیَاسّب وبهال كبف ثَدُ ٍ  ثبؿذ.

دس وبسّبی هـبثِ پیـیي ثِ هٌظَس هذل ػبصی آؿفتگی، اغلیت اص هیذل   .  صم ثِ روش اػت وِ تٌظین گشدیذُ اػت 5دس همذاس %

دس ثشخیی اص هغبلؼیبت ًـیبى دادُ     اػتفبدُ گشدییذُ اػیت.   (SST) ٍ هذل اًتمبل تٌؾ ثشؿی k- ،RNG k-ّبی دٍ هؼبدلِ ای 

اص همب ت ًـبى دادُ اًیذ ویِ هیذل    دس حبلی وِ ثشخی  [6] ؿذُ اػت وِ ػِ هذل فَق تفبٍت ًبچیضی ثش سٍی دلت ًتبیج داسًذ

SST دس ویبس حبضیش   ثٌبثشایي .[5] اسائِ هی دّذ دس ؿجیِ ػبصی جشیبى دسٍى وبًبل ّبی هجذل حشاستی كفحِ ای دلت ثب تشی ،

 اػتفبدُ گشدیذُ اػت. (Automatic wall treatment) ثِ ّوشاُ تلحیح دیَاس خَدوبس SSTاص هذل 

اص سٍؽ دلیت  ثذیي هٌظَس، حل گشدیذُ اػت.  CFX هَسد اػتفبدُ دس اػتَوغ تَػظ الگَسیتن توبم وَپل-هؼبد ت ًبٍیش

ثیِ ویبس   كفش ثیِ ػٌیَاى حیذع اٍلییِ     ّبی جبثجبیی اػتفبدُ ؿذُ اػت. هیذاى ػشػت هشتجِ دٍم ثِ هٌظَس گؼؼتِ ػبصی تشم 

، اص گبم صهبًی خَدوبس ثِ هٌظَس گزاس اص حیذع  CFX. ّوچٌیي، ثب تَجِ ثِ سٍؽ ؿجِ گزسای هَسد اػتفبدُ دس گشفتِ ؿذُ اػت

ثِ هٌظَس اعویٌبى اص ّوگشایی حل، افت فـبس دس عَل هجذل دس حیي هحبػجبت  لیِ ثِ ًتبیج حبلت پبیب اػتفبدُ گشدیذُ اػت.اٍ

گیگبّشتض ٍ  4ثب تَاى پشداصؽ  Core i7دس ًْبیت  صم ثِ روش اػت وِ صهبى حل ثش سٍی ػیؼتوی ثب پشداصًذُ  اػت. ؿذُتشػین 

 ػبػت هی ثبؿذ. 4ٍد گیگبثبیت، حذ 16هیضاى حبفظِ هَلت 
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 رٍابط حاکن -9
وبًبل ٍ افت فـبس دسٍى پیَست تـیىیل هیی     اص دٍ ثخؾ افت فـبس اكغىبوی دسٍى افت فـبس دس یه هجذل كفحِ ٍ لبة

 :[6] ؿَد
(1)             

 :[6] دس اتلب ت ثلَست صیش هذل هی ؿَدافت فـبس دس پَست اص عشیك ساثغِ افت 

(2)      
   

 

 
 

ثشاػبع هغبلؼبت تجشثی لبثل اػتفبدُ هیی     ػشػت هتَػظ دس پَست هی ثبؿذ. ّوچٌیي، ضشیت افت    دس ساثغِ فَق، 

 :[6] ثلَست صیش تؼشیف هی گشدد (Darcy Weisbach) ثبؿذ. افت فـبس دسٍى وبًبل اص ساثغِ داسػی ٍیؼجبخ

(3)        
    

 

 

 

   
  

 ̇  
  

        
  

هیی ثبؿیذ.    وبًیبل ، دثیی جشهیی ٍ ػیغح ػجیَس جشییبى       یبًگش ضشیت اكیغىبن ثِ تشتیت ث    ٍ    ̇ ،  fدس ایي ساثغِ، 

وبًیبل ًییض   لغیش ّییذسٍلیىی    شٍجی دس ًظش گشفتِ هی ؿَد.ٍسٍدی تب خهؼوَ  فبكلِ هشوض تب هشوض  Lِ عَل هـخلّوچٌیي، 

 ثلَست صیش هحبػجِ هی گشدد:

(4)     
  

 
 

     

      
    

، لغیش  ثیش اییي اػیبع   ٍ ػشم وبًبل هیی ثبؿیذ.    وبسی ؿذُ هحیظ تش ؿذُ، ػوك پشع تثِ تشتی P ،   ٍW دس ساثغِ فَق

 .خَاّذ ثَدثشاثش ثب دٍ ثشاثش ػوك پشع كفحبت هجذل حشاستی  تمشیجب ّیذسٍلیىی وبًبل

 :[6] ضشیت اكغىبن دسٍى وبًبل اص ساثغِ صیش هحبػجِ هی ؿَد

(5)   
 

   
 

ػذد سیٌَلذص دس وبًیبل  ( ثشای سطین ّبی هختلف جشیبى )آسام، گزسا ٍ آؿفتِ( هتفبٍت هی ثبؿذ. 5اثغِ )دس س b  ٍmضشایت 

 ثلَست صیش تؼشیف هی گشدد:ًیض 

(6)    
  ̇  

    
 

 

وبًبل ًیض اص ساثغیِ اسائیِ ؿیذُ دس    اًتمبل حشاست دس ٍیؼىَصیتِ دیٌبهیىی ٍ ػشم وبًبل هی ثبؿذ. ثِ تشتیت     ٍ  μوِ دس آى 

 هی گشدد: هـخق وِ ثشای جشیبى ّبی ته فبص كبدق هی ثبؿذ، [6]

(7)    
    

 
        (

 

     
)
 

 

 c ،n ،y  ٍzّوچٌییي،  گشاًشٍی دیٌبهیىی ػیبل دس هجبٍست دیَاس هی ثبؿیذ.        ثیبًگش ػذد پشاًتل ٍ  Prدس ساثغِ فَق، 

 :]6[ ثلَست صیش هحبػجِ هی گشدد هتَػظ سٍی ػغح ضشیت اًتمبل حشاستضشایت ثبثت هؼبدلِ هی ثبؿٌذ. 

(8)   
∬       

     
 

 حشاستی ػجَسی اص دیَاس هی ثبؿذ.ؿبس  qwallوِ دس آى 
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 ًتایج -0
لبدس ثِ اسائِ ًتبیج هؼتمل اص ؿیجىِ هیی    8400000هؾ  تؼذادپغ اص اًجبم آصهَى اػتمالل اص ؿجىِ، هـخق گشدیذ وِ 

ِ، ػذد سیٌَلذص هی ثبؿیذ. دس ًتیجی   ی اصتٌْب تبثؼ ػذد ًبػلتثب دهب،  گشاًشٍی(، ثب چـن پَؿی اص تغییشات 7ثشاػبع ساثغِ )ثبؿذ. 

ػت ویِ  خغی ثِ ػغح وبًبل هذل ؿذُ اػت.  صم ثِ روش ا فشضی دس وبس حبضش اًتمبل حشاست اص عشیك اػوبل یه تَصیغ دهبی

 حجن هحبػجبت هیی ثبؿیذ.   وبّؾ ّذف اكلی ایي وبس لشاس گشفتِ اػت. ٍ تبییذ ػتفبدُهَسد ا [6]ایي سٍؽ دس وبسّبی پیـیي 

 اًجبم پزیشفتِ اػت.  1700تب  900هذل ػبصی ثشای اػذاد سیٌَلذص 

 صم ثیِ   هَسد همبیؼِ لشاس گشفتِ اػت. Aspen HTFSثذػت آهذُ اص وبس حبضش ثب ًتبیج  ضشیت اكغىبنًتبیج  3دس ؿىل 

 .  هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشد یحشاست ذل ّبیهج یٍ ستجِ ثٌذ یػبص یِؿج ی،عشاح یٌِدس صه HTFS روش اػت وِ ًشم افضاس

  

 
 : ضشیت اكغىبن ثش حؼت ػذد سیٌَلذص3ؿىل 

 

هیی ثبؿیذ. اییي     HTFSدسكذ ثیـتش اص ًتبیج  11 هـبّذُ هی گشدد وِ ضشیت اكغىبن ثذػت آهذُ اص حل ػذدی حذٍد

اص ػیَی دیگیش، ضیشیت اكیغىبن      لبثل لجَل اػت. (HTFS  ٍCFXتفبٍت دس سٍؽ هحبػجبت دٍ ًشم افضاس )اختالف ثب تَجِ ثِ 

 70اییي هَضیَع ثبػیف ویبّؾ حیذٍد      هیی ثبؿیذ.    Hثغَس لبثل هالحظِ ای ووتش اص وبًبل ًیَع   Lثذػت آهذُ ثشای وبًبل ًَع 

دس ثبصُ ػذد سیٌَلیذص ثشسػیی ؿیذُ     Hدس وبًبل ًَع  ِ افت فـبس ثیي پَست ٍسٍد ٍ خشٍ ًؼجت ث Lدسكذی افت فـبس وبًبل ًَع 

 هی ثبؿذ.   Hدلیل ایي هَضَع ؿىل گیشی جشیبى ّبی چشخـی ٍ دس ًتیجِ افضایؾ تٌؾ ثشؿی دس وبًبل ًَع هی گشدد. 

دد وِ ػیذد ًبػیلت ثذػیت    هـبّذُ هی گش اسائِ ؿذُ اػت. 4ثغَس هـبثِ ػذد ًبػلت ثذػت آهذُ اص حل ػذدی دس ؿىل 

هی ثبؿذ. اختالف ثیي هحبػجبت تجشثی ٍ ؿیجیِ ػیبصی    HTFSدسكذ ووتش اص هحبػجبت ًشم افضاس  20آهذُ دس وبس حبضش حذٍد 

 30. اص ػَی دیگش، ًبػلت ثذػت آهذُ ثشای وبًیبل ثیب صاٍییِ ؿیَسٍى     [3]ػذدی تَػظ هحممیي دیگش ًیض گضاسؽ گشدیذُ اػت 

f = 11.34Re-0.163 

f = 9.22Re-0.289 
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ِ  60دسكذ پبییي تش اص همذاس ثذػت آهذُ ثشای وبًبل ثیب صاٍییِ ؿیَسٍى     35حذٍد  (L channel) دسجِ هیی   (H channel) دسجی

 ثبؿذ.

 

 
 دس اػذاد سیٌَلذص هختلف H  ٍL: همبیؼِ ػولىشد حشاستی وبًبل ًَع 4ؿىل 

 

ثشای یه ثبس حشاستی هـخق، هٌجش ثِ وبّؾ هیضاى ػغح حشاستی  Hًـبى هی دّذ وِ اػتفبدُ اص وبًبل ًَع  هغبلؼِ فَق

ٍ دس ًتیجِ وبّؾ ّضیٌِ اٍلیِ هجذل حشاستی خَاّذ ؿذ ٍ دس همبثل ثِ دلیل افت فـبس ثب تش، ّضیٌِ ّبی وبسوشد هجذل اص جولِ 

، اییي ًیَع اص   Hًیَع   ثب تَجِ ثِ افضایؾ تیٌؾ ثشؿیی دس الگیَی   اص عشف دیگش، شفی پوپ ّب افضایؾ پیذا خَاّذ ًوَد. تَاى هل

چؼجیذى هَاد خبسجی ثیِ ػیغح تجیبدل حیشاست      افضایؾ تٌؾ ثشؿی اصدس ؿشایظ سػَة اًتخبة اسجح هی ثبؿٌذ صیشا  كفحبت

وبهال ثؼتگی ثِ ؿشایظ ػولىشدی هجذل اص جولِ اختالف دهیبی   Lب ٍ ی Hدس ػول، اػتفبدُ اص كفحبت ًَع  .جلَگیشی هی ًوبیذ

ػیبل گشم ٍ ػشد، افت فـبس هجبص ٍ تخویي ّضیٌِ اٍلیِ ٍ وبسوشد هجذل داسد ٍ اغلت ثب تشویت كفحبت هیی تیَاى ثْیٌیِ تیشیي     

 حبلت هوىي ثشای ؿشایظ هَسد ًیبص سا ثذػت آٍسد.

ّوبى گًَِ وِ هـیبّذُ   ًـبى دادُ ؿذُ اػت. 5دس ؿىل  1100 ٌَلذصتَصیغ ػشػت سٍی كفحِ هیبًی وبًبل ثشای ػذد سی

ِ دسج 30دسجِ ثغَس لبثل هالحظِ ای یىٌَاخت تش اص وبًبل ثب صاٍیِ ؿَسٍى  60هی گشدد تَصیغ جشیبى دس وبًبل ثب صاٍیِ ؿَسٍى 

ًوَدُ ٍ دس ًتیجِ ، تٌؾ ثشؿی وبّؾ پیذا اعشاف ًمبط توبع هبًٌذ ٍاضح اػت وِ دس ًَاحی ػشػت پبییي ّوچٌیي، هی ثبؿذ.

ًَاحی پیؾ ثیٌی ؿذُ تـىیل سػَة دس   صم ثِ روش اػت وِ دس ایي ًَاحی ٍجَد داسد. تـىیل ٍ سؿذ  یِ ّبی سػَة اهىبى

 . [10]ّوخَاًی داسد  كفحِ ای وبس حبضش ثِ عَس لبثل لجَلی ثب هغبلؼبت تجشثی سػَة دس هجذل ّبی حشاستی

ثیَدُ ٍ   1100ش ثیب  ًـبى دادُ ؿذُ اػت. ػذد سیٌَلذص ثشای اییي حبلیت ثشاثی    6ثشداسّبی ػشػت دس اعشاف ًمبط توبع دس ؿىل 

جْت جشیبى اص ساػت ثِ چپ هی ثبؿذ. هـبّذُ هی گشدد وِ جشیبى دس ثشخَسد ثب ًمبط توبع دٍ ؿبخِ ؿذُ ویِ اییي هَضیَع    

ثبػف جذایؾ جشیبى ٍ تـىیل گشداثِ دس پبییي دػت ًمبط توبع هی ؿَد. تـىیل ایي گشداثِ ّب ثبػف افیضایؾ افیت فـیبس دس    
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ذایؾ جشیبى ٍ وبّؾ تٌؾ ثشؿی، ّؼتِ ّبی تـىیل سػَثبت ًیض هؼوَ  اص ایي ًَاحی ؿشٍع ثیِ  وبًبل هی گشدد. ثب تَجِ ثِ ج

 سؿذ هی وٌٌذ.

ثِ تلَیش وـیذُ ؿذُ اػیت.   H  ٍLثِ هٌظَس هـبّذُ دلیك تش سفتبس جشیبى، خغَط جشیبى دسٍى وبًبل ثشای ّش دٍ هذل 

 L، الگَی جشیبى دس دٍ وبًبل داسای تفبٍت ّبی لبثل تَجْی هی ثبؿذ. ثِ ػٌیَاى ًوًَیِ، ػییبل دس وبًیبل ًیَع      7ثشاػبع ؿىل 

ثخـی اص جشیبى اص ؿیبس خبس  ؿذُ ٍ ثلَست ػوَدی هؼیش H وبهال دس داخل ؿیبسّب جشیبى هی یبثذ دس حبلی وِ دس وبًبل ًَع 

ثبػف ثَجیَد آهیذى جشییبى ّیبی چشخـیی ٍ افیضایؾ        Hشٍجی سا عی هی ًوبیذ. ایي اختالط جشیبى دس وبًبل ًَع ٍسٍدی تب خ

 ؿذت آؿفتگی دس وبًبل هی ؿَد وِ دس ًْبیت هٌجش ثِ افضایؾ ًشخ اًتمبل حشاست ٍ ّوچٌیي تٌؾ ثشؿی سٍی ػغح هی گشدد.

 
 Lوبًبل ًَع  ة(، Hوبًبل ًَع  الف(، R=1100: تَصیغ جشیبى سٍی كفحِ هیبًی وبًبل دس 5ؿىل 

 

 
 Hثشای وبًبل ًَع  Re=1100: ثشداسّبی جشیبى دس 6ؿىل 
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  Hوبًبل ًَع  ، ة(Lوبًبل ًَع  ، الف(Re=1100خغَط جشیبى ثشای : 7ؿىل 

 

 ًتیجِ گیری -1
هغبلؼِ لشاس ػولىشد ّیذسٍلیىی ٍ حشاستی یه هجذل حشاستی كفحِ ٍ لبة تَػظ سٍؽ دیٌبهیه ػیب ت هحبػجبتی هَسد 

ِ  وِ ؿذ. هـخق  همبیؼِ گشدیذٍ پبساهتشّبی ًبػلت ٍ ضشیت اكغىبن ثشای دٍ الگَی هتفبٍت اص كفحبت  گشفت  وبّؾ صاٍیی

دسكیذی افیت فـیبس دسٍى وبًیبل      70ویبّؾ  اًتمیبل حیشاست ٍ    دسكذی 35 حذٍد وبّؾدسجِ هٌجش ثِ  30ثِ  60ؿَسٍى اص 

 هیی ثبؿیذ.   Hًیَع   دسٍى وبًیبل  پیچییذُ  تـىیل جشییبى ّیبی ثبًَییِ ٍ چشخـیی    وِ دلیل ایي اهش، اختالط جشیبى ٍ  گشدد هی

اص عیشف دیگیش، خغیَط     هی ثبؿذ. Hدٌّذُ تَصیغ یىٌَاخت تش جشیبى دس وبًبل ًَع ّوچٌیي، الگَی جشیبى دسٍى وبًبل ًـبى 

 داسد. Hًؼیجت ثیِ جشییبى ًیَع      بسی دٍ ثؼذی ٍ ػبدُ تشػبخت Lل ًَع بجشیبى ًـبى هی دّذ وِ جشیبى ؿىل گشفتِ دسٍى وبً

دس ًوبییذ.   پییؾ ثیٌیی  سا  ًَاحی هؼتؼذ تـىیل سػَة سٍی كفحبت ػذدی لبدس اػتؿجِ ػبصی ّوچٌیي، ًـبى دادُ ؿذ وِ 

ٍ  ، افیت فـیبس ووتیش   هی تَاى كفحبتی ثب ػولىیشد حشاستیی ثْتیش    اص ؿجیِ ػبصی ػذدی ثذػت آهذُ ثِ ووه اعالػبتهجوَع، 

 شاحی ًوَد. هیضاى سػَة گزاسی ووتش ع

 

 عالین
A  ػغح همغغ ػجَس جشیبى(m

2
) 

b,c ضشایت تبثت هؼبدلِ ضشیت اكغىبن 
D  لغش ّیذسٍلیىی(m) 

f ضشیت اكغىبن 
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h  ضشیت اًتمبل حشاست(W/m
2
K) 

k ضشیت افت فـبس پَست 
L  عَل هـخلِ كفحبت(m) 

m,n ضشایت ثبثت هؼبدلِ ًبػلت 
 (kg/s)دثی جشهی  ̇ 

Nu ػذد ًبػلت 
P  ُهحیظ تش ؿذ(m) 

Pr ػذد پشاًتل 
q  ؿبس حشاستی دیَاس(W/m

2
) 

Re ػذد سیٌَلذص 
T  دهب(

o
C) 

u جشیبى ػشػت (m/s) 

W  ػشم وبًبل(m) 

  ػالین یًَبًی
 (Pa)افت فـبس    

 (m)ػوك پشع   

 (W/mK)ضشیت ّذایت حشاستی   

 (Pa.s)گشاًشٍی دیٌبهیىی   

kg/m)چگبلی ػیبل   
3
) 

  صیشًَیغ
ch وبًبل 
lm هتَػظ لگبسیتوی 
p پَست 

wall دیَاس 
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