
 گرمایی بر جریان الیه مرزی جابجایی طبیعی در یک سطح افقی مواج تشعشعتأثیر 

 

 چکیده

در این مقاله، جریان الیه مرزی جابجایی طبیعی در یک سطح مواج افقی نیمه بی نهایت مورد بررسی قرار 

ی خارجی پیروی کننده از تشعشعبه منظور تبادل گرما با یک سیال گرفته است. چنین سطح نامنظمی )مواج( 

قیاس مناسب به شکل بدون بعد تبدیل معادالت الیه مرزی با تعریف مبکار گرفته می شود.  راسلندتقریب نفوذ 

( بطور مستقل جهت تبدیل معادالت SFF( و فرموالسیون تابع جریان )PVFاولیه ) متغیر فرموالسیون می گردد.

 اول بوسیله روش تکرارفرموالسیون معادالت بدست آمده از . شوندالیه مرزی به شکل مناسب بکار گرفته می 

فرموالسیون دوم از بصورت عددی یکپارچه شده در حالیکه معادالت بدست آمده از  اختالف محدود ضمنی

توسط دو روش  اعتبارسنجی نتایج، راه حل های تولید شدهبه منظور شبیه سازی می گردد.  طریق روش کِلِر

 گرمایی و دامنه سطح مواج تشعشعپارامترهای اصلی: پارامتر فوق بصورت گرافیکی مورد مقایسه قرار می گیرند. 

می شود که سطح مواج نتیجه چنین  بصورت مطلق از لحاظ تنش برشی و نرخ انتقال حرارت بحث می شوند.

طریق، هنگام در نظر گرفتن سطح نرخ انتقال حرارت را در مقایسه با دیواره هموار افزایش می دهد. بدین 

نامنظم انتقال حرارت بهینه به انجام می رسد. همچنین دامنه باالی سطح موجی در الیه مرزی منجر به 

 جداسازی سیال از صفحه می گردد.

 گرمایی، الیه مرزی. تشعشع، راسلندکلیدواژه ها: سطح مواج افقی، تقریب نفوذ 

 مقدمه -1

به دلیل کاربردهای آنها در آئرودینامیک با دمای باال مورد جابجایی -یتشعشعجریان های انتقال حرارت اخیرأ، 

همچنین سطوح . سطوح هموار انتقال حرارت کمتری در مقایسه با سطوح نامنظم دارند. [1] توجه قرار گرفته اند

جریان از میان می شوند.  ناهموار ساخته غیریکنواخت یابصورت  منظور دستیابی به افزایش نرخ انتقال حرارتبه 

سطوح زبر در صنعت امری رایج است. از این رو، دانش درباره انتقال حرارت از طریق سطوح نامنظم در این رابطه 

کالکتورهای خورشیدی، کندانسورهای موجود در یخچال ها، به عنوان مثال، امری حائز اهمیت می باشد. 

نمونه هایی از این کاربردها  رادیاتورهای گرمایشی صنعتی دانه، نگهداری مخازن، عایق دیواره حفرهسیستم های 

 .[2] بوده که در آن سطوح زبر مواجه با انتقال حرارت کم یا زیاد هستند



بر اثرات سطوح غیریکنواخت برای جریان جابجایی طبیعی الیه [ ابتدا 4[ و مولیک و یائو ]3یائو ]، زمینه این در

جریان جابجایی طبیعی را در  حل عددی انتقال جرم و حرارت ترکیبی[ 5تأکید نمودند. حسین و ریس ] مرزی

تا  7)در محدوده  را برای محدوده وسیعی از اعداد اشمیترا ارائه کرده و نتایج  از یک سطح مواج عمودی

اج عمودی به ترتیب مسائل مربوط به جریان جابجایی طبیعی و مخلوط در سطح مو( بدست آوردند. 1511

گرمایی بر سطح ناهموار  تشعشعنقش . [ در نظر گرفته شده است7[ و ژانگ و یان ]6توسط ژانگ و همکاران ]

تعدادی از روش ها در آنالیز آنها جهت [ گزارش می شود. 8توسط مال و حسین ] برای جریان جابجایی مخلوط

مورد استفاده قرار می گیرد.  توزیع دما و سرعتتفسیر نتایج به شکل تنش برشی، نرخ انتقال حرارت و 

این سطح مواج [ بررسی می گردد. 9توسط مال و همکارانش ] ، جریان از یک سطح مواج پیچیدههمچنین

پیچیده در جهت عمودی دوران یافته و با کمک دو تابع سینوسی ساخته می شود. محققین نتایج عددی را به 

 ارائه می نمایند. ان و توزیع دمانرمال، ایزوترم ها، خطوط جریشکل اجزاء سرعت تانژانت و 

با توجه به مراجع نتیجه می شود که جابجایی از صفحه افقی مواج به گستردگی حالت سطح مواج عمودی مورد 

 آنالیزی را بر روی جریان جابجایی آزاد[ 11با در نظر گرفتن این موضوع، ریس و پاپ ]مطالعه قرار نگرفته است. 

در مطالعه آنها، تمرکز بر حاالتی است که موج ها ارائه نمودند.  ناشی از سطح مواج افقی در یک واسطه متخلخل

بر اساس طول موج موج ها بوده و مقدار بزرگی فرض  Raعدد رایلی بوده، که در آن  O(Ra-1/3(دارای دامنه 

[ برای حالت 11[ بوسیله نارایانا و همکارانش ]11پس از آن مسئله ارائه شده توسط ریس و پاپ ] می گردد.

یافته است.  تعمیمر روی سطح مواج افقی در یک واسطه متخلخل جابجایی نفوذی دوتایی و اثرات نفوذ متقاطع ب

آنها رسی قرار دادند. را در سطح مواج افقی متحرک پیوسته مورد بر MHD[ جریان 12سپس، حسین و پاپ ]

پارامتر میدان مغناطیسی و بطور قابل مالحظه ای بوسیله  که ویژگی های جریان و انتقال حرارتنشان دادند 

[ جریان جابجایی طبیعی را در یک سطح 13پس از آن، صدیق و حسین ]. دامنه سطح مواج تغییر می یابند

تبدیل مختصات جهت تبدیل معادالت الیه مرزی به شکل  افقی مواج برای سیال خالص مورد بررسی قرار دادند.

 مورد استفاده قرار گرفته که پس از آن به منظور دستیابی به حل عددی بکار گرفته می شود. مناسب

گرمایی کلی نقش خود در افزایش انتقال حرارت سطح را به ویژه در موقعیت هایی که در آنها ضرائب  تشعشع

مدل های ریاضی متعددی در منابع بکار رفته که شار انتقال حرارت جابجایی کوچک است ایفا می نمایند. 

برخی مدل ها معادالت ند. را در معادالت انرژی یا گاهأ در شرایط مرزی معرفی می کنحرارتی  تشعشعگرمایی 

فعل و [ 16[ و آرپاچی ]15[، اسپارو و سِس ]14اوزیسیک ]گرمایی را جداسازی می نمایند.  تشعشعحاکم برای 

، بررسی هایی در راسلندبا در نظر گرفتن تقریب سپس، . گرمایی را مورد مطالعه قرار دادند تشعشعانفعاالت 



رابطه با جریان جابجایی طبیعی و نیز جریان جابجایی مخلوط یک سیال ویسکوز خاکستری متراکم گذرنده یا 

در طول اجسام گرمادیده با هندسه های مختلف، نظیر صفحه تخت افقی یا عمودی، استوانه، کره، سطح مواج و 

، 8] انجام پذیرفته استمختلف اجسام دوار و غیردوار متقارن تحت شرایط مرزی متفاوت توسط پژوهشگران 

گرمایی را  تشعشعدر این آنالیزها مالحظاتی برای گازهای خاکستری که حذف و جذب شده اما [. 17-22

ی گرمایی در تشعشعروی جریان جابجایی طبیعی سیال بر  آنالیز اخیر .نمی کند در نظر گرفته می شود پراکنده

 تشعشع[، 23[ انجام شده است. در مرجع ]23بوسیله صدیق و همکارانش ] طول یک سطح مواج عمودی

 را در نظر گرفته و مسئله را با شبیه سازی های عددی حل می نمایند. سطحی

 در منابع چنین بیان شده است که سطح زبر قادر به افزایش نرخ انتقال حرارت در مقایسه با صفحه تخت هموار

گرمایی حرارت بیشتری را در  تشعشعالیز، انتظار می رود که سطح سینوسی همراه با به این آنبا توجه . می باشد

[ بوده، که در آن تنها سطح ناهموار 13این حالت می تواند تعمیمی از آنالیز اخیر ] نزدیکی دیواره افزایش دهند.

یعی به منظور ذکر اثرات با این انگیزه، جریان جابجایی طببرای افزایش انتقال حرارت در نظر گرفته می شود. 

این جریان در موارد مختلفی از قبیل گرمایی در طول سطح افقی نامنظم )مواج( مدلسازی می گردد.  تشعشع

آئرودینامیک در دمای باال، دینامیک آتش، تولید شیشه، فناوری کوره و بسیاری از دیگر فناوری های صنعتی 

عنوان فرموالسیون متغیر اولیه و نیز فرموالسیون تابع جریان به تبدیل مختصات شناخته شده به  کاربرد دارند.

معادالت سیستم . منظور تبدیل معادالت الیه مرزی به معادالت دیفرانسیل جزئی سهمی بکار گرفته می شوند

به  الگوریتم توماساستفاده کننده از  روش اختالف محدود ضمنیبا بکارگیری  بطور عددی PVFبدست آمده از 

حل  روش کِلِراز طریق  SFFدیگر معادالت بصورت عددی یکپارچه شده در حالیکه از طرف  حل کننده عنوان

 با توجه به تنش برشی و نرخ انتقال حرارت برای چندین پارامتر بدست می آیند.می گردند. نتایج عددی 

 فرموالسیون ریاضی -2

مواج گرمادیده جریان الیه مرزی دو بعدی حالت پایدار سیال خاکستری ویسکوز نامحدود در یک سطح افقی 

نمایش  1( در شکل 1و سیستم مختصات الگوی مواج ) نمودار شماتیکد. نیمه بی نهایت در نظر گرفته می شو

می  T∞ال محیط ساکن دمای سیبزرگتر از  wTصفحه مواج دمای سطح که  شدهداده شده است. چنین فرض 

پیروی نموده و  دانسیته که از تقریب بوسینسکبه استثناء شده در نظر گرفته  خواص سیاالت ثابتتمامی باشد. 

پژوهش عددی انجام شده فرض بر این است که سطح نشان  در بدین طریق با ضرب در جاذبه تغییر می نماید.



رو، شکل پروفایل سطح موجی با توجه به الگوی زیر در نظر دهنده تغییر شکل های سینوسی می باشد. از این 

 گرفته می شود:

(1)  

 پارامتر انتقال فاز هستند. φمقیاس طول مشخصه مربوط به موج ها و  lدامنه بعد سطح مواج،  αکه در آن 

 

 مدل فیزیکی و سیستم مختصات. 1شکل 

 حضور تشعشع عبارتند از:با توجه به چهارچوب فرضیات فوق الذکر، معادالت حاکم در 

 

 ρ ویسکوزیته سینماتیکی، υفشار،  �̅�دمای سیال،  �̅� ،�̅�و  �̅�اجزاء  به ترتیب میدان سرعت �̅�و  �̅�که در آن 

نفوذپذیری  �̅�هدایت پذیری گرمایی و  κضریب انبساط حجمی،  βشتاب ناشی از گرانش،  gدانسیته سیال، 

 گرمایی هستند.



ه منظور کاهش در این پژوهش ب. است �̅�( بیانگر شار حرارتی تشعشعی در جهت 5در معادله انرژی ) rqعبارت 

حد تشعشع ضخامتی، به نام تقریب و نیز فراهم نمودن ابزاری جهت مقایسه با سایر مطالعات،  پیچیدگی مسئله

 عبارتست از: rqارتی تابشی با توجه به این فرض، شار حر[( در نظر گرفته می شود. 14)مرجع ] راسلندنفوذ 

 

 بولتزمن می باشند.-استفان ثابت bσضریب پراکندگی و  sσضریب جذب متوسط راسلند،  �̅�(، 6در معادله )

این روش  را می توان با محدودیت های خاصی برای واسطه تحت مالحظات مورد استفاده قرار داد.تقریب نفوذ 

در درون واسطه و نه در نزدیکی مرزها معتبر بوده، و تنها برای جذب متمرکز صادق است، که برای الیه مرزی 

این حالت توصیف کاملی از موقعیت فیزیکی را در نزدیکی مرزها فراهم نکرده، زیرا . می باشد نوریضخامت 

طح مرز در داخل ناحیه ضخامت هر چند، اثرات سشامل هیچگونه عبارتی برای تشعشع از سطح مرز نیست. 

 قابل صرف نظر بوده، زیرا تشعشع از مرزها پیش از رسیدن به داخل تضعیف می گردند.نوری 

 شرایط مرزی عبارتند از:

 

با کمک متغیرهای زیر بصورت بدون بعد ( 7)-(2) مجموعه معادالتپیش از اجرای حل موقعیت فیزیکی موجود، 

 [(:11)مرجع ] در می آیند

است که  عدد گراشوف Grبوده که بیانگر نسبت نفوذپذیری گرمایی و مومنتوم، و  عدد پرانتل Prکه در آن 

معادالت بدون بعد زیر با جایگزینی و ویسکوز موجود بر روی سیال می باشد.  شناوریمربوط به نیروهای 

 ( بدست می آیند:7)-(2( در معادالت )8متغیرهای بدون بعد )



 

 نیز عبارتند از:شرایط مرزی 

 

 دامنه بدون بعد سطح مواج است. aکه در آن 

 حل ها بوسیله دو روش عددی مختلف بدست آمده که در بخش بعد مورد بحث قرار گرفته اند.در آنالیز موجود، 

 حلروش شناسی  -3

فرموالسیون تابع و  های فرموالسیون متغیر اولیهدو نوع فرموالسیون به نام محققین در بررسی مسئله حاضر 

اختالف محدود ضمنی یا روش کِلِر در در اینجا لبه پیشرو بکار گرفته اند.  یکتاییرا به منظور حذف  جریان

یافتن راه حل های معادالت بدست آمده توسط فرموالسیون تابع جریان بکار رفته و روش اختالف محدود 

 ولیه مورد استفاده قرار می گیرد.مستقیم برای معادالت بدست آمده از فرموالسیون متغیر ا

 راه حل های  -3-1

 [(:13تبدیل های زیر جهت حذف یکتایی در لبه پیشرو بکار گرفته می شوند )مرجع ]

 

 



 

( مناسب بوده که سطح سینوسی را درون سطح تخت ترسیم می کند. بدین طریق 14معرفی تبدیل مختصات )

( و حذف عبارات مربوط به 13)-(9( درون )14معادالت دیفرانسیل جزئی سهموی تبدیل نشده از جایگزینی )

)2/5-O(Gr :بدست آمده که عبارتند از 

 

 شرایط مرزی عبارتند از:

 

( نشان دهنده مدلی برای صفحه تخت کامأل افقی مورد 18)-(15باشد، مجموعه معادالت ) 00α=هنگامیکه 

[ تنها برای اثرات تشعشع گرمایی 24اما نتایج موجود در مرجع ][ است. 24بحث توسط علی و همکارانش ]

سطح افقی [ را بررسی نموده، که حالت 25پژوهش حاضر همچنین مدل پرا و گبهارت ] کوچک بدست آمده اند.

(=00α( را تنها برای سیال های ویسکوز )= 0.0 dR.در نظر می گیرند )  بعالوه، این آنالیز نتایج صدیق و

[ را پوشش داده که در آن اثرات تشعشع گرمایی در باالدست، پایین دست، و کل جریان صفحه 21همکارانش ]

در تمامی مطالعات فوق، جریان جابجایی طبیعی از سطح گرمادیده همدما با افقی مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

[ و حالت موجی در این مسئله به 25، 24، 21شیب کم تجزیه و تحلیل شده، از این رو زاویه شیب در مراجع ]



این مدل  مقایسهبا وجود این، بین این مدل و مدل های قبلی باید برابر صفر تنظیم گردد.  سازگاریمنظور ایجاد 

[ را استخراج 13بعالوه، این مدل همچنین نتایج مورد بحث توسط صدیق و حسین ]ها امکانپذیر خواهد بود. 

مسئله برای جریان جابجایی طبیعی بر روی یک [، 13در مرجع ]در غیاب تشعشع گرمایی می باشد. نموده اما 

باشد نتایج حاضر به مقادیر بدست آمده  dR .0 =0از این رو، هنگامیکه شده است.  فرمولهسطح افقی مواج 

 [ کاهش می یابد.13بوسیله صدیق و حسین ]

( را می توان از 19)-(15با توجه به اثرات متقابل غیرخطی میان معادالت مومنتوم و انرژی، راه حل های مسئله )

هستند از این رو  سهموی ξدر به دلیل اینکه معادالت  طریق روش های اختالف محدود مستقیم بدست آورد.

دامنه محاسباتی در کل ناحیه الیه مرزی تجزیه شده و قرار گیرد.  پایین دستراه حل می تواند در جهت 

اختالف پسرو برای عبارات جابجایی مورد استفاده قرار در حالیکه  اختالف مرکزی برای عبارات نفوذ بکار رفته

بصورت  ا می توان بصورت معادله ماتریس سه قطریسیستم حاصل معادالت جبری ر[(. 13)مرجع ] می گیرد

 زیر بیان نمود:

 

برای  i,jA ،i,jB ،i,jC ،i,jDضرائب متناظر است.  j,iU ،j,iθ ،j,iΦبیانگر یکی از مقادیر مجهول  j,iΩکه در آن 

 آورده شده اند. 1در جدول  j,iU ،j,iθ ،j,iΦمجهوالت 

 

مقادیر مجهول  j. می توان اشاره نمود که برای هر مقدار از φ))-πξcos(3/5πξ0α+  ηP1 = (2/5که در آن 

j1,-iΩ ،j,iΩ  وj+1,iΩ  1برای-i=2,3,4,…,N  2بوده که منجر به مجموعه ای از-N  2معادله با-N ( مجهولj2,Ω ،

j,3Ω ، ... ،j2,-NΩ  وj1,-NΩ.[( قابل 26)مرجع ] الگوریتم توماسسیستم معادالت فوق به خوبی توسط  ( می گردد

مسئله و  i,j|| + ||Ci,j|| > ||Ai,j||B||شرایط برای پایدار بودن این الگوریتم عبارتست از: حل بوده زیرا 

و  i( این معیار را برای تمامی مقادیر 19)-(15ی )ناشی از گسسته سازی معادالت دیفرانسیل جزئی سهمموجود 

j  .با توجه به الگوی زیر انجام می پذیرد:بطور دقیق، این موضوع تصدیق می نماید 



حائز اهمیت است که یکی از مختصات شرایط اولیه و مرزی مناسب تعیین می شود. همچنین ذکر این نکته ( 1

 راستا با سطح بوده، بدین طریق اجرای شرایط مرزی را تسهیل می بخشد.ها هم

تکرارهای درونی برای حل های در هر موقعیت محوری، از لبه پیشرو حل می شوند.  Φو  U ،θمجهوالت ( 2

 اجرا شده تا زمانیکه به معیار همگرایی دست یابد. iηهمگرا در هر مرحله 

 عبارتست از: جریان جهتمعیار همگرایی در هر موقعیت 

 

 تکرار می گردد. ξبرای حداکثر  4-2( مراحل 3

با بکارگیری گسسته سازی زیر مورد  Vمعادله پیوستگی به منظور دستیابی به جزء سرعت نرمال در محاسبات، 

 استفاده قرار می گیرد:

 

در این حالت، دامنه محاسبات مستطیلی با توزیع نقاط شبکه ای در فضاهای مساوی مورد استفاده قرار می 

نقطه  1111تعداد عالوه بر این، نقطه شبکه یکنواخت بکار گرفته می شود.  5111(، ηدر جهت نرمال )گیرد. 

، در نظر jξ – jΔξ = ξ-1 0.01 =، کوچک در آزمایش برنامه، اندازه گام محوریشبکه در جهت عبور وجود دارند. 

با در نظر گرفتن آغاز شده و سپس  jξ 0.0 =این محاسبات از گرفته شده و دارای دقت قابل قبولی می باشد. 

، در نتیجه ηبا مقایسه نتایج برای اندازه شبکه مختلف در جهت ادامه می یابد.  jξ 10.0 =نقاط یکنواخت تا 

=0.016Δη  انتخاب شده و مقدار لبه الیه مرزی∞η  بوده که در حقیقت متناظر با شرط  80.0برابر∞→  η 

خطای کوتاه سازی از مرتبه اول بوده،  گرمایی وجود دارد. در خارج از الیه های مرزی مومنتوم وبه خوبی است و 

روش اختالف محدود ضمنی بی قید و شرط پایدار و سازگار که خطای کوتاه سازی متناسب با اندازه گام است. 

در روش عددی طرح تکرارشونده همراه با ضریب تحت آسایش بوده و از این رو همگرایی را تضمین می نماید. 

 1ه نرخ همگرایی سریعتر را هنگام حل مجموعه معادالت غیرخطی امکانپذیر ساخته و عمدتأ بین عمل نموده ک

اخیرأ، این روش بطور موفقی توسط در نظر گرفته می شود.  1.5در این پژوهش، این ضریب برابر می باشد.  1و 



عمودی با انتقال حرارت [ به منظور بررسی جریان الیه مرزی جابجایی مخلوط بر صفحه 13صدیق و حسین ]

 تشعشعی مورد استفاده قرار گرفته است.

توسعه می یابد( در ارزیابی عملکرد دستگاه ها مهم  دانش کشش )که ناشی از جریان سیال در طول سطح جامد

به عنوان مثال، اطالعات مربوط به تغییرات خصوصیات دیواره بازخوردی را برای مهندسان و ضروری می باشد. 

بدین طریق، جهت بهبود طراحی خود دستگاه برای افزایش عملکرد و بهره وری فراهم می آورد. طراحی 

در این مرحله، حائز اهمیت بوده و پارامتری ضروری است که کمیت آن بایستی تعیین شود. اصطکاک پوسته 

ارات ریاضی موجود در این روابط را می توان از عببدست آوردن مقادیر فیزیکی فوق الذکر امکانپذیر می باشد. 

به ترتیب تنش برشی موضعی بدون بعد و نرخ انتقال حرارت موضعی  qو  τ( محاسبه نمود، که در آن 23)

 هستند.

 

فرموالسیون تابع جریان در بخش بعدی معرفی شده، که همچنین جهت اتخاذ راه حل ها برای مسئله موجود 

 مورد استفاده قرار می گیرد.

 (SFFفرموالسیون تابع جریان )راه حل های  -3-2

 ( مورد استفاده قرار می گیرند:13)-(9فرموالسیون های تابع جریان زیر برای مجموعه معادالت )

 

 به منظور بدست آوردن:



 

 

 

 شرایط مرزی عبارتند از:

 

از . [27] حل می شودمجموعه معادالت فوق با بکارگیری روش اختالف محدود ضمنی همراه با روش کِلِر 

[( مورد بحث قرار 11مباحث جزئیات این روش اجتناب شده، زیرا بطور گسترده ای در منابع )به عنوان مثال ]

، در SFFو  PVFمقادیر عددی ضریب اصطکاک پوسته و ضریب عدد ناسلت موضعی بدست آمده از گرفته است. 

، 0.5dR ،= 1.1wθ ،Pr=0.01=ابر پارامترهای فیزیکی بر. مورد مقایسه قرار گرفته اند ξدر برابر  2شکل 

°=0φ ،=0.0, 0.50α  .مقایسه در هر مقدار در نظر گرفته می شوندξ  .هر دارای مطابقت فوق العاده ای است

به خوبی دقیق و اقتصادی بوده، از این رو باقیمانده نتایج تنها از  PVFچند، آزمایشات عددی بیانگر این است که 

 بدست می آیند. PVFطریق 

، اکنون بر روی تنش برشی و dR، و پارامتر تشعشع گرمایی 0α ترهای حائز اهمیت دامنه سطح مواجپارامتأثیر 

 نرخ انتقال حرارت در بخش نتایج و بحث مورد بررسی قرار می گیرد.



 

 .0.0φ=°و  Pr=0.01 ،=0.5dR ،=1.1wθ، و 0.50α= و 0.00α=( نرخ انتقال حرارت برای b) ،( تنش برشیa. )2شکل 

 نتایج و بحث -4

انجام می  σ(�̅�) = αsin(π�̅�/l-φ)در این پژوهش، محاسبات عددی برای سطح مواج افقی تعیین شده توسط 

نتایج به . که برای فلزات مایع مناسب می باشد ارائه شده Pr=0.01نتایج برای سیاالت دارای عدد پرانتل  پذیرد.

در مقایسه با سطح افقی خالص برای مقادیر متعدد دامنه سطح مواج بهره وری سطح نامنظم منظور اندازه گیری 

انتقال حرارت در هنگام محاسبه با توجه به اینکه فعل و انفعاالت شکل های مختلف . نمایش داده شده است

آزادسازی گرما از سطوح اجسام بسیار مهم بوده، از این رو تمرکز بررسی حاضر بر ثبت تأثیر سیال تشعشع بر 

انتقال حرارت از طریق دیواره با توجه به اثر متقابل چنین انتظار می رود که  یک سطح نامنظم می باشد. روی

 dR)دامنه سطح مواج( و  0αمشخصات جریان با بررسی اثر بدین طریق، . تشعشع گرمایی حداکثر خواهد بود

بعالوه، روش عددی حاضر نیز از . )پارامتر تشعشع گرمایی( بر تنش برشی و نرخ انتقال حرارت مشاهده می شوند

 0.0dR ،=1.1wθ ،=0.00α ،=0.0φ=[ برای 32-28مراجع ] در طریق مقایسه با نتایج منتشر شده

 3بوده و جدول  U’(0)حاوی مقادیر  2بطور خاص، جدول  آمده است. 3و  2اعتبارسنجی شده و در جداول 

تطابق خوبی  مقایسه ها نشان دهندهمتفاوت مورد مقایسه قرار می دهد.  Prد پرانتل اعدرا برای ا θ’(0)مقادیر 

  میان نتایج حاصل و قبلی می باشد.



 

برای  3، در شکل q( نرخ انتقال حرارت b، )τ( تنش برشی a، بر )0αتأثیر دامنه مقیاس گذاری شده سطح مواج 

مورد بحث  90φ=°و  Pr=0.01 ،=1.0dR ،=1.5wθبا در نظر گرفتن  2.00α ,1.5 ,1.0 ,0.5 ,0.0=مقادیر 

بیانگر راه حل های  0α≠0بوده در حالیکه  متناظر با صفحه تخت افقی 0.00α=در این شکل  قرار گرفته است.

( در مقایسه با شکل b)3شکل  نوسانات موجود در جهت جریان درمشاهده می شود که سطح مواج می باشد. 

3(a .دارای مقادیر کوچکتری هستند ) 0برای مقادیر غیر صفرα  شکل ها نشان دهنده نوسانات دوره ای بوده که

تعدیل یافته، بدین ترتیب که به عبارت دیگر، موج ها به محض افزایش مختصات جهت جریان کاهش می یابند. 

( b( و )a)3به وضوح در شکل با حرکت سیال تشعشعی به سمت لبه پیشرو کاهش خواهد یافت. هر پیک موفق 

( نیروی گریز 1اثر این امر به دلیل این نوسانات افزایش می یابند.  2.0تا  0.0از  0αمشخص است که با افزایش 

تنش برشی و انتقال حرارت از این رو، دامنه سطح مواج قوی تر سبب ( نیروی شناوری رخ می دهد. 2و از مرکز 

 باالتر می گردد.



 

 .f=90°و  Pr=0.01 ،=1.0dR ،=1.5wqو  1.50α ,1.0 ,0.5 ,0.0=. نرخ انتقال حرارت برای 3شکل 

، و نرخ انتقال τ، بر ضریب اصطکاک پوسته dRنشان دهنده اثر هندسی بر پارامتر تشعشع گرمایی  4شکل 

 دارای مقادیر dRدر این شکل،  است. 10.0تا  0.0بوده، که در محدوده  ξ، در مقابل فاصله محوری qحرارت 

نتایج  0.0dR=مقدار  می باشند. 90φ=°و  1.00α ،Pr=0.01 ،=1.5wθ=بوده در حالیکه  10.0، 1.0، 0.0

مشاهده می شود که هر دو پارامتر [ را مجددأ بدست می آورد. 13بدست آمده بوسیله صدیق و حسین ]

می توان . به میزان قابل مالحظه ای افزایش می یابند dRاصطکاک پوسته و نرخ انتقال حرارت با افزایش مقدار 

شار جریان در ناحیه الیه مرزی به دلیل افزایش نیروی شناوری افزایش خواهد یافت. چنین نتیجه گرفت که 

گرمایی بطور قابل توجهی افزایش می ( می توان دریافت که ضخامت الیه مرزی b)4همچنین با توجه به شکل 

گرادیان دما افزایش یافته که نرخ انتقال حرارت به میزان زیادی افزایش می با توجه به اثر تشعشع گرمایی، یابد. 

به عنوان منبع  dRنقش مهمی را در افزایش نرخ انتقال حرارت ایفا نموده یا به عبارت دیگر  dRاز این رو، دهد. 

 گرمایی عمل می نماید.

 

 .90φ=°و  1.00α ،Pr=0.01 ،=1.5wθ=و  10.0dR ,1.0 ,0.0=( نرخ انتقال حرارت برای b( تنش برشی و )a). 4شکل 



 ,φ=0°نمودارها با توجه به مقادیر نمایش داده شده است.  5در شکل  ξ ∈ [0, 10]در مقابل  φاثر زاویه فاز 

°, 270°90 ،=2.00α ،Pr=0.01 ،=1.0dR  1.5=وwθ  .بطور فیزیکی، این زاویه بیانگر این است ارائه شده اند

به وضوح قابل مشاهده  این امر در تحقیق حاضر نیز که شکل موج از نقطه مرجع انتقال می یابد )چپ یا راست(.

حداکثر ارتفاع اوج در که  نتیجه می شود از اوج امواج مجاور چنین همچنینو با توجه به این سه منحنی، است. 

φ=270°  ظاهر شده در حالیکه از طرف دیگر مقدار حداقل درφ=0° بدست می آید. 

 

 .1.5wθ=و  2.00α ،Pr=0.01 ،=1.0dR= و ،0φ=°90 ,°270 ,° . تنش برشی برای5شکل 

 جداسازی جریان -4-1

ترسیم شده که جداسازی جریان  0αبرای مقادیر بزرگ  7و  6در شکل های  )ηU(0, °-°)η, ξU( کانتورهای

که جداسازی جریان وابسته به دامنه، زاویه فاز و پارامتر تشعشع گرمایی شایان ذکر است  در آن رخ می دهد.

با . هنگامیکه دامنه سطح مواج به اندازه کافی بزرگ باشد آنگاه نواحی جریان معکوس به وقوع می پیوندد است.

نواحی جدا شده با ظهور پی در پی کاهش می یابد. هر چند،  شدتتوجه به این شکل ها واضح است که اندازه و 

نیروی شناوری شدید رخ داده که نواحی بزرگ نزدیک لبه پیشرو را تحت تأثیر قرار داده چنین مناطقی به دلیل 

نتظار دارند که جداسازی به تأخیر افتاده و ابطور عملی، مهندسین و این نواحی به تدریج تضعیف می گردند. 

تشعشع گرمایی با توجه به این آنالیز چنین نتیجه می شود که شود. حفظ جریان تا حد امکان متصل به سطح 

دنباله های عددی نشان دهنده این است که چرخش جریان می تواند به تأخیر جداسازی جریان کمک نماید. 

روش به عبارت دیگر، در جهت محور اولویت ندارد.  FORTRANه اما کد حتی برای فاز موج کوچک رخ داد

ناپایدار می  بزرگ را فراهم می آورد( 0αهنگام یکپارچه سازی برای مقادیر کوچک زاویه فاز )که  عددی حاضر

انتخاب می شود. با تجزیه  °270از این رو، زاویه فاز ترجیحی به منظور تصویرسازی جریان برگشتی برابر . گردد



و تحلیل نواحی جدا شده، همچنین می توان گفت که ضخامت الیه مرزی به میزان قابل توجهی افزایش می 

 یابد.

سایر نمایش داده شده است.  6درون ناحیه الیه مرزی در شکل  2.0dR=و  1.0dR=محاسبات عددی برای 

)و نیز  6جریان در شکل در نظر گرفته می شوند.  270φ=°و  0.50α ،Pr=0.01 ،=1.1wθ=پارامترها بصورت 

و  2.43ξ=جریان به ترتیب در  2.0dR=و  1.0dR=برای ( مکررأ جدا شده و مجددأ متصل می گردد. 7شکل 

دارای تأخیر می باشد.  dRجداسازی برای مقادیر باالی جدا شده که به وضوح نشان دهنده این است که  2.50

تشعشع گرمایی نه تنها به افزایش انتقال حرارت کمک نموده، بلکه همچنین نقش مهمی را در به از این رو، 

( ترسیم شده 5.0و  4.9) 0αبرای دو مقدار  7بطور مشابه، شکل تأخیر انداختن چرخه در جریان ایفا می کند. 

چرخش مجدد در  5.00α=از سطح جدا شده در حالیکه برای  2.44ξ=در جریان  4.90α=برای است. 

=2.43ξ .0در اینجا، نقطه جدایش با افزایش  رخ می دهدα  .در به تدریج از جریان پایین دست دور می شود

مناطقی که جریان سیال قویأ به تأخیر افتاده، اثرات جابجایی ورتوسیتی را از مرز در نرخ کمتر نسبت به نرخ 

ز این رو، برای سرعت خارج از الیه مرزی به منظور اورودی ورتوسیتی از جریان باالدست حذف می نماید. 

فراهم نمودن در دیواره بایستی در خالف جهت دوران باشد. کاهش جریان پایین دست، ورتوسیتی بوجود آمده 

ورتوسیتی منفی در دیواره به میزان کافی برای غلبه بر اثرات نفوذ ورتوسیتی مثبت نسبت به دیواره بزرگ بوده، 

 ن معکوس در دیواره توسعه می یابد.و ناحیه جریا



 

 .270φ=°و  1.0dR( ،b) =2.0dR ،=0.50α ،Pr=0.01 ،=1.1wθ=( aبرای ) )ηU(0,  -) η, ξU(. کانتورهای سرعت لغزش 6شکل 



 

 .270φ=°و  1.0dR ، ،Pr=0.01 ،=1.1wθ=، و 4.90α( ،b )=5.00α=( aبرای ) )ηU(0,  -) η, ξU(. کانتورهای سرعت لغزش 7شکل 

 نتیجه گیری -5

یک مطالعه عددی برای جریان جابجایی طبیعی تحت تأثیر سطح مواج افقی واقع در سیال تشعشعی صورت 

معادالت الیه مرزی بدون بعد . شار حرارتی تشعشعی از طریق تقریب نفوذ راسلند بیان می گرددپذیرفته است. 

سپس سیستم معادالت غیر خطی می آید. برای سیال خالص توسط معرفی فرموالسیون متغیر اولیه بدست 

نتایج محاسبات برای جنبه های . حاصل بصورت عددی بوسیله روش تکرار اختالف محدود ضمنی حل می شود

نتایج عددی دیدگاهی را نسبت به درک ویژگی های واکنشی . شده است جریان و انتقال حرارت مسئله گزارش

برای مقادیر فیزیکی قابل توجه )اصطکاک پوسته و نرخ انتقال حل ها . موقعیت فیزیکی موجود ارائه می دهد

با توجه به این آنالیز چنین نتیجه می شود که نرخ می شوند.  حرارت( در مقابل مختصات جهت جریان ترسیم



تشعشع گرمایی نه همچنین،  است.انتقال حرارت برای سطح افقی نامنظم بزرگتر از سطح افقی خالص )هموار( 

همچنین نقش دارد. در تأخیر جداسازی سیال تنها در افزایش نرخ انتقال حرارت اثرگذار بوده بلکه همچنین 

c 0≤ 4.9الزم به ذکر است که چرخش مجدد در جریان به ویژه برای α .رخ می دهد 

 

 حروف یونانی فهرست عالئم

�̅� ضریب جذب متوسط راسلند �̅� نفوذپذیری گرمایی 

g شتاب ناشی از گرانش A دامنه با بعد سطح مواج 

Gr 0 عدد گراشفα دامنه بدون بعد سطح مواج 

L مقیاس طول مشخصه مربوط به موج ها β ضریب حجمی انبساط گرمایی 

N  حداکثر تعداد نقاط در مختصاتξ η متغیر تشابه 

�̅� فشار با بعد κ هدایت پذیری گرمایی 

P فشار بدون بعد μ ویسکوزیته دینامیکی 

Pr عدد پرانتل υ ویسکوزیته سینماتیکی سیال 

q انتقال حرارت بدون بعد φ پارامتر انتقال فاز 

rq شار حرارتی تابشی ρ دانسیته سیال 

dR پارامتر تشعشع گرمایی bσ بولتزمن-ثابت استفان 

�̅� دمای با بعد سیال در الیه مرزی sσ ضریب پراکندگی 

∞T  محیطدمای سیال τ تنش برشی بدون بعد 

wT دما در سطح θ تابع دمای بدون بعد 

�̅�  و�̅�  سرعت سیال با بعد در جهت های�̅�  و�̅� wθ ( پارامتر دمای سطح∞/Tw= Tw θ) 

u  وv  سرعت سیال بدون بعد در جهت های�̅�  و�̅� ξ مختصات جهت جریان 

�̅�  و�̅� زیرنویس ها مختصات کارتزین با بعد 

x  وy مختصات کارتزین بدون بعد w شرایط دیواره 

 دمای محیط ∞  

  i  مربوط به نقطه شبکه در طول جهتη 

  j  مربوط به نقطه شبکه در طول جهتξ 

 


