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 الخالصة

 الحرارة توليد كثافة في ملحوظة زيادة لىإمما أدى  ؛الموصالت أشباه تكنولوجيا في والحديثة الهائلة التطورات نتيجة

يقلل  كبير بشكل اإللكترونية األجهزة هذه من الحرارة توليد اديزدإن أللمعدات اإللكترونية الدقيقة. و  الحراري( )التدفق

 منخفضة التكلفة وتكون حاالته فضلألكي يكون األداء في و  باستمرار عليها الطلب تزايد مع ،من كفاءة عملها

    بالحمل الحرارية المشتتات ثبتتأ .يتطلب تحسينًا في تصميم هذه المنظومات ،ير هذه األجهزةتصغ فضاًل عن

 ن البحث الحاليإالطويل. المدى على المنخفضة نتاجهاإ ةبسبب بساطتها وموثوقيتها وتكلف مناسبة أنها الطبيعي

تأثير وترتيب الثقوب في  ضافة علىاإلب ،االداء الحراري للمشتتات شعاعية ذو زعانف مثلثة الشكل على يسلط الضوء

إذ تم تجزئة العمل إلى عدة حاالت وهي               زعانف.)ثالث وست( إذ تضمنت الدراسة على استخدام الزعانف 

القدرة المجهزة حسب القيم  في ظروف تشغيلية متغيرة)زعانف بدون تثقيب، مثقبة بشكل خطي، مثقبة بشكل متعرج(. 

ومعرفة مدى إمكانية هذه المنظومة على تبديد الحرارة وهذا  ، على التوالي W(136.96( و)63.58( و )25.69) وهي

8.72705848من )قد ولد مدى لعدد رالي  × 24.1159) ( الى106 × (. حيث تم دراسة تأثير المعلمات 106

 ارية(الكفاءة الحر  ،عدد نسلت ،شكل ترتيب الثقوب( في كال الحالتين على )التبدد الحراري ،عدد الزعانف ،الهندسية )عدد الثقوب

تم تطوير عالقة إليجاد عدد نسلت معتمدًا على المعلمات الهندسية مثل  ،فضال عن ذلك ضافة الى معامل االرتباط.باإل

. أظهرت النتائج المسافة بين الزعانف مضافًا إليها تأثير معدل الحرارة المتدفقة ممثاًل بعدد رالي ،طولها ،ارتفاع الزعنفة

أن عملية التثقيب أدت إلى تأثير سلبي في عملية طرح الحرارة وهذا يعود إلى أن انتقال الحرارة كان بالحمل الحر. إذ 

تبين أن أعلى قيم لمعلمات انتقال الحرارة كان عند الزعانف غير المثقبة وبعدها الزعانف المثقبة بشكل خطي ومن ثم 

لزعانف انسبة الزيادة في معامل انتقال الحرارة مقارنة بتا الحالتين )ثالث وست( زعانف. إن المثقبة بشكل متعرج في كل

عند الثالث  (19%) بلغت المتعرجةلثقوب في حالة ابينما نسبة الزيادة  10%)) بحدودكانت  الخطيتثقيب الذات 

أما  .عند أعلى تدفق حراري اختبر، على التوالي (18.8%)و  (11.2%)زعانف بينما عند الست زعانف كانت النسبة 

ما يخص المقاومة الحرارية أعلى القيم كانت عن التثقيب المتعرج ومن ثم الخطي وبعدها أقل القيم عن الزعنفة غير 

رتباط للتنبؤ الا المثقبة، وهذا يدل على ان التثقيب كان له تأثير سلبي أيضًا في تقليل المقاومة الحرارية. أما نتائج عالقة

 الشعاعي وعدد رالي فلقد أظهر أن تصميم المشتت الحراريلمات مع معامل انتقال الحرارة بالحمل )عدد نسلت( بمع

عن الزعانف المثقبة بشكل  %(2.180)عند الزعانف غير المثقبة و %(3.345)الخطأ النسبي لالرتباط المقترح متوسط 

أما بالنسبة لمعامل االرتباط فإن قيمته التي تم الحصول  %(.4.261)خطي و للزعانف المثقبة بشكل متعرج لم يتجاوز 



 و

𝑅2)عليها لم تقل عن  = فضاًل عما ذكر فإن كتلة المشتت الحراري من األمور  ( وهو مقبول الى حد ما.95.6%

الضرورية لهكذا تطبيقات هندسية إذ وجد أن أعلى نسبة تخفيض تحدث في حالة الزعانف ذات الثقوب الخطية؛ إذ 

( عند حالة الزعانف الست مع إضافة قاعدة الزعانف )األسطوانة( وبدون قاعدة الزعانف كانت %2.367حدود )كانت ب

لمثل هكذا  تستفيد التصميمات الهندسية أنيمكن  %( عن نفس الحالة. بناًء على ماتقدم15.344نسبة التخفيض )

الدراسة مفيدة لتصميم المشتت الحراري هذه من المتوقع أن تكون نتائج ، و من هذه التكوينات المحسنة منظومات حرارية

المشعات الحرارية الشعاعية من هذا تصميم (، فضاًل عن LEDالباعث للضوء ) اإلضاءةالشعاعي بزعانف مثلثة لمصابيح 

 للعديد من التطبيقات الهندسية. النمط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




