
 الخالصة  

 هـ

واالجهزة   الكثير من المنظومات الحراريةالمشتتات الحرارية من االنظمة الحرارية المهمة التي تدخل في  تعد            

حدى  إيات الباحثين في الوقت الحاضر،  من اولو   د  تعداء هذه االنظمة  أبتحسين    والعنايةوالمعدات الصناعية والخدمية،  

هتزاز القسري على  الجل التحقق من مدى تأثير الى االهتزاز الميكانيكي. ألإطرق التحسين هي تعريض المشتت الحراري  

 من االلمنيوم   ي ذي زعانف طولية مستطيلة ذات مقطع منتظمحراري، فقد تم اختيار مشتت حرار المشتت  لداء الحراري ل األ

 2)وسمك   mm (100×130) بعادأ. يحتوي المشتت على تسع زعانف بنموذج الذي ستجرى عليه االختباراتليكون ال

mm)،    تثبت هذه الزعانف باحكام على قاعدة من االلمنيوم بابعاد(mm  (100×100×10،   وهي تحتوي على مسخن

عمودي ويربط بمنظومة توليد االهتزاز، كذلك   يثبت المشتت في منتصف ارتفاع مجرى هواء.  (W 140)كهربائي بقدرة  

مجهز قدرة    فضاًل عن مقياس سرعة الهواء،  لدرجات الحرارة ذي ثمان قنوات و منظومة االختبار تحتوي على مسجل  فإن  

،  الزعنفة  سة نظرية لتوزيع درجات الحرارة علىوهي دار   ،كهربائية. شملت الدراسة على ثالث جوانبيس  كهربائية ومقاي

الجانب العملي. اجريت االختبارات على منظومة االختبار في ثالث قيم للفيض الحراري   فضاًل عن ة عددية للمشتت  دراسو 

  (  mm –6.99 0.07االهتزاز من )  سعةو (   Hz –50 0)من    تردد االهتزاز  مدىو   (W/m 150 ,230 ,2360)  وهي

العملية    ظهرتأدام الحمل الحراري الحر.  وباستح  ليكون نموذج الدراسة لى االستقرار إن زمن وصول المشتت  أالنتائج 

حالة  لى  إلحراري العالي يوصل المشتت  الحراري يعتمد على قيمة الفيض الحراري وهي عالقة عكسية، أي أن الفيض ا 

 360 ,230 ,150)  يةحرار للفيوض ال  ( sec 1200 ,1400 ,1500)  ة االستقرار كانتنن ازمأاالستقرارية اسرع، و 

2W/m  )من  ةالنتائج العمليبين نتائج الدراسة النظرية والعددية و  اً جيد  اً قن هنالك توافأذلك بينت النتائج ب. كعلى التوالي .

معدل كانت خطية الى حد كبير  رقم رايلي الب  للحمل الحر أن عالقة معامل انتقال الحرارةظهرت النتائج  أخر،  أجانب  

هذه القيم ضمن    د  وتع ،( Co.2m12 W/ –5ما بين )وتراوحت    عدم تسليط اهتزاز،لى الفيض الحراري في حالة إ"  نسبة

يمة لمعامل على قأ ن  أوقد لوحظ   ،ت هذه القيمدمعامل انتقال الحرارة بالحمل الحر، بينما في حالة االهتزاز ازدامدى قيم  

سجلت قد  الحرارة  القيم (Hz 50  تردد  عند   انتقال  في  الحراري   (  للفيض  و الثالثة  كانت،  الزيادة  نسبة                       أن 

في . في حين ساهم اهتزاز المشتت  عدم تسليط اهتزاز  مقارنة بحالة المشتت عند  ( على التوالي% 60 ,59.5 ,55.2)

ن كفاءة أنتائج  البينت    و،  التوالي( على  % 25 ,12.7 ,8.8)  ( بنسبةHz  50)  تردد  الزيادة من التدفق الكتلي للهواء عند

( على  W/m 150 ,230 ,2360)  عند فيض حراري   ( .711 ,9.810 ,7 %)  بنسبة  الزعنفة انخفضت نتيجة االهتزاز 

 .  التوالي 


