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آثار االهتزاز الميكانيكي على عملية لتوضيح دراسة  عن طريق تحسين معامل انتقال الحرارة إلى البحثيهدف   

غير  تركيب صفيحة ألمنيوم تم ؛تخاذ الهواء الذي يعد الوسط الناقل للحرارةإمع  ،بالحمل الطبيعي أداء انتقال الحرارة

على جهاز االهتزاز ووضعها في  (Length × 266 width × 1 thickness  mm 250)ذات أبعاد  مثقبة

 (24) ثقوبـــد الدـــــعو  (mm 25رها )ـــــــطــــــة قــــريـــــبثقوب دائ مثقبةتم مقارنتها بصفائح ، و منتصف مجرى الهواء

وفق تمت االختبارات ، (mm 30 ,35 ,40 ,45 ,50)من  الـــصـــفـــائح المثقبة ــــدرجــتــوبـــــالـــتــــرتـــيــــب الــــخــــطــــي وت

هتزازات قسرية لى ا إعرضت هذه الصفائح ثم ت ،(2W/m 150, 300 450, 600) وبقيم شرط ثبوت الفيض الحراري 

 ـــدارهــــــقــــــزاز مـــــتـــــــــعة اهــــردد ســـــــل تــكــــلو (، Hz 3 ,6 ,9 ,12 ,15) وللمدىترددات ثابتة ب على الصفيحة وديةــمــع

(7 – 5 – 3 mm) . 

 القدرة الحرارية بزيادة مستوى تدفق الفيض الحراري الناتج من يرتفع معامل انتقال الحرارة نألى إتوصلت الدراسة و 

 معدلالناتج من  (2W/m 597.98( عند الفيض الحراري )%0.178في النتائج بأعلى قيمة )مع اختالف طفيف 

  انتقال الحرارة.

غير ة حيالصفالمثقبة أكبر منها في  الصفائحفي  تحسين في عدد نسلت الالبعديـالة ــبـســنن أ نــاًل عــضــف

ض الحراري ـــيـــفـــلـــ( لmm 7تزاز )ــة االهــعــ( وسHz 9ردد )ـــتـــند الـــع (%80.26صى قيمة )ــقأت ـــغـــلـــب إذمثقبة، ال

(2W/m 600) ــعــأبــة بــبــقــثــمــال ةــحــيــفــصــلــل( ادmm 50) . 

الهواء المحيط والمالصق للصفيحة وبالتالي تؤثر على الطبقة  اضطرابتعمل على زيادة المسافة بين الثقوب ن أو 

في المقابل تؤدي زيادة  .التأثير بزيادة سعة وتردد االهتزاز اويزداد هذ مثقبةالغير مقارنة بالصفيحة  الحرارية المتاخمة

خر لتحسين معدل آوبتعبير  قيمة معامل انتقال الحرارة االهتزازي، لى تقليلإ (Hz 15عند أكثر من ) قيمة التردد

  .الحرارية الطبقة المتاخمة وتقليل مقاومته انتقال الحرارة، يجب تطبيق سعة اهتزاز عالية بتردد منخفض الختراق ُسمك

إال أن هذه الزيادة تكون أكبر في حالة ، عدد نسلت الالبعدي متوسط يزداد عدد رايليمتوسط كذلك نجد أن بزيادة 

 (veavNu..) االهتزازي عدد نسلت متوسط ب (vRe.ما فيما يتعلق بدراسة تأثير عدد رينولدز االهتزازي )أ .وجود االهتزاز

وسعة االهتزاز  (Hz 9تردد )ــد الــنـــ( ع137.875ة )ــمــيــقى ـــصـــى اقــــــلإل ـــصـــإذ ت، عالقة متباينةذات  نهاأ جدــن

(mm 7( للفيض الحراري )2W/m 600 وتنخفض )( هذه القيم عند الترددات األعلى أو األقل منHz 9). 
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مع  ،هباالهتزاز وبدون عدد نسلتمن  تربط كالً  صفيحةلكل  تينتجريبي تينعالق نتاجتم است ،في ضوء ذلك

% 90يقل عن  وبمعامل ارتباط ال، وعدد رينولدز االهتزازي  ينولدزر  وعدد رايليعدد  المتغيرات مثل مجموعة من

نالحظ ان في الختام،  وجود توافق جيد ومقبول في إيجاد قيمة عدد نسلت في هكذا منظومات حرارية. وهذا يدل على

 تقنية سلبيةبوصفها تقنية فعالة والصفائح المثقبة والمتمثلة باالهتزاز بوصفها  الربط بين تقنيات تحسين انتقال الحرارة

استخدام الحمل نسبة التحسين في معامل انتقال الحرارة نقترح ولزيادة  ،في معامل انتقال الحرارة تعزيزال لى زيادةإ أدت

   .النتائج بين الدراستين، ومقارنة القسري بداًل من الحمل الحر

 

 




