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بهر روی   ،رطهر سهیلندر   و، جدایش بهین خروجهی نهازل و سهطح     جت پارامترهای مختلف شامل عدد رینولدز خروجی

بها   ،و بهه ازای شهرایم مشهابه    ه گردیهد ئه ضریب انتقال حرارت مکانی بررسی شد. نتایج در رالب توزیع عدد ناسهلت ارا 

ی برخهورد در  شهعاع اسهتوانه  و سهانتی متهر    9برابهر   شهعاع نهازل  ی جریهان آرام  در حوزهسه شد. ی تخت مقایصفحه

تعریهف  نهازل  . عدد رینولدز جت برمبنای سهرعت یکنواخهت در خروجهی    در نظرگرفته شدسانتی متر  1-4ی محدوده

 جهت  و آشفته، عدد رینولهدز  . برای رژیم جریان آرامسانتی متر انتخاب گردید 1حاالت  و عرض نازل در تمامیگردید 

ی جهت حلقهوی   ی این مطالعه نشان داد ایهده . نتیجهررار داشت 9333-19333و  093-093ی به ترتیب در محدوده

ی در ناحیه حالت متقارن محوری انتقال حرارت ای باشد.تواند روش کارآمدی برای انتقال حرارت از سطوح استوانهمی

بیشهتر بهود. انتقهال حهرارت      در ادامهه امها  ی تخهت  هصهفح حالهت  کمتهر از  ستوانه، به ازای کوچکترین شعاع ا سکون

 ی برخورد بیشتر بود.در سراسر ناحیه ،ی تختنسبت به صفحه تر استوانههای بزرگکنوکسیونی به ازای رطر

 ، نازل حلقویی عددیمطالعه، جت برخوردی، انتقال حرارت: هاواژه کلید
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 :فصل اول

 مروری بر تحقيقات انجام شده  مقدمه و



 

  0 

بر انتقال حرارت  مروری  1-1

در وارع،  پردازد.ناشی از اختالف دما در اجسام می ی تبادل انرژیعلم انتقال حرارت به مطالعه

انواع اشد انتقال حرارت روی خواهد داد. هرگاه میان دو جسم یا دو محیم اختالف دما وجود داشته ب

 یابد:یزم انتقال مینانتقال حرارت از طریق سه مکامختلف 

ورت که اختالف دمایی داشته و به ص ساکن نسبت به یکدیگر : هدایت بین هر دو سطحهدایت -1

در این نوع انتقال حرارت، انتقال انرژی حرارتی به صورت  افتد.اتفاق میفیزیکی با هم در تماس باشند 

 باشد. تر میانتقال انرژی ارتعاشی ذرات جسم به ذرات مجاور در دمای پایینهای آزاد و یا جریان الکترون

زمانی وجود دارد که نام دارد و  جاییجابهنوع دیگری از انتقال حرارت، : )همرفت(جاییجابه -2

 .حرارتی مبادله شود ( در مجاور یک سطح جامد حرکت نماید و بین سیال و جدار جامدسیال )گاز یا مایع

و نوع دجایی خود بر انتقال حرارت جابهتر باشد، نرخ انتقال حرارت بیشتر است. هرچه حرکت سیال سریع

 شود:اجباری و آزاد تقسیم می

با دمای بیشتر یا کمتهر از خهود   که جسمی در مقابل جریان هوا ): هنگامییاجبارجایی جابه الف(

دمای بین سهیال و جسهم، انتقهال حهرارت بهین جسهم و       گیرد در ایر جریان هوا و اختالف جسم( ررار می

 شود.  جایی اجباری گفته میگیرد. به این نوع انتقال حرارت، انتقال حرارت جابهسیال صورت می

حرکهت  گونه عامل خارجی وجود نداشته باشد و افتد که هیچهنگامی اتفاق می جایی آزاد:جابه ب(

دهد که در ایر گرادیان دمایی در سیال رخ می )تغییرات چگالی( ی شناوریهانیرو یصرفاً به واسطه سیال

 توان گفت سیال ساکن است.جایی آزاد سرعت سیاالت عمالً کم و میصورت گیرد. در جابه

 از صهفر بهاالتر  ی هااجسام با استفاده از امواج الکترومغناطیسی در دمای کلیهتشعشع )تابش(:  -3

گویند.این نوع انرژی انتقال حرارت تشعشعی میانتقال کنند، به از خود انرژی ساطع می (کلوین) مطلق



 

 

 

 آن تقسيم بندیجت و جریان ای بر مقدمه 1-2

-تواند هندسهه می) یک نازل از کهشود گفته می سیالاز  و متمرکزیمستقیم  جریان بهجریان جت 

بهه درون  شهده و   خارجبا سرعت و فشار مشخص  (باشدداشته مستطیلی  و دایروی همچونهای مختلفی 

بهه مهوازات   سهکون یها حرکهت     حال درکه ) و یا حتی غیر از آن جنس همان سیال از نسبتاً بزرگی محیم

 .شودوارد می( ررار دارد جت سرعت نابرابر با سرعتی امتداد جریان و

ها، توان درنظرگرفت. در یکی از این تقسیم بندیمی های سیالمختلفی برای انواع جت تقسیم بندی

 :یهای سیال به سه دستهجت

 1جت برخوردی -1

 0جت نوسانی -0

 0جت مصنوعی -0

 شود.می بیان یک هر هایمورد ویژگی در ادامه مطالبی در .(1051)احمدی،  دشوتقسیم می

 در صنعت هاآن کاربرد و برخوردی هایجت معرفی 1-2-1

ی مرزی سرعت و در صورت وجود اختالف هنگام عبور جریان سیال از مجاورت یک سطح صلب الیه

ضهخامت   ایگونهه بهه  بتوانچنانچه شود. ی مرزی حرارتی نیز در مجاورت سطح جامد تشکیل میدما، الیه

منتهوم حاصهل خواههد    حرارت و م این الیه را کاهش داد بهبود رابل توجهی در افزایش میزان انتقال جرم،

در میهان تمهامی    .اسهت  حهائز اهمیتهی   ی صنعت موضوع بسیارانتقال حرارت در حوزهمیزان افزایش شد. 

ترین و مهثیر از یکهی   برخهوردی ههای  جهت فناوری  استفاده از جایی،های افزایش انتقال حرارت جابهروش

 .باشدزیرا دارای راندمان باالیی می استها جدیدترین روش

                                                
1- Impinging Jet 

2- Pulsating Jet 

3- Synthetic Jet 



 

 

 

)بهه صهورت    ی یهک نهازل  دهانهاز  که استاز سیال متمرکز و منظمی  سریع، جت برخوردی جریان

 آن بهه  اصهطالح  در کنهد کهه  ای برخهورد مهی  به صهفحه و  خارج شدهدار ررارگرفته است( عمودی یا زاویه

تنظهیم   قال حرارت متمرکز محلهی و بهه دلیهل   در انت (. جت برخوردی1-1)شکلد ینوگمی ی هدفصفحه

، مند سرمایشهایی که نیازدر محل از این رو ،تواند مفید وارع شودافزاری پایین میو نیازهای سخت آسان

 ایهن اغلهب   .(0-1شهکل)  گیهرد به طورگسترده مهورد اسهتفاده رهرار مهی    هستند  کردنو خشک گرمایش

 ،اصهل  و آن دنباشه مهی  (است هاتمامی جتمیان  مشترک که) یک اصل بنیادی ایراد ی صنعتیکاربردها

ی منتهوم و حهرارت بهه ویهژه در الیهه     م -های انتقال جرمبه جریان سیال برای غلبه بر مقاومتدهی جهت

و در  ههدف  یصهفحه ی مهرزی بهر روی   تر شدن الیهه هوم که جریان جت باعث نازکدین مفمرزی است. ب

ههای بهاالی   حرارت به بزرگی سه برابر یها حتهی بیشهتر )در سهرعت     یب انتقالبهبود رابل توجه ضر نتیجه

برای ضریب انتقهال حهرارت معلهوم،     .شودمی یمعمول جاییجابه دیگر ساز و کارهایدر مقایسه با  جریان(

میزان دو تا سه برابر نسبت به جریهان  کاری ممکن است به منظور خنک جریان موردنیاز جت برخوردی به

توان از چند جت در کنهار  برای توزیع یکنواختی جریان روی سطوح گسترده می .موازی دیواره کاهش یابد

     هم استفاده کرد.

 

 (0336، 1)زاکرمن و لیور ی هدف: نمایی شماتیک از برخورد یک جت به صفحه1-1شکل

                                                
1- Zuckerman & Lior  



 

 

 

 

 

 (0311، 1شنلی) برخوردیهای مختلف جت کاربرد :0-1 شکل 

 

 های برخوردیدر جت و انتقال حرارت جریان هایویژگی  1-2-1-1

توانند به آسهانی بها تغییهر    تنهایی بسیار پیچیده هستند و میهای جریان جت بهبه طور کلی، ویژگی

های برخهوردی بها متغیرههای    ها در جتررار گیرند. این ویژگی تثییری نازل و ... تحت نرخ جریان، هندسه

 شود.       تر نیز میی برخورد، فاصله از سطح برخورد پیچیدهبر جریان نظیر زاویه مثیراضافی 

   لمطهابق شهک   ی مشهخص از جریهان  ناحیهه  سهه مسطح  یهنگام برخورد جریان جت با یک صفحه 

 عبارتند از: آید کهبه وجود می (1-0)

 0ی جت آزادناحیه  -1

 0یا کاهش سرعت سکون یناحیه  -0

 4ی جت دیوارهناحیه  -0

 

                                                
1- Shanley 

2- Free Jet Region 

3- Stagnation or Deceleration Region  

4- Wall Jet Region 



 

 

 

 ی به یکدیگر هستند.  شوند اما وابستهاین سه ناحیه اگرچه به صورت مجزا بررسی می

 

  (1088 ،یرانیانواحی جریان در یک جت برخوردی): 0-1شکل

 

برخورد بهر روی  سطح  ی انتشار جت شروع شده و وجودکه از نقطه ایحیهان:  جت آزادی ناحيه -1

در  تی سهرع در ایهن ناحیهه از مولفهه    شهود. جت آزاد نامیده مهی  یناحیه، است تثییربی آن توزیع سرعت

ی جهت آزاد بهه   جریان در ناحیهشود. محوری صرف نظر می یعمود بر محور جت نسبت به مولفهراستای 

   .(0-1) شکل شودتقسیم می 0و جریان توسعه یافته 0، جریان درحال توسعه1ی پتانسیلهستهرسمت سه 

شود کهه اصهطالحاً بهه    خروج سیال از نازل با هوای ساکن محیم پیرامون خود مخلوط میبه محض 

توسهم جریهان    آنعهرض   و ی اختالط با پیشروی جت افزایشوسعت ناحیه گویند.این پدیده اختالط می

ی خروجهی  ی معینی از دهانهه در فاصله تا اینکه یافتهبرشی با حرکت به سمت پایین دست جریان کاهش 

ی کند. این نقطه، نقطهه رسد که در آن به خم مرکزی جت نفوذ میای مینقطه بهنازل پس از رشد کامل 

ی بهر آن  تهثییر ده و اخهتالط  فردی است زیرا در این نقطه سرعت همان سرعت خروجی جت بومنحصر به 

      شهود.  ی پتانسیل گفته مهی هسته ،ی جت آزاداز ناحیه مثلثی شکل و غیر لزجرسمت این  نداشته است. به

                                                
1- Potential Core 

2- Developing Flow 

3- Developed Flow 



 

 

 

 اتبهه دلیهل نبهود ایهر     اساسهاً جریهان در آن غیرچرخشهی و    این است کهرسمت های این ویژگی جمله از

 بهر  مهثیر های پارامتر برابر سرعت خروجی نازل است. آن تقریباً یابت وسرعت در تمامی نقاط  چسبندگی،

 .است جت و میزان آشفتگینازل در خروجی  پروفیل سرعت شاملی پتانسیل طول هسته

 شهروع بهه   جهت  پیشرویبا  جریان سرعت محوری به دلیل تقسیم ممنتوم در حال توسعهرسمت در 

 رفته رفتهه از  نیز آشفتگی میزان .یابدتوسعه می در فضای اطراف ایو به شکل پروفیل زنگوله کردهکاهش 

بها افهزایش    .یابهد حال توسعه و توسعه یافتهه افهزایش مهی   درهای بخشبه سمت  ی پتانسیلهستهرسمت 

تهر  وسهیع  موجهب آن سهاکن اطهراف    بین جت و محیم اندازه حرکت تبادل ،نازلخروجی  نسبت به فاصله

یکنواخهت   پروفیل سرعت در خروجی جهت  .شودمیپتانسیل ی هسته شدن ترباریک و مرز آزاد جتن شد

مرکهز جهت بها     سرعتاز  و در پایین دست آن غیر یکنواخت بوده جتعرضی در سرتاسر مقطع  است ولی

ی در صورتی که فاصهله های مدور در نازلی جت آزاد ناحیه. شودسته میاز خروجی نازل کاافزایش فاصله 

 (. 0336، و لیور )زاکرمن دو برابر رطر نازل باشد وجود نخواهد داشتخروجی نازل تا هدف کمتر از 

جهت بها صهفحه برخهورد کهرده و       در آن اسهت کهه   ایناحیه :)کاهش سرعت( ی سکونناحيه -0

در ایهن   .یابهد کاهش مهی خورد به دلیل گرادیان فشار معکوس در مجاورت سطح بر جریان محوری سرعت

در جههت   سهرعت آن  وداشهته  رهرار   برخهورد سهطح   تهثییر تحت  جریان، ی جت آزادبرخالف ناحیهناحیه 

به طوری کهه جریهان بهر روی     کندپیدا می افزایش( x)امتداد  جهت افقی و در کاهش( Yعمودی )امتداد 

سرعت خود را در جهت محهوری   کهپس از آن جریان .شوددیوار توسم یک گرادیان فشار یابت تقویت می

سهکون بهه    فشهار موجهب رسهیدن   یهن امهر   اکه ، چرخدمی 53˚یبه اندازه شعاعیدر راستای  از دست داد

یابهد کهه گرادیهان    ی سکون تا جایی ادامه میناحیه شود.ی سکون میهنگام ورود به منطقه بیشینه مقدار

 ی مهرزی الیهه  ضهخامت  زیهاد ی سکون به دلیل گرادیان فشهار  ناحیهدر راستای افقی صفر شود. در  فشار

 .دههد رخ مهی  ناسلت در این ناحیهه  حرارت و متعارباً عددانتقال  ماکزیمم ضریبدرنتیجه  است،کم  بسیار

ی ی مرزی یابت بوده اما ضهخامت الیهه  ضخامت الیهآرام و  ،ی سکونحوالی نقطه در جریان در این ناحیه

 .(4-1)شکل بیشتر است یی مرزی حرارتنسبت به الیه یمرزی سرعت



 

 

 

های مقطع گرد باالی دیواره تشکیل برای نازلبرابر رطر نازل  0/1 یاً به اندازهسکون عموم یناحیه  

 (.1500 ،1مارتین) کند% رطر جت رشد نمی1ی سکون بیشتر از ی مرزی در ناحیهالیه ضخامت .شودمی

 

 

 (1088)ایرانی،  ی مرزی در سطح برخورد: تشکیل الیه4-1شکل

 

جریهان  روی آن ههدف  ی صفحه به موازات ای است که در آن سیالناحیه: ی جت دیوارهناحيه -0

در این  شود.میی سرعت موازی با صفحه صرف نظر مولفه برابردر جت  محوری ی سرعتمولفهاز و یافته 

همچنین  تواند رخ دهد.می جریان ایر گرادیان فشار دیگر یابت نبوده و حتی افزایش شدید آشفتگی ناحیه

بها افهزایش ضهخامت     وکرده رشد  در جهات پیرامونیی برخورد ی مرزی بر روی صفحهالیه در این ناحیه

و صهفر شهدن    ی برخهورد جریان پس از ناحیه .یابدمی ی مرزی رفته رفته میزان انتقال حرارت کاهشالیه

سهیال   به طور مداومبه دلیل اینکه جریان  .گیردشتاب میدر امتداد دیواره  گرادیان فشار در راستای افقی

در  ی سهکون منطقهه  خروجهی از دار جریان شتاب ،کشدداخل خود میبا اندازه حرکت صفر را از محیم به 

                                                
1- Martin 



 

 

 

جهت دیهواره    .نزدیک شود ساکن پیرامون فشار محیم بهروی سطح  یابد که فشارادامه میتا جایی  نهایت

ضخامت دارد و هرچه از محهور   رطر مقطع از محور جت برابر 09/3 -0ی های گرد حدارل به اندازهدر جت

    (. 0336)زاکرمن و لیور،  یابدشود به شکل پیوسته افزایش مینازل دورتر می

 جت های برخوردی انواع 1-2-1-2

ی نازل تا سطح برخورد فاصله بهبسته توان ( می9-1های برخوردی را مطابق شکل )جترایج  انواع

در محل با سطح برخورد  موازی ایاگر صفحه .تقسیم کرد 0و آزاد 1های برخوردی محدوددو گروه جت به

ررار گیرد به  0های برگشتیجریان تثییرخروجی نازل ررار گیرد و باعث شود عملکرد جت تحت مجرای 

های توربین کاری پرهبسیاری از صنایع از جمله خنکی محدود در هاجت. گویندمیجت محدود  آن

ررار  آن کامالً دور ازی ادر فاصلهو یا  نداشته باشدوجود  برخوردبا سطح  ی موازیصفحهگر ا کاربرد دارند.

های جت .نامندمیرا جت آزاد  آننپذیرد، در این حالت  تثییرجریان سیال از آن  میدان به طوری که گیرد

های جتتوان به مزیت می جملهآن از  که دارندخود را خاص  ایایمزیک برخوردی محدود و آزاد هر

 تولید آسان و های آزاد در طراحی سادهجت مزیت و ترکوچک هایفضاها در آن ساخت رابلیتمحدود در 

 .اشاره کرد هاآن

 

 (0310موالنا و بنونی، )ب( جت محدود ) الف( جت آزاد  )  نمایی از :9 -1شکل

                                                
1- Confined Jet 

2- Free Jet 

3- Reverse Flow 



 

 

 

 گهروه دو خود بهه   ،سیال خروجی از نازل نسبت به سیال محیمخواص فیزیکی از نظر های آزاد جت 

  (.1053اتفاق مزرعه، )شوند میبندی طبقه ( 6-1مطابق شکل ) 0ورهای غوطهو جت 1های سطح آزادجت

 

 

 (0310موالنا و بنونی، ) ب( جت سطح آزاد) ور غوطهالف( جت ) از نمایی :6-1شکل

 

به درون یک محیم  هدفسطح  ربل از برخورد به، مایع خروجی از نازل های سطح آزادجتدر 

سطح  شوند زیراسطح آزاد نامیده می هااین جت شود.می تخلیه با خواص فیزیکی کامالً متفاوت گازی

شامل سطح آزاد های جتبر  مثیرپارامترهای گیرد. از نازل شکل می مایع خروجاز آزاد بالفاصله بعد 

های برشی سیال باعث دانیم تنشهمان طور که می، کشش سطحی و فشاری است. گرانشینیروهای 

رابل اغماض  هااین جت ین آشفتگی روی جریان و انتقال حرارتا ایر اشود امافزایش آشفتگی جریان می

 ها باشد.برای این نوع جت یتواند مثالگازی میدر فاز  محیمیک جت مایع احاطه شده توسم  .است

 جهت سهیال   بها  ی بها خهواص فیزیکهی مشهابه    از یک نازل به داخل سیال، سیال ورغوطههای جتدر  

-جهت  باشد کهه از جملهه  ور، جت هوا میهای غوطهترین جتای از متداولبه عنوان نمونهشود. می شیدهپا

تهنش برشهی    تثییرور جریان تحت های غوطهجت درهای سطح آزاد، تج. برخالف استهای در فاز گازی 

پیرامهون را  ساکن محیم از سیال مقدار رابل توجهی جریان جت جه گیرد و در نتیررار می خود سطح آزاد

                                                
1- Free Surface Jet 

2- Submerged Jet 



 

 

 

 انتقهال حهرارت جهت   ههای جریهان و   روی ویژگهی  بهر  سیال ورودی .بردمیبه درون جریان  همراه با خود

ور ههای غوطهه  جهت  ،4333از  در اعداد رینولدز بیشهتر مطالعات نشان داده است که . گذار خواهد بودتثییر

 .(1550، 1وماک و همکارانهای سطح آزاد دارند )ضریب انتقال حرارت باالتری نسبت به جت

 نوسانی هایجتمعرفی  1-2-2

باعث بهبود انتقال حهرارت از   های اخیر مورد توجه ررار گرفته است ودر سال یکی از راهکارهایی که

برمبنهای بهاز و بسهته کهردن      نوسهانی ی اصلی جت ایده. نوسانی استهای د استفاده از جتشوح میوسط

کنتهرل   .رکانس نوسانی مورد نیهاز بدسهت آیهد   به طوری که ف)شیر سلونوئیدی( است  مداوم خروجی نازل

    توسم جریان الکتریکی که نیروی مغناطیسهی الزم بهرای بهاز و بسهته کهردن آن را تهامین       شیر سلونوئید

ههای مختلهف   در فرکهانس  سینوسیو  تواند به صورت امواج مربعیمی جت نوسانات شود.کند انجام میمی

بهه  های نوسانی نرخ انتقال حرارت حاصل از جتید این مطلب است که ثمطالعات انجام شده م تولید شود.

ماهیت متنهاوب یهک جهت نوسهانی بهه طهور        .های برخوردی در شرایم یکسان استمراتب بیشتر از جت

گهردد کهه منهتج بهه     ی نوسهان مهی  ی مرزی در هر دورهی مجدد و از بین رفتن الیهموجب توسعهی مثیر

تواند با اسهتفاده از  شود. این حالت میی مرزی در مقایسه با جت پایدار معادل با آن مینازک تر شدن الیه

 .  (0319 ،0و دیویدسن وُا)ب حاصل شود جت افزایش فشار یا نرخ جریان مقداری انرژی اضافی بدون نیاز به

توان با تغییر پارامترهای گونهاگون ماننهد شهدت    نظیر فرکانس نوسان را می یپارامترهای نوسان تثییر

ی مختلفی با کنترل مستقیم نوسانات جهت  ی نازل تا سطح و همچنین بر روی هندسهجریان جت، فاصله

که در آن از آب بهه عنهوان سهیال عامهل اسهتفاده       ( نمایی از یک جت نوسانی0-1بررسی نمود. در شکل )

 نشان داده شده است. گردیده

                                                
1- Womac et al 

2- Bovo & Davidson 

 

 



 

 

 

 

 
 

 (0335، 1)فلدینا و همکاران جت نوسانییک : نمایی از 0 -1شکل    

 

 مصنوعی هایجتمعرفی  1-2-3

جهت بهبود میزان انتقهال حهرارت    در صنایع از ابزارهای مورد استفادهدیگر  یکی مصنوعی هایجت

 (.8-1شهکل )  اندشدهتشکیل  سه رسمت روزنه، محفظه و دیافراگم منعطف با رابلیت نوسانیاز که  هستند

ی هها گیرند. از جملهه مزایهای جهت   های آشفته ررار میی جتها از نظر نوع جریان سیال در زمرهاین جت

ههای  راشهه تها در فضاهای محدود نظیر رطعات الکترونیکی کوچک و توان از آناین است که می مصنوعی

ای سهاده  یسهاختار  ماهیهت  دارای عهالوه بهر اینکهه   همچنین کامپیوتری جهت دفع حرارت استفاده کرد. 

 به صرفه هستند. نیز ی ارتصادیاز جنبهدارند  یاندازی راحتراهنصب و هستند و 

 ها این است که کامالً از سیال کاری سیسهتم جریهان  جت نوع های منحصر به فرد اینیکی از ویژگی

توانند ممنتوم خطی را به سیستم جریان بدون تزریق جرم خالص در سراسهر  گیرند و بنابراین میشکل می

ی گیرند اما ضربهها بدون تزریق جرم خالص شکل میبا وجود اینکه این نوع جت مرز جریان انتقال دهند.

   (.1558، 0)اسمیت وگلزر هیدرودینامیکی سیال تزریقی و در نتیجه ممنتوم جت دنبال آن غیر صفر است

                                                
1- Foldyna et al 

2- Smith & Glezer 



 

 

 

ای از طهول و مقیهاس زمهانی تولیهد شهده و      ی گستردهتوانند بر روی محدودههای مصنوعی میجت

های کنترل جریان مورد توجه رهرار  های شارگونه برای کاربردها را در عملگرهای منحصر به فرد آنویژگی

   .داد

 

 

 1: نمایی از ساختار یک مولد جت مصنوعی8-1شکل

 

 ی قبلیمروری بر تحقيقات انجام شده 1-3

بها   در تنهوع زیهادی   تهوان را می از سطوح مختلف از برخورد یک جت ناشی جاییانتقال حرارت جابه

هدف نظیهر مسهطح،   سطح ای و سطوح گوناگونی از دایرهمقطع خروجی نازل همچون مستطیلی،  توجه به

چهه معمهوالً از ایهن    آن. (5-1)شهکل   مهورد مطالعهه رهرار داد    هادر انواعی از جت و ...مایل مقعر، محدب، 

ی آنهالیز  آید اطالعات ضرایب انتقال حرارت در رالب عدد ناسلت است که با پشهتوانه مطالعات به دست می

ی خروجهی جهت از   ی عمودی دهانهرینولدز جت، عدد پرانتل سیال، فاصلهعدد ابعادی به صورت تابعی از 

اهمیهت  دلیهل  بهه  گهردد.  ارائه می ی برخوردی سکون و زاویهشعاعی از نقطهی فاصلهی برخوردی، صفحه

                                                
1- www.designworldonline.com/lighting-the-way-for-led-development/ 



 

 

 

های جریان و حرارتی ایجاد شده توسم خصوص میداندر مطالعات فراوانی  ،باالی انتقال حرارت برخوردی

هم به صورت تجربهی و ههم بهه     برای معادالت حاکم در غیاب حل دریق تحلیلی های برخوردیانواع جت

در این مرور مختصر انتقال حهرارت از   گردد.ها اشاره میاست که به برخی از آن صورت عددی انجام گرفته

 نظر ررارگرفته است. به دلیل مطابقت با موضوع تحقیق حاضر بیشتر مد ایسطوح استوانه

 

 

 (0311های مختلف جت برخوردی )شنلی، : پیکربندی5-1شکل        

 
 برخوردی و صفحات مسطحهای جت 1-3-1

ریان آزاد توربوالنسهی بهر روی انتقهال حهرارت بهین یهک جهت         جنقش  (1569) 0و آکفیرات 1گاردن

ی مسطح را مطالعه کردند و تغییرات غیر یکنواختی را برای انتقال حهرارت در  برخوردی دوبعدی و صفحه

ی پتانسیل ی هستهانتهای ناحیه مجاورت زمانی که جت در دریافتند هاآن. جریان مشاهده کردند راستای

نهرخ انتقهال    هها همچنهین  آن عدد ناسلت سکون ماکزیمم مقهدار خهود را دارد.  ، کندبه صفحه برخورد می

برای  را ی برخوردیهای شکافگونهی مسطح دما یابت و جتیک صفحه حاصل ازحرارت محلی و متوسم 

در  ی نازل تها صهفحه  و فاصله 0333-93333 یدر محدوده رینولدزعدد و  هاجتاز  ایمنفرد و آرایه جت

                                                
1- Gardon 

2- Akfirat 



 

 

 

عهدد ناسهلت   و  جهت منفهرد   ی سهکون ای برای عدد ناسلت نقطهرابطه و کردندبررسی  14-63 یمحدوده

 به صورت زیر ارائه دادند: هاای از جتآرایه متوسم

   = 1.2                  (1-1)  

    = 0.36        (1-0)  

    عدد رینولهدز و  Re  ،و متوسم ی سکونعدد ناسلت نقطهبه ترتیب      و     در این رابطه 

 باشد.  می ی برخوردبعد نازل تا صفحهی بیفاصله

به بررسی ضریب انتقال حرارت جت برخهوردی   ،تجربیی در یک مطالعه( 1550) 0گنکو ال 1هانگ 

 پیشهین  مطالعهات هها بها اسهتفاده از    آن کهه  یا. رابطهاردام نمودند مسطحی به یک صفحه dبه رطرمدور 

ی شهعاعی  ی سکون، فاصهله از نقطه rی شعاعی در فاصله عدد ناسلت متوسمنتایج تجربی برای  دیگران و

بهه صهورت   پیشنهاد دادنهد   Re> 6333 <  63333و  13> r/d > 3 (،r/d=R  ) ی سکونبی بعد از نقطه

 است:زیر ارائه شده 

  ̅̅ ̅̅  = 
 

 
  ∫            

 

 
 (1-0)  

  ̅̅ ̅̅  =               ]a +bH +c     (1-4)     

 b, a بی خروجی نازل است. ضهرای جت در صفحهعرض نسبت ارتفاع به  H=h/d  که در این رابطه

بدسهت  به صورت زیر  های آزمایشگاهیاز دادهبا استفاده بوده که  Rای از جملهدر این رابطه توابع چند cو

 آمد:

a =      [506+13.3 −19.6  +241  −9.04×      ] (1-9)  

b =      [32−24.3 +6.53  −0.694  +2.57×      ] (1-6)  

                                                
1- Huang  

2- El-Genk 

  



 

 

 

c = −3.85 ×                      (1-0)  

های انتقهال حهرارت   مشخصه ،روش تصویربرداری حرارتی مادون ررمزه کمک ب( 1554) 0و لیتل 1وب     

بهه   را Re >0633<  00633و  ی کمتر از رطر نازلی نازل تا صفحهبرخوردی در فاصله مکانی جت هوای

گیهری فشهار   . ساختار جریان با استفاده از سرعت سهنج لیهزر دوپلهر و انهدازه    بررسی کردندتجربی صورت 

ی نهازل تها صهفحه باعهث     گیری ساختار جریان آشکار ساخت کهه کهاهش فاصهله   دیواره بررسی شد. اندازه

گیری فشهار دیهواره   شود که این نتیجه با اندازهمی افزایش رابل توجهی در سرعت متوسم و توابع آشفتگی

ی سهکون  ناسلت نقطه عدد تایید گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که z/d < 09/3برای حالت 

    صورت زیر تناسب دارند: ی توانی بهبا توجه به فرضیات تئوری با یک رابطه ی نازل تا صفحهو فاصله

    ~             (1-8)  

برخهوردی رهائم کهه     سرعت و توربوالنس در جهت شهکافگونه  ( 1550) 0و همکاران فراست آشفورس

نهازل تها    واصهل در ف را هها سهرعت و توربهوالنس   شود را مطالعه کردند. آنتوسم یک نازل همگرا تولید می

، شهدت  0( حهدود  X/B) یدر فاصهله براساس نتایج، بررسی کردند.  0/5و  4برابر (، Z/B)برخورد  یصفحه

رسهد. مالحظهه شهد در    به بیشترین مقدار خود می  =4X/B توربوالنس شروع به افزایش کرده و در حوالی

ماند که حهاکی از در حهال گهذر بهودن     شدت توربوالنس در مقدار باالیی باری می X/B ≥ 0 ≤  9 یناحیه

ی حرکهت  ی اضافی اندازهدست جریان شدت توربوالنس به دلیل مبادله پایین یناحیه باشد. درجریان می

 کند.با محیم ساکن اطراف شروع به کاهش می

ی جریهان و  محاسهبه ه به ، محهدود  تفاضهل  عهددی  روشبا استفاده از ( 0330)  9و اورتگا 4چیریاک 

 ییهک صهفحه  روی  بهر  دوبعدی محدود یبرخورد یشکافگونه جت حرارت پایدار و ناپایدار ناشی ازانتقال

                                                
1- Webb 

2- Lytle 

3- Ashforth-Frost et al 

4- Chiriac 

5- Ortega 



 

 

 

خروجی  یابت یو فاصله 0/3 عدد پرانتل ،093 تا 093یدر محدوده رینولدز جت . عددپرداختنددما یابت 

، 093رینولهدز  عهدد  در مطالعه،  براساس نتایج به دست آمده از این .انتخاب گردید 9 با رابرب نازل تا صفحه

بر نیروهای اصهطکاکی مخهالف    است جریان از سطح برخورد اتفاق افتاده و ممنتوم جت نتوانسته جدایش

تقارن جریهان از   093در عدد رینولدز  .شودجدایش مشاهده نمی 933دیواره غلبه کند اما در عدد رینولدز 

این سهه عهدد رینولهدز را     های سرعت( میدان13-1شکل )مشهود است.  کامالً ایرات ناپایداریو  بین رفته

 دهد.نشان می

 

 

 

 093ج( ) و  933ب( ) ،093الف( ): میدان سرعت برای جت برخوردی محدود شده در سه عدد رینولدز 13 -1شکل 

       .(0330)چیریاک و اورتگا، 



 

 

 

از جهت   ناشهی  میدان جریان، فشار روی سطح و نرخ انتقال حرارت (0334) و سید یعقوبی 1نارایانان

و  9/3ی ی نازل تا صهفحه شد در دو فاصلهی آشفته که به صورت عمودی روی سطح پاشیده میشکافگونه

ی ی پتانسهیل و ناحیهه  ی هسهته برابر رطر هیدرولیکی خروجی نازل که به ترتیهب متنها ر بها ناحیهه     9/0

 یناحیهه ی برخورد منطقه نرخ انتقال حرارت باال درهستند، به صورت تجربی مطالعه کردند و ی جت گذرا

 ی پتانسیل را نشان دادند.ی هستهگذرا و کاهش غیریکنواخت ضریب انتقال حرارت برای ناحیه

بهین ضهریب انتقهال حهرارت در      یرابطه جت برخوردی دوبعدی ویک  (0336)  0بیتلمال و همکاران      

ی جریهان  اسهتفاده از فرضهیات سهاده کننهده    ی جت دیواره را با حل تقریبی بها  ی سکون و منطقهمنطقه

ی تغییهرات عهدد   و محهدوده  10تها   4ی ی جت تا صفحهبرای فاصلهمطالعات خود را ها تحلیل کردند. آن

تها   9/1از  X/Bی . در این تحقیق انتقال حهرارت بهرای محهدوده   انجام دادند 10333تا  4333رینولدز از 

آن را  ی سکون یابت بوده وشد. براساس نتایج، عدد ناسلت منطقهگیری ن اندازهدر امتداد جهت جریا 9/0

طبهق ایهن توضهیح، در همسهایگی      بری مرزی یابت توضیح دادند. ضخامت الیهبراساس تئوری پتانسیل با 

که ضخامت جاییاست و از آن x یی سکون(، انتقال حرارت مستقل از فاصلهناحیه ی برخورد )دروننقطه

دههد  ی سکون پیشنهاد میئوری پتانسیل مقدار انتقال حرارت یابتی را در ناحیهبت است، تی مرزی یاالیه

 و انتقال حرارت تنها تابعی از اختالف دما بین جت و دیواره است.

 انتقهال حهرارت جهت ههوای    جریهان سهیال و   ههای  ویژگهی  ،تجربهی  به صورت (0330)  4لیو   0ژو

ات عهدد  تثییرکردند.  حرارت داده شده بررسیصاف ی صفحهروی را  برخوردی گونه()شکاف شکلمستطیل

 مطالعهه شهد.  د، روی عدد ناسلت مکانی و متوسهم  ی برخوری نازل تا صفحهو فاصلهجت رینولدز خروجی 

ههای  روی رفتار انتقال حرارت جهت  رابل توجهی تثییرنتایج این مطالعه نشان داد که هر دو پارامتر مذکور 

 و با  مد انتقال حرارت متوسم و مکانی در دو جهت محوری و پیرامونی بدست آرابطه بین برخوردی دارند. 

                                                
1- Narayanan 

2- Beitelmal et al 

3- Zhou  

4- Lee  
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Abstract: 

Heat transfer between an annular impinging air jet and the outer surface of a circular 

cylinder was numerically investigated using Fluent software at the present study. Both 

laminar and turbulent flow regimes were examinated for the case of axisymmetric two-

dimensional flow while the laminar case was only studied for the three-dimensional flow. 

The effect of various parameters including; jet exit Reynolds number, separation between 

the nozzle exit and the cylinder surface and the cylinder diameter were investigated on the 

local convective heat transfer coefficient. The results were presented as the Nusselt number 

distribution and they were compared with those of the flat plate under similar 

circumstances. The annular nozzle radius was 5 cm while the impinged cylinder radius was 

ranged from 1 cm to 4 cm in the laminar flow regime. The jet Reynolds number was 

defined based on a uniform velocity at the nozzle exit and the width of the annular nozzle 

which was 1cm in all the cases. For both cases of laminar and turbulent flow regimes, the 

jet Reynolds number was in the range of 250-750 and 5000-15000 respectively. The result 

of the study indicated that the idea of annular jet could be an efficient method for heat 

transfer from cylindrical surfaces. Heat transfer occurring at the stagnation region was less 

than that of a flat surface where it was greater at the remaining for the smallest radius of 

the cylinder. Convective heat transfer was higher than that of a flat surface all over the 

impinged region for the case of  larger cylinder diameters. 
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