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  :چکیده

همواره از مهمترین عوامل محدود کننــده تــوان خروجــی در ماشــین هــاي الکتریکــی مبحــث خنــک کــاري قطعــات آن  

کــه  شــودمی. جریان هوا در این ماشین ها عموما مسیر هاي ورودي به جریان اصــلی و خروجــی از آن را شــامل باشدمی

  .شودمیتزریقی نامیده  هايجتاصطالحاً 

اي آشکار شدن ماهیت تزریق جت عرضی به جریان اصلی از یــک هندســه ســاده دو بعــدي امــا در این تحقیق در ابتدا بر

شبیه به هندسه اصلی فاصله هوایی توربوژنراتور، مورد بررسی قــرار گرفــت. ســپس بــا بــا توجــه بــه طبیعــت ســه بعــدي 

ورت ســه بعــدي شــبیه تزریقی (به دلیل وجود گردابه ها و معادالت سه بعدي جریان آشفته) حل عددي بــه صــ هايجت

انجام گرفت سپس عدم وابستگی جــواب حــل   Fluentسازي شد. حل عددي به روش حجم محدود و به کمک نرم افزار

تزریقــی  هــايجتعددي به اندازه و تعداد شبکه بررسی شد. به منظــور تحلیــل میــدان جریــان و بــا توجــه بــه طبیعــت 

ي مختلف آشفتگی به کارگرفته شد و نتایج حاصل با مجموعه کارهــاي ویتیــگ و همکــاران مقایســه شــد. از آنجــا هامدل

�مشخص شد که مدل آشفتگی  − پیش بینــی بهتــري از میــدان جریــان و پروفیــل  هامدلسایر  استاندارد  نسبت به �

یدان جریان و پروفیــل دمــا در فاصــله هــوایی روتــور و ي موثر بر مهاپارامتردما انجام می دهد. در ادامه به منظور بررسی 

ي هندســی همچــون قطــر ســوراخ، هــاپارامتریی هم چون نسبت شار مومنتوم جت به جریان اصــلی، هاپارامتراستاتور اثر 

انتخاب شرط مرزي پریودیک مهمترین شرط مرزي در مطابقت مســیر حرکــت فاصله سوراخ ها نسبت به هم بررسی شد. 

افــزایش مشــخص شــد کــه  ها تحت تأثیر قــرار مــی دهــد. ت. زیرا که گسترش جت را از کنارهیت فیزیکی اسجت با واقع

در فاصــله پریودیــک  هاجتافزایش قطر  همچنین. شودمی هاجتفاصله پریودیک جتها در قطر ثابت باعث افزایش نفوذ 

ثابت باعث افزایش نسبت دبی شده و نفوذ جت را افزایش می دهد. به منظور نفوذ و اختالط بهینه در ناحیه رقیق ســازي 

کنندگی  ثــر ســدباید از ترکیب دو حالت باال استفاده کردیعنی یک ردیف جت با قطر زیاد و فاصله پریودیک متناســب بــا ا

  .قطر کم و فاصله پریودیک کم ي باهاسوراخو سپس یک ردیف 

  توربوژنراتور، روش حجم محدود، جت تزریقی به جریان اصلی، جریان آشفته: هاواژه کلید
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m ايمولفه شعاعی مختصات استوانه  r 
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Pascal فشار P 
0K دما T 

m/s  سرعت در جهتx ui 

 Re عدد رینولدز بی بعد

 η طول مشخصه بی بعد

kg

m s
 μ ویسکوزیته مطلق 

Pa  تنش برشی دیوار w 

m�

s
 

 ν ویسکوزیته سینماتیکی

m ضخامت الیه مرزي  

m/s مولفه نوسانی سرعت �́ 

pa مولفه نوسانی فشار �́ 

j میزان اتالف انرژي  

m2/s4 انرژي جنبشی متوسط k 

m/s نرخ تغییر شکل المان سیال eij 
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  مقدمه  -1-1

تزریقــی بــه  بررســی پدیــده جــت بیش از هفتاد سال است که محققین بــه مطالعــه و

پراکنــدگی دود خروجــی از  و 2اند. مطالعه بر روي حرکت پرگونــهپرداخته JICF(1جریان اصلی(

تقاطع آن با هواي در حال وزش، نقطه آغاز این تحقیقات بوده است. از سوي دیگــر  و هادودکش

در صنعت یافتــه اســت. بــه عنــوان پدیده جت تزریقی به جریان اصلی کاربردهاي بسیار متنوعی 

یــا رقیــق  ي تــوربین وهــاسطح داغ پره 3ايالیهتوان به خنک کاري هاي گاز، میمثال در توربین

ق، بــه منظــور جلــوگیري از وارد شــدن صــدمه بــه خروجی از محفظه احتــرا گازهاي داغ 4سازي

هاي توربین براي افزایش عمر آنها، اشاره کرد. در اغلب کاربردهــاي عملــی جــت تزریقــی بــه پره

  جریان اصلی، با جریانی کامال آشفته، همراه با انتقال حرارت مواجه هستیم. 

 کــه درآن ســیال تحــت نوســانات جریــانی وجریان آشفته نوعی از جریان سیال است 

باشــند را و غیــر مشــخص میگیرد. این نوسانات، کــه دائمــیفرایندهاي اختالطی شدید قرار می

ازه ســرعت، فشــار، دمــا وچگــالی درهــر نقطــه از جریــان مشــاهده نمــود. البتــه انــدتــوان درمی

ي درگیــر یــا انتقــال حــرارت هــاجریاني تراکم پــذیر و یــا هاجریاندر ازه چگالی تنهااندنوسانات

هاست که محققین به دنبــال یــافتن روابطــی بــین خــواص گردد. سالجابجایی آزاد مشاهده می

، تا نهایتاً تئوري مطمئنی بــراي محاســبات حاصــل شــود. اندنوسانی وخواص متوسط جریان بوده

 شود کــه ازد، استفاده میانبدست آمده هادراین راستا، براي این روابط از فرضیاتی که از آزمایش

                                                             
1- Jet in crossflow  

2- Plume motion 

3- Film cooling  

4- Dilution  
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 توان آنهــانظر فیزیکی قابل تصور و از نظر آنالیز ابعادي صحیح هستند اما از قوانین فیزیکی نمی

باشــند. کوچــک می هاي فضــایی حرکــت در جریــان آشــفته بســیارمقیاس را اثبات کرد. زمان و

هــاي زمــانی کوچــک گامبنابراین براي تحلیل کامل جریان به تعداد بسیار زیادي نقطه شــبکه و 

شــود کــه ازتــوان موجب حجم زیادي از محاسبات و عملیات عــددي می مسألهنیاز است که این 

هاي کنونی خارج است. امروزه رایج ترین معادالت مورد استفاده در تحقیقات و کاربردهــاي رایانه

ــرارت در ــال ح ــددي و انتق ــک ســیاالت ع ــاجریانمهندســی در دینامی ــاداله ــفته، مع ت ي آش

و انــرژي هســتند. معــادالت متوســط گیــري شــده  1اســتوکس- گیري شده زمــانی نــاویرمتوسط

هــاي اضــافی اســت کــه بــه منظــور (مومنتم و انرژي) حاکم بر رفتار جریان آشفته شامل کمیت

هــاي اضــافه شــده در بستن سیستم معادالت، باید به طرز مناســبی مــدل شــوند. از ایــن کمیت

هاي رینولدز و ترم اغتشاشی انتقال حــرارت یــاد ه ترتیب با عنوان تنشمعادله مومنتم و انرژي، ب

  شود. می

هاي الکتریکــی همواره از مهمترین عوامــل محــدود کننــده تــوان خروجــی در ماشــین

هاي ورودي بــه عموما مسیر هاباشد. جریان هوا در این ماشینمبحث خنک کاري قطعات آن می

  شود. ل میجریان اصلی و خروجی از آن را شام

هاي شعاعی تعبیه شده، جریان را جت گونــه بــه فاصــله در روتور توربو ژنراتورها، مسیر

این جریان با جریان اصلی برآمــده  .)Cross Flowکنند (هوایی بین روتور و استاتور تزریق می

از فن ترکیب شــده، قســمتی از آن در راســتاي شــعاعی از اســتاتور خــارج شــده و باقیمانــده در 

راستاي محوري ادامه مسیر داده و به صورت ممتــد بــا هــواي خروجــی از شــکاف بعــدي روتــور 

  شود. ترکیب و از استاتور خارج می

                                                             
1- Reyonlds- averaged Navier-stokes equation(RANS) 
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کاري از سمت اســتاتور، بــه جریــان اصــلی وارد در نواحی میانی روتور نیز هواي خنک 

  ).1- 1شود (شکلمی رودي از روتور و جریان اصلی مخلوطشده و با هواي و

 

  نماي شماتیک از فاصله هوایی روتور و استاتور در توربو ژنراتور :1- 1شکل 

 

مــورد انتظــار ایــن پــژوهش  مســألهآشــفته هــوا در ایــن  جریــانمیدان تحلیل عددي 

در تحلیل عددي میدان با توجه به ماهیت آشفته بودن جریان چگــونگی انتخــاب یــک  باشد.می

در نظــر انتخاب مدل مناسب توربــوالنس بــا بعد از کند. مدل مناسب توربوالنس اهمیت پیدا می

سازي میدان جریان و انتقــال حــرارت هاي موثر بر بهینهبل هم پارامترگرفتن یک ردیف جت مقا

ســازي لحاظ کردن اثرات این پارامترهــا بتــوان پیشــنهاداتی در جهــت بهینه شود تا بابررسی می

بدســت آوردن ســازي هندســه در ایــن گونــه مســائل منظور از بهینه مورد نظر ارایه کرد.هندسه 

حالتی است که جریان اصلی بــا حــداقل نیــروي ســدکنندگی (ناشــی از ازدیــاد فشــار در ناحیــه 

ایجــاد یــک ها مخلــوط شــده و منجــر بــه ن تزریقی از جتبه نحو مطلوب با جریااختالط جت) 

  طول کوتاهی از مسیر جریان شود.میدان هم دما در 
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بر این اساس روند تحقیق حاضر درچهار فصل پیش رو تدوین گشته است. فصــل دوم، 

تحقیق، با دو نگرش مجزا در ادبیات فن ارائه شده است. ابتدا پــس از ه شینعنوان مروري بر پی با

عــددي انجــام  مروري بر تعاریف اولیه جت تزریقی به جریان اصلی، بــه مــرور کارهــاي تجربــی و

روش تحقیــق مبــانی نظــري پــژوهش و فصل سوم بیانگر  .شده در این حوزه پرداخته شده است

 هم در بخش جریان و هــم انتقــال حــرارت) ورفته شده (تبیین معادالت بکار گ شامل باشد ومی

، شرایط مرزي وروش حــل هر بخش هندسه جریان دراین معادالت  است.  حل عددي هايروش

نتیجــه شــامل جمــع بنــدي و نامــهنپایاآورده شده است. فصل نهایی  عددي پیش از ارائه نتایج

ــت و ــق اس ــري از تحقی ــنهادات  گی ــه پیش ــراي ادامــدر نهایــت ب ــتم میب شــود. ه کــار خ
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  فصل دوم:

 مروري بر پیشینه تحقیق

  

 



 

 

 

  مقدمه  -2-1

با توجه به اهمیت و کــاربرد گســترده پدیــده جــت ترریقــی بــه جریــان اصــلی درصــنعت، 

اصول اولیه آن پرداخته شده است. سپس با مروري در ادبیــات فــن،  درابتداي این فصل، به تعاریف و

هاي اخیــر، عددي، با رویکردهاي متفــاوت صــورت گرفتــه در دهــه هایی از کارهاي تجربی وبه نمونه

بــه  اشاره شده است. ازطرفی لزوم بررسی انتقال حرارت درجت تزریقــی بــه جریــان اصــلی، باتوجــه

  اي برخوردار است. کاربردهاي آن، از اهمیت ویژه

  

  به جریان اصلی تعاریف و مبانی اولیه پدیده جت تزریقی-2-2

 شود که جتی از سیال بــهجت تزریقی به جریان اصلی به صورت میدان جریانی تعریف می

کنــد. پدیــده جــت اي بــا جریــانی( جریــان اصــلی) برخــورد میشود که تحت زاویهمحیطی وارد می

تــدا بررسی قرار گرفته و در ابو تزریقی به جریان اصلی براي مدت هفتاد سال است که تحت مطالعه 

. اهمیت تحقیــق بــر روي ایــن ه استبا مطالعه بر روي دودکش بخاري و پراکندگی دود آن آغاز شد

باشــد. جــت تزریقــی بــه پدیده، تأثیر قابل توجه آن بر روي گستره وســیعی از کابردهــاي عملــی می

شــود بــا محــدوده وســیعی از کاربردهــاي جریان اصلی که همچنین جــت متقــاطع هــم نامیــده می

هاي طبیعی سروکار دارد. در کاربردهاي عملی، جت تزریقی بــه جریــان اصــلی در و محیطمهندسی 

شود. به عنوان مثالی از جت تزریقی به جریان اصلی در بســتر یافت می 7و نامحدود 6دو بستر محدود

توان به جریان منتجه از برخورد باد با جریان خروجی ازیک برج خنک کننده و یا یــک نامحدود، می

                                                             
6- Confined space 

7- Unconfined space 



 

 

 

کش اشاره کرد. در اتمسفر نیز زمانی که جریان گرم باال رونده از سطح زمین به یک جریــان بــاد دود

هاي عملــی بیشــماري از گیرد. نمونههاي جریانی مشابهی شکل میکند، موقعیتمتقاطع برخورد می

ي در برخاســتن و فــرود عمــود هاجت تزریقی به جریان اصلی دربستر محدود وجود دارند. یکی ازآن

در گذار از حالت تعلیق در هوا به پرواز رو به جلو، زمانی کــه هــوا از موتــور هواپیمــا  هابرخی هواپیما

کند قابل مشاهده است. جــایی کــه جــت  هــواي خنــک تزریقــی بــه برروي سطح زمین برخورد می

 بکــار دمــاي بــاال هاي توربین از هواي خروجی بــاجریان اصلی در توربین گاز به منظور محافظت پره

هاي پرکاربرد جت تزریقی در بستر محدود اســت. ایــن هــوا باعــث شــکل نیز از نمونه شودگرفته می

 بــه عنــوانسازد. گازهاي داغ جدا می گیري یک الیه  محافظ نازك بر روي سطح پره شده و آن را از

 هــاکــه جــت هاي هوا در موتورهاي توربین گاز، جاییتوان از رقیق سازي توسط جتنمونه دیگر می

شوند، نام برد. هــدف از یی برروي محیط محفظه احتراق تزریق میهاسوراخبصورت شعاعی از طریق 

ت احتــراق رقیق سازي محصوال سازي فرایند احتراق در ابتداي محفظه احتراق و پایدار هااین تزریق

 است.  در انتهاي آن

تزریقی به جریان اصــلی بشــرح بیانگر گستره وسیعی از کاربردهاي عملی جت  1-2شکل 

یــک تــوربین ؛ (ب)  ياهــي روي پــرههاســوراخاي خنک کننده تزریقی از هباشد: (الف) جتزیر می

جت ایجاد شده از حالت بلند شدن عمودي هواپیما ؛ (ج) پاشش قطرات ســوخت بــه درون محفظــه 

) واکــنش هتی (احتراق، دریک موتور احتراق داخلی؛ (د) دمــاي گازهــاي خروجــی ازدودکــش صــنع

  احتراقی. 

  

 



 

 

 

Family name:  Koulabadi                Name: Abolfazl   
 

  Title of Thesis  :  

Numerical Analysis of Flow and Heat Transfer within the Air Gap between Rotor and Stator of a 

Turbo Generator 

  Supervisor: Dr.Mostafa Rahimi 

Graduate Degree M.Sc.  

Major: Mechanical Engineering  Specialty: Energy conversion 

University: Mohaghegh Ardabili    Faculty: Engineering 

Graduation date: 2015/3/18 Number of pages: 129 
 

Abstract: 

The output power of an electrical machine is mainly restricted because of the 

problems encountered in the cooling of the machine components. Cooling air is 

circulated in the main duct also there would be some auxiliary flow passages by 

which injecting jets are induced. In order to investigate the behavior of the injecting 

jets, a two dimensional domain similar to the space formed between the stator and 

the rotor in an electrical machine was defined. Numerical analysis was then 

conducted based on the finite difference scheme using Fluent software. Various 

turbulent models were employed in the analysis and it was concluded that the 

standard k-ε model provided a relatively better prediction of the flow and thermal 

fields. The effect of different parameters such as the relative mass flow rate of the 

jet and the main flow, the jet diameter and the space between the jets on both the 

flow and thermal field were then examined using the numerical procedure. The 

results indicated that for constant jet diameter, the penetration of the jets into the 

main flow is increased by increasing the space between the jets. It was 

demonstrated that the jets had better to be arranged in two separate lines, one for 

slowing down the main flow and the other for making the better mixing.       
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