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 مقدمه:

گيرد. در اين نوع از جريان، لوله قائم مورد بررسي قرار ميدر اين مطالعه جريان هواي گرم از درون 

يعني هرگاه هوايي با درجه حرارت بيشتر  عامل ايجاد و توسعه جريان همان مکانيزم انتقال حرارت است.

از دماي محيط به درون لوله قائمي راه پيدا کند به دليل اختالف دما و نيروي شناوري درون لوله، جريان 

دهد. بر اساس مشخصات هندسي ضمن حرکت، با جداره لوله قائم تبادل حرارت انجام مي پيدا کرده و

هواي گرم و يا شرايط مرزي در حالت کلي، مقدار  از قبيل طول و قطر لوله و اختالف دماي محيط و

 دبي جريان و پروفيل سرعت و دما با هم متفاوت خواهد بود.

-هايي که به عنوان دودکش مورد استفاده قرار ميها و لولهاين مطالعه کاربردهايي در طراحي کانال

خودي تواند داشته باشد. همچنين در مباحث تهويه طبيعي فضاهاي مختلف که با جريان خودبهگيرند مي

دهد که هاي انجام شده نشان ميتوان از نتايج اين مطالعه استفاده نمود. بررسيگيرد ميهوا انجام مي

اين خصوص صورت نگرفته هر چند در موارد مشابه مانند مانند انتقال حرارت  مطالعات زيادي در

 باشد.هاي قائم، حجم زيادي از  مطالعات موجود ميجابجايي مختلط درون لوله

شود. سپس معادالت حاکم بر جريان مورد نامه ابتدا مروري از تحقيقات گذشته بيان ميدر اين پايان

هاي عددي براي تحليل معادالت مذکور بيان شده و باالخره سوم روش گردد. در فصلبررسي ذکر مي

 گيري و پيشنهادات به ترتيب در فصول چهارم و پنجم آورده شده است.نتايج حاصله به همراه نتيجه
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 قدمه:م - 1-1

که در جريان مورد بررسي نيز نقش اساسي را دارد،  انتقال حرارت نوع خاصي ازن فصل ابتدا يادر 

گردد. در هاي عملي که در آن اين نوع انتقال حرارت اهميت دارد ذکر ميشود. سپس نمونهمطالعه مي

هاي قائم در خصوص انتقال حرارت جابجايي مختلط در لولهقات انجام شده ياز تحق يانهيشيپپايان 

 آورده شده است.

 

 هاي جريان:مشخصات رژيم - 1-2

 تشعشع. جابجايي و انتقال حرارت هدايت، طريق امکان پذير است: سهبه طور کلي انتقال حرارت از 

که در اينجا به آن  گيردبين اقسام انتقال حرارت تنها انتقال حرارت جابجايي با انتقال ماده صورت مي از

 و طبيعي اجباري، :بندي نمودنوع تقسيم سهتوان به ميانتقال حرارت جابجايي را  پرداخته شده است.

 .استفاده شود هاي آتيمفاهيم آنها در بحثشود تا از اين سه نوع جريان در اينجا تعريف مي. مختلط

 

 :1جريان جابجايي اجباري -1 - 1-2

 فشردهمخزن  ابزارآالت مکانيکي مانند پمپ، اختالف فشار خارجي اعمالي ) جرياني است که توسط

ضريب انتقال حرارت و فاکتور اصطکاک براي اين چنين جرياني به طور قوي  گردد.غيره( ايجاد مي و

 عدد پرانتل دارد. بستگي به عدد رينولدز و

 :2 )آزاد( جريان جابجايي طبيعي -2 - 1-2

 گردد.ايجاد مي ديواره است، به وسيله نيروهاي شناوري محلي که ناشي از اختالف دما بين سيال و

چون هيچ عامل گراديان فشار خارجي  اعداد گراشف و پرانتل هستند. بعد مشخصه جريان،پارامترهاي بي

 0.وابسته استحل ميدان سرعت به طور کلي به گراديان چگالي )گراديان دما( ، وجود ندارد

 

                                                            
1-Forced convection             2-Natural (Free) convection 
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 :1جريان جابجايي مختلط)ترکيبي( -3 - 2-1 

حرک فشار خارجي و فشار شناوري همزمان بر سيال اثر مي نيروي م دو در جريان جابجايي مختلط ،

 هاي انرژي وهيچ کدام از معادله گذارند ودما بر يکديگر اثر مي سرعت و نوع جريان، ندر اي کند.

بعد مشخصه اين نوع جريان، اعداد گراشف، . پارامترهاي بيدر نظر گرفت به طور مستقلمومنتم را 

ويژگي خاص جابجايي  دورينولدز  اعداد گراشف و بين اين پارامترها، از پرانتل و رينولدز هستند.

عدد گراشف اشاره به  باشد.عدد پرانتل يک پارامتر مهم عمومي در انتقال حرارت جابجايي مي مختلط و

عدد رينولدز داللت بر نيروهاي گراديان فشار در جابجايي  نيروهاي شناوري در جابجايي طبيعي و

دهنده نسبت پخش يا نفوذ مومنتم  دد پرانتل نيز يک پارامتر کلي انتقال حرارت و نشانع .دارداجباري 

 )جابجايي( به پخش حرارتي )هدايت( مي باشد.

لذا در اين جريان،  .گرددساده مي ترم شناوري به صورت  بعد سازي معادله مومنتم،در بي

 شود:يکميت جديدي به نام پارامتر شناوري تعريف م

 
 ي)براکنند.)عدد ريچاردسون( را به عنوان پارامتر شناوري معرفي مي  در بعضي کتب و مراجع،  

 .بعد استعلت اين تفاوتها در انتخاب پارامترهاي بي رجوع شود.( 7نمونه به مرجع شماره 

 موثر در جابجايي مختلطي پارامترهاي دروندر مسئله حاضر که کند مشخص مي ساده کردن رابطه باال

سرعت  ويسکوزيته و )دراينجاشعاع لوله(، طول مشخصه ضريب انبساط حجمي، شتاب جاذبه، چگالي،

اختالف دماي سيال  ،همچنين عوامل بيروني)مرزي( موثر در جابجايي مختلط باشد.)ورودي لوله( مي

يط مرزي حرارتي در بيرون لوله و يا در حالت کلي شرا ديواره در شرايط مرزي دما ثابت و و )ورودي(

، اين (f)توجه به عوامل موثر بيروني بر اين پارامترنيز مشخصات هندسي و فيزيکي جداره لوله است. 

همچنين با توجه به اين که ديمانسيون عددي پارامتر  کنند.عدد را نرخ گرمايش)يا سرمايش( تعبير مي

(θf)، .معرفي نمود.نيز آن را به عنوان گراديان فشار شناوري  توانيملذا  هم بعد گراديان فشار است 

 توان جريان را مورد بررسي قرار داد:لحاظ مي دوبراين اساس از 

 (fالف( جهت نيروهاي شناوري)پارامتر 

 (Reب( پايداري جريان )عدد 

                                                            
1- Mixed )Combined) convection 
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 پردازيم. بر جريان مي اين پارامترتاثير  ها وبنديدر ادامه به بررسي اين تقسيم

 

 لوله قائم: انواع جابجايي مختلط در -1-3

 شود.مي تقسيم قسمت دووري با جهت جريان به انيروي شن جريان جابجايي مختلط براساس جهت

 

 :1جريان همسو -1 -1-3 

 در مثبت( به طور خاص f)پارامتر  در اين نوع جريان نيروهاي شناوري همسو با جهت جريان است.

سرعت  شود،به پايين وقتي سيال سرد مي رودر جريان يا  شود وگرم مي جريان رو به باال وقتي که سيال

-در نزديکي هسته کم مي افزايش مي يابد و ديواره، در مجاورت ديواره با افزايش اختالف دماي سيال و

نتيجه سبکتر از سيال واقع در مرکز کانال  سيال نزديک ديواره داغتر و در )در جريان رو به باال، شود.

-از سيال واقع در مرکز مي در نتيجه سنگينتر در حالت سرمايش سيال نزديک ديواره سردتر و ود وشمي

گردد.( سبب سرعت بيشتر در آن حوالي مي شتاب گرفته و نزديک ديوارهحالت سيال  دوگردد. در هر 

اگر طول که ت گردد. الزم به ذکر اسدر نزديکي هسته( ايجاد مي و در نتيجه انحنايي در پروفيل سرعت )

کند که جهت جريان در بخش مرکزي لوله آنقدر کاهش شتاب پيدا مي لوله به اندازه کافي بزرگ باشد.

متقارن محوري  اين سلول)حفره(، گويند. 2به اين ناحيه سلول چرخش مجدد جريان معکوس گردد.

يال واقع در س به بخش مرکزي لوله متعلق است. همچنين براي ارضاء معادله پيوستگي، است و

 کند.هاي لوله با سرعت خيلي بيشتري نسبت به جابجايي اجباري خالص حرکت ميهمسايگي ديواره

 :3جريان غيرهمسو -2 -1-3

هاي غير جريان موازي با حرکت سيال است جرياناتي که نيروهاي شناوري در آنها خالف جهت و

شود جريان رو به پايين وقتي که سيال گرم ميدر منفي( به طور خاص  f)پارامتر شوند. همسو ناميده مي

به علت سبکتر بودن سيال نسبت به  سرعت در نزديکي ديواره، شود،به باال وقتي سيال سرد مي يا رو

قدر جريان در نزديکي ديواره لوله آن اگر طول لوله به اندازه کافي بزرگ باشد. .يابدمرکز لوله کاهش مي

گراديان  درحد معيني از گرمايش يا سرمايش، هت جريان معکوس گردد.کند که جکاهش شتاب پيدا مي

 گردد.سرعت در نزديکي ديواره صفر شده و جريان در اين منطقه به طور ناگهاني ناپايدار مي

                                                            
1 -Aided flow             2- recirculation  cell             3-Opposed flow 
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د اشاره نمود که جريان جابجايي مختلط با شناوري متقاطع نيز وجود دارد. در اين حالت امتداد يبا

درجه(  90سازد. )معموال د جريان سيال يکي نيست و زاويه قابل توجهي مينيروي شناوري با امتدا

 .باشدبديهي است اين نوع جابجايي از اقسام جريان جابجايي مختلط درون لوله قائم نمي

جريان آرام يک  شوند. آشفته تقسيم گذرا و جزء فرعي آرام،سه  توانند بههاي جابجايي ميرژيم

جريان گذرا در زماني  جريان آشفته يک جريان ناپايدار و ت کم و پايدار است.با سرع اي،جريان اليه

)ناشي از تنش برشي به طور طبيعي،. يابداست که جريان از حالت آرام به آشفته يا بالعکس گسترش مي

 مومنتم در جريان آرام است. مکانيسم مهم در انتقال حرارت و دوهدايت مولکولي  و لزجت سيال(

 گردد.پايدار در جريان آشفته سبب افزايش انتقال حرارت و مومنتم نسبت به جريان آرام ميخاصيت نا

 

 کاربرد: -1-4

-هاي حرارتي صنعتي از قبيل مبدلانتقال حرارت جابجايي مختلط در لوله قائم در بسياري از سيستم

 کاربرد دارد. 1ژي خورشيديانر هايکنندهاي، جمعهسته هايراکتور ،هادودکش ،هايخچال گرمايي، هاي

دماي ثابت ديواره  و 2(UHFشرط مرزي شار حرارتي ثابت در ديواره ) دوآل در شرايط ايده

(CWT)3 .به رغم مطالعات تجربي بيشتر در زمينه  بر مسئله انتقال حرارت جريانات داخلي حاکم است

 شرط مرزي حرارتي دما ثابت، ،ها در حالت شار حرارتي ثابتانتقال حرارت جابجايي مختلط در لوله

به خصوص زماني که فاز  دهد.کاربرد بيشتري دارد. اين حالت در بسياري از فرآيندهاي صنعتي رخ مي

کند. وضعيتي که به طور مثال در يک مبدل هنگام تقطير بخار يا انتقال حرارت تغيير ميسيال ضمن 

زماني که دماي سيال در طول ديواره تغيير همچنين عمال رايج است  گردد.جوشيدن مايع مشاهده مي

 ،UHFشرط مرزي  ها حساب نماييم.کند ديوار را به عنوان شرط مرزي دما ثابت در بعضي ميانگينمي

که اختالف به عالوه زماني دهد.اي انجام شود رخ ميکه گرمايش به صورت الکتريکي يا هستهزماني

بتوان از خواص ميانگين سيال و ضريب  کهزمانيص باشد تا سيال در هر انتها مشخ دودماي محرکه بين 

  کنند.انتقال حرارت ميانگين استفاده نمود از اين شرط مرزي استفاده مي

در برخي صنايع مانند  .هاي آشفته هستندجريان با وجود آن که اکثر جريان هاي موجود در صنعت ،

چرخش طبيعي براي  ل بارگذاري جزئي،هاي خاص مانند عمهمچنين برخي حالت صنايع غذايي و

انتقال حرارت از طريق جريان آرام صورت  اي،خنک کردن و خاموش کردن اضطراري نيروگاههاي هسته

                                                            
1 -solar collectors  2-Uniform Heat Flux  3-Uniform Wall Temprature              
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رسد. از آنجا که بدست آوردن اطالعات به طريق جريان الزم به نظر مي دولذا شناخت هر  .گيردمي

براي کسب  هاي تحليلي و يا عدديروشاز  عموالمآزمايشگاهي بسيار مشکل و پرهزينه است، بنابراين 

 .گردداستفاده ميجزئيات ميدان جريان و دما از طريق حل معادالت حاکم بر جريان 

 

 :پيشينه تحقيق-1-5

 1939اين قسمت، به ارزيابي تحقيقات انجام شده در زمينه جابجايي مختلط در لوله قائم از سال 

 سعي شده تقريبا کليه تحقيقات انجام شده اعم از تحليلي,قسمت در اين  پردازد.ميالدي تاکنون مي

 گيرد. آشفته مورد اشاره قرار گاز( براي جريانات آرام و عددي فارغ از حالت سيال )مايع و تجربي و

پذير توام با انتقال الزم به ذکر است که جريان مورد بررسي از يک نظر متفاوت با جريان سيال تراکم

هاي قائم است. در جريان مورد بررسي در اين مطالعه هيچ عامل خارجي براي رون لولهحرارت مختلط د

ايجاد حرکت در سيال وجود ندارد و جريان ايجاد شده منحصرا با مکانيزم اختالف دما و انتقال حرارت 

مختلط گردد. اما حرکت آن درون لوله قائم و انتقال حرارت با جداره لوله همانند کنوکسيون ايجاد مي

 باشد.تر ميقرار گرفته است و در واقع حالت خاصي از همان مقوله کليزيادي باشد که مورد مطالعه مي

 

 جريان آرام در جابجايي مختلط:-1-5-1

آزمايشي را انجام دادند که در آن جريان آب به سمت پايين در  1939در سال  2جانسونو  1نگريواتز

  کرد.اين حالت جابجايي آزاد به اجباري کمک ميدر شد.نک مييک لوله به کمک يک جريان خارجي خ

هاي آب و روغن رو به باال را با شرايط در آزمايشي جريان 1943در سال  3و همکارانشمارتينلي 

مرزي دماي يکنواخت اعمالي مورد توجه قرار دادند. در اين آزمايش دماي لوله به وسيله گرماي بخار 

بينيشان در حالت جابجايي اجباري افزايش اهده کردند انتقال حرارت نسبت به پيشآنها مش .شدتامين مي

 پيدا کرده است.

يافته دما را براي جريان کامال توسعه به صورت تحليلي پروفيلهاي سرعت و 1955سال  در 2هالمن

در  يافتگي جريان سبب حذف ترم هاي اينرسيآرام با توليد حرارت داخلي حل نمود. فرض توسعه

                                                            
1-Watzinger             2- Johnson             3- Martinelli et al                

2- Hallman             2-Bradley             3-Entwistle             4-Wors e-schmidt             5- Leppert               

6- Marner               7- McMillan         8- Zeldin                 9- Schmidt  
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اساس سرعت محوري و مانند يک جريان يک بعدي  معادله مومنتم شده بود. بنابراين سرعت جريان بر

مورد تحقيق  توسعه و يبه صورت تجرب 1961در سال  شانيافرض گرديده بود. اين نتايج در کار بعدي 

 .ليلي داشتقرار گرفت. نتايج آزمايشگاهي به دست آمده در اين تحقيق، توافق معقولي با کار تح

يک حل عددي براي جريان هواي رو به باال در لوله قائم تحت  1964در سال  3ويستلانتو  2برادلي

 آنها در اين بررسي دماي ديواره را يکنواخت فرض نموده و يافته ارائه نمودند.شرايط کامال توسعه

  تغييرات خواص سيال را در نظر گرفتند.

مسئله جابجايي مختلط در  ،1966در سال اشمبت  -ورسهو  9651در سال  5و لپرت 4اشمبت -ورسه

لوله قائم را در حالت گرمايش شديد ديواره از طريق عددي و به کارگيري روش اختالف محدود ضمني 

 فرضبعدي  دوترم اينرسي را در نظر گرفتند و ميدان سرعت را  ،حل نمودند. آنها در معادله مومنتم

در نوع سيال مورد استفاده بود. در  ،تحقيق دوتفاوت اين  بود.هالمن حليلي که متفاوت از حل ت نمودند

 بود. دي اکسيدکربن به عنوان سيال مورد استفاده قرارگرفته مطالعه اول هوا و در مطالعه دوم هليوم و

يافته در شرايط مرزي به صورت تئوري جريان هواي کامال توسعه 1970در سال  7ميالنو مک 6مانر

حل نمودند. گرمايش لوله به وسيله يک تغيير ناگهاني در دماي ديواره به وسيله يک را ديواره ثابت دماي 

 گرفت. آنها پخش محوري حرارت و مومنتم را ناديده گرفته بودند.تابع پله اي انجام مي

 

)ثقل( آزمايشاتي انجام دادند و يک تحليل عددي در مورد اثر جاذبه  1972در سال  9اشميت و 8زلدين

هاي هيدروديناميکي و حرارتي در جريان آرام اجباري در لوله قائم بلند در شرايط بر روي مشخصه

محوري حرارت ميالن ، پخشآنها برخالف تحقيق مانر و مککنواخت ارائه نمودند. يدماي ديواره  يمرز

زياد بودن  نده در زمانرونظر گرفته بودند.همچنين به خاطر مشکالت عددي روش پيشو مومنتم را در 

حال همچنان در حل با اين اثرات شناوري، معادالت حاکم بيضوي را با يک روش تکراري حل نمودند.

مشکل ناپايداري از مقدار مشخصي بيشتر شود عددي به واسطه ايجاد جريان بازگشتي وقتي که نسبت 

 آمد.وجود ميعددي به 
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در  به صورت عددي و تجربي جريان جابجايي مختلط همسو و غيرهمسو را 9198در سال  1مرتن

ناحيه چرخش مجدد لوله قائمي حاوي آب بررسي نمود.گزارشات تجربي او در جريان جابجايي مختلط 

 هاي انجام گرفته تا آن زمان بود.يکي از نادرترين بررسي 90اوايل دهه  غيرهمسو تا

مسئله انتقال حرارت توام با جريان معکوس ناحيه ورودي حرارتي  1993در سال  2و همکارانشونگ 

کوچک را مورد بررسي قرار ضرب اعداد رينولدز و پرانتل( )حاصل لوله هاي افقي و قائم با اعداد پکلت

هاي حرارتي مورد بررسي قرار گرفته بود. آنها پارامتردادند. در اين تحقيق اثرات هيدروديناميکي و 

و رايلي بود، نشان  ريان بازگشتي را بر روي مختصاتي که محورهاي آن اعداد پکلتشرايط ايجاد ج

جريان معکوس  ،در وضعيت گرمايش ،به نسبت باال Gr/Reنتيجه گرفتند در وضعيت لوله قائم و  دادند و

 .افتديافتگي جريان اتفاق ميدر مرکز لوله و در حالت سرمايش در نزديکي ديواره لوله قبل از توسعه

 ده بود(يان رو به باال فرض گردي)جر

شار  يط مرزيشرادر لوله قائم حاوي هوا تحت  ثابت کرد در جريان همسو  1993در سال  3هان   

-به گردد.آنجا مثبت مي نقطه خاصي وجود دارد که گراديان فشار در ،ديواره وارد برحرارتي يکنواخت 

اثرات  دراو نشان داد  .ند باشد فشار مثبت خواهيم داشتعبارت ديگر اگر طول لوله به اندازه کافي بل

تري براي تعريف دقيق اساس،اين براو  شود.همسو تبديل ميجريان همسو به غير ،شناوري بزرگ

 همسويي نيروهاي فشار ،دو جريانبراي تشخيص اينمعيار او  غيرهمسو بيان نمود. جريانات همسو و

 بود.     ياز شناور يناشخارجي و فشار 

 زلدين وتحقيق  حاکم مشابه با يک تحليل عددي با معادالت 1998در سال  4و همکارانش نسردينه

آنها بيشتر توجه خود را به اثرات پخش  حرارتي يکنواخت انجام دادند.شار  يمرز طيادر شراشميت 

 عطوف نمودند.با مقادير کوچک عدد پکلت منازک محوري بر انتقال حرارت در ناحيه ورودي لوله 

تواند سبب و مي داردنشان داد که اثرات پخش محوري نقش مهمي را در ناحيه ورودي لوله  مطالعه آنها

 وارونگي جريان گردد.

انتقال حرارت جريان آرام جابجايي مختلط همسو را مورد بررسي قرار داد. او  1998در سال  5چرچيل

هالمن، کمترين  داد. سپس با مقايسه با نتايج تجربيپيشنهاد  ين حالتياي براي جريان در چنرابطه

 آورد:عدد نوسلت را در انتقال حرارت جابجايي مختلط بدست مي رابطه او اختالف را مشاهده نمود.

                                                            
1-Morton             2-Han             3-Wang et el             4-Nesreddine et el               5-Churchill 
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طبيعي براي بدست  رابطه باال به خوبي اصل سوپرپوزيشن در جمع غيرخطي انتقال حرارت اجباري و

سعي نمود همين  چرچيلچند که  دهد. هرجابجايي مختلط را نشان ميآوردن ضريب انتقال حرارت در 

 ،بدست آوردز ينانتقال حرارت مختلط همسو  تکنيک را در بدست آوردن رابطه اي براي جريان آشفته با

  نمود.را نامطلوب مي RELAPSبه کارگيري کدهاي تحليلي همچون  1يک نقطه بازگشتوجود اما 

انتقال حرارت جابجايي مختلط هواي داغ داخل  به صورت تجربي  9991در سال  3ليونگ و 2چان

( را مورد 966-14780. آنها محدوده وسيعي از عدد رينولدز )را مورد مطالعه قرار دادندلوله سرد 

 77/2تا  008/0تعريف شده بود بين   در حالي که پارامتر شناوري که به صورت  آزمايش قرار دادند.

 يابد.داد انتقال حرارت در جريان آرام کاهش و در جريان آشفته افزايش مينتايج آنها نشان مي بود.

انتقال حرارت جريان آرام همسوي مختلط رو به باال داخل لوله  2000در سال  4و همکارانشال ژ

بخش سه به  اي را مورد بررسي قرار دادند. آنها جداره لوله راقائمي حاوي هوا تحت شرايط مرزي ويژه

خروجي لوله را آدياباتيک فرض کردند. شار حرارتي  ورودي ودو قسمت تقسيم نموده و ديواره هاي 

شد. هدف آنها مطالعه عددي بر روي تاثير بخش به سيستم وارد مي دواعمالي تنها از ناحيه ميان اين 

بر طبق نتايج اين  ضريب اصطکاک محلي بود. طول حرارتي)ناحيه مياني( بر توزيع عدد نوسلت و

ولي افزايش اين طول نهايتا  هشدتحقيق، افزايش طول ناحيه مياني در ابتدا باعث افزايش عدد نوسلت 

د و تغييرات نمودارهاي عدد نوسلت و ضريب اصطکاک در مقادير يگرديافتگي جريان ميمنجر به توسعه

هدايت حرارتي در ديواره بر ايجاد جريان  همچنين آنها تاثيرات مهم .دشبزرگ ناحيه مياني مشابه هم مي

  معکوس به خصوص در اعداد رينولدز کوچک را نتيجه گرفتند.

براي افت فشار در جريانات داخلي با  ،((3-1)رابطه ) يک رابطه نيمه تجربي 2003در سال  5هيجو

تمام  ن رابطه،انتقال حرارت جابجايي مختلط همسو تحت شرايط دماي ديواره ثابت ارائه نمود. در اي

 اند.گيري شدهاندازه متوسطخواص سيال در دماي 

                                                            
1-cusp point             2-Chan             3-Leung             4-Zhal et el             5-Joye 
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بعدي داخل يک لوله قائم حاوي هوا  سه گذرا و جريان آرام، 2004در سال  1همکارانش ون ينجو

تحت شرط مرزي شار حرارتي گرمايشي يکنواخت اما وابسته به زمان به وسيله تقريب بوزينسک ارائه 

دند که نيروهاي شناوري اثرات مهمي را بر روي دما و سرعت محوري به نمودند. آنها مشاهده نمو

گذارد. همچنين نتايج آنها داللت بر مي شود،خصوص در ناحيه نزديک ديواره که شتاب سيال ظاهر مي

 رشد ناحيه چرخش مجدد با افزايش شار حرارتي داشت. 

همسو جريان  غير همسو و رارتانتقال ح در همان سال، 3سلمانو  محمد و 2008در سال  2محمد

قرار  يبررسمورد مقاله مجزا  دودر را هواي آرام در ناحيه ورودي لوله قائم تحت شار حراتي يکنواخت 

هاي انتقال حرارت را مورد د. آنها اثرات جهت حرکت جريان و زاويه شيب لوله بر روي مشخصهدندا

لوله در جابجايي  بعديبمحيطي سطح در طول دماي  به اين نتيجه رسيدند که و بررسي قرار دادند

جابجايي آزاد در مقطع عرضي  که ناشي از اثرات شديدتر باشدغيرهمسو بزرگتر از جابجايي همسو مي

 انيبلوله در جريان غيرهمسو است. عدد نوسلت نيز در جريانات غيرهمسو کوچکتر از جريانات همسو 

 Reو  Grحلي در جريانات غير همسو مستقل از ترکيبات همچنين متوجه شدند رفتار عدد نوسلت م شد.

در  Re و Grبا استفاده از يک سري معادالت تجربي عدد نوسلت ميانگين را به اعداد  آنها باشد.مي

 اين معادالت همخواني خوبي با کارهاي قبلي داشت. .نددارتباط داهمسو غير جريانات همسو و
             

 جابجايي مختلط: جريان آشفته در-1-5-2

بر روي ژنراتورهاي بخار که در  خود راتحقيقات  1970در سال  5آکرمنو  1963در سال  4تزمنيش

افزايش زياد ضريب انتقال  هاقين تحقيآنها در ا انجام دادند. ،کردندفشارهاي مافوق بحراني کار مي

شد اين افزايش ر ابتدا تصور ميد شونده گزارش نمودند.حرارت محلي را براي جريان رو به باالي گرم

 6در نتيجه اين پديده را شبه جوششي و دهد.اي رخ ميمشابه افزايشي است که در مورد جوشش اليه

مقايسه آن با جريان رو به پايين با همان  با انجام آزمايشات بيشتر براي جريان رو به باال و ناميدند.

-و حالت مشابه جوشش فيلمي اتفاق نمي ري است.شرايط مشخص شد که اين امر به علت نيروي شناو

 ارائه نمودند. 1968در سال  8لوتروت-اوانز و  7جکسون و شيتزمناولين گزارشات در اين زمينه را  افتد.

                                                            
1- Nguyen et el             2-Mohammed             3-Salman             4-Shitsman             5-Ackerman  

6-Pseudoboiling            7-Jackson                   8-Evans-Lutterodt 
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مقاله توان به هاي مشابهي در پي اين گزارش توسط محققين ديگر ارائه شد که از آن جمله ميمقايسه

و  گاچوب و 1982در سال  4چو و 3واتس ،1976سال  در 2فوستر ،1970سال  در 1همکارانش ورک وب

 .اشاره کرد 1985در سال  5همکارانش

براي  7به وسيله يک رشته حرارتيرا سرعت وابسته به زمان  پروفيل هاي دما و 1971در سال  6نرياست

نمود. او پارامتر  گيريدر يک لوله حاوي هوا با جريان همسو اندازه 15000تا  5000اعداد رينولدز بين 

کند که شتاب نشان داد که نيروي شناوري وادار مي و ( تعريف نمود4-1شتاب را با استفاده از معادله )

جريان يک نقش مهمي را براي بازگرداندن عبور از جريان آشفته به جرياني شبيه آرام )به وسيله تغيير 

  .ايفا کنددما(  پروفيل هاي سرعت و

 
آزمايش مشابهي را انجام دادند. و اطالعات اضافي ديگري از جمله  1973در سال  8و همکارانشکار 

داد اين نتايج نشان مي شعاعي مختلف ارائه کردند. هايهاي سرعت و دماي نوساني در موقعيتپروفيل

يابد. بزرگ شدن اين ضخامت سبب تغييرات زير اليه ويسکوز با افزايش شار حرارتي اعمالي افزايش مي

 .گردداکتور اصطکاک و نرخ انتقال حرارت ميف

دماي  پروفيلهاي سرعت و 1998 و 1995در سالهاي  10گتيالمک-شهاتا و 1984در سال  9شهاتا

گيري نمودند. و در نرخهاي گرمايشي باالتر از مقاالت قبلي اندازهکوچک  Re متوسط زماني را در اعداد

 ، انحراف بيشتري داشتند.تراثرات شناوري زيادسرعت به خاطر  گونه پروفيلهاي دما وبدين

 جريان هواي رو به باال در لوله قائم را مورد آزمايش قرار دادند. 1988در سال  12نينديشو  11کويپل

  ند.کردآشفتگي در لوله را منتشر سرعت ودما،حرارت،هايي از پارامترهاي انتقالدادهصورت تجربي بهآنها 

انجام دادند. مدلي که در محدوده  ε-kتحليلي عددي به کمک مدل  1990لدر سا و جکسون 13کاتن

 ،1971هاي تجربي استينر در سال اعداد رينولدز کوچک طراحي گرديده بود. آنها نتايج خود را با داده

 و ديگران مقايسه نموده تا صحت استفاده از اين مدل را تصديق نمايند. 1973کار و همکارانش در سال 

ساختاري از عدد نوسلت را در جريان گاز در لوله قائم با  1992در سال  14همکارانش وس لمايو  

هاي تجربي نشان دادند که براساس پارامتر شناوري بيان گرديده هاي گرم به وسيله برازش دادهديواره

                                                            
1- Bourke et el             2-Fewster             3-Watts             4-Chou             5-Bogachev et 

6- Steiner         7-hot-wire         8-Carr et el      9-Shehata  10-McEligot  

11-Polykov                  12-Shindin         13- Cotton      14- Villemas et el              
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 ت آمده بود(( رابطه مذکور که به طور متفاوت با کارهاي ديگر محققان قبل از خود بدس5-1. )رابطه)بود

که جابجايي طبيعي نقش متوجه شدند زماني بعد بيان شده بود. البته اين محققانپايه شار حرارتي بي بر

نتايجشان با رابطه بدست آمده همخواني ندارد. همچنين آنها . کندمهمي را در ميزان انتقال حرارت ايفا مي

 بردند.حرارت پيدر اين تحقيق به اثرات طول به قطر لوله در نرخ انتقال 

 1پارامتر حرارتي جاذبه اي

سرعت نوساني و متوسط زماني را در يک  پروفيلهاي دما و 1993 در سال 2و همکارانشپسکاس 

-شار حرارتي بي نهالوله قائم حاوي هوا با انتقال حرارت مختلط از طريق آزمايشگاهي محاسبه نمودند. آ

شار  يف محققان قبل از او براير با تعريف مغاين تعرياتعريف نمودند. بعد را بر اساس شرايط اوليه 

بعد را بر اساس خواص محلي يب يشار حرارت 1970سال در  3ستنبانکبعد بود. به طور مثال يب يحرارت

در سال  نينديکو و شيپلو  1973نتايج آنها مشابه کار و همکارانش در سال ف نموده بود. يسيال تعر

در آن نشان از توقف توليد آشفتگي در نزديکي ديواره و نتيجتا کاهش نرخ انتقال حرارت که بود  1988

 .ناحيه داشت

، فاکتور اصطکاک و عدد نوسلت را براي آب به طور تجربي  1996در سال  4و همکارانشپارالتان 

شات گذشته که قبال اندازه گرفتند. نتايج آنها در مورد ضريب انتقال حرارت و فاکتور اصطکاک با آزماي

نويسندگان به تغييرات خواص با دما اين براي گاز اندازه گيري شده بود، تطابق معقولي داشت. همچنين 

 براي مشاهده اثرات شناوري توجه داشتند.

با مروري بر کارهاي قبلي يک پارامتر شناوري جديد به صورت نسبت  1997در سال  6و مرتين 5ايچر

ايي طبيعي به ضخامت اليه مرزي جابجايي اجباري تعريف نمودند. همچنين ضخامت اليه مرزي جابج

همسو به جريان همسو با ها يک فرم جديدي از وابستگي عدد نوسلت را به وسيله ارتباط جريان غيرآن

رسيد. آميز ميها( پيشنهاد کردند. اين بررسي به نظر موفقيتاستفاده از معادله گوس )براي همساني داده

نمود. آنها عدد نوسلت جابجايي اجباري و عدد نوسلت اين وابستگي بعضي سواالت را ايجاد مي اما

جابجايي طبيعي را به صورت غيرخطي روي هم قرار داده تا عدد نوسلت جريان جابجايي مختلط غير 

اثر همسو را بدست آورده تا در نهايت عدد نوسلت را در جريان همسو برآورد نمايند. با اين وجود 

شد. و از آنجا که اين نسبت داراي اثرات شديدي نسبت طول به قطر لوله تنها شامل جابجايي اجباري مي

                                                            
1-Thermo Gravitational Parameter             2-Poskas             3-Bankston               4- Parlatan             5- Aicher           

6-Mortin                                      
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(, اين وابستگي ممکن 1998در سال  1در جريان جابجايي طبيعي است )بنا به مقاله سالتا و همکارانش

  است اثر طول به قطر را به درستي برآورد نکرده باشد.

( را به کار برده و DNS3جديد شبيه سازي خطي عددي ) نسبتامدل  2003سال در  2همکارانش وو ي

  سپس به نتيجه همخواني معقولي رسيدند. با ديگر مدلهاي آشفتگي مقايسه نمودند.

سال  در 6همکارانو  ويکسيا ،2002درسال  5همکاران و زيلويکيم ،2000 سال در 4همکاران وساتاکا 

مقايسه  1984در سال  شهاتانتايجشان را با داده هاي تجربي  ،2004 الدر س7همکاران  و اسپال ،2004

استفاده کرده  2003همکارانش در سال و ويمشابه  DNSاز مدل  2000همکاران درسال  و ساتاکا نمودند.

را براي اعداد رينولدز  k-τ و k-εبا مقايسه مدلهاي آشفتگي مدل اصالح شده  و همکاران زيلويکيم بودند.

همکاران، نتايج خود را با استفاده از مدل جديد شبيه سازي اديهاي  و ويکسيا استفاده نمودند.کوچک 

)که از مدلهاي آشفته  f-2vو  ω-k مدلهاي همکاران وباالخره اسپال  بدست آوردند. (LES8بزرگ)

 مقايسه نمودند. رينولدز کوچک هستند( را

ط در لوله قائم وجود دارد محدود به حالتي است اکثر نتايج آزمايشگاهي که در مورد جابجايي مختل

)جريان همسو( و داده هاي تجربي در حالتي که  .کندکه جابجايي طبيعي به جابجايي اجباري کمک مي

)جريان غير همسو( به فراواني حالت اول نيست  جابجايي آزاد در خالف جهت جابجايي اجباري باشد

 باشد.ري زياد اين چنين جرياناتي ميکه اين موضوع احتماال به خاطر ناپايدا

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

                                                            
1 - Celata et el             2-You et el             3-Direct Numerical Simulation             4-Satake et el  

5-Mikielewicz et el     6-Xu et el               7-Spall et e                                             8- Large Eddy Simulation 
 


