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دراسة عملية ونظرية النتقال الحرارة بالحمل الحر بين اسطوانتين
مائلتين متحدتي المركز بينهما وسط مسامي
 مدرس مساعد،عبيد مجيد علي
المعهد التقني – الحويجة

الخالصة

 تم فمي اماا البحمر ء م ار د ارسمة ممليمة،تلعب األوساط المسامية دو ار كبي ار في تحسين انتقال الح اررة وخزنها

 والف مموة، ونظريممة تنتقممال الح م اررة بالحمممل الحممر للحالممة العممابرة والمسممتقرة بممين اسممطوانتين ممماتلتين متحممديتي المركممز
رمرط تسمليط فميا حمرارظ منمتظ ملما اتسمطوانة الداخليمة
 بين م، الز ا يممة كوسممط مسممامي
ب مورة طرديمة مم

الكريمما

 تحم، المتكونة بين اتسطوانتين مملمو ة بوسمط مسمامي

 اسممتخدم، وثبممو در ممة ح م اررة السممط الخممار ي لالسممطوانة الخار يممة

 ويمزداد ممدد نسمل،الدراسة ان قابليمة اتسمطوانة الداخليمة ملما تبديمد الحم اررة امي دالمة لعمدد ارلمي
. زيادة مدد رالي مند الو ول ءلا الحالة المستقرة

( لبيمان التوزيم الحمرارظ وخطموط ال ريمان داخمل الف موة المح مورة بمينFluent) استخد البرنامج الحاسوبي
النتماتج العمليمة ءن طبيعمة التوزيم الحمرارظ تعتممد ب مورة كبيمرة ملما

 وبينم،اتسطوانتين في الوضم األفقمي والماتمل

 تم وضم معمادل ت ريبيمة لمربط ممدد نسمل، مدد رالي وان زاوية الميالن تؤثر ب ورة كبيرة ملا طبيعة ااا التوزي
.فيها الدراسة

م مدد رالي ضمن الظروف التي تم

. اسطوانتين مائلتين متحديتي المركز، األوساط المسامية، الحمل الحر، انتقال الحرارة:الكلمات الدالة

Experimental and Theoretical Study of Natural Convection Heat
Transfer between Two Inclined Concentric Cylinders Filled With Porous
Media
Abstract
Porous media have considerable importance in improvement of heat transfer and
storage. This research includes an experimental and theoretical study of transient and
steady state natural convection heat transfer between two inclined concentric cylinders
filled with a porous medium, under condition of applying uniform heat flux on the inner
cylinder and constant outer surface temperature for the outer cylinder. Glass beads was
used as porous medium , the study shows that the heat dissipated ability in the inner
cylinder is function of Rayligh number , and the Nusselt number increase is directly
proportional with the increase in Rayligh number in the steady state .
Fluent program was used to show the heat dissipation and the flow lines inside
the gap between the two cylinders in the horizontal and inclined situation, the
experimental results show that the nature of the heat distribution depends greatly on
Rayligh number, and the angle of inclination of the cylinders. An experimental
relationship between Nu&Ra was obtained under the study conditions.
Key wards:Heat transfer, Natural convection, Porous medium, and two concentric
inclined cylinders.
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الحر من والا اتسطوانا

قائمة الرموز
الرمز
C2

المعنى
ثاب

الق ور

قطر الكريا

-

الز ا ية او

dp

المعدنية

kf

للمات

ks

الوحدات

معامل التو يل الحرارظ
معامل التو يل الحرارظ
للمعدن

أو األنابيب أامية

نامية بالغة كما او الحال في ت مي أ هزة التبريد

والتكييف ضمن منظوما
المثلج أو منظوما

نقل الما

الساخن أو

نقل البخار ،كالك اناك أ هزة

تعتمد في مملها بركل كبير ملا الحمل الحر

m

باترتراك م
W/m.oC

يغ أخرى تنتقال الح اررة مثل

اإلرعاع كما في األفران الكهرباتية أو في تطبيقا

أخرى ونظ ار ألامية الطاقة وترريد استهالكها من
W/m.oC

مردود اقت ادظ لبلدان العال وتسيما الدول التي
تفتقر ءلا م ادر الطاقة الطبيعية مثل النفط الخا

R

ن ف قطر اتسطوانة

m

Ra

مدد رايلي

-

S

حد الم در

-

T

در ة الح اررة

C

u

السرمة بات اه x

m/sec

فقد ل أ

ااه الدول ءلا ءي اد وساتل لتحسين كفا ة

منظوما

ءنتاج وخزن الطاقة ،ولما كان الوسط

المسامي او احد المساتل المهمة في مزل وخزن
الح اررة فقد تو ه الباحثون ءلا دراسة انتقال الح اررة في

o

ااه األوساط وخا ة في العقود الثالثة األخيرة .وقد

V

السرمة بات اه y

m/sec

W

السرمة بات اه z

قا الباحثون باستق ا نظرظ وت ريبي تنتقال الح اررة

m/sec

خالل األوساط المسامية وللعديد من اإلركال



الخا ية

-



معامل التمدد الحرارظ

1/K



الكثافة الكتلية

kg/m3



معامل اتنترار

-

O

مر عية

_



المسامية

-

المقدمة

الهندسية وبظروف محيطية مختلفة].[1
درس الباحثممان )Wang and Zhang

انتقممال الحم اررة بالحمممل الحممر المسممتقر واتنتقممالي خممالل
ف مموة حلقيممة تقمم بممين اسممطوانتين مم مموديتين متح ممديتي
المركم ممز ممل م مو ة بوسم ممط مسم ممامي مرم ممب بسم مماتل مم ممدديا
وممليم مما ومم مماد نفم ممس الباحم ممر

اكتسب الحمل الحر في العقود الثالثة

األخيرة من القرن الماضي أامية بالغة والك للحا ة

كثيرة

ومنها مست دة مثل تبريد األ هزة اإللكترونية وتقليل
تسرب الطاقة من خزانا
) Storageوفي تطبيقا

حفظ الطاقة (Energy
التدفتة من

][3

ودرس انتقم ممال الح م م اررة

بالحمممل الحممر خممالل ف مموة حلقيممة تق م بممين اسممطوانتين

أفقيتم ممين ودرس م م مرة أخم ممرى

الماسة لهاا النوع من انتقال الح اررة في تطبيقا

][2

دار

ترمب ) .(Trombe Wallءن تنتقال الح اررة بالحمل

][4

انتقم ممال الح م م اررة بالحمم ممل

الحممر خممالل ف مموة حلقيممة تق م بممين اسممطوانتين ممماتلتين
متح ممديتي المرك ممز ممل ممؤة بوس ممط مس ممامي مر ممب بس مماتل
م ممدديا ،ولممممدى م ممن أممممداد ارل ممي وبزوايممما م مميالن م ممن
 )0oءل مما  )90oواس ممتخد الباح ممر أم مماله ف ممي ميم م

بحوثم م ممه فرضم م مميتي بوسنسم م ممك ودارسم م ممي وحل م م م
المعمم ممادت

مي م م م

مم م ممدديا ،ومم م ممن خمم ممالل نتات همم م مما النظريم م ممة

اسممتنت وا أن متوسممط أمممداد نسممل

تممزداد بزيممادة أمممداد
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ارل ممي ألظ زاوي ممة م مميالن ،وأن م ممدد نس ممل

الموض ممعي

يتغير باتت ااين الزاوظ والمحورظ.

درس الباحثممان )(Braga and lemos

اختيار نسبة طول

)mmوطول) ،(400mmت

اتسطوانة الا القطر لتكون اكبر من) (10لضمان
][5

ريان ثناتي البعد حول اتسطوانة ] [39وكان القطر

انتقممال الحمم اررة بالحمممل الحممر المضممطرب خممالل ف مموة

الداخلي لالسطوانة الخار ية ) . (58mmسخن

حلقي ممة تقم م ب ممين اس ممطوانتين أفقيت ممين متح ممديتي المرك ممز

اتسطوانة الداخلية كهرباتيا واستخد لهاا الغرا

ممل م م ممؤة بوس م م ممط مس م م ممامي ب م م ممورة نظري م م ممة وباس م م ممتخدا

هاز محول قدرة نوع ). (HSNاا يستل محول القدرة

نم مموا ين م ممن نم ممااج ال ري ممان المض ممطرب  ،وتو ممل
الباحممر ءل مما م مومممة مممن العالقمما

اترتباطيممة الت ممي

تحكم م انتق ممال الحم م اررة ف ممي الر ممكل الهندس ممي المس ممتخد
ودرس تغير التوزي الحرارظ م مدد رايلي.
درس الباحم م م ممر ارمم م م ممز)

][6

انتقم م م ممال الح م م م م اررة

فرق هد متناوب ثاب

تقريبا من مثب

بمقدار) (220Vويزود فرق

فرق ال هد

هد متناوب بمدى(0-

) 250Vولغرا قياس الفولتية الخار ة استخد
من نوع )(LCR-9073

هاز رقمي متعدد القياسا

لقياس الفولتية الم هزة الا المسخن لكل اختبار وااا
او

مدى

بين

ق ار ا

بالحم ممل الطبيع ممي ف ممي وس ممط مس ممامي ب ممين اس ممطوانتين

ال هاز

أفقيتم ممين متحم ممديتي المركم ممز ب م ممورة نظريم ممة وباسم ممتخدا

وبدقة) (0.001Vواستخد لقياس التيار الداخل الا

)(0-300V

طرق الحل العددية أخاا بنظر اتمتبمار تمأثير الحما ز

المسخن

ملا انتقال الح اررة في الوسط المسامي .

) 242/10لقياس التيار المتناوب المار خالل الداترة

تمي م م ممز البح م م ممور الس م م ممابقة أم م م مماله ميعه م م مما،

باسم م ممتخدا السم م مماتل كمم م ممات خم م ممالل الوسم م ممط المسم م ممامي

هاز نوع ) (Philipsطراز (PM-

الكهرباتية واو او مدى ق ار ا

وبدقة ). (0.01A

وبالتالي سوف ي ار في البحر الحمالي ءلما اسمتخدا

استخدم

الهوا كمات خالل الوسط المسامي للو ول ءلما فهم

الثرموستا ) لقياس در ا

واض م للتوزي م الحممرارظ خ ممالل الوسممط المسممامي ب ممين
اسممطوانتين ممماتلتين وللو ممول ءل مما مالقمما

ارتباطيممة

تحمدد معممدل انتقممال الحم اررة بالحمممل الحممر فيهمما وإلمممداد
نسل

واطتة.

مدد من المتحسسا

المختلفة من ال هاز ،حير ثبت

الح اررية

الح اررة في النقاط
أرب

متحسسا

ح اررية منها في وسط اتسطوانة الداخلية بإزاحة زاوية
مقداراا )  (90من بعضها البعا ،في حين ثب
o

مزدو ان ملا مسافة ) (100 mmمن طرفي
اتسطوانة للتأكد من انتظا در ة الح اررة ملا طولها.

ت تبريد اتسطوانة الخار ية ،مبر لفها بملف تبريد

الجانب العملي والحسابات:

تضمن ال انب العملي دراسة انتقال الح اررة

بالحمل الحر داخل الفراغ الحلقي المح ور بين
اسطوانتين متحديتي المركز المملو بوسط مسامي ،
والوسط المسامي المستخد مبارة من كريا

ز ا ية

بقطر  12 mmللحالتين األفقية والماتلة  ،بني لهاا
الغرا منرأ ت ريبي الركل  ))1يتألف أساسا من
من ر التسخين اتسطوانة الداخلية) واو مبارة من
اسطوانة من األلمنيو

يتراوح بين )(0-6A

بقطر خار ي

(20

ب ورة محكمة وت

تثبي

زوج من المتحسسا

الح اررية ملا محيط اتسطوانة في منطقة المنت ف
بإزاحة زاوية مقداراا )  (180لقياس در ة الح اررة
o

ومزل السط

الخار ي لملف التبريد بال وف

الز ا ي لغرا تقليل انتقال الح اررة من ال هاز ءلا
الميحط الخار ي ت ء ار اتختبا ار

ملا مدد من

المراحل للقدرة الكهرباتية لتسخين اتسطوانة الداخلية

و مي

اتختبا ار

أ ري

مند ررط ثبو

الفيا
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الحرارظ ملا سط اتسطوانة الداخلية وثبو

در ة

المعطيا

الح اررة ملا سطحي األسطوانة الخار ية .تم

معايرة

بتحويل ااه المعطيا

المتحسسا

الح اررية نسبة ءلا محرار زتبقي قياسي

قبل أخا ق ار ا

در ا

منحنا المعايرة للمتحسسا

الح اررة والركل  )2يمثل
المستخدمة في الت ربة.

ءن الطريقة التي أ ري

ب ورة دقيقة بواسطة منقلة تحديد المستوى.

 .2يزود مسخن اتسطوانة الداخلية بالقدرة الكهرباتية
المنتخبة من خالل تغيير فولتية خروج المحولة
المتغيرة المستخدمة وبالنتي ة التحك في كمية الح اررة

العملية ،تحسب القدرة الكلية الم هزة للمسخن من

وبإامال الخساتر الح اررية من ال وانب نتي ة العزل
ال يد فان

الكهرباتية والتي يت تحويلها ءلا در ة ح اررة من
طريق المعادلة المستنت ة من منحنا المعايرة.
كل  10دقاتق

 .4يت اتستمرار في اخا الق ار ا

حتا الو ول ءلا حالة اتستقرار ،حير يت تس يل

قي التيار والفولتية الم هزين للمسخن.
 .5تغير القدرة الم هزة ءلا المسخن ،وتعاد
الخطوا ) (4, 3أماله في كل مرة.

 .6يثب

ال هاز بوض ماتل بزاوية ) (45
o

ويت

افي معدل الح اررة المنتقلة بين

اتسطوانتين سوف يكون مساوظ ءلا القدرة الكهرباتية
الداخلة وملا ااا األساس فان متوسط معامل انتقال

الح اررة بالحمل الحر تستخد المعادلة اآلتية:

Q
h
dLT

)…. (2

الح اررية لسطحي

هاز قياس المقاومة

Q  I *V

).... (1

المتبددة من اتسطوانة الداخلية .
اتسطوانتين من طريق

ولحساب خواص الهوا التي تدخل في الحسابا
واي معامل التو يل الحرارظ )(K)(W/m.K
واللزو ة الكينماتية ) (υ)(m /sومعامل التمدد
2

ألحرارظ ) (β)(1/Kواتنترارية الح اررية )(α)(m /s
2

نستخد

ال دول الخاص بخواص الهوا

الم در  ،حير تحسب مند معدل در ة ح اررة
اتسطوانة الداخلية ودر ة ح اررة اتسطوانة الخار ية
) (Tmوالتي تحسب كاآلتي :

المستوى وتعاد الخطوا ) (5 , 2أماله في كل مرة.
لغرا و ف مملية انتقال الح اررة الخا ة
وحسابا

تتعلق

بهاه العملية ،حير تتولد طاقة ح اررية في المسخن

نتي ة لمرور التيار الكهرباتي وتنتقل ااه الطاقة بين
ااين اتسطوانتين ألمتحديتي المركز بطريقين
رتيسيتين اما التو يل والحمل وغالبا ما يعبر من

بيانا

T  To
Tm  i
2

)…. (3
00

انتقال الح اررة بركل تبعدظ ،حير يت تحليل

من

][6

التأكد من الك ب ورة دقيقة بواسطة منقلة تحديد

بالدراسة الحالية نحتاج ءلا قياسا

) (Nuللت ارب

بها ت ارب الحمل

ال هاز بالوض األفقي ويت التأكد من الك

 .3تس يل ق ار ا

ءلا الركل الالبعدظ ممثلة

المعادلة اآلتية:

بالنقاط اآلتية-:

المتحسسا

العملية المستخل ة من اتختبا ار

بعدد رايلي ) (Raومتوسط مدد نسل

الحر خالل الوسط المسامي للحالة المركزية موضحة
 .1يثب

والك

ءما اإلمداد الالبعدية الالز حسابها فهي كاآلتي-:
متوسط عدد نسلت):(Nu
يمثل مدد نسل

يمثل

نسبة

معامل انتقال الح اررة الالبعدظ ،ءا

الحمل

الحرارظ

ءلا

التو يل
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الحرارظ،ويحسب متوسط مدد نسل

من المعادلة

اآلتية]:[7

تأثير الوسط المسامي فمي خمواص ال ريمان ممن طريمق
ءدخال تأثيره في معادلة المزخ ب عمل الحمد األخيمر ممن

hd p

)….. (4
حير ءن

يتعام م ممل البرن م ممامج الحاس م مموبي ) (Fluentمم م م

ke

Nu i 

المعادل م مة أمم مماله ،المسم ممما حم ممد الم م ممدر) (Sبالرم ممكل
اآلتي:

 k effمعامل التو يل الحرارظ الفعال

)... (8

ويحسب من المعادلة اتتية:
)…… (5

k eff  k f   (1   )k s

1


S   vi  C2  v vi 
2



حيممر ءن الحممد األول فممي الطممرف األيمممن مممن المعادلمة

يمثممل تممأثير خسمماتر اللزو ممة حممد دارسممي) ،أممما الحممد
الثمماني فممي نفممس الطممرف فيمثممل تممأثير خسمماتر الق ممور

عدد رايلي):(Ra

يعرف مدد رايلي ملا انه حا ل ضرب

مدد كراروف في مدد براندتل ويحسب من المعادلة

) .(Inertia lossو  ثابم

ت ريبممي يسممما النفاايممة

وممكن حسابه باستخدا المعادلة اآلتية:

اآلتية]:[4

3

)… (6

) g f  o  f C pf ( Ro  Ri ) (Ti  To
k eff 

)…… (9

175(1   ) 2

Ra 



حيم ممر ان  تمثم ممل المسم ممامية وتحسم ممب مم ممن المعادلم ممة
اآلتية:

الجانب النظري:
استخد البرنمامج الحاسموبي ) (Fluentلد ارسمة
وتحليممل أنممماط ال ريممان و توزيم در مما

الحم اررة خممالل

الف مموة المح ممورة ب ممين اتس ممطوانتين الممل ممو ة بوس ممط
مسامي ،واو أحمد البمرامج الرتيسمية المعتممدة حاليما فمي
العممال لتحليممل ال ريممان والتحليممل الح مرارظ فممي األرممكال

المعقممدة حيممر يممت تحويممل معممادت
التي تحك ممليا

d 
2
p

اتنتقممال التفاضمملية

ال ريان وانتقال الطاقة والتمي تمثمل

معادت

اتستم اررية حفظ الكتلة) والزخ والطاقة ءلا

معادت

آنية بالركل األتي:

(  ) ( u ) ( v ) ( w )  



 ( ) 
t
x
y
z
x x
   
(  )  ( )  S
)............ (7
y y z z

Vf

)…… (10

Vt



ءممما معادلممة الطاقممة فممالتغير الوحيممد المماظ سمموف ي ممرى
مليها او استخدا ثاب

التو يل الحرارظ الفعال k eff

لتمثي ممل معام ممل التو مميل الحم مرارظ ف ممي معادل ممة الطاق ممة
ويمكممن حسمماب معامممل التو مميل الح مرارظ الفعممال مممن
المعادلة .)5
تحم ممول معم ممادت

اتسم ممتم اررية والم ممزخ والطاقم ممة

باسممتخدا طريقممة الح ممو المحممددة ءل مما مع ممدت

آني ممة

يمك ممن بواس ممطتها ءي مماد قيم ممة أظ خا ممية ف ممي النقط ممة
) (Pمركممز الح م المسمميطر بدتلممة قممي الخا ممية فممي
النقاط الم اورة بالركل اآلتي:
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)   o * (1   * (To  T )) … (12
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 .5اختي ممار الخوارزمي ممة ) (SIMPLEلم مربط مع ممادت

يم م م ممت تكامم م م ممل ك م م م ممل معادلم م م ممة مم م م ممن مع م م م ممادت

الزخ والطاقة واي مالتمة للحات

اتسممتم اررية والممزخ والطاقممة داخممل كممل ح م م مسمميطر

 .6اختيمار الخوارزميمة  )PRESTO schemeلحمل

والك بعد تقسي الحيمز بمين اتسمطوانتين ءلما ممدد ممن

حد الضغط في معادلة الزخ .

امماه الح ممو وتمموفر امماه الطريقممة ضمممان حفممظ الممزخ
والطاقممة داخممل كممل ح م وبالتممالي تعتبممر امماه الطريقممة

النتائج والمناقشة:

أكث ممر قب مموت م ممن طريق ممة الف ممروق المح ممددة أو العنا ممر

التوزيع الحراري

المحددة.

ءن رس م مال در ما

ت م م بنم مما النمم ممواج والتوليم ممد الرم ممبكي الخم مماص

المح ور بمين اتسمطوانتين ،يبمين الرمكل  )5التوزيم

برنامج ملحق يسما ) ،(Gambitويوفر ااا البرنمامج

الح م مرارظ مم ممابين اتسم ممطوانتين منم ممد اسم ممتخدا الكريم مما

التي تمكن المستخد من تحديمد

الز ا يممة كوسممط مسممامي فممي الوضمم الماتممل  ،حيممر

اتسم ممتخدا األمثم ممل للبرنم ممامج ومبينم ممة فم ممي الرم ممكل )4

يمكن مالحظمة المك ممن خطموط ثبمو در ما

والت ممي تر مممل ن مموع العن ممر المس ممتخد حي ممر اس ممتخد
العن م ممر

األسطوانة الداخلية  ،تبدأ خطوط ثبو در ا

العن م ممر باإلض م ممافة ءل م مما ءن البرن م ممامج يق م ممو بفح م ممص

ملا المعادت

لألسمطوانة الداخليممة وب ممورة غيممر منتظمممة بممين الموقم

المس ممامدة له مماا البرن ممامج ت تحت مموظ

ال أرسممي والموقم م األس ممفل لألسممطوانة الداخلي ممة وبمق ممدار

التي يستخدمها لهاا الغرا.

قليمل والنماتج ممن مميالن اتسمطوانتين  ،واماه السمملوكية

ت استخدا نفس الظروف الحديمة المسمتخدمة

نتي ممة لتمممأثير اللزو م ممة وزاوي ممة الم مميالن ،ءا ءن المم ممات

فم ممي ال انم ممب العملم ممي ،وت م م تسم ممليطها وفم ممق الخيم مما ار

القري ممب م ممن أس ممفل األس ممطوانة الداخليم مة س مموف يس ممخن

المو مما به مما م ممن قب ممل الر ممركة المنت ممة لح ممل مس مماتل
الحم م م ممل الح م م ممر كم م م مما ف م م ممي الم م م ممدر
الفرضيا

اآلتية لحل المسألة واي:

][5

 .2ءامممال حممد الترممت

(Viscous dissipation

الم مماظ يرم ممغل الحيمممز وام ممو اله م موا غيم ممر

انضغاطي ومتحرك بات ااين.

 .4ميم م خم مواص الهم موا ثابت ممة م ممدا الكثاف ممة وس مموف
ي م ممار ءلم مما امتمم مماد افت م مراا بوسنسم ممك والم مماظ يم ممنص
ملا:

األسم ممطوانة مت هم مما ءلم مما األملم مما بسم ممبب فم ممرق الكثافم ممة

06

) termفي معادلة الطاقة.
 .3الم ممات

ويتح م ممرك ءل م مما األمل م مما ب م ممورة لولبي م ممة ح م ممول مح م مميط

و افترض م م م م

 .1الحمل الطبيعي في الحيز طباقي ومستقر.

الح اررة

كم م مما ف م ممي الر م ممكل باتبتع م مماد م م ممن المح م مميط الخ م ممار ي

التوليد الربكي ب ورة تلقاتية لتحديد أماكن الخلل فيه،
ملم مما ان الملف مما

الحم اررة

التم م ممي تتحم م ممرك ب م م ممورة متسم م ممارمة بعيم م ممدا مم م ممن سم م ممط

 (Quadrilateralوح م م

)element

الحم اررة يعطمي طريقمة

مهمم ممة لفه م م ومالحظم ممة التوزي م م الح م مرارظ فم ممي الحيم ممز

باتسطوانتين المتحديتي المركمز الرمكل  ))3بواسمطة
م مومة من الخيا ار

المستقرة.

01

الن مماتج م ممن اخ ممتالف در مما
اللزو م ممة ب م ممين زيت م مما

الحم م اررة ،ونتي ممة لو ممود

الم م ممات ف م ممإن الم م ممات الس م مماخن

ال امد سموف يحماول أن يسمحب معمه زيتما

الممات

القريبة منه والتي تكون مادة أبرد منه .

كممما يالحممظ تكممون انحممدار ح مرارظ مممالي فممي

المنطقمة العلويمة ممن اتسمطوانة والماظ يمكمن مالحظتممه
ب مموره واضممحة مممن الرممكل  )6حيممر يالحممظ التممدرج
الطيف ممي ابت ممدا م ممن القام ممدة اا

الض ممغط القلي ممل ءل مما
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القمة اا

الضغط العالي ممما يؤرمر ءلما ت ازيمد الطاقمة

الحركي ممة ل زيت مما

الهم موا ف ممي الط ممرف العل مموظ بس ممبب

ارتفاع در ة الح اررة .

وبممما ءن التعممرف ملمما طبيعممة حركممة المممات

الملحمموظ للتو مميل الح مرارظ ،ونتي ممة لممالك فممإن معممدل
انتقال الحرارة في ااه المنطقة يكون بركل كبير.
تأثير عدد رالي على التوزيع الحراري

داخل الحيز المح ور توفر أرضية متينة لفه طبيعمة

يتضمممن تعريممف مممدد ارل ممي قمموة الطفممو الت ممي

انتقممال الح م اررة فممي األرممكال المعقممدة  ،فممي الرممكل )7

تمثممل المح ممرك الرتيس مي ل ري ممان المممات داخممل الف مموة،

بيان لخطوط ال ريمان فمي حالمة اتسمطوانتين أفقيتمين ،
حيممر يمكممن مالحظممة أنممه زيتمما

اله موا تقتممرب مممن

وبممالك فممإن زيممادة مممدد ارلممي تممؤدظ ءلمما زيممادة تيمما ار
الحمممل المتكونممة خممالل الف مموة والتممي تقممو بنقممل المممات

سط اتسطوانة الداخلية الخار ي حاملة معها الطاقة

البممارد المال ممق لل ممدار الخممار ي البممارد ءلمما ال ممدار

الح ارريممة القادمممة مممن المسممخن الكهربمماتي لتتحممرك ءلمما

المداخلي الحممار مممما يسممبب أوت ممرف للطبقممة المتاخمممة

أملممما نقط ممة م ممن النظ مما وم ممن ثم م تن ممزل مم م السم ممط

الداخلي لالسطوانة الخار ية لتكون حركة المات داخل
الحيز ملا ركل دواما

االلية.

الح ارريم ممة ملم مما ال م ممدار الم ممداخلي ،وثانيم مما زيم ممادة الفم ممرق
بدر ممة الحم اررة بممين ال ممدار السمماخن والمممات مممما يممؤدظ
ءلمما زيممادة انتقممال الح م اررة ومنهي ما بممالك طممور التو مميل

في الركل  )8بيمان لخطموط ال ريمان خمالل
الوسط المسامي منمد وضم اتسمطوانتين ب مورة ماتلمة

بزاوي م ممة ) (45oحي م ممر يمك م ممن مالحظ م ممة أن م ممه زيت م مما

الحرارظ .
الر ممكل  )11يب ممين العالق ممة ب ممين م ممدد ارل ممي
وم ممدد نس ممل

للحال ممة اتنتقالي ممة  ،ونالح ممظ ان العالق ممة

الهموا تقتممرب مممن سممط اتسممطوانة الداخليممة الخممار ي
حاملم ممة معهم مما الطاقم ممة الح ارريم ممة القادمم ممة مم ممن المسم ممخن

تك ممون مكس ممية والس ممبب ف ممي ال ممك أن الوس ممط المس ممامي
يكممون بممارد فممي البدايممة ويسممرب اكبممر قممدر مممن الح م اررة

حلزونيمة

مم م ممن سم م ممط اتسم م ممطوانة السم م مماخن وم م م م الم م ممزمن يبم م ممدأ

الكهرباتي لتتحرك ءلا األملا ب ورة دواما

ءلا أن ت ل ءلا أملا نقطة في النظا ومن ث تنمزل

بالتنمماقص ءلمما أن يسممتقر منممد ترممب الوسممط المسممامي

مم م م الس م ممط ال م ممداخلي لالس م ممطوانة الخار ي م ممة ب م ممورة
حلزونيممة أيضمما حيممر تفقممد الح م اررة وتبممرد أثنمما نزولهمما

ب ممالح اررة  ،ويبق مما فق ممط ت ممأثير ق مموة الطف ممو مل مما مملي ممة
انتقممال الحم م اررة بالحمممل الح ممر مممن اتس ممطوانة ونالح ممظ

ءلمما أن ت ممل ءلمما األسممفل وبممالك تكممون حركممة المممات

مند الو ول ءلا الحالة المستقرة انه بزيمادة ممدد ارلمي

داخل الحيز ملا ركل دواما

حلزونية .

ويختلممف امماا التوزي م الح مرارظ خممالل الوسممط
المسمامي ممن التوزيم الحمرارظ بمين اسمطوانتين تح ممر
اوا بينهما من دون وسط مسامي والمبينمة فمي الرمكل
 )9لالسم م ممطوانتين الم م م مماتلتين بزاوي م م ممة ) (45oوالر م م ممكل
 )10لالس م ممطوانتين األفقيت م ممين  ،والت م ممي يالح م ممظ فيه م مما
تك م ممون م م مما يس م ممما برير م ممة الطف م ممو

][7

 ،كم م مما يب م ممدو ان

خط مموط ثب ممو در ممة الحم م اررة تك ممون بر ممكل مت ار ممف
وبترمموه اقممل فممي حالممة الوسممط المسممامي بسممبب التممأثير

يم م ممزداد مم م ممدد نسم م ممل

الرم م ممكل  ، )12وبالتم م ممالي زيم م ممادة

ملحوظة في انتقال الح اررة .
المعادالت االرتباطية للنتائج العملية

ءن الغممرا األساسممي مممن العمممل الت ريبممي اممو

الح ول ملا معادلة تربط بين المتغي ار
التحليممل وألق مما مممديا

الداخلمة فمي

اتختبممار والممك لتسممهيل فه م

سمملوكية الظمماارة قيممد الد ارسممة ،يو ممف انتقممال الح م اررة
بالحمممل الحممر خممالل ف مموة حلقيممة متحممدة المركممز ماتلممة
بزاوي ممة ) (45oبدتل ممة م ممدد نس ممل

) (Nuال مماظ يك ممون
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بدوره دالة لعدد رالي ) ،(Raومن الواض أن قي مدد

مملو بوسط مسامي مرب  ،.أطروحة ما ستير ،كلية

التم ممي تم م الح م ممول مليهم مما م ممن نتم مماتج الد ارسم ممة

الهندسة ،امعة تكري .2001،
2. Wang,B.X. and Zhang,X., Numerical
and Experimental Investigations on The
Transient and Steady-state Natural
Convection in a Vertical Liquid
Saturated Porous Annulus. In heat
transfer science and technology 1988,
pp.417-423, Hemisphere, New york.
3. Wang,B.X. and Zhang,X., Transient
Natural Convection in a Horizontal
LiquidSaturated
Porous-Media
Annulus. Chinese J. of engng
thermophyse. Vol 10, no.3,pp 287-292,
1989.
4. Wang,B.X. and Zhang,X., Natural
Convection in Liquid-Saturated Porous
Media Between Concentric Inclined
Cylinders. Inter. J. of Heat and mass
transfer, Vol 33, no.5, pp 827-833,
1990.
5. Braga ,E.J. and Lemos.J.S, Simulation
of Turbulent Natural Convection in a
Porous Cylindrical Annulus Using a
Macroscopic Two-Equation Model.
Inter. J. of Heat and mass transfer, Vol
07
49, pp 4340-4351, 2006.
 .6ارمز ،ورج دانيال مطلوب " ،تأثير الحا ز ملا

نسم ممل

الت ريبية ربط

بالمعادلة اإلرتباطية اآلتية:

Nu  2.31762  0.082352 Ra  0.00192( Ra ) 2
 1.57795E - 005( Ra )3 ...........8

حير نالحظ أن قي مدد نسل

تزداد بزيادة

مدد رالي ويمكن استخدا المعادلة أماله المستخل ة
ممليا بن اح في التنبؤ بالسلوك الحرارظ لل ريان

خالل ف وة حلقية مح ورة بين اسطوانتين ماتلتين
بزاوية ) (45oمتحدتي المركز مملو ة بوسط مسامي
بتأثير الحمل الحر وضمن أمداد رالي المح ورة بين

 ،100-10تحظ الركل .)12
االستنتاجات والتوصيات

من خالل النتاتج المستح لة ن د ما يلي:

 .1ءن رس م م م م ممال در م مما

04

الح م م اررة يعطم ممي طريقم ممة

مهمة لفهم ومالحظمة التوزيم الحمرارظ فمي الحيمز

المح ور بين اتسطوانتين.

 .2يختلف التوزي الحرارظ في الوسمط المسمامي ممن
غيراا بكونه اقل حدة في اتنحدار الحرارظ.
 .3يعتم ممد التوزيم م الحم مرارظ داخ ممل الوس ممط المس ممامي
ب ورة كبيرة ملا مدد رايلي.

 .4تعتمد حركة الممات داخمل الحيمز ملما زاويمة ميمل
اتسطوانتين  ،وملا و ود الوسط المسامي .
 .5دراسة انتقال الح اررة بالحمل الحر بين اسطوانتين
ممماتلتين غيممر متحممديتي المركممز مملممو تين بوسممط
مسامي.

المصادر

 .1المتي مموتي ،مط مما ه حس ممين اسم م  ،د ارس ممة نظري ممة
ومملي ممة للحم ممل ألقس ممرظ الطب مماقي خ ممالل أنب مموب أفق ممي

انتقمال الحم اررة بالحمممل الطبيعممي فمي وسممط مسممامي بممين
اسطوانتين أفقيتين متحمدتي المركمز – د ارسمة مدديمة" .
أطروح ممة ما س ممتير ،كلي ممة الهندس ممة ،امع ممة المو ممل

. 2000،
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الشكل ( )0واجهة البرنامج ) (Gambitالتي يتم فيها
اختيار نوع العنصر وحجمه لغرض التوليد الشبكي
للنموذج.

الشكل ) (2منحنى المعايرة للمتحسسات الحرارية
( (Thermistorالمستخدمة في التجربة

 .7ال ب ممورظ ،مم ممر خلي ممل،

"د ارس ممة مملي ممة ونظري ممة

تنتقال الح اررة بالحمل الحر الطباقي اتنتقالي بين
اس م ممطوانتين أفقيت م ممين غي م ممر متح م ممديتي المرك م ممز" ،م ل م ممة
األول..2007،

18 mm
20 mm

امعممة تكري م

للعلممو الهندسممية ،الم لممد  ،)14العممدد

الشكل ( )4التوليد الشبكي للحيز المحصور بين

مادة خزفية
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