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  :مقدمه

مساله انتقال حرارت ناشی از جابجایی طبیعی در محفظه هاي مثلثی و شیروانی 
شکل کامال گسترده است و در ساختمانها ،کلکتورهاي خورشیدي و گلخانه ها 

نسبتا  ،مربعی و استوانه اي محفظه هاي مستطیلی، بر خالف گرچه،. کاربرد دارد
  .کمتر مورد توجه قرار گرفته است

 است که مساله بطور کامل نادیده گرفته نشده است،در حقیقتالزم به یادآوري 
کاربرد دینامیک سیاالت  العات صورت گرفته در این زمینه بر پایهبسیاري از مط

بنا شده محاسباتی براي فهم جریان و انتقال حرارت در محفظه هاي مثلثی 
  .نسبتا کمی وجود دارد تجربیمطالعات  هر چند که،اند

Akinsete  وColeman  [2]  در مطالعات محاسباتی خود متوجه شدند که
و قسمت ،دیوار شیب دار گرم شده با پایه سرد  قائم محفظه مثلثی یک براي

یک افزایش انتقال حرارت در نزدیکی قله بخش گرم شده و آدیاباتیک عمودي ،
 [3] همانند  ،در این مطالعه آنها یک سلول جابجایی تنها .سرد شده وجود دارد

Poulikakos & Bejan در مطالعات محاسباتی  گرچه،.مشاهده نمودند
متوجه شدند که اعداد رایلی  Poulikakos     & Bejan [3] جداگانه اي

  .شود تر نوع بنارد در محفظه ساختار سلول هاي متعدد ناپایداري حاصل میبزرگ

آنها متوجه شدند که ساختار این سلولها وابسته به نسبت تصویر محفظه مثلثی 
با  Aramayoو  Namli [5,6]و  Asanهمچنان که .آنهاستقائم 

  .همکاري دیگران به آن رسیدند

براي محفظه هاي  او وجود سلول هاي جابجایی اخیر رفتار جریانهمچنین 
ه اند، شبیه سقف هایی که متشکل مثلثی متساوي الساقین مورد بحث قرار گرفت

ت بصور [9]با همکاري دیگران  Holtzman. از ورقه هاي منظم هستند
جریان و در اینگونه محفظه ها متقارن است محاسباتی نشان داده شد که جریان 

پدیده مشابهی  .براي نتیجه گیري صحت این موضوع مورد مشاهده قرار گرفت
 .مشاهده گردید [10]و همکارانش   Ridouane بصورت محاسباتی توسط 

از مطالعات محاسباتی که جابجایی طبیعی را در  گسترده اعداد گرفته شده
یک عدم تشخیص در دهد  نشان می ،محفظه هاي شیروانی آزمایش کرده اند

-11]شده براي محاسبه انتقال حرارت در این فضاها وجود دارد ایجاد روابط
13].Al-Shariah   و Ecevit [14]   شاید اولین کسانی بودند که معادالت

عمومی صحیح انتقال حرارت در محفظه هاي شیروانی را آنها در مطالعات خود 
یک محفظه شیروانی مستقیم را با یک بخش گرم و یک بخش سرد مورد 
آزمایش قرار دادند و متوجه شدند که انتقال حرارت به عنوان تابعی از عدد ریلی 

  .تواند بیان شود میظه و انحراف محفظه از افق نسبت صفحه محف ،

 :چکیده

انتقال حرارت بوسیله جابجایی آزاد در محفظه هاي مثلثی اهمیت بخصوصی در کاربردهایی مانند طراحی گلخانه ها،شیروانی ها و آبگرم 
در این پژوهش ضرایب انتقال . بررسی قرار نگرفته استگرچه اهمیت آن براي این نواحی بصورت گسترده مورد .کن هاي خورشیدي دارد

. اندازه گرفته شده است 109تا  107حرارت جابجایی طبیعی براي هوا در محفظه هاي شیروانی شکل براي اعداد گراشف باالي محدوده 
معادله - Ridouane&Campoبوسیله معادالت   5%این نتیجه بدست آمد که ضرایب انتقال حرارت که اندازه گیري شده میتواند تا 

=    .قبال مورد بررسی قرار گرفته است 106تا  105براي جابجایی طبیعی در محفظه هاي مثلثی ،عدد گراشف در محدوده . محاسبه شود) 1( 0.286   .      /   (1) 

یعی در تمام ابعاد محفظه هاي تصور می شود که این معادله ممکن است  براي محاسبه ضرایب انتقال حرارت جابجایی طب همچنین،
 .شیروانی مناسب باشد
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را بر اساس محفظه  تجربییک مطالعه  [15]با همکاري دیگران  Leiاخیرا 
 ارائه شده براي توصیف انتقال حرارت رابطه مثلثی متساوي الساقین گرم شده و 

   104×2.95از پایه و گوشه هاي شیب دار را براي عدد گراشف در محدوده 
  .عهده گرفته بود 106×1 تا

بیشتر کارهاي آزمایشی قابل ذکر براي محفظه هاي مثلثی متساوي  بهر حال
در این  .است  Flack [17]و [16]با همکارانش Flackالساقین مربوط به 

شد درحالیکه  مطالعات یک  سمت از محفظه مثلثی متساوي االضالع گرم می
آنها اعداد  .داري میشدشد و پایه بصورت آدیاباتیک نگه سمت دیگر سرد می

آزمایشات را براي نسبت تصویر متنوعی و همچنین اعداد گراشف در محدوده 
با بکار بردن داده هایشان آنها پس از آن  .بهبود دادند 106×9تا  106×2.9

 انتقال حرارت در این محفظه هایک سري از همبستگی را براي محاسبات 
  .گسترش دادند 

را   Flackداده هاي تحقیقات  Campo  [1]و   Ridouane،به تازگی
عمومی تک با  عنوان رابطه و نتایج حاصل از آن را به دوباره امتحان کردند

یکی از نقاط  .بیان کردند و نسبت صفحه عدد گراشف محفظهمتغیري وابسته به 
ضعف این رابطه،این است که بر اساس داده هایی است که  در محدوده نسبتا 

با  Anderson [18,19]در دو مطالعه اخیر  .گراشف قرار دارندمحدود اعداد 
بعلت  ،پیشنهاد  داد که از قانون انتقال حرارت جابجایی طبیعی  همکاري دیگران

هواي داخل فضاي شیروانی  بعنوان سطح متوسط مجزاي بدون تحرك از یک 
ده کلکتور خورشیدي استفا (BIPVT)حرارتی /ساختار یکپارچه قدرت زاي نوري

براي فضاهاي شیروانی بزرگ در نواحی استوایی و گرمسیري مانند  گرچه، .شود
توانند از مقادیر مورد مطالعه قبلی تا چندین  میاسترالیا و نیوزلند اعداد گراشف 

  .تجاوز کنند 1010به مقادیر باالتر تا حد امکان تا  مرتبه از لحاظ اندازه،

هاي آزمایشی وابسته به جریانهایی با در سیگنال نوري ناشی از کمبود داده 
تصمیم گرفته شد تا از طریق آزمایش نتایج  .اعداد رایلی و گراشف باالست

جابجایی طبیعی  در یک محفظه مثلث متساوي الساقین امتحان  شود و صحت 
براي محدوده وسیع شرایط اعداد  Campo [1]و Ridouane  رابطه

  .گراشف تست شود

  روش آزمایش .2

ساختن تجهیزات براي اندازه گیري انتقال حرارت توسط جابجایی طبیعی 
 رابطه آزمایش کاربردهدف  در این مطالعه، .آزمایشگاهی مناسب نیاز بود

Ridouane  وCampo [1] هاياردر ک Flack [16,17]   با اعداد
  .گراشف باال است

             mm×76.2 mm×254 mm 152.4 همچنانکه ابعاد محفظه از
 در مطالعات گذشته  به محفظه اي به ابعاد

707.1mm×353.6mm×1500mm  به دلیل افزایش طول موثر و
به منظور ایجاد گرادیان دما در  .بنابراین افزایش عدد گراشف افزایش یافت

 750(یک کاغذ آلومینیومی مقاوم در برابر حرارت انعطاف پذیر داخل محفظه،
ضمیمه شد و و به عنوان  یکی از  2mmلومینیوم به یک صفحه آ)وات نامی

صفحه آلومینیومی،رسانایی  ).1تصویر ( سطوح شیب دار محفظه بکار رفت
براي یکنواختی دماي ماکزیمم بر سطح گرم شده در داخل  حرارتی باالیی دارد،

دادند که تغییرات  داده هاي دمایی آزمایش شده نشان می.(محفظه بکار برده شد
براي کاهش افت ) .درصد است 5طول صفحه آلومینیومی کمتر از دما در 

  Rبا عایق پشم شیشه با مقدار  100تقریبا  حرارتی از صفحه پشت گرم کننده،
از تخته  20mmشود و با یک ورقه به ضخامت  قبندي میعای 2.2نامی 

  .گردد چندال بر می

بین  100mmپایین محفظه از یک عایق پشم شیشه به ضخامت  بطور مشابه،
انتها نیز از یک الیه تخته  .تخته چند ال تشکیل شده است 20mmدو الیه 

دومین سطح شیبدار از  .ساخته شد بصورت مشابه 20mmچندال به ضخامت 
براي اطمینان از اینکه کمترین  2mmیک صفحه آلومینیومی به ضخامت 

صفحه آلومینیومی  در مجموع، .سطح دارد ساخته شداین مقاومت را در طول 
فراهم میکرد،  4m/sآزاد با سرعت تقریبا  جریانشیب دار بوسیله یک فن که 

  .خنک میشد

  
  محفظه آزمایشی. 1تصویر 

 از این سطح ،محفظه ن از انتقال حرارت بیشینه بدلیل اطمینااین مرحله  
همه گوشه هاي  براي کاهش افت حرارتی ناخواسته، سرانجام، .صورت پذیرفت

محفظه بوسیله چسب هاي نواري  براي اطمینان از اینکه هیچ نشتی هوا از 
  .آبندي شد محفظه صورت خواهد پذیرفت،

ضروري بود که اختالف دما در طول محفظه تغییر  به منظور تغییر عدد گراشف،
 ت الکتریکی گرمکن داده میمقدرتی که به مقاو براي دستیابی به آن، .داده شود

به و ) Variac(ماتور قدرت متغیر شد با استفاده از یک ترانسفور
  .قدرت سنج تامین می شدتک فاز   EMUکارگیري

براي اندازه گیري گرادیان دمایی که از قسمت گرم شده به قسمت خنک شده 
ترموکوپل سري از  6دماي اصلی گرمکن با بکار بردن  محفظه اتفاق می افتد،

ه بر روي سطح گرمکن بصورت یکنواخت نصب شده ک )Tنوع (ثابت - هاي مس
در حالیکه ترموکوپل هفتم براي اندازه گیري دماي  شود، اند، اندازه گیري می

 این ترموکوپل ها، ،قبل از بکار بردن ابزارهاي اندازه گیري .رفت محیط بکار می
سپس  .شوند کالیبره می K3± با دقت  بر روي یک دماسنج مقاومت پالتینی 

  DAQهشت کانال ترموکوپل سیستم    Picolog TC08  ترموکوپل ها به 
شکل بندي سیستم  .شوند ثبت می  USBپیوتر بواسطهممتصل و در یک کا

  .شبیه سازي شده است )2تصویر  (اندازه گیري قدرت و دما و ابزارات آن در
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  شماتیک سیستم اندازه گیري. 2تصویر 

ضریب انتقال حرارت در داخل محفظه ،مهم  دقیقسرانجام براي اندازه گیري 
براي انجام این  .بود که به سیستم اجازه داده شود تا به شرایط حالت پایدار برسد

 .شد می بازرسیقدرت گرمایی تنظیم شد و دماي گرمکن و محیط  کار،
در زمان  0.6Kدما بین گرمکن و محیط بیشتر از  اختالف هنگامیکه تغییرات

 سیستم به حالت پایدار رسیده است، فرض بر این بود که، دقیقه اي نبود 30
نظریه هایی که در طول  سپس، .نشان داده شده است )3شکل (همانگونه که در 

ارت جابجایی طبیعی این دوره بدست آمد براي اندازه گیري ضریب انتقال حر
  .بکار رفته است

  
  کننده حالت پایداردما و زمان بیان .3تصویر 

  

  تحلیل .3

ضریب افت حرارت کلی براي  بدست آوردن ،اندازه گیري هاي تجربیاز پس 
تحت شرایط حالت پایدار،ضریب  .نسبتا ساده می باشد تجهیزات آزمایشگاهی

 ) (  قدرت الکتریکی ورودي تابعی از  توسط (U) تجهیزات افت حرارتی
ومساحت    ) (  و دماي محیط )(  اختالف دماي متوسط گرمکن ها 

نشان داده شده  2همانگونه که در معادله . به نمایش در می آید )  ( گرمکن
  .است

 =     (  −   )                    (2) 

 اگرچه این تخمین خامی را از ضریب انتقال حرارت در داخل محفظه فراهم می
تشخیص حرارتی را که توسط کنید،مهم است که تعادل حرارت کل را براي 

براي این منظور تعادل حرارتی توسط  .شود در نظر گرفت جابجایی منتقل می
قدرت الکتریکی )  (  شود،در حالتیکه  ارائه می 3معادله 
افت حرارتی از انتهاي محفظه توسط رسانایی بر مبناي      ,    ورودي،

      ,     ،)است    و     متوسط دماي     (دماي  متوسط محفظه
توسط عایق هاي سطح عقب آن افت حرارتی از گرمکن توسط رسانایی 

افت حرارتی از پایه بوسیله رسانایی بر مبناي دماي متوسط      ,     .است
  .افت حرارت تشعشعی است     محفظه و 

  −     ,    −      ,    −      ,    −     =             (3) 

انتقال حرارت از دیوار شیبدار گرم شده به              عبارت باقیمانده ،
در واقعیت این عبارت مجموع مقاومت هاي دمایی در طول  .سرد شده است

سانایی مقاومت ر .جابجایی طبیعی از یک طرف محفظه به سمت دیگر آن است
شده و جابجایی اجباري خارجی از صفحه از طریق دیوار صفحه آلومینیومی سرد 

گرچه مقاومت دمایی دیوار آلومینیومی  و جابجایی اجباري .سرد شده است
تست (توانند نادیده گرفته شوند ارات میخارجی نسبتا کوچک هستند و این عب

در افزایش ضریب  3%از ها نشان دادند که نادیده گرفتن این عبارات کمتر 
  ).انتقال حرارت داخلی تاثیر دارد

به عنوان (محاسبات افت حرارت بوسیله رسانایی از طریق سطح دیوار 
نسبتا کاربرد ساده اي از  )    ,     ،    ,     ،    ,    مثال

رسانایی دمایی  K دیوار ،جاییکه (A)بر روي سطح  )4معادله ( قانون فوریه است
  .است  (    ) Rمقاومت دمایی دیوارو   Rو ضخامت دیوار

Q    =   (  −   )L = A(T − T )R         (4) 

گرچه  .انتقال حرارت تشعشعی در یک محفظه در این نوع بسیار پیچیده است
براي این موضوع تشخیص داده شد که انتقال حرارت بوسیله تشعشع بین طرف 

دو طرف سطح  .بصورت موثر قابل صرفنظر کردن است سرد شده گرم شده و
≈  )شیبدار از صفحات آلومینیوم بعالوه، محفظه  .ساخته شده است (0.06

از هرگونه محاسبات تشعشعی صرفنظر  آدیاباتیک است و بنابراین میتواناساسا 
از سطوح گرم شده به انتهاي دیوارها براي یک کاواك   ضریب دید نهایتا،. کرد

 در حالیکه مساحت آنها [20] )0.3کمتر از ( با این اندازه نسبتا کوچک هستند
)0.125m2 (براي  .است،در نتیجه مقدار انتقال حرارت تشعشعی کاهش میابد

فرض شد که انتقال حرارت تنها  بررسی اینکه از تشعشع میتواند صرفنظر گردد،
آلومینیومی  و گرمکن )جاییکه که کمترین عایق است(مابین انتهاهاي چوبی 

میتواند شبیه دو که انتقال حرارت تشعشعی  فرض بر آن شد .اتفاق می افتد
تحت این شرایط فرض  .اساسا  بدترین سناریو ارائه شد .صفحه موازي رفتار کند

ساده ) 5معادله (وسط بر آن بود که معادالت انتقال حرارت تشعشعی میتوانند ت
که    سطح گرمکن :براي محفظه دو سطحی ،جاییکه دو سطح .سازي شوند

و    و دیگري از چوب با ضریب نشر    εاز آلومینیوم با ضریب نشر 
مساحت هاي انتها و  مجموعبا  مساوي  تشکیل شده است که     مساحت

 .[11]بین دو صفحه واحد است Fابتداي محفظه و جاییکه ضریب دید 
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    =  (   −    )1 −       + 1 −       + 1         (5) 

بر اساس فرضیاتی که در باال لیست شد،انتقال حرارت      از تحلیل 
محاسبات  .یدآ از انتقال حرارت ها به حساب می 5%تشعشعی  براي کمتر از 
تشعشعی  بین طرف هاي گرم و سرد محفظه تقریب مشابه نیز نشان داد که 

  .انتقال حرارت ها بکار میرود  %1براي کمتر از 

بزودي بحث  ،همچنان باید ذکر شود که عبارت تشعشع و جابجایی خارجی 
 در جهات مخالف عمل میکنند و از لحاظ اندازه مساوي هستند،، خواهد شد

و خالصه  مبناي تعادل انرژي بر .بنابراین میتوانند همدیگر را خنثی کنند
فرضیات ،اندازه گیري انتقال حرارت جابجایی بین دو سطح گرم شده و سرد 

  .امکان پذیر است) 6معادله (شده با استفاده از 

ℎ = Q          A (T − T )                                            (6) 

  نتایج .4

وسایل تحلیل انتقال حرارت شیوه هاي آزمایشی مناسبی به دست آمد و 
وسایل اندازه گیري ضریب انتقال حرارت بهبود  جابجایی طبیعی در محفظه ،

  .یافتند

-C30بین  قدرت متغیر بود بطوریکه دماي متوسط گرمکن ما در این مطالعه،
بوسیله ثبت داده هاي حالت پایدار اندازه  .بودتحت شرایط حالت پایدار  120

براي این مطالعه   .امکان پذیر بود) 6معادله (گیري ضریب انتقال حرارت با 
جاییکه   109تا  107 محدوده دماي سطح هم ارز اعداد گراشف در محدوده

شود و خواص فیزیکی در  ارتفاع عمودي محفظه گرفته می طول موثر مساوي
شود که با  مشاهده می ،)4تصویر (در .شود خوانده میدماي متوسط محفظه 

افزایش گرادیان دما در محفظه ،یک افزایش در ضریب انتقال حرارت جابجایی 
  .دهد طبیعی نیز رخ می

  
  ضریب انتقال حرارت و اختالف دماي محفظه. 4تصویر 

درجه باالتري  این مشخصه جریان جابجایی طبیعی  در گرادیان هاي باالتر دما 
از آشفتگی وجود دارد و بنابراین انتقال حرارت و همچنین تغییرات شناوري 

این نشان میدهد که ضریب انتقال حرارت براي افزایش گرادیان  .بزرگتر هستند
تواند به سایزهاي مختلف محفظه  یک رابطه بدون بعد نیست و براحتی نمیدما 

) 5تصویر (در.ه فرم بدون بعد راحت است تبدیل داده ها ب .هاي دیگر تبدیل شود

شود که که رابطه اي بین عدد ناسلت و عدد رایلی وجود دارد که  مشاهده می
بیان  8و بصورت خاص تر به فرم معادله   7میتواند به شکل عمومی معادله 

  .شود

  
  عدد ناسلت و عدد رایلی. 5تصویر 

    =                                                (7)   = 1.33   .                                       (8) 

براي جابجایی طبیعی مغشوش هنگامیکه این یک نمونه از رابطه اي است که 
بصورت متداول براي سطوح شار حرارتی ثابت مانند است  n=0.2مقدار توان 

ید،گرچه براساس آ بدست می) 8معادله (پاسخی که از  .[21]اینجا بکار میرود
است و براي ضریب دید ) یا رایلی(از اعداد گراشف  معدوديوابستگی محدوده 

معادله (به بررسی چگونگی روابط موجود به این ترتیب، تصمیم  .رود بکار نمی
براي حساب، نسبت تصویر به کار  که Campo[1]و  Ridouaneاز ) 9

شدند، در توانایی تخمین انتقال حرارت در محفظه مورد آزمایش، گرفته برده می 
=    .شد، هرچند که بر پایه اطالعاتی در بازه نسبتا محدودي از اعداد گراشف  بود 0.286   .      /    (1) 

براي اعداد ) 9معادله (همانطور که مشاهده می شود اگر چه ) 6تصویر (در 
توسعه یافته بود، در حقیقت قادر به ارائه  106×9تا   106×2.9گراشف در بازه 

مطالعات این آزمایش است،  درصدي از مقادیر بدست آمده در مسیر 5تخمینی 
این نشان می دهد که . است  109تا  107جاییکه عدد گراشف در بازه اي بین 

 رابطه مذکور به خوبی مناسب براي استفاده در بازه هاي وسیع تر از شرایط و
  .براي نمایش انتقال حرارت در محفظه مثلثی شکل است مناسب

همچنین مشهود است که رابطه اي خوب مابین مقادیر ) 6تصویر (بعالوه، در 
و   Andersonاز  CFDاز این رابطه،همانند نتایج خوب  پیش بینی شده

، و همچنین اطالعات تجربی که در کار فعلی ارائه شد، وجود  [19]همکارانش
  .دارد
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در مقابل Campo و   Ridouaneرابطه اي بین عدد ناسلت بدست آمده از روابط . 6تصویر

  .و عدد ناسلت اندازه گیري شده CFDتخمین 

  سر انجام. 5

ی به تازگی پیشنهاد داده شد که جابجایی طبیعی در اتاق هاي زیر شیروان
ساختمان هایی با سقف سرد می تواند به عنوان یک عایق میانی براي ساختمان 
هایی با کلکتورهاي یکپارچه خورشیدي که بر روي یک سقف سرد نصب شده 

پیشتر رابطه اي را توسعه  Campo [1] و  Ridouane .[18,19]اند، باشد
دادند که جابجایی طبیعی در محفظه هاي شیروانی شکل را بر مبناي عدد 

بهرحال براي . ، توصیف می کرد 106×9تا  106×2.9  گراشف در بازه
مناطق استوایی یا گرمسیري همانند  استرالیا یا نیوزلند، عدد گراشف در فضاي 

از آن مقادیري که قبال مورد مطالعه  شیروانی می تواند به طور امکان پذیري
  .قرار گرفت تخطی کند

با توجه به کاستیهاي اطالعات مربوط به جابجایی طبیعی در محفظه هاي 
شیروانی شکل، فعالیت آزمایشی این تحقیق نشان داد که رابطه 

تا  107همچنان براي اعداد گراشف در بازه Campo  [1]و   Ridouaneي
بر مبناي این یافته همچنان ممکن است تا از این رابطه . معتبر می باشد 109

براي  تعیین افت حرارت از سطح پشتی بدون عایق یک سقف که یکپارچه از 
  .، بهره برداري شودکلکتورهاي خورشیدي در یک ساختمان با سقف سرد
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