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 پیشگفتار

 

 با سلام و احترام

 جهان از قلمت یک رقم                 بی رقمت لوح دو عالم عدم ای دو

 ره به نهان خانه تحقیق ده         نه            توفیق مشعل در کف ما  

 

بار اول  .برگزار گردیدمشهد  یدانشگاه فردوسدرشاره ها  کینامیکنفرانس دبار  نیدوم یافتخار است که برا هیما

 دانشگاه ،سال 21پس از گذشت  .شاره ها در مشهد برگزار شد کینامیکنفرانس د نیپنجم ،1977ماه  وریدر شهر

 دانشکده یعلم ئتیه یاز اعضا یندگیبه نما. بودکنفرانس  نیدوره ا نیهجدهمفردوسی مشهد مجددا میزبان 

از شرکت همه اساتید بزرگوار و دانشجویان گرامی در برگزاری هر چه با شکوهتر مشهد  یدانشگاه فردوس یمهندس

 .کرده باشید یرا در شهر مشهد سپر یدیاوقات خوش و مفاین کنفرانس تشکر می کنیم و امیدواریم 

 نیب یارتباط و همکار جادیدر ا یاکننده نییتواند نقش تع یم یعلم یکنفرانس ها یم که برگزاریباور راسخ دار

 هیانماگر دیاسات کیکایاز حضور و نقش  لیدل نیباشد و به هم یعلم یپژوهش ها قیپژوهشگران و توسعه و تعم

 .میینما یم یتشکر و قدردان مانهیکنفرانس صم نیامر مهم در ا نیدر تحقق ا زیعز انیو دانشجو

 نهیکنفرانس در زم نیمعتبرتر ،ساله 21کنفرانس با سابقه  نیکه ا شود یعرض م یگرام انیاطلاع دانشجو برای

 تیدوره از آن با موفق 11دلسوز و گرانقدر  یعلم تهیکم کیاز  یاست که به پشتوانه برخوردار الاتیس کینامید

و  ایران کیزیانجمن ف یهمراه با علوم ارتوز یها انشگاهاز د یکیکنفرانس همواره در  نیا .برگزار شده است

کنفرانس  رخانهیمقاله توسط دب 202دوره از کنفرانس تعداد  نیدر ا .ه استدشکشور برگزار  یسازمان هواشناس

مقاله به عنوان پوستر توسط داوران  93و  یارائه شفاه یمقاله برا 112تعداد  نیاز ا ،یشد که پس از داور افتیدر

 ،به علاوه .ارائه شد ینشست مواز 6در  شهریور ماه امسال 6و  5روزهای  یمقالات در ط نیا شدند. نتخابمحترم ا

نشست آزاد  کی ریاخ یو طبق روال سال ها استفاده گردید یدیمدت از مطالب ارزنده سخنرانان کل نیا یدر ط

هره ب یهمگنشست  نیدر ا نیاز نظرات ارزنده حاضر میدواریامکه  برگزار شد کیمکان یمهندس ندهیبا موضوع آ

 .برده باشیم
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ارتباط و  یبرا ینو و بستر یها دهیا یارائه و معرف یبرا ییفضا ،یعلم یهمانطور که اشاره شد کنفرانس ها

 قیدق یابیارز ،مقاله سندگانینو یدقت و وسواس علم ،فضا نیا جادیاز لوازم ا .کندیپژوهشگران فراهم م یهمفکر

 یبالا تیرغم اهم یمتاسفانه عل .باشد یمقالات کنفرانس م رشیدر پذ یعلم یاستانداردها تیداوران و رعا

بوده است که به  یبه نحو ریاخ یدر سال ها، تحقیقات و فناوری وزارت علوم یها استیس ،یعلم یها ییگردهما

 نانیماط .دور کرده استتا حدی فضا  نیکنفرانس ها را از ا انیمحققان و مجر ،فضا نیو گسترش ا جیترو یجا

وه در مورد نح یفعل یکنند که فضامی اذعان نددار یاکنفرانس تجربه یکه در عرصه برگزار یهمکاران م کهیدار

قع تو ریاخ یهاکه در سال یشده است به نحو محدودترقبل  یهاها نسبت به سالاز کنفرانس تیو حما یبرگزار

له مسئ نیا .در آمده است یعلم یکنفرانس ها یمقصد مهم در برگزار کیبه عنوان  یعلم دادیرو نیاز ا زائیآمددر

مختلف کنند که در  یعلم یکنفرانس ها یگونه اقدام به برگزار قارچسودجو به صورت  موسساتباعث شده که 

 یاو شأن کنفرانس ه گاهیجا فیآنها منجر به تضع یشود و برگزار یمقالات نم یبه سطح علم یکاف یآنها اعتنا

 یها بتوان راهکار هدانشگا یعلم ئتیه یو مشورت اعضا یاست با همفکر دیام .شده است یعلم نیمعتبر و وز

 کنفرانس ها ارائه نمود. یعلم هیبن تیو تقو تیمناسب در جهت حما

خنرانان س ،یمحترم مقالات علم سندگانیدست اندرکاران کنفرانس شامل نو هیکل سیناز تلاش قابل تح انیدر پا

 انیوکشور و دانشج یسازمان هواشناس ایران، کیزیانجمن ف ،داوران ،کنفرانس یدائم یعلم تهیکم یاعضا ،یدیکل

 .مینمایمی  یبوده اند سپاسگزار نیکنفرانس نقش آفر یکه در برگزار یگرام

 مانهیگرانقدر کنفرانس صم انیو حام یدانشکده مهندس ،مشهد یمحترم دانشگاه فردوس سهیرئ ئتیبه علاوه از ه

رکت ش و بهره مورد انتظار ظح توانسته باشدکنفرانس  نیا یعلم ینشستها میدواریام نموده و یتشکر و قدردان

 .رده باشدکنندگان محترم را فراهم ک

 

 با سپاس و احترام

 شاره ها کینامیکنفرانس د نیهجدهم

 

 ریدب ازمندین دیدکتر حم

 دکتر محمد پسندیده فرد دبیر علمی
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 جریان آرام و متلاطم
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 بررسی جریان نوسانی گذرا از یک مقطع مخروطی شکل

 

 کاوه قربانیان علی برزگری

 صنعتی شریفکارشناسی ارشد، دانشگاه 

Ali.barzegari@alum.sharif.edu 

 استاد، دانشگاه صنعتی شریف
ghorbanian@sharif.edu 

 

 

 چکیده

در این پژوهش افت فشار پایا و افت توان یک جریان نوسانی در شرایط تغییر شکل ناگهانی در مسیر جریان مورد بررسی قرار 
 پمپ یککند. جتموتورهای ترموآکوستیک با امواج رونده نمود پیدا می پمپ درگرفته است. اهمیت پژوهش حاضر در کاربرد جت

باشد که با قرارگیری در مسیر جریان در یک موتور ترموآکوستیک، با اعمال افت فشار پایا مانع از ایجاد شار مقطع مخروطی شکل می
پمپ، تفکیک جریان حاسبۀ افت فشار جتدهد. یک روش معمول برای مجرمی در طول موتور شده و تلفات حرارتی را کاهش می

ررسی هدف از این پژوهش، بباشد. پایا و حل تحلیلی مینوسانی به دو جریان پایای رفت و برگشتی و در واقع استفاده از تقریب شبه
باشد. یپایا مبهعددی افت فشار پایا و افت توان در جریان نوسانی گذرا از یک مقطع مخروطی شکل و مقایسۀ آن با نتایج تقریب ش

پایا و عدم در نظر گرفتن تاثیر دو جریان رفت و برگشتی بر روی هم، در مثال مورد نتایج حاکی از آن است که استفاده از تقریب شبه
 بررسی همخوانی نزدیکی با حل عددی جریان نوسانی دارد.

  
 پمپ، موتور ترموآکوستیک، استریمینگ گدئونجریان نوسانی، جت کلمات کلیدی:
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 ی پاشش بر طول نفوذ سوخت مایع در محفظه احتراقپارامترهابررسی اثر 

 

 سعید کاظمی سرشت آرش محمدی

 رجایی شهید دبیر تربیت استادیار دانشگاه
amohamadi@sru.ac.ir 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 

kazemi.saeed@sru.ac.ir 

 

 چکیده

 بسیاری در آن کاربرد گستره وسیع دلیل به که است، بوده محققان از بسیاری موردعلاقه پاشش سوخت مایع یدرزمینه پژوهش

پیچیده پاشش  طبیعت خاطر باشد. بهمی هانیروگاه گازی هایهمچنین توربین و دریایی و هوایی زمینی، نقلیه وسایل صنایع مانند از
آن  کردن مدل های احتراقی،واکنش و تبخیر اختلاط، نفوذ، مایع، انتقال قطرات چون ایپیوستههمبه هایپدیده شامل سوخت مایع،

از  بسیاری توانیممی ،دینامیک سیالات محاسباتی افزارهاینرم با عددی کردن مدل هایظرفیت پیشرفت باشد. بابسیار بااهمیت می
 هاییمدل زیر باید پیچیده، فرآیند این فهمیدن برای .کنیم درک تجربی نتایج از گرفتن کمک با را پاشش سوخت مایع رفتارهای

 بر هاآن پارامترهای اثرات درک شامل خود هامدل زیر بشناسیم. شناخت کامل طوررا به اتمایزرها یا قطرات تبخیر هایمدل مانند

 اتمایزر پارامترهای اثرات حاضر، کار در باشد.یکی از عوامل تأثیرگذار بر احتراق، طول نفوذ سوخت می باشد.می احتراقیخواص 

 Solid cone  است گردیده بررسی پاشش و فشار محفظه احتراق زاویه مخروط پاشش، فشار سوخت در اثر تغییر 1روی طول نفوذ. 
  

 سوخت مایع، محفظه احتراق ، طول نفوذ،پاشش کلمات کلیدی:
  

                                                           
1 Penetration Length 
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تعیین ساختارهای منسجم نزدیک دیواره در برخورد جت آشفته به دیواره ساکن با 

 استفاده از روش تصویربرداری ذرات

 

 محمود چرمیان ابراهیم شیرانی

 استاد، دانشگاه صنعتی فولاد شهر
eshirani@gmail.com 

 استادیار، دانشگاه آیت ا... بروجردی )ره(

m.charmiyan@gmail.com 

 احمدرضا عظیمیان فتحی علویی

 استاد، دانشگاه ولنسیان، فرانسه
Fethi.Aloui@univ-valenciennes.fr 

 استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
azimian@cc.iut.ac.i 

 

 

 چکیده

برخورد جت آشفته مستطیلی سیال در این مقاله، با استتفاده از روش آزمایشگاهی تصویربرداری ذرات، ساختارهای منسجم جریان 
مورد بررستتی برابر عرض نازل  10و فاصتتله خروجی نازل تا دیواره برخورد  16000و  3000به یک دیواره در اعداد رینولدز جریان 

ا بصورت سه بعدی برای جریان قرار گرفته است. برای بررسی این ساختارهای منسجم، از دو روش تصویربرداری ذرات توموگرافی به
ها ، توسط یکی از استفاده شده است.  آزمایش 16000و روش تصتویر برداری ذرات صفحه ای در عدد رینولدز  3000عدد رینولدز 

شرکت لاویژن آلمان انجام شده و با استفاده از روش تفکیک به مودهای متعامد، ساختارهای  Tomo-PIVهای جدیدترین ستیستم
 ای در نزدیکی دیواره برخورد مورد بررسی قرار گرفته است.  ی متفاوت و ساختارهای گردابهمنسجم جریان مربوط به مدهای انرژ

  
برخورد جت آشتتفته به دیواره، تصتتویربرداری ذرات توموگرافی، تفکیک به مودهای متعامد، ستتاختارهای منستتجم  کلمات کلیدی:

 جریان
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ا ب سیلندرهای متصل به کفاطراف مشخصات ناحیه دنباله در جریان تجربی  مقایسه

  و مربعی سطح مقطع مثلثی

 

 رضا رجب زاده دزفولی علی اکبر دهقان

 دانشگاه یزد_دانشکده مکانیک_استاد

adehghan@yazd.ac.ir 

 دانشگاه یزد_دانشکده مکانیک_دانشجوی کارشناسی ارشد

reza.rajabzadehdezfully@stu.yazd.ac.ir 

 میلاد ذبیحی نژاد علیرضا موحدی

 دانشگاه یزد_دانشکده مکانیک_فارغ التحصیل دکتری
amovahedi@stu.yazd.ac.ir 

 

 دانشگاه یزد_دانشکده مکانیک_دانشجوی دکتری

miladzabihi@stu.yazd.ac.ir 

 

 

 چکیده

دت که به شباشد عبور جریان از انتهای آزاد میمتصل به کف  سه بعدی جساما جریان حول رودینامیکیآ های مهمیکی از ویژیگی  

 مشتخصتات جریان سیال از قبیل ساختار جریان و عدد استروهال حولدر این پژوهش تجربی،  روی میدان جریان تاثیر می گذارد.

 با ارتفاع محدود در تونل باد دانشتگاه یزد مورد آزمایش قرار گرفته است. دو ستیلندر متصتل به کف با ستطح مقطع مثلثی و مربعی

متر  11 با برابر هاآزمایش این در بالادست سرعت میلیمتر بوده است. 15سیلندر  دو هر برای بررسی ردمو مدل مقطع ستطح پهنای

نوسانات سرعت، میزان آشفتگی جریان و فرکانس ریزش گردابه در این مطالعه  .استت 7 برابر هامدل منظری نستبت .بر ثانیه استت

دنباله و میزان آشفتگی و عدد استروهال برای هر دو سیلندر تقریبا یکسان دهد که پهنای ناحیه نتایج نشان می بررستی شده است. 

استت. نتایج بدستت آمده تحت تأثیر هندسته نبوده و نتایج تقریبا یکسان شده است. نتایج بدست آمده با نتایج مقالات دیگر بررسی 

 باشد.  شده و مورد تأیید می
 

  سیلندر مثلثی، سیلندر مربعی   آیرودینامیک تجربی، ریزش گردابه، عدد استروهال، کلمات کلیدی:
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 مطالعه عملکرد آیرودینامیکی ایرفول با لبه حمله سینوسی

 

 عارف جلالی محمود پسندیده فرد

 استاد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

fard_m@um.ac.ir 

 مهندسی، داشنگاه فردوسی مشهددانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده 

arefjalali.d@gmail.com 

 

 

 چکیده

های گوژپشتتت موجودات دریای بزرگی هستتتند که در عین جثته بزرد خود در دریا بستتیار چابک و دارای قدرت مانور نهنگ
رتکس موجب افزایش ایجاد بالایی هستتتندع علت این توانایی در هندستته باله ای موجو نهفته استتت. باله های این موجود با ایجاد و

جایی مومنتوم میان لایه های مرزی شتده استت. در این پژوهش با استفاده از الهام گرفتن از بهی آن افزایش جاورتکس و در نتیجه
رای بهندستته باله گوژپشتتت دریایی و اعمال آن بر یک ایرفویل، عملکرد آیرودینامیکی این باله مورد مطالعه عدد قرار گرفته استتت. 

نماید استفاده شده است. هندسه ساخته شده این مطالعه از نرم افزار تجاری انستیس فلوئنت که به صتورت کنترل حجمی عمل می
چنین برای ایجاد لبه سینوسی باشتد. هممیلی متری می 70بوده که دارای طول کورد  0021در این پژوهش بر مینای ایرفویل ناکا 

استفاده شده  2290سازی جریان، از آب با رینولدز متر استتفاده شده است. جهت شبیهمیلی 90ول موج متری با طمیلی 1از دامنه 
درجه قرار داده شتده استت. در این مطالعه، میزان ورتیستتیتی، گردش و ضریب لیفت و  ±10و  ±5و هندسته در چهار زاویه حمله 

زایش زاویه حمله، میزان ورتیسیتی و گردش افزایش پیدا کرده درد این ایرفویل ستینوستی بدستت آمده استت. بر این اساس با اف
چنین شتتتماهده گردید که ایجاد لبه های متفاوتی استتتت. هماستتتن که البته این افزایش برای نقاط مختلف ایرفویل دارای درصتتتد

 د.شویب برآ میگردد که منجر به بهبود ضرسینوسی منجر به تولید یک جفت ورتکس در جلو و در قسمت لبه ایرفویل می
  

 ایروفویل، سینوسی، آیرودینامیک، لیفت، درد، رینولدز کلمات کلیدی:
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محوری دو  گاز بر عملکرد یک توربین و تعداد پره بررسی عددی تاثیر زاویه نصب

ایمرحله  

 

 محمدحسین شفیعی میم علی اکبرزاده

 دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشجوی کارشناسی ارشد، 

akbarzadeh_91@yahoo.com 

 ،استادیار، دانشگاه بزرگمهر قائنات

Shafiei@buqaen.ac.ir 

 چکیده

بر عملکرد آن به روش عددی بررسی  ی مرحله اول یک توربین گازی محوری دو طبقههاپرهحاضر اثرات زاویه نصب و تعداد  کاردر 
ی شده است. بندشبکهایجاد و  شرکت جنرال الکتریک  F5مدلاست. برای این منظور ابتدا مشخصات هندسی توربین گازی شده

 رایانتقال تنش برشی باست. مدل آشفتگی ایجاد شدهبندی شده در کنار هم های شبکهقرار دادن پرهسپس مدل نهایی توربین با 
یجاد یج بدست آمده از توربین اسنجی نتایج عددی ابتدا نتااست. به منظور صحتمحاسبه اثرات دیوار بر جریان آشفته استفاده شده

دهد. سپس برای بررسی اثرات زاویه نصب و تعداد شده با نتایج میدانی موجود از نیروگاه مقایسه شده، که تطابق خوبی را نشان می
ین تورب ه اولردیف استاتور و یا روتور مرحلهای تعداد پرههای مرحله اول توربین بر عملکرد آن در هر گام زاویه نصب و همچنین پره

، و نتایج بدست آمده از حل مسئله با ها بر روی توربین تغییر یافته در هر مرجله انجام شدهمورد پژوهش تغییر داده شده، و بررسی
ابد، یی استاتور ردیف اول توان تولیدی کاهش و راندمان توربین افزایش میهاپرهبا کاهش تعداد است. مدل اصلی توربین مقایسه شده
 یابد. با افزایش زاویه نصب استاتور ردیفی روتور ردیف اول توان تولیدی و بازده توربین افزایش میهاپرهدر حالیکه با کاهش تعداد 

وان تولیدی . تابدییماول توان تولیدی افزایش و بازده توربین کاهش یافته و با کاهش زاویه نصب، توان تولیدی کاهش و بازده افزایش 
 یابد.زده توربین با تغییر زاویه نصب روتور ردیف اول نسبت به حالت مرجع در هر صورت کاهش میو با

 محوری، توان تولیدی، بازده توربین. نیتورب ،پرهزاویه نصب پره، تعداد  کلمات کلیدی:
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های شبکة دینامیکی و حرکت کل دامنه و سازی حرکت فرازوفرود خالص با روششبیه

 هامقایسة آن

 

 هانیه عظیمی محمدحسن جوارشکیان

 استاد دانشگاه فردوسی مشهد

javareshkian@um.ac.ir 

 

 دانشجو دانشگاه فردوسی مشهد

hanyeazimi@gmail.com 

 

 چکیده

شامل حرکت بالواره با شبکۀ متحرک و حرکت کل دامنۀ حل از ستازی  حرکت ناپایای فرازوفرود بالواره در این تحقیق دو روش مدل

 سازیسازی از روش عددی برمبنای حجم محدود جهت گسستهنقطه نظر دقت و هزینۀ محاستباتی با هم مقایسه شد. در این شبیه

بهره  17نسیس فلوئنت افزار اسازی از نرممعادلات حاکم و الگوریتم ستیمپل برای حل معادلات گستستته استتفاده شتد. برای شبیه

گرفته شتد. در این تحقیق، پس از گرفتن استقلال از شبکه، گام زمانی و اعتبارسنجی نتایج، عملکرد این دو روش از نقطه نظر دقت 

و هزینۀ محاستباتی در مقام مقایسته قرار گرفت. همچنین اثر دامنۀ نوستان، بستامد و رینولدز بررستی شد. نتیجۀ حاصل از این دو 

رانش در هر دو روش یکسان است ولی هزینۀ محاسباتی روش حرکت کل برآ و ضریبدهد که نتایج ضتریبستازی نشتان میشتبیه

دامنۀ حل کمتر است. علاوه بر آن، در روش شبکۀ متحرک امکان فروپاشی شبکه در زوایای بزرد وجود دارد. بنابراین روش حرکت 

 دم محدودیت زاویه، نسبت به روش شبکۀ متحرک بهینه است.کل دامنۀ حل از نظر دقت، هزینۀ محاسباتی و ع

 

 حرکت نوسانی، فرازوفرود خالص، دامنۀ فرازوفرود، شبکۀ دینامیکی کلمات کلیدی:
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Abstract 

The motivation of this study is to introduce a novel chaotic mixer comprising three arcs which 

are rotating at a constant speed. In spite of the constant speed protocol, streamlines are time-

dependent which is the requisite of chaotic flow. The streamlines show the continuous 

displacement of hyperbolic stagnation points and parabolic points which leads to better mixing 

condition for highly viscous fluids. In order to demonstrate chaotic behavior, numerical 

simulations are carried out using ANSYS Fluent software. The fourth order Runge-Kutta method 

was employed for the solution of particle motions in order to track the fluid particles and to 

investigate their sensitivities to the initial positions. Based on the results, the Lyapunov exponent 

was calculated. The results indicate that Lyapunov exponent increases promptly in less than 60 

seconds after the initiation of mixing process which shows the reduction of time for reaching 

homogenous mixture. Furthermore, the numerical results prove chaotic behavior of flow in the 

proposed mixer and show its potential for utilization in the wide range of industrial processes in 

which laminar flow is required. 

 

Key words: Mixing, Chaotic Mixer, Lyapunov Exponent, Parabolic Point, Hyperbolic Points. 
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Abstract 

 Large-eddy simulation (LES) of turbulent flow in a square duct is performed with the dynamic 

Smagorinsky (DS) subgrid-scale (SGS) model at 𝑅𝑒𝜏 = 180. To investigate the effect of the SGS 

model on LES predictions, a simulation without an SGS model is also performed and the results 

are compared with those of the DS model and a reference direct numerical simulation (DNS) data. 

Simulations are carried out using a second-order finite volume Navier—Stokes solver. LES 

predictions with the DS model show a reasonable agreement with the DNS data for the mean 

velocity and Reynolds stresses. An appreciable improvement in LES predictions is also observed 

compared with the no SGS model predictions. 

 

Key words: large-eddy simulation, square duct, turbulent flow, dynamic Smagorinsky model. 
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Abstract 

Oscillatory flow in a rectangular cavity may occur in the presence of a turbulent jet due to 

Coanda effect or non-uniformities in pressure. In the present research, the numerical simulation 

was carried out by the finite-volume based tool OpenFOAM code to investigate the influence of 

non-isothermal conditions on the frequency and amplitude in the oscillatory jets.  For this purpose 

three different setting was considered. Results show that the temperature difference between jet 

and the cavity walls can significantly affect the flow pattern and the velocity distribution. It is 

observed that when there is a temperature difference between jet and the cavity walls, the 

oscillations can take place earlier. Also it's seen that the oscillations are more chaotic. Although, 

the temperature difference did not affect the amplitude, but the frequency is changed to 8 percent.  

 

Key words: Self-excited jet, Non-isothermal, Oscillation, Heat transfer, Cavity. 
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Abstract 

 In this study, transitional SST model is calibrated for predicting the behavior of internal flows 

in all regimes, using determination of ranges for two coefficients of the model. Lying the 

coefficients in these ranges lead to good predictions in the internal flows. In the present paper, 

two common test cases such as a pipe and two parallel plates flows with length to hydraulic 

diameter (L/Dh) ratios of 100 and 200, respectively, are chosen to evaluate the performance of the 

model with new coefficients. The range of Re for the numerical simulations considered in range 

[1400-200000] to cover all flow regimes. Finally, the results of fully developed friction factor 

compared against theoretical data and excellent agreement obtained. The maximum error 

percentages for laminar to turbulent transition inside a pipe flow, obtained 8.7 and 3%. Similarly, 

this parameter for turbulent state between two parallel plates flow was 13%. 

 

Key words: Internal Flow, Transitional SST, Turbulence Modeling, RANS, Numerical Simulation 
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 توربین باد محور عمودی به روش رتبه کاستهبینی دنباله جریان یش
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 دانشگاه تهران -دانشیار / دانشکده علوم و فنون نوین 

m.tahani@ut.ac.ir 

 دانشگاه تهران –استاد / دانشکده مکانیک 
evahid@ut.ac.ir 

 

 حسین نادریمحمد  حمیدرضا عیوضی

 دانشگاه تهران    -دانشکده علوم و فنون نوین 
hamid.eivazi@ut.ac.ir 

 دانشگاه تهران    -دانشکده علوم و فنون نوین 
mhnaderi1994@ut.ac.ir 

 

 چکیده

باد  نیتورب کیکه  وسیباد ساون نیتورب ان،یم نیشده است. در ا ریپذ دیتجد انرژی هایبه  یادیز اریتوجه بس ریدر چند سال اخ
ر ب زاتیتجه یرینصب آسان و قرارگ ،یریجهت قرارگ میبه تنظ ازیعدم ن لیاز قب مزیت هاییدارا بودن  لیمحور عمود است به دل

مانند  یگوناگون یهااست. تاکنون روش یالزام وسیباد ساون نیدنباله تورب لیتحل رو،نی. ازااستقرارگرفته  همورد توج ن،یزم یرو
 یها داراروش نیاستفاده شده است. هرکدام از ا وسیباد ساون نیتورب یسازهیو شبکه گردابه جهت شب یمحاسبات الاتیس کینامید
 یحاسباتم نهیهز نیروش با دقت بالا جهت کاهش ا کیبه  ازین جه،یدرنتاست.  نییدقت پا ای یمحاسبات یبالا نهیهمچون هز یبیمعا

 ی. دقت بالاشودیآن استفاده م یساز یو خط یرخطیغ یهاستمیس یابیمنظور ارزهمرتبه کاسته ب یها. روششودیاحساس م
و  ایحالت پو هیمطالعه، مدل تجز نیااست. در  دهیبه اثبات رس ریدر مطالعات اخ الاتیس کینامید یابیرتبه کاسته در ارز هایروش

 ریدل و متغم یصورت عددبه وسیباد ساون نیبکار گرفته شده است. در ابتدا تورب باشندعیرتبه کاسته م یهاکه از روش، مشتقات آن
ان از نش آمدهدستهب یعدد جی. نتامیپردازیم الیس انیجر ینیبشیقرار داده و به پ ایحالت پو هیمدل تجز یعنوان ورودسرعت به

𝑅2دقت بالا )با  الیس ینیبشیدر پدرصد  30تا  ازیکاهش زمان حل موردن =  دارد. (0.95

 تجزیه حالت پویادینامیک سیالات محاسباتی، روش رتبه کاسته، توربین باد، ساونیوس،  کلمات کلیدی:
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 چکیده

ای را هم در مکان و هم در زمان های پیچیدهتواند پدیدهسیال ناپایا سیستمی است غیرخطی دارای درجه آزادی بالا که میجریان 
 های پیچیدهاست که هدف آن تجزیه جریانای فعال در دهه اخیر بودهسازی جریان سیال به روش رتبه کاسته حوزهتجربه کند. مدل

ها جهت تعیین شرایط جریان در آینده و کنترل ه از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. از این ویژگیها است کگیای از ویژبه دسته
سازی رتبه های عمیق عصبی برای مدلهای شبکهشود. در این تحقیق، یک روش جدید داده محور بر پایه تواناییآن استفاده می

، از شبکه عصبی عمیق خود رمز 2برای تجزیه مقدار منفرد یگزین مناسبتاست. به عنوان یک جا کاسته جریان سیال ناپایا ارائه شده
های استخراج شده در هر گام زمانی به عنوان ورودی ها استفاده شده است. سپس، ویژگیجهت کاهش ابعاد و استخراج ویژگی 9گذار

مانی آینده داده شده است. توانایی روش های زبا هدف پیشبینی جریان سیال در گام 3به شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار
مقایسه شده  5های پیچیده ناپایا در آینده با روش معروف تجزیه حالت پویاام در پیشبینی موقعیت جریانتیاسال-خود رمز گذار

ایج نشان داده است مورد ارزیابی قرار گرفته است. نت 7و ضریب تشخیص 6است. نتایج با استفاده از دو پارامتر میانگین خطای مربعات
های پیچیده در آینده است و مقدار ضریب تشخیص ام به خوبی قادر به پیشبینی موقعیت جریانتیاسال-که روش خود رمز گذار

 دهد.بالاتری را در مقایسه با روش تجزیه حالت پویا در اختیار قرار می

  حالت پویا، روش رتبه کاسته ام، تجزیهتیاسیادگیری عمیق، خود رمز گذار، الکلمات کلیدی: 

                                                           
2 Singular Value Decomposition 
3 Deep Autoencoder Neural Network 
4 Long Short-Term Memory network (LSTM) 
5 Dynamic Mode Decomposition (DMD) 
6 Mean Square Error (MSE) 
7 Coefficient of Determination  
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 مولد گردابه بر روی مدل خودرو قرار دادنآیرودینامیکی  تأثیربررسی 

 

 مصطفی کاظمی پریسا قانونی

 کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ghanooni@aut.ac.ir 

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

kazemi.mostafa@ut.ac.ir 

 

 محمود مانی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیراستاد، 

mani@aut.ac.ir 

 

 چکیده

ها بر عملکرد آن تأثیربررسی  منظوربهی خودروی بدنه احمد شدههای گردابه بر روی مدل ستادهدر این پژوهش بر استتفاده از مولد
ت و از منظر شکل تح شدهانتخابهای گردابه با استفاده از سایر مطالعات استت. محل قرارگیری مولد شتدهقیتحقآیرودینامیکی آن 

برای تحقیق در نظر گرفته شدند. پس از مطالعات  0012بررستی قرار گرفتند و چهار شتکل رایج سیلندر، دلتا، بامپ و ایرفویل ناکا 
ی بر نافزار تجاری مبتهای مختلف از یک نرمسازی جریان حول خودرو در مدلاستقلال از شبکه و انتخاب شبکه مطلوب، برای شبیه

میلیون  613/0روش حجم محدود استتفاده شتد. نتایج حاصتله نشان دادند که حضور مولد گردابه ایرفویلی و سیلندری در رینولدز 
ها با تمامی مولد تأثیرها ضرایب پسا را افزایش دادند و همچنین درصتد شدند. سایر مولد 11/1و  7/0منتج به کاهش پستا به مقدار 

ه ی از نتایج حاصتتلطورکلبهیابد همچنین در مولد بامپ شتتکل افت ضتتریب برآ بستتیار غالب بوده استتت. می افزایش رینولدز کاهش
توان استفاده نمود و همچنین از کاهش ضریب پسا می منظوربههای گردابه های پایین از مولدتوان برداشتت نمود که در سترعتمی
 ده ضریب برآ بهره برد.دهنکاهش عنوانبهها توان در تمامی سرعتها میآن
 

 مولد گردابه، آیرودینامیک خودرو، بدنه احمد، دینامیک سیالات محاسباتی کلمات کلیدی:
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 ایئب هیدرودینامیکی سیلندر استوانهاثر وجود یک رشته منعطف بر ضرا

 

 شهرام طالبی حسین خراسانی اناری

 کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد

 Std.mech@chmail.ir 

 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد

talebi_s@yazd.ac.ir 

 

 

 چکیده

شبکه  با استفاده از روش درمقاله حاضر تأثیر اتصال یک رشته منعطف به پشت سیلندر دایروی بر روی ضرائب هیدرودینامیکی،
. معادله حرکت رشته، یک معادله هذلولوی از مرتبه چهارم مکانی و مرتبه دوم زمانی است. بررسی شده است 1مرز شناور -بولتزمن 

کاتا مرتبه چهارم استفاده شده است. هنگامی که یک رشته منعطف در -برای حل این معادله از روش اختلاف محدود به همراه رانگ
کند. ضتترائب های میهای نوستتانی از ستتطح ستتیلندر، رشتتته شتتروع به نوستتانگیرد بر اثر ریزش گردابهپشتتت ستتیلندر قرار می

رشتته و همچنین با تعوی  نوع اتصال رشته به سیلندر)مفصلی یا گیردار(، به دلیل  ستختی هیدرودینامیکی با تغییر طول رشتته یا
کنند. با یک رشتته به اندازه دو برابر قطر ستتیلندر و اتصال گیردار در، تغییر میعوض شتدن ماهیت نوستان رشتته در پشتت ستیلن

توان نوسانات کاهش ضتریب متوستط درد را تجربه کرد. با کاهش ستختی رشته، می %13توان نستبت به حالت ستیلندر  تنها، می
( را نسبت به 0226شتترین ضریب متوسط لیفت )توان بیای به اندازه قطر ستیلندر، میکاهش داد. با رشتته %31ضتریب لیفت را تا 

 حالت سیلندر  تنها )صفر(، ایجاد کرد.
 

  روش شبکه بولتزمن، روش مرز شناور، رشته شناور، ضریب سختی، اتصال گیردار و مفصلکلمات کلیدی:  

                                                           
8 Immersed Boundary-Lattice Boltzmann Method(IB-LBM) 

mailto:Std.mech@chmail.ir
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چهارم های یکسنجی افزایش راندمان توربین بادی ساونیوس با استفاده از پرهامکان

 به روش عددیای دایره

 

 سعید خجسته عفت پناه مریم امیری

 استادیار دانشگاه صنعتی قوچان
Amiri.kh@qiet.ac.ir 

 دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی قوچان
Saeed.kh.ep@gmail.com 

 

 مرتضی عنبرسوز زادهمهدی قلی

 دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی قوچان
Mahdi.qolizadeh@yahoo.com 

 دانشگاه صنعتی قوچاناستادیار 
Anbarsouz@qiet.ac.ir 

 

 چکیده

هایی از قبیل طراحی و ساخت ساده، عدم وابستگی به جهت باد و خود های بادی محور عمودی ساونیوس به دلیل ویژگیتوربین
ای هروتور ساونیوس با پرهراه انداز بودن، مورد توجه بستیاری از دانشمندان قرار گرفته است. این مقاله با معرفی یک ساختار جدید 

پردازد. بدین منظور با استتتتفاده از ای و مقایستتته آن با روتور رایج ستتتاونیوس، به بررستتتی و تحلیل عملکرد آن میچهارم دایرهیک
تی، ضتریب توان و ضریب گشتاور سه مدل مختلف اسامگا اس-ستازی عددی دو بعدی و به کمک مدل آشتفتگی جریان کیشتبیه

چهارم با مدل رایج مقایسته شتده استت. نتایج حاکی از آن استت که روتور هر سه مدل جدید یک، دو و سه پره یک ستاختار جدید
(، عملکرد بهتری نستتبت به مدل رایج دارند. در این بازه 36/0تا  96/0ی محدود نستبت ستترعت نوک )بین ای تنها در یک بازهدایره

ها برتری نستبی دارد و بیشترین بهبود در ضریب ای نستبت به ستایر مدلارم دایرهچهی یکدر بین سته مدل مذکور، روتور دو پره
درصد است. پس از تعیین مدل بهینه، اثر تغییرات سرعت جریان باد )عدد  1/6به میزان  96/0عملکرد آن در نستبت سترعت نوک 

 رینولدز( بر روی ضریب توان و گشتاور آن مورد بررسی قرار گرفته است.

  

 ای، فلوئنت.چهارم دایرههای یکسازی، پرهتوربین بادی، روتور ساونیوس، شبیه کلیدی:کلمات 
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به کمک ساده و جدید شکل  L یلزجت های کروپمپیدر م انیهندسه جر یعدد لیتحل
LB-IBM 

 امیر علیمرادی سید علی میربزرگی

 رجندیدانشگاه ب ک،یمکان یگروه مهندس ار،یدانش
Samirbozorgi@birjand.ac.ir 

 رجندیدانشگاه ب ک،یارشد مکان یکارشناس یدانشجو
Alimoradi0@gmail.com 

 

 

 چکیده

یکی از عوامل کاهش دبی خروجی در یک میکروپمپ لزجتی، جریان گردابه ایست که درون کانال و روی روتور در حال چرخش 
شتده است که با  یمقاله ستع نیدر اتشتکیل و با کاهش عرض عبور موثر جریان اصتلی مانع عبور ستیال در درون کانال می شتود. 

 یشود. برا یریگردابه جلوگ نیو رشد ا لیشتکل، از تشک L یلزجت کروپمپیم کیدر  انیمناستب به هندسته جر یا وارهیافزودن د
 یستتادگ یشتتده استتت که اولا رو یمعرف یبه نحو یاضتتاف وارهیشتتکل همراه با د L دیجد یلزجت کروپمپیمدل م کیمنظور  نیا

 ر باشد.موث یدب شیکاهش اندازه، شتکل گردابه و افزا یرو ینداشتته باشتد و در ثان یادیز ریتاث کروپمپیم یکربندیپستاختمان و 
برای شتبیه ستازی جریان در این مقاله از روش لتیس بولتزمن و برای مدل سازی اجسام و دیواره ها از تکنیک بلاک کردن و روش 

∗𝐻مرزغوطه ور استتفاده شتده است. نتایج نشان داد که در عرض کانال  = دبی بیشتر  %25ید ، میکروپمپ جدید توانایی تول 3.5

زاد در عرض آ میاست که با تنظ یمقدار ثابت کروپمپیم نیا یدیحداکثر اختلاف فشار تول نیهمچنرا نستبت به مدل ستاده را دارد. 

 کرد. میرا تنظ یدیتوان حداکثر اختلاف فشار تول یمقطع روتور م

  

 یعدد لیبولتزمن، روش مرزغوطه ور، تحل -سیروش لت کروپمپ،یم کلمات کلیدی:
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بعدی با استفاده از پراب تحلیل میدان جریان سه منظوربهگیری توسعه یک روش اندازه

 سنج سیم داغجهته جریانتک

 

 مصطفی کاظمی پریسا قانونی

 کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ghanooni@aut.ac.ir 

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

kazemi.mostafa@ut.ac.ir 

 مهران مصدری محمود مانی

 استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

mani@aut.ac.ir 

 استادیار، دانشگاه تهران

m.masdari@ut.ac.ir 

 

 چکیده

سنج سیم داغ تمرکز شده است. هدف های سترعت با استتفاده از جریانمؤلفه گیریدر این پژوهش بر روی توستعه یک روش اندازه
گیری سرعت را اندازه مؤلفهسه  داغ میسسنج جهته جریانی روشی بوده که بتوان به کمک یک پراب تکاصلی این پژوهش توسعه
مجازی، روش  CTAو ستتاخت یک  داغ میستتستتازی گیری از حل معادلات ناویراستتتکوس و انرژی و مدلنمود. بدین منظور با بهره

های سترعت بدین نحو است که در گام نخست این روش، کالیبراسیون گیری مؤلفهی قرار گرفت. نحوه اندازهبررست موردگیری اندازه
 میس با قرار دادن پراب تیدرنهاشود. گیرد و ستپس کالیبراسیون جهت انجام میولتاژ با استتفاده از قانون کینگ انجام می-سترعت
های سرعت را محاسبه نمود. همچنین در این پژوهش با قراردادن پراب توان مؤلفههای خاص و شترایط مشخص میدر موقعیت داغ

سنجی قرار گیری تحت صحتبر ثانیه روش اندازه متر 20و  15، 10های ای در جریان آزاد با سرعتدر دنباله یک ستیلندر استتوانه
های سرعت به روش عددی مستقیم و استفاده گیری مؤلفهدرصد تفاوت در اندازه 3تا  9میانگین  طوربهند داد گرفت که نتایج نشان

 وجود داشته است. داغ میسگیری پراب از روش اندازه
 

 یبعدسه، دینامیک سیالات محاسباتی، میدان جریان داغ میسسنج گیری سرعت، جریاناندازه کلمات کلیدی:
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 عملکرد توربین بادی داریوس چهار پره در بزرگراهتحلیل عددی 

 

 

 صادق تودرباری محمد جواد مغربی

استاد ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه فردوسی مشهد ، 
mjmaghrebi@um.ac.ir 

 

دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه 
 sadegh.toudarbari@mail.um.ac.irفردوسی مشهد   

 

 
 
 

 چکیده

های تجدیدپذیر از جمله انرژی بادی و خورشتتیدی به عنوان یکی از مستتائل مهم در میان محققان رواج امروزه بهره برداری از انرژی

از وسایل پر کاربرد جهت استخراج از انرژی تجدید پذیر بادی تبدیل شده است.  از اینرو های بادی به یکی پیدا کرده استت. توربین

ها به کمک توربین داریوس چهار ها در بزرگراهدر این پژوهش به بررستی امکان استتخراج انرژی از انرژی تولید شده توسط اتومبیل

یری گاتومبیل در بزرگراه با کمک نرم افزار تجاری فلوئنت و با بهرسازی دوبعدی توربین و پره پرداخته شده است. بدین منظور شبیه

انجام شتده استت. با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه حدکثر ضریب توان بدست آمده توسط  k-ω SSTاز مدل آشتفتگی 

و مقدار توان متناظر تولیدی در حدود بوده  00233/0رادیان بر ثانیه بوده. که این مقدار حدود  30توربین متعلق به سرعت دورانی 

بتاشتتتد. کته با توجه به مقدار حاصتتتله توربین بادی از نوع داریوس چهار پره دارای عملکرد قابل قبولی در بزرگراه وات می 77/61

 باشد.می

 

 انرژی باد ، توربین بادی داریوس چهار پره ،دینامیک سیال محاسباتی ، بزرگراه کلمات کلیدی:

  

 
 

mailto:sadegh.toudarbari@mail.um.ac.ir
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 در مجاورت بزرگراه یک طرفه عددی توربین بادی  نوع داریوس سه پره یمدل ساز

 

 صادق تودرباری محمد جواد مغربی

استاد ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه فردوسی مشهد ، 
mjmaghrebi@um.ac.ir 

 

دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه 
 sadegh.toudarbari@mail.um.ac.irفردوسی مشهد   

 

 
 
 

 چکیده

های فستتیلی و مشتتکلات حمل و نقل به کار گیری انرژی های تجدیدپذیر از جمله امروزه با توجه به کاهش روزافزون منابع ستتوخت

است. توربین های بادی امکان استخراج انرژی از انرژی باد را در بسیاری از مناطق انرژی باد و خورشیدی اهمیت فراوانی پیدا کرده 

های بادی برای افزایش کارایی آن ها انجام شده است. توربین بادی ای بر روی توربینفراهم کرده استت. از این رو تحقیقات گسترده

باشد. در این مطالعه امکان دریافت انرژی پره مستقیم می مورد بررستی در این پژوهش از نوع توربین محور عمودی داریوس با سته

توستط توربین بادی داریوس مورد بررسی قرار گرفته شده است. همچنین این مسأله به  در بزرگراه باد ایجاد شتده بوستیله اتومبیل

گوریتم پیزو در نرم افزار تجاری و ال k-ω SSTروش دینامیک سیالات محاسباتی و به صورت دو بعدی و با استفاده از مدل آشفتگی 

ر ای که توربین از اتومبیل تاثیفلوئنت شتتبیه ستتازی شتتده استتت. با توجه به نتایج حاصتتله ، حداکثر میانگین توان خروجی در بازه

 رسد.وات می 13/29رادیان بر ثانیه بوده که مقدارش  به  97پذبرد مربوط به سرعت دورانی می

  

 ، توربین بادی داریوس ،دینامیک سیال محاسباتی ، بزرگراه انرژی باد کلمات کلیدی:

  

 
 

mailto:sadegh.toudarbari@mail.um.ac.ir
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 جریان تراکم پذیر
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 های پایا و ناپایاهای بالادستیِ تفاضل شار و جدا کردن شار در  جریانمقایسه روش

 

 عدنان محمدی علی لطفیان

 ، دانشگاه فردوسی مشهددکترای دانشجوی

lotfian.ali@mail.um.ac.ir 

 ، دانشگاه فردوسی مشهددکترای دانشجوی

admohammadi@mail.um.ac.ir 

 

 محمدحسن جوارشکیان

 مشهد فردوسی دانشگاه مکانیک، مهندسی علمی عضو هیئت

javareshkian@um.ac.ir 

 

 چکیده

های حل بالادستی میدان ترین روشکه از محبوب( HLLو  AUSM+و  Roeژوهش سه روش عددی برای درونیابی  )در این پ

تراکم پذیر هستند جهت بررسی عمکرد آنها در جریان های پایا و ناپایا از نقطه نظر میزان پخش و پراش عددی مورد بررسی قرار 

واگرا است. نتایج -های عددی تدوین شده در این پژوهش جریان یک بعدی ناپایا در لوله ضربه و نازل همگراسازیمی گیرد. شبیه

سازد. نتایج حاکی از آن است های پایا و ناپایا را مبرهن میهای عددی منتخب در جریاناین پژوهش نکات قابل تاملی از رفتار روش

های میدان حل دارد. اما بهترین عملکرد را در ناپیوستگی در جریان ناپایا، این روش AUSM+که با اغماض از نوسانات ناچیز روش 

علاوه اینکه در دسترس بهترین عملکرد را داراست. به Roeدر جریان پایا و در جایگاه تسخیر ناپیوستگی موجود در میدان، روش 

 AUSM+و  HLLهای در روش واگرا منجر به نوساناتی-ای موجود در نازل همگرانبودن اتلافات عددی کافی در تسخیر موج ضربه

 شده است.

 

 .Roe ،HLLهای تفاضل تقریبی، ، روشAUSM+های بالادست، روش کلمات کلیدی:
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 در مسئله شاک تیوپ  AUFSبررسی اثر توابع محدودکننده بر روی اسکیم 

 

 حسینعلی کمالی محمدحسن جوارشکیان

 مشهد فردوسی دانشگاه مکانیک، مهندسی علمی عضو هیئت

javareshkian@um.ac.ir 

 ، دانشگاه فردوسی مشهددکترای دانشجوی

Ali1kamali@yahoo.com 

 

 فردمحمود پسندیده

 مشهد فردوسی دانشگاه مکانیک، مهندسی علمی عضو هیئت

fard_m@um.ac.ir 

 

 چکیده

در مسئله شاک تیوپ پرداخته شده است. توابع  AUFSاسکیمکننده بر روی ژوهش بر اثر اعمال توابع مختلف محدوددر این پ

در این پزوهش مورد ارزیابی قرار گرفته شدند.  vanleer و minmod ،doubleminmod ،superbeeمحدودکننده معروف 

های شاک تیوب یک بعدی نشان دهنده دقت مناسب در تسخیر در تسخیر ناپیوستگی AUFSاستفاده از این توابع بر روی اسکیم 

به ترتیب دارای پراش و پخش بیشتری نسبت به توابع  minmodو Superbeeدهد که تابع می باشد. نتایج نشانها میوستگیناپی

doubleminmod و vanleer باشد.  همچنین استفاده از تابع میvanleer  وdoubleminmod  به ترتیب دارای نتایج بهتری

 باشند.تیوپ میهای مسئله شاکدر تسخیر ناپیوستگی

 

 .AUFS  ،minmod ، vanleer ، superbee، doubleminmodشاک تیوپ، کلمات کلیدی:
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 های یک کمپرسور فرآیندی شعاعی دو ردیفهبازطراحی مسیر گاز پروانه

 

 صبا محمدی ینگجه کاوه قربانیان

 استاد دانشگاه صنعتی شریف

Ghorbanian@sharif.edu 

 کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف 

Saba_mohammadi85@yahoo.com 

 

 

 چکیده

طول عمر، تغییر شرایط فرآیندی )فشار، دما و مشخصات گاز( از نقطه افزایش به دلیل  با گذشت زمان وکمپرسورهای شعاعی،   

 بایستیکار خواهند کرد. از آنجا که، کمپرسورهای شعاعی می ادامه به طراحی و کاری خود خارج و در نهایت با بازده نسبتأ پایین

ی وسیعتری را داشته باشند، یکی از راه کارهای متداول ولی پیچیده و چالش برانگیز، بازطراحی مسیر توانایی عملکرد در بازه

 ودن پژوهش بازطراحی یک کمپرسور بازده شود. در ایو فشار  نسبتموجب افزایش  دتوانکه میها است پروانهیرودینامیک گاز در آ

انجام  به صورت عددی  کمپرسورو بازده  باشد، جهت بهینه سازی نسبت فشارو عملیاتی آن موجود می ردیفه، که اطلاعات هندسه

 .ستاهای تجربی عملکردی موجود برای کمپرسور در شرایط نقطه طراحی استفاده شدههمچنین جهت اعتبارسنجی، از داده استشده

تروپیک در شرایط ورودی نقطه طراحی کمپرسور برای بازده پلی % 2221برای نسبت فشار و   % 7سازی پروانه اول، افزایش نتایج بهینه

تروپیک برای بازده پلی % 6255برای نسبت فشار و  % 1522دهد.  همچنین این مقادیر برای پروانه دوم، میزان شعاعی موجود، نشان می

ابل باشد که قسازی حاضر، روشی کارآمد و به صرفه از لحاظ زمان و هزینه میبا توجه به نتایج حاصل شده، روش بهینهبه دست آمد. 

 .سازی کمپرسورهای شعاعی دیگر استتعمیم به موارد بهینه

  

 کیتروپینسبت فشار، بازده پل ،یسازنهیبه ،یکمپرسور شعاع کلمات کلیدی:
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سوخت و گازهای حاصل از آن بر جریان خروجی از نازل موتور سازی اثرات احتراق شبیه

 سوخت جامد

 

 محسن اسفندی محمدکاظم مویدی

دینامیک سیالات توربولانس، استادیار، آزمایشگاه پژوهشی 

 متمهندسی مکانیک، دانشگاه ق گروه، و احتراق محاسباتی

moayyedi@qom.ac.ir 

دینامیک توربولانس، آزمایشگاه پژوهشی  دانشجوی کارشناسی ارشد،

 متمهندسی مکانیک، دانشگاه ق گروه، و احتراق سیالات محاسباتی

Esfandi@qom.ac.ir 

 

 

 

 چکیده

دراین مطالعه شتبیه سازی بالستیک داخلی و بررسی جریانهای خروجی از موتور سوخت جامد بررسی شده است. میدان جریان در 

نظر گرفته شتده در این مستله شتامل گرین استوانه ای و دیواره جامد موتور و دامنه جریان در خروجی نازل مورد ارزیابی و تحلیل 

محوری، تراکم پذیر به عنوان معادلات حاکم بر مستاله و پدیده سوزش سوخت در حالت  سوزش قرار گرفته استت. معادلات متقارن 

فرسایشی بررسی شده است. به جهت شبیه سازی مسئله، فرض مطالعه حاضر گرین سوخت از نوع استوانه ای که از کاربردترین نوع 

جهت نزدیکی فرایند شبیه سازی مسئله از توابع تعریف  گرین های سوخت به لحاظ سادگی درتولید می باشد استفاده شده است. به

در نرم افرار فلوئنت استفاده شده است. در پایان نتایج حاصل از فرایند شبیه سازی در حالت های مختلف سوزش شده توسط کاربر 

گذار بر سوزش سوخت می ستوخت مورد بررستی و نشان دهنده دقت فرایند شبیه سازی با استفاده از وارد کردن پارامترهای تاثیر 

 باشد.

 

 موتور سوخت جامد،گرین سوخت، دیواره جامد، سوزش فرسایشی، نرخ سوزش، انتقال حرارت کلمات کلیدی:
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 لوله حرارتی به کمک مدلسازی عددی اجکتور -مدلسازی سیکل تبرید اجکتوری 

 

 ابراهیم افشاری

گروه  دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی،

 e.afshari@eng.ui.ac.ir ،مهندسی مکانیک

 

 چکیده

استفاده از منابع انرژی حرارتی با کیفیت پایین از قبیل گرمای تلف شده در صنایع، انرژی خورشیدی و غیره در سیکل تبرید 

را در  استفاده از انرژی الکتریکی دهد. استفاده از لوله حرارتی نیزاجکتوری، نیاز به استفاده از انرژی الکتریکی را به شدت کاهش می

ه سیستمی پردازیم کدر این مقاله به ترکیب اجکتور و لوله حرارتی در سیکل تبرید می رو،رساند. از ایناین سیکل تبرید به صفر می

ت. انرژی با انبساط اسباشد.این سیستم شامل لوله حرارتی، اجکتور، تبخیر کننده، چگالنده، ژنراتور و شیر فشرده با عملکرد بالا می

یابد. شود و سیال عامل تبخیر شده و از طریق نازل اولیه اجکتور جریان میکیفیت پایین از یک منبع در ژنراتور به سیستم اضافه می

نسور نداتواند تکمیل شود. در کبا کم شدن فشار این سیال، سیال تبخیر کننده را به داخل اجکتور می کشد. بنابراین عمل تبرید می

ود. در این رمانده آن از طریق یک شیر انبساط به تبخیر کننده میبخشی از سیال عامل به وسیله لوله حرارتی به ژنراتور رفته و باقی

مقاله به کمک مدلسازی عددی اجکتور نسبت مکش آن به طور دقیق تعیین شده است و به کمک این نسبت مکش و تحلیل لوله 

لوله حرارتی تحلیل گردیده و ضریب عملکرد آن، ظرفیت تبرید و  –مه تجربی، سیکل تبرید اجکتوری حرارتی به کمک روابط نی

وات در نطر گرفته  9600دهند که با بیشترین ظرفیت تبرید تعداد لوله حرارتی برای این منظور تعیین شده است. نتایج نشان می

متر است که میلی37/119اپراتور و همچنین طول کل لوله حرارتی متر برای اومیلی10متر برای کندانسور و میلی10شده طول 

باشد. در این وضعیت لوله حرارتی برای این ظرفیت مورد نیاز می 13بیشترین مقدار ظرفیت تبرید را تولید کرد و بر اساس آن تعداد 

 باشد.می 71/0لوله حرارتی برابر  –ضریب عملکرد سیکل تبرید اجکتوری 

 

 لوله حرارتی، اجکتور، سیکل تبرید، فتیله، ضریب عملکرد کلمات کلیدی:
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ی سازهیشبسنج پیتوتی برای خطوط لوله گاز با استفاده از تحلیل خطای نصب یک دبی

 میدان جریان

 

 علی حسینی مؤخر مرتضی بهبهانی نژاد

  استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

bnmorteza@scu.ac.ir 

 دانشگاه شهید چمران اهوازدانشجوی کارشناسی ارشد، 

 alihoseini6461@gmail.com 

 

 محمدرضا صفاریان نادرقلی زری میدانی

 مشاور صنعتی شرکت گاز استان خوزستان

zarimaydaninader@gmail.com 

 ، دانشگاه شهید چمران اهوازیاراستاد

m_r_saffarian@yahoo.com 

 

 

 چکیده

 طیشراسنجی طراحی و در ی جریان عبوری از خط لوله موجود در آزمایشگاه تخصصی گاز، دبیریگاندازه منظوربهدر این مقاله 

سازی عددی استت. مدل ریاضتی و نتایج حاصل از شبیه قرارگرفتهمختلف کاری و همچنین خطاهای نصتب گوناگون مورد ارزیابی 

صورت گرفته است.  3فلوئنت افزارنرمعددی به کمک  سازیاست. نتایج حاصل از شبیه شدهارائهسنج جریان سیال عبوری حول دبی

آوردن  دست بهجهت   𝜅-𝜀ها در شرایط مختلف جریان، مدل توربولانسی این روش عملکردهای توربولانستی و با مطالعه دقیق مدل

آل در حالت تراکم پذیر و با فرض جریان آدیاباتیک در نظر است. جریان دائم گاز ایده شدهگرفتهدر نظر  فشار وهای سرعت گرادیان

ا ی گستره وسیعی از جریان بریگاندازهسنج قادر به طراحی و تحلیل عددی به نحوی صورت گرفته است که دبی استت. شتدهگرفته

که ضریب تصحیح جریان حاصل از  دهدیمهای مختلف در ورودی لوله جریان باشد. نتایج حاصل از این تحلیل عددی نشان سرعت

 و کمی برخوردار است نسبتاًها در ورودی جریان، از تغییرات گسترده بودن طیف سرعت رغمیعلسنج در شرایط مختلف کاری، دبی

سنج با خطاهای دبی کهیهنگامسنج در شرایط مختلف کاری و وستیله دبیگیری شتده بههای اندازهمیزان خطای سترعت همچنین

  .استکم  نسبتاًاست،  قرارگرفتهلوله  خطدروننصب مختلف 

 سنج سنج ، ضریب تصحیح دبیگیری دبی جریان، لوله پیتوت میانگینتحلیل خطای اندازه تحلیل عددی، کلمات کلیدی:

  

                                                           
ntFlue 9 
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سازی عددی جریان روش اختلاف محدود فشرده جهت شبیهحل معادله بولتزمن به 

 پذیر گاز رقیقتراکم

 

  علی عالمی آرانی فرکاظم هجران

 استاد دانشگاه صنعتی شریف دانشکده هوافضا

khejran@sharif.edu 

 کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف دانشکده هوافضا

a_alemi@ymail.com 

 

 

 اله فولادینعمت

 پژوهشگاه فضایی، نقل و حمل هایسامانه پژوهشکده دکترا،

 تهران  فضایی ایران،

n.fouladi@isrc.ac.i 

 

 چکیده

پذیر گاز رقیق با استفاده از حل معادله بولتزمن توسط یک روش عددی با دقت جریان تراکمسازی عددی شبیهدر این پژوهش، 

ده شده است، استفا ک یجییافته مدل بیبالا انجام شده است. بدین منظور، برای حل معادله بولتزمن از مدل شاکوف که توسعهمرتبه

ای از عدد نودستتن فراهم شتتود. برای افزایش دقت نتایج حل، مدل ستتازی عددی جریان گاز رقیق در طیف گستتتردهتا امکان شتتبیه

نوسانات جهت حذف و یا کاهش سازی شده است. شتاکوف معادله بولتزمن توستط روش اختلاف محدود فشرده مرتبه چهار گسسته

 گذاری مناسب استفادهفیلتراز یک  ،شوکدارای ناپیوستتگی نظیر نواحی یدارستازی روش حل به ویژه در حل عددی و در نتیجه، پا

ازای مقادیر مختلف ی شوک به سازی عددی جریان درون لولهشبیهشتده استت. برای نشان دادن دقت و عملکرد روش حل حاضر، 

است. مقایسه نتایج، عملکرد خوب روش حل را در تحلیل مقایسه شدهآمده با نتایج موجود دستعدد نودستن انجام شتده و نتایج به

 .دهدپذیر گاز رقیق به ازای مقادیر مختلف عدد نودسن نشان میجریان تراکم

  

 پذیر گاز رقیق، معادله بولتزمن، مدل شاکوف، روش اختلاف محدود فشرده، فیلترگذاری.جریان تراکم کلمات کلیدی:

  

mailto:khejran@sharif.edu
mailto:a_alemi@ymail.com
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جلو با استفاده در حال پرواز روبهان غیرلزج حول روتور بالگرد سازی عددی جریشبیه

 های لغزان بهینهروش شبکهاز 
 

 فرکاظم هجران پورمحمدهادی اعظم

 التحصیل دکتری دانشگاه صنعتی شریففارغ

azampour@ae.sharif.edu 

 استاد دانشگاه صنعتی شریف

khejran@sharif.edu 

 

 

 چکیده

 ینهلغزان به یهاجلو با استتتفاده از روش شتتبکهپرواز روبه حال در حول روتور بالگرد  یرپذتراکم یانجر ستتازییهشتتب یق،تحق یندر ا

شده و با استفاده از روش  تهکارگرفعنوان معادلات حاکم بر مستأله بهبه یلرمعادلات او یلاگرانژ -یلریاستت. فرم اومدنظر قرار گرفته

 یمؤثر ترم زمان یسازدو زمانه با دقت مرتبه دو جهت گسسته یاست. از روش ضمنشده یسازدر مکان گستسته یمستونج یمرکز

 یچش،و حرکات پ اعمال شده ینهلغزان به یهاروتور بالگرد با استتفاده از روش شتبکه یاستت. حرکت دورانمعادلات استتفاده شتده

یک روتور  یجلوپرواز روبه. استتتحول روتور منتقل شتتده یبه شتتبکه عدد یروش فنر خط یریکارگبا به یزروتور ن لگ-لیدو  بالزنی

آمده از دستبه یجمدنظر قرار گرفته و نتا عنوان مسأله نمونهلگ است، به-مفصل نمونه، که دارای حرکات سیکلیک، فلپ و لید-تمام

  است.شده یسهمقا ی معتبرعدد یجبا نتا آنحول  یانجر سازییهشب

 

ر های لغزان بهینه، روش فن، روش ضمنی دوزمانه، روش شبکهلریمعادلات او یلاگرانژ-یلریفرم اوپذیر، جریان  تراکم کلمات کلیدی:

 جلو.خطی، پرواز روبه
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Abstract 

In this paper, a ghost flow in lattice Boltzmann method is developed to simulate aerodynamic 

flow around on airfoil for curved boundaries. A bilinear interpolation is developed to simulate 

for two-dimensional fluid flow around airfoil (NACA 0012). The results of the presented 

method are compared to those available in the literature from conventional numerical 

methods, and excellent agreement is observed. Curved boundary treatments have been 

suggested as a means of improving the accuracy of the stair-shaped approximation 

conventionally used in LBM simulations and the new scheme can capture the details of flow 

more accurately and more stable than the other schemes, at least in low- Reynolds-number 

flow. This method is presented to solve fluid dynamics based on the theory molecule kinetics; 

an extended Lattice Boltzmann equation is put forward to solve force in Reynolds number 

range that be applicative for Micro-Air-Vehicles (MAVs).   

 

Key words: lattice Boltzmann, ghost fluid method, Curved boundary, Aerodynamic   
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 2182بررسی عددی و پارامتری مولد گردابه زیرلایه مرزی برروی ایرفویل ناکا 

 

 حسن ابوالقاسمی گل افشانی دکتر احسان روحی

 دانشیار  گروه مکانیک دانشگاه فردوسی

e.roohi@um.ac.ir 

 دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه فردوسی

hasan.abolghasemi@mail.um.ac.ir 

 

 چکیده

مولد گردابه به منظور  .استتتکم ستترعت پرداخته شتتده جریانمرزی در  زیر لایه 10در این پژوهش به بررستتی اثر مولد گردابه
شتتود. مولد گردابه استتتفاده می 2312افزایش نیروی برآ، کاهش نیروی پستتا و به تاخیر انداختن جدایش جریان برروی ایرفویل ناکا 

باشد. محل قرار گرفتن مولد می h5و عرض h10، طول hاستتفاده شده در این پژوهش به شکل یک گوه پیشرو با مشخصات ارتفاع 
درجه  17درصتتد طول وتر انتخاب شتتده تا در بالادستتت نقطه جدایش جریان در بیشتتترین زاویه حمله ممکن که  25گردابه در 

نظر  براساس ضخامت لایه مرزی بدست آمده  همچنین در این پژوهش ارتفاعی مناسب برای مولد گردابه موردباشد، قرار بگیرد. می
باشتد. نتایج حاکی از آن است که استفاده از مولد گردابه باعث افزایش نیروی برآ و کاهش نیروی که برابر با ضتخامت لایه مرزی می

درجه بسیار قابل  17اندازد. این مزیت در زاویه حمله ای به تعویق میابل ملاحظهشود. همچنین جدایش جریان را به طور قپستا می
 ملاحظه است چون مشخصات مبدل گردابه براساس  ضخامت لایه مرزی قبل از نقطه جدایش جریان  در این زاویه بنا شده است.

  

 مولد گردابه، نقطه جدایش جریان، برآ، پسا کلمات کلیدی:
  

                                                           
10 . Vortex generator 
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محاسبه و بهینه سازی هدایت حرارتی و ویسکوزیته ی نانوسیال هیبریدی  اکسید 

 آلومینیم / نانو لوله های کربنی چند جداره با سیال پایه ی روغن

 
 

 محمد همت اسفه میلاد گودرزی دهریزی

 کارشناسی ارشد، دانشگاه جامع امام حسین)ع(

Goodarzi.milad18@gmail.com 

 استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین )ع(

m.hemmatesfe@gmail.com 

 

 سعید اسفنده

 دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
Saeedesfandeh.uk@gmail.com 

 

 چکیده

 / نانو لوله های کربنی چند جداره _اکسید آلومینیم  ویسکوزیته ی نانوسیال هیبریدی و حرارتی هدایت خواص سازی بهینه
 و ماد تاثیر. گرفت قرار بررسی مورد و روش سطح پاسخ غیر غالب شده یمرتب ساز کیژنت تمیالگور هایروش با سیال پایه روغن

 مدل که داد نشان سطح پاسخ نتایج روش. گرفت قرار مطالعه مورد نانوسیال ویسکوزیته و حرارتی هدایت بر نانوذره حجمی کسر
 تاثیر بررسی با. باشدمی 3313/0رگرسیون  ضریب دارای ویسکوزیته مدل و 3353/0 رگرسیون ضریب دارای حرارتی هدایت

 و حرارتی هدایت خاصیت دو هر برای مثبتی اثر دما افزایش که شد دریافت نانوسیال ترموفیزیکی خاصیت بر موثر پارامترهای
 مستقیم اثیرت حجمی کسر و دما که شد مشخص همچنین. دارد نانوسیال راندمان بهترین به دستیابی منظور به نانوسیال ویسکوزیته

 سازیهینهب گذارد. درمی مستقیم تاثیر حجمی کسر و معکوس تاثیر دما نانوسیال ویسکوزیته در مورد اما. گذارندمی حرارتی هدایت بر
 شده زارشگ عملیاتی دمای بیشترین در حرارتی هدایت و ویسکوزیته بهینه مقادیر غیر غالب شده یمرتب ساز کیژنت تمیالگوربا 
 با % 33/1 حجمی کسر و گرادسانتی درجه 33/33دمای  در نانوسیال از استفاده برای حالت ترین بهینه سطح پاسخ روش در. اند

  .است شده داده نشان 3725/0 مطلوبیت درجه با( Pa.sec) 1173/0ویسکوزیته  و( W/mK) 1120/0حرارتی  هدایت

زیته ، هدایت حرارتی ، ویسکو غیر غالب شده یمرتب ساز کیژنت تمیالگورنانوستیال هیبریدی ، بهینه سازی ،  کلمات کلیدی:

. 
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با در مشتقات نفتی  MWCNT-MgOو شیمیایی نانوذرات  بررسی تجربی خواص فیزیکی

 دیدگاه ازدیاد برداشت نفت
 

 دهریزیمیلاد گودرزی  محمد همت اسفه

 استادیار دانشکده فنی، دانشگاه جامع امام حسین)ع(
M.hemmatesfe@gmail.com 

 کارشناسی ارشد، دانشگاه جامع امام حسین)ع(

Goodarzi.milad18@gmail.com 

 

 چکیده

منزنیم اکسید،  هیبریدی نانوذره حضور در( 10W40 روغن)نفتی مشتقات از یکی ویسکوزیته تغییرات بررستی مطالعه این از هدف
 صفر و 0205 ،021 ،0225 ،025 ،0275 ،1 هایکسرحجمی در نانوسیال ویستکوزیته گیریاندازه منظوربدین. باشتدمی11کربنینانولوله
 کاهش و مولکولی بین نیروهای کاهش سبب دما افزایش با نتایج، طبق. است شتده انجام ستانتیگراد درجه 55 الی 5 دمایی بازه در

 نبی ترقوی واندروالستتی نیروی پایه،ستتیال در نانوذرات کستترحجمی افزایش با همچنین. شتتود می نانوستتیال ویستتکوزیته میزان
 های کلوخه این. شتتود می ستتیال در بزرگتر های کلوخه آمدن بوجود باعث موضتتع این که آید می بوجود نانومقیاس هایمولکول
 با هاانت در. شتتودمی ویستتکوزیته افزایش باعث که کنند جلوگیری یکدیگر روی بر ستتیال هایلایه حرکت از توانندمی شتتده ایجاد
 کاهش میزان پایین هایکستترحجمی در ،5W50 روغن و 10W40 روغن نفتی، مشتتتق نوع دو ویستتکوزیته کاهش میزان مقایستته
 مخازن در نانوذرات از استفاده با نتیجه در. باشدمی % -12برابر 5W50 نفتی مشتق و % -5 برابر 10W40 نفتی مشتق ویسکوزیته
 تدوستتآب به دوستتتنفت حالت از کربناته هایستتنگ تبدیل باعث نانوذرات در مولکولیبین نیروهای وجود به توجه با کربناته،
 .شودمی نفت برداشت ازدیاد باعث و شودمی استخراج ترراحت مخازن از نفت بیشتر، ویسکوزیته کاهش با و شوندمی
  

 نفت ازدیادبرداشت نفتی، مشتقات ،نانوذره هیبریدی ویسکوزیته، کلیدی: کلمات
  

                                                           
11 MgO-MWCNT 
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 بررسی امواج ایستاده ناشی از ارتعاش عمودی روی سطح آب پوشیده شده با لایه

 نازک کشسان 

 

 وحیده سرداری لیلا بهمنی

 دکترای فیزیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان 

lbahmani@iasbs.ac.ir 

دانشجوی دکترای فیزیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه 
 زنجان

v.sardari@iasbs.ac.ir 

 

 مانیا ملکی

  استادیار فیزیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
m_maleki@iasbs.ac.ir  

 

 چکیده

 ئوریت طوربه است،شده پوشیده شناور کشسان لایه یک وسیله به که سیال، از پر ظرف یک در سطحی امواج ایجاد مقاله این رد 

 دایجا امواج. شد ایجاد سیال سطح روی ایستاده امواج ظرف، به قائم امتداد در تناوبی هایجابجایی اعمال با. شد بررسی تجربی و

. شد یریگاندازه ماره تکنیک از استفاده با امواج این آستانه دامنه .ندداد تشکیل سیال سطح در مختلف هایتقارن با هاییطرح شده

 وشر از مسئله تئوری بررسی برای. استهشد گیریاندازه اعمالی بسامدهای از تابعی صورت به امواج، این تضعیف نرخ و موج دعد

توافق  خوبی میان نتایج تئوری و  نهایت در. شد استفاده است، استوار هامیلتونی و وردش اصل از استفاده پایه بر که مایلز، جان

 تجربی مشاهده شد
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 دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود

mmshahmardan@yahoo.com 

 

 چکیده

ه منظور ها بیکروکانال قطره در م یلفرآیند تشک یبررس یکرو،م یاسدر مق یالاتس ینامیکد یمهم در بررس یهاش از چال یکی
مشاهده  جدایش قطره رژیم عمده برای ی میکروسیالی سههادستگاهی در طورکلبه .باشد یم یدیتول یها اندازه حرکت قطره رلکنت
شکل -در این مقاله به بررسی عددی تولید قطره در یک میکروکانال تی جتی است. کردن و شود که شامل رژیم فشردگی، چکهمی

در این  ورودی دو فازو عدد مویینگی پرداخته می شود.پرداخته شده و به مطالعه اثرات نسبت لزجت بین دو فاز، نسبت نرخ جریان 
مطالعه، اندازه قطره، فاصله بین قطرات، فرکانس تولید قطرات و نیز زمان جدایش مورد بررسی قرار گرفته است. مدل سازی دینامیک 

این پژوهش با داده های روغن  با روش لول ست مدل سازی شده و نتایج حاصل از در فروفلویید  سیالاتی تشکیل و جدایش قطره
نتایج نشان می دهند با کاهش کشش سطحی و افزایش  عدد مویینگی اندازه قطره  آزمایشگاهی و عددی موجود، مقایسه شده است.

طول قطره با افزایش نرخ جریان پیوسته کاهش و با افزایش نرخ  و زمان جدایش کاهش و فرکانس تولید قطرات افزایش می یابد.
افزایش می یابد. همچنین با افزایش نسبت نرخ جریان، طول جدایش افزایش می یابد و به رژیم جتی نزدیک می  جریان گسسته

هرچه نسبت لزجت بین دو فاز افزایش یابد، قطراتی با قطره بزرد ترتولید خواهد شدو با افزایش فاصله بین قطره ها، فرکانس  شویم.
 تولید قطره کاهش می یابد.

 

 میکروکانال ، قطر قطره، عدد مویینگی کلمات کلیدی :

  



مشهد یفردوس دانشگاه، 8931 وریشهر 7-5 -هامجموعه چکیده مقالات هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره  

 

37 

 

 

 میدان الکتریکی تحت اثر غیرنیوتنی  سازی رفتار قطرهشبیه

 

 لیلا دلبازنسب سید پدرام پورنادری

 استادیار، دانشگاه یاسوج

sp.pournaderi@yu.ac.ir 

 کارشناس ارشد، دانشگاه یاسوج

delbaznasableila@yahoo.com 

 

 محمدعلی بذرافکن

 کارشناس ارشد، دانشگاه یاسوج

mohammadali_b71@yahoo.com  

 

 چکیده

ی نیمه رسانای غیرنیوتنی تحت اثر میدان الکتریکی یکنواخت پرداخته سازی عددی تغییر شکل قطرهدر این پژوهش به شتبیه
معادلات حاکم بر مسأله شامل معادلات شود. شتود. از مدل قانون توانی برای توصتیف رفتار ستیال غیرنیوتنی ستیال استفاده میمی

ز تعیین موقعیت سطح مشترک و ا سطح تراز برای باشد. در این پژوهش، از روشپیوستتگی، مومنتوم و معادلات الکترواستاتیک می
 رگردد. قطره غیرنیوتنی مشابه قطره نیوتنی تحت اثها در ستطح مشتترک استتفاده میروش ستیال مجازی برای اعمال ناپیوستتگی
شود. در این پژوهش، تأثیر عدد مویینگی الکتریکی بر تغییر شکل قطره مطالعه شد. مشاهده نیروی الکتریکی دچار تغییر شتکل می

ابد. یگردید که با افزایش عدد مویینگی الکتریکی برای قطرات غیرنیوتنی با ثابت های توانی مختلف، تغییر شتتتکل قطره افزایش می
های توانی مختلف، با یکدیگر مقایستته شتتد و مشتتاهده شتتد که با فتار ستتیالات غیرنیوتنی مختلف با ثابتچنین در این پژوهش رهم

برشی از تغیر  یی رقیق شوندهیابد. بر طبق نتایج حاصتل، تغییر شکل قطرهافزایش ثابت قانون توانی تغییر شتکل قطره افزایش می
 .باشدی برشی، کمتر میی غلیظ شوندهغییر شکل قطرهی نیوتنی از تی نیوتنی و تغییر شکل قطرهشکل قطره

 

  میدان الکتریکی ،تغییر شکل ، قانون توانی، روش سطح تراز، روش سیال مجازی کلمات کلیدی:
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 ای روی سطح داغ با استفاده از روش سطح ترازسازی عددی جوشش هستهشبیه
 

 سیما شمشیری سید پدرام پورنادری

 یاسوجاستادیار، دانشگاه 

sp.pournaderi@yu.ac.ir 

 کارشناس ارشد، دانشگاه یاسوج

Shamshiri.sima@yahoo.com 

 

 

 چکیده

های صتتتنعتی دلیل میزان انتقال گرمای بالا در کنار اختلاف دمای کوچک، از اهمیت زیادی در فرآیند ای بهجوشتتتش هستتتته
باشند. مطالعه اساسی فیزیکی حاکم بر آن به خوبی قابل درک نمیهای مکانیزم ای،وجود اهمیت جوشتش هسته برخوردار استت. با

ای نظیر تشکیل ی پارامترهای جوشش هستهای روی سطح داغ به منظور مطالعهسازی عددی پدیده جوشش هستهشبیهحاضتر، به
ی پیوستتگی، معادلات ادلهپردازد. معادلات حاکم براین پدیده شتامل معحباب، رشتد حباب، جدا شتدن حباب و بالا رفتن حباب می

شود. بخار با استفاده از روش سطح تراز ردیابی می -باشتند. سطح مشترک مایعی انرژی در حالت تراکم ناپذیر میمومنتوم و معادله
ای با سازی پدیده جوشش هستهنتایج شتبیه .شتودبرای در نظر گرفتن پرش خواص فیزیکی از تکنیک ستیال مجازی استتفاده می

ند کعددی موجود مقایسته گردید و تطابق خوبی بین نتایج مشاهده شد. بر اساس این نتایج، درابتدا حباب به سرعت رشد می نتایج
ه شود تا بشود تا در نهایت جدا شود. انتقال حرارت در سطح مشترک حباب نیز با رشد حباب، زیاد میو سپس نرخ رشد آن کم می

شتود. همچنین اثر عدد ژاکوب بر قطر جدایش حباب بررسی شد. بر اساس حباب کم میمقدار حداکثر برستد ستپس تا جداشتدن 
 یابد. نتایج حاصل، با افزایش عدد ژاکوب قطر جدایش حباب افزایش می

 

 ای، روش سطح تراز، روش سیال مجازیجوشش هسته کلمات کلیدی:
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 بررسی عددی هندسه سیکلون جهت بیشینه راندمان و کمینه افت فشار

 

 امیرحسین شریفی مبارکه                                                    محمدرضا مرداسی          

 کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه بزرگمهر قائنات                       کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه بزرگمهر قائنات

mohammadrezamerdasi@yahoo.com                                  Amirhossein0020@yahoo.com 

 قدرت قصابی

 استادیار، دانشگاه بزرگمهر قائنات

Ghodrat.ghassabi@buqaen.ac.ir 

 

 چکیده

جداسازی ذرات از جریان سیال به دلیل حفظ پاکیزگی محیط زیست در صنعت و تحقیقات مورد توجه محققین بوده است یکی      
سیکلون به منظور  هندسی یهدف پژوهش حاضر این است مشخصه هاباشد. می 12از پرکاربردترین تجهیزات جداساز ذرات، سیکلون

افزایش راندمان سیکلون و کاهش افت فشار مقایسه شود. تعداد پارامترهای هندسی در سیکلون بسیار زیاد است که بررسی همه 
حالات بصورت عددی و یا آزمایشگاهی زمان زیادی را لازم خواهد داشت. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش تاگوچی تعداد حالات 

و راندمان و  گرفتشبیه سازی عددی صورت  16، کاهش داده شده است. سپس با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت مورد بررسی
. مقایسه نتایج دست آمده استحالت که از نظر ابعاد و اندازه با هم تفاوت دارند، به 27و نتایج برای افت فشار سیکلون محاسبه گردید

ترین مهم hپارامتر  یابد. و اینراندمان افزایش و افت فشار کاهش می (hمت مخروطی سیکلون )دهد با افزایش ارتفاع قسنشان می
 باشد.سازی سیکلون میپارامتر جهت بهینه

 سیکلون، راندمان، افت فشار، تاگوچی، جریان دوفازی کلمات کلیدی:

  

                                                           
12 .Cyclone 

mailto:mohammadrezamerdasi@yahoo.com
mailto:Amirhossein0020@yahoo.com
mailto:Ghodrat.ghassabi@buqaen.ac.ir
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-از دیاستایرن در یک جریان دوجزئی با استفاده جداسازی مداوم میکروذرات پلی

 89الکتروفورسیس

 

 رضا درخشان عباس رامیار
 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

aramiar@nit.ac.ir 

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

derakhshan074@gmail.com 

 

 امیرحسین قاسمی

 دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
amirhosein.mec.eng@gmail.com  

 

 چکیده

استایرن با اختلاف اندازه بسیار در این مقاله یک روش منحصتربفرد برای جداستازی مداوم سه گروه از میکروذرات همجنس پلی
 مقاله باهای انجام شتتده در این ستتازیالکتروفورستتیس بررستتی شتتد. شتتبیهکم، در یک جریان دوجزئی و با استتتفاده از مکانیزم دی

میکرومتر در یک  5/9و  9، 2استایرن با قطرهای صتورت گرفت. سته گروه از میکروذرات پلی 13فومافزار متن باز اپناستتفاده از نرم
ای حاوی دو جریان ستتیال که تنها در رستتانایی الکتریکی با هم تفاوت داشتتتند، با توجه به رستتانایی الکتریکی دایره میکروکانال نیم
الکتروفورستیس مختلفی تجربه کرده و به خروجی مورد نظر خود هدایت شتدند. اثر سرعت ورودی میزبان، نیروی دی محلی ستیال

ستیال روی میزان اختلاط دو ستیال بررسی شد. نتایج حاکی از آن بود که برای انجام جداسازی موثر ذرات، کمترین سرعت ورودی 
، کمترین µm/s200بی مسیر حرکت ذرات مشخص شد به ازای سرعت ورودی باشد. همچنین با ردیا µm/s150سیال حداقل باید 

 ولت است. 29اختلاف پتانسیل مورد نیاز جهت جداسازی موثر ذرات 
  

 سازی عددی، اپن فوم.جزئی، شبیهدوالکتروفورسیس، جداسازی مداوم، جریان دی کلمات کلیدی:
  

                                                           
13 Dielectrophoresis 
14 OpenFOAM 
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بعدی تزریق شده به درون جریان های مایع دو های فیزیکی جتمطالعه تجربی مشخصه

 هوای ساکن

 

 امین جابری فرمهران تاج

 دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

mtadjfar@aut.ac.ir 

 دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ajaberi@aut.ac.ir 

 

 چکیده

تجربی مورد مطالعه قرار گرفته است. های مایع دو بعدی تزریق شتده به درون جریان هوای ساکن به صورت فیزیک جریان جت
برای ایجاد جریان مایع دو بعدی بهره گرفته شده است.  30و  60، 90میلیمتر و با ضرایب منظری  0295از سته انژکتور با ضتخامت 

آشکارسازی و  لیتر بر ثانیه انجام شده و تصویربرداری سرعت بالا برای 120تا  10ای از دبی حجمی، بین ها در بازه گستتردهآزمایش
ای جریان مایع دو بعدی استتتفاده شتتده استتت. به کمک تصتتاویر آشتتکارستتازی، رفتار جریان جت دو بعدی در ثبت ستتاختار لحظه

چکان، رژیم بندی شتتده استتت. این چهار گروه شتتامل رژیم قطرههای مختلف شتتناستتایی و برای اولین بار در چهار گروه دستتتهرژیم
شود. همچنین پارامترهای مختلف صفحه جت مایع دو بعدی همچون زاویه همگرایی جت و ای میحفرهستونی، رژیم مثلثی و رژیم 

گیری شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که طول همگرایی جت طول همگرایی جت صتفحه مایع و طول شتکست جت اندازه
یه همگرایی جت مستقل از ضریب منظری جت است کند. همچنین دیده شد که زاوبا افزایش ضتریب منظری جت افزایش پیدا می

و برای همه انژکتورها رفتار یکستتانی دارد. براستتاس نتایج تجربی به دستتت آمده، روابط تجربی برای پارامترهای مختلف جریان ارائه 
  شده است.

  

 نگاری.گیری سایههای دوفازی، پاشش سوخت، روش اندازهجت مایع دو بعدی، جریان کلمات کلیدی:
  



مشهد یفردوس دانشگاه، 8931 وریشهر 7-5 -هامجموعه چکیده مقالات هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره  

 

52 

 

 

 بررسی اثر سرعت چرخش پروانه بر توزیع ذرات در یک مخزن کریستالایزر

 

 شهریار تیزبین علی جعفریان دهکردی

 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

jafarian@modares.ac.ir 

 تربیت مدرس دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه

t.shahriar@modares.ac.ir 

 

 

 چکیده

 های استتتخراج و جداستتازی دارند.ای در صتتنعت ازجمله کریستتتالیزاستتیون و فرآیندهای گستتتردهدار کاربردهای همزنتانک

ها دستگاهها در این چنین جمع شتدن ذرات در نزدیکی دیوارهمشتکلاتی مانند نشتستت ذرات جامد، نقاط مرده در ستیستتم و هم
ترین راه برای بهبود این مشتتکلات شتتوند، وجود دارد که اقتصتتادیخصتتوص زمانی که به عنوان یک کریستتتالایزر استتتفاده میبه

دار حاوی آب و در پژوهش حاضر یک تانک همزن باشد.های دینامیک ستیالات محاستباتی میها با استتفاده از ابزارستازی آنشتبیه
نتایج شتتده و ستتازی ای، شتتبیههای دانهاویلر و به کمک تئوری انرژی جنبشتتی جریان-از مدل دوفازی اویلرذرات جامد، با استتتفاده 

سنجی شده است. این سیستم های پیشین اعتباریسازیهای محوری با استتفاده از اطلاعات آزمایشتگاهی و شبیهمربوط به سترعت
های متفاوت چرخانیده شده و تأثیر تغییر سرعت بر روی جریان و ا سرعتکه به عنوان یک کریستتالایزر مورد بررستی قرار گرفته، ب

ی ستترعت در تانک و کمینه آمده با افزایش سترعت چرخشتتی پروانه، بیشتتینهدستتتذرات در آن مطالعه شتده استتت. طبق نتایج به
شد های کریستالیزاسیون بهبود یافته و رتر شدن توزیع ذرات در تانک، فرآیندشودع با همگنیافته و همگنی ذرات بیشتتر میافزایش
چنین با کاهش سرعت چرخش علاوه بر غیریکنواختی حضور ذرات، در بعضی نقاط کسر حجمی پذیرد. همها بهتر صورت میهستته

 شوند.رسد و در اصطلاح به نقاط مرده تبدیل میذرات به صفر می

 

 دار، سرعت چرخشهای همزنای، تانکهای دانهکریستالایزر، جریان کلمات کلیدی:
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  جامدگاز یدو فاز انیدر جرزانویی با جوش محیطی  شیفرسا یوتریکامپ شبیه سازی

 فرناز حسینی امیرهمایون مقدادی
واحد نجف آباد،  دانشگاه آزاد  ک،یمکان ی،گروه مهندساستادیار

 .رانید، اجف آبا،نیاسلام

amir_meghdadi@yahoo.com 

ارشد،گروه مهندسی مکانیک، واحد نجف آباد،  دانشجوی کارشناسی 
 دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد، ایران.

Farnaz.hosseini2014@gmail.com 
 

 محسن دوازده امامی ابراهیم محسنی
 رییس بازرسی فنی شرکت گاز استان اصفهان، اصفهان ، ایران.

eemohseni_nigc@yahoo.com 

 .رانیا ،اصفهان ،صنعتی اصفهان دانشگاه ک،یمکان ی،گروه مهندسدانشیار
mohsen@cc.iut.ac.ir 

 

 نسیم نجاری

کارشناس خدمات فنی مهندسی شرکت گاز استان اصفهان، اصفهان، 
 ایران.

Nasimnajari@yahoo.com  

 چکیده

 اعم آن هایآلودگیکلیه گیرد صورت می طبیعی،بر روی گازایستگاه تقلیل فشار  برداری ای که در تأسیسات بهرهاولیه ندهاییفرآ

در چنین شرایطی خوردگی در خطوط لوله، مسدود شدن تجهیزات ابزار دقیق و تخریب  .کندنمی حذف را جامد ذرات یا رطوبت از

 های توزیع و تقلیل فشار برای جلوگیری از افت فشار گاز و ایستگاهدر  بنابراین لازم استشیرها و رگلاتورها تشدید خواهد شد، 

صورت گیرد. ذرات جامد  طبیعی یندهایی جهت جدا کردن ذرات جامد و قطرات مایع از گازآفر، تجهیزات خط لوله دیدگیآسیب

وند ششوند، شامل ذراتی است که به راحتی در خط لوله جابجا میحاضر در خطوط انتقال جریان گاز طبیعی که پودر سیاه نامیده می

جریان گاز طبیعی، پرداخته  15این گزارش نخست به تعریف فرسایشآمیز است. محیطی مخاطره لحاظ ایمنی، عملیاتی و زیست و به

، با شبیه  17یا به اختصار فازگسسته 16لاگرانژی –دو فازی اویلری و جریان   DPMو سپس با توضیحات مختصری با استفاده از روش

جامد در زانویی  با در نظر گرفتن  -نالیز فرسایش جریان گازآبه بررسی و  2019R1فلوینت سازی با استفاده از نرم افزارانسیس

می پردازد. این گزارش، معادلات جریان فاز گسسته و پیوسته را بیان کرده و درباره تقلیل فشار گاز ایستگاه  جوش اتصال این زانو در

لحاظ شده در آن به تفضیل توضیحاتی بیان می کند. در مورد شرایط معادله حرکت فاز گسسته در مختصات لاگرانژین و نیروهای 

های مرزی برخورد ذرات جامد با دیواره و مراحل حل عددی معادلات در روش فاز گسسته توضیحاتی بیان می شود. اثر حاضر عامل

. نتایج نشان می دهد که حتی در کنددهد و معادله فرسایش در دسترس را بررسی میاصلی تاثیرگذار بر فرسایش را نیز شرح می

جامد ناهمگن بوده و افزایش قطر ذرات جامد موجب افزایش ناهمگنی جریان  -پایین نیز، سیال گاز 11جریان های آرام با عدد رینولدز

 در محل ناهمواری جوش می گردد. 13جامد و در نهایت بروز خوردگی سایشی -گاز

  ی، ایستگاه تقلیل فشار گازشیفرساخوردگی  ،یلاگرانژ -یلریجامد، مدل فاز گسسته، روش او -گاز انیجر کلمات کلیدی:

                                                           
15 Erosion-Corrosion 
16 Eulerian-Lagrangian 
17 Discrete Phase Model 
18 Reynolds Number 
19 Erosion-Corrosion 
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 یچشیانژکتور پ کیاز  یخروج یاسپر نگیفلش دهیپد یمطالعه عدد
 

 روزبه خداوردیان محمدرضا مراد
 دانشیار، دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی شریف

morad@sharif.ir 

 ارشد، دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی شریفکارشناس 

roozbehkhodaverdian@ae.sharif.ir 

 محمدرضا جهان نما رضا رمضانیعلی
 ییپژوهشگاه فضا ،ییحمل و نقل فضا یکارشناس ارشد، پژوهشکده سامانه ها

Ramezani_a@alum.sharif.edu  

 رانیا ییپژوهشگاه فضا ،ییحمل و نقل فضا یپژوهشکده سامانه ها ار،یاستاد

m.jahannama@isrc.ac.ir 

 آزاده کبریایی

 استادیار، دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی شریف

kebriaee@sharif.edu 
 

 چکیده

فزار ادر این مطالعه تبخیر اکستیدکننده مایع در مرحله استتارت در محفظه احتراق یک تراستتر فضتایی به صورت عددی با نرم
ت، وارد درآمده اس یبه صورت گاز هیکه بر اثر تجز دکنندهیاز اکس یدر مرحله استارت تراستر، ابتدا بخششتود. فلوئنت  بررستی می

بار( اکنون امکان این وجود دارد که اکستید کننده پاشیده  022)در این مطالعه تا  شتود. یفشتار آن م شیمحفظه شتده و باعث افزا
توان تبخیر قطرات مایع را در این فشار بررسی کرد. در تراستر مورد بررسی نرخ پاشش سوخت د و میشده به صورت مایع خارج شو

باشد. برای بررسی این تبخیر ابتدا تبخیر فلش معرفی شده و پیچشتی می-گرم بر ثانیه استت. نوع انژکتور مورد استتفاده فشتاری 9
شتتود. نتایج در ستنجی روش عددی از یک مطالعه مشتتابه استتتفاده میشتتود. ستتپس برای اعتبار روابط مربوط به آن شترح داده می

رود همچنین کلیه متغیرهای مربوط به مایع و کیلوپاسکال بالا می 6قستمت بعد از اعتبارستنجی آورده شتده است. فشار محفظه تا 
 رسد.ثانیه به حالت پایا میمیلی 20گاز در 
 

 پیچشی-راق، اکسنده مایع، انژکتور فشاریتبخیر فلش، تراستر، محفظه احت کلمات کلیدی:
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 بررسی عددی شروع حاشیه پایداری ابر سوپرکاویتاسیون حول دیسک

 
 

 حسینعلی کمالی محمود پسندیده فرد

 استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
 fard_m @um.ac.ir  

 دانشجو دکتری آیرودینامیک، دانشگاه فردوسی مشهد

Ali1kamali@yahoo.com 

 

 

 چکیده

ی سوپرکاویتاسیون مصنوعی بر روی یک دیسک مورد مطالعه قرار گرفته است. از کاربردهای حاضر پدیده مقاله در

باشدع اما در این کاربرد ابر باید نسبت به نوسانات سوپرکاویتاسیون مصنوعی استفاده از آن در کاهش درد اجسام زیرسطحی می

در این مقاله بر روی یک دیسک  دمش های مختلف گاز صورت و ابر کاویتی در  دمش ثابت بماند تا پایداری سیستم حفظ شود.

دهد که با افزایش دمش گاز ، ابر کاویتی به حالتی دست آمده نشان میدمش های مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج به

کند و حاشیه پایداری برای ابر ایجاد نمی رسد که از آن به بعد افزایش دمش تغییری در طول و مشخصات ابر کاویتی ایجادمی

شود. همچنین مکانیزم بسته شدن ابر بعد از شروع حاشیه پایداری مورد شود که نسبت به نوسانات دمش دچار تغییر نمیمی

 دهد بعد از شروع حاشیه پایداری مکانیزم ثابتی بر انتهای ابر حاکم است.مطالعه قرار گرفته شد که نشان می

 ابرکاویتی، مکانیزم، حاشیه پایداری.  عسوپرکاویتاسیون مصنوعی، دیسک لیدی:کلمات ک
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 یخروج یاسپر یمطالعه تجرب

 کوچک مقیاسمایع -دو پایه مایع یچشیانژکتور پ کی 

 

 حسینعلی قدرتی دکتر آزاده کبریایی

 استادیار دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

kebriaee@sharif.edu 
 کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی شریفدانشجوی 

hosseinali.ghodrati@ae.sharif.ir 

 

 دکتر محمدرضا مراد علی رضا رمضانی
کارشناس ارشد، پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی، 

 پژوهشگاه فضایی 

Ramezani_a@alum.sharif.edu 

 استادیار دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
 

morad@sharif.edu 
 

 چکیده

، انژکتور استتتت. در این پژوهش، رودیمبه کار  هاماهوارهی شتتتیمیتایی دومولفه که در کنترل هتاشتتترانیپاجزاء  نیترمهمیکی از 
مشتتخصتتات استتپری حاصتتل از یک انژکتور پیچشتتی کوچک مقیاس دو پایه به کار رفته در ماهواره در شتترایط عملکردی مختلف 

به ضریب تخلیه انژکتور، زاویه پاشش  توانیم مدنظرمشخصات  ازجملهگیری شده که صورت تجربی در محیط آزمایشگاهی اندازهبه
شده  گیریآن اشاره کرد. برای محاسبه ضریب تخلیه، دبی عبوری از انژکتور به ازای فشارهای مختلف اعمالی اندازه و طول شکست
استفاده شده است. انژکتور در فشارهای  هاعکسبرداری و آنالیز گیری زاویه پاشتش  و طول شتکست روش عکساستت. برای اندازه
ستت سترد مورد تحقیق قرار گرفته است. آزمایشات برای این انژکتور  دو پایه به طور بار و در شترایط محیطی ت 13مختلف کمتر از 

دهد به خصوص برای زاویه پاشش انژکتور جداگانه برای هر انژکتور و عملکرد همزمان آنها با هم صورت گرفته است. نتایج نشان می
ر برای ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه طراحی انژکتور، برای دو پتایته، عملکرد دو انژکتور همبستتتتگی زیتادی با هم دارند. در این کا

 گیری شده به طور مجزا روابط تجربی ارائه گردیده است.هریک از پارامترهای اندازه
  

 تخلیه، پردازش تصویر بیضر شکست، زاویه پاشش، طول گیری اپتیکی،انژکتور پیچشی، اسپری، اندازه کلمات کلیدی:
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یابی خوردگی فرسایشی روی دیواره جامد بر اساس  جهت مکانارائه مدل عددی 

 پارامترهای جریان گذرای کاویتاسیون

 

 پور مقدمهادی یزدان داریعلی سررشته
 شاهرود یدانشگاه صنعت، کیمکان یمهندس اریاستاد

sarreshtehdari@shahroodut.ac.ir 

 شاهرود یدانشگاه صنعت، کیمکان یارشد مهندس یکارشناس
hadiyazdanpour@gmail.com 

 

 وحیدرضا لطفی

 شاهرود یدانشگاه صنعت، کیمکان یارشد مهندس یکارشناس
lotfivahidreza706@gmail.com 

 

 چکیده

عیب اصتلی پدیده کاویتاستیون، خوردگی فرستایشی سطح و عدم کارایی تجهیزات است که هزینه زیادی بابت تعمیر و نگهداری به 
ینی این بجریان ستیال، کمک بسیار بزرگی برای پیش کند. تحلیل فرستایش کاویتاستیون از روی پارامترهایستیستتم تحمیل می

ترین مدل تجربی کنونی در تخمین فرسایش کاویتاسیون است. در کند. مدل فرسایش معروف به میکروجت، جامعمیپدیده مخرب 
منبع باز  ستتازی الگوریتم عددی آن در کدهایاین پژوهش با استتتفاده از یک مدل  عددی، اصتتلاح مدل آشتتفتگی جریان و پیاده

های جامد بیشتتتر استتت، تولید شده است. هایی که احتمال فرستایش برروی دیوارهبینی موقعیتفوم، یک ابزار جدید برای پیشاپن
گر، از اطلاعات حل عددی جریان گذرا و مکان و موقعیت تشتتتکیل و فروپاشتتتی کاویتاستتتیون در مجاورت دیواره و در نظر این حل

 کند. بعد از اعتبارسنجی حل عددی، با نتایجیافته استفاده میبینی نواحی فرسایشطول زمان، جهت پیشگرفتن اثر تجمعی آن در 
بعدی متقارن محوری نازل آزمایشتتگاهی استتتاندارد، به تحلیل ارتباط بین پارامترهای جریان و آزمایشتتگاهی در یک هندستته ستته
با تحلیل پارامترهای جریان قابل توجیه استتت. فرکانس و نواحی فرستتایش کاویتاستتیون  شتتود.فرستتایش کاویتاستتیون پرداخته می

یافته و شتتدت تشتتکیل و فروپاشتتی کاویتاستتیون در جریان و نیروهای اعمالی به ستتطح در طول زمان به تخمین نواحی فرستتایش
 کند.فرسایش کمک می

  

 .آَشفتهتاسیون، جریان خوردگی فرسایشی، فرسایش کاویتاسیون، مدلسازی عددی، جریان کاوی کلمات کلیدی:
  

mailto:sarreshtehdari@shahroodut.ac.ir
mailto:hadiyazdanpour@gmail.com
mailto:lotfivahidreza706@gmail.com
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 شبیه سازی دو بعدی لوله حرارتی با روش کسر حجمی فازها

 

 نگار شاکرمی ابراهیم افشاری

 دانشیار، دانشگاه اصفهان

e.afshari@eng.ui.ac.ir 

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان

negar1372@gmail.com 

 سید علی اطیابی سعید اصغری

 استادیار، پژوهشکده مواد و انرژی اصفهان

asghari@fuelcell.ir 
 دانشجوی دکتری، دانشگاه اصفهان

atyabi84@gmail.com 

 

 

 چکیده

کاربردهای مهندستتی در ای از جویی در انرژی در طیف گستتتردهاستتتفاده از تکنولوژی لوله حرارتی برای بازیابی گرما و صتترفه
های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله یک مدل دو بعدی گذرا به منظور بررسی عملکرد لوله حرارتی شبیه سازی سال

فلوئنت  -مدل حجم سیال و مدل محیط متخلخل در نرم افزار انسیس از شود. شتده استت. آب به عنوان ستیال کاری استتفاده می
ه با اعمال دهد کمیعان با اضافه کردن یک تابع تعریف شده توسط کاربر حل شد. نتایج نشان می -یده و فرایند تبخیر استتفاده گرد

ن دهد که ایاواپراتور، تغییر فاز از مایع به بخار و در نتیجه افزایش سرعت بخار و به تبغ آن افزایش دما رخ می شار حرارتی در ناحیه
یابد و امکان انتقال حرارت هدایت با دیواره شتود. در ناحیه فتیله، سرعت کاهش میباتیک نیز مشتاهده میافزایش دما در ناحیه آدیا

شتود و بنابراین این ناحیه برای تبادل حرارت مناسب است. با تغییر فاز بخار به مایع در ناحیه کندانسور، کاهش دما تر میلوله بیش
 شود.ع به دلیل نیروی مویینگی به سمت ناحیه اواپراتور کشیده میدهد و مایمشاهده شده و آب تعییر فاز می

 

 لوله حرارتی، ساختار فتیله، اواپراتور، کندانسور، مدلسازی عددی، روش کسر حجمی فازها کلمات کلیدی:
  

mailto:e.afshari@eng.ui.ac.ir
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جامد در فضای حلقوی یک چاه تحت عملیات  -مایع -مشخصات جریان سه فازی گاز

 حفاری زیرتعادلی 

 

 قبادپوریسعید 

 استادیار دانشکده نفت و گاز دانشگاه یاسوج

Sghy_790@yahoo.com 

 

 چکیده

 چاه یک دالیز در جامد -مایع –گاز فازی سه دائم جریان فشاری تک سیالی چند مدل بر مبتنی عددی رویکردی با مقاله این در
 یعدد کد. است شده سازیشبیه مخزن از گاز و نفت همزمان تولید با همراه تعادلی زیر حفاری عملیات تحت واقعی ابعاد و طول با

 وردم واقعی، چاه یک تجربی هایداده از استفاده با آن نتایج صحت و شده تهیه مرجع اویلری یک در پایا بعدی یک معادلات براساس
 رخوردارب بهتری دقت از تحقیقات سایر با مقایسه در شده انجام سازیشبیه که دهدمی نشان نتایج. است گرفته قرار اعتبارسنجی

 سر زا گاز و مایع فازهای تزریقی دبی اهمیت کنترل مشخصات جریان در طول دالیز در حین عملیات حفاری، تاثیر به توجه با. است
 براساس. است گرفته قرار بررسی مورد مشخصات جریان شامل کسرهای حجمی و سرعت فازها روی بر دالیز از خروجی فشار و چاه
ی ی نزدیک به ته چاه بیشتر از ناحیهآمده، تاثیر تغییر دبی تزریقی فازهای مایع و گاز بر مشخصات جریان در ناحیه بدست نتایج

ته کند. بنابراین بسی سرچاهی را دچار تغییر میسرچاهی است در حالی که تغییرات فشار چوک، بیشتر مشخصات جریان در ناحیه
 غییر مشخصات جریان، می توان از پارامتر کنترلی مناسب استفاده کرد.به موقعیت مورد نیاز جهت ت

  

 جامد -مایع -فازی گازسازی عددی، جریان سهحفاری زیرتعادلی، شبیه کلمات کلیدی:
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 های همراه با احتراقجریان
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گیری شعله و گذار به تراک در مخلوط بررسی عددی تاثیر فاصله موانع بر شتاب

 غیرهمگن

 

 محمد حسین شمس الدین سعید جواد خادم

 دانشیار مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند

jkhadem@birjand.ac.ir 

 دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند 

m.h.shamsaddinsaeid@birjand.ac.ir 

 

 

 سبحان امامی کوپائی فرزاد بناءزاده

 دانشگاه هرمزگانکارشناس ارشد مهندسی مکانیک، 

fa.banazadeh@gmail.com 

استادیار مهندسی مکانیک، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف 
 آباد، ایران. 

sobhan@pmc.iaun.ac.ir 
 

 

 چکیده

گیری شعله و فرآیند گذار از شعله به تراک در مخلوط غیر همگن عددی تاثیر تعداد موانع بر شتاب بررسی مطالعه، این از هدف

خوردگی سطح و مدل احتراقی چین SST-K-ωباشتد. روش حل مستئله، روش حجم محدود با مدل اغتشتاشی هوا می-هیدروژن

قال ها با یک معادله انتایی، معادله انتقال گونهرحلهباشد.  برای کاهش حجم محاسبات، با فرض یک واکنش کلی تک مشعله ولر می

صورت تابعی ها بر اساس سینتیک شیمیایی تفصیلی محاسبه و بهبرای متغیر پیشترفت واکنش جایگزین گردید. زمان تاخیر واکنش

ن غلظت مکانی در مخلوط غیرهمگن در کار حاضتتر با ایجاد یک گرادیا از حالت ترمودینامیکی، در یک جدول ذخیره شتتده استتت.

ایجاد شده است. برای اعتبار سنجی، نتایج عددی با نتایج تجربی مقایسه گردید و مشخص شد  راستتای عمود بر جهت انتشار شعله

موقعیت جبهه شتعله و فشتار در محفظه احتراق با گذر زمان از مطابقت خوبی برخوردار است. نتایج حاضر نشان داده اند که حضور 

که باعث آشتتفتگی جریان پیش روی شتتعله و پیدایش انواع ناپایداری های هیدرودینامیکی ن دستتت شتتعله از آنجاییموانع در پایی

گیری شتعله انجامیده و در نهایت کاهش مسافت طی شده تا تراک را به همراه داردع البته افزایش تعداد شتود، به افزایش شتتابمی

 گیری شعله ندارد.ابعدد تاثیر چندانی بر روی شت 19موانع بیش از 

 

 گیری شعله، گذار به تراک، مخلوط غیر همگن، موانع صلب، سینتیک تفصیلیشتاب کلمات کلیدی:
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محاسبه چگالی و سرعت صوت متان خالص در فاز مایع با استفاده از معادله حالت 

GERG-2008 
 

 جلال زنگنه محمود فرزانه گرد
 استاد دانشگاه فردوسی مشهد

Mahmood.farzaneh@yahoo.co.uk 

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود

Zanganeh_1371@yahoo.com 

 

 علی جباری مقدم

 دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود

alijabari@shahroodut.ac.ir 

 

 چکیده

      معادله حالتبا استفاده از  و سرعت صوت، در فاز مایع چگالیاز قبیل گاز متان در این تحقیق خواص ترمودینامیکی 

GERG-2008  از آنجا که تولید گاز طبیعی مایع مده است.آبدست (LNG) باشد و همچنین سوخت نسبت به گازوئیل ارزانتر می

 تاکنون معادلات کاربرد فراوانی دارد. LNGاطلاع از خواص ترمودینامیکی گاز طبیعی در فاز مایع در صنعت  ،بهتر و پاکتری است

برای محاسبه خواص  اما ،معرفی شده اند در فازهای مختلف حالت مختلف و متنوعی جهت بدست آوردن خواص ترمودینامیکی گازها

با استفاده از آنالیز دقیق اجزای تشکیل دهنده ترمودینامیکی گازها را ، معادله حالتی که خواص  ترمودینامیکی گازها در فاز مایع 

در محاسبه خواص نام برده پرداخته شده  GERG-2008 در ادامه به بررسی دقت معادله حالت .باشدمی مورد نیاز بیان نماید آن

است. در نهایت اثر تغییرات در دما و فشار گازها بر روی خواص ذکر شده بدست آمده است و از مقایسه مقادیر و نمودارهای بدست 

 آمده نتایج مفید و قابل استنادی اخذ شده است.

 .(LNG)، خواص ترمودینامیکی، گاز طبیعی مایع GERG-2008گاز طبیعی، معادله حالت  کلیدی:کلمات 
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 شکل در فضای یک اتاق Uشبیه سازی سه بعدی گرماتاب حرارتی 

 

 8*محمد صالح برقی جهرمی 2ولی کلانتر

 زداه ی، دانشگمهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک دانشیار
vkalantar@yazd.ac.ir 

 ه یزدا، دانشگدانشجو دکتری تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک
msc.barghi@gmail.com 

 

 

 چکیده

است که گازهای حاصل از احتراق در لوله جریان دارند. ای گرماتاب انجام شدهدر این مقاله تحلیل عددی فرآیند تابشی از لوله
اتاق آزمون  کیدر و اطراف آن دما در امتداد لوله و توزیع  فرآیند احتراق داخل لوله نیز به روش عددی مورد مطالعه قرار گرفته

با پیشروی جریان در طول لوله، به دلیل افت فشار، فشار کاهش یافته است و دو مورد بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که 
شود، مورد اول در ورودی لوله است که به دلیل انجام فرآیند احتراق، تغییرات فشار شدیدی مشاهده می ناهمگونی در تغییرات فشار

رخ داده است و مورد دوم در محل خم شدگی لوله، در سمت بیرونی لوله با افزایش فشار و بخش داخلی لوله با کاهش فشار همراه 
ند. دلیل ماهانی بالا رفته و سپس در حین عبور از لوله، تقریباً ثابت باقی میاست. دمای سیال درون لوله در ابتدای لوله بطور ناگ

افزایش ناگهانی دما در ورودی لوله، انجام فرآیند احتراق در آن ناحیه است. توزیع دمای اتاق نیز متاثر ازفاصله عرض از گرماتاب و 
ه گرماتاب مورد نظر حرارت نسبتا یکنواختی را در اتاق فراهم شود کاست. دیده میی طولی از ابتدای لوله گزارش شدهنیز فاصله

  شود. تری از دما را سبب میآورده و به نسبت دیگر وسایل گرمایشی توزیع متقارن
  

 متان، انتقال حرارت تابشی -سازی عددی در فلوئنت، احتراق هوا شکل، شبیه Uگرماتاب  کلمات کلیدی:
  

mailto:msc.barghi@gmail.com
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 شعله با ابعاد پنجره بررسی میزان شدت وقوع برگشت
 

 سیاوش موسوی رضا مهریار

 ی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شیرازاستادیار دانشکده

mehryar@sutech.ac.ir 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شیراز

Siavash.mousavi.1992@gmail.com 

 

 چکیده

های های خطرناک در مکاناز جمله پدیده آن از اهمیت بالایی برخوردارند. برگشت شعلههای مربوط به سازی آتش و پدیدهشبیه     
کند. به منظور بررستتی تاثیرات مستتاحت نشتتانان و ستتاکنین را تهدید میستتوزی هموراه جان آتشتحت تهویه استتت و هنگام آتش

 ساز دینامیک آتشهای بزرد در نرم افزار شبیهسازی گردابهی تهویه بر چگونگی وقوع برگشتت شتعله از روش عددی شتبیهدریچه
ی محفظه شدت و احتمال وقوع های مختلف دریچه مشتاهده شتد که با افزایش مستاحت دریچهاستتفاده شتد. با بررستی وضتعیت

شد که در وقوع جریان وزنی و ی محفظه تا جایی باعث افزایش شدت پدیده مییابد. کوچک بودن دریچهبرگشتت شتعله کاهش می
 شد.ورود هوا به محفظه اخلال ایجاد نمی

 ساز دینامیک آتش، جریان وزنیهای بزرد، شبیهسازی گردابهتحت تهویه، برگشت شعله، شبیه کلمات کلیدی:
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 هایسازی گردابهمختلف با روش شبیه هایدبی در استخری بزرگ مقیاس آتش بررسی

 بزرگ

 

 محمد صفرزاده نژادقاسم حیدری

 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرساستاد، 
gheidari@modares.ac.ir 

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تربیت مدرس 
m.safarzadeh@modares.ac.ir 

 

 هادی پاسدارشهری

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تربیت مدرس 
pasdar@modares.ac.ir 

 

 چکیده

باشد. به منظور شناخت بهتر رفتار آتش استخری،آتش سناریوی آتش استخری از جمله سناریوهای ساده و مرجع در حریق می
به منظور بررسی  کیلوگرم بر مترمربع ثانیه مورد بررسی قرار گرفته است. 03/0و  066/0،  032/0استتخری با دبی ورودی سوخت 

های بزرد استفاده شد. میدان سرعت، دما و جذر مجذور سازی گردابهمدل اغتشاشی شبیه های حاکم بر این ستناریو ازدقیق پدیده
کیلوگرم بر  03/0و  032/0ورودی سوخت  برای دبیگیرد. نتایج سرعت عمدی متوسط نوستانات سرعت و دما مورد بررسی قرار می

 032/0باشتتتد. در دبی ورودی ستتتوخت  درصتتتد می 7مترمربع ثانیه با نتایج تجربی مطابقت دارد تا حدی که حداکثر خطا حدود 
در دو مقطع با نتایج تجربی اختلاف بیشتتتتری دارندع اگر چه در  مجذور نوستتتانات ستتترعت عمودیکیلوگرم بر مترمربع ثانیه نتایج 

 متوسط مجذور نوسانات سرعت عمودی به نسبت، نتایج عددی با نتایج تجربی تطابق بیشتری دارد. در کل نتایج نواحی دور از شعله
 سرعت عمودی متوسط با اختلاف بیشتری مدل شده است اما نتایج قابل قبول است.نتایج 
  

 وسانات سرعتفرکانس پوفینگ، جذر مجذور نهای بزرد، سازی گردابهآتش استخری، شبیه کلمات کلیدی:
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با استفاده از تابع چگالی احتمال بتا برای روش  اغتشاشی FGM یکتابخانه تشکیل

 های بزرگسازی گردابهشبیه

 

 محمد صفرزاده نژادقاسم حیدری

 استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
gheidari@modares.ac.ir 

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تربیت مدرس 
m.safarzadeh@modares.ac.ir 

 

 هادی پاسدارشهری

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تربیت مدرس 
pasdar@modares.ac.ir 

 

 چکیده

های احتراقی اغتشاشی، مدل-های واکنشینسازی جریایکی از مباحث کلیدی در مدل جریان احتراقی اکثرا جریانی اغتشاشی است و
رو یکی از لوازم ایننماید و ازهای واکنشی احتراقی را مشخص میشدت و سرعت واکنش در جریان درواقعهای احتراقی باشد. مدلمی

های احتراقی مختلفی پیدا شدند که سازی احتراق مدلباشد. از بدو پیدایش مدلسازی احتراق در حضور اغتشاش میلاینفک مدل
آمیخته هاست که برای جریان پیشنیز یکی از این مدل FGMی هر یک برای مود احتراقی خاص خود جوابگو هستند. مدل احتراق

شود متغیرهایی نظیر کسر جرمی و دما بر اساس مقدار کسر مخلوط و سعی می FGMدر روش  آمیخته جوابگوست.و غیر پیش
شود و با بیان ائه میار FGMای به منظور معرفی کلی از روش شود. در این مقاله، ابتدا مقدمهاستخراج می متغیر پیشرفت واکنش

ر شود. همچنین دگیری با استفاده از تابع چگالی احتمال بتا بیان میی متوسطهای آرام احتراقی، نحوهگیری از دادهلزوم متوسط
ن ی اییابد و تمرکز بیشینهها کاهش میبا ازدیاد مقدار واریانس کسر مخلوط، مقادیر کسر جرمی گونه FGMی اغتشاشی کتابخانه

 شود.منتقل می 5/0ی استوکیومتری به سمت کسر مخلوط حدود مقادیر از محدوده

  

  کلمات کلیدی:

 تابع چگالی احتمال بتا، جریان متقابلهای بزرد، سازی گردابه، شبیهFGMمدل احتراقی 
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Abstract 

 In this paper, the effect of axial flow blockage percentage on combustion parameters of low-

swirl burner is investigated. The burner uses premixed natural gas and air mixture. Equivalence 

ratio varies from 0.55 to 0.59 (lean mixture). Flows are compared in 51.1%, 57.8% and 67.2% of 

blocked area of axial flow, power of 21.7 kilo Watts and equivalence ratio of 0.57. Geometrical 

aspects of flame are compared using Canny edge detection algorithm. Combustion zone 

temperature profile is analyzed using thermocouples in different vertical distances from the burner 

edge. OH* radical chemiluminescence is compared qualitatively using flame spectroscopy. 

Concentration of important emissions like CO, NO and NO2 are also reported using exhaust gas 

analysis. As the result of increasing in axial velocity, by decreasing the blockage, flame blow off 

happens in a wide range of equivalence ratio. Also by increase in swirl number from 0.41 to 0.49, 

Combustion zone width (radial direction) increases from 112mm to 123mm which causes a 

significant decrease of its average temperature and relevant emissions like thermal Nitrogen 

Oxides (maximum 12ppm). Also as a result of divergence of velocity vectors, flame distance from 

burner edge decreases from 11.86mm to 5.21mm.  

 

Key words: Low-Swirl Burner, Swirl Number, Chemiluminescence, Image Processing, Exhaust 

Gas Analysis, Flame Edge Detection    
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Abstract 

 In this paper, combustion parameters of natural gas-air high swirl flames are analyzed. Swirl 

number of the flow is 0.69 and equivalence ratio of the mixture varies from 0.4 to 0.8 (lean 

combustion). For high swirl flame, equivalence ratio limits are compared when the burner 

performs properly, for nominal power from 13 to 25kW. Bluff body temperature and concentration 

of important emissions like CO, NO and NO2 are then compared in mentioned equivalence ratio 

range and a nominal power of 21kW, using infrared thermometry and exhaust gas analyzing 

methods respectively. OH*, CH*, C2
*, CO2

* and H2O
* species chemiluminescence are also 

compared using flame spectroscopy. In order to measure combustion zone temperature, an s-type 

thermocouple is placed in three different vertical distances from the burner edge and different 

radial distances from its axis. Flame spectroscopy results show that C2
* intensity is much smaller 

than other species intensities, because of lean premixed combustion. Also according to OH* 

intensities, maximum heat release rate happens in equivalence ratio of 0.6. On the other hand, 

maximum bluff body temperature, about 750oK, occurs in equivalence ratio of 0.5, consequently, 

maximum NO emission (50.3ppm) and minimum CO emission (49ppm) are observed in this 

equivalence ratio.            

 

Key words: High-Swirl Burner, Swirl Number, Bluff-body Temperature, Exhaust Gas Analysis, 

Chemiluminescence, Flame Image Processing   
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 چکیده

شتتتده در مجرای بین دو استتتتوانه بیضتتتوی رقیق این مقاله به مطالعه عددی جریان تنش حرارتی غیرخطی در جریان گاز در
ها دما ثابت لحاظ شده است. سه روش یوارهدشتده است. گاز موردبررسی، گاز تک اتمی آرگون است و شرط مرزی پرداخته مرکزهم

و حل این  شدهاستفاده( DSMCکارلو )سازی مستقیم مونتاست. از روش شبیه شتدهاستتفاده مستئلهعددی مختلف برای حل این 
ارلو کسازی مستقیم مونتشبیه الگوریتم شود. همچنین به مقایسه نتایج حلاعتبارسنجی می الگوریتم با حل عددی معادله بولتزمن

 DUGKS( موسوم به Shakhovشاخُف )-(BGKکروک )-گراس-بَت نگار-ی حجم محدود معادله بولتزمنگستسته سازبا حل عددی 
ی هاتنشاستوکس دارای جملات -سه با معادلات ناویر(، که در مقایSNIT) دماهمغیر  سرعتکمو معادلات پیوسته موسوم به جریان 
اند. جریان در بازه متنوعی از یافتهتوسعهاپن فم  افزارنرمدر  مورداستفادهشتود. هر سه حلگر یمحرارتی غیرخطی هستتند، پرداخته 

 ا گزارش خواهد شد.  در مجر گرفتهشکلشود. ساختار، تعداد و قدرت گردابه های عدد نودسن در رژیم لغزشی  مطالعه می
  

  کلمات کلیدی:

 کارلوسازی مستقیم مونتشده، عدد نودسن، معادله بولتزمن، روش شبیهیقگاز رقتنش حرارتی غیرخطی، 
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 چکیده

سازی عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد نانوسیالات مختلف در محفظه متخلخل، با فرض عدم تعادل در این مقاله به شبیه
داس پرداخته شده است. محفظه دارای -حرارتی محلی و تحت اثر میدان مغناطیسی با استفاده از مدل عدم تعادل حرارتی تیواری

محاسبات برای نانوذرات مس، نقره و اکسیدآهن در سیال پایۀ آب باشد. دیواره افقی آدیاباتیک میدو دیواره عمودی دما ثابت و دو 
کاررفته است. سپس، معادلات حاکم فرض عدم تعادل حرارتی در معادلات انرژی و مدل دارسی در معادله مومنتوم بهانجام شده است. 

بررسی تأثیر شدت میدان مغناطیسی بر میزان انتقال حرارت بوده است. هدف از این امر،  بر اساس روش حجم محدود حل شده است.
علاوه بر این، عدد رایلی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. کنکاش در نتایج ارائه شده، نشان داده است که افزایش شدت میدان 

قرار گرفته، بیشترین میزان انتقال حرارت  شود. در میان نانوسیالات مورد مطالعهمغناطیسی موجب کاهش میزان انتقال حرارت می
 .    باشدنقره می-مربوط به نانوسیال آب

 

 داس-میدان مغناطیسی، مدل تیواریمحفظه متخلخل، نانوسیال،  کلمات کلیدی:
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 کننده و دمای کندانسور

 

 حمید نیازمند مهدی مهدوی خواه

 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

mmahdavikhah@yahoo.com 

 استاد دانشگاه فردوسی مشهد

Hniazmand@yahoo.com 

 

 

 چکیده

ستیستم های جذب سطحی روشی مناسب برای تولید همزمان سرمایش و آب شیرین است که بر اساس جذب و احیای آب در 
. این ستیستم ها در صورتی که تنها برای تولید آب شیرین مورد استفاده قرار بگیرند می می کنندمواد جاذب مانند ستیلیکاژل کار 

توانند در دماهای بالای اواپراتور عملکرد مناستبی داشته باشند و علاوه بر افزایش میزان تولید آب شیرین، در دمای محیط بالا بدون 
های مهم در عملکرد سیستم آب شیرین کن جذب سطحی دمای سطوح مختلف نیاز به برج خنک کن آبی کار کنند. یکی از پارامتر

مانند آب گرم خروجی هیتر و آب خنک کننده است. در این مقاله به بررسی عددی تاثیر دمای آب ورودی به کندانسور و آب خنک 
نسور و آب خنک کننده بستر به کننده بستتر پرداخته شده است و مشاهده شد افزایش یا کاهش دمای هر کدام از آب ورودی کندا

 یک اندازه روی تولید آب شیرین تاثیر می گذارد.
 

 آب شیرین کن جذب سطحی، مدلسازی عددی، دمای آب خنک کننده کلمات کلیدی:
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 استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
amohammadi@sru.ac.ir 

 

 

 چکیده

حرکت موج حرارتی گذرا در محیط متخلخل با پخش آن در محیط عادی سیال تفاوت دارد. این تفاوت به علت  انتقال حرارت بین 

در زمینه مکان موج حرارتی در حالت پایا کارهای تجربی و عددی بسیاری دو فاز محیط متخلخل و افت فشار ناشی از آن می باشد. 

انجام شده است ولی در زمینه پخش موج حرارتی گذرا کارهای اندکی انجام شده است. در این مقاله پخش موج حرارتی گذرا در یک 

است  ج آزمایشگاهی معتبر مقایسه شدهمحیط متخلخل به کمک دینامیک سیالات محاسباتی مدلسازی شده است. شبیه سازی با نتای

که این مقایسه رفتار مناسبی را برای پخش موج حرارتی عددی نشان می دهد. همچنین اثر دمای هوای ورودی به محیط متخلخل، 

 .فشار کاری و درصد تخلخل محیط روی پخش موج حرارتی بررسی شده است

  

 خل، موج حرارتیدینامیک سیالات محاسباتی، محیط متخل کلمات کلیدی:
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 همزمان سرمایش و آب شیرین به روش جذب سطحی

 

 حمید نیازمند مهدی مهدوی خواه

 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد
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Hniazmand@yahoo.com 

 

 

 چکیده

برای نمک زدایی آب دریا جهت مصتتارف آشتتامیدنی و کشتتاورزی یا ستتایر مصتتارف روشتتهای مختلفی وجود دارد که با توجه به 
مصترف بالای انرژی در این ستیستتم ها، امکان استتفاده از انرژی خورشتیدی پارامتر مهمی در انتخاب نوع ستیستم نمک زدایی به 

روش جذب ستطحی قابلیت استفاده از انرژی خورشید و منابع حرارتی با دمای پایین برای نمک زدایی  آب دریا را  حستاب می آید.
دارد. یکی از مزایای این ستیستم امکان تولید همزمان سرمایش و آب شیرین است که برای مناطق خشک و گرم بسیار مفید است. 

ا دو بستر جاذب مدلسازی عددی شده و دما و فشار در بخش های مختلف در این مقاله یک سیستم آب شیرین کن جذب سطحی ب
 بررسی شده است. همچنین تاثیر بازیابی سرمایش شورآب اواپراتور بر عملکرد سیستم مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 

 آب شیرین کن جذب سطحی، سیلیکاژل، مدلسازی عددی، اواپراتور کلمات کلیدی:
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 چکیده

گاز  ریخاذ این ذخایر با ریتفاوت چشمگ شوند که سبببه فراوانی یافت میتا نانومتر میکرومتر با قطر  منافذی شتیل هابستتردر 
به دستتت آوردن تراوایی  ترین خواص در مدل کردن تولیدات هیدروکربنی تروایی استتت. از این رویکی از اصتتلی .شتتودی میمعمول

های لغزشی و گذرا پرداخته شده است. حل در رژیم لیدر بستر گاز ش انیجرسی مقاله به برر نیدر ا باشتد.ظاهری حائز اهمیت می
در این بررسی جریان دو گاز آرگون و  انجام شتده است.مونت کارلو در قالب نرم افزار اپن فم  میمستتق یستازهیروش شتببر مبنای 

 هایمدل اند.است، مورد ارزیابی قرار گرفتهتی استکن بستتر شتیل به دست آمده متان در مدل دو بعدی واقعی که از تصتاویر ستی
در نظر گرفته شده است. شرایط مرزی جریان در ورودی  سخت بورگناک و برخورد از نوع جسم کروی –توزیع انرژی درونی لارسن 

 آمده های سرعت برای هر دو گاز به دستهای ضریب تراوایی و نیم رخ. منحنیو خروجی به صورت فشار مشخص تعیین شده است
دهند که بیشینه سرعت در یک نودسن یابد. نتایج نشان میاستت. با افزایش عدد نودستن در هر دو گاز سترعت لغزشی افزایش می

 ثابت برای گاز متان بیشتر از گاز آرگون است.
 

 ، تراوایی، گاز شیل، رابطه دارسی، رابطه کلیکنبردDCMCحلگر  کلمات کلیدی:
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Abstract 

 We consider the optimal design of incompressible fluid flow through a diffuser at low Reynolds 

numbers. The design problem is solved by a topology optimization approach providing a 

mechanism to create novel and non-intuitive optimal designs in a mathematical process. While 

size and shape optimization methods are limited to modifying existing boundaries of an initial 

design, topology optimization allows to merge and evolve boundaries without requiring an initial 

guess. Topology optimization of fluid flow is commonly based on a material interpolation 

approach in geometry representation. Here the solid material is modeled as an artificial porous 

region to impose zero velocities. Fluid flow is then predicted by the lattice Boltzmann method, 

which has a simpler numerical formulation than the Navier-Stokes equations and is valid in a 

larger flow regime. In this paper, the potential of the topology optimization approach is illustrated 

by a two-dimensional diffuser problem. Moreover, we will show how the domain size may affect 

the optimum design.  

 

Key words: Flow optimization ・ Topology optimization ・ Lattice Boltzmann method ・ 

Sensitivity analysis 

  



مشهد یفردوس دانشگاه، 8931 وریشهر 7-5 -هامجموعه چکیده مقالات هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره  

 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های دینامیک شاره

  فیزیکیژئو



مشهد یفردوس دانشگاه، 8931 وریشهر 7-5 -هامجموعه چکیده مقالات هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره  

 

73 

 

 

 یاهای ماهوارهوس هند شمالی با استفاده از دادههای اقیانمطالعه تغییرات فصلی پیچک

 
 

 مینا محمدی پسند حسام الدین مهرفر

 گروه فیزیک، دانشگاه آیت ا... بروجردی، بروجرد، ایران

hmehrfar@gmail.com  

گروه فیزیک دریا، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، 

 mina.mohammadi.p@ut.ac.ir ایران

 

 عباسعلی علی اکبری بیدختی

 تهران، تهران، ایران استاد، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه
  bidokhti@ut.ac.irالکترونیکی 

 

 چکیده

 هایها، جبههی تجمع آلایندهتوان به شناسایی نحوهی اقیانوسی میهای سطحی به صورت ماهانه در یک حوزهبا شتناستایی جریان
مطالعه پیچک ها به عنوان عوامل موثر در اختلاط افقی در اقیانوس، نفوذ جمعیت هتای دریایی دستتتت یافت. دریتایی و نیز پیچتک

ی های ستتتطحی از ترکیب دو مولفهجریان تبادل گرما با جو دارای اهمیت استتتتو بیولوژیکی دریا، انتقال و توزیع گرما و شتتتوری 
 هایجا که روشآید. از آنتفاع سطح آب(، به دست میجریان اکمن )جریان ناشی از باد( و جریان زمینگرد )جریان ناشی از تغییر ار

به مدت سته سال  OSCARای های ماهوارهبر استت، در این مقاله از دادههای اقیانوستی مشتکل و زمانگیری میدانی جریاناندازه
های شتاخص هر فصتل شناسایی و ترستیم شتده استت. پیچک Arcmapافزار صتورت ماهانه استتفاده و بردارهای جریان در نرمبه

رای اند داتشکیل شده و پاییز تابستاندر فصتل ی که دهد که پیچک هاینتایج حاصتل نشتان میخصتوصتیات هر یک معرفی شتد. 
اما پیچک های ایجاد شده در فصل زمستان دارای پهنه کوچک و  در ستواحل ستومالی هستند m/s 9/1بیشتینه سترعتی در حدود

 دارند.  m/s 7/0مقیاس نیز سرعت های میانهای همراه با پیچکجریان .می باشندm/s 5/1بالا در حدود سرعت 

 

 OSCAR.های های دریایی، اقیانوس هند شمالی، جریان سطحی، دادهپیچک کلمات کلیدی:
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  8937های جوی در سیل استان گلستان اسفند ماه تحلیل و بررسی فراسنج 
 

 *پروین غفاریان  حسین فرجامی

م شناسی و علواستادیار، پژوهشکده علوم جوّی، پژوهشگاه ملّی اقیانوس
 جوّی

 h.farjami@inio.ac.ir 

م شناسی و علواستادیار، پژوهشکده علوم جوّی، پژوهشگاه ملّی اقیانوس
 جوّی

p.ghafarian@inio.ac.ir  

 

 فر نفیسه پگاه

 شناسی واستادیار، پژوهشکده علوم جوّی، پژوهشگاه ملّی اقیانوس
 علوم جوّی

pegahfar@inio.ac.ir r  

 

 چکیده

ی سیل در بیشتر مناطق جهان کنش جو و اقیانوس است. همه ساله پدیدهسیل از جمله مخاطرات جوی است که ناشی از برهم
استتتان گلستتتان و  در 2013 مارس 20و  13 تاریخ در  هوایی و آب مخرب پدیده این. پیوندداز جمله کشتتورمان ایران به وقوع می

های جوی موثر در ایجاد و تقویت این هدف از انجام این تحقیق بررسی فراسنج. زد رقم را خستارات زیادی  شترق استتان مازندران
داده های  های داده  ،NCEP-NCAR بازتحلیل های داده ،GFS  تحلیلی های داده مجموعه از راستتتا این رخداد بوده استتت. در
های رطوبت نسبی، تراکم انرژی باد، میدان سرعت باد، ارتفاع استتفاده شتده است. فراسنج  MODIS/Aquaماهواره ای ستنجنده 

شان داد که ن ها ترسیم و تحلیل شدند. نتایجژئوپتانستیلی، فشار متوسط سطح دریا، دمای سطح آب و ابرناکی با استفاده از این داده
ی مورد مطالعه و کم فشار در سطح زمین موجب ایجاد ناپایداری و تشکیل ابر و بارش سنگین شده وجود دو ناوه )زوجی( در منطقه

استت. بیشترین انتقال رطوبت به جو در این سامانه از سوی دریای خزر بوده است. گرم بودن دمای سطح آب به تشدید ناپایداری و 
 به جو کمک نموده است. انتقال رطوبت 

  

 سیل، دریای خزر، سنجش از دور کلمات کلیدی: 
  

mailto:%20pegahfar@inio.ac.ir%20r
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زنی در هوانوردی با استفاده از بینی خیلی کوتاه مدت پدیده مخاطره آمیز یخپیش

 های ماهواره نسل دوم هواشناسیداده

 
 ابوالقاسم غضنفری لاکه سرمد قادر

 دانشیار، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Sghader@ut.ac.ir 

 دانشجوی دکتری هواشناسی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

ghazanfari@irimo.ir 

 

 مجید مزرعه فراهانی

 دانشیار، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

mazraeh@ut.ac.ir  

 
 چکیده: 

های مخاطره آمیز هوانوردی است، و پیش بینی خیلی کوتاه مدت آن زنی، که از پدیدهدر این مقاله چگونگی شناسایی منطقه یخ     
میکرومتر ماهواره نسل دوم هواشناسی  6/1و  1/10های های کانالشود. برای این کار از دادههای ماهواره بررسی میبا استفاده از داده
میکرومتر برای برآورد دمای درخشندگی اجسام در راستای دید ماهواره استفاده  1/10روپا استفاده شده است. از کانال آژانس فضایی ا

توان با آن برخی اطلاعات خرد فیزیک ابر از جمله فاز و شعاع میکرومتر نیز  آن است که می 6/1شود. مهمترین ویژگی کانال می
 (WAFS)ای جهانی بینی ناحیهچنین نتایج این کار با خروجی سامانه پیشاستخراج کرد. هم متوسط ذرات تشکیل دهنده قله ابر را

 1/10درجه سلسیوس کانال  -20مقایسه شده است. نتایج حاکی از آن است که با در نظر گرفتن دمای درخشندگی بین صفر تا 
بینی زنی را شناسایی و به صورت خیلی کوتاه مدت پیشنطقه یختوان ممیکرومتر می 6/1میکرومتر و مقایسه آن با مقدار بازتاب کانال 

 کرد.
 

 زنی، ماهواره نسل دوم هواشناسی، ضریب بازتاب، دمای درخشندگیآب ابر سرد، یخ کلمات کلیدی:
  

mailto:ghazanfari@irimo.ir
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با استفاده از روش  یَنگ-یینشبکه  یرو یمعادله فرارفت در هندسه کرو یحل عدد

  فشرده کورمکمک

 میرزائی شیریرسول  سرمد قادر

 دانشیار، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

sghader@ut.ac.ir 

 دانشجوی دکتری هواشناسی، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

r_mirzaei@ut.ac.ir 

 

 الحجهعلیرضا محب

 استاد، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

amoheb@ut.ac.ir  

 

 چکیده

 یانوسیو اق یجو هایشارش یچیدهپ یتو ماه ینکره زم هاییهلا یرو سا یانوسجو، اق یکرو یباًبا توجه به هندسه تقر

از  یکی یَنگ،-یین. شبکه باشدیمناسب م یشبکه کرو یکاستفاده از  یازمندن ها،یهلا ینمعادلات حاکم بر ا یحل عدد

 .مختصر است یپوشانهم یکبا  یَنگ،و  یین هاینام از دو شبکه به یبیشبکه، ترک این. است پوشانهم هایانواع شبکه

ارفت پژوهش، معادله فر ین. در اشودیم یده(، نامیه)پا یلیمستط یَنگ-یینشبکه  یَنگ،-یینشکل شبکه  تریناییهپا

 عددی طورنگ بهیَ-یینشبکه  ینا یتبه چهارم رومر فشرده کورمکمک با استفاده از روش یدر هندسه کرو یدوبعد

روش فشرده  یک چهارم مرتبه فشرده کورمکمک روش ها،سال یندر ا یافتهمختلف انجام یقاتطبق تحق .حل شده است

آزمون موردی مورد استفاده در این پژوهش یک  .باشدیم یانوسیو اق یمعادلات مختلف جو یحل عدد یمناسب برا

حاصل نشان  یجنتاباشد. سه کروی میشده برای حل معادله فرارفت دوبعدی در هندآزمون موردی استاندارد شناخته

 یدر هندسه کرو یحل معادله فرارفت دوبعد برای چهارم مرتبه فشرده کورمکمک هایکه استفاده از روش دهندیم

  .مؤثر بوده است یاربس یمحاسبات ینهدر کاهش هز یَنگ-یینشبکه  یرو

 دوبعدی. فرارفت معادله چهارم، مرتبه فشرده کورمکروش مک ی،مختصات کرو یَنگ،-یینشبکه  کلمات کلیدی:
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های دینامیک شاره

  محیطیزیست
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در شیراز 8931فروردین  5بررسی پارامترهای هواشناختی در سیلاب   
 

 نفیسه پگاه فر پروین غفاریان

شناسی استادیار، پژوهشکده علوم جوّی، پژوهشگاه ملّی اقیانوس

 و علوم جوّی

p.ghafarian@inio.ac.ir 

شناسی استادیار، پژوهشکده علوم جوّی، پژوهشگاه ملّی اقیانوس

 و علوم جوّی

pegahfar@inio.ac.ir 

 

 حسین فرجامی

-استادیار، پژوهشکده علوم جوّی، پژوهشگاه ملّی اقیانوس

 شناسی و علوم جوّی

h.farjami@inio.ac.ir 

 

 چکیده

( در شهر شیراز از دیدگاه دینامیکی و ترمودینامیکی 2013مارس  25) 1931فروردین  5در این مقاله سعی شده تا رویداد  سیلاب  

های بانی ایستگاه هواشناسی شیراز، دادههای دیده، دادهGFSهای تحلیلی در این راستا از مجموعه دادهبررسی و تحلیل گردد. 

استفاده شده است. پارامترهای دینامیکی بررسی شده عبارتند  NCEP-NCARهای بازتحلیل و داده Aquaسنجندۀ مادیس ماهوارۀ 

ی نیز عبارتند از رطوبت  نسبی، انرژی پتانسیلی همرفتی در دسترس و شاخص از تاوایی، چینش  باد، جت و پارامترهای ترمودینامیک

مهم هواشناختی اعم از فشار در سطح دریا، باد، ارتفاع ژئوپتانسیلی و دما در سطوح مختلف فشاری صعود. همچنین برخی پارامترهای 

مقایسه گردید. نتایج  2010تا  1310رۀ سی سالۀ و سطح وردایست نیز بررسی و در برخی موارد با مقادیر میانگین اقلیمی در دو

انسیلی اش، انرژی پتنشان داد که در این رویداد، همراه با افزایش عمق وردسپهر و گرمتر شدن آن نسبت به میانگین اقلیمی سی ساله

بع آبی پیرامونی همرفتی مناسبی در منطقه ایجاد شده است. چینش ضعیف در منطقه موجب شارش حجم زیادی از رطوبت از منا

به سمت منطقه شده که با توجه به وجود ناپایداری و صعود مناسب، امکان بارش سنگین را در منطقه فراهم کرده است. رواناب ناشی 

 از این بارش با توجه به توپوگرافی منطقه موجب سیلاب شده است. 

  

شاخص صعود، دما و ارتفاع ژئوپتانسیلی، وردایست، رطوبت، شاخص ناپایداری، انرژی پتانسیلی همرفتی در دسترس،  کلمات کلیدی:

 تاوایی

  

javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(104,46,102,97,114,106,97,109,105,64,105,110,105,111,46,97,99,46,105,114)+'?'
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شبیه سازی عددی الگوی جریان هوا و جابجایی ذرات گرد و غبار روی سطح مجموعه 

 سلول های خورشیدی سهموی

 

 علیرضا خشنوید محمدکاظم مؤیدی

استادیار مهندسی مکانیک، آزمایشگاه پژوهشی توربولانس، دینامیک 
محاسباتی و احتراق، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه قتمسیالات   

moayyedi@qom.ac.ir 

ارشد ، آزمایشگاه پژوهشی توربولانس، دینامیک دانشجوی کارشناسی
 سیالات محاسباتی و احتراق، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه قتم

Alireza71khoshnavid@gmail.com 

 

 

 چکیده

استتوار است. همچنین مسیر حرکت  اطراف ستلول ستهموی های عددی میدان سترعت و فشتاراین مطالعه بر روی پیش بینی 
های هوا )ذرات گرد و غبار( با ستازی مقاله به دست آورد. بررسی توزیع، انتشار و تجمع آلایندهتوان با استتفاده از شتبیهذرات را می
استت. در این مطالعه منبع گرد و غبار بر روی ستلول در نظر گرفته شده و تغییرات غلظت از مدل فاز جداگانه انجام گرفتهاستتفاده 

مشخص، مورد بررسی قرار گرفته است. به این  20آن برای مدت زمان مشتخصی تحت تأثیر تغییرات سرعت سیال مرجع و زاویه گام
های مقاله سرعت باد، جنس ذرات و چگالی آن، قطر و شکل هندسی شتود. ورودیمی گفته 21گونه ذرات ریز مقیاس جامد آئروستل
آید. همانطور که ها به دستتت میهای هواشتتناستتی مراکز استتتانها عموما از دادهباشتتند. این دادهذرات گرد و غبار و زاویه گام می

 22حلی بود که بتوان از تجمعباید به دنبال راهشود. پس مشتخص استت نشست ذرات در طول زمان منجر به افت کارآیی سلول می
های سرعت و فشار و در نهایت رسیدن به ذرات بر روی سلول مورد نظر کاست. نتایج این محاسبه عددی ضرائب پسا و برآ، گرادیان

نین جریان در حالت ها بر روی سلول سهموی مورد نظر را کمتر کرد. همچهایی استت که به وسیله آن بتوان اثر تجمع آلایندهتنش
توان با توجه به آن ساختار کلی میدان در پائین دست را با بالا دست، های پایدار نمایش داده شده است که میناپایا به وسیله گردابه

ذرات گرد و غبار ، یک ارزیابی نسبی از نرخ رسوب دهی، جهت گیری سلول و موقعیت سطحی که  29محاسبات مسیرمقایسه نمود. 
 دهد.افتد را ارائه میت گرد و غبار به احتمال زیاد اتفاق میانباش

 ، دینامیک سیالات محاسباتی.سلول سهموی، ذرات گرد و غبار، شبیه سازی عددی، تجمع )انباشت( ذراتکلمات کلیدی: 

  

                                                           
1.pitch 
2.aerosol 
3.accumulation 
4.trajectory 

mailto:Alireza71khoshnavid@gmail.com
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اطراف یک مدل ساختمان در  ی جامدسازی جریان هوا و پراکندگی ذرات آلایندهشبیه

 های بزرگگردابهسازی  شبیههای شهری با روش محیط

 

 محمد کاظم مویدی وحید آزادی طلب

مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی،  دانشجوی کارشناسی ارشد
 بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه قتم

Vahid.Azadi.Talab@stu.qom.ac.ir 

دینامیک سیالات محاسباتی، توربولانس و  استادیار، آزمایشگاه پژوهشی 
 احتراق، بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه قتم

moayyedi@qom.ac.ir 

 چکیده

های شتهری یکی از معضتتلات جدی در مستایل زیستتت محیطی استتت و همواره محققان در پی های هوا در محیطتراکم آلاینده
ی پراکندگی ذرات آلاینده در یک در این پژوهش نحوهاند لذا ها بودهحیطها در این ممدل ستتازی نحوه تراکم و نیز نشتتستتت آلاینده

های دینامیک ستیالات محاستباتی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا در پژوهشی دیگر  محیط شتهری به کمک روش
 در ادامه آن و درری شده و ی محاستباتی شتامل یک ستاختمان شتبیه ستازی و صحه گذامیدان سترعت جریان هوا در یک دامنه

ارائه محاستتبه و ها در ستتطوح مختلف ی پراکندگی ذرات آلاینده در این دامنه بررستتی و میزان غلظت آلایندهپژوهش حاضتتر نحوه
های بزرد برای مدل سازی رفتار آشفتۀ جریان سازی گردابهحائز اهمیت در این پژوهش بکار گیری روش شبیه  گردیده است. نکته

باشتتد. منبع آلاینده در این پژوهش در دور دستتت فرض شتتده به طوری که ذرات آلاینده به صتتورت جامد و معلق در جریان هوا می
 اند.باشند و به طور یک پارچه در رو سطح ورودی دامنه توزیع گردیدهمی

 .هواهای بزرد، دینامیک سیالات زیست محیطی، آلودگی سازی گردابه روش شبیه کلمات کلیدی:
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زمان قدرت و گرمایش محیطی یک سیستم تولید همتحلیل ترمودینامیکی و زیست

 برمبنای بازیافت حرارت از سیکل توربین گاز

 

مقدمعلی جباری مقدمامیر ابراهیمی   

 دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

alijabari@shahroodut.ac.ir 

شاهرود، دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیکدانشگاه صنعتی   

 amir_ebrahimi_051@shahroodut.ac.ir  

 

گردمحمود فرزانه  

 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

imchm@yahoo.co.uk  

 

 چکیده

دی پیکربندی سیستم پیشنهازمان گرمایش و قدرت ارائه شده است. منظور تولید همگانه بهدر مقاله حاضتر، یک ستیستتم تولید دو
منظور کاربردهای باشتتد. بخار تولید شتتده بهمی HRSGهمراه بازیاب حرارتی و یک مبدل تولید بخار متشتتکل از ستتیکل برایتون به

بازده  های بازده انرژی،منظور ارزیابی سیستم پیشنهادی، شاخصتواند در صتنایع مختلف مورد استفاده قرار بگیرد. بهگرمایشتی می
اند. همچنین، اثر پارامترهای مهم مستتأله شتتامل نستتبت فشتتار ها مورد بررستتی قرار گرفتهاگزرژی و جریمه ستتالیانه انتشتتار آلاینده
های آیزنتروپیک کمپرستور و توربین بر روی این سته شاخص ارائه شده است. نتایج بیانگر کمپرستور، دمای ورودی به توربین، بازده

(، افزایش دمای K 150تن یک دمای ثابت و معین برای هوای ورودی به محفظه احتراق )در این پژوهش این است که با در نظر گرف
ترتیب باعث کاهش و افزایش بازده ستیستتم شده و بنابراین میزان های آیزنتروپیک کمپرستور و توربین بهورودی به توربین و بازده

یابد. همچنین، با بررستی اثر نسبت فشار کمپرسور مشاهده شد که اهش میترتیب افزایش و کزیستت بهها به محیطانتشتار آلاینده
 شود. در شرایط کاری پژوهشها مییک نستبت فشار بهینه وجود دارد که باعث حداکثر بازده سیستم و حداقل میزان انتشار آلاینده

 باشد.می 5/3و  11تیب تقریباً ترها بهحاضر، مقدار نسبت فشار بهینه برای حصول حداکثر بازده و حداقل آلاینده

 محیطی.زمان، سیکل توربین گاز، تحلیل انرژی و اگزرژی، تحلیل زیستتولید هم کلمات کلیدی:
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ها در مقیاس دینامیک شاره

  دریایی
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 استفاده از یک مدل ساده شده آیرودینامیکی در شناورهای دوبدنه پرسرعت

 

 مرتضی عزیزی ینگجه
 دانشگاه گرمساراستادیار 

m.azizi.y@gmail.com 

 

 چکیده

شتناورهای تندرو در سالیان اخیر در کشور ما مورد توجه قرار گرفته اند. رسیدن به سرعت های بالاتر به همراه حفظ پایداری از 
آیرودینامیک تحت اثر چالش های مهم طراحی این شتناورها استت. شناورهای دوبدنه پلنینگ به دلیل کمک گرفتن از نیروی برآی 

ستطح برای کاهش آبخور، از پتانستیل بالایی برای افزایش بیش از پیش سرعت برخوردارند. این شناورها در واقع  شکاف میان قایق 
کننتد. محتاستتتبات طراحی این نوع شتتتناورها به دلیل حضتتتور همزمان فاز هتای تنتدروی معمولی و قتایق هتای پرنتده را پر می

اده س مدل یک از مقاله این در باشد. برزمان و پیچیده است ممکن عددی و تجربی هایروش از رودینامیک با استفادهآی و هیدرودینامیک
شتتده مبتنی بر تئوری پتانستتیل اثر ستتطح در دو حالت یک بعدی و دوبعدی برای محاستتبات آیرودینامیکی مربوط به این شتتناورها 

این مدل ها با هزینه محاسباتی کم در گام های اولیه طراحی این شناورها می توانند استتفاده شتده و نتایج آن ارائه گردیده استت. 
 مورد استفاده قرار گیرند.

  

 نیروی برآ، آیرودینامیک، کاتاماران، اثر سطح، پایداری کلمات کلیدی:
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 HYCOMمدل سازی عددی توده ی آب چگال خزر شمالی با استفاده از مدل 

 

 عبدالصمد رهنمانیا  *اکبری بیدختیعباسعلی علی 

 استاد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Bidokhti@ut.ac.ir 

 دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات 

abdossamad2003@gmail.com 

 

 جواد باباگلی متی کلایی

 فارغ التحصیل فیزیک دریا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 

Javadbabagoli@ut.ac.ir 

 

 چکیده
این پژوهش به بررسی نحوه ی شکل گیری توده آب چگال در خزر شمالی و اثرات آن روی جریان خروجی روی تنگه آپشوران می پردازد. 

( استفاده شده است. فاصله ی افقی شبکه های مدل 1110-0991ساله ) 01 برای یک دوره   HYCOMبرای نیل به این هدف از مدل اقیانوستی 

ثانیه درنظر  011و  01لایه هیبریدی می باشتتتد. گام زمانی باروتروپیکی و باروکلینیکی بترتیب  99مدل شتتتامل  کیلومتر و 5.3حدود 

یامادا با تراز -در مدل ملوراستفاده شده و نیز طرح واره تلاطمی بکار رفته  01با  UNESCOمعادله حالت از معادله  گرفته شتده است.

استت. در این پژوهش یخ به مدل اضافه شده است که معمولا در کارهای گذشته لحاظ نمی شد و در مقایسه با کارهای گذشته  1.3

مدت زمان اجرای مدل حاضتر طولانی تر شتده استت.  نتایج نشان می دهد که در نواحی از خزر شمالی آب در اواخر پاییز شروع به 

سانتی متر می رسد. با توجه به نحوه ی شکل گیری یخ در  33دن کرده و تا حدی که ضتخامت یخ های تشکیل شده به حدود یخ ز

محیط های دریایی تغییرات شتوری زیر لایه یخ مورد بررستی قرار گرفته استت که بیشترین شوری در فصل های سرد سال به ثبت 

د. نتایج نشان می دهد که سرعت جریان خروجی که مسقیما از واداشت های واحد شوری هم می رس 09رستیده است که به حدود 

جوی اثر می پذیرد نه تنها در ماه های مختلف ستتال متغییر استتت بلکه در ستتال های مختلف نیز متفاو ت استتت. به طور نمونه، 

بیشتر از میانگین سرعت در  1110نشان می دهد که سرعت در سال  1110و  0991مقایسته بین تغییرات جریان خروجی در ستال 

 است که می تواند به دلیل تغییرات واداشت های جوی و یا نیز به زمان پر شدن حوزه خزر شمالی مربوط شود. 0999سال 

  

 توده آب، خزر شمالی، پوشش یخ،  HYCOMمدل عددی، کلمات کلیدی:
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اثرات شناوری و دوران در 

  جریان
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 رد جریان الگوی و اختلاط زمان بر راشتون ها توربین بین فاصله تاثیر بررسی عددی

 دار با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی همزن راکتورهای
 

 

 سیدسالار حسینی غلامحسن نجفی

 دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه تربیت مدرس

g.najafi@modares.ac.ir 

مکانیک بیوسیستم دانشگاه دانشجوی مقطع دکترا گروه مهندسی 
 تربیت مدرس

Salar.hoseini@modares.ac.ir 

 

 برات قبادیان

 استاد تمام گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه تربیت مدرس

ghobadib@modares.ac.ir 

 

 چکیده

 که چرا. است بوده مختلفی هایمحقق توجه مورد همیشه اخیر هایسال در که است موضوعی دار، همزن مخازن ستاخت و طراحی

 اثیرت تحقیق این در. شتتودمی گرفته کار به داروستتازی و نفت غذایی، شتتیمیایی، صتتنایع مثل بستتیاری هایزمینه در اختلاط فرایند

. گرفت ارقر مطالعه مورد محاسباتی سیالات دینامیک از استفاده با اختلاط زمان و جریان الگوی بر راشتتون های توربین بین فاصتله

 سیالات دینامیک از استفاده با که شد تلاش تحقیق این در. گرفت انجام راشتون توربینهای بین مختلف فاصته سته روی بر بررستی

 بین فاصله که ددا نشان تحقیق نتایج. شود تعیین راکتورها در راشتون هایتوربین بین فاصتله تعیین برای الگو بهترین محاستباتی،

 جریان الگوی توجهی قابل صتورت به هاتوربین بین فاصتتله همچنین. دارند توان عدد و اختلاط زمان بر توجهی قابل تاثیر ها توربین

 الاییب دقت با توانمی محاستتباتی ستتیالات دینامیک از استتتفاده با که کرد گیری نتیجه توانمی آخر در. دهدمی قرار تایر تحت را

 ارائه را مخازن در مصتترفی انرژی کاهش و عملکرد افزایش منظور به را الگور بهترین و نمود بررستتی را دار همزن مخازن عملکرد

  .نمود

 اختلاط زمان جریانع الگوی راشتونع توربین محاسباتیع سیالات دینامیک دارع همزن مخازن کلمات کلیدی:
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 انتقال گرما
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دست آتش در آتشپاییندر  تهویه طولی و مکش از سقفسازی استفاده همزمان شبیه

 سوزی داخل تونل

 

 سیّد امید حقّانی ابراهیم براتی

 استادیار، دانشگاه خیام
E.Barati@Khayyam.ac.ir 

 کارشناسی ارشد، دانشگاه خیام
Haghani_Omid@Yahoo.com 

 

 چکیده

 سوزیآتش برابر در ایمنی است. شده تبدیل مهم نگرانی یک به نقل و حمل هایتونل در سوزیآتش موضوع اخیر سال چند در

دود در داخل  کنترل مبحث در پارامترها مهمترین از استتت. یکی هاتونل طراحی در کلیدی عناصتتر از یکی عنوان به حاضتتر حال در
وزی سشود که از پدیده برگشت دود حاصل از آتشباشد و طبق تعریف به حداقل سرعتی اطلاق میمی تهویه بحرانی سرعت ها،تونل

 فادهاست است و تأثیر شده ستازیشتبیه تونل داخل ستوزیآتش اسدیاف افزار نرم از استتفاده با تحقیق این در .کندجلوگیری می
د باشدست منبع آتش میستقف در شترایط کاری که سیستم مکش دود در پایین از ستیستتم مکش دود و طولی تهویه از همزمان

دهد در زمان استفاده ترکیبی از سیستم تهویه طولی و سیستم مکش دود از سقف در شان میمورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج ن
دست منبع آتش با وجود کاهش دما در طول تونل و عدم برگشت جریان دود در زمان استفاده از سرعت بحرانی تهویه باید در پایین

 جلوگیری شود تا سیستم بیشترین کارایی لازم را داشته باشد. plug-holdingانتخاب سرعت مکش دود دقت شود تا از پدیده 
  

 دما، جریان برگشتی بیشینه سوزی، مکش دود،آتش کلمات کلیدی:
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آنالیز انرژی و اگزرژی استفاده از سیستمهای خورشیدی بر روی بام یک خانه مسکونی 

 در شیراز به منظور تامین برق و گرمایش آن در طول سال
 

خداکرم تفتیامین   علی اکبر گل نشان 

Ph.D یتخصص یدکترا یدانشجو  ک،یمکان ی، دانشکده مهندس
  رازیدانشگاه ش

am.khodakaram@shirazu.ac.ir 

 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز
golnshan@shirazu.ac.ir 

 

 حسین براتیان

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه 
 شیراز 

baratian.hossein@shirazu.ac.ir 

 

 چکیده

 نیا در یمصرف انرژ یساز نهیبه یبرا یدیخورش یاستفاده از انرژ ،یمسکون یدر ساختمانها یمصترف انرژ شیبا توجه به نرخ افزا
در نظر گرفته شده  رازیدر ش یساختمان مسکون کیراستا در پژوهش حاضر،  نیحوزه مورد اقبال گستترده قرار گرفته است. در هم

 کیتائفتوول یپنلها لهیبرق آن بوستت نیو تام یدیهواگرمکن خورشت یبا استتفاده از کلکتورها نستاختما نیا شیگرما نیو نحوه تام
ت استفاده شده اس کیفتوولتائ ستمیشده است. در قسمت اول پژوهش، فرض شده است که در تمام مساحت پشت بام از س یبررست
 یقرار گرفته است. در قسمت دوم پژوهش، بر رو یبررس ردبر آن مو هیدر آن و اثر سا یاتلاف انرژ ستم،یاز ست یدیبرق تول زانیو م

حرارت جذب شده و  زانیمختلف کلکتورها م نشیتفاده شتده استت و در حالات چاست یدیپشتت بام از کلکتور هواگرمکن خورشت
 یانرژ افاتلکل  زانیکه م دهدینشان م یینها جیآن محاستبه شده است. نتا یکمک یدر کلکتور و گرمکن برق یاگزرژ بیتخر زانیم

مربوط به  7/10٪ مقدار حدود نیکه از ا باشتتدیم 2/16٪در حدود  رازیشتت ییآب و هوا طیبا توجه به شتترا کیفتوولتائ یدر پنلها
 یآورفن موجب جمع کیکلکتورها به  یهواگرمکن، اتصتتال ستتر یدر حالت استتتفاده از کلکتورها نیاستتت. همچن یاتلافات حرارت
  .شودیکمتر م یژاگزر بیو تخر شتریحرارت ب

 

 یساختمان مسکون ،یاگزرژ بیتخر ،یدیتول یانرژ ک،یفتوولتائ ستمیس ،یدیکلکتور هواگرمکن خورش کلمات کلیدی:

  

mailto:golnshan@shirazu.ac.ir
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ای ساخته شده از مواد مدرج تابعی با انتقال حرارت دوبعدی در یک مخزن استوانه

 شرایط مرزی ترکیبی در سطح

 
 امین امامیان امین امیری دلوئی*

استادیار، مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بجنورد 
 a.amiri@ub.ac.ir)نویسنده مسئول( 

 کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
aminemamian70@gmail.com 

 

 سجاد کریم نژاد حسن سجادی

استادیار، مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بجنورد 
h.sajjadi@ub.ac.ir 

 کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
karimnejad.sajjad@gmail.com 

 

 

 چکیده

 تحلیلی روش از استتفاده مواد مدرج تابعی با از استتتوانه ستتاخته شتده یک در پایا انتقال حرارت هدایتی در حالت، مقاله این در
صورت دو ( و هم در جهت شعاعی به 𝜑ای )در این مسئله، ضرایب هدایت حرارتی هم در جهت زاویه گرفته است. قرار بررسی مورد

اند. در شتعاع خارجی استتوانه، شترایط مرزی متغیر اعمال شتده است. با استفاده از حل تحلیلی دقیق تابع توانی متغیر فرض شتده
برمبنای روش جدایی متغیرها، توزیع دمای دوبعدی در استتوانه به صتورت توابع شتبه بستل استتخراج شده است. با اعمال شرایط 

ایج حل نت ،شتده، ضترایب ثابت مستئله بدستت آمده است. به منظور بررسی درستی حل مسئله حاضر مرزی ترکیبی در نظر گرفته
ای برای مقادیر مختلف پارامترهای موثر در های شتتعاعی و زاویهتغییرات دما در جهت .اندشتتده مقایستته تحلیلی با نتایج حل عددی

های انتقال حرارت در توان در بررسی مکانیزماز مقاله حاضر را مینتایج حاصل  مستئله حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
های حرارتی در این مواد و همچنین طراحی مناسب خواص این مواد برای کاربردهای خاص، استفاده مواد مدرج تابعی، تحلیل تنش

 کرد.
  

 ، ضریب هدایت حرارتی، مواد مدرج تابعی، استوانهروش تحلیلی کلمات کلیدی:
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 دارسازی ریاضی هواگرمکن خورشیدی دو مسیره با صفحه جاذب دندانهمدل
 

 پریسا آذری آرش میرعبدالله لواسانی
گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران مرکز، دانشگاه آزاد دانشیار، 

 اسلامی، تهران، ایران
 arashlavasani@iauctb.ac.ir 

گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران مرکز، دانشجوی دکتری، 
اندانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایر  

 parisaazari@gmail.com 

 

 نادر رهبر
مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، استادیار، 

 دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
nrahbar@gmail.com 

 چکیده

 ودهب بازده پر بسیار که باشد می هواگرمکن انواع از یکی شکل های ویدندانه دارای جاذب صفحه با دومسیره خورشیدی هواگرمکن
 نوع این یریاض مدلسازی به تحقیق با تدوین یک کد کامپیوتری به کمک نرم افزار متلب، این در. استت برخوردار بالایی کارایی از و

از  مربوطه مقالات در موجود نتایج با سازی شتبیه از حاصتل نتایج طبق بررستی های انجام شتده  .استت شتده پرداخته هواگرمکن
 شکل  های ویدندانه ورودی، ارتفاع  هوای دبی جمله از مختلف پارامترهای اثر مدلسازی، این در. مطابقت مناستبی برخوردار است

  . است گرفته قرار بررسی مورد مذکور، هواگرمکن عملکرد بر ای و جاذبشیشهجاذب، فاصله بین پوشش  صفحه

 
 ریاضی مدلسازی ای،دندانه جاذب صفحه خورشیدی، هواگرمکن کلمات کلیدی:

  

mailto:arashlavasani@iauctb.ac.ir
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 محدود حجم کارلویمونت روش به رسانشی گرمای انتقال تحلیل

 

کوثری فرشاد نعیمی هومن   

تهران استاد، دانشگاه  

fokowsari@ut.ac.ir 

بجنورد استادیار، دانشگاه  

h.naeimi@ub.ac.ir 

 

 

 چکیده

 به آن در که گرددمی معرفی بعدیستته پایدار حالت گرمای معادله حل برای محدود حجم کارلویمونت روش پژوهش، این در
 مساله دو تحلیل برای روش این. شودمی استفاده محدود حجم طرح از محدود تفاضل سازیگستسته معمول طرح از استتفاده جای

 دیواره غیر به آن هایدیواره تمامی که استتت گرما تولید بدون واحد مکعب یک اول مستتاله. گیردمی قرار استتتفاده مورد کلاستتیک
 تایجن بررسی. است صفر دمای در یکنواخت حجمی گرمای تولید با مکعب یک نیز دوم مساله. دارند قرار صفر دمای در راست سمت
 همچنین. دارد کامل انطباق تحلیلی نتایج با مستتاله دو هر در محدود حجم کارلویمونت روش از حاصتل دمای توزیع که داد نشتان
 هک شتد داده نشتان باشتد، ذره زیادی بستیار تعداد بررستی به نیاز قبول قابل دقت به رستیدن برای رفتمی انتظار که این رغمعلی
 دست خوبی بسیار دقت به دوم، مساله برای ذره 10000 و اول مستاله برای ذره 90000 ذره، کمی نستبتاً تعداد بررستی با توانمی
  .گردید محاسبه %1 از کمتر مربعات میانگین جذر نسبی خطای هم و نسبی خطای هم و یافت
 

 گرما. معادله گرما، انتقال رسانش، محدود، حجم کارلو،مونت کلمات کلیدی:
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 مدلسازی عددی هدایت حرارتی طولی در دیوارة یک مبدل حرارتی 

 

زادهعلی اشرفی  یاسر شفیعی الموتی 
استاد، دانشکدۀ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 

 طوسی
ashrafizadeh@kntu.ac.ir 

دانشجوی دکتری، دانشکدۀ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه 
 نصیرالدین طوسی

y.shafiei@mail.kntu.ac.ir 
 

 

 چکیده

آوری همچون تبادل حرارت با محیط، پوشتتتی از اثرات اختلالهای حرارتی غالباً با چشتتتمفرآینتدهتای طراحی و تحلیل مبدل
که ممکن است این عوامل انحراف شود، حال آنتغییرات خواص مواد و نشت حرارت طولی در اثر هدایت حرارتی از جداره انجام می

این پژوهش ارزیابی میزان نشت حرارت طولی از جداره به روش عددی حجم محدود مورد نظر غیر قابل اغماضی را بوجود آورند. در 
سو مدل شده که از خلال جداره تبادل حرارت دارند ها در دو سمت یک جدارۀ مبدل با جریان ناهماست. به این منظور جریان سیال

ازی و محاسبه شده و میزان نشت حرارت طولی برحسب سو این تبادل برای دو محیط ستیال و یک محیط جامد بصورت تومم مدل
سازی انجام شده، اثر تغییرات ضخامت درصتد از کل تبادل حرارت دو ستیال بیان شده است. پس از حصول اطمینان از صحت مدل

فزایش ضخامت ها بر هدایت حرارتی طولی بررسی شده و افزایش درصد آن با اهای طرفین و عدم توازن جریانجداره، سرعت جریان
ها باعث کاهش نشت های طرفین مشاهده شده است. همچنین نشان داده شده که نامتوازن بودن سرعتبدون بعد و کاهش سترعت
 حرارتی طولی می شود. 

  

 سازی حرارتی تومممبدل حرارتی، نشت حرارتی طولی، روش حجم محدود، مدل کلمات کلیدی:
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حرارتی پوسته و جفت لوله تحلیل عملکرد ترموهیدرولیکی یک مبدل با  مرکز ای هم 

 بفل مارپیچ با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

 
وندحبیب الله سایه  سجاد خورشیدی 

 استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
hsayeh@basu.ac.ir 

 کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان
Sajjad_khorshidi@yahoo.com 

 

 چکیده

در این مطالعه شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت مغشوش در یک مبدل حرارتی پوسته و جفت لوله هم مرکز شامل         
میلی متر است که  997و قطر پوسته آن  1216یک مسیر لوله و یک مسیر پوسته با بفل های مختلف انجام شده است. طول مبدل 

میلی متر تعبیه شده اند که دو نوع  23و  12میلی متر و قطر های خارجی  20و  1 عدد لوله هم مرکز با قطر های درونی 55در آن 
بفل قطعه ای ساده و مارپیچ با زاویه مقطع بیست درجه درون مبدل جا زده شده است. در این مبدل از دو سیال عامل آب به عنوان 

نوان سیال سرد در سمت لوله بیرونی و از روغن به عنوان سیال سرد و روغن داغ به عنوان سیال گرم استفاده شده است.. از آب به ع
ستیال گرم در ستمت پوستته و لوله داخلی استفاده شده است. تاثیر استفاده از بفل مارپیچ با زاویه مقطع بیست درجه به جای بفل 

نتقال حرارت، نرخ انتقال قطعه ای در دبی های مختلف بر پارامترهایی همچون توزیع دما، افت فشتتار، توزیع ستترعت، ضتتریب کلی ا
نتایج نشان می دهند استفاده از بفل مارپیچ ساده به جای بفل حرارت کلی و در نهایت عملکرد ترموهیدرولیکی بررستی شده است. 

قطعه ای باعث افزایش اختلاف دمای ورودی و خروجی، کاهش افت فشتتتار و همچنین افزایش نرخ انتقال حرارت کلی و در افزایش 
 رموهیدرولیکی می شود.عملکرد ت

 شبیه سازی عددی، مبدل حرارتی، مبدل حرارتی پوسته و جفت لوله هم مرکز، بفل مارپیچ کلمات کلیدی:
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بررسی عددی اثرات حرارتی و هیدرودینامیکی عملگر پلاسما در جلوگیری از تشکیل 

 یخ روی سطح آزاد و ایرفویل
 

 کورش میرزائی رضا مهریار

صنعتی شیرازاستادیار دانشگاه   
mehryar@sutech.ac.ir 

 کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شیراز
Kouroshmirzaee72@gmail.com 

 

 چکیده

به  است کهحرارت یکی از راه های نوین تولید گردابه به روش فعال به منظور افزایش نرخ انتقال استفاده از پلاسما به عنوان 
 رارت حو  جریان هشود. در مقاله حاضر، مشخصباعث ایجاد اغتشاش در جریان و تولید گردابه می ،وسیله تزریق مومنتم به لایه مرزی

ناسلت محلی روی صفحه تخت و ایرفویل مورد استفاده در توربین باد و سرعت در لایه مرزی، ضریب اصطکاک سطح  از قبیل
(𝐴𝐹300) ناپذیر و پایدار به در شرایط دو بعدی، آشفته، تراکم لوهرتزکی 1کیلوولت و فرکانس  20با ولتاژ حضور محرک پلاسما با

ده شدر نظر گرفته  ثابتاست. در این بررسی رینولدزهای مختلف جریان ورودی در ولتاژ  روش حجم محدود مورد بررسی قرار گرفته
عددی  . نتایجندبق مناسبی برخورداراز تطا و آزمایشگاهی مقایسه ومشاهده شده است. نتایج عددی حاضر با نتایج عددی آن و تاثیر 
ی برابر با رینولدز تولیدی در ناحیه اعمال با افزایش سرعت ورودی جریان، انتقال حرارت تا رینولدز ،در یک ولتاژ ثابتدهد مینشان 
زاویه حمله در . همچنین با افزایش نرخ صعودی و پس از آن به دلیل کاهش اثر گردابه حاصل از پلاسما سیر نزولی داردپلاسما، 

ایرفویل، انتقال حرارت به دلیل افزایش رینولدز و کاهش اثر گردابه نزولی بوده و پیک نمودار ناسلت در محل اعمال پلاسما، کاهش 
 می یابد.
  

  ، مومنتوم𝑈𝐷𝐹زدگی، عملگر پلاسما، انتقال حرارت، هیدرودینامیک،ضد یخ کلمات کلیدی:
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تغییرفازدهنده با استفاده از نانوذرات مغناطیسی تحت میدان بهبود فرایند ذوب ماده 

 مغناطیسی

 

 علی آقابابایی سینا صفائی صادق

 تهران ، دانشگاه صنعتی شریف
Safaee_s75@yahoo.com 

 تهران ، دانشگاه صنعتی شریف
Aliaghababaei76@yahoo.com 

محمدیامید   محمدبهشاد شفیعی * 

 تهران ، دانشگاه صنعتی شریف
omidmohmm@gmail.com 

 تهران ، دانشگاه صنعتی شریف
behshad@sharif.edu 

 

 شاهین فقیری حسین حسینی نوه

 تهران ، دانشگاه صنعتی شریف
hosseinhosseini3717@gmail.com 

دانشگاه صنعتی شریفتهران ،   
shahinfaghiri74@gmail.com 

 چکیده

رستانش حرارتی پایین مواد تغییر فاز دهنده منجر به طولانی شتدن فرایندهای ذوب و انجماد )شارژ و دشارژ( در این مواد شده 

در پژوهش حاضر تاثیر افزودن هایی مواجه کرده است. سازی انرژی با محدودیتاست. این مشکل کاربرد این مواد را در زمینه ذخیره

و میدان مغناطیستی بر سرعت و نحوه تغییر فاز پارافین به عنوان ماده تغییر فاز دهنده بصورت تجربی بررسی  نانوذرات مغناطیستی

از یک محفظه مکعب جهت ذوب ماده تغییر فاز دهنده استفاده گردید که دیواره سمت چپ آن شار حرارتی گردد.  بدین منظور می

تستلا استفاده گردید. نتایج  022کرد. از یک آهنربای ثابت به منظور اعمال میدان مغناطیستی ثابت افقی به قدرت ثابت را اعمال می

جرمی کاهش دما در راستتتای افق و نیز کاهش زمان ذوب را در پی دارد. از طرفی  %1نشتتان داد که استتتفاده از نانوذرات با غلظت 

افزایش داد. همچنین میدان مغناطیسی منجر به کاهش زمان ذوب و انتقال حرارت  %5رارتی پارافین را افزودن نانوذرات رستانش ح

 %1و  %12بهتر در پارافین گردید. با استفاده از نانوذرات مغناطیسی در حضور و عدم حضور میدان مغناطیسی، زمان ذوب به ترتیب 

 کاهش یافت.

  

 رسانش حرارتی، نانوذرات مغناطیسی، میدان مغناطیسیمواد تغییر فاز دهنده،  کلمات کلیدی:

  

mailto:Aliaghababaei76@yahoo.com
mailto:omidmohmm@gmail.com
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 کن خورشیدی همراه با چگالنده خارجی در حالت پایاسازی عددی آب شیرینمدل

 

نژادمریم ابوالحسن جواد ابوالفضلی اصفهانی  

 عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
abolfazl@um.ac.ir 

مکانیک گرایش تبدیل انرژی  دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی
 دانشگاه فردوسی مشهد

amaryam72@gmail.com 
 

 سید ابوذر فنایی

 عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه ییرجند
sab.famech@birjand.ac.ir 

 چکیده

 پرداخته سازی آب شورکن خورشیدی همراه با چگالنده خارجی به منظور شیریندر این مقاله به بررسی یک نوع آب شیرین
ای تک دارای کندانسور جدا و متصل به خارج از آن کن حوضچهشده است. اجزا اصلی دستگاه مورد نظر یک محفظه آب شیرین

 شود.کن باعث تبخیر آب درون آن شده و روی سطح داخلی شیشه تقطیر میاست. شار ورودی خورشیدی به محفظه آب شیرین
ابی کند. به منظور ارزیو پاکسازی بخار، از محفظه تبخیرکننده وارد چگالنده جریان پیدا می بخار باقی مانده توسط دو پدیده نفوذ

یشین های منتشرشدۀ پسازی ریاضی در حالت پایا ارائه شده است که نتایج آن با نتایج تجربی مقالهلعملکرد این سیستم یک مد
یلوگرم بر مترمربع در روز بدست آمد که مقادیر آب تقطیر شده ک 97/6هماهنگی خوبی ایجاد نموده است. نرخ تولید آب شیرین 

کیلوگرم بر مترمربع محاسبه شد. همچنین کارایی این مدل آب  02/9و  95/9ای و چگالنده به ترتیب روی سطح پوشش شیشه
 زارش شده است.درصد نیز گ 70درصد است که در مدل تجربی در روزهای مختلف سال تا بالای  65کن به طور متوسط شیرین
 

 کن خورشیدی، کندانسور خارجی، شدت تابش خورشیدآب شیرین کلمات کلیدی:
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های مشخصة اصطکاک و کولبرن یک مبدل حرارتی با کمک روش تجزیة تخمین ضریب

 متعامد سره
 

زادهعلی اشرفی  یاسر شفیعی الموتی  
استاد، دانشکدۀ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی 

نصیرالدین طوسیخواجه   

ashrafizadeh@kntu.ac.ir 

دانشجوی دکتری، دانشکدۀ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی 
 خواجه نصیرالدین طوسی

y.shafiei@mail.kntu.ac.ir  
 

 

 چکیده

شتود تا زمینه مناستبی برای های حرارتی باعث میستازی مبدلحجم بالای عملیات محاستباتی طی فرآیندهای طراحی و بهینه
های کاهش مرتبه در این حوزه وجود داشتته باشتد. در این مقاله برای یافتن پارامترهای مشتخصتۀ اصتلی مبدل شامل اعمال روش

مک ای با کضتریب اصتطکاک و ضتریب کولبرن، از روش کاهش مرتبۀ تجزیۀ متعامد سره استفاده شده است. در ابتدا تصاویر لحظه
ها و عدد رینولدز جریان. برای پارامترهای متغیر در تصتتتاویر عبارتند از ارتفاع پره اند.آوری شتتتدهروش عتددی حجم محدود جمع

بدستت آوردن منحنی تغییرات ضترایب اصتطکاک و کولبرن بر حسب عدد رینولدز برای ارتفاع پرۀ مورد نظر، از یک تعریف توسعه 
های حاصل از تجزیه، تنها با کمک اً ضرایب پایهیافته برای حجم در ضترب داخلی ماتریس همبستتگی استتفاده شتده است تا نهایت

هایی قابل دستتتیابی باشتتند. مقایستته نتایج حاصتتله با نتایج عددی و همچنین میانیابی تک متغیره بر حستب ارتفاع در قالب منحنی
 دهد.های تجربی موجود، دقت بسیار مناسب روش را در عین کاهش چشمگیر هزینۀ محاسباتی نشان میمنحنی

  
 ای، ضریب اصطکاک، ضریب کولبرن، تجزیۀ متعامد سرهپره-مبدل حرارتی صفحه مات کلیدی:کل
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ای و بررسی اثر پارامترهای هندسی کن خورشیدی حوضچهمدلسازی ریاضی آب شیرین

 بر میزان تولید آن 

 

 پریسا آذری آرش میرعبدالله لواسانی
دانشگاه آزاد  گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران مرکز،دانشیار، 

 اسلامی، تهران، ایران
arashlavasani@iauctb.ac.ir 

گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران مرکز، دانشجوی دکتری، 
ان دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایر  

parisaazari@gmail.com 

 

 نادر رهبر
مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، استادیار، 

  اسلامی، سمنان، ایران دانشگاه آزاد
nrahbar@gmail.com 

 

 چکیده

وع کن خورشتتیدی نشتتیرینافزار متلب، به مدلستتازی ریاضتتی یک آب در این تحقیق با تدوین یک کد کامپیوتری به کمک نرم
ی، اپوشش شیشهکن شامل شیرینای ساده پرداخته شده است. در این مدلسازی تغییرات دما با زمان در اجزای مختلف آب حوضچه

آب و کف تشتتک به دستت آمده و همچنین اثر تغییر عمق آب و مساحت تشتک بر میزان تولید آب مورد بررسی قرار گرفته است. 
یابد. کن، میزان تولید آب ستیستم بر واحد مساحت آن، افزایش میدهد که با کاهش مستاحت تشتتک آب شتیریننتایج نشتان می

 یابد.کن، میزان تولید آب سیستم کاهش میر تشتک آب شیرینهمچنین با افزایش عمق آب د
  

 ای، تولید آبکن خورشیدی حوضچهمدلسازی ریاضی، آب شیرین کلمات کلیدی:
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های دارای سوراخ در جریان داخل بررسی تجربی انتقال حرارت و افت فشار در دندانه

 کانال

 

 فراز میرالی الهام محمدی نقده
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی دانشجوی کارشناسی  

elham.mohammadi96@gmail.com 

 

 دانشجوی کارشناسی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
faraz4711.mirali@gmail.com 

 محمد انصاری مجید بازارگان

 دانشیار  دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
bazargan@kntu.ac.ir 

 دانشجوی دکترا دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
mhmd.ansari@yahoo.com 

 

 چکیده

های دارای سوراخ و با سه گام مختلف بر انتقال حرارت و افت فشار در داخل یک کانال با سطوح در مطالعه حاضرتاثیر چیدمان دندانه
آمده دستشود. نتایج بهدر نظر گرفته می 50000تا  5000شود. محدوده رینولدز جریان هوابین دار به شکل تجربی بررسی میدندانه

شده در آزمایشگاه به منظور اعتبارسنجی با نتایج دندانه معمولی مطالعات پیشین مقایسه شدند که صحت نتایج از مدل تجربی ساخته
انتقال  توجه نرخهای دارای سوراخ در سطوح داخل کانال، منجر به بهبود قابلدهند که کاربرد دندانهن میتجربی تایید شد. نتایج نشا

دهند که در کاربردهایی که نیاز گردد. نتایج حاصل از روش تجربی نشان میحرارت در کانال و نیز افزایش میزان افت فشار در آن می
به افزایش انتقال حرارت است و مصرف انرژی دمنده به نسبت اهمیت کمتری دارد با استفاده به کاهش دمای دیواره وجود دارد یا نیاز 

 اد.توجهی افزایش دتوان عملکرد سیستم مربوطه مانند توربین گاز یا گرمکن خورشیدی را تا حد قابلهای دارای سوراخ، میاز دندانه
  

 .ندانهد ،یکانال مربع ،جاییانتقال حرارت جابه کلمات کلیدی:

mailto:faraz4711.mirali@gmail.com
mailto:mhmd.ansari@yahoo.com
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 یجوشکار ندیمذاب در فرآ یحوضچه لیبر تشک رگذاریتاث یپارامترها یمطالعه  عدد

 لناتییپل هایلوله وژنیالکتروف

 

 محمدجواد خانیان امیرهمایون مقدادی

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، 

 نجف آباد، ایران
amir_meghdadi@pmc.iaun.ac.ir 

دانشجو کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، واحد نجف آباد، 

 دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
mjavad.kh29@gmail.com 

 

 محمدحججی میثم رسولی

 کارشناس ارشد بازرسی فنی شرکت گاز استان اصفهان، اصفهان، ایران
 m.rasooly@gmail.com 

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، 

 نجف آباد، ایران
hojaji_m@pmc.iaun.ac.ir 

 

 علی ضامن مقصودی

 کارشناس ارشد بازرسی فنی شرکت گاز استان اصفهان، اصفهان، ایران
aliz.maghsoudi@gmail.com 

 

 چکیده

و مشخصه یکاربرد هاییژگیگاز از نظر و عیتوز هایدر شبکه لناتییپل هایروز افزون استقبال و کاربرد لوله شیبا توجه به افزا

یپل یدر لوله ها دهیاتصال هایروش نیاز پرکاربردتر یکیمذاب در  یحوضچه لیتشک یابیو ارز بررسی به هاعلوله نیا یژهیو های

 یدرصد مذاب به وجود آمده در حوضچه راتییدما، روند تغ ی. با بررستمپردازییم وژنیالکتروف ای یکیالکترروش جوش  یعنی لنتیا

 یهیدر اصول اول رییتغ یبرا یمناسب یشتده استت تا الگو یچرخه جوش ستع نیدر ح طیمح یدما راتییو تغ یمذاب، شتارحرارت

 یارجوشتتک ندیفرآ یستتاز هیمناستتب، با شتتب یبه اعتبارستتنج یابیتپس از دستت لیتحل نیارائه شتتود. در ا وژنیالکتروف یجوشتتکار

 یاتصال به بررس دراعمال شده  یدر شارحرارت رییتغ ی وجوشکار طیمح طیشترا رییستپس تغ و مترییلیم 110کوپلر وژنیالکتروف

 به دست جینتا . بر اساسمایمطلوب پرداخته کاریجوشفرآیند و مناسب جهت  داریمذاب پا یحوضچه کیبه  یابیدر جهت دستت 

و  لیتشک یداریمذاب پا یبوده و حوضچه گرادیدرجه ستانت 92تا  20 ییبا بازه دما هاییطیدر مح ینمونه جوشتکار نیآمدهع بهتر

 به یابیدستتتت یبرا یانتخاب یقدرت حرارت یطهیح نیبهترهمچنین  قابل اجرا خواهد بود. یعاد طیمتناستتتب با شتتترا کاریخنک

 .دباشیمترمربع مسانتیوات بر  32تا  97 یدر بازه یجوشکار یعیطب طیشرا بامذاب مناسب  یحوضچه
 

 

 ی مذاب.اتیلن، جوشکاری الکتریکی، کوپلر الکتروفیوژن، شارحرارتی، حوضچهپلی کلمات کلیدی:
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ارایه یک مدل ساده شده جامد فلزی با ضریب هدایت حرارتی متغیر به منظور استخراج 

سازی عددیترموسیفون با استفاده از شبیه حرارتیعملکرد لوله  
 

 کاظم مشایخ مسعود دربندی
استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف 

darbandi@sharif.edu  

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف 
kazem.mashayekh2016@student.sharif.edu 

 

 

 چکیده

دلیل ستتادگی در ستتاختار نقش مهمی در بستتیاری از کاربردهای صتتنعتی مانند بهبود عملکرد حرارتی و های حرارتی به لوله      
های گرمایشی، سرمایشی و تهویه افزایش ذخیره انرژی، در بازیافت انرژی حرارتی و همچنین در کاربردهای مهندستی مانند سیستم

د های جامد ماننهای حرارتی نسبت به هادیهای آب گرم دارند. لولههای الکترونیکی و سیستممطبوع، مدیریت حرارتی در ستیستم
عددی  سازیحرارتی  برای شتبیههایهای فیزیکی درون لولهحرارت بالاتری دارند. از آنجا که پدیدهآلومینیوم یا مس ، توانایی انتقال

گیرد و  لوله حرارتی از  نوع ترموسیفون به ام نمیحرارتی انجسازی پدیده دوفازی درون لولهباشند، در این پژوهش شبیهستخت می
د افزار تجاری فلوئنت وارعنوان فلزی جامد ستته بعدی با ضتتریب هدایت حرارتی مؤثر متغیر که به صتتورت توابع تعریف کاربر در نرم

ده است و تطابق خوبی بین های تجربی موجود مقایسه شسازی شده است. در انتها نتایج عددی مدل ارائه شده با دادهشود شبیهمی
های حرارتی بالاتر از یابد و در تواننتتایج عتددی و تجربی مشتتتاهتده گردیتد. بتا افزایش توان حرارتی، مقاومت حرارتی کاهش می

پوشی کرد و مقاومت حرارتی را تقریبا ثابت فرض نمود، توان از تأثیر افزایش توان ورودی بر مقاومت حرارتی چشتموات می172217
های بالاتر شود و مدل ارائه شده در توانوات اختلاف نتایج تجربی و عددی بیشتر می172217های حرارتی کمتر از در توان چنینهم

 عملکرد بهتری دارد. 

حرارتی، ترموسیفون، دینامیک سیالات محاسباتی، ضریب هدایتی رسانش متغیر، مقاومت حرارتی، کندانسور و لوله کلمات کلیدی:

 ندهتبخیرکن
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ای به لحاظ تأمین شرایط جایی، اختلاطی و لایهمقایسه عملکرد سیستمهای تهویه جابه

 آسایش حرارتی افراد در یک فضای آموزشی 

 مهدی افضلیان سید علیرضا ذوالفقاری
مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند گروه دانشیار  

zolfaghari@birjand.ac.ir 

مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند دانشجوی دکتری  

Mahdi.afzalian@birjand.ac.ir 

 مرتضی طاهری محمد رئیسی سعید تیموری
مهندسی مکانیک دانشگاه  دانشجوی کارشناسی ارشد

د  بیرجن teymori.saeed@birjand.ac.ir 
مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند دانشجوی دکتری  

raesi@birjand.ac.ir 

مهندسی مکانیک  کارشناسی ارشدآموخته دانش
 morteza.taheri@birjand.ac.irبیرجند  

 

 چکیده

انتخاب ستیستتم تهویه مناستب، از یک ستو باعث بهبود شترایط آسایشی و کاهش مصرف انرژی و از سوی دیگر باعث افزایش 
ایی، جمدلسازی و سه نوع سیستم تهویه جابهافزار ایرپک یک کلاس درس شتود. در تحقیق حاضتر با نرمستلامتی و کارآیی افراد می

ای مورد مقایسه قرارگرفت. برای ارزیابی شرایط آسایش حرارتی افراد، از مدل پایای فنگر و برای کیفیت هوای داخل، اختلاطی و لایه
و  13ت دمای ورودی )از دو معیار عمر متوسط هوا و غلظت گونه دی اکسیدکربن استفاده شد. نتایج برای هر سه سیستم در دو حال

جایی بهترین ( ارائه شتد. براساس نتایج، سیستم تهویه جابهACH=6درجه ستلستیوس( و نرخ تعوی  هوای ستاعتی یکستان ) 17

 ℃عملکرد آسایشی را نسبت به دو سیستم دیگر داشته است. درصد نارضایتی حرارتی افراد در ناحیه حضور افراد ایستاده در دمای 
جایی بیشتر  است. همچنین عملکرد بهتر سیستم نسبت به سیستم جابه %10و  %29ای ی سیستم اختلاطی و لایه، به ترتیب برا17

اکستیدکربن از ناحیه حضتور افراد باعث شتده تا شتاخص اثر بخشتی نستبی تهویه این سیستم جایی در دفع آلاینده دیتهویه جابه
ها برای دما و ناحیه گفته شتده برای دو ستیستم اختلاطی و لظت آلایندهبیشتتر از دو ستیستتم دیگر باشتد. به طوری که افزایش غ

 باشد.می %6و  %20ای نسبت به تهویه جابجایی لایه

 ای، کیفیت هوای داخل.جایی، سیستم لایهآسایش حرارتی، ایرپک، تهویه، سیستم اختلاطی، سیستم جابه کلمات کلیدی: 
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درجه  81توزیع هوای زیر سطحی با دمای ورودی ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد سیستم 

 سلسیوس، به لحاظ الگوی دما، سرعت و شرایط آسایش افراد
 

 سیدعلیرضا ذوالفقاری سعید تیموری

 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند
Teymori.saeed@birjand.ac.ir 

 دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند
zolfaghari@birjand.ac.ir 

 سجاد حسامی هاشم جاویدانفر

 دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند
hashemjavidanfar@birjand.ac.ir 

 دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند
s.hesami@birjand.ac.ir 

 

 محمد رئیسی

 دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند
raesi@birjand.ac.ir 

 چکیده

های اخیر مورد های تهویه مطبوع، سیستم های تهویه موضعی در سالبا توجه به اهمیت صترفه جویی در مصترف در ستیستتم

و مصرف  ایهای توزیع هوای زیرسطحی به علت توزیع دمای لایهها، استفاده از سیستماند. در بین این ستیستماستتقبال قرار گرفته

ها در دمای کم و همچنین گستترش قابل توجهی مواجه بوده استت. هدف این تحقیق بررسی توزیع دما و سرعت این سیستمکم با 

باشد. برای این منظور، عملکرد سیستم توزیع هوای بررستی هم زمان احستاس و آسایش حرارتی افراد به صورت کلی و موضعی می

بصتورت آزمایشتگاهی مورد بررستی قرار گرفت و توزیع دما و احساس و درجه ستلستیوس  16زیر ستطحی در دمای هوای ورودی 

رضایت افراد توسط پرسشنامه ارزیابی گردید. نتایج نشان دهنده این است که شیب تغییرات دمایی نسبت به تغییرات سرعتی کمتر 

یابد. تغییرات احساس یار زیادی کاهش میمتر اثرات جریان ورودی به مقدار بسسانتی 60بوده و با فاصله گرفتن از دریچه به میزان 

واحد  2تا  127متغیر استتت. رضتتایت افراد مطلوب بوده و بین  -022+ تا 022حرارتی در اعضتتا و کل بدن حدودا خنثی بوده و بین 

ی در طحباشد. این نتایج نشان دهنده عملکرد مطلوب سیستم توزیع هوای زیرسآستایش حرارتی قرار دارد که در ناحیه رضتایت می

 باشد.درجه سلسیوس به لحاظ ایجاد شرایط آسایش حرارتی برای افراد می 16دمای ورودی 

 .مطبوع هیتهو عیحرارت شیآسا عی کلی و موضعیاحساس حرارت عیرسطحیز یهوا عیتوز کلمات کلیدی: 
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 تحلیل انرژی و اگزرژتیک سیستم تبرید جذبی با جاذب لیتیوم بروماید و لیتیوم کلراید

 

 ولی محمدرزداری علی سعیدی

 استادیار دانشگاه بیرجند
Ali.saeedi@birjand.ac.ir 

شد دانشگاه بیرجنددانشجوی کارشناسی ار  

Vm.razdari@birjand.ac.ir 

 

 رضا خیری

 دانشجوی دانشگاه بیرجند
r.kheiri@birjand.ac.ir  

 

 چکیده

اثره به طور وستتیع در تأستتیستتات تهویه مطبوع مورد کلراید تکلیتیوم -لیتیوم بروماید و آب-های تبرید جذبی آبستتیستتتم
های تبرید جذبی صورت گرفته است. این مقاله به بررسی های بستیاری بر روی ستیکلگیرند. بنابراین تحلیلاستتفاده قرار می

ب متفاوت لیتیوم پردازد. برای این منظور چرخته تبریتد جتذبی با دو جاذانرژی و اگزرژی چرخته تبریتد جتذبی تتک اثره می
ها ستازی و ضریب عملکرد و بازده اگزرژی و بازگشت ناپذیری آنمدل EESافزار آب به کمک نرم-آب و لیتیوم کلراید-بروماید

دهد که جاذب لیتیوم کلراید بازده اگزرژی بیشتری نسبت به جاذب لیتیوم بروماید مقایسته شتده است. نتایج حاصل نشان می
ماده جاذب لیتیوم بروماید، ضتتریب عملکرد بهتری در مقایستته با لیتیوم کلراید دارد. همچنین مقدار  دارد و ستتیکل جذبی با

بازگشتت ناپذیری جاذب لیتیوم بروماید بیشتتر از جاذب لیتیوم کلراید است. و مقدار نابودی اگزرژی و اگزرژی هدر رفته برای 
کمتر از انرژی خروجی لیتیوم  19و انرژی خروجی لیتیوم کلراید %جاذب لیتیوم بروماید بیشتتتر از جاذب لیتیوم کلراید استتت 

 بروماید است. سیکل جذبی با ماده جاذب لیتیوم بروماید، ضریب عملکرد بهتری در مقایسه با لیتیوم کلراید دارد.

  آب، تحلیل ترمودینامیکی-آب، لیتیوم کلراید-سیستم تبرید جذبی تک اثره، لیتیوم بروماید کلمات کلیدی:
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تبرید ترکیبی توربین گاز، رانکین آلی با اجکتور -سازی ترمودینامیکی چرخه توانشبیه

 و بازیاب به همراه تبرید جذبی دو اثره
 

 مجید حمیدی رضا خیری

تبدیل انرژی، دانشگاه بیرجند –دانشجوی مهندسی مکانیک   

r.kheiri@birjand.ac.ir 

تبدیل انرژی، دانشگاه  –ارشد مهندسی مکانیک دانشجوی کارشناسی
  بیرجند

Hamidimajid@birjand.ac.ir 
 

 علی سعیدی

استادیار مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند 
Ali.saeedi@birjand.ac.ir 

 

 چکیده

 افزایش وربه منظ فناوری مناسب برای تبدیل انرژی گرمایی با کیفیت پایین به الکتریسیته هستند. ،24های رانکین آلیچرخه      

سازی است. در این مقاله به شبیه شده پیشنهاد 25بازیاب اجکتور و بازده، چرخه رانکین آلی به همراه و خروجی خالص توان

لیتیوم بروماید دو اثره پرداخته شده است. -به همراه یک چرخه تبرید جذبی آب 26ی تولید توان و حرارت ترمودینامیکی یک چرخه

اه دو اواپراتور، اجکتور و ی رانکین آلی به همری توربین گاز چرخهی تولید همزمان توان و حرارت پیشنهادی شامل چرخهچرخه

مندی حداکثر از حرارت اتلافی گازهای خروجی از مولد بخار به چرخه است، که به منظور بهره 27بازیاب حرارتی و همچنین مولد بخار

وم یتیل-شود. خروجی اواپراتور دوم گرمای ژنراتور دما بالا چرخه تبرید جذبی آبجدید رانکین آلی با اجکتور و بازیاب هدایت می

های رانکین آلی با اجکتور به همراه بازیاب و تبرید جذبی دو دهد با افزودن چرخهکند. نتایج نشان میبروماید دو اثره را تأمین می

 درصد افزایش یافت. 6/56تا  3/23اثره به چرخه توربین گاز راندمان چرخه 

 چرخه ترکیبی، سیستم تولید همزمان، تحلیل ترمودینامیکی کلمات کلیدی:

                                                           
24 Organic Rankine Cycle (ORC) 
25 Organic Rankine Cycle with Ejector and  Regenerator (ERORC) 
26 Combined Heat and Power (CHP) 
27 Heat Recovery Steam Generator (HRSG) 

mailto:r.kheiri@birjand.ac.ir
mailto:Hamidimajid@birjand.ac.ir
mailto:Ali.saeedi@birjand.ac.ir
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کاسته با استفاده از الگوریتم های تابشی به روش رتبهها در کورهتخمین قدرت گرمکن

 ژنتیک

 

 محمدکاظم مؤیدی نژادعلی صفوی

دانشگاه بیرجند -استادیار گروه مهندسی مکانیک  

asafavi@birjand.ac.ir 

دانشگاه قم -مکانیک استادیار گروه مهندسی  

moayyedi@qom.ac.ir 

 محسن نیکنام شارک
دانشگاه بیرجند -دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک  

mohsen.niknam@birjand.ac.ir 
 

 

 چکیده

سطح ای تعیین شده است که دما و شار یکنواخت مشخصی را بر روی گونهها در یک کوره بهدر این مقاله، قدرت تابشی گرمکن
صورت مجموع مربعات اختلاف بین شار حرارتی مطلوب و شار حرارتی محاسبه شده ایجاد نمایند. بدین منظور، تابع هدف به طراحی

های بر روی سطح طراحی در نظر گرفته شده و از الگوریتم ژنتیک برای کمینه کردن تابع هدف استفاده شده است. از آنجا که روش
تبادل تابش بین سطوح  سازیو بهینهسازی کاستته جهت مدلیک الگوی رتبهبر هستتند، انبش، زمعددی معمول در حل معادله تا

استتت. یک محفظه در نظر کدر، خاکستتری و پخشتی درون یک محفظه با استتفاده از روش تجزیه متعامد بهینه توستعه داده شتده
. ستتپس، با استتتفاده از گردیده استتتعددی حل ها به صتتورت گرفته شتتده و معادله تابش به ازای مقدارهای متفاوت قدرت گرمکن

دست آمده است. به کاستهشعاعی یک مدل رتبه پایههای جدید محاستبه شتده و با استتفاده از روش تابعهای پایه ها،ماتریس نمایه
از ایجاد  پسسازی کند. تبادل تابش بین سطوح درون یک محفظه را مدل این مدل جدید قادر استت در مدت زمان کمتری، مسئله

 است. مقایسهشده استفادهسطح طراحی ها به ازای مقادیر مشخص دما و شار ، از آن در تخمین توزیع قدرت گرمکنکاستهمدل رتبه
 دهد.برابر کاهش می 225سازی، زمان محاسبات را تا کاسته در بهینهدهد که استفاده از مدل رتبهنتایج حاصل نشان می

 شعاعی، تبادل تابش، الگوریتم ژنتیک پایههای کاسته، تجزیه متعامد بهینه، تابعرتبهسازی مدل کلمات کلیدی:
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استوانه توخالی با ماده دارای  درون حرارتی غیرخطی دوبعدی حل تحلیلی هدایت

 دما خواص تابع
 

 افشین احمدی ندوشن زهره علی نژاد
 دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه شهرکرد

z.alinejad.mec@gmail.com 

 

 دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهرکرد
 ahmadi@eng.sku.ac.irا

 

 افشین عابدی
 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی

afshina1976@gmail.com 

 چکیده

 ستا این بر فرض. است گرفته قرار بررسی توخالی مورد استوانه درون بعدی دو دمای غیرخطی میدان تحلیلی حل حاضتر مقاله در
 معادله ابتدا در. ندارد وجود حرارتی انتقال محوری جهت در و دارد وجود مماستتی و شتتعاعی در دو راستتتای  حرارت انتقال که

 خطی دما تابع خواص ماده سازنده استوانه آن در گردیده که استتخراج هدایت حرارت انتقال بر حاکم غیرخطی عمومی دیفرانستیل
 سیلدیفران بدلیل غیرخطی بودن معادله. برقرار است  استوانه خارج و داخل برای دیریکله مرزی شرایط شتده است و گرفته نظر در
ستتاز انتگرالی  خطی تبدیل از پژوهش این در از اینرو. وجود ندارد  تحلیلی ، در حالت عادی امکان ارائه پاستتخ مستتأله بر حاکم

 یرغ دمای میدان یک به فیزیکی دمای میدان واقع در. شودمی تبدیل معادله یک به غیرخطی همعادل و شتودمی استتفاده کیرشتهف
. شودمی هداد عبور تبدیل این از نیز مرزی شرایط شودعمی تحلیلی داده پاسخ خطی برای معادله  سپس و شودمی نگاشتته فیزیکی
 حل زا نهایتاً. شتتودمی نگاشتتته فیزیکی دمای میدان به معکوس تبدیل توستتط فیزیکی دمای میدان از آمده بدستتت جواب انتها در

پس از اعتبار سنجی با   آن نتایج و شده رستم مرزی مختلف شترایط در استتوانه درون بعدی دو دمای میدان آمده بدستت عمومی
 .است خطی مدل  به نسبت واقع گرایانه تر مدل یک غیرخطی مدل که شودمی داده نشان و شوندمی نتایج حل عددی ارائه

 انتقال حرارت هدایت دو بعدی ، استوانه توخالی ، معادله غیرخطی،تبدیل انتگرالی خطی ساز، پاسخ تحلیلی کلمات کلیدی: 
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 چکیده

 به  یومینیآلوم نکیستیه یبر رو کروساختاریم یسطح زبرشده جادیا یبرا نهیهزروش مبتکرانه و کم کیدر پژوهش حاضتر، 

معادل  ییدر گرمارا و زبرشده  یمعمول نکیستیه یمنظور، دو نمونه نیا یشد. برا شنهادیآن، پ یکارخنک تیقابل شیمنظور افزا

و  W/m1000 ،2W/m1000 یحرارت یمنظور، شتتارها نیشتتدند. بد شیاآزم 3770T-Core i7 پردازشتتگریک  یدیتول یگرما
2W/m12000 بیبه ترتمذکور  یحرارت یشتتارها یزبر برا نکیستتتیه ی. مشتتخص شتتد که دمادیانتخاب گرد ºC7/6 ،ºC0/7  و

ºC9/7  ستتینک زبر شتتده نستتبت به این بدین معناستتت که مقاومت حرارتی هیت باشتتد.یم یمعمول نکیستتتیه یکمتر از دما

زبر در  نکیستیاز ه هدرصورت استفاد گریعبارت دبه است.کاهش پیدا کرده  3/22%و  9/26%، 9/29%سینک صاف به ترتیب هیت

شتتده در سطح به  جادیا هاییکروزبریم نی. همچنشتودیمشتاهده م نکیستتیه یکاربهبود خنک 15مذکور درحدود % یشتارها

 ید. مشاهده گرد( SEM) یروبش یالکترون کروسکوپیکمک م

 سینک، انتقال حرارت، شار حرارتی.کاری، هیتخنک کلمات کلیدی:
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 چکیده

 و همچنین آب(-ی )آب خالص و نانوسیال اکسید آهنکار الیجنس س ،لیکو ل،گامیاثر قطر کو یشگاهیپژوهش آزما نیدر ا     
 لیبعد از انتخاب کوادامه شده است. در  یدما ثابت بررس یبر انتقال حرارت و اصتطکاک درون لوله با شرط مرزمیدان مغناطیستی 

 جیشده است. نتا یبررسو انتقال حرارت در کویل  بر عدد ناسلت زیگوس ن 300و  600 های ی با شتدتستیمغناط دانیاثر م نه،یبه
 بهبود موضوع نیانتقال حرارت شده و ا بیشتدن ضتر ادیموجب ز نولدزیبعد ر یعدد ب شیهمان افزا ای ،یدب شیافزا دهدینشتان م

شتتود ولی میبهبود انتقال حرارت  موجب چیخواهد داشتتت. کاهش قطر در لوله مارپ یانتقال حرارت و عدد ناستتلت را در لوله در پ
کاری  الیپمپ کردن س نهیافت فشار، هز شیاست. با افزا مهمترین مشکل افت فشار در لوله شیبه همراه دارد. افزا زیرا ن یمشتکلات

بر عدد ناسلت و اصطکاک نیز بررسی شده آب -آهن دیاکس یجرم %1 الینانوسهمچنین اثر  دارد. یرفته و اثر نامطلوبدر لوله را بالا 
ی، ستتینانوذرات مغناط دانیدر هنگام اعمال م. استتت 93/10و  93/11 بیو آب به ترت الینانوستت یعدد ناستتلت برا نیانگیم استتت.
 موجبه لول یکیدر نزد یحرارت یرسانندگ شی. افزادهندیرا بهبود م یحرارت ینندگشده و رسا کیلوله نزد وارهیسمت د هب نانوذرات
 600 دان،یحالت بدون م یعدد ناستتلت برا نیانگی. مشتتودینرخ انتقال حرارت م شیمقدار عدد ناستتلت و به دنبال آن افزا شیافزا

 است. 95/12 و 33/11، 93/11 بیگوس به ترت 300گوس و 

 نانوسیال مغناطیسی، دما ثابت، ناسلت، مبدل حرارتی، میدان مغناطیسی. کلمات کلیدی:
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سنجی بهبود آنالیز انرژی و اگزرژی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به منظور امکان
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Saeed.kh.ep@gmail.com 

 

 مرتضی عنبرسوز

 استادیار دانشگاه صنعتی قوچان
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 چکیده

امترهای ی وجود فاکتورها و پارهای ترمودینامیکی تبدیل انرژی، مانند یک نیروگاه سیکل ترکیبی، بواسطهستازی ستیستمبهینه
زیتاد، امری پیچیتده استتتت. آنتالیز انرژی و اگزرژی به عنوان روشتتتی موثر جهت تعیین کمیت و کیفیت منابع انرژی و عملکردی 

شود. در این مقاله به جهت بررسی نیروگاه سیکل ترکیبی های بهبود عملکرد یک سیستم، استفاده میهمچنین شتناستایی فرصتت
ام افزار ترموفلکس انجستتازی ترمودینامیکی نیروگاه با نرماطلاعات طراحی، شتتبیه شتتیروان از دیدگاه انرژی و اگزرژی، با استتتفاده از

شتده استت. ستپس با تعیین مشتخصات کامل ترمودینامیکی نقاط مختلف بخش گاز و بخار واحد سیکل ترکیبی مورد مطالعه، نرخ 
 603ترین نرخ تخریب اگزرژی با مقدار ناپذیری( برای اجزای اصتتلی نیروگاه، محاستتبه شتتده استتت. بیشتتتخریب اگزرژی )بازگشتتت

درصد از  65افتد که های شیمیایی، اختلاف دمای بالا و اختلاط سوخت و هوا، اتفاق میمگاوات در محفظه احتراق، به واسطه واکنش
د. در باشسازی میشتود. این به آن معناستت که محفظه احتراق دارای بیشتترین پتانسیل بهینهناپذیری کل را شتامل میبازگشتت

ستتتازی، راندمان قانون اول و دوم های بهینهنهایت برای درک بهتر از عملکرد هر یک از تجهیزات نیروگاه و شتتتناستتتایی فرصتتتت
 ترمودینامیک برای اجزای اصلی واحد سیکل ترکیبی محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده است.

 سازی، ترموفلکس، بهبود راندمان.ناپذیری، شبیهنیروگاه سیکل ترکیبی، آنالیز اگزرژی، بازگشت کلمات کلیدی:
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مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد نانو سیال در یک محفظه سه بعدی با 

  پارتیشن

 

 مجید طبری محسن پیرمحمدی

 استادیار، ، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی 
pirmohamadi@pardisiau.ac.ir 

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی 
 

 

 
 

 چکیده

 محفظه مکعبی داخل در مختلف حجمی درصدهای با آلومینیوم اکسید آب سیال نانو آزاد جاییجابه بررستی به پژوهش این در
 فاعارت که داخلی پارتیشن  دو همراه به متر یک ارتفاع و عرض و  طول با مکعبی محفظه یک منظور این برای. استت شتده پرداخته
 و گرم دمای در مکعب هایوجه از یکی. اندشده گرفته نظر در است، متغیر کناری هایدیواره از هاآن قرارگیری موقعیت و پارتیشتن
 وقعیتم ها،پارتیشن ارتفاع رایلی، عدد نظر پارامترهایی تأثیر بررسی به سپس. اندشتده گرفته نظر در سترد دمای مقابل آن در وجه

 .ستا شده پرداخته حرارت انتقال میزان و جریان میدان روی بر پایه سیال در ذرات نانو حجمی غلظت تأثیر و هاپارتیشن قرارگیری
 متر است.ک آزاد، جاییجابه جریان اصلی درصورتی که پارتیشن پایین به دیوار گرم نزدیک باشد تاثیر آن بر گردابه شتد داده نشتان
 آب سیال از بیش چشتمگیری طور به %5 آلومینیوم اکستید آب ستیال نانو برای ناستلت عدد متوستط مشتاهده شتد که همچنین
 چشتتمگیر افزایش این اما شتتودمی ناستتلت عدد افزایش به منجر چند هر %10 به آن تبدیل و ذره نانو بیشتتتر افزایش اما باشتتدمی
   .باشدنمی

 جابجایی آزاد، محفظه سه بعدی، پارتیشن:  نانوسیال، کلمات کلیدی
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Due to recent veritable concerns over deployment of fossil energy sources, investigations on 

renewable energy have drastically increased over the last decades. Since, solar energy is 

considered among the fast growing renewable energy sources, researchers and industry decision 

makers are in constant effort to improve energy conversion efficiency for these systems. In this 

study, a solar chimney energy system has been simulated in two cases. The main target of this 

study is to enhance the efficiency of a solar chimney power plant by making some changes in the 

internal geometry of the SCPP. In this regard, Computational fluid dynamic approach has been 

utilized to simulate the flow field of a pilot case and the results showed suitable agreement with 

the experimental data. Flow guiding obstacles with rectangular and triangular profiles have been 

used to improve the heat transfer within the system and increase the velocity of airflow through 

the turbine. The results indicate that rectangular and triangular obstacle will lead to efficiency 

improvements equal to 49.2 and 72.8% respectively. 

 

Key words: Computational fluid dynamics, solar chimney, free convection heat transfer 
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The fluid dynamics and heat transfer of forced flow in a rotor-stator cavity 
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Abstract 

 This paper describes a numerical investigation of fluid flow and heat transfer in a rotor-stator 

cavity, by simulating a simplified geometry with ANSYS CFX 16.0. Simulations have been done to 

verify the accuracy of existing correlations and compare the results with experimental data. 

Considering the disagreement between simulations and the available correlations, in heat transfer 

problem, a new correlation for estimating Nusselt number on rotating disk has been introduced. 

The new correlation considers nondimensional mass flow rate as an important parameter. As a 

consequence, the new correlation has better agreement with experimental data and simulations 

shows that it is valid for a wider range. Simulations also show that available correlations for 

estimating Nusselt number on stationary disk should be used with more caution. 

 

Key words: Simulation, Heat Transfer, Nusselt Number, Gas Turbine, Rotating Disk, Ingestion 
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Abstract 

 Numerical solution of conjugate heat transfer (CHT) problems in multi-region domains is a 

challenging issue in terms of efficiency and stability due to inherent coupling between governing 

equations in separate sub-domains. This paper aims at comparing two distinct strategies for 

coupling energy equations at interface of regions: partitioned and monolithic. While the former 

enforces strong coupling via iterative procedures, the latter suggests simultaneous solution of 

energy equation throughout all regions at once. More precisely, the primary objective of this study 

is to compare computational costs for three finite volume- based CHT solvers which share a same 

method for handling pressure-velocity coupling in the fluid, i.e. semi-implicit projection method, 

and are distinguished from the coupling strategy for energy equation at interface of interacting 

sub-domains. The first method applies simultaneous solution of energy equation across all regions 

while second and third ones use separate solver for each region with difference in handling 

iterative loops. The accuracy and convergence rate of three algorithms are assessed via transient 

solution of conjugate free convection in fluid and conduction in vertical wall.            

 

Key words: Conjugate heat transfer, monolithic, partitioned, multi-regions, finite volume, 

convergence rate. 
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Abstract 

 Air movement acceptability plays an important role in the occupants’ comfort under HVAC. In 

the present study, we aimed to investigate the air movement acceptability in two different 

arrangements of UFAD diffusers at three different inlet air temperature of 12, 16 and 20°C. The 

first arrangement (Case 1) is about the conditions that the UFAD diffusers symmetrically are 

located at right and left sides of the subjects. Although, in the second arrangement (Case 2), one 

of the UFAD diffusers is located near the subjects’ feet and another at front and back sides of the 

subjects. Results indicated that the case 1 have 70% and 80% air movement acceptability at the 

inlet air temperature of at 20°C and 24°C, respectively. While, for the second case, the maximum 

percentage of air movement acceptability was about 70% and occurred at the inlet temperature of 

20°C. In comparison, the case 1 shows a higher air acceptability than case 2 (about 10%) and it 

occurs at about 4°C higher temperature than case 2.  

 

 

Key words: draught, UFAD systems, air movement acceptability. 
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Abstract 

In the present study, a combined method of ADI and CEIDD (ADI-CEIDD) is proposed.  In this 

method, the number of independent tridiagonal systems are more than the ADI method and this 

allows for more parallelism. Compared with the parallel methods for tridiagonal system of 

equation the present method does not add any significant overhead to the ADI algorithm and it’s 

easy to implement. The ADI-CEIDD method is implemented on GPU to solve the 2D heat 

conduction equation. The results show that decomposing the domain in ADI-CEIDD has increased 

the error compared to the ADI method. Also, the stability of the method is demonstrated. 

Furthermore, it is observed that the performance of the ADI-CEIDD algorithm is very sensitive to 

the global memory access pattern, especially in big grid sizes. Also, the results indicated that the 

ADI-CEIDD outperforms the CR-PCR algorithm at all grid sizes. 

Key words: CFD, HPC, CEIDD, GPU, CUDA, domain decomposition, 2D heat conduction 

equation. 
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 شکل Eسازی عددی عملکرد اختلاط در میکرومیکسر شبیه

 

 شیوا شاه حسینی شهرام طالبی

 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد

talebi_s@yazd.ac.ir 

 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد
shivashahhosseini1372@gmail.com 

 

 چکیده

های بیوشتیمیایی بسیار مهم است. روشهای مثل واکنش 23ستریع و موثر در بستیاری از ستیستتم های میکروستیالی 21اختلاط
نند. در ککانال برای مخلوط کردن سیالات استفاده میاختلاط غیرفعال به هیچ منبع خارجی وابسته نیستند و از یک طراحی خاص 

ها برای چند سازیشتکل پرداخته شده است. شبیه Eبا واحدهای  90این پژوهش به مطالعه عددی جریان در میکرومیکستر غیرفعال
دو سیال آب و  انجام و از 2/1009طرح مختلف میکرومیکستر بر استاس مفهوم مکانیزم تجزیه و باز ترکیب جریان در عدد اشتمیت 

استتتفاده شتتده استتت. شتتاخص اختلاط براستتاس انحراف معیار کستتر جرمی مخلوط به عنوان عملکرد  50اتانول در عدد رینولدز 
شاخص اختلاط در طول کانال افزایش یافته است. در طرح  هامیکرومیکستر انتخاب شتده استت. نتایج نشتان داده که در همه طرح

ها، میکسر شاخص اختلاط در خروجی با تغییر عرض مقطع هر شاخه به منظور یکسان شدن تقریبی دبی جریان در شاخه Eاصتلی 
همچنین با افزایش تعداد  درصتتد افزایش داشتتته استتت. 20ها در هر واحد، به مقدار درصتتد و با افزایش تعداد شتتاخه 10در حدود 
 ده است.درصد رسی 70شاخص اختلاط به بالای  Eواحدهای 
 

 .سازی عددیشکل، تقسیم و بازترکیب، شاخص اختلاط، شبیه Eمیکرومیکسر غیرفعال،  کلمات کلیدی:
  

                                                           
28 Mixing 
29 Microfluidic 
30 Passive Micromixer 
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 زن بر عملکرد یک میکرومیکسر فعالبررسی اثرات نوع حرکت استوانه هم
 

 مینا انصاری شهرام طالبی

 دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه یزد
Talebi_s@yazd.ac.ir 

 کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه یزد

Ansari.mina@stu.yazd.ac.ir 

 

 

 چکیده

در این مطالعه عملکرد یک میکرومیکستر حاوی استتوانه متحرک بررسی شده است.  شاخص اختلاط با توجه به حرکات مختلف    
دستت آمده استت. جهت حل بخش هیدرودینامیکی جریان از روش شبکه بولتزمن و برای حل معادلات استتوانه در کانال اختلاط به

شتده استت. با توجه به وجود جسم متحرک در میدان حل از روش مرز شناور استفاده  انتقال جرم از روش اختلاف محدود استتفاده
ی همزن  با حرکت نوسانی عمودی با مقادیر فرکانسهای مختلف، حرکت شتده است. پنج طرح مختلف میکرومیکسر فعال با استوانه

ریان، ضرایب درد و لیفت استوانه و عملکرد ای شتکل مورد بررستی قرار گرفته شده است. در هر طرح رفتار ج8ای و حرکت دایره
با توجه به نتایج ارائه شتتده، نوع حرکت استتتوانه با مقدار  بررستتی شتتده استتت. 20صتتورت عددی در عدد رینولدز میکرومیکستتر به

 فرکانس یکسان، در کانال اختلاط ارجحیت قاطعی به همدیگر ندارند.
  

 میکرو میکسر فعال، روش شبکه بولتزمن، روش مرز شناور، روش اختلاف محدود، انتقال جرم کلمات کلیدی:
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رشیدی غیرمستقیم جدید با تبخیر آب مواد و کن خوخشکسه بعدی شبیه سازی 

 پاشش قطرات آب
 

 8*محمد صالح برقی جهرمی  2ولی کلانتر

 زدی اه، دانشگدانشیار مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک

vkalantar@yazd.ac.ir 

اه یزد ، دانشگدانشجو دکتری تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک
mmsc.barghi@gmail.co 

 

 چکیده

 محصولاتکردن خشک یبرا یدیخورش یها کناستفاده از خشک ،یدیخورش یانرژ یمهم و گسترده یاز کاربردها یکی 
ها با عبور جریان طبیعی و یا اجباری همرفت هوای گرم بین محصولات کناین خشک مدت آن است. یطولان یجهت نگهدار یکشاورز
کنند و وابستگی مستقیمی به شدت تابش دریافتی خورشید توسط کلکتور دارند. خشک کردن، فرآیند حذف رطوبت از عمل می

شود. همچنین باشد. انتقال حرارت از فضای پیرامون به ماده غذایی، موجب تبخیر سطحی میم میطریق انتقال هم زمان حرارت و جر
خیر مایع تب –تواند از درون جسم به سطح محصول منتقل و سپس تبخیر شود یا در درون محصول و در حالتی میان بخار رطوبت می

ی سازو مدل میمستق ریغ یدیکن خورشخشک ی سه بعدیساز هیمنظور به شب نیبه ا گردد و به صورت بخار به سطح محصول آید.
از  یسه بعد یکن، هندسهعملکرد خشک یساز هیشب ی. براشده است به کمک پاشش قطرات آب پرداخته ییآب مواد غذا ریتبخ
غیر دائم بررسی  در این تحقیق محاسبه دبی جرمی و دمای صفحه جاذب در دو حالت دائم و مدل شده است، تیافزار گمب نرم در آن

کن صورت گرفت و از کانتور ها و شد و همچنین شبیه سازی عمل تبخیر موجود در محصولات کشاورزی در وسط محفظه خشک
درجه سانتی گراد داخل محفظه  97کیلوگرم بر ثانیه و دمای تقریبا  0225نمودار ها چنین نتیجه شده است که با دبی جرمی 

ها کمتر از محصولات کشاورزی کردن آنکردن انواع حبوبات و سبزیجات که دمای خشکیط خشکتوان شراکن خورشیدی میخشک
لیتر یا کیلوگرم آب را  926است را در شرایط آفتابی شهر یزد فرآهم نمود و همچنین دستگاه مورد نظر می تواند در هر ساعت حدود 

 باشد.  یز امکان پذیر میهای آب دار ناز دستگاه خارج نماید بنابراین خشک کردن میوه
 

 کن خورشیدی غیرمستقیم ، پاشش قطرات آب، حالت دائم و غیردائمخشک کلمات کلیدی:
  

 

mailto:msc.barghi@gmail.com
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ساز بررسی تاثیر رطوبت سمت مرطوب بر دمای خروجی سمت خشک در مرطوب

 غشایی: کاربرد پیل سوختی 
 

 مرتضی قائدامینی هارونی  ابراهیم افشاری 

 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه اصفهان 

e.afshari@eng.ui.ac.ir  

 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه اصفهان 

mghaedamini72@gmail.com 

 

 

 چکیده

 های ستوختی غشتا پلیمری به دلیل مزایای قابل توجهی از جمله دانسیته توان بالا، راندمان بالا، دمای عملکرد پایین و زمان پیل

سازی گازهای واکنشگر قبل از ورود ها برای داشتن عملکرد بهتر نیاز به مرطوباند. این پیلاندازی ستریع، مورد توجه قرار گرفتهراه

ستتازی غشتتایی تخت به منظور مرطوب کردن گازهای ستتازی عددی و ستته بعدی یک مرطوبر این مقاله به شتتبیهدبه پیل دارند. 
ورودی به پیل سوختی غشا پلیمری پرداخته شده و تاثیر رطوبت( هوای کانال سمت مرطوب بر دمای خروجی سمت خشک بررسی 

د، یابزایش پیدا کند، غلظت آب موجود در غشا افزایش میدهد که هرچه رطوبت نسبی ورودی مرطوب افشتده است نتایج نشان می
شتود. که این موضوع با بررسی نرخ آب انتقالی از غشا بررسی این امر باعث افزایش عبور میزان رطوبت از غشتا به هوای خشتک می

وجی سمت خشک شده است. همچنین، این میزان رطوبت منتقل شده به هوای سمت خشک، باعث افزایش درجه حرارت هوای خر
 کند.رو هر چه انتقال رطوبت )جرم( به سمت خشک بیشتر شود، دمای خروجی سمت خشک افزایش پیدا میشود. از اینمی
 

 ساز غشایی، انتقال آب، دمای سمت خشک، مدلسازی سه بعدیپیل سوختی غشا پلیمری، مرطوب کلمات کلیدی:
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 هیتجز روش یمبنا برنفوذ جابجایی   برای معادلة ةمدل رتبه کاست توسعه

 نهیمتعامد به

 

 زادگانفرشاد صباغ کاظم مویدیمحمّد

استادیار، آزمایشگاه پژوهشی توربولانس، دینامیک سیالات محاسباتی و 
 قتم دانشگاه مکانیک، مهندسی احتراق، گروه

moayyedi@qom.ac.ir 

توربولانس، دینامیک دانشجوی کارشناسی ارشد، آزمایشگاه پژوهشی 
 سیالات محاسباتی و احتراق، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه قتم

Farshad_sabagh72@yahoo.com 

 

 چکیده
های عددی روی آوردند. این باشتتتد، لذا محققین به استتتتفاده از روشهای تحلیلی دارای دقت کم و دامنه کاربرد محدودی میاز آنجا که روش
های کامپیوتری بویژه برای مسائل ناپایا، همواره از سرعت و عملکرد خوبی برخوردار نیستند. به افزاردلیل محدودیت سختها به دستته از روش

ها، همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم سازیهای حل با سرعت بالاتر و افزایش راندمان محاسباتی و شبیهها و روشهمین دلیل توسعه مدل
مرتبه یافته بوده که با کاستتتن از قیود مدل، ستترعت آن افزوده های کاهشاستتت. یکی از این الگوها، مدلرو بودهستتی پیشهای مهنددر تحلیل
جزیه با استفاده از روش تپژوهش  نیاباشد. در ها میهایی با دقت بالا نیز یکی از وجوه مهم توسعه این الگوشود. لیکن لزوم دستیابی به مدلمی

دینامیکی  فرم یک سیستمبه  جابجایی نفوذ یهادهیمعادلات حاکم بر پد ی،کینامید یهاستمیست یاهیپا میاز مفاه یریگبا بهرهو متعامد بهینه 
مبتنی بر تصتویرستازی معادلۀ حاکم در فضای برداری مودهای میدان، با استفاده از مودهای  ،استاس نیبر هماستت. شتده لیتبد کاستتهرتبه

د نفوذ سازی تغییرات زمانی فرآیناین الگو به منظور شبیه آید.های متعامد بدستت مییافته با توجه به ویژگی پایهکاهش مرتبهمدل  تر،پرانرژی
سه نتایج حاصل مقای ینی کند.بتواند جایگزین معادلۀ اصلی شده و با دقت بسیار مناسبی رفتار سیستم موردنظر را پیشجابجایی به درستی می

 دهد.های حاصل از حل دقیق، دقت بالا در محاسبات را نشان میکاسته حاضر با شبیه سازیاز مدل رتبه 

  

 .مدل رتبه کاسته ،جابجایی معادلۀ نفوذ نه،یمتعامد به هیروش تجز کلمات کلیدی:
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ها در     کاربرد شاره

  پزشکیمهندسی 
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عدم تعادل حرارتی شبیه سازی عددی انتقال حرارت درون کبد متخلخل تحت شرایط 

 طی فرآیند فرسایش مایکروویو

 

 محمدرضا فراشی حبیب اله سایه وند

 همدان استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بوعلی سینا،

 
hsayehvand@yahoo.com 

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی، 
 دانشگاه بوعلی سینا، همدان

m.farashi@eng.basu.ac.ir 

 

 فرشاد کوثری

 استاد گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران

fkowsari@ut.ac.ir 

 

 چکیده
فرسایش مایکروویو فرآیندی است که از گرمای ناشی از انرژی مایکروویو به منظور تخریب سلول های سرطانی استفاده می کند. در پژوهش 
حاضتر بافت کبد به صتورت یک محیط متخلخل اشتباع شتده از سیال خون درنظر گرفته شده است و برای تعیین توزیع دمای گذرای بافت و 

دل حرارتی موضعی استفاده شده است.  آنتن مورد استفاده در این پژوهش یک آنتن تک اسلات هم محور مایکروویو بوده خون  از مدل عدم تعا
مدل ریاضی از دومعادله انرژی گذرا برای بافت و خون که با معادله استت و توان ورودی آنتن از طریق یک کابل هم محور به آن وارد می شود. 

پل شتده اند تشتکیل شتده است. دسته معادلات غیرخطی کوپل شده با کمک روش المان محدود حل شده اند. پخش موج الکترومغناطیس کو

به کمک یک نمودار ترسیم شده است. شرایطی  (SARه )پلات ستطحی دما برای هر دو فاز ارائه شده است و همچنین تغییرات نرخ جذبی ویژ
توزیع گذرای دمای بافت بر حسب زمان که در این پژوهش درنظر گرفته شده اند با هدف هرچه واقعی تر کردن روش عددی بوده اند. درنهایت 
 اسلات بالاتر از سایر نقاط هستند. برای چهار نقطه در اطراف آنتن به دست آورده شد و نتایج نشان دادند که دمای نواحی نزدیکتر به آنتن

 

 گرمادرمانی، هایپرترمی، کبد متخلخل، فرسایش مایکروویو، سرطان، المان محدود، آنتن اسلات کلمات کلیدی:
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بررسی اثر رهایش داروی فلوکونازول بارگذاری شده در ایروژل سیلیس بر قارچ کاندیدا 

 آلبیکنس

 

 مهران افراشی داریوش سمنانی

، دانشگاه صنعتی 13156-19111ایران، اصفهان  ،ینساجاستاد 
 یاصفهان، دانشکده مهندسی نساج

، دانشگاه 13156-19111ایران، اصفهان  ،ینساج دکترا یدانشجو
 یصنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساج
Mehran.afrashi70@gmail.com 

 

 زهرا طالبی

، دانشگاه صنعتی 13156-19111ایران، اصفهان  ،ینساج اریاستاد
 یاصفهان، دانشکده مهندسی نساج

 

 چکیده
 بارگذاریو ای و تحت خشک کردن در دمای اتاق سنتز شدند گریز به روش سل ژل دو مرحلهدوستت و آبآبستیلیکا ایروژل  ،پژوهش نیدر ا
شد.  انجام تروژنیستنتز شتده توسط آزمون جذب و واجذب ن روژلیا یکیزیخواص ف .انجام شتد وریغوطه روش به هاآنفلوکونازول در  یدارو
 یبررس. است m2/g 800-100نانومتر و مستاحت ستطح در حدود  1-6قطر حفرات  دارای شتده ستنتز روژلینشتان داد که ستاختار ا جینتا

مونه های بارگذاری در ن نیشتریکه ب یج رهایش دارو نشان دادنتاصورت گرفت.  یدارو با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر شیو رها یبارگذار
بررستی اثربخشی سامانه رهایشش  .استت %31/1و  32/1ترتیب برابر وری در محلول دارو و بهستاعت غوطه 23گریز در مدت دوستت و آبآب

داروی تهیه شتده بر قارچ کاندیدا آلبیکنس به روش انتشار دیسک انجام شد و مشخص شد که این سامانه در از بین بردن قارچ مؤثر واقع شده 
 هایشتتود و در ستتامانه نههزیمتداول و پر هایروش نیگزیجا تواندیم قیتحق نیارائه شتتده در ا روژلیدارو در ا یبارگذار جدید روشاستتت. 
  .ردگی قرار استفاده مورد شدهکنترل یدارو شیرها

 آلبیکنسسامانه رهایش داروع سیلیکا ایروژل، بارگذاری دارو، فلوکونازولع کاندیدا کلمات کلیدی:
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 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران

alitabatabaei@modares.ac.ir 

 

 

 چکیده
ررسی منظور ب های میکروسیالی، بهامروزه، با پیشرفت علم و فناوری، شاهد افزایش مطالعات پیرامون جداسازی عناصر زیستی بر روی تراشه

منظور شناسایی و مطالعه ذرات در جهت جداسازی عناصر زیستی، به های پزشکی و مهندسی هستیم.جامع بیماری های رایج در جهان، در حوزه

ای برخوردار است. جداسازی عناصر زیستی مانند تشخیص، بهبود و یا درمان بیماری ها و همچنین بهبود وضعیت سلامت، از اهمیت ویژه

های مورد نظر داشته باشد. استفاده از ای در روند نمونه برداری، تشخیص پزشکی و همچنین آزمایشتواند تاثیر ویژههای سرطانی، میسلول

های خارجی، نظیر میدان مغناطیسی و یا پارامترهای حاکم بر جریان و های مکانیکی به صورت فعال و غیرفعال، مانند استفاده از میدانروش

 ی ریزسیالی جهت جداسازیای را ایفا کند. در این طرح سعی بر آن است تا سامانهتواند در این امر، نقش ویژههای هندسی میکروکانالی میالگو

ود، های موجهای روشگیری از یک روش ترکیبی )ترکیب روش فعال و غیرفعال( بتواند با رفع محدودیتذرات طراحی و بررسی شود که با بهره

به افزایش بازدهی جداسازی و خالص سازی خروجی مورد نظر کمک کند. بعد از طراحی و با بررسی عددی انجام شده نشان داده شده  بتواند

 درصد و همچنین خالص سازی کامل دست یافت. 30توان با این روش به بازدهی بیش از است که می

 غیرفعال، جداسازی فعال، جداسازی ترکیبی ریزسیالی، میکروکانال، جداسازی ذرات، جداسازی کلمات کلیدی:
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Abstract 

Millions of people around the world die because of cancer. However, early prevention and 

diagnosis can prevent the progression of the disease. Cancer cells released from the tumor that 

enter the bloodstream are known as circulating Tumor cells (CTCs). Detection and analysis of 

these cells can provide important information to prevent the metastasis of cancer. Therefore, 

researchers are trying to find a way to optimal isolation of these cancer cells. Nowadays, several 

methods for the separation of circulating Tumor cells are used. In this study, OpenFOAM was 

used to simulate the sheathless focusing and separation of white blood cells from prostate cancer 

cells utilizing standing surface acoustic waves (SSAW) and traveling surface acoustic waves 

(TSAW). At the first stage, the cells are focused on the channel centerline using standing surface 

acoustic waves. Then, at the second stage, with the help of traveling surface acoustic waves, the 

white blood cells are directed to the opposite side, and the two cells are separated by 100% 

efficiency. 

 

Keywords: Acoustophoresis, Standing Surface Acoustic Wave, Traveling Surface Acoustic 

Wave, Cells Separation, Numerical Simulation, microfluidics. 
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به الکترولیت باتری بر روی رفتار حباب های ناشی از واکنش های اثر افزودن سورفکتانت 
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 چکیده

تاکنون افزایش طول عمر کاری و بهبود رفتار عملکرد باتری به کمک افزودن مواد مختلف به الکترولیت باتری ستتترب استتتیدی 

مورد توجه محققان زیادی بوده است. باتوجه به واکنش های الکتروشیمیایی حاضر در فرایندهای شارژ و دشارژ باتری سرب اسیدی، 

در الکترولیت به عنوان محصول این واکنش ها حضور مشخصی خواهند داشت. این حباب  حباب های هیدروژن و اکسیژن نامحلول

ها علی الخصتوص در فرایند های شتارژ و دشتارژ سریع، اثر مخربی بر روی ساختار الکترودها و همچنین سرعت انجام واکنش های 

ورفکتانت های متفاوت و درنتیجه کنترل حباب الکتروشتیمیایی خواهند داشت. در این مقاله سعی شده است که با کمک افزودن س

های تولیدی، امکان شتتارژ ستتریع به همراه افزایش ظرفیت باتری را ایجاد نمود. به منظور بررستتی جزئیات نحوه تولید حباب ها و 

در نتایج  .حضور آن ها در الکترولیت و همچنین تغییر سرعت مایه الکترولیت از یک سیستم سرعت سنجی ذرات استفاده شده است

 %10و  %16به الکترولیت ، ظرفیت باتری به ترتیب حدود  SDSو Triton X100نشان داده شده است که افزودن سورفکتانت های 

 نسبت به حالت بدون افزودن سورفکتانت به الکترولیت، افزایش یافته است. 

 

 کلمات کلیدی:

 ، واکنش های الکتروشیمیایی، شارژ و دشارژ سریع اه باتری، سورفکتانت، سیستم سرعت سنجی ذرات، کنترل حباب 
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 چکیده
شود. هدف بررسی تاثیر نسبت قطر و نسبت ضخامت اوریفیس سازی میصورت عددی شبیهاستاندارد به در این تحقیق جریان داخل اوریفیس

اپذیر و نبعدی، تراکمباشد. جریان دائم سه های جریان پایین دست اوریفیس میو همچنین عدد رینولدز جریان، بر روی ضریب تخلیه و مشخصه

شوند. هیبریدی حل می شود. معادلات بقا با استفاده از روش حجم محدود روی یک شبکه( در نظر گرفته میDRe< 9000>22000مغشوش )

رژی و اتلاف اندهند با افزایش نسبت قطر، انرژی جنبشی مغشوش باشد. نتایج نشان میاستاندارد می k-εکار گرفته شده، مدل به مدل توربولانسی

 های توربولانسی در گلوگاه اندکیهای پایین، با افزایش این نسبت، مشخصهیابند. در نسبت ضخامتمغشوش با نسبت توان چهارم کاهش می

ضریب  ،براین، ضریب تخلیه حساسیت چندانی به عدد رینولدز ندارد. اما با افزایش نسبت قطرکند. علاوهیافته و پس از آن تغییری نمیکاهش

کند. همچنین افزایش ضخامت اوریفیس، سبب بهبود نسبی ضریب یافته و سپس افزایش ناگهانی را تجربه میتخلیه ابتدا مقدار جزئی کاهش

 .یابدشود هرچند با افزایش این نسبت، نرخ بهبود کاهش میتخلیه اوریفیس می

  

 های توربولانسیمشخصه عضریب تخلیه عنسبت ضخامت عنسبت قطر عاوریفیس استاندارد کلمات کلیدی:
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مرغ بر مبنای مدلسازی گیری درینج کف پودر سفیده تخمطراحی آزمایش اندازه

 ها دینامیک جریان بین حباب

 علی فائزیان زادسمیرا یگانه
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 چکیده
مطابق با فرضیات  مرغ تخم سفیده پودر از شده آماده هایکف مایع درینج ه گیریانداز برای مقاله به طراحی آزمایش ساده و کاربردی این     

های کف از دیدگاه های ایجاد شده بین حبابها می پردازد. تحلیل جریان مایع از طریق کانالمدلسازی دینامیک جریان مایع از میان حباب
 لاعما از پس ها است.مایع بین حباب جریان دینامیک از ساده مدل گردد که یکی به تشکیل معادله استاندارد درینج کف میتئوری منته

راحی به منظور ط. آمد دست به گیریآزاد بر حسب پارامترهای قابل اندازه نرخ درینج برای تحلیلی حل درینج، دیفرانسیل معادله در سازیساده
مایع  ریگیمرغ و روش اندازه تخم رایط در نظر گرفته شده در مدلسازی، شیوه تولید کف یکنواخت کف از محلول پودر سفیدهآزمایش بر پایه ش

درینج آزاد ستون کف منطبق حل مدل ارائه شده مشروح گردید. روش آزمایش طرح شده، برخلاف روش های مرسوم گذشته، علی  از درین شده
تواند به خوبی در بررسی اثر نتایج آزمایش پیشنهاد شده و مقایسه آنها با نتایج تئوری می  .یز در پی داردرغم سادگی خطاهای کمتری را ن

 های پایداری کف و کمی سازی پارامترهای تاثیرگذار بر درینج به کار برده شود.روش

.  

 آزمایش، مدلسازی، جریان مایع، درینج، کف، پودر سفیده تخم مرغ  کلمات کلیدی:
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 اغتشاشی در ناحیه دنباله
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 .چکیده
ای هدر این مقاله، استخراج ضریب پسای یک ایرفویل مقطع توربین باد مگاواتی به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. در بیشتر روش

ردید. با گپسای وارد بر ایرفویل استخراج می گیری پروفیل سرعت متوسط در ناحیه دنباله و استفاده از معادله مومنتوم، نیرویمتداول، با اندازه
های مربوط به آشفتگی و اثرات مستقیم لزجت بر پروفیل سرعت، دقت محاسبه نیروی توجه به ساختار آشفته جریان در ناحیه دنباله، حذف ترم

ز در محاسبات مربوط به تعیین نیروی پسا وارد های سرعت اغتشاشی در ناحیه دنباله نیدهد. در این مقاله برای اولین بار، ترمپسا را کاهش می
اند. بررسی نیروی پسا در این حالت با نیروی به دست آمده از روش عددی جریان نشان می دهد که روش جدید، تطابق بهتری با نتایج حل شده

 های مربوط بهتوان آن را برای کلیه تستهای سرعت اغتشاشی در این روش، میگیری و مدلسازی ترمعددی داشته و با توجه به سهولت اندازه
 برسی جریان در ناحیه دنباله توصیه نمود.

 

 اغتشاشی های سرعتتوربین بادی، ناحیه دنباله، ضریب پسا، عدد رینولدز، ریک فشار، ترم کلمات کلیدی:
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Abstract 

 

Measuring the velocity and flow of fluids, both liquids and gases, has been a daily issue since the 

beginning of human civilization. Water clock was, for instance a tool used in ancient land of Persia 

that worked based on measuring the volume of water. In addition, industrial development requires 

the use of new technologies that are consistent with the methods of measurement of fluid flow and 

velocity, and therefore various flow meters have been developed since the eighteenth century (e.g. 

gas flow measuring tools in tubes, and velocity measurement in airplanes and other flying devices). 

In the present work, an interactive device has been made and presented to teach instruments and 

methods of measuring the velocity and flow of gases. This device consists of 4 sections; gas meter, 

anemometer, orifice plate, and Pitot tube. The mentioned project will be used as an educational 

device at the Science and Technology Museum. One of the main goals of the Science and 

Technology Museums is the growth and upbringing of the citizens. This device represents 

technology education which is based on interaction with the visitors of the Science and Technology 

Museum.  

 

Key words: Measurement, Velocity, Flow, Gas meter, Anemometer, Orifice Plate, Pitot tube, 

Science and Technology Museum 
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 افهیق رخوشیرضا پ پریسا سکاک مقدم

 کارشناسی، مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

parisamoghaddam752@gmail.com 

  کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک ، دانشگاه تبریز ، تبریز

rezapir96@ms.tabrizu.ac.ir 

 

 یاسمین زاهدی شاپور جعفرقلی نژاد

دانشگاه آزاد  ل،یواحد اردب ک،یمکان یگروه مهندس ار،یاستاد
   s.jafargholinejad@iauardabil.ac.ir رانیا ل،ی،اردبیاسلام

 کارشناسی، مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

Yasaminzahedi3@gmail.com 

 

 

 چکیده
 یها یکنند. در بررس یکمک م الاتیزسیفعال به بهبود اختلاط ر ریفعال و غ هایهستند که با روش کرویدر ابعاد م ییکانال ها هاکسریکرومیم

ل با شک هاکسریم کرویم د،یجد یها یاختلاط مورد توجه قرار گرفته استت. در بررس زانیدر بهبود م ش،یوجود موانع و نحوه آرا ریگذشتته تاث
حاضر  یقرار گرفته اند. در بررس یشوند، مورد بررس یکه با روش جدا شدن و برخورد مجدد موجب اختلاط م ییو فضا یسه بعد یهندس یها
 یمنظور به بررس نیا یشود. برا کینزد تیبه واقع یمحاسبات عدد یهندسه، خروج یستطح بر رو یشتده تا با اضتافه کردن المان زبر یستع

مورد )عمق،شکل،طول  یمربوط به زبر یپرداخته شتده استت. پارامترها یزبر یشتکل دارا T کستریکرومیم یجانب وارهید یبر رو یوجود زبر
 1را به  شیآزما 16اورتاگونال،  وهیپارامتر ها به ش یاز روش بررست نهیاز اتلاف وقت و هز یریجلوگ یقرار گرفته استت. برا یستطح،گام( بررست

 یزبر را ارائه داده است. با بررس وارهیبا د کسریکرومیم نهیشتکل به نیاز پارامتر ها و همچن کیهر  ریاثت شیآزما نیکاهش داده شتده استت. ا
تلاط شاخص اخ یزبر یدارا کسریکرومیمشخص شد که م وارهید یبدون زبر کسریکرومیزبر در مقابل م وارهیبا د کسریرومکیشتاخص اختلاط م

 دارد. ینسبت به نوع بدون زبر یبالاتر

 شبیه سازی عددی،میکرومیکسرغیرفعال،شاخص اختلاط،زبری دیواره، آزمایش اورتاگونال کلمات کلیدی:
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 خطی و غیرخطی نانوسیال نیترید تیتانیومتعیین پارامترهای اپتیک 

 

 مهدی صفا دکتر یاسر رجبی

 استادیار دانشگاه دامغان

y.rajabi@du.ac.ir 

 دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه دامغان

m.safa@std.du.ac.ir 

 

 دکتر مهدی اردیانیان

 استادیار دانشگاه دامغان

ardyanian@du.ac.ir  

 

 چکیده

های نوین هستیم که علت فناوری سایر و هاکننده روان حرارتی، هایسیستم در نانوسیالات کاربرد افزون روز رشد شاهد امروزه
 نانوذرات با اندازه شدن پراکنده با که هستند سیالات ای ازدسته سیالات است. نانوسیالات از دسته این این امر ویژگی های متمایز

. دارند سیال پایه به نسبت متفاوتی حرارت انتقال ضریب دارای نانوسیالات شوند.می حاصل سیال پایه یک در نانومتر 100از کمتر
نیترید  سیالجذب غیرخطی نانوشکست و ضریبضریب تمام خودکار با چیدمان نمونه zروش جاروب پزوهش با استفاده ازدر این 
 د، آگاهی از رفتار غیرخطی آن است.شوای برای آن میموجب کاربردهای گستردهشود. یکی از خواص مواد که می تعیینتیتانیوم 

 این دهد کهشود. نتایج نشان مینمونه مطالعه میجذب غیرخطی شکست و ضریبضریبسیال پایه بر تاثیر  پژوهشهمچنین در این 
 وابسته است. ایب غیرخطی به سیال پایهضر
 

 ، نیترید تیتانیومنانوسیالضریب جذب غیرخطی، ضریب شکست غیرخطی، ، zجاروب کلمات کلیدی:
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با استفاده  2TiOسیال  گیری گرادیان دمای عدسی گرمایی تشکیل شده در نانو اندازه

 از پردازش تصویر

 

 دکتر یاسر رجبی مهدی صفا
 دانشجو کارشناسی ارشد نانو فیزیک دانشگاه دامغان

m.safa@std.du.ac.ir 

  دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان اریاستاد
y.rajabi@du.ac.ir 

 

 علیرضا منعم

 دانشجو کارشناسی فیزیک مهندسی دانشگاه دامغان

Alireza13.m2@gmail.com 

 

 

 چکیده
ای بالا هدر شدت هاطور چشمگیری روبه گسترش است. یکی از کاربردهای لیزر، آگاهی از رفتار نانومواد و نانوسیالامروزه استفاده از لیزر به

ا دلیل ایجاد گرادیان دمدهد. این  پدیده بههایی است  که با بالارفتن شدت نور ورودی به نانوسیال رخ میاست. عدسی گرمایی  از جمله پدیده
ازش تصویر رفتار نانوسیال در است. در این مقاله با استفاده از پرد 91های پرکاربرد اکسید تیتانیومافتد. از جمله نانوستیالدر نانوستیال اتفاق می

 است. گرمایی شدن نانوسیال گرادیان دما درون نانوسیال تعیین شدههای بالا بررسی و با تحلیل تصاویر ناشی از عدسیشدت

 گرادیان دما سیال،، نانواکسید دی تیتانیوم، پردازش تصویر کلمات کلیدی:
  

                                                           
31 . TiO2 
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 شده با متغیر سرعتشبیه سازی تولید قطرات در میکروکانال اصلاح 

 

 المیرا غضنفری ججین فرهاد صادق مغانلو
 استادیار، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی

F_moghanlou@uma.ac.ir 

 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی
e.ghazanfari.j@student.uma.ac.ir 

 

 شاپور جعفر قلی نژاد محمّد وجدی حکم آباد
 استادیار، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی

vajdi@uma.ac.ir 

 استادیار، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی اردبیلی

shapoor.jafargolinejad@gmail.com 

 

 چکیده
تشخیصی، ساخت دارو و موارد متعدد  هایای در انتقال مواد دارویی، تراشهز دارای کاربردهای گستردهکیدیکروفلوئیمتولید قطرات در علم 

 یتر شیانتقال جرم با سرعت ب رینظ ییندهایفرآ در تبدیل حجم مشخصی از سیال به  قطرات با اندازه مشخص است تا کار . اساسصنعتی است
 یدگخوب، خطر کم آلو در ترکیببالا  ، بازدههایی مثل داشتن مساحت زیاد نسبت به حجم در ابعاد میکرو از مزیتشده  دیقطرات تولد. انجام شو
در این مقاله برای تولید ریز قطرات در یک میکروکانال مینیاتوری دو سیال آب و روغن به عنوان  برخوردار هستند.مصرف کم واکنش  زانیو م

سه دهد که در هندنشان میسازی عددی در نرم افزار کامسول سیالات پراکنده و پیوسته مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از شبیه
ارائه شده قطر ریز قطرات تولید شده کاهش یافته و فرکانس تولید ریز قطرات افزایش یافته است. همچنین با افزایش سرعت سیال پیوسته 

تری تولید قطر ریزورودی به داخل میکروکانال با ثابت ماندن سرعت سیال پراکنده نرخ تولید ریز قطرات در گستره مشخصی افزایش و قطرات با 
 یابد.گردید. در حالی که با افزایش سرعت سیال پراکنده در ازای ثابت ماندن سرعت سیال پیوسته ابعاد ریزقطرات افزایش می

 

 یکز، تولید قطره، سیالات، روش عددیدیکروفلوئیم کلمات کلیدی:
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 تولید بخار خورشیدی با استفاده از نانوتکنولوژی و روش تبخیر سطحی

 زهره اکبری محمدمصطفی غفوریان

دانشجوی دکترا، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی 
 مشهد، مشهد

m.m.ghafoorian@mail.um.ac.ir 

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه 
 فردوسی مشهد، مشهد

Zohre.akbari1995@mail.um.ac.ir 

 

 حمید نیازمند

استاد، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، 
niazmand@um.ac.ir 

 

 چکیده
کاهش ذخایر آب شتتتیرین و افزایش تقاضتتتا برای آن توجه بستتتیاری از محققان را به تولید آب شتتتیرین از آب دریا با استتتتفاده از انرژی 

استتت. در این پژوهش، مطالعه ی تجربی تولید بخار خورشتتیدی، به روش خورشتتیدی، به عنوان یک انرژی پاک و قابل دستتترس، جلب نموده 
) به عنوان ماده عایق جهت  دوستتت برای انتقال آب از حجم ستتیال به ستتطح( و فومستتطحی با استتتفاده از مواد ستتلولزی )به عنوان ماده آب

نور خورشتتید نیز از  نانولوله های کربنی  چندجداره، جلوگیری از اتلاف حرارت و افزایش دمای ستتیال( بررستتی شتتد. به منظور افزایش جذب 
است. نتایج نشان داد که استفاده از فوم عایق با پوشش ماده که ستبب افزایش نرخ تبخیر و در نتیجه بهبود راندمان تبخیر شده استتفاده شتده

ستتان معادل با  1ستتان ) 9ب دریا در شتتدت تابش نور برابر نستتبت به آ 33/2ای چند جداره، نرخ تبخیر را به میزان ستتلولزی و کربن نانولوله
2kW/m 1ی عملکرد مناسب استفاده از روش سطحی در تولید بخار خورشیدی است. است که نشان دهنده(، افزایش داده 

  ای چند جدارهتبخیر سطحی، نانوسیال، بخار خورشیدی، کربن نانولوله کلمات کلیدی:
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سرطانی در حال گردش با استفاده از نیروی  شبیه سازی عددی جداسازی سلول های

 مگنتوفورسیس

 صابر حق گوی شفق محمد نجفی

د واح ،یدانشگاه آزاد اسلام ،گروه برق مکانیک و کامپیوتر ار،یاستاد

   m.njafi36@gmail.com رانیتهران، ا قات،یعلوم و تحق

 مکانیک، علوم و تحقیقات تهران دانشجوی کارشناسی ارشد

saber.haghgoo@yahoo.com 

 

 شاپور جعفر قلی نژاد

دانشگاه آزاد  ل،یواحد اردب ک،یمکان یگروه مهندس ار،یاستاد
 رانیا ل،ی،اردبیاسلام

s.jafargholinejad@iauardabil.ac.ir   

 چکیده

سرطانی است. جا به جا  شدن، یک سرطان همچنان یک عامل مرد و میر در جهان محسوب می شود و مهمترین دلیل آن انتقال سلولهای 

است که سلول های سرطانی از محل تومور اولیه جدا شده و وارد جریان خون می شوند و سپس تومور ثانویه را شکل  پروسه ی چند مرحله ای

ان این وشی ارائه شود تا بتومی دهند. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از نیروی مغناطیسی و با بهره گیری از مایکروفلوییدیک ها، ر

برای متمرکز  کردن جریان و همچنین  99را از جریان خون جدا کرد. در این مطالعه از سیال فروفلوید 92سلول های سرطانی در حال گردش 

جدایش به صورت کامل  93افزایش خاصیت مغناطیس پذیری ذرات استفاده شده است و در نهایت با استفاده از روش القای منفی مغناطیسی

 شود. برای رسیدن به این هدف، شبیه سازی با استفاده از نرم افزار کامسول انجام شده است.انجام می

 CTC جداسازی ذرات، مایکروفلوییدیک، سلول سرطانی، مگنتوفورسیس، کلمات کلیدی:

  

                                                           
32 Circulating Tumor Cells (CTC) 
33 Ferro-fluid 
34 Negative Magnetophoresis 
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-آب الیبر انتقال حرارت نانوس ایو پله کنواختی یاثر شار حرارت یشگاهیآزما یبررس

 در لوله 9آهن دیاکس

 

 اباذر آباده مهدی عابدی
نانوتکنولوژی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه ، دانشجوی دکتری

 علوم پزشکی شیراز
M_abedi@sums.ac.ir 

 دانشگاه فردوسی، مشهدتبدیل انرژی، -مهندسی مکانیک دکتری،
abazar.abadeh@mail.um.ac.ir 

 محمد پسندیده فرد محمد جواد مغربی

 مشهد ،یدانشگاه فردوس ک،یمکان یاستاد، مهندس
mjmaghrebi@um.ac.ir 

 مشهد ،یدانشگاه فردوس ک،یمکان یاستاد، مهندس
mpfard@um.ac.ir 

 چکیده
 شیانتقال حرارت در مقابل عدم افزا سازینهیکاربرد فراوان دارد. به یحرارت هایمختلف و مشخصاً در مبدل عیبهبود انتقال حرارت در صنا

 یاجبار ییانتقال حرارت جابجا یپژوهش بررس نیمختلف خواهد شد. در ا هایستمیراندمان کل در ست شیپمپاژ، منتج به افزا ازیمورد ن یانرژ
رت و پله، به صو کنواختی یحرارت یو تحت شارها یلوله افق کیدر  ،یکینامیدرودیه افتهیآرام توستعه  انیجر میدر رژنانوستیال مغناطیستی 

 انیبر انتقال حرارت و جر یو پله نزول یپله صعود کنواخت،ی یاستفاده از سه مدل مختلف اعمال شار حرارت ریمورد توجه است. تاث یشگاهیآزما
 یمختلف اعمال شارها یهادر مدل الیست انیانتقال حرارت و جر یهامختلف بر مشتخصته یپارامترها ری. مطالعه تاثگرددیم یبررست ال،یست
 نیدرصد بدست آمده است. در ا 1/1صورت گرفته و حداکثر مقدار قابل قبول  تیعدم قطع زیآنال این پژوهش،در  گزارش شتده است. ،یحرارت
ی ثر خطابا حداکبا این رابطه و  یشگاهیآزما جیبا رابطه معروف شاه و لاندن صورت گرفته است و تطابق نتا اسیدر ق هیاول جینتا یبررست ،مقاله
 ای به جای شار حرارتی ثابتبرای اعمال شار حرارتی پله 3/21ی اجبار ییانتقال حرارت جابجا بیدرصتد گزارش شتده استت. بهبود ضتر 5/1

 .گزارش شد

 ی.انرژ ،مغناطیسی الیانتقال حرارت، نانوس بیضر کنواخت،ی ریغ یشار حرارت کلمات کلیدی: 

  

mailto:mpfard@um.ac.ir
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 کرولولهیدر م یسیمغناط دانیدر حضور م هاالیو انتقال حرارت نانوس انیجر یبررس

 لغزش یبا وجود شرط مرز یافق

 

 اباذر آباده حمیده شیخانی
دانشگاه فردوسی، تبدیل انرژی، -مهندسی مکانیک دانشجوی دکتری،

 مشهد
.sheikhani2007@gmail.com 

 دانشگاه فردوسی، مشهدتبدیل انرژی، -مهندسی مکانیک دکتری،
abazar.abadeh@mail.um.ac.ir 

 محمد پسندیده فرد محمد جواد مغربی

 مشهد ،یدانشگاه فردوس ک،یمکان یاستاد، مهندس
mjmaghrebi@um.ac.ir 

 مشهد ،یدانشگاه فردوس ک،یمکان یاستاد، مهندس
mpfard@um.ac.ir 

 

 چکیده
 نیاز محقق یاریمورد توجه بس نهیزم نیگوناگون ا عیمختلف در صتنا هاینرخ انتقال حرارت با روش شیه افزاب روزافزون لیبا توجه به تما

 یکسر حجم عیتوز نیو انتقال حرارت و همچن انیبه آب بر ساختار جر 2TiOو  3O2ALاضافه کردن نانوذرات  ریتاث یمقاله بررس نیاستت. در ا
 یبررس نیلغزش مورد توجه قرار گرفته است. در ا یو شرط مز یسیمغناط دانیبا حضتور م هاکروکانالیدرون م هاالینانوست نیا انیجرآنها در 
به  نیکه معرف نسبت نفوذ برون BTN بیضر ،یستیمغناط دانیقدرت م ال،ینانوذرات در نانوست یمختلف از جمله کستر حجم یپارامتر ها ریتاث

 بیر ضرب راتییتغ نیا ریتاث نیشتده و همچن دهیدما د عیسترعت و توز لینانوذرات، پروف عیتوز یلغزش بر چگونگ پارامتراستت و  کیترموفورت
 جیتادر آنها مشاهده شد. از ن ییبالا اریشده است و دقت بس سهیمحققان مقا گرید جیبا نتا یبررس نیا جیانتقال حرارت مورد نظر بوده استت. نتا

معکوس  ریانتقال حرارت و تاث بیو پارامتر لغزش بر ضتتر یستتیمغناط دانی، قدرت م BTN بیضتتر شیمثبت افزا ریبه تاث توانیپژوهش م نیا
درصد  20حدود  ومیآلومن داکسی –آب  الیانتقال حرارت در نانوس بیمتوستط ضر نیبر آن اشتاره نمود. همچن راتنانوذ یکستر حجم شیافزا
  است. ومیتانیت داکسی –آب  الینانوس یبرا بیضر نیاز ا شیب

 .شرط لغزش، انتقال حرارت ،یسیمغناط دانیم کروکانال،یم ال،ینانوس کلمات کلیدی:
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مطالعه تجربی کاربرد اثرات حرارتی لیزر بر جریان حاوی میکرو ذرات برای تصفیه ذرات 

 از آب

 آیسان منصوریان محمد ضابطیان طرقی
 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

zabetian@modares.ac.ir 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

a.mansourian@modares.ac.ir 

 

 چکیده
اشاره نمود. لیزر به عنوان یک منبع پرتوان انرژی با از جمله ی ستیالات حاوی میکروذرات می توان به هوا، انواع آب های ستطحی و خون 

خواص و قابلیت های منحصر به فردی که دارد، می تواند برای شناسایی و جداسازی ذرات موسوم به آلودگی موجود در آب های سطحی و هوا، 
رودینامیکی از جمله فشتتار تشتتعشتتعی و اثرات بکار گرفته شتتود. برهم کنش لیزر با ستتیال حاوی میکروذرات را می توان در دو قالب اثرات هید

 حرارتی شامل: جریان القایی، ترموفورسیس و فوتوفورسیس دسته بندی نمود. از جمله کاربردهای اثرات حرارتی لیزر بر سیال حاوی میکروذرات
ذرات مستغرق براساس اندازه، جرم  میتوان به به حرکت درآوردن ذرات جاذب طول موج لیزر، جداسازی ذرات از سیال )تصفیه سیال( و تفکیک

 و ضریب جذب آنها اشاره نمود.

 در این مقاله، پس از معرفی انواع اثرات حرارتی لیزر، به بررستی کاربرد هر یک از این اثرات در تصتفیه آب پرداخته شد، نشان داده شد که
براین به وسیله ی اثر فوتوفورسیس می توان ذرات مشخصی را با سرعت ناشی از فوتوفورسیس در مقایسه با دو اثر دیگر قابل توجه می باشد بنا

 سرعت نسبتا بالایی  از سیال جدا نمود.  اثرات جریان القایی و ترموفورسیس نیز برای جداسازی ذرات متعدد و ناشناخته مناسب می باشد.

  

 میکروذرات، فشار تشعشعی، جریان القایی، ترموفورسیس، فوتوفورسیس کلمات کلیدی:
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های باردار درون میکروکانال به بررسی عددی اثر پارامترهای موثر بر تجمع مولکول

 وسیله قطبیت غلظت یونی

 

 نژادمجید قلی علی جباری مقدم

 دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود

Alijabari@shahroodut.ac.ir 

 دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شاهرود،
 مرکز تحقیقات ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

Majid.Gholinejad1366@gmail.com 

 

 سید علی موسوی شائق

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد استادیار
 ینیبال یقاتو واحد توسعه تحقی ارتوپد یاتمرکز تحق

Mousavisha@mums.ac.ir 

 

 چکیده
 عدم نظیر فرد آن به منحصر هایویژگی دلیل به مقیاس میکرو، در ستیال آوردن در حرکت به برای های الکتروکینتیکجریان از استتفاده

نانوکانال باعث به وجود -های اخیر استتتفاده از این جریان در میکرودر ستتال .استتت متداول امری جریان دقیق کنترل و متحرک قطعات وجود
 انالمیکروک در تخلیه و غنی ناحیه دو آمدن وجود به باعث یونی غلظت توزیع ها شده و با برهم خوردنانتخابی در این ستیستمآمدن رفتار یون

 دیدهسازی عددی پدر این پژوهش به شبیه .دهدمی تشتکیل را یونی غلظت قطبیت پدیده عملکرد استاس تغییرات غلظت یونی، این گردد.می
ای باردار هبررسی پارامترهای اصلی تاثیرگذار بر تجمع مولکول یونی در میکروکانال پرداخته خواهد شد. هدف اصلی این تحقیق، غلظت قطبیت

در این ستیستتم استت. بدین منظور اثرات ولتاژ مقطع عرضی، غلظت اولیه محلول الکترولیت و طول میکروکانال مورد بررسی قرار داده خواهد 
 شد.

  

 عددی سازیشبیه میکروکانال، غشای نانومتخلخل، یونی، غلظت قطبیت کلمات کلیدی:

  



مشهد یفردوس دانشگاه، 8931 وریشهر 7-5 -هامجموعه چکیده مقالات هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره  

 

159 

 

 

ها به روش بررسی اثر شکل زبری در جریان خزش حرارتی در میکرو/نانوکانال

 سازی مستقیم مونت کارلوشبیه

 

 نادیا میرنژاد علی امیری جاغرق

 استادیار گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه رازی

amirij@gmail.com 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه رازی
nadia.m1372@gmail.com 

 

 

 چکیده
های جریانی گذار و آزاد مولکولی بررستی شده ها در جریان خزش حرراتی در رژیمدر این مطالعه اثرات شتکل زبری دیواره میکرو/نانوکانال

 مستقیم مونت کارلو برای حلسازی های جریانی، از روش مولکولی شبیهپذیری فرض محیط پیوسته در این رژیماستت. با توجه به عدم کاربرد
سازی و با دیواره صاف مقایسه شده است. نتایج ای و مثلثی مدلهای دارای زبری مربعی، دایرهجریان استتفاده شتده است. به این منظور دیواره

د. هرچند چنانچه زبری دهدهد وجود زبری روی دیواره کانال باعث افزایش مقاومت در مقابل جریان شده و دبی جرمی را کاهش مینشتان می
 دارای سطحی به موازات جریان اصلی باشد )مانند زبری مربعی(، مقاومت کمتری در مقابل ایجاد جریان دارد. به نحوی که زبری مربعی کمترین

 یابد.ای کاهش میچنین با افزایش عدد نودسن دبی جرمی به طور قابل ملاحظهکنند. همو زبری مثلثی بیشترین کاهش دبی جرمی را ایجاد می

 

 نودسن پمپ، خزش حرارتی، زبری، میکروکانال، شبیه سازی مستقیم مونت کارلو کلمات کلیدی:
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شده سرعت پایین درون میکروحفره با دیواره متحرک به بررسی جریان گازی رقیق

 DSMC-IPروش 

 

 علی باباخانی علی امیری جاغرق

 یدانشگاه راز ،یدانشکده مهندس ک،یگروه مکان اریاستاد

amirij@gmail.com 

 کارشناس ارشد مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه رازی

babakhani71@yahoo.com 

 

 

 چکیده

های روی توان به جریان گاز محبوس در حفرهها دارای کاربردهای فراوانی است که از آن میان میشده سرعت پایین در میکروحفرهجریان رقیق

ی سازمبنا، مانند روش شبیههای ذرهها روشگونه جریانترین روش برای تحلیل اینگریز اشاره کرد. با توجه به رقت جریان، دقیقآبسطوح فوق

باشد. به نحوی که حتی ممکن گیر میهای پایین چشمهمراه با نوسانات آماری است که بویژه در سرعت DSMCکارلو است. روش مستقیم مونت

، استفاده شده است. DSMC-IPداری اطلاعات، است امکان تشکیل میدان جریان فراهم نشود. برای رفع این مشکل در این مطالعه از روش نگه

≥ m/s1و برای سرعت صفحه متحرک در محدوده   = 1/0Knرتیب جریان میکروحفره در عدد نودسن به این ت 𝑈𝑙𝑖𝑑 حل شده است.  01/0≥

بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که در محدوده  هاوارهید یرو یتنش برش ، وسرعت، فشار یهامولفههای مختلف جریان شامل پارامتر

 m/sرعت بعد مربوط به سشوند. بنابراین نتایج بیهای مختلف، کاملا بر یکدیگر منطبق میبعد این پارامترها، به ازای سرعتمورد مطالعه شکل بی

1 𝑈𝑙𝑖𝑑  تر نیز قابل استفاده است.های پایینبرای سرعت =

 

 حفره/نانوکروی، ماطالعات داری، نگهDSMC-IP ،کارلومونت میمستق سازیهیشب شده سرعت پایین،قیرق انیجر کلمات کلیدی:

  

mailto:amirij@gmail.com
mailto:babakhani71@yahoo.com
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ساخت و بررسی آزمایشگاهی میکروپمپ تمام ترموپلاستیک چندلایه با سطح مقطع نیم 

 بیضی

 

 امیرحسام بانژاد محمد پسندیده فرد

 استاد گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد.

mpfard@um.ac.ir 

 تبدیل انرژی، دانشگاه فردوسی مشهد.دانشجوی کارشناسی ارشد 
 مرکز تحقیقات ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

a.banejad@mail.um.ac.ir 
 

 سید علی موسوی شائق

 استادیار مرکز تحقیقات ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
 واحد تحقیقات بالینی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

mousavisha@mums.ac.ir  

 

 چکیده
 و شتتود. میکروپمپ طراحی شتتده چند لایهدر این پژوهش، میکروپمپ پریستتتالتیک با ترکیب ستتری پنج میکروشتتیر طراحی و ستتاخته می

ها با استتفاده از میکرو ماشینکاری ساخته شده و سپس به ها از جنس ترموپلاستتیک هستتند. هر یک از لایهبوده که هر یک از لایه دیافراگمی

ی هایی مانند زیستتت پذیرشتتوند. با توجه به ویژگیذوب حرارتی و بدون نیاز به هرگونه فرآیند شتتیمیایی به یکدیگر متصتتل میروش اتصتتال 

شود. به سبب صلبیت مواد استتفاده می  (PMMA)ها از پلی متیل متاکریلات مناستب، برای ستاخت لایهمناستب، دستترستی آستان و قیمت

به عنوان دیافراگم استفاده  (TPU)قابلیت ارتجاعی مناستب برای دیافراگم، از ماده ترموپلاستیک پلی یورتان  ترموپلاستتیک متداول،  و نیاز به

شود. همچنین به منظور شتود. جهت بهبود عملکرد دیافراگم ، مجرای عبور مایع در میکروپمپ به صتورت نیم بیضتی طراحی و ساخته میمی

دی در این شود. بیشینه دبی تولیکانال مایع با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی بررسی میبررستی کیفیت ماشینکاری سطوح، زبری سطح 

آید. ساخت میکروپمپ ارائه شده در این به دست می Hz 15و بسامد  kPa 100بوده که در فشار گاز پنوماتیک   μl/min 5/912میکروپمپ 

 های آزمایشگاه روی تراشه را دارد. پژوهش، ارزان و سریع بوده و قابلیت استفاده در کاربرد

 یکروماشینکاری.م، PMMAمیکروپمپ، میکروفلوئیدیک،  کلمات کلیدی:
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ساخت و بررسی آزمایشگاهی میکروپمپ ترموپلاستیکی چند لایه با کانال دارای 

 دیفیوزر و نازل 

 

 هانیه رسولی الیاس رمضانی فرد

 فردوسی مشهد.دانشجو کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه 
 مرکز تحقیقات ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

Ramezani.riazi@gmail.com 

 دانشجو کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد.
 مرکز تحقیقات ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

Hani.rasooli@yahoo.com 

 محمد پسندیده فرد سید علی موسوی شائق

 استادیار مرکز تحقیقات ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

mousavisha@mums.ac.ir 

 استاد گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد. 
mpfard@um.ac.ir 

 

 

 چکیده
گرفته صورت اند،های مکانیکی که دارای مکانیزم، جنس و عملگرهای متفاوتساخت انواع میکروپمپبسیاری برای  هایپژوهش

های متفاوتی هستند و تحریک لایه میانی نقش اساسی در پمپ سیال دارد. لایه های میکروپمپ از ها دارای لایهاست. میکروپمپ

ها از نظر مکانیزم عملکردی و نوع محرک غشا میانی به چندین پمپشوند. میکروطریق فرآیندهای گرمایی به یکدیگر چسبانده می

ها، دارای کانال همگرا و واگرا به همراه یک محفظه است. مکانیزم عملکرد این گردند. یک نوع از این میکروپمپنوع تقسیم می

های همگرا و واگرا بر روی ت توسط کانالهای متفاوها بصورتی است که با اعمال فشار بر روی غشا میانی و ایجاد افت هدمیکروپمپ

های همگرا و واگرا و جنس شده است دارای کانال . میکروپمپی که در این آزمایش طراحی و ساختهگرددسیال، سیال پمپ می

ت. در ه اسهای آن از مواد گرمانرم پلاستیکی است. همچنین برای تحریک غشا میانی از هوای فشرده و فشار خلا استفاده گردیدلایه

است. حداکثر نرخ حجمی )دبی(   kPa 220و  kPa 20حداقل و حداکثر فشار مثبت اعمالی بر روی غشا میانی به ترتیب  طی آزمایش

 276سیال 
μl

min
گزارش شده است. حداکثر ارتفاعی که میکروپمپ توانایی پمپ  kPa 5و در فشار خلا   kPa 180در فشارمثبت   

 سانتی متر آب است. 60با سیال را دارد، برابر 

  

 میکروفلوئیدیک، میکروپمپ، کانال همگرا و واگرا، مواد گرمانرم کلمات کلیدی:
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طراحی و ساخت غشا نانوفیبری به روش الکترواسپینینگ و بررسی تجربی و تحلیلی 

 رفتار دارورسانی غشاء ساخته شده

 

 محمدیمهدیه علی سید علی موسوی شائق

 دانشگاه علوم پزشکی مشهداستادیار 

 واحد توسعه تحقیقات بالینی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

mousavisha@mums.ac.ir 

 دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

mahdieh.alimohammadi@mail.um.ac.ir 

 

 فردمحمد پسندیده

 استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
mpfard@um.ac.ir 

 

 چکیده
های دارویی و زیستی بسیار مورد توجه قرار به عنوان بستری مناسب برای حمل گونه 95در چند دهه اخیر استتفاده از غشتاءهای نانوفیبری

های کارآمد برای یکی از روش 96های مختلفی وجود دارد. روش الکترواسپینیگگرفته استت. برای ساخت این بسترهای میکرو/نانو فیبری روش
 91( و کیتوسانPCL) 97رو، غشاء الکتروریسی شده متشکل از پلیمرهای پلی کپرولاکتونآید. در پژوهش پیشستاخت این بستترها به شمار می

(CSستاخته شتده است و رهاسازی ،)است. دارو از غشاء ساخته شده به صورت تجربی و تحلیلی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته  93PCL  یک
رخ شود تا نیک پلیمر طبیعی با خاصیت آبدوستی است. ترکیب این دو پلیمر باعث می CSباشد که خاصیت آبگریزی دارد و پلیمر مصنوعی می

تری انجام گردد. بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان کنترل شتود و در نتیجه رهاستازی دارو به مدت طولانی  30زیستت تخریب پذیری
استفاده شده در  PCLدهد که نانوفیبرها دارای اندازه یکنواخت و کیفیت سطح قابل قبولی هستند. در پژوهش انجام شده تاثیر مقدار درصد یم

 .ساخت نانوفیبرها، بر خواص مکانیکی غشاءهای تولیدی، تخریب پذیری برون بدنی غشاء و فرآیند رها سازی دارو، مورد بررسی قرار گرفته است
انتها مدل ریاضتی بر مبنای قانون دوم فیک ارائه شتده استت و نتایج تجربی حاصل از رهاسازی دارو  با نتایج حاصل از حل تحلیلی مقایسه در 

 شده است.

  

 قانون دوم فیک.، دارو رسانی، الکترواسپینینگ، نانو فایبر کلمات کلیدی:
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Abstract 

Dynamics of the droplets on superhydrophobic inclined microstructured surfaces is studied 

using numerical simulations. The governing equations and important dimensionless numbers are 

described and numerical algorithm is explained. The validation of the numerical algorithm is 

performed by simulation of the droplet movement attached to an inclined smooth surface. Then 

droplet movement on the micro structured surface is numerically simulated on both the smoothed 

and microstructured surfaces in the same conditions. Comparison of the results shows effect of 

microstructured coating on the surface hydrophobicity properties. 

 

 

Key words: Micro-Structured, Superhydrophobic Surfaces, Numerical Simulation. 

 

  



مشهد یفردوس دانشگاه، 8931 وریشهر 7-5 -هامجموعه چکیده مقالات هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره  

 

153 

 

Numerical investigation of flow mixing in sinusoidal channels by using Lattice 

Boltzmann Method 

 

Maedeh Asadi 

Mechanical engineering department, Ferdowsi 

university of Mashhad, Mashhad, Iran 

Maedeh.asadi@mail.um.ac.ir 

Omid Reza Mohammadipour 

Mechanical engineering department 

Payame Noor university, Tehran, Iran 

o.mohammadipour@pnu.ac.ir 
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Abstract 

 The purpose of this study is to investigate the mixing phenomena in a sinusoidal microchannel 

and call into question the effect of unequal wave length magnitude in the upper and lower walls 

on mixing efficiency. Nondimensional parameters in this study were Schmidt number set to remain 

at 100, Reynolds number ranging from 0.5 to 1.5 and different wave length ratio values for lower 

wall, while the upper wall wave length was invariant. To answer this question, all governing 

equations are solved numerically using the lattice Boltzmann method, while channel walls are 

modelled by the aid of a general curved boundary treatment. This analysis revealed that 

corrugated patterns led to higher pressure drop and preferable mixing efficiency at lower distance 

from the beginning of the channel. Interestingly, results showed that the mixing efficiency 

decreases as the Reynolds number increases. The evidence from this research intimates that almost 

complete mixing (up to 98 %) was achieved at Peclet=50 at the outlet of the channel in which the 

dimensionless wave length magnitude for the upper and lower walls are equal to 3 and 4 

respectively. A pressure drop of 277 Pa is obtained for this case.  

 

Key words: Mixing efficiency, sinusoidal channels, Lattice Boltzmann Method, Microchannel.  
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Abstract 

   In this work, laminar flow forced convective heat transfer of Al2O3/water nanofluid over a 

rectangular fin with constant substrate temperature was investigated numerically. An empirical 

correlation was used for predicting the effective thermal conductivity and dynamic viscosity of 

nanofluids. The heat transfer coefficients of nanofluids were obtained for different nanoparticle 

concentrations as well as various diameters. Three different considered nanoparticle volume 

concentrations were 1%, 2% and 3%, while the nanoparticle diameters were 20nm, 40nm and 

80nm. The results showed that heat transfer coefficient increased by increasing the concentration 

of nanoparticles and by decreasing the diameter of them. Numerical results emphasize the 

enhancement of 18% in heat transfer coefficient by using 20nm nanoparticles compared to 80nm 

nanoparticles. 

 

Keywords: Heat Transfer Enhancement, Nanofluids, Rectangular Fin, Nanoparticle Diameter 
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Abstract 

 In this study, a peristaltic thermoplastic micropump was designed and fabricated for a 

biomedical application. Extended experiments were performed on the fabricated micropump in 

order to obtain its operational characteristics including maximum flow rate and head. The 

micropump are pneumatic which is fabricated by sandwiching multi layers of poly methyl 

methacrylate (PMMA) and thermoplastic polyurethane (TPU) film as a membrane. A computer 

numerical control (CNC) micromilling method is used to make a rectangular channel on PMMA 

sheet. The use of rectangular cross-section in the channel makes the manufacturing process more 

effective in terms of cost and time. A thermal fusion bonding method is served to bond the TPU 

film to the PMMA layers in a single step. The fluid flow rate through the micropump as a function 

of pneumatic gas pressure and frequency of microvalves wass obtained. The fluid flow is increased 

by increasing the frequency with a maximum at a frequency of 15 Hz. The maximum flow rate that 

can be generated using the fabricated micropump is about 350 µL/min. The introduced micropump 

in this study was shown to be reliable with low-cost production that can be used in lab-on-a-chip 

devices. 

Key words: Micropump, Fabrication, Microfluidics, Biomedical 
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راندمان اختلاط مغناطیسی در جریان الکترواسموتیک؛ بررسی عددی اثر موقعیت مکانی 

 میدان مغناطیسی 
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 حمید نیازمند

 استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
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 چکیده
ه صورت عددی مطالعهای مختلف مکانی بهدر این مقاله، راندمان اختلاط در جریان الکترواسموتیک در حضور یک میدان مغناطیسی با موقعیت

های الکترواسموتیک کاربردهای فراوانی در صنایع شیمیایی و پزشکی داشته است. هندسه شده است. امروزه افزایش راندمان اختلاط در جریان
ک مجرای دوبعدی بین دو صفجه موازی است و جریان مورد نظر تراکم ناپذیر، دائم و آرام فرض شده است. معادلات حاکم بر مسأله، جریان ی

های پتانسیل الکتریکی خارجی و داخلی، استوکس( برای میدان جریان سیال، معادلات میدان-شامل معادلات اندازه حرکت اصلاح شده )ناویر
ها به روش عددی حجم محدود ی غلظت گونهپلانک(، معادله میدان مغناطیسی و معادله-های مثبت و منفی )ارنستت یونمعادلات توزیع غلظ

ازی سشبیهباشد، ها باردار میآل الکترواسموتیک که در آن سراسر دیوارهحل شده است. به منظور اعتبارسنجی برنامه عددی، یک جریان ایده
دهد که در حضور میدان مغناطیسی برای جریان در نتایج آن با نتایج تحلیلی موجود مقایسه شده است. نتایج عددی نشان میگردیده است و 

 براییابد، به طوری که این افزایش راندمان اختلاط یک ریزمجرا، راندمان اختلاط نسبت به حالت عدم حضور میدان مغناطیسی افزایش می
 باشد.درصد می 30صد و در دو نوع دیگر در 9/39ریزمجرای نوع اول 

 

 استوکس-سازی عددی، ناویرگر، راندمان اختلاط، میدان الکتریکی، شبیهریزمخلوط کلمات کلیدی:
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 چکیده
این مقاله یک بررستی تجربی بر روی انتقال حرارت جابجایی جریان نانوسیال مغناطیسی در داخل یک لوله مسی گرم شده در حضور یک 

( با غلظت وزنی 4O3Fe-، آب مقطر و نانوسیال مغناطیسی)آبمیدان مغناطیستی خارجی را مطالعه می کند. ستیالات مورد نظر در این آزمایش
داده های آزمایشگاهی و نتایج پیش بینی شده را نشان می  می باشتند. نتایج بدستت آمده اعتبارسنجی شده و مطابقت مناسبی بین  %9و  1%

ا آب در مقایستته ب %3wtدهد. در غیاب میدان مغناطیستتی، نتایج، بهبود قابل توجهی از انتقال حرارت جابجایی را برای نانوستتیال مغناطیستتی 
 مقطر به عنوان ستیال عامل را نشان می دهند، که این بهبود انتقال حرارت به عدد رینولز، غلظت نانوسیال مغناطیسی و نوع میدان مغناطیسی

هرتز  50در ضریب انتقال حرارت جابجایی را در حضور میدان مغناطیسی متناوب با فرکانس  %3اعمالی وابستته است. همچنین نتایج، افزایش 
 در قیاس با مورد بدون میدان مغناطیسی آن نشان می دهند. را

  

 میدان مغناطیسی متناوب، جریان آرام. نانوسیال مغناطیسی، انتقال حرارت جابجایی، کلمات کلیدی:
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 چکیده
 پردازد. هندسه این پمپکننده میالکترود جمعاین مقاله به مطالعه عددی جریان ستیال در پمپ الکتروهیدرودینامیک، با تمرکز بر شکل 

است. در هندسه اولیه، مدل عددی با سازی به صورت دوبعدی انجام شدهبه صتورت یک کانال عری  استت. به علت عری  بودن کانال، شتبیه
ای شکل هدایردار و الکترود با سر نیمزاویهشود. سپس دو هندسه الکترود نتایج آزمایشتگاهی با مقایسته دو متغیر دبی و فشتار اعتبارسنجی می

افزایش دبی حاصتتل  6/1شتتود که در زاویه بهینه، % گیرد. هندستته اول به ازای زوایای مختلف منفی تا مثبت بررستتی میمورد مطالعه قرار می
یابد. در افزایش می 6/7، دبی به مقدار %دایره در نظر گرفته می شود که در بهترین حالتشتود. در هندسه دوم، شعاع های مختلف برای نیممی

 شود.نهایت نقاط بهینه این دو هندسه برای متغیرهای دبی، بازده و توان مکانیکی با یکدیگر مقایسه می

 

 صفحه الکترودها-پمپ الکتروهیدرودینامیک، باد یونی، هندسه الکترودها، چینش سیم کلمات کلیدی:
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بررسی تاثیر میدان و  یسیسنج الکترومغناطانیجربعدی مدل سه یعددی ساز هیشب

 ساختار جریانبر مغناطیسی 
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moayyedi@qom.ac.ir 
 

 چکیده
 در. نبود امانج قابل تحلیلی صورت به آنها حل فرآیند که شد مطرح سیالات مکانیک پیچیدۀ مسائل حل برای محاستباتی ستیالات دینامیک    
 بتوان تا دهش استفاده الکترومغناطیسی سنججریان با مشابه سیستم یک رفتار بررسی برای عددی مدل سه بعدی سازی شتبیه  از پژوهش این
 یزیکف واقع در. تاثیر میدان مغناطیستی بر جریان پایین دست بررسی و تحلیل شد همچنین. کرد گیریاندازه لوله داخل را عبوری دبی میزان
میلی متر مورد بررسی  300میلی متر و طول  100است که برای اندازه گیری سیال تراکم ناپذیر )آب( در داخل لوله به قطر  گونه این به مسئله

میلی متری از ورودی جریان یک میدان مغناطیستتی ایجاد شتتده و با عبور ستتیال از این میدان ولتاژ  200و مطالعه قرار گرفته شتتد. در فاصتتله 
ده که می توان این ولتاژ را اندازه گیری کرد و با استتفاده از قانون فارادی مقدار سترعت و دبی ستیال را محاسبه کرد.  شدت به موجود القا شت

ته فوجود آمده در مرکز لوله باعث تغییر رفتار جریان خواهد شد که این امر در این مقاله برای شدت های مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گر
تاثیر میدان مغناطیسی در جریان قبل و بعد از القای ولتاژ نشان از آن دارد که در شدت های پایین تاثیر چندانی بر سرعت و فشار و شد. نتایج 

گذارد اما با افزایش شدت سرعت سیال در پایین دست تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش می یابد و بالعکس با افزایش شدت پدیده های دیگر نمی
گیری سیال خطا ار کاهش می یابد و در شدت های خیلی بالا باعث آشفتگی جریان و ایجاد گردابه خواهد شد که همین امر در اندازهمقدار فش
 کند.ایجاد می
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Abstract 

Direct numerical simulations (DNSs) of magnetohydrodynamic (MHD) turbulent channel flow 

at 𝑅𝑒𝜏 = 180 are performed using a pseudo-spectral Navier—Stokes solver. Simulations are 

performed in the limit of low magnetic Reynolds number. Three cases are considered, where the 

magnetic field vector is directed in x, y and z directions. The significance of the magnetic field 

direction on the mean flow statistics are presented in comparison with the DNS data of a plane 

turbulent channel flow. 
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