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 ملخص الرسالة

 

األجزاا  الزدوارة مزن الموازوعات  فً حراريالٌعتبر انتقال الحرارة بالحمل 

هزةة األجزاا  قزدرة ل الباحثٌن فً الفترة األخٌرة نظزرا   تمام كثٌرمناه القتمة التً اهال

 و هنززا فقززط   الطبٌعززًمززن انتقززال الحززرارة بالحمززل  أعلززىعلززى نقززل الحززرارة بمعززدل 

مثززل تبرٌززد األجهززاة اولٌكترونٌززةال المبززادالت  تتعلززب بهززةا المواززو  تطبٌقززات كثٌززرة

 الغااٌزة والمحركزاتفزً التربٌنزات الحرارٌةال الطاقزة الشمسزٌةال تبرٌزد الزرٌد الزدوارة 

 الطبٌعزًالحمزل   ووتاحزة اسزتخدام األخزري وكثٌر من التطبٌقات الصزناعٌةالكهربائٌة 

فززً التطبٌقزات الهندسززٌة فقززد أجرٌززت كثٌزر مززن األبحززا  النظرٌززة األجززاا  الززدوارة  فزً

 والمعملٌة فزً هزةا الموازو  ومزااال المجزال مفتزود لماٌزد مزن األبحزا  نظزرا  لتعزدد

ٌعتبر انتقال الحرارِة مزن األسزطا الزدوارة مزن الظزواهر الهندسزٌة التطبٌقات   مثل هةه

 تزثثٌر الزدوران علزً معزدل انتقزال الحزرارة مزن هزةه األسزطا إلزً المزائ  نتٌجزةالمهمة 

 تسزاعدمزن المزرثرات التزً  التبرٌد  ٌعتبرسوا  كان االنتقال جبري أو طبٌعً المالمس

قززد ٌكززون لززر تززثثٌر اٌجززابً علززً معززدل انتقززال وا أو اآللززة علززً ثبززات واسززتقرار الجهززا

واغط الزدوارة وأجهزاة خلزط السزوائل الحرارة فً هةه األجهزاة مثزل المازخات والاز

فً تطبٌقات أخري عدٌدة  لهةا تركزات األبحزا  فزً السزنوات القلٌلزة الماازٌة علزً و

 حلقزًالفزرا  الً علً أسزطا اسزطوانٌة دوارة أو فزوعملٌا  ظرٌانالظاهرة  هةه دراسة

معظزم بٌن اسطوانتٌن وتثثٌرها علً معزدالت انتقزال الحزرارة  وقزد اسزتخدم  المحصور

الزدوران  اتوكةل  قٌم متباٌنة لسرع سطواناتالباحثٌن قٌما مختلفة ألقطار وأطوال األ

 ثغزراتهةه األبحا  السابقة فانر مااالت توجد  عمل   وبالرغم منمختلفةونسب أقطار

ٌززة بعزز  هززةا البحزز  لتغط تززم إجززرا ولهززةا   بعاززها الززبع  معلومززاتِ فززً تكامززل ال

فزرا  الفزً  انتقزال الحزرارةب التزً تتعلزب المرثرات هةه الدراسات وخاصة فً قصورال

أثنزا   هزوا  كوسزٌط النتقزال الحزرارةال والتً تستخدم بٌن اسطوانتٌن المحصور حلقًال

   دوران االسطوانة الداخلٌة
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ومعملٌة فً البحز  الحزالً تركزات حزول معرفزة تزثثٌر تم عمل دراسة نظرٌر 

فززى علززً معززدل انتقززال الحززرارة اثنززا  دوران احززدي االسززطوانتٌن  ٌل غظززروف التشزز

المعزادالت التفاازلٌة التزً تصزف عملٌزة السزرٌان وانتقزال  اشزتقاب الدراسة النظرٌة تم

 تجزاربفً ال بقةطمداخل الفرا  الحلقى و بالشروط الحدٌة ال بالحمل الطبٌعً الحرارة

وكزةل  تغٌزر  هزوا م  األخة فً االعتبار تثثٌر انتقال الحرارة بالحمل داخزل ال ةالمعملٌ

  وباسززتخدام طرٌقززة فززرا  الحلقززًلل ٌززةو الالمركا االسززطوانة الداخلٌززة سززرعة دوران

الحجززوم المحززددة تززم تحوٌززل هززةة المعززادالت التفااززلٌة إلززى مجموعززة مززن المعززادالت 

السزرعات  لقزٌم تواٌز  لحصزول علزًم حل هةه المعزادالت الخطٌزة لوت الجبرٌة الخطٌة

رقززم نوسززلت  بداللززةثززم إٌجززاد معامززل انتقززال الحززرارة بالحمززل ومززن ودرجززات الحززرارة 

بواسزطة  حزل هزةة المعزادالت على سطا الماسزورة الداخلٌزة والخارجٌزة  وقزد تزموةل  

 ب اآللً بالحاس م  االستعانر(  FLUENT6.3برامج جاهاة ) مجموعة

امزا الجززا  األخززر فٌتعلززب بالتجززارب المعملٌززة التززً اجرٌززت علززً تختززر اختبززار 

تٌن  ماسزور ٌتكزون مزن وتنفٌزة جهزاا اختبزارتزم تصزمٌم  رعلٌزومصممر لهزةا الغزر   

ا مزقطره ن للتجزاربٌنتٌوتم تصنٌ  عاألصفر  من النحاس مصنوعة الماسورة الداخلٌة

مسززخنر مززن الززداخل بسززخان  مززم9333 كززل منهمززا وطززول مززم 91و  مززم03 خززارجًال

 ٌنكرسزٌ والتً تزم تثبٌتهزا علزً  النهاٌتٌن ومعاولة من أفقٌا محمولة  الماسورة كهربً

الداخلٌززة بواسززطة  وتززدار األسززطوانر  األفقززًما بززدورانها حززول محورهززا سززٌ محززور

الخارجٌزة  األسزطوانة أمزا  بواسطة سٌرمختلفة األقطار  تامتصل ببكرموتور كهربً 

مزم  85و  مزم58ا الزداخلً مزقطره  اسزطوانتٌنم ااستخدتم و من الحدٌدمصنوعة  فهً

مناززدة لتثبٌززت الموتززور علززً واحززدة  2اسززتخدم عززدد  مززم  9333 وطززول كززل منهمززا

عزن االهتزاااات الناتجزة  ختبزارلعزال مقطز  اوأخزر  منازدة  والمقط  المختبر علزً

عزن طرٌزب  سزطوانتٌناالعلً سزطا  الحرارةقٌاس درجات  و تم  الموتور دوران عن

 سزرعةر ٌتغٌ كما تم   تٌناألسطوانمن  علً مقاط  مختلفة واعةم حرارٌةادواجات إ
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حسزب السزرعة المزراد  لسزٌرمتصزلة باال بكزراتال ر مجموعزة ٌزتغٌعن طرٌب  الدوران

  الحصول علٌها

 قطزر الماسزورة  /قطر الماسورة الخارجٌة)  نسب أقطاررا ات عند الق تم أخة

طززول الماسززورة /الفززرا  بززٌن ) نسززب امززتال كززةل  و  4.5 حتززى 1.1مززن (  الداخلٌززة

 3مزن  الزدوران محسوب عنزد سزرعة ال  ورقم رٌنولدا 19 إلى 21من (االسطوانتٌن 

يورقم ر  853  إلى ×0من  ال
0
×1 9 إلى 93

5
)الالمركاٌة  ةلالمركاٌنسب او 93

  2 39( من صفر إلً قطر الماسورة الداخلٌة /

 

إل  ي ودراس  تها  المعملي  ةالنظري  ه و النت  ا  تحلي  ل بع  د التوص  ل  أمك  ند وق  

 -:اآلتي

التززً تززم الحصززول علٌهززا فززً عملٌززة وموجززد توافززب كبٌززر بززٌن النتززائج النظرٌززر وال: أوال

  منشورةبحا  الألا نتائج وبٌنتوافب بٌن هةه النتائج  وجددراسة الحالٌة  كةل  ال

وكةل  مز  اٌزادة  الدوران سرعة الحرارة م  اٌادة معدل انتقالفً اٌادة  لوحظ :ثانيا

    الالمركاٌة

 وجزود حالزرو عزدم الزدورانحالزة  فًاكبر اٌادة فً معدل انتقال الحرارة ٌحد   :ثالثا

60عند ااوٌة الالمركاٌة مٌلم  الالمركاٌة 
o    

اٌزة الالمرك ة الدوران وحالزةفً حال ٌحد اكبر اٌادة فً معدل انتقال الحرارة : رابعا

67والمٌل عند ااوٌة 
o    

فزً حالزة  الفرا  الحلقً بٌن اسزطوانتٌنفً حالة  انتقال الحرارة معدلٌاداد  خامسا :

  رالً م  اٌادة رقم  عدم الدورانعنها فً حالة   دوران االسطوانة الداخلٌة

 ٌقل تثثٌر رقم رالً كلما ااد رقم رٌنولدا الناتج عن الدوران  سادسا :
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 :اآلتيةسالة علي األبواب واشتملت الر

 (  Introduction)  مقدمة   األول:الباب 

 لالسطوانة الداخلٌة الدوران سرعة أهمٌة دراسة انتقال الحرارة م  مقدمة عن

 البحزز  الهززدف مززنكززةل  وفززً المعززدات الهندسززٌة المختلفززة  وتثثٌرهززا والالمركاٌززة

   الحالً

 

 (Literature Review    )   لألبحاث السابقةعرض  الثاني:الباب  

عززر  شززامل لثبحززا  السززابقة فززً هززةا المجززال وأهمٌززة  تززمالبززاب فززً هززةا 

   لتغطٌة الفجوة فً هةا الصدد الحالٌة الدراسةهمٌة أم  اظهار  بح ومواو  كل 

 

 التشغيلخطوات  و المستخدم عمليمالجهاز الالثالث:  الباب

 Experimental Test-rig and Procedures) ( 

أجهززاة القٌززاس كززةل  ومسززتخدم ال للجهززاا تفصززٌلً وصززففززً هززةا البززاب تززم 

  عملٌةمللحصول علً النتائج المعملٌة و خطوات إجرا  التجارب ال

 

   ةالنظري تحليل ومناقشة النتا  : الرابع الباب

(Numerical Results and Discussion) 

ا ٌتوازز مزز  التززً تحكززم الظززاهرةهززةا البززاب المعززادالت الرئٌسززٌة  اسززتعر 

وتواٌا خطزوات  (FLUENT 6.3ونبةة عن البرنامج المستخدم وهو ) الحل ةطرٌق

ومقارنتهززا  ثززم عززر  وتحلٌززل النتززائج التززً تززم الحصززول علٌهززا مززن البرنززامج الحززل 

  باألبحا  السابقة
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   عمليهمال تحليل ومناقشة النتا   :الخامسالباب 

(Experimental Results and Discussion) 

علٌهزا ورسزم  ولحصزتزم ال التزً لنتزائجلتحلٌل ومناقشة ةا الباب علً  اشتمل ه

ومقارنززر  لثبحززا  السززابقة عملٌززةمال بالنتززائج المقارنززةالمنحنٌززات الخاصززة بهززا وكززةل  

  التً تم الحصول علٌها فً هةا البح  عملٌر بالنتائج النظرٌرمالنتائج ال

 

 ةالتوصيات المستقبلي االستنتاجات و :السادسالباب 

 (Conclusions and Future Recommendations) 

التزً تزم الحصززول  أهزم االسزتنتاجات تزم تلخزٌم مزا جزا  بالرسزالة مز  اٌازاد

لتغطٌزة جوانزب  ة ٌمكن اجرارهزامستقبلٌبحا  تصور ال علٌها من هةا البح  م  عمل

  أخري فً هةا المجال

 

 :حق التاليالرسالة علي المال تكما اشتمل

 

 المعملية ل شامل لمعدالت الخطأ في القراءاتتحلي (A)ملحق 

 (Experimental Errors Analysis ) 

فزً  النسزبٌة ا خطزألا ومعرفزر هاوطرٌقة تحلٌل الخطث أنوا تم استعرا  فٌر و

 ً فزً قٌزاسنسزبقزد تزم تحدٌزد الخطزث الو القٌاس ودقر األجهزاة المسزتخدمة فزً القٌزاس 

ناسزلت  رقزمحسزاب  النسزبً فزً الخطزثحدٌزد باواافة إلً تحرارة الدرجة مساحة و ال

  رعة الدورانسكةل  و ورقم رٌنولدا
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 (  Sample of Calculation)عينة من الحسابات   (B)ملحق 

عٌنززر مززن النتززائج التززً تززم تسززجٌلها عززن طرٌززب أجهززاة القٌززاس عززر  تززم   

واسززتعرا  المعززادالت التززً تسززتخدم فززً حسززاب الصززٌ   سززتخدمة فززً التجززاربالم

 بعدٌر  الال

 

    ( Calibration Measurement Devices )المعايرة (C)ملحق 

   معاٌرة األجهاة المستخدمة فً عملٌات القٌاسطرٌقة علً  هةا الملحب حتويا  

 


