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ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر رژیم های همرفت طبیعی ،ترکیبی و اجباری بر نرخ تبخیر از سطوح
مواج آب
امین جودت
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خالصه :در این مطالعه با استفاده از اندازهگیریهای آزمایشگاهی در دامنه گستردهای از نسبت ارتفاع
به دوره تناوب موج ،دمای آب و سرعت هوا در حالتی که نسبت عدد گراشف به مربع عدد رینولدز
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با هم مقایسه شده است .نتایج اندازهگیری شده نرخ تبخیر برای سطوح مواج نشان میدهد که با
افزایش سرعت هوا ،نرخ تبخیر افزایش مییابد در حالیکه با افزایش نسبت ارتفاع به دوره تناوب موج،
نرخ تبخیر رفتار متفاوتی را با تغییرات رژیم جریان همرفت نشان میدهد .در رژیم همرفت طبیعی ،با
افزایش نسبت ارتفاع به دوره تناوب موج ،سطح تماس آب و هوا و القای آشفتگی به الیه مرزی بخار
افزایش مییابد که این موضوع باعث افزایش نرخ تبخیر میشود و نسبتهای ارتفاع به دوره تناوب موج
باالتر از  0/15متر بر ثانیه ،باعث افزایش بیشتر نرخ تبخیر میگردد .در حالیکه در رژیمهای همرفت
ترکیبی و اجباری ،عالوه بر وجود مناطقی مشابه رژیم همرفت طبیعی که سبب افزایش نرخ تبخیر
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میشود در ترکیب خاصی از سرعت جریان هوا و پارامترهای سطح مواج ،کاهش غیرمنتظره نرخ تبخیر
دیده میشود.

 -1مقدمه

روابط زیادی جهت تخمین نرخ تبخیر برای ر ِژیمهای مختلف همرفت

پديده تبخير آب در هوا که شامل فرايندهاي انتقال حرارت و

پیشنهاد شده است [ .]2-12با وجود آنکه به ندرت میتوان حجمی

انتقال جرم است کاربرد وسیعی در فرآیندهای صنعتی و طبیعی دارد.

از آب در معرض اتمسفر را یافت که موجی در سطح آن تشکیل

تبخیر آب ،به دو صورت میتواند محقق شود :الف) تبخیر اجباری که

نشود ولی تاکنون مطالعه جامعی جهت بررسی اثر پارامترهای مواج

در اثر مکانیزم همرفت اجباری ایجاد میشود .ب) تبخیر آزاد (تبخیر

سطح بر نرخ تبخیر در ر ِژیمهای مختلف همرفت انجام نگرفته است.

درون هوای ساکن) که در اثر اختالف چگالی رطوبت ،بین هوایی که

فرآیند تبخیر از سطوح مواج در بسیاری از صنایع نظیر تاسیسات

روی سطح آب است و هوای محیط اطراف ،ایجاد میشود [ .]1در

پاالیشگاهی ،تاسیسات هستهای ،سیستمهای تبخیری و صنایع

بسیاری از سیستمها ،تبخیر در اثر ترکیبی از دو فرآیند باال (همرفت

غذایی مورد استفاده قرار میگیرد .اثر امواج هیدرودینامیکی بر نرخ

طبیعی و همرفت اجباری) ایجاد میشود.

تبخیر در سالهای اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است .جودت

تاکنون ،تحقیقات قابل مالحظهای ،جهت بررسی فرآیند تبخیر

و همکاران [ ،]8اثر امواج گرانشی بر نرخ تبخیر را برای رژیمهای

از سطوح ساده آب برای ر ِژیمهای مختلف جریان انجام گرفته و

مختلف جریان بررسی کردند و نشان دادند که وجود امواج در سطح

* نویسنده عهدهدار مکاتباتamin.jodat@yahoo.com :

آب موجب افزایش نرخ تبخیر شده و اثر افزایش القای آشفتگی در فاز

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
453

نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،2سال  ،1399صفحه  453تا 464

بخار به مراتب بیشتر از اثر افزایش مساحت در نرخ تبخیر است .جانگ

دو حالت را معادل فرض نمودهاند [ 16و  ،]17اما تحقیقات رئول []18

[ ،]9جابجایی ترکیبی را برای سطوح مواج قائم به صورت عددی

نشان میدهد که ساختار حركت جريان در مرز متحرك هوا و سطح

مطالعه کرد .مطالعات او نشان میدهد این نوع جریانها ،دارای عدد

آب 3با حركت روي سطح جامد مرطوب متفاوت میباشد.

ناسلت کمتری در مقایسه با جریان روی سطح بدون موج میباشد.

با وجود تمام این مطالعات ،در بسیاری از منابع بر لزوم انجام

سیمون [ ،]10نرخ تبخیر در رژیم همرفت ترکیبی برای یک دیواره

مطالعات جامعتری در زمینه اثر امواج بر نرخ تبخیر تاکید شده

مواج با پروفیل سینوسی را به صورت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار

است [ 9و  .]10گرچه هندسه سطح آب به شدت بر نرخ تبخير

داد و نتیجه گرفت نرخ تبخیر از سطوح مواج در رژیم همرفت ترکیبی

اثر ميگذارد ،تاکنون اثرات پارامترهای متفاوت موجهای گرانشی در

به مراتب بیشتر از نرخ تبخیر از سطوح بدون موج میباشد .فریز و

رژیمهای مختلف جابجایی بر نرخ تبخیر مورد مطالعه قرار نگرفته

هاپفینگر [ ،]11اثر موجهای هیدرودینامیکی مویین را بر نرخ تبخیر

است .در اين پژوهش مدت زمان طوالني براي انجام هر آزمایش و

و انتقال حرارت مورد مطالعه قرار دادند و مشاهده نمودند با افزایش

روش اندازهگیری نرخ تبخیر ،این امکان را فراهم نموده که از بستر

عدد فرود نرمال ،دامنه و فرکانس افزایش یافته و انتقال حرارت و

تستی با ابعاد بزرگتر استفاده شود .اگر چه عدد رینولدز استفاده شده

انتقال جرم نیز افزایش مییابد .تعدادی از مقاالت موجود نیز اثر

در این پژوهش با عدد رینولدز محققان گذشته مشابهت دارد ،ولی

امواج گرانشی بر نرخ تبخیر را مطالعه نمودهاند .ایستربروک [ ]13به

ابعاد بزرگتر و دامنه گسترده تغییرات سرعت هوا سبب شده است که

مطالعه اثر امواج گرانشی و سرعت جریان هوا بر نرخ تبخیر پرداخته

عالوه بر اثر همرفت اجباری ،اثر همرفت ترکیبی و آزاد نیز بر نرخ

است .او در یک تونل باد به ابعاد  12/5متر طول 1/2 ،متر عرض و

تبخیر بررسی گردد .همچنین با توجه به تجهیزات در نظر گرفته شده
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شرایط خاصی از سرعت باد ،جدايي جريان هوا در سمت باد پناه
مطالعه اثر رژیمهای مختلف جابجایی آزاد ،ترکیبی و اجباری بر نرخ
است که عالوه بر اثر همرفت اجباری ،اثر همرفت ترکیبی و آزاد نیز بر نرخ تبخیر بررسی گردد .همچنین با توجه به تجهیزات در نظر
قله موج ،سبب تشكيل جريانهاي گردابهاي خواهد شد كه در مقابل
تبخیر از امواج گرانشی سطح آب است که میتواند موجب پیشبینی
گرفته شده در بستر تست ،امکان کنترل و ثبت اثر پارامترهای مختلف سطوح مواج بر نرخ تبخیر نیز فراهم شده است .هدف از انجام
انتقال جرم مقاومت نموده و سبب كاهش نرخ تبخير مي شوند .داس
دقیقتری از تعیین نرخ تبخیر در صنایع مختلف گردد.
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مرتبه یک است [ .]1تجهیزات در نظر گرفته شده در بستر تست ،با امکان ایجاد دامنه گستردهای از سرعت هوا و دمای آب ،سبب شده
 454همرفت بر نرخ تبخیر امکانپذیر شود.
است که شرایط اندازهگیری اثر رژیم های مختلف جریان
-3شرح دستگاه و روش انجام آزمایش
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شکل  :1نمای بستر تست به همراه جزئیات
 testبه همراه جزئیات
chamberتست
 :withنمای بستر
detailsشکل 1
Fig. 1: Experimental

شرایط هوای محیط V ،سرعت باد µ ،لزجت هوا L ،طول مشخصه

پوشش داده شده است ،این امر سبب کاهش انتقال حرارت تابشی

و  ρ gچگالی متوسط هوای مرطوب میباشند.

و کاهش جذب بخار آب در بدنه تونل باد خواهد شد .برای آنکه

اگر  Gr2هممرتبه با يک باشد ،رژيم جريان ،ترکيبي از هر دو

مشاهده امواج در داخل استخر امکانپذیر باشد یکی از دیوارهای

مکانيزم همرفت (طبیعی و اجباري) است .براي رژيمهاي جريان با

طولی از شیشه دوجداره ساخته شده و مابقی بدنه به خوبی عایق

Re

همرفت اجباري ،نسبت  Gr2خيلي کوچکتر از مرتبه يک و براي

گردیده است .در شکل  1بستر مورد آزمایش نمایش داده شده است.

ر ِژیمهای جریان با جابجايي طبيعي ،این نسبت بسيار بزرگتر از

جهت افزایش دمای آب به شرایط مورد نظر کاربر ،از  6عدد گرمکن

مرتبه يک است [ .]1تجهیزات در نظر گرفته شده در بستر تست ،با

الکتریکی  2500وات با قابلیت تنظیم و کنترل دما به همراه دستگاه

امکان ایجاد دامنه گستردهای از سرعت هوا و دمای آب ،سبب شده

پی.آی.دی 1كنترلر ،استفاده شده که این گرمکنهای الکتریکی

است که شرایط اندازهگیری اثر رژیم های مختلف جریان همرفت بر

در نزدیکی کف استخر نصب گردیدهاند .گرمکنها از سیم نیکروم

نرخ تبخیر امکانپذیر شود.

ساخته و توسط لولههای پی.تی.ا ِف.ای 2پوشانده شدهاند .برای ایجاد

Re

سرعتهای مختف هوا روی سطح آب و مطالعه اثر مکش و دمش
-3شرح دستگاه و روش انجام آزمایش
آزمایش تبخیر در استخری به ابعاد داخلی  10×0 / 5m2و عمق

هوا بر نرخ تبخیر از یک تونل باد به همراه یک فن محوری و اینورتر
کنترل دور با دقت  ،1 rpmاستفاده شده است.

 0/6متر انجام شده است .قسمت باالیی استخر از یک تونل باد تشکیل

)Proportional–Integral–Derivative (PID
)Polytetrafluoroethylene (PTFE

شده که سطح داخلی این تونل به وسیله نوارهای آلومینیومی به خوبی

455
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جهت یکنواختکردن جریان هوا روی سطح آب و متالطم ساختن

نرخ تبخیر بر اساس روش اندازهگیری شمیمیری [ ]12انجام

جریان هوای ورودی از یک صفحه مشبک در دهانه تونل باد استفاده

گرفته است .در این روش بستر تست ،توسط لولهای به شکل سیفون

شده است .سرعتهای هوای میانگین مورد استفاده در این پژوهش،

به یک ظرف آب مرتبط شده است و ظرف آب بر روی یک ترازو

 5 ،4 ،2 ،0/9 ،0/3 ،0/1و  6متر بر ثانیه انتخاب شده تا ر ِژیمهای

قرار دارد .از آنجاکه افت آب در بستر تست ،متناسب با تغيير جرم

مختلف همرفت پوشش داده شود .سرعت هوای درون محفظه تست

آب در ظرف است در نتیجه تبخير ،سطح آب در بستر تست پايين

با استفاده از بادسنج حرارتی اندازهگیری میشود .در این روش

آمده و باعث كاهش فشار در لوله مرتبط ميشود كه اين كاهش

اندازهگیری ،ابتدا منطقه تست به  9مساحت مساوی تقسیمبندی

فشار توسط مكش آب ظرف قرار گرفته روي ترازو ،جبران خواهد

گردیده و سرعت هوا در مرکز هر یک از  9منطقه به فاصله15

شد .ترازو مورد استفاده دارای ظرفیت  6کیلوگرم و دقت 0/1گرم

میلیمتر باالی سطح آب اندازهگیری شده است .میانگین سرعتهای

میباشد .اطالعات حاصل از ترازو توسط کامپیوتر در بازه زمانی 10

اندازهگیری شده به عنوان سرعت متوسط روی سطح آب در نظر

دقیقه برای هر آزمایش ثبت میشود .از آنجاکه تغییرات ارتفاع آب

گرفته شده است .ماکزیمم انحراف مشاهده شده ،بین سرعت در نقاط

باعث ایجاد نوسان در عدد ترازو میشود جهت کاربرد این روش در

مختلف کمتر از  10درصدبود .دمای متوسط آب از میانگین دمای

اندازهگیری نرخ تبخیر برای سطوح مواج ،وجود یک سیستم جاذب یا

 8عدد ترموکوپل نوع تی 1با دقت  ±0 / 2 Cکه دقیقا زیر سطح

دمپ کننده امواج 2نیز ضروری است .سیستم جاذب طراحی شده در

آب قرار گرفتهاند بدست میآید ،بدین صورت که سطح استخر به 8

بستر تست ،دو نقش اصلی را ایفا مینماید :الف -باعث جذب نوسانات

منطقه مربعی مساوی تقسیم شده و در مرکز هر منطقه یک ترموکوپل

شده و امکان استفاده از روش اندازهگیری مستقیم نرخ تبخیر در

تعبیه گردیده است .بازه تغییرات دمای آب در این تحقیق از  20 Cتا

بستر تست را فراهم مینماید ب-از اثرات غیر خطی نامطلوب برگشت

 55 Cبا افزایش تقریبی  2 / 5 Cدر نظر گرفته شده است .رطوبت

امواج جلوگیری میکند .در فرآیند انجام آزمایش برای سطوح مواج،

نسبی هوا بوسیله دو عدد سنسور که در ورودی و خروجی تونل باد و

دیده میشود امواجی که در بخش اصلی محفظه تست پایدار هستند

به فاصله  25سانتیمتر باالی سطح آب قرار گرفته اندازهگیری شده

پس از رسیدن به ساحل جاذب موج ،ارتفاع آنها افزایش یافته و

است.

ناپایدار میگردند .ناپایداری امواج در ساحل با افزایش ارتفاع موجهای

جهت اندازهگیری دمای هوا از سه عدد ترموکوپل نوع تی با دقت

تولید شده به فرآیند شکست موج 3منجر میشود .به منظور حذف

 ±0 / 2 Cاستفاده گردیده که دو عدد از این ترموکوپلها در ورودی

اثرات نامطلوب ناپایداری در نتایج تبخیر مشابه روش پیشنهادی

و خروجی تونل باد و یکی از آنها دقیقا در مرکز تونل باد قرار گرفته

ایستربروک[ ،]13سطح آب در مناطق امواج ناپایدار ،با سه الیه

است .فاصله تمام ترموکوپلها  25سانتیمتر باالی سطح آب میباشد.

پلیاتیلن ،پالستیک و شیشه کامال هوابند گردیده است .قطرات بخار

ترموکوپل قرار گرفته در مرکز تونل باد جهت اندازهگیری دمای هوا و

تقطیر شده که در زیر الیه پالستیک مشاهده میشود گواه حجم

دو ترموکوپل دیگر به همراه سنسورهای رطوبت جهت تعیین رطوبت

رطوبت زیاد محبوس شده در این مناطق (شرایط اشباع رطوبت) و

مطلق استفاده میگردد .جهت افزایش دمای هوا از سه عدد المنت پره

اصالح اثرات نامطلوب ناپایداری است .جهت تولید موج از یک دستگاه

دار به توان مجموعاً  6000وات که در ورودی تونل باد قرار گرفتهاند

موجساز نوع لوالیی 4استفاده شده است که این دستگاه قابلیت تولید

استفاده گردیده است .گرمکنها از سیم نیکروم ساخته شده و توسط

موج با دامنه و فرکانس متفاوت را داراست .جهت اندازهگیری ارتفاع

لولههای پی.تی.ا ِف.ای پوشانده شده اند .جهت تنظیم دقیق دمای

موج از دستگاه استاندارد تست خازنی استفاده شده که این دستگاه

هوا به مقدار دلخواه از مدار پی.آی.دی کنترلر استفاده شده است.

قابلیت ثبت  100داده ارتفاع موج در یک ثانیه را داراست.

در جدول ( )1مشخصات لوازم اندازهگیری بکار رفته در سامانه تست
تبخیر به همراه دامنه کاربرد ،تعداد و دقت آنها آمده است.
T-type Thermocouple

1
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جهت بررسی صحت نتایج آزمایشگاهی عدم قطعیت بررسی شده
Wave Absorber
Wave Breaking
Flap Wave Maker

2
3
4
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جدول  :1مشخصات لوازم اندازهگیری بکار رفته در سامانه تست تبخیر
Table 1: Specifications of the experimental apparatus in test chamber

ﺟﺪول  :1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻟﻮازم اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺴﺖ ﺗﺒﺨﻴﺮ

دﺳﺘﮕﺎه آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ

ﻧﻮع

داﻣﻨﻪ

ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي دﻣﺎ

ﺗﺮﻣﻮﻛﻮﭘﻞ ﻧﻮع ﺗﻲ

ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي رﻃﻮﺑﺖ

HS Series

 -45ﺗﺎ  135درﺟﻪ ﺳﻨﺘﻲﮔﺮاد
 1ﺗﺎ  99درﺻﺪ

دﻗﺖ

ﺗﻌﺪاد
11

0 / 2 C

2

1%

ﺑﺎدﺳﻨﺞ ﺣﺮارﺗﻲ

Testo 400

 0ﺗﺎ  10ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ

1

ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل

Ultra-Mark 6000

 0ﺗﺎ  6ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم

1

0 / 04m/s

ﻫﻴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻐﺮق

PTFE

 0ﺗﺎ  2500وات

6

Capacitance

 200ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ

ﻫﻴﺘﺮﻫﺎي ﻫﻮا
ﻣﻮج ﺳﻨﺞ

ﻣﺒﺪل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ

 0ﺗﺎ  2000وات

PTFE

ﭘﻲ.آي.دي
ﭘﻲ.آي.دي

3
2

 0ﺗﺎ  3000دور ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ

LS

0 / 1 g

1 mm
1 rpm

2

است قطعيت به علت دقت وسايل اندازهگيري (ترازو ،خطكش ،كرنومتر،

پوشش داده است .نتایج نشان میدهد که با افزایش سرعت هوا نرخ

ترموكوپل و )...به شكل توزيع مربعي فرض شده و عدم قطعيت به

تبخیر افزایش مییابد در حالیکه با افزایش نسبت ارتفاع به دوره

علت تكرار آزمايش و پراكندگي دادهها به شكل توزيع گوسين فرض

 ، Hنرخ تبخیر رفتار متفاوتی را با تغییرات سرعت

تناوب موج) ،

T

(

شده عدم قطعیت در فرآیند اندازهگیری نرخ تبخیر ±5 / 5 g m 2 h

جریان هوا نشان میدهد .در ادامه ،نتایج این شکل برای ارزیابی نرخ

بدست آمده است که این مقدار در نتیجه عدم قطعیت در ثابت تناسب

تبخیر در رژیم های مختلف جریان به صورت مجزا مورد بررسی قرار

بین ترازو و افت آب در بستر تست ،اندازهگیری سطح تبخیر شونده و

میگیرد.

دقت ترازو برای یک دوره  7ساعته انجام آزمایش میباشد .عدم قطعیت
در محاسبه اختالف فشار بخار بدلیل رابطه غیر خطی فشار و دما ،ثابت
نبوده و این عدم قطعیت از مقدار  ±0 / 1 kpaدر دمای  20 Cبه
مقدار  ±0 / 16 kpaدر دمای  55 Cافزایش مییابد .عدم قطعیت
بدلیل اندازهگیری سرعت جریان هوا  ±10%محاسبه شده است.
تمامی سنسورهای دما و رطوبت ،باد سنج حرارتی و ترازو قبل از شروع

 -4-1نرخ تبخیر از سطح مواج آب در رژیم همرفت طبیعی
شکل  ،3بیانگر نرخ تبخیر از سطح مواج آب برای سرعت جریان

هوای کمتر از  0/1متر بر ثانیه و   Gr2 ≥ 90است .مشاهده میشود
 Re

با افزایش نسبت ارتفاع به دوره تناوب موج ،نرخ تبخیر افزایش مییابد

و شیب افزایش نرخ تبخیر در  H ≥ 0 / 15 mبصورت ناگهانی بیشتر
s

T

آزمایش کالیبره شده و مطابق دستور العمل سازنده محافظت و نگهداری

میشود .این رفتار در رژیم های دیگر جریان نیز برای مقادیر بزرگتر

شده است .چگونگی کنترل هر وسیله با توجه به دفترچه راهنمای

 ، Hقابل مشاهده است .بررسی نتایج آزمایشگاهی در این ناحیه

T

آن صورت میگیرد .قبل از انجام هر مجموعه از آزمایشها ،بادسنج

نشان میدهد با افزایش نسبت ارتفاع به دوره تناوب موج ،سطح تماس

حرارتی و تمامی سنسورهای دما و رطوبت با سیستم چندکاره موجود

آب و هوا و القای آشفتگی به الیه مرزی بخار افزایش مییابد و این

در آزمایشگاه کالیبره شده و برای سه شرایط دما ،رطوبت و سرعت هوا

H
m
موضوع باعث افزایش نرخ تبخیر میشود .اما در مقادیر ≥ 0 / 15
T
s

با توجه به نزدیک شدن موجها به ناحیه شکست ،امواج ناپایدار شده

کنترل شده است.

که این موضوع ،سبب ایجاد حباب در سطح آب ،پاشش قطرات آب
-4نتایج

)

(

به فاز بخار در نتیجه افزایش نرخ تبخیر می گردد .علت پراکندگی

 Hو

برخی نتایج تجربی نسبت به رگرسیون های رسم شده را میتوان

سرعت جریان هوا بر نرخ تبخیر نشان داده شده است .نتایج این

ناشی از خطاهای اندازهگیری و وجود پاشش قطرات و ایجاد حباب

شکل کلیه سرعتهای جریان هوا که در این پژوهش مطالعه شده را

در سطح آب ،در ترکیب خاصی از شرایط سطح مواج و سرعت هوا بر

در شکل ،2اثر نسبت ارتفاع به دوره تناوب موج،

T
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شکل  :2اثر نسبت ارتفاع به دوره تناوب موج )  ( Hو سرعت هوا بر نرخ تبخیر
T
تبخیر Fig. 2: Effect of
vapor
difference
and
velocity
on water
pressureنرخ
سرعت هوا بر
 Hو
airموج
تناوب
ارتفاع به دوره
 surfaceنسبت
evaporation rateشکل  :2اثر



T



 Gr

شکل  :3اثر نسبت ارتفاع به دوره تناوب موج بر نرخ تبخیر در رژیم همرفت
 Gr ≥2 90 90
طبیعی 
شکل  :3اثر نسبت ارتفاع به دوره تناوب موج بر نرخ تبخیر در رژیم همرفت
طبیعی Re 
 Re


2

Gr
Fig. 3: The effect of height to wave interval on evaporation rate in free convective regime  2 ≥ 90 


 Re

روی سطح دانست.

همرفت طبیعی نشان داده شده است .در این شکل مشاهده میشود

در شکل  ،4درصد افزایش نرخ تبخیر و درصد افزایش سطح

در بیشترین مقدار پارامتر سطح مواج  ، H ≥ 0 / 18 mحداکثر افزایش

تماس آب و هوا در مقابل تغییرات پارامتر سطح مواج برای رژیم

نرخ تبخیر حدود  75درصد است .در حالیکه در این نقطه ،سطح

458
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شکل  :4درصد افزایش مساحت و نرخ تبخیر در مقابل پارامترهای سطح مواج
سطح مواج
 andمقابل
تبخیر در
مساحت و نرخ
افزایش
wavyدرصد
شکل :4
Fig. 4: The percentage
پارامترهای of
area increase
evaporation
rate
against
surface parameters

تماس آب و هوا ،تنها حدود  7درصد ،نسبت به سطح صاف افزایش

بخار شیب افزایش نرخ تبخیر بیشتر میشود.

مییابد .از این شکل میتوان استنباط نمود که اثر افزایش آشفتگی در

شکل  ،6بیانگر اثر نسبت ارتفاع به دوره تناوب موج بر نرخ تبخیر

افزایش نرخ تبخیر برای سطوح مواج به مراتب بزرگتر از اثر افزایش

در سرعت  0/9متر بر ثانیه است .این شکل به سه ناحیه تقسیم شده

مساحت است .این نتایج با تحقیقات مسالدی و همکاران [ ]19و

و در هر ناحیه ،یک خط به نتایج آزمایشگاهی برازش گردیده است .با

وازکیوز و همکاران [ ]15که در آزمایشهای خود اثر القای آشفتگی

توجه به شیب خطوط ،این نواحی با شمارههای  ΙΙ ،Ιو  ΙΙΙمشخص

در الیه مرزی فاز گاز را در افزایش انتقال جرم ،بیشتر از چهار برابر اثر

شدهاند .در ناحیه ( ΙΙΙبیشترین شیب تغییرات) ،رفتاری مشابه مابقی

افزایش مساحت دانسته اند ،همخوانی دارد.

رژیم های جریان مشاهده میگردد .بررسی نتایج آزمایشگاهی در این
ناحیه نشان میدهد با افزایش ارتفاع موج (افزایش زاویه حرکت باله

 -4-2نرخ تبخیر از سطح مواج آب در رژیم همرفت ترکیبی
Gr


0 / 2 ≤ 2 ≤ 12 
Re



با نزدیک شدن موجها به ناحیه شکست امواج ناپایدار می شوند .در
1

شکل  ،5اثر نسبت ارتفاع به دوره تناوب موج )

T

(

 Hبر نرخ

تبخیر برای  V = 0 / 3 mو  Gr2 = 12را نشان میدهد .نسبت عدد
s

Re
 Gr2در این سرعت ،بیانگر غلبه اثر همرفت طبیعی بر همرفت
Re

اجباری میباشد .در این شکل ،رفتار تغییرات نرخ تبخیر ،مشابه رژیم
همرفت طبیعی بوده و با افزایش نسبت ارتفاع به دوره تناوب موج ،در
اثر افزایش سطح تماس آب و هوا و القای آشفتگی به الیه مرزی بخار
نرخ تبخیر نیز افزایش مییابد .همچنین ،مانند رژیم همرفت طبیعی
(شکل  )3در  ، H ≥ 0 / 15 mبا توجه به ناپایدار شدن امواج در ناحیه
s

موجساز) ،کاهش دوره تناوب (افزایش سرعت حرکت باله موجساز) و

T

شکست ،به سبب ایجاد حباب در سطح آب و پاشش قطرات آب به فاز

نتیجه ،این امر ،موجب ایجاد حباب در سطح آب و پاشش قطرات آب
به فاز بخار میشود .این موضوع ،سبب افزایش نرخ تبخیر در ناحیه
 ΙΙΙمیگردد .در ناحیه  ΙΙکه شیب تغییرات کمتر از ناحیه  ΙΙΙو
بیشتر از ناحیه  Ιمیباشد ،با افزایش نسبت ارتفاع به دوره تناوب موج،
سطح تماس آب و هوا و القای آشفتگی به الیه مرزی بخار افزایش
مییابد و این موضوع باعث افزایش نرخ تبخیر میشود.
در ناحیه  Ιشیب تغییرات نرخ تبخیر کمترین مقدار را داراست.
این کاهش غیرمنتظره نرخ تبخیر ،توسط تعدادی از محققان نظیر
ایستربروک [ ]13هارمز [ ]20نیز گزارش شده است .علت این کاهش
Breaking Zone
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شکل  :5اثر پارامتر سطح مواج بر نرخ تبخیر در رژیم همرفت ترکیبی , V 0 /3 m 
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12
=
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s

s
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شکل  :5اثر پارامتر سطح مواج بر نرخ تبخیر در رژیم همرفت 
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2

Gr

=Fig. 5: The effect of height to wave interval on evaporation rate in mixed convective regime 
12
=
,V 0.3 m 
2
S
 Re


شکل  :6اثر پارامتر سطح مواج بر نرخ تبخیر در رژیم همرفت ترکیبی

 Gr

=
ترکیبی / 2 , V 0 / 9 m 
مواج برmنرخ تبخیر در رژیم Gr
= 2 1
همرفت 
شکل  :6اثر پارامتر سطح 
s
 Re

/ 2 ,V 0 / 9
 2 1
s 
 Gr

 Re
=
,V 0.9 m 
Fig. 6: The effect of height to wave interval on
evaporation rate in mixed
= convective regime
 2 1.2
S
 Re

غیرمنتظره را میتوان ناشی ازگردابههایی دانست که میتوانند در

آنها در شرایط خاص میتواند موجب کندی افزایش نرخ تبخیر و

ترکیب خاصی از سرعت جریان هوا و پارامترهای سطح مواج در سمت

حتی در مواردی موجب کاهش آن شود.

باد پناه قله موج بوجود آیند .محققانی مانند سیمون [ ،]10توسط

شکل  ،7درصد افزایش نرخ تبخیر و درصد افزایش سطح تماس

تکنیکهای آزمایشگاهی پیشرفته توانستهاند این گردابهها را در

آب و هوا در مقابل تغییرات پارامتر سطح مواج ،برای رژیم همرفت

سطوح مواج نمایش دهند .حبس رطوبت در این گردابهها و پایداری
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شکل  :7مقایسه اثر پارامتر سطح مواج بر درصد افزایش نرخ تبخیر و درصد افزایش مساحت برای رژیم همرفت ترکیبی
(
شکل  :7مقایسه اثر پارامتر سطح مواج بر درصد افزایشmنرخ تبخیر و درصدmافزایش مساحت برای رژیم همرفت ترکیبی )

V 2
, V 0/ 9 s
s on the increase
Fig. 7: Comparison of the effect of wavy surface parameter
percentage of evaporation rate and increase
) m , V 0.9 m
percentage of area for mixed convective regimes
=
V
=( 2
S
S



مقدار نسبت ارتفاع به دوره تناوب موج  ،  H = 0 / 18 m حداکثر
s 
T
افزایش نرخ تبخیر حدود  35درصد است .در حالیکه در این نقطه،
سطح تماس آب و هوا درحدود  7درصد ،نسبت به سطح صاف افزایش
یافتهاست .در نتیجه در این شرایط رژیم همرفت ترکیبی ،القای
آشفتگی در الیه مرزی فاز گاز ،در حدود پنج برابر در مقایسه با اثر
افزایش مساحت ،بر نرخ تبخیر تاثیر میگذارد.
 -4-3نرخ تبخیر از سطح مواج آب در رژیم همرفت اجباری
در شکل  ،8اثر نسبت ارتفاع موج به دوره تناوب آن ،بر نرخ تبخیر

در رژیم همرفت اجباری   Gr2 ≤ 0 / 05 و برای سرعتهای هوای 4




-5نتیجهگیری
در این مطالعه با استفاده از اندازهگیریهای آزمایشگاهی در دامنه
گستردهای از نسبت ارتفاع به دوره تناوب موج ،دمای آب و سرعت
هوا برای  ،0 / 01 ≤ Gr2 ≤ 100نرخ تبخیر از سطوح مواج آب ،در
Re

ر ِژیمهای همرفت طبیعی ،ترکیبی و اجباری با هم مقایسه شده است.
 نتایج اندازهگیری شده نرخ تبخیر برای سطوح مواج نشانمیدهد نرخ تبخیردر این حالت بیشتر از سطوح بدون موج بوده و
افزایش القای آشفتگی در فاز بخار به مراتب اثر بیشتری از مساحت،
بر نرخ تبخیر دارد.
 -در رژیم همرفت طبیعی ،با افزایش نسبت ارتفاع به دوره

 Re

و  5متر بر ثانیه نشان داده شده است.در شکل  8نتایج آزمایشگاهی
به سه ناحیه تقسیم شده و در هر ناحیه ،یک خط به نتایج اندازهگیری
شده ،برازش گردیده است .همانند رژیمهای همرفت طبیعی و ترکیبی،
وجود پاشش قطرات و ایجاد حباب در سطح آب ،باعث افزایش نرخ
تبخیر درناحیه  ΙΙΙشده است .از طرفی ،ناحیه  ΙΙنیز رفتاری ،مشابه
رژیم های همرفت ترکیبی و طبیعی را داراست .کاهش ناگهانی نرخ
تبخیر در ناحیه  Ιرا میتوان ناشی از پایداری بیشتر گردابههایی
دانست که در رژیم همرفت ترکیبی توضیح داده شد.

m , V 0/ 9 m
=
=V 2
s
s

تناوب موج ،سطح تماس آب و هوا و القای آشفتگی به الیه مرزی
بخار افزایش مییابد که این موضوع باعث افزایش نرخ تبخیر می
شود اما در مقادیر  H ≥ 0 / 15 mبا توجه به نزدیک شدن موجها
s

T

به ناحیه شکست ،وجود امواج ناپایدار ،سبب ایجاد حباب در سطح
آب ،پاشش قطرات آب به فاز بخار در نتیجه افزایش بیشتر نرخ
تبخیر میگردد.
 در ر ِژیمهای همرفت ترکیبی و اجباری ،عالوه بر وجود مناطقیمشابه رژیم همرفت طبیعی که افزایش سطح تماس آب و هوا ،القای
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شکل  :8اثر

)

(

m , V 5m
=
=V 4
پارامتر سطح مواج بر نرخ تبخیر در رژیم همرفت اجباری برای دو سرعت
s
اجباریs
شکل  :8اثر پارامتر سطح مواج بر نرخ تبخیر در رژیم همرفت





Fig. 8: The effect of height to wave interval on evaporation rate in forced convective regime for air velocity of 4 and 5 m S
برای دو سرعت m , V 5 m

V 4

s

s

آشفتگی به الیه مرزی بخار و پاشش قطرات آب به فاز بخار سبب
افزایش نرخ تبخیر میشود در ترکیب خاصی از سرعت جریان هوا و
نسبت ارتفاع به دوره تناوب موج در بازه

m
m
≤ H T ≤ 0 / 14
s
s

0 / 08

 ،حبس رطوبت در گردابههای سمت باد پناه قله موج ،میتوانمیتواند
موجب کندی نرخ افزایش و کاهش نرخ تبخیر گردد.
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