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1- مقدمه
و  حرارت  انتقال  فرایندهاي  شامل  که  هوا  در  آب  تبخير  پدیده 
انتقال جرم است کاربرد وسيعی در فرآیندهای صنعتی و طبيعی دارد. 
تبخير آب، به دو صورت می تواند محقق شود: الف( تبخير اجباری که 
در اثر مکانيزم همرفت اجباری ایجاد می شود. ب( تبخير آزاد )تبخير 
درون هوای ساکن( که در اثر اختالف چگالی رطوبت، بين هوایی که 
ایجاد می شود ]1[. در  اطراف،  و هوای محيط  است  روی سطح آب 
بسياری از سيستم ها، تبخير در اثر ترکيبی از دو فرآیند باال )همرفت 

طبيعی و همرفت اجباری( ایجاد می شود. 
تبخير  فرآیند  بررسی  قابل مالحظه ای، جهت  تحقيقات  تاکنون، 
و  گرفته  انجام  جریان  مختلف  رِژیم های  برای  آب  ساده  سطوح  از 

روابط زیادی جهت تخمين نرخ تبخير برای رِژیم های مختلف همرفت 
پيشنهاد شده است ]12-2[. با وجود آنکه به ندرت می توان حجمی 
تشکيل  آن  سطح  در  موجی  که  یافت  را  اتمسفر  معرض  در  آب  از 
نشود ولی تاکنون مطالعه جامعی جهت بررسی اثر پارامترهای مواج 
سطح بر نرخ تبخير در رِژیم های مختلف همرفت انجام نگرفته است. 
تاسيسات  نظير  صنایع  از  بسياری  در  مواج  سطوح  از  تبخير  فرآیند 
صنایع  و  تبخيری  سيستم های  هسته ای،  تاسيسات  پاالیشگاهی، 
غذایی مورد استفاده قرار می گيرد. اثر امواج هيدرودیناميکی بر نرخ 
تبخير در سال های اخير مورد توجه محققين قرار گرفته است. جودت 
رژیم های  برای  را  تبخير  نرخ  بر  گرانشی  امواج  اثر   ،]8[ همکاران  و 
مختلف جریان بررسی کردند و نشان دادند که وجود امواج در سطح 
آب موجب افزایش نرخ تبخير شده و اثر افزایش القای آشفتگی در فاز 
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بخار به مراتب بيشتر از اثر افزایش مساحت در نرخ تبخير است. جانگ 
عددی  صورت  به  قائم  مواج  سطوح  برای  را  ترکيبی  جابجایی   ،]9[
مطالعه کرد. مطالعات او نشان می دهد این نوع جریان ها، دارای عدد 
ناسلت کمتری در مقایسه با جریان روی سطح بدون موج می باشد. 
سيمون ]10[، نرخ تبخير در رژیم همرفت ترکيبی برای یک دیواره 
مواج با پروفيل سينوسی را به صورت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار 
داد و نتيجه گرفت نرخ تبخير از سطوح مواج در رژیم همرفت ترکيبی 
از نرخ تبخير از سطوح بدون موج می باشد. فریز و  به مراتب بيشتر 
هاپفينگر ]11[، اثر موج های هيدرودیناميکی مویين را بر نرخ تبخير 
و انتقال حرارت مورد مطالعه قرار دادند و مشاهده نمودند با افزایش 
و  حرارت  انتقال  و  یافته  افزایش  فرکانس  و  دامنه  نرمال،  فرود  عدد 
اثر  نيز  موجود  مقاالت  از  تعدادی  می یابد.  افزایش  نيز  جرم  انتقال 
امواج گرانشی بر نرخ تبخير را مطالعه نموده اند. ایستربروک ]13[ به 
مطالعه اثر امواج گرانشی و سرعت جریان هوا بر نرخ تبخير پرداخته 
است. او در یک تونل باد به ابعاد 12/5 متر طول، 1/2 متر عرض و 
و  پرداخت  مطالعه  به  بود  شده  بند  درز  کامال  که  ارتفاع  متر   0/75
در  که  شد  متوجه  و  نمود  ثبت  زمان  به  نسبت  را  رطوبت  تغييرات 
پناه1  باد  در سمت  هوا  باد، جدایي جریان  از سرعت  شرایط خاصی 
قله موج، سبب تشکيل جریان هاي گردابه اي خواهد شد که در مقابل 
انتقال جرم مقاومت نموده و سبب کاهش نرخ تبخير مي شوند. داس 
]14[ به بررسی نرخ تبخير، توسط موج های گرانشی در یک محفظه 
استوانه ای به قطر 10/5 سانتی متر و ارتفاع 11/6 سانتی متر پرداخت 
و نتيجه گرفت که موج های سطحی، موجب افزایش نرخ انتقال جرم 
و حرارت می شود و نرخ تبخير به عدد جاکوب، گرادیان دما در سطح 
مایع و شکست موج در سطح مایع بستگی دارد. زکوئز]15[ اثر دامنه 
یک  در  را  جرم  انتقال  نرخ  بر  دایره ای  گرانشی  موج های  فرکانس  و 
به  سانتی متر   3 ارتفاع  و  سانتی متر   14 قطر  به  استوانه ای  محفظه 
افزایش  با  نموده است  مشاهده  و  کرده  مطالعه  آزمایشگاهي  صورت 
دامنه، عدد شروود به طور پيوسته افزایش می یابد در حالی که افزایش 
فرکانس تا مقدار 6 هرتز عدد شروود را افزایش داده و بيشتر از آن 

موجب کاهش عدد شروود می گردد.  
تعدادي از مراجع، فرآیند تبخير از سطوح مواج آب را مشابه تبخير 
از سطوح جامد مرطوب دانسته اند و ضخامت زیر الیه پخش2 براي این 

1  Lee Side
2  Diffusion Sub Layer

دو حالت را معادل فرض نموده اند ]16 و 17[، اما تحقيقات رئول ]18[ 
نشان می دهد که ساختار حرکت جریان در مرز متحرک هوا و سطح 

آب3 با حرکت روي سطح جامد مرطوب متفاوت می باشد. 
انجام  لزوم  بر  منابع  از  بسياری  در  مطالعات،  این  تمام  وجود  با 
شده  تاکيد  تبخير  نرخ  بر  امواج  اثر  زمينه  در  جامع تری  مطالعات 
تبخير  نرخ  بر  شدت  به  آب  سطح  هندسه  گرچه   .]10 و   9[ است 
اثر مي گذارد، تاکنون اثرات پارامترهای متفاوت موج های گرانشی در 
نگرفته  قرار  مطالعه  مورد  تبخير  نرخ  بر  جابجایی  مختلف  رژیم های 
و  آزمایش  انجام هر  براي  این پژوهش مدت زمان طوالني  است. در 
روش اندازه گيری نرخ تبخير، این امکان را فراهم نموده که از بستر 
تستی با ابعاد بزرگتر استفاده شود. اگر چه عدد رینولدز استفاده شده 
با عدد رینولدز محققان گذشته مشابهت دارد، ولی  این پژوهش  در 
ابعاد بزرگتر و دامنه گسترده تغييرات سرعت هوا سبب شده است که 
نرخ  بر  نيز  آزاد  و  ترکيبی  اثر همرفت  اجباری،  اثر همرفت  بر  عالوه 
تبخير بررسی گردد. همچنين با توجه به تجهيزات در نظر گرفته شده 
پارامترهای مختلف سطوح  اثر  ثبت  و  امکان کنترل  بستر تست،  در 
مواج بر نرخ تبخير نيز فراهم شده است. هدف از انجام این پژوهش 
مطالعه اثر رژیم های مختلف جابجایی آزاد، ترکيبی و اجباری بر نرخ 
تبخير از امواج گرانشی سطح آب است که می تواند موجب پيش بينی 

دقيق تری از تعيين نرخ تبخير در صنایع مختلف گردد. 

2- اعداد بی بعد و معادالت حاکم
براي تعيين مکانيزم همرفت غالب در یک شرایط خاص، از گروه 

بدون بعد زیر استفاده می شود ]1[: 

3 
 

های مختلف جابجایی بر نرخ تبخیر مورد مطالعه قرار نگرفته است. در این پژوهش مدت زمان طوالنی برای انجام هر آزمایش و رژیم
ن امکان را فراهم نموده که از بستر تستی با ابعاد بزرگتر استفاده شود. اگر چه عدد رینولدز استفاده گیری نرخ تبخیر، ایاندازهروش 

شده در این پژوهش با عدد رینولدز محققان گذشته مشابهت دارد، ولی ابعاد بزرگتر و دامنه گسترده تغییرات سرعت هوا سبب شده 
کیبی و آزاد نیز بر نرخ تبخیر بررسی گردد. همچنین با توجه به تجهیزات در نظر است که عالوه بر اثر همرفت اجباری، اثر همرفت تر

گرفته شده در بستر تست، امکان کنترل و ثبت اثر پارامترهای مختلف سطوح مواج بر نرخ تبخیر نیز فراهم شده است. هدف از انجام 
 تواندمیبر نرخ تبخیر از امواج گرانشی سطح آب است که  های مختلف جابجایی آزاد، ترکیبی و اجباریرژیماین پژوهش مطالعه اثر 

 تری از تعیین نرخ تبخیر در صنایع مختلف گردد. دقیقبینی پیشموجب 

 بعد و معادالت حاکمبیاعداد  -2

 : [1] شودمیبرای تعیین مکانیزم همرفت غالب در یک شرایط خاص، از گروه بدون بعد زیر استفاده 
(1) 
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2Reاگر 
Gr های جریان با رژیممرتبه با یک باشد، رژیم جریان، ترکیبی از هر دو مکانیزم همرفت )طبیعی و اجباری( است. برای هم

2Reهمرفت اجباری، نسبت 
Gr  از تر بزرگن با جابجایی طبیعی، این نسبت بسیار ی جریاهارژِیماز مرتبه یک و برای تر کوچکخیلی

ب شده سب ،دمای آب وسرعت هوا  ازای گستردهتجهیزات در نظر گرفته شده در بستر تست، با امکان ایجاد دامنه . [1] مرتبه یک است
 پذیر شود. امکانگیری اثر رژیم های مختلف جریان همرفت بر نرخ تبخیر اندازهاست که شرایط 

 شرح دستگاه و روش انجام آزمایش-3

/آزمایش تبخیر در استخری به ابعاد داخلی  m 210 0 متر انجام شده است. قسمت باالیی استخر از یک تونل باد  6/0و عمق  5
تشکیل شده که سطح داخلی این تونل به وسیله نوارهای آلومینیومی به خوبی پوشش داده شده است، این امر سبب کاهش انتقال 

پذیر باشد یکی از امکانمشاهده امواج در داخل استخر که آند. برای حرارت تابشی و کاهش جذب بخار آب در بدنه تونل باد خواهد ش
بستر مورد آزمایش نمایش داده  1 شکلدیوارهای طولی از شیشه دوجداره ساخته شده و مابقی بدنه به خوبی عایق گردیده است. در 

وات با قابلیت تنظیم و کنترل دما به  2500عدد گرمکن الکتریکی  6شده است. جهت افزایش دمای آب به شرایط مورد نظر کاربر، از 
ها از سیم گرمکن. اندگردیدهالکتریکی در نزدیکی کف استخر نصب های گرمکنکنترلر، استفاده شده که این  1پی.آی.دی همراه دستگاه

                                                            
1Proportional–Integral–Derivative (PID) 
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L طول مشخصه  µ لزجت هوا،  شرایط هوای محيط، V سرعت باد، 
gρ چگالی متوسط هوای مرطوب می باشند.  و 

 هم مرتبه با یک باشد، رژیم جریان، ترکيبي از هر دو 
2Re

Gr اگر 
با  براي رژیم هاي جریان  اجباري( است.  و  مکانيزم همرفت )طبيعی 
 خيلي کوچک تر از مرتبه یک و براي 

2Re
Gr همرفت اجباري، نسبت 

از  بزرگ تر  بسيار  نسبت  این  طبيعي،  جابجایي  با  جریان  رِژیم های 
مرتبه یک است ]1[. تجهيزات در نظر گرفته شده در بستر تست، با 
امکان ایجاد دامنه گسترده ای از سرعت هوا و دمای آب، سبب شده 
است که شرایط اندازه گيری اثر رژیم های مختلف جریان همرفت بر 

نرخ تبخير امکان پذیر شود. 

3-شرح دستگاه و روش انجام آزمایش
/ و عمق  m× 210 0 5 آزمایش تبخير در استخری به ابعاد داخلی 
0/6 متر انجام شده است. قسمت باالیی استخر از یک تونل باد تشکيل 
شده که سطح داخلی این تونل به وسيله نوارهای آلومينيومی به خوبی 

تابشی  انتقال حرارت  امر سبب کاهش  این  پوشش داده شده است، 
آن که  برای  شد.  خواهد  باد  تونل  بدنه  در  آب  بخار  کاهش جذب  و 
دیوارهای  از  یکی  باشد  امکان پذیر  استخر  داخل  در  امواج  مشاهده 
عایق  به خوبی  بدنه  مابقی  و  ساخته شده  دوجداره  از شيشه  طولی 
گردیده است. در شکل 1 بستر مورد آزمایش نمایش داده شده است. 
جهت افزایش دمای آب به شرایط مورد نظر کاربر، از 6 عدد گرمکن 
الکتریکی 2500 وات با قابليت تنظيم و کنترل دما به همراه دستگاه 
الکتریکی  گرمکن های  این  که  شده  استفاده  کنترلر،  پی.آی.دی1 
نيکروم  سيم  از  گرمکن ها  گردیده اند.  نصب  استخر  کف  نزدیکی  در 
ساخته و توسط لوله های پی.تی.اِف.ای2  پوشانده شده اند. برای ایجاد 
و دمش  اثر مکش  مطالعه  و  آب  روی سطح  هوا  سرعت های مختف 
هوا بر نرخ تبخير از یک تونل باد به همراه یک فن محوری و اینورتر 

کنترل دور با دقت rpm 1، استفاده شده است. 

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

 

 
 : نمای بستر تست به همراه جزئیات1شکل 

 

  

شکل 1: نمای بستر تست به همراه جزئیات
Fig. 1: Experimental test chamber with details
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جهت یکنواخت کردن جریان هوا روی سطح آب و متالطم ساختن 
جریان هوای ورودی از یک صفحه مشبک در دهانه تونل باد استفاده 
شده است. سرعت های هوای ميانگين مورد استفاده در این پژوهش، 
انتخاب شده تا رِژیم های  0/1، 0/3، 0/9، 2، 4، 5 و 6 متر بر ثانيه 
مختلف همرفت پوشش داده شود. سرعت هوای درون محفظه تست 
روش  این  در  می شود.  اندازه گيری  حرارتی  باد سنج  از  استفاده  با 
تقسيم بندی  مساوی  مساحت   9 به  تست  منطقه  ابتدا  اندازه گيری، 
فاصله15   به  منطقه   9 از  یک  هر  مرکز  در  هوا  سرعت  و  گردیده 
ميلی متر باالی سطح آب اندازه گيری شده است. ميانگين سرعت های 
نظر  در  آب  سطح  روی  متوسط  سرعت  عنوان  به  شده  اندازه گيری 
گرفته شده است. ماکزیمم انحراف مشاهده شده، بين سرعت در نقاط 
ميانگين دمای  از  از 10 درصدبود. دمای متوسط آب  مختلف کمتر 
زیر سطح  دقيقا  که   / C±0 2 دقت با  تی1  نوع   ترموکوپل  عدد   8
آب قرار گرفته اند بدست می آید، بدین صورت که سطح استخر به 8 
منطقه مربعی مساوی تقسيم شده و در مرکز هر منطقه یک ترموکوپل 
C20 تا  تعبيه گردیده است. بازه تغييرات دمای آب در این تحقيق از
/ در نظر گرفته شده است. رطوبت  C2 5 C55 با افزایش تقریبی

نسبی هوا بوسيله دو عدد سنسور که در ورودی و خروجی تونل باد و 
به فاصله 25 سانتی متر باالی سطح آب قرار گرفته اندازه گيری شده 

است. 
جهت اندازه گيری دمای هوا از سه عدد ترموکوپل نوع تی با دقت
/ استفاده گردیده که دو عدد از این ترموکوپل ها در ورودی  C±0 2

و خروجی تونل باد و یکی از آن ها دقيقا در مرکز تونل باد قرار گرفته 
است. فاصله تمام ترموکوپل ها 25 سانتی متر باالی سطح آب می باشد. 
ترموکوپل قرار گرفته در مرکز تونل باد جهت اندازه گيری دمای هوا و 
دو ترموکوپل دیگر به همراه سنسورهای رطوبت جهت تعيين رطوبت 
مطلق استفاده می گردد. جهت افزایش دمای هوا از سه عدد المنت پره 
دار به توان مجموعاً 6000 وات که در ورودی تونل باد قرار گرفته اند 
استفاده گردیده است. گرمکن ها از سيم نيکروم ساخته شده و توسط 
دمای  دقيق  تنظيم  جهت  اند.  شده  پی.تی.اِف.ای پوشانده  لوله های 
است.  شده  استفاده  کنترلر  پی.آی.دی  مدار  از  دلخواه  مقدار  به  هوا 
در جدول )1( مشخصات لوازم اندازه گيری بکار رفته در سامانه تست 

تبخير به همراه دامنه کاربرد، تعداد و دقت آنها آمده است.

1  T-type Thermocouple

انجام   ]12[ شميميری  اندازه گيری  روش  اساس  بر  تبخير  نرخ 
گرفته است. در این روش بستر تست، توسط لوله ای به شکل سيفون 
ترازو  یک  روی  بر  آب  ظرف  و  است  شده  مرتبط  آب  ظرف  یک  به 
با تغيير جرم  از آنجاکه افت آب در بستر تست، متناسب  قرار دارد. 
آب در ظرف است در نتيجه تبخير، سطح آب در بستر تست پایين 
کاهش  این  که  مي شود  مرتبط  لوله  در  فشار  کاهش  باعث  و  آمده 
خواهد  جبران  ترازو،  روي  گرفته  قرار  ظرف  آب  مکش  توسط  فشار 
گرم  دقت0/1  و  کيلوگرم   6 ظرفيت  دارای  استفاده  مورد  شد. ترازو 
می باشد. اطالعات حاصل از ترازو توسط کامپيوتر در بازه زمانی 10 
ارتفاع آب  از آنجاکه تغييرات  دقيقه برای هر آزمایش ثبت می شود. 
باعث ایجاد نوسان در عدد ترازو می شود جهت کاربرد این روش در 
اندازه گيری نرخ تبخير برای سطوح مواج، وجود یک سيستم جاذب یا 
دمپ کننده امواج2 نيز ضروری است. سيستم جاذب طراحی شده در 
بستر تست، دو نقش اصلی را ایفا می نماید: الف- باعث جذب نوسانات 
در  تبخير  نرخ  مستقيم  اندازه گيری  روش  از  استفاده  امکان  و  شده 
بستر تست را فراهم می نماید ب-از اثرات غير خطی نامطلوب برگشت 
امواج جلوگيری می کند. در فرآیند انجام آزمایش برای سطوح مواج، 
دیده می شود امواجی که در بخش اصلی محفظه تست پایدار هستند 
و  یافته  افزایش  آن ها  ارتفاع  موج،  جاذب  ساحل  به  رسيدن  از  پس 
ناپایدار می گردند. ناپایداری امواج در ساحل با افزایش ارتفاع موج های 
منظور حذف  به  می شود.  موج3 منجر  فرآیند شکست  به  توليد شده 
پيشنهادی  روش  مشابه  تبخير  نتایج  در  ناپایداری  نامطلوب  اثرات 
الیه  سه  با  ناپایدار،  امواج  مناطق  در  آب  سطح  ایستربروک]13[، 
پلی اتيلن، پالستيک و شيشه کامال هوابند گردیده است. قطرات بخار 
حجم  گواه  می شود  مشاهده  پالستيک  الیه  زیر  در  که  شده  تقطير 
رطوبت زیاد محبوس شده در این مناطق )شرایط اشباع رطوبت( و 
اصالح اثرات نامطلوب ناپایداری است. جهت توليد موج از یک دستگاه 
موج ساز نوع لوالیی4 استفاده شده است که این دستگاه قابليت توليد 
موج با دامنه و فرکانس متفاوت را داراست. جهت اندازه گيری ارتفاع 
موج از دستگاه استاندارد تست خازنی استفاده شده که این دستگاه 

قابليت ثبت 100 داده ارتفاع موج در یک ثانيه را داراست. 
جهت بررسی صحت نتایج آزمایشگاهی عدم قطعيت بررسی شده 

2 Wave Absorber
3 Wave Breaking
4  Flap Wave Maker
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است قطعيت به علت دقت وسایل اندازه گيري )ترازو، خط کش، کرنومتر، 
به  قطعيت  عدم  و  شده  فرض  مربعي  توزیع  شکل  به  و...(  ترموکوپل 
علت تکرار آزمایش و پراکندگي داده ها به شکل توزیع گوسين فرض 
 2/  g m h±5 5 شده عدم قطعيت در فرآیند اندازه گيری نرخ تبخير 
بدست آمده است که این مقدار در نتيجه عدم قطعيت در ثابت تناسب 
بين ترازو و افت آب در بستر تست، اندازه گيری سطح تبخير شونده و 
دقت ترازو برای یک دوره 7 ساعته انجام آزمایش می باشد. عدم قطعيت 
در محاسبه اختالف فشار بخار بدليل رابطه غير خطی فشار و دما، ثابت 
به   C20 دمای  در  /  kpa±0 1 مقدار  از  قطعيت  این عدم  و  نبوده 
افزایش می یابد. عدم قطعيت   C55 / در دمای  kpa±0 16 مقدار 
است.  شده  محاسبه   %±10 هوا  جریان  سرعت  اندازه گيری  بدليل 
تمامی سنسورهای دما و رطوبت، باد سنج حرارتی و ترازو قبل از شروع 
آزمایش کاليبره شده و مطابق دستور العمل سازنده محافظت و نگه داری 
راهنمای  دفترچه  به  توجه  با  وسيله  هر  کنترل  چگونگی  است.  شده 
بادسنج  آزمایش ها،  از  انجام هر مجموعه  از  آن صورت می گيرد. قبل 
حرارتی و تمامی سنسورهای دما و رطوبت با سيستم چندکاره موجود 
در آزمایشگاه کاليبره شده و برای سه شرایط دما، رطوبت و سرعت هوا 

کنترل شده است.

4-نتایج
و   ( )H

T موج،  تناوب  دوره  به  ارتفاع  نسبت  اثر  شکل2،  در 
این  نتایج  است.  شده  داده  نشان  تبخير  نرخ  بر  هوا  جریان  سرعت 
شکل کليه سرعت های جریان هوا که در این پژوهش مطالعه شده را 

پوشش داده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش سرعت هوا نرخ 
دوره  به  ارتفاع  نسبت  افزایش  با  حالی که  در  می یابد  افزایش  تبخير 
، نرخ تبخير رفتار متفاوتی را با تغييرات سرعت  ( )H

T تناوب موج، 
جریان هوا نشان می دهد. در ادامه، نتایج این شکل برای ارزیابی نرخ 
تبخير در رژیم های مختلف جریان به صورت مجزا مورد بررسی قرار 

می گيرد.

1-4- نرخ تبخير از سطح مواج آب در رژیم همرفت طبيعی
شکل 3، بيانگر نرخ تبخير از سطح مواج آب برای سرعت جریان 
 است. مشاهده می شود 

Re
Gr ≥ 

 2 90 هوای کمتر از 0/1 متر بر ثانيه و 
با افزایش نسبت ارتفاع به دوره تناوب موج، نرخ تبخير افزایش می یابد 
/m بصورت ناگهانی بيشتر 

s
H
T

≥0 15 و شيب افزایش نرخ تبخير در
می شود. این رفتار در رژیم های دیگر جریان نيز برای مقادیر بزرگتر 
، قابل مشاهده است. بررسی نتایج آزمایشگاهی در این ناحيه  H T
نشان می دهد با افزایش نسبت ارتفاع به دوره تناوب موج، سطح تماس 
آب و هوا و القای آشفتگی به الیه مرزی بخار افزایش می یابد و این 
 m/

s
H
T

≥0 15 موضوع باعث افزایش نرخ تبخير می شود. اما در مقادیر 
با توجه به نزدیک شدن موج ها به ناحيه شکست، امواج ناپایدار شده 
که این موضوع، سبب ایجاد حباب در سطح آب، پاشش قطرات آب 
افزایش نرخ تبخير می گردد. علت پراکندگی  به فاز بخار در نتيجه 
می توان  را  شده  رسم  های  رگرسيون  به  نسبت  تجربی  نتایج  برخی 
اندازه گيری و وجود پاشش قطرات و ایجاد حباب  ناشی از خطاهای 
در سطح آب، در ترکيب خاصی از شرایط سطح مواج و سرعت هوا بر 

  بكار رفته در سامانه تست تبخير گيري اندازهمشخصات لوازم : 1جدول 
 

  دستگاه آزمايشگاهي نوع دامنه  تعداد  دقت
/ C0 2 11 45-  گراد درجه سنتي 135تا   سنسورهاي دما ترموكوپل نوع تي
%1  2 1  درصد 99تا  HS Series سنسورهاي رطوبت 

/ m/s0  بادسنج حرارتي Testo 400  متر بر ثانيه 10تا  0 1  04

  /  g0  ترازوي ديجيتال Ultra-Mark 6000  كيلوگرم 6تا  0 1  1

 هيترهاي مستغرق PTFE  وات 2500تا  0 6  دي.آي.پي
 هيترهاي هوا PTFE  وات 2000تا  0 3  دي.آي.پي

   mm1  2 200 نمونه بر ثانيه Capacitance موج سنج 
 rpm1  2 0  دور بر دقيقه 3000تا  LS نسمبدل تغيير فركا 

 

جدول 1: مشخصات لوازم اندازه گیری بکار رفته در سامانه تست تبخیر
Table 1: Specifications of the experimental apparatus in test chamber
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روی سطح دانست.
سطح  افزایش  درصد  و  تبخير  نرخ  افزایش  درصد   ،4 شکل  در 
رژیم  برای  مواج  سطح  پارامتر  تغييرات  مقابل  در  هوا  و  آب  تماس 

همرفت طبيعی نشان داده شده است. در این شکل مشاهده می شود 
، حداکثر افزایش  m/

s
H
T

≥0 18 در بيشترین مقدار پارامتر سطح مواج
نقطه، سطح  این  در  است. در حالی که  تبخير حدود 75 درصد  نرخ 

 
 

نسبت ارتفاع به دوره تناوب موج اثر  :2 شکل H
T و سرعت هوا بر نرخ تبخیر 

  

) و سرعت هوا بر نرخ تبخیر )H
T

شکل 2: اثر نسبت ارتفاع به دوره تناوب موج 
Fig. 2: Effect of vapor pressure difference and air velocity on water surface evaporation rate

 
اثر نسبت ارتفاع به دوره تناوب موج بر نرخ تبخیر در رژیم همرفت طبیعی :3 شکل

Re
Gr  

 2 90  

 

  

Re
Gr ≥ 

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

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

Re
Gr ≥ 
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تماس آب و هوا، تنها حدود 7 درصد، نسبت به سطح صاف افزایش 
می یابد. از این شکل می توان استنباط نمود که اثر افزایش آشفتگی در 
افزایش نرخ تبخير برای سطوح مواج به مراتب بزرگتر از اثر افزایش 
و   ]19[ همکاران  و  مسالدی  تحقيقات  با  نتایج  این  است.  مساحت 
وازکيوز و همکاران ]15[ که در آزمایش های خود اثر القای آشفتگی 
در الیه مرزی فاز گاز را در افزایش انتقال جرم، بيشتر از چهار برابر اثر 

افزایش مساحت دانسته اند، همخوانی دارد.

ترکيبی  همرفت  رژیم  در  آب  مواج  سطح  از  تبخير  نرخ   -4-2

/
Re
Gr ≤ ≤ 

 20 2 12

نرخ  بر   ( )H
T تناوب موج  به دوره  ارتفاع  نسبت  اثر  شکل 5، 

را نشان می دهد. نسبت عدد 
Re
Gr

=2 12 /m و sV =0 3 تبخير برای
همرفت  بر  طبيعی  همرفت  اثر  غلبه  بيانگر  سرعت،  این  در   

2Re
Gr

اجباری می باشد. در این شکل، رفتار تغييرات نرخ تبخير، مشابه رژیم 
همرفت طبيعی 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 تبخير نيز افزایش می یابد. همچنين، مانند رژیم همرفت طبيعی 
، با توجه به ناپایدار شدن امواج در ناحيه  m/

s
H
T

≥0 15 )شکل 3( در
شکست، به سبب ایجاد حباب در سطح آب و پاشش قطرات آب به فاز 

بخار شيب افزایش نرخ تبخير بيشتر می شود. 
شکل 6، بيانگر اثر نسبت ارتفاع به دوره تناوب موج بر نرخ تبخير 
در سرعت 0/9 متر بر ثانيه است. این شکل به سه ناحيه تقسيم شده 
و در هر ناحيه، یک خط به نتایج آزمایشگاهی برازش گردیده است. با 
توجه به شيب خطوط، این نواحی با شماره های ΙΙ ،Ι و ΙΙΙ مشخص 
شده اند. در ناحيه ΙΙΙ )بيشترین شيب تغييرات(، رفتاری مشابه مابقی 
رژیم های جریان مشاهده می گردد. بررسی نتایج آزمایشگاهی در این 
ناحيه نشان می دهد با افزایش ارتفاع موج )افزایش زاویه حرکت باله 
موج ساز(، کاهش دوره تناوب )افزایش سرعت حرکت باله موج ساز( و 
با نزدیک شدن موج ها به ناحيه شکست1 امواج ناپایدار می شوند. در 
نتيجه، این امر، موجب ایجاد حباب در سطح آب و پاشش قطرات آب 
به فاز بخار می شود. این موضوع، سبب افزایش نرخ تبخير در ناحيه 
و   ΙΙΙ ناحيه  از  کمتر  تغييرات  که شيب   ΙΙ ناحيه  در  ΙΙΙ می گردد. 
بيشتر از ناحيه Ι می باشد، با افزایش نسبت ارتفاع به دوره تناوب موج، 
افزایش  القای آشفتگی به الیه مرزی بخار  سطح تماس آب و هوا و 

می یابد و این موضوع باعث افزایش نرخ تبخير می شود.
در ناحيه Ι شيب تغييرات نرخ تبخير کمترین مقدار را داراست. 
نظير  از محققان  تعدادی  توسط  تبخير،  نرخ  غيرمنتظره  این کاهش 
ایستربروک ]13[ هارمز ]20[ نيز گزارش شده است. علت این کاهش 
1 Breaking Zone

 
 درصد افزایش مساحت و نرخ تبخیر در مقابل پارامترهای سطح مواج :4 شکل

  

شکل 4: درصد افزایش مساحت و نرخ تبخیر در مقابل پارامترهای سطح مواج
Fig. 4: The percentage of area increase and evaporation rate against wavy surface parameters
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در  می توانند  که  دانست  ازگردابه هایی  ناشی  می توان  را  غيرمنتظره 
ترکيب خاصی از سرعت جریان هوا و پارامترهای سطح مواج در سمت 
توسط  مانند سيمون ]10[،  آیند. محققانی  بوجود  قله موج  پناه  باد 
در  را  گردابه ها  این  توانسته اند  پيشرفته  آزمایشگاهی  تکنيک های 
سطوح مواج نمایش دهند. حبس رطوبت در این گردابه ها و پایداری 

تبخير و  نرخ  افزایش  آن ها در شرایط خاص می تواند موجب کندی 
حتی در مواردی موجب کاهش آن شود.

شکل 7، درصد افزایش نرخ تبخير و درصد افزایش سطح تماس 
آب و هوا در مقابل تغييرات پارامتر سطح مواج، برای رژیم همرفت 
) را نشان می دهد. در بيشترین  )m m/s s,V V= =2 0 9 ترکيبی 

 
,mاثر پارامتر سطح مواج بر نرخ تبخیر در رژیم همرفت ترکیبی  :5 شکل / sRe

Gr
V  

 
 2 12 0 3 

  

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

m/ , / sRe
Gr

V  
 
 2 1 2 0 9 

 

  

m/ , / sRe
Gr

V= = 
 
 2 1 2 0 9 شکل 6: اثر پارامتر سطح مواج بر نرخ تبخیر در رژیم همرفت ترکیبی

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

Re
Gr mV S= = 

 
 

m, / sRe
Gr

V= = 
 
 2 12 0 3 شکل 5:  اثر پارامتر سطح مواج بر نرخ تبخیر در رژیم همرفت ترکیبی

Fig. 5: The effect of height to wave interval on evaporation rate in mixed convective regime 
2

12 , 0.3
Re
Gr mV S= = 
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، حداکثر  m/
s

H
T

 = 
 

0 18 مقدار نسبت ارتفاع به دوره تناوب موج 
افزایش نرخ تبخير حدود 35 درصد است. در حالی که در این نقطه، 
سطح تماس آب و هوا درحدود 7 درصد، نسبت به سطح صاف افزایش 
القای  ترکيبی،  همرفت  رژیم  شرایط  این  در  نتيجه  در  یافته است. 
آشفتگی در الیه مرزی فاز گاز، در حدود پنج برابر در مقایسه با اثر 

افزایش مساحت، بر نرخ تبخير تاثير می گذارد.

3-4- نرخ تبخير از سطح مواج آب در رژیم همرفت اجباری 
در شکل 8، اثر نسبت ارتفاع موج به دوره تناوب آن، بر نرخ تبخير 
/ و برای سرعت های هوای 4 

Re
Gr ≤ 

 2 0 05 در رژیم همرفت اجباری
و 5 متر بر ثانيه نشان داده شده است.در شکل 8 نتایج آزمایشگاهی 
به سه ناحيه تقسيم شده و در هر ناحيه، یک خط به نتایج اندازه گيری 
شده، برازش گردیده است. همانند رژیم های همرفت طبيعی و ترکيبی، 
وجود پاشش قطرات و ایجاد حباب در سطح آب، باعث افزایش نرخ 
تبخير درناحيه ΙΙΙ شده است. از طرفی، ناحيه ΙΙ نيز رفتاری، مشابه 
رژیم های همرفت ترکيبی و طبيعی را داراست. کاهش ناگهانی نرخ 
گردابه هایی  بيشتر  پایداری  از  ناشی  می توان  را   Ι ناحيه  در  تبخير 

دانست که در رژیم همرفت ترکيبی توضيح داده شد. 

5-نتیجه گیری
در این مطالعه با استفاده از اندازه گيری های آزمایشگاهی در دامنه 
گسترده ای از نسبت ارتفاع به دوره تناوب موج، دمای آب و سرعت 
در  آب،  مواج  سطوح  از  تبخير  نرخ   ، /

Re
Gr

≤ ≤20 01 100 برای  هوا 
رِژیم های همرفت طبيعی، ترکيبی و اجباری با هم مقایسه شده است. 
نشان  مواج  سطوح  برای  تبخير  نرخ  شده  اندازه گيری  نتایج   -
و  بوده  بدون موج  از سطوح  بيشتر  این حالت  تبخيردر  نرخ  می دهد 
افزایش القای آشفتگی در فاز بخار به مراتب اثر بيشتری از مساحت، 

بر نرخ تبخير دارد.
دوره  به  ارتفاع  نسبت  افزایش  با  طبيعی،  همرفت  رژیم  در   -
تناوب موج، سطح تماس آب و هوا و القای آشفتگی به الیه مرزی 
می  تبخير  نرخ  افزایش  باعث  موضوع  این  که  می یابد  افزایش  بخار 
/m با توجه به نزدیک شدن موج ها 

s
H
T

≥0 15 شود اما در مقادیر 
به ناحيه شکست، وجود امواج ناپایدار، سبب ایجاد حباب در سطح 
نرخ  بيشتر  افزایش  نتيجه  در  بخار  فاز  به  آب  قطرات  پاشش  آب، 

تبخير می گردد.  
- در رِژیم های همرفت ترکيبی و اجباری، عالوه بر وجود مناطقی 
مشابه رژیم همرفت طبيعی که افزایش سطح تماس آب و هوا، القای 

 
مقایسه اثر پارامتر سطح مواج بر درصد افزایش نرخ تبخیر و درصد افزایش مساحت برای رژیم همرفت ترکیبی  :7 شکل

 m m/s s,V V 2 0 9 

  

( )m m/s s,V V= =2 0 9 شکل 7: مقایسه اثر پارامتر سطح مواج بر درصد افزایش نرخ تبخیر و درصد افزایش مساحت برای رژیم همرفت ترکیبی
 Fig. 7: Comparison of the effect of wavy surface parameter on the increase percentage of evaporation rate and increase

percentage of area for mixed convective regimes ( )2 0.9,m mV VS S= =
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بخار سبب  فاز  به  و پاشش قطرات آب  بخار  به الیه مرزی  آشفتگی 
افزایش نرخ تبخير می شود در ترکيب خاصی از سرعت جریان هوا و 

m m/ /
s s

H T≤ ≤0 08 0 14 نسبت ارتفاع به دوره تناوب موج در بازه 
، حبس رطوبت در گردابه های سمت باد پناه قله موج، می توانمی تواند 

موجب کندی نرخ افزایش و کاهش نرخ تبخير گردد. 
 

2Re
Gr با کاهش نسبت عدد  نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد   -

، شيب افزایش نرخ تبخير کاهش  m m/ /
s s

H T≤ ≤0 08 0 14 در بازه 
رطوبت  حبس  اجباری  جابجایی  رژیم  در  که  ای  گونه  به  یافته 
تبخير  نرخ  کاهش  سبب  موج  قله  پناه  باد  سمت  گردابه های  در 

می گردد.   

فهرست عالئم
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 اثر پارامتر سطح مواج بر نرخ تبخیر در رژیم همرفت اجباری: 8 شکل

برای دو سرعت  m m
s s,V V 4 5 

 

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

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
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