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  الخ�صة
ا*ھت��زازات القس��رية  الش��كل الھندس�ي و ملي�ة لبي��ان ت�أثيريھ�دف ھ��ذا البح�ث إل��ى إج�راء دراس��ة ع         

ذات مقط�ع مزعنف�ة حلقي�اً  أس�طوانة بإس�تخدامالحرارة بالحم�ل القس�ري وذل�ك  أنتقالالعمودية على معامل 
خنت بف�يض ح�راري ثاب�ت وذل�ك ُس�. موضوعة داخل مج�رى ھ�وائي  مصنوعة من ا5لمنيوممثلث الشكل 

م�ا أ<ل مقاومة مثبتة داخ�ل الحي�ز ال�داخلي لھ�ذه ا*س�طوانة الت�ي وض�عت بإمرار تيار كھربائي متناوب خ
 ا5س�طوانةاُس�ُتعِمَل ف�ي ھ�ذه الدراس�ة نم�وذج ). 45° , 30° , 0°(  ا5ف�قو مائل�ة بزواي�ا متع�ددة ع�ن أفقية أُ 

وتم�ت  ،)mm 48( خ�ارجي م�ع الزعنف�ة مق�دارهوقط�ر )  mm 16( المزعنف�ة حلقي�اً بقط�ر داخل�ي مق�داره
) mm 0 – 2.2(م���ن )  a (وس���عة ا*ھت���زاز ) Hz 16- 2(لم���دى )  f ( ك���ل م���ن الت���ردد ت���أثير دراس���ة

وقد وج�د أن الع<ق�ة ب�ين معام�ل انتق�ال الح�رارة ).  W/m²500 1500 ,1000 ,(ولمعد*ت فيض حراري 
نس�بًة  )12.85%( مع سعة ا*ھتزاز ھي ع<قة طردية ولجميع زوايا المي�ل وتص�ل نس�بة أعل�ى زي�ادة إل�ى

ھت�زازي ، وذل�ك الح�رارة اE أنتق�الإن زيادة زاوية المي�ل تقل�ل م�ن ق�يم معام�ل  .إلى عدم وجود اEھتزاز 
ف�ي الحال�ة المائل�ة  أم�ا،  ا5فقي�ةبسبب عمل الزعانف كمسارات تساعد في حركة تيارات الحمل في الحالة 

تق�ال الح�رارة ي�زداد م�ع فتعمل الزعانف عمل مع�رق<ت  لتي�ارات الحم�ل ، وبص�ورة عام�ة ف�ان معام�ل ان
ووج�د أن ت�أثير الش�كل الھندس�ي عل�ى ] 9[تم مقارنة النتائج العملية م�ع نت�ائج المص�در .زيادة عدد رينولدز

معامل أنتقال الحرارة لGسطوانة المستخدمة في البحث أقل من الش�كل الھندس�ي ذات زع�انف حلقي�ة مثلث�ة 
أكب�ر م�ن ] 9[الكلية للنم�وذج المس�تخدم ف�ي المص�در  مقطوعة القمة ويعزى ذلك إلى أن المساحة السطحية

  .النموذج المستخدم في الدراسة الحالية 
  

Experimental Study of the Effect Geometrical Shape and Vertical 
Vibrations on Forced Convection Heat Transfer Coefficient from 

Circumferentially Triangle-Cross Section Finned Cylinder 
 

Abstract 
        The aim of this work is to perform an experimental study for the effect of forced 

vertical vibrations on forced convection heat transfer coefficient, by the use of a 
circumferential finned cylinder made of Aluminum. The cylinder was heated under the 
condition of a constant heat flux which is generated by applying an alternating voltage 
on a fixed resistor mounted inside the interior space of the cylinder which was located 
horizontally or inclined in multiple angles of (0°, 30°, 45°). In this experimental study, 
the circumferential finned cylinder prototype of inner diameter (16 mm), and outer 
diameter including the fin of (48 mm)was used, and the effect of the frequency at a 
range of (2-16 Hz) and the vibration amplitude range of (0 - 2.2mm) have been studied 
with heat flux rates (500,1000,1500 W/m2) on heat transfer coefficient. From the results 
of this study, it was found that the relation between the heat transfer coefficient and 
amplitude of vibration is incrementally for angles (0°, 30°, 45°). And reaches a 
maximum ratio of ( %12.85 ) with respect to the frequency equals zero. The increment of 
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inclination angle reduces the values of forced convection heat transfer coefficient, 
because the fins work as path lines that help to increase the movement of convection 
currents in the case of horizontal prototype, but in case of inclined cylinder, the fins 
work as obstructions for the convection currents, thus reducing the ranges of forced 
convection vibrational heat transfer coefficient. Generally, the heat transfer coefficient 
increases as Reynolds number increases. The experimental results were compared with 
results of reference ]9[  and found that the effect of Geometrical shape on heat transfer 
coefficient of the cylinder used in this research less than that for reference ]9[  because
the total surface area for the sample used in reference  ]9[  was larger than that for the 
sample used in the current study .  

 


