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سرعت متوسط همرفت  ،زاویه فرود نور عبوری از محیط متالطم همرفتیاز محاسبه همبستگی زمانی و مکانی با استفاده  مقاله نیدر ا -چکیده 

 81شود. نور لیزر با سطح مقطعی به قطر می ایجادکن برقی محیط متالطم همرفتی بر این اساس با استفاده از یک گرم شود.تعیین میتالطمی 

ای دو کاناله زاویه فرود نور سنج مارهتهای مسیر با استفاده از انحرافشود. در انبه صورت جبهه موج تخت از محیط متالطم عبور داده میسانتیمتر 

نه همبستگی تعیین شده و سرعت یان و مکان بیششود. با محاسبه همبستگی زاویه فرود نور، زمدر دو راستای عمود بر جهت انتشار تعیین می

دهند یشود. نتایج نشان مبر سرعت همرفت تعیین میکن گرمایی و دمای سطح گرمشود. بعالوه تاثیر فاصله از منبع همرفت در دو راستا تعیین می

  یابد.کن و فاصله گرفتن از آن سرعت همرفت افزایش میکه با افزایش دمای گرم

 ، گرادیان دماتالطم همرفتی، سرعت سنجی لیزری -کلید واژه

 

Velocimetry of convective air turbulence with measurement of 

temporal and spatial correlation of the angle of arrival fluctuations 
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Abstract-In this paper, the averaged velocity of the convective air turbulence was measured using temporal and 

spatial correlation of the angle of arrival (AA) fluctuations. Accordingly, indoor convective air turbulence was 

created by an electrical heater. The light beam with 18 cm diameter of cross section, propagates through the 

turbulent medium. The AA of the light beam was measured at the end of the turbulence path at two directions 

perpendicular to the propagation direction by two channels moiré deflectometer. Then the averaged velocity of 

convective air turbulence was derived by calculating the temporal and spatial correlations of AA fluctuations. In 

addition, the effects of heater's temperature and different distance from it on the velocity value was investigated. 

Results show that the averaged velocity increases as the distance from the heater increases. The same behavior 

observed when the heater temperature increases. 
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 مقدمه

-ای از سیال که از سمت پایین حرارت میمساله ناپایداری الیه

عامل اصلی  [1]بنارد معروف است-بینید به مساله ناپایداری رایلی

ذرات گرم باالرونده و نیروی گرانشی  ناپایداری، نیروی شناوری

ذرات سرد پایین رونده است. این مسئله برای اولین بار در سال 

برای حالتی که سیال از پایین توسط سطح گرم صلب و  1911

در باال در معرض هوا قرار داشت توسط بنارد مطرح شد. رایلی 

 وتئوری خود را برای شرایط ناپایداری در حالت د 1911در سال 

-سطح صلب ارائه کرد. او نشان داد ناپایداری هنگامی اتفاق می

)راستای گرادیان دما( به اندازه  zافتد که گرادیان دما در جهت 

کافی بزرگ شود و برمبنای آن عدد بی بعد رایلی را به صورت 

 :[1]زیر تعریف کرد
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 Tشتاب گرانش،  gضریب انبساط حرارتی سیال،  که 

ویسکوزیته دینامیکی سیال،  اختالف دمای سطح گرم و سرد، 

k  ضریب پخش حرارتی وHگرم و سرد  فاصله بین سطوح

، cRaهنگامی که عدد رایلی کوچکتر از رایلی بحرانی،  است.

باشد، سیال ساکن بوده و انتقال حرارت توسط  مکانیزم رسانش 

شود. در این مکانیزم نیروی شناوری ضعیف است و انجام می

توانایی غلبه بر نیروی ویسکوزیته را ندارد، در نتیجه انتقال 

زمانی که شود. تماما توسط هدایت مولکولی انجام می حرارت

cRaRa  شناوری شدت یافته و در نهایت به نیروی ،

 کند. در اینویسکوزیته غالب شده و سیال شروع به حرکت می

شود. زمان دومین مکانیزم انتقال حرارت، جابجایی، شروع می

شروع ناپایداری اولیه به عدد رایلی بحرانی بستگی دارد. بنا به 

است. با افزایش  1111مطالعات انجام شده این عدد در حدود 

جابجایی به صورت ، 5102Raعدد رایلی تا زمانی که 

حالت تناوبی در زمان و مکان خواهند که ساختارهای همدوس 

این ساختارها 5102Raگامی که . هنشود، انجام میداشت

حالت همدوس خود را از دست داده و حالت تصادفی در زمان و 

-مکان خواهند داشت. به عبارت دیگر تالطم همرفت شروع می

گیری پر اهمیت در تالطم همرفتی اندازهشود. یکی از مسائل 

                                                           
1Laser Doppler Anemometry   

2 Hot Wire Anemometry 

 گیری سرعتسرعت انتقال دما به واسطه همرفت است. اندازه

ها شود. از میان این روشهای گوناگون انجام میهمرفت به روش

و  2روش سیم داغ ،1توان به روش باد سنجی دوپلر لیزریمی

سرعت سنجی به اشاره کرد. در  9سرعت سنجی تصویر ذرات

د ایگیری باندازه ابزار ،سیم داغ و استفاده از تصویر ذرات روش

ایجاد اختالل  باعث امرکه این  قرار گیردمحیط متالطم درون 

شود. اما در روش سرعت سنجی داپلری نیازی به در محیط می

سرعت سنجی  یط متالطم نیست. در این مقالهورود به مح

از همبستگی زمانی و مکانی همرفت در روشی جدیدی با استفاده 

های باریکه نور عبوری از محیط تالطم شرح داده خواهد مولفه

گیری از دور است ، روشی اندازهن روشایه اینک با عنایت بهشد. 

 .شدباعث ایجاد اختالل در بحث همرفت نخواهد لذا 

 چیدمان آزمایش

دهد. از این ای از چیدمان آزمایش را نشان میطرحواره 1شکل 

های تالطم همرفتی استفاده شده چیدمان برای بررسی ویژگی

عدد . این چیدمان شامل لیزر، عدسی اسفریک، دو [2]است

 یی جبهههکانالای دوسنج مارهکن برقی، انحرافلسکوپ، گرمت

با  Nd-YAGو رایانه است. باریکه لیزر  CCDموج، دوربین 

نانومتر  092میلی وات و طول موج  01دمش دیودی با توان 

ون شود تا کانای تنظیم میتوسط یک عدسی اسفریک به گونه

وسط د. پرتو لیزر تآن بر کانون پشتی تلسکوپ اول منطبق گرد

این تلسکوپ پهن و مواز ی شده و بعد از عبور از محیط متالطم 

اند. شود. دو تلسکوپ کامالً هم خط شدهوارد تلسکوپ دوم می

اینچ است. از یک  8و  11قطر تلسکوپ اول و دوم به ترتیب 

کن برقی برای ایجاد گرادیان دما و نیز ایجاد محیط متالطم گرم

 111الی  21کن در بازه ه شده است. دمای گرمهمرفتی استفاد

از  کند.درجه تغییر می 1درجه سانتیگراد  با نوسانات کمتر از 

گیری گرادیان دما در دو یک مجموعه دماسنج رقمی برای اندازه

کن و عمود بر آن و نیز محاسبه عدد رایلی راستا موازی سطح گرم

ری گیرای اندازهبرای تعیین شدت تالطم استفاده شده است. ب

دو تلسکوپ  ،سرعت همرفت در فواصل مختلف از منبع گرمایی

کن برقی قرار گرفتند. یک سانتیمتری از گرم 81و  19در فواصل 

9 Particle Image Velocimetry 
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عدسی موازی ساز طوری پشت تلسکوپ دوم قرار گرفته است که 

کانون آن بر کانون تلسکوپ دوم منطبق است. باریکه لیزر پس 

تلسکوپ بوسیله این عدسی موازی شده و از کانونی شدن توسط 

شود. ای دو کاناله میسنج مارهبا قطری کوچکتر وارد انحراف

به دو قسمت با شدت برابر تقسیم  BSسپس توسط باریکه شکن 

سنج شود. هر کانال انحرافشده و هر قسمت وارد یک کانال می

ل تشکیای از دو توری که به فاصله تالبوت از هم قرار دارند ماره

ها در دو کانال نسبت به هم به شود. راستای خطوط توریمی

ایست که در یکی طرح ماره افقی و در دیگری ماره قائم گونه

شود. بالفاصله بعد از توری دوم از هر کانال یک صفحه تشکیل می

ها مات قرار داده شده تا نقش ماره مربوط به هر کانال بر روی آن

از یک عدسی تصویر ساز مناسب نقش  تشکیل شود. با استفاده

تصویر شده و توسط آن  CCDفریز ماره بر روی صفحه حساس 

ای هشود تا مورد تحلیل قرار گیرد. گام توریبه رایانه منتقل می

میلیمتر و فاصله تالبوت مورد  1/1مورد استفاده در این حسگر

تصویر در  91برداری میلیمتر است. سرعت داده 0/91استفاده 

 ثانیه تنظیم شد.  میلی 1انیه و زمان نوردهی ث

 

 

به همراه نمای نزدیک انحراف   ی چیدمان آزمایش: طرحواره1شکل 

 موج. جبههدو کاناله ای سنج ماره

 مبانی نظری 

بیان شده است. پس از ثبت طرح ماره  [9]همانطور که در مرجع

روشن، سنج رد فریز برای هر کانال انحراف CCDتوسط دوریبن 

شود. نقاط واقع بر فریزهای افقی تاریک و مجازی اول تعیین می

تناظر یک به یکی با نقاط واقع بر روی فریزهای قائم دارند. با 

ای از ی افقی و قائم محل تقاطع ردها، آرایهنهی طرح مارهبرهم

 راستای در اثر تالطم در دونقاط تقاطع  مکاننقاط خواهند بود. 

x  وy  با استفاده از میزان جابجایی نقاط تقاطع. شوندمیجابجا 

جه در نتیشود. در دو راستا تعیین مینور ، زاویه فرود در دو راستا

ی زاویه فرود در دو ماتریسِ مولفهدوم ی تلسکوپ در دهانه

محاسبه خواهد شد.  yو مولفه زاویه فرود در راستای  xراستای 

در اثر تالطم دچار افت و های زاویه فرود با گذشت زمان مولفه

شود. اگر برای سیال متالطم یک سرعت همرفت در نظر خیز می

اویه های زتوان آنرا از محاسبه تابع همبستگی مولفهبگیریم می

تابع همبستگی  های متفاوت بدست آوریم.فرود در زمان و مکان

 عبارت است از  yو  xی راستا زاویه فرود در

),(),(),(   trRtRrB xxx 

),(),(),(   trRtRrB yyy 

ه برای محاسبدهد. گیری آنسامبلی را نشان میمیانگین...که 

-ر زمانکه د مختلف تصاویرزمان بیشینه همبستگی، همبستگی 

با محاسبه تابع  .شودهای مختلف ثبت شده محاسبه می

همبستگی و تعیین زمان و مکان بیشینه همبستگی سرعت 

 استفاده از رابطه زیر تعیین خواهد شد. همرفت با
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)(maxکه )( yxr  وm a x  ر د مکان بیشنه همبستگیبه ترتیب

اگر سرعت حرکت و زمان بیشینه همبستگی است.  x(y)راستای 

تر و های کوچکها باال باشد، بیشینه همبستگی در زمانادی

های نزدیک به مرکز خواهد بود. به عبارت دیگر ادی که مکان

یک ناحیه خاص از جبهه موج را تحت تاثیر قرار داده است به 

علت داشتن سرعت باال اندک زمانی بعد قسمت نزدیکتر دیگری 

دهد. تاثیر جبهه موج خود را را از جبهه موج تحت تاثیر قرار می

حال اگر  دهد.ن میبه صورت همبستگی در زاویه فرود نور نشا

ها پایین باشد بیشینه زمان و مکان همبستگی سرعت حرکت ادی

های دورتر نسبت به مبدا رخ های بزرگتر و در مکاندر زمان

نشان دهنده سرعت  yVاز دو سرعت  فوق تنها  خواهد داد.

نیز حاوی اطالعات  xVاست. با این وجود   yدر جهت  همرفت

 .دهدارائه میرا  xدر راستای های هوا وه جابجایی بستهاز نح

تابع همبستگی زاویه فرود نور را در  ای از نمونه 9و  2شکل 

1001 

.قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 



هندسی و فناوری فوتونیک ایران، بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس م

 1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

 

خاموش است و حالتی که   کنگرم برای حالتی که yراستای 

دهد. درجه سانتیگراد است را نشان می 111کن دمای سطح گرم

 81فاصله مرکز باریکه نور از منبع گرمایی  در هر دو تصویر

 .سانتیمتر است

 
 کن خاموش استتابع همبستگی دو بعدی مکانی زاویه فرود نور. گرم: 2شکل 

 کند. سانتیمتر آن عبور می 81و باریکه نوری از 

 
 

 111کن تابع همبستگی دو بعدی مکانی زاویه فرود نور. دمای گرم: 9شکل 

 کند. سانتیمتر آن عبور می 81است و باریکه نوری از درجه سانتیگراد 

 

را بر  yگیری شده همرفت در راستای سرعت اندازه 2و  1جدول 

 های متفاوت از سطح حسب دماهای مختلف گرم کن و در ارتفاع

 کن وشود که با افزایش فاصله از گرممشاهده می دهد.نشان می

طمی افزایش در با افزایش دمای سطح آن سرعت همرفت تال

 یابد.افزایش می yراستای 
 

 

 سانتیمتر 19: سرعت همرفت در دو راستا. ارتفاع نور تا گرم کن1جدول شماره 

 سانتیمتر 81سرعت همرفت در دو راستا. ارتفاع نور تا گرم کن: 2جدول شماره 

 گیرینتیجه

کن برقی محیط متالطم با استفاده از یک گرمدر این مقاله  

  یای دوکانالههمرفتی ایجاد شد. با استفاده از انحراف سنج ماره

فرود نور در دو راستای عمود بر جهت انتشار در انتهای زاویه 

مسیر متالطم تعیین شد. با محاسبه تابع همبستگی زمانی و 

مکانی زاویه فرود نور سرعت همرفت در دو راستا تعیین شد. 

کن و نیز فاصله از آن بر سرعت بعالوه تاثیر دمای مختلف گرم

له زایش دما و فاصهمرفت تعیین شد. نتایج نشان دادند که با اف

 یابد.گرفتن از منبع گرمایی سرعت همرفت افزایش می
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