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 الملخص

هذا العمل يقدم تصميم مشتت حراري بتوظيف تصميم مموج ذو قنوات متناهية الصغر باستخدام  
معادالت جيبية مدمجة مع امتدادات مسمارية، وبعد ذلك يحلل األداء من حيث المقاومة الحرارية، 

بسبب  وانخفاض الضغط، ودرجة الحرارة القصوى للرقاقة، وما يرتبط بها من قوة الضخ الالزمة
) المصمم MCHSالصغر (انخفاض الضغط.  تم تصميم المشتت الحراري ذو القنوات المتناهية 

رياضيًا باستخدام المعادالت الحاكمة التالية؛ معادلة الطاقة، معادلة االستمرارية، ومعادالت نافيير 
ن المعلمات ستوك. يتم تقييم أداء المشتت الحراري بناًء على دراية بارامترية تغطي العديد م

الهندسية؛ القنوات المتناهية الصغر (السعة، والتردد، القطر الهيدروليكي)، واالمتدادات المسمارية 
(القطر، الموقع)، ومعلمات التشغيل رقم رينولدز.  يتم حل النماذج الرياضية المختلفة باستخدام 

) بناًء على المعايير التشغيلية CFDالحوسبية (التحليل العددي بناًء على تقنيات ديناميكيات الموائع 
والهندسية المختلفة. يتم أيًضا مقارنة أداء المشتت الحراري المتموج بأداء التصميمات األخرى 
(مستقيم، مستقيم مدمج مع امتدادات مسمارية، مموج). تم فحص أداء بعض الحاالت المختارة 

ج والحصول على فهم أفضل لألداء الفعلي تجريبياً ومقارنته بنتائج المحاكاة للتحقق من صحة النتائ
لهذه التصاميم. يُظهر أداء المشتت الحراري المتموج ذو القنوات المتناهية الصغر مقارنة بالقناة 
الدقيقة المستقيمة والدقيقة المستقيمة المدمجة مع امتدادات مسمارية مقاومة حرارية أقل عند 

متدادات مسمارية في القناة الدقيقة المتموجة على استخدام نفس معلمات التشغيل. يعمل إدخال اال
ولكن مع تكلفة زيادة انخفاض الضغط.  ،أقلتحسين األداء التشغيلي مما يحقق مقاومة حرارية 

ولكن أيًضا مع زيادة  ،الحراريتُظهر زيادة كل من السعة والتردد تحسنًا في األداء الهيدروليكي 
ط بزيادة قطر االمتدادات المسمارية له تأثير أكبر من انخفاض الضغط.  انخفاض الضغط المرتب

المعلمات الهندسية األخرى. من ناحية أخرى، تُظهر زيادة القطر الهيدروليكي تحسنًا جيدًا في 
األداء الهيدروليكي الحراري، مما يقلل المقاومة الحرارية وتقليل انخفاض الضغط. يصور هذا 

  الحراري باستخدام تصميم متموج مدمج مع امتدادات مسمارية. العمل ويحلل تكوينًا جديدًا للمشتت
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