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مطالعۀ آزمایشگاهی عملكرد رادیومتر كروكس



مقاله پژوهشی
()1

احسان روحی

رضا عربپور

()2

چكیده این مقاله به بررسی و مطالعۀ آزمایشگاهی عملکرد پرههای پمپهای رادیومتریک میپردازد .یک نمونه از این پمپهای رادیومتریک،
رادیومتر کروکس است که شامل محفظهای شیشهای شکل است که درون آن خأل است .داخل این محفظۀ شیشهای پرههایی برروی یک سوزن
قرار دارند .یک طرف از این پرهها بهصورت براق و سمت دیگر بهصورت تیره هستند .در این پژوهش برای اولینبار مکانیزمی برای تعیین دما
بهصورت مستقیم از روی پرههای سرد و گرم درنظر گرفته شدهاست .مشاهده میشود که نیروی اندازهگیریشده با اختالف دمای میان دو سر
پره متناسب است و این تناسب بهصورت خطی است؛ اما این ارتباط تنها تا بیشینۀ اختالف دما صادق است .سرعت زاویهای پرهها نیز توسط
یک تاکومتر لیزری اندازهگیری شدهاست .برای محاسبۀ نیرو از سرعت اندازهگیریشده استفاده شدهاست .این مطالعه در سه بخش صورت
گرفتهاست .بخش اول (آزمایشگاهی) ساخت یک نمونه رادیومتر کروکس است .بخش دوم شامل مطالعه و بازخوانی تحلیل جریان رادیومتریک
و تئوریهای مربوط به نیروی رادیومتریک میباشد و در بخش سوم مقایسۀ نتایج آزمایشگاهی و تئوریهای موجود در قسمت آزمایشگاهی
انجام شدهاست .این آزمایش در چهار فشار کاری  ،0.6pa ،6 pa ،30 paو  0.06 paانجام شدهاست .هر فشار بهترتیب نمایندۀ اعداد نودسن
 1 ،0.1 ،0.05و  10و یک رژیم جریان است .بیشینۀ نیروها در فشار  6 paو بیشینۀ سرعت در فشار  0.6 paمشاهده شد که با دادههای تئوری
تطابق خوبی دارد.
واژههای كلیدی جریان رقیقشده ،جریان رادیومتریک ،پمپهای رادیومتریک ،رادیومتر کروکس

مقدمه

تنشهای حرارتی غیر خطی ] ،[9,10جریان لبۀ حرارتی

از ویژگیهای منحصر به فرد گاز رقیق این است که

] [11و جریان ناشی از اختالف دما در طرفین یک پره

میتوان بدون نیاز بهوجود اختالف فشار یا یک نیروی

(جریان رادیومتریک) ].[12,13

خارجی ،یک جریان ایجاد کرد .در این نوع جریانها

پمپهای رادیومتریک در جریانهای گاز رقیق

واکنش میان سیال رقیق و مرز جامد نقش مهم و

براساس ایجاد نیروی رادیومتریک عمل میکنند .معیار

تعیینکنندهای در شکلگیری جریان بازی میکند .اگر

رقیقشدگی در جریانهای گازی با عدد بدون بعد

بهدلیل اختالف دما بین نقاط یک جسم با سیال رقیق ،و

نودسن ( )Knنمایش داده میشود .این عدد نسبت طول

یا توزیع دمای اعمالشده در مرزهای سیال رقیق ،جریان

پویش آزاد مولکولی ( )λبه طول مشخصۀ هندسی ()L

جرمی در سیال ایجاد شود ،جریانی که حاصل میشود

را گزارش میکند .عدد نودسن طبق رابطۀ ( ،)1با عدد

را جریان حرارتی مینامند ] .[1در رژیم جریان

رینولدز ( )Reو عدد ماخ ( )Maارتباط دارد ].[14

رقیقشده ،جریانهای حرارتی مهم عبارتند از جریان
خزش حرارتی ] ،[2-5جریان خزش حرارتی معکوس

()1

 Ma
2 Re

Kn   / L 

] ،[6جریان تنشهای حرارتی لغزشی ] ،[7,8جریان
 تاریخ دریافت مقاله  1400/01/12و تاریخ پذیرش آن  1400/10/12میباشد.
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در رابطۀ (  )1ثابت گاز استت .تقستیمبندی رژیم

همزمان لیتووین و بروخ آزمایش های زیادی برای

جریان برحسب عدد نودسن بهصورت زیر است ].[1

بررسی تأثیر گازهای مختلف و هندسۀ پرههای رادیومتر

 .1رژیم پیوسته)Kn> 0.001( :

برروی نیروی تول یدشتتتتده ان جام داد ند .آن ها نیروی

 .2رژیم لغزشی)0.001> Kn> 0. 1( :

رادیومتریک را به صورت تابعی از فشار بهدست آوردند

 .3رژیم گذرا)0.1> Kn>10( :

].[20

 .4رژیم مولکولهای آزاد)10>Kn( :
جریانهای رادیومتریک که نوعی از جریانهای

1

()2

حرارتی هستند ،پیرامون صفحهای ایجاد میشوند که

𝑎∝𝐹

𝑃
+
𝑏 𝑃

در رابطۀ ( )2متغیر 𝑎 و  bتابعی از هندسه و گاز-

طرفین آن بهصورت غیریکنواخت گرم شده باشد ،یا
بهعبارتی دو طرف صفحه اختالف دما داشته باشد.

های مختلف هستند .در همین دوره اینشتین ()Einstein

نیرویی که از سمت صفحۀ گرم به صفحۀ سرد اعمال

دو عبارت برای رابطۀ نیرو روی پرههای رادیومتر ارائه

میشود نیروی رادیومتریک نامیده میشود.

نمود ]:[21

در سال  1870ویلیام کروکس رادیومتری را که

 -1اگر پرهای که یک طرف آن سرد و طرف دیگر آن

امروزه به نام رادیومتر کروکس شناخته میشود ،ساخت.

گرم است در گازی با دمای یکنواخت  Tقرار گیرد،

این رادیومتر شامل پرههایی با رنگ طرفین متفاوت بود

رابطۀ نیرو بهصورت رابطۀ ( )3است .اولین عبارت

که در محفظهای از گاز رقیقشده قرار داشت .او

مربوط به نیروی روی یک پرۀ رادیومتر با اختالف دما

آزمایشهای متعددی برای بررسی تأثیر انرژی تابشی

میان دو طرف آن و قرار گرفتن در گازی با دمای

برروی پرههای رادیومتر انجام داد ] .[13,15پیش از او

یکنواخت است.

بنت در سال  1792بدون ارائۀ تعریف مشخصی ،اثر
تابش گرمایی برروی پرههای تحت فشار خأل را مشاهده

()3

کرد ].[16
فرسنل در سال  1825مشاهده کرد که صفحات

𝑇∆
𝑇

𝜆𝑃𝐹 = −

در راب طۀ ( 𝜆 )3طول پویش آزاد مولکولی∆Τ ،

نازک فلزی تحت تابش در خأل یکدیگر را دفع میکنند

اختالف دمای دو طرف پره و 𝑇 دمای گاز را نشتتتان

] .[17هدف محققان بهدست آوردن رابطۀ بین نیروهای

میدهند.

واردشده به پرهها و فشار داخل حباب و مکانیزم

 -2اگر پره دمای یکنواختی دا شته با شد و داخل گازی

چرخش پرهها بود ] .[14وست این پدیده را بررسی کرد

با گراد یان د مای قا بل مالح ظه قرار گیرد ( پد یدۀ

و به نتایج زیر دست یافت ]:[18,19

ترموفورسیس) نیرو بهصورت رابطۀ ( )4بیان میشود.

 .1در کمترین فشارها نیرو با  √Tمتناسب است.
 .2اگر فشار افزایش یابد ،پدیدهای که باعث

()4

چرخش پرهها میشود جریان خزشی گرمایی
خواهد بود.
 .3گرادیان دما در لبهها بستتیار قویتر از گردیان
دما در طول پرهها است.
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𝑇𝑑 𝜆2
𝑥𝑑 𝑇

1

𝑃𝐹 = −2

سکسل رابطۀ ( )5را ارائه داد که  nدرجۀ آزادی
مولکولها است ]:[22
()5

∆

14.72 𝑝𝜆2
𝑇

𝑛+5

𝐹=−
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در اواسط دهۀ چهل راسنبلت و المر برروی پدیدۀ

برروی پرههای رادیومتر ،به دانستن اختالف دما برروی

ترموفورسیس کار کردند .آنها با مقایسۀ نیروهای

پرههای رادیومتر نیاز است ،اما تاکنون در هیچ آزمایشی

رادیومتریک در حالتهای مختلف و آزمایشهای

اندازهگیری دمای دو طرف پره بهصورت مستقیم انجام

عملی ،مقایسهای بین نتایج کارهای اینشتین و اپستین

نشدهاست .در تحقیق آزمایشگاهی حاضر برای اولین بار

انجام دادند و در یک رابطه گزارش کردند ]:[23

اندازهگیری دمای دو طرف پره بهصورت مستقیم توسط

𝑛𝑖𝑒𝑡𝑠𝑛𝑖𝐸
𝑛𝑖𝑒𝑡𝑠𝑝𝐸

𝜋=𝑐
{
𝑐 = 8.95

,

𝑇𝑑 𝜆2
𝑥𝑑 𝑇

𝑝𝑟𝐶𝐹 = −

()6

سنسورهای مقاومت گرمایی انجام شدهاست .این روش
اندازهگیری دما عالوهبر اینکه دقت اندازهگیری دما را
افزایش میدهد و عدم قطعیت در تعیین دما را به حدود

در رابطۀ ( 𝑟 )6شعاع پره و 𝐶 ثابت ا ست که برای
هرکدام از روابط اینشتین و اپستین متفاوت میباشد.
سلدن نیز بااستفاده از رابطۀ انیشتین ( )6رابطۀ نیرو

 1.5%میرسد ،در محاسبۀ نیروی واردشده به پرههای
رادیومتر اثرگذار خواهد بود و باعث میشود نیروی
رادیومتریک با دقت باالتری گزارش شود.

را بهصورت زیر پیشنهاد نمود.

Epstein Relation
Einstein Relation
Free-Molecular Theory
Brüche & Littwin Experiment

𝑇

()7

𝑔𝑇

𝑔𝑇

2

8E-06

√( 𝐴𝑝 = 𝐹
6E-06

در اعداد نود سن کوچک ،آنچه به صورت نیروی

4E-06

ا صلی که باعث گردش پرهها ست درنظرگرفته می شود،
نیرویی ا ست که نزدیک لبههای پره ایجاد می شود .پس
در اعداد نود سن کوچک اثر لبهای غالب ا ست ولی در
اعداد نود سن بزرگ اثرات اختالف ف شار طرفین پرهها
نیز قابل مالحظه میشتتتود ] .[14در شتتتکل ( )1نتایج

)Force/T (N/K

)𝐶 √ −

𝐻𝑇

1

1E-05

2E-06

1

10

0

10

-1

10
Kn

-2

10

0 -3
10

شکل  1مقایسۀ نتایج تئوریهای انیشتین ،اپستین ،رژیم مولکولی
آزاد و نتایج تجربی بروخ و لیتوین برای نیرو بر واحد گرادیان دما
برحسب عدد نودسن ][26

رابطۀ انی شتین (رابطۀ ( )4با ضریب  )c=πرابطۀ اپ ستین
(رابطۀ ( )6با ضریب  ،)c=8.95روابط مربوط به جریان
مولکولی آزاد ] [24و نتایج تجربی بروخ و لیتوین

][25

با یکدیگر مقایستته شتتدهاند .مشتتاهده میشتتود تئوری
انی شتین در اعداد نود سن کم و تئوری مولکولی آزاد در
اعداد نودسن زیاد با نتایج تجربی بیشترین هماهنگی را
دارند.
باتوجه به امکان طراحی پمپهای نودسن که با
اختالف دما جریان را به حرکت درمیآورند ،در
سالهای اخیر محققان مختلفی به مطالعۀ عددی جریان
رادیومتریک پرداختهاند ] ،[27-31اما مطالعات تجربی
اندکی در این زمینه گزارش شدهاست .اکثر دانشمندان به
این نتیجه رسیدند که برای محاسبۀ نیروهای واردشونده

سال سی و سه ،شمارۀ یک1400 ،

ماهیت نیروهای رادیومتریک
نیروی غالب در مکانیزم رادیومتر بستگی به عدد نودسن
و رژیم جریان دارد .در رژیم مولکولهای آزاد ،نیروی
اصلی بهوسیلۀ اختالف ممنتم مولکولهای انعکاسیافته
از دو طرف پره ایجاد میشود (شکل  .)2مولکولی که از
سمت گرم پره انعکاس مییابد ،با سرعت بیشتر و نیز با
ممنتم باالتری حرکت میکند .این اختالف ممنتم ناشی
از اختالف دما ،باعث ایجاد اختالف فشار در دو سمت
پره میشود و نیرویی را تولید میکند که بهشدت به سطح
پره وابسته است .اگر این نیرو را نیروی سطحی در نظر
بگیریم و جریان عدد نودسن باالیی داشته باشد ،می-
توانیم این نیرو را عامل اصلی حرکت بنامیم (شکل -2

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
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راست) .اگر بهسمت اعداد نودسن کمتر حرکت کنیم،
برخورد بین مولکولهای انعکاسیافته و برخوردکننده
افزایش مییابد و این امر موجب کاهش اختالف فشار
میان دو سمت پره میشود (شکل  -2وسط) .در این
صورت نیروی سطحی دیگر نیروی اصلی برای شکل
گرفتن مکانیزم رادیومتر نخواهد بود.
در اعداد نود سن کم اختالف ممنتم فقط در لبۀ پره
وجود دارد .این نیرو در فاصتتلهای بهاندازۀ طول پویش

آزاد مولکولی(  ) در اطراف لبۀ پره بهوجود میآید که
عامل اصتتتلی چرخش رادیومتر در اعداد نودستتتن کم

استتت (شتتکل  -2چپ) ] .[12گرادیان دما در طول لبۀ
پرۀ رادیومتر بهدل یل خزش حرارتی مو جب حر کت
جریان از صفحۀ سرد به صفحۀ گرم میشود .این خزش
حرارتی باعث ایجاد اختالف فشار در لبۀ پره میشود.
تنشهای حرارتی گاز در اطراف لبۀ پره ،دلیل اصلی
برای وجود نیروی رادیومتریک است .گرادیان دما در
طول لبۀ پرههای رادیومتر باعث تنش مماسی برروی لبۀ
پره میشود که بهوسیلۀ خزش حرارتی ایجاد میگردد.
خزش حرارتی یک پدیده در رژیمهای جریان گذرا
است که در آن جریان از سمت سرد صفحه به سمت
گرم حرکت میکند .این خزش حرارتی بهطور عمده

مدلسازی آزمایشگاهی
برای بررسی تجربی پدیدۀ رادیومتریک دو راه وجود
دارد .راه اول استفاده از محفظۀ آزمایش بسیار کوچک از
مرتبۀ میکرو و انجام آزمایش در فشار اتمسفر است .راه
دوم انجام آزمایش در فشارهای بسیار پایینتر از یک
اتمسفر با هندسهای در ابعاد ماکرو میباشد ،بهصورتیکه
عدد نودسن محلی آزمایش بهاندازۀ کافی بزرگ باشد که
شرایط جریان رقیقشده ایجاد شود .برای مشاهدۀ پدیدۀ
رادیومتریک در ابعاد بزرگمقیاس باید از روش دوم
استفاده کرد.
هدف از انجام این آزمایش ،بررسی پدیدۀ
رادیومتریک و اندازهگیری پارامترهای سرعت ،دمای دو
طرف پره و میزان نیروی تولیدشده توسط پرههای
رادیومتر است .پیدا کردن رابطهای میان اختالف دمای
صفحۀ سرد و گرم و میزان نیروی تولیدشده از دیگر
اهداف مهم این تحقیق است .یکی از عوامل بهشدت
تأثیرگذار در روند مسأله عدد نودسن است که میزان
رقیقشدگی جریان گاز را گزارش میکند .ارتباطی
مستقیم بین عدد نودسن گزارششده و سرعت و نیروی
تولیدشده توسط رادیومتر وجود دارد.

باعث اختالف فشار ایجادشده بین دو طرف لبۀ پره

شرایط آزمایش

میشود و نیرویی از سمت گرم بهسمت سرد اعمال

در روش دوم ،همانطور که ذکر شد ،باید شرایط جریان

میکند.

رقیق برقرار شود .برای محاسبۀ جریان رقیق از رابطۀ ()8
استفاده میشود تا فشار متناسب با عدد نودسن مورد نظر
و هندسۀ مسأله بهدست آید.
1

شکل  2مکانیزمهای نیروی رادیومتریک ] :[27شکل (الف)
مکانیزم نیروی سطحی ،شکل (ب) مولکولهای نزدیک در اطراف
صفحه مانع برخورد مولکولهای دورتر میشوند ،شکل (ج)
مکانیزم نیروی اثر کننده بر لبۀ صفحۀ رادیومتر

𝑡̅𝑣

= 𝜋𝑑2 𝑣̅𝑡𝑛 = 𝑛𝜋𝑑2

طول کل مسیر مولکول
تعداد برخوردها

=𝜆

()8
که ̅𝑣 سرعت مولکولی t ،زمان d ،قطر مولکولی و

n

چگالی عددی است .با جایگذاری معادلۀ حالت ،رابطۀ
(:)9
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𝑛 = 𝑇𝑅𝜌 =

()9

𝑃
𝑇𝑘

محفظۀ خأل و بدنۀ اصلی رادیومتر تشکیل شدهاست.

در رابطۀ ( )8خواهیم داشت:

بدنۀ اصلی شامل یک مجموعۀ ثابت و چرخان است.
𝑇𝑘

𝑡̅𝑣

𝜆 = 𝜋𝑑2 𝑣̅𝑡𝑛 = 𝑃𝜋𝑑2

()10

هندسه و اجزای آزمایش .هندسۀ آزمایش از یک

رابطۀ ( )10را در رابطۀ ( )1جایگذاری نموده و
رابطۀ میان عدد نودسن و فشار آزمایش مشخص میشود.
𝑇𝑘

𝐿 𝑃 = 𝑘𝑛𝜋𝑑2

()11

مجموعۀ ثابت شامل یک پایۀ نگهدارنده و یک سوزن
است .همانطور که در شکل ( )3مشاهده میشود ،سوزن
برروی پایۀ نگهدارنده ثابت شدهاست و وظیفۀ آن نگاه
داشتن قسمت چرخان میباشد.
بهدلیل سطح بسیار کم نوک سوزن ،میزان اصطکاک
میان قسمت چرخان و ثابت بسیار کم و قابل صرف نظر
کردن است.
اجزای قسمت چرخان .قسمت چرخان از چهار قسمت
تشکیل شدهاست:
 .1کالهک شیشهای.
 .2نگهدارندۀ پرهها.
 .3بازوی اتصال پرهها.
 .4پرههای رادیومتر.
کالهک شیشهای ( شکل  )4از جنس بروسیلیکات
استتت و دارای ستتطوص صتتاف و صتتیقلی استتت .قطر
کالهک شیشهای  5mmو ارتفاع آن  10mmاست.

شکل  3مجموعۀ ثابت شامل سوزن و پایۀ نگهدارنده
محل اتصال کالهک شیشهای به سوزن که در صورت منحرف
شدن نوک سوزن از مرکز ثقل بهعلت نیروی وزن دوباره به جای
خود بازمیگردد.

سال سی و سه ،شمارۀ یک1400 ،
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نگهدارندۀ پرهها ،همانطور که در شکل ( )5مشاهده
میشود ،از یک صفحۀ مسی دایرهای با قطر خارجی
 10mmو یک سوراخ در مرکز آن به قطر  4mmتشکیل
شدهاست .برای قسمت نگهدارنده از فلز آلومینیوم با
ضخامت  0.4 mmاستفاده شدهاست تا وزن آن زیاد
نباشد .در هر یک از زوایای  90,180,270,360درجه یک
سوراخ به قطر  1mmایجاد شدهاست .به هرکدام از
سوراخهای ریز دور تا دور بازوی اتصال ،پرهها متصل
است .درواقع سوراخ بزرگتر برای قرارگیری کالهک
شیشهای و سوراخهای کوچکتر برای اتصال بازوها
است.

شکل  5نمای شماتیک نگهدارندۀ پرهها

کالهک شیشهای در مرکز نگهدارندۀ پرهها قرار می-
گیرد .بهدلیل هماندازه بودن قطر داخلی سوراخ مرکزی
نگهدارنده و قطر خارجی کالهک شیشهای این دو داخل
یکدیگر ثابت شده و محکم شدهاند .کالهک شیشهای

پرههای رادیومتر .یکی از مهمترین پارامترها درمورد
پرههای رادیومتریک انتخاب جنس پرهها است .باتوجه
به اینکه در این آزمایش ایجاد اختالف دما در دو طرف
پره مطلوب است ،و از طرفی هدایت حرارتی پرهها باید
باال باشد ،انتخاب فلز آلومینیوم بهنظر مناسب میرسد.
باتوجه به نیاز پره با رسانایی حرارتی باال ،درصد خلوص
آلیاژ آلومینیوم بسیار مهم میباشد .آلیاژ مورد استفاده در
این آزمایش آلیاژ  1050آلومینیوم است که در این نوع
آلیاژ درصد خلوص باالتری از آلومینیوم وجود دارد.
خلوص باالتر آلومینیوم به فرآیند بهتر شدن رسانایی در
سطح پرهها کمک میکند .در این آلیاژ درصد خلوص
 99/5درصد است .اغلب کاربرد این آلیاژ در صنایع
غذایی ،هادیهای الکتریکی و صنایع دارویی است.
بهعلت ماهیت نیروی رادیومتریک میزان نیروی تولید
شده یا بهعبارتی گشتاور تولیدی بسیار کم است .به
همین دلیل متغیر وزن نهایی پرهها ،فاکتور مهمی است.
برای انتخاب پرهها از ورقههای نازک آلیاژ توضیح داده
شده در باال استفاده شدهاست .ضخامت ورقههای
استفاده شده  100میکرون است .این ضخامت عالوهبر
کاهش وزن پره ،باعث افزایش نرخ توزیع حرارت در
سطح پره نیز میشود .هر پره بهصورت مربع است و بین
هر دو طرف پره یک الیه از جنس فوم عایق قرار دارد.
ابعاد هر پرۀ مربعی به ضلع  1.6cmاست .ضخامت هر
قسمت عایق  2mmاست .در شکل ( )6نمای شمایی
سهبعدی پرهها بههمراه عایق میانی نشان داده شدهاست.

بههمراه نگهدارندۀ پرهها که داخل یکدیگر ثابت شدهاند،
برروی سوزن قرار میگیرند .محل تماس بین قسمت
چرخان و قسمت ثابت همان محل تماس بین سوزن و
کالهک شیشهای است .یکی از دالیل استفاده از سوزن
عالوهبر کاهش اصطکاک ،افزایش تعادل استاتیکی و
تعادل دینامیکی است؛ زیرا در صورت منحرف شدن
قسمت چرخان ،بهدلیل انحنای قسمت کالهک شیشهای،

شکل  6نمای سهبعدی پرههای آلومینیومی بههمراه عایق

مرکز ثقل مجموعۀ چرخان مجدد به حالت اولیه باز می-

کامپوزیتی میان دو طرف پره

گردد.
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EPE (Expanded

محفظۀ خأل .یکی دیگر از قسمتهای مهم آزمایش

) Polyethyleneپلیاتیلن با چگالی پایین است و از

محفظۀ خأل است که در شکل ( )8نشان داده شدهاست.

قابلیت انعطافپذیری بسیار باالیی برخوردار است.

دو پارامتر مهم در تعیین پمپ خأل تاثیرگذار هستند.

عایقهای پلیاتیلن از نوع سلول بستۀ انعطافپذیر است

پارامتر اول امکان تأمین و نگه داشتن فشار مورد نظر

جنس عایقها از نوع فومهای

و به دو نوع

)EPE (Expanded Poly ethylene

و (XLPE (Cross-linked Poly ethyleneتقسیمبندی
میشوند .عایقهای پلیاتیلن عالوهبر داشتن ضریب
مقاومت حرارتی بسیار مناسب ،در مقابل نفوذ رطوبت
نیز مقاومت بسیار خوبی دارند .چگالی پایین این نوع
عایق باعث کم شدن وزن پرهها میشود .از طرفی این
نوع فومها ،مطابق شکل ( ،)7بهدلیل اینکه دارای دو الیه

برای آزمایش است و پارامتر دوم امکان مشاهدۀ پدیدۀ
آزمایش حین انجام آن و اندازهگیری دما و سرعت
چرخش پرهها است .در مورد پارامتر اول یعنی میزان
فشار ،ابتدا باید محاسباتی برای بهدست آوردن فشار
آزمایش ،براساس پارامترهایی همچون طول مشخصۀ پره
و عدد نودسن انجام داد .باتوجه به اینکه طول مشخصۀ
پرۀ رادیومتر  1.6 cmاست ،بنا به رابطۀ ( )11داریم:

هوا هستند ،از نظر میزان عایق بودن بازدهی خوبی دارند.

1.38 × 10−23 × 300
√2 × 1𝜋 × (3 × 10−10 )2 × 1.6 × 10−2
𝑎𝑝 = 0.644

=𝑃

()12
باتوجه به رابطۀ ( )12فشار متناسب با شرایط
هندسۀ مسئله و عدد نودسن  1برابر  0/6پاسکال است.
برای تأمین این فشار ،یک پمپ خأل قوی مورد نیاز است.
شکل  7پرههای آلومینیومی و عایق میانی

محدودۀ دمایی عایق استفاده شده بین  -50تا 110
درجۀ سانتیگراد است که در محدودۀ دمایی آزمایش
مورد نظر است .ابعاد سطح قسمت عایق درست مطابق
ابعاد هر سمت پره میباشد .عایق میان دو قسمت تیره و
شفاف پره قرار میگیرد تا بتواند از هدایت حرارتی میان
صفحۀ گرم و سرد جلوگیری کند .اتصال میان قسمت-
های فلزی و عایق توسط نوعی چسب عایق و محکم
برقرار میشود .بهعلت ضخامت بسیار کم چسب میان
عایق و قسمت فلزی پره از تأثیرات آن صرف نظر می-

معموالً برای ایجاد چنین فشارهایی از پمپهای خأل دو
مرحلهای استفاده میکنند .پمپهای خأل دو مرحلهای
معموالً شامل یک پمپ خأل روتاری و یک پمپ خأل
دیفیوژن هستند .ابتدا توسط پمپ روتاری فشار به
محدودۀ  100 paکاسته میشود ،سپس با فعال شدن
پمپ دیفیوژن فشار به مرتبههای پایینتر تقلیل مییابد.
همانطور که اشاره شد فشار نهایی قابل وصول با
پمپهای مکانیکی  0/1 mbarاست؛ لذا برای دستیابی
به فشارهای پایینتر از پمپهای غیرمکانیکی استفاده
میشود که یکی از انواع آن پمپ دیفیوژن (پمپ بخار)
است.

شود .درواقع عایق در این قسمت مانع انتقال حرارت از
قسمت گرم به قسمت سرد میشود زیرا در این آزمایش
ایجاد اختالف دما میان صفحۀ سرد و گرم بااهمیت است.

سال سی و سه ،شمارۀ یک1400 ،
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حالت چرخش پرههاست که کار را سختتر نیز میکند.
راهحلی که برای اندازهگیری مستقیم دما ارائه شد،
استفاده از سنسور  pt100بود .سنسور  pt100درواقع یک
مقاومت گرمایی میباشد که در تماس با سطح مورد نظر
دمای آن قسمت را گزارش میکند .این حسگر مقاومتی
دما یک  Resistance thermometerیا  RTDمیباشد که
از سنسورهای رایج در اندازهگیری دما است .در این
سنسورها ،سیگنال خروجی بهصورت یک سیگنال
مقاومتی است .اساس کار  RTDتغییر مستقیم مقاومت
فلزات با دما هست به این صورت که با قرار دادن RTD
شکل  8پمپ خأل دو مرحلهای شرکت Edwards

با محفظۀ شفاف شیشهای

درون یک مدار پل و محاسبات مقاومت  RTDباتوجه به
مدار پل از روی جدول استانداردها ،دمای مربوط را
میتوان پیدا کرد .بهمنظور جلوگیری از خطاهای مربوط
به مقاومت ،سیمهای رابط  RTDرا بهصورت دوتایی یا

شرح آزمایش و پارامترهای اندازهگیریشده

سهتایی استفاده میکنند .یکی از مهمترین مزایای

اندازهگیری سرعت .هدف این آزمایش اندازهگیری

سنسورهای  pt 100ارتباط خطی میان تغییرات دما و

سرعت و دمای دو طرف پرههای سرد و گرم و دمای
محیط است .برای اندازهگیری سرعت در ابتدا از
دورسنج بدون تماس مدل  Tachometers UT372از
سری  UT-370استفاده شد .این مدل یک دورسنج و
سرعتسنج لیزری میباشد که قادر است تعداد دور و
سرعت چرخش شفت ،دیسک و ...را بدون تماس در
فاصلۀ  5تا  20سانتیمتری در محدودۀ اندازهگیری
سرعت  RPM 10000تا  0و محدودۀ شمارش

مقاومت تولیدشده میباشد .این ارتباط خطی نحوۀ
محاسبه و استخراج دما را ساده میکند .همچنین قابل
ذکر است این سنسورها در مدلهای دو سیم ،سه سیم و
چهار سیم عرضه میشوند .در این آزمایش ،از مدل دو
سیم بدون غالف استفاده شدهاست ،زیرا در محیط
محفظه فقط دو زوج سیم خروجی میتوانیم داشته باشیم.
در شکل ( )9پل الکتریکی سنسور  pt100دو سیم
مشاهده میشود.

 99999~0بااستفاده از نوار بازتابی که برروی هدف
نصب میشود ،اندازهگیری کند.
اندازهگیری دما .یکی از مهمترین قسمتهای آزمایش،
اندازهگیری دمای پرهها و دمای محیط است .در تمام
آزمایشهای پیش از این ،دمای پرههای آزمایش بهطور

شکل  9مدار الکتریکی سنسور pt100

مستقیم اندازهگیری نشده بودند .عدم اندازهگیری مستقیم
دما بهدلیل دو محدودیت اساسی میباشد .محدودیت

یکی از راههای آسان برای استفاده از سنسور pt100

اول عدم جایگذاری هر نوع دماسنج معمولی درون

استفاده از درایورهای مخصوص این سنسور میباشد .در

محفظۀ خأل میباشد .محدودیت دوم اندازهگیری دما در

داخل این درایورها پل مخصوص برای محاسبۀ مقاومت
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این سنسورها تعبیه شدهاست و بنا بر فرمول خطی این

نتایج

سنسورها از مقاومت تولیدی ،دمای سطح مورد نظر را

پارامترهایی که اندازهگیری شدهاند شامل سرعت و دما

محاسبه میکنند .این درایورها در عمل دقت آزمایش را
باال میبرند زیرا محاسبات و مشاهدات انسانی را از
فرآیند اندازهگیری دما حذف میکنند.
برای کالیبره کردن این سنسور در بازۀ دمایی  0تا
 100درجۀ سانتیگراد این کار انجام میگیرد .در درایور-
های مخصوص این سنسور ،کالیبراسیون بهصورت
خودکار انجام میشود .در این پژوهش تنها به
کالیبراسیون درایور اکتفا نشده و برای اعتبارسنجی
سنسور مورد نظر ،دمای محیط را با دماسنج جیوهای
اندازهگیری و با دمای خروجی از سنسور مقایسه
شدهاست .پس از بررسیهای مورد نظر مشاهده شد که
دمای گزارششده از سنسور و دمای خواندهشده از روی
دماسنج جیوهای برابر هستند.

هستند .برای اندازهگیری دما همانطور که ذکر شد از
سنسورهای مقاومت گرمایی استفاده شدهاست.
همانطور که در شکل ( )10مشاهده میشود هر کدام از
پرهها بهمدت سه دقیقه در معرض تابش قرار گرفتهاند.
اثر تابش دما برروی هر کدام از صفحات تیره و روشن
متفاوت است .دمای صفحۀ تیره بهدلیل جذب بیشتر
انرژی تابشی بهصورت خطی افزایش مییابد .این
افزایش در ابتدا تا ثانیۀ  60با شیب بزرگتری نسبتبه
صفحۀ روشن افزایش مییابد .در واقع مکانیزم انتقال
حرارت در صفحه گرم به دو صورت انجام میپذیرد.
مکانیزم اول جذب حرارت بهوسیلۀ تشعشع ناشی از
منبع تابشی است .مکانیزم دوم دفع حرارت جذبشده
به قسمت مرکزی پره و سمت صفحۀ روشن است .پس

پس از راهاندازی و نصب سنسورهای  pt100و

از جذب سریع حرارت صفحۀ تیره توسط تابش ،نمودار

درایورهایشان ،یکی دیگر از محدودیتهای اندازهگیری

دمای پره افزایش مییابد .پس از ثانیۀ  60اثرات دفع گرما

دما وجود خواهد داشت .این محدودیت ،اندازهگیری دما

که بهوسیلۀ هدایت حرارتی صورت میگیرد موجب

در حال چرخیدن پرهها میباشد .برای گزارش درست

کاهش دمای صفحۀ گرم میشود .پس از اندکی کاهش

دما باید سنسور به پرهها متصل باشد .با اتصال سنسور

دما برروی صفحۀ تیره ،دمای آن تقریباً ثابت میشود.

عالوهبر برهم زدن تعادل استاتیکی روتور ،امکان
چرخش برای پرهها دیگر نخواهد بود .برای حل این
مشکل اندازهگیری دما در حالت ایستا انجام شدهاست،

Hot Plate
Cold Plate
Temperature difference

60
55

بدین صورت که با تعویض منبع تابش و تغییر آن به یک

50
45

آزمایش مجدداً با شرایط قبلی انجام گرفت با این تفاوت

35
30

که پرههای رادیومتر قفل شدند و سنسور سنجش دما به

25
20

آنها متصل شد .برای کاهش خطای اندازهگیری دما،

15
10

دمای هر کدام از پرهها بهطور جداگانه استخراج شد.
مشاهدات ثبتشده ما را به این نتیجه رساند که دمای
گزارششده از همۀ پرهها با یکدیگر مطابقت دارد و
بدین ترتیب درستی اندازهگیری دما ثابت شد.

سال سی و سه ،شمارۀ یک1400 ،

)Temperature(C

منبع تابش یکنواخت ،پس از گرفتن تستهای سرعت،

40

5
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0
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شکل  10اندازهگیری تجربی از تغییرات زمانی دمای صفحۀ سرد
و دمای صفحۀ گرم و اختالف بین آنها
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در صفحۀ سرد ،بهدلیل رنگ روشن صفحه جذب

حالت اختالف ممنتم بین مولکولهای برگشتی افزایش

انرژی کمتر صورت میگیرد .به همین دلیل افزایش دمای

مییابد و باعث افزایش نیروی وارد شده به پره میگردد.

آن بهصورت خطی و با یک شیب کم انجام میپذیرد.

تأثیر افزایش اختالف دما در هر دو مکانیزم

افزایش دما در قسمت سرد ،بیشتر بهدلیل در معرض

ایجادکنندۀ نیروی واردشده به پره مؤثر است .در مورد

تابش قرار گرفتن است .مهمترین قسمت در شکل ()10

مکانیزم نیروی صفحهای که در باال به آن اشاره شد ،اما

اختالف دمای دو صفحۀ سرد و گرم است .در واقع این

در مورد اثر اختالف دما بر نیروی ایجادشده توسط لبۀ

اختالف دما ،موتور محرک برای ایجاد جریان

پرهها ،باید گفت این مکانیزم با افزایش اختالف دما

رادیومتریک است.

قویتر میشود .با ادامۀ دریافت انرژی و افزایش دما تأثیر
ایجاد این نیرو بهسرعت کم نمیشود .در مورد نیروی
2.5E-05

صفحهای با گذشت زمان مولکولهای اطراف پره انرژی

2E-05

گرفته و ممنتم آنها افزایش مییابد .این پدیده باعث

200

150

100

)Force(N

1.5E-05

میشود مولکولهایی که در فاصلۀ دورتر قرار دارند
نتوانند با صفحه برخورد کنند .ادامۀ این روند تعداد

1E-05

برخوردها را به صفحۀ گرم کاهش میدهد .کاهش تعداد

5E-06

برخوردها کاهش اختالف ممنتم بین دو سمت پرهها را

50

)Time(s

نتیجه میدهد .به همین دلیل نیروی واردشده به پره با
گذشت زمان کاهش مییابد .اما نکتۀ جالب در کاهش

شکل  11نیروی خالص واردشده به پره

نیروها این است که این اتفاق با شیب مالیمتری میافتد.

در اثر جریان رادیومتریک

دلیل این پدیده مربوط به مکانیزم نیروی ایجادشده
توسط لبهها میباشد .با گذشت زمان و با دریافت انرژی

در شکل ( )11مقدار نیرو برحسب زمان در فشار

توسط پرهها و مولکولهایی که به آنها برخورد میکنند،

ثابت و  Kn=1نشان داده شدهاست .برای محاسبۀ نیرو

امکان برخورد مولکولهای دیگر به صفحه کم نمیشود.

طبق قانون دوم نیوتن از ضرب شتاب پرهها در اثر نیروی

این عامل باعث میشود اگرچه با گذشت زمان اثر

رادیومتریک ،در جرم پرهها استفاده شدهاست .این

مکانیزم نیروی صفحهای کاهش مییابد ،اما مکانیزم

محاسبه با فرض اصطکاک ناچیز میان هولدر پرهها و

ایجاد نیروی لبۀ پرهها با سرعت بسیار کمتری کاهش

نوک سوزن قسمت نگهدارنده میباشد ،که البته فرض

مییابد .به همین دلیل کاهش نیرو نسبتبه افزایش نیرو

درستی است زیرا جرم پرهها بسیار کم و سطح مقطع

شیب کندتری دارد.

تماسی بین دو جسم بهسمت صفر میل میکند .همانطور

در مورد سرعت زاویهای هم که در شکل ()12

که مالحظه میشود نیروی واردشده به پرههای رادیومتر

مشاهده میشود ،میتوان تحلیلی مشابه تحلیل نیروها

در زمان  60ثانیه به مقدار بیشینه میرسد .در این زمان

داشت .الزم به ذکر است سرعت زاویهای با یک رشد

بیشینۀ اختالف دما بین دو صفحۀ روشن و تیره نیز وجود

سریع به بیشینۀ خودش میرسد و پرهها مدت زمان نسبتاً

دارد .هنگامیکه اختالف دمای بین دو سمت پره افزایش

زیادی با سرعت ثابت شروع به چرخش میکنند.

مییابد بهدلیل باالرفتن دما ،مولکولهای برخوردی
بهسمت گرم پره ،با ممنتم باالتری برمیگردند .در این
نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
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در شکلهایی که تاکنون بررسی شد عدد نودسن

8

جریان برابر  1بودهاست .مشخصات جریان رادیومتریک،

4

2

)Angular Velocity(rad/s

6

شامل نیرو به اختالف دما و سرعت زاویهای در چهار
فشار کاری آزمایششده است .این مشخصات در جدول
( )1گزارش شدهاست.
جدول  1مقایسۀ نسبت نیرو به اختالف دما و سرعت زاویهای

50

40

30

20

در اعداد نودسن مختلف جریان

0

10

)Time(s

عدد

شکل  12سرعت زاویهای پرههای رادیومتر

نودسن

با بررسی نمودارهای دما و نیرو برحسب زمان نتیجه
میشود که ارتباط مهمی میان نیروی ایجادشده برروی
پرههای رادیومتر و اختالف دمای دوسر پرهها وجود دارد.
در شکل ( )13ارتباط میان نیروی تولیدشده و اختالف
دمای دو طرف پره مشهود است .درواقع ارتباط این دو
پارامتر بهصورت خطی است؛ یعنی با افزایش اختالف
دمای دو سر پرهها نیرو بهصورت خطی افزایش مییابد.
شیب این خط با پارامترهایی نظیر عدد نودسن متناسب
است ،اما این تناسب بهصورت دائمی نیست .با گذشت
زمان و ثابت شدن اختالف دما در دو سمت پرهها با
وجود ثابت ماندن نسبی اختالف دما باز هم نیرو روند
کاهشی دارد .علت روند کاهشی به همان دلیل کاهش
برخوردهای مولکولها به صفحۀ گرم و کاهش اختالف
ممنتم ایجادشده بین دو صفحۀ گرم و سرد است.

0.1

0.05

1

10

نسبت
نیرو به
اختالف

1.16×10-6 3.13×10-8

8×10-7

3.15×10-7

دما
()N/K
سرعت
زاویهای

0.23

7.95

8.49

1.87

()rad/s

در شکل ( )13مشاهده شد که نیرو با اختالف دما
رابطهای مستقیم و خطی دارد ،اما پارامترهای مهم
دیگری در جریان رادیومتریک تعیینکننده هستند؛ از آن
جمله عدد نودسن جریان یا بهعبارتی میزان رقیقشدگی
جریان است .همانطور که در جدول ( )1مشاهده می-
شود ،بیشترین نیروی رادیومتریک در عدد نودسن 0/1
اتفاق میافتد .رژیم جریان در عدد نودسن  0/1تقریباً

8
2.5E-05

)Force(N
)angular velocity(rad/s

6
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شکل  13نیروی خالص واردشده به پرهها برحسب
اختالف دمای دو طرف پره
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مرز میان رژیم گذار و رژیم جریان لغزشی است .در این
رژیم ،هر دو مکانیزم تولید نیروی رادیومتریک عمل می-
کند؛ به همین دلیل نیروی تولید شده در بیشینۀ خود قرار
داد.
در شکل ( [20] )14یک مقایسۀ کلی میان
تئوریهای مختلف (رابطۀ سلدن ،سکسل ،اسکاندورا،
انیشتین) ،دادههای تجربی سلدن و دادههای بهدستآمده
از آزمایش حاضر

انجام شدهاست .در بازۀ فشار 0.05pa

تا فشار  0.65 paدقت خوبی برای آزمایشهای
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صورتگرفته در مقایسه با نتایج تجربی سلدن مشاهده
میشود.

همانطور که مالحظه میشود دقت اندازهگیریها
در فشار  6.4 Paنسبتبه حالتهای دیگر دارای خطای
بیشتری است .در این فشار کاری ،عدد نودسن برابر 0/1
است .در عدد نودسن  0/1نیروی رادیومتریک تحت
تأثیر دو عامل نیروی اثرکننده در لبههای پره و نیروی
سطحی بهصورت همزمان قرار دارد .در این عدد نودسن
نیروی اندازهگیریشده بیشینه است .از طرف دیگر نیرو
با اختالف دمای دو سر پره رابطۀ مستقیم دارد.
کوچکترین خطا در فرآیند آزمایش ،زمانیکه خروجی
بیشینه است ،منجر به بروز اختالفهای زیاد در نتیجه
میشود .مجموع عوامل ذکر شده در باال باعث پدید

شکل  14نیروی خالص واردشده به پرهها برحسب فشار محفظه

آمدن خطاهای بیشتر و بزرگتر میشود؛ به همین دلیل
در این فشار کاری درصد عدم قطعیت در مقایسه با دیگر
شرایط اندکی بیشتر است.

بررسی عدم قطعیت
ت مامی آز مایش های تجربی همواره با م قداری خ طا

جمعبندی نتایج

همراه استتت .خطاها شتتامل دو دستتتۀ خطای تکرار و

در این پژوهش ماهیت جریان رادیومتریک تشریح شد.

خطای تجهیزات اندازهگیری ا ست .شک و تردیدی که

عوامل مؤثر بر نیروی رادیومتریک شناسایی شدند و

در اندازهگیری و نتایج وجود دارد ،عدم قطعیت استتت.

برای اولین بار از یک روش مستقیم برای اندازهگیری

عدم قطع یت براستتتتاس تکرار آز مایش ها و د قت

دمای پرههای رادیومتر استفاده شد .اندازهگیری مستقیم

ا ندازهگیری ت مامی تجهیزات ا ندازهگیری در آز مایش

دمای پرهها باعث باال رفتن دقت در محاسبۀ نیروی پره-

تعیین شتتتدهاستتتت .باتوجه به روابط مرجع ] ،[34عدم

های رادیومتر میشود .مشاهده شد که در عدد نودسن

قطعیت ا ستاندارد برا ساس پارامتر نیرو به اختالف دما،

 0/1بیشینه نیروی رادیومتریک اتفاق میافتد .بیشترین

0.064 Pa

سرعت زاویهای در عدد نودسن  1مشاهده شد .با

برای نتایج در سه ف شار  0.64 Pa ،6.4 Paو
در جدول ( )2گزارش شدهاست.

افزایش اختالف دمای دو طرف پرهها ،نیرو بهصورت

جدول  2مقایسۀ عدم قطعیت در سه فشار مختلف
درصد عدم درصد عدم

فشار

درصد عدم

آزمایش

قطعیت تکرار

6.4Pa

6.5%

1.5%

0.64 Pa

5.5%

1.5%

5.7%

0.064 Pa

4.9%

1.5%

5.1%

خطی افزایش مییابد .شیب این خط با پارامترهایی نظیر
عدد نودسن متناسب است ،اما این تناسب بهصورت

قطعیت ابزار

قطعیت

دائمی نیست .با گذشت زمان و ثابت شدن اختالف دما

اندازهگیری

استاندارد

در دو سمت پرهها با وجود ثابت ماندن نسبی اختالف

6.7%

دما ،نیرو روند کاهشی دارد .علت روند کاهشی بهدلیل
کاهش برخوردهای مولکولها به صفحۀ گرم و کاهش
اختالف ممنتم ایجادشده بین دو صفحۀ گرم و سرد است.
نیروی رادیومتریک عالوهبر اختالف دمای دو طرف پره
به عدد نودسن و بهنوعی به رژیم جریان نیز وابسته است.

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
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واژه نامه

فهرست عالئم
جریان خزش حرارتی

Thermal creep flow
Inverted thermal
creep flow

𝑃

فشار

𝑒𝑅

عدد رینولدز

جریان خزش حرارتی

V

سرعت ()ms-1

معکوس

𝑇

دما ()K

جریان تنش حرارتی لغزشی

Ma

عدد ماخ

L

طول مشخصه ()m

F

نیرو ()kgms-2

()kgm-1s-2

جریان تنش حرارتی غیرخطی

Thermal stress slip
flow
Nonlinear Thermal
stress flow

𝐻𝑇

دمای صفحۀ گرم ()K

جریان لبه حرارتی

Thermal edge flow

𝐶𝑇

دمای صفحۀ سرد ()K

جریان رادیومتریک

Radiometric flow

𝑔𝑇

دمای محیط ()K

عدد نودسن

Knudsen Number

A

مساحت ( )𝑚2

رژیم مولکولی آزاد

R

ثابت گازها ()J/K.mol

d

قطر مولکولی ()m

عالیم یونانی
𝜌

چگالی ()kgm-3

Free Molecular
regime
Transition regime

رژیم گذرا
رژیم جریان لغزشی

Slip flow regime

رژیم جریان پیوسته

Continuum flow
regime

𝜇

لزجت دینامیکی ()kgm-1s-1

ترموفورسیس

.Thermophoresis

λ

طول پویش آزاد مولکولی ()m

نیروی سطحی

Area force

مولکول های بازتاب شده

Reflected
Molecules

تقدیر و تشکر و پیوستها
در پایان ،نویسندگان بر خود الزم میدانند از همکاری
اعضای گروه آزمایشگاه آنگستروم دانشگاه فردوسی
مشهد بابت در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات برای

پمپ خأل دیفیوژن

Diffusion vacuum
pump

پمپ خآل روتاری

Rotary vacuum
pump

انجام آزمایشها ،تشکر و قدردانی نمایند.
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Different researchers performed quantitative
studies of radiometric flow in recent years, but
few experimental studies have been reported in
this field. Researchers have concluded that
knowing the temperature difference on
radiometric blades is essential to calculate the
generated forces on radiometric blades. However,
no experiment has reported the temperature
measurement of the two sides of a blade. Using
thermal resistant sensors, this experimental study
reported directly the temperature measurement of
the blade's two sides for the first time. This
temperature measurement method will effectively
calculate the generated forces to radiometric
blades and result in the radiometric forces to be
reported with higher accuracy.

An Experimental Study of Crooks
Radiometer's Performance
Reza Arabpour1, Ehsan Roohi2
1. Introduction
One of the most critical features of rarefied gas is
that flow could be induced without imposed
pressure or external forces. If the mass flow is
generated by the temperature difference in an
object within rarefied gas, the obtained flow will
be called thermally-driven flow. Radiometric
flow, which is a thermally-driven flow, is created
on the perimeter of a surface where the sides are
heated unevenly or the two sides of the surface
have temperature differences. The force imposed
by the heated side of the surface to the cold side is
called radiometric force. Radiometric pumps
work based on producing radiometric force in
rarefied gas flow. The Knudsen number expresses
the degree of rarefaction in gas flows. This
number reports the ratio of the molecular mean
free path to the characteristic length of the
geometry.
At small Knudsen numbers, the primary force
that causes the blades of a radiometer to rotate is
a force created near the blade's edges. Thus, the
edge effect is dominant in small Knudsen
numbers, but in large Knudsen numbers, the effect
of pressure difference between both sides of the
blade is noticeable.
1E-05
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2. Experimental setup
The geometry of the experiment consists of a
vacuum bell jar and the main body of the
radiometer. The main body consists of a rotor with
dark and light sides and a fixed section. The fixed
section consists of a needle and a holder. As
Figure 2 shows, the needle is fixed on the holder
and its task is to keep the rotor set.

Epstein Relation
Einstein Relation
Free-Molecular Theory
Brüche & Littwin Experiment

Force/T (N/K)

8E-06
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Figure 2. Fixed parts of the radiometer and the rotors
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3. Results
The measured parameters include the velocity and
temperature of each of the blades. The effect of
temperature on dark and light surfaces is different.
As Figure 3 shows, the temperature of the dark
surface increases linearly due to absorbing more
heat. From t=0 to 60 s, this increase has a higher
slope than the increase of the lighter surface. The
heat transfer mechanism of the hot surface
happens in two ways. The first mechanism is
absorbing heat by the radiation caused by the
radiation source. The second mechanism is
conducting the absorbed heat to the central section
of the blade and towards the light surface.

1

Figure 1. The comparison between the results of different
theories and the experimental data for force per unit
temperature difference based on Knudsen number

In Figure 1, the results of Einstein's, Epstein's,
and free molecular regime theories and the
experimental results of Bruche and Littwin for
force per unit temperature gradient are compared
for radiometric flow. It is observed that Einstein's
theory at low Knudsen numbers and the free
molecular theory in large Knudsen numbers agree
well with the experimental data.
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After the dark surface's rapid absorption of
heat by radiation, the blade's temperature
increases. After 60 s, the effects of heat repulsion
due to thermal conduction cause the temperature
of the hot surface to become lower. After a slight
decrease in temperature on the dark surface, its
temperature becomes almost constant. The most
crucial section in Figure 3 is the temperature
difference between the cold and hot surfaces. This
temperature difference is the stimulant for the
creation of the radiometric force.

It is observed that force has a direct and linear
relationship with temperature difference. But
other essential parameters influence the
radiometric flow, one of which is the Knudsen
number. As shown in Table 1, maximum
radiometric force occurs at Kn=0.1. The flow at
Kn=0.1 is at the border between the transition and
the slip flow regimes. In this regime, both
mechanisms of radiometric force work. This is
why the generated force is at its maximum.
In Figure 4, a general comparison of different
theories, Selden's experimental data, and the data
obtained from this experiment is reported. From
the pressure of 0.05 pa to the pressure of 0.65 pa,
higher accuracy is observed in the present
experiments than Selden's experimental results.
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Figure 3. The experimental temperature
measurement of the cold and the hot surface and their
differences

Studying the temperature on time graphs, one
can conclude that there is an essential relation
between the force created on the radiometer
blades and the temperature difference on both
sides of the blades. The connection between these
two parameters is linear, which means that with
an increase in the temperature difference between
the two sides of the blade, the force increases in a
linear form. The slope of this line is proportional
with parameters such as the Knudsen number, but
this proportionality is not permanent. Over time,
the temperature difference becomes fixed on both
sides of the blade; the force decreases, although
the relative temperature difference is fixed. This
decreasing process is due to the decrease of
molecules colliding with the hot surface and a
reduction in momentum difference between the
two hot and cold surfaces.
Radiometric flow features consisting of force
to temperature difference and angular velocity in
four pressures have been studied. Table 1 shows
these data.

Figure 4. The comparison of the measured force with the
experimental and analytical data

4. Conclusion
In this research, key parameters influencing the
radiometric force were identified. For the first
time, a direct method was used to measure the
temperature of the radiometric blades. It was
observed that the maximum radiometric force
occurs at Kn=0.1. The highest angular velocity
was observed at Kn=1. By increasing the
temperature difference between the two sides of
the blade, the force increases in a linear form. The
slope of this line is proportional with parameters
such as the Knudsen number, but this
proportionality is not permanent. As time passes
and the temperature difference becomes constant
on both sides of the blade and with the
temperature difference remaining relatively the
same, the force decreases. The reason for the
decreasing process is the decrease in the number
of molecules colliding with the hot surface and a
reduction in the momentum difference created
between the hot and cold surfaces.

Table 1. The comparison of the ratio of force to
temperature difference and angular velocity at different
Knudsen numbers
Knudsen
number
Force to
Temperature
differences
Angular
velocity

0.05
3.13×10
N/K
0.23
rad/s

0.1
-8

1.16×10
N/K

1
-6

7.95 rad/s

10
-7

8×10
N/K

3.15×10-7
N/K

8.49
rad/s

1.87 rad/s
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