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Streszczenie: W pracy zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych wpływu 

parametrów geometrycznych i eksploatacyjnych generatora strugi syntetycznej na sprawność 

generatora strugi syntetycznej oraz efektywność chłodzenia. W szczególności zbadano 

charakterystyczne prędkości w bliskim i dalekim polu, moc elektryczną pobieraną przez 

generator strugi syntetycznej oraz współczynniki przejmowania ciepła przy chłodzeniu strugą 

syntetyczną. Wykonano wizualizację strugi syntetycznej oraz opracowano jej morfologię. 

Określono główne parametry wpływające na efektywność chłodzenia. Na podstawie wyników 

pomiaru opracowano korelację liczby Nusselta punktu spiętrzenia. Porównano właściwości 

chłodzące strugi syntetycznej i swobodnej oraz wyznaczono kryterium powstawania strugi 

syntetycznej i porównano je z wynikami innych autorów. 
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Abstract: The paper presents results of experimental investigation of the influence of the 

synthetic jet actuator geometric and signal input parameters on the synthetic jet actuator 

efficiency and cooling efficiency. In particular it examines the characteristic velocity in the 

near and far fields, the electric power consumed by the actuator and heat transfer coefficients 

for jet cooling. Additionally synthetic jet flow visualization was made and developed its 

morphology. It sets out the main parameters affecting the efficiency of cooling. On the basis 

of the measurement stagnation point Nusselt number correlation was developed. Compared 

the properties of synthetic jet and free jet on cooling performance, and formation criterion of 

synthetic jet was measured and compared them with the results of other authors. 

 


