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چکیده
در اين مقاله جابجايی آزاد نانو سیال آب  -مس در يك محفظه مربعی بافل دارکه ديواره
سمت چپ آن در دمای گرم و ديواره سمت راست در دمای سرد قرار دارد و ديگر سطوح
عايقند ،به طور عددی مورد مطالعه قرار گرفته است .برای موقعیتها و طولهای مختلف دو
بافل که به ديواره گرم وصل شدهاند میدان جريان و دما و نرخ انتقال حرارت پیشبینی شده
است .مدل عددی که بر اساس الگوريتم سیمپل پايه گذاری شده است برای حل معادالت
پیوستگی ،مومنتوم و انرژی استفاده شده است .عالوه بر موقعیت و طول بافلها اثر پارامترهايی
چون عدد ريلی (  ) 103  Ra  106و درصد حجمی نانو ذرات (  ) 0    0.05مورد بررسی
قرار گرفته است .در بررسیها مشاهده شد که افزايش عدد ريلی و درصد حجمی نانو ذرات
باعث افزايش انتقال حرارت و نوسلت متوسط روی هر دو ديواره گرم و سرد میشود .همچنین
افزايش طول بافل باعث افزايش نوسلت متوسط روی ديواره سرد وکاهش آن روی ديواره گرم
میشود.

 -1مقدمه
در سه دهه اخیر ،جابجايی آزاد در محفظهها به طور
چشمگیری مورد توجه محققان قرار گرفته است .اين توجه
به دلیل کاربردهای فراوان جابجايی آزاد در زمینههای
مختلف مهندسی همچون سیستمهای انرژی خورشیدی،
عايقهای حرارتی ،راکتورهای هستهای ،طراحی حرارتی
ساختمانها ،تهويه هوا در محیطهای بسته و خنك کاری
تجهیزات الكترونیكی است .به عنوان مثال در مورد کارهای
عددی انجام شده در زمینه جابجايی آزاد می توان به
کارهای زير اشاره کرد.
شی و خدادادی [ ] 1جابجايی طبیعی در داخل محفظه
مربعی با وجود يك پره نازک بر روی ديواره سمت چپ را
به طور عددی بررسی کردند .آنها نشان دادند که قراردادن
پره بر روی ديوار سمت چپ باعث تغییر چرخش گردابه در
جهت عقربههای ساعت میشود و همچنین برای اعداد ريلی
باال میدان جريان بدون در نظر گرفتن طول پره و موقعیت
آن افزايش پیدا میکند.

کانداسوامی و همكارانش [ ] 2انتقال حرارت جابجايی آزاد
را در يك محفظه مربعی با دو بافل عمود بر هم مورد
بررسی قرار دادهاند .آنها به اين نتیجه رسیدند که با افزايش
طول بافل عمودی انتقال حرارت افزايش میيابد و همچنین
افزايش طول بافل افقی زمانی باعث افزايش انتقال حرارت
میشود که پايینتر از مرکز محفظه قرار گیرد .بیلگن []3
انتقال حرارت در محفظه با فین نازکی که روی ديواره گرم
قرار دارد را به طور عددی بررسی کرده است و اثر موقعیت
و اندازه فین را بر روی نرخ انتقال حرارت پیشبینی کرده
است .او دريافته است که عدد نوسلت با افزايش طول فین
کاهش میيابد.
در اغلب مطالعات جابهجايی آزاد ،سیال درون محفظه
ضريب هدايت پايینی دارد که نرخ انتقال حرارت را محدود
میکند .به همین دلیل امروزه توجه محققان به استفاده از
نانو سیال معطوف شده است .انتظار میرود که افزودن نانو
ذرات به سیال پايه باعث افزايش ضريب هدايت و به
خصوص افزايش انتقال حرارت گردد .در ادامه به بررسی
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چند مقاله در زمینه نانوسیال میپردازيم:
خانافر و همكاران [ ]4در يك مطالعه عددی تأثیر نانو ذرات

محفظههای دارای بافل انجام گرفته است ،به نظر میرسد
هنوز به دلیل کاربردهای فراوان اين پديده کاستیهای

را بر جابجايی آزاد در يك محفظه دو بعدی که حاوی نانو
سیال آب  -مس است بررسی نمودند آنها به اين نتیجه
رسیدند که در هر عدد گراشفی میزان انتقال حرارت با
افزايش درصد حجمی ذرات مس ،افزايش میيابد.
امینالساداتی و قاسمی [ ]5يك مطالعه عددی روی
جابهجايی آزاد از يك منبع حرارتی واقع در ته يك محفظه
بسته پر از نانو سیال انجام دادند .در اين مقاله تاثیر عدد
ريلی ،محل و هندسه هیتر ،نوع نانو ذرات و نسبت حجمی
نانو ذرات روی عملكرد سرمايش مطالعه شده است .نتايج
نشان میدهد که اضافه کردن نانو ذرات به آب خالص
عملكرد سرمايش بهتری را ايجاد میکند که در اعداد ريلی

زيادی وجود دارد .به همین دلیل در کار حاضر محفظهای
حاوی نانو سیال با دو بافل ،که در مطالعات قبلی به چشم
نمیخورد ،تعريف شده است .اين مسئله میتواند مدلی برای
پیشبینی سرمايش قطعات الكترونیكی واقع بر روی ديواره
و پايههای متصل به ديواره يك محفظه باشد .در اين بررسی
تأثیر پارامترهايی همچون عدد ريلی ،طول و موقعیت بافلها
و همچنین اثر افزودن نانو ذره مس با درصدهای حجمی
متفاوت ونوع نانو ذرات بر میدان جريان و دما و نرخ انتقال
حرارت بررسی شده است.

کوچك اين امر چشمگیرتر میباشد .در مقالهای از اوزتوپ
و ابونادا [ ،]6انتقال حرارت و جريان سیال بر اساس نیروی
شناوری در يك محفظه که قسمتی از ديواره سمت چپ آن
در دمای گرم و ديواره راست آن در دمای پايینتری قرار
دارد و بقیه سطوح عايقند مورد بررسی قرار گرفته
است.محاسبات برای متغیرهای متنوعی چون اعداد رايلی،
طول هیتر و موقعیت آن ،نسبت محفظه و نسبت حجمی و
نانو ذرات مختلف انجام پذيرفته است .با افزودن نانو ذرات
میزان انتقال حرارت در هر عدد ريلی افزايش میيابد و
همچنین با افزايش طول هیتر عدد نوسلت افزايش میيابد.
همچنین مشاهده شد که اثر نانو ذرات بر افزايش عدد
نوسلت در نسبت کسر حجمی پايینتر بیشتر است و درصد
افزايش انتقال حرارت در اعداد ريلی بزرگتر کاهش میيابد.
در مقالهای ديگر از امین الساداتی و قاسمی [ ]7جابجايی
طبیعی در يك محفظه مثلثی شكل که يك منبع گرمايی
در ديواره عمودیاش قرار دارد و مملو از نانوسیال آب و
مس میباشد به روش عددی مورد بررسی قرار دادند .نتايج
نشان میدهد که برای همه مقادير حجم مواد جامد افزايش
عدد ريلی منجر به میزان جابجايی گرمايی بیشتر می شود
که ناشی از شدت نیروی شناوری میباشد .همچنین اثر
موقعیت منبع گرمايی بر میزان انتقال گرما در اعداد ريلی
متفاوت بررسی شده است .مشاهده شده که در اعداد ريلی
پايین هنگامی که منبع گرمايی به سمت باال در ديواره
عمودی محفظه حرکت میکند میزان جابجايی گرمايی
بیشتری صورت میگیرد.
علیرغم کارهای زيادی که در زمینه جابجايی آزاد حتی در
مجله مدلسازی در مهندسی

شكل  :1هندسه مسئله

 -2بیان مسئله
در مسئله حاضر ،يك محفظه مربعی شكل پرشده از نانو
سیال آب و مس مطابق شكل ( )1در نظر گرفته میشود.
که ديواره سمت راست در دمای سرد  Tcو ديواره مقابل
در دمای گرم  Thاست .ساير ديوارههای محفظه عايق
حرارتی است .همچنین دو بافل نازک بر روی ديواره گرم
محفظه وجود دارد که در دمای گرم  Thمیباشند .شتاب
گرانشی  ، gدر جهت منفی  yعمل میکند .فرض شده که
در ديوارهها شرط عدم لغزش بر قرار است .هدف بررسی
افزايش درصد حجمی نانو ذرات و تغییر طول و موقعیت
بافلها میباشد.

 -3معادالت حاكم بر مسئله
معادالت بدون بعد حاکم برای جريان آرام و دائم نانو سیال
با فرض تقريب بوزينسك و فرض تعادل گرمايی و
هیدرودينامیكی بین نانو ذرات وسیال به صورت زير
میباشند.
پیوستگی:
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احمدی ،قاسمی و رئیسی
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اعداد بدون بعد ريلی و پرانتل به صورت زير تعريف میشوند:
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برای محاسبه خواص نانو سیال شامل چگالی ،ضريب
انبساط حجمی ،ظرفیت حرارتی ،ضريب پخش حرارتی به
ترتیب از روابط زير استفاده می شود [:]8
()7

nf  (1  )f  p

()8

( Cp )nf  (1  )(Cp )f  ( CP )p
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ضريب ويسكوزيته دينامیكی نانوسیال توسط رابطه زير
محاسبه میگردد:
 nf  f (1  )2.5

()11

و ضريب هدايت حرارتی آن توسط رابطه ماکسول []9
محاسبه میگردد.
()12

 (k p  2k f )  2(k f  k p ) 
k nf  k f 

 (k p  2k f )  (k f  k p 
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نانو ذرات مس و  در صد حجمی نانو ذرات میباشد .عدد
پرانتل آب  6.2در نظر گرفته شده و خواص ترموفیزيكی
آب و مس در جدول  1آورده شده است.
جدول  :1خواص ترموفیزيكی آب خالص و نانو ذرات مس []5
نانو ذرات مس
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 -1-3شرایط مرزی
شرايط مرزی برای حل معادالت به صورت زير بیان
میشوند:
در ديواره سمت چپ

U  0, V  0 ,   1

در ديواره سمت راست

U  0, V  0 ,   0

0
Y
U  0, V  0 ,   1

U  0, V  0 ,

در ديواره باال و پايین
روی بافلها

میزان انتقال حرارت در قالب عدد نوسلت قابل بیان است
که عدد نوسلت موضعی روی ديواره گرم يا سرد به صورت
زير تعريف میشود:
k nf   


k f  X  x  0,1

()13

Nu Y  

نوسلت متوسط روی ديوارهی گرم يا سرد از انتگرالگیری
معادلهی باال به صورت زير بدست میآيد:
1
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 -4كنترل برنامه و نتایج
برای مدل کردن هندسه مورد نظر برنامه ای به زبان فرترن
نوشته شده و اجراهای برنامه انجام شده است .معادالت
حاکم به روش تفاضل محدود مبتنی بر حجم کنترل جبری
شدهاند و به کمك الگوريتم سیمپل به طور همزمان حل
شدهاند .به منظور اطمینان از عدم وابستگی نتايج به شبكه
و تعیین شبكه مناسب برای حالتهای مختلف شبكه بهینه
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جستجو شده است .به عنوان نمونه در محفظه با دو بافل به
طول  Lf  lf / L  0.3و ارتفاع از کف آنها به ترتیب

میشود اختالف ناچیز و در حد قابل قبول است.

 Hf 1  h f 1 / L  0.35و  Hf 2  h f 2 / L  0.65برای
نانو سیال آب و مس با درصد حجمی  0.03و عدد ريلی
 106تغییرات نوسلت متوسط بر روی ديواره سرد و ماکزيمم
تابع جريان در محفظه برای شبكههای مختلف در جدول 2
نشان داده شده است .همچنین پروفیل سرعت عمودی در
خط افقی مرکزی محفظه برای شبكههای مختلف در شكل
( )2نشان داده است .مشاهده میشود که از شبكه
 100100بعد مقادير نوسلت متوسط و ماکزيمم تابع
جريان و پروفیل سرعت در خط مرکزی تقريبا ثابت میماند.
بنابراين شبكه يكنواخت با تعداد نقاط  100100به عنوان
شبكه بهینه انتخاب شده است.
جدول  :2تأثیر تعداد نقاط شبكه بر عدد نوسلت متوسط و
ماکزيمم جريان
Grid

Nu m
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80 80

10.931
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100100

10.943

22.055

120120

10.943

22.055

شكل  :2تاثیر تعداد نقاط شبكه بر پروفیل سرعت عمودی در
خط افقی مرکزی محفظه

شكل  :3مقايسه نوسلت بدست آمده از مطالعه حاضر در
 Ra  106با مرجع []6

 -5بررسی اثر عدد ریلی
پس از اطمینان از عملكرد برنامه ،ابتدا به بررسی عدد ريلی
با شرايط حاکم بر مسئله میپردازيم .اين بررسیها به ازای
بافلها به طول  Lf  0.3و ارتفاع از کف آنها به ترتیب
 H f 1  0.35و  H f 2  0.65انجام میگیرد .شكل ()4
خطوط جريان و هم دما را در اعداد ريلی  103الی 106
نشان میدهد .همانگونه که در شكلها ديده میشود برای
اعداد ريلی کوچك (  ) Ra  103میزان جابجايی آزاد کم
میباشد .زيرا نیروی غوطهوری نمیتواند بر مقاومت ناشی
از نیروهای لزج غلبه کند .لذا جريان جابجايی در داخل
محفظه ناچیز است .کانتورهای دما در محفظه تقريباً
عمودی میباشند که بیانگر حاکم بودن انتقال حرارت
هدايتی در محفظه است .بنابراين انتقال گرما بین سطوح
فقط از طريق رسانايی در سیال انجام میشود .با افزايش
عدد ريلی گراديان عرضی دما زياد شده و جابجايی آزاد
افزايش میيابد و گردابههای بزرگتری با جهت ساعتگرد و
با چرخش سريعتر ايجاد شده و خطوط جريان گردابی
بیشتر به ناحیه بین دو بافل نفوذ کرده و باعث افزايش انتقال
حرارت روی ديواره گرم می شود.
با افزايش عدد ريلی خطوط جريان به صورت کشیده تر در

برای اطمینان از عملكرد برنامه کامپیوتری ،کد حاضر با
شرايط مقاله [ ]6که جابجايی آزاد در يك محفظه پر شده
از نانو سیال که قسمتی از ديواره چپ آن در دمای گرم قرار

آمده و مقادير تابع جريان بیشینه همانطور که در شكل
مشخص است افزايش میيابد که نشان از جريان قويتر
سیال در داخل محفظه و افزايش جابجايی آزاد دارد .برای
اعداد ريلی نسبتاً بزرگ چون جابجايی آزاد افزايش میيابد

دارد ،اجرا شد .نتايج حاصل از برنامه حاضر در شكل ( )3با
نتايج مقاله فوق مقايسه شده است .همانطور که ديده

کانتورهای دما تقريباً افقی شده و اين رفتار میتواند به
افزايش انتقال حرارت از محفظه اشاره داشته باشد.
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شكل ( )5افزايش نوسلت متوسط روی ديواره گرم و سرد را
با افزايش عدد ريلی نشان میدهد .همانطور که از خطوط

گرم است .زيرا بافلها بخشی از سیال را از ديواره گرم دور
میکنند به همین دلیل سطح تماس سیال با ديواره گرم

همدمای شكل ( )4مشاهده میشود با افزايش عدد ريلی
تراکم خطوط همدما در نزديكی ديوارههای گرم و سرد
افزايش پیدا کرده است .در نتیجه اين امر افزايش انتقال
حرارت روی ديواره گرم و سرد با افزايش عدد ريلی مشاهده
میشود .همانطور که از شكل ( )5مشاهده میشود در هر
عدد ريلی ثابت نوسلت متوسط ديواره سرد بیشتر از ديواره

کمتر از ديواره سرد میباشد همچنین مقداری حرارت از
طرف دو بافل به سیال اضافه میشود که اين باعث کاهش
اختالف دما بین سیال و ديواره گرم و افزايش اختالف دما
بین سیال و ديواره سرد میشود .اين امر باعث بیشتر بودن
انتقال حرارت از ديواره سرد نسبت به ديواره گرم در هر
ريلی میشود .

Ra=103

Ra=104
Ra=105
Ra=106
شكل  :4خطوط جريان (سمت چپ) و خطوط همدما (سمت راست) در اعداد ريلی متفاوت و   0.03
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میدهد .با افزايش عدد ريلی عدد نوسلت موضعی روی هر
دو ديواره گرم و سرد افزايش میيابد و جريان گردشی

شكل  :5تاثیر عدد ريلی بر عدد نوسلت متوسط روی ديواره
گرم و سرد در   0.03

شديدتر شده و جابجايی افزايش يافته و انتقال حرارت و در
نتیجه عدد نوسلت افزايش میيابد .همانطور که در شكل
( )6مشاهده میشود مقدار نوسلت موضعی در ابتدای ديواره
گرم در هر ريلی بیشترين مقدار که اين مقدار برای هر ريلی
متفاوت است و در انتهای ديواره در تمام ريلیها يك مقدار
ناچیز است .وقتی سیال سرد به گوشه پايینی سمت چپ
میرسد اختالف دما بین سیال و ديواره گرم زياد است و
اين موجب نوسلت باال در اين نقطه میباشد که اين نوسلت
باال در ريلیهای مختلف متفاوت است .ولی همچنان که
سیال حرکت کرده و به گوشه بااليی سمت چپ میرسد
اختالف دمای بین سیال و ديواره ناچیز میشود و عمال
انتقال حرارت ناچیزی مشاهده میشود .همین موضوع در
مورد ديواره مقابل صادق است (شكل ( .))7يعنی وقتی
سیال با دمای باال به گوشه باال سمت راست میرسد چون
اختالف دما بین سیال وديواره سرد زياد است بیشترين
انتقال حرارت را داريم که در ريلیهای مختلف متفاوت
است .با حرکت سیال به گوشه پايین سمت راست اختالف
دمای سیال و ديواره سرد کاهش يافته و عمالً انتقال حرارت
ناچیزی مشاهده میشود.

شكل  :6تاثیر عدد ريلی بر نوسلت موضعی روی ديواره گرم با
دمای Th

شكل  :8نوسلت متوسط روی ديواره سرد بر حسب افزايش
درصد حجمی نانو ذرات در اعداد ريلی متفاوت

 -6بررسی اثر درصد حجمی نانو ذرات
شكل  :7تاثیر عدد ريلی بر نوسلت موضعی روی ديواره سرد با
دمای Tc

اکنون به بررسی اثر افزايش درصد حجمی نانو ذرات
میپردازيم .بدين منظور با در نظر گرفتن مشخصات
هندسی محفظه در قسمت قبل ،برای اعدا ريلی در محدوده

شكلهای ( )6و ( )7تغییرات نوسلت موضعی روی
ديوارههای سرد و گرم در اعداد ريلی مختلف را نشان

 103  Ra  106درصد حجمی نانو ذرات را افزايش
میدهیم و به بررسی تأثیر آن برانتقال حرارت میپردازيم.
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شكل ( )8تغییرات نوسلت متوسط روی سرد را بر حسب
افزايش درصد حجمی نانوذره مس برای اعداد ريلی مختلف

است .همانطور که مشاهده میشود با افزايش  در تمام
اعداد ريلی  نیز افزايش میيابد که نتیجهای قابل انتظار

نشان میدهند .همانطور که مشاهده میشود در يك عدد
ريلی ثابت عدد نوسلت متوسط با افزايش درصد حجمی نانو
ذره افزايش میيابد .چون هر چه درصد حجمی نانو ذره
بیشتر باشد تأثیر نانو ذره بر ضريب هدايت حرارتی مشهودتر
است و به تبع باعث افزايش بیشتر عدد نوسلت میگردد.
همچنین با افزايش عدد ريلی گراديان عرضی دما زياد شده
و جابجايی آزاد افزايش میيابد و نوسلت متوسط و انتقال
حرارت افزايش میيابد.

است .همانطور که در اين شكل ديده میشود مقدار  در
عدد ريلی  105به ازای تمام مقادير  دارای مینیمم است.
میتوان گفت عدد ريلی  105نقطه گذار از مكانیزم انتقال
گرمای هدايتی به مكانیزم جابجايی است وچون در شرايط
گذار اثر هدايت کم میشود و جابجايی هنوز قدرت زيادی
ندارد تأثیر افزودن به سیال پايه به اندازه تأثیری که در ساير
اعداد ريلی مشاهده میشود نخواهد بود .اين در حالی است
که حضور ذرات نانو در اعداد ريلی پايین که هدايت حاکم
است تأثیر بیشتری بر نوسلت متوسط دارد.

 -7بررسی اثر طول و موقعیت بافلها
پس از مشاهده کردن اثر عدد ريلی و افزايش درصد حجمی
نانو ذرات ،اکنون به ازای  Ra  106و   0.05با تغییر
طول و موقعیت بافلها ،تأثیر آن را بر پارامترهای انتقال
حرارت و جريان بررسی میکنیم .از خطوط جريان در شكل
( )10مشاهده میشود که با افزايش طول بافل خطوط

شكل  :9مقايسه پارامتر درصد افزايش عدد نوسلت متوسط
روی ديواره سرد مربوط به نانو سیال نسبت به سیال پايه

با استفاده از برازش منحنی های شكل ( )8می توان رابطه-
ای برای عدد نوسلت متوسط بر حسب عدد ريلی (
 )103  Ra  106و کسر حجمی نانو ذرات ( 0    0.05

) به صورت زير استخراج کرد:
)Nu m  f () Ra g( 

()15
که در اين رابطه:

f ()  0.6292   0.1437

()16

g()  1.1759 2  0.2638  0.3072

پارامتر ديگری که برای درک بهتر اثر اضافه شدن نانو ذرات
به سیال پايه مورد بررسی قرار میگیرد درصد افزايش عدد
نوسلت متوسط نانو سیال نسبت به سیال پايه (
 100

Nu nf  Nu f
Nu f

 )  است .نتايج مربوط به درصد

افزايش عدد نوسلت در شكل ( )9برای ديواره سرد ارائه شده
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جريان گردابی کمتر به ناحیه بین دو بافل کشیده میشوند.
همچنین تماس سیال با ديواره گرم کمتر میشود .در نتیجه
انتقال حرارت با افزايش طول بافل روی ديواره گرم کاهش
میيابد .به طور کلی افزايش طول مانع و فشرده شدن
جريان منجر به سرعت چرخشی کمتر جريان شده و انتظار
میرود ،انتقال حرارت از ديواره گرم کاهش يابد .که اين
نتیجه را میتوان در کاهش عدد نوسلت متوسط ديواره گرم
مشاهده کرد .همچنین با افزايش طول بافل تراکم خطوط
جريان در نزديكی ديواره سرد بیشتر شده و انتقال حرارت
از ديواره سرد بیشتر میشود .که نتیجه را میتوان در
افزايش عدد نوسلت متوسط ديواره سرد مشاهده کرد.
همانطور که از خطوط همدما در شكل ( )11مشاهده
میشود با افزايش طول بافل تراکم خطوط حرارتی به خارج
از ناحیه دو بافل کشیده میشود و اين کاهش تراکم خطوط
بین دو بافل نشانه کاهش انتقال حرارت از ديواره گرم است
و بالعكس مشاهده میشود با افزايش طول بافل تراکم
خطوط همدمای نزديك ديواره سرد بیشتر شده و انتظار
میرود انتقال حرارت از اين ديواره بیشتر شود.
شكل های ( )12و ( )13نشان میدهند که در ريلی 106با
افزايش طول بافل همانطور که قبال گفته شد انتقال حرارت
روی ديواره گرم کاهش و روی ديواره سرد افزايش میيابد.
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Hf1=0/25, Hf2=0/75

Hf1=0/25,Hf2=0/5

Lf=0/25
Lf=0/5
Lf=0/755

شكل  :10خطوط جريان محفظه با بافل ها با طول و وقعیتهای مختلف در  Ra  106و   0.05
Hf1=0/25, Hf2=0/75

Hf1=0/25,Hf2=0/5

Lf=0/25
Lf=0/5
Lf=0/755

شكل  :11خطوط همدما محفظه با بافل ها با طول و موقعیتهای مختلف در  Ra  106و  0.05

مجله مدلسازی در مهندسی

سال هفدهم ،شماره  ،56بهار 1398

31

احمدی ،قاسمی و رئیسی

شده و در کل انتقال حرارت از ديواره گرم افزايش میيابد.

 -8نتیجهگیری وجمعبندی

شكل  :12تغییرات نوسلت متوسط بر حسب افزايش طول
بافلها روی ديواره گرم در Ra  106

در اين تحقیق انتقال حرارت جابجايی آزاد در محفظه
مربعی با دو بافل ،به روش عددی بررسی شد .از بررسیهای
انجام شده بر طول و موقعیت بافلها و اثر افزودن درصدهای
حجمی متفاوت مس در اعداد ريلی مختلف ،نتايج زير قابل
جمعبندی است.
 -1در کلیه درصدهای حجمی نانو ذرات ،افزايش عدد ريلی
موجب افزايش نوسلت متوسط روی ديواره گرم و سرد
میشود.
 -2با افزايش درصد حجمی نانو ذرات مس ،نوسلت متوسط
روی ديواره سرد و گرم افزايش میيابد و اين درصد افزايش
انتقال حرارت در اعداد ريلی بزرگتر کاهش میيابد.
 -3افزايش طول بافل باعث افزايش نوسلت متوسط روی
ديواره سرد و کاهش آن بر روی ديواره گرم میشود.
 -4با افزايش فاصله بافلها از کف محفظه انتقال حرارت از
ديواره گرم بیشتر و از ديواره سردکمتر میشود.

شكل  :13تغییرات نوسلت متوسط بر حسب افزايش طول
بافلها زوی ديواره سرد در Ra  106

همچنین مشاهده میشود با افزايش فاصله بافلها از کف
محفظه انتقال حرارت از ديواره گرم بیشتر و از ديواره سرد
کمتر میشود .که دلیل آن را با توجه به خطوط همدما
میتوان توجیه کرد .از خطوط جريان در شكل ()10
مشاهده میشود که با افزايش فاصله بافلها از کف محفظه،
طولی از ديواره گرم که در معرض سیال سرد قرار میگیرد
افزايش میيابد .بنابراين قرارگیری سیال سرد در مجاورت
ديواره گرم باعث افزايش انتقال حرارت میشود و هر چه
اين طول بیشتر باشد انتقال حرارت بیشتر خواهد بود.
از طرفی در شكلهای خطوط همدما مشاهده میشود که
تراکم خطوط همدمای بین دو بافل در موقعیت
(  H f 2  0.75و  ) Hf 1  0.5کمتر میباشد که نشان
دهنده کاهش انتقال حرارت نسبت به موقعیت
(  Hf 2  0.5و  ) H f 1  0.25می باشد و انتظار میرود
که انتقال حرارت از اين ديواره بینابینی کاهش پیدا کند.
ولی اثر افزايش فاصله بر اين کاهش انتقال حرارت غالب
مجله مدلسازی در مهندسی
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