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واژگان کليدي

 .1مقدمه
از جمله عوامل مؤثر در عملکرد صحيح ماهوارهها کنترل حرارت

تبديلکنندههاي فرکانس ،تقويتکنندهها ،مولد قدرت و جز اينها

در آنهاست .گرماي توليدشده توسط تجهيزات الکترونيکي مانند

بايد از سيستم خارج گردد تا شرايط دمايي مناسب براي عملکرد

سال ششم ،شمارة دوم ،پاييز و زمستان 1396

41

بررسي و شبيهسازي کاربرد نانوذرات در خنککاري تجهيزات ماهواره؛ استفاده همزمان نانوسيال و لوله حرارتي با سه اواپراتور

آنها فراهم شود .لولههاي حرارتي بهدليل انتقال حرارت باال و عدم

پايه امکان افزايش عملکرد لولة حرارتي را با کاهش مقاومت

نياز به انرژي خارجي يکي از مبدلهاي حرارتي رايج در دفع

حرارتي در ناحية متخلخل فراهم ميآورد .عليزاد و همکاران

حرارت توليدشده ميباشند که معموالً در ماهوارهها با چند اواپراتور

( )2012عملکرد حرارتي ،رفتار گذرا و شاخصههاي راهاندازي لولة

(منبع حرارتي) طراحي ميگردند .عملکرد لولة حرارتي توسط

حرارتي را براي لولة حرارتي ديسکي در حضور نانوذرات بررسي و

برخي پژوهشگران در کاربردهاي فضايي مطالعه شده است [.]3-1

گزارش کردند که نانوسيال ميتواند سبب بهبود عملکرد لوله

پارک ( )1997لولة حرارتي استوانهاي با دو منبع حرارتي را

حرارتي در فرايند گذرا گردد [ .]10ساي و همکاران ( )2004نشان

بهصورت عددي و آزمايشگاهي مطالعه کرد و نشان داد که بايد

دادند که افزودن نانوذرات طال به آب ميتواند مقاومت حرارتي

منبع حرارتي با دماي باالتر در مجاورت کندانسور قرار گيرد تا

لولة حرارتي استوانهاي را بين  20تا  37درصد کاهش دهد [.]11

توزيع دماي يکنواختتر روي سطح لولة حرارتي و تجهيزات

عملکرد لولة حرارتي با محيط متخلخل پودري در حضور نانوسيال

ماهواره فراهم شود [ .]1ها و همکاران ( )2003لولة حرارتي

آب  -اکسيد مس توسط کومرسن و همکاران ( )2014بهصورت

شياري را براي کنترل دماي تجهيزات ماهواره آزمايش کردند و

آزمايشگاهي بررسي شد .نتايج آزمايشگاهي نشان داد که افزودن

نشان دادند که ويژگيهاي لولة حرارتي ميتواند در خنککاري

 1درصد حجمي نانوذره مقاومت حرارتي را تا  66/1درصد کاهش

اين تجهيزات مفيد باشد [ .]2استفادة همزمان لولة حرارتي و مادة

ميدهد [ .]12کانگ و همکاران ( )2009کاربرد نانوذرات نقره در

تغيير فاز در فضاپيما توسط کيم و همکاران ( )2013بهصورت

لولة حرارتي استوانه را مطالعه و گزارش کردند سوسپانسيون

آب -

عددي مورد مطالعه قرار گرفت .اين پژوهشگران نشان دادند که

نقره ميتواند اختالف دماي کندانسور و اواپراتور را در محدودة

حداکثر و حداقل دما در فضاپيما ميتواند بهترتيب کاهش و

حرارت دريافتي  30تا  50وات به مقدار  0/56تا  0/65درجة

افزايش يابد و در نتيجه توزيع يکنواختتري از دما حاصل شود

سانتيگراد کاهش دهد [ .]13هانگ و همکاران ()2012
آزمايشهايي را با لولة حرارتي استوانهاي در حضور نانوسيال

[.]3

آب -

استفاده از سياالت خنککنندة متداول مانند آب و آمونياک

آلومينا با غلظتهاي حجمي مختلف ( 1 ،0/5و  3درصد) انجام

بهدليل خواص گرمايي ضعيف همواره يکي از عوامل محدودکنندة

دادند [ .]14قطر خارجي لولة حرارتي  9/52ميليمتر بود و

عملکرد لولههاي حرارتي مطرح بوده است [ .]4از جمله روشهاي

طولهاي مختلف  0/45 ،0/3و  0/65متر آزمايش شدند .نتايج

مقابله با اين محدوديت افزودن نانوذره به سيال پايه است که

آزمايشگاهي نشان داد که بهبود عملکرد لولة حرارتي به طول لوله

سبب افزايش ضريب هدايت آنها ميگردد .چنين سوسپانسيوني

حرارتي وابسته است و بهترين افزايش عملکرد با مقدار 56/3

براي نخستينبار توسط چوي مطرح و نام نانوسيال بر آن نهاده

درصد مربوط به لولة حرارتي با طول  0/45متر است .پوترا و

شد [ .]5بهسبب چنين ويژگي ممتاز نانوسيال ،پژوهشگران تالش

همکاران ( )2012تأثير انواع نانوسيال (آب  -آلومينا ،اتيلن

گليکل -

کردند تا کاربرد آن را در عملکرد لولة حرارتي مطالعه کنند.

آلومينا ،آب  -اکسيد تيتانيوم ،اتيلن گليکل  -اکسيد تيتانيوم و اتيلن

بسياري از اين مطالعات توسط علوي و همکاران [ ]6و

گليکل  -اکسيد مس) را با غلظتهاي حجمي متفاوت  1تا 5

سروشکومار و همکاران [ ]7مرور شده است .اولين تحقيق

درصد بر لولة حرارتي با محيط متخلخل سيمي ارزيابي و مشاهده

آزمايشگاهي در اين زمينه توسط چين و همکاران ( )2003انجام

کردند بهترين عملکرد لولة حرارتي با استفاده از نانوذرة آب

شد [ .]8اين پژوهشگران نانوذرات طال با قطر متوسط  17نانومتر

اکسيد آلومينا با غلظت  5درصد بهدست ميآيد [ .]15همچنين

را در آب مخلوط کردند و نشان دادند که نانوسيال آب  -طال

آزمايشها نشان دادند که استفاده از نانوذره سبب شکلگيري الية

ميتواند سبب کاهش مقاومت حرارتي در لولة حرارتي

بسيار نازکي از نانوذرات بر شبکة سيمي و به بهبود خواص

ديسکيشکل شود .شفاهي و همکاران ( )2010بهکمک حل

موئينگي محيط متخلخل منجر ميشود.

-

تحليلي تأثير سه نوع نانوذرة آلومينا ،اکسيد تيتانيوم و اکسيد مس

پژوهشگراني عملکرد لولة حرارتي را با داشتن چند اواپراتور

را بر عملکرد لولههاي حرارتي استوانهاي و ديسکي مورد ارزيابي

(منبع حرارتي) و سيال کاري آب بهصورت عددي ،تحليلي و

قرار دادند [ .]9نتايج آنها نشان داد که استفاده از نانوذرات در سيال

آزمايشگاهي مورد مطالعه قرار دادهاند [ .]16-18شبگرد و فخري
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حرارتي در ديواره ،يک حل تحيلي دوبعدي براي محاسبة ميدان

در حضور نانوذره با غلظتها و اندازههاي مختلف محاسبه شدند و

دما ارائه کردند [ .]16مدل آنها قادر بود منبع حرارتي گسسته را

نشان داده شد که ميتوان از نانوسيال بهعنوان جايگزين مناسب

بهعنوان اواپراتور در لولة حرارتي شبيهسازي کند .چن و فخري

سياالت معمولي در کاربردهاي خنککاري تجهيزات ماهواره

( )1990لولة حرارتي با چند اواپراتور را بهصورت عددي مطالعه

استفاده کرد.

کردند [ .]17اين پژوهشگران فرض کردند دماي ناحية بخار ثابت
است و تنها سازوکار انتقال حرارت در ناحية متخلخل هدايت

 .2بيان مسئله

ميباشد .لفور و اللماند ( )2006يک مدل تحليلي براي لولة

لولة حرارتي با سه اواپراتور در بخش الف از شکل  1نمايش داده

حرارتي در مقياس ميکرو پيشنهاد دادند که قادر بود عالوه بر

شده است .هر يک از اواپراتورها ميتوانند محل قرارگيري يکي از

جريان مايع و بخار ميدان دما را در ديوارة لولة حرارتي پيشبيني

تجهيزات ماهواره باشند که بايد گرماي خود را تخليه نمايند.

کند [.]18

گرماي ايجادشده در اين تجهيزات سبب افزايش دما و فشار مايع

با توجه به مسئلة مورد مطالعه که تأثير نانوسيال در

در ناحية متخلخل ميشود .مايع پرفشار در سطح مشترک محيط

خنککاري منابع حرارتي بهکمک لولة حرارتي ميباشد ،چندين

متخلخل و ناحية بخار به بخار پرفشار تبديل ميگردد و بهسمت

مطالعه در مورد کاربرد نانوسيال بر خنککاري منابع حرارتي

ناحية کندانسور حرکت ميکند .در اين ناحيه ،بخار گرماي خود را

گسسته در ادبيات فن موجود است [ .]19-24بهعنوان يک مثال از

از دست ميدهد و بهصورت مايع به ناحية متخلخل وارد ميگردد.

اين مطالعات ،مشايي و همکاران ( )2014تأثير نانوسيال آب

-

اختالف فشار ايجادشده در اثر خاصيت موئينگي مايع را براي

آلومينا را در خنککاري منابع حرارتي گسسته در مجراي متخلخل

خنککاري بهسمت نواحي اواپراتورها سوق ميدهد تا يک چرخة

بهصورت عددي بررسي کردند و نشان دادند که استفاده از

کاري لولة حرارتي تکميل گردد .سيستم خنککاري کندانسور با

نانوسيال بهطور چشمگير دماي نقاط داغ را کاهش ميدهد و

مايع خنککاري بهصورت شماتيک در بخش ب از شکل 1

باعث ايجاد پروفيل دماي يکنواختتري ميشود [.]24

نمايش داده شده است .آب خنککاري از انتهاي کندانسور وارد

بهتازگي کاربرد نانوسيال در عملکرد حرارتي لولة حرارتي با دو

ژاکت خنککاري ميشود و پس از دريافت حرارت از طرف ديگر

اواپراتور بهصورت تحليلي و عددي توسط مشايي و همکاران

خارج ميشود .ژاکت خنککاري يک استوانه همطول با کندانسور

مطالعه شده [ .]25-26نتايج نشان ميدهد که دماي سطح دو

ميباشد که قطر قاعدة بزرگتري دارد و عايق شده است.

اواپراتور کاهش مي يابد و عملکرد لولة حرارتي بهطور چشمگيري

طول قسمتهاي اواپراتور ،آدياباتيک و کندانسور در لوله مورد

افزايش مييابد .هيچيک از مطالعات ذکرشده به شبيهسازي تأثير

مطالعه بهترتيب  3 ،7و  15سانتيمتر ميباشد .قطر داخلي لوله،

نانوسيال بر عملکرد لولة حرارتي با بيش از دو اواپراتور نپرداخته

قطر خارجي لوله و قطر ناحية بخار بهترتيب  13/8 ،15/8و 11/88

است .با توجه به ويژگي مفيد نانوسيال بهعنوان سيال خنککننده

ميليمتر در نظر گرفته شد .براي توضيح يکنواختتر دما،

و همچنين کاربرد لولههاي حرارتي با چند اواپراتور در ماهوارهها،

همانطور که پارک پيشنهاد داد [ ،]1اواپراتورها با شار حرارتي

اين مطالعه به بررسي عملکرد لولة حرارتي براي خنککاري

باالتر در فاصلة نزديکتر به کندانسور تعبيه شدند .به اين منظور

تجهيزات ماهواره ميپردازد که بهصورت گسسته با ديوارة لولة

گرماي دريافتي اواپراتور سوم دو برابر اواپراتور دوم و گرماي

حرارتي در قسمت اواپراتورها در تماس ميباشند.

دريافتي اواپراتور دوم دو برابر اواپراتور اول در نظر گرفته شد.

در مطالعة حاضر مدل دوبعدي ،که توسط شبگرد و فخري
ارائه شده است [ ،]16توسعه داده شده و خواص نانوسيال آب

-

 .3فرضيات و معادالت حاکم

الومينا و آب  -اکسيد تيتانيوم در آن ادغام شده است .بهمنظور

بهمنظور مدلسازي مسئله نکات ذيل بهعنوان فرضيات اوليه در

اعتبارسنجي کد توسعه داده شده ،مقايسهاي بين نتايج مطالعة

نظر گرفته مي شود:

حاضر با دادههاي آزمايشگاهي انجام شده است .پروفيلهاي دماي
سال ششم ،شمارة دوم ،پاييز و زمستان 1396

 .1فرايند انتقال حرارت در شرايط پايدار رخ ميدهد.
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( )2010با کوپلکردن جريان داخل محيط متخلخل و هدايت

سطح ،ضريب انتقال حرارت ،مقاومت حرارتي و اندازة لولة حرارتي

بررسي و شبيهسازي کاربرد نانوذرات در خنککاري تجهيزات ماهواره؛ استفاده همزمان نانوسيال و لوله حرارتي با سه اواپراتور

 .2ناحية متخلخل بهطور کامل با مايع اشباع شده است،

هدايت حرارتي نانوسيال و ضريب هدايت حرارتي ماتريکس جامد

بهعبارت ديگر فرض ميشود پديدة خشکشدگي در اين ناحيه

محيط متخلخل ميباشند .با در نظر گرفتن اين فرض که نانوذرات

بهوقوع نميپيوندد و تغيير فازها در سطح مشترک ناحية بخار و

بهخوبي در سيال پايه مخلوط شده است ،ميتوان از مدل ماکسول

متخلخل رخ ميدهد.

براي محاسبة ضريب هدايت حرارتي نانوسيال استفاده کرد که با

 .3تنها سازوکار انتقال حرارت در ناحية محيط متخلخل هدايت

رابطة  8معرفي ميگردد.


r

حرارتي ميباشد.
 .4ضريب هدايت حرارتي نانوذره ،سيال پايه و ديوارة لولة
حرارتي ثابت فرض ميشود.
 .5بخار در سراسر لولة حرارتي اشباع در نظر گرفته ميشود؛

()5

بنابراين از تغييرات آن ،که بسيار ناچيز است ،چشمپوشي

تغيير متغير زير براي متغير دما استفاده کردند تا شرط مرزي ديواره
 محيط متخلخل همگن گردد.()1
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حرارتي و شرايط مرزي مرتبط بهصورت زير ميباشد [:]16
معادلة انرژي در بخش ديوارة لولة حرارتي:
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بهترتيب ضريب هدايت حرارتي ،شار حرارتي ،شعاع خارجي لوله،
شعاع داخلي لوله ،شعاع ناحية بخار ،طول ناحية اواپراتور ،طول
ناحية آدياباتيک و طول ناحية کندانسور ميباشد .همچنين qc

شار حرارتي خروجي از کندانسور است که از رابطة  6بهدست
ميآيد [ .]16همچنين هدايت حرارتي مؤثر محيط متخلخل با
شبکة مسي )  ( k wickاز رابطة  7محاسبه ميشود [ .]31بايد توجه
داشت که  k nf ، و  k sبهترتيب ضريب تخلخل ،ضريب
44

qe3

k eff 

  T  T

نسبي ميباشند .با توجه به فرضيات ذکرشده ،معادلة ديوارة لولة

()3

Le1  2 La  Le 2  x 

qe3

0  x  Le1

Le1  3La  Le 2  Le3  Lc

 .6نانوذرات بهصورت يکنواخت در ناحية متخلخل حضور دارند
قبل از مدلسازي مسئلة مورد مطالعه ،شبگرد و فخري [ ]16از

Le1  La  x  Le1  La  Le 2

qe1
qe2

Le1  3La  Le 2  Le3  x 

ميشود [.]27-30
و با سيال پايه در تعادل گرمايي ميباشند [.]9-10 ،4

at r  ro  qo( x)  k wall

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

[ k max well 

بهطوريکه در اين رابطه  k pو  k fبهترتيب ضريب هدايت
حرارتي نانوذره و سيال پايه و  کسر حجمي نانوذره است .در
حالت واقعي هر نانوسيال با قطر  d pتوسط نانواليه با قطر 𝑡

احاطه ميشود .لذا مدل اصالح شده ماکسول با رابطة  9معرفي
ميشود [:]32
()9

]k f

k p  2k f  2(k p  k f )(1   ) 3 
k p  2k f  (k p  k f )(1   ) 
3

[ k nf 

که درآن  از رابطة  10محاسبه ميشود:
  2t / d p

()10
مزيت مدل اصالحشده اين است که ميتواند اثر قطر نانوذره
را بر ضريب هدايت حرارتي نانوسيال و درپي آن رفتار انتقال
حرارت آنها پيشبيني نمايد.
 .4حل تحليلي و اعتبارسنجي
شبگرد و فخري [ ]16معادلة انرژي و شرايط مرزي وابسته به آن
را با روش جداسازي متغيرها حل نمودند .در مطالعة حاضر حل

نشرية علمي پژوهشي دانش و فناوري هوافضا

روابط مربوط به محاسبات ضريب هدايتي نانوسيال اعمال ميشود.

لولة حرارتي با رابطة  11داده ميشود [:]16
خروجي آب خنک کاري

عايق

ديواره

متخلخل

محيط هاي متخلخل

محيط

بخار اشباع

𝑎𝐿

𝑐𝐿
کندانسور

ناحيه آدياباتيک

𝐿𝑒3

𝑎𝐿

اواپراتور سوم

𝑎𝐿

𝐿𝑒2

ناحيه آدياباتيک اواپراتور دوم ناحيه آدياباتيک

بخش کندانسور لوله حرارتي

𝐿𝑒1

به سمت اواپراتورها

ژاکت خنک کاري

اواپراتور اول

ورودي آب خنک کاري

شکل  .1نمايي از الف) لولة حرارتي با سه اواپراتور (منبع حرارتي) ،ب) شماتيک خنککاري کندانسور
m

T (r , x)   cos( n z )C n [ I 0 ( n r ) 

()11

n0

 E n K 0 ( n r )  Tv

بهطوريکه  I 0 ، mو  K 0بهترتيب تعداد جمالت سري،
توابع بسل اصالح شده نوع اول و دوم از مرتبه صفر ميباشند.
همچنين ثوابت  Cn ،λnو  Enاز روابط زير حاصل ميشوند [:]16
n
L

()12

n 



تعداد مختلف گره در راستاي طول رسم شد که در شکل  2نمايش
داده شده است .همانطور که مشاهده ميشود استفاده از  10گره
در امتداد لولة حرارتي نميتواند مقدار دما را در بعضي از نقاط
سطح بهطور صحيح پيشبيني کند؛ در حاليکه وقتي تعداد گرهها
از  20فراتر ميرود نتايج بهدست آمده تقريباً مستقل از تعداد گرهها

بررسي استقالل تعداد جمالت سري نيز در نظر گرفته ميشود تا

Cn 

مقدار بهينه براي تعداد آنها تعيين شود .شکل  3تأثير تعداد

1
L
])  k wall ( ) n [ I 1 ( n rw )  E n K 0 ( n rw
2
1

1

1

cos( n x)dx
cos( n x) dx

ميشوند .واضح است هرچه تعداد جمالت در سري بيشتر شود،
نتايج دقت بيشتري دارند ،اما هزينة محاسباتي نيز افزايش پيدا
ميکند .بههمين منظور مثال مطرح شده در استقالل گرهها براي

جمالت سري را بر دماي ديوارة لولة حرارتي در مثال مطرح شده

Le
Le  La  Le




q
(cos

x
)
dx

  e1
n
 qe2 cos(n x)dx

Le  La
0
2

()14

اواپراتور در نظر گرفته و پروفيل دماي ديوارة لولة حرارتي براي

n I 1 (n rw )  k wick
) n I 1 (n rw )  k wall rw log(rw / rv
) K 0 (n rw

k wick
) K 0 (n rw
) k wall rw log(rw / rv
En 

()13

 11بررسي شود .بنابراين يک لوله حرارتي با طول  0/45متر و سه

Le1  2 La  Le 2  Le 3

 q 

e2
Le1  2 La  Le 2

Le1  3 La  Le 2  Le 3  Lc

 q 

e3
Le1  3 La  Le 2  Le 3

نشان ميدهد .نتايج بيانگر آن است که استفاده از  20جمله در
سري ميتواند نتايج را با دقت خوبي پيشبيني نمايد.
بهمنظور حصول اطمينان از مدلسازي صورت گرفته مقايسهاي
بين نتايج مطالعة حاضر و دادههاي موجود در ادبيات فن انجام
شده است .با توجه به فقدان اطالعات در مورد کاربرد نانوسيال در
لولة حرارتي با چند اواپراتور ،مدل توسعهيافته براي لولة حرارتي با

بهمنظور حل مسئله کد کامپيوتري با زبان برنامهنويسي متلب

يک اواپراتور اجرايي شد .اين امر با صفر قرار دادن گرماي اعمالي

توسعه داده شده است تا عالوه بر محاسبات روابط  11تا 14

بر اواپراتورهاي دوم و سوم محقق شد (معادلة  .)5نتايج

ضريب انتقال حرارت نانوسيال را نيز براساس قطر و غلظت نانوذره

آزمايشگاهي ليو و زوو [ ]33براي اعتبارسنجي مدلسازي انجام

محاسبه و در عباراتهاي حل تحليلي اعمال کند .قبل از ارزيابي

شده مورد استفاده قرار گرفت .در آزمايشهاي آنها ،طول ،قطر

کد نوشتهشده ،بايد استقالل نتايج از تعداد گرههاي در نظر گرفته

بيروني ،ضخامت ديوارة لولة حرارتي بهترتيب  8 ،350و 0/6

شده در امتداد طول لولة حرارتي و جمالت الزم در سري رابطه

ميليمتر و طول هر يک از بخشهاي اواپراتور و کندانسور 100

سال ششم ،شمارة دوم ،پاييز و زمستان 1396

45

حميد فاضلي ،پيام رحيممشائي ،مهران شهرياري ،ساجده مدني

تحليلي اين محققان براي لولة حرارتي با سه اواپراتور بازنويسي و

براساس فرضيات مطرحشده در بخش قبل ،ميدان دماي ديواره

 1درصد بهعنوان سيال کاري مورد استفاده قرار گرفت .نمودار

درصد ميباشد و اعتبارسنجي براي سه شار حرارتي مختلف انجام

دماي سطح لولة حرارتي که بر مبناي نتايج مطالعة حاضر و

گرفت .همانطور که ديده ميشود نتايج همپوشاني خوبي با هم

دادههاي آزمايشگاهي ليو و زوو [ ]33حاصل شد ،در شکل 4

دارند که مبين درستي فرضيات و مدلسازي انجام شده ميباشد.

360

Series1ه
اد

CuO
dp=10nm
φ=8%
Q=90W

اد ه
Series2

360
m=10

355
350

CuO
dp=10nm
φ=8%
Q=90W

m=20

345

)T(K

اد ه
Series3

340

355
350
345

m=30

340

335

335

330

330

325

325

320
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)x(m

)T(K

بررسي و شبيهسازي کاربرد نانوذرات در خنککاري تجهيزات ماهواره؛ استفاده همزمان نانوسيال و لوله حرارتي با سه اواپراتور

ميليمتر بود .همچنين نانوسيال آب  -اکسيد مس با غلظت حجمي

نشان داده شده است .نانوذره مورد استفاده اکسيد مس با غلظت 1

320
0.45

0.4

0.35
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0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

)x(m

شکل  .2نمودار اثر تعداد گرهها در

شکل  .3بررسي استقالل دماي ديوارة لولة حرارتي

راستاي طولي لولة حرارتي بر دماي سطح

از تعداد جمالت موجود در سري رابطة 11

 .5نتايج

کاهش قابل مالحظة دماي نقاط داغ با افزايش کسر حجمي

بهمنظور بررسي کاربرد نانوسيال در خنککاري تجهيزات ماهواره،

نانوذره است .مثالً افزايش غلظت نانوذرات اکسيد مس با قطر 10

شاخصهاي حرارتي لولة حرارتي با سه اواپراتور در حضور

نانومتر تا  8درصد ميتواند باالترين دماي سطح لوله حرارتي را،که

اکسيد تيتانيوم ارزيابي

به اواپراتور سوم مربوط ميشود ،تا  5کلوين کاهش دهد .تأثير

ميشود و مقايسههايي با سيال پايه (آب) انجام ميپذيرد .اين

قطر نانوذره بر توزيع دماي سطح لوله حرارتي در شکل  6آورده

شاخصها شامل دماي سطح لولة حرارتي ،ضريب انتقال حرارت و

داده شده است .نتايج نشان ميدهد که کاهش اندازة نانوذره باعث

مقاومت حرارتي ميباشند .در انتها نيز اثر حضور نانوذره بر اندازة

افزايش دما در ناحية کندانسور ميشود ،در حاليکه دماي سطح در

لولة حرارتي بحث ميگردد.

نواحي اواپراتورها را کاهش ميدهد .لذا نقش کاهش قطر نانوذره

نانوسياالت آب

-

اکسيد مس و آب

-

در دماي ديواره همانند نقش افزايش کسر حجمي است که هر دو
 .1-5ميدان دما

ناشي از افزايش ضريب هدايت حرارتي موثر سيال ميباشند .نکتة

با توجه به عالقهمندي موجود به کاهش دماي تجهيزات ماهواره،

ديگر که ميتوان در شکل  6مشاهده کرد اين است که با افزودن

مهمترين بخش از ميدان دما در لولة حرارتي دماي سطح آن

نانوذرات با قطرهاي بزرگ ،دماي ديوارة لولة حرارتي نسبت به

ميباشد که با اين تجهيزات در تماس است .لذا پروفيلهاي دماي

حالتي که سيال پايه استفاده ميشود ،بهنحويکه کاهش قطر

سطح لولة حرارتي براي نانوسيال آب  -اکسيد مس با غلظتهاي

نانوذره تا ين اندازه مؤثر نيست .دليل اين امر را ميتوان ناشي از

مختلف در شکل  5رسم شده است .همانگونه که نتايج نشان

افزايش ضريب هدايت حرارتي مؤثر ناحية متخلخل در اثر رسوب

ميدهد ،استفاده از نانوسيال دماي سطح در نواحي اواپراتورها را

نانوذرات در اين ناحيه دانست .با توجه به شکل  6ميتوان

کاهش ميدهد در حاليکه باعث افزايش دما در قسمت کندانسور

مالحظه کرد که تأثير حضور نانوذره بر دماي سطح نواحي

ميگردد .اين امر توسط ليو و زوو [ ]33نيز براي لولة حرارتي با

کندانسور و اواپراتورها ،که انتقال حرارت بيشتر مورد نياز است،

يک اواپراتور گزارش شده است .بنابراين ميتوان مالحظه کرد که

چشمگيرتر از نواحي آدياباتيک است .بهعنوان مثال در حاليکه

افزودن نانوذره به سيال معمولي باعث ميگردد پروفيلهاي دماي

استفادة نانوسيال آب  -اکسيد مس با غلظت  8درصد و قطر 10

يکنواختتري حاصل گردد .نکتة قابل توجه ديگر در شکل 5

نانومتر باعث ميشود حداکثر دماي اواپراتور سوم و کندانسور
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نشرية علمي پژوهشي دانش و فناوري هوافضا

بيشتر از  3کلوين دستخوش تغيير نميشود .شکل  7نمودارهاي

اواپراتورها نيز مؤثرتر است .اين در حالي است که نوع نانوذره تأثير

دماي سطح لولة حرارتي را براي دو نوع نانوذرة اکسيد مس و

محسوسي بر دماي سطح نواحي آدياباتيک ندارد .با توجه با شکل

اکسيد تيتانيوم با کسر حجمي و قطر ذرة مشابه در شرايط حرارتي

 7و مقايسة آن با شکلهاي  5و  6مشاهده ميشود نوع نانوذره در

يکسان نشان ميدهد .مشاهده ميشود که اثرگذاري نوع نانوذره بر

مقايسه با قطر و کسر حجمي تأثير کمتري بر دماي سطح دارد.

دماي سطح به نواحي لولة حرارتي بستگي دارد .حضور نانوذرة

بهعنوان مثال بيشترين اختالف بين دو نمودار در شکل  7کمتر از

اکسيد مس عالوه بر اينکه سبب افزايش بيشتر دماي کندانسور در

 1کلوين ميباشد که در ميانه اواپراتور سوم ديده ميشود.
360

360
نتاي آ ماي اهيQ=12.17Kw/m2-
م ال ه حا رQ=12.17Kw/m2-
نتاي آ ماي اهيQ=9.61Kw/m2-
م ال ه حا رQ=9.61Kw/m2-
نتاي آ ماي اهيQ=5.41Kw/m2-
م ال ه حا رQ=5.41Kw/m2-
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شکل  .4اعتبارسنجي نتايج مطالعة حاضر با دادههاي آزمايشگاهي []33

شکل  .5اثر غلظت نانوذره بر دماي سطح لولة حرارتي
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شکل  .6اثر قطر نانوذره بر دماي سطح لولة حرارتي

شکل  .7اثر نوع نانوذره بر دماي سطح لولة حرارتي

بهمنظور بررسي تأثير نانوسيال بر يکنواختي دماي سطح لولة

 21کلوين ميباشد در حاليکه اين مقدار براي نانوسيال آب

-

حرارتي ،اختالف دماي نواحي کندانسور و اواپراتورها مورد بررسي

اکسيد مس با غلظتهاي  4 ،2و  8درصد بهترتيب 15/8 ،18/2و

قرار ميگيرد که براي لولة حرارتي با سه اواپراتور از رابطة 15

 12کلوين ميباشد .تأثير قطر نانوذره بر اختالف دماي کندانسور و

محاسبه ميشود .شکل  8اختالف دماي نواحي کندانسور و

اواپراتور در غلظت ثابت و شارهاي مختلف در شکل  9نمايش داده

اواپراتور را در شارهاي حرارتي مختلف براي نانوذرة اکسيد مس با

شده است .رفتار نمودارها حاکي است که ذرات با قطر کوچکتر

کسرهاي حجمي مختلف نشان ميدهد .نتايج نشان ميدهد که

تأثير بيشتري بر يکنواختي دماي سطح لوله حرارتي دارند .اختالف

اختالف دماي اواپراتور و کندانسور با افزايش کسر حجمي نانوذره

دماي کندانسور و اواپراتورها براي سيال کاري آب و شار حرارتي

براي تمام شارهاي حرارتي کاهش مييابد که حاکي از يکنواخت

 90وات از  21کلوين فراتر ميرود در حاليکه افزودن  8درصد

شدن دماي سطح لولة حرارتي و بهبود عملکرد آن دارد .بهعنوان

نانوذره با قطر  10نانومتر باعث ميگردد تا اين مقدار حدود 48

مثال اختالف دماي نواحي کندانسور و اواپراتورها براي آب حدود

درصد کاهش يابد .شکل  10اثر نوع نانوذره را بر يکنواختي دما

سال ششم ،شمارة دوم ،پاييز و زمستان 1396
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بهترتيب  5/01و  6/36کلوين تغيير کند ،دماي نواحي آدياباتيک

مقايسه با اکسيد تيتانيوم ميشود ،بر کاهش دماي نواحي

بررسي و شبيهسازي کاربرد نانوذرات در خنککاري تجهيزات ماهواره؛ استفاده همزمان نانوسيال و لوله حرارتي با سه اواپراتور

نشان ميدهد .همانطور که در شکل ديده ميشود ،استفاده از

مشاهده نمود افزايش انتقال حرارت با کاهش قطر نانوذره و

نانوذرة اکسيد مس در مقاسيه با اکسيد تيتانيوم باعث اختالف

همچنين تأثير بيشتر نانوذرة اکسيد مس بر بهبود انتقال حرارت در

دماي کمتري در سطح لولة حرارتي براي تمام کسرهاي حجمي

مقايسه با نانوذرة اکسيد تيتانيوم ميباشد .بنابراين بهترين ضريب

ميگردد و هرچه کسرحجمي افزايش مييابد ،تفاوت تأثير

انتقال حرارت در بين تمام موارد بررسي شده مربوط به نانوذرات

نانوذرات اکسيد مس با اکسيد تيتانيوم بيشتر نمايان ميشود.

اکسيد مس با قطر  10نانومتر و غلظت  8درصد ميباشد که حدود

Le1  La  Le 2

Le1

Le1  La

0

 Tdx

 Tdx 

Le1  Le 2  Le3

 1758وات بر متر مربع کلوين ميباشد .بهمنظور بررسي تأثير

Le1



 Tdx
0

Le1  Le 2  Le3

T 

ضريب انتقال حرارت نسبي بهصورت ضريب انتقال حرارت

()15
Le1  3 La  Le 2  Le 3  Lc

Le1  2 La  Le 2  Le 3

Le1  3 La  Le 2

Le1  2 La  Le 2

 Tdx

Le1  Le 2  Le3



 Tdx

Le1  Le 2  Le3

استفاده از نانوسيال بر افزايش انتقال حرارت نسبت به سيال پايه،
نانوسيال به ضريب انتقال حرارت سيال پايه معرفي ميگردد که



نمودارهاي آن در شکل  12براي هر دو نانوسيال مورد مطالعه
نشان داده شده است .با توجه به اينکه تمام مقادير موجود در
شکل  12از واحد بيشتر ميباشد ،ميتوان به اثر مثبت استفاده از

 .2-5ضريب انتقال حرارت

نانوسيال بر انتقال حرارت در لولة حرارتي پي برد .از طرف ديگر

ضريب انتقال حرارت در هر ناحية لولة حرارتي بهصورت نسبت

ضريب انتقال حرارت نسبي تقريباً بهصورت خطي با غلظت نانوذره

شار حرارتي به اختالف دماي بخار و سطح همان ناحيه تعريف

افزايش مييابد .بهعنوان مثال با افزودن  4 ،2و  8درصد نانوذرة

ميشود که براي يک لولة حرارتي با سه اواپراتور از رابطة 16

اکسيد آلومينيوم با قطر 10نانومتر به سيال پايه انتقال حرارت در

حاصل ميشود:

لولة حرارتي بهترتيب حدود  32/91 ،15/6و  74/26درصد افزايش

()16

q e1
q e2
Le1 
Le 2
) (Te1  Tv
) (Te 2  Tv
h
Le1  Le 2  Le 3  Lc
q e3
q c
Le 3 
Lc
) (Te 3  Tv
) (Tc  Tv

Le1  Le 2  Le 3  Lc

حرارت در مقايسه با آثار قطر و غلظت نانوذره بهطور محسوسي

-

کمتر است و در بيشترين حالت در بين تمام موارد مورد مطالعه

ضرايب انتقال حرارت در شکل  11براي دو نانوسيال آب

يابد.
با مقايسة شکلهاي الف و ب از شکل  12ميتوان دريافت
که تأثير نانوذرة اکسيد مس بر انتقال حرارت بيشتر از اکسيد
تيتانيوم است ،اما در مجموع اثر نوع نانوذره بر افزايش انتقال

اکسيد مس و آب – اکسيد تيتانيوم با غلظت و قطرهاي مختلف

تفاوت بين ضريب انتقال حرارت نسبي لولة حرارتي براي اکسيد

نانوذره به نمايش در آمده است .مشاهده ميشود که ضريب انتقال

مس و تيتانيوم از 12درصد فراتر نميرود .يکي ديگر از نکات مهم

حرارت با افزايش غلظت نانوذره افزايش پيدا ميکند .مهمترين

که در شکل  12مالحظه ميشود تأثير قطر نانوذره بر بهبود انتقال

دليل افزايش انتقال حرارت افزايش ضريب هدايت حرارتي

حرارت لولة حرارتي در حضور نانوسيال است .مشاهدات نشان

نانوسيال است که باعث بهبود ضريب هدايت مؤثر محيط

ميدهد اگرچه با افزايش قطر نانوذره مقدار ضريب انتقال حرارت

متخلخل سيمي شکل ميشود .دالئل ديگر نظير تأثير نانوذره بر

نسبي کاهش مييابد ،اما عمالً در قطر نانوذرات باالتر از 20

حباب بخار در سطح مشترک محيط متخلخل و بخار و شکلگيري

نانومتر تأثير قطر نانوذره کم ميشود .اين نکته همچنين توسط

اليه (در مقياس ميکرو) در محيط متخلخل نيز بر افزايش بهبود

عليزاده و همکاران [ ]10براي لولة حرارتي ديسکي شکل در زمان

عملکرد لولة حرارتي ميتواند مؤثر باشد که بهطور آزمايشگاهي

راهاندازي گزارش شده است.

گزارش شده است [ ،]34-35اما در مطالعة حاضر شبيهسازي
نميشود .لذا ميتوان انتظار داشت تأثير نانوسيال بر افزايش انتقال

 .3-5مقاومت لولة حرارتي

حرارت در لولة حرارتي کمي بيشتر از آنچه باشد که در مطالعة

از جمله معيارهاي اصلي که براي عملکرد لولة حرارتي مورد

حاضر بررسي ميگردد .نکات ديگر که در شکل  11ميتوان

بررسي قرار ميگيرد ،مقاومت حرارتي است که بهصورت نسبت
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کندانسور و اواپراتورها معرفي و از رابطة  17محاسبه ميشود:

اکسيد مس با قطر  10نانومتر ،غلظتهاي  4 ،2و  8درصد

T
Q

()17

بهترتيب باعث کاهش حدود  25 ،14و  43درصد در مقاومت

R

حرارتي ميشود .نکتة جالب توجه در شکل  13اثر افزايش قطر

هر اندازه مقاومت حرارتي لولة حرارتي کمتر باشد ،نشاندهندة

نانوذره بر کاهش مقاومت حرارتي است .برخالف تأثير غلظت

اين است که قابليت انتقال حرارت بيشتر در اختالف دماي يکسان

نانوذره بر مقاومت حرارتي که بهصورت تقريباً خطي ميباشد ،تأثير

براي لولة حرارتي فراهم ميباشد .اختالف دما در لولة حرارتي با

قطر نانوذره بهصورت لگاريتمي است؛ اين بدان معناست که اگرچه

سه اواپراتور از رابطة 15حاصل ميشود و حرارت دريافتي لولة

با افزايش قطر نانوذره مقاومت حرارتي افزايش مييابد ،اما تأثير

حرارتي نيز مجموع حرارتهاي جذبشده در اواپراتورها در نظر

اين تغييرات در قطرهاي باالتر محسوس نيست .مثالً چنانچه در

گرفته ميشود .با توجه به عالقهمندي به تأثير حضور نانوذره بر

شار حرارتي  90وات از نانوذرات  10نانومتري اکسيد مس با

مقاومت حرارتي لولة حرارتي ،مقاومت حرارتي نسبي معرفي

غلظت  8درصد استفاده شود ،مقاومت حرارتي نسبي لولة حرارتي

ميشود که نسبت مقاومت حرارتي لولة حرارتي با استفاده از

حدود  0/57ميباشد ،در حاليکه نانوذرات  20و  40نانومتري در

نانوسيال به مقادير محاسبهشده براي سيال پايه است .شکل 13

شرايط مشابه بهترتيب باعث مقاومت حرارتي نسبي  0/70و 0/75

نمودارهاي مقاومت حرارتي نسبي را براي دو نوع نانوسيال نشان

ميشوند .از نکات قابل مالحظة ديگر که با مقايسه شکلهاي الف

ميدهد که براي مقادير مختلف قطر و غلظت نانوذره فراهم شده

و ب  13قابل استنتاج ميباشد ،اختالف کم در مقاومت حرارتي

است .نتايج نشان ميدهد حضور نانوذره مقاومت حرارتي را کاهش

نسبي براي دو نوع نانوذره است ،چنانکه حداکثر اختالف بين نتايج

ميدهد که بهدليل افزايش ضريب هدايت مؤثر در ناحية متخلخل

متناظر در همة حاالت از  5درصد فراتر نميرود.

است .همچنين افزايش غلظت نانوذره باعث ميشود مقاومت
25
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حرارت منتقلشده در لولة حرارتي به اختالف دماي بين نواحي

حرارتي بهصورت تقريباً خطي کاهش پيدا کند .مثالً براي نانوذرة

در بخشهاي قبل نشان داده شد که چگونه افزودن نانوذره

استفاده شده است .تأثير نوع ،قطر و غلظت نانوذره بر کاهش طول

ميتواند بر افزايش انتقال حرارت ،کاهش مقاومت حرارتي و در

لولة حرارتي مانند تأثير اين عوامل بر مقاومت حرارتي نسبي

نتيجه بهبود عملکرد لولة حرارتي تأثير مثبت بگذارد .واضح است

ميباشد ،با اين تفاوت که از نظر کمي تأثير آن مقداري کمتر

که افزايش انتقال حرارت اين اجازه را به طراح ميدهد که بتواند

ميباشد .دليل اين امر اين است که در کاهش اندازة لولة حرارتي

سطح کمتري براي انتقال گرما از تجهيزات ماهواره به قسمت

فرض شد طول نواحي آدياباتيک بدون تغيير باقي خواهد ماند.

کندانسور در نظر بگيرد .اهميت اين امر زماني روشنتر ميشود که

بنابراين همانطور که در شکل  14مالحظه ميشود ،بيشترين

هزينة پرتاب حدود  20000دالر در کيلوگرم تخمين زده ميشود

کاهش طول لولة حرارتي حدود  35درصد ميباشد که مربوط به

[ .]34شکل  14اثر دو نوع نانوذره با قطرها و غلظتهاي مختلف

استفاده از نانوذرة اکسيد مس با قطر  10نانومتر و غلظت  8درصد

را بر تغيير طول لولة حرارتي نشان ميدهد .در اين شکل L0
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1800

CuO
Q=90W

dp=10nm

1800

TiO2
Q=90W

1600

dp=40nm
1200

dp=20nm

)h(W/m2K

dp=20nm

1400

dp=10nm

1600

1400

dp=40nm
1200

1000

1000

800

800
8

4

6

8

0

2

)h(W/m2K

بررسي و شبيهسازي کاربرد نانوذرات در خنککاري تجهيزات ماهواره؛ استفاده همزمان نانوسيال و لوله حرارتي با سه اواپراتور

 .4-5اندازة لولة حرارتي

طول لولة حرارتي براي زماني است که از آب بهعنوان سيال کاري
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 .5-5معايب نانوسيال

پايدارکنندهها تا حدودي برطرف شده است و امکان پايداري آنها تا

اگرچه در مطالعة حاضر بهصورت کمي و کيفي کاربرد بالقوة

چندين ماه فراهم شده است .مشکل ديگر که ممکن است در لولة

نانوسيال در خنککاري تجهيزات ماهواره پرداخته شده است ،اما

حرارتي رخ دهد ،فرسايش ديواره يا محيط متخلخل در اثر برخورد

چالشهايي نيز در استفاده از نانوسيال وجود دارد .مهمترين مشکل

نانوذرات با آنهاست .لذا براي رفع اين مشکل بايد از مواد مقاومتر

نانوسيال تهنشين شدن آنهاست .امروزه اين مشکل با افزودن

در ساخت لولة حرارتي استفاده شود.
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 .6جمعبندي

تسريع در جذب حرارت از نواحي اواپراتورها به بخار و همچنين

در مطالعة حاضر کاربرد نانوسيال در خنککاري تجهيزات ماهواره

دفع حرارت از بخار به کندانسور شود .افزودن نانوذرات اکسيد مس

بهصورت تحليلي ارزيابي شد .براي اين منظور يک لولة حرارتي با

با قطر  10نانومتر و غلظت  8درصد ضريب انتقال حرارت را تا

سه اواپراتور در نظر گرفته شد که هر يک وظيفة جذب گرما از

حدود  75درصد افزايش ميدهد.

يکي از تجهيزات الکترونيکي را ميتوانند برعهده داشته باشند .دو

استفاده از نانوسيال سبب کاهش مقاومت حرارتي در لولة

تيتانيوم با قطر و

حرارتي ميشود .در حاليکه افزايش غلظت نانوذره تأثير خطي و

غلظتهاي مختلف در نظر گرفته شد تا تأثير آنها بر عملکرد لولة

کاهشي بر مقاومت حرارتي دارد ،تأثير افزايش قطر ذره بر آن

حرارتي سنجيده شود .نتايج را ميتوان بهترتيب زير خالصه نمود:

بهصورت لگاريتمي و افزايشي ميباشد .همچنين باوجود اختالف

نوع نانو سيال آب

-

اکسيد مس و آب

-

استفاده از نانوذره ميتواند باعث يکنواختي پروفيل دما در

چند برابري ضريب هدايت حرارتي دونوع نانو ذره مورد بررسي

سطح لولة حرارتي شود و دماي نقاط داغ سطح را ،که متصل به

(اکسيد مس و تيتانيوم) ،نوع نانوذره تغيير عمده در نتايج حاصل

يکي از تجهيزات الکترونيکي ماهواره است ،پايين آورد .بهعنوان

براي مقاومت حرارتي ايجاد نميکند.

مثال استفاده از نانوذرات اکسيد مس ميتواند در بهترين حالت

نانوسيال با بهبود فرايند انتقال حرارت در لولة حرارتي اين

دماي حداکثر دماي سطح لوله حرارتي را  5کلوين بيشتر از

امکان را فراهم ميآورد تا سطوح انتقال حرارت کوچکتر و در

شرايطي کاهش ميدهد که آب مورد استفاده قرار ميگيرد.

نتيجه اندازة لولة حرارتي در شرايط کارکرد مشابه سبکتر شود .اين

کاهش قطر و افزايش غلظت نانوذرات تأثير مثبتي بر افزايش

امر ميتواند در کاهش وزن ماهواره و جانمايي تجهيزات الکتريکي

انتقال حرارت در لولة حرارتي ايفا ميکند .اين امر ميتواند باعث

تاثير مثبت بههمراه داشته باشد .در مطالعة حاضر و در بهترين
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مورد استفاده از نانوسيال اندازة لولة حرارتي را تا  35درصد کاهش

L

ميدهد .مدلسازي انجامشده براساس فرض کارکرد صحيح لولة

m

حرارتي انجام شد .در صورت عدم چنين فرضي لولة حرارتي

p

بهدرستي کار نميکند و اصطالحاً پديدة خشکشدگي اتفاق

Q
̋q

ميافتد .در اين حالت بايد جريان دو فازي مايع و گاز را در ناحية

R

متخلخل حل نمود و نتايج حاصل در مطالعة حاضر معتبر نيستند.

r

همچنين اگر معادلة انرژي در محيط بخار حل شود ،دماي کل

T

محيط بخار بسيار نزديک به دماي بخار اشباع خواهد بود و تغيير

t

محسوس در نتايج بهوجود نميآيد .نکته ديگر استفاده از مدل

x

تکفاز براي مدلسازي نانوسيال ميباشد .چنانچه اين فرض در
نظر گرفته نشود ،بايد توزيع نانوذرات با استفاده از روش دوفاز

ε
a
bf

بهدست آيد .با توجه به اينکه نتايج حاصل از مدلسازي تکفاز و

c

دوفاز سيال در ادبيات فن [ ]36-37به هم نزديک گزارش شده

e

است ،لذا ميتوان استنباط کرد که فرض يکتواخت بودن توزيع

eff

نانوذرات تغيير چنداني در نتايج کلي ايجاد نميکند.

l
nf

 .7فهرست عالئم و اختصارات
d
h
I
K
k

قطر (متر)
ضريب انتقال حرارت ()W/ m K
تابع بسل اصالح شده نوع اول
تابع بسل اصالح شده نوع دوم
هدايت حرارتي ()W/m K
2

p
o
s
v
wall

طول (متر)
تعداد جمالت سري در رابطة 11
فشار (پاسکال)
حرارت دريافتي (وات)
شار حرارتي (وات بر متر مربع)
شعاع (متر) و مقاومت حرارتي ()K/W
مختصات استوانهاي (متر)
دما (درجة سانتيگراد)
ضخامت نانوذره (متر)
مختصات استوانهاي (متر)
ضريب تخلخل
آدياباتيک
سيال پايه
کندانسور
اواپراتور
خاصيت موثر
مايع
نانوسيال
نانوذره
بيرون ديواره لوله حرارتي
قسمت جامد محيط متخلخل
بخار ،سطح مشترک
ديوار لوله حرارتي ،سطح مشترک ديوار محيط متخلخل
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