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  چكيده 

 پايداري ازنانوذرات جامد در يـك  سوسپانسيون هاي نانوسيال ها     

از  حـرارت  انتقال افزايش در زيادي پتانسيل كه پايه مي باشند سيال
 از رارتيح تجهيزات از بسياري در ميتوانند نهاآ. خود نشان مي دهند

مـورد   حـرارت  انتقـال  محيط عنوان به ترموسيفون ها، سيستم جمله
 بـراي  دستگاهي بسته، دوفازي ترموسيفون يك .بگيرند استفاده قرار

 خـال  تحـت  بسـته  دوسر لوله يك شامل كه باشد مي حرارت انتقال

در  .پرشده است عامل سيال يك از معيني مقدار آن با درون كه است
 و "آب /اكسيد آلومينيـوم  "تهيه نانوسيال هاي  پس از اين پژوهش

در غلظـت هـاي     "آب / سـيم اكسـيد سيلي "و  "آب /اكسـيد مـس  "
 حرارت انتقال محيط عنوان به آنها از استفاده نقش حجمي، مختلف

 نتايج .است شده بسته بررسي فازي ترموسيفون دو سيستم داخل در

 آب جـاي  به يالنانوس از استفاده درصورت نشان مي دهد كه تجربي

طـور قابـل    به راندمان سيستم بسته، دوفازي ترموسيفون سيستم در
 ،%50پرشـدن  نسـبت  در كـه  طـوري  به. افزايش مي يابد مالحظه اي

آب  / آب، اكسـيد مـس   / از نانوسيال هاي اكسيد آلومينيوم استفاده
منجـر بـه    بترتيـب  آب بـه جـاي آب خـالص،    / ويا اكسيد سيليسيم

 مـورد  سيسـتم  رانـدمان  در درصـدي  2/13و  4/13 ،7/14افـزايش  

تحليل نتايج آزمايشگاهي بوسيله شـبكه   نيهمچن .گردد مي استفاده
عصبي منجر به تربيت يك شبكه عصبي شد كـه مـي تـوان از آن در    

  .پيش بيني نتايج آزمايش بدون انجام فيزيكي آن بهره برد

  

  واژه هاي كليدي

بـود انتقـال حـرارت، شـبكه     ترموسيفون بسته دوفازي، نانوسـيال، به 
  عصبي

 

  مقدمه

 فني كارآئي عدم آينده،ه ده طي دري انرژ چشمگيرهزينة رشد     

 انرژي كل از سوم يك به قريب رفتن هدر و انرژي مصرف اقتصادي و
 سـوختهاي  از مصـرف  ناشـي  يمحيطـ  زيسـت  و همچنين مشكالت

 و انـرژي  وريبهـره   موجب افزايش توجهات بـراي افـزايش   فسيلي،

 .انـرژي شـده اسـت    اتـالف  ناپذير جبران مالي جلوگيري از خسارات
 وسايل توليد نو، هاي انرژي از استفاده جهت در تالش كنار امروزه در

 صحيح استفاده در جهتافزايش راندمان حرارتي تجهيزات كارآمد،  و

جملـه روش هـاي بهبـود    از  .مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت    انرژي از

اه ترموسيفون دستگتفاده از يزات مي توان به اسراندمان حرارتي تجه
بدليل داشتن ساختماني نسبتاً ساده،  ].1-4[اشاره نمود بسته دوفازي

چيز و قابليت هدايت بدون نيـاز  هرينه ساخت نا ،مقاومت حرارتي كم
بـه  به پمپاژ خارجي ترموسيفون ها بخشي از كـاربرد هـاي عملـي را    

شماتيك يك ترموسيفون بسته  )1(در شكل . خود اختصاص داده اند
  .فازي بسته نشان داده شده است دو

امكان ساخت ذراتي با  با پيشرفت تكنولوژي و ظهور نانوفناوري،      
 سياالتي كه در آنها. ه استنانومترفراهم گرديد 50ابعاد كوچك تر از 

نانومتر معلق شده اند را اصطالحا نانوسياالت مي  ذرات با اندازه
 آزمايشگاه مركزي محقق ]5[ چويي توسط بار اولين كه. گويند

با معلق كردن ذرات نانو، عملكرد  .شد مطرح متحدهاياالت  آرگونِ
 به طور قابل مالحظه اي افزايش مي يابد بدون اين كه حرارتي سيال

  .در سيستم افت فشار قابل مالحظه اي ايجاد شود
ي يك ترموسيفون يكي از روش هاي موثر در بهبود عملكردحرارت     

 سيال در سيستم به عنوان محيط انتقالنانو دوفازي بسته استفاده از
ترموسيفون ها  اگر چه تحقيقات گسترده اي بر روي. مي باشدحرارت 

 ته جدا از هم صورت پذيرف دو فازي بسته و نانو سياالت به صورت
 نانوسيالها در داخل سيستم هاي ترموسيفون دو است ولي استفاده از

  ]6[ كارانهم شانگ و .بسته كمتر مورد توجه قرارگرفته است فازي
گرمايي در صورت استفاده از  نشان دادند كه عملكرد حرارتي يك لوله

  .سيال خالص به شدت افزايش پيد ا مي كند نانو سيال نقره به جاي
حرارتي درعملكرد % 20افزايش تقريبي] 7[كاران هم پارماتتانوات و 

آب /ده از نانو سيال نقره بسته را در اثر استفا دوفازي يك ترموسيفون
 .استفاده از آب خالص گزارش كرده اند س بادر قيا

آب، اكسيد  / كسيد آلومينيومدر اين پژوهش، از نانوسياالت ا     
به عنوان محيط انتقال حرارت در  آب / آب و اكسيد سيليسيم / مس

تاثيرات آن در عملكرد استفاده شده و  بسته ترموسيفون دو فازي
اندازه نانو  1در جدول  .سيستم مورد بررسي قرار گرفته استحرارتي 

 نيهمچن .، نشان داده شده استذرات مورد استفاده در پژوهش
تحليل نتايج آزمايشگاهي بوسيله شبكه عصبي منجر به تربيت يك 
شبكه عصبي شد كه مي توان از آن در پيش بيني نتايج آزمايش 

   .جام فيزيكي آن بهره بردبدون ان
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 اندازه نانو ذرات مورد استفاده در اين پژوهش: 1جدول 

  

 
  شرح دستگاه و روش آزمايش

يك لوله مسي است كـه   بستهقسمت اصلي ترموسيفون دوفازي       
 1و450،16آن بـه ترتيـب عبارتنـد از     طول، قطر داخلـي و ضـخامت  

در ضمن طول قسمت تبخير كننده و چگالنده بـه ترتيـب    .ميلي متر
اطراف ترموسيفون دو فازي بسـته،  . دنميلي متر مي باش 155و  150

بـراي  . سانتي متر عـايق شـده اسـت    4بوسيله پنبه نسوز به ضخامت 
 وات   800تبخير كننده از يك گرمكن با توان اسمي  گرم كردن بخش

سرمايش نيز بوسـيله يـك غـالف هـم محـور بـا        .استفاده شده است
چگالنده كه از باال تا پايين بخش چگالنده را احاطه كرده است، انجام 

  .مي شود
اكسيد ستفاده در اين پژوهش عبارتند از نانوسياالت مورد ا     

آب كه در / آب و اكسيد سيليسيم/ آب، اكسيد مس/ آلومينيوم
شيميايي به  از هيچ گونه ماده. تهيه شده اند 3و2،1حجمي  كسرهاي

بعد از . نشده است عنوان پراكنده ساز يا تثبيت كننده استفاده
ساعت در دستگاه  2پايه، محلول  مخلوط كردن نانو ذرات در سيال

داده مي شود تا پراكندگي ذرات نانو به خوبي در  اولتراسونيك قرار
آزمايش ها بالفاصله بعد از تهيه هر  يهكل .پايه صورت بگيرد سيال

  مي گرفت و بنابراين بحث ته نشيني يا خوشه شدن نانوسيال انجام
دانسيته نانوسيال ها  .نانوذرات در حين آزمايشات كامالً منتفي است

هم چنين بعد از اتمام آزمايش اندازه گيري  له بعد از توليد وبالفاص
 ، مؤيدنگرديد كه اين امرحظه اي مشاهده قابل مال و تفاوتشد 

  .دابل قبول نانوسيال توليدي مي باشپايداري ق
  گرمكن بخش تبخير كننده به همراه آمپرمتر و ولت متر در يك     

  تبخير كننده را  به بخش  مدار قرار گرفته است و توان ورودي      
  :توان محاسبه نمودمي 

  VIQin =                                                          )1(         
دو صـورت تابشـي و جابـه     همچنين كل اتالفات حرارتي كـه بـه       

  :بدست مي آيد) 2(از رابطه  اتفاق افتاده است ،جايي آزاد
  

    )2                                        (
convradloss QQQ +=     

رتيب جايي آزاد به ت هو جا ب تابش يقتقال حرارت از طرنرخ ان   
  :مي شوند بهسمحا) 4( و ) 3( توسط روابط 
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خص شـد كـه كـل اتالفـات حرارتـي از      در پايان محاسـبات مشـ       
تبخيـر كننـده   درصد توان ورودي به بخـش   3سيستم تقريباً معادل 

  .است
ترموكوپل  8توسط  دماي قسمت هاي مختلف سطح ترموسيفون     

دماي آب . شده اند اندازه گيريبا خروجي خطي دما، ) lm35–نوع (
  ورودي و خروجي از قسمت چگالنده نيز توسط دو ترمومتر 

آمپرسنج و  از قبيل(تمام تجهيزات الكتريكي  .اندازه گيري مي شود
. اند دقت كاليبره شده با) از قبيل روتامتر (و مكانيكي )متر ولت

قرار مي گيرد ولي  ءتحت خال ءتوسط پمپ خال ترموسيفون در ابتدا
  .افزايش مي يابدهم ار ب 5/1ار آن تا در حين كار فش

 

  نتايج آزمايش و بحث 

قابل  5گرماي منتقل شده از چگالنده به آب درون غالف از رابطه      
  محاسبه مي باشد

)5                            (            ( )inoutpout TTCmQ −=
.

  

  
از بخش چگالنده  راندمان سيستم به صورت نسبت توان خروجي     

  :تعريف مي شود به توان ورودي به بخش تبخير كننده
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in

out

Q

Q
=η  

  سيالاثر غلظت نانو 

براي توان هاي مختلف ورودي به ترتيب   4و 3، 2 هايدر شكل      
 و 2، 1هاي  براي غلطت) وات 200الي  50(به قسمت تبخير كننده 

 ديآب و اكس/ مس ديآب، اكس/ ومينيآلوم دياكسنانوسياالت درصد  3
، نمايش داده %40سيستم در نسبت پر شدن  بازده، آب/ يسيمليس

ارژ شبا نانوسيال  وقتي كه ترموسيفون دوفازي بستهبازده . شده است
آب خالص به عنوان سيال عامل  ه حالتي كه ازبت بنس مي شود،
 ذرات از نانو% 3اضافه نمودن  بيشتر است بطوريكه ،مي شوداستفاده 

در توان  در آب سيميليس ديو اكس مس دي، اكسومينيآلوم دياكس

  اندازه
)nm(  

  نانو ذره

30-20  Al2O3 

60-50  CuO  

50-40  SiO2 

 شماتيك يك ترموسيفون دوفازي بسته: 1شكل



 

 

، 94درصد به ترتيب به  81 سيستم را از  بازده مي تواند ،150ورودي
  .برساند ،درصد 87و  89

سيستم در انتقال  ، توانايينانوسيال با افزايش غلظت سهي هر برا  
ل سيستم شك بازدهافزايش در  حرارت نيز افزايش مي يابد، اما اين

يين تر، آهنگ افزايش پا ورودي  توانهاي منظمي ندارد، يعني در
و در توان هاي باالتر اين آهنگ رشد به مراتب  ع تر بودهسري بازده

استفاده از  سيستم در صورت بازدهبيشترين افزايش در  .است كند تر
   حجمي از نانو سيال اتفاق  %3ه جاي آب، در غلظت نانو سيال ب

براي نانو  200در توان ورودي % 3بازده سيستم براي غلظت . دافتمي
/ مس دياكس الينانو س يبرادرصد،   96 آب/ ومينيآلوم دياكسسيال 

   درصد 89 آب/ سيميليس دياكس الينانو س يبرادرصد و  91آب 
  .مي باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  ترموسيفون در غلظت هاي  بازدهمقايسه اثر توان ورودي بر روي  :2شكل
  آلومينيوم اكسيد ف از نانو سيالمختل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ترموسيفون در غلظت هاي  بازدهمقايسه اثر توان ورودي بر روي : 3شكل

  مس اكسيد مختلف از نانو سيال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اثر نسبت پر شدن

    اثر نسبت پرشدن 

در  ستم،يبازده س ياثر نسبت پر شدن بر رو 7و  6، 5 يدر شكل ها  
/ ومينيآلوم دياكس يها الينانوس يبرا بيترت مختلف به يغلظت ها
 يتوان ورود يآب، به ازا/ سيميليس ديآب و اكس/ مس ديآب، اكس

مشاهده مي شود با افزايش نسبت پر . داده شده است شينما 100
سيستم افزايش مي يابد، ولي در نسبت  ازده، ب%35تا % 15شدن از 

بازده سيستم شاهد كاهش تدريجي %  35هاي پر شدن بيشتر از 
% 3براي هر سه نانو سيال حداكثر راندمان در غلظت حجمي . هستيم

  .حاصل مي شود% 35درصد و در نسبت پرشدن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   سيستم در غلظت هايبازده دن بر مقايسه اثر نسبت پر ش: 5شكل     
  و آب خالص مختلف از نانوسيال اكسيدآلومينيوم      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سيستم در غلظت هاي مختلف  بازدهه اثر نسبت پر شدن بر مقايس: 6شكل   
  و آب خالص مس از نانوسيال اكسيد   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مقايسه اثر نسبت پر شدن بر بازده سيستم در غلظت هاي مختلف از : 7شكل
  و آب خالص سيمسيلينانوسيال اكسيد 

بر روي بازده ترموسيفون در غلظت هاي  مقايسه اثر توان ورودي: 4شكل

  مختلف از نانو سيال اكسيد سيليسيم



 

 

  

  شبكه عصبي

هستند  ينينو يمحاسبات يها و روش ها ستميس يعصب يها شبكه     
دانش، و در انتها اعمال دانش به  شينما ،ينيماش يريادگي يبرا

 يها از سامانه يخروج يها پاسخ ينيب شيدست آمده در جهت ب
 ٔوهيگرفته از ش الهام) يتا حدود(ها  گونه شبكه نيا يلاص ٔدهيا. دهيچيپ

ها، و اطالعات به  پردازش داده يبرا ،يستيز يعصب ستميكاركرد س
  .مي باشد دانش جاديو ا يريدگايمنظور 

هدف استفاده از شبكه عصبي در اين آزمايش، تربيت يك شبكه      
پيدا كردن يك رابطه  بر پايه آزمايش هاي صورت گرفته برايعصبي 

نوع نانوسيال، توان ورودي، غلظت حجمي، نسبت (بين چهار ورودي 
انجام  پس از آن مي توان بدون .تاس )بازده(و يك خروجي ) پرشدن

فيزيكي آزمايش ها، نتايج آزمايش را به ازاي هر ورودي دلخواه پيش 
  .بيني كرد

مورد استفاده در اين شبكه عصبي  الگوريتم شماتيك 8شكل       
  1پيشروشبكه عصبي بكار رفته از نوع  .پژوهش را نشان مي دهد

2 تابع انتقال تينسيگ. مي باشد
و روش  3، روش آموزش شبكه تريلم 

ي كه شبكه عصبي بر يداده ها .مي باشد 4يم وزن ها لرنگدمتنظ
توان ورودي به عنوان متغير : اساس آن ايجاد شده است عبارتند از

 1، نوع نانو سيال، غلظت هاي حجمي  ]50 , 200[ پيوسته در بازه
 9شكل . ]15 , 45[ و نسبت پر شدن در بازه پيوسته  درصد 3 و 2،

  .كه عصبي را نشان مي دهدنتيجه حاصل از پيش بيني شب
مشخص است، مي توان بازده سيستم را 9همانطور كه در شكل      

مالحظه . به ازاي هر نسبت پرشدن و هر توان ورودي پيش بيني كرد
ان ورودي، بازده مي شود در تمام غلظت هاي حجمي با افزايش تو

  .افزايش مي يابد
  
  
   

  
  
  
  

                                                                  
  
  

  شبكه عصبي مورد استفاده در اين پژوهش الگوريتم شماتيك:8شكل 
  
  

                                                
١ Feed forward 

٢ Tansig 
٣ Trainlm 
٤ Learngdm 

  
  پيش بيني شبكه عصبي به ازاي داده هاي ورودي: 9شكل 

  

  نتيجه گيري

  :از عبارتند پژوهش اين از آمده بدست نتايج      
 دو ترموسيفون سيستم بازده بهبود به منجر سيال نانو از استفاده) 1

 در.  گردد مي مطالعه مورد عملياتي شرايط تمامي در بسته فازي
استفاده  مورد سيال نانو غلظت چه هر آزمايش، مورد غلظتي محدوده

  .يابد ي مي بيشتر افزايش نيز سيستم راندمان باشد، بيشتر

 فيزيكي مشخصه هر با ترموسيفون هر براي بهينه  پرشدن نسبت) 2
 به منحصر كامال...) ، جنس لوله، جنس سيال عامل و نسبت ابعاد(

 پرشدن نسبت كه است نكرده ادعا كسي مرجعي درهيچ و هبود فرد
ها  ترموسيفون تمامي براي ،است آورده دست به او كه اي بهينه
با افزايش نسبت پر شدن تا در سيستم اين پژوهش . شدبا مي صادق

به عبارت . افزايش و پس از آن كاهش مي يابد سيستم ازدهب، % 35
   %35، نوع نانوسيال سهنسبت پر شدن بهينه در مورد هر  ديگر

  .باشد مي
يكي از عوامل موثر در انتقال حرارت نانو سياالت، اندازه قطر نانو ) 3

با وجود آنكه به همين دليل . ذره موجود در نانو سيال مي باشد
اكسيد آلومينيوم و اكسيد مس از اكسيد  تيضريب هدايت حرار

بيشتر است اما بازده سيستم در هنگام استفاده از اكسيد   سيليسيم
آب بيشتر است كه دليل آن، قطر كوچك تر نانو ذره ي / آلومينيوم

  .اكسيد آلومينيوم مي باشد
شبكه مي توان از با توجه به حضور متغير هاي زياد در آزمايش، ) 4

 عالوه بر اين كه ازاين كار . استفاده كرديش بيني نتايج عصبي براي پ
براي  را ، نتايج آزمايشزمايش هاي متعدد جلوگيري مي كندانجام آ

هر توان ورودي و نسبت پرشدن كه رسيدن به آن دشوار است، محيا 
  .كندمي 

  

 سيستم واحدها

A            سطح انتقال حرارت جا به جايي و تابش ،m
2  

Cp          ثابت فشار در آب ويژه گرمايي ظرفيت،   J/Kg .C  

convh W/m ،جابجايي حرارت انتقال ضريب      
2
.C  

I             الكتريكي،   جريان شدت A 

 توان ورودي

 نوع نانو سيال

 غلظت حجمي

 نسبت پرشدن

 بازده



 

 

       m·  چگالنده به ورودي آب جرمي دبي  ،Kg/S  

convQ  Wجابجايي،  حرارت انتقال نرخ     

inQ       كننده تبخير به ورودي حرارت ،W 

outQ      غالف چگالندهاز آمده دست به حرارت نرخ  ،W 

radQ     تابش،  حرارت انتقال نرخW  

lossQ     شده تلف حرارت،W  

insΤ      عايق رجيخا سطح دماي ،°C  

surrΤ    °C،محيط دماي    

inΤ       چگالنده به ورودي آب دماي،  °C  

outΤ    چگالنده از خروجي آب دماي ،°C  

V         ولتاژ ،V  

  عالئم يوناني

ε         عايق انتشار ضريب  
δ       بولتزمن ثابت ،W/m

2
 .K

2 

η        ترموسيفونبازده  
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