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 درجه سلسیوس هواي خروجي از سازههاي مدفون با محیط اطرراف توسرط حسرارهاي8  تا3 گزارشها نشان ميدهند اختالف دماي حدود
 در این مقاله با هدف استتار حرارتي یا حداقل مشكل كردن شناسایي سازه امن مدفون توسط.مادونقرمز حرارتي دشمن قابل شناسایي است
 ایده استفاده از مبدل حرارتي هوا به هوا جهت هم دما سازي هواي اگزاست سازه امن با محیط خارج مطرح و یك نمونه مبردل،این سامانه ها
 در تحقیق حاضر ابتدا به فرموالسیون و تحلیل این مبدلها پرداخته شده آنااه با كدنویسري.هوا به هواي شیاردار تحلیل و طراحي شده است
. زاویه شیار و تعداد صفحات بهینه مبدل تعیین شده اسرت،در نرم افزار متلب و با هدف دستیابي به حداكثر انتقال حرارت و حداقل افت فشار
 آناراه. بررسري شرده اسرتANSYS در ادامه تأثیر جنس صفحات بر میزان انتقال حرارت و مقاومت در برابر تغییر شكل نیز توسط نررمافرزار
 روند حل تحلیلي و هندسه بهدست آمرده. شبیهسازي و تحلیل شده استASPEN  در نرمافزار،اطالعات هندسي بهدست آمده از حل تحلیلي
، درنهایت در یك مطالعه موردي ضمن لحاظ كردن محدودیتها.با مقاالت معتبر مورد اعتبارسنجي قرار گرفته و صحت نتایج تأیید شده است
 بره33 C  و دمراي62222 cfm مبدل الزم طراحي شده و نتایج نشان ميدهند كه براي استتار حرارتي یك سازه امرن مردفون برا اگزاسرت
. متر نیاز است3  و ارتفاع19  صفحهاي با زاویه شیار616  یك مبدل صفحهاي فوالدي-32C محیطي با دماي
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 مبدل حرارتي صفحهاي شیاردار، سازه امن مدفون، استتار حرارتي:کلیدواژهها

Numerical Simulation and Analysis of Chevron Type Heat Exchangers
for Thermal Camouflage of Buried Structures
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The reports have shown that the existed thermal I.R sensors are able to sense the temperature difference 2°C to 8
°C between buried spaces exhaust air and ambient with a good accuracy. In this paper, in order to minimize the
probability of identifying safe buried structures by spy satellites and increasing their thermal camouflage, a plate
heat exchanger for reducing the temperature of the exhaust air of buildings to ambient temperature is proposed.
The technical specification of the proposed chevron type heat exchanger is determined based on the traditional
design approaches. A MATLAB program code is developed for analysis of these heat exchangers and finding the
optimized angle of grooves and estimating number of plates. The ANSYS software is also used to analysis the effects
of plate materials on total heat transfer and their strength to deformation. Then the designed heat exchanger, under
the same operating conditions with the analytical approach, is analyzed again by the ASPEN software. The
analytical solutions and the numerical results were validated with approved results reported in the literature and a
good consistency was observed. Finally as a case study, the groove angles, required number of plates and other
geometrically data is calculated for a heat exchanger of a safe buried structure. The results showed that a plate
heat exchanger, made by 161 stainless steel plates with 2m in height and 45 degrees groove angle, is needed for
thermal camouflage of a safe buried building with 10000 CFM exhaust air at 22°C to an ambient at -20°C.
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 .6مقدمه

صفحهاي از نوع شیاردار ،3به دلیل بازده باالي حرارتي و

كشورهاي مختلف جهان از تأسیسات مستحكم براي پنهانسازي
و حفاظت از رهبران سیاسي ،فرماندهان ارشد نظامي و كاركنان
بخش صنایع كلیدي ،سالحها ،مهمات ،تجهیزات و سایر امكانات و
فعالیتها ،استفاده مينمایند .وجود چنین تأسیساتي كه
هدفهاي سخت ژرفانهفت 6نامیده ميشود ،تهدیدي براي اهداف
امنیت ملي كشور مقابل محسوب ميگردد .این تأسیسات شامل
پناهااههاي سخت در سطح زمین و تأسیسات زیرزمیني تونلدار
ميشود .به ویژه اینكه ،اكثر تأسیسات فرماندهي و كنترل
زیرزمیني و تونلهاي محل استقرار موشكها ،در عمق  622تا
 122متري زیرزمین قرار دارند .تعداد كمي از این هدفها در
عمق  922یا حتي  022متري زیرزمین و در میان سنگهاي
آهكي و گرانیتي قرار دارند ] .[6اختفاء تأسیسات زیرزمیني
ميتوانند نقش تعیین كنندهاي در كارآمدي طرحهاي پدافند
غیرعامل داشته باشد .نخستین گام در این جهت آگاهي از
روشهاي شناسایي تأسیسات زیرزمیني و آگاهي از خصوصیات
سالحهاي نفوذگر است.

انعطافپذیري و سهولت تمیزكاري در عملیاتهاي سرمایش،
گرمایش و بازیافت انرژي در صنایع شیمیایي ،غذایي و داروسازي
بسیار پر كاربرد است ] .[3مطالعات تجربي گستردهاي روي انتقال
فوک و همكارانش ] ،[1مطالعاتي بر روي اثر زوایاي شیارهاي
صفحات مبدل و عملكرد هیدرولیك حرارتي انجام داد .وي در
آزمایش خود براي هفت زاویه متفاوت (82 ،03 ،12 ،19 ،32 ،2
و  32درجه) در اعداد رینولدز بین  622تا  62222مشاهده نمود
كه تغییر زاویه شیارها بر ساختار جریان تأثیر ميگذارد كه این
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امر عامل اصلي اثرگذار بر ضریب انتقال حرارت جابهجایي درون
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مبدل است .گوت و پینتو ] ،[9به ارائه یك الاوریتم بهینهسازي
براي طراحي مبدل حرارتي صفحهاي پرداخت و تابع هدف در
الاوریتم خود دستیابي به حداقل افت فشار قرار داد .لوان و
همكارانش ] ،[1یك نوع آرایش شیار براي صفحات مبدل ارائه
كردند كه در این نوع آرایش در هر دو نتایج آزمایشااهي و تحلیل

o
e

عددي نشان داد كه مقاومت جریان براي سیال كاري آب نسبت
به آرایشهاي تجاري موجود بیشتر  92درصد كاهش یافته و

امروز یكي از سیاستهاي دفاعي كشور كه تا حد زیادي اثر
بازدارندگي نیز داشته و خشم دشمنان را برافروخته است ،نمایش
انبارهاي موشكي زیرزمیني از رسانههاي عمومي و آزمایش
موشكهاي بالستیك بوده است .در چنین شرایطي دشمنان كه
توان نظامي كشور را دائم رصد ميكنند به كمك روشهاي
سنجش از دور با استفاده از ماهوارهها یا پرندههاي بدون سرنشین
به دنبال شناسایي این انبارها و سایر فضاهاي زیرزمیني حیاتي
كشور هستند تا در صورت حمله در كوتاهترین زمان بیشترین
آسیب را تحمیل نمایند .بنابراین تحقیق در مورد راههاي استتار
حرارتي این سازهها در شرایط حساس كشور اهمیت و ضرورت
فوقالعادهاي دارد.

سیال سبب افزایش  61درصدي عملكرد مبدل ميشود .مولي و

اختالف دماي هواي خروجي از سازه امن مدفون با دماي

منالیك ] ، [3در پژوهش خود كه براي سیال تك فاز آب به آب

محیط كه در زمستان به بیش از  19درجه سلسیوس هم ميرسد

انجام شد به محاسبه رابطه بین ضریب اصطكاک و عدد ناسلت

موجب شناسایي سریع این فضاها توسط سنجندههاي حرارتي

و

ميشود .در زمستان هواي گرم خروجي از سازه زیرزمیني موجب
باز شدن برف در اطراف دهانه شده حتي با چشم غیر مسلح هم
ميتوان این سازهها را شناسایي كرد ] .[3بنابراین از الزامات
اختفاء ،عدم باال رفتن دماي هواي خروجي سازه مدفون به دلیل
فعالیتهاي درون سازهاي است .براي این منظور ميتوان از
مبدلهاي حرارتي براي تهویه هواي درون سازه و همچنین ایجاد
شرایط تعادل حرارتي با هواي روي سطح زمین استفاده كرد .این
امر سبب اختفاي حرارتي سازه ميشود .مبدلهاي حرارتي
)Hard and Deeply Buried Targets (HDBT
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متناظر با آن میزان انتقال حرارت حدود  32درصد نیز كاهش
یافته است .لوناو ] ،[0در آزمایش تجربي خود با استفاده از
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چاالش مبرد  HFC-134aدر یك سمت از مبدل حرارتي ،اثرات
شار جرمي مبرد ،دماي اشباع و مافوق گرم بخار را مورد بررسي

قرار داد .تیواري و همكارانش ] ،[8در پژوهش خود به عملكرد
انتقال حرارت درون مبدلهاي حرارتي صفحهاي با سیال كاري

r
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نانو ( )TO2 ،Al2O3 ،CeO2در شرایط دبي جرمي متغیر و طیف

گستردهاي از غلظت سیال بررسي نمود .وي مشاهده كرد كه
استفاده از سیال آب و  CeO2با غلظت كم در میان دیار انواع نانو

براي محدوده زاویه شیارها

و

پرداختند.
در مقاله حاضر براي اولین بار ایده استفاده از مبدلهاي
حرارتي صفحهاي شیاردار جهت استتار حرارتي سازههاي امن
مدفون مطرح شده و با استفاده از روابط تحلیلي و شبیهسازيهاي
نرمافزاري مسئله در نرمافزار  ASPENتحلیل شده است .مقایسه
نتایج با دادههاي تجربي سایر محققان طي یك مطالعه موردي،
امكانپذیري دسترسي به اختالف دماي الزم براي استتار حرارتي
سازههاي امن توسط این روش اثبات شده است.
Chevron Type
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حرارت مبدلهاي صفحهاي از نوع شیاردار به عمل آمده است.

شبیهسازی عددی و تحلیل مبدلهای حرارتی صفحهای شیاردار جهت استتار حرارتی سازههای مدفون؛ حسن رادمرد و همكاران

كلي ميتوان گفت پاسخ به این سؤال كه سنجندههاي حرارتي
دشمن توانایي شناسایي چه میزان اختالف دماي هواي خروجي
سازه امن با محیط را دارند ،بسیار مشكل است .چرا كه اوالً این
موضوع از اطالعات سري قابلیتهاي تجهیزات ماهوارهاي یا هوایي
دشمن بوده و به راحتي در دسترس نیست و ثانیاً این امر به
عوامل مختلفي از جمله ارتفاع سنجنده از زمین ،شرایط جوي
و...بستاي دارد .به هر حال در این قسمت به طور مختصر به
معادالت گسیل مندي امواج مادونقرمز اشاره ميشود.
انرژي تابشي آشكار شده توسط سنجندههاي حرارتي ،تركیبي
است از انرژي گسیلي از سطح زمین كه از میان جو عبور ميكند
و انرژي كه توسط جو گسیل ميگردد .این جفت شدگي
زمین – جو ،سبب پیچیدگي تفسیر سیانال سنجنده شده از راه
دور ميشود ] .[62باندهاي حرارتي سنجندههاي سنجش از دور،
طول موجها را در ناحیه پنجرهاي طیف الكترومغناطیس ،تقریباً
بین  8تا  61میكرومتر قابل مشاهده ميسازد.

جدول  .6معادالت مورد استفاده در برآورد دماي سطح
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جدول ( )6معادالت چند پنجرهاي توسط پژوهشاران را نشان
و
ميدهد .در این معادالت  Tsدماي سطح زمین و
دماهاي سنجش شده توسط كانالهاي  1و  9سنجنده است.
مدل سابرینو 6به دلیل مرتبه دوم بودن و تغییرات غیر خطي
از دقت باالي به نسبت دیار مدلها در
اختالف بین و
محاسبه دماي سطح برخوردار است ].[62
مشاهدات سنجندهها از سایتهاي فایف ،3هاپكس -ساحل،3
بوریس 1میزان خطا در سنجش را نشان ميدهد .براي تمامي این
حاالت ،با وجود استفاده از دادههاي ماهواره نوآ ،66-نتایج سایت
1

Sobrino
Fife
3
Hapex-Sahel
4
Boreas
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شکل  .6تصویربرداري توسط سنجندههاي  FLIRهوایي

][66

با توجه به اینكه سازههاي زیرزمیني غالباً در مناطق
كوهستاني احداث ميشوند در صورتي كه براي استتار حرارتي
آنها تدبیري اندیشیده نشود هواي گرم دهانههاي تخلیه هوا برف
محیط اطراف را ذوب كرده به راحتي و بدون استفاده از چشم
مسلح ،سازه مدفون را قابل شناسایي خواهد كرد .استتار حرارتي
این فضاها ميتواند به روشهاي مختلفي ایجاد شود .در مرجع
] [63به برخي از این روشها از جمله مخلوط كردن هواي
خروجي با هواي محیط ،استفاده از پتوهاي جاذب حرارت و
مبدلهاي حرارتي صفحهاي اشاره شده است.
مبدل حرارتی صفحهای :این نوع مبدلهاي حرارتي ،از صفحات
نازک كه كانالهاي جریان را تشكیل ميدهد ،ساخته ميشوند.
جریانهاي سیال ،توسط صفحات مسطح كه یا به صورت صاف و

2
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بوریس خطاهایي در حدود  3تا  8درجه سلسیوس را از خود
نشان ميدهد ] .[62منبع برآورد خطاها ناشي از الف) فرضیههاي
مورد استفاده جهت محاسبات معادالت چند پنجرهاي ،ب)
تغییرات ناشناخته در گسیلمندي طیفي ،تغییرات توابع پاسخ
طیفي بین ماهوارهها و ج) عدم انطباق میان مشاهدات زمیني و
میدان دید ماهواره است .شكل ( )6یك دمانااره از سنجنده
حرارتي  9FLIRهوایي را نشان ميدهد ،در این تصویر یك تانك و
یك كامیون نظامي قابل تشخیص است.

تحلیل سیگنالهای مادونقرمز در سنجش از دور :به طور

بخش عمده تابندگي الكترومغناطیسي مشاهده شده ناشي از
سطح زمین بوده در حالي كه باقي سیانال از جو زیر  3كیلومتر
ناشي مي شود .پروفایل بخار آب و دماي هوا هر دو تابندگي
حرارتي را تحت تأثیر قرار ميدهند .تقریباً  %82انرژي دریافتي
سنجندههاي حرارتي ،در ناحیه طول موجي 62/9-63/9
میكرومتر است كه توسط سطح زمین گسیل ميشود .بنابراین،
دماي سطح ،سادهترین متغیري است كه از سیانال مادونقرمز
حرارتي ميتوان استخراج كرد .تحقیقات بسیاري در برآورد دماي
سطح زمین توسط سنجنده  AVHRRانجام شده كه رهیافت آن،
موسوم به روش چند پنجرهاي است .جهت تصحیح اثرات جوي
دماهاي سطح دریا و زمین ،از تفاوت دماي درخشندگي استفاده
شده است.
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شکل  .2مبدل حرارتي شیاردار براي جریان ناهمسو []61

 .2بیان مسئله
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e

در شكل ( )3پالن یك نمونه سازه امن مدفون نشان داده شده
است .كاربري این سازه انبار تجهیزات دفاعي و همچنین پناهااه
بوده و در اطراف تهران قرار دارد .پس از طراحي تأسیسات
مكانیكي سازه ،میزان هواي تازه مورد نیاز و در نتیجه هواي تخلیه
و دماي داخل  33سلسیوس طراحي شده
از سازه
است .بنا بر سوابق آمار سازمان هواشناسي ،در بیست سال گذشته
دماي سردترین روز محیط اقلیم منطقه به  -32درجه سلسیوس
رسیده است .با توجه به محیط كوهستاني و پوشش برف در
زمستان ،حرارت هواي خروجي از سازه در كانال تخلیه موجب
ذوب برف در اطراف دهانه شده و با چشم غیر مسلح سازه
شناسایي ميشود.
با هدف استتار حرارتي این سازه ميبایست هواي خروجي از
مبدل حرارتي صفحهاي حد اكثر به  -68درجه سلسیوس برسد
تا توسط سنجندههاي حرارتي قابل سنجش و شناسایي نباشد.
براي جبران افت فشار ناشي از مبدل و افتهاي استاتیكي و
دینامیكي كانال و اتصاالت به ناچار از فن افزاینده فشار استفاده
شده و به واسطه این افزایش فشار ،دماي سیال به  31/8درجه
سلسیوس رسیده است .از طرف كاربر محدودیت ارتفاع در محل
نصب مبدل  3متر اعالم شده و سایر شرایط كاري در جدول ()3
ارائه شده است .مطلوب مسئله ،مشخصات هندسي این مبدل
شامل ابعاد ،زاویه شیار ،تعداد بهینه و جنس صفحات این مبدل
است.
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شکل  .3پالن سازه دفاعي زیرزمیني
جدول  .2خصوصیات عملكردي سیال گرم و سرد گذرنده از مبدل
سیال سرد (هوا)
سیال گرم (هوا)
خواص

v
i
h
دبي جرمي

دماي ورودي
دماي خروجي
ظرفیت
گرمایي
گرانروي

⁄

⁄

9/1616
31/8
-68

r
A
⁄

1/6008
-32
....

⁄

2/222263

6/221
⁄

2/222260

شکل  .2الاوریتم روند تحلیل و بهینهسازي مبدل حرارتي
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یا موجدار هستند ،از هم جدا ميشوند .مبدلهاي صفحهاي
واشردار شكل ( )3شامل تعدادي از صفحات نازک با سطح
چیندار یا موجدار است كه سیالهاي گرم و سرد را از یكدیار
جدا ميكند .طراحي و واشربندي مناسب ،امكان آن را ایجاد
ميكند كه مجموعهاي از صفحات ،توسط پیچها كه از صفحات
ابتدا و انتها نیز ميگذرند ،در كنار یكدیار ناه داشته شوند.
واشرها از نشتي به بیرون جلوگیري ميكنند و سیالها را در
صفحات ،به شكل مورد نظر ،هدایت مينمایند ].[63

 .6-2الگوریتم تحلیل مبدل حرارتی
طراحي مبدل حرارتي صفحهاي ،شامل سه بخش اصلي تحلیل
ترمودینامیكي ،تحلیل سازهاي و بهینهسازي است .در بخش
بهینه سازي ،تعیین میزان شیار كارامد و متناسب با آن تعداد
صفحات مورد نیاز براي كل مجموعه محاسبه خواهد شد ].[61
در روند حل تحلیلي براي طراحي مبدل حرارتي از دو كدنویسي
براي بهینهسازي پارامترهاي مهم از قبیل زاویه شیار و تعداد
صفحات استفاده شده است .كدها بر پایه آزمون و خطا بنا شده
است كه در ادامه نتایج از حل تحلیلي مسئله مورد نظر به تفصیل
ارائه ميگردد.

شبیهسازی عددی و تحلیل مبدلهای حرارتی صفحهای شیاردار جهت استتار حرارتی سازههای مدفون؛ حسن رادمرد و همكاران

⁄
⁄
ضرریب انتقرال
و
در معادله (،)3
حرارت جابهجایي براي سیال گرم و سرد ،ضرخامت صرفحه و
ضریب انتقال حرارت هدایتي صفحه است .ضریب انتقرال حررارت
جابهجایي براي سریال گررم و سررد از رابطره ( )1و ( )0محاسربه
ميشود .زیرنویس و مربوط به سیال گرم و سرد است.

 .2-2فرضیات و محدودیتهای مسئله
در تحلیل مبدلهاي حرارتي از فرضیاتي جهت سادهسازي
فرموالسیون استفاده ميشود كه شامل:
 عملكرد مبدل حرارتي در شرایط پایدار،-

هیچ منبع تولید گرما در مبدل وجود ندارد،

-

دماي محیط آزمایش  39درجه سلسیوس،

-

مقاومت حرارتي در طول صفحات مبدل ثابت است.

()1
()0

با توجه به هدف مسئله طراحي مبردل حرارتري برراي تونرلهراي
زیرزمیني ،از این رو محدودیتهاي را به همرراه دارد .پارامترهراي
هندسي صفحات طبق استاندارد  ASME6متعارف طراحي مبردل
حرارتي صفحهاي انتخاب و در جدول ( )3ارائه شده است.

براي محاسبه ضریب انتقال حرارت جابهجایي از روش كاكاک و
لیو ] ، [61ابتدا به محاسبه عدد ناسلت را براي مبدل حرارتي
صفحهاي پرداخته ميشود.
()8

جدول  .3پارامترهاي هندسي در طراحي مبدل حرارتي
مقدار
پارامتر
محدودیت ارتفاع
3
ضخامت صفحه

ضریب رشد سطح

S
f

تعداد گذرگاه

o
e

6

پارامتر توزیع جریان یكنواخت

⁄

68

 .3-2نظریه انتقال حرارت در مبدل
قانون اول ترمودینامیك بیان ميكند كه انرژي نميتوانرد خلرق و
یا نابود شود ،بلكه تنها ميتواند تغییرر شركل دهرد .بنرابراین هرر
جزئي از انرژي در فرآیند باید در نظر گرفته شود .در یرك مبردل
حرارتي میزان انتقال حرارت بین سریال سررد و گررم بره صرورت
رابطرره ( )6و در حالررت كلرري برره صررورت رابطرره ( )3نشرران داده
ميشود.]61[ :
̇
()6
)

̇

(

̇

()3

⁄
ضریب انتقال حرارت كلي از رابطه ()3
كه در آن،
اختالف دماي
سطح مؤثر كل و
محاسبه ميشود،
میاناین لااریتمي است كه از رابطه ( )1براي جریان ناهمسو
بهدست ميآید.
6

()3
)

()1

)

3

3

⁄

()3
()62

v
i
h

تعداد كانالهاي درون یك
كه مقدار سرعت جرمي كانال،
گذر است ،كه مقدار آن براي سیال سرد و گرم مساوي است.
()66

(

)

r
A

(

(

)

تعداد گذرگاه درون مبدل است ] .[69میزان حرارت انتقالي
كل ،براي سیال گرم و سرد از رابطه زیر بهدست ميآید:
)

()63

)

()63

(
(

̇
̇
̇
̇

جدول  .2ثابتهاي انتقال حرارت براي مبدل حرارت صفحهاي ][61
زاویه شیار
(شیار)
°19

2 313

2 068

2 938

2 122

2 118

2 322

62
62
622

 .2-2سطح تبادل حرارت

()9
))

( )
)

((

)

(

)

(

(

American Society of Mechanical Engineers
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̇

6

(

6
6

6

( )

كه ضرایب ثابت و با توجه رژیم جریان و زاویه شیارها در
جدول ( )1ارائه شده است .رژیم جریان به عدد رینولدز درون
صفحات مبدلهاي صفحهاي وابسته است كه از طریق سرعت
جرمي سیال در كانال بهدست ميآید ].[61

21

6 32

) ( )

(

1

شیارهاي موجود در صفحات ،سبب افزایش سطح انتقرال حررارت
به نسبت صفحات بدون شیار ميشوند .نسبت طول توسرعه یافتره
به طول را ضریب رشد سطح تعریف ميكنند كره بره زبران سراده
نسبت طول توسعه یافته به طول صفحه تخت است.
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-

انتقال حرارت به اطراف (محیط) ناچیز است،
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∅

()61

̇

()69

()32

()36

()61

جدول  .2ثابتهاي افت فشار براي مبدل حرارت صفحهاي ][63
زاویه شیار

در شكل ( ) 9پارامترهاي مورد نیاز طراحي یرك صرفحه از مبردل
صفحهاي شیاردار به صورت شماتیك نشان داده شده است.

D
I

°19

6 222

10 22

2 193

68 33

2 321

6 116

62
62
622

 .3تحلیل مبدل صفحهای شیاردار

S
f

o
e

شکل  .2شماتیك پارامترهاي طراحي یك صفحه از مبدل ][61

 .2-2افت فشار
افت فشار در مجموعه مبدل حرارتي صرفحهاي ،متشركل از افرت
فشار كانال و افت فشار مجرا است .افت فشار در كانال و افرت
فشار در مجرا است و براي محاسبه آن ابتدا ميبایست بره تعریرف
ضریب اصطكاک پرداخت كه این ضریب همانند عدد ناسلت به دو
پارامتر زاویه شیارها و رژیم جریان وابسته است ].[61

 .6-3بهینهسازی شیار
در این پژوهش با اسرتفاده از كدنویسري در نررمافرزار متلرب ،بره
بهینهسازي شیارها در شرایط عملكرردي یكسران پرداختره شرده
است .هدف ،دستیابي به میزان ضریب انتقال حرارت براال در افرت
فشار كم است .نتایج كدنویسي با استفاده از روابط تحلیلري نشران
مي دهد كه میزان انتقال حرارت و متناسب با آن افت فشرار درون
مبدل در زاویه شیار  19درجه بره نسربت دیارر زوایرا در شررایط
بهینه قرار دارد .شكلهاي ( 1و  )0كه از حرل تحلیلري برهدسرت
آمده نشان ميدهد ،میزان انتقال حرارت و افت فشار ،برا افرزایش
زاویه شیارها كاهش ميیابد .این امرر بره دلیرل ایجراد ورتكرس و
جریان چرخشي میان دو صفحه است كره باعرک كراهش ضرریب
انتقال حرارت و متناسب با آن میزان عدد ناسلت شده و افت فشار
نیز كاهش ميیابد .براي ترأمین میرزان انتقرال حررارت مشرخص
درون مبدل ميبایست سطوح تبادلي را افزایش داد كه این امر نیز
سبب افزایش افت فشار سیال درون صفحات و همین طور افزایش
هزینه ساخت صفحات خواهد شد.

iv

h
r

A

()60

81.9

مقدار و از روابط تجربي بهدست ميآیرد كره در جردول ()9
ارائه شده است.

71
61
51

) (

()63
افت فشار درون مجرا ،تقریباً  6/1هد سرعت تخمین زده ميشود.
ميبایست دقت داشت كه سرعت دبي جرمي در مجرا بوده كره
به صورت زیر محاسبه ميشود:
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81

افت فشار ()Kpa

()68

91

25.8
13.4

41

32.1

31

15.6

21
11
1

65

60

50

زاویه شیار

45

شکل  .1اثر تغییر زاویه شیار بر میزان افت فشار

30
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سطح مورد نیاز
سطح كلي مورد نیاز براي تبادل حرارت،
به همراه شیار ،طول مرؤثر افقري صرفحه و میرزان عرر
صفحه است .مقدار طول مؤثر افقي از تفریق طرول افقري كلري از
قطر مجرا بهدست ميآید ].[61

درنهایت افت فشار كلي مجموعه حاصل مجموع افرت در كانرال و
مجرا است.

شبیهسازی عددی و تحلیل مبدلهای حرارتی صفحهای شیاردار جهت استتار حرارتی سازههای مدفون؛ حسن رادمرد و همكاران

19.88

600

332

100

0
50
زاویه شیار

45

19.04

19
19

18.6

18.5

جایي )(w/m^2.K

65

60

200

19.5

18
17.5
Nt=181

Nt=171

Nt=161

30

Nt=151

Nt=141

تعداد صفحات

شکل  .2اثر زاویه شیار بر میزان ضریب انتقال حرارت جابهجایي

شکل  .3اثر تعداد صفحات مبدل بر افت فشار سیال گرم

 .2-3بهینهسازی تعداد صفحات

طبق الاوریتم شكل ( ،)1در گام آخرر پرس از بهینرهسرازيهراي
صورت گرفته با استفاده از روابط ( )3-61تحلیل حرارتري ،سرطح
مورد نیاز براي تبادل حرارتي و ابعاد صفحات محاسبه شده اسرت.
مشخصات ابعادي و تعداد صفحات براي مبدل در جدول ( )1ارائه
شده است.

D
I

هندسه صفحات مبدل حرارتي و تعداد صفحات در شرایط كارآمد،
پررس از انتخرراب زاویرره شرریار مناسررب از حررل معررادالت روابررط
ترمودینامیكي و افت فشار بهدست مي آید .با توجه به اینكره ایرن

S
f

مبدل در سقف سازه امن مدفون در سقف تونل دسترسري ورودي
نصب مي شود ،افزایش ارتفاع مبدل براي عبرور و مررور خودروهرا

جدول  .1مشخصات ابعادي صفحات مبدل
پارامتر

مشكل ایجاد خواهد كرد .براي این مبدل محدودیت ارتفاع  3متر

o
e

متر ،كاهش ارتفاع داشته و همانطور كه در شركل ( )3نشران داده
شده است میزان افت فشار درون مجموعره نیرز بیشرتر از نسربت
 616صفحه است كه به دلیل افزایش تعداد صفحات است .افزایش
تعداد صفحات عالوه بر افزایش میزان افت در مجموعه ،هزینههاي
جانبي ساخت ،تعمیر و ناهداري را باال خواهد برد .بنابراین هردف
این تحلیل دستیابي به حالت بهینه طراحي یعني بیشترین انتقال
حرارت و كمترین افت فشار است.
3

1.4483

1.58

Nt=181

Nt=171

1.7376

1

0
Nt=161

Nt=151

Nt=141

تعداد صفحات

شکل  .2اثر تعداد صفحات مبدل بر طول عمودي صفحه
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ارتفاع عمودي صفحات ()m

1.917

2.12

2

( 311 10

3

تك صفحه صاف

)

3

( 3 33

تك صفحه با شیار

)

3

( 6 36

(شكل ( ))8نشان داده شده است ،اگر تعرداد صرفحات كرل 616
مناسب قرار دارد .در حالت  606صرفحه ،ارتفراع صرفحات 2/69

)

سطح مؤثر

در نظر گرفته شده است .همانطور كه در نمودار برهدسرت آمرده
صفحه باشد ،ارتفاع صفحات از نظر محدودیت ارتفراعي در حالرت

مقدار

iv

عر

صفحه

66

قطر مجرا

2 322

طول مبدل فشرده

2 982

h
r

تعداد صفحات

616

 .3-3تحلیل سازهای

A

جنس صفحات مبدل حرارتي به صورت یك مقاومرت حرارتري در
تحلیل اثر ميگذارد كه به ضخامت و میزان ضریب هردایتي مراده
بستاي دارد .انتخراب صرحیح جرنس صرفحات سربب اسرتحكام
صفحات در برابر تحمل تنشهاي حرارتي و مكانیكي ميشرود .در
این بررسي براي پنج ماده متفراوت میرزان تغییرر ضرریب انتقرال
حرارت كل و سطح مورد نیاز در شرایط رسیدن به انتقال حررارت
كل ثابت محاسبه شده است .رابطه ( )3تأثیر جرنس صرفحات در
مقاومت حرارتي نشان ميدهد .در مقایسه به عمل آمرده ،تمرامي
شرایط عملكردي و هندسه صرفحات ،ثابرت فرر شرده و رونرد
تحلیلي با تغییر در جنس صفحات تكرار شرده و میرزان كراهش و
افزایش سطح كل تبادلي مورد بررسري قررار گرفتره شرده اسرت.
میزان سطح تبادلي جدید از رابطه ( )3برهدسرت مريآیرد .نترایج
جدول ( )0نشان ميدهد كه تغییر جنس صفحات اثر چنرداني در
سطح مورد نیاز براي انتقا ل حرارت نداشته است و این امر حراكي
از سهم باالي انتقال حرارت به صورت جابهجایي به نسبت هدایتي
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212

300

19.44

افت فشار ()Kpa

411

400

20

ضریب انتقال حرارت جابه

477

500
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شکل  .66میزان تغییر شكل تحت اثر گذر سیال بر روي صفحه از جنس

جدول  .2اثر جنس در ضریب انتقال حرارت كل و سطح مؤثر
ماده

ضریب
هدایتي
⁄

ضریب انتقال
حرارت كل
) °

3

( ⁄

فوالد ضد زنگ و آلومینیوم

o
e

سطح مؤثر

فوالد 321

69 9

328 63

311 10

مس

122

323 09

316 83

آلومینیوم

329

323 10

313 22

نیكل

36

323 93

313 18

تیتانیوم

33

328 13

313 98

جدول  .2مشخصات شبكهبندي روي صفحه
نوع المان

Dominat Hexa

تعداد گره

068623

تعداد المان

692222

نوع شبكه

سازمانیافته

شکل  .62نحوه تنظیم شرایط مرزي در محیط نرمافزار ANSYS
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 .2شبیهسازی مبدل
 -6-2اعتبارسنجی نرمافزار
مبدل حرارتي صفحهاي ،بهدسرت آمرده از حرل تحلیلري در ایرن
بخش با استفاده از نرمافزار  ASPENشبیهسازي شده اسرت .ایرن
نرمافزار با توجه به قابلیتهاي در شبیهسازي فرآیندهاي صرنعتي
دارد یكي از معتبرترین شبیهساز مبدلهاي حرارتي است .در گرام
اعتبارسنجي نرمافزار ،یك مدل آزمایشااهي ] [60توسط نرمافزار
شبیهسازي شده اسرت .شركل ( )63نشران مريدهرد در شررایط
یكسان از نظر هندسي و كاري ،میزان انتقال حررارت میران مردل
آزمایشااهي و مدل شربیهسرازي شرده از دقرت بسریار مطلروبي
برخوردار است.

iv

h
r

A

شکل  .62انتقال حرارت جریان در دماي سیال گرم متفاوت و دبي
جرمي سیال سرد

⁄
̇
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است .انتخاب صفحات از جنس آلومینیوم و فروالد ضرد زنرگ بره
علت نرخ بهاي كمتر مناسب است .در ادامه دو جنس صرفحات از
نظر تحلیل مقاومت در برابر شررایط فرآینردي مرورد آنرالیز قررار
گرفته شده است .در این تحلیل ابتدا یك صرفحه صراف برا ابعراد
جرردول ( )1مررورد تحلیررل حرارت ري و سریاالتي توسررط نرررمافررزار
 ANSYSقرار گرفته است .شرایط مرزي و بارگذاري روي صفحات
به گونه اي است كه صفحه در راستاي ضخامت ،ثابت شده است و
سطح جلروي و پشرتي آن تحرت گرذر سریال اسرت و در سرطح
صفحات اثرات ضریب جابهجایي سریال و هردایت در صرفحات در
تحلیل لحاظ شده است .شكل ( )62شماتیك شرایط مررزي را در
محیط نرمافزاري نشان ميدهد .در این تحلیل ،استحكام دو مراده
آلومینیوم و فوالد ضد زنگ گریرد  321مرورد آنرالیز قررار گرفتره
است .مشاهدات بهدست آمده از تحلیلارر نررمافرزار ،شركل ()66
نشان ميدهد كه در شرایط یكسان فروالد ضرد زنرگ نسربت بره
آلومینیوم در برابر تغییر شكل مقاومت بیشتري را تحمل ميكند.
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صفحه و مبدل حرارتي طراحي بهدست آمده در شكل ( )63نشان
داده شده است .نتایج تحلیل ترمودینامیكي انجامشده توسط
نرمافزار در شكل ( )61و جدول ( )3ارائه شده است.

 .2-2شبیهسازی مدل تحلیلی
اطالعات هندسي صفحات و شرایط عملكردي مبدل با توجه به
نتایج بهدست آمده در بخشهاي گذشته توسط نرمافزار
شبیهسازي مبدل حرارتي صفحهاي مدلسازي شده و شماتیك
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شکل  .63اطالعات كلي صفحه و نوع آرایش جریان و شماتیك كلي مبدل حرارتي
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شکل  .62اطالعات خروجي از نرمافزار شبیهسازي مبدل حرارتي
جدول  .3مقایسه نتایج جریان براي سیال سرد و گرم در حالت تحلیلي و شبیهسازي
تحلیلي
سیال سرد (هوا)
سیال گرم (هوا)
حرارت تبادلي
330 03 ⁄
دماي خروجي

-68

نرمافزاري
سیال سرد (هوا)

سیال گرم (هوا)
⁄

30/33

322 3

-68

38 13

دماي لااریتمي

3/3339

3/01

دماي سطح صفحات

3

3

رینولدز جریان
ضریب انتقال جابهجایي
ضریب انتقال حرارت كلي
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9938 3
) °

3

1883 1

128 ( ⁄
) °

3

) °

3

136 38 ( ⁄

328 63 ( ⁄

9139 38
) °

3

1111 31

169 ( ⁄
) °

) °
3

3

363 ( ⁄

112 8 ( ⁄
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مقایسه نتایج از نظر میزان انتقال حرارت تبادلي ،سطح مؤثر و
ضریب انتقال حرارت كلي در مدلسازي نرمافزاري و تحلیلي در
شرایط هندسي یكسان ،دقت باالي تحلیل و مدل را اثبات
ميكند .در آنالیز دماي به عمل آمده براي سیال در روند تحلیلي
سیال سرد  2/1درجه سلسیوس است .حال با توجه دماي سیال
گرم در لحظه خروج از مبدل و ارضاء شدن محدودیت اختالف
دماي  3تا  8درجه سلسیوس بین محیط و سیال خروجي كه
توسط سنجندههاي دشمن قابل شناسایي است ،ميتوان گفت كه
این روند تحلیل و آنالیز شبیهسازي توسط نرمافزار از دقت باالي
برخوردار است و در شرایط كاري متفاوت با مدل تحلیلي در این

D
I

مقاله ،كافي است در كد تحلیلي شرایط كاري مد نظر وارد شود
ابعاد هندسي مبدل بهدست آمده را براي تهیه و یا ساخت مبدل
بهكار گرفت.

S
f

جریان گذرنده در مبدل طراحي شده از نوع ناهمسو است كه
این امر سبب دستیابي به دماهاي باالتري به نسبت دمراي سریال
گرم خروجي اسرت در حرالي كره در جریران همسرو همیشره بره
دماهاي كمتر از جریان سیال گرم خروجي ميتوان دسرت یافرت.
شكل ( )69تغییرات سیال سرد و گرم را براي جریان ناهم سرو در
طول مبدل نشان ميدهد.

o
e

v
i
h
 .1مراجع

شکل  .62تغییرات دماي سیال گرم و سرد در طول صفحه مبدل

 .2نتیجهگیری
امروزه یكي از تهدیدات كشور ،سامانه هاي سنجش از دور دشرمن
و شناسایي سازههاي امن مدفون اسرت .سرنجش از دور هروایي و
مرراهوارهاي از طریررق بررهكررارگیري حسررارهاي ثبررت تررابش
الكترومغناطیسي بازتاب یافته از اشیاء در سطح زمین یا كانالهاي
خروجي هواي سازه امن مدفون ،سازه را قابرل شناسرایي خواهرد
كرد .با بررسي هاي به عمل آمرده اخرتالف دمراي حردود  3ترا 8
درجه سلسیوس اشیاء با محیط اطراف براي ایرن حسرارها قابرل
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و شبیهسازي نشان ميدهد كه میزان اختالف دماي خروجي

شناسایي نیست .در این مقاله با هدف استتار حرارتري یرا حرداقل
مشكل كردن شناسایي سازه امن مدفون توسط این سامانهها ،ایده
استفاده از مبدل حرارتي صفحهاي جهرت هرمدمرا سرازي هرواي
اگزاست سازه امن برا محریط خرارج مطررح و یرك نمونره مبردل
صفحهاي شیاردار تحلیل و طراحي شده است .براي این منظور برا
كدنویسي در نرم افزار متلب میزان و زاویه شیار و تعرداد صرفحات
بهینه براي مبدل صفحه اي شیاردار تعیین شده است .سپس با در
نظر گررفتن محردودیت ارتفراع مبردل در سرازههراي زیرزمینري،
مشخصات هندسي صفحات مورد نیاز بره روش تحلیلري محاسربه
شده است .در ادامه تأثیر جنس صفحات بر میزان انتقال حرارت و
مقاومت در برابر تغییر شكل نیز توسط نرم افزار  ANSYSبررسري
شده است .درنهایرت اطالعرات هندسري برهدسرت آمرده از حرل
تحلیلي ،در نرم افزار  ASPENشربیه سرازي و تحلیرل شرد .نترایج
بهینهسازي در شرایط كاري مد نظر نشان ميدهرد كره در زاویره
 19درجه و تعداد صفحات  616عدد ،میزان انتقال حرارت و افرت
فشار مطلوبي در مقایسه با سایر حاالت دارد ،تحلیرل سرازهاي در
نرمافزار  ANSYSنشان داد كه تغییر در جنس صفحات یا ضرریب
هدایتي مواد ،اثر چنداني بر میزان سطح تبادل حرارتي مورد نیراز
نخواهد د اشت .علت این امرر نراچیز برودن سرهم انتقرال حررارت
هدایت نسبت به جابجایي است .بنابراین جهرت كراهش هزینره و
تغییر شكل و همچنین افزایش استحكام ،جنس صفحات از فروالد
ضد زنگ گرید  321انتخاب شده است .دمراي سریال خروجري از
سازه داراي اختالف دماي  3درجهاي با محیط خارج است ،كه این
امر كارآمدي بهكارگیري مبردل حرارتري صرفحهاي را در اسرتتار
حرارتي اثبات ميكند .شبیهسازي و تحلیل در مورد یرك مطالعره
موردي خاص انجام گرفته است ولي با توجه به نتایج حاصله ،ایرن
روش جهت استتار حرارتي انواع سازههاي امن مدفون قابل كاربرد
است.
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