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 تحليل انتقال حرارت اغتشاشي در مبدل حرارتي ساده
 

  2، محسن گودرزي1علي صالحي نسب
  كارشناس مكانيك

Salehinasabali@yahoo.com 
  
  
  
  

  چكيده

ته با شرط ياف وكامالً توسعه جريان اغتشاشي نظام، تحليل انتقال حرارت در حالت پژوهشموضوع مورد بررسي در اين         
افزار فلوئنت و حل   باشد. تحليل به دو روش حل عددي توسط نرم دماي ديواره ثابت در يك مبدل حرارتي ساده مي

در ابتدا مبدل حرارتي  اين مسأله براي دو هندسه مختلف بررسي شده است، بدين صورت كه است. تحليلي صورت گرفته
است و در ادامه مبدل  گرفته هاي عددي و تحليلي انجام شده و حل گرفته به صورت يك مجرا با مقطع مستطيلي در نظر
هاي عددي و تحليلي در اين حالت نيز  شده و دوباره حل اي مدل حرارتي به صورت يك مجرا با مقطع دايره

شده در باال به  هاي ذكر هاي عددي و تحليلي براي هر كدام از مبدل ايسه حلاست. هدف از اين پژوهش مق گرفته انجام
نقطه تكين در ابتدايِ كانال در حل  به علت اتفاق افتادن كه شود باشد. از مقايسه نتايج ديده مي صورت جداگانه مي

، بين نمودارهايِ دماي ِحاصل از حلِ تحليلي و حلِ عددي (در راستاي طول مبدل)تحليلي، در يك مقطع عرضيِ يكسان
اي و چه در مختصات مستطيلي ، اين نمودارها از لحاظ شكل و  اختالف زيادي وجود دارد و چه در مختصات استوانه

ز نقطه بروهايِ دمايِ حاصل از حل عددي به دليل نداشتن مشكل  پروفيللذا  .افزايشِ دما كامالً متفاوت هستندميزانِ 
دهند و اين امر مزيت حل عددي نسبت به حل  تري را ارائه مي توزيع دمايِ مطابق با فيزيك واقعي مسأله و دقيقتكين، 

  رساند. تحليلي را مي

  

  ، دمايِ ديواره ثابتانتقال حرارت، اغتشاشي، مبدلِ حرارتي ساده هاي كليدي: واژه

                                                            
كارشناس مكانيك -1  
دانشگاه بوعلي سينادكتراي مكانيك و استاديار  -2  
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  مقدمه - 1

ي  در هندسهقابل اغماض  محوريِو با رسانش  و پايا كه داراي جريانِ مغشوش 1راهه نشان داده شده در شكل مجراي يك
مسأله كالسيك گراتز در شرايط مختلف مورد  .مشهور استمسأله كالسيك گراتز باشد، به  مي اي موازي يا صفحهاي  استوانه

ي تحليلي بوده  ي عددي و هم به شيوه هاي انجام گرفته بيشتر براي جريان آرام هم به شيوه است. تحليل بررسي قرار گرفته
] و... مسأله گراتز را براي جريان آرام به 5[ ]، و جونز4[ ]، ازيسيك و ديگران3و2[ ]، پاپوتساكيس و رامكريشنا1[ است. ناگاسو

] و... نيز اين مسأله را به صورت عددي 8[ ] و ميشلسن و ويالدسن7[ ]، هنك6[ اند. فيشر صورت تحليلي مورد بررسي قرار داده
] كه مسأله 9[ ويگاند اند. البته اين مسأله براي جريان مغشوش نيز مورد بررسي قرار گرفته است. از جمله مورد تحليل قرار داده

  يافته هيدروليكي به شيوه تحليلي حل كرده است. گراتز را براي جريان مغشوش و توسعه

  

  

  
  

و كامالً گردد كه در آن  مسأله گراتز در حالت جريان مغشوش  رو در ادامه كار اين افراد تعريف مي تحقيق پيش
مجراي  اتفاق افتادنِ نقطه تكين در ابتداي گيرد. ي عددي و تحليلي مورد بررسي قرار مي يافته هيدروليكي به دو شيوه توسعه

به  موضوعي است كه باعث عدم اعتبارِ توزيع دما در راستايِ طولي در ناحيه ورودي راهه انتقال حرارت در حل تحليلي  يك
0x كانال (   (از جمله  ،اتفاق افتاده است نيز گردد. اين موضوع از جمله نواقص حل تحليلي است كه قبالً در موارد مشابه مي

0xكه در آن نتايج حاصل از حل تحليلي در نقطهيوس زحل جريان اليه مرزي روي صفحه تخت توسط بال   از صحت كافي
آن جريان كه مدلسازي مغشوش بودن استفاده از آن در مسائلي نظير به عالوه، مزيت اصلي ِ حل عددي  ].10[ برخوردار نبودند
 عدم وقوعِ نقطه تكين در ابتداي مجرامزيت ديگري از حل عددي يعني . در اين پژوهش  باشد است مي مشكل به شيوه تحليلي

  نسبت به حل تحليلي نشان داده خواهد شد. با فيزيك مسأله توزيع دما و پيش بيني دقيق تر و داراي تطابق بيشتر ِ
  هندسه و تعريف مسأله - 2

كانال با مقطع مستطيلي  به صورت يك - 1گيرد:  مبدل حرارتي ساده در دو هندسه مختلف دوبعدي مورد بررسي قرار مي
شود و سيالي با  ها ثابت فرض مي براي دو هندسه ذكر شده، دماي ديواره به صورت يك كانال با مقطع دايروي (لوله). -2و 

جريان  نظامشود آب است و  شود. سيالي كه وارد مبدل حرارتي مي راهه مي ها و ثابت، وارد مبدل تك دمايِ كمتر از دمايِ ديواره
ها نشان  هاي مورد بررسي و ابعاد آن دسههن 3و2هاي  در شكل باشد. يافته هيدروليكي و نوع جريان مغشوش مي كامالً توسعه

  داده شده است.

4 به شكل Wكه براي  يك كانال با عرض است  قطر هيدروليكي كانال hD، 2در شكل 
2h

A
D W

P
  خواهد بود ،

B عمق كانال (در جهت عمود بر صفحه( ،l طول كانال ،IT  0دماي ورودي سيال وT 3باشد. در شكل  ها مي دماي ديواره 
  است.قطر كانال  D ،نيز

   

) مجراي يكراهه انتقال حرارت1شكل   
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3 دانسيته سيالشامل  هاي فيزيكي سيال كميت
( )

kg

m
 ،pC ظرفيت گرمايي سيال در فشار ثابت( )

.

J

kg K
 ،T دما

( )K ،k هدايت حرارتي سيال( )
.

W

m K
 ، ويسكوزيته سيال( )

.

kg

m s
 پخش گرماييمعرف  و  

p

k

C



.هستند 

0684/0inU (m/s)ثابت و برابر  و مقدار سرعت سيال در ورود به مبدل آورده شده است 1در جدول مقادير خواص سيال    
 شود. در نظر گرفته مي

 
  
  

2

( )
m

s
  ١٠-٧44/1    ( )

.

W

m K
6/0k    

3
( )
kg

m
2/998   

991/6Pr  ( )
.

kg

m s
  001003/0   ( )

.

J

kg K
 4182  pC   

  
  بعد هاي بي گروه -2-1

 اعداد گراتز و رينولدز به ترتيب به صورتRe.Pr
Gz

l D
  وRe

UD


 اين اعداد   2و در جدول  شوند بيان مي

ورده شده آ محاسبه شده وپارامترها  جايگذاري ِبا  راهه با مقطع مستطيلي راهه با مقطع دايروي و مبدل تك براي مبدل تك
  است.

  
  
  
  
  

كه ديده  همانطور 
  باشد. ) بيشتر بوده كه بيانگر مغشوش بودن جريان مي2300جدولِ باال، از (شود، تمام اعداد رينولدزِ  مي

  روش حل شبكه و -2-2
تاثير ريزكردنِ پس از بررسيِ  .استفاده شده است  (Quad-map)از شبكه مستطيلي براي هر دو هندسه مسأله

راهه با مقطع  مبدل تكبندي براي  اين شبكه 4كه در شكل  بنديِ بهينه به دست آمد ، شبكهبندي در دقت حل مسأله شبكه
  مستطيلي آورده شده است.

   

  مبدل تك راهه با مقطع مستطيلي مبدل تك راهه با مقطع دايروي
5445 

Re 10081  
Re  

2538 
Gz 8698  

Gz  

) خواص سيال1جدول  

W  

با مقطع مستطيلي راهه) مبدل حرارتي تك2شكل 

l  y

IT cte

0T cte  

0T cte

x

W= 08/0  (m), l= 2/1  (m), TI=300 (K) 

B=1 (m), Dh= 16/0  (m), To=500 (K) 

W

راهه بامقطع دايروي و تقارن محوري ) مبدل حرارتي تك3شكل   

D= 08/0  (m), l= 2/1  (m) 

TI=300 (K), To=500 (K) 

D
IT cte

l 
x

r  محور
تقارن

0T cte

0T cte

R 

بعد اعداد بي) 2جدول   
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رساناي گرما با مقاومت حرارتي ناچيز تعريف و  ثابتبا شرط دمايِ  ها) (ديواره سطوح انتقال حرارتافزار فلوئنت  در نرم
يافته مغشوش تعريف  و ورودي جريان نيز با پروفيل سرعت توسعه شود در نظر گرفته مينيز ثابت دمايِ سيال ورودي  د.نشو مي
 تحليل شده است. SIMPLEو با الگوريتم  اين مسأله توسط روش حجم محدود است. شده

  حل تحليلي - 3
و مغشوش و يافته  ارائه حلي براي مسأله گراتز در حالت رژيم جريان كامالً توسعهحل تحليلي در اين پژوهش، هدف از 

،  شود ، از روش جداسازي متغيرها استفاده ميمعادله انرژي در حل تحليليِ باشد. ميها ثابت)  شرط مرزيِ ديريكله (دماي ديواره
  د شد.نادامه توضيح داده خواهكه در  گردد معادله انرژي فرضياتي لحاظ ميبندي  ضمن اينكه در فرمول

  بندي فرضيات و فرمول -3-1
بدون چشمه  يافته جريان مغشوش، پايدار، همگن و كامالً توسعهسيال غيرقابل تراكم و نيوتوني، : با فرضياتمعادله انرژي 

  به صورت زير است:در مختصات مستطيلي گرمايي يا چاه 

)1                                                                                                              (
2

2

( )T T v T
u

x y y


   
 

  
  

با باشد كه اين پارامتر  پخش گرمايي مغشوش مي tيكي تعريف  شود در نظر گرفته مي 1دو فرض ديگري كه براي معادله 
و نحوه محاسبه آن در ادامه خواهد آمد و ديگري شود  مقدار آن ثابت در نظر گرفته مي ،شود محاسبه مي استفاده از حل عددي

سرعت ثابت  برابر 1در معادله uسرعت (يعني با يك پروفيل سرعت ثابت هر مقطع طولي  تقريب زدن پروفيل سرعت در

inU (طرف راست معادله فوق طبق فرض اول  با اين اوصاف باشد. مي در نظر گرفته شود به صورت
2

2t

T

y
 


و  شود معادل مي 

  شود: تبديل مي 2به معادله  1شود، بنابراين معادله  استفاده مي inUاز  uبه جايِ جمله  1در معادله 

)2                                                                                                                          (
2

2in t

T T
U

x y
 


 

  

2t با در نظر گرفتن

in

a
U


  شود: تبديل مي 3به معادله  2، معادله  

)3     (                                                                                                                          
2

2
2

T T
a

x y

 


 
  

  با مقطع مستطيلي)راهه  مستطيلي ( مبدل تكحلِ تحليلي معادله انرژي در مختصات  -3-2
  در مختصات مستطيلي عبارتست از: 2شكل  مرزي تعريف شده براي مسأله با توجه بهو شرايط معادله انرژي 

)4-1                                                                                                                            (
2

2
2

T T
a

x y

 


 
         

)4-2(                                                                                                                               
(0, ) IT y T    

)4-3                   (                                                                                                       0( , 2)T x W T           

راهه با مقطع مستطيلي بندي بهينه براي مبدل تك ) شبكه4شكل   
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)4-4                   (                                                                                                          ( ,0)
0

T x

y





    

كه پس از طي  شود تبديل مي به دو معادله ديفرانسيل معمولي) 1-4(، معادله با استفاده از روش جداسازي متغيرها
  معادله نهايي عبارتست از: )4-4) و (3-4)،(2-4و اعمال شرايط مرزيِ (فرايند حل 

)5     (                  
2 21 (2 1) (2 1)4 ( 1)

(2 1)

2
( , ) ( ) cos exp0 021

n n n

n

y a x
T x y T T TI Wn W

 



   



                
  

   راهه با مقطع دايروي) (مبدل تك اي حل تحليلي معادله انرژي در مختصات استوانه -3-3
  اي عبارتست از: در مختصات استوانه 3معادله انرژي و شرايط مرزي تعريف شده براي مسأله با توجه به شكل 

)6-1    (                                                                                                          
2

2
2

1
( )

T T T
a

r r r x

  
 

  
    

)6-2(                                                                                                                               ( ,0) IT r T  
)6-3   (                                                                                                                           0( , )T R x T
)6-4                                                                                                                  (           

(0, )
0

T x

r





شود كه پس  ) به دو معادله ديفرانسيل معمولي تبديل مي1-6، معادله (با استفاده از روش جداسازي متغيرها

) خواهد بود.7) معادله نهايي به شكل معادله (4-6) و (3-6)، (2-6طي فرايند حل و اعمال شرايط مرزيِ (از 
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)7                                            (     
2 2

0 0 02
1 1

1
( , ) 2( ) ( )exp( )

( )
m

I m
m m m

Z ar
T r x T T J Z x T

Z J Z R R






    

تابع بسل نوع  1Jواز درجه صفرتابع بسل نوع اول  0Jبسل نوع اول از درجه صفر،  صفرهاي مثبت تابع mZدر معادله فوق، 
  باشد. اول از درجه يك مي

  (پخش گرمايي مغشوش) t نحوه محاسبه -3-4

t  (پخش گرمايي مغشوش)آيد: از رابطه زير به دست مي  

)8    (                                                                                                                                 t
t

p

k

C



  

pC,)، 8(در رابطه    معلومي هستند و براي محاسبهداراي مقادير مشخص وt تنها بايستيtk (هدايت حرارتي مغشوش)
) . بدين منظور در چند المان سطحي كوچك در روي ديواره ميزان انتقال حرارت به ازاي واحد سطحمحاسبه شود )q از 

)شيب پروفيل دما با در نظر گرفتنِ آيند. در مرحله بعد افزار به دست مي از نرمنتايجِ به دست آمده  ) ( )
dT T

dy y





در  

  شود: از معادله زير استفاده مي tkمحاسبه شوند. و درنهايت براي  نزديكي ديواره محاسبه مي

)9                                                                                                                            (     t

dT
q k

dy
    

  آمده است. tkمحاسبات  3در جدول  شود. استفاده مي tبراي محاسبه  tkگيري،  از در مرحله آخر با ميانگين
 
  

1 2 3 4 5

5
t t t t t

t

k k k k k
k

   
  tk  T

y




  2( )q W m  ( )x m 
  
  

615822551/0 

628896989/0 5/120846-  76000  5/0  
620622028/0 5/120846-  75000  6/0  
61400206/0 5/120846-  74200  7/0  

609037084/0 5/120846-  73600  8/0  
606554559/0 5/120846-  73300  85/0  

  
ₓ  475/1 t  10-7                                             برابر است با: t، مقدار tkو مقدارِ  )8معادله ( با استفاده از 

  شود. استفاده مييِ دمايِ حاصل از حلِ تحليلي براي رسم نمودارها tاز مقدار به دست آمده براي بنابراين 
  
  ها نمودارها و مقايسه آن -4

شود و نمودارهاي حاصل از حلِ تحليلي و حلِ  هاي تحليلي و عددي آورده مي در اين قسمت نمودارهايِ حاصل از حل
   شوند. عددي براي دو هندسه تعريف شده براي مسأله هر كدام به صورت جداگانه مقايسه مي

از مركز كانال، در مختصات مستطيلي و در  m035/0نمودار دما در يك مقطع عرضي به فاصله  6و5هاي  در شكل
شود براي يك مقطع عرضي يكسان، اختالف ِ  همانطور كه از اين دو شكل مشاهده مي اي آورده شده است. مختصات استوانه

tk ) محاسبات 3جدول  
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اين اختالف زياد بدين صورت  .وجود داردبراي هر دو هندسه  حاصل از حلِ تحليلي و حلِ عددي دمايِ زيادي بين نمودارهايِ 
0xشود كه در حلِ تحليلي ، نقطه  توجيه مي  باشد و اين نقطه تكين بر رويِ نمودارهاي حاصل از حل  يك نقطه تكين مي

علت اتفاق افتادن نقطه تكين در  تأثير نقطه تكين مشهود است. از ابتدايِ كانال m4/0طول   تحليلي تأثير گذاشته و تا حدود
شود به  راهه مي وارد مبدل تك 300(K) توان اين طور بيان كرد كه در حل تحليلي، وقتي سيال با دماي   حل تحليلي را مي

دهد لذا گراديان  اي در ابتداي كانال رخ مي شود و در واقع يك افزايش دمايِ پله مواجه مي 500 (K)باره با ديواره با دماي  يك
داراي حرارتي شود و طبق فرمول انتقال حرارت، با در نظر گرفتن اين نكته كه ضريب هدايت  نهايت مي دما در ابتدايِ كانال بي

باشد كه  نهايت در ابتدايِ كانال مي نهايت در ابتداي كانال به معنايِ انتقال حرارت بي مقدار مشخصي است، گراديان دمايِ بي
شود و نتيجتاً آن چه كه از نمودار  بينيِ دما در ابتداي كانال دچار مشكل مي اين پديده فيزيكي نيست لذا حل تحليلي در پيش

 4/0اي به طول  بيني دمايِ ثابت وبرابر دمايِ سيال در ورود به مبدل، در ناحيه آيد پيش ليلي به دست ميدمايِ حاصل ازحل تح
افزار براي محاسبه شار حرارتي در ابتداي كانال،  باشد. اما در حل عددي، نرم متر از ابتداي كانال و در راستاي طولي مي

بيني دما در ابتداي  يابي براي پيش دهد و به تعبيري از ميان نجام ميهاي شبكه بندي ا محاسبات را براي هر كدام از سلول
نهايت نخواهد شد و نقطه تكين در ابتداي كانال  كند بنابراين مقدار شار حرارتي در حل عددي بي راهه استفاده مي مبدل تك
كه اين  دهد با فيزيك مسأله ارائه مي تر و داراي تطابق بيشتر نتيجه دقيقافتد و اين نوع حل نسبت به حل تحليلي  اتفاق نمي

  .رساند موضوع مزيت حل عددي نسبت به حل تحليلي را مي
  

  
  

  
  

    
 

  
   

 
اي كه تحت تاثير نقطه  باشد اين است كه شيب پروفيل دما در ناحيه حائز اهميت مي 6و 5هاي  نكته ديگري كه از شكل

هايِ تحليلي و عددي كامالً متفاوت است  ولي پس از عبور از اين ناحيه  متر از ابتدايِ كانال) در حل4/0تكين است ( طول 
هايي  بيانگر اين موضوع است كه مشتق كميتتقريباً مشابه يكديگرند. اين امر  هايِ عددي و تحليلي  در حلشيب پروفيل دما 

ها مانند توزيع دما به علت  توزيع خود كميتها در هر دو حلِ تحليلي و عددي يكسان است اما  مانند دما و يا انتگرالِ كميت
  كامالً با يكديگر متفاوتند.اتفاق افتادن نقطه تكين 

m1 xنمودار دما در يك مقطع طولي به فاصله  8و7هايِ  در شكل  اي و مستطيلي آورده  در مختصات استوانه
  هايي از نمودارها مشخص شده چين مستطيلي شكل، قسمت خط-با كادرهايِ نقطه  8و7هاي  همانطور كه در شكل است. شده

ها و بعد از آن در نزديكي مركز كانال، نمودارهايِ دماي حاصل از حلِ تحليلي و  است ، در درجه اول در نواحي نزديك به ديواره
  يكديگر نزديكتر بوده و به تعبيري سازگاري بيشتري دارند. هاي نمودارها به حلِ عددي نسبت به ديگر قسمت

. براي توضيح تاثير نقطه باشد در اين نمودارها ميتاثير نقطه تكين حائز اهميت است  8و7هاي  نكته ديگري كه در شكل
حاصل از حل يِ اگر پروفيل دمانشان داده شده است.  Bو  Aتكين قسمتي از نمودارهاي حاصل از حل تحليلي با حروف 

0x(راهه  با دور شدن از ابتداي مبدل تك مختلف در مقاطع طوليِ تحليلي  (طول ، رسم شود در راستايِ طول آن
پروفيل دمايِ حاصل از حل تحليلي در يك مقطع طولي، از لحاظ  يابد و با دور شدن از ابتدايِ كانال كاهش مي ABخط پاره

ولي چون تاثير نقطه تكين  كند به سمت آن ميل ميشكل به پروفيل دمايِ حاصل از حل عددي شباهت بيشتري پيدا كرده و 

  

هايِ  ) مقايسه نمودارهايِ دمايِ حاصل از حل6شكل 
اي و مختصات  استوانه عرضيعددي و تحليلي در يك مقطع   

هايِ  ) مقايسه نمودارهايِ دمايِ حاصل از حل5شكل 
 و تحليلي در يك مقطع عرضي و مختصات  مستطيلي عددي
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دي در يك مقطع تحليلي و عد هاي هايِ دمايِ حاصل از حل رود پروفيل از بين نميبه دليل شرايط مرزي ِ در حل تحليلي 
   طولي هرگز بر يكديگر منطبق نخواهند شد.

  
 

 
  

  
  
  
  
  
  
 گيري نتيجه - 5

0xبه علت وجود نقطه تكين در نقطه   بين (در راستاي طولي) در حل تحليلي، در يك مقطع عرضيِ يكسان ،
 اي و چه در شود و چه در مختصات استوانه نمودارهايِ دماي ِحاصل از حلِ تحليلي و حلِ عددي اختالف زيادي مشاهده مي

  مختصات مستطيلي ، اين نمودارها از لحاظ شكل، ميزانِ افزايشِ دما كامالً متفاوت هستند.
اي  هايِ عددي و تحليلي براي يك مقطع طوليِ يكسان، چه در مختصات استوانه دمايِ حاصل از حل با مقايسه نمودارهاي

در ناحيه مياني اطراف محور طولي ِكانال تطبيقِ خوبي ها و  شود كه در نزديكيِ ديواره و چه در مختصات مستطيلي، مشاهده مي
بين حلِ عددي و تحليلي وجود دارد، با اين حال نقطه تكين دراين نمودارها نيز تاثير گذاشته و مانع تطابق و سازگاريِ كامل 

  آنها شده است.
متر از ابتدايِ 4/0ت ( طول اي كه تحت تاثير نقطه تكين اس در يك مقطع عرضي يكسان، شيب پروفيل دما در ناحيه  

هايِ عددي و  هايِ تحليلي و عددي كامالً متفاوت است  ولي پس از عبور از اين ناحيه شيب پروفيل دما در حل كانال) در حل
و ها در هر د هايي مانند دما و يا انتگرالِ كميت تحليلي  تقريباً مشابه يكديگرند. اين امر بيانگر اين موضوع است كه مشتق كميت

ها مانند توزيع دما به علت اتفاق افتادن نقطه تكين كامالً با يكديگر  حلِ تحليلي و عددي يكسان است اما توزيع خود كميت
  متفاوتند.

مزيت اصلي ِ حل عددي استفاده از آن در مسائلي نظير مغشوش بودن جريان كه مدلسازي آن به شيوه تحليلي مشكل 
ت ديگري از حل عددي، يعني عدم وقوعِ نقطه تكين در ابتداي مجرا و پيش بيني دقيق تر باشد . در اين پژوهش مزي است مي

  . و داراي تطابق بيشتر ِ توزيع دما با فيزيك مسأله نسبت به حل تحليلي نشان داده شد
بتداي بيني دما در ا شود، نشان دادن ِ نقص حل تحليلي  در پيش در مجموع، نتيجه اصلي كه از اين پژوهش حاصل مي

توان اين طور استدالل كرد كه هميشه و بالاستثناء حل تحليلي نتيجه دقيق و مطابق با فيزيك واقعي  كانال است و اين كه نمي
  دهد. مسأله را ارائه مي

  
 فهرست عالئم

2a0  ، ثابت تعريف شده در حل تحليليT دماي ديواره ،( )K  ها: انديس  
B (در جهت عمود بر صفحه) عمق كانال ،( )m  IT دماي سيال ورودي ،( )K   inورودي ،  

هايِ عددي و  ) مقايسه نمودارهايِ دمايِ حاصل از حل7شكل 
 تحليلي در يك مقطع طولي و مختصات  مستطيلي

هايِ عددي و  ) مقايسه نمودارهايِ دمايِ حاصل از حل8شكل
اي و مختصات  استوانه طوليتحليلي در يك مقطع   
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pC ظرفيت گرمايي سيال در فشار ثابت ،( )
.

J

kg K
  Tدماي متوسط ،( )K  

T دماي نوساني ،( )K  
mشمارنده جمالت سري ،  
nشمارنده جمالت سري ،  

D قطر كانال ،( )m  
Uسرعت متوسط ،( )

m

s  
tمغشوش ،  
، متوسط زماني - hD قطر هيدروليكي كانال ،( )m  

Gzعدد گراتز ،  سرعت نوساني سيال ، ( )
m

s
  

0Jتابع بسل نوع اول از درجه صفر ،  W عرض كانال ،( )m  
1Jتابع بسل نوع اول از درجه يك ،  xمختصه طولي ،  

kضريب هدايت سيال ،( )
.

W

m K
  yمختصه عرضي ،  

l طول كانال ،( )m  0Yتابع بسل نوع دوم از درجه يك ،  
Prعدد پرانتل ،  Zتابع تغيير متغير در حل تحليلي ،  

rمختصه شعاعي ،  mZصفرهاي مثبت تابع بسل نوع اول از درجه صفر ،  
R شعاع كانال ،( )m  

 3، دانسيته سيال
( )
kg

m
  

Re ،عددرينولدز  
 ويسكوزيته سيال ،( )

.

kg

m s
  

T دما ،( )K  ضريب پخش گرمايي ،  
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