
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران
1393اسفند14تا 12تهران،سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره،  Aero2015P121

poy.ramian.eng@iauctb.ac.ir، 09126966939دانشجوي کارشناسی ارشد،-1

)نویسنده مخاطب(
تماماستاد -2
استادیار-3

سازي عددي اثر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی شبیه
نانوسیال به روش شبکه بولتزمن

3آرمن آدامیان،2محمد طیبی رهنی،1پویان رامیان

پونکواحد تهران مرکز، دانشکده فنی نیایش، تهران،دانشگاه آزاد اسالمی -3و1
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوافضا، تهران، خ آزادي-2

چکیده 
محفظـه مربعـی و   بـین  طبیعـی جـایی  در این مقاله، انتقـال حـرارت جابـه   

صـورت  بـه در حضور میدان مغناطیسی یکنواخت خـارجی  سیلندر داخلی
هـاي  دیـواره . استفاده از روش شبکه بولتزمن بررسـی شـده اسـت   عددي با

داخلـی در دمـاي ثابـت گـرم     دماي ثابت سرد و سیلندرمحفظه مربعی در 
بـر روي  کسـر حجمـی نـانو ذرات   ، هـارتمن رایلـی،  تأثیر اعـداد  . قرار دارند

در شبیه سازي انجـام  . بررسی شده استانتقال حرارت هاي جریان و ویژگی
مربـوط  با حل همزمان توابـع توزیـع  و مغناطیس دما ،گرفته، میدان جریان

براي هـر سـه تـابع توزیـع     .محاسبه شده استو مغناطیسدمابه جریانن،
دسـت آمـده بـه   نتـایج بـه  . در نظر گرفته شده استD2Q9آرایش شبکه

خوبی حرکت جریان سیال و توزیع دماي داخل محـیط متخلخـل را نشـان    
سازي انجام شده با اسـتفاده از مقایسـه نتـایج بـا تحقیقـات      شبیه.می دهد

شده است، که تطابق خوب نتایج نشـان دهنـده   سنجیاعتبارمعتبر گذشته
مطالعـه جـامع پـارامتري بـر     .باشـد حل عددي ایجاد شده مـی دقت باالي

انتقـال روينـانوذرات بـر  حجمـی کسروهارتمنرایلی،اعدادحسب تأثیر
نتایج بیانگر ایـن اسـت کـه، بـا     .استشدهبررسیطبیعیحرارت جابجایی

.یابـد انتقال حرارت افزایش مـی نانو ذرات و کسر حجمی افزایش عدد رایلی 
یابـد و  با افزایش عدد هارتمن، انتقال حرارت جابجایی طبیعی کـاهش مـی  

توان از میدان مغناطیسی بـه عنـوان سیسـتم کنترلـی انتقـال حـرارت       می
.جابجایی طبیعی استفاده کرد

میدان –نانوسیال –انتقال حرارت جابجایی طبیعی :واژه هاي کلیدي
اي بولتزمنروش شبکه–مغناطیسی 

مقدمه 
- دلیل داشتن تاثیربسیاالتدر (MHD)هیدرودینامیکگنتومهايجریان

شناخته انتقال حرارت و جریان سیال در مواد مختلف بر رويمهمهاي
در این تواندمیمورد نظرکیفیت مواد و اشکال شده است، بطوریکه

یک روش مناسب براي سرعت . تاثیرگذاري نقش موثري داشته باشد
هاي همجوشی و یا براي تولید تونل دستگاهدر پالسما شلیکبخشیدن به 

، جریان شبیه سازي پرواز مافوق صوتجهتباد انرژي باال 
در همچنینمسائلاین نوع از .باشدمی(MHD)مگنتوهیدرودینامیک

به هنگام کارکردالکترونیک هاي میکرویکی، دستگاههاي الکترونبسته
]. 1[بوجود می آیند

هاي تحقیقاتی و صنعتی یکی دیگر از جریان مهم در کاربرد
، یندآفردنبودهساعلتبه،طبیعیجابجایی. باشدجابجایی طبیعی می

صنعتمختلفي هاشاخهدرد،مجدیابیزباوکمايصددي،قتصااصرفه
يهاسیستمولکتریکیر اماتورنسفواتريهاهستگاد،تیودبرصنایعمانند

گاه براي افزایش راندمان حرارتی و با ]. 2[داردنیاوافردبررکاعمطبوتهویه
هایی مانند جابجایی طبیعی توجه به محدودیت فضایی براي کاربرد جریان

هاي دیگر از روش. شوداز نانوسیاالت بجاي سیاالت معمولی استفاده می
توان استفاده از تاثیر میدان جایی طبیعی میکنترل انتقال حرارت جابه

بنابراین با استفاده از جریان جابجایی  . مغناطیسی بر روي جریان را نام برد
توان بر در نانوسیاالت براحتی می) MHD(طبیعی مگنتوهیدرودینامیک 

حت کنترل هاي انتقال حرارت و جریان تاثیرگذار بود و آنها را تویژگی
جهت استفاده از نانوسیاالت باید نحوه برخورد با آنها و روابط بکار .درآورد

در سال . گرفته شده براي دستیابی به مدل صحیح فیزیکی مد نظر قرار داد
با جمع آوري و بررسی اطالعات بدست ] 3[و همکارانش )Li(، لی2009

یاالت که تا آن زمان آمده از نتایج تجربی و مطالعات نظري بر روي نانو س
کار بر روي آنها توجه بسیاري از محققان را به خود جلب کرده بود، سعی 
کردند تا برخی مسائل چالش برانگیز که پیش روي تحقیقات آتی بود را 

.حل کند
با جمع آوري و طبقه ] 4[و همکارانش )Chandrasekar(چاندراسکار

، 2012هاي تجربی قبلی تا سال بندي اطالعات بدست آمده از پژوهش
هاي انتقال توانستند اطالعات جامعی از خواص ترمو فیزیکی و ویژگی

پیش بینی هايحرارت جابجایی اجباري نانو سیاالت مختلف و مکانیسم
هاي نانو ذرات اضافه شده به سیال شده براي تغییرات در مقادیر ویژگی

با بررسی 2006در سال ] 5[زینالی هریس و همکارانش پایه ارائه دهند
در لوله دایروي و در آلومینا-تجربی انتقال حرارت جابجایی نانو سیال آب

هاي متفاوت ذرات، هایی مانند عدد ناسلت براي غلظتنظر گرفتن پارامتر
هاي مختلف و اعداد پکلت متنوع به این نتیجه رسیدند که انتقال رینولدز

حرارت نانو سیال تا حد زیادي به نوع ذرات، اندازه، سیال پایه، رژیم جریان 
، تأثیر 2012در سال ] 6[نعمتی و همکارانش .و شرایط مرزي بستگی دارد

ان جابجایی طبیعی نانو سیال میدان مغناطیسی یکنواخت را بر روي جری
در یک محفظه مستطیلی با استفاده از روش شبکه بولتزمن مورد بررسی 

هاي قبلی را در مورد عدد هارتمن، کسر این نتایج نیز نتایج کار. قرار دادند
تفاوت کار آنها حل سه تابع توزیع براي . حجمی و عدد رایلی تأیید می کرد

به منظور 2013در سال ] 7[کفایتی .ی بودجریان، گرما و میدان مغناطیس
حل همزمان نانو سیال و میدان مغناطیسی و بررسی انتقال حرارت این 

ها و مرزهاي پیچیده یک محفظه که یک طرف آن باز جریان در هندسه
ایشان براي میدان مغناطیسی تابع توزیعی در نظر .. بود را انتخاب کرد

ان نیروي خارجی در معادالت اعمال نگرفت و در عوض میدان را به عنو
نتایج او نشان می داد که انتقال حرارت با افزایش عدد هارتمن کاهش . کرد

ثروتی و .می یابد و در مورد عدد رایلی و کسر حجمی این نتیجه عکس بود
تأثیر میدان مغناطیسی بر روي جریان 2014در سال ] 8[همکارانش 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


انالی که تا اندازه اي با محیط متخلخل جابجایی اجباري نانو سیاالت در ک
در این . اندپر شده است، را با استفاده از روش شبکه بولتزمن بررسی کرده

سازي اثر میدان مغناطیسی عمودي یکنواخت بر روي الگوي جریان و شبیه
-سیال آبانتقال حرارت یک کانال که تا حدي با محیط متخلخل از نانو

. باشد، استفاده شده استخواص حساس به دما میکه یک سیال با آلومینا
در استفاده از روش شبکه بولتزمن، سه تابع توزیع براي جریان، گرما و 

با توجه به افزایش انتقال .میدان مغناطیسی در نظر گرفته شده است
حرارت نانو سیاالت مغناطیسی و تغییر خواص آنها در میدان مغناطیسی 

، یک بررسی تجربی بر ]9[رانی و همکارانش ، غف2013یکنواخت، در سال 
روي انتقال حرارت جابجایی اجباري آرام سیاالت مغناطیسی در حضور 
یک میدان مغناطیسی متناوب انجام دادند، آنها به این نتیجه رسیدند که 
تأثیر اعمال میدان مغناطیسی یکنواخت بر روي انتقال حرارت در مقایسه 

حجمی ذرات است، البته درصورتیکه کسرر کم با میدان متناوب بسیا
- هاي مختلف در کاربرداستفاده از هندسه.استفاده شده به قدر کافی باشد

ها هاي گوناگون موجب شده است که روش شبکه بولتزمن در این هندسه
از آن جمله می توان به بررسی . بکار گرفته و مسائل پیش رو بررسی شود

آلومینا و انتقال -در جریان نانوسیال آبعددي اثر مگنتو هیدرو دینامیک 
حرارت در یک محفظه نیمه حلقوي با استفاده از روش شبکه بولتزمن که 

انجام شده، اشاره 2013در سال ] 10[توسط شیخ االسالمی و همکاران 
در این بررسی انتقال حرارت فضاي بین سیلندر مربعی سرد بیرونی و . کرد

حضور میدان مغناطیسی یکنواخت مورد سیلندر بیضوي گرم داخلی در 
مطالعه قرار گرفته است و نتایج نسبت به کسر حجمی ذرات، عدد رایلی و 

، ]11[، آشوري نژاد و همکاران2013در سال .هارتمن گزارش شده است
تأثیر میدان مغناطیسی یکنواخت را برروي جریان جابجایی نانو سیال در 

را با در نظر گرفتن سه تابع توزیع سیلندر افقی با روش شبکه بولتزمن 
نتایج آنها . براي سرعت، دما و میدان مغناطیسی مورد بررسی قرار دادند

نشان می دهد که براي افزایش عدد ناسلت و قدر مطلق مقدار تابع جریان، 
از نکات . باید عدد رایلی و کسر حجمی افزایش و عدد هارتمن کاهش یابد

میدان مغناطیسی و در نظر گرفتن تابع توزیع جالب توجه در کار آنها، حل 
.باشدبراي آن و مرزهاي منحنی بکار رفته در هندسه مورد نظر می

طبیعیجریان جابجایی]12[همکارانشوحمودي م،2014سالدر
- آبنانوسیالازپرکهشکلمربعیمحفظهیکمگنتوهیدرودینامیک در

تفاوت. کردندسازيشبیهبولتزمنشبکهروشازاستفادهرا باآلومینیم
بهوابستهدماییسینوسیتوزیعیکوجودمشابهمواردباسازيشبیهاین

کهدهدمینشانآنهانتایج. باشدمیمحفظهعموديهايدیوارهدرمکان
.با هارتمن نسبت معکوس داردرایلی نسبت مستقیم وبا عددحرارتانتقال

طبیعیجابجاییحرارتانتقالوجریانروپیشمطالعهدر
گرمداخلیمانع لوزي شکلوسردمربعیمحفظهبینشدهپرنانوسیال

شبیهاینهايویژگیاز. استشدهسازيشبیهبولتزمنشبکهروشبا
میدانحلبرايتوزیعتابعسهبابولتزمنشبکهروشبکارگیريسازي

کسر حجمی نانو ذرات بر جنس و تاثیر. باشدمیمغناطیسوگرماجریان،
هايقدرتبامغناطیسیمیدانحضوردرروي جریان و انتقال حرارت

.گرفتخواهدقراربررسیوبحثمختلف مورد

یان مسئلهب
نشان دهنده هندسه مسئله شامل یک محفظه مربعی با اندازه 1شکل 
سطوح . می باشدRو سیلندر داخلی لوزي شکل با طول مشخصه Lضلع 

و سطوح سیلندر داخلی در دماي Tمحفظه بیرونی در دماي سرد ثابت 
فضاي بین محفظه و سیلندر با نانوسیال پرشده . قرار دارندTگرم ثابت 

بر سطح سیلندر که جهت آن رو یک میدان مغناطیسی ثابت عمود. است
یل اختالف دماي جایی آزاد بوجود آمده بدلباشد، جریان جابهبه بیرون می

هدف بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر . دهدسطوح را تحت تاثیر قرار می
و همچنین مختلفروي جریان جابجایی آزاد نانوسیال با کسر حجمی 

باشد و اثر پارامترهاي بی هاي انتقال حرارتی جریان پدید آمده میویژگی
جریان و انتقال چون اعداد رایلی، هارتمن و ناسلت بر میدان بعدي هم

.حرارت مشاهده شده است

حل و معادالتروش 
- هیقدرتمند در شبکیتکنکیروش شبکه بولتزمن به ر،یاخهايدر سال

راساسیروش نیا. شده استلیتبدیمحاسباتاالتیسکینامیدسازي
رو با توجه به  شیپقتحقیدر. استشدهبنااوتوماتاگازايروش شبکه
کیهر يبراسازيهیشبنیدر اس،یدما و مغناطان،یجردانیوجود سه م

شبکه بولتزمن شیآرا. در نظر گرفته شده استعیتابع توزکیهادانیماز 
و f ،g. در نظر گرفته شده استD2Q9مدل استاندارد دانیبراي هر سه م

hسیدما و مغناطان،یجرمربوط به عینشان دهنده توابع توزبیبه ترت
وجودبا،BGKبا استفاده از تقریب بولتزمنشبکھمعادلھباشدیم

]:15-13[شودمینوشتھزیرصورتبھجریانخارجی براينیروي
)1(fi(x+ci∆t,t+∆t)=fi(x,t)+ ∆t

τν
fi
eq(x,t)-fi(x,t) +ρ∆tciF k

:داریمدمامیدانبراي
)2(gi

(x+ci∆t,t+∆t)=gi
(x,t)∆t

τc
g

i
eq(x,t)-gi

(x,t)
نیروي i ،Fkسرعت گسسته در جهت ciبیانگر گام زمانی شبکه، Δtکه 

بیانگر زمان آسایش براي میدان τcو τνخارجی در جهت سرعت شبکه، 
از αو نفوذ گرمایی νویسکوزیته سینماتیکی ]. 16[باشندجریان و دما می

:آیندبدست می3طریق رابطه
)3(ν=cs

2 τν-
1

2
,α=cs

2(τc-
1

2
)

فواصل cکه در آنcs=c/√3:باشد که برابراست بامیسرعت صوت csکه
بدلیل مثبت بودن ویسکوزیته و نفوذ گرمایی ]. 16[باشدمکانی شبکه می

،شوندتوابع توزیع تعادلی بصورت زیر ظاهر می. خواهد بودτ>0.5همیشه
میدان مغناطیس که اثرکه در تابع تعادلی میدان جریان ترم آخر بیانگر 

:باشدداگانه در ادامه بررسی خواهد شد، میخود به عنوان تابع توزیع ج

)4(fi
eq=wi 1+

ci.u

cs
2 +

1

2

(ci.u)2
cs

4 -
u2

2cs
2 +

wi

2cs
4

B2ci
2

2
-(ci.u)2

)5(g
i
eq=wiT 1+

ci.u

cs
2

بترتیب ضرایب وزنی و سرعت ciو wiبیانگر میدان مغناطیس، Bکه 
براي هر سه D2Q9بنا بر انتخاب آرایش شبکه گسسته شبکه می باشند، 

براي تابع توزیع میدان ]. 16[داراي روابط و مقادیر خواصی هستندمیدان 
:]18و17[مغناطیسی مشابه میدان جریان و دما خواهیم داشت

)6(hi(x+ci∆t,t+∆t)=hi(x,t)+ ∆t

τm
hi

eq(x,t)-hi(x,t)
)7(hix

eq=wi Bx+
ciy

cs
2 (uyBx-Byux)

)8(hiy
eq=wi By+

cix

cs
2 (uxBy-Bxuy)

.معرف جهت محورهاي مختصات می باشندyو xدر روابط باال 
:آیندي زیر بدست میاز طریق رابطهηنفوذپذیري مغناطیسی 

)9(η=cs
2 τm-

1

2
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Fkباشد که در جهت در معادله جریان همان نیروي بویانسی می
جایی طبیعی براي جابه. Fk=3wigyβθ:است بابصورت برابرyعمودي 

تقریب بوزینسک بکار رفته و از انتقال حرارت تشعشعی صرفنظر شده 
براي اطمینان از کار کردن کد در بازه رژیم غیر قابل تراکم، سرعت . است

شود که باید بسیار تعریف میVnatural=√βgyΔTLمشخصه بصورت 
در این پژوهش، سرعت مشخصه . کوچکتر از سرعت صوت در سیال باشد

بعد زیر در معادالت و پارامترهاي بی.سرعت صوت انتخاب شده است0.1
:اندارائه نتایج مورد استفاده قرار گرفته

)10(X=
x

L
,Y=

y

L
, U=

uL

v
,V=

ʋL

v
,θ=

T-Tc

Th-Tc
.

هاي ماکروسکوپیک باتوجه به مقادیر یابی به کمیتسرانجام براي دست
:بدست آمده از حل توابع توزیع داریم

)11(ρ= fi

i

,ρu= cifi
i

,T= gi
i

,Bx= hix

i

,By= hiy

i

پارامترهاي بی بعد تعریف شده از جمله عدد رایلی، هارتمن و 
:باشندناسلت محلی و میانگین بصورت زیر می

)12(
Ra=

βgyL3(Th-Tc)
να

, Ha=
BL

ηρν
,

Nuloc=
knf

kf

∂T
∂r

, Nuave=
1

L
Nuloc

L

0
dy.

مدل و روابط بکار گرفته شده براي نانوسیال
- تعادل گرمایی و عدم وجود لغزش بین نانوذرات و سیال پایه میبا شروط 

توان نانوسیال بصورت سیال خالص در نظر گرفت که خواص آن از قبیل 
چگالی، ظرفیت گرمایی و ضریب انبساط حجمی  به ترتیب از طریق روابط 

]:20و19[آیدبدست می13-15
)13( ρnf=(1-φ)ρf+φρs,

)14( (ρcP)nf=(1-φ)(ρcP)f+φ(ρcP)s,
)15( (ρβ)nf=(1-φ)(ρβ)f+φ(ρβ)s,

به ترتیب براي nfو fهاي کسر حجمی نانوذرات و زیرنویسφکه در آن 
براي ویسکوزیته نانوسیال شامل ذرات . باشدسیال پایه و نانوذرات می

باشند، از طریق رابطه کروي کوچک صلب که بصورت رقیق معلق می
]: 22و21[برینکمن داریم

)16( μeff=
μf(1-φ)2.5 .

در این پژوهش با توجه به کم بودن درصد حجمی نانوذرات و با در 
نظر گرفتن شکل کروي و اندازه یکسان براي این ذرات، ضریب رسانش 

]:22[شودبیان می17حرارتی با استفاده از تقریب ماکسول بصورت رابطه 
)17( knf

kf
=

ks+2kf-2φ(kf-ks)

ks+2kf+φ(kf-ks)
.

.ذکر شده است1سیال پایه در جدول همچنین خواص نانو ذرات و 
خواص ترموفیزیکی نانو ذرات و سیال پایه-1جدول 

)مس(نانوذرات )آب(سیال پایهخواص
cp(J/kg K)4179383
ρ(kg/m3)997.18954
k (W/m K)0.6400
b (1/K)0.000210.0000167

شرایط مرزي و نحوه اعمال آن
جامد ثابت یا متحرك، عدم لغزش و جهت مدل کردن شرایط مرزي 

این نام ]. 16[شودجریان اطراف موانع از روش جهش به عقب استفاده می

باشد که یک ذره از سمت مرز جامد به سمت گذاري حاکی از آن می
با در نظر گرفتن جریان جابجایی طبیعی داخل . رودمیدان جریان می

هاي محفظه دیوارهتوان برايمحفظه، شرط مرزي جهش به عقب را می
.اعمال کردتابع توزیع دما و مغناطیسدوهندسه توصیف شده در مورد 

در مورد تابع توزیع دما بدلیل دماي ثابت دیواره نحوه اعمال شرایط مرزي 
نحوه اعمال شرایط مرزي با جزئیات در کتاب روش . متفاوت خواهد بود

.بیان شده است] 16[شبکه بولتزمن محمد

شبکهاستقالل 
براي بدست آوردن استقالل جوابها از تعداد نقاط شبکه، یک آزمایش 
عددي بر روي هندسه هاي مورد بررسی با در نظر گرفتن تمام پارامترها 

صورت 220×220و 200×200، 180×180، 160×160در شبکه هاي 
دیواره محفظه سرد و سیلندر داخلی گرفت و در مورد عدد ناسلت میانگین

براي انجام محاسبات 180×180درصد، شبکه 0.5طاي کمتر از با خگرم
.انتخاب شد

کنترل عملکرد برنامه
جهت بررسی صحت عملکرد برنامه نوشته شده، مقایسه اي بین نتایج 

)Khanafer(د ناسلت میانگین با نتایج خانافربدست آمده در مورد عد
ارائه 2شکلصورت گرفت که در ]23[)Rudraiah(و رودرایا]19[

جریان جابجایی طبیعیعدد ناسلت میانگینa2شکلدر . شده است
در 105و104هاي در محدوده براي گراشفداخل محفظه مربعینانوسیال

در يمرجعی معتبرخانافر که با 0.06و 0.04، 0.02، 0ها کسر حجمی
خوبی در تمامی موارد نتایج تطابق. مقایسه شده استباشد،میاین زمینه

هت بررسی دقت حل نتایج جb2شکلدر . هاي عددي مرجع دارندبا داده
با نتایج مرجع در حضور میدان مغناطیسی جایی طبیعی عددي جریان جاب

و 2×104در اعداد گراشف یعنی کار عددي رودرایا معتبر در این زمینه 
. مقایسه شده است50و 0،10و با در نظر گرفتن عدد هارتمن 2×105

ملکرد حل ایجاد شده در حد خوبی دهد که عاین مقایسه نیز نشان می
. باشدمی

نتایج
با توجه به اعتبارسنجی کد پیش رو و اطمینان از دقت نتایج حاصله، در 

بخشدرشدهمطرحمسئلهسازي به شبیهمربوطنتایجاین بخش
.بیان مسئله طی اشکال و جداول ارائه شده است

نحوه تاثیر کسر حجمی نانوذرات عدد هارتمن و اعداد 2در جدول 
رایلی بر عملکرد انتقال حرارتی مسئله با توجه به عدد ناسلت میانگن 

در عدد رایلی و .و سطح سیلندر گرم بررسی شده استدیواره محفظه سرد
با افزایش کسر حجمی نانوذرات مقدار عدد ناسلت میانگین هارتمن ثابت،

بیشترین میزان .یابدافزایش میدیواره سرد محفظه و سطح سیلندر گرم
نسبت به سیال پایه درصد 12عدد ناسلت تقریبا دواین افزایش براي هر 

افزایش مقادیر شیب .دهددرصد رخ می5می باشد که در کسر حجمی 
در صورت .باشدر حسب افزایش کسر حجمی، ثابت نمیناسلت میانگین ب

1ثابت بودن شیب این روند افزایش، بر حسب افزایش در کسر حجمی 
15درصد مقدار هر دو عدد ناسلت میانگین باید 5درصد، در کسر حجمی 

ولی با توجه به اعداد . درصد نسبت به سیال پایه در آن حالت افزایش یابد
توان می2با توجه به اعداد جدول .باشددرصد می12ارائه شده این افزایش

گفت که میزان افزایش عدد ناسلت میانگین با افزایش کسر حجمی 
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در . نانوذرات براي اعداد رایلی و هارتمن مختلف روند تقریبا یکسانی دارند
عدد هارتمن و کسر حجمی مشخص، با افزایش عدد رایلی، مقادیر عدد 

در عدد رایلی و کسر . مگیري افزایش می یابندناسلت متوسط  بطور چش
حجمی ثابت با افزایش عدد هارتمن مقادیر عدد ناسلت میانگین کاهش 

، انتقال حرارت جابجایی طبیعی2در حالت کلی با توجه به جدول .یابدمی
هارتمنعدد افزایشبا تقویت و حجمی کسر وبا افزایش عدد رایلی

.  شودیمفیتضع
تیماهلیو همدما که به دلانیخطوط جريکانتورها3شکل در

سمت راست (یبیوسط محفظه بصورت ترکيمتقارن نسبت به خط عمود

عدد ناسلت میانگین دیواره محفظه سرد و سطح سیلندر گرم -2جدول 
هاي گوناگوندر اعداد رایلی، هارتمن و کسرحجمی

عدد 
رایلی

عدد 
هارتمن

رکس
حجمی 

ذراتنانو

عدد ناسلت میانگین
میزان افزایش عدد 
ناسلت نسبت به 

(%)سیال پایه
دیواره 

سرد
سطح 
گرم

دیواره 
سرد

سطح 
گرم

10400.001.54404.252300
10400.011.59044.37843.002.97
10400.031.68614.63849.209.08
10400.051.78584.909212.2912.12
104250.001.52304.200300
104250.011.56884.32393.002.94
104250.031.66314.57929.209.02
104250.051.76154.845412.2912.06
104500.001.51914.207600
104500.011.56384.32692.942.84
104500.031.65634.57489.038.73
104500.051.75294.834912.0911.74
10500.002.52307.015300
10500.012.59827.22662.983.01
10500.032.75367.66239.149.22
10500.052.91568.115912.2112.31
105250.002.31626.441000
105250.012.38646.63683.033.04
105250.032.53167.04069.309.31
105250.052.68337.461612.4412.43
105500.002.07705.811000
105500.012.13865.98112.962.93
105500.032.26716.33609.159.03
105500.052.40256.710012.3412.18
10600.004.561412.657400
10600.014.697013.03342.972.97
10600.034.974613.81219.069.12
10600.055.264114.623612.0712.20
106250.004.356612.094800
106250.014.485712.45572.962.98
106250.034.752513.20049.089.14
106250.055.031213.977212.1612.21
106500.003.928310.957300
106500.014.045411.28302.982.97
106500.034.287811.95669.159.12
106500.054.541512.66112.2612.21

مس -آبالینانوسيبرا) و  سمت  چپ  خطوط  همدماانیخطوط جر
هارتمن عددو 106و 105، 104درصد در اعداد رایلی 3کسر حجمی با

با افزایش اعداد . شده استتعریف شده، ارائهمسئلهي در هندسه25
- ، باتوجه به الگوي خطوط جریان، چرخش سیال تحت تاثیر قرار میرایلی

این در حالی است که در . شودگیرد و بیشتر به باالي محفظه متمایل می
نانوسیال این چرخش تقریبا بطور متقارن 104عدد رایلی پایین براي مثال 

نیمه دیگر نیز بدلیل تقارن عمودي (کند در نیمی از محفظه درگیر میرا 
در مورد خطوط همدما نیز با افزایش عدد رایلی ). رفتاري مشابه دارد

گرادیان دما در پایین سیلندر در نزدیکی سیلندر افزایش و در نزیکی 
سطح فاصله بین106یابد، بطوریکه در عدد رایلی محفظه کاهش می

پایینی محفظه تا اولین خط همدما در دماي متفاوت بیشتر از نصف فاصله 
این اتفاق براي باالي سیلندر . باشدر و سطح محفظه میدبین سیلن

هاي دمایی با نزدیک شدن به سطح سیلندر یا بصورتیکه افزایش گرادیان
الگوي منظم و موازي ،در مورد سمت راست یا چپ. دهدمحفظه رخ می

هاي پایین با افزایش رایلی حالت منظم خود را از یوط همدما در رایلخط
در حالت کلی تقارن نسبی خطوط جریان و همدما نسبت . دهددست می

به خطوط عمودي و افقی گذرنده از مرکز هندسه که در اعداد پایین قابل 
. ماندتقارن عمودي باقی میتنها باشد، با افزایش عدد رایلی مشاهده می

نحوه تاثیر افزایش کسر حجمی بر نمودار ناسلت محلی 4در شکل 
بر روي نیمه سمت چپ سیلندر گرم و  پروفیل افقی سرعت بین محفظه و 

براي اعداد رایلی 25عدد هارتمن سیلندر در ارتفاع نیمه محفظه در 
نمودارهاي ناسلت محلی همانطور که در توضیح . مختلف بررسی شده است

شد، بدلیل ماهیت متقارن جریان نسبت به خط عمودي ها ذکرکانتور
گذرنده از مرکز هندسه در نیمی از محفظه و بر حسب تعداد نقاط شبکه 

نقطه شروع بر روي هندسه مسئله در بخش بیان مسئله . (رسم شده است
نمودار پروفیل سرعت بین دیواره محفظه سرد و سیلندر ). باشدمشخص می

هاي عدد ناسلت محلی بایستی به حلیل نموداردر ت. گرم رسم شده است
این نکته توجه داشت که با  افزایش عدد رایلی ماهیت جریان تغییر پیدا 

با . توضیح داده شد3هاي شکل کند، همانطور که در تحلیل کانتورمی
ها در نقاط مشابه با افزایش عدد رایلی رفتار توجه به تغییر نحوه گرادیان

با فازایش کسر .باشدی در نقاط مختلف قابل توجیه مینمودار ناسلت محل
باشد که عدد ناسلت محلی افزایش حجمی نانو ذرات به وضوح مشخص می

هاي توان گفت که در رایلیدر مورد پروفیل سرعت با اطمینان می. یابدمی
هاي باالتر قدر مطلق مقدار بیشینه و کمینه بزرگتري نسبت به رایلی

همچنین تغییر شکل پروفیل با افزایش عدد رایلی از روي .تر داردپایین
افزایش کسر . بینی بودقابل پیش3تغییر الگوي خطوط جریان در شکل 

حجمی نانوذرات باعث افزایش قدر مطلق مقادیر پروفیل سرعت مخصوصا 
.باشددر نقاط بیشینه و کمینه می

گیرينتیجه
جایی آزاد نانوسیال پر شده ت جابهدر مطالعه پیش رو جریان و انتقال حرار

در حضور میدان مغناطیسی بین محفظه مربعی سرد و سیلندر داخلی گرم 
عدد رایلیتاثیر . با روش شبکه بولتزمن شبیه سازي شدیکنواخت خارجی 

هاي انتقال حرارتی در حضور  میدان مغناطیسی با بر روي جریان و ویژگی
موردنس و کسر حجمی نانوذراتهاي مختلف و همچنین تاثیر جقدرت
توان با توجه به نتایج عددي بدست آمده می.گرفتقراربررسیوبحث

:اظهار کرد که
 در عدد هارتمن و کسر حجمی نانوذرات، با افزایش عدد رایلی

اعداد ناسلت میانگین دیواره محفظه سرد و سطح سیلندر گرم 
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بهتر جریان یابد که نشان دهنده عملکرد حرارتیافزایش می
. باشدجابجایی طبیعی در اعداد رایلی باال می

 در عدد رایلی و کسر حجمی نانو ذرات ثابت، با افزایش عدد
هارتمن عدد ناسلت دیواره محفظه سرد و سطح سیلندر گرم 

تر شدن عملکرد حرارتی یابد که نشان دهنده ضعیفکاهش می
.باشدیعدد هارتمن مافزایشجریان جابجایی طبیعی با 

 با افزایش کسر حجمی نانوذرات مقدار عدد ناسلت میانگین
به . یابددیواره سرد محفظه و سطح سیلندر گرم افزایش می

عبارت دیگر افزایش کسر حجمی نانوذرات باعث افزایش انتقال 
.شودحرارت جابجایی طبیعی در کل هندسه می

بکار رفته در در حالت کلی افزایش عدد رایلی و کسرحجمی نانوذرات 
دهند و با نانوسیال عامل، انتقال حرارت جابجایی طبیعی را افزایش می

توان انتقال حرارت مربوطه را کنترل کرد بکارگیري میدان مغناطیسی می
. و کاهش داد

اها و نمودارهشکل

یمورد بررسي مسئلهههندس- 1شکل

مطالعه حاضر نسبت به مطالعات اعتبارسنجیمقایسه نتایج جهت -2شکل
رودرایا) b، خانافر)aعددي،

)a()b(

)c(

عدد هارتمن در)همدماو چپ خطوط جریانراست سمت(کانتور -3شکل
c(106وa (104 ،b(105براي اعداد رایلی،0.03کسرحجمیو25

م

)a(

)b(

)c(

0.00=φ
0.01=φ

0.03=φ
0.05=φ

نمودار سمت (تاثیر کسر حجمی نانوذرات بر عدد ناسلت محلی - 4شکل
براي 25عدد هارتمن در ) نمودار سمت راست(و پروفیل سرعت ) راست

c(106وa (104 ،b(105اعداد رایلی، 

بهتر جریان یابد که نشان دهنده عملکرد حرارتیافزایش می
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