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مد و پایدار که از آهاي کار به سیستم رو به رشدیک نیاز  —چکیده 
کنند وجود  ها) استفاده می ز جمله محدودیت(ا "بهینه"منابع انرژي به شکلی 
هاي تحمیل شده  تواند بدون در نظر گرفتن محدودیت دارد. چنین هدفی نمی

دست آید. یک روش ه بطور موثر ب 1ي قانون دوم ترمودینامیک بوسیله
(برگشت ناپذیري ها یا کاهش  پذیر، شامل تحلیل تولید آنتروپی امکان

که آن را نسبت به است هاي کلیدي  یاست، که داراي ویژگ اکسرژي)
، تحلیل تولید واقعکند. در  تر می جذاب قدیمیانرژي  موازنههاي  روش

کند و  مدي را فراهم میآآنتروپی امکان یک شناسایی مستقیم از دالیل ناکار
آورد.  هاي موثرتر بوجود می را براي طراحان براي درك جامع سیستم امکانی
پایه  قوانینمستقیمش از  استخراجبراین، تحلیل تولید آنتروپی بخاطر   عالوه

سیستم تبدیل انرژي استفاده  تواند در کل براي هر نوع ترمودینامیک، می
تمرکز اصلی در این کار بر فرآیند هاي طراحی و بهینه سازي براي مایع شود.

حرارت با ال انتقتوزیع بهینه از نیروهاي محرکه در . سازي گاز طبیعی است
چهار  بررسی می شود. تمرکز بر روي فرایندهاي زیر دماي محیط

یل دما در مبدل هاي حرارتی ادستورالعمل مختلف براي مشخص کردن پروف
مقایسه شده اند. مقایسه یک طراحی با پروفایل دماي بهینه و یک طراحی با 

                                                           
1 second law of thermodynamics 

یت آنالیزهاي حساس و اختالف دماي یکنواخت در سراسر مبدل حرارتی
نشان می دهند که صرفه جویی در برگشت ناپذیري ها با کاهش سطح دما و 
افزایش محدوده دما براي بار سرمایش افزایش می یابد. اندازه مبدل حرارتی 
در اینجا قابل اغماض می باشد. نتایج نشان می دهند که استفاده بهینه از 

اتی باالي سطح مبدل هاي حرارتی از اهمیت کمی براي فرایندهاي عملی
دماي محیط برخوردار می باشد، در حالی که صرفه جویی قابل توجهی می 

دمایی در فرایندهاي زیر دماي  هتوان بوسیله توزیع بهینه از نیروهاي محرک
 دست آورد.  محیط به

اکسرژي ؛ نیرومحرکه؛ انتقال حرارت؛ طراحی فرایند —هاي کلیدي  هواژ
 مبدل حرارتی. ؛حرارتی

 مقدمه .1

از زمان پیدایش انسان، اثبات شده است که نیاز به ساختن و بکار  
ي  یک محرك بسیار قدرتمند براي توسعه  هاي بهینه انداختن سیستم

هاي تبدیل انرژي در طول  ي معرفی ماشین تکنولوژي است. این نیاز بوسیله
انقالب صنعتی تقویت شد، و مهندسان را به سمت بررسی بهترین استفاده از 
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ي ترمودینامیک  ي اولیه ابع انرژي موجود هدایت کرد و منجر به توسعهمن
اند، تاکید بر  ه شد. اخیراً، بخاطر کم بودن منابعی که درحال حاضر کشف شد
هاي مبتنی بر  روي بازده و حفظ منابع، حیاتی بوده است. در نتیجه، روش

هاي  ي سیستم هایی براي تحلیل و توسعه قانون دوم که منجر به دستورالعمل
کند  می بیانقانون دوم ترمودینامیک اند.  ه شوند، بسیار جذاب شد مهندسی می

ار دردسترس ، از دست دادن کهاي واقعی سیستم بهره برداري از در که
 یاین باعث یک کاهش در بازده ترمودینامیک غیرقابل چشم پوشی است.

مورد  شود. ) میآل (بدون اتالف ه سیستم نسبت به یک فرایند معادل اید
در ) است. LNGمطالعاتی ما در این مقاله فرایند مایع سازي گاز طبیعی (

)، به عنوان یک حامل LNGطول دهه هاي گذشته، مایع سازي گاز طبیعی (
انرژي در حال رشد، مطرح بوده است، که براي یک بخش بزرگتر از تجارت 

شده است. با مایع جهانی گاز طبیعی در آینده پیش بینی و برنامه ریزي 
سازي، حجم هاي بیشتري می توانند به فواصل طوالنی انتقال داده شوند. با 
این حال، مایع سازي از گاز طبیعی نیاز به انرژي سرمایشی در محدوده 
دمایی وسیع و در سطوح پایین دما دارد. از این رو، در طول سال ها بسیاري 

دمایی  هاي محرکهنیازهاي نیرو نظور پاسخگویی بهاز مفاهیم فرآیندي به م
کوچک براي انتقال حرارت به شیوه اي مقرون به صرفه ارائه شده است. 

به طور عمده روي  LNGبراي یک مدت طوالنی، توسعه در طراحی فرایند 
افزایش ظرفیت و بهبود راندمان انرژي متمرکز بوده است. براي همه 

ل فرایندي از میان سناریوهاي کاربردها، بهینه سازي براي تعیین بهترین مد
مختلف به منظور مینیمم کردن هزینه، مصرف انرژي و اثرات زیست محیطی 

 انتقال توزیع بهینه از نیروهاي محرکه در  " مقالهضروري است. در این 
ارائه می شود.  "حرارت با تمرکز بر روي فرایندهاي زیر دماي محیط

م در آنالیز و طراحی بهینه از ، پایه علو2مهندسی حرارت و فیزیک انرژي
به منظور کاهش اثرات گرمایش  CO2سیستم هاي توان براي کاهش انتشار 

% تمام انرژي 80کره زمین هستند. در واقع تخمین زده می شود، که بیشتر از 
بکار رفته در سراسر دنیا مربوط به فرایندهاي انتقال حرارت باشد. در نتیجه 

سازي انتقال حرارت، شاخه اي از مهندسی  مالحظات طراحی براي بهینه
انرژي را به منظور بهبود استفاده از انرژي ارائه می کند. روش هاي متعددي 
براي افزایش انتقال حرارت در تولید، تبدیل، مصرف و صرفه جویی توان 
توسعه داده شده است بطوریکه هم مصرف انرژي و هم هزینه تجهیزات 

اشته است. بنابراین، چندین تئوري و روش بکار رفته کاهش چشمگیري د
براي بهینه سازي انتقال حرارت در مقاالت بیان شده اند: استفاده از تولید 

) entropy generation)، تولید آنتروپی (entropy productionآنتروپی (

                                                           
2. Energy physics and thermal engineering  

است. چندین تحلیل بر این اشاره دارند که از روش هاي  یا تئوري ساختاري
سازي فرایند انتقال حرارت در کاربردها می توان استفاده  دیگري براي بهینه

بیان می کند که شرایط بهینه سازي براي طراحی یک سیستم   Bejanکرد. 
) entropy generationواقعی براي به دست آوردن مینیمم تولید آنتروپی (

است، بدین معنی که اگر کار از دست داده شده به دلیل تلفات مینیمم باشد 
است. اگر  entropy generation(کار از دست داده شده متناسب با نرخ کل 

سیستم هاي مهندسی و اجزایشان به گونه اي عمل کنند که تخریب کارشان 
باید با  مینیمم شود، سپس طراحی مفهومی از چنین سیستم هایی و اجزایشان

راندمان ماکزیمم است.  آغاز شود)، entropy generationمینیمم کردن 
بوده است  Bejanمینیمم تولید آنتروپی و تئوري ساختاري که منظور آقاي 

به ما طراحی مهندسی و طبیعی یک سیستم را می آموزند (رشد و تکامل)، 
دینامیک رفتار ترمو ،entropy generationدر حالیکه ویژگی ماکزیمم 

طبیعی از سیستم ها (تعامالت) را شرح می دهد. اولی نیازهاي داخلی یک 
سیستم (مسیر در فضاي فاز، و مینیمم اندازه حرکت) را توصیف می کند، در 

) entropy generationحالیکه دومی روابط خارجی بین سیستم و محیط (
زیکی را توصیف می کند. آنها دو روش مختلف براي توصیف سیستم فی

) از نقطه نظر داخلی entropy generationیکسان هستند: نگاه کردن به آن (
(رشد در فضا) و از نقطه نظر خارجی (تکامل در زمان) است. این می تواند 
بطور ریاضی با اختصاص بینش درستی به کار تلف شده (و براي تئوري 

Gouy–Stodola براي ،entropy generation مطابق با قانون (
رمودینامیک بیان شود: اگر کار تلف شده از محیط مورد ارزیابی قرار گیرد ت

مثبت است، و اگر کار تلف شده از سیستم مورد ارزیابی قرار گیرد منفی 
میان کاهش نیروهاي  در سنتز و طراحی شبکه تبادل حرارت، تقابلاست. 

رمایه محرکه دمایی و افزایش سطح انتقال حرارت و در نتیجه هزینه هاي س
) در مبدل Tmin∆گذاري اغلب با اختصاص دادن یک اختالف دماي مینیمم (

هاي حرارتی موجود در شبکه جایگزین می شود. اختالف دماي مینیمم 
)، حفظ trade offسپس به عنوان یک پارامتر باالنس اقتصادي سود و زیان (

ي از تعادل هزینه عملیاتی مربوط به مصرف انرژي و هزینه سرمایه گذار
شبکه مبدل حرارتی بکار برده می شود. این رویکرد در بسیاري از مطالعات 
براي طراحی فرآیندهاي تبرید برودتی مانند مایع سازي از گاز طبیعی اتخاذ 

نشان داده شده  Skogestadو  Jensenشده است. با این حال، بوسیله 
ه سازي از است، که بکارگیري از محدودیت اختالف دماي مینیمم در بهین

فرایندهاي مایع سازي گاز طبیعی منجر به استفاده غیربهینه از سطح مبدل 
هاي حرارتی موجود در شبکه می شود. این نشان می دهد که یک استراتژي 
طراحی با هدف اختالف دماي یکنواخت در سراسر فرآیند انتقال حرارت، 
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ربوط به رفتار توزیع غیر بهینه از نیروهاي محرکه دمایی می دهد. این م
زیر محیط به شدت افزایش اکسرژي حرارتی می شود که با کاهش دما به 

 می یابد.

توزیع بهینه از نیروهاي محرکه  تاریخچه .2

 دمایی

یکی از تئوري هاي مرتبط با روش تولید آنتروپی، تئوري توزیع 
) است. تئوري توزیع یکنواخت equipartitionیکنواخت (

)equipartition از تولید آنتروپی بوسیله (Tondeur  و
Kvaalen  [1]  به عنوان یک چارچوب براي ساختار بهینه از

فرایندهاي انتقال جرم و انتقال حرارت معرفی شد. آنها دریافتند 
که تولید آنتروپی کل در یک واحد عملیاتی یا در یک فرایند، 

توزیع  وقتیکه نرخ تولید آنتروپی بطور یکنواخت در فضا و زمان
 هشود، مینیمم می شود. براي مورد ضرایب ثابت انتقال پدید

)phenomenological ضرایب ثابت انتقال حرارت، انتقال) (
جرم، انتقال کار)، این دریافت شده بود که تولید آنتروپی کل 

  Sauar. [2]معادل با توزیع یکنواخت از نیروهاي محرکه است 
ت از نیروهاي محرکه را به اصل توزیع یکنواخ [3]و همکاران 

عنوان روش جایگزین براي طراحی بهینه ارائه کردند. از 
ترمودینامیک برگشت ناپذیر، آنها دریافتند وقتیکه نیروهاي 
محرکه در فرایند بطور یکنواخت توزیع می شوند، تلفات 
اکسرژي همراه با انتقال حرارت، جرم و یا شارژ، مینیمم می 

دهاي انتقال حرارت با نیرو محرکه مشتق شوند. این براي فراین
 شده بود که بصورت زیر بیان می شود:

∆(1/T)=(1/TC -1/TH )  (1) 

 سپس شار حرارتی بصورت زیر بیان می شود:

q=Q/A=L.∆(1/T)  (2) 

یک ضریب انتقال حرارت پدیدارشناسی  Lکه 
)phenomenological است که بستگی به شدت متغیرهاي (

سیستم و نه نیروي محرکه دارد. بنابراین نرخ  ترمودینامیکی از
تولید آنتروپی محلی بر حسب سطح می تواند بصورت زیر بیان 

 شود:

Sprod/A=L.(∆(1/T)) 2  (3) 
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، اصل توزیع یکنواخت [4]و همکارانش  Kjelstrupبا توجه به 
از نیروهاي محرکه یک اصل کلی است که همچنین براي 

  Sauarمواردي که ضرایب انتقال ثابت نیست برقرار می باشد. 
در فضا و زمان  Qو  L، بیان کردند که وقتیکه [3]و همکارانش 

ثابت نیستند، نرخ تولید آنتروپی محلی یکنواخت، مینیمم تولید 
هد داد. مطالعات دیگر، با این حال، به نتایج آنتروپی کل را نخوا

ضریب انتقال حرارت  ،Xu [5]متفاوت رسیده اند. با توجه به 
 Uتقریب زده شود که  L~U.T2پدیدارشناسی می تواند بوسیله 

ضریب انتقال حرارت در معادالت انتقال حرارت مرسوم می 
به دست  Xuباشد. بر اساس مالحظات اقتصادي ساده شده، 
در یک مبدل  iآورده است که نیرو محرکه دمایی در هر نقطه 

 حرارتی باید بصورت زیر داده شود:

∆(1/T) i=√(a /(e.T0.Li ))  (4)   

که مجموع هزینه هاي عملیاتی و سرمایه اي از مبدل حرارتی را 
واحد  aمینیمم می کند. در معادله فوق فرض شده است که 

واحد هزینه از اکسرژي  eهزینه از سطح انتقال حرارت و 
حرارتی است. در اینجا تلفات اکسرژي ناشی از افت فشار 
حذف شده است. در شکل مرسوم، نیرو محرکه تقریبا بصورت 

 زیر بیان می شود:

∆Ti≅Ti.√(a /(e.T0.Ui ))  (5)    

دمایی است که از آن حرارت منتقل می شود. براي یک  Tiکه 
 A ،Xuسطح مبدل حرارتی با سطح انتقال حرارت برابر با 

دریافت که نیرومحرکه بهینه انتقال حرارت می تواند بصورت 
 زیر بیان شود:

∆(1/T) i=1/A.c/√(Li )  (6)     

Bejan [6-7] همچنین به این نتیجه رسید که اختالف دماي بین
جریان هاي سرد و گرم در یک مبدل حرارتی باید متناسب با 
دماي مطلق باشد، و همچنین اشاره کرد که این یک اصل 
طراحی شناخته شده در مهندسی برودتی است. با تغییر در 

به این نتیجه رسید که بین تئوري توزیع  Balkanفرموالسیون، 
) از تولید آنتروپی و پروفایل هاي equipartitionواخت (یکن

 TH/ TCدمایی مبدل حرارتی، تعادلی برقرار است که نسبت 
و همکارانش  Changو  Xuثابت است. این معادل با بیانات 

  Sauarهست که اختالف دما باید متناسب با دماي مطلق باشد. 
اخت اشاره کردند که اصل توزیع یکنو [8]و همکارانش 

)equipartition از نیروها بر اساس روابط خطی محلی بین (
و همکارانش   Kjelstrupشارها و نیروها در سیستم می باشد. 

بیان کردند که در راستاي این تئوري، ضریب انتقال حرارت  [9]
پدیدارشناسی می تواند تابع دلخواهی از دما و پارامترهاي مکانی 

ل آن باید مستقل از شار حرارتی مبدل حرارتی باشد، در عین حا
و همکارانش یافتند که  Kjelstrupیا نیرومحرکه باشد. بنابراین، 

براي تحقق این نیاز  Haug-Warbergمثال ارائه شده بوسیله  
نیست. از اینرو براي این مورد، اصل بکار برده نمی شود. 
انحرافات از حالت بهینه براي این مورد وجود داشت، با این 

، فهمیدیم که آنقدر کوچک است که اصل توزیع یکنواخت حال
از نیروها می تواند نقش مفیدي داشته باشد و همچنین در بعضی 
موارد به معناي دقیق بکار برده نمی شود. با هدف بررسی اینکه 
اصل توزیع یکنواخت نیروها به ضریب ثابت انتقال 

 Kjelstrup  [10]و  Nummedalپدیدارشناسی بستگی ندارد، 
ثابت فرض شده  Uمثال هایی را که ضریب انتقال حرارت کلی 

ارائه کردند. با این حال، قابل مقایسه با دیگر اصل ها براي 
توزیع بهینه از نیروهاي محرکه نیست. در مطالعه بعدي، 

Johannessen  یافتند که توزیع یکنواخت از  [11]و همکارانش
تولید آنتروپی منجر به تولید آنتروپی کل کوچکتر از توزیع 
یکنواخت از نیرو محرکه ها می شود. نتایج با این حال نشان می 
دهند که اصل توزیع یکنواخت از نیروها به احتمال زیاد راه حل 
واقعی را با یک خطاي کمتر از یک درصد در کاربردهاي عملی 

 ین می زند. تخم
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Balkan   [12]  عملکرد استراتژي هاي مختلف براي توزیع نیروهاي
محرکه براي طراحی از مبدل حرارتی با ظرفیت حرارتی و سطح 

 Uداده شده را مقایسه کرد، و یک ضریب انتقال حرارت کلی 
ثابت را فرض کرد. اصل توزیع یکنواخت از تولید آنتروپی، 

تر از اصل توزیع یکنواخت نیروها تولید آنتروپی کل کمی کوچک
را ارائه می دهد، و فقط یک افزایش کمی در تولید آنتروپی براي 
طراحی با اختالف دماي ثابت مشاهده شد. نتایج ارائه شده 

ممکن است با این حال بوسیله این واقعیت که  Balkanتوسط 
انتقال حرارت در دماي نسبتا باال، روي یک محدوده دمایی نسبتا 

دریافت که   Balkanاریکی توزیع می شود تحت تاثیر باشد. ب
تکرار براي پیدا کردن شرایط عملیاتی صحیح با استفاده از اصل 
توزیع یکنواخت از نیروها یا اصل توزیع یکنواخت از تولید 
آنتروپی مورد نیاز است. از اینرو، فقط یک تلفات عملکرد 

ري یک اختالف پیشنهاد بکارگی Balkanکوچکی مشاهده شد، 
دماي یکنواخت (که به تکرار نیاز ندارد) را به عنوان یک روش 

، تغییر پروفایل هاي Balkanداد. با توجه به  short-cutطراحی 
دما در یک مبدل حرارتی منجر به تغییر در ضریب انتقال 
حرارت مبدل حرارتی، که ممکن است به شدت تولید آنتروپی 

در دماي ورودي و خروجی براي یک را تغییر دهد. اگر اختالف 
جریان در مبدل حرارتی کاهش یابد، شدت  جریان باالتري براي 
ارائه انتقال حرارت یکسان  مورد نیاز است. با شدت جریان 
باالتر، ضریب انتقال حرارت بهبود می یابد، بخصوص اگر 
مقاومت سیال بر نرخ انتقال حرارت غالب باشد. از اینرو، 

ه دمایی و بنابراین تولید آنتروپی می تواند کاهش نیروهاي محرک
یابد. اگر محدوده دمایی افزایش یابد برخالف آن خواهد شد. 
وقتیکه طراحی از یک مبدل حرارتی دو جریانی براي به دست 
آوردن توزیع یکنواخت از تولید آنتروپی تغییر می یابد، با فرض 

پیشنهاد کرد  Balkanاینکه هر دو جریان می توانند تغییر کنند، 
براي ایجاد تغییرات براي جریان یک افزایش در شدت جریان 
تجربه خواهد شد. براي ارزیابی عملکرد ترمودینامیکی از یک 

و  Thielمبدل حرارتی، یک فاکتور توزیع یکنواخت بوسیله  
همکارانش به عنوان نسبت تولید آنتروپی در یک سیستم بر 

نتروپی به تولید آنتروپی در اساس تئوري توزیع یکنواخت آ
 [13]و همکارانش   Thielسیستم واقعی برآورد شده است. 

دریافتند که پتانسیل براي بهبود راندمان اکسرژي با حرکت یک 
سیستم با توزیع یکنواخت از تولید آنتروپی، در مواردي که هر 

دو فاکتور توزیع یکنواخت و راندمان منطقی کم هستند، 
. اگر یک سیستم در حال حاضر داراي برگشت بزرگترین هستند

ناپذیري هاي کوچک است، اثر توزیع مجدد نیروهاي محرکه 
 دمایی البته کوچک است.

. 

 روش کار .3

بر عملکرد تبادل  ییمحرکه دما يروهاین عیاثر توز یبررس يبرا
ساده  يناهمسو یمدل مبدل حرارت کی یمورد مطالعات ،یحرارت

 کی يشرح داده شده است. برا 1در نظر گرفته شد که در شکل 
ثابت  یحرارت تینرخ ظرف کیگرم مشخص با  انیجر

(ṁ.cp)Hيورود ي، دما Thigh یهدف (خروج يو دما (Tlow ،
 ییدرست شد که مقدار رسانا يسرد طور انیجر يدما لیپروفا

) ثابت نگاه داشته شد. سپس برگشت UA( یمبدل حرارت
 یبیترک یمنحن يها یطراح يبرا یمبدل حرارت يها يریناپذ 

)CCکه هدف مطالعه اثر  ییشد. از آنجا سهی) سرد مختلف مقا
 یحرارت لتباد يها يریناپذ بر برگشت  ییمحرکه دما يروهاین

انتقال حرارت  بیضر کیبا فرض  یموردمطالعات نیاست، ا
 انجام شد. Uثابت  یکل

 
 حرارتی ساده. مدل مبدل 1 شکل

خط مشی مختلف طراحی براي منحنی  4، از مقاالت ها بر مبناي یافته
 :می شوندسرد مقایسه  )CC( کامپوزیت

. یک اختالف دمایی یکنواخت در طول مبدل حرارتی: 1
ΔT=Cuniform=ΔTmin. 

 .ΔT=Clinear. TH. یک اختالف دمایی متناسب با دماي جریان گرم: 2

 .Δ(1/T)=Cinverse. یک مقدار ثابت براي اختالف در معکوس دما: 3
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حرارت با تمرکز بر روي فرایندهاي زیر دماي محیط  انتقال توزیع بهینه از نیروهاي محرکه در  
 

. یک اختالف دمایی متناسب با مجذور دماي جریان گرم: 4
ΔT=Csquare.TH

2. 

در جاهایی که اختالف دما به عنوان تابعی از دماي جریان   براي طراحی
 تواند به کار گرفته شود. گرم تعریف شده است، دماي جریان سرد نیز می

، رفتار خطی حفظ شد (با تغییري اندك در مقدار 2براي معیار طراحی 
، شکل درجه دوم انحراف کوچکی 4ثابت). هر چند براي معیار طراحی 

توان  را نمی 4و  3توان متوجه شد که معیارهاي طراحی  خواهد داشت. می
 بکار برد. C(ṁ.cp)براي یک مقدار ثابت نرخ ظرفیت حرارتی جریان سرد 

 ها  ناپذیري رسانایی مبدل حرارتی و برگشت. 𝟑𝟑.1
 شود: یم انیب لیبه شکل ذ یمبدل حرارت ییرسانا

𝑼𝑨 = � �
�𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯
∆𝑻(𝑻𝑯) �

𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉

𝑻𝒍𝒐𝒘

𝒅𝑻𝑯

= �𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯 . � �
𝟏

∆𝑻(𝑻𝑯)�

𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉

𝑻𝒍𝒐𝒘

𝒅𝑻𝑯                    (𝟕) 

است.  THتابعی از  ΔTبه این معنا است که  ΔT(TH)که 
توان با  تبادل حرارتی یکسان را می هناپذیري مربوط ب برگشت
بین منبع حرارت (جریان  حرارتیگیري اختالف اکسرژي  انتگرال

گرم) و مخرج حرارت (جریان سرد) در طول مبدل حرارتی به 
 :بیان کردبصورت زیر توان آن را  دست آورد. بدین شکل می

𝒊 = 𝑻𝟎 .� �
𝟏
𝑻𝑪

−
𝟏
𝑻𝑯
�

𝑸

𝟎

𝜹𝑸

= �𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯 .𝑻𝟎 . � �
𝟏

𝑻𝑯 − ∆𝑻(𝑻𝑯)

𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉

𝑻𝒍𝒐𝒘

−
𝟏
𝑻𝑯
�𝒅𝑻𝑯                                                      (𝟖) 

 دماي محیط است. T0که 

  :اختالف دمایی یکنواخت. 𝟑𝟑.2
براي یک مبدل حرارتی با اخالف دمایی یکنواخت 

ΔT=Cuniform هاي کامپوزیت بین منحنی )CC( نیروهاي ،
محرکه الزم براي به دست آوردن رسانایی تبادل حرارت الزم 

)UA( آید به صورت ذیل به دست می: 

∆𝑻 = 𝑪𝒖𝒏𝒊𝒇𝒐𝒓𝒎

=
�𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯 .  �𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉 − 𝑻𝒍𝒐𝒘�

𝑼𝑨
                   (𝟗) 

هاي حاصل به این صورت به دست  ناپذیري برگشت ،8از معادله 
 :آیند می

𝒊𝒖𝒏𝒊𝒇𝒐𝒓𝒎 = �𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯 .𝑻𝟎 . � �
𝟏

𝑻𝑯 − 𝑪𝒖𝒏𝒊𝒇𝒐𝒓𝒎
−

𝟏
𝑻𝑯
�𝒅𝑻𝑯

𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉

𝑻𝒍𝒐𝒘

= �𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯 .𝑻𝟎 . 𝒍𝒏 �
�𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉 − 𝑪𝒖𝒏𝒊𝒇𝒐𝒓𝒎� .  𝑻𝒍𝒐𝒘
�𝑻𝒍𝒐𝒘 − 𝑪𝒖𝒏𝒊𝒇𝒐𝒓𝒎� .  𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉

�   (𝟏𝟎) 
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توان به صورت  ها را می ناپذیري ، برگشت9با استفاده از معادله 
 :بیان کرد UAتابعی از 

𝒊𝒖𝒏𝒊𝒇𝒐𝒓𝒎 = �𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯 .𝑻𝟎  

. 𝒍𝒏�
�𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉 − �𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯 .  �𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉 − 𝑻𝒍𝒐𝒘�/𝑼𝑨�  .𝑻𝒍𝒐𝒘 

�𝑻𝒍𝒐𝒘 − �𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯 .   �𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉 − 𝑻𝒍𝒐𝒘�/𝑼𝑨�  .  𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉
�    (𝟏𝟏)   

 دمایی متناسب با دمااختالف . 𝟑𝟑.3
براي موردي که اختالف دمایی به شکل تابعی خطی از دماي 

شود، اختالف دما در دو سر گرم و سرد مبدل  مطلق داده می
و  ΔTcold=Clinear.Tlowحرارتی به ترتیب به صورت 

ΔThot=Clinear.Thigh شوند. رسانایی مبدل حرارتی را  داده می
 :دي کردبن توان به صورت ذیل فرمول می

𝑼𝑨 =
�𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯 .  �𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉 − 𝑻𝒍𝒐𝒘�

∆𝑻𝑳𝑴
                                            (𝟏𝟐) 

 :شود به شکل ذیل داده می ΔTLMکه اختالف دمایی لگاریتمی 

∆𝑻𝑳𝑴 =
𝑪𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂𝒓 .  �𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉 − 𝑻𝒍𝒐𝒘�

𝒍𝒏�
𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉
𝑻𝒍𝒐𝒘

�
                                                (𝟏𝟑𝟑) 

توان به صورت تابعی از رسانایی  را می Clinearسپس مقدار ثابت 
 :مبدل حرارتی بیان کرد

𝑪𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂𝒓 =
�𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯  .  𝒍𝒏 �

𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉
𝑻𝒍𝒐𝒘

�

𝑼𝑨                                                 (𝟏𝟒𝟒) 

هاي مربوط با تبادل  ناپذیري برگشت، 8با استفاده از معادله 
 :توان به این شکل بیان کرد حرارت را می

𝒊𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂𝒓 = �𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯 .𝑻𝟎 . � �
𝟏

(𝟏 − 𝑪𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂𝒓)𝑻𝑯
−

𝟏
𝑻𝑯
�𝒅𝑻𝑯

𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉

𝑻𝒍𝒐𝒘

= �𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯 .𝑻𝟎  .  
𝑪𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂𝒓

𝟏 − 𝑪𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂𝒓
× 𝒍𝒏 �

𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉
𝑻𝒍𝒐𝒘

�                                                  (𝟏𝟓𝟓) 

 :تواند به شکل ذیل نوشته شود می 14که با استفاده از معادله 

𝒊𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂𝒓 = �𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯 .𝑻𝟎 .
�𝒍𝒏�

𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉
𝑻𝒍𝒐𝒘

��
𝟐

𝑼𝑨
�𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯

− 𝒍𝒏 �
𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉
𝑻𝒍𝒐𝒘

�
                     (𝟏𝟔) 

 اختالف ثابت در معکوس دما. 𝟑𝟑.4

هنگامی که اختالف در معکوس دما ثابت باشد 
Δ(1/T)=Cinverseتوان به  ، اختالف دماي مبدل حرارتی را می

 :صورت ذیل بیان کرد

∆𝑻 =
𝑪𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆 .  𝑻𝑯𝟐

𝟏 + 𝑪𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆 .  𝑻𝑯
                                                            (𝟏𝟕) 

توان به این  ، رسانایی مبدل حرارتی را می17دله با استفاده از معا
 :صورت بیان کرد

𝑼𝑨 = �𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯 . � �
𝟏 + 𝑪𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆 .  𝑻𝑯
𝑪𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆 .  𝑻𝑯𝟐

�𝒅𝑻𝑯

𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉

𝑻𝒍𝒐𝒘

=
�𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯
𝑪𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆

 .�
𝟏

𝑻𝒍𝒐𝒘
−

𝟏
𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉

+ 𝑪𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆 . 𝒍𝒏 �
𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉
𝑻𝒍𝒐𝒘

� �                     (𝟏𝟖) 

 به صورت ذیل حل کرد: Cinverseتوان براي  را می 18معادله 

𝑪𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆 =
𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉 − 𝑻𝒍𝒐𝒘

𝑻𝒍𝒐𝒘 .  𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉 .� 𝑼𝑨
�𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯

− 𝒍𝒏 �
𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉
𝑻𝒍𝒐𝒘

�� 
         (𝟏𝟗) 

به این شکل محاسبه  8توان از معادله  ناپذیري را می برگشت
 :ردک

𝒊𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆 = �𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯 .𝑻𝟎 . � 𝑪𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆 𝒅𝑻𝑯

𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉

𝑻𝒍𝒐𝒘
= �𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯 .𝑻𝟎 .𝑪𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆 . �𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉
− 𝑻𝒍𝒐𝒘�                                                    (𝟐𝟎) 

 :کند نتیجه ذیل را حاصل می 19که با ترکیب با معادله 

𝒊𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆

= �𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯 .𝑻𝟎 .
�𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉 − 𝑻𝒍𝒐𝒘�

𝟐

𝑻𝒍𝒐𝒘 .  𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉 .� 𝑼𝑨
�𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯

− 𝒍𝒏 �
𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉
𝑻𝒍𝒐𝒘

��
  (𝟐𝟏) 

 اختالف دمایی متناسب با مجذور دما. 𝟑𝟑.5
براي یک طراحی با اختالف دماي متناسب با مجذور دماي 

توان به شکل ذیل  میجریان گرم، رسانایی مبدل حرارتی را 
 :عنوان کرد
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𝑼𝑨 = �𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯 . � �
𝟏

𝑪𝒔𝒒𝒖𝒂𝒓𝒆.  𝑻𝑯𝟐
�

𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉

𝑻𝒍𝒐𝒘

𝒅𝑻𝑯

=
�𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯
𝑪𝒔𝒒𝒖𝒂𝒓𝒆

 .�
𝟏

𝑻𝒍𝒐𝒘
−

𝟏
𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉

�                 (𝟐𝟐) 

 :به شکل ذیل است Csquareبنابراین، ثابت 

𝑪𝒔𝒒𝒖𝒂𝒓𝒆 =
�𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯

𝑼𝑨  .�
𝟏

𝑻𝒍𝒐𝒘
−

𝟏
𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉

�                                 (𝟐𝟑𝟑) 

توان از  ناپذیري مربوط به انتقال حرارت را می مجدداً، برگشت
 :حساب کرد 8معادله 

𝒊𝒔𝒒𝒖𝒂𝒓𝒆 = �𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯 .𝑻𝟎 . � �
𝟏

𝑻𝑯 − 𝑪𝒔𝒒𝒖𝒂𝒓𝒆 .  𝑻𝑯𝟐
−

𝟏
𝑻𝑯
�𝒅𝑻𝑯

𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉

𝑻𝒍𝒐𝒘

= �𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯 .𝑻𝟎 . 𝒍𝒏 �
𝟏 − 𝑪𝒔𝒒𝒖𝒂𝒓𝒆 .  𝑻𝒍𝒐𝒘
𝟏 − 𝑪𝒔𝒒𝒖𝒂𝒓𝒆 .  𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉

�                         (𝟐𝟒𝟒) 

توان به شکل تابعی از رسانایی  ، می23کمک عبارت معادله  هب
 :تبادل حرارتی آن را بازنویسی کرد

𝒊𝒔𝒒𝒖𝒂𝒓𝒆 = �𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯 .𝑻𝟎 

 . 𝒍𝒏�
�𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉 − �𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯 .  �𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉 − 𝑻𝒍𝒐𝒘�/𝑼𝑨�  .𝑻𝒍𝒐𝒘 

�𝑻𝒍𝒐𝒘 − �𝒎 .  𝒄𝒑�𝑯 .   �𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉 − 𝑻𝒍𝒐𝒘�/𝑼𝑨�  .  𝑻𝒉𝒊𝒈𝒉
� (𝟐𝟓𝟓) 

دقیقاً یکسان  25و  11توان مشاهده کرد که نتایج معادالت  می
آوري، یک طراحی با اختالف  هستند. بنابراین، به طور شگفت

سب با مجذور دماي یکنواخت و طراحی با اختالف دماي متنا
ناپذیري یکسان براي یک  دماي مطلق، منتج به مجموع برگشت

 شوند. مشخص می UAمقدار 

 مورد مطالعاتی. 𝟒𝟒

می توضیح داده  مثالخط مشی طراحی براي یک  4اختالف بین 
. در اینجا، رسانایی =K 200Thighو  =K 100Tlowکه  شود

و نرخ ظرفیت حرارتی جریان =kW/K 50 UAانتقال حرارت 
طوري تعیین شد که اختالف دماي  =kW/K 1(ṁ.cp)Hگرم 

 9باشد (معادله  K 2یکنواخت الزم براي انتقال حرارت برابر با 
 Kبرابر با  T0را ببینید). براي این محاسبات، دماي محیط 

 فرض شد. 15/298

ترین  شود، کوچک مشاهده می 1همان طور که در جدول 
شود که اختالف دمایی به  ناپذیري زمانی حاصل می برگشت

شود (خصوصیات  عنوان تابعی خطی از دماي مطلق ارائه 
ناپذیري به  ). همان طور که قبالً بحث شد، برگشت2طراحی 

دست آمده براي یک طراحی با اختالف دمایی یکنواخت و یک 
اسب با مجذور دماي مطلق برابر طراحی با اختالف دمایی متن

ناپذیري در این موارد بیشترین مقدار در  هستند. برگشت
خط مشی طراحی است. طراحی که در آن اختالف  4مجموعه 

ناپذیري  معکوس دما در طول مبدل حرارتی ثابت است، برگشت
 کند. اندکی کمتر را حاصل می

 ΔT=C1.T1-bدر حقیقت مشخص شد که حل با اختالف دماي 
براي انتقال  ΔT=C2.T1+bناپذیري یکسانی با  مجموع برگشت
تواند باشد.  هر ثابتی می bدهد، که در این جا  حرارت ارائه می

، افزایش bو با افزایش مقادیر  =0bپس بهترین عملکرد براي 
 آمد.خواهد ناپذیري به دست  یکنواخت برگشت

طراحی هاي مختلف . برگشت ناپذیري هاي انتقال حرارت براي 1جدول 
 مبدل حرارتی

 برگشت ناپذیري ها
استراتژي 

 طراحی

3.027 
اختالف دماي 

 یکنواخت

2.905 
تابع خطی از 

 دما

3.023 

اختالف 
یکنواخت در 
 معکوس دما

3.027 
تابع درجه دوم 

 از دما
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اختالف دمایی در طول مبدل حرارتی به صورت تابعی از دماي 
آورده شده  2معیار طراحی مختلف در شکل  4جریان گرم براي 

است. از آنجا که رسانایی انتقال حرارت متناسب با معکوس 
در نظر ثابت  UAرا ببینید) و مقدار  7اختالف دما است (معادله 

گرفته شده است، در مواردي که اختالف دما در انتهاي سرد 
یابد، باید یک اختالف دمایی میانگین  مبدل حرارتی کاهش می

و  Δ(1/T)=Cinverseهایی با  تر اعمال شود. طرح بزرگ
ΔT=Csquare.TH

) تقریباً یکسان 4و  3(معیارهاي طراحی  2
که براي توان این طور توضیح داد  هستند. مجدداً این را می

ΔT<<TH ،Δ(1/T)≈ΔT/TH
که چرا  داد. همچنین توضیح 2

 kWها قابل مقایسه هستند ( ها در این طرح ناپذیري برگشت
 ).kW 023/3در برابر  027/3

 
 . اختالف دما در مبدل حرارتی به عنوان تابعی از دماي جریان گرم2 شکل

ناپذیري به رسانایی انتقال  ، نسبت نرخ برگشت3در شکل 
حل طراحی  4حرارت به شکل تابعی از دماي جریان گرم، براي 

شود،  . همان طور که مشاهده میاست  مختلف رسم شده
ΔT=Clinear.TH  معادل با توزیع یکنواخت 2(طرح (

ناپذیري بر واحد سطح است. این مربوط به نظریه  برگشت
equipartition دهد نرخ  تولید آنتروپی است که توضیح می

 تولید آنتروپی در زمان و فضا یکنواخت است.

 
. نسبت نرخ برگشت ناپذیري به رسانایی انتقال حرارت در مبدل 3 شکل

 حرارتی به عنوان تابعی از دماي جریان گرم

 4براي  4ها به جریان حرارت در شکل  ناپذیري نسبت برگشت
ه است. طرحی براي خط مشی طراحی رسم شد

(1/T)=CinverseΔ  معادل با یک توزیع یکنواخت 3(طرح (
ها بر واحد جریان حرارت است. این به واسطه  ناپذیري برگشت

نشان داده شده است و به سادگی  5یک خط راست در شکل 
اثبات کرد. این براي  20توان آن را به طور ریاضی از معادله  می

ΔT=Csquare.TH، براي طرح با UAمقادیر زیاد 
نیز نزدیک  2

، 4، در جایی که طرح 4به واقعیت است، به طوري که در شکل 
توان  دارد، می 3ثابت) مانند طرح  I/Qرفتار افقی مشابهی (

مشاهده کرد. هنگامی که ضریب انتقال حرارت ثابت فرض شد، 
 معادله)، همان طور که از 1یک اختالف دمایی یکنواخت (طرح 

شود، معادل با توزیع یکنواخت جریان حرارتی بر  استنباط می 9
 واحد سطح است.

 
رت در مبدل حرارتی به . نسبت نرخ برگشت ناپذیري به جریان حرا4 شکل

 عنوان تابعی از دماي جریان گرم

 اثر شرایط عملیاتی. 𝟒𝟒.1
هاي قبلی  براي یک اندازه مشخص مبدل حرارتی، در بخش

توضیح داده شد که یک طرح مبدل حرارتی که اختالف دماي 
گرم و سرد، به عنوان تابعی  )CC( هاي کامپوزیت بین منحنی

خطی از دماي مطلق داده شده باشد، به تخریب اکسرژي کمتري 
نسبت به یک طرح با اختالف دمایی یکنواخت در طول مبدل 

ابل قجویی  سازي صرفه شود. براي کمی حرارتی منتج می
دما، محدوده دمایی و سطح استحصال در چنین طرحی، اثر 

  مطالعه قرار گرفت.اندازه مبدل حرارتی مورد 
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هاي قابل استحصال، پس از تغییر یک طرح مبدل  جویی صرفه
حرارتی با پروفایل دمایی یکنواخت به طرحی با یک پروفایل 

هاي  ناپذیري توان با استفاده از نسبت برگشت دمایی بهینه را می
هاي مشاهده شده  ناپذیري مشاهده شده در مورد اول به برگشت

 equipartitionکرد (این معادل با ضریب  در مورد دوم بیان
و همکارانش است). نسبت  Thielتعریف شده توسط 

توان به صورت تابعی از  هاي این دو مورد را می ناپذیري برگشت
، محدوده دمایی جریان گرم Tlowسطح دماي کم جریان گرم 

ΔTspan=Thigh-Tlow  و کمترین اختالف دمایی
ΔTmin=Cuniform .بیان کرد 

𝒊𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂𝒓
𝒊𝒖𝒏𝒊𝒇𝒐𝒓𝒎

=
�𝒍𝒏�

�𝑻𝒍𝒐𝒘 + ∆𝑻𝒔𝒑𝒂𝒏�
𝑻𝒍𝒐𝒘

��
𝟐

�
∆𝑻𝒔𝒑𝒂𝒏
∆𝑻𝒎𝒊𝒏

− 𝒍𝒏 �
𝑻𝒍𝒐𝒘 + ∆𝑻𝒔𝒑𝒂𝒏

𝑻𝒍𝒐𝒘
��

 . 

�𝒍𝒏�
�𝑻𝒍𝒐𝒘 + ∆𝑻𝒔𝒑𝒂𝒏�

𝑻𝒍𝒐𝒘
��

𝟐

 𝒍𝒏�
�𝑻𝒍𝒐𝒘 + ∆𝑻𝒔𝒑𝒂𝒏 − ∆𝑻𝒎𝒊𝒏� .𝑻𝒍𝒐𝒘 

(𝑻𝒍𝒐𝒘 − ∆𝑻𝒎𝒊𝒏) .  �𝑻𝒍𝒐𝒘 + ∆𝑻𝒔𝒑𝒂𝒏�
�

                            (𝟐𝟔) 

به جاي رسانایی مبدل حرارتی، کمترین اختالف دما به عنوان 
کند استفاده شد،  پارامتري که اندازه مبدل حرارتی را تعریف می

تر به تجربیات عملی ربط داده  زیرا این خاصیتی است که راحت
، همچنان براي هر دو طرح UAشود. رسانایی مبدل حرارتی  می

و غیرمستقیم به واسطه اختالف دمایی یکنواخت  یکسان است
له طوري اشود. در اینجا، مس محاسبه می 9معادل، از معادله 

شود که با تغییر در محدوده دمایی براي جریان گرم،  تعریف می
نسبت رسانایی تبادل حرارتی به کل جریان حرارتی ثابت باشد، 

اختالف بین این تا این که کل رسانایی تبادل حرارتی ثابت باشد. 
-بندي (یکنواخت در برابر خطی) در یک دیاگرام دما دو فرمول

 توضیح داده شده است. 5آنتالپی در شکل 

 
 . منحنی هاي کامپوزیت براي یک مبدل حرارتی ساده5 شکل

هاي به دست آمده با  ناپذیري ، نسبت برگشت6در شکل 
ΔT=Clinear.TH هاي حاصل از  ناپذیري به برگشت

ΔT=Cuniform  به عنوان تابعی از دماي هدف جریان گرمTlow 
رسم شده است. این کار براي مقادیر مختلف محدوده دمایی 

 Kمعادل با  UA، با یک مقدار ΔTspanبراي جریان گرم 
2ΔTmin=  انجام شد. براي مقادیر بزرگ دماي هدف، صرفه

جویی مشاهده شده براي پروفایل دمایی بهینه نسبتاً کوچک 
ها با افزایش دما به  ناپذیري تند، به طوري که نسبت برگشتهس

. با این وجود، براي مقادیر کنند سمت مقدار واحد میل می
هاي چشمگیري براي طرحی  جویی کوچک دماي هدف، صرفه

که در آن اختالف دمایی متناسب با دماي مطلق بود، دیده شد. 
کاهش دما زیر توان این طور توضیح داد که اکسرژي دما با  می

دماي محیط، به شدت افزایش می یابد. بنابراین، در فرایندهاي 
زیر دماي محیط مانند میعان گاز طبیعی، توزیع بهینه نیروهاي 

 جویی انرژي فراوانی فراهم آورد. تواند صرفه محرکه می

جویی حاصل  شود، صرفه مشاهده می 7همان طور که در شکل 
ت به یک اختالف دماي یکنواخت، براي پروفایل دماي بهینه نسب

شود.  با افزایش عرض محدوده دمایی براي جریان گرم زیاد می
با افزایش عرض محدوده دمایی، اختالف نسبی در اکسرژي 

شود. بنابراین، اثر توزیع نیروهاي محرکه افزایش  گرما زیاد می
یابد. براي عرض محدوده دمایی یکسان، اختالف در اکسرژي  می

ن دماهاي ورودي و هدف، با کاهش دماي مطلق افزایش گرما بیت
 یابد. می

 
. نسبت بین برگشت ناپذیري ها در یک مبدل حرارتی براي پروفایل 6شکل 

دمایی بهینه به برگشت ناپذیري ها با اختالف دماي یکنواخت به عنوان تابعی 
 UAاز دماي هدف جریان گرم براي محدوده دمایی مختلف و با یک مقدار 

 Tmin=2 K∆رتبط با م
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اختالف دما (یا به طور غیرمستقیم، رسانایی انتقال  مینیمماثر 
توضیح داده شد، جایی که نسبت  7حرارت) نیز در شکل 

به  ΔT=Clinear.THهاي به دست آمده با  ناپذیري برگشت
به صورت تابعی  ΔT=Cuniformهاي حاصل از  ناپذیري برگشت

از محدوده دمایی رسم شده است. این کار براي مقادیر مختلف 
 =K 100Tlowاختالف دما، با دماي هدف جریان گرم  مینیمم

انجام شد. این نتایج اشاره دارند که اندازه مبدل حرارتی اثر کمی 
هاي ممکن  جویی در مقایسه با پروفایل دماي بهینه براي صرفه

مقادیر بزرگ محدوده دمایی و/یا دماهاي هدف دارد. تنها براي 
جویی با استفاده از پروفایل دماي بهینه با  کم، افزایش صرفه

تر) مشاهده  افزایش مقادیر اختالف دمایی (مبدل حرارتی کوچک
 شد.

 
. نسبت بین برگشت ناپذیري ها در یک مبدل حرارتی براي پروفایل 7 شکل

دمایی بهینه به برگشت ناپذیري ها با اختالف دماي یکنواخت به عنوان تابعی 
از محدوده دما براي مقادیر مختلف از مینیمم اختالف دما و دماي هدف جریان 

 Tlow=100 Kگرم 

ه توزیع شده روي کنند در سطوح نسبتاً دما باال، براي بار خنک
یک محدوده نسبتاً باریک دمایی، افت انرژي ناشی از اختالف 

، نسبتاً کوچک است. بنابراین، براي مسائل ΔTدماي یکنواخت 
متعدد طراحی شبکه مبدل حرارتی موجود در صنعت، توزیع 
بهینه نیروهاي محرکه دمایی نسبت به اکسرژي حرارت از 

وفقیت روش طراحی پینچ را اهمیت اندکی برخوردار است، که م
هایی با  دهد که چرا بین طرح کند. همچنین توضیح می اثبات می

equipartition  ،تولید آنتروپیequipartition  نیرو و اختالف
 اختالف، Balkanدماي یکنواخت در تحقیقات ارائه شده توسط 

 کمی در تولید آنتروپی مشاهده شد.

در کاربردهاي سردسازي که خنک کردن در دماي زیر دماي 
، انجام می شودیک محدوده دمایی وسیع  درمحیط و معموالً 

کنند که طراحی با اختالف دماي یکنواخت در  نتایج تاکید می
هاي قابل توجهی در  طول فرایند انتقال حرارت، سبب جریمه

تالف دمایی کند که یک اخ شوند. این عنوان می مصرف انرژي می
حداقل، پارامتري ناکافی از نظر تجارت اقتصادي براي طراحی 

دهد که چرا  فرایندهاي سردسازي است. همچنین شرح می
Jensen  وSkogestad  یک اختالف دمایی حداقل را موجب

استفاده نابهینه از مساحت مبدل حرارتی، در طراحی یک فرایند 
 گاز طبیعی یافتند. ایع سازيم

 و نتایجبحث . 𝟓𝟓

خط مشی طراحی مختلف براي توزیع بهینه  4در این کار، 
هاي حرارتی مقایسه شدند. این  نیروهاي محرکه دمایی در مبدل

کار براي یک مدل مبدل حرارتی ساده، با فرض ضریب انتقال 
ها  ناپذیري حرارت ثابت انجام شد. نتایج تایید کردند که برگشت

معین، هنگامی که اختالف دمایی در یک مبدل حرارتی با اندازه 
یابد باشد، کاهش  متناسب با دمایی که در آن گرما انتقال می

یابد، که معادل با توزیع یکنواخت تولید آنتروپی بر واحد  می
سطح است. دستورالعمل طراحی معمول، بر مبناي اختالف 
دمایی یکنواخت، به استفاده نابهینه سطح مبدل حرارتی و در 

 .شود ها منتج می ناپذیري یش برگشتنهایت افزا

آنالیز حساسیت براي مقایسه عملکرد طرحی با اختالف دمایی 
یکنواخت در طول مبدل حرارتی و طرحی با توزیع بهینه 

دهند که  نیروهاي محرکه دمایی انجام شد. نتایج نشان می
ها با طراحی بهینه، کاهش سطح  ناپذیري جویی در برگشت صرفه

کننده افزایش  محدوده دمایی براي بار خنکدما و افزایش 
 .یابد می
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حرارت با تمرکز بر روي فرایندهاي زیر دماي محیط  انتقال توزیع بهینه از نیروهاي محرکه در  
 

عملکرد یک مبدل حرارتی نسبت به توزیع نیروهاي محرکه را 
ها در یک مبدل  ناپذیري توان با استفاده از نسبت بین برگشت می

ها در مبدل حرارتی  ناپذیري حرارتی با توزیع بهینه و برگشت
مبدل حرارتی اندازه واقعی ارزیابی کرد (با این تصور که هر دو 

یکسان و منحنی کامپوزیت گرم یا سرد یکسان داشته باشند). 
شود که  همان طور که قبالً بحث شد، مورد اول زمانی حاصل می

نیروهاي محرکه دمایی متناسب با سطح دما باشد. این معیار 
ارائه شده در سوابق پژوهشی  equipartition متناسب با ضریب

 .است

دهند که طراحی بر  آمده در این کار نشان مینتایج به دست 
اساس یک محدودیت اختالف دمایی حداقل، عملکرد خوبی در 

کنند فراهم  هایی که در دماهاي باالتر از محیط کار می سیستم
کند که در مسائل متعدد طراحی شبکه مبدل حرارتی با آن  می

 شویم. براي فرایندهایی که در سطح دماي پایین و مواجه می
کنند، برعکس، این نتایج  روي محدوده دمایی وسیعی کار می

دهند که طرحی با اختالف دمایی یکنواخت به جریمه  نشان می
کند  شوند. این بیان می قابل توجهی در مصرف انرژي منجر می

که یک محدودیت اختالف دمایی حداقل منجر به استفاده نابهینه 
ز طبیعی، مایع سازي از سطح مبدل حرارتی براي مایع سازي گا

هیدروژن، تأسیسات الفینی و سایر کاربردهاي سردسازي 
دهنده این است که یک اختالف دمایی حداقل،  شود، که نشان می

 از نظر تجارت اقتصادي، براي فرایندهاي دماپایین ناکافی است.
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