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چکیده
در مقاله حاضر مبدل حرارتی دو لولهای مارپیچ پر شده از محیط متخلخل که تحت شار
حرارتی نامتقارن قرار دارد به صورت تحلیلی مورد مطالعه قرار میگیرد .معادالت مومنتوم و
انرژی به دستگاه مختصات گرمانو انتقال داده شده و سپس پروفیلهای سرعت و دما بر حسب
توانهای انحنای بدون بعد به کمک روش اغتشاشات بدست میآيند .همچنین کانتورهای
سرعت و دما برای ارائه ديد بهتر هندسه پیچیده مورد بررسی ،ارائه میشوند .نتايج مشخص
میسازند که پروفیل سرعت محوری به دلیل انحنای هندسه ،نامقتارن میباشد که شدت اين
عدم تقارن تابعی از انحنا است .همچنین نشان داده میشود که عدد ناسلت با افزايش انحنا و
همچنین افزايش نسبت شعاع لوله داخلی به لوله خارجی افزايش پیدا میکند.

 -1مقدمه
از آنجا که جريان در لوله مارپیچ ،حالت ساده و کالسیک
بررسی جريان خون در رگها و باالخص جريان در رگهای
کرونری قلب میباشد ،پديده جريان در لوله مارپیچ مورد
توجه محققین بوده است .همچنین استفاده از مبدلهای دو
لولهای مارپیچ نیز محققین را به سمت تحلیل انتقال حرارت
در هندسه مذکور سوق داده است [ ]1که حالتی جامعتر از
مبدل حرارتی تک  /دو لولهای است که محققیقن بسیاری
به مطالعه بهبود عملکردی آن پرداختهاند [ 2و .]3
از آنجا که يکی از راههای بهبود انتقال حرارت در مبدل،
استفاده از محیط متخلخل است ،پديده جريان و انتقال
حرارت در محیط متخلخل قرار گرفته در يک لوله مارپیچ
به روش اغتشاشات 4توسط نايلد و کوزنتسوف [ ]1برای
اولین بار به صورت تحلیلی مطالعه شد .ايشان توزيع سرعت
5
و عدد ناسلت را بر حسب پارامترهای موثر برای حالت انحنا
و پیچش 6کم (کوچکتر از واحد) بدست آوردند .چنگ و
کوزنتسوف [ ]4جريان در محیط متخلخل قرار گرفته در
لوله مارپیچ را به صورت عددی برای اولین بار حل نمودند.
آنها معادله مومنتوم
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اغتشاشات پرداختند .دهقان و همکاران [ 10و  ]11پديده
عدم تعادل حرارتی در انتقال حرارت در محیط متخلخل را
به کمک تحلیل اغتشاشی مطالعه نمودند .مطالعه آنها به
ارائه يک عدد بدون بعد برای تعیین میزان شدت عدم تعادل
حرارت موضعی منتج شد .همچنین دهقان و همکاران []12
به بررسی کاربرد روشهای اغتشاشات برای حل معادالت
حاکم بر جريان سیال در محیطهای متخلخل در دستگاه
های مختصات کارتزين و استوانهای پرداختند .اخیرا مساله
انتقال حرارت همبسته جابجايی  -تشعشع در محیط
متخلخل به روش اغتشاش هموتوپی توسط دهقان و
همکاران [ 13و  ]14مورد مطالعه قرار گرفته است .آنها با
مقايسه پاسخ حاصل از روش اغتشاش هموتوپی با حل
عددی ،مزايا و معايب روشهای نیمه تحلیلی مشابه در مورد
معادالت با شدت غیر خطی باال را بررسی نمودند .همچنین
به کمک روش اغتشاشات ،دهقان و همکاران [ ]15مساله
انتقال حرارت در مبدلهای حرارتی پر شده از محیط
متخلخل با هدايت حرارتی متغیر با دما را به صورت تحلیلی
حل کردند .آنها نشان دادند که عدد ناسلت با افزايش
خطی هدايت حرارتی با دما ،به صورت خطی افزايش می
يابد.
مطالعه حاضر به بررسی تحلیلی جريان و انتقال حرارت
محیط متخلخل قرار گرفته در يک فضای حلقوی بین دو
لوله هممرکز مارپیچ به کمک روش اغتشاشات میپردازد.
معادالت مومنتوم و انرژی برای اين مساله تحت تبديل
مختصات متعامد ارائه شده توسط گرمانو [ 16و  ]17قرار
میگیرند و به کمک روش اغتشاشات ،میدان سرعت و
میدان دما در محیط متخلخل مذکور تعیین میشوند .در
ادامه تاثیرات پارامترهای دخیل (از جمله انحنا بدون بعد و
نسبت شعاع) بر رفتار مبدل حرارتی مطالعه میگردد.

 -2تحلیل میدان جریان سیال
جريان و انتقال حرارت توسعه يافته ،دائمی و آرام در محیط
متخلخل قرار گرفته در فضای بین دو لوله استوانهای مارپیچ
هممرکز در نظر گرفته میشود .شکل ( )1طرحواره مساله
را نمايش میدهد .معادله پیوستگی و اندازه حرکت (قانون
دارسی) حاکم بر جريان است [ 1و :]18
()1

∇ ∙ 𝑉∗ = 0

Permeability
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∗ 𝜇
∗𝑃∇𝑉 = −
𝐾

()2

که در آن ) ∗ 𝑤  𝑉 ∗ = (𝑢∗ , 𝑣 ∗ ,بردار سرعت𝜇 ،
ويسکوزيته سیال 𝐾 ،گذردهی محیط متخلخل 1و ∗𝑃

فشار است .باالنويس ستاره برای مشخص نمودن متغیرهای
با بعد استفاده میشود .توجه شود از آنجا که میدان سرعت
توسط رابطه دارسی ( )2مدل میشود و رابطه دارسی نیز
يک رابطه جبری است ،لذا میدان سرعت مستقل از شرايط
مرزی بدست میآيد.

(الف)

(ب)

شکل  :1طرحواره مساله؛ الف) مبدل دو لولهای مارپیچ ،ب)
دستگاه مختصات

متغیرهای بدون بعد مساله متناسب با هندسه مفروض به
صورت زير تعريف میشوند:
∗𝑠
𝐻
∗𝑟
=𝑟
𝐻
=𝑠

∗ 𝑤 ∗ 𝑣 ∗𝑢
) , ,
∗𝑈 ∗𝑈 ∗𝑈

( = )𝑤 (𝑢, 𝑣,
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∗𝑃
𝜌𝑈 ∗2
𝜏
=λ
ĸ
𝑠 محور بدون بعد در راستای جريان اصلی 𝑟 ،محور بدون
=𝑃

بعد شعاعی λ ،نسبت پیچش ()  )𝜏 = 𝑝̅ ⁄ (𝑅2 + 𝑝̅ 2به
انحنا )  𝐻 = 𝑟𝑜 − 𝑟𝑖 ،𝑘 = 𝑅⁄(𝑅2 + 𝑝̅ 2فاصله بین دو
لوله مارپیچ 𝑃 ،فشار بدون بعد و ∗ 𝑈 سرعت مشخصه را
نشان میدهد.
با توجه به پارامترهای بدون بعد ،معادالت بیبعد شدهی
پیوستگی و اندازه حرکت در دستگاه مختصات مارپیچ به
صورت زير خواهند شد:
𝑤𝜕 𝜕𝑣 𝑣 1
+ +
𝜉+ ε𝜔(𝑣 sin𝜉 + 𝑤 cos
𝜉𝜕 𝑟 𝑟 𝑟𝜕

𝑢𝜕
)=0
𝜉𝜕
𝑃𝜕 𝑃𝜕
) −
𝜉𝜕 𝑠𝜕

هیدرولیکی به صورت 𝐻 = 𝑖𝑟  𝑅ℎ∗ = 𝑟𝑜 −حاصل می
شود ،که با اين تعريف عدد رينولدز به صورت زير تعريف
خواهد شد:
𝐻∗𝑈
𝜗
که 𝜗 ويسکوزيته سینماتیک سیال است .با فرض انحنای
بدون بعد مختصر ( )ε ≪ 1و اينکه 𝜆  Da ،و  Reاز
مرتبهی مقداری محدود میباشند ،میتوان برای سرعت و
فشار پاسخ را بر اساس انحنای بدون بعد به صورت زير بسط
داد:

= Re

𝑢 = 𝑢0 (𝑟) + ε𝑢1 (𝜉, 𝑟) +
⋯ ε2 𝑢2 (𝜉, 𝑟) +
𝑣 = 𝑣0 (𝑟) + ε𝑣1 (𝜉, 𝑟) +
⋯ ε2 𝑣2 (𝜉, 𝑟) +

𝜆−

)𝑟 𝑤 = 𝑤0 (𝑟) + ε𝑤1 (𝜉,
⋯ +ε2 𝑤2 (𝜉, 𝑟) +

( 𝑢 = −𝜔ReDa

)𝑟 𝑃 = 𝑃0 (𝑠) + ε𝑃1 (𝜉,
⋯ +ε2 𝑃2 (𝜉, 𝑟) +

𝑣 = −ReDa

با قرار دادن روابط ( )17تا ( )20در معادالت ( )8تا ( )11و
دستهبندی بر اساس توانهای انحنای بدون بعد ( )εمیتوان
پاسخ را بدست آورد .از حل معادالت مرتبه صفر بدست
میآيد:

𝑃𝜕
𝑟𝜕
1
𝑃𝜕
𝑤 = − ReDa
𝑟
𝜉𝜕
در اينجا انحنای بدون بعد به صورت 𝐻 𝜅 =  εو زاويه در
دستگاه مختصات جديد به صورت 𝜙  𝜉 = 𝜃 +تعريف
میشود .همچنین تعاريف زير برای بیبعدسازی ارائه می
شود:
1
𝜉1 + ε𝑟 sin
ĸ
Da = 2
𝐻
∗𝜌𝑈 ∗ 𝑅ℎ
= Re
𝜇
=𝜔

که شعاع هیدرولیکی ∗ 𝑅ℎبه صورت زير تعريف میشود:
𝐴2
𝑤𝑃

𝜕𝑃0
𝑈0 = −ReDa
, 𝑣0 = 0 , 𝑤0 = 0
𝑠𝜕

معادالت فوق نشان میدهند که قسمت مرتبه صفر سرعت
کامال محوری است .از حل معادالت مرتبه اول میتوان نشان
داد:
𝜕𝑣1 1 𝜕𝑤1 𝑣1
+
+ =0
𝜉𝜕 𝑟 𝑟𝜕
𝑟
𝜕𝑃1
𝜕𝑃0
𝜉− 𝑟 sin
)
𝑠𝜕
𝑠𝜕
𝜕𝑃1
𝑣1 = −ReDa
𝑟𝜕
( 𝑢1 = −ReDa

= ∗𝑅ℎ

1
𝜕𝑃1
𝑤1 = − ReDa
𝑟
𝜉𝜕

که در رابطه ی فوق 𝐴 سطح مقطع عبور جريان می باشد
که به صورت )  𝐴 = π ( 𝑟𝑜∗2 − 𝑟𝑖∗2محاسبه میشود و
همچنین 𝑤𝑃 محیط ترشده میباشد که به صورت
) 𝑖𝑟  𝑃𝑤 = 2π ( 𝑟𝑜 +بدست میآيد در نتیجه شعاع

به دلیل اينکه به هنگام میل کردن 𝑟 به سمت صفر ،سرعت
بايد محدود باشد طبق معادلهی (𝜕𝑃1 ⁄𝜕𝜉 = 0 ،)25
خواهد بود که متعاقبا  𝑤1 = 0خواهد شد .همچنین طبق
معادلهی ( ،)22عبارت  𝑟𝑣1تنها تابعی از 𝑠 و 𝜉 است ،دوباره
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برای اينکه به هنگام میل کردن 𝑟 به سمت صفر ،سرعت
محدود باشد  𝑣1 = 0خواهد بود .بنابراين بر اساس رابطهی
( )24خواهیم داشت . 𝜕𝑃1 ⁄𝜕𝑟 = 0 :در نتیجه  𝑃1تنها
تابعی از 𝑠 است .با انتگرالگیری نسبت به 𝑠 از يک انتهای
کانال تا انتهای ديگر میتوان نشان داد که.𝑃1 = 0 :
نهايتا حل معادالت مرتبهی اول به صورت زير خواهد شد:
𝜕𝑃0
)
𝑠𝜕

𝑢1 = ReDa ∙ 𝑟 sin𝜉 (−
𝑣1 = 0

در نهايت سرعت محوری نرمال شده از ادغام معادالت ()36
و ( )38بدست میآيد:
𝑢
𝜉 = 1 + ε𝑟 sin𝜉 + ε2 (𝑟 2 sin2
𝑈
𝑟𝑜2 + 𝑟𝑖2
−
)
4
= ̅𝑢

 -3تحلیل انتقال حرارت
معادلهی بقای انرژی در حالت دائمی برای جريان مورد نظر
به صورت زير است [ 1و :]18
∗ 𝑇𝜕
∗ 𝑘 2
= ∗ ∗𝑢
𝑇 ∇
𝑥𝜕
𝑝𝑐𝜌

𝑤1 = 0
معادالت مرتبهی دوم نشان میدهند که:
𝜕𝑣2 𝑣2 1 𝜕𝑤2
+ +
𝑟𝜕
𝜉𝜕 𝑟 𝑟
𝜕𝑃0
𝑠𝜕

𝜉= −λReDa ∙ 𝑟 cos

𝜕𝑃2
𝜕𝑃0
)
𝜉 + 𝑟 2 sin2
𝑠𝜕
𝑠𝜕

( 𝑢2 = −ReDa

𝜕𝑃2
𝑟𝜕

𝑣2 = ReDa

که در اين رابطه ∗ 𝑇 دمای محیط متخلخل 𝑘 ،ضريب
هدايت حرارتی موثر محیط متخلخل و 𝑝𝑐 ظرفیت گرمای
ويژه سیال در فشار ثابت است .برای شرايط مرزی فرض
میشود که ديوارهی خارجی در معرض شار ثابت قرار دارد
و ديوارهی داخلی عايق میباشد.
با استفاده از قانون اول ترمودينامیک برای يک المان
ديفرانسیلی میتوان نوشت [ 11 ،10و :]15
∗ 𝑇𝜕
2𝑞 ″
=
) 𝜕𝑥 ∗ 𝜌𝑐𝑝 𝑈 ∗ (𝑟𝑜∗2 − 𝑟𝑖∗2

1
𝜕𝑃2
𝑤2 = − ReDa
𝑟
𝜉𝜕

که از حل آنها میتوان دريافت:
𝜕𝑃0
)
𝑠𝜕
1
𝜕𝑃0
)
𝑣2 = λReDa ∙ 𝑟 cos𝜉 (−
2
𝑠𝜕
𝑢2 = ReDa(𝑟 sin𝜉)2 (−

𝑤2 = 0

در نتیجه طبق حل مرتبههای صفر ،اول و دوم ،نمايه سرعت
محوری به صورت زير بدست میآيد:
𝜕𝑃0
𝜉) (1 + ε𝑟 sin
𝑠𝜕

در اينجا مناسب است عدد بدون بعد ناسلت معرفی شود:
∗ℎ𝐷ℎ
= Nu
𝑘

که در اين رابطه قطر هیدرولیکی ∗ 𝐷ℎبرابر است با:

𝑢 = ReDa (−
)𝜉 +ε2 𝑟 2 sin2

همچنین در رابطهی ( )43ضريب انتقال حرارت جابجايی
( )ℎبه صورت زير معرفی میشود:
″

𝑞
) ∗𝑤𝑇 −

2π

𝑜
∗
∗
𝜉𝑑 𝑟𝑑 𝑟𝑢 ∗𝑖𝑟∫ ∫ 𝑢 𝑑𝐴 ∫0
=𝑈
=
𝐴
) π(𝑟𝑜∗2 − 𝑟𝑖∗2

سپس با ادغام معادالت ( )36و ( )37در میيابیم:
𝜕𝑃0
1
]) ) [1 + ε2 (𝑟𝑜2 + 𝑟𝑖2
𝑠𝜕
4
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∗ 𝑇𝜕 𝜕 2 𝑇 ∗ 1
∗𝑇1 𝜕2
∗ 2
∇ 𝑇 = ∗2 + ∗ ∗ + ∗2
𝑟𝜕
𝑟𝜕 𝑟
𝑟 𝜕𝜉 2

∗𝑖𝑟 𝐷ℎ∗ = 𝑟𝑜∗ −

حال ابتدا سرعت متوسط (𝑈) را به صورت زير تعريف می
کنیم:
∗𝑟

حاصل تاثیر عملگر الپالسین روی دما در دستگاه مختصات
مارپیچ به صورت زير است [ 16و :]17

𝑈 = ReDa (−

∗𝑤𝑇

∗𝑚𝑇(

=ℎ

∗𝑚𝑇

دمای متوسط حجمی
دمای ديواره و
در اينجا
جريان میباشد که به صورت زير تعريف میشود:
∗

𝑜𝑟
)2(1 − n
∗ 𝑟𝑑 ∗ 𝑇 ∗ 𝑈 ∗ 𝑟 ∫
= ∗ 2
∗ 𝑟 )𝑈 𝐻 (1 + n

∗𝑚𝑇

𝑖
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که در اينجا :
𝑖𝑟
𝑜𝑟

=n

همچنین دمای بدون بعد ̅𝑇 به صورت زير بیان میشود:
∗𝑤𝑇 𝑇 ∗ −
∗𝑤𝑇 𝑇𝑚∗ −

= ̅𝑇

∗𝑤𝑇 دمای ديوارهای است که تحت شار حرارتی قرار دارد .با
توجه به معادالت ( )39تا ( )45( ،)43و ( )48معادلهی
انرژی بدون بعد به صورت زير خواهد شد:
𝑖𝑟 ∙ 𝜕 2 𝑇̅ 1 𝜕𝑇̅ 1 𝜕 2 𝑇̅ −Nu
+
+
=
×
) 𝑖𝑟 𝜕𝑟 2 𝑟 𝜕𝑟 𝑟 2 𝜕𝜉 2 (𝑟𝑜 +
𝑟𝑜2 + 𝑟𝑖2
[1 + ε𝑟 sin𝜉 + ε2 (𝑟 2 sin2 𝜉 −
])
4

با شرايط مرزی زير :
𝑇̅(𝑟𝑜 , 𝜉) = 0
̅𝑇𝜕
(𝑟 , 𝜉) = 0
𝑖 𝑟𝜕
)𝑇̅(𝑟, 𝜉) = 𝑇̅(𝑟, 𝜉 + 2π
̅𝑇𝜕
̅𝑇𝜕
= )𝜉 (𝑟,
)(𝑟, 𝜉 + 2π
𝑟𝜕
𝑟𝜕
با توجه به اين که معادلهی ( )49يک معادله ديفرانسیل
پارهای خطی می باشد می توان از اصل برهم نهی برای
يافتن پاسخ تحلیلی آن استفاده کرد که نتیجه به صورت
زير خواهد بود:

1 4
𝑟
1
[𝑟 − 𝑟 4 + 4𝑟𝑖4 ln ( )] −
𝑜 32
𝑜𝑟
16
𝑟
𝜉cos2
[𝑟𝑜2 − 𝑟 2 + 2𝑟𝑖2 ln ( )] +
𝑟
24
𝑜 .
4
𝑖𝑟
(𝑟 2 − 2𝑟𝑖2 ) − 𝑟𝑜2 ) 𝑟 2
( 4
𝑜 𝑟𝑖 + 𝑟𝑜4
− 𝑟𝑜2 )) 𝑟 −2

{[+𝑟 4

}]

دمای بالک بدون بعد به صورت زير محاسبه می شود:
𝐴𝑑 ̅𝑇̅𝑢 ∫
𝐴𝑑 ̅𝑢 ∫

𝑜𝑟 2π
1−n
∫ ∫ 𝑢̅𝑇̅𝑟 𝑑𝑟 𝑑𝜉 = 1
𝑖𝑟 π(1 + n) 0

که نتیجه به صورت زير خواهد شد :
) Nu = 𝐵(1 + 𝐶ε2 ) + 𝑂(ε3
که ضرايب به صورت زير میباشند:
32

] [ π n(n + 1)2 (n − 1)5
− 4n5

]

𝐶 = 𝑐1 + 𝑐2 + 𝑐3 + 𝑐4
)n2 (n + 1
[ = 𝑐1
5
4
×] 3
) 3 (−n 2+ 3n − 2n
−2n + 3n − 1
3(n − 1)4
(2n4 − 4n3 + 2n2 − 1) + n4
)(n4 − 4n3 + 6n2 − 4n + 1
))−6(n − 1)6 (2n2 ln(n
[
]

= 𝑇̅0
= 𝑇̅1

𝑜𝑟 ∙ Nu
×
𝑖𝑟 𝑟𝑜 +
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= 𝑇̅2

2
4
)− (1 + 2n2 − π
(n−1)2
−4n5 (n + 2) + 4n2

=𝐵

)(−2n2 + 4n2 ln(n) + 2
[ (n − 1)2

که ضرايب به صورت زير میباشند:

𝜉Nu ∙ 𝑟𝑜 ∙ sin
×
) 𝑖𝑟 8(𝑟𝑜 +
𝑟𝑖2
(𝑟 2 − 3𝑟𝑖2 )] 𝑟 +
[𝑟𝑜2 − 2
𝑜 𝑟𝑖 + 𝑟𝑜2
𝑟𝑖2 𝑟𝑜2
(𝑟𝑜2 − 3𝑟𝑖2 )] 𝑟 −1 − 𝑟 3
[ 2
{ 𝑟𝑖 + 𝑟𝑜2
}

= 𝑚̅𝑇

حال با توجه به اينکه  𝑇̅𝑚 = 1میباشد [ ]19عدد ناسلت
از رابطهی زير محاسبه می شود:

𝑇̅(𝑟, 𝜉) = 𝑇̅0 ε0 + 𝑇̅1 ε1 + 𝑇̅2 ε2
𝑜𝑟 ∙ Nu
𝑟
]) ( × [(𝑟𝑜2 − 𝑟 2 ) + 2𝑟𝑖2 ln
) 𝑖𝑟 4(𝑟𝑜 +
𝑜𝑟

𝑟𝑖4 𝑟𝑜4
(2𝑟𝑖2
+( 4
𝑟𝑖 + 𝑟𝑜4

4

2

)− (n−1)2 + (1 + 2n2 − π

}

]

+4n5 (n + 2) + 4n2
)(2n2 − 4n2 ln(n) − 2
(𝑛 − 1)2
[

{

n+1
[ = 𝑐2
× ] 5 − 3n4 + 2n3
n
(3
)
+2n2 − 3n + 1
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3(n − 1)4
)[(2n4 − 4n3 + 2n2 − 1
]
)+(n4 − 4n3 + 6n2 − 4n + 1
2

4

)− (n−1)2 + (1 + 2n2 − π

}]

)+4n5 (n + 2
)+4n2 (2n2 − 4n2 ln(n) − 2
(𝑛 − 1)2

] [(n2 + 1)(n − 1)2
2 + (n − 1)2

[{

داشته باشد ،دمای بدون بعد (که با دمای ديواره تحت شار
حرارتی بدون بعد شده است) از ديواره خارجی ( )𝑟𝑖 = 0و
با مقدار صفر شروع به افزايش میکند به طوريکه گراديان
دما روی ديواره داخلی ( )𝑟𝑖 = 1برابر صفر است که
نشانگر ديواره عايق میباشد.

= 𝑐3

4

) (−1 − 2n2 +
π

5
2
)π × −4n (n − 1) (n + 2
2
+4n
)(−2n2 + 4n2 ln(n) + 2
[(n − 1)4
]

)n2 (n2 + 1
×]
(n − 1)2

[ = 𝑐4

n3 (n + 2) − (n − 1)2
)(4n2 ln(n) − 2n2 + 2

]
4

[

2

)− (n−1)2 + (1 + 2n2 − π
)+4n5 (n + 2
))+4n2 (2n2 − 4n2 ln(n
2
}]
){ [(𝑛 − 1

(الف)

 -4نتایج و بحث
برای اعتبار سنجی ،اگر در پروفیل دمای بدست آمده (رابطه
( 𝑟𝑖 = 0 ))51قرار داده شود (که نشانگر يک لوله مارپیچ
پر شده از محیط متخلخل است) ،رابطه ( )54حاصل می
شود که دقیقا همان پروفیل دمای بدست آمده توسط نايلد
و کوزنتسوف [ ]1است .برای نمايش بصری بهتر ،کانتور
میدان دمای يک لوله مارپیچ پر شده از محیط متخلخل
(رابطه ( ))54به ازای دو مقدار مختلف انحنای بدون بعد در
شکل ( )2رسم شده است:
1
𝜉1 − 𝑟 2 + ε𝑟(1 − 𝑟 2 )sin
1
2
𝑇̅ = Nu { 1
}
3
− 6𝑟 2 + 3𝑟 4 +
4
− ε2 [ 2
]
2
𝜉4𝑟 (1 − 𝑟 )cos2
24

شکل ( )3نتايج توزيع دمای مطالعه حاضر (معادلهی ())51
برای مبدل دو لولهای مستقیم هممرکز ( )ε = 0با نسبت
شعاع لوله درونی به لوله بیرونی ( )nبرابر  0/5پر شده از
محیط متخلخل را در مقايسه با نتايج هاشمی و همکاران
[ ]7نشان میدهد .مشاهده میشود که نتايج حل حاضر به
خوبی با نتايج مطالعه هاشمی و همکاران [ ]7مطابقت دارد.
در شکل ( )3همچنین ديده میشود هنگامی که ديواره
داخلی عايق و ديواره خارجی تحت شار حرارتی ثابت قرار
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(ب)
̅
شکل  :2کانتور میدان دمای بدون بعد (𝑇) برای :الف) يک لوله

بدون انحنا پر شده از محیط متخلخل ( 𝑟𝑖 = 0 ، ε = 0و
 )𝑟𝑜 = 1ب) يک لوله مارپیچ پر شده از محیط متخلخل
( 𝑟𝑖 = 0 ، ε = 0.4و )𝑟𝑜 = 1

شکل ( )4تاثیرات انحنای بدون بعد روی توزيع دما را برای
نسبت شعاع ( )nبرابر  0.5نشان میدهد .مشاهده میشود
که با افزايش مقدار انحنای بدون بعد ،مقدار بیشینه دما
کاهش میيابد ،به عبارت ديگر تغییرات دما در سیال کاهش
میيابد .دلیل اين امر نیز افزايش قابلیت انتقال حرارت به
دلیل افزايش انحنا میباشد که به يکنواختی بیشتر میدان
دمای سیال منجر میشود.
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(الف)

شکل  :3توزيع دمای مطالعه حاضر در مقايسه با نتايج هاشمی
و همکاران [ ]7برای  𝑟𝑖 = 1 ، ε = 0و 𝑟𝑜 = 2

(ب)

شکل  :6کانتور سرعت نرمال شده محوری (̅𝑢) برای ، 𝑟𝑖 = 1
 𝑟𝑜 = 2؛ الف)  ε = 0.1و ب) ε = 0.4

شکل  :4تاثیر انحنای بدون بعد بر توزيع دما برای n = 0.5

شکل  :5عدد ناسلت مطالعه حاضر در مقايسه با نتايج هاشمی و
همکاران []5

مجله مدلسازی در مهندسی

شکل ( )5عدد ناسلت را برای مبدل دولولهای مستقیم
( )ε = 0پر شده از محیط متخلخل در مقايسه با نتايج
هاشمی و همکاران [ ]7بر حسب نسبت شعاع لوله درونی
به لوله بیرونی ( )nنشان میدهد .هنگامی که نسبت شعاع
برابر صفر است ،مبدل تبديل به يک لوله تحت شار حرارتی
ثابت میشود که عدد ناسلت آن دقیقا برای  8است و مطالعه
حاضر به خوبی آن را پیش بینی میکند .همچنین هنگامی
که نسبت شعاع به سمت يک میل میکند ،هندسه جريان
متمايل به جريان بین دو صفحه موازی میشود که يک
صفحه آن تحت شار حرارتی ثابت و صفحه ديگر عايق است
که عدد ناسلت متناظر آن مطابق با نتايج مطالعه حاضر برابر
 6است [ .]18معادله ( )55نشان میدهد که عدد ناسلت با
انحنای بدون بعد ( )εافزايش میيابد .اين افزايش از درجه
دوم انحنا (  )ε2در مقدار عدد ناسلت به داليل زير رخ می
دهد :تغییرات مرتبه دوم پروفیل سرعت (معادله ())39
نسبت به انحنا ،تغییرات مرتبه دوم پروفیل دما (معادله
( ))51نسبت به انحنا و تاثیرات متقابل تغییرات مرتبه اول
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پروفیل سرعت نسبت به انحنا و تغییرات مرتبه اول پروفیل
دما نسبت به انحنا [ .]4برای مشاهده تاثیرات انحنای بدون
بعد بر میدان سرعت ،کانتور سرعت محوری نرمال شده
(رابطه ( ))39به ازای دو مقدار متفاوت انحنای بدون بعد در
شکل ( )6رسم شده است که به تجسم میدان سرعت کمک
شايانی مینمايد .نکته ديگر اينکه با اينکه بردار سرعت
نسبت به پیچش ( )λاز مرتبه دوم اندازه تغییر میکند
(معادله ( ،))34اما اعداد ناسلت بدست آمده نسبت به
پیچش تغییری نمیکنند .دلیل اين امر هم اين است که
تاثیر پیچش بر روی مؤلفه شعاعی سرعت (راستای  Bدر
شکل (-1الف)) به دلیل حضور عبارت 𝜉 sinدر نیمی از
لوله مثبت و در نیمی از آن منفی است .بنابراين تاثیر کلی
آن خنثی میشود [ 4و .]20
برای مشاهده تاثیر انحنا روی عدد ناسلت شکل ( )7رسم
شده است .مشاهده میشود که عدد ناسلت با افزايش انحنا
افزايش میيابد .همچنین از آنجا که اين افزايش طبق
معادله ( )55از مرتبه دوم میباشد ،هرچه انحنا افزايش
بیشتری داشته باشد تاثیر آن در بهبود انتقال حرارت بیشتر
است .از طرف ديگر در شکل ( )5مشاهده میشود که عدد
ناسلت با افزايش نسبت شعاع کاهش میيابد .اين کاهش به
دلیل میل عدد ناسلت از مقدار حدی عدد ناسلت برای
جريان در درون لوله مارپیچ به مقدار حدی برای جريان در
بین دو صفحه موازی مارپیچ است.

مارپیچ به روش اغتشاشات حل شده و برای اولین بار
پروفیلهای سرعت و دما به صورت تحلیلی ارائه شدهاند.
نتايج نشان میدهند مؤلفه سرعت محوری تا مرتبه دوم
اندازه انحنای بدون بعد تابعی از پیچش بدون بعد نیست.
همچنین طبق نتايج بدست آمده ،فقط مؤلفه سرعت
شعاعی تابعی از پیچش است ،آن هم از مرتبه دوم اندازه
انحنای بدون بعد است .بنابراين تاثیر پیچش نسبت به انحنا
قابل صرف نظر است .نتايج نشان میدهند که عدد ناسلت
با افزايش انحنای بدون بعد افزايش میيابد .اين افزايش از
مرتبه دوم اندازه انحنای بدون بعد است .همچنین مشاهده
شده است که عدد ناسلت تا مرتبه دوم اندازه انحنای بدون
بعد نسبت به تغییر پیچش بدون تغییر میماند.

 -6فهرست عالئم و نشانهها
𝐴

سطح مقطع جريان عبوری𝑚2 ،

B

ثابت
ثابت
ثابتi=1-4 ،
ظرفیت گرمايی ويژهkJ/kg K ،
عدد دارسی
قطر هیدرولیکیm ،
2
ضريب انتقال حرارت جابهجايیw ⁄ m K ،
فاصله ی بین دو استوانهm ،
ضريب نفوذپذيری
ضريب انتقال حرارت هدايتیW/m K ،
نسبت شعاع استوانه های هم مرکز
عدد ناسلت
فشار بیبعد
فشارPa ،
گام استوانه ی مارپیچm ،
محیط تر شدهm ،
شار حرارتیW/𝑚2 ،
شعاع بی بعد
شعاع بی بعد استوانه ی داخلی
شعاع بی بعد استوانه ی خارجی
شعاع استوانه ی داخلیm ،
شعاع استوانه ی خارجیm ،
شعاع مارپیچm ،
عدد رينولدز
راستای محوری بی بعد استوانه مارپیچ
راستای محوری استوانه مارپیچm ،
دماK ،
دمای متوسط حجمیK ،
دمای ديوارهK ،

C
𝑖𝑐
𝑝𝑐
Da
∗𝐷ℎ
h
H
K
k
n
Nu
P
∗𝑃
̅𝑃
𝑤𝑃
"q
R
𝑖𝑟
𝑜𝑟
∗𝑖𝑟
∗𝑜𝑟
R
Re

شکل  :7تغییرات عدد ناسلت با انحنای بدون بعد ()ε

S
∗

-5جمعبندي
معادالت مومنتوم و انرژی برای محیط متخلخل قرار گرفته
در فضای حلقوی بین دو لوله مارپیچ هممرکز در دستگاه
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𝑆

∗𝑇
∗𝑚𝑇
∗𝑤𝑇
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m2 ⁄s ،وسکوزيتهی سینماتیکی

𝜗

زاويه در دستگاه مارپیچ
kg⁄m3 ،چگالی سیال
1⁄m ،پیچش استوانهی مارپیچ
)12( پارامتر تعريف شده در معادلهی

𝜉
𝜌
𝜏
𝜔

دمای بدون بعد
مولفه های بی بعد سرعت
سرعت نرمال شده
m/𝑠 2 ،سرعت متوسط
m ،راستای محوری استوانه ی مستقیم

باالنویسها
کمیت يا متغیر با بعد

*

زیرنویسها
ديوار داخلی
ديوار خارجی

I
o

𝑇̅
u, v, w
𝑢̅
𝑈∗
𝑥∗

عالیم یونانی
انحنای بدون بعد
1⁄m ،انحنای استوانه ی مارپیچ
نسبت پیچش به انحنا
Pa.s ،ويسکوزيتهی دينامیکی

𝜀
𝜅
𝜆
𝜇
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