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چکیده
 یافتن حالت بهينهای از غلظت، هدف از انجام این پژوهش.بهبود عملكرد پمپهای حرارتی خورشيدی همواره مورد توجه محققان بوده است
 طول کل لوله و قطر حلقه مارپيچی لوله چگالنده در یك سامانه پمپ حرارتی خورشيدی است تا بيشترین مقدار،)CNT( نانولوله کربنی
 از الگوریتم. عددی بوده که از روش حجم محدود در حالت ناپایا و آرام استفاده شده است، روش بررسی.انتقال حرارت و اگزرژی را نتيجه دهد
 درصد نانولوله6  و0/7 ،0  غلظتهای.ژنتيك برای دستیابی به حالت بهينه برای دو حالت چگالنده با قطر ثابت و قطر متغير استفاده شد
 به همراه سه قطر مختلف چگالنده در هر دو حالت قطر ثابت و قطر، درصد نانولوله کربنی در لوله مسی3  و6 ،0 کربنی در مبرد و غلظتهای
 موجب افزایش، نتایج نشان داد که استفاده از نانولوله کربنی در مبرد.متغير و سه طول مختلف لوله چگالنده مورد بررسی قرار گرفته است
 باعث کاهش عدد ناسلت و اگزرژی،عدد ناسلت و افزایش اگزرژی میشود درحاليكه استفاده از نانولوله کربنی در ساختار لوله مسی چگالنده
 درصد و افزایش اگزرژی16  تا61  همچنين نتایج نشان داد که استفاده از نانولوله کربنی در مبرد موجب افزایش عدد ناسلت بين.خواهد شد
 این در حالی است که استفاده از نانولوله کربنی در ساختار دیواره لوله مسی کندانسور باعث کاهش عدد ناسلت تا.  درصد میشود63  تا9 بين
. درصد شد64  درصد و کاهش اگزرژی تا9/7
 الگوریتم ژنتيك، اگزرژی، شبيهسازی عددی، چگالنده، نانولوله کربنی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Improving the performance of solar heat pumps has always been of interest to researchers. The purpose of this
study has been to find the optimal state of carbon nanotube (CNT) concentration in the refrigerants and condenser
copper tubes as well as the total tube length and the diameter of the condenser helical coil, in order to maximize the
exergy and heat transfer. The investigation has been carried out by the numerical method using finite volume,
unsteady and laminar flow. The genetic algorithm has been used to obtain the optimum choice for the condenser in
two states of constant and variable diameter. Three concentrations of 0, 0.5 and 1 percent for the carbon nanotubes
in the refrigerant, three concentrations of 0, 1 and 3 percent for the carbon nanotubes in the copper tube, three
different values for the condenser diameter in each of the two states of constant and variable diameter, and three
different condenser tube lengths have been investigated. The results show that the use of CNT in the refrigerant,
always increases the Nusselt number and the exergy while, the use of CNT in the wall structure of the condenser
copper tube reduces them. The results also show that the use of carbon nanotubes in the refrigerant increases the
Nusselt number by 16% to 21%, and the exergy by 9% to 13%. However, using carbon nanotubes in the condenser
copper tube wall reduces the Nusselt number and the exergy up to 9.5% and 18% respectively.
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فهرست عالئم و اختصارات

محققان بسياری هم بهصورت آزمایشگاهی ،هم بهصورت
شبيهسازی و هم بهصورت تحليلای باه بررسای پماپهاای
حرارتی جهات گارمکاردن آب پرداختاهاناد .ایاده اساتفاده
مستقيم از جما کنناده ( )collectorخورشايدی باه جاای
تبخيرکننده ،برای اولين بار در سال  6977توسط اسپورن و
همكاااران  ]6ارائااه شااد .بعاادها افااراد متعااددی باار روی
گرمکنهای خورشيدی کار کردند .از جمله افارادی کاه باه
محاسبه بازده پمپ حرارتی دارای تبخيرکنناده خورشايدی
پرداخت می توان باه موریساون  ]1اشااره کارد .همچناين
آذرکيش و همكاران  ]3به بررسی تأثير مبردهاای مختلاف
بر عملكارد ساامانه پماپ حرارتای خورشايدی ،باه منظاور
گرمایش یاك واحاد مساكونی پرداختاه و از نظار آلاودگی
محيط زیست و کم کاردن هزیناه ،مبارد عامال دیاکسايد
کربن را معرفی کرد .مساگری و همكااران  ]8نياز بار روی
پمپ حرارتی خورشايدی باا کااربرد گرماایش خاانگی کاار
کردند .سروانتز و ریز  ]7به بررسای تئاوری و آزمایشاگاهی
اگزرژی سامانه پمپ حرارتی خورشيدی با انبساط مساتقيم
پرداختند که برای گرمایش هوا مورد استفاده قرار میگرفت.
آنهااا بااا آناااليز ترمودیناااميكی و یااافتن پارامترهااای بهينااه
کارکردی یك سامانه پمپ حرارتی خورشيدی ،نشان دادناد
که بيشترین ميزان بازگشتناپاذیریهاا ،درون تبخيرکنناده
اتفاااق ماایافتااد .بدسااكو  ]1بااا اسااتفاده از قااانون دوم
ترمودینامياك بااه بررسای اگاازرژی سااامانه پمااپ حرارتای
خورشيدی انبساط مستقيم گرمکننده آب پرداخت و مقادیر
بازده اگازرژی ساامانه و همچناين ضاریب اتاالف اگازرژی
هرکدام از اجزاء سامانه را محاسبه کرد و نتيجاه گرفات کاه
بيشترین اتالف اگزرژی در مراحل فشاردهساازی و چگاالش
اتفاق میافتاد .دیكسايی  ]5در ترکياه و اساتریتی  ]4در
اروپا به بررسی تأثير شرایط آب و هوایی و تابش خورشيد بر
راندمان سامانه پمپ حرارتی خورشيدی پرداختند .رودریگاز
و همكاران  ]9بهصورت تحليلی به بررسای پماپ حرارتای
گرم کن پرداخته و یك مدل تئاوری بارای تحليال ساامانه
پمااپ حرارتاای انبساااط مسااتقيم ارائااه داده و در شاارایط
آزمایشگاهی نيز تسات کردناد .ژانا و همكااران  ]60باه
بررسی تأثير سايال مبارد و پارامترهاای سااختاری ساامانه
مانند سطح و ضخامت جم کننده خورشيدی ،طاول و قطار
داخلای لولااه چگالنااده باار عملكاارد سااامانه پمااپ حرارتای
خورشيدی گرم کن آب پرداختند و نشان دادناد باا افازایش
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 -1مقدمه
پمپهای حرارتی خورشيدی ،سامانههاایی پاا ،،ارزان و باا
کارایی باال هستند که امروزه در صنعت تهویه مطبوع ناوین،
به منظور تأمين آب گرم مصرفی منازل ،ساختمانها و مراکز
صنعتی و همچنين در صنعت تهویه مطباوع ماورد اساتفاده
قرار مایگيرناد .از ساوی دیگار طای ساالهاای گذشاته از
روشهای متعددی جهت افزایش نرخ انتقاال حارارت بارای
دستیابی به بازده حرارتی مطلوب استفاده شده است.

بهبود عملكرد پمپ حرارتی خورشيدی با استفاده از نانولوله کربنی در مبرد و ساختار چگالنده آن

طول لوله چگالنده ،بازده و ضریب عملكرد رفتارهای متفاوت
و غيریكنواختی دارد .در سالهای اخير افرادی هم به بررسی
اثر اضافه کاردن نانولولاههاای کربنای بار انتقاال حارارت و
خواص ترموفيزیكی ماده حاصل پرداختهاند .]66-63
با مطالعه پژوهشهای انجام شده روی پمپهای حرارتی
خورشيدی مشخص میشود که عليرغم وجود فعالياتهاای
آزمایشگاهی و عددی مختلف انجام شده روی ایان موضاوع،
نتایج مختلفی بهدستآماده اسات و در ماورد تاأثير عوامال
مختلف در انتقال حرارت و اگازرژی نتيجاهگياری یكساانی
وجود ندارد .در این مطالعه ،برای اولين باار باه بررسای اثار
طااول ،قطاار و تعااداد دور حلقااه مااارپيچی لولااه چگالنااده،
استفاده از نانولوله کربنی در ساختار لولاه مسای چگالناده و
همچنين استفاده از نانولوله کربنی در سيال مبرد ،پرداختاه
شااده و مياازان انتقااال حاارارت و اگاازرژی پمااپ حرارتاای
خورشيدی با استفاده از شبيهساازی عاددی محاسابه شاده
است .سپس با توجه به نتایج بهدسات آماده ،باا اساتفاده از
الگوریتم ژنتياك ،مناسابتارین طاول و ارتفااع بارای لولاه
چگالنده و غلظت مناسب برای ترکيب نانولوله کربنی در هار
دو حالت چگالنده با قطر ثابات و چگالناده باا قطار متغيار،
بهدست آمده است.
 -2شبیهسازی عددی
هندسه و مشخصات سيال چگالنده پمپ حرارتای ماورد
استفاده در این مطالعه ،منطبق بر هندسه مورد تحليال دای
ولی اسات  .]68مخازن آن دارای حجام  ،40 Litقطار m
 0/34و ارتفاع  6/67 mاست .دو نوع چگالنده درون مخازن
مورد بررسی قرار گرفت .یكی چگالندهای که در تمام ارتفااع
مخزن دارای قطر ثابت اسات و دیگاری چگالنادهای کاه باا
ارتفاع مخزن ،قطر آن تغيير میکند .ابعاد هندسی مخازن و
چگالندههای مورد بررسی در جدول  1بيان شده است .شكل
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شده است .اندازه المانها باا دور شادن از چگالناده افازایش
مییابد.
جدول ( :)1ابعاد هندسی چگالندههای مورد بررسی.
چگالنده با

نام
هندسه

نام متغير

قطر ثابت

قطر متغير

حداقل قطر حلقه

0/61

0/6

حداکثر قطر حلقه

0/61

0/37

0

0/06

قطر داخلی لوله

0/06

0/06

قطر خارجی لوله

0/61

0/61

ارتفاع حلقه

0/5

0/7

گام حلقه

0/06

0/06

طول کلی حلقه

69

69

تعداد چرخش

31

11

تفاااوت قطاار بااا حلقااه
مجاور
چگالنده

حجم مخزن ()L
مخزن

40

قطر مخزن

0/34

ارتفاع مخزن

6/67

سيال آب با مشخصات جدول  2به عناوان سايال عامال
خنكکننده در مخزن مورد استفاده قرار گرفته است.
جدول ( :)2مقادیر خواص ترموفيزیكی آب .]67
چگالی

991/5

kgm

لزجت

0/00094357

kgm-1s-1

ضریب هدایتی

0/1608

Wm-1K-1

ظرفيت گرمایی ویژه

8655/1

J/kgK

ضریب انبساط گرمایی

0/0001111

Cº-1

-3

شماتيكی چگالنده قطر ثابات و مخازن در شاكل  1نماایش
داده شده است.
جهت شابكه بنادی ميادان حال از شابكه بایساازمان
اسااتفاده شااده اساات .بااه دلياال وجااود انحنااا و شااكل
غيریكنواخت نواحی اطاراف چگالناده ،جهات شابكهبنادی
نواحی در نزدیكی آن ،از المانهای بسايار کوچاك اساتفاده

عدد رینولدز بر پایه قطار مخازن و خاواص آب ،حادود
 6100بوده و لذا جریان آب درون مخازن آرام فارش شاده
است.
عدد ناسلت جریان آب درون مخزن از رابطه ارائاه شاده
در مطالعه پربنهانجان  ]61محاسبه شده است:
0.293
()6
Nuw  0.29  Raw 
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که در آن Raw ،نشان دهناده مقادار عادد رایلای بارای آب
است و از رابطه ( )1بهدست میآید.
()1

g  (T ) w d c3

 w w

که در معادله باال زمان بر حسب دقيقه میباشد.
Raw 

در رابطه باال  Tw ،  w ، w ، و  d cباه ترتياب نشاان
دهنده ضریب انبساط گرمایی آب ،لزجات ساينماتيكی آب،
ضریب نفوذ گرمایی آب ،تفاوت دمای آب در مخازن و قطار
چگالنده است .در محاسبه اگزرژی بازیابی شاده باه وسايله
انتقال حرارت جریان آب در مخازن ،از رابطاه زیار اساتفاده
میشود :]65
()3

()8

q(t )  0.0008t 3  0.1187t 2 11.295t  4376.4

Exre cov.  mC p Tout  Tin   Tref Ln(Tout / Tin ) 

روش حل عاددی ،حجام محادود ،ناپایاا و جریاان آرام
است .شتاب گرانش در جهت عمود بر قرار گرفتن چگالناده
در مخزن به مقدار  9/46 m/s/sدر نظر گرفته شاد .شارایط
مرزی استفاده شده در محلهای مشخص شاده در شاكل 1
به شرح زیر هستند.

شکل ( :)1شرایط مرزی اعمال شده بر مخزن آب.
در ورودی مخزن در هر دو مدل دوبعادی و ساهبعادی،
شرط مرزی ورودی سرعت با پروفيال یكنواخات و دبای آب
ورودی براباار  1/7 Lit/minدر نظاار گرفتااه شااده اساات.
همچنين مقدار دمای آب ورودی برابار باا  67Cباود .شارط
مرزی خروجی از نوع فشار اعمال شده است .دیواره خاارجی
مخزن آب که در تماس با محيط است به صورت آدیاباتياك
و بدون لغزش مدل شده اسات .مقادار گرماای انتقاال داده
شده به آب مخزن ،از بخار سوپرهيت مبرد داخل لولاههاای
مسی چگالنده ،به فرم معادله ناپای زیر محاسبه شاده اسات
.]68

 -9پارامترهای شبیهسازی
مقدار طول لوله چگالنده و قطار هار دور لولاه چگالناده در
حالی که شار حرارتی اعمال شده ثابت است ،ماورد مطالعاه
قرار گرفته تا اثر آن بر ميازان انتقاال حارارت باه آب درون
مخزن ،مشخص شاود .قطرهاای  0/61 ،0/63و  0/69 mباا
تعداد دورهای  31 ،87و  30دور مدلسازی شد تا طول لولاه
چگالنده ثابت بماند .در حالت قطر متغير نيز سه چگالنده باا
دورهای  11 ،18و  14دور و باه ترتياب قطرهاای حاداقلی
 0/6 ،0/05و  0/63 mو حااداکثری  0/37 ،0/38و 0/31 m
در نظر گرفته شد .از آنجا کاه در ایان مرحلاه مادلساازی،
طول لوله چگالنده  69 mو ثابت فرش شده است ،در نتيجه
تغيير قطر حلقهها لوله باعث تغيير تعداد دورها میشود.
با ثابت در نظر گرفتن گام چرخشی لولهها و ثابت بودن
قطر حلقه ،تغيير طول کل لوله چگالنده باعث تغييار تعاداد
چرخشهای حلقه درون مخزن میشود .طول لوله چگالناده
بر مقدار انتقال حرارت مؤثر بوده و لذا در تحقيق حاضر ساه
طول لوله  69 ،67و  13 mمورد بررسی قارار گرفتاه اسات.
این طول لولهها در حالت چگالنده با قطار ثابات باه ترتياب
منجاار بااه ایجاااد  31 ،30و  88دور چاارخش و در حالاات
چگالنااده بااا قطاار متغياار باعااث ایجاااد  11 ،16و  31دور
چااارخش خواهناااد کااارد .مشخصاااات مخااازن در ساااایر
شبيهسازیها مشابه خواهد بود.
با اضافه کردن نانولوله کربنی به مبردها ،اثار اساتفاده از
آن برای افزایش انتقال حرارت مورد مطالعه قرار گرفته شاد.
در این مطالعه از نانولولاههاای کربنای بارای بهباود انتقاال
حرارت مبرد  R-134استفاده شد .با افازودن یاك درصاد از
نانولوله کربنی به مبرد ،مقدار انتقال حرارت به طور متوسط
حدود  31درصد افزایش پيدا خواهد کرد  .]64لذا تغييرات
زمانی شار وارد شده به مخزن آب بارای غلظات  %0/7و %6
به صورت زیر بهدست میآید:
()7

q(t )  0.00094t 3  0.14006t 2 13.328t  5162.15

()1

q(t )  0.00108t 3  0.1614t 2 15.361t  5952.17

همچنين اثر افزودن غلظتهای مختلف نانولولههاای کربنای
بر مس در حالت جامد و مذاب ماورد بررسای قارار گرفات.
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مقدار ضریب رسانش لوله مسی با اضافه کردن غلظاتهاای
مختلف نانولوله کربنی در جدول  9نشان داده شده است.
جدول ( :)9مقدار تغييرات در ضریب هدایتی حالت جامد
مس در غلظتهای مختلف نانولوله کربنی .]69
معيار سنجش
غلظت %0

ضریب هدایتی
357

غلظت %6

339

غلظت %3

151

59

حاضر در دو حالت سهبعدی و دوبعادی بارای مخازن دارای
چگالنده با قطر ثابت مقایسه شدهاند کاه در شاكل  1نشاان
داده شده است و هم عدد ناسالت محاسابه شاده باا نتاایج
مرج مقایسه شده است که در جدول  1ارائه شده است.

 -1بررسی شبکه و اعتبارسازی حل عددی
به منظور بررسی استقالل نتایج نسبت به تعاداد الماانهاا و
دست یافتن به تعداد المان بهينه ،در حالتهای سه بعدی و
دو بعدی  7شبكه با تعداد الماانهاای مختلاف ایجااد شاد.
بررسی تغييرات عدد ناسالت بارای شابكههاای مختلاف در
شرایط یكسان (شكل  2و  )9نشاان داد تعاداد الماانهاای
شبكه بهينه برای حالت سهبعدی باا چگالناده قطار ثابات و
متغير با توجه به درصد تغييرات به ترتيب برابار 6077504
و  6711736است .این در حالی است که تعداد الماانهاای
شبكه بهينه برای حالت دوبعادی باا چگالناده قطار ثابات و
متغير با توجه به درصد تغييرات به ترتياب برابار  54418و
 48184است.

شکل ( :)1توزی دما در دقيقه  90برای مخزن دارای
چگالنده با قطر ثابت( .سمت راست) کار دای و لی ،]68
(وسط) مدلسازی دوبعدی حاضر( ،سمت چپ) مدلسازی
سهبعدی حاضر.
مقایسه توزی دمای بهدساتآماده از شابيهساازیهاای
عددی دوبعدی و سهبعدی حاضر با نتایج ارائاه شاده از کاار
دای و لی نشان میدهد که توزی دمای شبيهساازی عاددی
حاضر ،تطابق خوبی با نتایج مرج دارد.
جدول ( :)1مقایسه عدد ناسلت برای مدلهای دوبعدی
و سهبعدی برای مخزن دارای کندانسور قطر ثابت با
نتایج مطالعه دای و لی .]68

شکل ( :)2مدل سهبعدی.

تعداد شبكه
مطالعه دای و لی
شبيهسازی دوبعدی
شبيهسازی سهبعدی

مقدار عدد
ناسلت
10/6
69/3
69/1

زمان محاسبات
(ساعت)
-1/7
16

با توجه به مقایسه عدد ناسلت محاسابه شاده باا نتاایج
مرج  ،مشخص است که شبيه سازی دوبعادی و ساهبعادی
شکل ( :)9مدل دوبعدی.
برای اعتبارسازی روش عددی حاضر ،هام توزیا دماای
دقيقه ،90از کار دای و لی  ]68و نيز شابيهساازی عاددی

انجام شده در این پژوهش با خطاای کمتار از  %7باا نتاایج
مطالعه دای و لی تطابق دارند .با توجه به زمان محاسبات ده
برابری حالت شبيه سازی سهبعدی نسابت باه شابيهساازی
دوبعدی میتوان گفت از آنجایی کاه شابيهساازی دوبعادی
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زمااان محاساابات کمتاار و دقاات مناساابی دارد ،نساابت بااه

تغيير اگزرژی در طی زماانهاای مختلاف گرماایش در اثار

شبيه سازی سهبعدی ارجحيت دارد .به همين دليل در ادامه

افزودن نانولولههای کربنی به مبارد در شاكل  6نشاان داده

این مطالعه از شبيهسازی دوبعدی استفاده خواهد شد و اثار

شده است .مقدار اگزرژی آب مخزن نيز مطابق با شكل  6باا

تغييرات پارامترهای هندسی و افازودن نانولولاه کربنای باه

افزودن نانولوله کربنی به مبرد و افزایش شار حرارتی اعماال

مبرد و ساختار چگالنده در شبيهسازیهای دوبعدی بررسای

شده ،بين  9تا  63درصد افزایش پيدا میکند.

خواهد شد.
 -5روش حل
در این قسمت تأثير استفاده از نانولولهها و تغيير در طاول و
قطر چگالنده بر پارامترهاای ترمودینااميكی عادد ناسالت و
اگزرژی مورد بررسی قرار گرفته است.
 -1-5اثر استفاده از نانولوله کربنی در مبرد
شااكل  5تغيي ارات زمااانی عاادد ناساالت جری اان آب باارای
غلظتهای مختلف نانولولاه کربنای درون مبارد ساوپرهيت

شکل ( :)6تغييرات زمانی اگزرژی در هر دو چگالنده قطر
ثابت و متغير در غلظتهای  %0/7 ،%0و  %6نانولوله کربنی
درون مبرد.

برای هر دو ناوع چگالناده باا قطار ثابات و متغيار را نشاان
میدهد که در آن معادلاه شاار حرارتای بارای غلظاتهاای
مختلف نانولوله اصالح شده است.

 -2-5اثر افزودن نانولوله کربنی به ساختار چگالنده
به منظور بررسی مقدار تغيير ضریب هادایت لولاه مسای باا
اضافه کردن نانولوله کربنای از کاار والات و همكااران ]69
استفاده شد .اثر اضافه کردن غلظتهای یاك و ساه درصاد
نانولوله کربنی در مس جامد بررسی شاد کاه در هار ماورد
خواص دیواره لولاه ،طباق جادول  9بایاد اصاالح مایشاد.
تغييارات عاادد ناسالت جریاان آب باا گذشاات زماان باارای
غلظتهای مختلف نانو لوله کربنی درون مبرد برای چگالنده

شکل ( :)5تغييرات زمانی عدد ناسلت در هر دو چگالنده
قطر ثابت و متغير در غلظتهای مختلف نانولوله کربنی
درون مبرد.

با قطر ثابت و متغير در شكل  7نشان داده شده است.
شكل  7نشان میدهد که ميزان انتقال حارارت منتقال
شده به مخزن با افزایش غلطات نانولولاه کربنای در دیاواره

با توجه به شكل  5مشاخص اسات کاه باا افازایش غلظات

لوله مسی چگالنده در هر دو حالت چگالنده با قطار ثابات و

نانولوله کربنای در هار دو حالات چگالناده باا قطار ثابات و

متغير ،کاهش قابل توجهی دارد .این کاهش عدد ناسالت در

متغير ،مقدار عدد ناسلت افزایش پيدا میکند .ایان موضاوع

حالت چگالنده با قطر ثابات حاداکثر  4درصاد و در حالات

بااه دليال افاازایش اخااتالف دمااای آب ورودی بااه مخاازن و

چگالنده با قطر متغير حداکثر  9/7درصاد اسات .دليال آن،

خروجی از آن اتفاق میافتد .این افزایش عدد ناسالت بارای

کاهش دمای مياانگين آب مخازن اسات کاه نشااندهناده

چگالنده با قطر ثابت در بهترین حالت بين  61تا  69درصاد

کاهش انتقال حرارت و در نتيجه کاهش عدد ناسلت جریاان

و برای چگالنده با قطر متغير باين  65تاا  16درصاد اسات.

است.
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شکل ( :)7تغييرات زمانی عدد ناسلت در هر دو چگالنده
قطر ثابت و متغير در غلظتهای مختلف نانولوله کربنی
درون دیواره لوله مسی چگالنده.
شكل  1نياز تغييارات اگازرژی آب مخازن باا افازودن
نانولولاه کربنای باه دیاواره لولاه مسای را نشاان مایدهااد.
همان طور که مشخص است با کاهش دمای ميانگين مخزن،
اگزرژی آن نيز در هر دو حالت قطر ثابات و متغيار ،کااهش
پيدا میکند .مقدار کاهش در حالت قطر ثابات حاداکثر 68
درصد و در حالت قطر متغير حداکثر  64درصاد باه دسات
آمده است .ضامن اینكاه باا افازایش زماان ،مقادار کااهش
اگزرژی افزایش پيدا میکند که به دليل بيشتر بودن کاهش
پروفيل دمایی در مخزن آب در زمانهای طوالنیتر است.

شکل ( :)1تغييرات زمانی اگزرژی در هر دو چگالنده قطر
ثابت و متغير در غلظتهای مختلف نانولوله کربنی درون
دیواره لوله مسی چگالنده.
 -9-5اثر تغییر طول لوله چگالنده
وm

اثر تغيير طول لوله چگالنده با سه طاول لولاه 69 ،67
 13بررسی شده است .نمودار تغييرات عدد ناسلت بارای آب
درون مخزن در هر دو حالت قطر چگالنده ثابت و متغيار در
شكل  3نشان داده شده است.

46

شکل ( :)3تغييرات زمانی عدد ناسلت آب مخزن دارای
چگالنده با قطر ثابت و متغير نسبت به طول لوله.
با توجه به شكل  3مشخص است ،افزایش طول چگالنده
از  69 mبه  13 mباعث افزایش عدد ناسالت آب در هار دو
حالت چگالنده قطر ثابت و متغير خواهد شد که باه ترتياب
برابر با  %61و  %61میباشد و این افزایش با گذشات زماان،
بيشتر خواهد شد .در مقابل کااهش طاول لولاه چگالناده از
 69 mبه  ،67 mباعث کاهش  60و  63درصدی باه ترتياب
برای حالت قطر ثابت و متغير میشود .مشابه تغييرات عادد
ناسلت برای اگزرژی هم اتفاق افتاده که در شاكل  12نشاان
داده شده است .باا افازایش طاول لولاه چگالناده در هار دو
حالت قطر ثابت و متغير ،اگزرژی آن نيز افزایش پيدا خواهد
کرد .مقدار افزایش اگزرژی در حالت قطر ثابت حداکثر %67
و در حالت قطر متغير حداکثر  %64مایباشاد.کاهش طاول
لولاه چگالناده نياز باعااث کااهش  %61و  %63اگازرژی بااه
ترتيب برای چگالنده با قطر ثابت و متغيار خواهاد شاد کاه
دليل آن کاهش دمای آب درون مخزن با کاهش طول لولاه
چگالنده است.

شکل ( :)12تغييرات زمانی اگزرژی نسبت به طول لوله
چگالنده در هر دوحالت دارای چگالنده با قطر ثابت و متغير.
 -1-5اثر تغییر قطر حلقه چگالنده
در بررسی اثر تغيير قطر حلقه چگالنده ،طول لوله چگالناده
و مقدار گرمای اعمال شده به آن ثابت فرش شده است .ساه
قطر حلقه با شمارههای  1 ،6و  3در نظار گرفتاه شاده کاه
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قطر شماره  1برابر با مقادار ارائاه شاده در جادول  1اسات.

 -6بهینهسازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

شااماره  6بااا قطاار کااوچكتر و شااماره  3بااا قطاار بزرگتاار
مدلسازی شدهاند .به منظور در ،بهتر رفتار انتقال حارارت

پس از بررسی ميزان انتقال حرارت و اگزرژی ساامانه بارای
چگالندهها در حاالت مختلف ،با استفاده از الگوریتم ژنتيك،
بهينهترین حالت طوری انتخااب شاده کاه دارای بيشاترین
مقدار افزایش عدد ناسلت (انتقال حرارت) و مقادار اگازرژی
باشد .در تاب برازش الگوریتم که بين یك متغير باه عناوان
متغير وابسته و چند متغير مستقل رابطاه برقارار مایکناد،
تعداد دور چگالنده ،نسبت ميانگين کمترین و بيشترین قطر
حلقه به طول لوله چگالنده ،غلظت نانولوله کربنی در مبارد،
غلظت نانولوله کربنی در دیواره لوله مسی و زمان به عناوان
متغير در نظر گرفته شدند .محدوده متغيرهای به کاار بارده

به مخزن آب ،در شكل  11نمودار تغييرات عدد ناسالت و در
شكل  12تغييرات اگزرژی آب مخزن در زمانهاای مختلاف
برای چگالندههای قطر ثابت و متغير نشان داده شده است.

شده در دو حالت چگالنده با قطر ثابت و متغير در جدول 5
شکل ( :)11تغييرات زمانی عدد ناسلت با تغيير قطر در هر
دو حالت دارای چگالنده با قطر ثابت و متغير.

نمایش داده شده است.
جدول ( :)5محدوده متغيرهای مورد استفاده در تاب
برازش.

شكل  11نشان میدهاد کاه افازایش و یاا کااهش قطار
چگالنده از مقدار قطر شماره  ،1چه در حالات قطار ثابات و
چه در حالت قطار متغيار ،باعاث کااهش عادد ناسالت آب
خواهد شد .این مقدار کاهش در حالت قطر ثابت باين  1تاا
 60درصد و در حالت قطار متغيار باه دليال کااهش کمتار
دمای ميانگين آب بين  8تا  5درصد است .اگازرژی مخازن
دارای حلقه شاماره  ،1در حالات قطار ثابات باين  4تاا 61
درصد و در حالت قطر متغير نيز بين  1تا  63درصد بيشاتر
از بقيه چگالندهها است.

عالمت

کندانسور با قطر
ثابت

کندانسور با قطر
متغير

کمترین بيشترین کمترین بيشترین
N

30

88

16

31

D/L

0/005

0/066

0/06

0/067

0

0/06

0

0/06

0

0/03

0

0/03

10

640

10

640

t

که  Nتعداد دور D/L ،نسبت ميانگين کمترین و
بيشترین قطر به طول لوله  f ،غلظت نانولوله کربنی در
مبرد  s ،غلظت نانولوله کربنی در دیواره لوله مسی و  tزمان
است.
شرایط ذکر شده در جدول  1باهعناوان شارایط پایاه در

شکل ( :)12تغييرات زمانی اگزرژی با تغيير قطر در هر دو
حالت دارای چگالنده با قطر ثابت و متغير.
از شكلهای  11و  12نتيجه میشود که با تغيير قطر
حلقههای مارپيچی چگالنده ،قطر مخزن نيز باید تغيير کند
تا انتقال حرارت ،کاهش پبدا نكند.

نظر گرفته شاد و افازایش انارژی و اگازرژی در هار حالات
نسبت به آن سنجيده شد .تاب هادف در نظار گرفتاه شاده
حداکثر کردن حاصل ضارب نسابت انارژی باه انارژی پایاه
(  ) En0در نساابت اگاازرژی بااه اگاازرژی پایاه (  ) Ex0باارای
چگالنده باا قطار ثابات و متغيار اسات .باا در نظار گارفتن
پارامترهااای ذکاار شااده رگرسايون نتااایج بااهدسااتآمااده از
شبيهسازیهای عددی برای چگالندههای مختلف انجام شاد
که روابط بهدستآمده برای حاصلضارب نسابت انارژی باه
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انرژی پایه در نسبت اگزرژی به اگزرژی پایه برای حالتهای
چگالنده با قطر ثابت و متغير به ترتيب در روابط  5و  4آمده
است:
En Ex
0.5438

 0.00071 D L 
N 1.1533t1.3724
En0 Ex0

()5



 (2 1015 ) f (1.2 1012 )s
En Ex
0.5522

 0.00078  D L 
N 1.1836t1.3931
En0 Ex0

()4



 (3.14 1016 ) f (1.54 108 )s

از روابط ( )5و ( )4به منظور نوشتن تواب مورد نيااز در
بهينه سازی الگوریتم ژنتيك استفاده شد .بعد از پيادهساازی
الگوریتم ژنتيك در نرمافزار متلب ،مقادیر بهينه پارامترهاای
هندسی و جریانی طبق جدول  6بهدست آمد.
جدول ( :)6نتایج بهينهسازی با استفاده از الگوریتم ژنتيك.
کندانسور با قطر
ثابت

کندانسور با قطر
متغير

مقدار بهينه

مقدار بهينه

N

87

31

D/L

0/06

0/067

0/06

0/06

0

0

640

640

عالمت

t

نتایج جدول  6نشان میدهد که در حالات چگالناده باا
قطر ثابت ،تعداد دور چگالنده بهينه  ،87نسبت قطر به طول
بهينه برابر  ،0/06غلظت بهينه نانولولاه کربنای در مبارد 6
درصد ،غلظت بهينه نانولوله کربنی در دیواره لوله مسی صفر
درصد و زمان بهينه  640دقيقه است؛ اما در حالت چگالنده
با قطر متغير ،تعداد دور بهيناه  ،31نسابت قطار باه طاول
بهينه برابر  ،0/067غلظت بهينه نانولوله کربنی در مبرد ،%6
غلظت بهينه نانولوله کربنی در دیواره لوله مسی صفر درصد
و زمان بهينه  640دقيقه است.
 -7نتیجهگیری
در این پاژوهش باه بررسای اثار تغييار هندسای چگالناده،
اسااتفاده از نانولولااه کربناای در مباارد و در لولااه چگالنااده
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پرداخته شد .پس از شبيه سازی عددی ،نتایج زیر اساتخرا
گردید.
 -6استفاده از نانولوله کربنی در مبارد موجاب ورود گرماای
بيشااتری بااه آب مخاازن شااده و در نتيجااه عاادد ناساالت و
اکزرژی افزایش مییابد که در طول زمان روند افزایشی خود
را ادامه میدهد.
 -1اسااتفاده از نانولولااه کربنای بااا غلظااتهااای مختلااف در
ساختار لولاه مسای چگالناده نشاان داد کاه اضاافه کاردن
نانولوله کربنی به مس ،همواره باعث کاهش ضریب هدایت و
در نتيجه مقدار گرمای وارد شده به آب مخزن میشود.
 -3تغيير طول چگالنده نشان داد که استفاده از چگالنده باا
طول لوله کمتر موجب کاهش دماای مياانگين مخازن و در
نتيجه کاهش عدد ناسلت خواهد شد .در مقابال اساتفاده از
چگالنده با طاول لولاه بيشاتر سابب افازایش عادد ناسالت
میشود که این موضوع به دليل افزایش سطح جانبی حلقاه
چگالنده به عنوان سطح مؤثر در انتقال حرارت است.
 -8تغيير قطر چگالنده باعث تغييار حجام آب محباوس در
فضای بين چگالنده و دیواره مخزن شاده و از مقادار بهيناه
خود تغيير کرده که موجب کاهش عادد ناسالت و اگازرژی
میشود.
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