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1- مقدمه
پدیده جدایش جریان سیال و اتصال مجدد1 آن به دلیل تغییرات 
ناگهانی هندسه کانال، در بسیاری از صنایع مختلف ازجمله تأسیسات 
نیروگاه ها،  هسته ای،  انرژی  هوافضا،  نقل،  و  حمل  مطبوع،  تهویه 
پتروشیمی و مواد غذایی رخ می دهد. یکی از معروف ترین مدل ها به 
منظور بررسی جریان و انتقال حرارت در مقاطع دارای انبساط ناگهانی، 
مدل پله پسرو2 است. به دلیل وجود جریان برگشتی و وجود ناحیه ای 
در گوشه پله پسرو، که در آن کمینه نرخ انتقال حرارت رخ می دهد، 

این هندسه همواره مورد توجه محققین قرارگرفته است ]1-3[.
از  استفاده  حرارت،  انتقال  افزایش  برای  مؤثر  روش های  از  یکی 

1  Reattachment
2  Backward-Facing Step (BFS)

تأثیر  به بررسی   ،]4[ بوراح و همکاران  بافل در کانال هاست ]4-7[. 
حرارت  انتقال  افزایش  و  جریان  الگوی  بر  بافل  متفاوت  هندسه های 
درون یک کانال با پله پسرو به صورت عددی پرداختند. آن ها نشان 
دادند که استفاده از بافل مستطیلی در مقایسه با بافل های بیضوی و 
مثلثی موجب کاهش طول ناحیه اتصال مجدد جریان و افزایش انتقال 
حرارت می شود. نتایج مطالعه آن ها حاکی از آن است که در نزدیک 
آن ها  همچنین  می رسد.  خود  مقدار  بیشینه  به  ناسلت  عدد  بافل، 
مشاهده کردند که با افزایش موقعیت بافل نسبت به پله، مقدار عدد 
ناسلت متوسط و افت فشار کاهش می یابد. نای و همکاران [6]، تأثیر 
مکان نصب بافل بر الگوی جریان سیال و افزایش انتقال حرارت درون 
یک کانال با پله پسرو را به صورت عددی بررسی نمودند. نتایج مطالعه 
سمت  به  بافل  موقعیت  نزدیک شدن  با  که  است  آن  از  حاکی  آن ها 



نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر، دوره 53، شماره 7، سال 1400، صفحه 4309 تا 4328

4310

پایین دست جریان، ضریب انتقال حرارت افزایش می یابد. همچنین 
دریافتند که با تغییر مکان نصب بافل، مکان بیشینه عدد ناسلت و دما 
نیز تغییر می کند. کومار و ونگادسان ]7[، تأثیر نوسان بافل بر الگوی 
جریان و افزایش انتقال حرارت در رژیم جریان آرام روی یک پله پسرو 
را به صورت عددی مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن ها نشان داد که 
استفاده از بافل نوسانی، در مقایسه با بافل های ثابت، موجب ایجاد یک 

جریان پریودیک و همچنین بهبود انتقال حرارت می شود.
 از سوی دیگر، یکی از روش های غیرفعال افزایش انتقال حرارت، 
با توجه  نانوسیاالت1 است.  پایه و تشکیل  نانو ذرات به سیال  افزودن 
به هدایت حرارتی ضعیف ذاتی سیاالت پایه متداول در انتقال حرارت 
نانو ذرات جامد  با اضافه کردن  اتیلن گلیکول(،  و  )مانند آب، روغن ها 
و تأثیر بر روی خواص ترموفیزیکی سیال پایه مانند هدایت حرارتی، 
ویسکوزیته، چگالی و گرمای ویژه، انتقال حرارت بهبود می یابد ]8-11[.

بررسی جریان و انتقال حرارت نانوسیاالت درون پله پسرو به طور 
به  نمونه می توان  به عنوان  قرارگرفته است که  گسترده مورد مطالعه 
مطالعات انجام شده توسط پور و نساب ]12[، چمخا و سلیمفندیگیل 
]13[، سلیمفندیگیل و اوزتوپ ]14[، حسین و همکاران ]15[، توگان 

و همکاران ]16[، ناث و کریشنان ]17[ و همچنین سلمان و همکاران 
]18[ اشاره کرد. پور و نساب ]12[ تأثیر انواع مختلف نانوسیاالت بر 

انتقال حرارت در محدوده رژیم جریان آرام  الگوی جریان و افزایش 
در یک پله پسرو را به صورت عددی بررسی نمودند. آن ها نشان دادند 
که استفاده از نانوسیال در مقایسه با سیال پایه، سبب افزایش قابل 
توجه انتقال حرارت می شود. همچنین نتایج آن ها حاکی از آن است 
که استفاده از نانوذرات آلومینیوم )Ag( و مس )Cu( در مقایسه با 
سایر نانوذرات، موجب افزایش بیشتر انتقال حرارت می گردد. چمخا 
در  نانوسیال  جریان  حرارت  انتقال  افزایش   ،]13[ سلیمفندیگیل  و 
با جریان ورودی نوسانی را به صورت عددی  با پله پسرو  یک کانال 
بررسی نمودند. آن ها تأثیر دامنه نوسان و فرکانس جریان نوسانی و 
همچنین شکل های متفاوت نانوذرات را مورد ارزیابی قراردادند. نتایج 
مطالعه آن ها حاکی از آن است که استفاده از جریان ورودی نوسانی 
سبب افزایش چشمگیر انتقال حرارت می گردد. همچنین نشان دادند 
که با استفاده از نانوذرات با شکل کروی، ضریب افزایش عدد ناسلت 
متوسط حدود %30/24 می گردد. محمد و همکاران ]15[ تأثیر انواع 

1  Nanofluids

موانع مختلف مثلثی، مستطیلی و دایروی بر الگوی جریان نانوسیال و 
افزایش انتقال حرارت ناشی از آن را در یک پله پسرو به صورت عددی 
بررسی نمودند. همچنین آن ها با تعریف نسبت عدد ناسلت متوسط به 
افت فشار، که این نسبت را شاخص ارزیابی عملکرد نامیدند، افزایش 
انتقال حرارت و افت فشار را به صورت همزمان بررسی نمودند. آن ها 
نشان دادند که شاخص ارزیابی عملکرد و عدد ناسلت متوسط برای 
و  توگان  دارد.  بیشتری  افزایش  موانع،  سایر  به  نسبت  مثلثی  مانع 
و  آشفته  و  آرام  جریان  بررسی  به  عددی  به صورت   ]16[ همکاران 
انتقال حرارت نانوسیال روی یک پله پسرو پرداختند. در این تحقیق، 
از نانوسیال مس با پایه آب استفاده شده بود. نتایج آن ها حاکی از آن 
است که تأثیر استفاده از نانوسیاالت با افزایش کسر حجمی نانو ذرات 
می گردد.  انتقال حرارت  بهبود  موجب  و  بوده  بیشتر  رینولدز  عدد  و 
همچنین با افزایش کسر حجمی نانو ذرات و عدد رینولدز، افت فشار 
نیز در مقایسه با سیال پایه افزایش می یابد. ناث و کریشنان ]17[ نرخ 
پایه  با  نانوسیال مس  انتقال حرارت جابجایی ترکیبی  و  انتقال جرم 
آب درون یک پله پسرو را به صورت عددی بررسی نمودند. آن ها تأثیر 
نسبت نیروهای شناوری ناشی از انتقال جرم به انتقال حرارت، عدد 
پرانتل و کسر حجمی نانو ذرات را بررسی کردند. آن ها نشان دادند که 
مقادیر متفاوت نسبت نیروهای شناوری منجر به شکل گیری الگوهای 
می گردد.  پسرو  پله  نزدیکی  در  چرخشی  جریان های  در  متفاوت 
همچنین دریافتند که افزایش کسر حجمی نانو ذرات موجب افزایش 

عدد ناسلت و طول اتصال مجدد جریان می شود.
مورد  در  محدودی  مطالعات  که  است  ذکر  به  الزم  همچنین 
نانوسیال بر میدان  بافل و  از هر دو روش غیرفعال  استفاده همزمان 
جریان و افزایش انتقال حرارت درون یک پله پسرو انجام شده است 
]22-19[. محمد و همکاران ]20,19[، تأثیر پیکربندی هندسی بافل 
یک  در  نانوسیال  جریان  حرارت  انتقال  افزایش  و  جریان  الگوی  بر 
پله پسرو و یک پله پیشرو را به صورت عددی بررسی نمودند. آن ها 
بافل  موقعیت  ذرات،  نانو  رینولدز، کسر حجمی  عدد  تأثیر  همچنین 
بررسی کردند.  نیز  را  بافل  و عرض  ارتفاع  و همچنین  پله  به  نسبت 
نتایج آن ها حاکی از آن است که موقعیت نصب بافل نسبت به پله، 
تأثیر قابل توجهی بر افزایش انتقال حرارت دارد. همچنین نتایج آن ها 
نشان داد که تاثیر عرض بافل بر افزایش انتقال حرارت ناچیز می باشد. 
عالوه بر این، آن ها تأثیر مکان نصب بافل بر دیواره باال و پایین کانال 
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با نصب  از آن است که  نتایج مطالعه آن ها حاکی  بررسی کردند.  را 
بافل بر روی دیواره باال کانال، ضریب انتقال حرارت به بیشینه مقدار 
با  توزیع سرعت  و  ناسلت  دریافتند که عدد  خود می رسد. همچنین 
افزایش کسرحجمی نانوذرات و عدد رینولدز افزایش می یابد. هشمتی 
انتقال  افزایش  بر  بافل شکاف دار  پیکربندی  تأثیر   ،]22[ و همکاران 
حرارت، افت فشار و الگوی جریان نانوسیال در یک کانال با پله پسرو 
نتایج  نمودند.  بررسی  عددی  صورت  به  را  آرام  جریان  محدوده  در 
آن ها حاکی از آن است که استفاده از نانوذرات SiO2 در مقایسه با 
سایر نانوذرات )CuO ،Al2O3 و ZnO( موجب بهبود انتقال حرارت 
می شود. همچنین آن ها نشان دادند که استفاده از بافل های شکاف دار 
در مقایسه با بافل های معمول، سبب کاهش افت فشار می گردد. نتایج 
آن ها نشان داد که استفاده از بافل مایل در مقایسه با بافل عمودی 
انتقال حرارت  سبب تغییرات قابل توجه در الگوی جریان و افزایش 
می شود. همچنین آن ها نشان دادند که به ازای استفاده از بافل مایل 
و نانوسیال، افزایش عدد ناسلت برای اعداد رینولدز 200 و 400 به 

ترتیب %191 و %255 می باشد.
تأسیسات  در  بافل دار  کانال های  گسترده  کاربردهای  به  توجه  با 
بود،  نخواهد  مسائل  همه  جوابگوی  خاص  طرح  یک  الزاماً  حرارتی، 
و  جریان  تحلیل  مستقل  صورت  به  مسئله  هر  برای  است  الزم  لذا 
انتقال حرارت صورت گیرد. اکثر مطالعات گذشته، تأثیر پارامترهایی 
و نصب  نانوذرات  نانوسیال، کسر حجمی  نوع  رینولدز،  همچون عدد 
بافل بر میدان جریان و انتقال حرارت در کانال با پله پسرو را بررسی 
کرده اند و توجه ای به هندسه، چیدمان و مشخصات هندسی بافل ها 
در افزایش انتقال حرارت و افت فشار جریان نانوسیال درون یک پله 

به عدم  توجه  با  و  دیگر محققان  مطالعه  اساس  بر  نشده است.  پسرو 
بررسی چیدمان و پارامترهای هندسی بافل ها و همچنین عدم بررسی 
شاخص ارزیابی عملکرد جهت تحلیل الگوی جریان و انتقال حرارت در 
شرایط مختلف جریان، نوآوری مطالعه حاضر بررسی جابجایی اجباری 
نانوسیال درون یک پله پسرو و ارزیابی همزمان تأثیر پارامترهای مؤثر 
بر افزایش انتقال حرارت از قبیل عدد رینولدز، کسر حجمی نانوذرات، 
پارامترهای هندسی بافل و همچنین بررسی آرایش بافل های چندگانه 
حرارت  انتقال  نرخ  افزایش  بر  آن  تأثیر  و  جریان  الگوی  تغییر  در 
می باشد. همچنین به منظور جمع بندی و ساده شدن استفاده از نتایج 
این تحقیق، یک رابطه برازش برای عدد ناسلت متوسط بر حسب عدد 
ارائه  بافل ها  عرض  و  ارتفاع  تعداد،  نانوذرات،  حجمی  کسر  رینولدز، 

می گردد.

2- هندسه مسئله
نمای شماتیکی از هندسه دوبعدی و دامنه محاسباتی مسئله مورد 
نظر، ابعاد به کاررفته و مکان  نصب بافل در شکل 1 نشان داده شده است. 
بعد  به سطح مقطع  انبساط1، که نسبت سطح مقطع ورودی  نسبت 
از پله است، برابر 2 و ارتفاع پله برابر H=1cm می باشد. به منظور 
ایجاد شرایط توسعه یافتگی جریان در ورودی و خروجی، طول ناحیه 
کانال  تا خروجی  پله  لبه  از  و  پله  لبه  تا  کانال  از ورودی  محاسباتی 
بعد   H فاصله  در  بافل  همچنین  می باشد.   50H و   20H ترتیب  به 
به طول  پایین  دیواره  باال نصب شده است.  دیواره  بر روی  پله  لبه  از 
50H تحت شار حرارتی یکنواخت و همچنین دیواره باال عایق در نظر 

1  Expansion ratio (ER)

 

 

 محاسباتی دامنه از شماتیک نمایی :1شکل 
Fig. 1. Schematic view of the computational domain 

  

شکل 1. نمایی شماتیک از دامنه محاسباتی

Fig. 1. Schematic view of the computational domain
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گرفته شده اند. مقادیر hb و wb نیز به عنوان پارامترهایی جهت تعیین 
مشخصات هندسی بافل می باشند. همچنین الزم به ذکر است که با 
توجه به اینکه در این تحقیق محدوده عدد رینولدز براساس ارتفاع پله 
برابر باRe ≤400 می باشد، جریان دوبعدی در نظرگرفته شده و عمق 
دو بعدی بودن  فرض  همچنین   .]2,1[ ندارد  نتایج  در  تأثیری  کانال 
رفتار جریان در محدود جریان آرام، یک فرض معمول در شبیه سازی 

جریان نانوسیال درون پله پسرو می باشد ]12-20[.
نانوسیال مس با پایه آب به عنوان سیال عامل با سرعت ورودی 
مشخص از سمت چپ وارد کانال می شود و از سمت دیگر کانال خارج 
می شود. خواص ترمودینامیکی آب و نانوذرات مس در جدول 1 ارائه 

شده است.

3- معادالت حاکم
1-3- معادالت میدان جریان

معادالت حاکم بر جریان نانوسیال با فرض یک محیط پیوسته با 
تعادل گرمایي بین سیال پایه و ذرات جامد، تراکم ناپذیر، دوبعدی و 
آرام، شامل پیوستگی، مومنتم و بقای انرژی می باشند که به صورت 

زیر بیان می شوند ]8-20[: 

پیوستگی:
0u v

x y
∂ ∂

+ =
∂ ∂  

    )1(

مومنتم:

2 2

2 2

1 nf

nf nf

u u P u uu v
x y x x y

µ
ρ ρ

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ = − + + ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 

      )2(

2 2

2 2

1 nf

nf nf

v v P v vu v
x y y x y

µ
ρ ρ

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ = − + + ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 

     )3(

انرژی:

( )
2 2

2 2
nf

P nf

KT T T Tu v
x y c x yρ

 ∂ ∂ ∂ ∂
+ = + ∂ ∂ ∂ ∂ 

      )4(

همان گونه که از روابط )1( تا )4( مشخص است، به منظور حل 
معادالت حاکم، نیاز به تعیین خواص ترمودینامیکی نانوسیال می باشد.

2-3-روابط مربوط به خواص نانوسیال
خواص ترمودینامیکی نانوسیال به کمک خواص سیال پایه )آب( 

جدول 1. خواص ترموفیزیکی

Table 1. Thermophysical properties.

 : خواص ترموفیزیکی1جدول 
Table 1. Thermophysical properties. 

 
 پارامتر آب مس

 (3kg/m) (𝜌𝜌)چگالی  1/339  3388
 (W/m K) (𝐾𝐾)ضریب هدایت حرارتی  318/4  044
 (J/kg K) (𝑐𝑐𝑝𝑝) ظرفیت گرمای ویژه  0193 833

 (kg/m s) (𝜇𝜇) ویسکوزیته دینامیکی  441/4 -
 

  

 مرزی: شرایط 2جدول 
Table 2. Boundary conditions. 

 
 مرز دما جریان

0,u u v  0 T0=338 K ورودی کانال 
0u x v x        /mT T x   0 خروجی کانال 

,u v 0  0 q 0 بافل 
,u v 0  0 2W mq   دیواره شار ثابت  5000
,u v 0  0 q 0 های آدیاباتیکدیواره 

 
  

جدول 2. شرایط مرزی

Table 2. Boundary conditions.
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ویژه  گرمای  ظرفیت  و  چگالی  می شوند.  محاسبه  )مس(  نانوذرات  و 
نانوسیال به صورت زیر تعیین می گردد ]9-16[:

( )1nf f pρ ϕ ρ ϕρ= − +      )5(

( ) ( )( ) ( )1P P Pnf f p
c c cρ ϕ ρ ϕ ρ= − +     )6(

همچنین ویسکوزیته نانوسیال با غلظت کمتر از 5 درصد براساس 
رابطه بریکمن به صورت زیر محاسبه می شود ]11[: 

( )2.51
f

nf

µ
µ

ϕ
=

−
     )7(

ضریب هدایت حرارتی نانوسیال براساس رابطه ماکسول-گارنتس1 
برای نانوذرات کروی در محدوده رژیم جریان آرام مطابق رابطه )8( 

تعیین می گردد ]23[: 

( ) ( )
( ) ( )

2 2

2
p f f P

nf f
p f f P

K K K K
K K

K K K K

ϕ

ϕ

 + − −
 =

+ + −  
     )8(

نشان دهنده  ترتیب  به   P و   f  ،nf اندیس های  باال  روابط  در 
ϕکسر حجمی  همچنین می باشند.  نانوذرات  و  پایه  سیال  نانوسیال، 

نانوذرات می باشد. 

3-3-شرایط مرزی
سرعت  با  و  عامل  سیال  عنوان  به  آب  پایه  با  مس  نانوسیال 

1  Maxwell-Garnetts (MG)

 

 

 شبکه محاسباتی بخشی از : نمایی از2شکل 
Fig. 2. The view of part of domain grid distribution 

  

شکل 2. نمایی از بخشی از شبکه محاسباتی
Fig. 2. The view of part of domain grid distribution

 

 

 

 )φ=0/02, Re=200, hb=H, wb=H( های مختلف برای شبکهدر امتداد ارتفاع کانال و پس از پله   x=0/005 m در سرعتتوزیع : 3شکل 

 Fig. 3. Grid independence test for velocity profile at x=0.005 m right behind of step )Re=200, φ=0.02, 
hb=H, wb=H( 

 
  

)φ=0/02, Re=200, hb=H, wb=H( پس از پله و در امتداد ارتفاع کانال برای شبکه های مختلف x=0/005 m  شکل 3. توزیع سرعت در

Fig. 3. Grid independence test for velocity profile at x=0.005 m right behind of step (Re=200, φ=0.02, hb=H, wb=H(
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گرفته شده است.  نظر  در  ورودی  در  مشخص  دمای  و  یکنواخت 
همچنین شرط توسعه یافتگی در مرز خروجی در نظر گرفته شده است. 
بافل به دیواره باال متصل شده است. دیواره های باال و پایین به ترتیب 
به صورت آدیاباتیک و شار حرارتی ثابت و همه مرزهای جامد دارای 
شرط عدم لغزش می باشند. شرایط مرزی دما و سرعت، در جدول )2( 

ارائه شده است. 

4- روند حل عددی
در این مطالعه، به منظور حل عددی معادالت حاکم، از کد متن باز 
اپن فوم41 استفاده شده است. معادالت حاکم در اپن فوم بر اساس روش 
حجم محدود گسسته سازی شده است. معادالت جریان سیال در حالت 
شبیه سازی  ضمنی  صورت  به  فشار  پایه  بر  حل کننده  توسط  و  پایا 
به  معادالت  ترم های  سایر  و  فشار  ترم  گسسته سازی  شده اند. جهت 
ترتیب، روش استاندارد و تقریب مرتبه دوم، ترم های شامل گرادیان 
برای  همچنین  و  شده  گسسته  مربعات2  حداقل  گرادیان  روش  به 
استفاده  سیمپل3  الگوریتم  از  سرعت،  و  فشار  میدان  همزمان  حل 
باقیمانده های  کاهش  معیار  تشخیص همگرایی،  منظور  به  شده است. 
به  جرمی  شار  خالص  کاهش  آن،  بر  عالوه  می باشد.   10-8 ترازشده 
میزان کمتر از %5-10 شار کل و رصدکردن تغییرات کمیت های مهم 
جریان در نواحی حساس به عنوان معیارهای همگرایی لحاظ شده اند. 
زیرتخفیف  ضرایب  نیز  حاضر  پژوهش  شبیه سازی های  در  همچنین 

1  OpenFoam4.0
2  Least-squares gradient
3  SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-linked Equations)

بگونه ای تنظیم شده اند که همگرایی بهتری برای حل معادالت بدست 
آید. مقدار ضرایب زیرتخفیف برای معادالت فشار، مومنتم و انرژی به 
ترتیب برابر 0/3، 0/6 و 0/6 انتخاب گردید. الزم به ذکر است که کلیه 
اینتل  پردازشگر هفت هسته ای 2 گیگاهرتز  از  استفاده  با  محاسبات 

انجام شده و زمان محاسبات حدود 2 الی 4 ساعت می باشد.

5- شبکه محاسباتی و استقالل حل عددی از شبکه
 24

شبکه بندی ناحیه محاسباتی توسط نرم افزار تجاری گمبیت4/
شده است.  ایجاد  مستطیلی  و  غیریکنواخت  سازمان یافته،  صورت  به 
دیواره ها،  به  نزدیک  مکان های  در  محاسباتی  دقت  افزایش  به منظور 
پله و بافل که گرادیان های شدید وجود دارد، از شبکه بندی با تراکم 
بیشتری استفاده شده است. ضمناً ناحیه محاسباتي به نواحي مختلفي 
تقسیم بندي شده است تا کنترل بهتري بر روي شبکه تولیدي صورت 
گیرد. در شکل )2( نمایی از شبکه محاسباتی در اطراف پله و نزدیک 
وابستگی  بررسی عدم  به منظور  داده شده است. همچنین  نشان  بافل 
نتایج حل عددی به شبکه محاسباتی، توزیع سرعت در موقعیت طولی 
0/005 متر پس از پله در امتداد ارتفاع کانال به عنوان پارامتر استقالل 
از شبکه انتخاب شده است. همان گونه که در شکل 3 مشاهده می شود، 
از چهار شبکه بندی مختلف در عدد رینولدز 200 و کسر حجمی 0/02 
برای هندسه با یک بافل استفاده شده است. با توجه به شکل 3 واضح 
است که با تغییر تعداد شبکه از 20100 به 25440 تفاوت اندکی در 
به لحاظ  با تعداد 20100  بنابراین شبکه  جواب ها مشاهده می شود، 

4  Gambit2.4

 .Re = 100و  ER 2 =( برای rXاتصال مجدد ): مقایسه طول 3جدول  
= 2 and Re = 100. ER( for rXTable 3. Comparison of recirculation length ) 

 
 تحقیق روش تحقیق Xr/H (%) درصد اختالف

 تحقیق حاضر عددی 0/33 -
 ]8[آچاریا و همکاران  عددی 0/39 4/0
 ]9[کومار و ونگادسان  عددی 0/33 4/3

 ]10[سلیمفندیگیل و اوزتوپ  عددی 0/33-3/13 4/3-3/3
 ]33[چودحاری و وولف  عددی 3/43 4/3
 ]33[الرفایی و همکاران  عددی 0/99 0/3
 ]39[کومار و دهیمن  عددی 0/33 4

 ]33[لین و همکاران   تجربی 0/31 1/3
 
  

.Re = 100 و ER = 2 برای )Xr( جدول 3. مقایسه طول اتصال مجدد

Table 3. Comparison of recirculation length )Xr( for ER = 2 and Re = 100.
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داشتن دقت و زمان محاسباتی مناسب، به عنوان شبکه مناسب انتخاب 
می شود. الزم به ذکر است که استقالل حل عددی از شبکه برای دیگر 

شرایط نیز مورد بررسی قرارگرفته است.

6- تحلیل داده ها
به منظور ارزیابی تأثیر نصب بافل و ابعاد آن بر جریان نانوسیال و 
انتقال حرارت، از عدد ناسلت محلی روی دیواره شار ثابت و عدد ناسلت 
متوسط به ترتیب مطابق روابط )9( و )10( بهره گرفته شده است ]6[:

,

x
x

nf nf wall x ave

h H H qNu
K K T T

 ′′
= =   − 

      )9(

0

1 L

m xNu Nu dx
L

= ∫     )10(

از سطح دیواره  ثابت منتقل شده  ′′q شار حرارتی  رابطه )9(، در 
 aveT wall, دمای موضعی دیواره پایین و  xT پایین به سیال درون کانال،

دمای متوسط سیال ورودی و خروجی می باشد.
همچنین عدد رینولدز بر اساس ارتفاع پله به صورت زیر تعریف 

می گردد ]7[:

0Re nf

nf

u Hρ
µ

=      )11(

در این رابطه u0 سرعت جریان در ورودی و H ارتفاع پله می باشد. 
همچنین افت فشار از رابطه )12( محاسبه می شود:

inlet outletP P P∆ = −        )12(

در رابطه )Pinlet ،)12 و Poutlet به ترتیب فشار متوسط در مقاطع 
ورودی و خروجی هستند.

همچنین به منظور ارزیابی همزمان افزایش انتقال حرارت و افت 
فشار ناشی از حضور بافل، شاخص ارزیابی عملکرد مطابق رابطه )13( 

محاسبه می شود ]24[:

( )
( )( )

0
1 3

0

m mNu Nu

P P
η =

∆ ∆
     )13(

∆P به ترتیب عدد ناسلت متوسط و افت  mNu و  در این رابطه، 
فشار جریان در کانال با پله پسرو در حضور بافل می باشد. همچنین، 
نیز به ترتیب عدد ناسلت متوسط و افت فشار جریان  0P∆ و  0mNu

در کانال با پله پسرو بدون بافل می باشد.

 

 

  x/Hدر مقاطع مختلف  Re=100به ازای  [1] با نتایج تجربی آرمالی و همکاران مقایسه توزیع سرعت: 4شکل 
 ((●(، نتایج تجربی ))تحقیق کنونی )

Fig. 4. Comparison of the velocity profiles with experimental results of Armaly et al [1] for Re=100 at 
different x/H-locations )Present work )  ), Experimental (●(( 

  

y
)m

m
(

0 0.1 0.2

0

2

4

6

8

10

U )m/s(
0.1 0.2

x/H=0.0 2.55 3.06 3.57 4.18 4.80

0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.20.1 0.2

x/H در مقاطع مختلف Re=100 شکل 4. مقایسه توزیع سرعت با نتایج تجربی آرمالی و همکاران ]1[ به ازای
)تحقیق کنونی )(، نتایج تجربی )●((

Fig. 4. Comparison of the velocity profiles with experimental results of Armaly et al [1] for Re=100 at different x/H-

locations (Present work ( ), Experimental (●))
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7- بحث و بررسی نتایج
1-7- اعتبار سنجی نتایج

حاصل   )Xr( مجدد  اتصال  طول  نتایج  اعتبار سنجی  به منظور 
مقایسه   3 در جدول  عددی  و  تجربی  نتایج  با  حاضر  عددی  تحلیل 
شده است. همان گونه که مشاهده می شود، نتایج تحلیل عددی تحقیق 
با بیشینه خطای  با داده های تجربی و عددی مقایسه شده و  حاضر 
4/6 درصد نسبت به نتایج محققین دیگر از تطابق مطلوبی برخوردار 

است. 
همچنین جهت بررسی صحت نتایج عددی جریان سیال، توزیع 
سرعت به ازای عدد رینولدز 100، در مقاطع مختلف پس از پله، با 
درون  آب  سیال  جریان  برای   ]1[ همکاران  و  آرمالی  تجربی  نتایج 
پله پسرو در شکل 4 مقایسه شده است. الزم به ذکر است که طول 

ناحیه محاسباتی این هندسه از ورودی کانال تا لبه پله و از لبه پله 
کانال 1/01  ارتفاع  سانتیمتر،  و 50  ترتیب 20  به  کانال  تا خروجی 
سانتیمتر و همچنین نسبت انبساط ER=1/94 می باشد. همان گونه 
که مشاهده می شود نتایج عددی مطالعه حاضر و نتایج تجربی آن ها با 

دقت قابل قبولی مطابقت دارند.
همچنین به منظور صحت سنجی نتایج اسکالر، توزیع عدد ناسلت 
با  پسرو  پله  روی  برای جریان  ثابت(  )دیواره شار  پایین  دیواره  روی 
نتایج عددی سالدانا و همکاران ]2[ به ازای اعداد رینولدز 200 و 400 
در شکل 5 مقایسه شده است. همچنین طول ناحیه محاسباتی برای 
این هندسه از ورودی کانال تا لبه پله و از لبه پله تا خروجی کانال 
به ترتیب برابر 2 و 50 سانتیمتر، ارتفاع پله 1 سانتیمتر و همچنین 
نسبت انبساط ER=2 می باشد. همانگونه که مشاهده می شود نتایج 

 .Re = 200و  ER 2 =( برای mNu) : مقایسه عدد ناسلت متوسط روی دیواره پایین4جدول 
= 2 and Re = 200. ER( for mNuon the bottom wall ) Table 4. Comparison of average Nusselt number 

 

اختالفدرصد   (%) Num 
φ تحقیق حاضر ]38[ ابو نادا  

4/09 3/11 14/3 4 
1/43 3/93 33/3 41/4 
4/39 8/30 33/8 43/4 

 
 

.Re = 200 و ER = 2 برای )Num( جدول 4. مقایسه عدد ناسلت متوسط روی دیواره پایین

Table 4. Comparison of average Nusselt number on the bottom wall )Num( for ER = 2 and Re = 200.

 

 

 ایسه توزیع عدد ناسلت به ازای اعداد رینولدز متفاوت: مق5شکل 
Fig. 5. Comparison of the Nusselt number distribution for different Reynolds numbers 
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Numerical [2])Re=400(

Present Work )Re=400(

شکل 5. مقایسه توزیع عدد ناسلت به ازای اعداد رینولدز متفاوت

Fig. 5. Comparison of the Nusselt number distribution for different Reynolds numbers
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از تطابق مطلوبی برخوردار می باشند.
نانوسیال،  نتایج برای  همچنین جهت حصول اطمینان از صحت 
جریان  برای  متوسط  ناسلت  عدد  عددی  تحلیل  از  حاصل  نتایج 
ابو نادا  با نتایج عددی  با پایه آب روی یک پله پسرو  نانوسیال مس 
]23[ به ازای عدد رینولدز 200 در جدول 4 مقایسه شده است. طول 
 ER=2 30 و نسبت انبساط آن برابر باH دامنه مطالعاتی آن ها برابر با
با  حاضر،  تحقیق  عددی  تحلیل  نتایج   ،4 جدول  براساس  می باشد. 

بیشینه خطای %1/08، تطابق مطلوبی با نتایج ابو نادا ]23[ دارد.

2-7- تأثیر ارتفاع بافل
خطوط جریان نانوسیال در اطراف پله و بافل در عدد رینولدز 200 

و به ازای کسر حجمی 0/02 برای ارتفاع مختلف بافل در شکل 6 نشان 
داده شده است. همان گونه که مشاهده می شود، با افزایش ارتفاع بافل، 
است.  بیشتر  آن  انحراف  و  الگوی جریان سیال  بر  بافل  تأثیر حضور 
همچنین نتایج حاکی از آن است که طول اتصال مجدد پس از پله 
پسرو نیز با افزایش ارتفاع بافل، کاهش می یابد. همچنین، به منظور 
ارزیابی ارتفاع بافل بر افزایش انتقال حرارت، توزیع طولی عدد ناسلت 
بر روی دیواره شار ثابت در شکل 7 نشان داده شده است. همان گونه 
که مشاهده می شود، عدد ناسلت در نواحی دارای گردابه بعد از پله، 
بیشینه است و با نزدیک شدن به خروجی کانال، که تأثیر گردابه ها 
کاهش یافته است، مقدار آن کاهش یافته و به توسعه یافتگی می رسد. 
مشخص است که با تغییر اندازه بافل، توزیع عدد ناسلت و بویژه مقدار 

 بدون بافل
 )hb=0  (   

hb=0.5H 
 

hb=H 
 

 

 )φ=0/02, Re=200, wb=H(: خطوط جریان 6شکل 
Fig. 6. Streamlines )φ=0.02, Re=200, wb=H( 
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 )φ=0/02, Re=200, wb=H( ثابت عدد ناسلت روی دیواره شار توزیع: 7شکل 
Fig. 7. Longitudinal evolution of the Nusselt number on the heated wall  )φ=0.02, Re=200, wb=H( 
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بیشینه آن به طور قابل مالحظه ای تغییر می کند. نتایج حاکی از آن 
اتصال مجدد در  انتهایی طول  تا نقطه  ابتدا  از  ناسلت  است که عدد 
حال افزایش است، زیرا در این ناحیه الیه مرزی توسط تداخل گردابه 
ناحیه حذف شده است. همچنین، مقدار بیشینه  این  تشکیل شده در 
عدد ناسلت نیز در طول اتصال مجدد )ناحیه ای که الیه مرزی در حال 
تشکیل دوباره است( قرار دارد. همانگونه که مشخص است عدد ناسلت 
با افزایش ارتفاع بافل، به میزان قابل مالحظه ای افزایش می یابد، به 
طوری که مقدار بیشینه عدد ناسلت در حالت بدون بافل و با وجود 
و  ترتیب حدود 4/08، 8/82  به   hb=H و   hb=0/5H ارتفاع  با  بافل 

21/17 می باشد. از طرف دیگر مکان مقدار بیشینه عدد ناسلت با تغییر 
اتصال مجدد، کمی  ناحیه گردابی طول  دلیل وجود  به  بافل،  ارتفاع 
متفاوت می باشد. به عبارت دیگر، با افزایش ارتفاع بافل، اندازه طول 
اتصال مجدد کاهش یافته و مقدار بیشینه عدد ناسلت نیز به ابتدای 

دیواره شار ثابت نزدیک تر می شود. 
جریان  مقابل  در  مانعی  عنوان  به  بافل  حضور  دیگر،  سوی  از 
نانوسیال، همواره باعث افزایش افت فشار می گردد. به منظور ارزیابی 
بافل،  حضور  از  ناشی  فشار  افت  و  حرارت  انتقال  افزایش  همزمان 
کسر  مختلف  مقادیر  و  رینولدز  اعداد  برای  عملکرد  ارزیابی  شاخص 

 

 

 (wb=H) برحسب ارتفاع بافل عملکرد یابیشاخص ارز: 8شکل 
Fig. 8. Performance Evaluation Index based on the height of baffle )wb=H( 
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 )φ=0/03, Re=100, hb=H(: خطوط جریان 9شکل 
Fig. 9. Streamlines )φ=0.03, Re=100, hb=H( 
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در   hb=H و   hb=0/5H ارتفاع  با  بافل  دو  برای  نانوذرات،  حجمی 
مشخص  شکل  این  در  که  همان گونه  داده شده است.  نشان   8 شکل 
است، در حضور بافل، نسبت نرخ افزایش انتقال حرارت به افزایش افت 
فشار در تمامی حاالت بیشتر بوده و شاخص ارزیابی عملکرد همواره 
بزرگ تر از 1 است. از طرف دیگر، همان گونه که از این شکل مشاهده 
می شود در یک عدد رینولدز و کسر حجمی نانوذرات ثابت، با افزایش 
ارتفاع بافل، شاخص ارزیابی عملکرد به طور چشمگیری افزایش یافته 
و حدود 1/5 الی 2 برابر می شود. با توجه به شکل 8، با افزایش عدد 
رینولدز نیز شاخص ارزیابی عملکرد همواره افزایش می یابد. به عبارت 

دیگر، انحراف سیال به دلیل وجود بافل در رینولدزهای باال تر، باعث 
تولید گردابه های قوی تر و حجیم تر در مجاورت بافل و دیواره شار ثابت 
مانعی  بافل همچون  به طور واضح مشخص است که حضور  می شود. 
در مقابل جریان در شرایطی که مومنتم جریان ورودی بیشتر باشد، 
مؤثرتر واقع می شود و در مقادیر باالتر مومنتم، دارای قدرت و حجم 

گردابه تولید شده بیشتری است.

3-7- تأثیر عرض بافل
در این بخش، تأثیر عرض بافل بر الگوی جریان و افزایش انتقال 

 

 

 )φ=0/03, Re=100, hb=H( عدد ناسلت روی دیواره شار ثابت : توزیع10شکل 
Fig. 10. Longitudinal evolution of the Nusselt number on the heated wall  )φ=0.03, Re=100, hb=H( 
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Fig. 11. Ratio of average Nusselt number based on the width of baffle for varios the nanoparticles volume fraction )hb=H(, 
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تغییر  از  حاصل  جریان  خطوط  می گیرد.  قرار  بررسی  مورد  حرارت 
نانوذرات 0/03 در  بافل در عدد رینولدز 100 و کسر حجمی  عرض 
مشخص  شکل  این  در  که  همان گونه  داده شده است.  نشان   9 شکل 
حضور  از  ناشی  گردابه های  اندازه  بافل،  عرض  اندازه  تغییر  با  است، 
بافل،  عرض  تغییر  با  که  است  ذکر  به  الزم  می کند.  تغییر  نیز  بافل 
مکان و اندازه گردابه پس از پله )قبل از بافل( تقریباً یکسان می ماند 
ارزیابی  بافل( کاماًل متغیر است. به منظور  از  ثانویه )پس  اما گردابه 
توزیع  بافل،  عرض  مختلف  مقادیر  ازای  به  حرارت  انتقال  افزایش 
طولی عدد ناسلت روی دیواره شار ثابت در عدد رینولدز 100 و کسر 
نانوذرات 0/03 در شکل 10 نشان داده شده است. همان گونه  حجمی 
که مشاهده می شود، مقدار بیشینه عدد ناسلت و مقدار توسعه یافتگی 
این  یکسان می باشد. دلیل  تقریباً  بافل  تمامی مقادیر عرض  ازای  به 

ناسلت  عدد  بیشینه  مقدار  که  نمود  توجیه  این گونه  می توان  را  امر 
دارد  بستگی  اتصال مجدد(  پله پسرو )طول  از  به گردابه پس  کاماًل 
است. همچنین،  ثابت  تقریباً   )hb=H( بافل  ارتفاع  ثابت ماندن  با  که 
با افزایش wb، توزیع عدد ناسلت از مقدار بیشینه با شیب کمتری به 
مقدار توسعه یافتگی، که تأثیر گردابه های ناشی از پله و بافل کاهش 
 ،wb افزایش  با  که  نمود  نتیجه گیری  می توان  و  رسیده  یافته است، 

توزیع عدد ناسلت در نزدیک بافل افزایش اندکی می یابد.
و  بافل  طراحی  پارامترهای  جز  بافل  عرض  اینکه  به  توجه  با 
تأثیرگذار بر جریان و انتقال حرارت می باشد، الزم است تأثیر آن بر 
از  مناسبی  معیار  عنوان  به  گردد.  بررسی  نیز  انتقال حرارت  افزایش 
افزایش انتقال حرارت، نسبت »عدد ناسلت متوسط با حضور بافل« به 
» عدد ناسلت متوسط بدون بافل« بر حسب عرض بافل برای اعداد 

   
 )ج( )ب( )الف(
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Fig. 12. Performance Evaluation Index based on the width of baffle for varios the nanoparticles volume fraction )hb=H(, 
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 محاسباتی برای تعداد بافل مختلف دامنه از شماتیک نمایی :13شکل 
Fig. 13. Schematic view of the computational domain for various number of baffles 
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داده شده است.  نشان   11 شکل  در  مختلف  حجمی  کسر  و  رینولدز 
همان گونه که در این شکل مشخص است، در تمامی حالت ها مقدار 
افزایش عدد ناسلت متوسط برای عرض بافل wb=2H نسبت به سایر 
مقادیر عرض بافل، دارای مقدار بیشینه می باشد. همچنین همان گونه 
که مشاهده می شود، با افزایش عدد رینولدز در محدوده 100 تا 400، 
عدد ناسلت متوسط افزایش یافته است. همان گونه که قباًل ذکر شد با 
سیال  حرارتی  هدایت  پایه،  سیال  به  نانوذرات  کسر حجمی  افزایش 
ناسلت  نسبت عدد  ترتیب مشاهده می شود،  این  به  افزایش می یابد. 
به طوری  افزایش می یابد،  نانوذرات  افزایش کسر حجمی  با  متوسط 
 wb=2H به ازای عدد رینولدز 400 و Num/Num0 که مقدار بیشینه
در کسر حجمی 0/01، 0/02 و 0/03 به ترتیب حدود 3/75، 3/76 و 

3/93 می باشد.
اندازه  و  جریان  الگوی  در  تغییر  به  توجه  با  دیگر،  سوی  از 
گردابه های اطراف بافل با تغییر اندازه عرض بافل، افت فشار نیز دچار 
تغییر می شود. به منظور ارزیابی همزمان افزایش انتقال حرارت و افت 
مقادیر  برای   )η( عملکرد  ارزیابی  شاخص   ،wb تغییر  از  ناشی  فشار 
مختلف عرض بافل در شکل 12 نشان داده شده است. همان گونه که در 
این شکل مشخص است، مقادیر بیشینه شاخص ارزیابی عملکرد در 
 wb=2Hرخ می دهد. همچنین براساس این شکل، شاخص ارزیابی 

عملکرد در تمامی شرایط مقداری بزرگتر از 1 دارد که نشان دهنده 
که  همان گونه  می باشد.  حرارتی  راندمان  بر  بافل  حضور  مؤثربودن 
حجمی،  کسر  کاهش  و  رینولدز  عدد  افزایش  با  می شود،  مشاهده 
شاخص ارزیابی عملکرد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، اگرچه با 

اما  افزایش می یابد،  ناسلت متوسط  افزایش کسر حجمی مقدار عدد 
افت فشار ناشی از اضافه شدن نانو ذرات نیز افزایش می یابد و در نهایت 
منجر به کاهش شاخص ارزیابی عملکرد می شود. بر اساس این شکل، 
رینولدز 400 و  ازای عدد  به  ارزیابی عملکرد  بیشینه شاخص  مقدار 
wb=2H در کسر حجمی 0/01، 0/02 و 0/03 به ترتیب حدود 3/01، 

2/97 و 2/90 می باشد.

4-7- تأثیر تعداد بافل
در این بخش، تأثیر تعداد بافل بر میدان جریان و انتقال حرارت 
نانوسیال و همچنین تأثیر آن بر شاخص ارزیابی عملکرد مورد بررسی 
دامنه  و  دوبعدی  هندسه  از  شماتیکی  نمای  گرفته شده است.  قرار 
محاسباتی برای ارزیابی تعداد بافل در شکل 13 نشان داده شده است. 
الزم به ذکر است که فاصله بین بافل ها مقدار ثابت H می باشد. خطوط 
کسر  و   300 رینولدز  عدد  در  بافل  تعداد  افزایش  از  حاصل  جریان 
حجمی نانوذرات 0/01 در شکل 14 نشان داده شده است. همان گونه 
اندازه  و  تعداد  بافل،  تعداد  تغییر  با  این شکل مشخص است،  که در 
به  تغییر می کند. الزم  نیز  بافل ها  اطراف  گردابه های تشکیل شده در 
ذکر است که با تغییر تعداد بافل ها، اندازه گردابه اولیه بعد از پله تقریباً 
یکسان می ماند اما اندازه گردابه های بعد از آخرین بافل کاماًل متغیر 
تعداد  آرایش های مختلف  در  انتقال حرارت  ارزیابی  منظور  به  است. 
 15 در شکل  ثابت  شار  دیواره  روی  ناسلت  عدد  طولی  توزیع  بافل، 
نشان داده شده است. همان گونه که مشاهده می شود، با افزایش تعداد 
از  اما پس  ثابت است،  تا نقطه بیشینه کاماًل  بافل رفتار عدد ناسلت 

بافل 1  
 

بافل 2  
 

بافل 3  
 

بافل 4  
 

 

 )φ=0/01, Re=300, hb=H, wb=H(: خطوط جریان 14شکل 
Fig. 14. Streamlines )φ=0.01, Re=300, hb=H, wb=H( 
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Fig. 14. Streamlines (φ=0.01, Re=300, hb=H, wb=H(
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آن، توزیع عدد ناسلت کاماًل وابسته به تعداد بافل ها متغییر می باشد. 
دلیل این امر را می توان این گونه توجیه نمود که با افزیش تعداد بافل، 
ناحیه گسترده تری از کانال پله پسرو، به ویژه در اطراف بافل ها، دارای 
سطح مقطع کمتر و سرعت بیشتر بوده که موجب افزایش ترم انتقال 
حرارت جابجایی نسبت به ترم انتقال حرارت هدایتی می باشد و سبب 
افزایش عدد ناسلت می گردد. با دور شدن از این ناحیه و نزدیک شدن 
همان گونه  و  می رسد  توسعه یافتگی  به  نانوسیال  جریان  به خروجی، 

که مشخص است عدد ناسلت توسعه یافتگی در تمامی حاالت یکسان 
است.

همچنین در شکل 16 نسبت »عدد ناسلت متوسط با حضور بافل« 
به » عدد ناسلت متوسط بدون بافل« بر حسب تعداد بافل برای اعداد 
این  اساس  بر  داده شده است.  نشان  مختلف  حجمی  کسر  و  رینولدز 
شکل مشخص است که در تمامی حالت ها مقدار افزایش عدد ناسلت 
متوسط برای 2 بافل نسبت به سایر تعداد بافل، بیشتر است. همچنین 

 

 

 )φ=0/01, Re=300, hb=H, wb=H( عدد ناسلت روی دیواره شار ثابت : توزیع15شکل 
Fig. 15. Longitudinal evolution of the Nusselt number on the heated wall  )φ=0.01, Re=300, hb=H, wb=H( 
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Fig. 16. Ratio of average Nusselt number based on the number of baffle for varios the nanoparticles volume fraction 

)hb=H, wb=H(, )a( φ=0.01, )b( φ=0.02, )c( φ=0.03 
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Fig. 16. Ratio of average Nusselt number based on the number of baffle for varios the nanoparticles volume fraction 
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انتقال  اگرچه  بافل،   4 حالت  در  می شود،  مشاهده  که  همان گونه 
حرارت نسبت به حالت بدون بافل افزایش می یابد، اما نسبت به حالت 
استفاده از 1 بافل، نسبت عدد ناسلت کاهش چشمگیری یافته است. 
همچنین با افزایش تعداد بافل از 1 بافل به 3، عدد ناسلت متوسط 
در عدد رینولدز 100 افزایش یافته است، اما در سایر اعداد رینولدز، 
عدد ناسلت نسبت به حالت 1 بافل، مقدار کمتری دارد. عالوه بر این 
مشاهده می شود که با افزایش عدد رینولدز و کسر حجمی نانوذرات، 
افزایش یافته است. همچنین براساس این شکل  عدد ناسلت متوسط 
می توان نتیجه گرفت که استفاده از 2 بافل نسبت به استفاده از 3 و 
4 بافل  موجب افزایش بیشتر عدد ناسلت می گردد. دلیل این امر را 
اینگونه می توان توجیه نمود که براساس شکل 14، با افزایش تعداد 
بافل از 1 به2 بافل، گردابه ای در فضای بین 2 بافل ایجاد می گردد. 
براساس این شکل، واضح است که با افزایش بیشتر تعداد بافل ها )برای 
3 و 4 بافل(، جریان گردابی تقویت نمی گردد. بنابراین می توان انتظار 
داشت که با افزایش بیشتر تعداد بافل ها، علی رغم کاهش سطح مقطع 
بافل ها، جریان گردابی  ناحیه زیر  افزایش ترم جابجایی جریان در  و 

موثر بر افزایش ضریب انتقال حرارت و عدد ناسلت افزایش نمی یابد.
فشار  افت  و  حرارت  انتقال  افزایش  همزمان  ارزیابی  منظور  به 
ناشی از افزایش تعداد بافل ها، نتایج حاصل از شاخص ارزیابی عملکرد 
براساس  آمده است.   17 شکل  در  بافل  عرض  مختلف  مقادیر  برای 
نتایج حاصل از این شکل، شاخص ارزیابی عملکرد در تمامی شرایط 
و  بافل  حضور  مؤثربودن  نشان دهنده  که  دارد   1 از  بزرگتر  مقداری 

افزایش تعداد آن بر راندمان حرارتی می باشد. همان گونه که در این 
در  عملکرد  ارزیابی  شاخص  بافل،   2 ازای  به  است،  مشخص  شکل 
تمامی حالت ها دارای مقدار بیشینه است. بر اساس این شکل، مقدار 
بیشینه شاخص ارزیابی عملکرد به ازای 2 بافل و عدد رینولدز 400 
 3/11 حدود 3/14،  ترتیب  به   0/03 و   0/02  ،0/01 کسر حجمی  در 
بافل،  و 3/09 می باشد. همان گونه که مشاهده می شود، در حالت 4 
از  بزرگتر  شرایط  تمامی  در  عملکرد  ارزیابی  شاخص  مقادیر  اگرچه 
2/3 است، اما نسبت به سایر حالت ها تأثیر کمتری داشته و می توان 
افزایش شاخص  بافل ها لزوماً موجب  افزایش تعداد  نتیجه گرفت که 
که  همان گونه  همچنین  نمی شود.  حرارت  انتقال  و  عملکرد  ارزیابی 
در  فقط  نیز  بافل   1 به  نسبت  بافل   3 از  استفاده  می شود،  مشاهده 
محدوده اعداد رینولدز 100 و 200 مؤثر می باشد. همچنین می توان 
نتیجه گرفت که با افزایش تعداد بافل، افت فشار نیز افزایش می یابد. 
از سوی دیگر، براساس شکل های 14 و 16، استفاده از 2 بافل نسبت 
به استفاده از 3 و 4 بافل  موجب افزایش بیشتر عدد ناسلت می گردد. 
بنابراین، واضح است که برای تعداد بافل، یک مقدار بهینه وجود دارد 
که به ازای آن مقدار، تعامل بین ترم جابجایی جریان )به دلیل کاهش 
سطح مقطع( و ترم نفوذ جریان )به علت وجود جریان گردابی اطراف 
بافل(، موجب ایجاد حالت بهینه از نظر عدد ناسلت متوسط و شاخص 
مشخص  شرایط  با  هندسه  این  برای  که  می گردد،  عملکرد  ارزیابی 
راندمان حرارتی  بافل ها  تعداد  سایر  به  نسبت  بافل   2 تعداد  جریان، 
باالتری دارد. عالوه بر این مشاهده می شود که با افزایش عدد رینولدز، 

   
 )ج( )ب( )الف(
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Fig. 17. Performance Evaluation Index based on the number of baffle for varios the nanoparticles volume fraction )hb=H, 
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نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر، دوره 53، شماره 7، سال 1400، صفحه 4309 تا 4328

4324

شاخص ارزیابی عملکرد افزایش یافته است. همچنین شاخص ارزیابی 
عملکرد، با افزایش کسر حجمی، به دلیل افزایش افت فشار ناشی از 

اضافه شدن نانو ذرات، کاهش می یابد.

5-7- رابطه برازش برای عدد ناسلت
به منظور جمع بندی و کمک به محاسبات مهندسی، یک رابطه 
»عدد  به  بافل«  حضور  با  متوسط  ناسلت  »عدد  نسبت  برای  برازش 
کسر  رینولدز،  عدد  از  تابعی  همچون  بافل«  بدون  متوسط  ناسلت 
حجمی نانو ذرات، تعداد بافل، ارتفاع بافل و عرض بافل برای انتقال 
حرارت جابجایی اجباری نانوسیال در محدوده رژیم آرام روی یک پله 
پسرو در شرایط بهینه، از نظر چیدمان و هندسی بافل، مطابق رابطه 

)14( محاسبه شده است:  
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زیر  ترتیب  به  باال  رابطه  در  بکاربرده شده  پارامترهای  محدوده 
می باشند:

 100≥Re≥400 :عدد رینولدز
0/01≥φ≥0/03 :کسر حجمی نانو ذرات

N=1/2 :تعداد بافل
hb=0/5H, H :ارتفاع بافل
wb=H, 2H :عرض بافل

شبیه سازی  از  حاصل  نتایج  با  برازش  رابطه  دقت   18 شکل  در 
داده شده است.  نشان   %10 انحراف  محدوده  با  کنونی  تحقیق  عددی 
الزم به ذکر است که برای محاسبه رابطه برازش از 64 داده تحقیق 
کنونی استفاده شده است. همچنین خطای متوسط بین نتایج حاصل 
از رابطه برازش )14( و نتایج حاصل از شبیه سازی عددی برابر 2/88% 

می باشد. خطای متوسط مطابق رابطه )15( محاسبه شده است.
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8- نتیجه گیری
در این مطالعه، تأثیر حضور بافل بر الگوی جریان و افزایش انتقال 
حرارت جابجایی اجباری نانوسیال در محدوده رژیم آرام روی یک پله 
مطالعه،  این  اصلی  هدف  بررسی شده است.  عددی  به صورت  پسرو، 
بررسی تأثیر پارامترهای هندسی بافل ازجمله ارتفاع، عرض و تعداد 
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Fig. 18. The ratio of average Nusselt number from the correlation and numerical simulation of the present study within 

the tolerance range of 10% 
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Fig. 18. The ratio of average Nusselt number from the correlation and numerical simulation of the present study within 

the tolerance range of 10%
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کسر  و  رینولدز  عدد  همچون  پارامترهایی  تأثیر  همچنین  است.  آن 
همزمان  ارزیابی  منظور  به  شده است.  بررسی  نیز  نانوذرات  حجمی 
افزایش انتقال حرارت و افت فشار ناشی از حضور بافل و افزایش کسر 
حجمی نانوذرات، شاخص ارزیابی عملکرد تعریف شده است. شاخص 
از  بزرگتر  بافل در تمامی شرایط مقداری  ارزیابی عملکرد در حضور 
حرارتی  راندمان  بر  بافل  حضور  مؤثربودن  نشان دهنده  که  دارد   1
می باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که با افزایش عدد رینولدز 
و کاهش کسر حجمی، شاخص ارزیابی عملکرد افزایش می یابد. نتایج 
نشان می دهد که با افزایش ارتفاع بافل، عدد ناسلت محلی و متوسط 
به  می یابد،  افزایش چشمگیری  عملکرد  ارزیابی  و همچنین شاخص 
طوری که مقدار بیشینه عدد ناسلت در حالت hb=0/5H و hb=H به 
ترتیب حدود 8/82 و 21/17 می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده 
با افزایش ارتفاع بافل، اندازه طول اتصال مجدد کاهش یافته و مقدار 
بیشینه عدد ناسلت نیز به ابتدای دیواره شار ثابت نزدیک تر می شود. 
همچنین نتایج نشان می دهد که در تمامی شرایط، مقدار افزایش عدد 
 wb=2H ناسلت متوسط و شاخص ارزیابی عملکرد، برای عرض بافل
می باشد.  بیشینه  مقدار  دارای  بافل،  عرض  مقادیر  سایر  به  نسبت 
انتقال  افزایش  و  الگوی جریان  بر  بافل  تعداد  تأثیر  ارزیابی  به منظور 
حرارت، آرایش های مختلفی از 1 تا 4 بافل در نظر گرفته شده است. 
نتایج حاکی از آن است که افزایش تعداد بافل ها لزوماً موجب افزایش 
به  که  نحوی  به  نمی شود،  انتقال حرارت  و  عملکرد  ارزیابی  شاخص 
ازای 2 بافل، عدد ناسلت متوسط و شاخص ارزیابی عملکرد در تمامی 
و  منظور جمع بندی  به  است. همچنین  بیشینه  مقدار  دارای  شرایط 
"عدد  نسبت  برای  برازش  رابطه  یک  مهندسی،  محاسبات  به  کمک 
با حضور بافل" به "عدد ناسلت متوسط بدون بافل"  ناسلت متوسط 
بافل،  تعداد  نانو ذرات،  رینولدز، کسر حجمی  از عدد  تابعی  همچون 

ارتفاع بافل و عرض بافل با خطای متوسط %2/88 ارائه شده است.
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