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  خالصه
این . در یک میکروکانال دو بعدي به صورت عددي مورد مطالعه قرار گرفته است  FMWNTانتقال حرارت جابجایی اجباري نانوسیال  

و در دیواره ي باالیی فقط در قسمت ورودي عایق حرارتی شده  میکروکانال به دو قسمت تقسیم شده که، در دیواره ي پایینی به صورت کامل 
شرط سرعت لغزشی . می باشد B0چنین یک میدان مغناطیسی با قدرت ثابت و هم "qقسمت دوم میکروکانال تحت تاثیر شار حرارتی ثابت . است 

به منظور در نظر گرفتن اثرات میدان (معادالت ناویر استوکس پس از بازنویسی . در طول دیواره هاي میکروکانال نیز در نظر گرفته شده است 
نتایج به صورت پروفیلهاي سرعت ، دما و عدد ناسلت ارائه شده . ، گسسته سازي شدند و  در محیط فرترن به صورت عددي حل شدند)مغناطیسی

  . قرار گرفته است  ه بار در این پژوهش مورد مطالع نسرعت لغزشی در دیواره ي میکروکانال و بررسی اثرات آن براي اولی. است 
 یلغزش سرعت ، جابجایی اجباري   نانوسیال، میکروکانال، انتقال حرارت : کلمات کلیدي

 
 

  مقدمه   .1
 

نسل جدیدي از سیاالت در همین راستا . در سالهاي اخیر تحقیق بر روي روشهاي متفاوت در خصوص افزایش انتقال حرارت سرعت بیشتري گرفته است 
، این دسته از  شوند میکه از توزیع ذرات با ابعاد نانو در سیاالت معمولی حاصل در کاربرد هاي صنعتی مورد توجه قرار گرفت  با پتانسیل بسیار زیاد

  . معروف هستند  نانو سیالسیاالت به 
اسی انتقال ذرات نانو به دلیل باال بودن ضریب هدایتی شان با توزیع در سیال پایه باعث افزایش ضریب هدایت حرارتی سیال، که یکی از پارامترهاي اس 

ضریب انتقال حرارت در به سیال پایه باعث افزایش چشمگیرن نانوذرات نتایج تجربی نشان می دهد که افزود .شود، می گردند حرارت محسوب می
  . ]2,1[ بنابراین نانوسیال هاي گزینه هاي مناسبی براي استفاده درکاربردهاي انتقال حرارت به شمار می روند. نانوسیال می شود

می رسد که تعدادي فاکتور  به نظر. سوم قابل پیش بینی باشدافزایش ضریب انتقال حرارت نانوسیال خیلی فراتر از تصوري است که از یک رابطه مر
با استفاده از  .مخصوص در مخلوط نانوسیال در حال تغییر دادن مکانیزم هاي انتقال حرارت، مخصوصاً براي سیاالت خاصی در دماي باالتر دیواره هستند

در تعداد زیادي از  . ]3[ال می توان انتقال حرارت جابه جایی را افزایش دادتغییراتی در هندسه جریان، شرایط مرزي و یا افزایش رسانایی حرارتی سی
به عنوان مثال . پژوهش ها به بررسی انتقال حرارت در شکلهاي هندسی متفاوت و بررسی اثرات عوامل خارجی بر این انتقال حرارت پرداخته شده است 

در این مقاالت به بررسی انتقال حرارت در کانال با  ]4[. ال با مقطع دایره اي پرداخته اندتهیر و همکاران در پژوهشی به بررسی انتقال حرارت در کان
  .]6,5[مقاطع هندسی گوناگون پرداخته شده است 

در این شرایط . باشد       رو می روبه حرارتها و صنایع و هر جایی است که به نوعی با انتقال  هاي کارخانه ترین دغدغه هاي خنک کننده، یکی از مهم سیستم
در پژوهشی به بررسی اثرات خنک کنندگی  ]7[تولیس و همکاران . ناپذیر است کننده پیشرفته و بهینه، کاري اجتناب هاي خنک استفاده از سیستم

میکروکانال ها هوا و آب بودند ، که میزان انتقال  رایج ترین سیاالت مورد استفاده در. میکروکانال ها در شکلهاي مختلف و با سیاالت متفاوت پرداختند
  .این امر به دلیل خواص ترموفیزیکی این سیاالت و انتقال حرارت پایین آنها بود. حرارت این سیاالت بسیار ناچیز بود
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اره باعث افزایش حجم و اندازه این گیرد که همو هاي انتقال حرارت موجود، در اکثر مواقع به وسیله افزایش سطح آنها صورت می سازي سیستم بهینه 
هاي جدید و مؤثر نیاز است و نانو سیاالت به عنوان راهکاري جدید در این زمینه مطرح  بر این مشکل، به خنک کننده  شود؛ لذا براي غلبه ها می دستگاه

  ]8[ شدند
به عنوان مثال شرط عدم لغزش که در مقیاس متریک به . ارد اثرات سطحی در مقیاس میکرو تاثیرات بسیار چشمگیر تري نسبت به مقیاس هاي متریک د

در این مقیاس باید روشهاي . وفور به کار می رود ، در میکروکانال ها شرط مناسبی نخواهد بود و باید شرط لغزش در دیواره ها مورد توجه قرار گیرد 
  ]9- 13[. یردخاصی مثل روش شبکه بولتزمن یا دینامیک مولکولی  مورد  استفاده قرار گ

ط سرعت الزم به ذکر است تا کنون پژوهش هاي بسیار زیادي در زمینه انتقال حرارت در میکروکانالها و نانوسیاالت ارائه شده است ، که بعضا شرای
بررسی و مطالعه قرار گرفته لغزشی ، اثرات میدان هاي مغناطیسی، انتقال حرارت اجباري تحت اثر دماي ثابت یا شار ثابت به طور پراکنده در آنها مورد 

 ]14-16[. است 
در پژوهشی اثرات میدان مغناطیسی بر روي یک میکروکانال تحت یک شار ثابت را مورد مطالعه قرار دادند ، ولی از  ]17[امین الساداتی و همکاران 

  . ن نپرداختند آاثرات سرعت لغزشی در مقیاس ماکرو صرفنظر کردند و در مطالعه خود به 
یدان مغناطیسی تا با دقت در مطالعات انجام شده و بررسی تمام آنها به این نتیجه دست یافتیم که در زمینه انتقال حرارت در میکروکانالها تحت تاثیر منهای

(MHD)  آن به پژوهش ها به نحوي انجام گرفته که در تمامی آنها شرط مرزي مهم سرعت لغزشی نادیده گرفته شده است و پژوهش جامعی که در
این مسله ما را بر آن داشت که مقاله .  اثرات میدان مغناطیسی، شرط سرعت لغزشی و انتقال حرارت اجباري به طور همزمان پرداخته شود وجود ندارد

رت همزمان در حاضر را با هدف نزدیک تر شدن به شرایط کاربرد صنعتی ، با توجه به در نظر گرفتن مجموعه پارمترهاي تاثیر گذار واقعی و به صو
مورد  ]18[نیز که خواص آن به صورت تجربی توسط امرالهی و همکاران  FMWNT الزم به ذکر است که از نانوسیال جدید. میکروکانالها بنویسیم

  . مطالعه قرار گرفته استفاده نمودیم
 

 
 بیان مسئله   .2

 ارتفاع و طول میکروکانال به ترتیب. مطالعه قرار گرفته است را نشان می دهد مدل فیزیکی یک میکروکانال دو بعدي که در این پژوهش مورد  1شکل 

h= 1mm   وl=30 mm بنابراین ارتفاع و طول بدون بعد نیز به ترتیب . هستندH=h/h=1  وL=l/h=30 نسبت طول به عرض در . خواهند بود
این میکروکانال به دو . به نحوي در نظر گرفته شده است که در خروجی میکروکانال به جریان کامال توسعه یافته دست یابیم   )l/h=30(میکرو کانال 

و در دیواره ي باالیی  (l)میکروکانال در دیواره ي پایینی به صورت کامل . می باشند  l2و  l1  داراي طولهاي  ترتیب به   که قسمت تقسیم شده است ، 
تحت تاثیر شار حرارتی ثابت به قدرت  l2=07lقسمت دوم میکروکانال با طول . عایق حرارتی شده است  (l1=0.3l)ر قسمت ورودي فقط د

푞"=30kw/m2   و همچنین یک میدان مغناطیسی با قدرت ثابتB0 همچنین شرط سرعت لغزشی در طول دیواره هاي میکروکانال نیز در . می باشد
نانو سیال به عنوان یک سیال نیوتنی و . در نظر گرفته شده است  Tc=298kدر ورودي میکروکانال  FMWNTدماي نانوسیال . نظر گرفته شده است 

  . فرض می شود  تراکم غیر قابل  آرام و صورت جریان نیز در میکروکانال به . غیر قابل تراکم فرض شده است 

  
  دیاگرام شماتیک مدل فیزیکی. 1شکل 

 معادالت حاکم   .3
 ]19[براي نانوسیاالت به صورت زیر می باشد ) پیوستگی،مومنتوم و انرژي(ناویر استوکس بی بعد شده ي فرم دو بعدي معادالت 

+ = 0                           )1( 
푈 + V = − + + − U                        )2( 
푈 + V = − + +                        )3( 
푈 θ + V θ =

.
θ + θ                                             )4(  
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  .بعد می باشندبی فشار  بعد وبی ، دماي به ترتیب بیانگر سرعت افقی بی بعد، سرعت عمودي بی بعد  θ وU،V،Pدر این معادالت

Re ، Pr وHa    کههستند و هارتمن  پرانتل ،اعداد رینولدز، 푅푒 =
ϑ

    ،푃푟 = ϑ
α

퐻푎و   = 퐵 ℎ σ
μ

.
 .   

ذرات ویسکوزیته دینامیکی  ، ذرات جامد معلق ویسکوزیته سینماتیکیسرعت نانوسیال در ورودي میکروکانال،  معرف μ   ،σو  U ،ϑدر این روابط 
  .هستند در سیال رسانایی الکتریکی ذرات جامد معلقو  جامد معلق

  :در معادالت باال پارامترهاي بدون بعد زیر مورد استفاده قرار گرفته اند
X =  , Y =  , U =  , U =  , V = , P =

ρ
 , θ =

∆
 , ∆T =

"
                     )5(  

ضریب  kدما و   Tفشار متوسط،  Pسرعت لغزشی ،  U.اندازه هاي بدون بعد شده در جهات مختصات کارتزین هستند Yو  X،  )5(در معادله 
  .رسانایی حرارتی ذرات جامد معلق در سیال هستند

 .به دست آمده است ]18[، به صورت تجربی توسط امرالهی و همکاران  1، جدول  FMWNT نانوسیالخواص ترموفیزیکی 
 

  oC33در دماي  FMWNT نتایج تجربی براي خواص ترموفیزیکی نانو سیال . 1جدول 
(Pas) K (W/mK) (Kg/m3) wt%   FMWNT/water 
7.8110-4 0.66 1003 [23.4 °C] 0.1 % 
7.9010-4 0.71 1006 [23.1 °C] 0.2 % 

 
 الزم به ذکر است که ظرفیت گرمایی این نانوسیال با ظرفیت گرمایی آب برابر است

  
  شرایط مرزي   3-1

در سطح ماکروسکوپی شرط عدم لغزش یکی از ساده ترین شرایط مرزي است که بیان می کند مایعی که مجاور سطح جامد است همان سرعت سطح را 
چرا که جریان یک مایع در که شرط مرزي عدم لغزش ممکن است براي جریان در سطح میکرو مناسب نباشد   ]15[نشان داده انداخیرا محققان . دارد

  براي این منظور سرعت لغزشی نانوسیال روي دیواره هاي ثابت را به صورت زیر در نظر میگیریم.  مقیاس میکرو با جریان در مقیاس ماکرو متفاوت است
u = β  , )6(                                                                                                                                                                                  

  ره به صورت زیر قابل بیان می باشدبر روي دیوا) 6(فرم بدون بعد معادله .نشان دهنده ضریب لغزش می باشد  훽که 

U = β∗  ,  )7(                                                                                                                                                                               
∗훽که   به صورت زیر می باشد  نیز شرایط مرزي بدون بعد .ضریب لغزشی بدون بعد خواهد بود =

푈 = 1 , 푉 = 0        ,    θ = 0                                                                                         X = 0,     0 ≤ Y ≤ 1 

푉 = 0        ,    
∂U
∂X

=
∂θ
∂X

= 0                                                                                         X = 30,   0 ≤ Y ≤ 1 

푉 = 0  ,   푈 = 푈    , θ = 0                                                                                          Y = 0,     0 ≤ X ≤ 30                                      )8(  

푉 = 0   ,   푈 = 푈    ,
∂θ
∂Y

=   یا0
∂θ
∂Y

=
푘

푘
                                                                 Y = 1,     0 ≤ X ≤ 30 

تمامی این معادالت پس از گسسته سازي به . حل شدند SIMPLEبا استفاده از الگوریتم   )8(و  )7(تحت شرایط مرزي  )4(تا  )1(معادالت بدون بعد 
پس از حل معادالت حاکم .  شبکه ي یکنواخت مستطیلی براي شبکه بندي مورد استفاده قرار گرفت. صورت عددي در فرترن شبیه سازي شدند

  عدد ناسلت محلی عبارتست از.نیز به دست آمد Nux، پارامترهاي مفید دیگري مثل  θو V,Uبراي
푁푢 = )9(                                                                                                                                                                                                        

  به صورت زیر خواهد بود )9(فرم بدون بعد معادله . ضریب انتقال حرارت جابجایی می باشد 휆که 
푁푢 (푋) =

θ ( )
)10(                                                                                                                                                                                         

  عدد ناسلت متوسط هم با انتگرال گیري در طول دیواره به صورت زیر قابل بیان می باشد 
푁푢 = ∫ 푁푢 (푋)푑푥 )11(                                                                                                                                                               
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 نتایج و بحث    .4
این میکرو کانال . در یک میکروکانال دو بعدي به صورت عددي مورد مطالعه قرار گرفته است FMWNT انتقال حرارت جابجایی اجباري نانوسیال 

همچنین مقادیر خواص . نشان داده شده است قرار دارد  1که در شکل  "푞و شار حرارتی ثابت  B0تحت تاثیر یک میدان مغناطیسی یکنواخت به قدرت 
سرعت لغزشی به عنوان شرط مرزي در طول دیواره میکروکانال براي مقادیر مختلف ضریب . ارائه شده است 1ترموفیزیکی این نانوسیال در جدول 

  . مورد استفاده قرار گرفته است 훽∗=0,0.04,0.08لغزش 
  ه و اعتبار سنجیاستقالل شبک    4-1

900شبکه بندي مختلف ،  3، مقادیر عدد ناسلت متوسط یراي نانوسیال در میکروکانال در  2جدول  × 30 ،1200 × 1500 و   40 × را 50
1200 مشاهده شد که تفاوت ناچیز و قابل چشم پوشی بین شبکه هاي  .نشان می دهد  Re=10و  0.2%براي  × 1500 و 40 ×

1200بنابراین شبکه  ،وجود دارد50 ×  .را انتخاب کردیم 40
  

 휷∗و  ، Re=10,Ha=0مقادیر عدد ناسلت متوسط در شبکه بندي هاي مختلف براي . 2جدول 
  90030  120040  150050 
=0.1%  2.359547  2.355205  2.353466 
=0.2%  2.469918  2.466628  2.464892 

 
 ]17[ارائه شده است، با مقادیر مشابه پژوهش  امین الساداتی و همکارانa -2براي اعتبارسنجی کد، نتایج حاصل از این پژوهش را همانطور که در شکل 

 .در این شکل پروفیل سرعت افقی در مقاطع مختلف میکروکانال را مقایسه کردیم.مورد بررسی قرار دادیم 

  
، در مقاطع مختلف میکروکانال ]17[پروفیل سرعت افقی پژوهش حاضر در مقایسه با مقادیر مشابه پژوهش امین الساداتی و همکاران . a -2شکل

 =0.02و  Ha=20 ،Re=100 در
 .در هر دو شکل مذکور به تطابق زیادي در نتایج دست پیدا کردیم.مقایسه نمودیم b -2عدد ناسلت متوسط را نیز در شکل 

 
، در طول دیواره ي ]17[مقایسه تغییرات عدد ناسلت پژوهش حاضر در مقایسه با مقادیر مشابه پژوهش امین الساداتی و همکاران . b -2شکل

   =0.02و  Re=100میکروکانال در اعداد هارتمن مختلف براي 
  ) ∗β(یب لغزشی بدون بعد ات ضربررسی اثر   4-2

푥) (روي خط عمودي مرکزي میکروکانال FMWNT، پروفیل سرعت و دماي نانوسیال  3شکل  براي  Re=10و   0.2%   ،Ha=0در =
  .را نشان می دهد ∗훽مقادیر مختلف 
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풙) (روي خط عمودي مرکزي میکروکانال FMWNT، پروفیل سرعت و دماي نانوسیال  3شکل  = 퐋

ퟐ
براي  Re=10و   0.2%   ،Ha=0در 

  ∗휷مقادیر مختلف 
همانطور که از شکل پیداست اختالف بین مقادیر . لغزش اثرات قابل توجهی روي پروفیل سرعت می گذارد در این شکل مشاهده می شود که ضریب

واقعیت است که با افزایش این موضوع بیانگر این  .بیشتر می باشد 훽∗=0.08تا   훽∗=0.04نسبت به اختالف از   훽∗=0.04تا  훽∗=0.0سرعت از 
  .این واقعیت در مورد پروفیل دما هم قابل مشاهده است. ضریب لغزش اختالف بین مقادیر سرعت کاهش می یابد
  .نشان داده شده است 4در شکل  ∗훽براي مقادیر مختلف Re=10و  0.2%  ،Ha=0پروفیل دماي بدون بعد در مقاطع مختلف میکروکانال در 

  
  ∗휷براي مقادیر مختلف  Re=10و  Ha=0و  0.2%پروفیل دماي بدون بعد در مقاطع مختلف میکروکانال در .  4شکل 

همانطور که از . این دما تقریبا به دماي دیواره نزدیک می شود  X=0.8Lبه نحوي که در . دماي نانوسیال در طول میکروکانال در حال افزایش می باشد
  .یب لغزش تغییر ناچیزي در دماي نانوسیال ایجاد می شود که این تغییر منجر به کاهش دما خواهد بودشکل پیداست با افزایش ضر

  )Ha(اثرات عدد هارتمن بررسی  4-3
  Re=10و 0.2%و    Ha=40و Ha=0  ،Ha=20نشان دهنده پروفیل سرعت افقی بی بعد روي خط مرکزي عمودي میکروکانال در  5شکل 

∗훽براي ضریب لغزشهاي   = ∗훽  و  0.0 =   .می باشد0.08

  
براي ضریب   Re=10و 0.2%،     پروفیل سرعت افقی بی بعد روي خط مرکزي عمودي میکروکانال در هارتمن هاي مختلف.  5شکل 

∗휷لغزشهاي   = ퟎ. ퟎ  و  휷∗ = ퟎ. ퟎퟖ  
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از این رو افزایش عدد هارتمن باعث . میگردد Xاعمالی روي میکروکانال باعث ایجاد نیروي لورتنس در جهت خالف محور   B0میدان مغناطیسی 
در ضریب لغزش  5این واقعیت ها به خوبی در شکل  .کاهش سرعت بدون بعد در مقادیر بیشینه و افزایش سرعت در نزدیکی جداره ها می شود 

훽∗ =   .تغییرات ضریب لغزش با عدد هارتمن نتیجه جالب و قابل توجه دیگریست که در این شکل قابل مشاهده است. قابل رویت می باشد 0.0
ه سرعت بر اساس این شکل میدان مغناطیسی، اثرات قابل توجهی بر روي سرعت لغزشی در دیواره ها می گذارد به نحوي که اعداد هارتمن بیشتر منتج ب

  .به وضوح قابل رویت است 3این افزایش با مقایسه این شکل و شکل . تر در دیواره ها می شودلغزشی زیاد
  .می باشد 40و  0در هارتمن  Re=10و   0.2% براي ∗훽  در طول دیواره میکروکانال در مقادیر مختلف  Usنشان دهنده سرعت لغزش  6شکل 

  
  . Ha=0,40و  0.2%   ،Re=10 براي ∗휷  ، در امتداد دیواره ي باالیی میکروکانال در مقادیر مختلف Usسرعت لغزشی، .  6شکل 

عالوه بر این، ضریب . سرعت لغزشی از مقدار بیشینه خود در ورودي آغاز و شروع به کاهش می کند و نهایتا به مقدار ثابتی در طول دیواره می رسد
اما این واقعیت ، در اعداد هارتمن باالتر به خوبی و  .افزایش سرعت لغزشی را به خوبی در این شکل نشان داده استلغزش اثرات چشمگیر خود در 

ی وضوح می تواند مشاهده شود به نحوي که افزایش عدد هارتمن سرعت لغزشی را به طرز معنی داري افزایش می دهد و یک پرش در نمودار ایجاد م
  .تایج حاصل در  شکل هاي  قبل می باشداین امر تاییدي بر ن. کند

  اثرات عدد رینولدز و     4-4
نشان دهنده تغییرات عدد  7شکل .  براي مطالعه بیشتر مکانیزم انتقال حرارت در میکروکانال تغییرات عدد ناسلت موضعی را نیز مورد بررسی قرار دادیم

∗훽و   0.2% د رینولدز و هارتمن براي ناسلت موضعی در طول دیواره میکروکانال در مقادیر مختلف عد =   .می باشد 0.08

  
∗휷و   0.2% تغییرات عدد ناسلت موضعی در طول دیواره میکروکانال در مقادیر مختلف عدد رینولدز و هارتمن براي . 7شکل = ퟎ. ퟎퟖ  

 100، مقدار  10بنابراین در این قسمت براي عدد رینولذز عالوه بر مقدار . افزایش عدد رینولدز منجر به افزایش نرخ انتقال حرارت از دیواره ها می شود
  . نیز انتخاب شد تا نتایج مذکور را به صورت کامال واضح نشان دهد

بنابراین . یق برابر صفر می باشد چون هیچگونه انتقال حرارتی در این دیواره ها وجود ندارداین مسئله کامال واضح است که عدد ناسلت در دیواره هاي عا
این کاهش عدد ناسلت تا خروجی میکروکانال در .شروع و سپس با شیب مالیمی شروع به کاهش می کند  X=9عدد ناسلت از بیشینه مقدار خود در 

X=30 ادامه دارد.  
روي دیواره   Numپارامتر موجود براي نشان دادن نرخ انتقال حرارت کلی می باشد به همین علت مقادیر مهمترین   Numعدد ناسلت متوسط 

  .ارائه شده است  8در شکل  Re=100و  Re=10براي ∗훽  و   میکروکانال در مقادیر مختلف عدد هارتمن 
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  )راست(Re=100و ) چپ( Re=10براي ∗휷  و   بر روي دیواره باالیی میکروکانال در مقادیر مختلف عدد هارتمن   Numمقادیر .  8شکل

می توان تغییرات  Ha=0در ∗훽 با افزایش ضریب لغزش . در شکل قابل مشاهده است Numبر روي   ، هارتمن و  ∗훽اثرات متفاوت عدد رینولدز 
این بدین معنی است که با افزایش عدد هارتمن افزایش ضریب لغزش تاثیر چندان زیادي روي . شدیدتري را نسبت به هارتمن هاي باالتر مشاهده کرد

Num  به بیان دیگر اثر عدد هارتمن نسبت به ضریب لغزش در . نداردNum اثرات عدد  همچنین تاثیر مثبت. چشمگیرتر و شدیدتر می باشدRe  و  بر
  .قابل مشاهده است 12به راحتی در شکل  Numروي 

  
  
 گیرينتیجه  .5 

تحت اثر میدان مغناطیسی و شار حرارتی ثابت عمودي بررسی شده سرعت لغزشی به عنوان  FMWNTانتقال حرارت جابجایی اجباري نانوسیال  هر 
 Prو  Reدر پژوهش حاضر عدد هارتمن بر اساس خواص سیال تعریف شد تا با تعریف  .شرط مرزي بر روي دیواره ي میکروکانال استفاده خواهد شد
  . اضافه شده است ) 2(معادله يهمبستگی داشته باشد بنابراین آخرین عبارت در سمت راست 

منجر به کاهش مقدار بیشینه  می گردد از این رو افزایش عدد هارتمن Xمیدان مغناطیسی موجود منجر به تولید نیروي لورنتس در خالف جهت محور 
  .می کندیافته با عدد هارتمن تغییرتوسعه در نتیجه پروفیل سرعت کامال .رعت در نزدیکی دیواره می شودافزایش سسرعت در خط مرکزي میکروکانال و

اثرات عدد هارتمن بر روي  .تقریبا به دماي دیواره نزدیک می شود X=0.8Lعالوه بر این دماي نانوسیال نیز در طول میکروکانال افزایش می یابد تا در 
که سرعت  لغزشی از مقدار بیشینه ي خود در  سرعت لغزشی نانوسیال در طول میکروکانال براي اولین بار مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید

همچنین مشاهده شده که اعداد هارتمن باالتر اثر شدیدتر  .ورودي میکروکانال شروع به کاهش می کند  و  نهایتا  به مقدار ثابتی در روي دیواره می رسد
  .و اثربخش تري بر روي افزایش سرعت لغزشی خواهند داشت

و بهتر قابل  این اثر در هارتمن هاي باالتر داراي شدت بیشتري می باشد. خواهد داشت Usباالتر اثر مثبتی بر روي سرعت لغزشی  ∗훽ضریب لغزشی 
منجر به افزایش   در نتیجه افزایش عدد هارتمن ، عدد رینولدز و. افزایش عدد هارتمن می تواند نرخ انتقال حرارت را نیز افزایش دهد  .مشاهده است

  . در رینولدزهاي باالتر بهتر مشاهده می گردد  با این حال اثرات عدد هارتمن و . می گردد Numناسلت متوسط  عدد
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