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 چکیده 
های اخیر مورد نتقال حرارت که در سالهای افزايش ايکی از روش

ر باشد. دامواج آلتراسونیک می رفته است، اعمالتوجه محققان قرار گ

ال نتقااين پژوهش به بررسی آزمايشگاهی تأثیر امواج آلتراسونیک بر 

در  شود.با اعمال شار حرارتی پرداخته میمبدل حرارتی  درونحرارت 
، انتقال حرارت یهامشخصهاين پژوهش تاثیرات امواج آلتراسونیک بر 

ررسی بمورد  آب مقطر جايیحرارت جابهعدد ناسلت و ضريب انتقال 

واج به منظور ايجاد ام قرار گرفت و مزايا و معايب آن بررسی شد.

حرارتی از ترانسديوسرهای آلتراسونیک  مبدل آلتراسونیک درون

ل وات درون مبد 50و  35آلتراسونیک با توانامواج  .استفاده شد

 شود. دهر مهم سنجیحرارتی  اعمال گرديد تا تاثیر تغییرات اين پارامت

 که هنگامی جايیجابه حرارت انتقال ضريب در اين آزمايش مقادير

 فت.يا افزايش شدت به شد اعمال امواج آلتراسونیک بر مبدل حرارتی

همچنین  .يافت افزايش تدريج به دبی حجمی افزايش با همچنین

ی دهایونپنتايج نشان داد افزايش توان المنت و به طبع آن افزايش دما 

 تر کرده و سیال قابلیت حرارتی بیشتری پیدابین مولکولی را سست

يابد. اين مسئله موجب کند ضمن آنکه لزجت نیز کاهش میمی

ش مايافزايش انتقال حرارت در مبدل حرارتی می شود. اما در اين آز

س حسوتجربی تغییرات توان المنت بر تاثیر افزايشی آلتراسونیک نام

 بود.

 

 دیواژه های کلی
 امواج آلتراسونیک ، انتقال حرارت ، مبدل حرارتی ، شار حرارتی

 

 مقدمه
 که هايیبا توجه به اهمیت باالی انتقال حرارت همواره يافتن روش

ا . بمیزان انتقال حرارت را افزايش دهد، مورد توجه بشر بوده است

 ایی برکتريکنیاز به يک مدار ال ،لتراسونیک آتوجه به استفاده از امواج 

ر داست که استفاده از اين روش  لتراسونیکآهای سازی مبدلفعال

قه گیرد که سابهای فعال افزايش انتقال حرارت قرار میگروه روش

 .مطالعه و بررسی آن به چند دهه پیش بر می گردد

لتراسونیک آیرات امواج اثکارهای زيادی در زمینه ت 1960دهه  در

 ، ]1[نو همکارا 1گیبونز .بر انتقال حرارت انجام شده است

نتیجه گرفتند که  [3]و همکاران 3الندن و [2]همکاران 2ژوکااوسکاس

يب انتقال حرارت چند برابر می لتراسونیک ضراآبا استفاده از امواج 

ال رفتن ضريب انتقال حرارت را در با [4]و همکاران 4ود. . آرمورش

و  5آرونسون .اندها گزارش کردهجريان با سرعت پايین در لوله

های لتراسونیک که در قسمتآهای هیچ اثری از لرزش [5]نهمکارا

سیال قرار دارد بر روی شار حرارتی بحرانی مادون سرد در پايینی 

و  [6]7فاند.گزارش نکردند 6مارپیچ هایجريان اجباری در لوله

جايی آزاد را در حضور امواج يش انتقال حرارت جابهافزا [7]8پارکر

  .لتراسونیک گزارش کردندآ

های اثر لرزش 1969در سال  [8]و همکاران 9چون در تحقیق

و  0.007هایهای پالتینی به قطرلتراسونیک بر انتقال حرارت از سیمآ

شوند، به آب و اتانول از صورت الکتريکی گرم می که بهاينچ  0.01

جايی آزاد و جوشش در سه توان مختلف مبدل طريق جابه

اثبات شده است.  Kcycle/s  306 تا 20.6هایلتراسونیک با فرکانسآ

برابر افزايش در ضريب انتقال  8نتايج نشان داده است که بیش از 

لتراسونیک به دست می آ جايی آزاد با استفاده از امواجحرارت جابه

يابد و در ناحیه آيد. اما اين اثر با افزايش اختالف دما کاهش می

هايی که با شود. عکسقابل صرفنظر می ای توسعه يافتهجوشش هسته

دهد که اين افزايش های سرعت باال گرفته شده است نشان میدوربین

 .های کاويتاسیون روی سطح سیم استبه خاطر حرکت حباب

با مطالعات آزمايشگاهی خود در سال  [9]و همکاران 10انگي

لتراسونیک را روی افزايش انتقال حرارت از آهای اثر لرزش 2007

اند. آزمايشات کردن بررسی کرده يند گرمآدر يک فر طريق جوشش

تحت شرايط دمای ثابت ديواره انجام شده و به دو قسمت با و بدون 

                                                 
1 Gibbons 
2 Zhukauskas 
3 London 
4 Armour 
5 Aronson 
6 Annuli 
7 Fand 

8 Parker 
9 Chon 
10 Yang 
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نتايج مطالعه آزمايشگاهی . بندی شده استلتراسونیک تقسیمآج اموا

های ضريب انتقال حرارت و نسبت افزايش کند که پروفايلمشخص می

 ها بوده است. جايی بیشتر از ساير حالتانتقال حرارت جابه

انتقال حرارت در حضور يک میدان  [01]و همکاران 1گندرکسون 

اند. آزمايشات با تراسونیک فرکانس پايین را مورد بررسی قرار دادهآل

لوله دست ساز انجام شده است. -استفاده از يک مبدل حرارتی پوسته

لتراسونیک بر روی میزان انتقال آهدف از اين مطالعه بررسی اثر امواج 

-ه يک روش جديد در مبدلهای حرارتی بوده است کحرارت در مبدل

ها ساخته شده، شود و برای اولین بار توسط آننامیده می 2های لرزان

  KHz انجام شده است. قسمت پوسته اين مبدل حرارتی با فرکانس

لتراسونیک، نرخ آدهد که در حضور امواج لرزد. نتايج نشان میمی 35

ابد در يجريان حرارتی در هر دو قسمت مبدل حرارتی افزايش می

-که اتالف حرارتی از سطح خارجی نیز به مقدار اندکی زياد می حالی

 شود. 

 برابر در حرارت انتقال عملکرد افزايش [11]و همکاران 3چن

مورد بررسی قرار دادند.  تجربی آزمايش را در يک  آلتراسونیک لرزش

 انتقال افزايش ها، حداکثرمشخص کردند، در شرايط آزمايش آن هاآن

 افزايش ضريب حداکثر و ، باشد K 2W / m 1557 تا تواند می حرارت

h حاضر هایداده از ، اين بر عالوه. باشدمی( ٪301) 3.01 حدود در 

 و ، کردند استفاده حرارت انتقال افزايش برای تجربی روابط ايجاد برای

 داده ، درصد 14.1 میانگین خطای از استفاده با تواند می هاروابط آن

 .کند بینیپیش را تجربی های

 حرارت انتقال افزايش 2019در سال  [12]و همکاران 4ستاره

 صورت امواج آلتراسونیک را به حضور در ایلوله دو حرارتی مبدل

 جريان اثرات تحقیق اين در .دادند قرار مطالعه مورد عددی و تجربی

 و حرارت انتقال بر وات(120آلتراسونیک) توان و سرد و گرم سیال

 دو هر برای ٪60 حدود در گرما انتقال. است شده بررسی فشار افت

 در ، يابدمی افزايش دقیقه در لیتر 0.5 از گرم و سرد سیال جريان نوع

 و 1 گرم و سرد سیال جريان نرخ برای حرارت انتقال افزايش که حالی

 داد نشان عددی نتايج .است ٪20 با برابر ترتیب به دقیقه در لیتر 1.5

 درون ونیک بهآلتراس امواج انتشار از حاصل متقاطع هایجريان که

 .هستند حرارت انتقال تقويت مسئول ، سرد مايع

ر هدف از اين تحقیق بررسی تاثیر اعمال امواج آلتراسونیک ب

وی ی رافزايش انتقال حرارت در يک مبدل حرارتی با اعمال شار حرارت

 ديواره می باشد.

 

 بیان مسئله

 رآب مقط جايیجابه حرارت انتقال دقیق بررسی به قسمتدر اين 

 پردازيم. اين مبدل بر می حرارتی شاربا اعمال  حرارتی مبدل درون

 يک نیازمند افزاری نرم و افزاری سخت خاص هایپیچیدگی اساس

                                                 
1 Gondrexon 
2 Sonoexchanger 
3 Chen 
4 Setareh 

 کمترين با مبدل اين که است نگرانهآينده و هوشمندانه ساخت روش

 هایبخش از دستگاه کند. اينمی ارائه را نتايج بهترين خطا میزان

 .کنیدمی مشاهده 1 شکل در که است هشد تشکیل متعددی

 

 
 : شماتیک دستگاه آزمايش1 شکل

 
نشان داده شده  3نین نمای کلی مبدل حرارتی در شکل همچ

است. در اين شکل محل قرار گیری ترنسديوسرهای آلتراسونیک 

مسیر ورود و خروج سیال نیز در اين شکل نشان  مشخص شده است.

 PT100و دو عدد سنسور  Kه است. دو عدد ترموکوپل نوع داده شد

گیری در ورودی و خروجی سیال نصب شده است که وظیفه اندازه

جام ان شايان ذکر است که تصوير دستگاه دمای سیال را بر عهده دارد.

 نشان داده شده است. 2آزمايش در شکل 

 

 
 ايشتصوير دستگاه انجام آزم 2شکل 

 
به محاسبه ضريب انتقاال حارارت و عادد ناسالت  در اين تحقیق

پرداختاه  حرارتایشاار باا اعماال سیال آب مقطر در مبدل حرارتای 

ور که در دو حالت بدون حضور اماواج آلتراساونیک و در حضا شودمی

ال شده از . اين مقادير در شارهای اعمشودامواج آلتراسونیک انجام می

 111.6، 45وات و در سه دبی  451.5و  346.5،241.5المنت با توان 

 کر اساتشايان ذشوند. لیتر بر ساعت، برای مبدل محاسبه می 204و 

وات  50و  35اثر امواج آلتراسونیک نیز بر انتقال حارارت در دو تاوان 

 بررسی شد. 
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 سونیک: شمای کلی مبدل حرارتی به همراه ترنسديوسرهای آلترا3شکل 

 
 شود.( محاسبه می1دبی جرمی سیال از رابطه )

(1   )  
3600000

f

m vm m


   

چگالی سایال هساتند. انتقاال   دبی حجمی سیال و  که 

 شود.( محاسبه می2حرارت سیال درون مبدل از رابطه )

(2) ( )f m pf o iQ m C T T   

بترتیاب  و  ضريب ظرفیت گرمايی وياژه سایال و   که

 دمای ورودی و دمای خروجی سیال هستند.

 هبا( 3)ی دمای میانگین لگاريتمی برای مبدل حرارتای از رابطاه

 آيد.دست می

(3) 

( ) ( )

( )
ln

( )

fo so fi si

fo so

fi si

T T T T
LMTD

T T

T T

  


 
 

 

 

به ترتیب دمای ورودی و دمای خروجای سایال و  و  که 

بترتیب دمای ورودی و دمای خروجی سطح مبدل حرارتی  و  

( باه دسات 4جايی از رابطه )میزان ضريب انتقال حرارت جابه هستند.

 آيد.می

(4) 
( )

f
T

H

Q
h

A LMTD



 

ساطح  نتقال حرارت سیال درون مبدل،ا که در اين رابطه 

ن لگاريتمی برای مبدل حرارتی دمای میانگی  LMTDداخلی مبدل و 

 است.

ضاريب انتقاال ای تجربی جهت باه دسات آوردن رابطههمچنین 

 ايان آلتراسونیک ارائاه شاد کاه دروات  50جايی درتوان حرارت جابه

 باشد.توان هیتر می Pدبی حجمی و  m رابطه

 
(5) 

2

2

79.45 (4.53 ) (0.4349 )

(0.002682 ( )) (0.0004531  )

(0.0007511 ( ))

m P

m

h

m P

P



 

   

   

 



 

  

 

 نتایج

ضاريب انتقاال حارارت  از آماده دسات باه تجربای نتايج 4 شکل در

های وانت برای( بدون اعمال امواج مقطر انتقال حرارت آب) جايیجابه

 باا شاکل مطاابق .دهادمی نشاان مختلاف هایدبی و مختلف المنت

ارت حر انتقال ضريبسیال مقدار  دبی افزايش با و توان المنت افزايش

 204 دبای در حارارت انتقاال ضاريب مقدار بیشترين .يابدمی افزايش

 اثیرتا شاکل مطاابق .باشدمی 451.5توان المنت  در و ساعت بر لیتر

 افازايش بارای شاار حرارتای افازايش از بیشتر مراتب به دبی افزايش

باشاد. از طرفای افازايش تاوان هیتار باعا  می حرارت انتقال ضريب

افزايش دمای سیال شده که افزايش ضريب هدايت حرارتی و کااهش 

ويسکوزيته را به دنبال دارد و به همین جهات سابب افازايش ضاريب 

 شود.انتقال حرارت می

 

 
جايی آب مقطر بدون حضور امواج :ضريب انتقال حرارت جابه4شکل 

 آلتراسونیک

 
ارت به تاثیر امواج آلتراسونیک بر ضريب انتقال حر 6و  5شکل در 

پرداختاه  تایبا اعمال شار حراردر مبدل حرارتی مقطر جايی آب جابه

نجاام مرحله قبال )مرحلاه اهای انتقال حرارت مشابه شود. پارامترمی

 6 و 5های شاکلباشاد. می آزمايش بدون حضور امواج آلتراساونیک(

های المنت توان برای آب مقطر آزمايش از آمده دست به تجربی نتايج

های مختلف تحت شرايط اعمال اماواج آلتراساونیک در دبی و متفاوت

ه نتاايج با توجه ب .دهدمی وات را نشان 50و  35 آلتراسونیک دو توان

نیک دست آمده ضريب انتقال حرارت با افزايش توان آلتراسو تجربی به

افزايش چشمگیری يافت. بار اسااس نتاايج باه دسات آماده در ايان 

ه آزمايش تجربی، با اعمال آلتراسونیک ضريب انتقال حرارت نسابت با

 حالت قبل )بدون امواج( افزايش چشمگیری پیدا کردند. 

 

 
جايی آب مقطر در حضور امواج : ضريب انتقال حرارت جابه5شکل 

 وات 35آلتراسونیک 
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جايی آب مقطر در حضور امواج : ضريب انتقال حرارت جابه6شکل 

 وات 50آلتراسونیک 

 

 بندیگیری و جمعهنتیج
ج مواادر اين تحقیق افزايش انتقال حرارت مبدل حرارتی توسط اعمال 

کر ذآلتراسونیک بررسی شد. موارد زير به عنوان نتايج اين تحقیق 

 گردد:می

اعمال امواج آلتراسونیک موجب افزايش ضريب انتقال  (1

جايی شده که از عوامل افزايش عدد ناسلت به حرارت جابه

 آيد.حساب می

افزايش توان آلتراسونیک باع  افزايش ضريب انتقال  (2

 شود.های موثر انتقال حرارت میحرارت و تمامی پارامتر

افزايش توان هیتر باعا  افازايش دماای سایال شاده کاه  (3

افزايش ضريب هدايت حرارتی و کاهش ويساکوزيته را باه 

دنبال دارد و به همین جهت سبب افزايش ضاريب انتقاال 

 ود.شحرارت می

شايان ذکر است به دلیل موجود نبودن نمونه ساخته شده و عادم 

 موجوديت مقاله مشابه به دلیل شکل خاص مبدل امکان اعتبار سنجی

 برای اين مقاله وجود ندارد.

 فهرست عالئم 

 2m،داخلی مبدل  مساحت 

 
، ضريب ظرفیت گرمايی ويژه سیال

J/kgk 
LMTD ن لگاريتیمیاختالف دمای میانگی 

mm  ،دبی جرمی سیالKg/s 

 L/hدبی حجمی سیال،  

 
، انتقال حرارت سایال درون مبادل

Watt 
 عالئم یونانی 

 3kg/m،سیال چگالی 

 زیرنویس 

i ورودی 

o خروجی 

s سطح 

f  سیال 
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