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چکیده
بهینه سازی خواص هدایت حرارتی و ویسکوزیته ی نانوسیال هیبریدی اکسید آلومینیم _ نانو لوله های کربنی چند جداره  /سیال پایه
روغن با روشهای الگوریتم ژنتیک مرتب سازی شده غیر غالب و روش سطح پاسخ مورد بررسی قرار گرفت .تاثیر دما و کسر حجمی
نانوذره بر هدایت حرارتی و ویسکوزیته نانوسیال مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج روش سطح پاسخ نشان داد که مدل هدایت حرارتی دارای
ضریب رگرسیون  0/9959و مدل ویسکوزیته دارای ضریب رگرسیون 0 /9989میباشد .با بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر خاصیت
ترموفیزیکی نانوسیال دریافت شد که افزایش دما اثر مثبتی برای هر دو خاصیت هدایت حرارتی و ویسکوزیته نانوسیال به منظور دستیابی
به بهترین راندمان نانوسیال دارد .همچنین مشخص شد که دما و کسر حجمی تاثیر مستقیم بر هدایت حرارتی میگذارند .اما در مورد
ویسکوزیته نانوسیال دما تاثیر معکوس و کسر حجمی تاثیر مستقیم میگذارد .در بهینهسازی با الگوریتم ژنتیک مرتب سازی شده غیر
غالب مقادیر بهینه ویسکوزیته و هدایت حرارتی در بیشترین دمای عملیاتی گزارش شده اند .در روش سطح پاسخ بهینه ترین حالت برای
استفاده از نانوسیال در دمای  49/99درجه سانتیگراد و کسر حجمی  % 1/49با هدایت حرارتی  )W/mK( 0/1820و ویسکوزیته 0/1174
( )Pa.secبا درجه مطلوبیت  0/9725نشان داده شده است.
کلمات کلیدی :نانوسیال هیبریدی  ،بهینه سازی  ،الگوریتم ژنتیک مرتب سازی شده غیر غالب  ،هدایت حرارتی  ،ویسکوزیته .

 -1مقدمه
از تعلیق مقدار مشخصی از ذرات جامد نانوساختار در یک سیال خنککننده معمولی مانند اتیلن گلیکول و آب سیال
جدیدی به نام نانوسیال تشکیل میگردد [ .]1در واقع نانوسیاالت به علت جنبش و برهمکنش براونی ذرات عملکرد باالتر انتقال
حرارت را نسبت به سیاالت معمولی از خود نشان می دهد .بر همین اساس گروههای متعددی از پژوهشگران در این زمینه
مطالعات فراوانی را انجام دادهاند [ .]10-2همانطور که اشاره شد ،نانوسیال از ذرات در ابعاد نانومتری در سیال پایه ساخته می
شود .در نتیجه ،تغییراتی در خواص فیزیکی آنها ،مانند ویسکوزیته ،دانسیته و هدایت حرارتی در مقایسه با سیال پایه ،رخ می
دهد [ .]11در همین راستا خواص ترموفیزیکی نانوسیاالت در سالهای اخیر به مرور بررسی شده است که در جدول  1آورده
شده است.

هجدهمین کنفرانس دینامیک شارهها FDC2019
مشهد ،دانشگاه فردوسی مشهد 5-7 ،شهریور 1398

جدول  :1تحقیقات مروری انجام شده بر روی خواص و اثرات نانوسیاالت
نویسنده

نوع نانوسیال
نانو لوله های کربنی

بنرجی و جو []12

چند جداره با سیال پایه ی
نمک مذاب

چندران و همکاران

[]13

اثر مورد بررسی
افزایش ظرفیت
حرارتی ویژه

اکسید روی _ کپسول
موم پارافین  /سیال پایه آب

گرمای ویژه

و پروپیلن گلیکول
تیتانیوم دی اکسید

عطاری و همکاران

[]14

_اکسید نیکل_اکسید
آهن_اکسید روی اکسید

همت و همکاران

[]15

زیال و فال []16

ویسکوزیته

همت و همکاران

[]17

درصد می باشد.
مقدار افزایش برای گرمای ویژه  % 18/65می
باشد.

جرمی اکسید نانوذرات ،باعث افزایش ویسکوزیته نسبی

در کسر حجمی  %1/9و دمای 50درجه سانتی
هدایت حرارتی

سیال پایه اتیلن گلیکول

گراد ،حداکثر هدایت حرارتی نسبی مقدار 1/248حاصل
می شود.

اکسید سیلیکون  /سیال

هدایت حرارتی و

پایه اتیلن گلیکول

ویسکوزیته

اتیلن گلیکول

ی سانتی گراد برای فاز مایع در محدوده  6تا 29/3

نانوسیاالت از  0/9تا 1/4می شود.

اکسید روی_نانو لوله

اکسید مس  /سیال پایه

افزایش ظرفیت حرارتی ویژه در دمای  400درجه

در دمای  100درجه سانتی گراد افزایش کسر

تنگستن  /سیال پایه روغن

های کربنی چند جداره /

نتیجه گیری

حداکثر هدایت حرارتی و ویسکوزیته نانوسیاالت در
کسر حجمی  ،0/026به ترتیب برابر با  0/2526و
 0/02350می باشد.
با افزایش غلظت حجمی ( از  0تا  ) % 1/5در

ویسکوزیته

دمای 40درجه سانتی گراد و یسکوزیته از  7/8تا
 41/98مگا پاسکال در ثانیه افزایش می یابد.

با استفاده از مدل سازی و روش های عددی مانند شبکه ی عصبی مصنوعی 1،روش سطح پاسخ2الگوریتم ژنتیک ،3منطق
فازی ،الگوریتم ازدحام جمعیت پرندگان ،4میتوان به بررسی خواص و شرایط ترموفیزیکی نانوسیاالت مانند؛ به دست آوردن
توزیع بهینه انتقال حرارت ،به منظور بهینه سازی چند منظوره ،بهینه سازی جریان و عملکرد حرارتی ،تعیین شرایط بهینه
انتقال حرارت جریان نانوسیاالت ،پیش بینی خواص حرارتی و فیزیکی نانوسیاالت پرداخت [.]20-18

. Artificial neural network
. Response surface method
. Genetic algorithm
. Particle Swarm Optimization
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امینیان [ ، ]21برای بهبود میزان انتقال حرارت در فرآیندهای صنعتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی تغذیه رو به جلو
ویسکوزیته ی موث ر نانوسیاالت را پیش بینی کرده است .او برای ارزیابی صحت مدل پیشنهادی ،هشت نوع نانوسیال مختلف،
سیلیکون کرباید  ،اکسید مس  ،نانو لوله ی چند جداره  ،اکسید تیتانیوم  ،اکسید آهن  ،نیکل  ،اکسید آلومینیم  ،نقره با سیال
پایه آب را مورد استفاده قرار داد .او دریافت که خطای پیشبینی توسط مدل و دادههای واقعی با افزایش غلظت نانوذرات،
افزایش می یابد .وی به این نتیجه رسید که ویسکوزیته دینامیکی پیش بینی شده توسط شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با
داده های تجربی با مطابقت باالیی برخوردار می باشد .همت [ ،]22با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پیش بینی انتقال
حرارت و ویژگیهای افت فشار نانوسیال نقره  /سیال پایه آب را با کسر حجمی تا  % 1در مبدل حرارتی بررسی کرد .او برای
ارزیابی دقت روش خود ضریب رگرسیون دادهها را برای افت فشار نسبی و عدد ناسلت نسبی محاسبه نمود ،که این مقادیر به
ترتیب  % 99/54و  % 99/76بدست آمدند.
در این پژوهش با استفاده از دادههای تجربی مورد مطالعه اسدی و همکاران [ ]23بهینهسازی خواص نانوسیال اکسید روی
_ نانو لوله های کربنی چند جداره  /سیال پایه روغن با کمک روش های الگوریتم ژنتیک مرتب سازی شده غیر غالب و سطح
پاسخ انجام شده است .به منظور بهینه کردن هدایت حرارتی و ویسکوزیته نانوسیال ،به کمک سطح پاسخ مدلسازی صورت
گرفته است و تاثیر دما و کسر حجمی نانوذره بررسی شده است.

 -2مدل روش سطح پاسخ
متدولوژی سطح پاسخ  ،مجموعهای از تکنیکهای آماری و ریاضیات کاربردی برای ساخت مدلهای تجربی است .هدف در
این گونه طرحها بهینه سازی پاسخ (متغیر خروجی) است که متأثر از چندین متغیر مستقل (متغیرهای ورودی) میباشد.
در سطح پاسخ فرض میشود که خطاها تصادفی هستند .کاربرد سطح پاسخ برای بهینهسازی طرح ،در کاهش هزینه روشهای
تحلیل گرانقیمت و بینظمیهای عددی مرتبط با آنها میباشد ..روشهای سطح پاسخ میتوانند بسته به کاربردشان در طرح
آزمایش به روشهای متفاوتی طرح شوند .کاربرد روشهای سطح پاسخ در صنایع بسیار وسیع است که از جمله میتوان به
صنایع شیمیایی ،پتروشیمی ،غذایی ،دارویی  ،میکروبیولوژی و … اشاره نمود [.]24
در سطح پاسخ ،معادله مدل معادله مرتبه دوم کامل می باشد .مدل مرتبه دوم می تواند به شکل معادله ( )1نوشته شود:
4

()1

4

4

2

𝑗𝑥 𝑖𝑥 𝑗𝑖𝛽 ∑ 𝑌 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖 𝑥𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝑖 𝑥𝑖𝑖 +
𝑖<𝑗=1

𝑖=1

𝑖=1

که 𝛽𝑖𝑖 ،𝛽𝑖 ،𝛽0و 𝑗𝑖𝛽 ،به ترتیب ثابت ،اثر خطی ،اثر دوم و اثرات متقابل ضرایب رگرسیون می باشد 𝑥𝑖 .و 𝑗𝑥 متغیر
مستقل کد شده هستند.
 -1-2مدل سازی با روش سطح پاسخ
در این بخش به بررسی معادالت مدل شده برای پیشبینی هدایت حرارتی و ویسکوزیته نانوسیال اکسید روی _ نانو لوله
های کربنی چند جداره  /سیال پایه روغن پرداخته شده است .اسدی و همکاران [ ]23هدایت حرارتی و ویسکوزیته نانوسیال را
در  6کسر حجمی مختلف ( % 1 ، % 0/75 ، % 0/5 ، % 0/25 ، % 0/125و  ) % 1/5و در محدوده دمایی  25الی  50درجه
سانتی گراد مورد بررسی قرار دادند.

2

هجدهمین کنفرانس دینامیک شارهها FDC2019
مشهد ،دانشگاه فردوسی مشهد 5-7 ،شهریور 1398

مدل رگرسیون روش سطح پاسخ برای تعیین عملکرد هدایت حرارتی نانوسیال مورد مطالعه اسدی و همکاران [ ]23توسط
معادله  5به نمایش گذاشته شده است:

()2

𝑦𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑐𝑢𝑑𝑛𝑜𝐶 𝑙𝑎𝑚𝑟𝑒𝑇ℎ
𝑇 × 𝜑 × = 0.1486 − 0.001121 × 𝜑 + 0.0009998 × 𝑇 + 0.0001481
𝑇 × + 0.020036 × 𝜑2 − 2.75 × 10−5 × 𝑇 2 − 8.68 × 10−5 × 𝜑2
− 0.0085461 × 𝜑3 + 2.91𝐸 × 10−7 × 𝑇 3

که در آن  Tو  φبه ترتیب دما و کسر حجمی جامد نانوذرات میباشد.
شکل  1نمودار انطباق بر اساس نتایج تجربی مدل سطح پاسخ پیشنهادی برای تابع هدایت حرارتی نانوسیال را نشان می
دهد .این امر برای ارزیابی کیفیت مدل سطح پاسخ هدایت حرارتی نانوسیال صورت پذیرفت .نزدیک بودن نقاط بر خط مورب
بیانگر آن است که مقادیر آزمایشی با مقادیر پیش بینی شده توافق خوبی دارند.

0.18
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شکل  :1نمودار تطابق رابطه پیشنهادی با داده های تجربی هدایت حرارتی

در همین راستا برای پیشبینی ویسکوزیته اکسید روی _ نانو لوله های کربنی چند جداره  /سیال پایه روغن معادله مدل
رگرسیون روش سطح پاسخ ارائه شده است که به شکل زیر میباشد:

()3

𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦 = 4.0203 + 0.26016 × 𝜑 − 0.3312 × 𝑇 − 0.001096 × 𝜑 × 𝑇 − 0.3846
× 𝜑2 + 0.01118 × 𝑇 2 − 0.000878 × 𝜑2 × 𝑇 + 0.386 × 𝜑3 − 0.0001752
× 𝑇 3 − 0.1194 × 𝜑4 + 1.048 × 10−6 × 𝑇 4

که در آن  Tو  φبه ترتیب دما در سیال پایه و کسر حجمی جامد نانوذرات می باشد.
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برای ارزیابی کیفیت مدل سطح پاسخ ویسکوزیته نانوسیال ،نمودار انطباق بر اساس نتایج تجربی برای تابع ویسکوزیته
نانوسیال ترسیم شد .این نمودارها در شکل  2نشان داده شده است .با توجه به نزدیک بودن نقاط بر خط مورب نشان از آن
است که مقادیر آزمایشی با مقادیر پیشبینی شده توافق خوبی دارند.
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شکل  :2نمودار تطابق رابطه پیشنهادی با داده های تجربی هدایت حرارتی

شکل  3نمودارهای سه بعدی الف) هدایت حرارتی و ب) ویسکوزیته نانوسیال را بر اساس دما و کسر حجمی جامد نانوذرات
نشان میدهد .با توجه به شکل ،باالترین هدایت حرارتی نانوسیال در باالترین دما و کسر حجمی نانوذره اتفاق میافتد .در
حالیکه باالترین ویسکوزیته نانوسیال در کمترین دما و بیشترین کسر حجمی نانوذره رخ میدهد .بدین ترتیب افزایش دما اثر
مثبتی برای هر دو خاصیت هدایت حرارتی و ویسکوزیته نانوسیال به منظور دستیابی به بهترین راندمان نانوسیال دارد .اما در
کسر حجمی می بایست مقداری بهینه برای دستیابی به حالت بهینه این دو خاصیت پیدا کرد.
)الف

)ب

شکل  :3نمودار سه بعدی الف) هدایت حرارتی ب) ویسکوزیته
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 -2-2بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک مرتب سازی شده غیر غالب
الگوریتم ژنتیک مرتب سازی شده غیر غالب یک الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی چند منظوره است .این الگوریتم برای
حل مسائل با پیچیدگی محاسباتی ،فقدان نخبگان و برای انتخاب بهینه مقادیر پارامترها بسیار موثر بوده و کاربرد دارد[.]25
شکل  4ساختار کلی این الگوریتم را نشان میدهد.

شکل  : 4ساختار الگوریتم ژنتیک مرتب سازی شده غیر غالب

 -3-2نتایج و بحث بر روی نتایج
بهینه سازی چند هدفه خواص با استفاده از الگوریتم ژنتیک مرتب سازی شده غیر غالب و سطح پاسخ به منظور دستیابی
به بهینهترین مقدار هدایت حرارتی با حداقل نمودن مقدار ویسکوزیته نانوسیال اکسید روی _ نانو لوله های کربنی چند جداره /
سیال پایه روغن توسط اسدی و همکاران [ ]23انجام شده است .به همین منظور ،ارزش نقاط بهینه در هر نسل در مقایسه با
نسل قبلی بهینه می شود و در نهایت بهترین نتایج ارائه می شود .دما و کسر حجمی نانوذره در مسئله بهینه سازی پیشنهادی،
به عنوان متغیرهای طراحی در نظر گرفته می شوند .توابع هدف هدایت حرارتی و ویسکوزیته نانوسیال میباشند که با استفاده
از داده های تجربی و از طریق کوپل شدن الگوریتم ژنتیک مرتب سازی شده غیر غالب با سطح پاسخ و درحالتی دیگر با روش
سطح پاسخ مدلسازی شد.

 -2-3-1بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک مرتب سازی شده غیر غالب
جمعیت اولیه  50نمونه برای الگوریتم قدرتمند ژنتیک  ،انتخاب گردید .در شکل  ،5مجموعه ای از نتایج غیر غالب در
جبهه پارتو ارائه شده است .با توجه به شکل ،تمام نقاط جبهه پارتو بهینه هستند و هیچ مزیتی بر یکدیگر ندارند .پژوهشگران
می توانند هر کدام از نقاط را با توجه به نیاز خود انتخاب کنند .با توجه به نتایج ،در باالترین دما حداکثر مقدار هدایت حرارتی
و حداقل مقدار ویسکوزیته اتفاق میافتد .بدین ترتیب برای انتخاب نقاط بهینه باید به دما توجه بیشتری کرد .همچنین این
واقعیت اثبات میگردد که پارامتر دما بسیار مهمتر از کسر حجمی نانوذره میباشد .در جدول  2به عنوان نمونه  16نتیجه بهینه
توسط کوپل شدن الگوریتم ژنتیک مرتب سازی شده غیر غالب با تابع مدلشده سطح پاسخ از ارائه شده است.
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شکل  : 5مجموعه ای از نتایج غیر غالب در جبهه پارتو

جدول  : 2نتایج بهینه توسط کوپل شدن الگوریتم ژنتیک مرتب سازی شده غیر غالب با تابع مدل شده سطح پاسخ
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 -3نتیجهگیری
در این پژوهش ،بهینه سازی خواص هدایت حرارتی و ویسکوزیته نانوسیال اکسید روی _ نانو لوله های کربنی چند جداره /
سیال پایه روغن انجام شده است .در این بهینه سازی ،توابع هدف با داده های تجربی ویسکوزیته و هدایت حرارتی نانوسیال و
با استفاده از سطح پاسخ انجام شده است .به کمک سطح پاسخ دو معادله برای پیشبینی داده های تجربی هدایت حرارتی و
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ویسکوزیته نانوسیاالت ارائه شده اند که می توانند عملکرد آنها را به خوبی پیشبینی کنند .نتایج زیر از بررسیهای مطالعه
بدست آمد:


مدل سطح پاسخ هدایت حرارتی نانوسیال دارای ضریب رگرسیون  0/9959و مدل سطح پاسخ ویسکوزیته

نانوسیال دارای ضریب رگرسیون  0/9989میباشد.


افزایش دما اثر مثبتی برای هر دو خاصیت هدایت حرارتی و ویسکوزیته نانوسیال به منظور دستیابی به

بهترین راندمان نانوسیال دارد.


دما و کسر حجمی تاثیر مستقیم بر هدایت حرارتی میگذارند .اما درمورد ویسکوزیته نانوسیال دما تاثیر

معکوس و کسر حجمی تاثیر مستقیم بر ویسکوزیته نانوسیال میگذارد.


برای ویسکوزیته نانوسیال ،مدل سطح پاسخ دقت باالیی از خود نشان داد.



در بهینهسازی با الگوریتم ژنتیک مرتب سازی شده غیر غالب مقادیر بهینه ویسکوزیته و هدایت حرارتی در

بیشترین دمای عملیاتی گزارش شده اند.


در بهینهسازی با سطح پاسخ بهینه ترین حالت برای استفاده از این نانوسیال در دمای  49/99درجه

سانتیگراد و کسر حجمی  % 1/49نانوذره با هدایت حرارتی  (W/mK) 0/1820و ویسکوزیته  (Pa.sec) 0/1174با
درجه مطلوبیت  0/9725نشان داده شده است.
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