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مقاله پژوهشی

بررسي تجربي ضریب هدایت حرارتي نانوسیال ترکیبي
آب/اتیلن گلیكول Fe2O3/SWNCT-و بهینهسازی آن
با استفاده از شبكههای عصبي و الگوریتم ژنتیک
امیر اسدیکیا ،1سید علي آقا میرجلیلي* ،2،نوید نصیریزاده 3و هادی کارگر

شریفآباد4

 -1گروه مهندسی مکانیک ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایران
 -2گروه مهندسی مکانیک ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایران
 -3گروه مهندسی نساجی و پلیمر ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایران
 -4مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ایران
تاریخ ثبت اولیه ،1399/03/25 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،1399/05/22 :تاریخ پذیرش قطعي1399/06/25 :

چكیده
در این مقاله ،ضریب هدایت حرارتی نانوسیالهای ترکیبی متشکل از نانولولههای کربنی تک جدداره و ندانوارات آهدن  IIاکسدید در مللدوآ آو و
اتیلن گلیکول به صورت تجربی بررسی شده است .پارامترهایی نظیر درصد اتیلن گلیکول ،مقدار نانولوله کربنی تک جداره ،نانوارات آهن  IIاکسید
و  pHمحلول به عنوان پارامترهای مؤثر بر هدایت حرارتی انتلاو شدند .نتایج بررسی تجربی نشان داد که ضریب هدایت حرارتی همدراه بدا اادزای
میزان نانوارات اازای

یااته و در محیط قلیایی کاه

مییابد .همچنین اثر هماازایی اازودن هر دو نانواره به سیال پایه بدر ضدریب هددایت حرارتدی

مورد تا یید قرار گرات .با توجه به وابسته بودن مقدار ضریب هدایت حرارتی از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک برای پیدا کردن مقادیر بهینه اسدتااده
شد .بهترین آموزش در یک شبکه عصبی دو الیه با تعداد نرونهای الیه ملای برابر  6و نرخ یادگیری اولیه برابر  0/04حاصل شد که متوسط خطدای
شبکه عصبی پس از آموزش  %8بدست آمد .با تغییر ضریب جه

از  %1تا  %8در الگوریتم ژنتیک ،مقدار جمعیت اولیه مناسب برابر  200شدد .بدا در

نظر گراتن شرآ همگرایی برابر  1×10-6در تغییرات نسبی بهترین مقدار تابع هدف و مقدار متوسط تابع هدف در جمعیت ،ضدریب هددایت حرارتدی
برای نانوسیال ترکیبی با ترکیب اتیلن گلیکول برابر  ،%30/01نانولوله کربنی تک جداره برابر  ،%0/998ندانوارات آهدن  IIاکسدید برابدر  %1/99و pH

برابر  ،2/0018بیشترین مقدار در مقایسه با نسبتهای دیگر اجزا داشته است.

واژههای کلیدی :ضریب هدایت حرارتي ،نانوسیال ،شبكههای عصبي ،الگوریتم ژنتیک.

 -1مقدمه

بهبددود و ااددزای

میددزان انتقددال حددرارت ،همددواره یکددی از

دغدغهها و زمینههایی بوده است که متلصصان و مهندسان را
امروزه کشف و یا ساخت یک سیال حامل اندرژی بدا ضدریب

به خود مشغول کرده است [ .]1،2نانوسیالها گروه جدیدی از

رسانایی باال در کنار تغییر هندسده ،شدرایط مدرزی و  ...بدرای

سیالها هستند که توانایی خوبی در کاربردهای انتقال حرارت

* عهدهدار مكاتبات :سید علی آقا میرجلیلی
نشاني :گروه مهندسی مکانیک ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایران
تلفن ،03۵-31872707 :دورنگار ،03۵-31872707 :پست الكترونیكيsaa_mirjalily@iauyazd.ac.ir :
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دارند [ .]3نانوسیال دارای دو جزء اصلی سیال پایده و ندانواره

پارامترهایی مانند حجدم ندانوارات ،شدکل ندانوارات ،جدنس

است .منظور از سیال پایده ،سدیالی اسدت کده ندانواره بده آن،

نانوارات ،اندازه نانوارات ،دما ،اسیدی بدودن و سدوراکتانت

اازوده خواهد شد .آزمای ها نشان میدهد که اکسید الزاتی

را بر تغییر ضریب هدایت حرارتی بررسی کردند .ماناسدراه و

را درون

همکاران [ ]10تاثیر نانولولههای کربنی معمولی و نانولولههای

سیال هایی مثل آو ،روغن و اتیلن گلیکدول دارندد .از اضدااه

کربنی اعال شده بدا پلدی اتدیلن گلیکدول را در اادزای

انتقدال

کردن نانوارات به سردکنندههایی مثدل اتدیلن گلیکدول ،شدبه

حددرارت و ویسددکوزیته و ااددت اشددار بررسددی کردنددد .نتددایج

سیالها ،روان کنندهها ،روغنها و امولسدیونهدا نیدز مدیتدوان

تحقیق آنها نشان داد که نانولولدههدای کربندی اعدال شدده بدا

نانوسیال تولید کدرد .گدزارشهدا نشدان مدیدهدد کده ضدریب

پلی اتیلن گلیکول به علت پراکندگی بهتر در سیال پایه دارای

هدددایت حرارتددی نانوسددیالهددا ،بدده ااکتورهددایی ماننددد کسددر

تاثیر بهتر در انتقال حرارت می باشدد .همچندین مشدلد شدد

حجمی ،اندازه نانوارات ،شکل اره ،اازاینده هدا ،pH ،درجده

علددیرغددم تغییددر ویسددکوزیته نانوسددیال بددا درصددد حجمددی

حرارت ،سیال پایه و جنس نانوارات بستگی دارد [.]4-6

نانولولههای کربنی ،اات اشار سیستم تغییر چندانی نددارد .در

امینیددان [ ]7یددک مدددل نرومورایددک  )neuromorphicبددرای

مقاله مروری دیگری جنبههای ملتلدف نانوسدیالهدا از جملده

پی بینی ضریب انتقال هدایت حرارتی نانوسیالها با توجه بده

سنتز ،کاربردهای بالقوه ،مطالعات تجربی و تحلیلدی در مدورد

اثرات اندازه ،قطر ،درصد حجمی ،درجده حدرارت و هددایت

هدایت حرارتی مؤثر ،ناواپذیری حرارتی مؤثر و انتقال گرما

حرارتی نانوارات و همچنین خواص مایعدات پایده ارا ده داده

مورد بررسی قرار گراته است [ .]11کدومر و همکداران [،]12

اسددت .مدددل ارا دده شددده قددادر اسددت بدده درسددتی بددر اسددا

مدلی برای پی بینی ضریب هدایت حرارتی نانوسیالها ارا ده

ترکیبهای ملتلف مایعات پایده و ندانوارات بدا غلظدتهدای

کردند که در آن وابستگی هدایت حرارتی بده انددازه ارات،

ملتلف پی بینی را انجا ،دهد.

دما و غلظت در نظر گراته شده بود .چدون و همکداران [،]13

 26نوع ملتلدف ندانوارات الدزی شدامل ،Al2O3-water/EG

بدده محاسددبه ضددریب هدددایت حرارتددی نانوسددیالهددا در حالددت

،Cu-water/EG/oil ،CuO-water/TO/EG/MEG/paraffin

دینامیکی پرداختند .لی و پترسون [ ،]14تالش کردند رابطهای

،TiO2-water/EG/ZnO-water/EG ،Al-water/EG/EO/TO

ارا ه دهند که شامل دما و غلظت باشدد .محققدان دیگدری بدر

 MWCNTs-water/EG/oil/R113 ،SiO2-water/EG/oilو

اسا

تروری ارکتال و محیط مؤثر برای توصیف خوشههدای

 Ag-waterبرای ارزیابی اثربلشی مددل نرومورایدک پیشدنهاد

نانوارات و توزیع شعاعیشان مدلی را برای پی بینی ضریب

شده استااده شده است .نتایج این تحقیق نشان داده اسدت کده

هدایت گرمدایی نانوسدیالهدا پیشدنهاد کردندد و اثدر انددازه و

مدل پی بینی شده برای ضریب انتقال هدایت حرارتدی مدؤثر

جذو سطحی نانوارات را هم در نظر گراتند [ .]1۵این مددل

در مورد  26نوع ملتلف نانوسیال در توااق خوبی با دادههدای

دادههای تجربی برای ارات  ۵0 nmمدس اکسدید در آو دی

تجربی است .در تحقیقی دیگر تأثیر دمدا بدر ضدریب هددایت

یددونیزه شددده بددا غلظددت ارات کمتددر از  %0/2۵حجمددی را بدده

حرارتی نانوسیالهدا بررسدی شدده اسدت [ .]8مطالعدات نشدان

خوبی پی بینی مدیکندد .کدرروزن [ ]16هدم رابطدهای بدرای

م دیدهددد کدده دمددا ت داثیر قابددل تددوجهی بددر هدددایت حرارتددی

هدایت حرارتی دینامیکی ارا ه کرد .دا

و همکاران [ ]17به

نانوسیالها دارد .با این حال ،در مقادیر گزارش شده اخدتالف

بررسی اثر دما بر ضریب هدایت حرارتی نانوسدیال آو/مدس

زیادی وجود دارد .ایلیپ و شدیما [ ]9در یدک مقالده مدروری

اکسددید و آو/آلومینیددو ،اکسددید پرداختنددد و دریااتنددد کدده

تاثیر پارامترهای ملتلای را در ضریب هدایت حرارتدی مدوثر

تغییرات دما بدر ضدریب هددایت حرارتدی تداثیر زیدادی دارد.

نانوس دیالهددا بررسددی کردنددد .آنهددا در مطالعددات خددود ت داثیر

دمدا میدزان ضدریب

مثل اکسید مس و اکسید آلومینیدو ،،بهتدرین پلد

نتیجه مطالعه آن ها این بود که بدا اادزای

بررسي تجربي ضریب هدایت ...

هددایت حرارتددی اادزای

3

سال سیزدهم ،شماره  ،45بهار 1400

پیدددا مدیکندد کدده بدر اثددر ااددزای

تحقیقی دیگر ضریب هدایت حرارتی نانوسدیال ترکیبدی Ag-

حرکات براونی میباشد .همچنین مقداالتی در مدورد اادزای

 MgOبا اندازه حجمی مساوی برای هر جزء اندازهگیری شده

ضریب هدایت حرارتدی بدا اسدتااده از ارات نانومغناطیسدی و

است [ .]28در این تحقیق تاثیر درصدد حجمدی ندانوارات در

سددیالهددای اددرو موجددود مددیباشددد .لددی و همکدداران []18

ضریب انتقال حرارتی دیده شده و در نهایدت رابطدهای بدرای

ویسکوزیته و ضریب هدایت حرارتی سیالهای مغناطیسدی را

پی بینی آن استلراج شدده اسدت .سدلطانی و همکداران []29

تحت تاثیر میددان مغناطیسدی خدارجی بررسدی نمودندد و اثدر

تدداثیر نددانوارات  WO3-MWCNTsرا بددر ضددریب هدددایت

درصد حجمی و سوراکتانت را بدر ایدن خدواص را مشدلد

حرارتی روغن موتور بررسی کردند .نتایج آزمای های آنها

کردند .آنها به ایدن نتیجده رسدیدند کده تدا زمدانی کده سدیال

نشان داد ،علیرغم اینکه نانوسیال ترکیبی جدید با پایه روغن و

مغناطیسی از نظر مغناطیسی اشباع نشدده باشدد ،ویسدکوزیته و

نانوارات  WO3-MWCNTsخواص نیوتنی دارد ،در بهتدرین

میددان در درصدد حجمدی

حالددت نسددبت بدده روغددن معمددولی  %19/8۵ضددریب هدددایت

مییابد .سا ،سدندر و همکداران [،]19

مییابد .نتایج مطالعه دیگری در رابطده بدا

ضریب هدایت حرارتی با اادزای
خاصی از سیال اازای

حرارتی آن اازای

هدایت حرارتی نانوسیال آو Fe3O4-را در کسر حجمیها و

بررسی ضریب هدایت حرارتی نانوسیال ترکیبی با سدیال پایده

دماهای متااوت اندازهگیدری کردندد .نتدایج آنهدا نیدز نشدان

شدبکههدای عصددبی

دهنده اازای

دمدا و

مص دنوعی نشددان داد ضددریب هدددایت حرارتددی ایددن نانوسددیال

کسر حجمی نانوارات است .آنان مشاهده کردند که

ترکیبددی بددا نسددبت حجمددی  %0/6در دمددای %30/38 ،۵0 °C

در کسددر حجمددی  %2از نددانوارات  ،Fe3O4هدددایت حرارتددی

نسبت به دمای محیط بیشتر است [ .]30همت اساه و همکاران

نانوسیال در دماهای  20و  60 °Cبه ترتیب  2۵و  %48نسبت به

ضریب هدایت حرارتی  Cu/TiO2–water/EGرا بده صدورت

را حرکدت

تجربی با نسبت  %60آو و  %40اتیلن گلیکول بررسی کردند

براونی نانوارات اکر کردند .نانوسیال های ترکیبی از ترکیب

[ .]31ترکیب آو و اتدیلن گلیکدول بده عندوان سدیال پایده در

مددواد ملتلددف تهیدده م دیشددوند [ .]20،21مددواد نانوس دیالهددای

نانوسیال های ترکیبی در تحقیقات دیگدری نیدز بررسدی شدده

ترکیبی به سه دسته تقسیم مدیشدوند  -1نانوکامپوزیدتهدای

اسددت [ .]32،33تدداثیر مدددت زمددان همگددنسددازی و نددوع

زمینددددده الدددددزی شدددددامل ،Al2O3/Ni-Al2O3/Fe-MgO/Fe

سوراکتانتهدای ملتلدف بدر پایدداری نانوسدیال ترکیبدی نیدز

 -2نانوکامپوزیددددتهددددای سددددرامیکی ماننددددد Al2O3/SiO2-

بررسی شده است و نشان داده شده است که نانوسیال ترکیبی

 Al2O3/TiO2و  -3نانوکامپوزیددتهددای پلیمددری .در مراجددع

تددا  40روز م دیتوانددد پایددداری خددود را حاددب کنددد و بدددون

[ ]22-26مطالعات جامعی درباره نانوسیالهای ترکیبدی شدامل

تددهنشددینی باشددد [ .]34اخگددر و همکدداران [ ،]3۵صدداایی و

ترکیب ارات ملتلف ،سیال های پایه ملتلدف ،تدأثیر درصدد

همکاران [ ]36و کریمیپور و همکاران [ ]37از شبکه عصدبی

حجمددی نددانوارات و دمددا انجددا ،شددده اسددت .همددت اسدداه و

مصنوعی برای پی بیندی ضدریب هددایت حرارتدی نانوسدیال

همکاران [ ]27نانوسیال ترکیبی  CNTs-Al2O3بر پایده آو را

ترکیبی استااده کردند.

بررسی و تاثیر درصد حجمی ندانوارات و دمدا را بدر ضدریب

نتایج تحقیقات گذشته نشان میدهد این نانوسیالها که تحت

هدایت حرارتی بررسی کردند و در نهایت بر مبنای دادههدای

عنوان نانوسیالهای ترکیبی معرای شدهاند ،با انتلاو ترکیدب

آزمایشگاهی ،رابطه ای برای محاسبه ضریب هدایت حرارتدی

خاصی از دو نانواره می تواند دارای خواص حرارتدی بهتدری

ارا ه دادند .در این تحقیق برای هر درصد حجمی جزء جامدد

نسبت به تکتک نانوارات باشند و به عبارتی دارای خدواص

از حجددم مسدداوی  CNTsو  Al2O3اسددتااده شددده اسددت .در

بهبود یااته ای نسدبت بده نانوسدیال هدای معمدولی تدک جز دی

اازای

سیال پایه اازای

هدایت حرارتی این نانوسیال با اادزای

آو و ارات  CuO-MWCNTبدر اسدا

مییابد .آنان دلیل ایدن اادزای
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هستند [ .]29،30،3۵-38با توجه بده جدیدد بدودن ایدن روش،

کمک این روش آماری و با حداقل تعداد آزمای ها ،اثدرات
میان آنها بدر

تعداد تحقیقات و مطالعات انجدا ،شدده در ایدن زمینده اندد

همزمان هر چهار پارامتر تاثیرگذار و برهمکن

است و در راستای اهمیت نانوسیالهدا در سیسدتمهدای خندک

هدایت حرارتی نانوسیال های ترکیبی بهصورت جامع بررسدی

کاری و خواص حرارتی آنها بایسدتی تحقیقدات گسدتردهای

میشود.

در زمینه خواص ترموایزیکی و مکدانیز،هدای انتقدال حدرارت
آنها صورت گیرد .بررسیها نشان میدهدد انتلداو ترکیدب

 -2-2آمادهسازی نانوسیال

خاصی از دو نانواره می تواند دارای خواص حرارتدی بهتدری

در این پژوه  ،نانوسیالها از مللوآ آو و اتیلن گلیکول به

نسبت بده تدکتدک ندانوارات باشدد [ .]29بررسدی مطالعدات

عنوان سیال پایه ،نانولوله کربنی تک جداره و نانوارات آهدن

گذشته در این زمینه نیز نشان میدهد تاکنون بررسدی ضدریب

 IIاکسید بده عندوان ندانو اازودندی تهیده شددند .بدرای کسدب

هدایت حرارتی بهینه نانوسیال ترکیبی چهار جز دی شدامل دو

بیشترین مقدار هدایت حرارتی ،تاثیر نسبتهای مدواد سدازنده

جزء سیال پایه و دو جزء ندانوارات بدا روش شدبکه عصدبی و

شامل نسبت حجمدی آو بده اتدیلن گلیکدول ،نسدبت نانولولده

در ایدن

کربنی تک جداره و نانوارات آهن  IIاکسید به کمک روش

تحقیق ضریب هدایت حرارتی نانوسیالها ترکیبی نانولولههای

سطح پاسخ بهینه سازی شدند .در واقدع بده کمدک ایدن روش

کربنی تک جداره و نانوارات آهن  IIاکسید در مللوآ آو

آماری و با حداقل تعداد آزمدای هدا ،اثدرات همزمدان چهدار

و اتیلن گلیکدول بده صدورت تجربدی بررسدی شدده اسدت .بدا

پارامتر مؤثر بر هدایت حرارتدی نانوسدیال تهیده شدده بررسدی

انتلاو پارامترهایی نظیر ترکیب درصد اتیلن گلیکول ،مقدار

شددده اسددت .نمونددههددای نانوسددیال ترکیبددی بددر اسددا

مقددادیر

نانولوله کربنی تک جدداره ،ندانوارات آهدن  IIاکسدید و pH

طراحی شده جدول  )1تهیه شدند و سپس در معرض امدواج

محلول به عنوان پارامترهای مؤثر بر هدایت حرارتی و استااده

اراصددوت حمددا ،اراصددوت بددا تددوان  400 Wو ارکددانس

از شددبکه عصددبی و الگددوریتم ژنتیددک مقددادیر بهیندده نانوسدیال

 )24 kHzبه مدت  2 hقدرار داده شددند .امدواج اراصدوت بده

ترکیبی مورد نظر پیدا شدهاند.

منظور گسستن تجمع نانوارات ،تهیه محلول پایددار و همگدن

الگوریتم ژنتیدک انجدا ،نشدده اسدت .بدر ایدن اسدا

بکار برده می شود .اندازه و موراولوژی نانوارات با استااده از
میکروسددکور روبشددی گسددیل میدددان )FESEM, MIRA3

 -2فعالیتهای تجربي

تشریح شدند .نانوارات در استون پل

شددند تدا بده واسدطه

 -1-2اثر همزمان متغیرها و برهمكنش میان آنها

تبلیدددر سدددریع حدددالل ،ندددانوارات بدددرای تصدددویربرداری

آزمای ها در دمای محدیط و بدا تغییدر دادن متغیرهدایی نظیدر

میکروسددکوپی آمدداده باشددند .شددکل  1تصددویر  FESEMاز

نسبت اتیلن گلیکول به آو  30الی  ،)70نسبت نانولولههدای

نانوسیال ترکیبی متشکل از نانولوله کربنی تک جداره و آهن

کربنی  0/1الی  1درصد وزندی -حجمدی) ،نسدبت ندانوارات

تصدویر  FESEMاز باقیماندده

 IIاکسید مدیباشدد .بدر اسدا

 0/1الددی  2درصددد وزنددی-حجمددی) و pH

خشک نانوسدیال بعدد از تبلیدر حدالل بده خدوبی پراکنددگی

محلول  2الی  )10انجا ،شد .الز ،بدذکر اسدت کده محددوده

مناسددب نددانوارات آهددن  IIاکسددید بددا قطددر کمتددر از 30 nm

مطالعده و بررسدی تحقیقدات

مشاهده میشود .همچنین حضور و وجود نانولولههای کربندی

گذشته که در قسمت مقدمده بده برخدی از آنهدا اشداره شدد،

با قطر کمتر از  40 nmدر تصدویر مدورد نظدر دیدده مدیشدود.

آهددن  IIاکسددید

تمامی مقادیر اکر شده بر اسا

انتلاو شدهاند .این مجموعه آزمای ها بر اسا

روش سطح

پاسخ طراحی و داده های حاصل مدلسازی شدند .در واقع بدا

نکته اساسی برای اازای

کارایی یک نانوسیال برای اادزای

انتقال حرارت ،حاب پایداری نانوارات مورد استااده و عدد،

بررسي تجربي ضریب هدایت ...
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جدول  :1حالتهای مختلف نانوسیال ترکیبي و

جمع آنها در ااز محلول است .ایدن تصدویر بده خدوبی نشدان
میدهد که نانومواد مورد اسدتااده در تهیده نانوسدیال ترکیبدی

مقدار ضریب هدایت حرارتي اندازهگیری شده.
k

D:pH

C:Fe2O3

B:CNT

A:EtG

مرحله

W/m.K

-

w/v%

w/v%

V/V%

آزمایش

پایدار کننده سطحی آنها پس از تهیه نانوسیال حاب شدهاند.

0/398

6

0/ 1

0/۵0۵

۵0

1

از طرای مابین نانومواد ملتلف در شرایط مورد نظدر در تهیده

0/۵84

4

1/۵2۵

0/7۵2۵

40

2

جاابه ای صورت نگراته اسدت

0/427

6

1/0۵

0/۵0۵

۵0

3

0/419

6

1/0۵

0/۵0۵

۵0

4

خود را در انتقال

0/418

8

1/۵2۵

0/7۵2۵

40

۵

0/33

8

1/۵2۵

0/2۵7۵

60

6

0/42۵

6

1/0۵

0/۵0۵

۵0

7

0/366

10

1/0۵

0/۵0۵

۵0

8

046۵

8

0/۵7۵

0/2۵7۵

60

9

0/43

4

0/۵7۵

0/7۵2۵

40

10

0/323

6

1/0۵

0/01

۵0

11

0/417

8

0/۵7۵

0/2۵7۵

40

12

0/3۵1

8

0/۵7۵

0/7۵2۵

60

13

0/429

6

1/0۵

0/۵0۵

۵0

14

0/411

4

1/۵2۵

0/7۵2۵

60

1۵

0/329

8

1/۵2۵

0/7۵2۵

60

16

0/317

4

0/۵7۵

0/7۵2۵

60

17

0/362

4

0/۵7۵

0/2۵7۵

60

18

0/42۵

6

1/0۵

0/۵0۵

۵0

19

0/403

2

1/0۵

0/۵0۵

۵0

20

0/38۵

6

1/0۵

1

۵0

21

شكل  :1تصویر  FESEMاز نانوسیال ترکیبي متشكل

0/421

6

1/0۵

0/۵0۵

۵0

22

از نانولوله کربني تک جداره و آهن اکسید.

0/4۵۵

8

1/۵2۵

0/2۵7۵

40

23

0/432

4

1/۵2۵

0/2۵7۵

60

24

0/428

8

0/۵7۵

0/7۵2۵

40

2۵

0/۵06

4

0/۵7۵

0/2۵7۵

40

26

حسگر آنالیزور حرارتی  KD2 Proدر محلولهدا تعیدین شدده

0/4۵3

6

2

0/۵0۵

۵0

27

0/۵48

4

1/۵2۵

0/2۵7۵

40

28

است .این دستگاه یک وسیله تجاری اسدت کده عمومدا بدرای

0/391

6

1/0۵

0/۵0۵

70

29

تعیین هدایت حرارتی سیال در دامنده  0/02-2 W/m.Kبکدار

0/۵73

6

1/0۵

0/۵0۵

30

30

حاضر با حالل های مورد استااده برهمکن

نانوسیال هیچ گونه برهمکن

و لذا نانومواد مذکور بطور کامال مجزا نق

نداشدته و عوامدل

حرارت ایاا نمودند.

 -3-2اندازهگیری ضریب هدایت حرارتي
ضریب هدایت حرارتی نانوسیالهدا از طریدق غوطدهورسدازی

برده می شود .حسگر دستگاه از جنس اوالد ضدزنگ است و
دارای دقت  %۵بوده ،طول و قطدر آن حددود  60و 1/27 mm

 -3نتایج و بحث

میباشد که در نانوسیال قرار داده میشدود .بدرای تاییدد دقدت

برای بهینه سازی پارامترهای سیستم مدورد مطالعده مدیبایسدت

اندازهگیریها ،تمامی اندازهگیریهدا حدداقل  3مرتبده تکدرار

ارتباآ بین پارامترهای ورودی و خروجی سیستم توسط یدک

شدند .مقادیر ضریب هدایت حرارتدی انددازهگیدری شدده در

مدل قابل ارزیابی باشد [ .]26به دلیل پیچیدگی روابط تحلیلی

جدول  1ارا ه شدهاند.

و حجم محاسبات بسیار باال ،اسدتااده از روشهدای تحلیلدی و

6
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عددی در ارآیند بهینهسازی امکانپذیر نمیباشد و صراا باید
از مدل ورودی -خروجی با دقدت مناسدب و سدرعت محاسدبه
بدداال بددرای مدددلسددازی سیسددتم اسددتااده شددود .بددا توجدده بدده
خصوصیات منحصربارد مدل شبکه عصبی ،در این کار بدا بده
بده کدارگیری یددک شدبکه عصدبی تددأثیر پارامترهدای ترکیددب
درصد اتیلن گلیکدول ،مقددار نانولولده کربندی تدک جدداره،
نددانوارات آهددن  IIاکسددید و  pHمحلددول بددر میددزان ضددریب
هدایت حرارتی نانوسیال بررسی میشود.
 -1-3نوع شبكه استفاده شده و دالیل آن
به دلیل ماهیت غیرخطی تابعیدت ضدریب هددایت حرارتدی از
ااکتورهای در نظر گراته شده ،بدرای شناسدایی سیسدتم مدورد

شكل  :2نمای شبكه عصبي (پرسپترون دوالیه) استفاده
شده برای مدلسازی ضریب انتقال حرارت نانوسیال.

مطالعه پرسپترون دو الیه با یک الیده ملادی مدورد آزمدای

است .مقدار پارامتر تابع اعالیدت هیپربولیدک دو قطبدی مدورد

قرار گرات .نمای شبکه عصبی و ورودیهدا و خروجدیهدای

استااده در شبکه عصبی برابر  1/3در نظدر گراتده شدده اسدت

آن در شکل  2نشان داده شدده اسدت .اسدتااده از شدبکههدای

زیددرا بددا انتلدداو ایددن مقدددار بددرای پددارامتر تددابع اعالیددت،

عصبی با تعداد الیه های بیشتر امکان شناسدایی بهتدر را ادراهم

خروجدیهدای شددبکه عصدبی در تمدا ،بددازه مقیدا

دادههددای

میکند اما با توجه به محدودیت تعدداد دادههدای آموزشدی و

خروجی بطور مناسب توزیع می شوند و تواندایی شدبکه بدرای

زمان آموزش استااده از شبکههای  2الیه مایدتر خواهد بود.

درونیابی اازای

مدییابدد .بدرای بدسدت آوردن ایدن مقددار

بهینه ،شبکه عصبی به ازای مقادیر ملتلف این پارامتر از 0/08
 -2-3ورودیها و خروجيها -مقیاسبندی دادهها

تا  2/۵آمدوزش داده شدد .حدداکثر سدیکل آموزشدی در نظدر

پارامترهای مؤثر بر ضریب هدایت حرارتی نانوسیال سنتز شده

گراته شده برای این کار  2000بدود .بده ازای هدر مقددار ایدن

شامل نسبت حجمدی آو بده اتدیلن گلیکدول  ،)v/v%نسدبت

پددارامتر ،مقدددار حددداقل خطددای شددبکه بعددد از طددی شدددن

وزن نانولولههای کربندی بده حجدم نانوسدیال  ،)w/v%نسدب

سیکل هدای آموزشدی بدسدت آمدد .تغییدرات حدداقل خطدای

وزن نددانوارات الددزی بدده حجددم نانوسددیال  )w/v%و میددزان

شبکه بر حسب مقدار پدارامتر تدابع اعالیدت در شدکل  3نشدان

اسیدی بودن نانوسیال  )pHهستند که به عندوان ورودیهدای

داده شده است.

شبکه عصبی در نظر گراته شدهاندد .ایدن پارامترهدا در بلد

همانطور که در جدول نشدان داده شدده اسدت ورودیهدای

بعدی به عنوان متغیرهای بهینهسازی بکار گراته میشوند.

شبکه عصبی در بدازه ] [0/۵ 1/۵مقیدا بنددی شددهاندد زیدرا

در جدول مشلصات شبکه عصبی در نظر گراته شدده بدرای

وزنهددای تصددادای اولیدده شددبکه عصددبی در بددازه ][-0/۵ 0/۵

شناسددایی سیسددتم خالصدده شددده اسددت .یکددی از پارامترهددای

انتلاو شده نزدیک بودن این دو بازه باعث میشود آموزش

اساسی که نحوه توزیع خروجیهای شبکه در بازه تعیین شدده

شبکه سریع تر با اعمال دوره هدای آموزشدی کمتدر) صدورت

را مشلد میکند مقدار پارامترهای تابع اعالیت انتلاو شده

گیرد .عالوه بر این مقدار بازه انتلاو شده حول صار انتلاو

بررسي تجربي ضریب هدایت ...
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نشده است زیرا وجود صار در ورودیها باعث عد ،آمدوزش

حین آموزش پارامترهدای شدبکه شدامل ندرخ یدادگیری اولیده

وزنهای متصل به ورودی با مقدار صار میشود [.]39

نرخ یادگیری در ابتدای ارآیند آمدوزش)  0/0۵تدا  )0/11و

جدول  :2مشخصات شبكه عصبي استفاده شده برای
مدلسازی ضریب هدایت حرارتي نانوسیال.
F1
F2

پارامترهای
ورودی

F3

پارامتر
خروجی

تعداد نرونهای الیه ملای  4تا  )10تغییر داده شده اسدت تدا
بهتددرین شددبکه بددرای شناسددایی مشددلد شددود .بدده منظددور

نسبت حجمي آب به اتیلن گلیكول ()v/v%

جلددوگیری از ااتددادن در دا ،مینددیممهددای محلددی در ارآینددد

نسبت وزن نانولولههای کربني به حجم

آموزش ،نرخ آموزش در ارآیند یادگیری به صورت تطبیقدی

نانوسیال ()w/v%
نسب وزن نانوذرات فلزی به حجم نانوسیال

و با استااده از منطدق روش شدبیهسدازی سدرد شددن تددریجی

()w/v%

الدزات  )Simulated Anulingطبدق روابدط  )1و  )2تغییدر

F4

میزان اسیدی بودن نانوسیال ()pH

k

ضریب هدایت حرارتي نانوسیال

تعداد الیهها

2

داده شد
)ΔE_Co (t)=E_Co (t)-E_Co (t-1

)1

تابع اعالیت
)𝐭(𝛌 × 𝟏𝟎 𝛌(𝐭 + 𝟏) = 𝟏.

مقیا
دادههای

][0/5 1/5

ورودی
مقیا
دادههای

][-1 1

)𝐭( 𝐨𝐂𝐄𝚫
𝛚≥
𝛕
)𝐭( 𝐨𝐂𝐄𝚫
𝐞𝐱𝐩 −
𝛚<
𝛕
𝐞𝐱𝐩 −

𝐟𝐢

)𝐭(𝛌 × 𝟏𝟎 𝛌(𝐭 + 𝟏) = 𝟏.

𝐟𝐢

)𝐭(𝛌 = )𝟏 𝛌(𝐭 +

⇒ 𝟎 < )𝐭( 𝐨𝐂𝐄𝚫
⇒ 𝟎 > )𝐭( 𝐨𝐂𝐄𝚫

)2
دادهها به صورت یکپارچه به شبکه آموزش داده شدهاند و در

خروجی

هددر دوره آموزشددی خطددای تجمعددی بددا اسددتااده از رابطدده )3
محاسبه شده است.

)3
شكل  :3تغییرات حداقل خطای شبكه بر حسب ضریب
تابع فعالیت به ازای  2000سیكل آموزشي.

 -4-3نتایج شبكه عصبي
در جدولهای  3و  4نتایج حاصل از پی بیندی شدبکه عصدبی

 -3-3آموزش شبكه عصبي

برای حرارت بدست آمدده بده ازای پیکربنددیهدای ملتلدف

تعداد دادههای آموزشی  30عدد میباشد و آموزش بده روش

برای شبکه عصبی نشان داده شده است .در این جداول مقادیر

پس انتشار خطا صورت گراته است که در آن وزنهای شبکه

خطای جذر میدانگین مربعدات بدرای حدرارت پدی بیندیشدده

خطای شبکه اصالح میگدردد و ارآیندد بده

توسط شبکه عصبی بر حسدب حدرارت انددازهگیدری شدده از

صورت تکراری تا رسیدن به یک خطای معقول بدرای شدبکه

کلکتورها برای شبکههای  2و  3الیه با تعداد ملتلف نرون در

ادامه مییابد %70 .دادهها به عنوان دادههدای آموزشدی و %30

الیه های ملای و همچنین دو نوع ملتلف تدابع اعالیدت تدک

باقیمانددده کدده بدده صددورت تصددادای از بددین دادههددا اسددتلراج

قطبی و دو قطبی برای داده های آموزشدی و تسدت نشدان داده

شدهاند ،به عنوان دادههای تست در نظدر گراتده شددهاندد .در

شده است.

در جهت کاه
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شكل  :4تغییرات خطای تجمعي شبكه بر حسب دوره آموزشي برای شبكه عصبي  2الیه.

شكل  :5تغییرات خطای تجمعي شبكه برحسب تعداد نرون های الیه مخفیو
جدول  :3نتایج آموزش و تست شبكه عصبي  2الیه
برای مقادیر مختلف تعداد نرونهای الیههای مخفي.
خطای جذر میانگین مربعات
()%

تعداد الیههای مخفي

شبکه عصبی انتلاو شده بدرای مقدادیر ملتلدف پارامترهدای
شددبکه آمددوزش داده شددد و بهتددرین آمددوزش در یدک شددبکه
عصبی دو الیه با مقادیر  6برای تعداد نرونهای الیه ملادی و

تست

آموزش

11/3

9 /0

4

10/0

8 /8

6

8/ 9

9 /3

8

شکل  4نشان داده شده اسدت .در شدکل  ۵نیدز مقددار خطدای

10/7

9 /9

10

شبکه حداقل خطا در پایان  2000دوره آموزشی) برحسب

 0/04برای نرخ یادگیری اولیه حاصل شدد .بدرای ایدن شدبکه
تغییرات خطای تجمعدی شدبکه بدر حسدب دوره آموزشدی در

بررسي تجربي ضریب هدایت ...
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تعداد نرون های الیه ملای ترسیم شده است .همانطدور کده

نانوسددیال  ،)w/v%نسددب وزن نددانوارات الددزی بدده حجددم

در شکل  ۵دیده میشود مقدار خطای شدبکه بده ازای  6عددد

نانوسیال  )w/v%و میزان اسیدی بودن نانوسیال  )pHهستند

نرون در الیه ملای کمترین مقدار را دارد.

که به عنوان متغیرهدای بهیندهسدازی در نظدر گراتده شددهاندد.
محدوده مجاز ایدن متغیرهدا بدرای ارآیندد بهیندهسدازی همدان
شده در ارآیند اندازهگیری میباشد کده در

محدوده آزمای

جدول  4خالصه شدهاند .هدف از بهینهسازی سیسدتم بدسدت
آوردن بدداالترین ضددریب هدددایت حرارتددی نانوسددیال ترکیبددی
ممکن به ازای محدوده مجاز مذکور برای پارامترهای سیسدتم
است به عبارتی تابع هدف بهینهسازی ضریب هدایت حرارتی
نانوسیال ترکیبی میباشد.
جدول  :4متغیرهای بهینهسازی و تابع
هدف استفاده شده در فرآیند بهینهسازی.

شكل  :6ضریب هدایت حرارتي بدست آمده از شبكه عصبي

متغیرهای بهینهسازی

بیشترین

کمترین

مقدار

مقدار

متغیر

واحد

70

30

F1

v/v%

آموزش داده شده بر حسب ضریب هدایت
حرارتي واقعي (اندازهگیری شده).

نسبت حجمي آب
به اتیلن گلیكول
نسبت وزن

 -5-3بهینهسازی ضریب هدایت حرارتي نانوس یال

1

0/01

2

0/ 1

F2

w/v%

نانولولههای کربني
به حجم نانوسیال
نسب وزن نانوذرات

ترکیبي با استفاده از الگوریتم ژنتیک

F3

w/v%

ضریب هدایت حرارتی نانوسیال ترکیبی به عنوان تابع هددف

فلزی به حجم
نانوسیال

انتلاو شده است و هدف از بهینهسازی حداکثر نمدودن ایدن

10

2

F4

پارامتر میباشد .به دالیل زیدر از الگدوریتم ژنتیدک بده عندوان
روش بهینهسازی استااده شده است

عنوان

pH

میزان اسیدی بودن
نانوسیال

 -2-5-3بهینهسازی ضریب هدایت حرارتي



عد ،دسترسی به مدل ریاضی سیستم



ماهیت غیرخطی راتار سیستم



الگوریتم ژنتیک از ارآیند جه

غیرخطی بودن مدل بهینهسازی



تعدادی از کروموزو،های هر نسل بطدور تصدادای انتلداو و

محدوده تغییرات وسیع برای پارامترهای بهینهسازی

همانند جمعیت اولیده تولیدد مدی شدوند .در ایدن کدار ضدریب

به دلیل پیوسته بودن متغیرهای بهینهسازی از الگوریتم ژنتیک

جه

از  %1تا  %8تغییر داده شده اسدت بده ازای هدر مقددار

با ژنهای پیوسته استااده شده است [.]39

جمعیت اولیه) .مقدار جمعیت اولیه نیز در ارآیند بهیندهسدازی

به منظور جلوگیری از ااتادن در دا ،اکسترممهدای محلدی ،در
استااده میشدود کده در آن

از  100تا  1000کروموزو ،تغییر داده شد تا بهتدرین جمعیدت
 -1-5-3متغیرهای بهینهسازی و تاثیر آنها بر راندمان

اولیه که در آن ضریب هدایت حرارتی باالتر حاصل میشدود

ورودی های شبکه عصبی شامل نسبت حجمدی آو بده اتدیلن

پیدا گردد زیرا با انتلاو جمعیت اولیه بزرگتر احتمال ااتدادن

گلیکول  ،)v/v%نسبت وزن نانولولدههدای کربندی بده حجدم

مییابد و احتمدال رسدیدن

در دا ،اکسترمم های محلی کاه
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به مقدار مطلووتر برای تابع هدف اازای

مییابد اما بدا ایدن

کار زمان اجرای برنامه بهینهسازی بهشدت اادزای

مدییابدد.

انتلاو کروموزو ،های پدر و مادر جهت بازترکیدب و تولیدد

)7

بیشترین احتمال تجمعی کده بدا اسدتااده از تدابع

)8

هدف محاسبه می شود ،صورت گراته است .بدین ترتیب کده

)9

نسل بر اسا

ابتدا جمعیت هر نسل پس از مرتبسازی بر اسا

مقدار تدابع

هدف به دو نیمه جمعیت خوو و جمعیت بد تقسیم میگردد

 -3-5-3نتایج بهینهسازی

و نیمه بد حذف میگردد و از میان نیمه خوو به اندازه نصف

در شکل  7نحوه تغییرات بهترین مقددار تدابع هددف بده ازای

جمعیت خوو جات انتلاو میشود کده هدر جادت والددین

مقادیر ملتلف جمعیت اولیه نشان داده شده است .همانطدور

یددک جاددت ارزنددد تولیددد مددیکنددد و بدده نیمدده خددوو اضددااه

که مشلد است بده ازای مقدادیر یکسدان تولیدد نسدل بدرای

می گردد تا جمعیت نسل ثابت بماندد .نحدوه انتلداو والددین

جمعیت های اولیه نشان داده شدده تعدداد  200بدرای جمعیدت

طبق روابط  )۵و  )6صورت میپذیرد بدین ترتیب که ابتددا

اولیه مطلووترین گزینه میباشد زیرا بده ازای کمتدرین زمدان

اختالف تابع هددف هدر کرومدوزو،

برای ارآیند بهینده سدازی منجدر بده بداالترین ضدریب هددایت

احتمال تجمعی بر اسا

در نیمه جمعیت خوو از بهترین کرومدوزو ،در جمعیدت بدد

حرارتی شده است.

محاسبه می شود سپس یک عددد تصدادای بدرای هدر یدک از
کرومددوزو،هددای نیمدده جمعیددت خددوو تولیددد مددیشددود و
درصددورتیکدده احتمددال تجمعددی هددر کرومددوزو ،در جمعیددت
خوو از عدد تصادای بیشدتر باشدد آن کرومدوزو ،بده عندوان
والد انتلاو میگردد.
)(4

شكل  :7تغییرات بهترین ضریب هدایت حرارتي و متوسط
ضریب هدایت حرارتي بر حسب جمعیت اولیه.

)۵
بازترکیب بدا اسدتااده از یدک نقطده قطدع و ترکیدب تصدادای

در شکل  8تغییرات تعداد بازتولید الز ،برای رسیدن بده نقطده

کروموزو،های والد با استااده از روابط  )6الدی  )9صدورت

بهینه به ازای مقدادیر ملتلدف جمعیدت اولیده نشدان داده شدده

مددیپددذیرد .شددرآ همگرایددی یددا همددان شددرآ توقددف ارآینددد

است .همان طور که در این شدکل مالحظده مدیگدردد مقددار

بهینهسازی برابر  1×10-6در تغییرات نسبی بهترین مقددار تدابع

جمعیت اولیه مابین  100الی  300یدک مقددار مطلدوو بدرای

هدف و مقدار متوسط تابع هدف در جمعیدت در نظدر گراتده

جمعیت اولیه خواهد بود که در آن تعداد بازتولید الز ،بدرای

شده است.

رسیدن به نقطه بهینه حداقل میباشد.
شددکل نشددان دهنددده تغییددرات مقدددار تددابع هدددف راندددمان

)6

β=Random in [0 1] for paring of chromosomes

حرارتددی سیسددتم) در بازتولیدددهای ملتلددف طددی ارآینددد

β=Random in (1,2,3) for crossover

بهینهسازی میباشد .همانطدور کده انتظدار مدیرود بدا حدذف

بررسي تجربي ضریب هدایت ...

11

سال سیزدهم ،شماره  ،45بهار 1400

کرومددوزو،هددای بددد در هددر بازتولیددد و جددایگزینی آنهددا بددا
نسلهای جدید مقدار تابع هدف اازای

مییابد.

جدول  :5مقدار بهینه تابع هدف و متغیرهای بهینه در نقطه بهینه.
مقدار

متغیر

واحد

0/76۵1

k

W/m.K

30/01

F1

v/v%

0/9989

F2

w/v%

1/9999

F3

w/v%

2/0018

F4

-

عنوان
مقدار
ضریب هدایت حرارتی

بهینه تابع
هدف

شكل  :8تغییرات تعداد بازتولید بر حسب جمعیت اولیه.

نسبت حجمی آو به
اتیلن گلیکول
نسبت وزن نانولولههای

مقدار

کربنی به حجم نانوسیال

بهینه

نسب وزن نانوارات

متغیرهای

الزی به حجم نانوسیال

ورودی

میزان اسیدی بودن
نانوسیال

نتایج حاصل از بهینه سازی ضریب هدایت حرارتی در جدول
 ۵ارا ه شدده اسدت .همدانطور کده مشدلد اسدت بدا اادزای

رابطه با اندازهگیری خواص ترموایزیکی نانوسیالهای ترکیبی

خاصدیت اسدیدی بدودن محدیط،

انجا ،شده است که هرکدا ،دارای خصوصیات خداص خدود

می یابدد .بده عبدارتی ضدریب

میباشند [ .]29،30،3۵-38جهت مقایسه نتایج ایدن تحقیدق بدا

هدایت حرارتی در محدیط اسدیدی یعندی در pHهدای کمتدر،

تحقیقهای پیشین ،خالصهای از روش استااده شدده در آنهدا

بیشتر است .این امر مبین آن است که در محدیطهدای اسدیدی

در جدول  6ارا ه شده است .با مقایسه روش استااده شدده در

شرایط به گونه ای که ندانوارات بده صدورت کامدل در سدیال

این تحقیق با مطالعات انجا ،شدده مشدلد مدیشدود تداکنون

توزیع شدهاند و شارژ سطحی ارات موجب دااعه میان آنهدا

بررسی ضریب هدایت حرارتی بهینه نانوسیال ترکیبدی چهدار

و عد ،تجمع ارات در محیط محلولی سیال مدیگدردد .حدال

جز ی شامل دو جزء سیال پایه و دو جدزء ندانوارات بدا روش

آنکه در محیط قلیایی به دلیدل حضدور زیداد یدون هدای منادی

شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیدک انجدا ،نشدده اسدت .مقایسده

هیدروکسیل در محیط ،ارات به سدوی هدم راندده شدده و در

روش های استااده شده و نتایج بدسدت آمدده نشدان مدیدهدد

تعدداد

ضریب هدایت حرارتی نانوسیال های ترکیبدی بده پارامترهدای

میددزان انتقددال بددار و جریددان در سددیال

ملتلای وابسته است و متااوت بودن یدک پدارامتر تاثیرگدذار

مددیگددردد .در نتیجدده آن ضددریب هدددایت حرارتددی کمتددری

در دو تحقیق می تواند به نتدایج ملتلادی منجدر شدود .بدر ایدن

درصد ندانوارات و اادزای
ضریب هدایت حرارتی اازای

محیط سیال تجمع مییابند .این تجمع موجدب کداه
برخوردهددا و کدداه
حاصل شده است.

اسددا

بایسددتی در هنگددا ،اسددتااده از خددواص نانوسددیالهددای

ترکیبددی ،کددامال از شددرایط و خصوصددیات سددیالهددای پایدده،
 -4-5-3مقایسه نتایج مطالعه حاضر با تحقیقات پیشین

نانوارات اسدتااده شدده ،میدزان اسدیدی بدودن و سدوراکتانت

همانطور که در قسمت مقدمه بیان شد ،مطالعات ملتلای در

بکار برده شده اطالع کاای داشت.
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شكل  :9تغییرات ضریب هدایت حرارتي نانوسیال بر حسب بازتولید.
جدول  :6مقایسه روش استفاده شده و نتایج بدست آمده برای اندازهگیری ضریب هدایت حرارتي در مراجع مختلف.
نتایج
دقت باالی رابطه ارا ه شده ،اازای

روش بررسي
 %30/38ضریب

هدایت حرارتی در دمای  ۵0 °Cنسبت به دمای
محیط برای  %0/6حجمی نانوارات
دقت باالی رابطه ارا ه شده ،پی بینی ضریب هدایت
حرارتی برحسب درصد حجمی نانوارات و دمای
نانوسیال
اازای

نانوذرات
استفاده شده

روش تجربی برای استلراج دادهها ،شبکه
عصبی مصنوعی برای ارا ه رابطه
روش تجربی برای استلراج دادهها ،شبکه
عصبی مصنوعی برای ارا ه رابطه

MWCNT-CuO

SiO2

سیال/سیالهای پایه

water

water–ethylene
)glycol (50:50

مرجع

[]30

[]32

 %19/8۵ضریب هدایت حرارتی در دمای

 60 °Cبرای  %0/6حجمی نانوارات نسبت به سیال

WO3MWCNTs

روش تجربی

Engine Oil

[]29

پایه
دقت باالی رابطه ارا ه شده ،دقت بیشتر روش شبکه

روش تجربی برای استلراج دادهها ،شبکه

عصبی نسبت به برازش منحنی

عصبی مصنوعی برای ارا ه رابطه

تااوت کم در نتایج رابطه مستلرج از رابطه روش
برازش منحنی و شبکه عصبی
برای حجم دادههای ورودی کم ،روش  SVRبهتر از
روش شبکه عصبی است.

ZnO-TiO2

Ethylene glycol

[]36

MWCNTTiO2

water-ethylene
)glycol (50–50

[]3۵

روش تجربی برای استلراج دادهها ،برازش
منحنی و شبکه عصبی مصنوعی برای ارا ه
رابطه
استااده از روش
) SVR(Support Vector Regressionو

MWCNT-CuO

water

[]37

شبکه عصبی برای پی بینی هدایت حرارتی

دقت خوو شبکه عصبی برای پی بینی ضریب

روش تجربی برای استلراج دادهها ،شبکه

هدایت حرارتی ،پیدا کردن بهترین مقادیر برای

عصبی مصنوعی برای شناسایی راتار نانوسیال و

Fe2O3-

نسبتهای سیالهای پایه و نانوارات نانولولههای

استااده از الگوریتم ژنتیک برای بهینه کردن

SWNCT

کربنی تک جداره و آهن  IIاکسید

ضریب هدایت حرارتی

water–ethylene
glycol

تحقیق
حاضر

 -4نتیجهگیری

بر اسا

در این مقاله نانوسیال های ترکیبی بر پایه اتیلن گلیکول و آو

شدند .نانوسیالهای ترکیبی نسل جدیدی از نانوسیالها هستند

حاوی نانوارات آهن  IIاکسید و نانولوله کربنی تک جداره

که حاوی ترکیبی از نانوارات ملتلف و سیال پایه هستند و

تغییر مواد سازنده آن ها بده روش سدطح پاسدخ تهیده

بررسي تجربي ضریب هدایت ...

13

سال سیزدهم ،شماره  ،45بهار 1400

نسبت به نانوسیال های معمولی ،دارای خواص بهبدود یااتدهای

عالئم و اختصارات

هستند .هددایت حرارتدی نانوسدیالهدا بدا روش تجربدی مدورد
مطالعه قرار گرات .از روش  FESEMبرای تشریح ندانوارات

k

ضریب هدایت
حرارتی

Tr

آهن اکسید ،نانولوله کربندی تدک جدداره و ندانواره ترکیبدی

CR

نسبت پرشدگی

Out

بکار برده شد .با توجه به وابسته بودن مقددار ضدریب هددایت

N

تعداد

P

حرارتی در این تحقیق به چهار پارامتر اوق ،از شبکه عصبی و
الگوریتم ژنتیک برای پیدا کردن مقادیر بهینه استااده شدد .بدا
توجه به نتایج حاصل شده از شبکه عصبی مشاهده میشود که

NH

β

شبکه عصبی به خوبی معماری شده و آموزش یااته اسدت بده
طوریکده متوسدط خطدای شدبکه پدس از آمدوزش  8درصدد
بدست آمده است.
به منظور دسدتیابی بده نقطده بهینده کلدی بدرای ضدریب انتقدال
حرارت ،متغیرهای بهینهسازی در محدوده وسدیعی تغییدر داده
شده است .نتایج بهینهسازی نشان میدهد که تمامی متغیرهای
بهیندهسدازی تداثیر نسددبتا یکندواختی بدر روی ضدریب هدددایت
حرارتی دارند .بر این اسا

با اتدیلن گلیکدول برابدر ،%30/01

مقدار نانولوله کربندی تدک جدداره برابدر  ،%0/998ندانوارات
آهددن  IIاکسددید برابددر  %1/99و  pHبرابددر  2/0018ضددریب
هدایت حرارتی نسبت به سایر نسبتهای دیگر اازای

یااتده

است و مقدار بیشینه برای ضدریب هددایت حرارتدی W/m.K

 0/76۵1بدست آمده اسدت .همدانطدور کده از جددول  ۵نیدز
مشاهده می شود ،در نقطه بهینه که ضریب انتقال حرارت برابر
 0/76۵1 W/m.Kاست ،نسبت حجمی آو به اتدیلن گلیکدول
و میزان اسیدی بودن نانوسیال حداقل مقدار ممکدن را اختیدار
میکند .همچنین ااکتورهای نسبت وزن نانولولههای کربنی به
حجم نانوسیال و نسب وزن نانوارات الزی به حجم نانوسدیال
در نقطدده بهیندده حددداکثر مقدددار مجدداز را انتلدداو مددیکننددد.
همچنددین از نتددایج حاصددل شددده مددیتددوان اسددتنباآ کددرد کدده
متغیرهددای بهینددهسددازی بدده صددورت مسددتقل بددر روی ضددریب
هدایت حرارتی تاثیر می گذارند و وابستگی بین ایدن متغیرهدا
دیده نمیشود.

Ngood

تعداد نرونها در الیه
ملای
عدد تصادای بین  0و 1
تعداد جمعیت خوو
در هر نسل

𝛚

عدد تصادای بین  0و 1

ECo

خطای تجمعی

p

α

γ
𝛕

آموزشی
تعداد نرونهای
خروجی
احتمال
تعداد جمعیت در
هر نسل
عدد تصادای بین 0
و1
عدد تصادای بین 0
و1
پارامتر کنترل در
SA
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