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چکیده
استفاده از سیستم های خنک کننده پیشرفته و بهینه سازی آن
امری اجتناب ناپذیر است .بهینهسازی سیستمهای انتقال گرمای
موجود ،در بیشتر مواقع بوسیله افزایش سطح آنها صورت میگیرد که
همواره باعث افزایش حجم و اندازه این دستگاهها میشود .استفاده از
چاههای حرارتی یکی از راههای افزایش انتقال حرارت میباشد .در
این کار با توجه به گستردگی استفاده از میکروکانالهای دایروی و
مربعی و سهولت ساخت آن بر روی چاه حرارتی میکروکانال با دو
هندسه دایروی و مربعی بهینهسازی انجام گرفته شده است .عالوه بر
هندسه ،انتخاب سیال عامل در چاه حرارتی نیز حائز اهمیت است .لذا
در این پژوهش در پی یافتن شرایط بهینهای برای میکرو چاه حرارتی
با سطح مقطع دایرهای و مربعی برای دو سیال آب و آمونیاک خواهیم
بود .برای این منظور از الگوریتم ژنتیک جهت بهینهسازی استفاده
شده تا اثرات این تغییرات بر روی مقاومت حرارتی و توان پمپاژ
مشاهده گردد .در انتها حالت بهینه چاه حرارتی برای میکروکانال با
سطح مقطع مربعی و دایروی ارائه خواهد شد .نتایج نشان داد که
حالت بهینه برای سیال عامل آمونیاک؛ چاه حرارتیای است که دارای
 11میکروکانال میباشد و در بین دو هندسه ،میکروکانال دایرهای از
نظر گرمایی و هیدرودینامیکی عملکرد بهتری را دارد .اما نتایج بهینه
سازی شده برای سیال آب ،تعداد  1میکروکانال در داخل چاه حرارتی
را پیشنهاد میدهد .نتایج به دست آمده برای هر دو سیال آب و
آمونیاک ،نشان دهنده ی برتری میکروکانال با هندسه دایروی است.
میزان مقاومت حرارتی کمتر و توان پمپاژ کمتر در قطر هیدرولیکی
ثابت با توجه به نتایج بهینهسازی از جمله مواردی است که این
برتری را نشان می دهد.
واژه های کلیدی
چاهحرارتی میکروکانال ،دایروی ،مربعی ،بهینهسازی ،الگوریتم ژنتیک
مقدمه
در سالهای اخیر با پیشرفت فنآوری استفاده از وسایل الکترونیکی
کوچک افزایش پیدا کرده است .به دلیل محدودیت فضا برای استفاده
از خنک نمودن هوا ،انتقال حرارت و افت فشار در میکروکانالها
بهطور گسترده توسط محققان مورد مطالعه قرارگرفته است .چاه
حرارتی وسیلهای است که حرارت را از طریق یک ساختار جامد ،به
محیط یک سیال ،هم چون آب ،و یا هوا انتقال میدهد .یکی از
ابزارهای کارا برای خنککاری قطعات ریز ،چاه حرارتی میکروکانال

است که میتواند با قرارگیری روی پردازشگر و میکروتراشههای
ابررایانهها ،حرارت را از این اجزا خارج سازد .این وسایل ،در خنک
کاری سیستمهای گوناگونی ،مانند سیستمهای الکترونیکی همانند
لیزرهای نوری با توان باال دارای کاربرد زیادی هستند.
با پیشرفتهای اخیر درزمینه ساخت میکروکانال ،وسایل زیادی با
ابعاد میکرونی ساختهشده است .گرایش به کوچکسازی قطعات
مخصوصا در کامپیوترها باعث افزایش مشکل داغ شدن مدارهای
مجتمع شده است .با وجود شارهای حرارتی باال در این موارد به
سیستمهای جدید خنک کاری با روشهای مؤثر کنترل دما نیاز
است.
نیاز به پیشرفت در روشهای خنککاری کارآمد و پربازده برای
میکروتراشه ها باعث آغاز تحقیقات وسیعی درباره انتقال حرارت در
میکروکانالها شده است و میکروکانالها بهعنوان راه حل نهایی برای
انتقال حرارت با مقادیر باال در سیستمهای میکرو توصیه میشوند.
یکی دیگر از کاربردهای آن در در چاهحرارتی میکروکانال است.
هدف از استفاده از میکروکانال در این دستگاهها بهبود راندمان
حرارتی است.
در سالهای اخیر از چاه حرارتی میکروکانال بهعنوان محیط انتقال
حرارت برای خنککاری قطعات الکترونیکی در مساحتهای بسیار
کوچک و با شار حرارتی باال استفاده مینمایند .این چاهحرارتی از
کانالهای متعددی در مقیاس میکرو تشکیل شده است که جریان
سیال خنککننده از میان آنها عبور میکند.هدف اصلی از طراحی و
کاربرد یک چاهحرارتی افزایش سطح انتقال حرارت با سیال
احاطهکنندهاش و در نتیجه افزایش میزان انتقال حرارت است .از
جمله موارد مؤثر در بازده یک چاه حرارتی میکروکانال میتوان به
انتخاب هندسه ،انتخاب جنس مواد سازنده و نحوه چیدمان
میکروکانال اشاره کرد.
کارهای بسیاری برای بهینهسازی هندسی چاه حرارتی میکروکانال
انجامشده است .چوی و همکاران [ ]1راندمان حرارتی چاه حرارتی
میکروکانال را در حالت سهبعدی و به صورت عددی بهینهسازی
نمودند .آنها در مطالعه خود توان پمپاژ را ثابت فرض نموده ،و
تغییرات عمق و عرض کانال و ضخامت پره را با اعمال محدودیت
نسبت منظری کمتر از  11بررسی نمودند .موزیچکا [ ]2هندسه
بهینه برای چاههای حرارتی با سطح مقطع دایرهای و غیر دایرهای را
به دست آورد .بیلواکنده و همکاران [ ]3ساختار بهینه میکرو چاه
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مستطیلی را با استفاده از نظریه ساختارها [ ]4ارائه دادند .کیم []5
سه مدل را برای بهینهسازی میکرو چاه به کاربرد و نشان داد که در
نسبتهای منظری باال ،مدل محیط متخلخل بهتر از مدل پره در
مقایسه با روش عددی میباشد.
چن و همکاران [ ]1حل سهبعدی انتقال حرارت و جریان برای
میکروچاههای حرارتی غیر دایرهای را انجام دادند و مشاهده کردند
که نتایج برای آب ،تطابق خوبی با کانالهای ماکرو دارد .لیو و
گاریمال [ ]7پنج مدل تحلیلی تقریبی برای به دست آوردن ابعاد
بهینه میکرو چاه حرارتی را ارائه کردند.کیم و همکاران []5
بهینهسازیای را بر روی میکروچاه حرارتی انجام داد .توابع هدف
برای بهینهسازی کارشان را انتقال حرارت و افت فشار قرار دادند ،لذا
توان پمپاژ و مقاومت حرارتی را مدلسازی نمودند تا راندمان چاه
حرارتی را بهینه سازند.
در سال  2113مروری بر روشهای افزایش راندمان حرارتی چاه
حرارتی میکروکانال توسط ادهام و همکاران [ ]8بر روی هندسه
مختلف کانال ،سیال خنککننده ،رژیم جریان و ابزارهای بهینهسازی
جمعآوریشده است .همچنین مطالعاتی بر روی استفاده از
نانوسیاالت بهعنوان سیال خنککننده و اثر آن بر روی راندمان
حرارتی مورد بررسی قرارگرفته شده است.
در این مقاله با استفاده از الگوریتم ژنتیک نوشته شده در نرم افزار
متلب و با تعریف توابع هدف هیدرودینامیکی (توان پمپاژ) و گرمایی
(مقاومت حرارتی) سعی در بهینه سازی چاه حرارتی میکروکانال را
در دو هندسه مربعی و دایرهای با دو سیال آب و آمونیاک خواهیم
داشت .در قسمت بعد هندسه مساله و روابط استفاده شده برای مدل
سازی عملکرد گرمایی و هیدرودینامیکی آورده شده است.
هندسه مورد بررسی و مدلسازی ریاضی
میکروکانال چاه حرارتی از  nکانال متصل به هم تشکیل شده است.
سطح باالیی با یک پوشش آدیاباتیک پوشیده شده است .لوله هایی
برای انتقال مبرد استفاده شده است که از اتالف جریان جلوگیری
شود و همچنین به حالت کامال توسعه یافته برسد.
عملکرد سیستم میکروکانال مذکور با یک مدل مقاومتی سیستماتیک
مدل سازی شده است .شار حرارتی وارد به سطح پایینی میکروکانال
به صورت یکنواخت در نظر گرفته شده است .همانطور که در شکل
 1نیز نشان داده شده است ،ضخامت سطح پایینی  tمی باشد.

در این پژوهش ،عملکرد هیدرودینامیکی میکروکانال چاه حرارتی با
استفاده از افت فشار و میزان توان پمپ مورد نیاز متناظر با آن به
دست آمده است .روش استفاده شده بر اساس روش پیشنهادی کلینر
و همکاران [ ]9است.
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که در آن  p hsو  ptuبه ترتیب میزان افت فشار چاه حرارتی

و لولهها میباشد .افت فشار درون میکروکانال تصحیح شده و عبارت
نهایی برای افت فشار کلی عبارت است از:
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توان پمپ نیز از رابطه زیر محاسبه میشود.

()3

Pp  ptot G

راندمان حرارتی چاهحرارتی میکروکانال از طریق مقاومت حرارتی
کلی آن بهدستآمده است .مقاومت حرارتی کلی هر چاه حرارتی به
صورت نسبت اختالف دمای بین حداکثر دمای الیه با دمای مبرد
ورودی به شار حرارتی بیان میشود .دمای حداکثر معموال در انتهای
میکروکانال قرار دارد و شار حرارتی نیز به صورت یکنواخت به پشت
میکروکانال چاه حرارتی اعمال میشود .مقاومت حرارتی کلی چاه
حرارتی با رابطه زیر محاسبه میشود:
T surf ,max T in
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ورودی هستند .معادله ( )1را به صورت مؤلفههای مقاومت حرارتی
نیز میتوان بیان کرد [:]11
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که مؤلفه  Rcondبرای انتقال حرارت هدایت در الیه زیرین میکرو
کانال Rcapa ،ظرفیت حرارتی مبرد و  Rc o n vمربوط به انتقال
حرارت همرفتی میباشد .مقاومت حرارتی کلی به صورت سری در
نظر گرفته میشود به طوری که اولین مقاومت ناشی از الیه زیرین
میکرو کانال است ،بعد مقاومت ناشی از ظرفیت حرارتی مبرد و
نهایتاً مقاومت حرارتی مربوط به همرفت قرار دارد .
مقاومت کلی که از رابطه ( )5به دست میآید ،برای یک ضخامت
ثابت از الیه زیرین و نرخ جریان مبرد ،اساسا به  Rconvبستگی دارد
که به صورت زیر بیان میشود [:]11
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مؤلفه دوم در معادله ( )5مربوط به مقاومت حرارتی مبرد یا همان
مقاومت خازنی است که به صورت زیر بیان میشود:
شکل  :1شماتیک چاه حرارتی میکرو کانال
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مقاومت حرارتی رسانش الیه زیرین میکروکانال  Rcondنیز به
صورت زیر بیان میشود:
t
k hs L W
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در این پژوهش با توجه به اینکه از دو هندسه مختلف مربع و دایروی
استفاده شده روابط برای هندسه دایروی و مربعی نیاز به تصحیح
دارند .برای این منظور ضریب از ضریب  αاستفاده شده است که برابر
نسبت  Hcبه عرض دیواره است .
سایر پارامترهای الزم برای استفاده جهت بهینهسازی در جدول 1
آمده است.
شکل  :2صحت سنجی تغییرات توان پمپاژ بر حسب قطر هیدرودینامیکی
میکروکانال دایره ای

جدول :1شرایط و خواص مورد استفاده جهت بهینهسازی
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شکل  : 3صحت سنجی تغییرات توان پمپاژ بر حسب قطر هیدرودینامیکی
میکروکانال مربعی

نتایج
برای صحه گذاری و مقایسه نتایج بدست آمـده در تحقیـق حاضـر ،از
بهینهسازی مربوط به نرما و همکاران [ ]11اسـتفاده شـده اسـت .در
کار آنها که در سال  2115منتشر شده است ،توان پمپاژ را بر حسب
قطر هیدرولیکی بر روی میکروکانال مربعـی و دایـرهای بـرای سـیال
آمونیاک ارائه دادهانـد .در شـکل  2و شـکل  3مقایسـه بـین تحقیـق
حاضر با مرجع ذکر شده آورده شده اسـت .نقـاط بـه دسـت آمـده از
نتایج حاصل از الگوریتم ژنتیک نوشته با نتایج حاصل از تحقیق نرمـا
و همکاران برای هر دو حالت میکروکانـال مربعـی و دایـرهای ،بسـیار
نزدیک و قابل قبول مـیباشـد و درصـد خطـا در بیشـترین حالـت 2
درصد میباشد.

در قسمت بعدی نتایج مربوط به سایر پارامترها و سیال عامل نیز
آورده شده است.
الف :نتایج بهینهسازی برای سیال عامل آمونیاک
نتایج حاصل از بهینهسازی در شکل های  4و  5آورده شده است.
همانطور که در شکل  4مشاهده میگردد ،در هر توان پمپاژ یکسان،
مقاومت حرارتی میکروکانال مربعی از میکروکانال دایرهای بیشتر
است .شکل  5نیز نشان میدهد که کانالی با قطر کوچکتر مقاومت
کمتری را در مقایسه با کانال با قطر بزرگتر دارد .نتایج و توضیحات
کامل تر در مطالعه قبلی برای این سیال عامل قابل مشاهده است
[.]11
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شکل  :4نمودار تغییرات توان پمپاژ بر حسب مقاومت حرارتی برای سیال
آمونیاک []11

شکل  :1نمودار تغییرات توان پمپاژ بر حسب مقاومت حرارتی برای سیال
آب

شکل  7نیز تغییرات مقاومت حرارتی بر حسب قطر هیدرولیکی را
برای سیال آب نمایش میدهد .مشابه آمونیاک در این حالت نیز با
افزایش قطر هیدرولیکی ،مقاومت حرارتی برای هر دو میکروکانال
افزایش یافته است .میزان مقاومت حرارتی از لحاظ مقداری برای
میکروکانال مربعی دارای مقادیر باالتری است .این اختالف در
قطرهای هیدرولیکی باالتر مشهودتر است.

شکل  :5نمودار تغییرات مقاومت حرارتی بر حسب قطر هیدرولیکی برای
سیال آمونیاک []11

ب :نتایج بهینهسازی برای سیال عامل آب
با تغییر سیال عامل از آمونیاک به آب مقادیر به دست آمده تغییر
خواهد کرد .در ادامه به بررسی میزان تغییرات توان پمپاژ و مقاومت
حرارتی میکروکانال در صورت استفاده از آب به عنوان مبرد پرداخته
میشود .در ادامه شکلهای مربوط به نتایج تغییر سیال عامل به آب
آمده است.
همانگونه که در شکل  1دیده میشود ،در این حالت و با استفاده از
سیال عامل آب به جای آمونیاک تغییر محسوسی در استفاده از
میکروکانال مربعی و دایرهای وجود ندارد .با توجه به این شکل
مشاهده میگردد که تقریبا استفاده از میکروکانال مربعی و دایرهای
دارای نتایج یکسانی در یک قطر هیدرولیکی یکسان میباشند و
سهولت در ساخت میتواند مورد توجه قرار گیرد.

شکل  :7نمودار تغییرات مقاومت حرارتی بر حسب قطر هیدرولیکی برای
سیال آب

ج :مقایسه نتایج بین سیال آب و آمونیاک
در این قسمت نتایج حاصل از استفاده دو سیال عامل آب و آمونیاک
درون میکروکانال مربعی و دایرهای با یکدیگر مقایسه میگردند.
همانطور که در شکل  8مشاهده میشود برای آمونیاک میزان توان
پمپاژ در قطرهای هیدرولیکی باال تقریبا ثابت است اما در قطرهای
هیدرولیکی پایین مقداری تفاوت بین میکروکانال مربعی و دایرهای
وجود دارد .روند تغییرات آب نیز مانند آمونیاک است با این تفاوت
که از لحاظ مقداری توان تولید شده در آن نزدیک به  1برابر آمونیاک
میباشد.
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جدول  :2نتایج حاصل از بهینهسازی برای سیال آمونیاک

)Hh(mm

عرض کانال
)Ww(mm

مربعی  5درجه

1/518

1/115

1/417

43/9

11

دایرهای  5درجه

1/511

1/111

1/417

14/9

11

شکل  :8نمودار تغییرات توان پمپاژ بر حسب قطر هیدرولیکی برای سیال
آب و آمونیاک

جدول  :3نتایج حاصل از بهینهسازی برای سیال آب

دمای سیال

هندسه و

دما )(°C

)Hh(mm

)Ww(mm

عرض کانال

دایرهای

31/32

1/13

1/147

2/7

3/17

1

حرارتی)(K/W

مربعی

31/72

1/13

1/118

2/812

2/83

1

مقاومت

توان پمپاژ)(W

ترمودینامیکی این سیال میباشد.

در نهایت برای حالتی که از سیال عامل آب استفاده شود،
بهینهسازی انجام شده و نتایج به صورت زیر در جدول  3آورده شده
است.

تعداد میکروکانال

شکل  9تغییرات مقاومت حرارتی بر حسب قطر هیدرولیکی
میکروکانال دایرهای و مربعی را برای دو سیال آمونیاک و آب نشان
میدهد .با توجه به این شکل نشان میدهد که در یک قطر
هیدرولیکی یکسان ،سیال آمونیاک در میکروکانال دایرهای ،باالترین
مقاومت حرارتی را نشان میدهد که این امر به علت خواص

مقاومت

حرارتی)(K/W

توان پمپاژ)(W

میکروکانال

دایرهای  11درجه

1/513

1/112

1/18

11/4

11

در مجموع از این نتایج میتوان بسته به نوع کارکرد مورد نیاز بر
اساس کمترین توان پمپاژ ،کمترین مقاومت حرارتی و یا در حالتی
بهینه برای هر دو مورد ،قطر هیدرولیکی بهینهسازی شده را برای
ساخت چاهحرارتی انتخاب نمود .همچنین اگر بخواهیم مدیریت
هزینه را در نظر بگیریم ،با توجه به شکلهای مربوط به توان پمپاژ در
مقاومت حرارتی مربوط به آن را انتخاب نمود.
نتیجهگیری و جمعبندی
شکل  :9نمودار تغییرات مقاومت حرارتی بر حسب قطر هیدرولیکی برای
سیال آب و آمونیاک

در انتها بهینهسازی برای دماهای  5و  11درجه سانتیگراد در جدول
 2برای سیال آمونیاک آورده شده است .نتایج برای این دو دما
اختالف زیادی با هم ندارند که این امر در میکروکانال مربعی
مشهودتر است .این کاهش دما از  11به  5درجه ،کمتر از  %1بر
بهبود مقاومت حرارتی و معادل همین مقدار افزایش توان پمپاژ را در
پی دارد .برای میکروکانال دایرهای ،تقریباً  % 1بر روی توان پمپاژ و
کمتر از  %2مقاومت حرارتی را تحت تأثیر قرار میدهد.

تعداد

مربعی  11درجه

1/511

1/112

1/417

43/7

11

هندسه و دمای سیال

در این پژوهش به بررسی چاه حرارتی میکروکانال دایروی و مربعی با
دو سیال عامل آب و آمونیاک پرداخته شده است .به منظور بهینه-
سازی از روش الگوریتم ژنتیک استفاده شده است که این الگوریتم
توسط نرم افزار متلب برنامه نویسی شده است .نتایج به دست آمده
برای دو نوع سیال عامل آب و آمونیاک حاکی از آن است که میزان
تغییرات مقاومت حرارتی با افزایش قطر هیدرولیکی افزایش مییابد و
در مورد افت فشار این موضوع کامال برعکس است .با توجه به نتایج
بهینهسازی می توان مشاهده کرد که به ازای قطر هیدرولیکی
مشخص مقدار افت فشار و مقاومت حرارتی برای میکروکانال دایروی
مقادیر بهتری نسبت به کانال مربعی دارد .همچنین نتایج نشان داد
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-بهینه سازی راندمان حرارتی چاه حرارتی میکروکانال مربعی و دایره
 دومین کنفرانس ملی بهینه سازی،“ ای به وسیله الگوریتم ژنتیک
.در علوم و مهندسی

که میزان توان پمپاژ برای سیال عامل آب به مراتب باالتر از آمونیاک
-است اما مقاومت حرارتی این سیال نسبت به آمونیاک پایین تر می
 با استفاده از بهینه سازی انجام گرفته توسط الگوریتم ژنتیک.باشد
میتوان به راحتی سیال عامل را با خواص متفاوت مورد بررسی قرار
-داد و با این کار از انجام مکرر کارهای آزمایشگاهی و همچنین شبیه
 همچنین میتوان.سازیهای عددی که زمان بر است جلوگیری نمود
 با توجه شکلهای مربوط به،با توجه به کارکرد مورد نیاز چاهحرارتی
توان پمپاژ و مقاومت حرارتی برحسب قطر هیدرولیکی ابعاد و تعداد
.میکروکانال در چاه حرارتی را انتخاب نمود
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