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 چكیده:

نظر داشتن تاثیرات در این پایان نامه تحلیل تولید آنتروپی جریان در میدان مغناطیسی و با در 

ی دما ثابت و شار یعنی سرعت لغزش و پرش دمایی روی سطح برای دو حالت صفحه ،ی مرزیالیه

ثابت مورد مطالعه قرار گرفته است.گرچه در این مطالعه هدف تحلیل تولید آنتروپی جریان بود اما 

ی حاکم بر جریان با معادالت دیفرانسیل جزئ جریان به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است.

ی مرزی به دست آمدند مومنتوم و انرژی برای حجم کنترل جزئی در الیهجرم، نوشتن قوانین بقاء 

ی مرتبه معمولی با استفاده از روش تشابه به معادالت دیفرانسیل دیفرانسیل جزئی و این معادالت

به روش  معمولی معادالت دیفرانسیلباال تبدیل شدند. این معادالت نیز بعد از تبدیل به دستگاه 

، اتالفات لزجتی ،فرترن حل شدند. تاثیر لغزش کدتصحیح کننده با  -عددی اولر و به صورت پیشگو

 .اندمورد بررسی قرار گرفته ،شدت میدان مغناطیسی و عدد پرانتل سیال بر روی پارامترهای جریان

یابد. ولی در با لغزنده تر شدن جریان کاهش می ، بعدبی تولید آنتروپیدر غیاب میدان مغناطیسی 

با افزایش شدت میدان مغناطیسی عدد تولید ، حضور میدان مغناطیسی در حالت بدون لغزش

با لغزنده تر شدن جریان افزایش شدت میدان باعث افزایش عدد تولید  یابد ونتروپی کاهش میآ

در جریان لغزنده افزایش شدت میدان  با معکوس شدن جهت میدان مغناطیسیگردد. آنتروپی می

ی همچنین تولید آنتروپی در جریان روی صفحهگردد. مغناطیسی باعث کاهش تولید آنتروپی می

ترشدن جریان این اختالف کمتر باشد که با لغزندهی شار ثابت کمتر میدما ثابت نسبت به صفحه

 شود.می
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  مقدمه
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 ی تحقیقمروری بر پیشینه

  



 

 مقدمه 1-1

ها، مثل میکرو پمپها نقش اساسی در کاربردهای مهندسی دارد؛ در میکروکانالجریان سیال 

 ،1(MEMSمکانیکی ) الکترو های میکروسیستم و همچنین میکرو سنسورها، ولوها میکرو

در ارتباط با وسایل مختلف ها میکروکانال. MEMS بیو ی دارو،کاربردهای بیومکانیکی مثل تهیه

 های مادون قرمز،موج یاب ،هد پرینترها، تفکیک ذرات ریزهای بیوشیمیایی، در در محفظه

دانستن خواص جریان بنابراین . گیردهای حرارتی مورد استفاده قرار مییزرهای دیودی و مبدلل

 مکانیکی الکترو بهینه سازی و استفاده از وسایل میکرو، سیال و انتقال حرارت برای طراحی

-تولید آنتروپی و یا بازگشتباید  ،MEMS طراحی و عملکرد بهتر برای بعالوه. باشدضروری می

 انجام گرفته زیادی مطالعات هادر رابطه با تحلیل جریان در میکروکانال. ناپذیری آن تعیین شود

 . ]9-1[است

جریان کوئت با شرط مرزی لغزش و پرش دمایی را تحلیل کرده  ]10[ 2مارکوس و همکاران

. کرده است ای جریان آرام یک گاز ایده آل حلمومنتوم و انرژی را بر، وی معادالت بقاء جرم. است

یک سیال غیر نیوتنی در میکروکانال  انتقال حرارت جابجایی اجباری] 11[ ی و اعتمادیاربرخورد

 ،فرض لغزش. مورد مطالعه قرار داده اندرا دایروی با شرایط مرزی گرمایی دما ثابت و شار ثابت 

 ]21[ 3سان و همکاران. غیر قابل تراکم برای جریان در نظر گرفته شده استسیال  ،جریان آرام

پرش دمایی  ،سرعت شرط لغزش در نظر داشتن با را غیرقابل تراکمگاز بعدی  دوو  پایا ،جریان آرام

ورودی گرمایی در یک ی در ناحیه ،دما تغییر خطی ،شار ثابت ،شرایط مرزی گرمایی دما ثابت و

 . تیوب مورد مطالعه قرار داده اند

                                                
1
 Micro Electro Mechanical Systems 

2
 Marques et al 

3
 Sun et al 



 

رفته گانجام  ی لغزش جریانی تئوری روی تاثیر اتالفات لزجتی در ناحیهچندین مطالعه "اخیرا

اثیر اتالفات تکه  ]14[باشد به جز ها برای صفحات موازی مین مطالعهیی اهمه. ]18-13[است 

 . طیلی مطالعه کرده استتلزجتی را در جریان درون میکروکانال مس

به عنوان پارامتری که اهمیت اتالفات لزجتی را  5برینکمن عددتاثیر  ،]19[ 4شمهولیکار و همکار

سپس . کند را مورد بررسی قرار داده اندمیکروکانال بیان مینسبت به انتقال حرارت جابجایی در 

ای انجام مطالعه ،ی آرام میکروکانالبرای تعیین صحت نقش عدد برینکمن در ناحیه ]20[آنها 

 . اندداده

برای بررسی تئوری و عملی تاثیر اتالفات لزجتی روی خواص انتقال حرارت سیاالت نیوتنی در 

برای سیاالت غیرنیوتنی نیز مطالعات . ]23-21[گرفته است  انجام وسیعی ها مطالعاتمیکروکانال

از . ]27-24[وسیعی در ارتباط با تاثیر اتالفات لزجتی روی خواص انتقال حرارت انجام شده است 

با در نظر  ،در تحلیل قانون اول ترمودینامیکتاثیر اتالفات لزجتی  که شوداین مطالعات نتیجه می

تاثیر  بنابراین باید. باشدغیر قابل چشم پوشی می قابل توجه آن روی توزیع دما،داشتن تاثیر 

با این . در میکروکانال ها در نظر داشته باشیمجریان ی تولید آنتروپی در محاسبه را اتالفات لزجتی

 تاثیر اینی ماکرو و میکرو های با اندازهتولید آنتروپی در کانال ی از مطالعات در رابطه باحال بسیار

قانون دوم ترمودینامیک را   ،]35]و  [34[ 6محمود و همکارش. ]33-28[در نظر نگرفته اند  را

ی آنها نیز تاثیر اتالفات لزجتی را در معادله. اندبرای جریان سیال غیرنیوتنی در کانال به کار برده

بازگشت تحلیل  ،قانون اول ترمودینامیک درپوشی از اتالفات لزجتی چشم. اندانرژی در نظر نگرفته

 . کندغیرقابل اعتماد می ،اتالفات لزجتی را در تحلیل قانون دوم ترمودینامیک ناشی ازناپذیری 

ی فرایندهای انتقال حرارت در همه ،های ترمودینامیکیبازگشت ناپذیری همراهتولید آنتروپی 

خواص انتقال حرارت جابجایی و اتالفات  ،اختالف دما همراه عواملی نظیر انتقال حرارت. وجود دارد

                                                
4
 Mahulikar and Tso 

5 Brinkman 
6 Mahmud and fresar 



 

روی دالیل مختلف تولید آنتروپی در مسائل  ]37[ و ]36[ 7بیژن. شودباعث تولید آنتروپی می

بین می برد بنابراین  را ازتولید آنتروپی کار در دسترس سیستم . انتقال حرارت بحث کرده است

و تالش برای فهم تابع مکانیسم تولید  تمرکز روی برگشت ناپذیری انتقال حرارت و جریان سیال

تحلیل قانون دوم  های اخیردرسال. ]36[کندای را برای تحقیق ایجاد میزمینه ،آنتروپی

برای فهم برگشت زمینه ای را  ،تمرکز روی تولید آنتروپی و کمینه کردن آن ترمودینامیک و

این روش را با عنوان کمینه کردن  ]36[ بیژن. های انتقال حرارت به وجود آورده استناپذیری

ی وسیعی از ی اشتقاق و کاربرد آن در گسترهدرباره مطرح کرده و 8( EGM) تولید آنتروپی 

 . کاربردهای حرارتی بحث کرده است

ها و شرایط تحلیل تولید آنتروپی جریان با هندسهمطالعات فراوانی در  ،بیژنبر اساس مطالعات 

جریان درون یک کانال با  انتقال حرارت ]38[ 9کومارناق و . مرزی گرمایی مختلف انجام شده است

 ]39[ 10حداد و همکاران. را بر اساس قانون دوم ترمودینامیک بهینه کرده است شار حرارتی ثابت

مطالعه کرده اند و نتیجه گرفته را ی هم مرکز دو استوانه جریان آرام و اجباری بین نتروپیآتولید 

آنها همچنین در . باشداند که تولید آنتروپی حرارتی نسبت به تولید آنتروپی لزجتی غالب می

و آرام بین  به روش عددی تولید آنتروپی را برای جریان جابجایی اجباری، پایا ]40[ای دیگر همطالع

 ،12عدد رینولدز ،11ی تاثیر عدد نادسندرباره محاسبه کرده اند و ،میکروکانالی موازی دو صفحه

  .نتروپی بحث کرده اندآروی تولید  14و عدد اکرت 13عدد پرانتل

مورد  [41-48] های مختلف در منابعتحلیل قانون دوم ترمودینامیک برای جریان با هندسه

 ت. مده اسآجریان با شرایط گرمایی مختلف به دست  برایمطالعه قرار گرفته و تولید آنتروپی 

                                                
7 Bejan 
8 Entropy Generation Minimazation 
9 Nag and Kumar  
10Haddad et al 
11 Knadsen 
12 Reynolds 
13 Prantdl 
14 Eckert 



 

با در نظر را جریان جابجایی اجباری یک سیال نیوتنی در میکروپایپ  ]49[ 15آیدین و همکارش

در . اندها مورد مطالعه قرار دادههلغزش سرعت و پرش دمایی در دیوار ،داشتن تاثیر اتالفات لزجتی

شرط مرزی حرارتی  باشد و دوهیدرودینامیکی و گرمایی توسعه یافته میاین مطالعه جریان از نظر 

ا ی تخت رجریان بین دو صفحه ]50[ آنها همچنین. در نظر گرفته شده استشار ثابت و دما ثابت 

 . تحلیل کرده اند ،ی قبلیبا فرضیات مطالعه

های میکروالکترومکانیکی را با عدد نادسن تروپی جریان اجباری در سیستمآنتولید  ]51[ 16هومن

پ را با در نظر یوی دو سطح مقطع متفاوت میکروکانال و میکروپا. تحلیل کرده است 0.1کمتر از 

 . مورد مطالعه قرار داده است داشتن تاثیر اتالفات لزجتی

-ناپذیری درون میکروکانال با در نظر داشتن بازگشت تخریب اکسرژی در جریان ]52[ در منبع

با  هکشده است و مشاهده شده است الکترومغناطیسی محاسبه میدان اصطکاک و  ،های گرمایی

 . دیابافزایش میتخریب اکسرژی  ،بزرگتر شدن میدان مغناطیسی و عریض شدن میکروکانال

 حرارت و مسایل انتقال 17( MHD)های مغناطیسی ی جریان در محیطدر سالهای اخیر مطالعه

مگنتوهیدرودینامیک در بسیاری از جریان . مربوط به آن بسیار مورد توجه قرار گرفته است

سرمایش راکتورها و طراحی مبدل های حرارتی اتفاق  ،کاربردهای مهم مهندسی مثل تولید قدرت

که از میان  هایی استو قطعه سرمایش سیم نازک ،MHDیکی دیگر از کاربردهای مهم . می افتد

در حالی که . خواص نهایی محصول به شدت سرمایش بستگی دارد. شودسیال ساکنی کشیده می

 ،مغناطیسی قرار دارد یدانبا کشیدن چنین سیمی در سیالی با هدایت الکتریکی که در معرض م

 مگنتوکاربرد مهم دیگر . خواص محصول نهایی را تحت کنترل درآورد توان شدت سرمایش ومی

. هیدرودینامیک در خطوط متالوژی برای خالص سازی فلزات مذاب توسط میدان مغناطیسی است

مانند کنترل مغناطیسی جریان در عملیات  ،ها صورت گرفته استکارهایی در رابطه با این زمینه

                                                
15 Aydin and Avci 
16 Hooman 
17 Magneto Hydro Dynamics 



 

گری کنترل مغناطیسی خواص فلزات ریخته ،]53[ 18سریز و هورل توسطروی مواد نیمه رسانا 

تاقوا  و کنترل شرایط فلزات مایع توسط ]55[ 20دیویدسون و ]54[  19ویوز و پری توسطذوب شده 

 . ]56[  21و اوز

تاثیر میدان مغناطیسی را در جریان آرام سیال غیرقابل تراکم با هدایت  ]57[ 22سرینج و همکارش

کرده ی تخت از همان جنس مایع ذوب شده مطالعه الکتریکی کم که در شرایط پایا روی صفحه

 . اند

که تحت  یی افقی و قائمهتاثیر اتالفات لزجتی و میدان مغناطیسی را روی صفح ]58[ 23االمین

 . برای سیال غیر نیوتنی مطالعه کرده است ،باشندشار حرارتی متغیر می

حرکت سیال روی میدان مغناطیسی و میدان مغناطیسی روی حرکت  ،24فارادیطبق قانون 

ی پارامتر الکترومغناطیسی روی کمیت عملکرد اندازه ،HDM یعنی در جریان. گذاردسیال تاثیر می

تاثیر میدان مغناطیسی روی سرعت و دمای سیال برای . گذاردبین جریان و میدان تاثیر می

 . های انتقال حرارتی مورد مطالعه قرار گرفته استبسیاری از سیستم

و همچنین  مرزی یتاثیر الیه، ر اتالفات لزجتیها با در نظر گرفتن تاثیی این دادهاما مطالعه

ان روی جری مهناپایان این در. تحلیل قانون دوم ترمودینامیک برای آن تا کنون انجام نشده است

 . گرفته استی تخت به طور کامل مورد بررسی قرار صفحه

 :عبارتند از گرفته شده اند فرضیاتی که در این مطالعه در نظر

 این  یی تخت با شرایط حرارتی دما ثابت و شار ثابت و مقایسهروی صفحهی جریان طالعهم

 دو حالت

                                                
18

 Series and Hurle 
19 Vives and  Perry 
20 Davidson 
21 Tagawa and Ozoe 
22 Kannan and Seeniraj 
23 AL-Amin 
24 Faraday 

 



 

 قانون دوم ترمودینامیک جریان ی جریان در حضور میدان مغناطیسی و تحلیلمطالعه 

 و  لغزش سرعت و پرش دمایی روی صفحه در نظر داشتن تاثیر الیه مرزی و به عبارتی

 جریان و تولید آنتروپی آنی تاثیر این پارامتر بر روی مطالعه

 و تاثیر آن بر روی توزیع دما و تولید آنتروپی در نظر داشتن اتالفات لزجتی  

 

 ی تخت جریان روی صفحه تحلیل  2-1

ی ضریب انتقال حرارت محاسبه ،ی سرعت و دما و به طور کلی تحلیل قانون اولهدف از محاسبه

 ،هاتعیین میدان سرعت و دما و گرادیان آن با. باشدجابجایی جریان و عدد نوسلت جریان می

 . باشدنیز امکان پذیر می ی تولید آنتروپی چنین جریانیهمحاسب و قانون دوم ترمودینامیک تحلیل

ی انرژی همراه با تحلیل دینامیک سیال ی انتقال حرارت جابجایی نیازمند یک موازنهبحث درباره

)سرعت . سرعت سیال نیز دخیل می باشد ،ی دمامحاسبهی انرژی برای چرا که در معادله. است

ی حرارت باعث افزایش گرادیان درجه ی حرارت زیاد همراه است وزیاد با ایجاد گرادیان درجه

 . افزایش شدت انتقال حرارت بین سیال و سطح می شود(

فقط در  ،لزجتی تاثیر اتالفاتی ماکرو های با اندازهتوجه به این نکته ضروری است که در سیستم

ی های با اندازهتمساما در سی های باال و یا سیاالت با لزجت باال دارای اهمیت می باشدسرعت

ی مرزی در آنها بیشتر می باشد، این تالفات لزجتی میکرو که نسبت طول کانال به ضخامت الیه

 انرژیاتالفات لزجتی از تبدیل . باشدبنابراین دارای اهمیت می  و باعث تولید انرژی گرمایی شده

به وجود می آید و به عنوان منبعی در جریان سیال باعث افزایش  جنبشی سیال به انرژی گرمایی

 که کندگرادیان دمایی در میکروکانال ایجاد می ،این افزایش دمای سیال. دمای سیال می شود

 . ال را تغییر دهدتواند شدت انتقال حرارت جابجایی و خواص وابسته به دمای سیمی



 

ی دما ثابت و شار ثابت مورد بررسی و مقایسه قرار در این مطالعه دو شرط مرزی حرارتی صفحه

بنابراین جریان   ،در رینولدزهای باال لغزش قابل توجه نیستبا این توضیح که چون  .گرفته است

جریان آرام مورد بررسی ی جریان آرام بوده و در این مطالعه نیز فقط در میکروکانال در محدوده

 . گیردقرار می

 

 

 جریان دینامیکهیدروتحلیل  1-2-1

. کندعبور می 1-1نشان داده شده در شکل  تختی جریانی را در نظر بگیرید که از روی صفحه

که در آن تاثیر نیروهای  کندی جلویی صفحه ناحیه ای شروع به تشکیل و گسترش میاز لبه

ی مرزی بر نیروهای لزجتی در الیه. ی مرزی می نامندناحیه را الیهاین  ،لزجتی احساس می شود

تنش برشی به شکل زیر  یمعادله. شودهای سیال بیان و تشریح میبین الیه wτحسب تنش برشی 

 :تعریف می شود

(1-1)𝜏𝑤 =  𝜇
𝜕𝑢

𝜕𝑦
│𝑦=0                                                                                         

            

y ی مرزی نامیده می شود و به عنوان ی مرزی خاتمه می یابد ضخامت الیهکه در آن الیه ی

 % مقدار سرعت آزاد جریان می رسد :99تعریف می شود که در آن سرعت به  yای از مختصه

(2-1)𝑢𝛿 = %99 𝑢𝑜                                                                                              

            



 

 

 پروفیل سرعت جریان آرام روی صفحه ( 1-1) شكل

 

 

 

 

 ی بقاء جرم معادله شكل كلی 1-1-2-1

یعنی باید تمام جریان . می شود و نه از بین می رود تولید جرم نه ،طبق قانون پایستاری جرم

خروجی از آن و نیز افزایش خالص جرم داخل حجم کنترل  های جرمی ورودی به حجم کنترل و

 باشد : این قانون در شکل ریاضی به صورت زیر می. را در نظر بگیریم

(3-1)
d𝑚

dt
= ∑mi − ∑me                                                                        

          

 باشد :به شکل زیر میکه در شکل برداری 

(4-1)∫
𝜕𝜌

𝜕𝑡
𝑑𝑉 = −∫𝜌�⃗� . �⃗�  𝑑𝐴 = −∫ ∇⃗⃗ . (𝜌�⃗� )𝑑𝑉                                     

          

(5-1)↳  
𝜕𝜌

𝜕𝑡
= −𝜌∇⃗⃗ . �⃗�                                                                               

           

 
 

uo , To

Tw  or  qw

uo

u

x

y



 

 

 

 

 

   

 بقاء مومنتومی معادلهشكل كلی  2-1-2-1

 به شکل زیر می باشد :قانون دوم نیوتن 

(6-1)𝐹 =  𝑚𝑎   ⟹ 
𝐹 

𝑉
= 

𝑚�⃗� 

𝑉
   ⟹  𝑓⃗⃗⃗  = 𝜌 

𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝑡
                                                 

             

f  نیروی اعمال شده بر واحد حجم سیال است که برابر مجموع نیروهای سطحی و حجمی وارد بر

چنین . نیروهایی هستند که برکل جرم المان وارد می شوند  ،نیروهای حجمی. باشدسیال می

های خارجی نظیر گرانش و یا یک پتانسیل الکترومغناطیسی وابسته به میدان "نیروهایی عمدتا

در اینجا برای اینکه شکل آشنای معادالت ناویر استوکس را به دست آوریم . باشندمی اعمال شده



 

ی در معادله MHDرف نظر کرده و در بخش مربوط به جریان هیدروداینامیک صاز اثرات مگنتو

 . کنیمبقاء مومنتوم وارد می

در این حالت برای واحد حجم . به عنوان نیروهای حجمی فقط جاذبه را مد نظر قرار می دهیم

 مورد مطالعه خواهیم داشت :

(7-1)                                                                                                     

𝑓 𝑏𝑜𝑑𝑦 = 𝜌𝑔  

. شوندنیروهایی هستند که توسط تنش های خارجی روی سطوح المان وارد می ،نیروهای سطحی

برای اینکه المان شتاب و  باشدمی τijتانسور تنش وارده بر سطوح سیال در شکل کلی به صورت 

 المان باهم برابر نخواهند بود :های واقع در جلو و پشت بگیرد تنش

(8-1)𝜏𝑖𝑗، 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 = 𝜏𝑖𝑗، 𝑏𝑎𝑐𝑘 +
𝜕𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑦𝑖
𝑑𝑦𝑖                                                                  

            

 

 

 شود برابر است با:اعمال میروی المان   yi  جهت در در واحد حجم و خالصی که سطحینیروی 

(9-1) 𝜏𝑠𝑢𝑟𝑟 =
𝜕𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑦𝑖
 = ∇⃗⃗ . 𝜏𝑖𝑗                                                                 

         

 باشد :قانون دوم نیوتن در نهایت به شکل زیر می

(10-1)𝜌 
𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝑡
= 𝜌𝑔 + ∇⃗⃗ . 𝜏𝑖𝑗                                                                                  

              



 

 . بیان کنیم Vرا به صورت تابعی از سرعت  τijتنها کافی است که  

به  قانون تغییر شکل عمومی برای یک سیال لزج نیوتنی که اولین بار توسط استوکس ارائه شده

 باشد:صورت زیر می

(11-1)𝜏𝑖𝑗 = −𝑃𝛿𝑖𝑗 + 𝜇 (
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑦𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑦𝑖
) + 𝛿𝑖𝑗 �̅� �⃗� . �⃗�                                            

              

 

 

 

 

 

 

 

 قانون اول ترمودینامیک بیان 2-2-1

انرژی به عنوان قابلیت ایجاد یک . مفهوم انرژی است  ،ترین مفاهیم در ترمودینامیکیکی از مهم

انرژی را می توان در یک سیستم ذخیره کرد و یا آن را از یک سیستم به . شوداثر تعریف می

به عبارت دیگر انرژی از  ؛ماندمقدار کل انرژی همواره ثابت باقی میسیستمی دیگر انتقال داد اما 

کند که قانون اول ترمودینامیک بیانی از اصل بقاء انرژی است و بیان می. یک قانون پیروی می کند



 

. شوداز یک شکل به شکل دیگر تبدیل میشود و نه از بین می رود بلکه فقط یولید منه تانرژی 

 . نمایداین قانون فرمولی برای اصل بقاء انرژی ایجاد می

 قانون اول ترمودینامیک برای حجم كنترل كلی شكل 1-2-2-1

 : باشدبه شکل زیر میبرای حجم کنترل  انرژیی ی موازنهمعادله

تغییرات انرژی کل سیستم =انرژی ورودی  -گرمای وارد شده به سیستم + انرژی خروجی    

                             -سیستم  توسطکار جریان ورودی + کار انجام شده  -کار جریان خروجی 

بلکه از شکلی به شکل   ،رودشود و نه از بین میکه انرژی نه خلق میکند بیان می این رابطه

 . شوددیگر تبدیل می

(12-1)
𝑑𝐸𝑐.𝑣

𝑑𝑡
= ∑�̇�𝑖 𝑒𝑖 − ∑𝑚𝑒̇ 𝑒𝑒 + �̇�𝑐.𝑣 − �̇�𝑐.𝑣  +  �̇�𝑖 𝑓𝑙𝑜𝑤 − �̇�𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑤    

             

-جنبشی و پتانسیل می ،دانیم انرژی کل سیستم برابر با مجموع انرژی داخلیهمانطوری که می

 :باشد

(13-1)𝑒 = 𝑢 +
𝑉2

2
+ 𝑔𝑍                                                                                     

             

𝑚𝑒̇ با آهنگروی جریانی که از حجم کنترل خارج می شود حجم کنترل  𝑃𝑒𝑣𝑒 دهد کار انجام می

𝑚𝑖̇آهنگ با  محیطو  𝑃𝑖𝑣𝑖 لذا کار . دهدانجام میکار  ،شودروی جرمی که وارد حجم کنترل می

 انرژی کل جریان جرم عبارت است از :بدین ترتیب . باشدمی 𝑃𝑣 جریان برای واحد جرم



 

(14-1)𝑒 + 𝑃𝑣 = 𝑢 + 𝑃𝑣 +
𝑉2

2
+ 𝑔𝑍 = ℎ + +

𝑉2

2
+ 𝑔𝑍                                

              

 . به صورت آنتالپی در معادله ظاهر می شود  ،همراه انرژی داخلی جریان انرژی جریان 

قانون اول ترمودینامیک برای حجم کنترل  ،(12-1ی )( در معادله14-1ی )با قرار دادن معادله

 شود :به شکل زیر فرمول می

(15-1)
𝑑𝐸𝑐.𝑣

𝑑𝑡
= ∑�̇�𝑖 (𝑒𝑖 + 𝑃𝑣𝑖) − ∑𝑚𝑒̇ (𝑒𝑒 + 𝑃𝑣𝑒) + �̇�𝑐.𝑣 − �̇�𝑐.𝑣                 

            

(16-1)        
𝑑𝐸𝑐.𝑣

𝑑𝑡
= ∑𝑚𝑖̇ (ℎ𝑖 + +

𝑉𝑖
2

2
+ 𝑔𝑍𝑖) − ∑𝑚𝑒̇ (ℎ𝑒 + +

𝑉𝑒
2

2
+ 𝑔𝑍𝑒) +

�̇�𝑐.𝑣 − �̇�𝑐.𝑣 

ℎo با تعریف آنتالپی کل به شکل = 𝑒 + 𝑃𝑣  در  ( در واحد حجم و16-1با نوشتن معادله ) و

 ی انرژی در واحد حجم برابر است با :معادله  ،ی گوساستفاده از قضیه شکل انتگرالی و با

(17-1)∫
d(ρe)

dt
 dV = ∫ρho V⃗⃗ . n⃗  dA − ∫ q⃗ . n⃗  dA − ∫w′′′dV                        

             

(18-1)↳  ∫
d(ρe)

dt
 dV = ∫ ∇⃗⃗ . (ρho V⃗⃗ ) dV − ∫ ∇⃗⃗ . q⃗  dV − ∫w′′′dV                

            

(19-1)𝜌
𝑑𝑒

𝑑𝑡
+ 𝜌�⃗� . ∇⃗⃗ 𝑒 = +∇⃗⃗ . (PV⃗⃗ ) − ∇⃗⃗ .  𝑞⃗⃗  − 𝑤′′′                                            

             

 

 

 



 

 

 قانون دوم ترمودینامیک بیان 3-2-1

به عنوان ابزاری  "این قانون صرفا. نمایدقانون اول ترمودینامیک در مورد کمیت انرژی بحث می

به عنوان  تفاوتی بین انتقال گرما و انتقال کارباشد و برای حفظ انرژی در طول یک فرایند می

در مورد  دوم ترمودینامیکدر حالی که قانون  .قائل نیستعملکرد انرژی بین سیستم و محیط 

-بحث می  ،روند که آنتروپی افزایش یابدها همواره در جهتی پیش میفرایند و اینکه کیفیت انرژی

ی است ژانتقال حرارت عملکرد انر؛ تفاوت قائل است قانون دوم بین انتقال گرما و انتقال کار. کند

در حالی که انتقال کار عملکرد انرژی است که در غیاب انتقال  ،باشدهمراه میکه با انتقال آنتروپی 

 . ]59[ اق می افتدفآنتروپی ات

 مفهوم آنتروپی 1-3-2-1

 "انرژی چیست؟"مانند پاسخ به این سوال است که   "آنتروپی چیست؟"پاسخ به این سوال که 

منشا گرفته  اولهمانگونه که مفهوم انرژی از قانون   ،مفهوم آنتروپی از قانون دوم منشا گرفته است

  ،های روزمره ارتباط دهیمهتوانیم آن را به پدیدکنیم و میی انرژی استفاده میما دائما از واژه. است

ی آنتروپی را نیز می توان به واژه. ی انرژی برای ما معنی مشخصی پیدا کرده استبنابراین کلمه

مثل خنک   ،ی یک فرایند بسیار برگشت ناپذیرهنگام مشاهده "مثال. همین صورت به کار برد

 ."این فرایند یقینا آنتروپی را افزایش می دهد "شدن آب توسط بلورهای یخ بگوییم 

-دهند،  تولید میهایی در سیستم روی میتولید آنتروپی در یک فرایند بر اثر برگشت ناپذیری

انبساط های غیر مقید،  انتقال گرما بر اثر اختالف دمای معین، شود. فرایندهایی مثل اصطکاک،  

  .]60[ شوندی مختلف و ...   باعث تولید آنتروپی میاختالط دو ماده



 

 

 

 قانون دوم ترمودینامیک برای حجم كنترل كلیشكل  2-3-2-1

 ی انرژی است :ی آنتروپی برای حجم کنترل هم شکل با معادلهی موازنهمعادله

آنتروپی ورودی = تغییرات آنتروپی  -آنتروپی تولید شده + آنتروپی خروجی    

-آنتروپی را می  ،رودشود و نه از بین میکه بر خالف انرژی که نه خلق میکندبیان می این رابطه

 . توان از بین بردتوان خلق کرد ولی نمی

(20-1)                                                           
𝑑𝑆𝑐.𝑣

𝑑𝑡
= ∑�̇�𝑖 𝑠𝑖 − ∑𝑚𝑒̇ 𝑠𝑒 +

∑
𝑄𝑐.𝑣̇

𝑇
+ �̇�𝑔𝑒𝑛  

تولید   ،ی گوسقضیهدر شکل انتگرالی و با استفاده از  با نوشتن این معادله در واحد حجم و 

 آنتروپی در واحد حجم برابر است با :

(21-1)∫(ρ sgen
′′′ ) dV = ∫

∂(ρs)

∂t
 dV + ∫

1

T
q⃗ . n⃗  dA + ∫ρsV⃗⃗ . n⃗ dA                   

             

(22-1)↳   ∫(ρ sgen
′′′ ) dV = ∫[

∂(ρs)

∂t
+ ∇⃗⃗ . (

q⃗⃗ 

T
) + ∇⃗⃗ . ρsV⃗⃗ ]dV                                 

             

(23-1)⟹ 𝑠𝑔𝑒𝑛
′′′ = 𝜌

𝑑𝑠

𝑑𝑡
+ �⃗� . (

�⃗� 

𝑇
)                                                                          

               

 

     



 

 

 

 

        

           

 شرایط مرزی لغزش سرعت و پرش دمایی 3-1

کند، مایع باشد یا شرایط روی سطح جامد به این بستگی دارد که سیالی که به سطح برخورد می

مولکول ها به قدری به هم نزدیکند و مسیرآزاد متوسط به قدری کوچک   ،در مورد یک مایع. گاز

مایع یعنی  با سطح جامد به تعادل برسند بایستکنند میبرخورد می سطحاست که ذراتی که به 

شود )شرط عدم پرش دما روی به سطح خواهد چسبید )شرط عدم لغزش( و با سطح همدما می

در صورتی که مسیر آزاد متوسط بزرگ باشد دیگر شرط عدم لغزش  ،اما اگر سیال گاز باشد. سطح(

از   9718سال  در 25اکسولمو شرط عدم پرش دما روی سطح را نخواهیم داشت، همانگونه که 

 . ]61[ تئوری جنبش به آن دست یافته بود

ها در لمسیر آزاد متوسط مولکو ،ه اندازه ی میکروب حرارتی-ی سیستم های سیالبا کاهش اندازه

عت و ی سربهر محاسدی مرزی را نیز باید تاثیر الیه مقایسه با ابعاد جریان بزرگ می شود، بنابراین

ی صفحه سیال در روی صفحه خواهد لغزید و دمای آن نسبت به دما یعنی. بگیریمدما در نظر 

 . ) شرایط مرزی لغزش سرعت و پرش دمایی( پرش خواهد داشت

 تئوری جنبش برای سرعت لغزش 1-3-1

                                                
25 Maxwell 



 

اگر . شوندی گاز به سطح برخورد کرده و منعکس میهامولکول( 2-1)مطابق شکل فرض کنید

. شوندمنعکس می ،برخورد  یبا زاویه "های نور دقیقاهمانند اشعه، ذرات صاف باشد "دیوار کامال

کنند و ها مومنتوم مماسی خود را حفظ میکوللمو. ای می گوینداین نوع انعکاس را، انعکاس آیینه

لغزش کامل  سطحآورند؛ به عبارت دیگر روی به وجود نمی سطحبرشی را روی  از این رو هیچ

ندازه های مولکولی غیر واقعی است، زیرا حتی سطح هایی که ای در ا انعکاس آیینه. وجود دارد

 منطقی. روی آنها بسیار پرداخت صورت گرفته است نیز در این ابعاد بسیار زبر به نظر می آیند

یابند که برابر با بهای تصادفی انعکاس ذرات با زاویه به طوری کهزبر فرض کنیم را است که سطح 

نمایش داده  (2-1)نامند و در شکل این نوع انتشار را، انتشار دیفیوز می .ی ورودی نیستزاویه

 . شده است

 

 

 
 دیوار هموار : انعکاس آینه ای                                                                 دیوار زبر : انعکاس دیفیوز

 انعکاس آیینه ای و دیفیوز ذرات ( 1-2) شكل

شود که کاهش مومنتوم مماسی در نزدیکی دیوار سبب می yلزوم برقراری تعادل در جهت 

انتقال یافته به دیوار  یبرش تنش جبران شود تا uwتوسط یک سرعت لغزش محدود  ،منعکس شده

 ()ماکسول شودمیی زیر منجر انتشار دیفیوز کامل، این توازن نیرویی به رابطه برای. را تامین کند

]61[ :          

(24-1)𝑢𝑤 ≈ 𝜆
𝜕𝑢

𝜕𝑦
│𝑤𝑎𝑙𝑙                                                                                        

             



 

 . مسیر آزاد متوسط گاز است λکه در آن 

غزش لشوند، سرعت ها به صورت دیفیوز منعکس میاگر فرض کنیم که تنها بخشی از مولکول

 برابر خواهد بود با :

(25-1)𝑢𝑤 = (
2

𝜎𝑓
− 1)𝜆

𝜕𝑢

𝜕𝑦
│𝑤𝑎𝑙𝑙                                                                              

               

σƒ  جامد و  زمایشات انجام شده از جریان گازها روی سطوحباشد. آضریب انعکاس دیفیوز می

ا انتشار دیفیوز می باشد یا به عبارت دیگر تنه 1بر ابر "حدودا σƒ دهد کهمایعات مختلف نشان می

 . [62]وجود دارد

 تئوری جنبش برای پرش دمایی روی سطح 2-3-1

به  ،[36] 26اسمولوچوسکیی تئوری جنبشی برای پرش دمایی در جریان یک گاز توسط رابطه

 دست آمده است :

(26-1)𝑇𝑔𝑎𝑠 − 𝑇𝑤 = ( 
2

𝜎𝑇
− 1)

2𝛾

𝛾+1
𝜆

𝑘

𝜇𝐶𝑝
 
𝜕𝑇

𝜕𝑦
│𝑤𝑎𝑙𝑙                                            

             

σT دیوار های ورودی که بانسبت مولکول همراهی حرارتی نامیده می شود و به صورت ضریب 

حد بر واابا دقت خوبی بر σT دهد کهآزمایشات نشان می. شودشوند تعریف میهمدما می

 .[62]است
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After transformed this equations to the set of equations, they solved with Euler 

method and predictor-corrector way by Fortran code. Effect of slip, viscose 

dissipation, magnitude of magnetic field and prandtl number on the flow parameters 

are studied. Without magnetic field, when flow become rarefied dimensionless 

entropy generation decreases. But for flow in the magnetic field, in flow without slip 
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