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 :چکیده پایان نامه-ب

وسایل واز  تریني لوله هاي حرارتی نوسانی یکی از کاربرد. آورده است مایی را بوجودکوچک سازي قطعات الکترونیکی مباحث مدیریت گر

  .راهکارهاي معقول در مباحث مدیریت گرمایی است

آنها متشکل از تعدادي لوله اختمان س .هاي عملکرد متفاوتنداي حرارتی معمولی در طراحی و مشخصه هلوله هاي حرارتی نوسانی با لوله 

 .ده استشتفاده نسدرساختمان آنها از هیچ فتیله اي ا .رفته اندگدر خمها قرار یست کهورساواپراتور و کندان  هاي زیاد وپیچ وخمبا  باریک

لوله هاي حرارتی نوسانی را در مقایسه با لوله هاي حرارتی  ،باال حرارت حرارتی سریع وتوانایی انتقال واکنش، و ارزان قیمت ساده ساختار

 .معمول بسیار جذابتر ساخته است

 .در تحقیق حاضر ،جریان و انتقال حرارت در لوله هاي حرارتی باز و بسته به صورت عددي مدل شده است

قطرلوله و جابه جایی  هاي مختلفی همچون نسبت پرشدگی،لعه قرار گرفته واثرات پارامتراقانون دوم ترمودینامیک در لوله حرارتی باز مورد مط

نتایج نشان داده اند که با افزایش نسبت پرشدگی و جابه جایی اولیه . ونرخ آنتروپی تولید شده  بررسی شده است PHPاولیه بر روي کارایی 

 .نرخ تولید آنتروپی افزایش یافته است

عالوه بر اثرات جابه جایی  .قرار داده شده است بررسیامترها نیزمورد راري از پایروي بس اثر سرعت اولیه یکی ازستونهاي مایع بر همچنین،

اسالگهاي  اولیه انرژي جنبشی دلیلاین به  .تاثیرگذار باشدبه شدت یاري از پارامترها ساولیه و قطر ممکن است شرط سرعت اولیه بر دامنه ي ب

انتقال حرارت نیز براي سرعتهاي اولیه متفاوت محاسبه شده در انتها نیز  .می باشدبسته نوسانی  حرارتی هاي لوله در حرکت عامل مایع است که

 .است
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