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  مولف پيشگفتار

كنم و هايم بيان مي، شرح حال زندگي فرد است. من اين مسأله را اغلب در طي سخرانيپژوهش
اندازم، درستي آن را نگاهي مي انتقال گرماي همرفتهنگامي كه به اين ويرايش جديد كتاب 

يابم. حتي اگر هر سه ويرايش اين كتاب را با هم در نظر بگيريم، درستي اين ادعا بيشتر آشكار درمي
ميشود. اين كتاب گاهشمار زمينه انتقال گرما در كار من، روشهايي كه در اين مسير ايجاد كرده و 
آموزش دادهام و همچنين اقبال بلندي است كه من براي كار با همكاراني بسيار تيزهوش داشتهام. 
همچنين، اين سه ويرايش داستان چگونگي رشد كردن و رونق گرفتن علم انتقال گرما است كه بر 

  اساس چالشهاي جديد و به ويژه، ايدههاي جديد انجام شده است.
(ايجاد  طراحي به عنوان يك علمگيري جديد كه در اين كتاب طرح شده، تأكيد بر يك جهت       

ود از هاي متوالي، علم انتقال گرما پر شده بپيكربندي جريان بر اساس قاعده) بوده است. در سال
روابطي بين اختالف دما و آهنگ  -اما ساده جريان ،هاي متنوعهاي انتقال گرماي پيكربنديويژگي

هاي موردنياز در طراحي حياتي هستند. اما سازيانتقال گرما. اين اطالعات براي مدل كردن و شبيه
 دازه، حجم، وزن).، فضا است (انمهموجود دارند و يك قيد بسيار  »قيدها«واقعيت تلخ اين است كه 

كنهاي مبادلهاز  بوده است؛ ايجاد انتقال گرماي بيشتر و بيشتر در يك حجم مشخص هميشه ،هدف
گرمايي فشرده، مربوط به سالهايي كه من در TIM درس ميخواندم، گرفته تا روشهاي افزايش انتقال 
گرما و سرمايش مدارهاي الكترونيكي كه امروزه مطرح هستند. نيروي محرك (انگيزه)، انجام كارهاي 

  بيشتر با استفاده از منابع محدود بوده است.
Pre  ايلي كه ما موردـتان نيست. زيرا وسـرود اما اين همه داسش ميـان به پيـهمچن "سازيكوچك"       
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ترين جزءشان دهيم بايد در مقياس خود ما ساخته شوند؛ صرف نظر از اين كه كوچكاستفاده قرار مي
كوچكتر  يوچك است، اين وسايل بايد ماكروسكوپي باشند. هر چقدر كه در ساخت اجزاچقدر ك

ه آوريم، چالش بزرگتري براي نصب و اتصال تعداد بيشتري از اين اجزاء بموفقيت بيشتري بدست مي
گيرد. اين چالش ها، پيش رويمان قرار مينگه داشتن آن زندهها (گرما، سيال، برق) براي وسيله جريان

سازي يعني بهينه، كنار هم چيدن و بهينه كردن در هنگام كنار هم قرار دادن است ("ساختن"در واقع 
  ).وسيله ماكروسكوپي است براي پيچيدگي و بدست آوردن پيكربندي جريان

به معناي پيش رفتن در جهت عكس، از كوچك به بزرگ، است زيرا فقط حركت در اين  ساختن       
هاي كوچك را سودمند سازد. تنها پس از رسيدن به ساختار بهينه است اند مقياستوجهت است كه مي

  توانند چگالي بااليي از گرما را حمل كنند. كه اجزاء با مقياس كوچك مي
ها به سوي ساختارهايي با چگالي انتقال گرماي باال به عنوان در اين ويرايش جديد، اولين گام       
توليد پيكربندي جريان تحت اند: مورد استفاده قرار گرفته *احي ساختاريتئوري و طراي بر مقدمه

هاي توليد پيكربندي و قيدهاي كلي براي دستيابي به عملكرد كلي بيشينه. روش، طراحي به عنوان علم
بهينه و پيچيده بر اساس قانون ساختاري در مركز توجه قرار دارند. تأكيد بر اين جنبه از ويرايش سوم 

و مناسب است، نه تنها به خاطر اهميت امروزي آن، بلكه به اين خاطر كه اين بحث از ويرايش  الزم
، 11، مسأله157گذاري با همرفت طبيعي را ببينيد، صفحه سازي فاصلهآغاز شده است (بهينه 1984سال 
  ).4فصل
ه هاي انجام گرفته بشناسي است كه من در اين ويرايش جديد، پيشرفتبه خاطر تأكيد بر روش       

ها دهم. اين روشپيشرو بودند، مورد بررسي قرار مي 1984وسيله سه روش ديگر را كه در ويرايش 
  اند:را اشغال كرده هاپژوهشهاي بزرگي از مورد توجه قرار گرفته و هم اكنون بخش

انگيزي به گذاري بهينه براي همرفت طبيعي را به طرز شگفتكه فاصله، هاش تقاطع مجانبرو       
-بيني تمام ويژگيپيشگذاري همرفت اجباري و همچنين دست آورد، به فاصلهه صورت سرراست ب

ها، از نظر داده شده است. روش تقاطع مجانب گسترشهاي همرفت بنارد از طريق تئوري ساختاري 
  اجباري).-آشفته، همرفت طبيعي-مفيد است (مثال جريان آرام گذارش نيز در يادگيري مفهوم علم آموز

اكنون براي به تصوير كشيدن مسيرهاي حقيقي همرفت مورد استفاده قرار  خطوط گرما ثابت       
گيرند: مسيرهاي شار انرژي، نه جريان سيال. اين خطوط در ويرايش سال 1984 با مثالي در رابطه با مي

همرفت طبيعي در محفظهها معرفي شدند. اين ايده به انتقال جرم و مجموعهاي از پيكربنديهاي پايه و 

                                                      
*  A. Bejan, Shape and Structure, from Engineering to Nature, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2000. 
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كاربردي همرفت طبيعي و اجباري در سياالت و مواد متخلخل اشباع بسط داده شده است. اين روش 
به ويژه براي انتقال گرماي محاسباتي مناسب است و بايد در نرمافزارهاي محاسباتي تجاري گنجانده 

  شود.
در اين ويرايش نيز همچنان به عنوان روش اصلي براي آموزش مباني همرفت  تحليل مقياسي       

قوانين تحليل مقياسي به عنوان يك روش حل مسأله براي اولين بار در مورد استفاده قرار گرفته است. 
و به اين  است رد استفاده قرار گرفتهاي موارائه شد. امروزه اين روش به صورت گسترده 1984سال 

نمايد. يكي ديگر از داليل افزايش تر ميترتيب تدريس آن در يك دوره مقدماتي همرفت، ضروري
اهميت تحليل مقياسي، گسترش انتقال گرماي محاسباتي است. اگر محاسبات درست انجام شده باشند، 

سازد. به عالوه، آموزش د به ما بگويند آشكار ميخواهنمي يتحليل مقياسي آنچه را كه انبوه نتايج عدد
تحليل مقياسي يادآوري اين نكته به دانشجو است كه از كاغذ و قلم قطع اميد نكند. نبايد همه كارها را 

  بوسيله كامپيوتر انجام داد.
 .C. Biserni ،J. Bonjour ،Iهاي نظرها و در هنگام كار بر روي اين ويرايش جديد، من از كمك       

Dincer،M. Feidt ،D. Gobin ،Y. Fautrelle ،S. J .Kim ،A. D. Kraus ،S. Lorente ،E. Lorenzini 

،G. Lorenzini ،N. Mazet ،F. Meunier ،A. F. Miguel ،W. J. Minkowycz ،P. Neveu ،D. A. 

Nield ،A. H. Reis ،E. Sciubba ،B. Spinner ،F. B. Tehrani ،J. V. C. Vargas ،M. E. Weber   و
C. Zamfirescu  استفاده كردم. به ويژه، از دانشجويان دوره دكترايمY.Azoumah،T. Bello-Ochende 

،A. K. da Silva ،L. Gosselin ،J. C. Ordonez ،Luiz A. O. Rocha   وW. Wechsatol  كه در تهيه
  كنم.اين كتاب من را ياري كردند، تشكر مي

  
  آدريان بيژن                                                                                              

  دورهام، كاروليناي شمالي
  2004آوريل                                                                                              
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  نمترجما پيشگفتار

باشد. انتقال گرماي همرفت يكي از دروس اصلي رشته مهندسي مكانيك در گرايش تبديل انرژي مي
شود. اما در در دانشگاههاي كشور مراجع مختلفي از سوي اساتيد اين درس به دانشجويان معرفي مي

قبال بيشتري نسبت به ساير مراجع اين ميان، كتاب انتقال گرماي همرفت نوشته آقاي آدريان بيژن از ا
 ،باشدبرخوردار گرديده است. دكتر بيژن كه خود از پيشگامان علم مهندسي مكانيك در عصر حاضر مي

هاي نويني را نيز در اين كتاب تالش نموده است تا ضمن مرور بر مباحث كالسيك همرفت، ايده
تري را مسائل راهگشا هستند، ديد عميق مطرح كند. اين مفاهيم جديد، ضمن آن كه در حل بسياري از

كنند. دانشجويان با مطالعه اين كتاب هاي فيزيكي در خواننده ايجاد مينيز در مورد بسياري از پديده
  ها آزادانه و خالقانه فكر كنند.ها را مورد چالش قرار داده و در مورد مجهولخواهند آموخت كه معلوم

كتاب تأكيد بر تحليل مقياسي به عنوان يك روش حل ساده و در عين  هاي بارز اينيكي از ويژگي     
هاي حل حال بسيار گويا است. اين روش در سراسر كتاب ديدگاهي كلي  نسبت به آنچه از روش

دهد. تقاطع مجانبها و نمايش خطوط گرما ثابت نيز به دقيق مورد انتظار است به خواننده ارائه مي
عنوان ايدههايي نو و جذاب مورد توجه خاص قرار گرفتهاند. قابليتهاي تئوري ساختاري براي حل 
بسياري از مسائل انتقال گرما و مكانيك سياالت مطرح شده است كه ميتواند مبنايي براي گسترش 
بيشتر اين تئوري باشد. مسائل ارائه شده در آخر هر فصل به گونهاي انتخاب شدهاند كه مباحث 
كاربرديتر و عمليتر را مطرح ميكنند. مجموعه اين ويژگيها، كتاب حاضر را به يكي از كاملترين و 

  خواندنيترين كتابهاي انتقال گرماي همرفت تبديل كرده است.
Pre  اب آقاي دكتر آياني در بازخواني وـبه جنائـكر و قدرداني خود را از زحمات بي شـن تشمترجمـا     
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دارند. هرچند دقت زيادي به عمل آمده تا ترجمه كتاب عاري از هرگونه لغزش ويرايش متن ابراز مي
گمان حاصل كار عاري از نقص نيست و تذكرات خوانندگان گرامي در مورد احتمالي باشد اما بي

در آينده مباحثي به كتاب شود كه يادآور مي ،ايانهاي احتمالي موجب امتنان خواهد بود. در پلغزش
در اختيار عالقمندان قرار  http://profsite.um.ac.ir/~abolfazl نشاني اينترنتيدر  اضافه خواهد شد كه

  خواهد گرفت.
  

  دكتر جواد ابوالفضلي اصفهاني
  مهندس وحيد اطمينان

  1386 بهار
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