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في تكنلوجيا اشباه الموصالت واألجهزة االلكترونية األخرى  عالية    بسرعة  الحاجة لمعالجة بيانات أكثر و   إن

وازي يتبريد    بنظامالحرارة  تلك  تطلب إزالة  مما ياألجهزة    تلك   فيحرارة عالية    توليد  هرافقيوالذي  تصغير حجمها    وكذلك

أدى    استبدال نظام تبريد الهواء بنظام تبريد السائل في أجهزة الحواسيب المتقدمة والحديثة  إنالتقدم في التكنلوجيا.  

 .  تطور في أنظمة تبريد تلك األجهزةالى 

 جهاز الحاسوب وحدة المعالجة المركزية في  تحسين أداء منظومة تبريد    هوالدراسة الحالية  من  هدف  ان ال

 ص حرارية وفيزيائية عالية.باستخدام موائع نانوية ذات خوا تجريبيا  

لتبريد وحدة    ؛بدال  من الماء في منظومة تبريد جهاز الحاسوب  في الدراسة الحالية الموائع النانوية    متاستخد

( المركزية نوع  )  تم  .(Intel Core i7-2600المعالجة  النانوي  الخارصين  النانوية ألوكسيد  الدقائق  (  ZnOخلط 

 0.25)%لكل  منهما    حجميين  الموائع النانوية وبتركيزين  تحضير( مع الماء المقطر ل3O2Yالنانوي )  اإلتريومواوكسيد  

استخدام (.  0.5و نوع    تم  درجات    Kمزدوجات حرارية  في  ال لقياس  السائل  لتدفق  ومقياس    وكذلك   المنظومةحرارة 

تدفق  راءة  استخدام برامج حاسوبية عدة منها لقياس درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية وتثبيت سرعة المروحة وق

 .لتطبيق حالة أقصى تحميل على وحدة المعالجة المركزيةالسائل وأخرى 

الخواص  النتائج تحسين  المقاالفيزيائية و   أظهرت  النانوية عند  للموائع  المقطرمع    رنةالحرارية  تم  الماء  إذ   ،

الحراري    تحسين المبادل  وتم    52.5%و  43.2%بنسبة  وزيادة عدد وحدات االنتقال    25%و  18%بنسبة  فعالية 

بنسبة   المركزية  المعالجة  وحدة  حرارة  درجة  الم  17.4% و  13%خفض  استخدام    ( ZnO-DW)  النانوي   ائععند 

 في حالة عدم التحميل. 0.5% حجمي بتركيز على التوالي( WD-3O2Y)و

  57و%  42.9بنسبة %  معدل انتقال الحرارة  تحسينتم    حالة أقصى تحميل  عند تطبيق  ،خروعلى الجانب اآل

وتم    27.5و%  20.6بنسبة %وزيادة عدد وحدات االنتقال    8.2و%  7بنسبة %فعالية المبادل الحراري    تحسينو 

% بنسبة  المركزية  المعالجة  وحدة  حرارة  درجة  الم  11.4و%  9خفض  استخدام   ( ZnO-DW)  النانوي   ائععند 

 .  0.5% حجمي بتركيز على التوالي( WD-3O2Y)و

األساسي في السائل    بزيادة تركيز الدقائق النانويةأكثر  تنخفض  درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية  ستنتج بأن  ا  

النانوي )  وأظهر.  )الماء المقطر( أداء منظومة تبريد جهاز الحاسوب أفضل من  ( تحسينا  في  WD-3O2Yالمائع 

  . %0.5عند تركيز حجمي  (ZnO-DWنظيره )
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