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بشير موحديان عطار 1بيژن برومند

چكيده
در اين مقاله يک روش حل جديد بر مبناي استفاده از توابع پايه نمايي براي معادله انتقال حرارت گذرا در مواد اليهاي
محوري ارائه شده است .در اين روش ابتدا هر اليه از ماده به صورت يک المان مجزا در نظر گرفته ميشود .در مرحله بعد توزيع
دما درون هر اليه به صورت سري متشكل از توابع پايه نمايي صدقکننده در معادله ديفرانسيل انتقال حرارت گذرا بيان ميشود.
سپس ضرايب ثابت سري جواب با استفاده از يک تبديل گسسته به مقادير شرايط اوليه و شرط مرزي دريشله هر اليه ،مرتبط
ميشوند .در پايان شرايط پيوستگي دما و شار گرمايي بين اليهاي در روندي مشابه با روش اجزاء محدود معمولي ارضاء ميشود.
در اين روش دوگانه شرايط اوليه و شرايط مرزي انتهايي حاکم بر مسأله به صورت همزمان بر روي مجموعهاي از نقاط مرزي ارضاء
ميشود .با حل چند مسأله نمونه ،قابليت روش پيشنهادي در براورد دقيق جواب معادله در مقايسه با ساير روشهاي موجود،
نمايش داده شده است.
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انتقال حرارت گذرا ،مواد اليهاي ،روش بدون شبكه ،توابع پايه نمايي ،تبديل گسسته.
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 -1مقدمه
برآورد دقيق توزيع دما و شار گرمايي وابسته به زمان در مواد
اليهاي نياز دسته فراواني از مسائل موجود در علوم مهندسي
است .براي مثال در محاسبات بار حرارتي ناشي از گرمايش و
سرمايش برخي سازهها الزم است تا توزيع دقيق دما در
جداکنندههاي چند اليه مشخص شود [ .]1همچنين تعيين زمان
دقيق رسيدن به توزيع دماي پايدار در طراحي برخي دستگاههاي
مکانيکي ضرورت دارد .
با بررسي در پژوهشهاي قبلي مشخص ميشود که تاکنون
چندين روش حل تحليلي براي تعيين توزيع دما در مواد چند
اليه توسعه داده شده است ([ ]9[ ،]6[ ،]5و [ .)]11با اين حال
در برخي موارد روش حل تحليلي براي اين مسائل وجود ندارد و
حل مسأله بدون استفاده از روشهاي عددي امکانپذير نيست.
در اين راستا ،انواع مختلفي از روشهاي عددي از قبيل روش
تفاوت محدود ،روش المان محدود و روشهاي بدون شبکه براي
حل اين دسته از مسائل به کار گرفته شدهاند.
روش حلهاي اساسي1کي از انواع روشهاي بدون شبکه
محسوب ميشود که براي حل مسائل انتقال حرارت گذرا در مواد
همگن ([ ]7[ ،]4و [ )]11و چند اليه در مرجع [ ]11مورد
استفاده قرار گرفته است .در اين روش از مجموعهاي از حلهاي
اساسي معادله حاکم به عنوان پايههاي تشکيلدهنده سري جواب
استفاده ميشود .ضرايب ثابت سري جواب نيز با استفاده از روش
ارضاء نقطهاي1شرايط مرزي و با حل يک دستگاه معادالت خطي
تعيين ميشود .مشکل روش حلهاي اساسي؛ نحوه انتخاب نقاط
مرجع براي توليد پايههاي جواب و همچنين ايجاد ماتريسهاي
بدرفتار در محاسبه ضرايب سري است .همچنين استفاده از اين
روش تنها براي حل معادالتي محدود ميشود که حل اساسي آنها
موجود باشد.
در اين مقاله ايده به کار گرفته شده در مراجع [ ]13[ ،]3و
[ ]15براي حل معادله حرارت گذرا در مواد اليهاي محوري
توسعه داده شده است .در اين راستا با در نظر گرفتن زمان به
عنوان يک محور کمکي ،پايههاي نمايي صدقکننده در معادله
يکبعدي انتقال حرارت گذرا در هر اليه بر حسب زمان و مکان
تعيين ميشوند .در مرحله بعد جواب تقريبي مسأله به صورت
يک سري از پايههاي محاسبه شده براي هر اليه بازنويسي مي-
شود .سپس با انتخاب مجموعهاي از نقاط در دو وجه هر اليه،
ضرايب ثابت در سري جواب با استفاده از يک تکنيک تبديل
گسسته به مقادير شرايط اوليه و شرط دمايي در دو لبه هر اليه
مرتبط ميشوند .اين تکنيک اولين بار در مرجع [ ]1براي حل
مسأله موج در محيط بي نهايت مورد استفاد قرار گرفت.
در ادامه شرايط پيوستگي دما و شارگرمايي بين اليهها در

روندي مشابه روش اجزاء محدود ارضاء شده و به اين ترتيب
جواب معادله در تمام دامنه برآورد ميگردد .سرعت و دقت روش
حل پيشنهادي را ميتوان با استفاده از يک الگوي حل گام به
گام زماني افزايش داد .براي اين منظور ،دامنه زماني مسأله به
مجموعهاي از زير بازهها افراز شده و سپس روند حل به صورت
پيشرو در زمان و با محاسبه شرايط اوليه هر زير بازه از انتهاي
زير بازه قبلي ،تا رسيدن به زمان مورد نظر ادامه مي يابد.
تفاوت اصلي روش معرفي شده با روشهاي حل قبلي در نوع
پايههاي جواب و تکنيک ارضاء شرايط مرزي و شرايط پيوستگي
است .استفاده از پايههاي نمايي در اين روش امکان محاسبه
آسان مشتقات مراتب باالتر تابع پاسخ و از جمله شار گرمايي را
فراهم ميسازد .همچنين به علت ويژگي توابع نمايي ،مي توان به
سادگي از اين روش براي حل ساير معادالت ديفرانسيل وابسته
به زمان (با ضرايب ثابت) بهره برد .اين مزيت به ويژه در مقايسه
با روش حلهاي اساسي هميت بااليي دارد .استفاده از تکنيک
جديد براي رضاء همزمان شرايط مرزي و اوليه نيز ،عالوه بر
ارضاء انواع شرايط مرزي (دريشله ،نويمان و شرايط مرزي
انتگرالي) امکان استفاده از تعداد توابع پايه متفاوت با تعداد نقاط
مرزي را ميسر ميسازد .با مقايسه نتايج بدست آمده از اين روش
و ساير روشهاي موجود (به ويژه روش حلهاي اساسي در [)]11
ديده ميشود که دقت روش پيشنهادي در حدود  1تا  3مرتبه
بيشتر است.
در اين مقاله ابتدا مدل استفاده شده براي مسأله انتقال
حرارت گذرا در مواد اليهاي معرفي مي شود .سپس روش دوگانه
بر مبناي استفاده از توابع پايه نمايي و تکنيک ارضاء شرايط
پيوستگي مشابه روش اجزاء محدود توسعه داده ميشود .در
بخش چهارم يک الگوي گام به گام زماني براي افزايش سرعت و
دقت روش ،پيشنهاد شده است .در بخش مثالهاي عددي ،دقت
بسيار مناسب روش در مقايسه با ساير روشهاي موجود در حل
سه مسأله نمونه نمايش داده خواهد شد .مثال سوم اين بخش
ميتواند به عنوان يک مسأله نمونه در پژوهش هاي بعدي مورد
استفاد قرار گيرد .در پايان جمعبندي نتايج بدست آمده از اين
مقاله ارائه خواهد شد.
 -2بيان مسأله
در اين مقاله از معادالت معرفي شده در [ ]11براي بررسي
مسأله انتقال حرارت در يک ماده متشکل از  N lاليه محوري
طبق شکل ( )1استفاده شده است .صورت همگن معادله
ديفرانسيل حاکم در اليه  nام ماده به صورت رابطه ( )1در نظر
گرفته ميشود [:]11
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که در آن  unتوزيع دما در اليه  nام است که بايد بر حسب
متغير مکاني محلي  xnو متغير زماني  tتعيين شود و  nنيز
ضريب پخش حرارتي اليه است .اگر طول اليه  nام با  lnمشخص
شود ،در اين صورت متغير مکاني هر اليه در دستگاه مختصات
کلي  ، xnبه صورت زير بيان ميشود:
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شرايط مقدار اوليه الزم براي حل معادله ديفرانسيل ( )1براي
هر اليه به صورت زير است:
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همچنين شرايط مقدار مرزي دريشله (دمايي) و نويمان (شار
گرمايي) حاکم بر مسأله در دو انتهاي ماده به ترتيب مطابق
روابط زير تعريف ميشوند:
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که در روابط فوق  Lو  Rبيانگر شرايط مرزي وابسته به
زمان معادله ( )1بر روي مرز سمت چپ و راست ماده هستند.
انديسهاي "  " Dو "  " Nنيز مشخصکننده نوع شرط مرزي
اعم از شرط دريشله و نويمان هستند .شرايط پيوستگي دما و
شارگرمايي بين دو اليه مجاور نيز با روابط زير بيان ميشود:
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در رابطه فوق  knضريب هدايت گرمايي اليه  nام است.
گفتني است که در هر ماده يک رابطه خطي بين  kو  به
صورت    k c pبرقرار است که در آن  ، c pظرفيت گرمايي
ماده است.

شكل ( :)1مدل کلي يک ماده چند اليه محوري

در مرجع [ ]8نشان داده شده است که اگر اطالعات موجود از

شرايط مرزي و اوليه سازگاري الزم را داشته باشند ،معادله
ديفرانسيل ارائه شده در رابطه ( )1همراه با مجموعه شرايط
مرزي و شرايط اوليه در روابط ( )1(–)5جواب يکتا خواهد داشت.
 -3روش حل عددي دوگانه
در اين بخش ابتدا حل هر اليه به صورت سري متشکل از
توابع پايه صدقکننده در معادله ديفرانسيل با ضرايب ثابت
مجهول تقريب زده ميشود .سپس با استفاده از تکنيک تبديل
گسسته معرفي شده در پژوهشهاي قبلي ،ضرايب ثابت سري
جواب به مقادير دما بر روي نقاط انتخابي اوليه و مرزي هر اليه
مرتبط ميشوند .با انجام يک عمليات جبر ماتريسي ميتوان يک
رابطه مناسب بين مقادير شار گرمايي و دما براي نقاط انتخابي
در دو مرز کناري هر اليه در راستاي زمان برآورد نمود .اين رابطه
در مرحله دوم روش دوگانه براي ارضاء شرايط پيوستگي بين
اليهاي در روندي مشابه روش اجزاء محدود به کار گرفته ميشود.
 -1-3توابع پايه نمايي
يک دسته کلي از توابع صدقکننده در معادله ( )1ميتواند به
صورت توابع نمايي وابسته به زمان و مکان در نظر گرفته شود .در
اين راستا ،جواب ( )1براي هر اليه و بر حسب اين توابع به شکل
زير بيان ميشود:
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با جايگذاري رابطه ( )8در ( ،)1رابطه مناسب بين ضرايب  n

و   nبراي تعيين فرم پايه هاي صدق کننده در معادله به صورت
زير مشخص ميشود:
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با استفاده از رابطه جبري فوق دو ريشه براي ضريب   nبر
حسب   nبه صورت زير
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و يک ريشه براي ضريب   nبر حسب   nتعيين ميشود.
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گفتني است در ادامه براي تشکيل پايههاي مناسب ،يکي از
دو ضريب   nيا   nبه صورت يک عدد مختلط اختياري انتخاب
شده و ضريب دوم به عنوان ريشه رابطه ( )9محاسبه ميشود .در
ادامه جواب نهايي مسأله ميتواند به طور نمونه به صورت
مجموعهاي از پايههاي صدق کننده در معادله ( )1براي حالت
انتخاب اختياري ضريب   nبيان شود.
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در رابطه باال   محدوده مناسب در فضاي گوس براي
انتخاب ضريب   nاست .همچنين )  An1 ( n1 , nو ) An2 ( n2 , n
دو دسته ضرايب ثابت مجهولي هستند که بايد با استفاده از
ارضاء شرايط مرزي اوليه و کناري براي هر اليه مشخص شوند .با
توجه به نامحدود بودن تعداد پايههاي تشکيلدهنده جواب،
محاسبه اين ضرايب ثابت به نوعي ناممکن خواهد بود .براي رفع
اين مشکل الزم است جواب معادله ( )1در فرم گسسته و به
صورت يک سري متشکل از تعداد محدودي از پايههاي نمايي
بازنويسي شود.
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شارگرمايي در هر اليه برآورد شود .براي اين منظور ،بايد يک
رابطه مناسب بين مقادير دما و شارگرمايي بر روي مرزهاي
کناري هر اليه در راستاي زمان مشخص شود .اين امر با استفاده
از يک تکنيک تبديل گسسته که در پژوهشهاي قبلي نيز مورد
استفاده قرار گرفته است ،امکانپذير ميشود.
در اين تکنيک گسسته ابتدا مجموعهاي از نقاط شامل N Px
نقطه اوليه و  2 N Ptنقطه مرزي تا زمان مورد نظر  ، Tدر دو لبه
هر اليه مطابق شکل ( )1انتخاب ميشود .سپس ضريب  Cn, jبا
استفاده از روابط زير به مقادير دمايي اليه  nام در نقاط انتخابي
مرتبط ميشود.
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در رابطه فوق uˆn ،جواب تقريبي مسأله در اليه  nام و به ازاي

 Nپايه متناظر با انتخاب اختياري ضريب   nاست Cn1 .و Cn2
نيز دو دسته ضرايب ثابت سري هستند که در ادامه نحوه
محاسبه آنها بر اساس شرايط اوليه و شرايط مرزي هر اليه ارائه
خواهد شد .چنانچه در يک روند مشابه ،سري جواب براي حالت
انتخاب اختياري ضريب   nتشکيل داده شود ،جواب تقريبي را
مي توان به صورت رابطه ( )14در نظر گرفت:
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در رابطه فوق Cn1 ،و  N مانند متغيرهاي مشابه رابطه ()13
تعريف ميشوند .در ادامه ،براي سادهسازي فرمولبندي روش،
رابطه ( )14به صورت يک سري ترکيبي از پايههاي متناظر با
انتخاب اختياري   nو   nبازنويسي ميشود.
n
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در روابط ( Vn, j ،)16(-)18و  U nدو برداري هستند که
درايههاي آنها به ترتيب شامل مقادير تابع پايه  jام و مقادير
شرايط اوليه و شرايط مرزي دمايي بر روي مجموعه نقاط انتخابي
اليه  nام هستند .درايههاي بردار  Vn, jبه صورت زير تعريف مي-
شوند:
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 Cnو  N eدر رابطه باال به ترتيب بيانگر ضرايب و تعداد پايه-
هاي مورد استفاده در سري جواب تقريبي هستند
(  .) N e  N   2N شايان ذکر است نحوه انتخاب اختياري
مناسب هر يک از ضرايب   nو   nدر بخش  3-3ارائه خواهد
شد.
همانگونه که اشاره شد ،ضرايب مجهول  Cnدر سري جواب
تقريبي با ارضاء شرايط اوليه و شرايط مرزي براي هر اليه تعيين
ميشوند .از آن جا که شرايط مرزي هر اليه از ابتدا مشخص
نيست ،الزم است تا با ارضاء شرايط پيوستگي بين اليهاي ،حل
در کل دامنه مشخص شده و سپس به دنبال آن توزيع دما و
n

شكل ( :)2انتخاب نقاط اوليه و نقاط مرزي در اليه  nام

) T
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 n , j ( ln )  n , j ( t

, .... , e

, .... , e
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)  n , j ( ln )   n , j ( t1

n , j ( x

x
n ,NP

) n , j ( t1

, .... , e

e 

D
n , j left

e 

D
n , j right

f n , j  e


)  n , j ( xn ,1

درايههاي بردار  U nنيز به شکل زير در نظر گرفته ميشوند:
T

()13
()14

T

T
T
U nD   LDn  |  R nD  



LDn  un (0, t1 ) , .... , un (0, t N t ) 

P 

T

()15
()16

T

R nD  un (ln , t1 ) , .... , un (ln , t N t ) 

P 

Fn  un ( xn,1 ,0) , .... , un ( xn, N x ,0) 

P


شايان ذکر است در اين مرحله درايههاي دو بردار  LDnو
مجهول هستند و براورد آنها نيازمند ارضاء شرايط پيوستگي بين
اليهها است .در ادامه به منظور تعيين ماتريس مربعي  H nدر
( )16الزم است تا مقادير تقريبي دما از رابطه ( )15بر روي نقاط
انتخابي در اليه  nام به شرح زير باز محاسبه شوند.
R nD

N en

LDn   Cn, j  enD, j 

()17

left

j 1

N en

()18

right

R nD   Cn, j  enD, j 
j 1

en

()33

در ادامه الزم است تا مقادير دو طرف روابط ( )31و ( )33در
 N Ptنقطه انتخابي در راستاي محور زمان باز محاسبه شود.
N en

()35

T

روابط فوق را ميتوان در يک چيدمان جديد و به صورت يک
جا مطابق رابطه ( )31بازنويسي نمود.
()31

j 1

در نهايت با استفاده از تعريف در نظر گرفته شده براي ضريب
 Cn, jدر ( )16و انجام عمليات جبر ماتريسي H n ،به شرح زير
برآورد ميشود:


()31

N n
T
H n   Vn, j  Vn, j  
 j 1

e

که در رابطه فوق نماد  []بيانگر عملگر شبه-معکوس3است.
توضيحات بيشتر در رابطه با نحوه استفاده از شبه معکوس و
ويژگيهاي آن به تفصيل در مرجع [ ]3ارائه شده است .در پايان
اين قسمت با محاسبه ماتريس مربعي  ، H nدر واقع ضريب Cn , j
با مقادير دمايي اليه  nام در نقاط مرزي مربوط شده است .در
قسمت بعدي از اين تعريف براي محاسبه رابطه بين مقادير دما و
شار گرمايي در نقاط مرزي انتخابي در راستاي زمان استفاده
خواهد شد.
 -2-3ارضاء شرايط پيوستگي بين اليهاي
هدف اصلي در اين بخش تعيين رابطه مناسب بين مقادير
دما و شار گرمايي براي نقاط مرزي است .به اين منظور ابتدا الزم
است تا از سري جواب تقريبي در ( )15براي محاسبه مقادير شار
گرمايي در  xn  0و  xn  lnاستفاده شود.
N
un
 0, t   kn  Cn, j n, j en , jt
xn
j 1
en

()31

j 1

مشتق مکاني تابع پايه  jام ،در نقاط مرزي سمت چپ و راست
اليه  nام هستند .بردارهاي  LNnو  R nNنيز مشابه روابط ( )14و
( )15و به صورت زير تعريف مي شوند:

()37

N en

right

R nN  kn  Cn , j  enN, j 

در روابط فوق   enN, j و   enN, j دو بردار شامل مقادير
right
left

N en

U n   Cn , j Vn , j

left

j 1

N en

Fn   Cn , j fn , j

()19

LNn  kn  Cn, j  enN, j 

()34

()36

j 1

N
un
 ln , t   kn  Cn, j n, j en , jln  n , j t
xn
j 1

T

 u

u
LNn   kn n (0, t1 ) , .... , kn n (0, t N t ) 
P
xn
 xn


 u

u
R   kn n (ln , t1 ) , .... , kn n (ln , t N t ) 
P
xn
 xn

N
n

مجموعه روابط فوق را مي توان در يک چيدمان واحد به
شکل رابطه ( )38بازنويسي کرد.
N en

U nN    Cn, j VnN, j 

()38

j 1

دو بردار  VnN, jو  U nNدر رابطه فوق به شکل زير تعريف مي-
شوند:
()39
()41

,

T

T
T
VnN, j   enN, j  |  enN, j  

left
right 


.

T

T
T
U nN   LNn  |  R nN  



در ادامه الزم است براي تعيين رابطه بين مقادير دما و
شارگرمايي براي  2 N Ptنقطه انتخابي بر روي مرزهاي چپ و
راست هر اليه در راستاي زمان ،رابطه ( )16در ( )38جايگذاري
شود.
()41

N en

U nN   VnN, j  Vn, j  .H n .U n
T

j1

با تعريف ماتريس مستطيلي  S nبا ابعاد
)  (2 N Pt )  (2 N Pt  N Pxمطابق رابطه زير ،رابطه ( )41به شکل
ساده شده بيان ميشود.
()41
()43

N en

S n   VnD, j  Vn , j  .H n
T

j1

UnN  Sn .Un

با تجزيه ماتريس  S nبه دو زير ماتريس مربعي  S1nو زير

ماتريس مستطيلي  ، S 2nرابطه ( )43به صورت زير بازنويسي مي-
شود:
()44

S1n .UnD  UnN  S2n .Fn .

با دقت در رابطه فوق مشخص مي شود که در واقع ماتريس
مربعي  S1nبا ابعاد  2 N Pt  2 N Ptيک ماتريس سختي نيمه تحليلي
براي اليه  nام است و همچنين عبارت  S2n .Fnنيز به نوعي بيانگر
بردار نيمه تحليلي مقادير شار گرمايي انتهايي ناشي از شرايط
اوليه حاکم بر مسأله است .با مشخص شدن رابطه بين مقادير دما
و شار گرمايي در نقاط انتخابي روي دو لبه هر اليه ،ميتوان
شرايط پيوستگي شار و دما در لبههاي دو اليه مجاور را در
روندي مشابه روش اجزاء محدود معمولي ارضاء کرد .به اين
منظور با استفاده از تعاريف ( )13و ( ،)41رابطه ( )44در فرم
ماتريسي به شکل زير بيان مجدد ميشود:
()45

S 
S 

  LD   LN    S 2n  .Fn 
11
 n    n 
.
  R nD   R nN   S n2  .Fn 
22 

21


1
n 12

1
n

  S1n 
11

 S1n 

21

رابطه فوق مي تواند براي تشکيل ماتريس سختي و بردار شار
گرمايي انتهايي براي کل ماده متشکل از اليه هاي مختلف به کار
گرفته شود .در اين راستا الزم است تا با گسسته نمودن شرايط
پيوستگي دما و شار گرمايي در نقاط انتخابي مرزي هر اليه و
استفاده از رابطه تعادل مطابق روابط زير ،ماتريس سختي کل
ماده برآورد شود .در شکل ( )3نحوه ارضاء شرايط پيوستگي دما و
شار گرمايي بين اليه ها نمايش داده شده است.
()46

n  1,..., Nl  1

R nD  LDn1  0,

()47

n  1,..., Nl  1

R nN  LNn1  0,

در پايان ميتوان با استفاده از فرمولبندي ارائه شده براي
محاسبه ماتريس سختي نيمه تحليلي کل ماده ،مقادير دما در
مجموعه نقاط انتخابي بر روي مرزهاي اليهها در راستاي زمان را
تعيين نمود .بديهي است برآورد توزيع دما درون هر اليه با
مشخص شدن مقادير دماي انتهايي به سادگي و مطابق رابطه
( )15امکانپذير است.

 -3-3انتخاب ضرايب   nو  n

انتخاب اختياري هر يک از ضرايب   nو   nنقش بسيار
مهمي در توليد پايههاي مناسب براي تشکيل سري جواب و به
دنبال آن ماتريس سختي نيمه تحليلي هر اليه دارد .در مرجع
[ ]3دو الگو براي انتخاب اختياري اين ضرايب ،پيشنهاد شده
است .انتخاب ضرايب در الگوي نخست بر مبناي ميزان نوسان
شرايط مرزي مسأله و در الگوي دوم با استفاده از يک رابطه
تجربي انجام ميگيرد .در اين پژوهش از الگوي نخست
پيشنهادي استفاده شده است .در اين الگو هر يک از ضرايب
اختياري   nيا   nبه صورت زير در نظر گرفته ميشوند:
در روابط فوق مقادير  qn, jو  qn, jبا توجه به ميزان نوسان
شرايط مرزي حاکم بر مسأله تعيين مي شوند .به عبارت ديگر
پايههايي براي تشکيل سري جواب انتخاب ميشوند که مشارکت
بيشتري در ارضاء شرايط مرزي مسأله دارند .در بخش مثال هاي
عددي ،نحوه در نظر گرفتن  qn, jو  qn, jدر حل هر مثال مشخص
شده است.
 -4الگوي حل گام به گام زماني
همانگونه که در بخش هاي قبلي اشاره شد ،ميتوان با
استفاده از يک الگوي حل گام به گام زماني سرعت و دقت روش
در برآورد توزيع دما و شار گرمايي درون اليههاي تشکيلدهنده
ماده را افزايش داد .به اين منظور الزم است در ابتدا دامنه زماني
مسأله به چند زير بازه با طول  Tافراز شود .سپس جواب تقريبي
معادله درون هر زير بازه با استفاده از روش دوگانه معرفي شده و
ارضاء شرايط اوليه و پيوستگي اليه ها بر روي نقاط انتخابي
برآورد ميشود .جواب معادله انتقال حرارت گذرا در زير بازه  ام
به شرح زير در نظر گرفته ميشود.
()49

  0,1, 2,...

t [t , t  T ],

uˆn  uˆn ( xn , t  t ),

شرايط مرزي الزم براي برآورد  uˆnنيز با استفاده از يک
انتقال مناسب در زمان از ( )4و ( )5به شرح زير تعيين ميشود:

()51

در نقاط مرزي انتخابي در راستاي زمان

i  1 .

()48

()51

شكل ( :)3نحوه ارضاء شرايط پيوستگي دما و شار گرمايي بين اليههاي مجاور

n, j  qn, j i ,

 n, j  qn, j i ,

u1
 0, t   LN  t  t  ,
x1

  0,1, 2,...

l , t   R t  t  ,


N

Nl

uNl
xNl

  0,1, 2,...

u1  0, t   LD  t  t  or
t  [t , t  T ],





uNl lNl , t  RD  t  t  or
t  [t , t  T ],

شرايط اوليه هر زير بازه نيز از انتهاي زير بازه قبلي براي
تمامي اليهها قابل محاسبه است.

()51

n  0,..., Nl

uˆn   uˆn 
,
t t
t t 1 T

در الگوي گام به گام زماني ،محاسبات الزم براي تشکيل
پايهها و ماتريسهاي سختي نيمه تحليلي فقط در زير بازه زماني
اول انجام مي شود .از اين رو ،محاسبه جواب در ساير زير بازهها
با استفاده از ماتريسهاي بدست آمده در زير بازه نخست تعيين
مي شود .به همين دليل سرعت و دقت نتايج در حالت استفاده از
روش گام به گام زماني نسبت به حل مستقيم در زمان مناسبتر
است.
 -5مثال هاي عددي

شكل ( :)4توزيع دما در روش دوگانه درون ماده دو اليهاي مثال 1

در اين بخش قابليت و کارايي روش در حل سه مثال نمونه از
مسأله انتقال حرارت در مواد اليهاي محوري مورد بررسي قرار
مي گيرد .در تمامي مثالها از روش گام به گام زماني براي
تعيين توزيع دما و شار گرمايي درون دامنه استفاده شده است.
 -1-5مثال 1
به عنوان اولين مثال ،مسأله انتقال حرارت در يک ماده
دواليهاي محوري با طول برابر  l1  l2  1 2بررسي مي شود.
ضريب پخش گرمايي اليه اول و دوم به ترتيب برابر  1  1و
 2  2در نظر گرفته شده است .ضرايب هدايت گرمايي هر دو
اليه نيز يکسان و برابر يک است .شرايط اوليه و مرزي هر اليه از
حل دقيق رابطه ( )53تعيين ميشوند [.]11
2

()53

n  1, 2

1 
1
 x    2t ,
n 
2

un  x, t  

براي حل اين مثال به روش دوگانه معرفي شده تا زمان
 11 ، T  1نقطه با توزيع يکنواخت درون هر اليه براي ارضاء
شرايط اوليه و  T  0.05و  t  0.01انتخاب شدهاند .همچنين
در مجموع  84تابع پايه نمايي با انتخاب  qn, jو  qn, jدر ( )48به
صورت زير در نظر گرفته شده است.
()54

0.01, 1, 2,..., 11, 12

شكل ( :)5توزيع خطاي روش دوگانه درون ماده دو اليهاي مثال 1

در ادامه حل اين مثال ،روند تغيير نرم خطا به ازاي مقادير
مختلف  Tو  tبررسي خواهد شد .به اين منظور با استفاده از
تعاريف زير ،مقادير دو نرم خطا در هر حالت بر روي نقاط
انتخابي درون هر اليه  ، DPnمحاسبه مي شود .در جدول ()1
مقادير نرم خطا بر روي  711نقطه انتخابي درون هر اليه ارائه
شده است.
1/2

  DPn (uˆk  uk ) 2 

n   k 1DPn
  (uk ) 2 
k 1



()55

q  q





n, j

n, j

در شکلهاي ( )4و ( )5به ترتيب تغييرات توزيع دما و خطاي
حاصل از روش دوگانه در مقايسه با حل دقيق درون دامنه مکاني
و زماني نمايش داده شده است .با دقت در شکل ( )5مشخص مي
شود که خطاي روش دوگانه معرفي شده در برآورد توزيع دما
بسيار ناچيز است (کمتر از  .) 2 105اين مقدار خطا در مقايسه
با خطاي زياد روش حل هاي اساسي در [ ،) 2 102 ( ]11بيانگر
دقت باالي روش دوگانه است.

1/2

  DPn (uˆk  uk )2 

  k 1


DPn



()56

enave

جدول ( :)1مقادير نرم خطا  و  e aveبه ازاي مقادير مختلف  Tو  tدر
مثال 1
اليه اول

اليه دوم

2

e2ave
3.68  10

3

3
4

4.36  10

4

6

6.94  10

6

1

ave
1

e

3.07  10

3

3.34  10

3

3.64  10

4

2.31  10

4

5.83  10

5

1.71  10

5

) (T , t

2.69  10

)(0.2, 0.05

1.81  10

)(0.1, 0.025

1.38  10

)(0.05, 0.01

 -2-5مثال 2
در شکل ( ،)6مدل استفاده شده در اين مثال متشکل از سه

اليه مختلف نمايش داده شده است .شرايط اوليه تمام اليهها
برابر صفر و شرايط مرزي دريشله در روابط ( )4و ( )5به صورت
رابطه ( )57در نظر گرفته شدهاند.
()57

u3  3, t   0

,

0  t  0.5
t  0.5

8t
u1  0, t   
4

شايان ذکر است که مشابه اين مثال در مراجع [ ]11و []14
نيز حل شده است ،با اين تفاوت که در اين مراجع مرز سمت
چپ به صورت ناگهاني تحت اثر حرارت قرار گرفته است .در اين
حالت در نقطه  x  0شرايط اوليه و شرايط مرزي با يکديگر
سازگار نيستند و بنابراين حل مسأله در نقاط نزديک به اين
ناحيه تحت تأثير قرار ميگيرد .در اين مقاله براي رفع اين
مشکل ،شرط مرزي سمت چپ به صورت يک تابع دو ضابطهاي
سازگار با شرايط اوليه در نظر گرفته شده است.

شكل ( :)6ماده سه اليهاي استفاده شده در مثال 2

براي حل اين مثال به روش دوگانه معرفي شده 15 ،نقطه با
توزيع يکنواخت درون هر اليه براي ارضاء شرايط اوليه
و  T  0.05و  t  0 . 0 1انتخاب شدهاند .همچنين در مجموع
 91تابع پايه نمايي با انتخاب  qn, jو  qn, jدر ( )48به صورت زير
در نظر گرفته شده است.
()58

0.01, 1, 2,..., 13, 14

q  q





n, j

n, j

در اين مثال تعيين توزيع دما با استفاده از الگوي گام به گام
زماني معرفي شده تا زمان  T  2ادامه يافته است .در شکل ()7
توزيع دما درون سه اليه ماده به ازاي زمان هاي مختلف ارائه
شده است.

 -3-5مثال 3
هدف از اين مثال بررسي قابليت روش در حل مسائل با انواع
شرايط مرزي دريشله و نويمان است .به اين منظور يک ماده پنج
اليهاي محوري با طولهاي يکسان ln  1, n  1,...,5 ،انتخاب
شده است .ضرايب پخش حرارتي و هدايت حرارتي هر اليه به
صورت زير در نظر گرفته شدهاند.
()59

1  1, 2  2, 3  3, 4  2, 5  1

()61

k1  1, k2  1 2, k3  1 3, k4  1 2, k5  1

شرايط اوليه هر پنج اليه برابر صفر و شرايط مرزي در روابط
( )4و ( )5نيز به شکل زير در نظر گرفته شده است.
()61

u5
1, t   1
x

u1  0, t   0

براي حل اين مثال تا زمان  ، T  4از  15نقطه اوليه براي هر
اليه و  T  0.08و t  0 . 0 2استفاده شده است .پايههاي
سازنده سري جواب نيز با انتخاب  qn, jو  qn, jبه صورت زير توليد
ميشوند.
()61

0.01, 1, 2,..., 13, 14

q  q





n, j

n, j

در شکل ( )8تغييرات دما درون پنج اليه ماده و نحوه ارضاء
مناسب شرايط پيوستگي نمايش داده شده است .شايان ذکر است
از آنجا که حل دقيقي براي اين مثال وجود ندارد ،ميزان دقت
ارضاء شرايط اوليه و شرايط مرزي در مسأله ،يک شاخص مناسب
براي تشخيص ميزان دقت جواب درون دامنه است .مقدار نرم
خطاي ارضاء شرايط مرزي و اوليه در اين مثال بر روي 311
نقطه محاسبه شده برابر    1.56 103است .جواب بدست
آمده در اين مثال ميتواند به عنوان يک حل نمونه براي مطالعات
بعدي مورد توجه قرار بگيرد.

شكل (:)7توزيع دما در ماده سه اليهاي استفاده شده در مثال 2

همانگونه که ديده ميشود ،توزيع دما با گذشت زمان در سه
اليه به يک حالت پايدار نزديک مي شود .همچنين بيشينه دما
در اليه سوم به علت ضريب هدايت حرارتي پايين اليه دوم بسيار
کمتر از بيشينه دما در اليه اول است.

شكل ( :)8توزيع دما در ماده پنج اليهاي مثال 3

 -6پيوست
در اين بخش مجموعه تعاريف متغيرها و نمادهاي استفاده
شده در مقاله ،در جدول فهرست عالئم ،ارائه ميشود.

 -7فهرست عالئم
بردار تعريف شده در رابطه ()15

R nD

بردار تعريف شده در رابطه ()37

R nN
Sn
S1n

ماتريس مستطيلي تعريف شده در رابطه ()41
ماتريس سختي نيمه تحليلي اليه  nام تعريف شده در رابطه ()41

S 2n

زير ماتريس مستطيلي  S nتعريف شده در رابطه ()41

فرم کلي ضرايب ثابت در جواب تقريبي اليه  nام در رابطه
()8
ظرفيت گرمايي ماده
ضرايب ثابت سري جواب در اليه  nام
نرم خطاي ميانگين اليه  nام تعريف شده در رابطه ()56
بردار شامل مقادير تابع پايه  jام در نقاط مرزي سمت
چپ اليه  nام

متغير زماني

t

بردار شامل مقادير تابع پايه  jام در نقاط مرزي سمت
راست اليه  nام

زمان ابتدايي زير بازه زماني  ام

t

بردار شامل مقادير مشتق مکاني تابع پايه  jام در نقاط
مرزي سمت چپ اليه  nام

زمان پاياني حل مسأله

T

بردار شامل مقادير مشتق مکاني تابع پايه  jام در نقاط
مرزي سمت راست اليه  nام

طول هر زير بازه زماني

T

تابع توزيع دما در اليه  nام

un

تابع توزيع دما اليه  nام و در زير بازه زماني  ام

uˆn

بردار شامل مقادير شرايط اوليه و شرايط مرزي دمايي بر روي
مجموعه نقاط انتخابي اليه  nام
بردار شامل مقادير شرايط مرزي دريشله مرز چپ و راست اليه
 nام تعريف شده در رابطه ()13
بردار شامل مقادير شرايط مرزي نويمان مرز چپ و راست اليه
 nام تعريف شده در رابطه ()41
بردار شامل مقادير تابع پايه  jام بر روي مجموعه نقاط انتخابي در
اليه  nام
بردار شامل مقادير تابع پايه  jام بر روي مجموعه نقاط مرزي چپ
و راست در اليه  nام
بردار شامل مقادير مشتق مکاني تابع پايه  jام بر روي مجموعه
نقاط مرزي چپ و راست در اليه  nام
متغير مکاني اليه  nام در دستگاه مختصات کلي
متغير مکاني اليه  nام در دستگاه مختصات محلي

cp
Cn
enave

e 
e 

D
n , j left

D
n , j right

e 
e 

N
n , j left

N
n , j right

f n  xn 

fn, j

Fn
Hn

Un

ماتريس مربعي تعريف شده در رابطه ()31

U nD

ضريب هدايت گرمايي اليه  nام

kn

U nN

طول اليه  nام

ln

Vn , j

تابع شرط مرزي دريشله بر روي مرز سمت چپ

LD  t 

VnD, j

تابع شرط مرزي نويمان بر روي مرز سمت چپ

LN  t 

VnN, j

بردار تعريف شده در رابطه ()14

xn
xn

بردار تعريف شده در رابطه ()36

Greek symbols
ضريب  xnدر توان پايه نمايي  jام و اليه  nام
ضريب  tدر توان پايه نمايي  jام و اليه  nام

تابع شرط اوليه در اليه  nام
بردار شامل مقادير تابع پايه  jام در نقاط مربوط به شرايط
اوليه اليه  nام
بردار شامل مقادير شرط اوليه بر روي مجموعه نقاط
انتخابي در اليه  nام

An

 n, j
 n, j

گام زماني

t

نرم خطا در اليه  nام تعريف شده در رابطه ()55

n

ضريب پخش حرارتي اليه  nام

n

Subscripts
شمارنده توابع پايه در سري جواب

j

شمارنده اليه ها

n

شمارنده بازه زماني در الگوي حل گام به گام



تعداد پايه هاي تشکيل دهنده سري جواب در اليه  nام
تعداد اليه هاي تشکيل دهنده ماده
تعداد نقاط انتخابي براي ارضاء شرط مرزي
تعداد نقاط انتخابي براي ارضاء شرط اوليه

تعداد پايه متناظر با انتخاب اختياري ضريب   nدر سري
جواب اليه  nام
تعداد پايه متناظر با انتخاب اختياري ضريب   nدر سري
جواب اليه  nام
مقدار بخش موهومي در انتخاب اختياري ضريب  در
پايه  jام و اليه  nام
مقدار بخش موهومي در انتخاب اختياري ضريب  در
پايه  jام و اليه  nام
تابع شرط مرزي دريشله بر روي مرز سمت راست
تابع شرط مرزي دريشله بر روي مرز سمت راست

LDn

LNn
en

N
Nl
N Pt
N Px

N n
N n

qn, j
qn, j
RD  t 

RN  t 
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