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چکيده
. پدیدههایی غیرخطی بوده و توسط معادالت غیرخطی توصیف میشوند،بیشتر پدیدههای علمی همچون انتقال حرارت
 عددی و تحلیلی داریم که روش تحلیلی خود به دو بخش حل تحلیلی دقیق، تجربی،بطور کلی برای حل معادالت و مسائل مهندسی سه روش کلی
 از آنجائیکه در بسیاری از کاربردهای صنعتی و مهندسی با مسائل غیرخطی و پیچیده سروکار داریم و.و حل تحلیلی تقریبی تقسیمبندی میشود
 اخیراً روشهای هموتوپی مورد توجه بسیاری از محققین.حل دقیق این مسائل وجود ندارد باید به حلهای عددی یا حلهای تقریبی تکیه کنیم
 یکی از این روشهای تقریبی که روش پرتور بیشن نام دارد از روشهای قدیمیتر محسوب میشود و.علم انتقال حرارت قرار گرفته است
 اخیراً روشهای جدیدتری برای، بنابراین برای غلبه بر مشکالت و محدودیت های روش پرتوربیشن.محدودیتها برای حل معادالت غیرخطی دارد
( میباشد که اینVIM) ( و روش حساب تغییرات تکراریHPM)  روش هموتوپی پرتوربیشن،حل مسائل مطرح شده اند که از جمله این روشها
روشها قابلیت حل معادالت غیرخطی از نوع شدید را دارند و میتوان برای مسائل مختلفی در حوزه مهندسی از جمله انتقال حرارت از آنها استفاده
HPM  در این مقاله معادله انتقال حرارت سرد شدن سیستم فشرده که تحت مکانیزمهای جابجایی و تشعشع قرار دارد را توسط دو روش.نمود
. حل و نتایج را با هم مقایسه مینمائیم,VIM
. روش حساب تغییرات تکراری، روش هموتوپی پرتوربیشن، روشهای هموتوپی، انتقال حرارت:کلمات کليدي
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Abstract
Most scientific phenomena, such as heat transfer, are nonlinear
phenomena and are described by nonlinear equations.In general, we have
three general, numerical and analytical methods for solving equations and
engineering problems. The analytical method itself is divided into two
parts: exact analytical solution and approximate analytical solution.Since
we deal with complex and nonlinear problems in many industrial and
engineering applications and there is no exact solution to these problems,
we have to rely on numerical or approximate solution methods.Recently,
hematopoietic methods have been considered by many researchers in the
science of heat transfer.One of these approximation methods, called the
porturbation method, is one of the older methods and has limitations for
solving nonlinear equations.To overcome the problems and limitations of
this method, newer methods for solving problems have recently been
proposed, such as the hemotopic method of portorbation (HPM) and the
method of c alculating repetitive changes (VIM), which have the ability to
solve nonlinear equations of the extreme type.They can be used for various
problems in the field of engineering, including heat transfer.In this paper,
we solve the equation of heat transfer of cooling of a compact system
under the mechanisms of convection and radiation by two methods (HPM
and VIM) and compare the results.
Keywords: Optimization, Response to the user's Search, Features Selection ,
Genetics Algorithm and Fuzzy Systems.
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گرفته است .از جمله این روشها ،روش هموتوپی پرتوربیشن
) ،(HPMحساب تغییرات تکراری ) ،(VIMهموتوپی
تحلیلی)HAMو ..میباشند که این روشها نه تنها برای
معادالت غیرخطی ضعیف ،بلکه برای معادالت غیرخطی شدید
نیز معتبر بوده و جواب بدست آمده برای کل ناحیه جواب
معتبر است و به هیچ پارامتر کوچکی وابسته نیست] .[1در این
مقاله ما معادله انتقال حرارت سرد شده سیستم فشرده که
تحت مکانیزمهای جابجایی و تشعشع قرار میگیرد را به دو
روش  VIM , HPMمورد تحلیل قرار داده ونتایج را مورد
مقایسه قرار میدهیم.

 – 1مقدمه
بسیاری از پدیدههای علمی از جمله پدیده انتقال حرارت
بصورت غیرخطی رخ میدهند .از آنجائیکه حل تحلیلی دقیق
برخی از مسائل غیرخطی بسیار مشکل یا غیر ممکن است،
حلهای تحلیلی تقریبی(هموتوپی) مورد توجه بسیاری از
محققین علم انتقال حرارت قرار گرفته است و از اهمیت ویژه
ای در حوزه مسائل مهندسی برخوردار است].[9
در مورد انتقال حرارت از صفحات گرم مثل انتقال حرارت از
روی صفحات الکتریکی ،مرکز رآکتورهای هستهای،
گرمکنندههای خورشیدی که با هوا سرد میشوند ،در برخی
صفحات داخلی سردشونده توربینها و یا در طراحی
سیستمهای تبرید و سردخانه و تهویه مطبوع ،مسائلی مطرح
میشوند که همگی غیرخطی بوده و در برخی شرایط فرضیاتی
خطی در نظر میگیرند که در اصل این فرضیات
غیرخطیاند.حل اغلب معادالت فوق وقتگیر و دشوار بوده و
تحلیل خطی معمولی در بسیاری از این کاربردها مطلوب
نمیباشند .بنابراین باید روشی که شامل معادالت دیفرانسیل
غیرخطی میباشد را به کار برد .این روشها توسط چندین
محقق به منظور حل انواع زیادی از مسائل خطی و غیرخطی
استفاده شده است]7و.[8
روش پرتوربیشن از روشهایی تقریبی است که در تحلیل مسائل
مهندسی غیرخطی بکار برده میشود ولی بدلیل محدودیت
هایی که دارد چندان مورد توجه قرار نمیگیرد از جمله این
محدودیتها عبارتند از]:[3
 )1تقریباً همه روشهای پرتوربیشنی براساس یك فرض استوار
است که یك پارامتر کوچك باید در معادله وجود داشته باشد.
این پارامتر کوچك کاربردهای تکنیك پرتوبیشن را به اندازه
زیادی محدود میکند .چرا که بسیاری از مسائل غیرخطی
خصوصاً مسائل غیرخطی از نوع قوی (شدید) فاقد پارامترهای
کوچك میباشند.
 )2تعیین این پارامتر کوچك کاری مشکل است و به
تکنیكهای خاصی نیاز دارد .یك انتخاب صحیح و مناسب
پارامتر کوچك به نتایج منطقی و مطلوب منجر میشود .در
حالیکه یك انتخاب نادرست اثرات بدی به دنبال دارد.
 )3حتی اگر یك پارامتر کوچك مناسب وجود داشته باشد در
بسیاری موارد ،روش پرتوربیشن فقط برای مقادیر خیلی کوچك
از این پارامتر معتبر است و برای مسائل غیرخطی از نوع شدید
(قوی) اعتباری ندارد و همچنین در برخی مسائل ما با قاطعیت
کوچکی این پارامتر را نمیتوانیم تعیین کنیم.
اخیراً روشهای حل تحلیلی تقریبی جدیدی مطرح شدهاند که
مورد توجه بسیاری از محققین علم انتقال حرارت و ریاضی قرار

 – 2اساس روش هموتوپي پرتوربيشن ()HPM
این روش یکی از روشهای کارآمد برای حل معادالت دیفرانسیل
غیرخطی میباشد که عالوه بر سادگی برای دسته وسیعی از
معادالت غیرخطی در مهندسی قابل اعمال میباشد که با
استفاده از شرایط مرزی و اولیه معادله ،میتوان حدس اولیه را
تقریب زد] .[6برای نشان دادن اصول این روش معادله
دیفرانسیلی غیرخطی زیر را در نظر میگیریم].[4
∘= )𝑟(𝑓 𝐴(𝑢) −
()1
با شرایط مرزی:
()2

𝛤 ∈ 𝑟 ) =∘ ,

𝑢𝜕
𝑛𝜕

𝐵 (𝑢,

که  Aیك عملگرد دیفرانس یلی کل ی f(r) ،ی ك ت ابع تحلیل ی
معلوم و  Bیك عملگر مرزی و  مرز حوزه  میباشد.
در حالت کلی عملگر غیرخطی  Aمیتواند به دو قسمت خط ی
 Lو غیرخطی  Nتقسیم شود بنابراین داریم :
()3

L( u ) + N ( u ) − f ( r ) = 

براس اس تکنی ك هموت وپی میت وان ی ك هموت وپی بص ورت
 ( , p ) :   ,1 → Rساخت بطوریکه معادل ه زی ر را

ارضا میکند:
()4
H ( , p) = (1 − p)L( ) − L(u ) + pA( ) − f (r ) =  , r  

که در معادله فوق ] p  [0,1و  u یك حدس اولیه از معادل ه
اصلی میباشد که در حالت کلی شرایط مرزی را ارضا میکن د.
در معادله فوق زمانی که  p=0باشد یك معادله خط ی داری م و
زمانی که  p=1باشد به معادل ه غیرخط ی اولی ه ( )1میرس یم
یعنی با افزایش  Pاز صفر ب ه ی ك  ( r / p) ،از )  u  ( rب ه
)  u ( rتب دیل میش ود ک ه ای ن تغیی ر اس اس روش HPM
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میباشد .در این روش از  pبه عنوان پ ارامتر کوچ ك اس تفاده

 –4حل معادله انتقال حرارت سرد شدن سيستم

میشود و فرض میشود که جواب معادله را بتوان برحسب ی ك

قشرده تحت نمانيزم هاي جابجايي و تشعشع

سری توانی از  pبصورت زیر نوشت:
()5

معادله حاکم بر سیستم بصورت

 = u  + u1p + u 2p2 + ...

()9

dT

+ hA(T − Ta ) + EA(T 4 − TS4 ) = 0
VC
dt

t = 0 → T = Ti

در نهایت با حد رابطه فوق زمانی که  Pبه سمت یك می ل م ی
کند میتوان جواب تقریبی معادله را بدست آورد یعنی :
() 6

u = lim  = u • + u 1 + u 2 + ...
p →1

میباشد که در زمان  t=0دمای آن  Tiمیباشد که در شکل زیر
نشان داده شده است].[5

 – 3اساس روش حساب تغييرات تکراري ()VIM
این روش نیز یك روش مناسب و موثر برای حل تقریبی مسائل
و معادالت غیرخطی میباشد و میتوان با یك تکرار به ح ل ب ا
دقت باالیی برسیم و حلهای تقریبی بدست آمده در تمام ح وزه
حل معتبرند.
برای نشان دادن اصول این روش در ابتدا یك معادله دیفرانسیل
غیرخطی به فرم کلی زیر را در نظر میگیریم] 4و: [3
()7

(شکل :)1-سرد شدن سيستم فشرده تحت مکانيزمهاي

) Lu + Nu = g ( x

جابجايي و تشعشع

که  Lیك عملگر دیفرانسیلی خطی و  Nیك عملگر دیفرانسیلی

در سیستم فشرده ظرفیت حرارتی جسم به ص ورت انباش ت در

غیرخطی میباشد .بر اساس این روش میتوان یك تابع صحیح

نظر گرفته میشود و از گرادیان دما در داخل جسم صرف نظ ر

با فرمول تکرار بصورت زیر نوشت :

میشود .با استفاده از پارامترهای بی بعد زیر :

()8

()10
3

x
un +1 ( x) = un ( x) +   ( Lu n ( ) + Nu~n ( ) − g ( ))d


T
T
ETi
T
t
= ,  a = a , s = s , 
=,
Ti
Ti
Ti
Vc / hA
h

=

که در معادله فوق  ،به عنوان ضریب الگرانژu n ،
~ یك متغی ر
محدود ( u n = 0
~  ) و اندیس  nبیانگر تقریب  nام میباشد.

و با فرض  ، a = s = 0فرم ساده شده معادله بص ورت زی ر
در میآید :

ضریب الگرانژ ب ا اس تفاده از تئ وری حس اب تغیی رات بدس ت
میآید که برای اینکار میتوان از طرفین معادله فوق دیفرانسیل
کامل گرفت و با حل آن  بدست آید که هر چه ای ن ض ریب

()11

دقیقتر باشد جواب حاصله از این روش نیز دقیقتر خواهد بود.
در این روش در هر گام که به جلو میرویم تمامی جمالت قبلی

) d(
+ () + ()4 = 0

 d
 = 0→  = 1

معادله فوق یك معادله غیرخطی از درجه  4میباش د ک ه ح ل

از جواب را نتیجه میده د و نی ازی ب ه نوش تن ج واب نه ایی

دقیق آن موجود نیست .ما در اینجا به حل معادله ب ه روش های

بصورت یك سری نیست.

تقریبی  VIM , HPMمیپردازیم.
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و ب ه هم ین روال ) ....., 4 (),  3 (), 2 ( را بدس ت

الف) حل به روش : HPM

آورده ایم که بدلیل زیاد ب ودن تع داد جم الت از آوردن آن در

برای حل معادله ( )11طبق تکنیك هموت وپی ،ب ا ج دا ک ردن

اینجا خودداری کردهایم ولی منحنی پنج جمله اول در نمودارها

بخشهای خطی و غیرخطی معادل ه ،ج واب معادل ه را ب رای ده

آمده است .مقایسه بین روش های  VIM, HPMدر نموداره ای

جمله اول بصورت زیر در نظر میگیریم:
()12

( )4-1آمده است.

 = 0 + p11 + p22 + ... + p1010

و با جاگذاری معادل ه ( )12در معادل ه هموت وپی ( )4و مرت ب
کردن آن بر اساس توانهای مختلف  pمیتوانیم جمالت مختلف
تقریب را بدست آوریم که در این صورت داریم:
()13

do

+ o = 0
−
d
  o () = e

 = 0 , o = 1

po :

()14

d1

4
+ 1 +  o = 0
1 −3 1 −
d
  1 ( ) = ( e −  )e
3
3

 = 0 , 1 = 0

(نمودار : )1-مقايسه بين  hpmو  vimبه ازاي =1

p1 :

و به همین ترتیب مابقی جم الت را ت ا بدس ت م یآوریم و ب ا
جاگذاری جمالت مختلف در رابطه  و اعمال  p → 1جواب
نهایی برای ده جمله اول بدست میآید ک ه ب دلیل زی اد ب ودن
جمالت از آوردن آنها در اینجا صرف نظر کرده ایم ولی منحن ی
ده جمله اول در نمودارها آمده است.
ب) حل به روش : VIM
در این روش با ساختن فرمول تکرار زیر:
()15
)   d ( t
~ 
 n +1 () =  n () +    n +  n ( t ) + n4 ( t )dt
0
 dt


(نمودار :)2-مقايسه بين  hpmو  vimبه ازاي =0/2

و با متغیرگیری از طرفین معادله فوق ،ضریب الگران ژ بص ورت
  = −e t −بدست می آید.
حال با جاگذاری  در معادله فرمول تکرار ( )15و ب ا انتخ اب
دلخواه تقریب اولی ه بص ورت  o () = e − ک ه در ش رایط
اولیه صدق می کند میتوانیم جمالت بعدی را بدست آوریم که
در این صورت ) 1 (بصورت زیر میباشد :
()16

1

1

3

3

𝜏𝜃1 (𝜏) = 𝑒 −𝜏 − 𝜀𝑒 −𝜏 + 𝜀𝑒 −4
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) این روشها برای حل اینگونه مساِئل تقریبی بوده و4
کاربردهای زیادی داشته و ممکن است روش های مشابهی
برای اینگونه مسائل پیشنهاد شود تا با راه حل مناسب تری به
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