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چکیده

روشهای معکوس ،کاربرد بسيار زیادی در شاخههای مختلف مهندسی دارند که در ميان آنها ،روشهای هدایت
حرارتی معکوس ،شاخهای جداگانه به خود اختصاص داده است .مسئله هدایت حرارتی مستقيم به مسئلهای گفته
میشود که با معلوم بودن شرایط مرزی ،خواص ترموفيزیکی ،هندسه جسم و منبع حرارتی درون جسم ،معادله
هدایت حرارتی درون جسم حل میشود و توزیع دمای درون جسم مشخص میگردد .در مقابل مسئله هدایت
حرارتی معکوس ،مسئلهای است که در آن شرایط مرزی (مانند شار حرارتی یا دما) ،شرایط اوليه و یا خواص
ترموفيزیکی مواد مورد استفاده نامعلوم است و با استفاده از دمای اندازهگيری شده برخی از نقاط جسم ،مجهوالت
تخمين زده میشوند .این مسائل کاربردهای کليدی و متنوعی در انتقال حرارت دارند .برای مثال دمای سطح
خارجی یک محفظه احتراق بهصورت مستقيم قابلاندازهگيری نيست .در نتيجه برای محاسبه این دما بایستی با
استفاده از روش معکوس و با اندازهگيری دمای تعدادی از نقاط دیگر دمای سطح محفظه را محاسبه کرد.
از لحاظ ریاضی اثباتشده است که مسئله هدایت حرارتی معکوس یک مسئله بد وضع است؛ یعنی حل این
مسائل شروط کلی وجود ،یکتایی و پایداری را به ازای تغييرات کوچک در ورودی ارضا نمیکند .برای رفع این
مشکل روشهای متعددی برای حل مسائل انتقال حرارت معکوس پيشنهادشده است .به دست آوردن جواب
قابلقبول در مسائل معکوس به انتخاب و بهکارگيری الگوریتم مناسب برای حل وابسته است.
در روش  FFGIنتایج نشان میدهد که این روش انعطافپذیری خوبی برای مسائل مختلف دارد و با انتخاب
مناسب ثوابت درگير در این روش میتوان با دقت خوبی به جواب مسئله در زمان کمتری نسبت به روشهای
دیگر رسيد.
در دو روش ژنتيک و  PSOنتایج نشاندهنده دقت قابلقبول این روشها است .ولی این دو روش در مقایسه با
روش  FFGIاغلب زمان حل بيشتری را به خود اختصاص میدهند.
واژههای كلیدی

روش هدایت حرارتی معکوس ،بد وضع ،پایداری ،روش  ،FFGIروش ژنتيک ،روش PSO
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 -1مقدمه

برای حل مسائل انتقال حرارت معکوس روشهای بسياری پيشنهاد شده است .استولتز یکی از اولين افرادی استت
که برای حل تحليلی مسائل خطی انتقال حرارت معکوس روشی ارائه کرده است][1؛ ولی حل او برای گتام زمتانی
کوچک ناپایدار است .ناپایداری حل مسائل معکوس اساسیترین مشکل در حل این مسائل است و به همين دليتل
به دست آوردن روشی مناسب برای حل  IHCPتاکنون یکی از دغدغههای مهندسين است.
حل های تحليلی با استفاده از تبدیالت انتگرالتی و الپتالس گستترش یافتت .ایتن روشهتا بته دادههتای پيوستته
مشتقپذیر نياز دارد در نتيجه ابزاری کاربردی و مفيد نيستند.
از آنجاییکه روشهای تحليلی به صورت کلتی بترای مستائل خطتی کتاربرد دارنتد ،بترای حتل مستائل غيرخطتی
روشهای عددی مانند  FDM1و  FEM2مورد استفاده قرار میگيرند.
لی و همکاران] 11 [2مورد از الگوریتمها و روش های تحليلی و عددی را که تاکنون بترای حتل مستائل معکتوس
ارائه شده مورد بررسی قرار دادهاند و ویژگیها و شرایط استفاده از هرکدام را بيان کردهاند .همانطور کته قبتلتتر
نيز ذکر شد اغلب روشهای تحليلی مطرح شده فقط بترای مستائل خطتی کتاربرد دارنتد .پتر در شترایط واقعتی
نمیتوان از جواب آنها جواب مورد قبولی انتظار داشت .روشهای عددی بر مبنای تعریف یک تابع هدف و کمينه
کردن آن عمل میکنند .بدینصورت که اختالف جوابهای مسئله معکوس از مقدار اندازهگيری شتده ،بتهصتورت
تابعی تعریف می شود و این تابع با در نظر گرفتن شرایط مسئله و استفاده از یکتی از الگتوریتمهتای بهينتهستازی
کمينه می شود تا به جواب مطلوب مسئله برسيم .با توجته بته تنتوو موجتود در انتختاب تتابع هتدف و الگتوریتم
بهينهسازی ،روشهای مختلفی برای ح ل مسائل انتقال حرارت معکتوس وجتود دارد .بتا توجته بته اینکته مستائل
معکوس از دیدگاه ریاضيات از نوو بد وضع هستند ،پایداری حل اهميت بسياری دارد .در نتيجه در هر مسئله بایتد
به دنبال روشی باشيم که عالوه بر دقت ،پایداری قابل قبولی نيز داشته باشد].[3
لی و همکاران] [2روش تنظيم تيخونوف 3را به عنوان روشی متداول بترای حتل مستائل انتقتال حترارت معکتوس
معرفی کرده اند .این روش نتيجه باالنر بين دقت و پایداری حل است .یکی از دالیل اصلی کتاربرد موفقيتتآميتز
این روش ،تعریف تابع هدف مناسب است .در این پروژه برای حل مسائل معکوسی که در ادامه مقاله آمتده استت،
ابتدا با استفاده از روش تنظيم تيخونوف تابع هتدف تعریتف متیشتود؛ ست ر بته کمتک الگتوریتم بهينتهستازی
 BFGS4این تابع بهينهشده و جواب موردنظر به دست میآید.
 -2روش تیخونوف

مطالعات نشان می دهند که در این روش ساختار تابع هتدف نقتم مهمتی را در موفقيتتآميتز بتودن حتل بتازی
می کند .تاکنون توابع هدف متعددی برای بهبود عملکرد این روش پيشنهاد شده است .بر اساس پارامترهای اصلی
این روش ،میتوان یک تابع هدف بهصورت زیر تعریف کرد:
)(1
که ) E(xدقت حل را اندازهگيری میکند و ) R(xبيانگر پایداری است.

1

Finite Different Method
Finite Element Method
3
Tikhonov Regularization Method
4
Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno
2

2

در کاربردهای واقعی نویزهایی که در دادههای اندازهگيری شده وجود دارند ،اجتنابناپذیر و پيچيتده هستتند .بته
همين خاطر لی و همکاران] [2تابع زیر را در نظر گرفتند:
)(2

که مقداری بين صفر و یک است.
با در نظر گرفتن طبيعت بد وضع مسئله ،با ترکيب دو رابطه قبل خواهيم داشت:
)(3

لی و همکاران تابع
نهایی میرسيم:

و

را بهگونهای در نظر گرفتند که با جایگذاری آنهتا در رابطته بتاال بته رابطته

)(4

با توجه به روش تيخونوف تابع هدف مسئله تعریف شد .حال برای حل این تابع هدف از روش  FFM1و الگوریتم
 BFGSاستفاده میشود.
 -3روش FFM
گام  :1کمينه کردن تابع هدف ) J(xبا استفاده از یک الگوریتم مناسب از یک نقطه اوليته  x0و رستيدن بته یتک
مينيمم محلی .x1
2
گام  :2بر اساس اطالعات حل  x1یک تابع به نام ) P(xبه دست میآید به صورتی که در آن یک مقدار متاکزیمم
 x1وجود دارد .در هر ناحيهای که از  x1بزرگتر است تابع مقتدار مينتيمم نتدارد و در بعاتی از ناحيتههتایی کته
بزرگتر از  x1هستند یک مقدار مينيمم

دارد که با کمينه کردن تابع ) P(xمقدار

به دست میآید.

Filled function method
filled function

3

1
2

گام  :3با در نظر گرفتن

بهعنوان نقطه شروو ) J(xمقدار مينيمم این تابع مجدداً محاسبه میشود تا بته نقطته

صدق میکند.
 x2برسيم که این مقدار در شرط
گام  :4جایگزینی  x2بهجای  x1و تکرار فرایند باال تا اینکه شرطی که از قبل برای همگرایی تعيينشده است ارضا
شود.
 -3الگوریتم BFGS
گام  :1تعيين نقطه شروو ) x(0و تلورانر همگرایی ε
گام  H0=In :2قرار میدهيم و گرادیان را حساب میکنيم:
)(5
گام  :3جهت جستجو را محاسبه میکنيم:
)(6
گام  :4محاسبات را انجام میدهيم:
)(7

)(8
که

از رابطه زیر به دست میآید:

)(9
گام  :5اگر
میرویم.
گام  :1قرار میدهيم:

محاسبات تمام و جواب مستئله گتزارش متیشتود ،در غيتر ایتن صتورت بته گتام 1

)(10
و

)(11
و

را محاسبه میکنيم و س ر به گام  3بمیرویم.
4

)(12

 -4شبیهسازی عددی
بر اساس تحليلهای باال در روش تعریف شده یک تابع هدف طبق روش تيخونوف تعریف میشتود و ایتن تتابع بتا
استفاده از روش  FFMبه همراه الگوریتم  BFGSحل می شود که به ایتن روش  FFGI1متیگتویيم .در ایتن
بخم شبيهسازیهای عددی برای امکان سنجی کاربرد این روش و بررسی بازده آن در چند متورد مختلتف انجتام
می شود .برای مقایسه بهتر این روش ،هر مسئله توسط روش  SA2نيز حل میشتود و نتتایج بتا یکتدیگر مقایسته
میشوند].[4
 مسئله :1)(13

در مسئله معکوس هر  4شرایط مرزی را بهعنوان مجهوالت مسئله در نظر میگيتریم و آنهتا را بتا بته کتارگيری
روش  FFGIبه دست میآوریم .همچنين در این مسئله پارامترهای حل را بهصورت زیر در نظر میگيریم:

)(14

مقادیر اوليه مجهوالت را  099کلوین در نظر میگيریم.
نتایج حل در جدول  1آمده است.
جدول  : 1نتایج حل برای مثال اول با الگوریتم  SAو EFGI
پارامتر

SAالگوریتم

EFGIالگوریتم
Filled Function Generalized Inversion
Simulated Annealing

5

1
2

A
B
C
D
خطا

199922
50020
59929
80027
0.0004

1000.1
600.0
500.0
799.8
0.000149

زمان

16440

374

مشاهده میشود که مقادیر بهدستآمده از دو روش بسيار به جواب مسئله نزدیک هستند با این تفتاوت کته زمتان
حل روش  SAبسيار بيشتر است.
 مسئله :2)(15

در این مسئله مجهوالت  b ،aو  cرا به ترتيب ضریب  ،hدمای شرط مرزی اول و دمای شرط مرزی سوم در نظتر
میگيریم .در این مسئله نيز مقادیر پارامترهای حل مانند مسئله قبلی فرض میشتود بتا ایتن تفتاوت کته در ایتن
مسئله ضریب برابر  92993در نظر گرفته میشود.
جوابهای بهدستآمده در جدول  2گزارششده است:
جدول  : 2نتایج حل برای مثال اول با الگوریتم  SAو EFGI
پارامتر
A
B
C
خطا

SAالگوریتم
34927
140822
199325
9299247

EFGIالگوریتم
34129
140724
199321
9299107

زمان

19721

2232

در این مثال نيز مشاهده میشود که دقت حل هر دو روش تقریباً یکسان است ولی زمتان حتل روش  SAبستيار
بيشتر است که این موضوو بيانگر بهينه بودن روش  FFGIاست.
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 -5حل یک  IHCPبه دو روش ژنتیک و PSO1
در این بخم از مقاله یک مسئله انتقال حرارت معکوس را تعریف میکنيم و آن را با استفاده از دو روش ژنتيتک و
 PSOحل میکنيم.
شرایط مرزی و هندسه مسئله در شکل  1مشخصشده است

شکل  : 1شرایط مرزی و هندسه مسئله سوم (ابعاد دادهشده در شکل بر اساس سانتيمتر هستند).
در این مسئله دمای  19نقطه مشخص از جسم بهصورت زیر به ما دادهشده است:
جدول  : 3اطالعات نقاط اندازهگيری شده دمایی
شماره نقطه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(cm) Xمختصات2
2
2.5
2.5
3
3
3.5
3.5
4
4

)(Kدما
307.2403564
316.5416870
306.7135620
315.8090515
305.1870117
313.5054016
302.8994225
309.1667786
300.0367126
300.2997437

(cm) Yمختصات0
2
0
2
0
2
0
2
0
2

ضریب هدایت ماده مصرفشده بهصورت غيرخطی و به فرم زیر در نظر گرفته میشود:
)(16

هدف از حل این مسئله محاسبه  3ثابت موجود در رابطه باال است.

Particle Swarm Optimization

8

1

-6روش حل
برای حل این مسئله از دو نرمافزار متلب و فلوئنت بهصورت همزمان استفاده میکنيم .بدینصورت که ابتتدا بتا در
نظر گرفتن یک حدس اوليه برای هر سه ثابت موردنظر مسئله را توسط نرمافزار فلوئنت حلشده و ایتن نترمافتزار
مقدار دمای محاسبهشده برای  19نقطه موردنظر را به نرمافزار متلب گزارش متیدهتد .ست ر متلتب بتا در نظتر
گرفتن تابع هدف بهصورت مربعات ماندهها و با استفاده از کد بهينتهستازی کته در آن نوشتتهشتده استت ،مقتدار
جدیدی برای ثوابت مجهول پيشنهاد میکند و در مرحله بعد نرمافزار فلوئنت با این ثابتهتای جدیتد اجراشتده و
همين روند تا جایی ادامه پيدا میکند تا شرط همگرایی موردنظر ارضا شود ].[5
مم بندی که در نرمافزار  Gambitبرای این مسئله انجامشده است بهصورت شکل  2است:

شکل  : 2مم بندی مسئله در نرمافزار Gambit
پر از حل مسئله به روش ژنتيک مقدار دماهای بهدستآمده در آن  19نقطه( ) در مقایسه با دماهای دادهشتده
( ) بهصورت جدول  4است.
جدول  : 4مقایسه دماهای ژنتيک و دمای داده شده
302.8391
300.0367
300.2997
309.1668
313.5054
316.5417
315.8091
307.2404
306.7136
305.187

302.8765
300.0367
300.2634
309.2205
313.5823
316.6279
315.9013
307.2689
306.7512
305.2263

که ثوابت بهدستآمده از این روش بهصورت زیر گزارش میشود:
)(17
7

حال همين مسئله را به روش  PSOحل میکنيم .پر از حل دماهای  19نقطته متوردنظر بته صتورت جتدول 5
است.
جدول  : 5مقایسه دماهای  PSOو دمای داده شده
302.8391
300.0367
300.2997
309.1668
313.5054
316.5417
315.8091
307.2404
306.7136
305.187

302.8587
300.0365
300.2618
309.1668
313.5066
316.538
315.8147
307.2257
306.7109
305.1947
و ثوابت موردنظر نيز برابر است با:
)(18

 -7نتیجهگیری
در این مقاله چهار روش در حل مسائل انتقال حرارت معکوس موردبحث و بررسی قرار گرفت .در بختم اول روش
 FFGIکه تلفيقی از چند روش دیگر است و روش و  FEMپيشنهاد شد و برای حل چند مسئله مورد استتفاده
قرار گرفتند .نتایج نشان میدهد که این روش انعطافپذیری خوبی برای مسائل مختلف دارد و با انتختاب مناستب
ثوابت درگير در این روش میتوان با دقت خوبی به جواب مسئله در زمان کمتری نسبت به روشهای دیگر رسيد.
در بخم دوم مقاله دو روش عددی مدرن بهينهسازی ژنتيک و  PSOبترای حتل مستائل معکتوس معرفتی شتد.
س ر با تعریف یک مسئله انتقال حرارت معکوس با استفاده از دو نرمافزار متلب و فلوئنتت و بتا بتهکتارگيری دو
روش ژنتيک و  PSOاین مسئله حل شد .نتایج نشاندهنده دقت قابلقبول این روشها است .ولتی ایتن دو روش
در مقایسه با روش پيشنهادی در بخم اول اغلب زمان حل بيشتری را به خود اختصاص میدهند.

تشکر و قدردانی

از کليه کارکنان دانشکده فنی و حرفه ای سما سهند که در پيشبرد این مقاله به ما کمتک فتراوان کردنتد ،تشتکر
نموده و آرزوی موفقيت در کار و زندگی آنان را از خداوند منان خواستاریم.
از آقای دکتر مجيد قاسمی نيز به دليل کمکهای شایانشنان در انجام این مقاله صميمانه تشکر می کنيم.
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