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  بعدي پسرو وش جديد براي حل مسايل هدايتي يكيك ر

  پوشانيبر مبناي روش هم معكوس مرزي و

   3اشكان امجدي گلپايگانيو 2، مسعود ضياء بشرحق1نظري محمدرضا شاه 

   دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي،دانشكده مهندسي مكانيك

)24/03/1389:  تاريخ پذيرش،27/07/1388: تاريخ دريافت(  

    

  چكيده

ل مسئله هدايت معكوس  و بدون انتگرال براي حپرتوربيشن يك روش بدون شبكه پوشاني و هموتوپي با استفاده از تلفيق روش همدر اين مقاله

ز اين دست آمده ااز توابع به. يك هموتوپي ويژه براي معادله هدايت متناسب با مسئله معكوس مرزي ارائه شده است.  شده استمرزي ارائه

سرو به شكلي همچنين، روش هموتوپي پرتوربيشن براي مسئله هدايت پ. پوشاني استفاده شده استروش به عنوان توابع حدسي براي روش هم

 براي تطبيق اين حل .دست آورد كه بتوان توابع هموتوپي پرتوربيشن را به عنوان يك حل عمومي براي شرايط مرزي مسئله بهكار گرفته شدهبه

پوشاني، دستگاه معادالت جبري براي ضرايب مجهول دست آمده به عنوان توابع پايه استفاده شده و با روش هم از توابع به،مسئله اصليبا 

. كار گرفته شده است بهL سازي تيخونوف به همراه روش منحنيسازي دستگاه معادالت حاصل، روش عاديبه منظور عادي .حاصل شده است

  .باشداين روش ميدرنسبتاً خوبي دقت وجود نتايج حاكي از . نيز قابل تعميم است روش براي مسائل غيرهمگن اينتوجه شود كه 
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A New Collocation Method for Backward and Boundary Inverse Heat 
Conduction Problems 

 
M. Shahnazari, M. Ziabasharhagh, and A. Amjadi-Golpayegani  

Mech. Eng. Dep’t., K.N. Toosi Univ. of Tech. 

 
 

ABSTRACT 
In this study a modified numerical scheme using meshless procedure is proposed to solve the inverse heat conduction 
boundary value problems. Homotopy perturbation method (HPM) is adopted for trial functions of the collocation 
method used. The resultant functions are used as basis functions and an ill-conditioned system of equations is 
obtained by a simple collocation. To regularize the resultant ill-conditioned system of linear equations, the Tikhonov 
regularization technique and the  L-curve were applied. Note, the approach is readily extendable to solve 
inhomogenous problems. The results indicate that the approach used provides a relatively accurate scheme. 
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  فهرست عالئم

  A  ماتريس ضرايب

  b  بردار ثوابت

  Error  درصد خطا

  H  هموتوپي

ضريب هدايت حرارتي
1 1( . . )W m K− −

  k  

  K  عدد وضعيت

  p   هموتوپيعبارت

  jr  فاصله شعاعي

  RMS  مجذور ميانگين مربعات خطا

  bR  مانده شرايط مرزي

  s  ماتريس مقادير منفرد

  t  بعدزمان بي

)زمان )s  *t  

  u   بعددماي بي

  u*  بعدتابع تخميني دماي بي

  x  بعدمختصات مكاني بي

)مختصات مكاني )m  *x  

ضريب نفوذ حرارتي
2 1( . )m s −

  α  

  jα  ضرايب مجهول

i,  ضرايب حقيقي iβ γ  

  δ  تابع دلتاي ديراك

  ε  متغير تصادفي گوسي

  ε   اختاللي كوچكعبارت

  jφ  توابع پايه شعاعي

  jϕ  توابع پايه اوليه

  λ  سازي تيخونوف عاديعبارت

  κ  ءانحنا

)دما )K  θ  

  σ  دامنه اغتشاش

  iσ  مقادير منفرد

  

   مقدمه-1

   بسياري از مسائل مهندسي شامل مسائل انتقال حرارت 

اي يا معمولي تعريف باشند كه با معادالت ديفرانسيل پارهمي

نتقال حرارت مستقيم هندسه، شرايط مسائل ادر . شوندمي

باشند و ، شرط اوليه و خواص ترموفيزيكي معلوم ميمرزي

باشد كه با  توزيع دما در داخل ناحيه حل مي،هدف محاسبه

در . شودحل معادالت به شكل تحليلي يا عددي حاصل مي

مسائل انتقال حرارت معكوس يكي يا تعدادي از اين اطالعات 

ها با استفاده از اطالعات دف تخمين آنمعلوم بوده و هنا

گيري شده در داخل ناحيه اضافي ديگر مثل دماهاي اندازه

دسي مكانيك و ل در علوم مهنئ اين مسا].1[باشد حل مي

هاي تعيين و شناخت، طراحي و كنترل ترموفيزيك در زمينه

 معكوس نزديك كردن تعامل مسأله يك مزيت .شوندظاهر مي

وري و عملي به منظور به دست آوردن بين تحقيقات تئ

 مسائل معكوس را .باشد ميمسألهاطالعات بيشتر در مورد 

توان برحسب طبيعت انتقال حرارت انجام شده بسته به مي

ها و  تركيبي از آنكه از نوع هدايت، جابجايي، تشعشع و يااين

 بر ،همچنين ].2[بندي نمود يا همراه با تغيير فاز باشد دسته

تواند معكوس ميمسأله معكوس  نوع علت مجهول اساس

اوليه يا پسرو، هندسه ناحيه مرزي، خواص ترموفيزيكي، شرط

   با استفاده از روش 2 و وي1هون . منبع باشدعبارتحل ويا 

ها آن]. 3[ معكوس را حل كردند مسألههاي اوليه يك حل

نظر گرفتند و يك شرط معادله انتقال حرارت هدايت را در

ها نتايج آن. به عنوان شرط مجهول فرض كردند زي رامر

  . از دقت باالي اين روش داشتايتكح

تخمين ظرفيت گرمايي در يك بافت زنده ] 4[در مرجع      

 خواص ترموفيزيكي با استفاده از روش مسألهبه عنوان يك 

 4در تحقيقي ديگر مرا .است  بررسي شده3ماركوتا-لونبرگ

 را حل كرد با اين تفاوت كه شرط هون و وي مسألههمان 

 .]5[نظر گرفت  معكوس درمسألهاوليه را به عنوان مجهول 

دست آوردن خط انجماد در يك مذاب در حال انجماد به     

 مسائل گيري دما  به عنوان يك نمونه ازاز طريق اندازه

در  .]6[ شودمعكوس از نوع هندسه ناحيه حل محسوب مي

 منبع كه در يك نقطه متمركز شده تعبارقدرت ] 7[مرجع 

محاسبه با استفاده از روش توالي مفهوم زمان آينده است 

 هدايت معكوس شرط مسألهدر اين مقاله يك . گرديده است

 .شودمرزي حل مي

به 5خيمانتقال حرارت جزو مسائل بد معكوس مسأله     

منجر تواند آيد و هر تغيير كوچكي در ورودي ميحساب مي

 مسألههمين دليل حل يير فاحشي در جواب شود و بهبه تغ

                                                 
1- Hon 
2- Wei 
3- Levenberg-Marquardt 
4- Mera 
5- Ill- posed  



 27...                                                                                                                                                           يك روش جديد براي حل

اولين .  مستقيم مشابه استمسألهتر از معكوس بسيار مشكل

 توسط 1960 معكوس در سال مسألهمقاله مشهور در حل 

 معكوس مسألهدر اغلب كارهاي اوليه، ]. 8[ نوشته شد1استولز

 3خير و تأ2شد وميرايي مستقيم تقريب زده ميمسألهبا يك 

هاي  معكوس ماهيتمسألهاز آنجا كه  .شد نظر گرفته نميدر

در . طلبدهاي متفاوتي را مي راهبردمتفاوتي دارد، حل آن نيز

عكوس هاي زيادي براي حل مسائل مدهه گذشته روش

ين بين روش تفاضل محدود و المان در ا. اندهدايتي ارائه شده

ين عيب ترمهم. شوندمحدود جزو ابزارهاي اصلي محسوب مي

هاست، كه تالش زيادي ها وابستگي به شبكه آناين روش

كه تعداد  زماني،بندي بايستي انجام داد وهمچنينبراي شبكه

هاي زيادي مورد نياز است، اين امر موجب ها يا المانشبكه

هاي مرزي نيازي ش المانرو. شودبرانگيختگي ناپايداري مي

گيري دما به هر شكلي سازي دامنه ندارد واندازهبه گسسته

و همكاران با استفاده از 4فرانكل. تواند صورت گيردمي

 به عنوان توابع پايه يك راه زمان 5شفهاي چبيايچندجمله

 هون و وي 2004در سال ]. 9[و مكان يكنواخت ارائه كردند

بر مبناي استفاده از تابع اوليه هدايت حرارتي به عنوان يك 

]. 3[ جديد فاقد شبكه ارائه دادندتابع پايه شعاعي يك روش

 را دارد اما از آنجا كه شبكههاي بدون اين روش مزاياي روش

باشد  ميمسألهاي يك حل كامالً عمومي براي چنين تابع پايه

   پوشاني زياد هم در برخي موارد حتي با تعداد نقاط هم

  .توان به پاسخ خوبي رسيدنمي

 بر  و تمام دامنهشبكهك روش جديد بدون  ي،در اين مقاله

دست آمده از روش هموتوپي مبناي استفاده از توابع به

روش . است عنوان توابع پايه پيشنهاد شده به6پرتوربيشن

]. 10[ معرفي شد7هموتوپي پرتوربيشن اولين بار توسط هي

-هاي اخير استفاده از اين روش توسعه زيادي يافتهدر سال

  است  مستقيم بودهمسأله روي است، اما كارهاي انجام شده بر

 با استفاده از فرم خاصي از هموتوپي، ،در اين مقاله]. 12-11[

        براي روش دست آمده به عنوان توابع پايهاز توابع به

                                                 
1- Stolz 
2- Damping 
3- Lag 
4- Frankel 
5- Chebyshev 
6- Homotopy Perturbation 
7- He 

  .شود استفاده ميپوشانيهم

 
  روش حل پيشنهادي -2

  .شود ارائه مي دو روشمسألهبراي حل 

 
   هدايت معكوس مرزي-2-1

 درنظر گرفته بعدي يك هدايت معكوسمسأله يك ،ادر اينج

 كه هدف يافتن دما يا شار مرزي با استفاده از  استشده

    معادالت حاكم درحالت . باشدهاي داخلي ميگيرياندازه

  :بعد به شكل زير استبي
  

)1(  0t xxu u− =         0 1,x≤ ≤   0 ft t≤ ≤ , 

)2(  ( ,0) ( )u x f x=     0 1x≤ ≤ , 

)3(  1 2(1, ) (1, ) ( )xu t u t g tβ β+ =   0 ft t≤ ≤ , 

)4(  ( , ) ( )measu x t h t= (0 1]measx ∈ 0 ft t≤ ≤ , 

   تا آنجا بررسي مسأله زمان نهايي است كه ftكه در آن،

 صفر يا مقادير حقيقي 2β و 1βبسته به اينكه . شودمي

  .آيدوجود ميداشته باشند شرايط مرزي مختلفي به

 هموتوپي به عنوان عبارت در روش هموتوپي پرتوربيشن

 و براساس شوده مي كوچك در معادله درنظر گرفتعبارتيك 

-  مي فرضpپرتوربيشن، جواب به صورت يك سري تواني از 

هاي كم و با دقت  با جمله8يك حل مجانبيكه اين تا شود

وش پرتوربيشن اين روش مزاياي ر. ]13[به دست آيدمناسب 

ي پرتوربيشن يك روش وش هموتوپر.  داردو هموتوپي را باهم

در معادالت خطي  باشد كهآمد براي معادالت غيرخطي ميكار

 آسان مسأله سخت را به مسأله و ]14-15[نيز كاربرد دارد

كه از روش هموتوپي پرتوربيشن براي زماني. كندتبديل مي

 ابتدا يك شود، براي حل مستقيم استفاده ميمسألهحل يك 

 استفاده از شرايط مرزي و اوليه، شود و باتقريب اوليه زده مي

عنوان يك روش  به،مقالهدر اين . كندحل ادامه پيدا مي

 مسألهنحوي در  بهp عبارتجديد، ايده حل بر اين است كه 

 مجهول شرط مرزيوارد شود كه ادامه حل نيازي به دانستن 

 لزوماً ألهمسواضح است در چنين حالتي حل . نداشته باشد

 مورد بررسي باشد بلكه مانند مسألهتواند تقريب خوبي از نمي

براي جبران .  استمسألهيك حل عمومي براي شرايط معلوم 

                                                 
8- Asymptotic 
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 چند جمله اول به دست آمده از روش هموتوپي اين مشكل،

سپس با پرتوربيشن به عنوان توابع پايه انتخاب شدند، 

 مسألهها با ق پاسخ سعي در تطبي1پوشانياستفاده از روش هم

 به حصول يك دستگاه معادالت خطي مورد حل شد كه منجر

       فرم هموتوپي به شكل زير گرفته، با اين ايده.دگردي

  :استشده

)5(  0 0( , ) ( ) ( ) ,0 1,t t xx tH v p v u p v u p= − − − ≤ ≤  

 از حدس اوليه در روش هموتوپي پرتوربيشن 0tu  در آن،كه

] واستگرفته شدهاستاندارد الهام  ]0 1p  عبارت همان ∋

 در روش هموتوپي پرتوربيشن . است نهفتهعبارتهموتوپي يا 

  :شود به شكل زير درنظر گرفته ميپاسخ معادله باال

)6(  ...3
3

2
2

10 ++++= vpvppvvv . 

فرض  ،براي بررسي دقت و پايداري روش و نحوه عملكرد آن

  :شده است كه تابع توزيع دماي دقيق از رابطه زير حاصل شود

)7(  

4

2 2 4

( , ) 2 (sin 2 cos2 )

1
3( ) ,0 1, 0 .

12

t

f

u x t e x x

t tx x x t t

−= + +

+ + ≤ ≤ ≤ ≤
 

11بافرض  =β، 02 =β 1 و زمان نهايي=ft  شرايط

  :گرددشكل زير تعريف مي معكوس بهمسأله

)8(  41
( ) 2(sin2 cos2 ) ,

4
f x x x x= + +  

)9(  4( ) 4 (cos2 sin 2) 6 1,tg t e t−= − + +  

)10(  4

2 2 4

( ) 2 (sin 2 cos 2 )

1
3( ).

12

t
meas meas

meas meas

h t e x x

t tx x

−= +

+ + +
 

 به )6(رود معادله  هموتوپي به سمت يك ميعبارتوقتي 

 ،بنابراين. كندسمت معادله انتقال حرارت اصلي حركت مي

 توان حل هموتوپي پرتوربيشن مستقل از شرايط مرزيمي

  : را به شكل زير درنظر گرفتمسأله

)11(  ...lim 210
1

+++==
→

vvvvu
p

HP . 

 و مساوي قراردادن )5( در معادله )6(با جايگذاري معادله 

  :دنآيدست مي به روابط زيرpهاي يكسان توان

)12(  

0
0 0

1
1 0 0

2
2 1

: 0,

: 0,

: 0,

t t

t xx t

t xx

p v u

p v v u

p v v

− =

− + =

− =
M

 

                                                 
1- Collocation 

10اول آنكه . اندحل شدهاين معادالت با دو فرض  =tu 

اوليه به جمله اول ياً تمامي شرطثان. استدرنظر گرفته شده

با درنظر گرفتن اين دو فرض و حل . استاختصاص داده شده

  :شوند توابع هموتوپي پرتوربيشن محاسبه مي)12( تمعادال

  

)13(  4
0

1
2sin 2 2cos2 ,

8
v t x x x= + + +  

)14(  2
1 ( 8sin 2 8cos2 3 1),v t x x x= − − + −  

)15(  2
2

3
16 (sin 2 cos2 ),

16
v t x x= + +  

)16(  

.,5,4,3

),2cos2(sin
!

2
)1(

)12(

K=

+−=
+

n

xxt
n

v n
n

n
n

 

پايه براي تقريب حل استفاده عنوان توابع بهHPuاز جمالت 

 jα تعداد محدودي از اين جمالت با ضرايب مجهول. شودمي
  :شوندنظر گرفته مي دربه شكل زير

)17(  *
0 0 1 1 2 2

0

... .
M

j j M M
j

u v v v v vα α α α α
=

= = + + + +∑  

  پاسخ به صورت يك سري محدود،با توجه به اينكه

 به ،اينر نظر گرفته شده است بنابر  جمله دM+1شامل

  . بايستي تعيين گردندjα ضريب مجهول M+1تعداد

 nدست آوردن ضرايب مجهول تابع تخميني در براي به     

دله شرط  نقطه در معاm، ) 1(نقطه در معادله انتقال حرارت 

پوشاني هم) 10( نقطه در معادله شرط داخلي lو ) 9(مرزي 

عادالت جبري و دستگاه م )(M+1=m×n×l شودداده مي

  :شودخطي زير حاصل مي

)18( .A bα =  

 هار آناي خواهند بود كه تغيي  به گونهm, n, l  رانتخاب مقادي

  . نگردندمسألهاسخ موجب تغيير در پ

 
   هدايت پسرومسأله-2-2

در برخي مسائل عملي تاريخچه دمايي يا شار حرارتي در 

مرزها و اطالعات دمايي در لحظه خاصي از زمان مشخص 

چنين . باشدهدف يافتن توزيع دما در لحظات قبل مي است و

در اينجا . شود انتقال حرارت پسرو ناميده ميمسألهاي، مسأله

در . بعدي درنظر گرفته شده است در حالت يكلهمسأاين 

  :كلي معادالت حاكم به شرح زير استحالت 
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)19(  0=− xxt uu , ,10 ≤≤ x  
ftt ≤≤0 , 

)20(  )(),( xftxu f = , 10 ≤≤ x , 

)21(  )(),1(),1( 21 tgtutux =+ ββ , ftt <≤0 , 

)22(  )(),0(),0( 21 thtutux =+ γγ , 
ftt <≤0 . 

اند اما شرط هاي مرزي به طور كامل داده شده شرط،در اينجا

  داده شدهftمقدار دما در لحظه نهايي . اوليه مجهول است

  . مقادير حقيقي هستند2γ و 1β ،2β ،1γ .است

نحوي در  بهpدر اينجا ايده حل بر اين است كه پارامتر 

 شرط اوليهمسئله وارد شود كه ادامه حل نيازي به دانستن 

در چنين حالتي حل كه واضح است . مجهول نداشته باشد

تواند تقريب خوبي از مسئله مورد بررسي ماً نميمسئله لزو

له يك حل عمومي براي شرايط معلوم مسأباشد بلكه مانند 

براي جبران اين مشكل از چند جمله اول به دست آمده . است

از روش هموتوپي پرتوربيشن به عنوان توابع پايه انتخاب 

پوشاني سعي در تطبيق سپس با استفاده از روش همشدند، 

 به حصول يك ها با مسئله مورد حل شد كه منجرپاسخ

 با اين ايده فرم هموتوپي به .ددستگاه معادالت خطي گردي

  :استشكل زير گرفته شده

)23(  ,10,)()(),( 00 ≤≤−−−= puvuvppvH xxxxxxt

 از حدس اوليه در روش هموتوپي پرتوربيشن xxu0 ،كه

توپي پرتوربيشن در روش همو. استاستاندارد الهام گرفته شده

  .شوددرنظر گرفته مي) 6(پاسخ معادله باال به شكل معادله 

براي بررسي دقت و پايداري روش و نحوه عملكرد آن، در 

اينجا فرض شده است كه تابع توزيع دماي دقيق از رابطه زير 

  :حاصل شود

)24(  xetxu t ππ sin),(
2−= . 

11با درنظر گرفتن مقادير  =β ، 02 =β ، 01 =γ و 

12 =γ گرددشكل زير تعريف مي معكوس بهمسأله اطالعات:  
  

)25(  xexf ft ππ sin)(
2−= , 

)26(  tetg
2

)( ππ −−= , 

)27(  0)( =th . 

 به )6 (رود معادله هموتوپي به سمت يك ميعبارتوقتي 

 ،بنابراين. كندسمت معادله انتقال حرارت اصلي حركت مي

 توان حل هموتوپي پرتوربيشن مستقل از شرايط مرزيمي

  : را به شكل زير درنظر گرفتمسأله

)28(  ...lim 210
1

+++==
→

vvvvu
p

HP
. 

و مساوي قرار دادن ) 23( در معادله )6(با جايگذاري معادله 

  :آيددست مي بهpهاي يكسان توان

  

)29(  

0
0 0

1
0 1 0

2
1 2

: 0,

: 0,

: 0,

xx xx

t xx xx

t xx

p v u

p v v u

p v v

− =

− − =

− =
M

 

اول آنكه . شود دو فرض اساسي درنظر گرفته مي،در اينجا

00براي سادگي  =tuثانياً تمامي شرط ؛شود درنظر گرفته مي 

  :شود اختصاص داده مي0vمرزي به جمله 

)30(  

0

0

1 2

1 2

(0, ) ( ) ,

(1, ) ( ),

(0, ) (0, ) 0,

(1, ) (1, ) 0.

v t h t

v
t g t

x
v t v t

v v
t t

x x

=
∂ =
∂

= = =
∂ ∂= = =
∂ ∂

L

L

 

اند و با درنظر گرفتن اين فرضيات معادالت مربوط حل شده

  :انددست آمده بهivجمالت 

)31(  txev
2

0
ππ −−= , 

)32(  texxv
2

26

3
3

3

1
πππ −

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−= , 

)33(  
2

5 5 5
5 3

2

5
{ } ,

5! 12 20
tv x x x e ππ π π −−= + −  

)34(  

2
7 7 7 7

7 5 3
3

3 25 59
{ } .

7! 6! 6! 6!
tv x x x x e ππ π π π −= − + −  

، نسبت به جمله قبل يك توان فرد مرتبه در هر بار حل

تر در تابع نمايي ضرب هاي پاييننيز عالوه بر توان xباالتر ار 

به عبارت ديگر حل هموتوپي پرتوربيشن مستقل از . شودمي

  :شودشرط اوليه به شكل زير مي

)35( 
2

0 1 2

3 5
1 2 3 .

HP

t

u v v v

C x C x C x e π−

= + + + =

⎡ ⎤+ + +
⎣ ⎦

L

L

 

با الهام از . ها ضرايب ثابت و مشخصي هستندiC  در آن،كه

توان به شكل رابطه باال توابع پايه هموتوپي پرتوربيشن را مي

  :زير درنظر گرفت

)36(  tj
j exv

212 π−−=′ . 
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پايه براي تقريب حل استفاده عنوان توابع بهباالاز جمالت 

 jα ولتعداد محدودي از اين جمالت با ضرايب مجه. شودمي
شكل در اين صورت حل تخميني به. شوندنظر گرفته ميدر

  :شودزير حاصل مي

)37(  
2* 3 5

1 2 3
1

.
M

t
j j

j

u v x x x e πα α α α −

=

′ ⎡ ⎤= = + + +⎣ ⎦∑ L

 

) 27(تابع تخميني به شكل معادله باال، شرط مرزي در معادله 

 شرط مرزي در ءنمايد، اما ديگر توانايي ارضا ميءرا ارضا

دست آوردن ضرايب مجهول اين  براي به.را ندارد) 26(معادله 

 نقطه n، )19( نقطه در معادله انتقال حرارت lتابع تخميني 

- هم)26( نقطه در شرط مرزي m و )25(نهاييدر شرط 

مشابه شود و دستگاه معادالت جبري خطي پوشاني داده مي

  .شودحاصل مي )18(دله معا

  

  1سازيعادي -3

    بدخيممسأله هدايت معكوس ذاتاً يك مسألهاز آنجا كه 

 در Aتوان انتظار داشت كه ماتريس ضرايب باشد، ميمي

توان از  نمي،بنابراين. يك ماتريس بدوضع باشد) 18(معادله 

-وش كمترينهاي معمول حل دستگاه معادالت مانند رروش

- هاي عاديمربعات اين دستگاه را حل كرد و نياز به روش

عمده مشكل در اينجا حساسيت بسيار زياد . باشدسازي مي

نشان داده شده كه ] 16[در مرجع . جواب به اغتشاشات است

 2وقتي ماتريس ضرايب بدوضع باشد نرم حل
2

α كه از 

تر از نرم حل يد بسيار بزرگهاي معمولي به دست بياروش

در چنين حالتي عدد وضعيت بسيار بزرگ است و . دقيق است

 نزديك به وابستگي Aهاي ماتريس توان گفت ستونمي

  .باشندخطي مي

توان مي. سازي وجود دارندهاي مختلفي براي عاديروش     

.  تقسيم نمودها را به دو دسته مستقيم و تكرارياين روش

سازي هاي عاديتوان به روشهاي مستقيم ميازروش

تيخونوف، كمترين مربعات با قيد مزدوج، تجزيه مقدار منفرد 

هاي  و روش فوريه، و از روش4نتروپي، بيشترين آ3ناقص

 و υهاي مزدوج، روش توان به گراديانتكراري مي

                                                 
1- Regularization 
2- Solution Norm 
3- Truncated Singular Value Decomposition 
4- Maximum Entropy 

  بينرين و مشهورترين دررآمدتكا.  اشاره كرد5تغييرمجموع

 كه در اين مقاله از آن استفاده  روش تيخونوف مي باشدهاآن

 با حل λαشده  حل عاديروش تيخونوف در .شده است

-آيد كه شامل نرم باقيدست ميمربعات زير به كمترينمسأله

  ].16[مانده و قيد اضافي است

)38(  }min{arg
2

2

2

2
αbAαα λλ +−=  

 كردن قيد ، وزني را كه به كمينهλ 6 عادي سازيپارامتر

شود، كنترل مانده اختصاص داده مياضافي نسبت  به نرم باقي

 بهينه به عبارتبايستي روشي براي پيدا كردن يك . كندمي

 اين .است استفاده شده L در اينجا از روش منحني.كار برد

 و نرم 7شدهمنحني يك منحني لگاريتمي بين حل عادي

  سازي  عاديعبارتاي از مقادير مانده به ازاي گسترهباقي

نام اين روش از شكل منحني گرفته شده است كه . باشدمي

 λ عبارت ميزان بهينه .باشد ميLبه شكل حرف انگليسي 

 در اين نقطه يك .باشدحني ميمنطبق بر نقطه گوشه من

يك . مانده وجود داردهاي حل و باقي نرمتوازن بين كمينه

دست آوردن اين نقطه، رسم منحني و پيدا روش براي به

روش . كردن اين نقطه در منحني از طريق سعي و خطا است

ديگر استفاده از اين نكته است كه نقطه گوشه منحني 

  ].17[ را داردءحداكثر انحنا

  

  نتايج عددي- 4

 به 8براي تحليل كمي خطا، مجذور ميانگين مربعات خطا

  :صورت زير تعريف مي شود

)39(  .)(
1

)(
1

*
∑

=

−=
N

i
ii uu

N
uRMS  

  

  هدايت معكوس مرزي-4-1

 و measx=9.0است كه  فرض شده، مورد بررسي حالتايبر

4=== lmnن مربعات در اين حالت مجذور ميانگي.  باشد

)(7107.2خطا  −×=uRMSبراي اين . استدست آمده به

 مشاهده .است آورده شده1 حالت نمودار توزيع خطا در شكل

شود كه خطا همواره در حد بسيار كوچك و در حدود مي

                                                 
5- Total Variation 
6- Regularization Parameter 
7- Regularized Solution 
8- Root Mean Square Error 
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 دما در نبراي اين حالت نمودار دما و گراديا. باشد مي−610

در اين مرز نيز كه . است آورده شده2  در شكلx=0مرز 

 تطابق خيلي خوبي بين حل  معكوس استمسألههدف اصلي 

  .تخميني و حل دقيق وجود دارد
  

0
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0
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1
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4
x 10

-7

  
===ft ،4=1 نمودار توزيع خطا درحالت ):1(شكل lmn.  

  

-شده بهبراي بررسي پايداري روش از اطالعات مغشوش

  :شودصورت زير براي حل استفاده مي

 )40(  

  

,

.

rand

rand

g g

h h

σ
σ

= +

= +

%

%
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u(0,t)

u*(0,t)
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0

1

2

3

4

t

du
/d

x(
0,

t)
 &

 d
u/
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*(

0,
t)

Xmeas=0.9

 

 
du/dx(0,t)

du*/dx(0,t)

  
 درحالت x=0 نمودار دما و گراديان دما در مرز ):2(شكل 

1=ft ،4=== lmn.  

 measx=9.0فرض شده است كه محل قرار گرفتن سنسور      

===7پوشاني و تعداد نقاط هم lmnبراي     .  باشد

هاي متفاوت اغتشاش نمودار توزيع دماي دقيق و دامنه

نتايج بيانگر دقت خوب و . است ارائه شده3تخميني در شكل 

  .باشدپايداري روش نسبت به اغتشاشات مي

 4شكل نمودار گراديان دماي دقيق و تخميني نيز در 

نمودار گراديان دما نيز از دقت خوبي . استآورده شده

  .برخوردار است و نسبت به اغتشاشات كوچك پايدار است

با استفاده از ] 3[مسأله حل شده در اين بخش، در مرجع 

است و در اين پژوهش نيز مورد روش توابع پايه اوليه حل شده

توان نتيجه از مقايسه اين دو حل مي. تحقيق قرار گرفته است

گرفت كه روش توابع پايه هموتوپي پرتوربيشن با تعداد نقاط 

به عنوان مثال . رسدپوشاني كمتري به دقت مورد نياز ميهم

پوشاني دقت كمتري  نقطه هم33با تعداد ] 3[در مرجع 

پوشاني به  نقطه هم12نسبت به آنچه كه با اين روش با تعداد 

اري اين روش نسبت به پايد. استدست آمده، حاصل شده

  .باشداغتشاشات نيز بيشتر از روش توابع پايه اوليه مي
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 مقايسه دماي دقيق و تخميني مغشوش شده در :)3( شكل

0=x 9.0 در حالت=measx.  
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 مقايسه گراديان دماي دقيق و تخميني مغشوش ):4(شكل

  .measx=9.0 در حالت x=0شده در 
  

   هدايت پسرومسأله-4-2

با . است فرض شدهft=7.0زمان نهايي حالت مورد نظر 

. است حل شدهمسأله اين l=11 و n ، 10=m=8گرفتن 

بعات خطا براي اين حالت مجذور ميانگين مر
2101.4)( −×=uRMSاستدست آمده به.  

نمودار توزيع خطا و نمودار مقايسه بين دماي دقيق و      

آورده  5 تخميني در لحظه اوليه براي اين حالت در شكل

  .نتايج حاكي از دقت خوب روش است. استشده

بدين . رد     واضح است كه زمان نهايي در حل تأثير زيادي دا

 ، ft ، 5.0=ft=25.0منظور نتايج براي چهار حالت 

75.0=ft 1 و=ft 11 با فرض=== lmnبررسي شده -

نمودار مقايسه دماي تخميني و دقيق در لحظه اوليه . است

مشاهده  . است آورده شده6 براي اين چهار حالت در شكل

و تا زمان نهايي . شود كه نتايج داراي دقت مناسبي هستندمي

1=ftاست نتايج قابل قبولي حاصل شده.  
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نمودار توزيع خطا و دما در لحظه اوليه با فرض ):  5(شكل

  .ft=7.0زمان نهايي 
  

شده به  روش از اطالعات مغشوش     براي بررسي پايداري

  :شودشكل زير براي حل استفاده مي

)41(  , ,rand randf f g gσ σ= + = +%

%  

 randكنـد و     دامنه اين اغتشاش را تعيين مـي       σكه در آن،  

 ft=75.0با فـرض    .  است −]1,1[يك عدد تصادفي در بازه      

===11و   lmn هاي اغتشاش متفاوتي اعمال شـده      دامنه-

هـا در   نمودار توزيع خطا در دامنه حل براي ايـن حالـت          . است

نتـايج حـاكي از پايـدار بـودن حـل  . است آورده شده  7شكل  

  .باشدمي

تابع استفاده شده در اين مثال يك تابع آزمايش بسيار 

 خيلي سريع به سمت صفر xu),0( باشد كه در آنقوي مي

. شود كوچك ميf مقدار ftكند و با افزايش ميل مي

نظر  بسيار كوچك و قابل صرفf بزرگ، ftبنابراين، براي 

ر محاسبات، به دليل تقريب شود دكردن است كه موجب مي

  .در حل عددي توسط رايانه، به حساب نيايد
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نمودار مقايسه بين دماي دقيق و تخميني در  ):6(شكل

  .لحظه اوليه در چهار زمان نهايي متفاوت
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نمودار دما در لحظه اوليه به ازاي دو اغتشاش : )7(شكل

  .ft=75.0متفاوت با فرض

  

هاي ديگري نيز حل  معكوس با استفاده از روشمسأله     اين 

 و 2 و لزنيكft≥2.0 و همكاران براي 1ليونز. شده است

 به دقت قابل قبولي دست ft≥5.0همكاران براي 

با استفاده از روش توابع پايه اوليه ] 5[در مرجع]. 5[انديافته

در اين . استه دست آمدبه نتايج نسبتاً خوبي ft≥7.0براي 

 ft≥1مقاله با استفاده از روش هموتوپي پرتوبيشن براي 

و نتايج پايداري حاصل است دقت قابل قبولي حاصل شده

نكته الزم به ذكر اين است كه اين دقت در اين . گرديده است

دست پوشاني به نقطه هم33مجموع پژوهش با استفاده از 

براي زمان نهايي كمتر، از ] 5[است در حاليكه در مرجع  آمده

  .استپوشاني استفاده شده نقطه هم60مجموع 

  

                                                 
1- Lions 
2- Lesnic 
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  گيرينتيجه -5

هاي معمول حل مسائل گذرا، مستقيم يا معكوس، در روش

يعني در هر . شود استفاده مي1يك روش قدم به قدم در زمان

دست آمده براي شود و از نتايج به حل ميمسأله گام زماني

اما در اين روش يك حل كلي . شودحل گام بعدي استفاده مي

آيد كه در كل دامنه و مرزها معتبر است و نيازي دست ميبه

 مسألهاگر . به انتگرالگيري در حوزه زمان نيز وجود ندارد

با ) مگنمعادله انتقال حرارت غير ه(داراي منبع حرارتي باشد 

دست نحوي بهتوان توابع پايه را به روش مي ايناستفاده از

    در مقايسه با .اي سازگار باشدمسألهآورد كه با چنين 

 ديگر اين روش با تعداد جمالت كمتر، دقت  مشابههايروش

 پايداري پاسخ نسبت به اغتشاشات در مقايسه با .بهتري دارد

  .هاي ديگر بيشتر استروش
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