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  اي گرما در كرهحل تحليلي انتقال گرماي ناهمسانگرد با توليد نقطه
 1محمد، صامتي ؛ 1فاطمه، راضي آستارايي

 تهرانانتهاي خيابان كارگر شمالي ،  ،  ه تهراندانشگا علوم و فنون نوين دانشكده1

  
  چكيده

خاصيت ناهمسانگردي، تحليل انتقال گرما را . كندتغيير جهت درون ساختار تغيير ميواد ناهمسانگرد داراي خواص فيزيكي مانند رسانندگي گرمايي هستند كه با م
. در اين مقاله، حل تحليلي براي رسانش گرماي پايا در يك كره ارتوتروپيك در سه بعد ارايه شده است. كندتر مينسبت به حالت همسانگرد استاندارد بسيار پيچيده

نتايج نشان داده است . به دست آمده استآن ير متغير براي تبديل مسأله به فضاي همسانگرد و توليد معادله الپالس است كه جواب حل تحليلي، با استفاده از يك تغي
هاي دما، دايرههاي همسان بود، منحنياگر رسانندگي در دو جهت يك. مركز با مركزيت مبدأ مختصات هستندهاي همدما به شكل بيضيهاي همكه منحني

بينيم بر خالف انتقال گرماي همسانگرد، مي. كندمقايسه با نتايج آزمايشگاهي، صحت اين تحليل را تاييد مي. حدالمركزي بودند كه با حالت همسانگرد سازگار استمت
  .لزوماً موازي يك ديگر نيستند و  كه بردارهاي 
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Abstract 

 
Abstract Anisotropic materials have physical properties such as conductivity which varies with direction inside 
the structure. Anisotropy makes analysis of the heat transfer more complex in comparison with standard 
isotropic cases. Analytical solution is performed using changing of the variables to transform the problem space 
into isotropic one and generating the Laplace equation. The results have shown that that isothermal surfaces 
are concentric ellipses with the center in the origin of the coordinates system. If the conductivities were the 
same in two directions, isothermal surfaces would be concentric circles which are compatible with isotropic 
cases. The results were verified with experiments. Despite the isotropic heat transfer, it can be seen that the 
vectors  and  are not essentially parallel.    
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  مهقدم
موجودند كه در ، مواد طبيعي هم )سنتزي(مانند مواد ساختگي     
. كندبا جهت تغيير مي) 1(رسانندگي گرمايي مطابق شكل ها آن

 مهم كاربردهاي ناهمسانگرد مواد در گرمايي بنابراين رسانندگي
معادله  .دارد مهندسي و علوم گوناگون هايشاخه در بسياري

رسانش گرماي چند بعدي براي حالت ناهمسانگردي كلي در 
-مرزي، مي بردارنده مشتقات ضربدري هستند، هم چنين شرايط

به . اي نسبت به متغيرهاي فضايي باشدتواند شامل مشتقات پاره
عنوان نتيجه، حل تحليلي رسانش گرماي چند بعدي در حالت كلي 
. ناهمسانگردي دشوار است، به ويژه براي نواحي محدود و متناهي

نهايت، نهايت يا بيبيهاي ويژه مثل نواحي نيمههرچند در موقعيت
  . ]1[دسترسي دارند هاي قابل حل

. رسانش ناهمسانگرد به مفهوم عام هنوز كاربردي پيدا نكرده است
هايي هستند كه تنها راه، استفاده از يك ماده در عوض موقعيت
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وظيفه دارد گرماي  سفينه فضايي حفاظ. ناهمسانگرد گرمايي است
ايجاد شده بر اثر حركت در سرعت هاي باال را به صورت شعاعي 

 ]3[ما و چانگ  .]2[متر است  5/4قطر حفاظ گرمايي  .دفع كند
مسأله انتقال گرماي حالت پاياي دوبعدي را براي يك محيط چند 

ها با استفاده از تبديل فوريه و بسط آن. اي در نظر گرفتنداليه
. ها، جواب بسته صريحي براي مسأله به دست آوردندسري

هاي بدون شبكه با ديدگاه از روش ]4[اسالدك و همكاران 
گالركين براي حل مسأله رسانش گرماي پايا و گذرا در -پتروف

مرا و . محيط پيوسته ناهمسانگرد و نامتجانس استفاده كردند
با استفاده از روش اجزاي مرزي مسأله انتقال گرماي  ]5[همكاران 

  .اندناهمسانگرد حالت پايا را تحليل كرده
  

  گرما در مواد ناهمسانگردتبديل معادالت انتقال 
) هاكريستال(تر، كه در جريان گرما در بلورها يك موقعيت كليدر 

,كنيم، هر مولفه با آن برخورد مي از بردار شار گرما  ,
و  هاي دما )گراديان(يك تركيب خطي از شيب

  شود، يعني در نظر گرفته مي و  

)1                     (11 12 13  

)2                    (21 22 23  

)3                    (31 32 33  
  

  
متفاوت ولي با شرايط در مواد ناهمسانگرد انتشار گرما در دو جهت : 1شكل 

  .تواند با هم فرق كنديكسان، مي
  

و رسانندگي ) غير ايزوتروپيك( ناهمسانگردچنين محيطي، محيط 
ضرايب دارد، كه  ي گرمايي براي چنين محيطي نه مولفه

در نظر  ي دوم هاي تانسور مرتبهناميده شده و مولفه رسانندگي
  .شوندگرفته مي

اي براي مواد ناهمسانگرد هستند كه نه ضريب  بلورها مثال عمده
ي رسانش گرما براي جامدات ناهمسانگرد معادله. رسانندگي دارند

ي در دستگاه مختصات مستطيلي با وارد كردن عبارات سه مولفه
ي انرژي در معادله) 3(تا ) 1(شار گرماي به دست آمده از معادالت 

  :               آيندبه دست مي

11
2

2 22
2

2 33
2

2 12 21
2

13 31
2

23 32
2

, , ,
, , ,       

)5(  
ي استاندارد رسانش گرما براي جامد همسانگرد ، همان به معادله

ما معادله رسانش گرما براي . آيد، تبديل شودطور كه در زير مي
  يك محيط ارتوتروپيك در دستگاه مختصات مستطيلي كه با 

)6             (1
2

2 2
2

2 2
2

2  
  

توليد گرماي  در اين رابطه، . گيريمشود را، در نظر ميداده مي
. ضرب چگالي در گرماي ويژه استحاصل حجمي و 

  : شونداين گونه تعريف مي و  و  متغيرهاي جديد مستقل 

)7 (     
1

1
2

  و  
2

1
2

  و  
3

1
2

   

                       
جمله اول سمت چپ معادله . رسانندگي مرجع است  ،كه در آن

  . بريمرا به مختصات جديد مي) 6(

1
2

2 1 1

1
1

1
2

1
1

1
2 2

2   

)8                                                                              (  
ي بنابراين معادله. شوندبه همين ترتيب، بقيه جمالت هم ساده مي

  شود به تبديل مي) 6(
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)9  (              
2

2

2

2

2

2  
هر . كه شبيه معادله رسانش گرما براي يك جامد همسانگرد است

دليلش اين . اختياري نيستچند انتخاب رسانندگي گرمايي مرجع، 
"است كه المان حجم در فضاي  -تحت تبديل رابطه "

  به ) 7(هاي 

)10          (                                      1 2 3

1
2

3
2

                                                               

كه بر  و توليد گرماي حجمي  اگر مقادير . شودتبديل مي
اند، معني و مفهوم يكسان داشته مبناي واحد حجم تعريف شده

  باشند، بايد داشته باشيم

)11        (                                         1 2 3

1
2

3
2

1  

)12               (                                     1 2 3

1
3  

  گاه معادله رسانش گرما شكل  آن

)13(         1 2 3

1
3 2

2

2

2

2

2  
تعريف ) 7(هاي مطابق معادله و و گيرد كه در آن را مي
اين به معناي يك محيط همسانگرد با رسانندگي گرمايي . اندشده

1 2 3

1
تبديالت مشابهي براي تبديل معادله به شكل . است  3

اي قابل دستگاه مختصات كروي و استوانه) استاندارد(متعارف 
  . اعمال هستند

ي رسانش گرماي نتيجه تحت تبديل بيان شده در باال حل معادله
شده، يك موضوع سرراست است؛ ولي تبديل حل به فضاي 

اضافي مرتبط با تبديل ) تبديل(فيزيكي اصلي نيازمند يك جانشاني
ي انتقال گرماي همسانگرد يعني مساله. انجام گرفته است

1با رسانندگي ) قرينه(بديل 2 3

1
  .شودبه سادگي حل مي 3

  
  حل مسأله

وات كه در مبدا دستگاه مختصات  يك منبع نقطه اي با قدرت 
مستطيلي قرار دارد و گرما را به طور پيوسته با آهنگ ثابتي در يك 

- در نظر گرفته مي) 2(كند، مطابق شكل محيط ارتوتروپيك آزاد مي

عبارتي . قرار دارد ∞در نواحي دور از منبع، ناحيه دردماي . شود
ابتدا، . آوريمبراي توزيع دماي حالت پايا در جامد به دست مي

ي براي مسأله.  گيريمرا در نظر مي) 13(ي ي تبديل يافتهمعادله
ي خارج از مركز، كه در آن هيچ توليد انرژي حالت پايا در ناحيه
  نويسيماي وجود ندارد، مي

)14                                      (
2

2

2

2

2

2 0  
0كه در آن   ∞, 0 ∞, 0   .است ∞

حول نقطه منبع و  شرط مرزي در مبدا با رسم يك كره به شعاع 
مساوي قرار دادن آهنگ انرژي آزاد شده از منبع با گرماي رسانش 

  آيد شده در محيط، به دست مي

4؛   0هرگاه )               15( 2                 

2 كه در آن 2 2 1 2
شرط مرزي در بي نهايت .  

  اين است
                ∞؛  ∞هرگاه )                                      16(

است و حل آن با ارضاي  ]6[ معادله اصلي اوليه، معادله الپالس
  شود شرط باال به صورت زير نوشته مي

)17                                              (∞                 
تعيين  0با اعمال شرط مرزي  كه در آن ثابت مجهول 

  شودمي

)18                      (4 2
2

1
4  

  در حل كلي، جواب خواهد شد بعد از وارد كردن 

)19                                         (4
1

                 

 )20 (      , , 4 1 2 3

1
2

2

1

2

2

2

3

1
2
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  .كندكه به صورت شعاعي گرما پخش مياي چشمه نقطه: 2شكل 

  نتايج و بحث
از مبدأ، كاهش  ي با افزايش فاصله ∞به وضوح 

دهد كه در را نشان مي شكل مساله، بردار شار گرما  . يابدمي
بر سطوح  بوده و حداكثر شيب دما  ي امتداد خط مختصه

لزوما  و  بينيم كه بردارهاي مي. دماي بيضوي عمودندهم
ي آزمايش براي اين مساله در نمونه. موازي يك ديگر نيستند

-يك دستگاه آزمايشي مي. انجام شده است ]7[دانشگاه كمبريج 

. تواند نشان دهد كه منحني همدما در صفحه واقعا يك بيضي است
ي پالستيكي حاوي بلور مايع حساس به گرما روي سطح يك تكه

 . شودفحه آزمايشي مانند كوارتز چسبانده ميص

طور كه همين. شودبا استفاده از يك هويه، گرما از مركز پخش مي
ي حساس به كند، اليهجا كوارتز شروع به گرم شدن ميدر اين

هاي همدما دهد تا منحنيدهد و به ما اجازه ميگرما تغيير رنگ مي
براي بلوري . برابري هستندهاي يكسان داراي دماي رنگ. را ببينيم

كوارتز رسانندگي در دو جهت با هم برابر و با جهت سوم مانند 
هاي برابر، اي با رسانندگيبا انتخاب صفحه. متفاوت هستند

غير اين صورت مطابق با  دما دايره هستند و درهاي هممنحني
ي آزمايش در شكل بايد يك بيضي باشند كه نتيجه) 20(ي رابطه

  .كنداين مطلب را تاييد مي) 3(
 

 گيري نتيجه

ها موجودند كه در آن) سنتزي(چون مواد ساختگيمواد طبيعي هم
خاصيت ناهمسانگردي، . كندرسانندگي گرمايي با جهت تغيير مي

تحليل انتقال گرما را نسبت به حالت همسانگرد استاندارد بسيار 
كه در مبدأ  يك منبع نقطه اي با قدرت ثابت. كندتر ميپيچيده

دستگاه مختصات مستطيلي قرار دارد و گرما را به طور پيوسته با 
كند، در نظر گرفته آهنگ ثابتي در يك محيط ارتوتروپيك آزاد مي

شده و عبارتي براي توزيع دماي حالت پايا در جامد به دست 
روش حل بر مبناي تبديل فضاي ناهمسانگرد به . آورده شده است

دما هاي هممنحني. استفاده از تغيير متغير است فضاي همسانگرد با
اگر . مركز با مركزيت مبدأ مختصات هستندهاي همبه شكل بيضي

هاي دما، دايرههاي همسان بود، منحنيرسانندگي در دو جهت يك
-متحدالمركزي بودند كه با توجه به تقارن مسأله بديهي به نظر مي

بر خالف . كندتحليل را تاييد مينتايج آزمايشي، صحت اين . رسيد
لزوماً  و  بينيم كه بردارهاي انتقال گرماي همسانگرد، مي

 .موازي يك ديگر نيستند

  

  
منحني هاي . ]7[نمونه آزمايش انجام شده در دانشگاه كمبريج: 3شكل 

 و  رسانندگي در جهات . همدماي حاصل از آزمايش تجربي در كوارتز
هاي همدما منحني پاييندر شكل . هستند با هم مساوي و متفاوت با 

  .بيضوي هستند باالدايروي و در شكل 
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