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s_payan_usb@eng.usb.ac.ir )نویسنده مخاطب(  

   و تابش در اعداد ریلی باال

  

  گروه مهندسی مکانیک 

  گروه مهندسی مکانیک

طراحی بهینه محفظه هـاي تابشـی   . اندوره صنعتی مورد مطالعه قرار داده

. گـزارش شـده اسـت    ]16-13[شامل محیط شفاف توسط دان و همکاران

روش بهینـه سـازي بـراي    نیز یک   ]20-17[حسینی سروري و همکاران 

صادر کننده اعمـال  -هاي تابشی شامل محیط جذب کننده

روش بهینـه سـازي را بـراي     ]21[حسینی سروري و منصوري 

نیمـه شـفاف مـورد بررسـی قـرار       تعیین توزیع چشمه حرارتی در محـیط 

بـراي طراحـی بهینـه      ]22[این روش توسـط  حسـینی سـروري   

هـاي بـا انتقـال حـرارت     ي با توزیع چشمه حرارتـی در محفظـه  

اخیـرا کـوثري و همکـاران    . تابش توسعه داده شده اسـت  

طراحی معکوس مرزي محفظه هاي همراه با جابجـایی آزاد تـابش را   

ــد 10-105 ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ــات ب. م راســاس اطالع

بجـایی آزاد بـه   جانویسندگان، طراحی معکوس مرزي کوره هایی که شامل 

بـاالتر   105بوده و عدد ریلـی مـورد بررسـی در آنهـا از     همراه تابش شفات 

همچنین از الگوریتم کوچ پرندگان تـا  . باشد مورد بررسی قرار نگرفته است

معکـوس در چنـین محفظـه هـایی اسـتفاده       به حال به منظور حل مسائل

تولید شار و دماي یکنواخت سطح طراحـی   ،هدف از طراحی

هاي بهینه سـازي کلـی   الگوریتم با استفاده از 106در اعداد ریلی بزرگتر از 

ضـریب صـدور   اثر مکان سطح طراحی و  در این مقاله. است

  .گرفته استمورد بررسی قرار سطوح بر روي دقت حل معکوس 

  توصیف مسئله طراحی معکوس

   1تابش را که در شکل -جابجایی آزادمحفظه شامل انتقال حرارت ترکیبی 

. است شفافمحفظه شامل محیط . نشان داده شده است در نظر بگیرید

به . جریان داخل محفظه آرام و غیر قابل تراکم در نظر گرفته شده است

زینسک تخمین که با تقریب بو ،چگالی در نیروي شناوري

مورد بررسی سیاه و دیفیوز در دو حالت هاي محفظه دیواره

بر روي هر سطح محفظه یک شرط مرزي مشخص شده است، 

به استثناء سطح طراحی که شامل دو شرط مرزي و سطح گرمکن که فاقد 

  .می شودشرایط مرزي به صورت زیر نمایش داده . شرط مرزي می باشد

دماي سطح گرمکن براي هدف از حل معکوس به دست آوردن توزیع 

  .طح طراحی استسازي هر دو شرط مرزي س

  دانشجو -1

s_payan_usb@eng.usb.ac.ir، استادیار -2

  

  

 
در اعداد ریلی باال با جابجایی آزاد مربعیطراحی معکوس مرزي محفظه 

   2سمیرا پایان ،1امیر حسین سرحدي

گروه مهندسی مکانیک -دانشجوي کارشناسی ارشد و دانشگاه سیستان و بلوچستان -1

گروه مهندسی مکانیک-هیت علمی و دانشگاه سیستان و بلوچستانعضو  -2

  

  

 

هاي حرارتی با انتقال حرارت ین مقاله طراحی معکوس مرزي سیستم

مورد با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان تابش  –

هدف از طراحی مرزي ایجاد یک توزیع دما و شار 

در یک کوره ) سطح طراحی(حرارتی یکنواخت روي سطح محصول 

مکن هاي موجود روي سطح گرمکن، حرارتی، با بهینه سازي توان گر

مسئله مستقیم شامل حل معادالت تابش و جابجایی آزاد است 

به هم متصل  در صورت وجود محیط شفافیط مرزي 

 از .شونداستفاده از روش حجم محدود حل می مسئله مستقیم با

کارایی و .گرددش استفاده میمعادالت تاب براي حل

شود و هاي عددي ارزیابی میروش حاضر با یک مسئله محک و مثال

  .گیردؤثر مورد مطالعه قرار میم

  بهینه سازي -معکوس طراحی -تابش -جابجایی آزاد

اربردهاي مهندسی، تابش در بسیاري از ک -انتقال حرارت ترکیبی جابجایی

محیط هاي متخلخل و  هاي هسته اي و کوره ها، مشعل ها،

روي اثـر تـابش   . اي برخوردار اسـت ویژه هاي خورشیدي، از اهمیت

تر از اثر آن روي جابجایی اجبـاري اسـت و   جابجایی آزاد به طور کلی قوي

ر شـبیه  د. باشـد دما و جریان در جابجـایی آزاد مـی  

باید از یک روش مؤثر براي پیش بینـی دقـت   سازي جابجایی آزاد و تابش 

چنین روشی باید همچنین توانـایی  . ه نمودانتقال تابش بین سطوح استفاد

هـارو تانیـان و   . الزم براي محاسبه میـدان جریـان و دمـا را داشـته باشـد     

را ) regularization(اولین بار روش هـاي مـنظم سـازي    

براي طراحی یک محفظه تابشی  با دیـواره هـاي خاکسـتري و دیفیـوز در     

هـاي  تکنیـک  ]2[هاول و همکاران. ندامحیط شفاف مورد بررسی قرار داده

طراحی اولیه تقریبی براي طراحـی   منظم سازي را براي بدست آوردن یک

روش هاي منظم سازي براي تعیـین توزیـع   . اندکار برده

در  یک محفظه مستطیلی  به طوري که هر دو شرط شـار   

ایجـاد کنـد توسـط فرانکـا و      روي سطح طراحـی  

روش  ]7-4[فرانکا و همکـاران . مورد بررسی قرار گرفته است

هاي منظم سازي را براي حل مسائل طراحی مرزي معکوس انواع ترکیبـی  

ارتــورك و . انــددر یــک محفظــه دو بعــدي بــه کــار بــرده

هاي استفاده از روشمرزي با مقایسه حل مسائل معکوس 

ر اولـین بـا   ]12[فدرو و همکاران. اندمنظم سازي را مورد بررسی قرار داده

هاي تابشـی در یـک   ه سازي را براي تعیین قدرت گرمکن

وره صنعتی مورد مطالعه قرار دادهک

شامل محیط شفاف توسط دان و همکاران

حسینی سروري و همکاران 

هاي تابشی شامل محیط جذب کنندهطراحی محفظه

حسینی سروري و منصوري .  کرده اند

تعیین توزیع چشمه حرارتی در محـیط 

این روش توسـط  حسـینی سـروري   . نداداده

ي با توزیع چشمه حرارتـی در محفظـه  هامحفظه

 -ترکیبی هدایت

طراحی معکوس مرزي محفظه هاي همراه با جابجـایی آزاد تـابش را    ]23[

ــی  ــازه ریل 103در ب

نویسندگان، طراحی معکوس مرزي کوره هایی که شامل 

همراه تابش شفات 

باشد مورد بررسی قرار نگرفته است

به حال به منظور حل مسائل

هدف از طراحی .نگردیده است

در اعداد ریلی بزرگتر از 

است کوچ پرندگان 

سطوح بر روي دقت حل معکوس 

  

توصیف مسئله طراحی معکوس -2-7

محفظه شامل انتقال حرارت ترکیبی 

نشان داده شده است در نظر بگیرید

جریان داخل محفظه آرام و غیر قابل تراکم در نظر گرفته شده است

چگالی در نیروي شناوري تغییرات  جز

دیواره. زده شده است

بر روي هر سطح محفظه یک شرط مرزي مشخص شده است، . قرار گرفتند

به استثناء سطح طراحی که شامل دو شرط مرزي و سطح گرمکن که فاقد 

شرط مرزي می باشد

هدف از حل معکوس به دست آوردن توزیع 

سازي هر دو شرط مرزي سایجاد و باز

 
  

طراحی معکوس مرزي محفظه 

  چکیده 

ین مقاله طراحی معکوس مرزي سیستمدر ا

–ترکیبی جابجایی آزاد 

هدف از طراحی مرزي ایجاد یک توزیع دما و شار . گیردمطالعه قرار می

حرارتی یکنواخت روي سطح محصول 

حرارتی، با بهینه سازي توان گر

مسئله مستقیم شامل حل معادالت تابش و جابجایی آزاد است . باشدمی

یط مرزي شراکه به وسیله 

مسئله مستقیم با. اندشده

براي حلهاي مجزا روش طول

روش حاضر با یک مسئله محک و مثالدقت 

مهاي بدون بعد اثرپارامتر

جابجایی آزاد :واژه هاي کلیدي

  

  مقدمه  -1

انتقال حرارت ترکیبی جابجایی

هاي هسته اي و کوره ها، مشعل ها،از جمله راکتور

هاي خورشیدي، از اهمیتکلکتور

جابجایی آزاد به طور کلی قوي

دما و جریان در جابجـایی آزاد مـی   علت آن اتصال میدان

سازي جابجایی آزاد و تابش 

انتقال تابش بین سطوح استفاد

الزم براي محاسبه میـدان جریـان و دمـا را داشـته باشـد     

اولین بار روش هـاي مـنظم سـازي      ]1[همکاران 

براي طراحی یک محفظه تابشی  با دیـواره هـاي خاکسـتري و دیفیـوز در     

محیط شفاف مورد بررسی قرار داده

منظم سازي را براي بدست آوردن یک

کار برده وسایل پیچیده به

در  یک محفظه مستطیلی  به طوري که هر دو شرط شـار     چشمه حرارتی

 برو دماي یکنواخت  را  

مورد بررسی قرار گرفته است ]3[همکاران

هاي منظم سازي را براي حل مسائل طراحی مرزي معکوس انواع ترکیبـی  

در یــک محفظــه دو بعــدي بــه کــار بــردهانتقــال حــرارت 

مقایسه حل مسائل معکوس  ]11-8[همکاران

منظم سازي را مورد بررسی قرار داده

ه سازي را براي تعیین قدرت گرمکنهاي بهینتکنیک
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محفظه براي طراحی معکوس نماي شماتیک - 1شکل  

  حل معادالت انتقال حرارت جابجایی آزاد  - 2

ش شامل مشتقات جزئی و غیر خطی تاب -آزادمعادالت حاکم بر جابجایی 

 در مرز باشند که اثر این تغییرات غیر خطی به واسطه جمله تابشیمی

این معادالت عبارتند از معادالت پیوستگی،  .چندین برابر شده است

وم د معادالت انرژي با معادالت ممنتدر مورد جابجایی آزا. ممنتوم و انرژي

تابش  -اند و در جابجایی آزادصل شدهزینسک متبه واسطه تقریب بو

به معادالت غیر خطی تابش  تابش در مرزمعادالت انرژي به واسطه جمله 

عالمت  ستاره نشانه (با تعریف متغیرهاي  بدون بعد زیر . متصل می شوند

  .)متغیر هاي  بعد  دار است
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، به صورت نسـبت انتقـال حـرارت هـدایت بـه      Plکه در آن عدد پالنک، 

معادالت بدون بعد مناسب به . متوسط انتقال حرارت تابش تعریف می شود

 :صورت زیر بدست خواهند آمد
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)0(ها شرط عدم لغزش روي همه دیواره V  اعمال می شود و شرایط

 مرزي حرارتی به صورت زیر در نظر گرفته می شوند
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  شار حرارتی و  تابع

  :دلتاي دیراك می باشد که بصورت زیر تعریف می شود
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حاکم بر مسئله مورد بررسی  و شرایط مرزي التمعاد 15- 10معادالت 

این معادالت با استفاده از روش حجم محدود و بر اساس . باشندمی

  . حل می گردند ]24[الگوریتم سیمپلر 

برابر  در معادله انرژي Sمورد نظر شفاف است  محیط تابشیز آنجایی که ا

  .شودصفر در نظر گرفته می

  

  مسئله مستقیم -3

مسئله مستقیم شامل دو بخش حل معادالت جابجایی آزاد و معادالت 

 محیط شفاف معادالت تابش. باشدتقال حرارت تابش با محیط شفاف میان

در واقع انتقال . شوندد توسط شرایط مرزي به هم متصل میو جابجایی آزا

قال حرارت جابجایی آزاد تأثیر حرارت تابشی از طریق سطوح بر روي انت

در مدل کردن جابجایی آزاد و تابش باید از یک روش موثر براي . گذاردمی

باید چنین روشی . پیش بینی دقت انتقال تابشی از محیط استفاده نمود

همچنین توانایی الزم براي محاسبه میدان جریان و دما را داشته باشد به 

این منظور، براي مدل کردن تابش از روش طول هاي مجزا بر اساس حجم 

ی نیز بر خوردار است، استفاده کنترل که بسیار اقتصادي و از دقت کاف

به  ]25[ حرارت تابشی شکل بدون بعد روابط حاکم بر انتقال. شودمی

 :شودشکل زیر بیان می

 )17(  ),()(),( srrsrs KIIKI b   

شرایط مرزي اعمال شده بر مسئله تابش در حالت کلی به صورت زیر 

  :باشدمی
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  مجزادر روش طول هاي مجزا معادالت انتقال حرارت تابشی با یک سري 

  . از معادالت براي شمار محدودي از جهت هاي مجزا تقریب زده می شوند

  .ها به صورت سري بیان می شوندهمه جهت ها با جمع بندي رويانتگرال

  :شکل کلی این معادالت به صورت زیر به دست می آید
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 KIKII b .μ  

ieμکه. i,  شرایط  .کندبیان میهت بردار کسینوس هادي را ج

  :مرزي نیز به صورت زیر بیان می شوند
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  به ترتیب جهت هاي خروجی و ورودي در نظر گرفته و  در اینجا 

  .می شوند

یک سري از معادالت دیفرانسیل جزئی متصل به ) 20(و ) 19(دو معادله 

تابش به صورت  شار حرارتی. کنندرا براي حل مسئله تابش ایجاد می هم

  .شودزیر محاسبه می
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شکل بدون بعد دیورژانس شار حرارتی که در حقیقت عبارت چشمه 

قرار گیرد به صورت زیر محاسبه تابشی است که باید در معادله انرژي 

  :شودمی

)22(    
4

4
0 )1/( dITKSr

*
rq  

)4(که  4*
0Tr

*
r qq  4(و( 4*

0

* TII  ر حرارتی به ترتیب شا

که  ضخامت اپتیکی محیط استKباشند و و شدت تابش بدون بعد می

و ضریب جذب  اف جمله چشمهفش محیط در این مقاله با وجود تابش

تابش از  -براي حل مسئله جابجایی آزاد. شوندصفر در نظر گرفته می

 . شودستفاده میالگوریتم محاسباتی زیر ا

  

  الگوریتم محاسباتی حل مستقیم -4

  :الگوریتم محاسباتی مسئله مستقیم را می توان بصورت زیر خالصه کرد

  توزیع دماي محیط و همچنین توزیع دماي نامعلوم دیواره هاي مرزي -1

  .را حدس بزنید

*تابش را حل نمائید شار حرارتی تابشی،مسئله -2
rq را با استفاده از ،

  .روي دیواره ها محاسبه کنید) 21(معادله 

با استفاده از شرایط مرزي مسئله جابجایی آزاد را با استفاده از معادالت -3

  .حل نمایید )12( و )11( و )10(

را در مسئله  بر روي مرزها آزاد توزیع دماي به دست آمده از جابجایی-4

  .بازگردید 2دهید، وبه مرحله  تابش قرار

  .ادامه دهید....را تا همگرایی کامل توزیع دما، سرعت ومسئله  -5

 مسئله معکوس -5

 شار حرارتیدر حل مسئله معکوس توزیع دماي سطح گرمکن نامعلوم و 

له براي حل مسئ. سطح طراحی براي تحلیل معکوس در دسترس می باشد

. معکوس توزیع اولیه اي براي دماي سطح گرمکن در نظر گرفته می شود

براي مسئله معکوس درنظر گرفته شده در اینجا، توزیع دماي روي سطح 

گرمکن،  mmT
m

,...,1, 
h

T روي  شار حرارتیو توزیع ، مجهول

سطح طراحی،  Nnqn ,...,1, dqمقادیر  .باشند، معلوم می

M  وN اي روي سطح گرمکن و سطح طراحی هترتیب تعداد المانه ب

در این . هاي گوناگونی براي حل مسائل معکوس وجود داردروش. باشندمی

خطی با براي حل مسائل معکوس خطی و غیر  کوچ پرندگانمیان، روش 

حل  .یک الگوریتم کلی و قوي استهاي مجهول استفاده از تخمین پارامتر

. شودکردن یک تابع هدف مناسب بیان می مسئله معکوس بر اساس کمینه

 شار حرارتیتابع هدف در این مسئله بصورت مجموع تفاضل مربعات 

وي سطح طراحی بصورت زیر تعریف محاسبه شده ر شار حرارتیمطلوب و 

  .شودمی

)23  (    )()()( hedhedh
  TqqTqqT

T
f  

)٢٤(   Nnne ,,2,1,e  q
  

بترتیب به مقادیر مطلوب و محاسبه شده  eو dکه در آن زیرنویس هاي 

ترانهاده ماتریس را نشان  Tروي سطح طراحی اشاره دارند و باالنویس 

  .دهدمی

  

  

  

  

  

  

   پرندگانالگوریتم کوچ  -6

هاي ذرات یکی از الگوریتمالگوریتم کوچ پرندگان و یا الگوریتم انبوه 

هاي هاي اخیر مورد توجه طراحان در شاخهسازي است که در سالبهینه

 .مختلف مهندسی قرار گرفته است

الگوریتم کوچ پرندگان توانایی پرندگان در پروازهاي همگام دسته جمعی و 

ها را به قابلیت تغییر جهت ناگهانی حرکت آنها و همچنین همزمان آن

سمت اطالعات بهینه شامل غذا و شکار و فرار و محل استراحت نشان 

دهد از این وضعیت عینی و در عین حال ساده یک الگوریتم موثر می

ذرات در یک سرعت . باشدهر پرنده یک ذره می. بوجود آمد سازيبهینه

سازي پیدا جمعی را در طول فرآیند بهینهثابت پرواز کرده و بهترین مکان 

 ] 26-27 [.کنندمی

ام، سرعت، بهترین موقعیت هر ذره و همچنین بهترین - iموقعیت ذره 

 .شودموقعیت عمومی ذرات در هر تکرار بصورت زیر تعریف می

 )(),...,(),()( 21 iterxiiterxiiterxiiter iNiii XI  )25(  

1 2( ) ( ), ( ),..., ( )i i i i Niter vi iter vi iter vi iter  VI  )26( 

1 2( ) ( ), ( ),..., ( )i i i i Niter pi iter pi iter pi iter  PI  )27( 

  :شودبراي هر ذره به صورت زیر مطرح می ] 28-29 [بردار تغییر سرعت

 

 )28(   
 )()(

)()(

)()()1(

22

11

iterxiiterpgrC

iterxiiterpirC

iterviiterWitervi

ijij

ijij

ijij







 

آوردهر ذره موقعیت جدید خودش را بصورت زیر بدست می  

)()()1( iterviiterxiiterxi ijijij   (29) 

C1  وC2  هاي شتاب دهنده و به مقادیر ثابت هستند که با نام

  r2و  r1 .شوند ادراکی و پارامتر اجتماعی نامیده میترتیب پارامتر 

و  Ntدامنه . شوند مقادیر تصادفی هستند که بین صفر و یک انتخاب می

C1  وC2  ]30 [شوندبه صورت زیر تعریف می.  

421  CC  )30(  

4020  Nt  )31(  

ضریب وزنی اینرسی یک . باشندها و ذرات میتعداد متغیر  Ntو   Nکه 

کند پارامتر کنترلی که سهم سرعت قبلی را در سرعت جدید مشخص می

هر چه این پارامتر کوچک باشد سرعت همگرایی بیشتر است ولی از طرفی 

 Wبراي دامنه تغییر. ممکن است در کمینه هاي محلی گیر بیفتد 

شود که به منظور جلوگیري از نوسان در هاي متفاوتی مطرح میبازه

نزدیکی بهترین مکان عمومی به صورت خطی و کاهشی در بازه 

ها بین صفر شود که هر کدام از آنانتخاب می [0.1,0.7]یا   [0.4,0.9]

  .و یک است

)32(  
  

)()(
max

max iterW
iter

WWiteriter
iterW end

enditer 


  

itermax   عموما مقادیر . ماکزیمم عدد تولید شده استVIi (iter)   و

XIi(iter) هايباید به ترتیب در بازه],[ maxmax VIVI  و

],[ maxmin XIXI 31-33 [ قرار بگیرند [ .XImin   وXImax   سقف

ماکزیمم سرعت ذرات هستند   Vmax. باشند باالي متغیرهاي طراحی می

  :شودمیکه به صورت زیر بیان 

 

max max min( ) 0.1 ( )iter XI XI  VI  )33(  
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  ب                                       الف

  کار حاضر) و ب] 34[مرجع ) مقایسه خطوط هم تراز دما الف

شار حرارتی سطح طراحی  و توزیع دماي سطح مقایسه بین توزیع 

ماکزیمم . دهدگرمکن را براي دو مسئله مستقیم و معکوس نشان می

درصد بوده که نشان دهنده کارایی روش معکوس  1/0درصد خطا کمتر از 

استفاده شده براي تخمین شار و دماي سطح گرمکن و ارضا شرایط 

  باشدمطلوب سطح طراحی می

  
  الف                                 ب

مقایسه شار ) توزیع دما روي سطح گرمکن و ب) مقایسه الف

  حرارتی سطح طراحی از حل مستقیم و معکوس

  

  

و پالنک  یلیهوا بوده و عدد ر يکه حاو دیریرا در نظر بگ

Ra  02.0وPl آزاد آرام  ییجابجا انیجر .است

انتقال  گرید نوعسطح  يباال بودن دماو به واسطه  بر محفظه حاکم بوده

 توانیجذب هوا را م بیضر .است قابل چشم پوشی نیست

 نیهدف از حل ا. شفاف است یاز نظر تابش طیدر نظر گرفت لذا مح

طراحی با استفاده از توزیع روي سطح  یکنواخت يشار و دما

گرمکن محاسبه شده توسط الگوریتم بهینه سازي بر روي سطح 

5.0,0.10,5.0 مشخصات سطح طراحی  ddd TqLL  و

 و  صورت به هاي سیاهصدور در دیواره
2 20 1 1 0* *( , x ), ( , x ) .ε ε 

غیر از سطح باال که اثر ضریب صدور آن در دو . باشدمی

اثر جانمایی سطح . مورد بررسی قرار گرفته است 1/0

حالتهاي مورد  طراحی و ضریب صدور آن مورد بررسی قرار گرفته است

 .است هبیان شد 

T
h

-0.2 0 0.2 0.4
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q
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DIRECT
INVERSE

ترکیب کد تابش و ( مسئله مستقیم و معکوس

نشان داه شده  2یک محفظه مربعی دو بعدي را به صورتی که در شکل

. باشندهاي افقی عایق میدر این محفظه دیواره

1بعد سطح طراحی جریان آرام و دائم بوده و طول بی 0dL L . باشدمی. 

صورت  به هاي سیاه
2 20 1 1 0* *( , x ), ( , x ) .ε ε  

 1پارامترهاي مورد نیاز این مسئله در جدول 

توزیع شار حرارتی ناشی از  ایجادهدف از مسئله معکوس، 

که دمایش نیز  است ح طراحیبر روي سط ] 34

لذا ابتدا مسئله مستقیم حل شده و شار حرارتی سطح 

طراحی از آن به دست می آید و سپس در مسئله معکوس به منظور 

 ،از الگوریتم کوچ پرندگان سطح گرمکن با استفاده

نشان  2اعتبار سنجی حل مستقیم در جدول . مورد استفاده قرار می گیرد

  پارامترهاي مورد نیاز در محفظه مربعی

  Ra  Case 

0.2  0.02  6105  1  

  
اعتبار نماي شماتیک محفظه دوبعدي و شرایط مرزي 

  سنجی مسئله معکوس

  

براي   [34]حاضر و مرجع کل کار تابش و مقایسه شار گرمایی

  هاي مختلفشبکه

شبکه غیر 

 یکنواخت
 شار تابشی

  [34]  کار حاضر 

32 32  36.15 37.87 

50 50  35.95 37.69 

70 70  35.85 - 

بوده و مناسب ترین  5%تر از مدهد درصد خطا ک

براي کار  3هم تراز دما در شکلط مقایسه خطو 

مربوط علت خطاي ایجاد شده . با هم مقایسه شده اند

 کار حاضر به روش توان پیرو استفاده شده در حل عددي مسئله جابجایی

   .است تاثیر نفوذ و جابجایی

الف                     

مقایسه خطوط هم تراز دما الف - 3شکل

  

مقایسه بین توزیع  4شکل

گرمکن را براي دو مسئله مستقیم و معکوس نشان می

درصد خطا کمتر از 

استفاده شده براي تخمین شار و دماي سطح گرمکن و ارضا شرایط 

مطلوب سطح طراحی می

  

الف                                 ب                       

مقایسه الف - 4شکل

حرارتی سطح طراحی از حل مستقیم و معکوس

  مسئله نمونه  - 8

را در نظر بگ 5حفظه شکل م

6105به ترتیب  

بر محفظه حاکم بوده

است قابل چشم پوشی نیستتابش  که حرارت

در نظر گرفت لذا مح زیناچ

شار و دما جادیمسئله ا

محاسبه شده توسط الگوریتم بهینه سازي بر روي سطح دماي 

مشخصات سطح طراحی .است

صدور در دیواره ضرایب

),0(0.1و
*

1x می

1و  5/0، 0/1حالت 

طراحی و ضریب صدور آن مورد بررسی قرار گرفته است

 3بررسی در جدول 
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Design

Direct

مسئله مستقیم و معکوس اعتبارسنجی -7

  )جابجایی آزاد

یک محفظه مربعی دو بعدي را به صورتی که در شکل

در این محفظه دیواره. است در نظر بگیرید

جریان آرام و دائم بوده و طول بی

هاي سیاهصدور در دیواره ضرایب

0.1)0,(
*

1xپارامترهاي مورد نیاز این مسئله در جدول . باشدمی

هدف از مسئله معکوس، . آورده شده است

34[مسئله مستقیم  مرجع 

لذا ابتدا مسئله مستقیم حل شده و شار حرارتی سطح  .باشدمشخص می

طراحی از آن به دست می آید و سپس در مسئله معکوس به منظور 

سطح گرمکن با استفادهبازیابی توزیع دماي 

مورد استفاده قرار می گیرد

  .داده شده است

  

پارامترهاي مورد نیاز در محفظه مربعی -1جدول

N M Grid 

54  4    

  

نماي شماتیک محفظه دوبعدي و شرایط مرزي  -2شکل

سنجی مسئله معکوس

مقایسه شار گرمایی -2جدول

 شار حرارتی کل

 [34] کار حاضر

44.74 46.65 

44.39 46.39 

44.16 - 

 
دهد درصد خطا کنتایج جدول باال نشان می

مقایسه خطو .باشدمی 50*50شبکه

با هم مقایسه شده اند] 34[حاضر و مرجع

به روش توان پیرو استفاده شده در حل عددي مسئله جابجایی

تاثیر نفوذ و جابجایی به منظور

5454
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  ب                                                  الف

توزیع دما بر ) و ب توزیع شار حرارتی بر روي سطح طراحی

  6و  5روي سطح گرمکن در حالتهاي 

از آنجایی که نتایج مربوط به جانمایی سطح طراحی در مرکز محفظه 

اثر ضریب صدور سطح طراحی در این حالت . داراي دقت بیشتري است

در حالت جانمایی  8 شکل در نمودارهاي. مورد بررسی قرار گرفته است

سه ضریب صدور سطح نتایج  براي  در وسط سطح سرد باال،

گردد همانطور که مشاهده می .با هم مقایسه گردید 1/0

نتایج مربوط به حالت با ضریب صدور کمتر از دقت بیشتري برخوردار 

تفاوت چندانی با یکدیگر  5/0و  0/1در حالی که نتایج ضریب صدور 

  
  الف

  
  ب

توزیع دما بر ) و ب توزیع شار حرارتی بر روي سطح طراحی

  4و  3، 1روي سطح گرمکن در حالتهاي 
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  الف                                       ب

سطح طراحی  )محفظه مربعی طراحی معکوس الف

  سطح طراحی در وسط) و ب در طرفین

  

و ضریب صدور  بررسی حاالت مختلف در جانمایی سطح طراحی،

  و طراحی هاي سطح گرمکنالمان

Case N  M  

 

1 14 10 1.0 

2 14 5 1.0 0.304 0.756

3 14 10 0.1 0.304 0.756

4 14 10 0.5 0.304 0.756

5 40 10 1.0 

0

0

and

6 40 5 1.0 

0

0

and

با یکدیگر مقایسه شده  6در شکل  2و  1ت نتایج به دست آمده از حاال

ها همانطور که مشخص است شرط عدم تقارن و افزایش تعداد المان

بر روي سطح گرمکن به کنترل بیشتر دما و کیفیت محصول کمک 

   
  ب                              

توزیع دما بر ) و ب توزیع شار حرارتی بر روي سطح طراحی

  2و  1روي سطح گرمکن حالت هاي 

  

با یکدیگر مقایسه شده  7در شکل  5و  4ت نتایج به دست آمده از حاال

دانی تقارن تفاوت چنهمانطور که مشخص است شرط عدم تقارن و 

. اندایجاد نکردهبر روي شار حرارتی سطح طراحی و سطح گرمکن 

مشخص گردید که  6ودارهاي مبا ن اهمچنین از مقایسه این نموداره

   .د بیشتر استکیفیت محصول در حالتی که در مرکز سطح قرار داشته باش

الف                 

توزیع شار حرارتی بر روي سطح طراحی)الف 7شکل

  

از آنجایی که نتایج مربوط به جانمایی سطح طراحی در مرکز محفظه 

داراي دقت بیشتري است

مورد بررسی قرار گرفته است

در وسط سطح سرد باال، سطح طراحی

1و 5/0، 0/1 باال

نتایج مربوط به حالت با ضریب صدور کمتر از دقت بیشتري برخوردار 

در حالی که نتایج ضریب صدور  .است

  .ندارند

توزیع شار حرارتی بر روي سطح طراحی)الف 8شکل
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الف                                       ب                     

محفظه مربعی طراحی معکوس الف نماي شماتیک -5شکل

در طرفین

بررسی حاالت مختلف در جانمایی سطح طراحی، -3جدول

المان

Design surface position 

10.304 0.756x   

10.304 0.756x   

10.304 0.756x   

10.304 0.756x   
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27.000187.0

1

1
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27.000187.0

1

1





x
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نتایج به دست آمده از حاال

همانطور که مشخص است شرط عدم تقارن و افزایش تعداد المان. است

بر روي سطح گرمکن به کنترل بیشتر دما و کیفیت محصول کمک 

  . بیشتري نموده است

                              الف                 
توزیع شار حرارتی بر روي سطح طراحی)الف6شکل

روي سطح گرمکن حالت هاي 

نتایج به دست آمده از حاال

همانطور که مشخص است شرط عدم تقارن و . است

بر روي شار حرارتی سطح طراحی و سطح گرمکن 

همچنین از مقایسه این نموداره

کیفیت محصول در حالتی که در مرکز سطح قرار داشته باش

  

POSITION ON THEHEATER SURFACE(x1)
0.2 0.4 0.6 0.8 1

OPTICAL THICKNESS 0.0 (ASYM)
OPTICAL THICKNESS 0.0 (SYM.)
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  نتیجه گیري - 9

راحی محصول با کیفیت یکنواخت بر روي بخشی از مرز در این مقاله ط

ایجاد . قرار گرفته است مورد مطالعه و تابش آزاد محفظه همراه با جابجایی

اي در صنایع هوا فضا از اهمیت ویژه شار و دماي یکنواخت بخصوص

براي دستیابی به این هدف از روش معکوس استفاده شده . برخوردار است

در حل به روش معکوس یک تابع هدف که بر اساس تفاضل شار . است

گردد بر روي سطح طراحی تعریف می حرارتی مطلوب و محاسبه شده

کمینه سازي با استفاده از روش الگوریتم کوچ پرندگان . شودکمینه می

دهد در صورت ه دست آمده از این مقاله نشان مینتایج ب. انجام شده است

اي به طول نصف طول محفظه در مرکز سطح سرد باال و با قرارگیري قطعه

المان گرمکن به شکل نامتقارن دقت حاصله بیشترین  10وجود تعداد 

البته با کاهش  .رسیدخواهد  2/0مقدار را داراست و تابع هدف به میزان 

لذا . خواهد شد به میزان دقت افزوده1/0تا راحی صدور سطح ط ضریب

نیز قابل خواسته شده با ضریب صدور مشخص  حل براي هر محصول

  .کاربرد است
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