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  چکیده 
تشعشـع  -انتقال حرارت هدایت مسألهدر این مطالعه به حل معکوس 

در یک محفظه دو بعدي با محیط جاذب، صادر کننده و با پراکندگی 
ایزوتروپیک پرداخته شده تا به کمک آن ضـریب جـذب محـیط بـه     

حل مستقیم معادلـه  . صورت تابعی از دماي محیط تخمین زده شود
، و روش  Sانتقال حرارت تشعشعی به کمک روش مختصات مجـزا،  

معادله انرژي با روش حجـم محـدود   . د انجام شده استحجم محدو
گرادیان مزدوج -از روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک. گسسته شده است

به منظور بررسی دقت . در حل مسأله معکوس کمک گرفته شده است
حل، سه مسأله ارائه و اثر خطاي محاسـباتی بـر دقـت حـل مسـأله،      

الي روش در تخمـین  نتـایج حـاکی از توانـایی بـا    . بررسی شده است
شـود کـه تخمـین ضـریب     مشاهده میهمچنین . ضریب جذب است

  . استگیري حساسجذب محیط به خطاي اندازه
  واژه هاي کلیدي

هـدایت، روش مختصــات مجـزا، الگــوریتم   -انتقـال حـرارت تشعشــع  
  .گیريژنتیک، روش گرادیان مزدوج، خطاي اندازه

  
  مقدمه

هدایت کاربرد زیادي -معکوس انتقال حرارت تشعشع مسألهحل 
هاي فیبري، عایقبه توان به عنوان مثال می. در مسائل مهندسی دارد

در یـک  ]. 1[هاي حرارتی و صنعت تولیـد شیشـه اشـاره کـرد     کوره
توان به دو گروه مسائل تخمین مسائل معکوس را می بندي کلیدسته

در مسائل دسـته اول  . کردبندي خصوصیات و مسائل طراحی تقسیم
توزیع دما در چند نقطه درون محفظه اندازه گیري شـده و یـا شـار    

در ایـن قبیـل   . حرارتی در چند نقطـه روي مـرز در دسـترس اسـت    
و ضریب خاموشی، ضریب جـذب  مسائل، خصوصیات محیط از قبیل 

خصوصیات سطح از جمله ضـریب صـدور بـه کمـک حـل معکـوس       
ائل طراحـی معکـوس، هـدف طـراح     در مسـ . شـوند تخمین زده مـی 

 مسـأله بـه عنـوان مثـال در    . دستیابی به شرایط مرزي مطلوب است
طراحی یک کوره حرارتی، طراح به دنبال یافتن نرخ انتقال حـرارت و  

مطالعـات زیـادي بـه منظـور      ].2[هاست کنمکان مناسبی براي گرم
به ] 6[لی ].5-3[تخمین خصوصیات حرارتی محیط انجام شده است 

زمان ضریب هدایت براي تخمین هم-حل یک مسأله معکوس تشعشع
هــدایت و تــابع فــاز -پراکنــدگی، ضــخامت نــوري، پــارامتر تشعشــع

بـه  . پراکندگی با فرض معلوم بودن شدت تشعشع خروجی پرداخـت 
زمان پروفیل دما و پارامتر تشعشعی به کمک شدت منظور تخمین هم

-مطالعه] 7[و همکارانش  تشعشع مرز و دماي اندازه گیري شده، چن
هـا بـه   آن. اي روي مسأله انتقال حرارت تشعشع معکوس انجام دادند

مطالعه فضاي بین دو صـفحه مـوازي کـه بـا محـیط خاکسـتري بـا        
پراکندگی ایزوتروپیـک و جـذب بـه همـراه صـدور پـر شـده اسـت،         
پرداختند و ضریب پراکندگی و ضـریب جـذب محـیط را بـه کمـک      

   .محاسبه کردند  تن و روش کمترین مجذوراتالگوریتم تکرار نیو
تخمین ضریب جـذب   کمک آنالیز معکوس بهدر این مطالعه به 

در یک محفظه دو بعـدي بـا    محیط به صورت تابعی از دماي محیط
محیط غیرشفاف، جاذب، صادر کننـده و بـا پراکنـدگی ایزوتروپیـک     

حل مستقیم معادله انتقال حرارت تشعشـعی بـه   . پرداخته شده است
، و روش حجم محـدود انجـام شـده     Sکمک روش مختصات مجزا، 

از روش . معادله انرژي با روش حجم محدود گسسته شده است. است
استفاده شده  مسألهگرادیان مزدوج در حل -ریتم ژنتیکترکیبی الگو

به این منظور ضریب جذب به صورت تابعی از دما فرض شده و . است
در . پـردازد آنالیز معکوس به تخمین ضرایب مجهـول ایـن تـابع مـی    
اثـر خطـاي   نهایت با ارائه سه مثال دقت حل بررسـی شـده اسـت و    

نتـایج  . سی شـده اسـت  گیري بر دقت تخمین ضریب جذب برراندازه
همچنـین دیـده    .بیانگر دقت روش در تخمین ضرایب مجهول اسـت 

  .یابدگیري این دقت کاهش میشود که با افزایش خطاي اندازهمی
  حل مستقیم

، یک محفظه منظم مستطیلی را کـه بـا گـاز خاکسـتري،     1شکل   
  .دهدپر شده است، نشان میجاذب، صادر کننده و پراکنده کننده 

  
  محفظه منظم مستطیلی: 1شکل 

در غیاب , معادله بقاي انرژي در دو بعد براي حالت دائم
  :آیدبا فرض خواص ثابت به فرم زیر در می, جابجایی و تولید حرارت
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k  ∂ T∂x + ∂ T∂y  = (1 − ω)β(4πI − G) )1( 

کـه بـه صـورت نسـبت     ، ضریب آلبیدوي پراکندگی ωدر این رابطه 
ضـریب   β، شـود تعریـف مـی   ضریب پراکندگی به ضـریب خاموشـی  

شـدت تشعشـع ورودي    Gشدت تشعشع جسم سیاه و   Iخاموشی، 
  :آیداست که از رابطه زیر بدست می

G =  I(s)dΩ   
)2( 

. شـدت تشعشـع اسـت    Iالمان زاویه فضـایی و   dΩکه در این رابطه 
محاسبه ) RTE(توان از معادله انتقال تشعشعی شدت تشعشع را می

کننده به صـورت  جاذب، صادرکننده و پخشبراي محیط  RTE. کرد
dIds  :شودزیر نوشته می = s. ∇I(s) = σ I − βI+ σ 4π  I(s )ϕ(s , s)dΩ    

 
)3( 

, ϕ(sضریب جذب  و   σ ،)خطی(ضریب پخش   σکه  s)  تابع فاز
به کمـک رابطـه زیـر بـه     ضریب خاموشی  .شودپراکندگی نامیده می

β  :ضریب جذب و ضریب پراکندگی مربوط است = σ + σ  )4( 
جا که معادله انتقال در شکل شبه پایا یک معادله از آن

است، براي یافتن  sدیفرانسیل مرتبه اول براي شدت در جهت ثابت 
ها شدت تشعشع درون محیط الزم است، شرط مرزي روي دیواره

براي یک سطح کدر با صدور و انعکاس دیفیوز، شدت . معلوم باشد
)  r(نقطه دلخواه روي سطح بنابراین در هر . مستقل از جهت است

I(r )  :شودشدت تشعشعی به صورت زیر محاسبه می = ε (r , T)I (r )+ ρ(r )
π
 I(r , s ′) n. s ′  .  ′  dΩ′ 

)5( 

.nبردار واحد عمود بر سطح و  nدر این رابطه،  s    کسینوس زاویه
ضریب صدور  ε. بین هر جهت ورودي و جهت عمود بر سطح است

شدت     Iهمچنین. ضریب انعکاس سطح است  ρو  سطح
بنابراین . تشعشعی جسم سیاه براي دیواره است و تابعی از دماست

شدت خروجی از سطح عموماً معلوم نیست و وابسته به شدت ورودي 
  .به سطح است

روش مختصات مجزا، روشی براي تبدیل معادله انتقال 
ئی است به به یک مجموعه از معادالت دیفرانسیل جز یتشعشع

در روش . کندطوري که انتگرال زاویه فضایی را به سري تبدیل می
ي ، معادله انتقال تشعشعی در جهات گسسته) S(مختصات مجزا 
= s  :شودزیر نوشته می ξ i + η j + μ k  )6( 

دو بعدي در سیستم  معادله انتقال تشعشعیبه کمک این جهات، 
  :شود تقریب زده میبه شکل زیر معادله  Nبا  مختصات دکارتی

ζ ∂I ∂x + ζ ∂I ∂x + βI = βS      i = 1, 2,… ,N )7( 

معرف ترم چشمه تشعشعی است که به فرم زیر   Sدر این معادله 
= S  :شودتعریف می (1 − ω)I + ω4π w I s  ϕ(s , s) 

    
)8( 

با . باشد می   sتابع وزنی مربوط به جهت   wکه در این معادله 
روي حجم کنترل نشان داده شده  7گیري حجمی از معادله انتگرال

با روش حجم کنترل به  RTE، معادله  Ωو المان زاویه  2در شکل 
=  I  :آیدفرم زیر در می βλS  V +  ζ  A  I  γ  +  η  A  I  γ  

βλV +  ζ  A  γ  +  η  A  γ   
)9( 

   Aو    Aهستند و  1و  5/0ضرایب ثابتی بین   γو    γدر آن 
=  A  :باشند به فرم زیر می  1 − γ  A + γ A  A  =  1 − γ  A + γ A   

 )10( 

  
  حجم کنترل دو بعدي: 2شکل 
  حل معکوس

معکوس از روش الگوریتم ژنتیک براي  مسألهدر حل 
هاي انتخاب حدس اولیه و از روش گرادیان مزدوج براي تعیین جواب

معکوس با کمینه  مسأله. نهایی ضرایب مجهول استفاده شده است
-، به  G Pتابع هدف . شودحل می    G Pسازي یک تابع هدف
=  G P  :شود صورت زیر تعریف می  (q ∗ − q ∗)  

    
)11( 

بردار شار  ∗ qگیري، تعداد کل نقاط اندازه Mکه در این رابطه 
 ∗ qمستقیم و  مسألهگیري شده بدست آمده از حل حرارتی اندازه

معکوس  مسألهبردار شار حرارتی تخمین زده شده است که از حل 
  .آیدبدست می

است  جستجوي تصادفیهاي از الگوریتم الگوریتم ژنتیک
- نسل داروینبر اساس نظریه . باشد که ایده آن برگرفته از طبیعت می

دیگر ها و خصوصیات برتري نسبت به نسل هاي هایی که از ویژگی
خواهند داشت و  تکثیرو  بقاشانس بیشتري براي  ،برخوردارند

منتقل  هاي بعدي آنانها به نسلها و خصوصیات برتر آنویژگی
 مسألههاي ژنتیک ابتدا چندین جواب براي در الگوریتم. خواهد شد
این مجموعه جواب را جمعیت اولیه و هر جواب را  . شودتولید می

سپس با استفاده از عملگرهاي الگوریتم  .نامندیک کروموزوم می
هم  ها را باهاي بهتر، کروموزومژنتیک پس از انتخاب کروموزوم

در مطالعه حاضر در  .شودها ایجاد میترکیب کرده و جهشی در آن
براي تولید  .تمرحله انتخاب از روش چرخ رولت استفاده شده اس



 

٣ 
 

تحت عملگر ادغام قرار  هاي انتخاب شدههاي بعدي، کروموزومنسل
در مرحله ادغام ابتدا دو جفت به صورت تصادفی انتخاب . گیرندمی
پس از آن مکانی براي جابجا شدن مقدار دو کروموزوم . شودمی

اي به کار برده تک نقطهادغام روش در این مطالعه . شودانتخاب می
ي هاها از مینیممپس از آن به کمک عملگر جهش، جواب .شده است

در مطالعه حاضر براي کاهش زمان  .گیرندموضعی فاصله می
و براي کاهش طول کروموزوم،  نفر 20محاسبات، اندازه جمعیت 

در تولید حدس اولیه براي . نمایش نقطه شناور استفاده شده است
فرض نسل  100هاي تولیدي روش گرادیان مزدوج، تعداد کل نسل

   .شده است
تکنیک مبتنی بر تکرار ساده و روش گرادیان مزدوج یک 

توانمند براي حل مسائل معکوس خطی و غیر خطی براي ارزیابی 
فرآیند تکراري روش گرادیان مزدوج براي کمینه کردن . پارامتر است
  :صورت زیر استتابع هدف به

)12(  p   = p − β d  
جهت کاهش و باالنویس   dاندازه گام جستجو است و   βکه در آن  k آیدجهت کاهش به صورت زیر بدست می. شماره تکرار است:  

)13(  d = ∇G p  + α d    
  :به صورت زیر است   αضریب مزدوج 

)14(  α =  0                                         k = 0∇G p  ∇G  p  ∇G(p   )∇G (p   )       k = 1,2, . .  
اندازه گام جستجو  ظاهر . گرادیان تابع هدف است   G p∇که 

  βنسبت به      G Pشده در معادله با مینیمم کردن تابع 
  :آیدبدست می

)15(  β = [X d ] (q  P  − q )[X d ] [X d ]  
  :آیدماتریس حساسیت است و از رابطه زیر بدست می  Xکه 

)16(  X  = ∂q , ∂p = q , (p , … , p + ϵp ,… , p  )− q , (p ,… , p ,… , p  )ϵp  
=  G P∇  :شودمحاسبه می 29گیري از معادله گرادیان تابع هدف با مشتق −2(X ) (   P  − q ) )17( 

پس از محاسبه ماتریس حساسیت، جهت گرادیان، ضریب  
 16مزدوج و اندازه گام جستجو فرایند تکراري داده شده در معادله 

  . اجرا شده، تا هنگامی که معیار توقف برآورده شود
  نتایج

در این مطالعه به کمک آنالیز معکوس به تخمین ضریب 
حل مستقیم به کمک روش مختصات . جذب وابسته به دما پرداختیم

در حل معکوس ابتدا به کمک . مجزا و روش حجم کنترل انجام شد
ها با دقت مناسب بدست آمده و از این روش الگوریتم ژنتیک، جواب

 .روش گرادیان مزدوج استفاده شدها به عنوان حدس اولیه در جواب
به منظور بررسی دقت حل در تخمین ضریب جذب محیط به صورت 

بعد دماي بی. مثال ارائه شده است سهمحیط بی بعد تابعی از دماي 
 1جدول . شودتعریف می) دماي حداکثر(با تقسیم دما به دماي مبنا 

. دهدمی توابع مختلف  در نظر گرفته شده را براي ضریب جذب نشان
فرض شده  9/0و ضریب صدور آن  5/0بعد دیواره باالیی دماي بی

  .است
گیري بر ضریب به منظور نشان دادن اثرات خطاي اندازه 

شار حرارتی . جذب، یک خطاي تصادفی در نظر گرفته شده است
سازي شده با خطاي تصادفی، با افزودن توزیع گیري شده شبیهاندازه

- دقیق شار حرارتی به صورت زیر محاسبه مینرمال خطا به مقدار 
= q  :شود (1 + λ)q   )18( |λ| ≤ ω )19( 

در . حدود خطاست ωخطاي تصادفی و  λدر رابطه فوق 
معکوس، ضریب جذب به صورت تابعی از دما به فرم زیر  مسألهحل 

در نظر گرفته شده و با استفاده از حل معکوس ضرایب مجهول 
  :شوندتخمین زده می

)20(  σ = a ∅ (T) 
معلوم بوده اما در حل معکوس، این   aدر حل مستقیم، ضرایب 

از نظر فیزیکی مقدار ضریب جذب مثبت و . اندضرایب مجهول
  . است 1کوچکتر از 

  ضریب جذب :  1جدول 
= σ  1مثال  a e    ∗ 
= σ  2مثال  a T∗ + a T∗ + a T∗  
= σ  3مثال a − a T∗ − a T∗ + a T∗   

  
رابطه بین ضریب جذب و دما به در این مثال . مثال اول

به ترتیب   aو   aدر حل دقیق مقادیر. فرم نمایی فرض شده است
خطاي شار حرارتی درصد  2جدول . انددر نظر گفته شد8/0و  5/0

روي دیواره پایینی و خطاي ضریب جذب درون محیط را براي مقادیر 
  .کندگیري نشان میمختلف خطاي اندازه

   2نتایج مثال : 2جدول 
 ω  خطاي محاسبه شار حرارتی  خطاي تخمین ضریب جذب

0978/0  0366/0  0  
3104/0  0613/0  1  
126/1  1081/0  2    
تغییرات  4 تغییرات ضریب جذب با دما و شکل 3 شکل

ضریب جذب را در راستاي خط مرکزي افقی در خطاهاي اندازه 
گر این است که نتایج بیان. دهددرصد نشان می 2و  1، 0گیري 

گیري سبب دور شدن مقادیر تخمینی از مقادیر افزایش خطاي اندازه
  .شوددقیق می

رابطه بین ضریب جذب و دما در این مثال به . 2مثال 
در حل دقیق . کمک سه جمله اول بسط لورنت بیان شده است

فرض  02/0و  05/0،  01/0به ترتیب   aو   a  ،aمقادیر ضرایب
  .دهدتغییرات ضریب جذب محیط را با دما نشان می 5شکل . اندشده



 

۴ 
 

در این مثال ضریب جذب به صورت تابعی چند . 3مثال
مقادیر ). 1جدول (کسري از دما در نظر گرفته شده است -ايجمله

و  1/0، 2/0،  7/0در حل دقیق به تر تیب  aو  a  ،a  ،aضرایب 
بدست آمده را براي این نتایج  7و  6هاي شکل. اندفرض شده 1/0

  .دهدمثال نشان می

 
 1تغییرات ضریب جذب محیط با دماي بدون بعد در مثال: 3شکل 

 
تغییرات ضریب جذب محیط روي خط مرکزي موازي سطح :  4شکل 

  1پایینی در مثال 

  
  2تغییرات ضریب جذب محیط با دماي بدون بعد در مثال :  5شکل 

  
  گیرينتیجه

هدایت در یک محیط غیر شفاف با -تشعشعحل معکوس 
و به کمک یک روش  گردید هاي دیفیوز خاکستري مطالعهدیواره

به منظور  .شد تخمین زدهترکیبی  ضریب جذب وابسته به محیط 
اثر خطاي  .حل شد مثال سه، روش ترکیبی بررسی دقت حل

نتایج نشان . محاسباتی بر دقت حل مسأله، مورد مطالعه قرار گرفت
الگوریتم در تخمین پارامترهاي مجهول حتی با وجود داد که می

همچنین مشاهده شد که تخمین ضریب . تواناستگیري خطاي اندازه
به طوري که افزایش خطاي  ستاگیري حساسخطاي اندازهبه جذب 

محاسباتی، سبب کاهش دقت مسأله در تخمین ضریب جذب محیط 
  .شودمی

 
  3بدون بعد در مثال  حیط با دمايتغییرات ضریب جذب م: 6شکل 

 

 
تغییرات ضریب جذب محیط روي خط مرکزي موازي سطح :  7شکل 

 3پایینی در مثال 
 

  مراجع
[1] K. W. Kim, S. W. Baek, 2007. “Inverse radiation–
conduction design problem in a participating concentric 
cylindrical medium”, International Journal of Heat and 
Mass Transfer, vol.50, pp.2828–2837. 
[2] F. França, O. A. Ezekoye, J.R. Howell, 2001. 
“Inverse boundary design combining radiation and 
convection heat transfer”, ASME journal Heat Transfer, 
vol.123, pp.884–891. 
 [3] Ou NR, Wu CH, 2002. “Simultaneous estimation of 
extinction coefficient distribution, scattering albedo and 
phase function of a two-dimensional medium”, 
International Journal Heat Mass Transfer, vol.45, 
pp.4663-4673. 
[4] L. H. Liu, H. P. Tan, QZ. Yu, 1999. “Simultaneous 
identification of temperature profile and wall 
emissivities in one-dimensional semitransparent 
medium by inverse radiation analysis”, Numerical Heat 
Transfer, Part A, vol.36, pp.511–525. 
 [5] L. H. Liu, 1995. “Simultaneous identification of 
temperature profile and absorption coefficient in one-
dimensional semitransparent medium by inverse 
radiation analysis”, International Communication Heat 
Mass Transfer, vol.27, pp.635-643. 
 [6] H.Y. Li, 1999. “Estimation of thermal properties in 
combined conduction and radiation”, International 
Journal Heat Mass Transfer, vol.40, pp.1545–1549. 
[7] Huai-Chun Zhou, Yu-Bo Hou, Dong-Lin Chen, 
Chu-Guang Zheng, 2002. “An inverse radiative transfer 
problem of simultaneously estimating profiles of 
temperature and radiative parameters from boundary 
intensity and temperature measurements”, Journal of 
Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, vol.74, 
pp.605–620. 
 
 

  
 

0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1
0.2

0.22

0.24

0.26

0.28

0.3

0.32

0.34

Dimensionless Temperature

A
bs

or
pt

io
n 

C
oe

ffi
cie

nt

 

 

Exact
w=0%
w=1%
w=2%

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0.305

0.31

0.315

0.32

0.325

0.33

Dimensionless Lenght
A

bs
or

pt
io

n 
C

oe
ff

ic
ie

nt

 

 

Exact
w=0%
w=1%
w=2%

0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1
0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

DimensionlessTemperature

A
bs

or
pt

io
n 

C
oe

ff
ic

ie
nt

 

 

Exact
w=o%
w=1%
w=2%

0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 10.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

Dimensionless T emperature

A
bs

or
pt

io
n 

C
oe

ffi
ci

en
t

 

 

Exact
w=0%
w=1%
w=2%

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0.53

0.54

0.55

0.56

0.57

0.58

0.59

0.6

0.61

0.62

Dimensionless Lenght

A
bs

or
pt

io
n 

C
oe

ffi
ci

en
t

 

 

Exact
w=0
w=1
w=2%


