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چكیده
 برای. با استفاده از روش المان مرزی میپردازد، به حل معادله دیفرانسيلی حاکم بر انتقال حرارت در یك ماده غيرهمگن مدرج تابعی،این پژوهش
 شناخته شده و در، بهجز در موارد محدود، تابع گرین یا همان حل بنيادین که برای ارائه حل المان مرزی یك مسئله الزم است،این نوع مسائل
 با بهکارگيری یك متغير. فرض میشود، تابع هدایت حرارتی صفحه مدرج بهصورت یك تابع درجه دوم از یك راستا، در این مقاله.دسترس نيست
 معادله دیفرانسيلی حاکم به معادلهای دارای حل بنيادین شناخته شده تبدیل میشود و لذا میتوان مسئله انتقال حرارت در،کمكی و تبدیل متغير
 براساس. در صورتيكه بطور معمولی و با روشهای رایج این کار امكانپذیر نيست،این نوع ماده مدرج تابعی دوبعدی را با روش المان مرزی حل کرد
 یك کد کامپيوتری در محيط متلب نوشته شده است که صحهگذاری آن با حل مثالهای مختلف و متنوع و مقایسه و بررسی،رویكرد معرفی شده
. صورت گرفته است،نتایج آنها
 تابع درجه دوم، مواد مدرج تابعی، روش المان مرزی، انتقال حرارت هدایتی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In this research, the governing differential equation of heat conduction problem in a non-homogenous, functionally
graded material (FGM) is solved using the boundary elements method (BEM). Except for some limited cases, there is
not known Green function or fundamental singular solution for this kind of problems, which is necessary to have the
boundary elements analysis. In this paper, the thermal conductivity of the functionally graded plate is considered as a
quadratic function of one direction and then an auxiliary variable is introduced into the governing differential equation
in order to simplify the problem to a kind with known fundamental singular solution and therefore, heat transfer is
solved in a 2D functionally graded material by simple boundary elements method which is not possible by common
methods. Based on the proposed approach, a computer code is developed using the MATLAB. The validity of this
developed code is verified by solving and analyzing a number of heat transfer problems.
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 -1مقدمه
مواد مدرج تابعی ) (FGM5مووادی مرکوب از دو یوا نود فواز
هستند که معموالً درصد ترکيب فازها در یك راستای خاص و
بووه تبووع آن خووواص ترمومكووانيكی آنهووا در آن راسووتا تغييوور
می کند .مزیت اصلی استفاده از این مواد بوهعنووان جوایگزینی
بوورای اتصووال مسووتقيم دو موواده نامشووابه ،هموارسووازی توزیووع
تنشهای حرارتی در ميان الیوههوا و لوذا حوذ و یوا کواهش
تنشهای پسماندی است که اغلب حين سورد شودن از دموای
کاری و یا در حين سوروی ،،در ارور تفواوت يورایب انبسوا
حرارتی بين فلوز و پوشوش متفواوت از نجور جون ،بوهوجوود
میآیند و میتوانند باعث بروز ترک شوند .بهعبارتی ایون موواد
راه حل ایدهآلی برای مشكل عدم تطابق خوواص ترمومكوانيكی
در فصل مشوترک اتصواالت هسوتند .همننوين در ایون موواد
درجهبندی گستردهای از خواص فيزیكی و یوا شويميایی بابول
حصول است .این ویژگیها سبب شوده کواربرد ایون موواد در
سالهای اخير به شودت موورد توجوه بورار گيورد .موروری بور
کارهای انجام شده در این زمينه و مدلسازی و تحليول

FGM

در [ ]5آمده است.
از آنجا که مواد مدرج توابعی در اغلوب کاربردهایشوان در
معرض بارگذاری حرارتی هستند ،تحليل انتقال حرارت آنها با
هد تعيين دما و شوار حرارتوی در نقوا مختلوف جسوم ،در
سالهای اخير مورد توجه وابع شده است .اغلب این تحليلهوا
بووا اسووتفاده از روشهووای عووددی مختلووف ماننوود روش المووان
محدود ( ،)FEM2روشهای فابود موش 9و روش الموان مورزی
( )BEM4صورت گرفته است ،زیرا ارائوه حول تحليلوی در ایون
حوزه هر ند غيرممكن نيست ،اما اغلب پينيده ،محودود بوه
حالتهای خاص و همراه با در نجر گرفتن فرييات سادهکننده
است .بهطور مثال توزیع حرارت غيرپایدار یكبعدی در سيلندر
 FGMيخيم توخالی با توليد دموای غيریكنواخوت در [ ]2بوا
این فرض ارائه شده است که خواص ماده بهصورت تابع تووانی
برحسب شعاع در یك بعد تغيير کند و نيز توزیع دما توابعی از
شعاع و زمان باشد .برای حل مسوئله از روشوی اسوتفاده شوده
است که معادله دیفرانسيلی جزئی غيرخطی مختلط را به یوك
سری معادالت دیفرانسيلی خطی و غيرخطی سوادهتور تبودیل
1- Functionally Graded Material
2- Finite Element Method
3- Meshless Methods
4- Boundary Element Method

میکند که این دسته معادالت بهصورت مجزا حل مویشووند.
نمونه دیگر ،تحليول انتقوال حورارت یوك ور  FGMدایوروی
متقارنمحوری با تابع تغييورات دلخوواه در راسوتای يوخامت،
تحت بار حرارتی در سوط بواال و پوایين اسوت کوه در [ ]9بوا
تبدیل معادله دیفرانسيلی حاکم بهصورت کوپل مشتقات شعاع
و يخامت ،به دو معادله دیفرانسيلی معمولی تكمتغيره ،حول
1
تحليلی آن بهصورت یك مجموع سری بورحسوب توابع بسول
ارائه شده است که يرایب آن نيوز بوا اسوتفاده از روش خواص
سری پينو -بيكر 6بهدست میآید.
در بوووين روشهوووای عوووددی ،روش الموووان محووودود از
پرکاربردترین روشهای عددی در حوزههوای مختلوف مسوائل
مهندسی میباشد .در روش المان محدود معموولی ،هور الموان
بهصورت همگن در نجر گرفته می شوود ،یوا بوهعبوارتی الموان
مدرج وجود ندارد .بنابراین ،جهت تحليل مواد مدرج توابعی بوا
این روش ،بایستی جسم را بهصورت تعودادی الیوه بوا خوواص
همگن برای هر الیه ،در نجر گرفت که با این کار بهدليل عودم
پيوستگی خواص ،از دبت مسئله کاسته می شود ،مگر ایونکوه
تعداد الیه ها بسيار زیاد در نجر گرفته شود که این کار نيوز بوه
نوبه خود باعث باال رفتن حجم محاسبات میشود و البته تعداد
الیه مناسب باید بوا آزموون و خطوا بوهدسوت آیود .در برخوی
نرم افزارهای رایج مبتنی بر  FEMبهدليول عودم تعریوف مواده
 ،FGMباید در بالب یك زیربرنامه به نرمافزار معرفی شود .لوذا
در مجموووووع اسووووتفاده از  FEMدر تحليوووولهووووای FGM
محدودیتهای خاص خود را دارد.
روشهای بدونمش که خود شوامل انوواع دسوتهبنودیهوا
هسووتند ،در تحليوول انتقووال حوورارت در مووواد موودرج تووابعی از
فراوانی نسبتاً زیادی برخوردارند .بوهطوور نمونوه مویتووان بوه
تحليوول اخيوور مسووائل دوبعوودی ایوون حوووزه در [ ]4و مسووائل
سهبعدی در [ ]1اشاره کورد .روش بودون موش توسوعه یافتوه
جدیدی بنام  RPIM7در [ ]6ارائه شده که نسبت به روشهای
متداول بدون مش یعنوی  EFG1و  MLPG3سواده تور اسوت و
يمن دبت بيشتر و کارآیی باالتر ،همگرایوی خووبی نيوز دارد.
البته روش توسعه یافته  MLPGبا ویژگیهای خاص نيز اخيوراً
در [ ]7مورد استفاده برار گرفته است.
5- Bessel
6 - Peano-Baker
7- Radial Point Interpolation Method
8- Element Free Galerkin
9- Meshless Local-Petrov Galerkin
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اما در مجموع در روشهای بدون مش ،پينيدگی خاص،
محاسبات زیاد و دغدغه همگرایی وجود دارد.

)  k ( x, y, zاز خواص ماده و در حالت کلوی وابسوته بوه مكوان
است و  qبهعنوان شار بهصورت زیر تعریف میشود:

در روش المان مرزی ،المانبندی تنهوا روی مورز صوورت
میگيرد ،لذا با کاهش یوك بعود از مسوئله و حجوم دادههوای
ورودی کمتر مورد نياز ،سبب استفاده کارآتر از رایانه میشوود.
این مزیت در حل مسائل معكوس و مسائل نيازمند مشبنودی
مجدد ،کارآیی خود را بيشتر نشان میدهد .از مزایای دیگر این
روش میتووان بوه توانوایی موررر و بواال در مودل کوردن انوواع
محيطهای نامحدود و پينيده ،حجم اطالعات اوليه بوهمراتوب
کمتر ،سرعت عمل و دبت محاسباتی باالتر اشاره کرد [ .]1لذا
با توجه به موارد مذکور و نيز با توجه به محدودیتهوای روش
المان محدود و پينيدگیهای روشهای بدون مش ،استفاده از
روش المان مرزی درصورت امكان در اولویت برار دارد.

) q  k (x , y , z

مسئله اساسی در استفاده از روش المان مورزی در تحليول
یك مسوئله ،تعيوين حول بنيوادین 5یوا توابع گورین 2مربوطوه
میباشد [ .]3مواد مدرج تابعی در دسته مواد غيورهمگن بورار
می گيرند ،با این ویژگی که تغييرات خواص در آنها در جهوت
خاص و با تابع مشخصی میباشد .حل بنيادین یا تابع گرین در
حالت کلی برای مواد غيرهمگن ،وجوود نودارد ،لوذا ارائوه حول
المان مرزی برای آنها محدود به حاالت خواص و یوا مسوتلزم

()2


n

معادله فو بر رنج وسويعی از مسوائل فيزیكوی نجيور هودایت
حرارتی پایا ،حرکت جریان سيال ،جریان در محيط متخلخول،
الكترواستاتيك و مگنتواستاتيك حاکم است .شوكل  1توصويف
کلی از این مسائل را برای حالتی که تغييرات خوواص فقوط در
راستای  zباشد ،نشان میدهد.
بهطورکلی تابع گرین متناظر با معادله حاکم بر این مسائل باید
در رابطه ( )9صد کند [:]51
()9

).(k ( x, y, z)G)   (Q  P

از آنجا که تابع گرین یا هموان حول بنيوادین بورای ایون نووع
مسائل در حالت کلی در دست نيست ،امكان ارائه حل کلی بوه
روش المان مرزی نيز وجود نخواهد داشت .در این حالوتهوا،
یك راه حل تخمين ماده غيورهمگن بوا تعودادی الیوه همگون
است ،بهطوریکه برای هر الیه ،حول همگون اعموال و شورایط
پيوستگی ،در مرزهای مشترک اريا شوود .ایون روش از دبوت
زیادی برخوردار نيست .همننين امكان افزایش دبت با افزایش
تعداد الیهها ،با محدودیت ناشوی از افوزایش حجوم محاسوبات
همراه است.

استفاده از روشهای کمكی ،میشود کوه در بخوش بعودی بوه
برخی از آنها اشاره میشود .در اینجوا خوواص حرارتوی مواده
مدرج تابعی بهصورت یك تابع درجه دوم از یك راستا در نجور
گرفته میشود.

 -2فرم کلی و حل المان مرزی هدایت حرارتیی در
مواد غیرهمگن
معادله حاکم برای تابع پتانسيل دما یعنی  در ناحيوه  بوا
مرز  در یك ماده غيرهمگن در حالت کلی بهصوورت رابطوه
(-5الف) است ،بهطوریکوه شورایط مورزی حواکم بور مسوئله
بهصورت ( -5ب) بابل بيان است [:]51
(-5الف)
.(k ( x, y, z) )  0
( -5ب)

) (Dirichlet type

on 1

) (Neumann type

on 2


  


q  q

1- Fundamental Solution
2- Green Function

شكل ( :)1هندسه کلی مسئله پتانسيل دوبعدی در ناحيه
𝛺 با مرز  P( Σنقطه شمه با نرمال  Q ،Nنقطه دامنه با
نرمال.)n
در یك روش دیگر که برای مواد غيرهمگن بوهکوار گرفتوه
شده ،برای غلبه بر عدم وجود تابع گرینِ مسئله غيورهمگن ،از
همان تابع گرین مسئله همگن استفاده میشود ،اموا عوالوه بور
گره های مرزی ،نيازمند استفاده از تعدادی گره داخلی (جهوت
تعيين يرایب مجهولی که در پروسه حول از ماهيوت تكنيوك
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ناشی میشوند) میباشد و لذا همين امر باعث میشود که ایون
روش عليرغم استفاده از روش المان مرزی در بطون خوود ،اموا
یك روش الموان مورزی خوالح محسووب نشوود ،زیورا در آن
مزایای روش المان مرزی که مبتنی بور فقوط الموانبنودی در
مرزهاست ،کمرنگ میشود .در [ ]55ایون تكنيوك بورای یوك
مسئله با معادله حاکم و شر مرزی به فورم کلوی ( )4معرفوی
شده است.
()4

in x  
on x  

) L(u )  g ( x

) 1 ( x)u   2 ( x)q  3 ( x

که در آن L(u ) ،یك عملگر دیفرانسيلی بيضووی مرتبوه دوم
عمومی در نجر گرفته شده اسوت .ایون تكنيوك در[ ]52بورای
مسئله االستيسيته محيط غيورهمگن غيرایزوتوروو و در[]59
برای مسائل االستودیناميك گذرا پيادهسازی شده است.
اما در حالوتهوای خاصوی از )  ، k ( x, y, zکوه در ایونجوا
مدنجر است ،با استفاده از دو رویكرد عمده مویتووان بوه حول
المان مورزی خوالح و دبيوق رسويد .رویكورد اول اسوتفاده از
روشهای ریايياتی (مانند تبدیل الپوالس یوا فوریوه و سوپ،
مرتبسازی و اعمال تبدیل معكووس) و اسوتخراج توابع گورین
است که روش پينيده و محدود به برخی از حالتهوای خواص
میباشد .بهعنوان مثال از این رویكرد در [ ]54بورای بوهدسوت
آوردن تابع گرین معادله انتقال حرارت در ماده مودرج بوا توابع
نمایی  k ( z)  e20 zاستفاده شده اسوت .بوا اسوتفاده از اعموال
انتگرال فوریه روی معادالت حاکم ،حل و ساده سوازی ،سوپ،
اعمال عملگر معكوس ،تابع گرین برای حالت حالت دوبعودی و
سهبعدی بهترتيب بهصوورت رابطوه ( )1و ( )6بوهدسوت آموده
است H 01 .در رابطه ( ،)1تابع هنكل نوع اول مرتبه صفر است.
()1

i i Rz 1
e
) H 0 ( r
4

g 2 D ( P, Q) 

()6

) e0 ( r  Rz
4 r

g 3D ( P, Q) 

اما تاکنون با این رویكرد ،کار مشابهی برای مواد مودرج توابعی
با تابع درجه دوم ،جهت تعيين تابع گرین انجام نشده است که
میتواند ناشی از عدم امكان یا پينيدگی آن باشد.
رویكرد دوم استفاده از تغييور متغيرهوای خواص و تبودیل
معادله حاکم بر مسئله به فرمی است که تابع گورین (یوا حول
بنيادین) آن شناخته شده اسوت توا روش الموان مورزی بابول
اعمال بر روی مسئله شود که در [ ]51برای مسوائل پتانسويل
در محيط غيرهمگن بهطورکلی معرفی شده است.

هد این مقاله ،حل مسئله دوبعدی هدایت حرارتوی در مواده
مدرج به روش المان مرزی ،با فرض تغييرات خوواص بوه فورم
تابع درجه دوم ،و با استفاده از رویكرد تبدیل متغير مویباشود،
که ببال مقاله ای با این خصوصيات در این زمينه منتشر نشوده
است.

 -3ارائه حل المان مرزی هدایت حرارتی در صیححه
مدرج با تابع درجه دو
ابتدا صفحه مدرج با تغييرات درجه دوم خوواص در راسوتای
به فرم ( )7در نجر میگيریم:
()7

y

k (x , y , z )  k ( y )  k 0 (a  by )2  c 0  c1 y  c 2 y 2

معادله کلی حواکم بور مسوئله هموان رابطوه ( )5مویباشود .از
آنجاکه تابع گرین متناظر این مسئله برای ما ناشوناخته اسوت،
از رویكرد تبدیل متغير ،سعی در تبدیل مسئله به فرمی سادهتر
با تابع گرین مشخح میکنيم ،لذا از یك متغير کمكی بهنام
استفاده میکنيم .با توجه به نوع تابع  kدر اینجوا یعنوی توابع
درجه دوم ،متغير کمكی  vرا بهصوورت رابطوه (( )1کوه البتوه
مشابه متغير انتخابی [ ]51میباشد) تعریف میکنيم:
v  k

()1

که البته  v, k , همگی تابعی از ) ( x, y, zمیباشوند .بوا ایون
تبدیل متغير معادله اصلی حاکم به معادلهای به فورم سوادهتور
تبدیل خواهد شد .با جایگذاری  از رابطه ( )1در ( )5و سپ،
مرتبسازی آن به معادله ( )3میرسيم:
()3

2 k
)v  0
2k



k.k
4k 2

( 2 v 

اگر تابع به فرم درجه دوم یعنوی رابطوه ( ،)7در معادلوه ()3
جایگذاری شود ،در نهایت رابطه ساده شده زیر بهدست میآید:
()51

2 v  0

معادله ( )51در وابع معادله الپالس (یا همان معادله حاکم بور
انتقال حرارت در ماده همگون) اسوت [ .]1لوذا بوا اسوتفاده از
تبدیل متغير ،مسئله با معادله کلی ( )5با متغيور اصولی  ، بوه
معادله ( )51با متغير  vتبدیل شد که تابع گرین آن موجوود و
برای حالت دو بعدی بهصورت ( )55است [:]1
()55

1
1
) (Ln
2
r

G 2 D ( P, Q) 
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حل المان مرزی برای این معادله به فورم ماتریسوی زیور بابول
نمایش است:
v

 H v  G   n 

()52





موواتری،هووای  Hو  Gبووراسوواس خووواص و هندسووه جسووم،
شبكهبندی (محل برارگيری گرهها و المانها) و نووع الموانهوا
(رابت ،خطی ،درجه دو )... ،بابل محاسبه هستند .این دسوتگاه
زمانی بابل حل است که به ازای تعداد مجهوالت ،شر مورزی
معلوم موجود باشود .شور مورزی الزم بورای مسوئله کمكوی
بایستی شامل  vو یوا  ⁄باشود ،در حوالیکوه در مسوئله
اصوولی ،شوور موورزی بووهصووورت دمووا ) ( و یووا شووار (
⁄
) در دسترس است .بنابراین همانطورکه
مسئله اصلی به مسئله کمكی تبودیل و متغيرهوای اصولی بوه
متغيرهای کمكی تبدیل شده است ،باید شرایط مورزی نيوز از
متغير اصلی به متغير کمكی منتقل شود ،یعنی شرایط مورزی
از و به روی  vو یا  ⁄منتقل شود .طبوق رابطوه
( )1داده شووده اسووت ،کووه از روی آن  ⁄مطووابق ()59
بهدست میآید:
()59

) v ( k

1 k
q

 k

v
n
n
n 2k n
k

با فرض اینكه در مسئله اصلی ،شرایط مرزی بهصورت دما روی
مرز  Σ1برابر ̅ و شار روی مرز  Σ2برابر ̅ موجود باشد ،یعنی:
on 1

()54

on  2

  



q
q  k
n


آنگاه با توجه به رابطه ( )1و ( ،)59شرایط مرزی برای مسئله
کمكی ،بهصورت رابطه ( )51در میآید:
on 1

()51

on  2

v  k 

 v
1 k
q
v
 
k
 n 2k n

مالحجه می شود در عبارت دوم ،مقدار مرزی  ⁄بوهطوور
صری برحسب ̅ داده نشده و وابسته به مجهول در آن گوره
می باشد .در این حالت بایستی در دسوتگاه معوادالت⁄ ،
برحسب مقدار معلوم ̅ و متغيور مجهوول جایگوذاری شوود.
سپ ،دستگاه مرتب و مجهوالت به یك سمت منتقل شود ،به
عبارتی در رابطه ماتریسی ( ،)1مقادیر معلوم ̅ و  ̅ ⁄بور
حسب ̅ و ̅ جایگذاری ،معلومات و مجهووالت هور کودام بوه
یك سمت رابطه ماتریسی منتقل شود تا تبدیل به یك دستگاه
 nمعادله n ،مجهول و بابل حل گردد.
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بهعنوان مثوال بورای یوك مسوئله دارای  9گوره مورزی ،فورم
ماتریسی مسئلهی کمكی بهصورت ( )56میباشد:
 v1 


G13   n 
  v 
G23   2 
(n  )56
G33  
 v3 
 n 



 H11 H12 H13  v1  G11 G12

  
 H 21 H 22 H 23  v2   G21 G22
 H 31 H 32 H 33  v3  G31 G32

حال فرض میشود شرایط مرزی اصلی بهصورت ( )57است:
q1 , 2 , q3 known quantities
()57

1 , q2 , 3 unknown quantities
v
در نتيجه مجهوالت مسئله کمكی نيز عبارتند ازv1 , 2 , v3 :
n

که باید همگی به سمت پ تساوی منتقل شووند توا دسوتگاه
معادالت مرتب شود:
()51

 v1 
v 
 H11  G12 H13   1  G11  H12 G13   n 


  v2  

 H 21  G22 H 23   n   G21  H 22 G23   v2 
 G  H G   v 
 H 31  G32 H 33  
32
33   3 
 v3   31
 n 

حال بردار سمت راست دستگاه معوادالت ( )51بوا اسوتفاده از
روابط ( )1و ( )59به شكل زیر بازنویسی میشود:
q1
k

()53
q3
k

 v1
1 k

v1 


n
2
k n


v2  k 2

 v3  1 k v 
 n 2k n 3


با جایگذاری ( )53در ( )51و انتقال مجهوالت به یك سومت و
مرتبسازی ،در نهایت دستگاه معادالت ( )21حاصل میشود:

()21

G k 
G11 k

)  G12 ( H13  13
) 
 ( H11 
2k n
2k n   v1 




G23 k   v 
G k
 ( H  21
 2  
)

G
(
H

)
22
23
2k n   n 
 21 2k n

G31 k
G33 k   v3 
( H 

)  G32 ( H 33 
)
2k n 
 31 2k n
q1 

k 

k 2 

q3 

k 



G


H
G
12 13 
 11

G
 H 22 G23  
 21

G31  H 32 G33  



از حل این دستگاه ،مقادیر مجهول کمكی

v2
یعنوی , v3
n

v1 ,

بهدست می آید .حال بهدست آوردن مجهوالت اصلی بهراحتوی
مسوتقيماً از روی
امكان پذیر است ،بودین صوورتکوه
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مجهوالت کمكی محاسبه شده  v 1 , v 3بابل تعيين است ،ولوی
 q 2وابسته به هر دو  v 2 , v 2میباشد ،بهعبارتی:
n

()25

)

v2
k

(

k

v2
n 


v
v1
, 3  3
1 
k
k






2
 k
q 2  k
n
n


1
 v 2
 k 


2k

 n


برای یك مسئله در حالت کلوی بوا  nالموان نيوز بایود پروسوه
مشابهی اجرا شود.

 -2کدنویسی مسئله براساس روند تشریحشده
در این پژوهش ،کدنویسی روند تشری شده در بخش ببول ،بوا
استفاده از برنامه متلب 5انجام شده است که امكان حل مسئله
هدایت حرارتی در یك صفحه مدرج با فرض تغييورات خوواص
به فرم درجه دوم (رابطوه  )7بوا روش الموان مورزی را فوراهم
میکند.
در این کد ابتدا مختصات گرهها و شرایط مرزی در گرههوا

یعنی  vو  ⁄میرسيم که باید حل شوند و از حول آن و
استفاده از روابط ( )51مقادیر مجهول و بهدست میآید.
()22

v

 
k


q   k  v  1 k v 



 n 2k n 


در بخش بعدی بهمنجور صحهگذاری کد الموان مورزی نوشوته
شده ،ابتدا یك مثال ساده که حل تحليلوی آن موجوود اسوت،
حل و نتایج آن با نتایج حل تحليلی مقایسه مویشوود .سوپ،
بهمنجور نشان دادن کارآیی روش ،مثالهای متنوع و مختلفوی
با این کد حل میشود که بررسی صحت آنها از طریق مقایسه
با نتوایج حاصول از حول بوا نورم افوزار تجواری انسوي ،و نيوز
همخوانی نتایج با دیود شوهودی حاصول از فيزیوك حواکم بور
مسئله صورت میگيرد.

 -1حل چند مثال و بررسی نتایج
در این بخش با استفاده از روش تشری شده و کد تهيه شوده،
ند مثال حل و نتایج آن بررسی میشود.

در بالب دما و یا شار گرفته میشود .بوهدليول پيوسوتگی دموا،

 -1-1مثال اول :صححه مربعی شكل بیا شیرایم میرزی

برای دما در هر گره یك مقدار وجوود دارد .از آنجوا کوه شور

ساده

پيوستگی برای شار در یك نقطه يروری نيست و ممكن است

الف) صورت مسئله

شرایط مرزی ببل و بعد از یك گره متفاوت باشد (که اغلب در

یك صفحه دوبعدی با ابعاد واحد را در نجر مویگيوریم (شوكل

گرههای لبهای رخ میدهد) ،برای هر گره دو مقدار شوار ،یكوی

 )2که دما در مورز بواالیی  511درجوهسوانتیگوراد و در مورز

برای ببل از گره و دیگری برای بعد از گره ،در محاسبات لحاظ

پایينی صفر است و مرزهای جانبی عایقکاری شدهانود ،یعنوی

میشوود .سوپ ،بوراسواس توابع تغييورات  ، kمقودار  kو نيوز

شارحرارتی در این مرزها صفر اسوت .فورض مویشوود جون،

⁄

در هر گره و برحسب مختصات آن محاسبه میشود.

صفحه از یك مواده مودرج توابعی کوه خوواص آن در راسوتای
عمودی ( )yبهصورت درجه دو تغيير میکند ،باشد .بوهعبوارتی

برای حل مسئله در کد تهيه شده ،المانها بهصورت خطی
فرض شدهاند .ماتریسهای  Hو  Gبراساس روابط معمول الموان
مرزی ،تشوكيل مویشوود .بوا اسوتفاده از رویكورد تغييرمتغيور
تشری شده در باال ،متغيرهوا و شورایط مورزی مسوئله اصولی
همگی بهروی معادله کمكی در بالب معادله الپوالس (بوه فورم
) منتقل میشوند .لذا ابتدا با انتقال شرایط مورزی از
متغير اصلی به متغير کمكی و مرتب سوازی دسوتگاه و انتقوال
تمامی مجهوالت به سمت پ و معلومات به راست ،در نهایت
به دستگاه معادالت برحسب متغيرهای کمكی و مشتقات آنها

در این مثوال  a=5فورض موی شوود b .بوهعنووان پوارامتر
ناهمگنی بين  1تا  2در نجر گرفته میشود .حالت  b=0بيوانگر
ماده همگن است و لذا ( k0مقدار  kبهازای  )b=0بيانگر يوریب
هدایت حرارتی برای ماده همگن متناظر میباشد .در این مثال
 k0 =1در نجر گرفته شده است .اگر جسم همگن باشد ،يریب
هدایت حرارتی در کل جسم رابت است.

1- Matlab

2- Thermal conductivity

دیگر يریب هدایت حرارتی 2در هر نقطه با تابعی به فرم رابطه
( )7تعریف میشود.

تحليل انتقال حرارت در یك صفحه مدرج با تابع درجه دوم بهروش المان مرزی مبتنی بر تبدیل متغير
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بهصورت خطی بين  1تا  511تغيير مویکنود .مقودار تحليلوی
شار نيز طبق ( )24بهدست میآید.
()24

⁄

مالحجه میشود که شار تنها به پارمترهای رابوت  ، ،و
وابسته است و لذا در این مثال مقدار شوار در راسوتای  ،yدر
تمام نقا جسم رابت است .همننين شار نسبت بوه پوارامتر b
رابطه خطی دارد.
ج) حل مسئله به روش المان مرزی و صحهگذاری نتایج

شكل ( :)2هندسه (صفحه مربعی به ابعاد واحد) و شرایط
مرزی مثال اول.
مقدار يریب هدایت حرارتی در نقوا مختلوف جسوم کوه
بهعنوان ورودی مسئله عددی الزم است ،از روی توابع  kیعنوی
رابطه ( )7بابل محاسبه است که نمودار آن برحسب  yبوه ازای
مقادیر مختلف  bشوامل  2 ،5/1 ،5 ،1/1 ،1در شوكل  3رسوم
شده است.

در کد نوشته شده ،ابتدا فایل حاوی ورودیها شامل مختصوات
و شرایط مرزی هر گوره و يورایب توابع درجوه دوم تغييورات
درصورت اسوتفاده از
خواص شامل  ،و (یا ،
فرم دیگر رابطوه ( )7بوه برناموه داده مویشوود .در ایون مثوال
 =5و  k0=1فرض شده است و مقدار  bبين صفر تا  2تغييور
میکند .حالت  b=0معادل ماده همگن میباشد .لذا مقدار توابع
 kدر هر گره از روی يرایب رابت و مختصات  yآن گوره طبوق
تابع مفروض ( )7محاسبه میشود.
با اجرای برنامه ،نتایج شامل مقدار دما در گرههوای جوانبی
(و لذا تغييرات دما در راستای  ) yو شار در گرههای وجوه بواال
و پایين صفحه بهدست میآید.
برای بررسی روش و مقایسه ،مسئله بوا  92 ،24 ،56و 41
گره مرزی حل می شود .مالحجه می شود بهدليول سوادهبوودن
مسئله ،حتی با  56گره مرزی ( 4المان در هر وجه) نيز نتوایج
از دبت بسيار باالیی برخوردار اسوت ،بوهطووریکوه بور نتوایج
تحليلی انطبا خوبی دارد .افزایش بيشتر تعداد گورههوا تویرير
زیادی بور نتوایج نودارد ،و ایون از مزایوای روش الموان مورزی

شكل ( :)3نمودار تغييرات ( kتابع درجه دو) برحسب y

بهازای  bهای مختلف بهعنوان ورودی مسئله.

محسوب می شود که با تعداد المان کم ،نتایج مناسب و با دبت
باالیی بهدست میدهد.
در این مسئله ،بهخاطر هندسه ،شرایط مورزی و نووع توابع

ب) حل تحلیلی مثال

تغييرات خواص ،دمای نقا مختلف جسم تنهوا در راسوتای

برای هندسه فو با طول يولع  ،Lبوهدليول عودم پينيودگی،
مسئله دارای حل تحليلی به فرم ( )29است:

تغيير می کند ،لذا نمودار دمای گرههای جانبی بهعنوان نمودار

()29

(a  bL) y
(a  b) y
L 1

 T ( y )  100
(a  by) L
)(a  by

T ( y)  100

) T(yنشوواندهنووده دمووا در هوور نقطووه برحسووب  yموویباشوود.
همانطوورکوه انتجوار مویرود ،بورای یوك مواده همگون ،دموا

y

تغييرات دما در راستای  yبه ازای  bهای مختلوف در مقایسوه
با حل تحليلی در شكل  2ترسيم شده است .در اینجوا جهوت
دبت باالتر و داشتن تعداد نقا بيشتر برای مقایسوه و ترسويم
نمودار ،از نتوایج حول بوهازای  51الموان مورزی در هور وجوه
استفاده شده است.
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نمودار شار بر حسب  bنيوز در شوكل  1نشوان داده شوده
است و همانگونه که مالحجه میشوود مقودار حاصول از حول
المان مرزی کامالً بر مقدار تحليلی آن منطبق است .شكلهای
 2و  1ارر  bبر توزیع دما و مقدار شوار را نشوان مویدهنود .در
این مثال مقدار  k0تیريری بر دمای گرههای جانبی ندارد ،ولوی
مقدار رابت شار بهصورت خطی با آن تغيير میکند.

مبنا مقایسه و بررسی نتایج برار خواهد گرفت .ببل از بررسوی
مثووالهووای پينيووده ،امكووان اسووتفاده از انسووي ،و نيووز نحوووه
مدلسازی و حل مسئله هدایت حرارتوی در یوك مواده مودرج
تابعی با آن ،طی حل مجدد همين مثال ساده ،بهطوور خالصوه
در زیر نشان داده میشود.
د) حل مثال اول با نرمافزار انسیس
2

ابتدا نوع تحليل در نورمافوزار بوهصوورت انتقوال حورارت پایوا
انتخاب میشود .از آنجا که ماده مدرج در پيشفرض نرمافوزار
انسي ،تعریف نشده است ،برای مودلسوازی اجسوام بایسوتی
آنها را با تعدادی الیوه از مواده همگون بوا یوك مقودار رابوت
خواص ،جایگزین کورد (شوكل  .)1تعوداد الیوه مناسوب بورای

شكل ( :)2نمودار دما در راستا  yبهازای  bهای مختلف برای
مثال اول (نتایج حل المان مرزی در مقایسه با نتایج تحليلی).

مدلسازی با آزمون و خطا بهدست میآید که در اینجا پ ،از
آزمون و خطا بين  51 ،1و  21الیه ،در نجر گرفتن تعوداد 51
الیه در راستای  ، yبهعنوان مناسبترین انتخاب تشخيح داده
شد .زیرا نتایج تحليل با  51الیوه دبوت بيشوتر و مشوهودتری
نسبت بهحالت  1الیه دارد ،اما افزایش الیهها به  21الیه يمن
باالبردن زمان مدلسازی و تحليل ،تیرير ندانی بر دبت ندارد.

شكل ( :)1نمودار شار حرارتی در راستا  yبرحسب  bدر
صفحه مدرج با تابع درجه دوم.
نتایج حاصل از حل این مثال ،کارآیی روش المان مورزی و
صحت کد مورد استفاده را در تحليل هدایت حرارتوی در مواده
مدرج درجه دوم ،بهخوبی نشان می دهد .بوا ایون وجوود ،حول
مثالهای متنوع و مختلوف دیگور بوه اعتبوار پوژوهش حاصول
میافزاید که در ادامه آورده میشود.
مقایسه مثوال فوو بوهدليول سوادگی ،بوا نتوایج تحليلوی
امكان پذیر بود ،اما در مسائل پينيدهتر بعودی ،نتوایج حول بوا
نرم افزار انسي 5،و نيز درک شهودی حاکم بر فيزیك مسوئله،
1- ANSYS

شكل ( :)1مدلسازی ماده مدرج بهصورت الیه الیه در
انسي.،
پ ،از مدلسازی هندسی ،نياز به تعریوف مشخصوات هور
الیه و اعمال شرایط مرزی است .در اینجوا مقودار  kدر نقطوه
وسط هر الیه بهعنوان مقدار يریب هودایت حرارتوی آن الیوه
داده شده است .با اعمال شرایط مرزی و حول مسوئله ،مقوادیر
دما در راستای  yبهازای bهای مختلف استخراج و در شوكل 7
2- Steady-State

تحليل انتقال حرارت در یك صفحه مدرج با تابع درجه دوم بهروش المان مرزی مبتنی بر تبدیل متغير

در مقایسه با نتایج تحليلی ترسيم شده است ،نمودارها انطبوا
آنها را نشان میدهد.
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مشابه مثال ببل ،با تبدیل صفحه به  51الیوه در راسوتا ،y
مسئله را با نرمافزار انسي ،حل میکنيم .جدول  1مقدار دمای
گرههای  5تا  54حاصل از حل المان مورزی را در مقایسوه بوا
حل انسي ،نشان می دهد و همانطورکه مالحجه میشوود بوا
المانبندی مذکور ،نتایج تقریبواً بور یكودیگر منطبوق هسوتند،
بهطوریکه اختال دماها با یكدیگر در تمام گرهها بسيار کم و
زیر  %5است .بهخاطر تقارن ،دمای گرههای  95تا  51مسواوی
گرههای  5تا  54میباشد و دما در مابقی گرهها نيوز بوهعنووان
شر مرزی داده شده است.

شكل ( :)7نمودار دما در راستا  yبهازای bهای مختلف برای
مثال اول (نتایج حل انسي ،در مقایسه با نتایج تحليلی).
در مثالهای بعد ،می توان با همين الگو به تحليول مسوئله
با انسي ،پرداخت و نتایج المان مورزی بوا نتوایج آن مقایسوه
میشود.
 -2-1مثال دوم :تغییر در هندسه

جهت مالحجه ارر تغيير در هندسه بر توزیع دما در مرزها،
نتایج حاصل از حل این مثال در مقایسه با نتایج مثال اول (بوا
فرض یكسان بودن تابع تغييرات  )kدر بالب نمودار مقدار دموا
برحسب شماره گره در شكل  0ترسيم شده است.
همانطورکه مشاهده میشود تغيير هندسه ،باعث تغييرات
واي در بسمت پله ای شكل شده است و همننين مقدار دموا
در گرهها باالتر از گرههای متناظر در مثال ببل (مربوع کامول)
میباشد  ،زیورا شوار ورودی بورای خوروج از وجوه پوائين بایود
متمرکز شود.

مثال اول را با ایون تفواوت کوه از طورفين پوائينی آن ،دو پلوه
بهطور متقارن جدا شود را در نجر مویگيوریم و لوذا هندسوه و

جدول ( :)1مقایسه حل المان مرزی با انسي ،در تعيين

شرایط مرزی بهصورت شوكل  8درمویآیود .ايوالع ،CD ،AB

دمای گرههای جانبی.

 EFو  GHبه  1المان BC ،و  FGبه  9المان DE ،به  4المان و
 HAبه  51المان تقسيم مویشوود ،بوهطووریکوه طوول هموه
المانها یكسان است .يرایب تابع هودایت حرارتوی (رابطوه )7
نيز  b=2 ، a =5و  k0 =1فرض می شود و سپ ،مسئله با کود
المان مرزی حل میشود.

شكل ( :)8هندسه و شرایط مرزی مثال دوم.

شماره گره

دمای گره )(˚C

المان مرزی

انسي،

5

511

511

2

31/662

31/661

9

37/223

37/241

4

31/191

31/115

1

34/792

34/747

6

34/921

34/277

7

39/197

39/771

1

32/123

35/311

3

16/279

16/273

51

74/313

74/122

55

69/121

62/693

52

47/371

47/611

59

27/312

27/764

54

1

1
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حاالت ،کمترین مقدار را دارا میباشد ،یعنی حالت کمينه برای
ميانگين دمای کل جسم را شاهد هسوتيم .ایون تحليول سواده
می تواند یك دید اوليه خوبی از نحوه تغييرات دمای جسوم بوا
هر هندسه و براساس نوع تغييرات خواص ،به طورا مویدهود.
هد طرا میتواند سوریعتورین یوا کنودترین افوت دموا و یوا
بيشترین یا کمترین ميانگين دما در جسم باشد کوه ایون نووع
تحليلها و موارد مشابه ،میتواند براساس نياز طراحوی ،گزینوه
مناسب را پيشنهاد دهد.
شكل ( :)0مقایسه دمای گرههای مرزی مثال اول و دوم.
 -3-1مثال سوم :بررسی اثر نحوه تغییرات k
با کد نوشته شده ،میتوان ارر نوع تغييورات را نيوز بور رونود
تغييرات دما در گرهها بررسی کرد .برای نمونه در اینجا ،بورای
هر دو مثال ببل ،سه حالت برای در نجر میگيریم:
 ،بهعبارتی ماده مودرج بوا
حالت اول:
تابع درجه دوم با روند تغييرات بهصورت صعودی نسبت بوه
فرض میشود.
یا همان ماده همگن.
حالت دوم:
 ،بوهعبوارتی مواده
حالت سوم:
مدرج با تابع درجه دوم با رونود تغييورات نزولوی نسوبت بوه
فرض میشود.
مسئله را حل مویکنويم .مقودار
و2
سپ ،با فرض 5
نيز اختياری اسوت ،زیورا دموای گورههوا در ایون مثوالهوا،
در
مستقل از آن است .دموا در وجووه جوانبی الزامواً از
تغيير موی کنود و لوذا هموواره
در
تا
تغيير دما نسبت به  yروند صوعودی دارد یوا بوهعبوارتی دیگور
همجهت بوا  yاسوت .از ایون منجور تغييورات در حالوت اول
همعالمت با تغييرات دماست و در حالت سوم عك ،آن است.
جهت مقایسه این موارد ،پ ،از حول مجودد مثوالهوای اول و
دوم در هر سهحالت مختلف  ،نمودارهای مقدار دموا در هور
گره مرزی ،در شكل  19و شكل  11بهترتيب بورای مثوال اول و

شكل ( :)19نمودار دمای گرههای مرزی مثال اول در

حالتهای مختلف .k

شكل ( :)11نمودار دمای گرههای مرزی مثال دوم در

حالتهای مختلف .k

دوم ترسيم شده است.
مقایسوه حوواالت مختلوف نشووان مویدهوود فوارز از نوووع
هندسه ،در حالت اول (که روند تغيير با روند تغييور دموا در
راستای  yهم جهت هستند) ،افت دما از سط باالیی جسوم بوا
شيب کمتری رخ میدهد و بالعك ،در حالت سوم افت دموا از
سط باال با بيشترین شيب رخ میدهد و در این حالوت دموای
تمامی گره هوای مورزی نسوبت بوه گوره متنواظر آن در سوایر

 -2-1مثال چهیارم :اعمیال شیرایم میرزی متحیاوت و
غیرمتقارن
در این مثال ،مطابق شكل  ، 12شرایط مرزی متفواوتی نسوبت
به مثالهای ببل اعمال می شود ولی خواص حرارتی و يورایب
آن ،مشابه ببل فرض میشود.
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 -1-1مثال پنجم :دیسک دایروی
در این مثال ،تحليل یوك دیسوك دایوروی از مواده مودرج بوا
تغييرات خواص بهصوورت توابع درجوه دو در راسوتای شوعاع،
بهطوریکه سوط بيرونوی آن در دموای  511درجوه و سوط
داخلی آن در دمای صفر درجه سانتیگوراد رابوت نگوه داشوته
شده است ،مدنجر اسوت .بوهدليول تقوارن موجوود در هندسوه
میتوان تنها یك هارم آن را در نجر گرفت بهطوریکه شار در
دو وجه کناری صفر است .لذا هندسه و شرایط مرزی مسئله با
شكل  13بابل نمایش است که مشابهت فيزیكی نيوز بوا مثوال
اول دارد.
شكل ( :)12هندسه و شرایط مرزی متفاوت در مثال هارم.
برای حل المان مرزی  56گره لحاظ و مسئله حل میشود.
جهت صوحهگوذاری نتوایج ،مشوابه ببول از نورمافوزار انسوي،
استفاده میشود کوه در آن جسوم در راسوتای  yبوه  51الیوه
تقسيم شده است .نتایج دما در گرههای مرزی حاصول از حول
المان مرزی و انسي ،،در جدول  2آموده اسوت .بوا توجوه بوه
اینکه حداکثر اختال دماهای محاسبه شده بوا ایون دو روش،
کمتر از  %2میباشد و لذا انطبا بسيار باال نتایج بور یكودیگر،
میتوان گفت روش از صحت و دبت باالیی برخوردار میباشد.
جدول ( :)2دمای گرههای مرزی حاصل از حل المان مرزی
در مقایسه با نتایج انسي.،
دمای گره )(˚C

شكل ( :)13هندسه و شرایط مرزی مثال پنجم.

درصد اختال
نتایج ()%

شماره
گره

المان مرزی

انسي،

5

54/742

54/711

1/29

2

54/372

54/326

1/95

آنجا که دو سمت جسوم (وجووه  ABو  )CDعوایق اسوت ،بوا

9

56/637

56/113

1/19

توجه به شرایط مرزی دمایی ،بایستی حرارت از وجه  ADوارد

4

21/55

53/167

5/22

و از وجه  BCخارج شود .بهدليل پایا بودن مسئله ،مقدار کول

1

29/135

29/411

5/79

حرارت ورودی ) (Qبا مقدار کل حرارت خروجی برابر است .در

6

54/671

54/775

1/69

مثال اول با توجه به تقارن هندسی مربع ،مقدار شوار در وجووه

7

3/53

3/224

1/96

باال و پایين در تموام نقوا مسواوی اسوت (البتوه شوار ورودی

1

4/411

4/119

1/99

مثبت و خروجی منفی است) .اموا در ایون مثوال از آنجوا کوه

3-59

1

1

1

طول ( ADمحل ورود شار) بزرگتر از طول ( BCمحول خوروج

54

4/716

4/711

1/12

شار) است ،لذا مقدار شار (که برابر  q=Q/Lاست درصورتیکوه

51

1/169

1/195

1/96

 Lطول مسير باشد) در هر گره از وجه  ،ADکمتر از مقدار شار

56

52/917

52/241

1/1

در گره متناظر آن روی وجه  BCمیباشد.

در تحليل مسئله با کود نوشوته شوده ،هور کودام از وجووه
مرزی ،به  51المان تقسيم شوده اسوت .در ایون مثوال نيوز ،از

5

1- Steady State
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نمودار دمای گرهها در مرزهای جوانبی بورحسوب شوعاع و
 bهای مختلف در شكل  12ترسويم شوده اسوت .نتوایج نشوان
میدهد که مقادیر دما در گرههای دو مرز جوانبی ( ABو )CD
یكسان و روند تغييرات مشابه مثال اول است اما مقودار دموای
گرهها با توجه به تغيير هندسه متفاوت از مثال اول است.

شكل ( :)11نمودار تغييرات دمای گرههای مرز جانبی در
راستای ( yحل المان مرزی در مقایسه با انسي.)،

 -1نتیجهگیری

شكل ( :)12نمودار دمای گرههای مرز جانبی برحسب شعاع و
 bهای مختلف (مثال

پنجم).

 -1-1مثال ششم :هندسه دارای ححره
در کد نوشته شده میتوان بوا اعموال تغييورات ،مسوائل دارای
حفره را نيز حل کرد .مثال اول را با وجود یك حفره بوه شوعاع
 1/5طول يلع مربع ،و در مرکز آن در نجر مویگيوریم (شوكل
.)11

از آنجا که تحليل مسئله انتقال حرارت در یك  FGMبهروش
المان مرزی در حالت کلی (بهدليل عدم وجود توابع گورین یوا
حل بنيادین) امكانپذیر نيست ،در ایون پوژوهش ابتودا فورض
میشود تغييرات خواص در یك راستا و به فرم تابع درجوه دوم
است .در این حالت با اسوتفاده از رویكورد تغييرمتغيور ،سوعی
میکنيم معادالت حاکم بر مسئله به فرم دیگری تبودیل شوود
که تابع گرین آن موجود است .با این کار امكان فرموالسيون و
حل مسئله با المان مرزی و در نتيجه بهورهگيوری از مزایوا آن
فراهم میشود .متغير کمكی مورد اسوتفاده در ایونجوا ،باعوث
تبدیل معادله حاکم ،بوه معادلوه الپوالس مویگوردد .براسواس
رویكرد تشری شده در مقاله ،یك کود کوامپيوتری بور مبنوای
روش المان مرزی در محيط برنامهنویسوی متلوب توسوعه داده
شده و با استفاده از آن مثالهای متنوعی حل شده است.
بهعنوان اولين مثال یك صفحه مربعی ساده که بابول حول
بهروش تحليلی است ،در نجر گرفتوه شوده اسوت .نتوایج حول
المان مرزی انطبا بسيار خوبی با نتایج تحليلی آن دارد.

شكل ( :)11صفحه دارای حفره از ماده مدرج با تابع درجه
دوم.
دمای گرههای مرزی با المان مرزی و نيز با انسي ،بهطوور
جداگانه بهدست آمده و جهت مقایسه با یكودیگر در شوكل 11
ترسيم شده است .مالحجه میشود نتایج بر یكدیگر منطبقاند.

مثال دوم با تغيير در هندسه مثال اول همراه است .دموای
گرههای مرزی حاصل از حل با کد المان مرزی با حل انسوي،
ك شده است و اختال زیر  %5بين جوابهای این دو روش،
بيانگر انطبا بسيار خوب نتایج و لذا صحت روش و کود موورد
استفاده میباشد.
در مثال سوم ،با در نجر گورفتن سوه توابع مختلوف بورای
هدایت حرارتی و حل مجودد مثوالهوای اول و دوم در تموامی
این حاالت ،به بررسی ارر تابع هدایت حرارتی بر توزیع دماهای
مرزی پرداخته شده است .مقایسه حاالت مختلف نيز نشوان
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 در حالت اول که روند تغييور بوا،میدهد فارز از نوع هندسه
 افت دما از سوط، همجهت هستy روند تغيير دما در راستای
 در حالوت،باالیی جسم با شيب کمتری رخ میدهد و بوالعك
 در.سوم افت دما از سط باال با بيشوترین شويب رخ مویدهود
حالت سوم دمای تمامی گرههای مرزی نسبت به گوره متنواظر
 یعنی حالت، کمترین مقدار را دارا میباشد،آن در سایر حاالت
کمينه برای ميانگين دمای کل جسم را در ایون حالوت شواهد
 در بالب این مثال مالحجه مویشوود کوه یوك طورا.هستيم
می تواند از این نوع تحليلها برای دستيابی به دید اوليه خووب
 نووع توابع و شورایط،از ارر پارامترهای مختلف ماننود هندسوه
 بر توزیع دموای مورزی اسوتفاده کنود و براسواس نيواز،مرزی
،کنوودترین افووت دمووا/طراحووی خووود (ماننوود سووریعترین
کمترین ميانگين دموا در جسوم) گزینوه مناسوبی را/بيشترین
.انتخاب کند
حل مسئله ای با شورایط مورزی متفواوت و غيرمتقوارن در
 نتایج کد المان مورزی در تطوابق.مثال هارم انجام شده است
 است بهطوریکه بيشترین اخوتال،خوبی با نتایج حل انسي
. میباشد%2 بين دماهای حاصل از این دو روش کمتر از
،برای نشان دادن کارآیی روش در حل مثالهای پينيدهتر
حل مسئله هدایت حرارتی در یك دیسك دایروی بوا تغييورات
هدایت حرارتی بوهصوورت درجوه دوم در راسوتای شوعاعی در
مثال پنجم و هم نين تحليل هدایت حرارتی در یوك صوفحه
.دارای حفره داخلی در مثال ششم انجام شده است
 کارآیی روش، با حل مثالهای مختلف و متنوع،در مجموع
و کد توسعه یافته در تحليل هدایت حرارتی در صفحات مدرج
 تنها فرض اعمال شوده.با هر نوع هندسه نشان داده شده است
در این موارد در نجر گرفتن تغييرات خواص بوهصوورت درجوه
.دوم در یك راستا میباشد
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