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  رسم پروفايل دما در يک قطعه مسی 
  اي مسي به شكل زير را در نظر بگيريد قطعه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كنيم كه اين قطعه به اندازه كافي در جهت عمود بر صفحه كاغذ بزرگ باشد كه بتوان از  فرض مي
  .تغييرات دما در اين جهت صرف نظر كرد

  گيريم ا به صورت پايا در نظر ميحالت سيستم ركنيم و  فيزيكي جسم را ثابت فرض ميخواص

  شرايط مرزی 
   متر و ايزوله1 به طول 2-1وجه 
  باشد  متر مي1 به طول 3-1وجه 

  . قرار گرفته است8 (w/m2K) درجه و ضريب انتقال حرارت 0 اين وجه در محيطي با هواي 
  باشد مي متر 1ول ط به 4-3وجه 

  .شود  ثابت نگه داري مي0C 100اين وجه در دماي  
  .باشد  يك نيم دايره به شعاع نيم متر مي4-2وجه 

  .اين وجه در برابر نور خورشيد قرار گرفته است

  معادله ديفرانسيل حاکم بر جسم
   است 1معادله حاكم بر اين جسم در حالت كلي به صورت رابطه 
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  .آيد  به اين صورت در مي1رابطه با توجه به پايا بودن سيستم و نداشتن منبع توليد گرما 
0T2 =∇   )2(  

  . نيازمند استx و دو شرط مرزي در  yاين معادله براي حل شدن به دو شرط مرزي در جهت

  شرايط مرزی 
 T(x,0) = 1000C 
 

0
dx

)1,x(dT
=  

T8
dy
dTk

0x
=−

=
 

m
w700

dy
dTk5.0)5.0y()1x(@ 222 ==−+−  

 نرم افزار متلب استفاده شده pdetoolbox از  اين معادلهبراي حل.ادله بيضوي استادله يك معاين مع
  .است

  نحوه حل معادله توسط نرم افزار متلب
  .كنيم  يك دايره رسم ميpdecircابتدا با كمك دستور 
  .كنيم  يك مربع در كنار اين دايره رسم ميpderectپس از آن با دستور 

% Geometry description: 
pdecirc(1,0.5,0.5,'C1'); 
pderect([0 1 0 1],'SQ1');    

  .شود  انجام ميpdesetbdاين كار با دستور .رسد حاال نوبت به مشخص كردن شرايط مرزي مي
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  .هاي جسم   شماره گذاري وجه– 1شكل 

براي ديدن اين .هاي مختلف جسم شماره گذاري شده است بينيد وجه  مي1همانطور كه در شكل 
پس از آن از همان منو . را انتخاب كنيدShow Edge Lables گزينه Boundray از منوي ها شماره
  . بزنيدRemove All Subdomain Boardersگزينه 

  .كنيم  به اين صورت عمل مي1براي تعين شرايط مرزي وجه 
  .شود و شرط مرزي آن از نوع ديريكله است داري مي  نگه0C 100اين وجه در درماي 

 متغير وابسته uمنظور از . استr=100 و h=1در اين مثال . استhu = rيريكله به صورت شرط مرزي د
  .است

pdesetbd(1,... 
'dir',... 
1,... 
'1',... 
'100') 

  .كنيم مي ها هم به همين صورت عمل  براي ديگر وجه
  و اما شرط مرزي نيومن

  حالت كلي اين شرط به اين صورت است
gquucn =+∇ ).(r  

n  بردار يكه و در جهت بردارuمي باشد .  
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  .رسد حاال نوبت به تعريف معادله ديفرانسيل مي
  .كنيم  استفاده مي pdeseteqبراي تعريف معادله از دستور 

 pdeseteq(TYPE,C,A,F,D,TLIST,U0,UT0,RANGE) 
  :  در معادله باال نوع معادله ديفراسيل استtypeمنظور از 

   براي بيضوي1
  لي براي هذلو2
   براي سهموي3
   براي معادالت مقادير ويژه4

  .شود براي اين مثال اين دستور به شكل استفاده مي
  زير حل كنددالتي به صورت ا معتواند متلب مي

fau)uc.(
t
ud 2
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=+∇∇−

∂

∂
 

  در حالت خطي و 
)u(fu)u(a)u)u(c.( =+∇∇−  

  در حالت غير خطي
  . حل كندu2 و u1ه دو مجهولي از به صورت دستگارا تواند معادالت باال  همچنين مي

  حل... تواند مسايل مربوط به انتقال حرارت در حالت پايا و غير پايا، الكترواستاتيك و  بنابراين متلب مي
  . كند

  . نوشته شده است heat transfer كه در باالي پنجره، وسط، عبارت بينيد  دقت كنيد مي1اگر به شكل 
د كه حل  معادله الپالس  در انتقال حرارت تفاوتي با حل معادله الپالس در البته يادمان باش

  . كند الكترواستاتيك يا هر موضوع ديگري تفاوتي نمي
pdeseteq(1,... 
'380',... 
'0',... 
'(0)+(0).*(0.0)',... 
'(1.0).*(1.0)',... 
'0:10',... 
'0.0',... 
'0.0',... 
'[0 100]') 

 متلب از روش تفاضل محدود براي حل معادله استفاده .ه تقسيم كردن استقدم بعدي براي حل معادل
  . كند مي

  .كنيم براي اين كار به اين صورت عمل مي
% Mesh generation: 
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setappdata(pde_fig,'Hgrad',1.3); 
setappdata(pde_fig,'refinemethod','regular'); 
pdetool('initmesh') 

  .دهد  قرار مي1,3 و با ضريب رشد Hgradز نوع دستور باال تقسيم بندي را ا
 در راهنماي متلب مراجعه initmeshبراي اينكه مفهوم اين عبارات را بدانبد به مطالب مربوط به دستور 

  .كنيد
  

  .توانيم معادله را حل كنيم حاال مي
% Solve parameters: 
setappdata(pde_fig,'solveparam',... 
str2mat('0','1000','10','pdeadworst',... 
'0.5','longest','0','1E-4','','fixed','Inf')) 
 

  .شود  استفاده ميpdetoolحتياج به نوشتن اين دستورات نيست و معموال از  اPDEبراي حل يك 
  .كنيم  دوباره حل ميpdetoolمثال باال را با استفاده از 

  .يد تا پنجره زير باز شود را بنويسيد و اجرا كنpdetoolدر خط فرمان متلب دستور 

     
 pdetoolپنجره – 2شكل 

 Heat مشخص شده است را باز كنيد و Generic Scalarمنوي باال وسط صفحه كه با عبارت 

Transferرا انتخاب كنيد .  
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براي .يك دايره و يك مربع رسم كنيد تا شكل موزد نظر بدست آيد.حاال نوبت رسم مسأله است
ولي من ترجيح .  را انتخاب كنيدSnap و Gridهاي   گزينهOptionاز منوي توانيد  راحتي كار مي

  . استفاده كنم pderectو دستور  pdecircدهم از دستور  مي
 Remove All Subdomain Boarders و سپس گزينه Boundary mode گزينه Boundaryاز منوي 

  .را انتخاب كنيد
  .رده و نوع آن را مشخص كنيدحاال بر روي هركدام از مرزها دو بار كليك ك

  .رسيد  مي1اگر دستورات را درست انجام داده باشيد، به شكلي شبيه شكل 
 به اين صورت مشخص 5براي نمونه مرز شماره 

.شود مي

  
  5ماره شخص كردن مرز ش م-3شكل 

  
  شود كادر زير باز مي. را انتخاب كنيد PDE Specification گزينهPDE حال از منوي 

   
 pde نحوه مشخص كردن – 4شكل 

در اين مثال چشمه حرارتي نداريم . كنيم با توجه به صورت مساله مقدار هر يك از پارامترها را وارد مي
  )چرا(برابر با صفر است نيز Text  وhمقدار .دهيم  را برابر صفر قرار ميQپس مقدار 
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  . را فشار دهيم =حاال كافي است كه تكمه 
  ).از نظر ظاهر(ام داده باشيد جواب شما با جواب من متفاوت خواهد بوداگر دسورات را درست انج

باز هرچه قدر سعي ولي . خودتان سعي كنيد كه با بازي كردن با منوها جواب من را بدست بياوريد
براي كشيدن اين شكل .  را به دست آوريدpdetool در منوهاي پنجره 6توانيد شكل شماره  كنيد نمي

حمت چند خط كد نويسي را بدهيدبايد به خودتان ز
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 جواب مسأله– 5شكل 
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   نحوه تقسيم بندي مسأله و نمايش دماي هر گره– 6شكل 


