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چکیده
در ايننم مقالننه ،بننه بررسننی هنندايت ارار ننی غیرفوريننه در شننم ري ننهگری پرداخ ننه
ننت ين شننارگرمايی ل ننهای
شدهاسننت ننه درک ين رارننه ننرار داشن ه ک ناگهننا
رار میگیرد .با ورنه بنه نا اردمندی مندل فورينه در مندل نرد رف نار اينم مسناله بنه
سننرو کرننود اخنن قا ان قننالارارت بننیم فازهننای شننم ک وانننايی منندلهای بننر پايننه
اسنناک سننری در منندل ننرد رف ارهننای غیراننادی در مننواد م ل ن  ،در ايننم مقالننه از
منندلهای بننر پايننه اسنناک سننری اسنن هاده شننده ننه بننه ننازگی کارد اننوزه فیزينن
شدهاند .خواص رمنوفیزيیی ،شنرايم منرزی ک اکلینه مسناله مالنو اسنت .مسناله در ين
الگوري م سای ک خطا بنه من نور بدسنت دکرد مقنادير ناخیر زمنانی ک مر رنه سنری بنا
اسنن هاده از ينن رکش ننمنی گسس هسننازی ک انن شدهاسننت .ن ننايا ن ننا میدهننند
ننه منندل سننری اس ن هاده شننده بننرای شننرايم فراپ ننی ک فرکپ ننی هننی نندا بننه
نهايی ادر بنه مندل نرد ان قنالارارت در شنم نیسن ند .همچننیم می نوا م ناهده
نمننود ننه در ل ننات اکلیننه شننرايم فرکپ ننی ک در ل ننات بانندی شننرايم فراپ ننی
اننا م بننر مسنناله میباشنند .بننا بیننارگیری همزمننا منندلهای فرکپ ننی ک فراپ ننی،
ن نناي اننددی اا ننر وانسن هاند دادههننای جربننی مربننوو بننه وزين دمننا درک رارننه را
همپوشانی نند.

غیرفوريه گرديد .از رمله زمینههايی ه وسم ايم مدلها

-1مقدمه
مدل هدايت ارار ی فوريه وانايی خود را در مدل رد

مورد بررسی رار گرف هاست ،می وا

بسیاری از اربردها به اثرات رساندهاست .کلی با ظهور

ساخ ار غیرهمگم اشاره رد .به طور لی ،ن ايا پاسخ

زمینههای اربردی رديد در هدايت ارار ی مواد م ل

ارار ی در بافتهای زيس ی ،ساخ ارهای غیرهمگم ک

در دهههای اخیر ،رديدهايی در مورد اا رار مدل قسی

ت پاسخ دنی بیم شار گرمايی گراديا دما،

فوريه ايجاد شدهاست .به همیم الت م ققا

درصدد

مارفی مدلی بردمدند ا ايم نا اردمدی را اصقح ند ه
ايم م ی

زمینهساز ايجاد مدلهای هدايت ارار ی

ساخ ارهای

به م یمهای با

شرايم اد اادل م لی ،ن ا از کرود اخیر زمانی بیم
گراديا دمايی ک شار گرمايی دارد ].[1
اکلیم م اهده جربی مرنی بر م دکد بود سرات ان ار

نويسنده مسئولa.azimi@scu.ac.ir :
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اغ اشات گرمايی در سال  1944وسم پ یوا [ ]2در

در سالهای اخیر ن ايا مطالاات جربی با اس هاده از مدل

طی دزمايشهايی ه بر رکی هلیم ماي انجا داد ،م اهده

داده شده است ه

اخیر زما

دکگانه ( )DPLن ا

شد .پس از مطالاات جربی پ یوا [ ]2ساير م ققیم

می وا

مطالاات بسیاری را در خصوص ياف م ان ار دما با سرات

همیارانش [ ]8به بررسی ان قال ارارت در شم با اس هاده

م دکد در ساير مواد

ت شرايم ارار ی خاص انجا

دادند .از ارهای مورود در ايم زمینه ،می وا به ارهای
جربی لیو

[ ]3-4در مواد ناهمگم اشاره رد .لیو

به موارد زير اشاره رد .لیانگ ژينگانگ ک

از مدل اخیر فاز دکگانه پرداخ ند .دنها در بررسی خود با
در ن ر گرف م شم به صورت دک فاز ،رامد ک گاز به بررسی

وزي دمايی در د پرداخ ند .به گونهای ه   qک  T

ن ا داد ه ان ار اغ اشات گرمايی در دمای ا اق در

زما م دکد برای ان قال انرژی از فاز رامد به فاز گاز را

اينگونه مواد ،بدلی اثر جمای میانیز های ان قالارارت

ن ا میداد .در سال  ،2005دن ا ی [ ]9با اس هاده از ن ايا

در ماده ،از نوع موری میباشد .همچنیم می وا به مطالاه

جربی می را ک همیارا [ ]6ک با اس هاده از مدل اخیر زما

جربی امینسیی [ ]5بر رکی موادی غیرهمگم همچو

دکگانه بجای مدل ا انئو ،ن ا داد ه ايم مدل ابلیت

 ،NAHCO3اسیدهای  ،Hشم ،دانههای شی ه ک چند ماده
م ل

باال ری نسرت به مدل ا انئو در وصی

رف ار ان قال

اشاره رد .امینسیی [ ]5در دزمايشهای خود

ارارت در م یم بافت ایوانی را دارا میباشد .اک همچنیم

با انطراق ن ايا مدل ا انئو -کرنات بر رکی ن ايا جربی،

وانست مقدار اخیرهای زمانی   Tک   qبرای ايم م یم

مقدار ثابت زمانی را برای اينگونه مواد اس راج نمود.

را اس راج ند .از مطالاات جربی صورت گرف ه در م یم

همچنیم امینسیی [ ]5بیا

رد ه اخیر زمانی

م ل

می وا به دک مطالاه جربی صورت گرف ه وسم

یی دهنده ساخ ار داخلی

دگوانانا ک همیارانش [10ک ]11اشاره رد ه ايم مطالاات

ماده در طول ان قال ارارت میباشد .از رمله مطالاات

ن ا داد ه اس هاده از مدل  DPLدر شرايم اد اادل

جربی صورت گرف ه ديگر ،می وا به دزمايشهای می را ک

ارار ی بواسطه کرود

ارار ی ناگهانی ک و اه ک

همیارانش [ ]6بر رکی بافت ایوانی اشاره رد .هدا از ايم

غییر فاز در م یم م ل

دزماي ات ،م اهده پ ش اغ اشات با سرات م دکد بود.

وزي دما میگردد.

در سال  2003را زل ک همیارانش [ ]7به طراای چند

در راس ای اس هاده از مدلهای غیرفوريه در مدلسازی

سری دزمايش رديد رکی مواد غیرهمگم م ل پرداخ ند

پ ش غیراادی در مواد غیرهمگم ،بافت زنده ک شرايم

ک اثیر اوام رانری گوناگو از ری اندازه ذرات ،گاز

هندسی ک فیزيیی خاص ،امرکزه اساک سری به انوا

بیانگر اندر نش ارزاء م ل

ري

منجر به پی رینی د یق ر

پر ننده بیار رف ه در اهرهها ک همچنیم ف ار ک دمای د

ي

را نیز بررسی نمودند .ن ايا بدست دمده از دزمايشهای

پ ش غیراادی ن ا دادهاست .اما ا نو مطالاات می

را زل ک همیارا [ ]7کرود اثرهای غیرفوريهای ان قال

در زمینه بررسی ان قال ارارت در ارسا م ل با اس هاده

ارارت را ايید نمود .نها هاکت ن ايا دنها با ن ايا پی یم

از اساک سری انجا شدهاست ه می وا به موارد زير

گزارش شده وسم امینسیی [ ]5ک می را ک همیارا [،]6

اشاره رد .با اگلیا ک همیارانش [ 12ک  ،]13رف ار ارار ی

میزا ک اندازه ايم اثرهای غیرفوريهای بود .ن ايا مطالاات

رابطه خطی مر ره

ذ ر شده در باال همگی با اس هاده از مدل ا انئو -کرنات

گذرای ي

سیس م را از طريق ي

سری بیم دما ک شار ارار ی مطالاه ردند .موريو []14
مسأله مایوس ماادله ارار ی سری در ي

بدست دکرده شدهاند.
را بررسی رد ک ي

ابزار ريا ی وانايی باالی خود را در مدلسازی رف ار

رکش اددی برای ا ماادله ارارت

سری مارفی رد .ا یزاده ک همیارانش [ ]15به بررسی
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هدايت ارار ی در ي

طاه م دکد

طاه بافت زيس ی با اس هاده از

رکش اخیر فاز منهرد سری پرداخ ند.
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ا یمی ،غقمی ک بیا ی

بررس گی مقاله اا ر در بدست دکرد
رسم م ل

اادی است .اگر شرايم پ ش به صور ی باشد ه در د

وزي دما در ي

ااکی شم با اس هاده ماادله هدايت ارار ی

بر پايه اساک سری است بطوری ه ب وا
بی ری دادههای ااص

ارزا پرشهای سري داش ه باشند فرديند از نوع فراپ

ی

با د ت

میشوند ه در ايم االت پ ش سري ر از پ ش اادی

از دزماي ات جربی [ ]16را

ا هاق میاف د .در زمینه اساک سری مدلهای زيادی

همپوشانی نمود .ايم در االی است ه ن ايا ااص از
قیق اا ر دارای د ت باال ری نسرت به ن ايا بدست
دمده از مدل  ]8[ DPLمیباشند.
در مقاله اا ر ،ان قالارارت غیرفوريه در شم ري هگری
با اس هاده از مدلهای بر پايه اساک سری به من ور پاسخ
به ر نسرت به مدل اخیر زما دکگانه مورد بررسی رار
گرف هاست .مساله با اس هاده از ي

رکش

منی

گسس هسازی شدهاست .همچنیم خواص رموفیزيیی شم

مارفی شده ه در ادامه به دک مدل از دنها اشاره میشود.
 -1-2مدددددت ال قدددداتحرارت غیرفوریددددهاي
فراپخشی
مدل غیرفوريه اخیر زمانی منهرد سری برای شرايم
فراپ

ی با در ن ر گرف م رابطهی اخیر زمانی منهرد به

شی رابطه ( )1میباشد.
q  x, t   q    K T  x, t 

()1

امق ثابت در ن ر گرف ه شدهاست .در دخر ن ايا بدست

در ماادله باال  qشار گرمايی ک  Kرسانندگی گرمايی

دمده از مدلهای برپايه اساک سری با ن ايا ااص از

میباشد .با بسم داد ر شارارار ی بوسیلهی بسم یلور

دزمايش انجا شده وسم يون نگ ک همیارانش [ ]16مورد

سری ه به ازگی وسم اديرات ک شوافه [ ]19ارائه
شدهاست ک همچنیم با صرفن ر از رمقت مر ره دک ک

مقايسه رار گرف هاست.

باال ر ،رابطه ( )1به رابطه ( )2ردي میشود:

 -2معادالت حاكم
بهطور لی اساک سری وانايی باالی خود را به انوا
ي ابزار ريا ی در مدلسازی رف ار پ ش غیراادی ن ا
داده است .بهطوری ه اگر  ي ادد سری باشد دنگاه
 ،    / t  پ ش غیراادی با أخیر زمانی را باز اک
می ند .لیم ک زک [ ]17بیا

ردند ،ه م قات سری

زمانی ،ارائه دهنده دررهای از ااف ه ماهیت پ ش
میباشند .به ارارت ساده ر مقدار دما بدست دمده در هر
نقطه به اري چهای ه سیس م ا ايم مراله زمانی طی
رده بس گی دارد ،ه ايم اهظ اري چه به انوا اثر
ااف های شناخ ه میشود.

 وا پ ش غیراادی میباشد ،در صور ی ه 0    1

شرايم فرکپ

ی ،اگر    1پ ش اادی ک اگر 1    2

شرايم فراپ

ی بر رار میباشد .لین ک همیارا [ ]18بیا

ردند ه پ ش غیراادی ممیم است به خاطر در له
اف اد ارزا در خم سیرشا باشد .به د شرايم فرکپ

ی

گه ه میشود .در ايم االت فرايند پ ش ند ر از پ ش

مجله مدل سازی در مهندسی



  
 1   q   q  x , t    K T  x , t 
t 


()2

در ماادله باال  αمر ره م ق سری میباشد ک مقدار د
 0    1است .همچنیم اب ذ ر است ه
زمانی مر ره سری ،بر اساس اري


t 

م ق

اپو و میباشد ه

برای اطقع بی ر در مورد چگونگی رف ار اساک سری
می وا به اک ماادالت ديهرانسی

سری نوش ه پودلونی

[ ]20مراراه شود .با ر یو ماادله ( )9با ماادله انرژی در
نهايت ماادله اخیر زمانی منهرد سری به صورت زير
بدست میديد:
()3

0  1

1

T
 T
K T
   1 
t
 C x 2
t
2

-2-2مددددت ال قدددات حدددرارت غیرفوریدددهاي
فروپخشی
مدل پ

ی-موری از امیم ماادله ان قالارارت فوريهای
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از طريق رايگزينی م ق زمانی با م ق سری برای
شرايم فرکپ



ی بصورت زير بدست میديد [.]21
T
 k  1   2T
t 

0 1

()4

n
T
     j Ti n  j 1 Ti n  j

t
j 1



1

1
1
 
 1    1   t 

c

با فرض شرايم اادل ارارت م لی می وا از ماادله باال

 j1  j 1   j  1

1

()7

به انوا ماادله اا م بر مساله اس هاده رد.

 -3تعریف مساله

 -3-2گسس هسازي معادالت
رکش منی اس هاده

مساله فیزيیی مورد بررسی در مطالاه اا ر شام دزمايش

شدهاست .همانطور ه مقا ه میشود مدل ان قالارارت

راره به

رهت گسس هسازی ماادالت از ي
غیرفوريهای فراپ

ی شام

رمی با م ق غیرص یح

مربوو به شم ري هگری میباشد ه درک ي
اندازههای

280mm  100mm  140mm

ري ه

رکش برای

شدهاست .ذرات شم دارای اندازههای م لهی هس ند از

بدست دکرد مقدار م ق غیرص یح ارائه دادند .دنها با

گرد ک خاک گرف ه ا اندازه  0/8میلیم ر ه به طور م وسم

اپو و وانس ند

اندازه ذرات شم برابر  0/2میلیم ر در ن ر گرف ه شدهاست.

مقدار م ق غیرص یح را بدست دکرند .با در ن ر گرف م

خواص رموفیزيیی شم برای مقدار رسانندگیگرمايی

میباشد .ا یزاده ک همیارانش [ ]22ي
قريو اددی م ق سری بر پايه اري

7

قريو اددی م ق سری ماادله ( )3به صورت زير

 0/ 29 W/m Kک نهوذگرمايی  3 / 25  10 m /sدر ن ر

گسس هسازی میشود.

گرف ه شده است .رزئیات پییربندی ايم راره در شی 1



k
1T


 j1 Ti k  j 1  2Ti k  j Ti k  j 1

1


t 1
j 1



1

1
1
 1    1   t 1

()5

 1 

 j1  j 1   j  1

1

ک همچنیم گسس هسازی ارارات شام م ق ص یح به
صورت زير میباشد.
k
k 1
k 2
T 3Ti  4Ti Ti

t
2t

 2T Ti 1  2Ti Ti 1

x 2
x 2
k

()6
مدل ان قالارارت غیرفوريهای فرکپ

k

k

k
k
T Ti 1 Ti 1

x
2x

ی م ابه رکش

قريو اددی به ار رف ه وسم ا یزاده ک همیارانش
[ ]22به صورت زير گسس هسازی میشود [.]23

2

ن ا داده شدهاست .ارارت مورد نیاز برای انجا دزمايش
وسم ي

صه ه نازک به

انوا ي

هی ر الی ريیی به ي

منر با کل اژ  220کلت ک

فر انس  50هر ز کص شده ،امیم میشود .مقدار شار
2

گرمايی کارد شده به سیس م برابر  5 / 1 W/cmبوده ک ايم
دزمايش به ازای پالسگرمايی برابر  0/56ثانیه انجا
شدهاست .در پايیم ايم صه ه گرمايی ،ه ت رمو وپ
اریه شده ه ايم رمو وپ ها در فواص ،2/1 ،1/5 ،0/4
 10/2 ،7/8 ،5/7 ،4/5 ،3/6میلیم ر رار داده شدهاند.
خطا در اندازهگیری رمو وپ ها برابر  10میلی ثانیه ک خطا
در اندازهگیری دما برابر  0/15لويم در ن ر گرف ه
شدهاست .بنابرايم شرايم مرزی اس هاده شده برای مدل
سری با وره به بسم یلور مر ره سری به صورت رابطه
( )9در ن ر گرف ه میشود.
0  t  te

()9
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ا یمی ،غقمی ک بیا ی

زمانی ،ثانیه  ،Δt=0/04ک گا میانی ،میلیم ر  Δx=0/1ديگر
غییرا ی در وزي دمای رسم ااص نمیشود ک با وچ
رد گا زمانی غییرات ثابت میماند .بنابرايم همانند
مدل فراپ
دکرد

ی ،گا های زمانی ک میانی فوق رهت بدست

ن ايا اددی در مدل فرکپ

ی در ن ر گرف ه

شدهاند.

دزمايش

شی  -1شما ی

-4ل ایج و بحث
پس از دنیه اثرات شد در میا های نزدي
فیزي

به منر گرمايی

اا م بر ان قالارارت با پالس و اه از نوع

غیرفوريهای میباشد [ .]8همچنیم مدلهای بر پايه اساک
سری وانايی خود را در مدل رد شرايم غیراادی ن ا

شی  -2وزي دمای مدل سری فراپ
زمانی م ل

ی برای گا های

دادهاند  [15].بنابرايم هدا ايم مطالاه ،بررسی هدايت
ارار ی در شم با اس هاده از مدل اخیر زمانی منهرد سری
به من ور پاسخ به ر نسرت به مدل اخیر زما دکگانه
میباشد.
 -1-4اس قالت شبکه
به من ور بدست دکرد

وزي دما در رسم با اس هاده از

رکش اددی ،میبايست مقدار گا زمانی ک گا میانی به
طور ص یح ک مناسو ان اک شود ،شی  2وزي دمای
رسم برای گا زمانی ک گا میانی م ل
اخیر زما منهرد سری فراپ

را برای مدل

ی ن ا میدهد .همانگونه

ه م اهده میشود به ازای مقدار گا زمانی ،ثانیه

شی  -3وزي دمای مدل سری فرکپ
زمانی م ل

ی برای گا های

 ،Δt=0/04ک گا میانی ،میلیم ر  ،Δx=0/1ديگر غییرا ی
در وزي دمای رسم ااص نمیشود .بنابرايم گا های

 -2-4ل ایج مدت فراپخشی

زمانی ک میانی بدست دمده رهت بررسی در ن ر گرف ه

شرايم فراپ

میشوند.

میشود ه مقدار مر ره سری  1  1      2باشد.

همچنیم برای مدل سری فرکپ

ی ،وزي دمای رسم

برای گا زمانی ک گا میانی م ل

در شی

 3ارائه

شدهاست .همانگونه ه م اهده میشود به ازای مقدار گا
مجله مدل سازی در مهندسی

ی برای مواد م ل

به شرايطی گه ه

شی  4ن ايا مدل اخیر زما منهرد سری فراپ

ی را

برای پالسگرمايی  0/56ثانیه ن ا میدهد .ن ايا ايم شی
با اس هاده از رکش سای ک خطا بدست دمده ه به ريم
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پاسخ گرمايی را برای مدل اخیر زما

منهرد سری

ی ن ا میدهد .پس از سای ک خطای بسیار مقادير

فرکپ

ی ن ا میدهد .مقادير مر ره سری ک اخیر زمانی

   0 / 98ک    0 / 005برای پالس گرمايی  0/56ثانیه

بدست دمده برای پالس گرمايی  0/56ثانیه برابر   0 / 3

ريم پاسخ به دادههای جربی را داشت ،بدست

فراپ

ک    0 / 005میباشد .ن ايا ن ا میدهد ه در به ريم

ه نزدي

دمدهاند .ن ايا ن ا میدهند ه مدل فرکپ

ی به خوبی

االت ممیم ن ايا با ن ايا بدست دمده از مدل فوريه برابر

وانس ه وزي دما را در ل

میباشد ک اينیه وزي دمای بدست دمده با اس هاده از مدل

مقادير به مرا و پايیم ری را نسرت به دادههای جربی برای

سری فراپ

ی مقاديری به مرا و باال ر از دادههای

ات اکلیه پیشبینی ند ،اما

زما های بادی پیشبینی می ند.

جربی را ن ا میدهد .ايم مو وع ن ا از اد موفقیت

بنابرايم مدل سری فرکپ

ايم مدل در پیشبینی وزي دما در شم میباشد .بنابرايم

ان قالارارت هداي ی در راره ااکی شم نمیباشد.

به ن ر رسید ه ممیم است فیزي
فراپ

ی نیز ادر به مدلسازی

اا م بر مساله

با م اهده نمودارهای بدستدمده از مدلهای اساک

ی

ی برای زما های

ی نراشد .به همیم من ور از مدل سری فرکپ

سری به ن ر میرسد ه مدل فرکپ

رهت بررسی ان قالارارت هداي ی در در راره ااکی شم

اکلیه پاسخ به ری نسرت به مدل فراپ

اس هاده شدهاست.

اما برای زما های بادی پاسخ مدل فراپ
از مدل فرکپ

ی را ن ا میدهد.
ی به مرا و به ر

ی میباشد .به ن ر میرسد با گذشت زما

مقدار مر ره سری در رسم اوض میشود .در کا فیزي
ان قالارارت نسرت به زما م غیر بوده ،از فرکپ
فراپ

ی به

ی ردي میشود .بنابرايم شايد ب وا ان قال ارارت

در شم را با اس هاده از مدلهای اساک سری مر ره م غیر
به ر بیا

شی  -4وزي دمای مدل سری فراپ
گرمايی برابر 0/56ثانیه

رد.

ی برای پالس

 -3-4ل ایج مدت فروپخشی
شرايم فرکپ

ی برای مواد م ل

شرايطی میباشد ه

مقدار مر ره سری  0      1باشد .رهت بررسی
ان قال ارارت در شم با اس هاده از اساک سری برای
شرايم فرکپ

ی از مدل غیرفوريه سری برای مدل رد

هدايت ارار ی در شم اس هاده شدهاست.
شی  5ن ايا مدل اخیر زما منهرد سری فرکپ

شی  -5وزي دمای مدل سری فرکپ
گرمايی برابر 0/56ثانیه

ی برای پالس

 -4-4مدت تاخیر زمان منفدرد كسدري بدا مرتبده
ی

م غیر

برای پالسگرمايی  0/56ثانیه را ن ا میدهد .با اس هاده

با وره به دنیه در شرايم فرکپ

ی برای ل

ات اکلیه

از رکش سای ک خطا ن ايا شی بدست دمدهاست ه پاسخ

شارگرمايی پاسخ به ری نسرت به شرايم فراپ

ی دارد،

گرمايی خوبی را برای مدل اخیر زما منهرد سری

مجله مدل سازی در مهندسی
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ی ک برای زما های
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ا یمی ،غقمی ک بیا ی

بادی از مدل فراپ

ی اس هاده شدهاست .با اس هاده از

-5ل یجه گیري

رکش سای ک خطا مقادير    0 / 977ک   0 / 005

در ايم مطالاه ان قال ارارت غیرفوريه در شم ري هگری

م ر از  0/84ثانیه ک برای

با اس هاده از مدلهای بر پايه اساک سری مورد بررسی

مر

منی

برای شرايم فرکپ
شرايم فراپ

ی در زما

ی    0 / 2ک    0 / 005در زما

رار گرفت .مساله با اس هاده از ي

رکش

از  3ثانیه ک برای زما های باد مقادير    0 / 36ک

گسس هسازی شدهاست ک خواص رموفیزيیی شم امق

ريم پاسخ به دادههای

ثابت در ن ر گرف ه شدهاست .ن ايا با اس هاده از مدلهای

   0 / 005بدست دمد ه نزدي

جربی را دارا بود .ن ايا ااص از ايم رکش در شی  6ن ا

برپايه اساک سری با ن ايا ااص از دزمايش مورد مقايسه

داده شدهاست ه به خوبی وانس ه ان قال ارارت در شم

رار گرف ه شدند.

را مدل ند.

ن ايا ن ا دادند ه وزي دمای بدست دمده با اس هاده از

ن یجه مهمی ه از ايم مر ث گرف ه میشود را بديم
صورت می وا بیا رد ه به رز در ل
ل

ات فیزي

همچنیم ن ايا

ات اکلیه در بقیه

اا م بر مساله به صورت فراپ

مدل سری فراپ

ی مقدار به مرا و باال ری را از ن ايا

جربی پیشبینی می ند ه ن ا از اد موفقیت ايم مدل

ی میباشد.

در پیشبینی وزي دما در شم بود .همچنیم ن ايا ن ا

قیق اا ر ،وزي به ری را برای دما

ی نیز ادر به مدل رد

میدهد ه مدل سری فرکپ

نسرت به ن ايا مدل  DPLبرای مساله مورد بررسی بدست

ان قالارارت در شم نمیباشد ک اينیه مدل فرکپ

دکردهاست.

زما های اکلیه پاسخ به ری نسرت به مدل فراپ

ی برای

ن ا میدهد .اما برای زما های بادی پاسخ مدل فراپ
به مرا و به ر از مدل فرکپ

ی را
ی

ی میباشد .بنابرايم به ن ر

میرسد ه با گذشت زما مقدار مر ره سری در رسم
اوض میشود .با اس هاده از ر یو دک مدل به گونهای ه
در ل

ات اکلیه مدل فرکپ

بادی مدل فراپ

ی اا م بر مساله ک در ل

ات

ی اا م بر مساله باشد وزي دما در شم

به خوبی بدست دمد ه ن ا دهنده موفقیت نگرش أخیر
زمانی

سری در

وصی

رف ارهای غیرفوريهای

ان قالارارت در مواد م ل نسرت به مدل  DPLمیباشد.
شی  -6وزي دمای مدل سری مر ره م غیر برای پالس
گرمايی برابر 0/56ثانیه
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