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-1مقدمه

چکیده
در اين مقاله ،بر اساس نتايج آزمايشگاهی ،و با استفاده از روش برازش منحنی و شبکه
عصبی مصنوعی اثر دما و کسر حجمی نانولولهها بر ضريب هدايت حرارتی نانوسیال نانولوله
کربنی چند جداره عامل دار-آب بررسی شد .يک رابطه دقیق به صورت تابعی از کسر
حجمی و دما برای پیش بینی ضريب هدايت حرارتی نانوسیال ارائه شد .همچنین شبکه
های عصبی مختلفی به منظور مدلسازی ضريب هدايت حرارتی نانوسیال طراحی شد .در
اين شبکهها دما و کسر حجمی به عنوان متغیرهای ورودی و ضريب هدايت حرارتی به
عنوان متغیر خروجی در نظر گرفته شد .شبکه عصبی بهینه با در نظر گرفتن حداقل خطا
در پیش بینی ضريب هدايت حرارتی نانوسیال به دست آمد .مقايسهها نشان داد که شبکه
عصبی مصنوعی میتواند پیش بینی دقیقتری نسبت به روش برازش منحنی در تخمین
ضريب هدايت حرارتی اين نانوسیال ارائه کند .همچنین نتايج نشان داد که رابطه تجربی
ارائه شده به وسیله روش برازش منحنی دارای دقت قابل قبولی است.

1

مايعاتی مانند آب ،روغن و اتیلن گلیکول نقشی کلیدی در
بسیاری از کاربردهای مهندسی نظیر فرايندهای
ريختهگری ،مبدلهای حرارتی و سیستمهای خنککاری
تجهیزات الکترونیکی دارند .به دلیل پايین بودن ضريب
هدايت حرارتی اين مايعات روشهای زيادی با هدف افزايش
ضريب انتقال حرات آنها به کار گرفته شده اند .يکی از
روشهای بهبود ضريب انتقال حرات اين مايعات ،افزودن
نانوذرات جامد به آنهاست که اولین بار توسط چوی []1
در سال  1995به کار گرفته شد .بسیاری از دانشمندان
آزمايشهای متعددی در اندازهگیری ضريب هدايت حرارتی
نانوسیاالت انجام دادهاند .آنها گزارش کردهاند که ضريب

هدايت حرارتی نانوسیاالت به دما ،شکل و اندازه نانوذرات،
کسر حجمی نانوذرات و نوع سیال پايه بستگی دارد [ 2تا
 .]10از آنجايی که آزمايشهای مورد نیاز برای اندازهگیری
ضريب هدايت حرارتی نانوسیاالت فرايندی وقتگیر و
هزينهبر است ،تعدادی از پژوهشگران تالش کردند تا
روابطی برای تخمین ضريب هدايت حرارتی نانوسیاالت
مختلف ارائه کنند .از جمله اين پژوهشگران میتوان چون
و همکاران [ ،]11لی و پترسون [ ،]12واجها و داس [،]13
دانگتانگسوک و ونگويزز [ ،]14تنگ و همکاران [،]15
قنبرپور و همکاران [ ،]16طغرايی و همکاران [،]17
سلطانیمهر و افرند [ ،]18سربلوک زاده و همکاران [ ]19و
همت و همکاران [ ]20را نام برد.

* پست الکترونیک نويسنده مسئولm.hemmatesfe@gmail.com :

 .1استاديار ،گروه مهندسی مکانیک ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ايران
 .2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خمینی شهر ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،اصفهان ،ايران
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با پیشرفتهايی که در علوم کامپیوتر و نرم افزار به وجود
آمده است ،پژوهشگران با بکارگیری روشهای محاسبات
نرم افزاری نظیر شبکههای عصبی مصنوعی (،)ANN
منطق فازی و الگوريتمهای ژنتیک سعی کردند ضريب
هدايت حرارتی نانوسیاالت را مدلسازی کنند .در همین
راستا ،پاپری و همکاران [ ]21با استفاده از شبکه عصبی
ضريب هدايت حرارتی نانوسیاالت مختلف را مدلسازی
کردند .حجت و همکاران [ ]22ابتدا با روشهای
آزمايشگاهی ضريب هدايت حرارتی نانوسیاالت مختلف
حاوی نانوذرات اکسید آلومینیوم ،دیاکسید تیتانیوم و
اکسید مس را اندازه گیری کردند .سپس با استفاده از شبکه
عصبی نتايج حاصل از کار آزمايشگاهی را مدل کردند.
ايشان دما و کسر حجمی نانوذرات را به عنوان متغیرهای
ورودی و ضريب هدايت حرارتی نانوسیال را به عنوان متغیر
خروجی در نظر گرفتند .لونگو و همکاران [ ]23دو شبکه
عصبی برای تعیین ضريب هدايت حرارتی نانوسیاالت حاوی
اکسید آلومینیوم و دی اکسید تیتانیوم پیشنهاد کردند.
متغیرهای ورودی عبارت بودند از :دما ،کسر حجمی و قطر
نانوذرات .اخیراً همت و همکاران [ ]24و افرند و همکاران
[ ]25در کارهايی متفاوت به مدلسازی ضريب هدايت
حرارتی نانوسیاالت مختلف با استفاده از شبکه عصبی و ارائه
روابط تجربی برای پیشبینی آن پرداختهاند.
مروری بر پژوهشهای پیشین نشان داد که ارائه رابطه
تجربی و مدلسازی به کمک شبکه عصبی روشی مناسب
است که مورد توجه پژوهشگران زيادی قرار گرفتهاست .اين
روشها میتوانند جايگزين آزمايشهای مکرر ،که وقتگیر
و هزينهبر هستند ،شوند .از اينرو در اين پژوهش ابتدا با
استفاده از نتايج آزمايشگاهی يک رابطه تجربی به منظور
تخمین ضريب هدايت حرارتی نانوسیال نانولوله کربنی چند
جداره عامل دار – آب با استفاده از روش برازش منحنی
ارائه میشود .سپس با در نظر گرفتن دما و کسر حجمی
نانولولهها به عنوان متغیرهای ورودی و ضريب هدايت
حرارتی نانوسیال به عنوان متغیر خروجی ،شبکههايی با
تعداد نرونهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و شبکه
مناسب و بهینه انتخاب میشود .در پايان خروجی شبکه
عصبی با نتايج حاصل از رابطه تجربی پیشنهادی و نتايج
آزمايشگاهی مقايسه میشوند.

 -2دادههاي آزمايشگاهي و رابطه تجربي
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دادههای آزمايشگاهی برای نسبت هدايت حرارتی نانوسیال
نانولوله کربنی چند جداره عامل دار – آب در شکل ()1
نشان داده شدهاند [ .]20آزمايشها در بازه دمايی  25تا 60
درجه سانتیگراد و برای کسرهای حجمی ،0/2 ،0/1 ،0/05
 0/8 ،0/4و  1درصد انجام شده است.

شکل  -1نسبت هدايت حرارتی بر حسب کسر حجمی
نانولولهها برای دماهای مختلف []20

به منظور تخمین نسبت ضريب هدايت حرارتی نانوسیال
يک رابطه تجربی بر اساس دادههای آزمايشگاهی پیشنهاد
می شود .اين رابطه دارای دقت بااليی است و به صورت زير
بیان میشود:
()1







 0.9997  0.0205  1.139 T 0.7616

k nf
k bf

که در آن که  k nfو  ، k bfبه ترتیب هدايت حرارتی نانوسیال
و هدايت حرارتی سیال پايه هستند .همچنین T ،دما بر
حسب درجه سانتیگراد و  کسر حجمی نانوسیال بر حسب
درصد است .رابطه پیشنهادی به وضوح اثرات دما و کسر
حجمی نانولولهها را بر ضريب هدايت حرارتی نشان میدهد.

 -3شبکه عصبي مصنوعي
شبکههای عصبی مصنوعی يکی از پرکاربردترين مدلهای
تحلیل غیر خطی است و علت اين امر دقت باالی اين روش
به همراه کاهش هزينه و زمان است .شبکه عصبی مصنوعی
در واقع يک شبکه پردازش موازی است که برای تعیین
روابط خطی و غیر خطی بین پارامترهای فرآيند و پیش
بینی متغیرهای خروجی استفاده میشود.
شبکه های عصبی مصنوعی با خصوصیات زير بیان میشوند:
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• ساختار شبکه که بیانگر نحوه ارتباط اليه ها و نرونهای
هر اليه است.
• الگوريتم يادگیری که مشخص کننده وزن اتصاالت است.
• تابع انتقال (فعالسازی)
در اين مطالعه تابع تانژانت – سیگويید و تابع خطی به
عنوان توابع انتقال به ترتیب در اليههای مخفی و خروجی
استفاده شده اند .رابطه  2تابع انتقال تانژانت را نشان
میدهد.
1
)1  exp(  x

()2

f ( x) 

الگوريتم پیش رونده پس انتشار ( )FFBPبعنوان الگوريتم
آموزشی در شبکه عصبی مصنوعی مورد استفاده قرار گرفته
است .پارمترهای دما و کسر حجمی نانولولهها به عنوان
متغیر های ورودی و نسبت هدايت حرارتی بعنوان متغیر
خروجی انتخاب شده اند .مجموعا  30داده آزمايشگاهی به
منظور تغذيه مدل شبکه عصبی مصنوعی مورد استفاده قرار
گرفتهاند .اين مجموعه داده ها به دو دسته دادههای آموزش
و دادههای آزمايش تقسم بندی شدهاند که به ترتیب  80و
 20درصد دادههای آزمايشگاهی را شامل میشوند.
همه داده های آزمايش حاصل با استفاده از رابطه  3نرمالیزه
شده و در بازه (1و )-1قرار گرفته اند .علت اين امر استفاده
از تابع تانژانت سیگمويید بعنوان تابع انتقال است.
()3

X  X min
1
X max  X min

شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده با در نظر گرفتن حداقل
خطای پیش بینی با تغییر تعداد نرونهای اليه مخفی ،توابع
انتقال و تکرار پذيری مرحله آموزش شبکه بدست آمده
است .به منظور محاسبه و تعیین بهترين تعداد نرون در اليه
مخفی ،ساختارهای متفاوتی مورد بررسی قرار گرفت .شکل
( )3نشان دهنده خطای هر ساختار شبکه عصبی مصنوعی
بر حسب تغییر تعداد نرونها در اليه مخفی است .همانطور
که مشاهده میشود شبکه عصبی مصنوعی با تعداد 11
نرون در اليه مخفی ،کمترين مقدار میانگین مربعات خطا
( )MSEرا دارد.
رابطه  4بیانگر تابع میانگین مربعات خطا است:
2

()4

1 N
 YPred  YExp 
N i 1

MSE 

که در آن  YExpداده آزمايشگاهی YP red ،خروجی شبکه
عصبی مصنوعی و  Nتعداد آزمايشهای انجام شده است.

X norm  2 

تعداد اليهها ،تعداد نرونهای هر اليه و نحوه ارتباط نرونها
بین اليههای مختلف در شکل ( )2نشان داده شده است.
هدف از آموزش شبکه عصبی مصنوعی بدست آوردن
بهترين مقادير وزنها با توجه به حداقل مقدار خطای
پیشبینی است.

شکل  -3میانگین مربعات خطا بر اساس تعداد نرون ها در اليه
مخفی

دقت شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از دادههای آزمايش
در جدول  1مورد بررسی قرار گرفته است .دادههای آزمايش
بصورت تصادفی از بین تمامی دادهها انتخاب شده و در
مرحله آموزش از آنها استفاده نشده است .میانگین خطای
مطلق نسبت هدايت حرارتی برابر با  0/8969درصد است.
اين مقدار خطا بیانگر دقت باالی مدل شبکه عصبی
مصنوعی است.

 -4نتايج و بحث
شکل  -2ساختار بهینه شده شبکه عصبی مصنوعی
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هدايت حرارتی نانوسیال پیشنهاد شد .سپس يک شبکه
عصبی بهینه برای مدلسازی ضريب هدايت حرارتی
نانوسیال طراحی شد که در آن دما و کسر حجمی به عنوان
متغیرهای ورودی و ضريب هدايت حرارتی به عنوان متغیر
خروجی در نظر گرفته شد 30 .داده آزمايشگاهی به منظور
تغذيه شبکه عصبی مورد استفاده قرار گرفت.

( )5مقايسه شده است .با توجه به شکل ( )5تمامی دادهها
بر روی نیمساز قرار دارند .اين امر نشان میدهد که تطابق
بسیار خوبی بین خروجیهای شبکه عصبی مصنوعی و
دادههای تجربی وجود دارد.

جدول  -1مقايسه مقادير نسبت هدايت حرارتی حاصل از
آزمايش های تجربی و مدل شبکه عصبی مصنوعی
متغیر هاي ورودي

هدايت حرارتي
درصد خطاي مدل شبکه داده هاي

دما



مطلق

عصبي

تجربي

)(°C

)(%

0/8209
0/9307
0/9492
0/8006
0/9123
0/9676

1/0440
1/0302
1/0210
1/3850
1/1670
1/1896

1/0355
1/0207
1/0114
1/3740
1/1565
1/1782

25
35
45
45
55
65

0/2
0/1
0/05
0/1
0/4
0/4

0/8969

میانگین درصد خطای مطلق

شکل ( )4مقايسه بین دادههای تجربی و نتايج به دست
آمده از رابطه تجربی را نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میشود بیشتر دادهها نزديک به خط نیمساز هستند يا روی
آن قرار دارند .با وجود اندکی انحراف بین دادههای تجربی
و خروجیهای رابطه تجربی وجود دارد.

شکل  -4مقايسه داده های تجربی و نتايج بدست آمده از رابطه
تجربی

به منظور ارزيابی دقت شبکه عصبی مصنوعی ،نتايج حاصل
از اين مدل با نتايج حاصل از آزمايشهای تجربی در شکل
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شکل  -5مقايسه داده های تجربی و نتايج بدست آمده از مدل
شبکه عصبی مصنوعی

نتايج حاصل از رابطه تجربی ،خروجی شبکه عصبی و
دادههای آزمايشگاهی در شکل ( )6در مقايسه با يکديگر
نشان داده شدهاند .خروجی شبکه عصبی مطابقت بسیار
خوبی با دادههای آزمايشگاهی دارد .از طرفی نتايج حصل
از رابطه تجربی پیشنهادی دارای انحراف بسیار کمی از
دادههای آزمايشگاهی است.

شکل  -6مقايسه داده های تجربی ،نتايج بدست آمده از مدل
شبکه عصبی مصنوعی و رابطه تجربی.

به منظور نشان دادن دقت رابطه پیشنهادی ،منحنیهای به
دست آمده از رابطه تجربی پیشنهادی بر روی دادههای
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است که اين امر بیانگر دقت قابل قبول رابطه تجربی
پیشنهادی است.

شکل  -7عبور منحنیهای به دست آمده از رابطه تجربی پیشنهادی بر روی دادههای آزمايشگاهی و خروجی شبکه عصبی

 -5نتیجهگیري
در اين مطالعه ،بر اساس دادههای آزمايشگاهی ،با استفاده
از برازش منحنی و شبکه عصبی مصنوعی اثرات دما و کسر
حجمی نانولولهها بر ضريب هدايت حرارتی نانوسیال نانولوله
کربنی چند جداره عامل دار – آب بررسی شد .ابتدا با
استفاده از دادههای آزمايشگاهی يک رابطه تجربی برای
تخمین ضريب هدايت حرارتی پیشنهاد شد .سپس
مدلسازی با استفاده از شبکه عصبی بر روی دادههای
آزمايشگاهی انجام شد .دما و کسر حجمی به عنوان
مجله مدل سازی در مهندسی

متغیرهای ورودی و نسبت هدايت حرارتی به عنوان متغیر
خروجی در نظر گرفته شد .شبکه عصبی بهینه با لحاظ
کردن تعداد نرونهای مختلف در اليه مخفی و با در نظر
گرفتن کمترين خطای پیشبینی بهدست آمد .شبکه بهینه
حاوی  11نرون در اليه مخفی بود که کمترين میانگین
مربعات خطا را داشت.
در مقايسهای که بین خروجی شبکه عصبی ،خروجی رابطه
پیشنهادی و دادههای آزمايشگاهی انجام شد مشخص شد
که دقت شبکه عصبی و رابطه تجربی پیشنهادی بسیار
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...مدلسازی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی

تقدير و تشکر
 واحد نجف آباد برای،نويسندگان از دانشگاه آزاد اسالمی
حمايت مالی از طرح پژوهشی که اين مقاله مستخرج از آن
.است تشکر و قدردانی مینمايند
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 همچنین اين مقايسه نشان داد که شبکه عصبی.باالست
مصنوعی دارای دقت باالتری نسبت به رابطه تجربی
پیشنهادی در پیش بینی ضريب هدايت حرارتی نانوسیال
 با اين وجود نتايج نشان داد که دقت رابطه تجربی.است
.پیشنهادی نیز برای کاربردهای مهندسی قابل قبول است
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