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چکيده
استفاده از يک روش توصيفکنندهی هندسهی ايرفويل يکي از نيازهای اساسي برای بهينهسازی ايرفويلها است .انتخاب اين روش نقش بسيار
مهمي در بهينه سازی دارد ،به طوری که استفاده از روشي نامناسب ،نتايج ضعيفي را ارائه داده و همگرايي را به تاخير خواهد انداخت .از اين رو در
کار حاضر ،اصالحي بر الگوريتم تکاملي بهينهسازی جستجوی هارموني انجام شده و با استفاده از آن و يک طراحي بهينهسازی معکوس (با يک تابع
هزينه غير آيروديناميکي) ،سه روش متداول معرفـيکنندهی هندسهی ايرفويل (منحنيهای بزير ،روش پارسس و فرمولهای  4رقمي ناکا) مورد
بررسي قرار گرفته است .نتايج به دست آمده نشان ميدهند که منحنيهــای بزير و روش پارسس دارای کارايي بااليي نسبت به فرمولهای 4
رقمي ناکا هستند  .در نهايت روش پارسس به دليل داشتن پارامتر کنترلي کمتر ،به همراه الگوريتم بهينهسازی اصالح شده ،برای بهينهسازی
هندسه ی يک ايرفويل تحت جريان لزج و درهم ،با هدف بيشينه نمودن نسبت برآ به پسا استفاده شده است .برای انجام اين مهم ،معادالت دو
بعدی تراکمپذير ناوير-استوکس به همراه مدل درهم اسپاالرت-آلماراس در اطراف ايرفويل حل گرديدهاند .نتايج به دست آمده نشان از توانايي
باالی الگوريتم بهينهسازی اصالح شده به منظور ارزيابي روشهای توصيفکنندهی هندسه ايرفويل و بهينهسازی آيروديناميکي دارد.

کلمات کليدی
بهينهسازی آيروديناميکي ،ارزيابي روشهای معرفيکنندهی هندسهی ايرفويل ،الگوريتم بهينهسازی جستجوی هارموني اصالح شده ،نسبت برآ
به پسا ،معادالت ناوير-استوکس.
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 -1مقدمه
بهينهسازی هندسه ،يکي از مسائلي است که به صورت مکرر
مورد مطالعه قرار ميگيرد .در ديناميک سياالت ،جستجو برای
يافتن هندسهی بهينهی آيروديناميــــکي به زمان نيوتن برمي-
گردد .تالش برای حصول به يک جسم تقارن محوری با مينيمم
نيروی بازدارنده از طرف سيال اطراف خود ،در حين حرکت در
آن (که سرعت سيال ثابت و در جهت محور تقارن جسم باشد)،
منجر به پيدايش اشکالي شده است که اصطالحاً اشکال
هيدروديناميکي يا آيروديناميکي ناميده ميشوند .در اين ميان،
ايرفويلها پر کاربردترين اشکال آيروديناميکي طراحي شده
هستند [.]1
پيشرفت روزافزون قدرت محاسباتي در کنار توسعهی روش-
های ديناميک سياالت محاسباتي ( 1)CFDدر چند دههی اخير
باعث شده است که تحقيقات قابل توجهي در زمينهی بهينه-
سازی شکل ايرفويلها انجام گيرد .با وجود اين تحقيقات گسترده
و حصول پيشرفتهای بزرگي در اين زمينه ،اما پيشرفت و ترقي
بيشتری نياز است ،تا بتواند پاسخگوی درخواستهای روزافزون
بشر در زمينههای مختلف و کاربردهای عملي باشد .در اين راستا
ميتوان به بهينهسازی ايرفويلها با هدف بيشينه کردن برآ،
کمينه کردن پسا ،بيشينه کردن نسبت برآ به پسا ،کنترل
جدايش جريان ،کنترل گذر به آشفتگي و غيره پرداخت [.]1-5
بهينهسازی هندسهی اشکال آيروديناميکي ،توسط سه عنصر
اساسي بيان ميشوند :ابتدا انتخاب روندی برای توصيف هندسه و
تغيير آن به وسيلهی متغيرهای کنترلي ،سپس اختيار مدلي برای
انجام محاسبات آيروديناميکي و در انتها استفاده از يک روش
بهينهسازی مناسب [ .]6بديهي است که محاسبات آيروديناميکي
نقش اصـلي را در بهينهسازی دارد ،اما تاثير نحوهی توصيف
هندسه و روش بهيــنهسازی نيز بسيار مهم است .به طوری که
استفاده از روشهای نامناسب ،نتايج ضعيفي را ارائه خواهد داد و
چه بسا همگرايي را به تاخير خواهد انداخت [.]7
منظور از توصيف هندسهی يک ايرفويل عبارت است از روشي
که به وسيلهی آن ،هندسهی يک ايرفويل ايجاد گردد .در به
وجود آمدن اين ايرفويل ،پارامترهايي بايد دخيل باشند ،به طوری
که با تغيير در آن پارامترها بتوان هندسهی ايرفويل را تغيير داد.
روشهای متفاوتي به عنوان اين ابزار مورد استفاده قرار ميگيرند.
از آن جمله ميتوان به روش توابع بي-اسپالين ،]9،8[ 2منحني-
5
های بزير ،]10،11[ 3توابع هيک-هن بامب ،]6[ 4روش پارسس
[ ،]9،12روابط ايرفويلهای  4رقمي ناکا ]13[ 6و غيره اشاره کرد.
در يک دستهبندی کلي ،روشهای بهينهسازی به دو گروه
روشهای مبتني بر گراديان و روشهای غير مبتني بر گراديان

(روشهای اکتشافي يا مکاشفهای )7تقسيم ميشوند .روشهای
گرادياني ،همواره با مشتق اول و گــاهاً مشتق دوم تابع هزينه (و
توابع محدودکننده) سر و کار دارند .از جمله اين روشها ميتوان
حساب ديفرانسيل ،حساب تغييرات ،برنامهريزی خطي و
غيرخطي و غيره را نام برد .اين تکنيکها برخالف همگرايي
سريع ،در حل برخي مسائل گاهاً دچار مشکل ميشوند .از اين
موارد ميتوان حالتهايي مانند رويارويي با توابع پلهای ،توابع
ناپيوسته ،توابع دارای نقاط نوکتيز و غيره را نام برد .به دليل
وجود اين کاستيها ،محققان به روشهای مکاشفهای عالقهمند
شدهاند .روشهای مکاشفهای نيازی به اطالعات گرادياني ندارند و
تنها مشخص بودن مقدار تابع هزينه (و توابع محدودکننده) در
نقاط مختلف ،برای کار بهينهسازی کفايت ميکند .اين روشها
که بعد از سال  1970ميالدی توسعه داده شدهاند ،از پديدههای
طبيعي الهام گرفته و با تلفيق نظم و تصادف در جهت يافتن
حالت بهينه عمل ميکنند [ .]14از جمله اين روشها ميتوان به
الگوريتمهای شبيهسازی گداختن ،جستجوی تابو ،تکاملي،
کلـوني مورچهها ،ژنتيک ،انفجار بزرگ-انقباض بزرگ و غيره
اشاره کرد.
در زمينهی بهينهسازی ايرفويلها ،محققين با استفاده از
روشهای بهينهسازی مختلف و روشهای توصيفکنندهی
هندسهی متفاوت به بهيــنهسازی هندسهی ايرفويلها پرداخته-
اند .در سال  ،2000واکيوز بهينهسازی هندسهی ايرفويلها را با
استفاده از روش مشتقگيری اتوماتيک بررسي کرده است .در اين
تحقيق ،فرمولهای  4رقمي ناکا برای توصيف هندسهی ايرفويل
به کار برده شده است [ .]13در سال  ،2003آلن گاردنر و سليق
به بررسي بهينهسازی ايرفويلها با استفاده از الگوريتم ژنتيک و
روش پارسس پرداختهاند [ .]15در سال  2006د ميچلي ويتوری
و بهاوکس ،رويکرد گراديان گسسته را برای بهينهسازی هندسهی
آيروديناميکي در جريان آشفته مورد بررسي قرار دادهاند [ .]3در
سال  2008شاهرخي و جهانگيری ،با به کارگيری الگوريتم
ژنتيک ،تاثير استفاده از چند جملههای بي-اسپالين و روش
پارسس را بر بهينهسازی ايرفويلها مطالعه کردهاند [ .]8در سال
 2010آويناش و آويل ،با استفاده از منحنيهای بزير و الگوريتم
ژنتيک ،به بررسي بهينهسازی ايرفويلها پرداختهاند [ .]6در سال
 2011اِندو ،به بررسي ايرفويلهای توربين بادی با استفاده از
الگوريتم زنبور عسل پرداخته است .وی روش پارسس را برای
توصيـف هندسهی ايرفويل به کار برده است [.]16
الگوريتم جستجوی هارموني ،يکي از الگوريتمهای غير
گرادياني است که در سال  2001توسط گيم و همکارانش معرفي
شده است .به دنبال معرفي اين الگوريتم ،از آن در طراحي بهينه
مبدلهای پوسته و لوله با استفاده از تحليل حساسيت استفاده

شد [ .]17کاوه و شکوری [ ]18از يک الگوريتم جستجوی
هارموني بهبود يافته برای بهينهسازی اقتصادی يک سيستم کف
مرکب استفاده نمودند .الگوريتم جستجوی هارموني برای بهينه-
سازی هندسه پره با انتقال حرارت جابجايي و تابش توسط
جليلي و همکاران [ ]19بکار گرفته شد .يوسفي و همکاران []20
بهينهسازی مبدلهای حرارتي صفحهای پرهدار را با استفاده از
يک الگوريتم جستجوی هارموني بهبود يافته ،انجام دادند.
بر اساس بررسيهای انجام شده توسط نويسندگان مقاله
حاضر ،تاکنون از الگوريتم جستجوی هارموني در مسائل
آيروديناميکي استفاده نشده است .بنابراين در کار حاضر ،ابتدا به
منظور افزايش کارايي الگوريتم بهينهسازی جستجوی هارموني،
اصالحيهای بر آن صورت ميگيرد .سپس مقايسهای بين الگوريتم
اوليه و الگوريتم اصالحي (با اعمال آن بر روی توابع محک
مختلف) انجام خواهد شد .آنگاه با استفاده از الگوريتم بهينهسازی
اصالح شده ،8مطالعهی جامعي بر توانايي روشهای متداول
توصيــفکنندهی هندسهی ايرفويل (منحنيهای بزير ،روش
پارسس و فرمولهای  4رقمي ناکا) صورت ميگيرد .در نهايت با
استفاده از الگوريتم بهينهسازی اصالح شده و روش توصيف-
کنندهی هندسهی منتخب ،ابتدا بهينهسازی معکوس و سپس
بهينهسازی مستقيم هنــدسهی ايرفويل با هدف دستيابي به
بيشترين مقدار نسبت برآ به پسا انجام ميگردد.
 -2معرفی روشهای متداول توصيفکنندهی ایرفویل
 -1-2منحنیهای بزیر

مجموعه نقاط زير که نقاط کنترلـي يا نقاط بزير ناميده مي-
شوند را در نظر بگيريد:
P = {P0 , P1 , P2 , … , Pn }; Pi ∈ IRd ; d = 2,3; i = 0, … , n

آنگاه رابطهی منحني بزير که نقاط باال را در خود جا داده باشد
به صورت زير معرفي ميگردد:
n

()1

)C(t)= ∑ Pi Bin (t
i=0

که در آن ) Bin (tچند جملهایهای برنشتاين 9هستند و به
صورت زير بيان ميشوند:
()2

n
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i
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=
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 nدرجهی چند جملهای است ،به طوری که  n+1نقطهی

که
کنترلي ،تشکيل چند جملهای درجه  nرا ميدهد [ .]21برای

درک بهتر روابط باال ،حالت دو بعدی آنها به صورت زير
بازنويسي ميشود:
Px,i
] ; i = 0, … , n
Py,i

()3

[ = Pi

n

)Px,i Bin (t
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]
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به روشهای متفاوتي ميتوان منحنيهای بزير را برای
توصيف هندسهی ايرفويل مورد استفاده قرار داد .در کار حاضر،
 14نقطهی کنترلي برای توصيف ايرفويل به کار ميرود که 4
مورد از آنها (نقاط کنترلي ابتدايي و انتهايي) ثابت ميباشند.
همچنين ،طول  10نقطهی کنترلي ديگر نيز ثابت بوده و تنها
عرض آنها کنترل کننده ميباشد .پس برای توصيف هندسهی
يک ايرفويل ،بايد منحني باال و پايين به صورت جداگانه توليد و
به هم وصل گردند .شکل ( )1يک نمونه ايرفويل تشکيل شده
(مطابق توضيحات باال) را نمايش ميدهد.
 -2-2روش پارسس

روش پارسس ،يکي ديگر از روشهای معرفي هندسهی
ايرفويل ميباشد .در اين روش ،ايرفويل توسط  11پارامتر کنترلي
ايجاد شده و قادر به کنترل خواهد بود .رابطهی مربوطه به صورت
زير است:
()5

1

6

Zparces = ∑ a n . X n−2
n=1

پارامتر کنترلي در شکل ( )2به خوبي نشان داده شدهاند که به
ترتيب عبارتند از شعاع لبهی جلويي (  ،)rleموقعيت ماکزيمم
سطوح بااليي و پاييني (  ،)Zlo , Xlo , Zup , Xupمشتق دوم در
محل ماکزيمم سطوح بااليي و پاييني (  ،)Zxxlo ،Zxxupموقعيت
لبهی انتهايي و ضخامت آن (  )ZTE ،ΔZTEو در نهايت جهت و
پهنای لبهی انتهايي (  .) βTE ،αTEرابطهی ( )5بايد به صورت
مجزا ،يک مرتبه برای سطح بااليي و بار ديگر برای سطح پاييني
ايرفويل مورد استفاده قرار گيرد تا هندسهی يک ايرفويل ايجاد
شود .ضرايب  anنيز با در نظر گرفتن پارامترهای معلوم مربوط به
هندسه تعيين ميگردند.
در برخي موارد ،ميتوان  11پارامتر کنترلي مذکور را با صفر
در نظر گرفتن پارامترهای  ΔZTEو  ZTEکاهش داد .دليل اين امر
را ميتوان به صورت زير بيان کرد:
 -1در اکثر موارد عالقهمنديم که عمل بهينهسازی را در شرايط
زاويهی حملهی ثابت بررسي کنيم .از طرفي وجود پارامتر
 ZTEباعث تغيير زاويهی حمله ميشود.
 -2پارامتر  ،ΔZTEباعث ايجاد حفرهی کوچک در بين سطوح
بااليي و پاييني ميگردد .اين حفره در بعضي از حاالت باعث
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ايجاد حلهای مشکوک ميشود [ .]16از طرفي تجربه نشان
ميدهد که با صفر در نظر گرفتن اين پارامتر نيز ميتوان
نتايج قابل قبولي گرفت.
بنابراين در کار حاضر ،روش پارسس با  9پارامتر کنترلي،
برای معرفي هندسهی ايرفويل مورد استفاده قرار ميگيرد.

0.2

 -3-2فرمولهای  4رقمی ناکا

يکي ديگر از روشهای مشهور برای معرفي هندسهی ايرفويل
و کنترل آن ،استفاده از روابط ايرفويلهای  4رقمي ناکا است .در
اين روش هندسهی ايرفويل تنها با  3پارامتر ايجاد و کنترل مي-
شود .اين سه پارامتر عبارتند از ماکزيمم منحني وسط ( ،)mمحل
ماکزيمم منحني وسط ( )pو در نهايت ماکزيمم ضخامت خود
ايرفويل ( .)τاين سه پارامتر ،در شکل ( )3نشان داده شده است.
روابط توصيفکنندهی سطوح بااليي و پاييني ايرفويل در اين
روش ،به صورت زير ميباشد:
()6
Xup = x − yth sinθ
()7

Yup = yc + yth cosθ

()8

Xlo = x + yth sinθ

()9

Ylo = yc − yth cosθ
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شکل ( :)1تشکيل هندسهی ایرفویل توسط منحنیهای بزیر

شکل ( :)2تشکيل هندسهی ایرفویل توسط روش پارسس

که در اين روابط  ، ythتوزيع ضخامت و  ، ycخط منحني وسط
بوده و توسط روابط زير معرفي ميشود:
x
x
yth = 5τ × c(0.2969√ − 0.126
c
c

()10

شکل ( :)3تشکيل هندسهی ایرفویل توسط فرمولهای  4رقمی ناکا

x 2
x 3
) ( − 0.3537 ( ) + 0.2843
c
c
4
x
) ) ( − 0.1015
c
yc

()11

x
≤p
c
x
For ≥ p
c

For

m
x
x 2
) ) ( (2p −
2
p
c
c
=
m
x
x 2
) ) ( (1 − 2p + 2p −
2
){(1 − p
c
c

در روابط فوق θ ،به شيب منحني وسط در هر نقطه بستگي
دارد (شکل ( .))4ميتوان مقدار آن را با مشتقگيری از رابطهی
( )11به صورت زير به دست آورد:
()12

)dyc (x
dx

θ(x) = tan−1

شکل ( :)4نمایش شيب منحنی وسط

 -3محاسبات آیرودیناميکی
برای بهدست آوردن کارايي آيروديناميکي يک ايرفويل ،بايد
معادالت جريان حول آن حل گردد .اين کار توسط حلگر عددی
صورت ميگيرد .اين ابزار بايد دارای دقت کافي باشد تا بتوان
ميدانهای سرعت و فشار را در اطراف ايرفويل با دقت خوبي
بهدست آورد .جريان حول يک ايرفويل را ميتوان بهصورتهای
مختلفي شبيهسازی کرد .در کار حاضر جريان لزج ،آشفته و گذر
صوتي درنظر گرفته ميشود .بنابراين معادالت حاکم بر جريان،
معــــــادالت تراکمپذير وابسته به زمان ناوير-استوکس بههمراه

مدل درهم اسپاالرت-آلماراس [ ]22ميباشند .شکل بقايي و بي-
بعد اين معادالت در مختصات دوبعدی بهصورت زير است:
()13

∂W ∂Fi ∂Gi
1 ∂Fv ∂Gv
+
+
=
(
+
)+S
∂t
∂x
∂y
Re∞ ∂x
∂y

که  Wبردار کميات جريان است و بهصورت زير تعريف مي-
شود:

()14

ρ
ρu
W = ρv
E
] ̂[ ρν

که  Fiو  Giبردارهای شار غير لزج Fν ،و  Gνبردارهای شار
لزج و  Sجمله چشمه ميباشـــــد که بهصورت زير تعريف مي-
گردند:

()16

ρv
ρuv
2
Gi = ρv + p
(E + p)v
] [ ρν̂v

()17

0
τxx
τyx
Fv = τ u + τ v + q
xx
xy
x
ρ
̂∂ν
] [ σ (ν + ν̂) ∂x

()18

0
τxy
τyy
Gv = τ v + τ u + q
yy
yx
y
ρ
̂∂ν
)̂(ν + ν
[ σ
] ∂y

()19

0
0
S= 0
0
][D
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در معادالت باال  ν̂ ،p ،ρ ،v ،uو  Eبهترتيب مؤلفههای سرعت
در جهات  xو  ،yچگالي ،فشار استاتيک ،متغير مياني لزجت
درهم سينماتيکـي و مجموع انرژی دروني و جنبشي هستند.
همچنين  τمؤلفههای تنش و  qشار حرارتي را نشان ميدهدD .

Y

()15

ρu
ρu + p
ρuv
= Fi
(E + p)u
] [ ρν̂u
2

نيز جملهی چشمهی مربوط به مدل درهم مورد استفاده مي-
باشد.
به منظور حل عددی معادالت حاکم در کار حاضر از کد
عددی استفاده شده است .در اين کد عددی ،انفصال معادله ()13
به روش حجم محدود (طرح تفاضل مرکزی) صورت گرفته است.
همچنين انتگرالگيری زماني صريح به کمک طرح گام زماني
رانگ-کوتای  4مرحلهای انجام ميگيرد .مباني اساسي و ابتدايي
حل عددی مذکور ابتدا توسط جيمسون و همکاران [ ]23در
ارتباط با مسايل جريان تراکمپذير معرفي شد .به منظور حذف
نوسانات در مجاورت امواج ضربهای ،طرح اتالف مصنوعي اسکالر
در کد عددی مذکور بکار گرفته شده است .به دليل اينکه هدف
ما در مقاله حاضر بررسي حالت پايدار ميدان جريان است ،روش-
های تسريع همگرايي نظير گام زماني محلي و متوسط گيری
ضمني از باقي ماندهها نيز در حل بکار رفته است [ .]24حل
عددی بکار رفته در کار حاضر توسط بسياری از محققين در سه
دهه اخير به منظور حل معادالت ناوير-استوکس و اويلر ،برای
دامنه وسيعي از کاربردهای آيروديناميک مورد استفاده قرار
گرفته و درستي آن به اثبات رسيده است.
شبکه مورد استفاده در کار حاضر از نوع  Oبا ابعاد 81×41
است .اين شبکه در سطح ايرفويل دارای تراکم مش بيشتری
ميباشد .اين امر باعث ميشود تا بتوان اليهی مرزی را بهخوبي
شبيهسازی کرد و تأثير آن را در حل وارد نمود .همچنين شبکه-
ی مورد استفاده غير يکنواخت ميباشد .بهطوری که لبهی حمله
و لبهی فرار ايرفويل با تعداد نقاط بيشتری معرفي شده است.
نمونهای از اين شبکه در شکل ( )5آمده است.

شکل ( :)5نمونهای از شبکهی مورد استفاده در کار حاضر

 -4الگوریتم بهينهسازی
الگوريتم مورد استفاده در کار حاضر ،الگوريتم بهينهسازی
جستجوی هارموني ( )HSاست .اين الگوريتم از تفکرات
موسيقيدانها الهام گرفته شده است .به طوری که يافتن حالت
بهينه در مسائل ،معادل با يافتن يک هارموني مطلوب در
موسيقي است .در کار حاضر به منظور افزايش کارايي اين
الگوريتم ،اصالحي روی آن انجام ميگيرد و الگوريتم جستجوی
هارموني اصالح شده مورد استفاده قرار ميگيرد .بنابراين در ابتدا
به توضيح الگوريتم جستجوی هارموني پرداخته ميشود و در
ادامه الگوريتم جستجوی هارموني اصالح شده معرفي ميگردد.

جوابهای  HMبه صورت تصادفي با استفاده از رابطهی زير ايجاد
ميشود:
()21

که در آن  rيک عدد تصادفي بين  0و  1ميباشد .به اين
ترتيب ،ماتريس  HMبا  HMSبردار جواب پر ميگردد و به
صورت زير نمايش داده ميشود:

()22

 -1-4الگوریتم جستجوی هارمونی

در الگوريتم  ،HSهر حل يک هارموني ناميده ميشود و به
صورت يک بردار  nبعدی معرفي ميگردد .يک جمعيت اوليه
ابتدا به صورت تصادفي ايجاد شده و در حافظهی الگوريتم
( 10)HMذخيره ميگردد .سپس يک بردار جواب جديد ،مبتني
بر قاعدهی در نظر گرفتن حافظه ،قاعدهی تنظيم زير و بمي و
انتخاب به صورت تصادفي ايجاد ميشود .در نهايت بردار جواب
⃗ 11
ايجاد شده با بدترين بردار جواب موجود در حافظه ( )Xw
مقايسه و در صورت بهتر بودن ،با بدترين بردار جواب تعويض
ميشود و به اين ترتيب  HMبههنگام ميگردد .اين فرايند تا
برقرار شدن شرط توقف ادامه مييابد .با توجه به توضيحات
مذکور ،الگــوريتم  HSدارای سه مرحلهی اصلي ميباشد که
عبارتند از مقدار دهي اوليه ،بهبود يک هارموني جديد و بههنگام
کردن  .HMاين مراحل در زير توضيح داده ميشوند.
 -1معرفي مسئله و پارامترهای الگوريتم
به طور کلي ،هر مسئلهی بهينهسازی را ميتوان به صورت
مينيممسازی زير بيان کرد:
(⃗ ); ⃗X = (x(1), … , x(n)); x(j) ∈ [LB(j), U𝐵(j)] )20
Min F(X
که در آن F(X⃗) ،تابع هزينه ⃗X ،بردار متغيرهای طراحي،
تعداد متغيرهای طراحي LB(j) ،و ) UB(jحدود پاييني و بااليي
برای متغير ) x(jاست .پارامترهای الگوريتم  HSعبارتند از اندازه-
ی حافظه هارموني ( 12 )HMSيا تعداد بردار جوابهای موجود
در حافظهی هارموني ،نرخ در نظر گرفتن حافظه (،13 )HMCR
نرخ تنظيم زير و بمي ( ،14 )PARپهنای باند ( 15 )BWو تعداد
کل تکرارها (.16 )NI

Xi (j) = LB(j) + (UB(j) − LB(j)) × r, j
= 1, … , n; i = 1, … , HMS

HMS
)x1 (1) x1 (2) ⋯ x1 (n − 1) x1 (n
)x2 (1) x2 (2) ⋯ x2 (n − 1) x2 (n
=
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
])[xHMS (1) xHMS (2) ⋯ xHMS (n − 1) xHMS (n

 -3بهبود يک هارموني جديد
يک بردار جواب جديد  Xnewبا استفاده از  3دستور بهبود
داده مي شود که عبارتند از :در نظر گرفتن حافظه ،تغيير زير و
بمي و انتخاب تصادفي .برای اين منظور ،ابتدا يک عدد تصادفي
( )r1بين  0و  1انتخاب ميشود .اگر  r1کوچکتر از HMCR
باشد Xnew(j) ،از  HMانتخاب ميشود .در غير اين صورت
) Xnew(jبه صورت تصـادفي به دست ميآيد (يعني مشابه رابطه-
ی ( )14بين حدود پاييني و بااليي انتخاب ميگردد) .انتخاب از
 HMبه صورت رابطهی ( )23ميباشد که در آن  aبه صورت
تصادفي ،از مجموعهی } {1,…,HMSانتخاب ميشود.
()23

}Xnew (j) = Xa (j) , a ∈ {1, … , HMS

در صورت انتخاب ) Xnew(jاز  ،HMپارامتر  PARوارد عمل
ميشود .از اين رو عدد تصادفي ديگری ( )r2بين  0و  1انتخاب
ميشود .اگر  r2کوچکتر از  PARباشد Xnew(j) ،به صورت رابطه-
ی زير تغيير ميکند که در آن  rيک عدد تصادفي بين  0و 1
ميباشد.
()24

xnew (j) = xnew (j) + BW(j) × r

n

 -2مقدار دهي اوليه به حافظهی هارموني
 HMشامل  HMSبردار جواب است .درصورتي که فرض شود
)) i ،⃗X i = (xi (1),…,xi (nامين بردار جواب  HMباشد ،آنگاه بردار

 -4بههنگام کردن حافظه
بعد از ايجاد يک بردار هارموني جديد (  ،)⃗Xnewبايد  HMبه-
هنگام شود .به اين صورت که تابع هزينهی مربوط به  ⃗Xnewبا
تابع هزينه مربوط به بدترين عضو موجود در حافظه ( )⃗Xw
مقايسه ميشود .اگر تابع هزينه مربوط به  ⃗Xnewاز تابع هزينه
مربوط به  ⃗Xwبهتر باشد ⃗Xnew ،با تعويض  ⃗Xwميشود .بدين
صورت  ⃗Xwاز حافظه خارج شده و  ⃗Xnewبه عنوان عضو جديد
وارد حافظه ميشود.
در پايان مراحل  3و  4تا رسيدن شرط توقف تکرار ميشوند
تا حل بهينه به دست آيد [ 25و .]26

 -2-4الگوریتم جستجوی هارمونی اصالح شده در کار
حاضر

تعيين مقدار پارامترهای اصلي الگوريتم ( HSيعني ،BW
 PARو  ،)HMCRتاثير زيادی در عملکرد الگوريتم دارد .بنابراين
در کار حاضر در نظر است برای افزايش دقت و کاهش تعداد
تکرارهای حل ،روشي برای انتخاب اين پارامترها ارائه شود .در
اين راستا ،پارامتر  HMCRيک مقدار ثابت خواهد داشت ،پارامتر
 PARبه صورت ديناميکي بههنگام خواهد شد و پارامتر  BWبه
صورت خود اصالح شونده معرفي ميگردد .همچنين يک اصالح
کلي در نحوهی انتخاب بردار جواب جديد نيز معرفي ميشود.
اصالح پارامتر

HMCR

در اصالح حاضر ،تنها در يک دهم اول کل تکرارها ،حل
تصادفي پيشنهاد ميشود و مقدار پارامتر  0/95 ،HMCRدر نظر
گرفته ميشود .در نه دهم بقيهی حل ،مقدار  1به پارامتر
 HMCRاختصاص داده ميشود .اين بدان معني است که در نه
دهم بقيهی حل ،متغيری به صورت تصادفي انتخاب نميشود و
تنها بردار جوابهای موجود در حافظه اصالح ميشوند.
اصالح پارامتر

PAR

در اصالح حاضر ،برای پارامتر  PARمقادير ماکزيمم و
مينيمم در نظر گرفته شده و حل مسئله با مقدار ماکزيمم آن
شروع ميشود .در ادامه PAR ،با گذشت هر يک دهم تعداد کل
تکرارها ،طبق رابطهی  25بههنگام ميشود:
PAR MAX − PAR MIN
9

()25

PAR = PAR −

 PARMAXاغلب بين  0/9و  1در نظر گرفته ميشود .اما
 PARMINبه تعداد متغيرهای بردار جواب بستگي خواهد داشت.
طبق تجربه ،به ازای  2متغير  PARMINبرابر  0/9و به ازای 8
متغير  PARMINبرابر  0/45مناسب ميباشند .کمترين مقداری که
 PARMINميتواند داشته باشد نيز برابر  0/1است که در مسائل
با تعداد متغير زياد ،مورد استفاده قرار ميگيرد.
اصالح پارامتر

BW

در کار حاضر ،پارامتر  PARبه صورت خود اصالح شونده
معرفي ميگردد .اين پارامتر با يک مقدار متوسط اوليه (،BWM
که معموالَ يک دهم حوزهی تغييرات مجاز هر متغير است) شروع
به کار ميکند .هنگام نياز به اين پارامتر ،مقدار متوسط به صورت
تصادفي ،به اندازهی يک دهمِ خودش افزايش و يا کاهش مييابد
و اين مقدار به عنـــوان پارامتر  BWاستفاده ميشود .در صورت
ورود بردار هارموني جديد به حافظه ،مقدار بهبود تابع هزينه

نسبت به بدترين عضو محاسبه و به ازای  BWمتناظر (يعني
حالت افزايش و يا حالت کاهش مقدار متوسط) ذخيره ميگردد.
بعد از گذشت )AP( 17تکرار ،مقدار متوسط اين پارامتر با توجه به
اينکه مقدار بهبود تابع هزينه ،در حالت افزايش مقدار متوسط
بيشتر بوده است يا در حالت کاهش آن ،اصالح ميشود .اين
اصالح به صورت رابطهی زير ميباشد:
BWM

()26

BWM
BWM +
) if(Improvement up > Improvement low
30
{=
BWM
BWM −
) if(Improvement up ≤ Improvement low
30

در اين رابطه Improvementup ،نشاندهندهی مجموع بهبودهای
تابع هزينه در طول  APتکرار ،به ازای  BWهايي ميباشد که
مقدار آن به اندازهی  BWMاز  BWMبيشتر بوده و
10

 Improvementlowنشاندهندهی مجموع بهبودهای تابع هزينه در
طول  APتکرار ،به ازای  BWهايي ميباشد که مقدار آن به
اندازهی  BWMاز  BWMکمتر بوده است.
10

تغيير در نحوهی انتخاب بردار جواب جديد
در اصالح حاضر پيشنهاد ميشود که به طور تصادفي يک
بردار جواب به طور کامل از حافظه برداشته شود .در ادامه،
پارامتر  HMCRاحتمال انتخاب تصادفي بر روی هر يک از
متغيرهای بردار جواب انتخاب شده را مشخص ميکند .همچنين
پارامتر  PARتعيين خواهد کرد که تغيير زير و بمي روی هر
متغير صورت گيرد يا خير [ 7و .]19
 -5نتایج
 -1-5نتایج مربوط به اصالح الگوریتم بهينهسازی جستجوی
هارمونی

در اولين قسمت از بخش ارائهی نتايج کار حاضر ،به ارائهی
نتايج حاصل از اصالح معرفي شده برای الگوريتم بهينهسازی
جستجوی هارموني پرداخته ميشود .در اين راستا سه مسأله حل
ميشود و نتايج بهدستآمده ،با نتايج حاصل از روشهای ديگر
مقايسه ميگردد.
ارزيابي شمارهی 1
در ارزيابي اول مينيمم تـــابع روزنبروک
ميشود .اين تابع بهصورت زير معرفي ميشود.

18

بهدست آورده

f = 100(x2 − x12 )2 + (1 − x1 )2
]x1 , x2 ∈ [−10,10

ارزيابي شمارهی 2
در ارزيابي دوم مينيمم کردن يک تابع مقيد درنظر است .اين
مسأله برای اولين بار توسط براکن وکورميک [ ]27معرفي شده

است .اين تابع بايد در شرايطي مينيمم گردد که  2شرط
اعمالشده بر مسأله نيز برآورده شوند .وجود قيد در مسأله،
رسيدن به جواب را بهمراتب ميباشند:
f = (x1 − 2)2 + (x2 − 1)2
g1 = x1 − 2x2 + 1 = 0
1
g 2 = − x12 − x22 + 1 ≥ 0
4
]x1 , x2 ∈ [−10,10

ارزيابي شمارهی 3
ارزيابي سوم با معادالت مربوط به مشکلتر ميکـــند.
بنابراين روشهای ضعيف از بهدست آوردن جوابهای با دقت
خوب باز خواهند ماند .تابع موردنظر که با  fو قيدهای اعمالشده
که با  gنشان داده شدهاند بهصورت زير
طراحي يک مبدل حرارتي مربوط ميشود .در اين مورد
مينيمم کردن تابع  fتحت  6قيد  gمطلوب است .تابع هزينه و
قيدهای مسأله در زير آورده شده است:
f = x1 + x2 + x3
g1 = 0/0025(x4 + x6 ) − 1 ≤ 0
g 2 = 0/0025(x5 + x7 − x4 ) − 1 ≤ 0
g 3 = 1 − 0/01(x8 − x5 ) ≥ 0
g 4 = x1 x6 − 833/33252x4 − 100x1 + 83333/333 ≥ 0
g 5 = x2 x7 − 1250x5 − x2 x4 + 1250x4 ≥ 0
g 6 = x3 x8 − x3 x5 + 2500x5 − 1250000 ≥ 0
]x1 ∈ [100,10000
]x2 ∈ (−∞, 1000
]x3 ∈ (−∞, 10000
xi ∈ [10,1000] ; i = 4 to 8

سه ارزيابي معرفيشدهی فوق ،توسط الگوريتم جستجوی
هارموني اصالح شده حل گرديده است .در اين ارزيابيها ،حل
مسأله  10مرتبه توسط الگوريتم حاضر انجام ميشود و ميانگين

نتايج ارائه ميگردد .مقدار  HMSبرای هر سه ارزيابي برابر  10و
 APبرای ارزيابيهای اول و دوم برابر  10و برای ارزيابي سوم
برابر  200درنظر گرفته ميشود .ديگر پارامترهای الزم برای اين
الگوريتم ،با اصول ارائهشده در بخش الگوريتم جستجوی هارموني
در کار حاضر تعيين شدهاند.
جدولهای  2 ،1و  3نتايج حل الگوريتم حاضر برای ارزيابي-
های مذکور را بههمراه نتايج حل الگوريتمهای مختلف ديگر
نشان ميدهد .در اين مقايسه الگوريتم اصالح شده ،با الگوريتم
جستجوی هارموني اوليه و چند الگوريتم ديگر مقايسه شده است.
بررسي جدول ( )1حاکي از کاهش قابل توجه تعداد تکرار
الگوريتم حاضر ،در رسيدن به تابع هزينه است .نتايج جداول  2و
 3نشاندهنده کاهش چشمگير تعداد تکرار الگوريتم حاضر و
افزايش دقت جوابها نسبت به حل تحليلي ميباشد .به طور کلي
نتايج حاصل ،تاثير اصالحات پيشنهادی را بر الگوريتم بهينهسازی
جستجوی هارموني نشان ميدهد .بنابراين در ادامه از الگوريتم
اصالح شده (به دليل داشتن دقت بهتر و سرعت همگرايي باالتر)
به منظور بهينهسازی شکل ايرفويل ،استفاده خواهد شد.
 -2-5ارزیابی روشهای متداول توصيفکنندهی ایرفویل

از يک روش خوب توصيفکنندهی هندسهی ايرفويل انتظار
ميرود که موارد زير را ارضاء کند:
 -1دارای انعطافپذيری بااليي باشد.
 -2تا حد امکان دارای مينيمم پارامتر کنترلي باشد.
 -3تا حد امکان از پارامترهای کنترلي مستقل استفاده کند.
 -4منحنيهای صاف و واقع بيني را ارائه دهد.
 -5فرموله کردن آن آسان باشد.

جدول ( :)1مقایسهی نتایج مربوط به ارزیابی  1الگوریتم بهينهسازی

تابع هزينه
تعداد تکرار

]Lee and Geem [28

]Jaberipour and Khorram [29

0
50،000

0
16،800

کار حاضر
0
1،000

حل تحليلي

[Jaberipour and Khorram]29

0
---------

جدول ( :)2مقایسهی نتایج مربوط به ارزیابی  2الگوریتم بهينهسازی

تابع هزينه
تعداد تکرار

Lee and Geem
][28

Homaifar et al.
][31

]Fogel [30

Jaberipour and
]Khorram [29

کار حاضر

1/3770
40،000

1/4339
گزارش نشده

2/3772
گزارش نشده

1/39323
98،000

1/3935
2،000

حل تحليلي [Jaberipour ]29
and Khorram

1/3935
---------

جدول ( :)3مقایسهی نتایج مربوط به ارزیابی 3الگوریتم بهينهسازی

تابع هزينه
تعداد تکرار

]Deb [32

]Lee and Geem [28

Jaberipour and Khorram
][29

کار حاضر

حل تحليلي [Jaberipour ]29
and Khorram

7060/221
320،080

7057/27
150،000

7051/3012
200،000

7049/33
150،000

7049/3309
---------

از بين موارد فوق ،شمارههای  4 ،3و  5توسط هر سه روش
معرفي شده در بخـــش ( 2منحنيهای بزير ،پارسس و فرمول-
های  4رقمي ناکا) ارضاء ميشود .پس شرايط  1و  2نقش اصلي
را در انتخاب روش مناسب خواهند داشت.
مورد شمارهی  ،1که مهمترين شرط نيز به نظر ميرسد،
داشتن انعطاف پذيری باال ميباشد .يعني روش مورد نظر بايد
قادر باشد که شکل هندسههای مختلف را به خود بگيرد .اين کار
ما را قادر ميسازد که در فضای جستجوی بزرگتری ،هندسـهی
بهينه را جستجو کنيم .در صورتي که روش توصيفکنندهی
هندسهی ايرفويل اين توانايي را نداشته باشد ،قادر نخواهيم بود
به يک حل سراسری نائل شويم .چرا که به دليل پايين بودن
انعطافپذيری روش ،از بررسي بعضي از هندسهها غافل خواهيم
شد و چه بسا در بين اين هندسههای بررسي نشده ،ايرفويل
شايستهتری برای هدف مورد نظر وجود داشته است.
بنابراين منطقي به نظر ميرسد که دقت مضاعفي به اين
موضوع داده شود .چرا که حتي اگر ساير عناصر مورد استفاده
بهترين عملکرد را نيز داشته باشند ،ولي به دليل عدم توانايي
روش توصيفکنندهی هندسهی ايرفويل ،از دستيابي به يک حل
سراسری باز خواهيم ماند .از اين رو ،در اين بخش در نظر است با
استفاده از روش طراحي بهينهسازی معکوس ،توانايي انعطاف-
پذيری سه روش توصيفکنندهی هندسهی ايرفويل بررسي گردد.
از آنجايي که دخالت دادن محاسبات آيروديناميکي ،زمان اجرای
برنامه را در حد زيادی باال ميبرد ،بنابراين يک تابع هزينه غير
آيروديناميکي برای بررسي توانايي انعطافپذيری مورد استفاده
قرار خواهد گرفت .برای اين مهم ،يک ايرفويل به عنوان ايرفويل
هدف در نظر گرفته ميشود و تابع هزينه ،اختالف هندسهی
ايرفويل در حال بررسي و هندسهی ايرفويل هدف خواهد بود که
الگوريتم قصد مينيمم کردن آن را خواهد داشت .تابع هزينه غير
آيروديناميک مذکور به صورت زير معرفي ميگردد:
n

()27

| Cost function = ∑|yi − yi,TARGET
i=1

y ،yi

که در آن  nتعداد نقاط تشکيل دهندهی ايرفويلها،
مربوط به  iامين  xتشکيل دهندهی ايرفويل در حال بررسي و

 y ،yi,TARGETمربوط به  iامين  xتشکيل دهندهی ايرفويل هدف
ميباشد .بنابراين اختالف عرض ايرفويل در حال بررسي با عرض
ايرفويل هدف ،نظير به نظير محاسبه شده و جمع زده ميشود و
به عنوان تابع هزينه معرفي ميگردد .برای درک بهتر اين تابع
هزينه ،شکل (( )6به ازای  )n=21ارائه ميگردد .همانطوری که
در اين شکل ديده ميشود ،اختالف عرض دو ايرفويل نظير به
نظير جمع زده شده و تابع هزينه محاسبه ميگردد.
برای اينکه اين بررسي به صورت کليتر انجام گيرد و نتايج به
دست آمده يک نتيجهی فراگير باشد 10 ،ايرفويل مختلف به
عنوان ايرفويل هدف در نظر گرفته ميشود .به اين ترتيب هر
روش  10مرتبه مورد ارزيـابي قرار ميگيرد .روشي که در شبيه-
سازی اين  10ايرفويل هدف ،خطای کمتری داشته باشد ،يقينا
قابليت انعطافپذيری بااليي دارد .از اين  10ايرفويل هدف ،سه
مورد توسط روش فرمولهای  4رقمي ناکا ،سه مورد به صورت
تصادفي توسط روش پارسس و سه مورد به صورت تصادفي
توسط روش بزير ايجاد شدهاند .مورد دهم نيز ايرفويل مشهور
 RAE2822ميباشد .طبيعي است که هر روش بتواند ايرفويلي
که توسط خود آن روش ايجـــــاد شده است را به خوبي شبيه-
سازی کند .چرا که يک بار اين کار را انجام داده است و اگر ابزار
بهينهسازی مورد استفاده دقيق و توانا باشد ،بار ديگر موفق به
شبيهسازی آن خواهد شد .اما اينکه روشهای ديگر نيز بتوانند
آن را شبيهسازی کنند ،به توانايي هر روش بستگي خواهد داشت.
برای انجام اين ارزيابي از الگوريتم بهينهسازی جستجوی
هارموني اصالح شده استفاده شده است .حافظهی الگوريتم
بهينهسازی در تمام موارد ،برابر  10در نظر گرفته شده است و
الگوريتم از يک ايرفويل کامال تصادفي شروع کرده و در جهت
رسيدن به ايرفويل هدف اقدام ميکند .مقدار ( nمربوط به رابطه-
ی  )20در اين ارزيابي برابر  121بوده است و هر آزمايش چند بار
انجام شده است و در نهايت بهترين نتيجه به عنوان نتيجهی
نهايي گزارش شده است.

0.08
ly14-y14,Targetl
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شکل ( :)6محاسبه تابع هزینه مربوط به بررسی انعطاف پذیری

جدول ( )4نتايج مربوط به اين ارزيابي را نشان ميدهد .در
اين جدول ،مقدار تابع هزينه (که متناظر با خطای هر روش مي-
باشد) ،به صورت جداگانه برای هر آزمايش ارائه شده است.
جدول ( )5نيز مجموع کل خطاها در  10آزمايش را برای سه
روش گـزارش مــيکند .شکلهــای ( )7الـــي ( )16نيز نشان-
دهندهی نتايج هر کدام از آزمــــايشهای انجام شده در جدول
( )4ميباشند .اين نمودارها به نوبهی خود انعطافپذيری اين سه
روش در رسيدن به ايرفويل هدف را نشان ميدهند .در کار حاضر
ابعاد ايرفويلها به صورت بيبعد معرفي ميگردد .به طوری که
مختصات طول و عرض ايرفويل ،با تقسيم بر اندازهی طول وتر
ايرفويل بيبعد شدهاند .اما در شکلهای ارائه شده ،برای مختصر

شمارهی آزمايش

نويسي ،مختصات مربوط به ايرفويلها ،با  Xو  Yنمايش داده مي-
شود.
بررسي جداول و اشکال مذکور ،نشان ميدهد که روش
فرمولهای  4رقمي ناکا توانايي انعطافپذيری خوبي از خود نشان
نميدهد .بنابراين اين روش ،برخالف اينکه تعداد پارامتر کنترلي
کمتری دارد ،کنار گذاشته ميشود .اما دو روش ديگر ،يعني روش
پارسس و روش منحنيهای بزير در اين آزمايش توانا ظاهر شده-
اند .علي رغم بهتر بودن روش بزير به روش پارسس در اين
آزمايش ،به بررسي ديگر شرط مسئله پرداخته ميشود .چرا که
برتری روش بزير در اين آزمايش نسبت به روش پارسس چندان
چشمگير نيست و تقريبا دارای مجموع خطای يکسان هستند.
شرط مهم و تعيين کنندهی ديگر داشتن تعداد پارامتر کنترلي
کم ميباشد .روش پارسس دارای  9پارامتر کنترلي و روش بزير
مورد استفاده در اين آزمايش دارای  10پارامتر کنترلي است .از
آنجا که پارامتر کنترلي تاثير مستقيمي در همگرايي دارد،
بنابراين ميتوان با انتخاب روش پارسس ،هم به انعطافپذيری
خوبي رسيد و هم به تعداد پارامتر کنترلي کمتر و در نتيجه
همگرايي سريعتری دست يافت .بنابراين در کار حاضر روش
پارسس برای توصيف هندسهی ايرفويل معرفي ميگردد.
اگر در کاربردهای خاص ،توانايي انعطافپذيری از اهميت
بيشتری برخوردار باشد ،ميتوان از روش بزير با تعداد پارامتر
کنترلي بيشتر استفاده نمود .اين کار يک روش با انعطافپذيری
بااليي را ارائه خواهد داد اما در عوض همگرايي به تاخير خواهد
افتاد .چرا که بايد پارامترهای کنترلي بيشتری درکنار يکديگر
هماهنگ شوند.

جدول( :)4نتایج آزمایش ارزیابی انعطافپذیری روشهای معرفیکنندهی هندسهی ایرفویل
نام روش
فرمولهای  4رقمي ناکا
پارسس

منحنيهای بزير

آزمايش ( 1ايرفويل هدف )NACA0012

1/1767E-6

5/4637E-3

3/2941E-2

آزمايش ( 2ايرفويل هدف )NACA4812

5/1783E-3

1/1977E-1

1/0874E-1

آزمايش ( 3ايرفويل هدف )NACA2211

4/7151E-3

1/7912E-1

5/149E-2

آزمايش ( 4ايرفويل هدف ،ايجاد شده به صورت تصادفي توسط پارسس)

6/5406E-1

1/8794E-4

9/5478E-2

آزمايش ( 5ايرفويل هدف ،ايجاد شده به صورت تصادفي توسط پارسس)

1/1477

3/3491E-3

1/114E-1

آزمايش ( 6ايرفويل هدف ،ايجاد شده به صورت تصادفي توسط پارسس)

4/6420E-1

6/239E-4

9/8264E-2

آزمايش ( 7ايرفويل هدف ،ايجاد شده به صورت تصادفي توسط منحنيهای بزير)

5/4355E-1

3/2941E-2

3/2974E-3

آزمايش ( 8ايرفويل هدف ،ايجاد شده به صورت تصادفي توسط منحنيهای بزير)

3/2941E-1

2/0704E-1

8/6863E-3

آزمايش ( 9ايرفويل هدف ،ايجاد شده به صورت تصادفي توسط منحنيهای بزير)

6/5537E-1

1/2251E-1

3/6161E-4

آزمايش ( 10ايرفويل هدف )RAE 2822

5/2257E-1

2/2665E-2

3/50321E-2

جدول( :)5نتایج مربوط به مجموع خطاها در آزمایش ارزیابی انعطافپذیری روشهای معرفیکنندهی هندسهی ایرفویل
روش فرمولهای  4رقمي ناکا
مجموع خطاها

روش منحنيهای بزير

روش پارسس
6/9363E-1

4/0206

5/4569E-1
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شکل ( :)10آزمایش ( 4ایرفویل هدف ،ایجاد شده به صورت تصادفی
توسط روش پارسس)

0.1

0.1

0.05

0.05

Y

0

-0.05

Y

0

-0.05
)Target (Random Airfoil
Parces Method
NACA Formula Method
Bezier Method

)Target (NACA4812
Parces Method
NACA Formula Method
Bezier Method

1

-0.1

X

شکل ( :)7آزمایش ( 1ایرفویل هدف )NACA0012

0.8

Y

0

0

0.4

0.6

0.2

0

X

شکل ( :)8آزمایش ( 2ایرفویل هدف )NACA4812

-0.1

1

0.8

0.4

0.6

0.2

0

-0.1

X

شکل ( :)11آزمایش ( 5ایرفویل هدف ،ایجاد شده به صورت تصادفی
توسط روش پارسس)
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 ایجاد شده به صورت تصادفی، (ایرفویل هدف6  آزمایش:)12( شکل
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)توسط منحنیهای بزیر

 -6بهينهسازی آیرودیناميکی
قبل از انجام بهينهسازی مستقيم ،برای نشان دادن دقت و
توانايي مجموعهی بهينهساز (شامل توصيف هندسهی ايرفويل،
حلگر عددی و الگوريتم بهينهساز) ،يک مسئلهی بهينهسازی
معکوس ارائه شده و در ادامه بهينهسازی مستقيم انجام خواهد
شد .الزم به ذکر است که در تمامي بهينهسازیهای کار حاضر
(بهينهسازی مستقيم و معکوس) حافظهی الگوريتم برابر  10بوده
و ايرفويل  NACA0012به عنوان ايرفويل شروع کننده در نظر
گرفته ميشود .به طوری که حافظه اوليه الگوريتم ،با يک ايرفويل
 NACA0012و  9ايرفويل ديگر (که با تغييرات تصادفي بر روی
ايرفويل  NACA0012ايجاد شدهاند) پر ميشود.
 -1-6بهينهسازی معکوس

در اين حالت ايرفويل  RAE2822به عنوان ايرفويل هدف در
نظر گرفته ميشود .در نظر است با مينيممسازی اختالف توزيع
فشار سطح ،ايرفويل هدف بدست آيد .اين کار در شرايط گذر
صوتي و آشفتهی زير انجام ميگيرد:
Re∞ = 6.5E6

M∞ = 0.73,

α = 2° ,

 -2-6بهينهسازی مستقيم

در اين بخش ،بهينهسازی هندسهی يک ايرفويل با هدف
دستيابي به بيشينه مقدار نسبت برآ به پسا انجام ميشود .برای
اين مهم ،روش پارسس (که در بخش قبل بهتر از روشهای
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شکلهای ( )17و ( ،)18نتيجهی اين آزمايش را در قالب
هندسه و توزيع ضريب فشار ايرفويلهای اوليه و نهايي نشان مي-
دهد .همانطوری که ديده ميشود ،مجموعه توانسته است از
ايرفويل ابتدايي شروع کرده و با دقت خوبي خود را به ايرفويل
هدف برساند .برای بررسي دقت و همگرايي عمل بهينهسازی،
نمودار تابع هدف در برابر تکرار مراحل (نمودار تاريخچهی
همگرايي) ارائه ميشود (شکل  .)19در اين شکل ،تاريخچهی
همگرايي مربوط به بهترين عضو حافظهی الگوريتم بهينهسازی
در کنار ميانگين کل اعضای حافظه نمايش دادشده است .با توجه
به اين شکل ،ديده ميشود که مجموعه توانسته است مقدار تابع
هدف را تا  2/5E-6کاهش دهد .همچنين اين منحني نشان از
عدم همگرايي کامل دارد .يعني با افزايش تعداد تکرار ،احتمال
کاهش مقدار تابع هدف به مقاديری کمتر از مقدار به دست آمده
نيز وجود دارد .اما به دليل اين که مقدار تابع هدف به دست آمده
برای اين مسئله ،دقت مجموعه را به نحو احسن نشان ميدهد ،به
اين تعداد تکرار اکتفا شده است.

منحنيهای بزير و فرمولهای  4رقمي ناکا ارزيابي شد) هندسهی
ايرفويل را توصيف ميکند و از الگوريتم جستجوی هارموني
اصالح شده به عنوان ابزار بهينهساز استفاده ميشود .شرايط
جريان ،لزج ،آشفته و گذر صوتي با مقدار عدد رينولدز جريان
خارجي  ،Re∞=6.5×106مقدار عدد ماخ  M∞=0.734و زاويهی
حمله  α=2.79°در نظر گرفته شده است.
در ادامه ،الگوريتم با تغيير پارامترهای طراحي و ايجاد
ايرفويلهای جديد ،جستجـــو به دنبال ايرفويل بهينه را آغاز
ميکند .برای ايجاد هندسههای معقول ،پارامترهای طراحي در
يک محدودهی مجاز تعيين ميشوند .حدود بااليي و پاييني اين
محدودهی مجاز برای پارامترهای طراحي ،در جدول ( )6آورده
شده است.
ايرفويلهای نازک ذاتا دارای پسای کمتری هستند .اين در
حالي است که در عمل ،کم بودن ضخامت ايرفويلها چندان
مورد عالقه نيست .از اين رو ،يک محدوديت ضخامت بر الگوريتم
اعمال ميگردد تا از انتخاب و بررسي ايرفويلهای نازکتر
خودداری کند .در صورت عدم اعمال محدوديت ضخامت،
هندسهی نهايي به سمت ايرفويلهای نازکتر کشيده خواهد شد.
در کار حاضر ،ضخامت مجاز ايرفويل 11 ،الي  12/2درصد طول
ايرفويل در نظر گرفته ميشود .شکل ( )20نتيجهی اين عمل
بهينهسازی آيروديناميکي را در قالب هندسههـــای اوليه و
بهينهشده نمايش ميدهد .اين شکل به وضوح نشان ميدهد که
مجموعه برای رسيدن به ماکــزيمم تابع هزينه ،هندسه را به چه
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شکل ( :)18نمایش توزیع ضریب فشار سطح ایرفویلهای اوليه ،هدف
و بهينهشده ،برای رسيدن از ایرفویل  NACA0012به ایرفویل
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شکل ( :)19نمودار تاریخچهی همگرایی بهينهسازی ،برای رسيدن از
ایرفویل  NACA0012به ایرفویل  RAE2822تحت شرایط
𝟔𝐄𝟓 .𝛂 = 𝟐° , 𝐌∞ = 𝟎. 𝟕𝟑, 𝐑𝐞∞ = 𝟔.

سويي سوق داده است .ضخامت ايرفويل اوليه  12درصد طول وتر
ايرفويل و ضخامت ايرفويل بهينه شده  11/05درصد طول وتر
ايرفويل ميباشد .با توجه به محدودهی مجاز تعيين شده برای
ضخامت ايرفويل ( 11الي  12/2درصد طول ايرفويل) اين موضوع
از قبل پيش بيني شده و دليل آن ،کوچک بودن ذاتي پسای
ايرفويلهای نازکتر معرفي شد.
الگوريتم بهينهسازی حاضر به صورت تکراری عمل ميکند و
رفتهرفته به هندسهی بهينه نزديکتر ميشود .برای ملموستر
بودن اين گفته و مشاهدهی مراحل پيشرفت هندسه ،شکل ()21
ارائه ميگردد .در اين شکل 5 ،تکرار به نمايندگي از تمام تکرارها،
اين پيشرفت را نشان ميدهد .همچنين شکل ( )22تمام
ايرفويلهايي را که الگوريتم ايجاد کرده و مورد بررسي قرار داده
است را ارائه ميدهد .اين شکل به خوبي نشان ميدهد که

الگوريتم برای به دست آوردن ايرفويل بهينه ،هندسههای
متفاوتي را ايجاد و بررسي نموده و هندسهی ايرفويل را به سمت
ايرفويل بهينه سوق داده است.
به طور کلي به تاخير انداختن موج ضربهای و کاستن قدرت
آن ،در افزايش برآ و کاهش پسا مفيد خواهد بود .شکل (،)23
توزيع ضريب فشار سطح مربوط به دو هندسهی اوليه و بهينه
شده را در کنار هم نشان ميدهد .در اين شکل ،مشاهده ميشود
که موج ضربهای به طور چشمگيری کاهش يافته است.
برای اينکه نحوهی توزيع فشار حول ايرفويل اوليه و نهايي به
صورت بهتر درک گردد ،نمودار خطوط فشار ثابت مربوط به هر
کدام از ايرفويلهای ابتدايي و بهينهشده ،به طور جداگانه گزارش
ميشود .شکل ( )24خطوط فشار ثابت حول ايرفويل ابتدائي
( )NACA0012را نشان ميدهد .حضور موج ضربهای نسبتا قوی
در اين شکل به خوبي مشهود است .شکل ( )25خطوط فشار
ثابت را برای ايرفويل بهينه نشان ميدهد .اين شکل نيز به نوبهی
خود ،کاهش قدرت موج ضربهای و پخشتر شدن آن را در طول
ايرفويل بهينه شده ،نسبت به ايرفويل ابتدايي نشان ميدهد.
شکل ( ،)26بهترين مقدار تابع هزينه و ميانگين مقادير تابع
هزينه موجود در حافظهی الگوريتم بهينهسازی را در مقابل
تکرارهای انجام شده نمايش ميدهد .همانطوری که در اين شکل
ديده ميشود ،بعد از گذشت حدود  700تکرار ،نتايج به همگرايي
مطلوب ميل ميکند .به طوری که با گذشت  500تکرار ديگر،
تغيير قابل توجهي در مقدار تابع هزينه مشاهده نميشود.
بنابراين ميتوان اين نتايج را به عنوان نتايج همگرا شده معرفي
نمود .در اين عمل بهينهسازی ،مقدار ضريب برآ از  0/4316به
 0/517افزايش و مقدار ضريب پسا از  0/01868به 0/01104
کاهش يافته است .اين نتايج ،نشان از افزايش نسبي 19/79
درصدی ضريب برآ و کاهش نسبي  69/13درصدی ضريب پسا
دارد .تابع هزينه در اين عمل بهينهسازی ،نسبت برآ به پسا (يا
نسبت ضريب برآ به ضريب پسا) بوده و مقدار آن از  27/95به
 46/82افزايش يافته است .به اين ترتيب ،نسبت برآ به پسا يک
افزايش نسبي  67/51درصدی داشته و طي آن برآ افزايش و پسا
کاهش يافته است که هر دوی اين پديدهها مورد عالقهی
طراحان ايرفويلها ميباشد.
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 -7نتيجهگيری
در کار حاضر با معرفي يک الگوريتم جستجوی هارموني
اصالح شده ،بررسي توانايي روشهای متداول توصيفکنندهی
ايرفويلها مورد بررسي قرار گرفت .همچنين بهينهسازی يک
ايرفويل با هدف دسترسي به بيشينه نسبت برآ به پسا ،با استفاده
از معادالت تراکمپذير ناوير-استوکس متوسط گيری شدهی
رينولدز به همراه مدل آشفتهی اسپاالرت-آلماراس انجام شد.
نتايج به دست آمده از اين مطالعــــات به صورت زير عنوان مي-
گردد:
با مطالعه سه روش متداول توصيفکنندهی ايرفويل (منحني-
های بزير ،پارسس و فرمولهای  4رقمي ناکا) قابليت انعطاف-
پذيری باالی منحنيهای بزير و پارسس نسبت به فرمولهای 4
رقمي ناکا نتيجهگيری شد .در پايان روش پارسس به دليل
داشتن تعداد پارامتر کنترلي کمتر ،به عنوان روش بهتر معرفي
گرديد.
در مواردی که قابليت انعطافپذيری از اهميت بيشتری
برخوردار باشد ،استفاده از منحنيهای بزير با تعداد پارامتر
کنترلي بيشتر ،نتايج بهتری را ارائه خواهد داد .اما اين امر ،مسلماً
تاخير در همگرايي را به دنبال خواهد داشت.
نتايج به دست آمده نشان داد که استفاده از يک تابع هزينه
غير آيروديناميکي در قالب يک طراحي معکوس ،روش بسيار
مفيدی برای ارزيابي روشهای توصيفکنندهی ايرفويلها مي-
باشد .بنابراين ميتوان از اين روش برای ارزيـــابي ديگر روش-
های توصيفکنندهی ايرفويلها نيز استفاده کرد .دليل استفاده از
تابع هزينه غير آيروديناميکي ،زمان باالی محاسبهی تابع هزينه
آيروديناميکي ميباشد.
بهينه سازی مستقيم با هدف دسترسي به بيشينه نسبت برآ
به پسا ،نشان داد که در ايرفويل بهينه ،قدرت موج ضربهای به
صورت قابل مالحظهای کاهش مييابد .همچنين مکان اين موج
ضربهای به طرف انتهای ايرفويل حرکت ميکند .نمودار توزيع
ضريب فشار سطح مربوط به ايرفويلهای اوليه و بهينهشده ،نشان
ميدهد که برای دسترسي به ايرفويل مطلوب ،اين نمودار بايد
صافتر و يکنواختتر باشد.
در حالت کلي ،نتايج به دست آمده نشان ميدهد که استفاده
از الگوريتم جستجوی هارموني اصالح شده ،ابزار قدرتمندی را
برای انجام بهينهسازیهای معکوس و مستقيم ،با توابع هزينه
آيروديناميکي و غير آيروديناميکي در اختيار ميگذارد.
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