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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران
1393اسفند14تا 12تهران،سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره،  Aero2015P792

سازي ایرفویل با استفاده از حلگر مبتنی بر شبکه هیبریدبهینه

3، زهرا سیف الهی مقدم2مراديشکیبا، 1دکتر علیرضا جهانگیریان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی هوافضا، -3و2و1

چکیده 
با استفاده از شبکه RAE-2822سازي ایرفویل بهینهدر مقاله حاضر به 

اي که از لحاظ آیرودینامیکی عملکرد به گونه. شده استهیبرید پرداخته 
و کارایی مناسب ) ماکسیمم نسبت ضریب برآ به ضریب پسا(مطلوب 

- هاي الگوریتم ژنتیک به عنوان یکی از روشبه علت مزیت. حاصل گردد
سازي در تحقیق حاضر مورد بعنوان روش بهینههاي تکاملی، این الگوریتم

سازي و پس از تولید شبکه اولیه در فرآیند بهینه. توجه واقع شده است
تغییر شکل ایرفویل، تکنیک جابجایی شبکه با الگوریتم کد شده اعمال 

گردد به این ترتیب نیاز به شود و شبکه جابجا شده به حلگر معرفی میمی
باشد و زمان تولید شبکه به میزان قابل توجهی تولید مجدد شبکه نمی

روش عددي براي حل معادالت جریان بر پایه حجم کنترل . یابدکاهش می
- بوده و حل ضمنی معادالت جریان بر روي شبکه هیبرید به صورت تراکم

معادالت جریان بر روي شبکه هیبرید با .استپذیر و مغشوش فرض شده 
براي حل جریان از . اندحل شدهk-epsilonاستفاده از مدل توربوالنس 

. الگوریتم دو زمانه ضمنی به روش حجم محدود استفاده شده است
روش تکاملی، الگوریتم ژنتیک، سازي ایرفویل،بهینه:واژه هاي کلیدي

پذیر و لزجشبکه هیبرید، جریان تراکم

مقدمه 
مورد توجه قرار هاي اخیر بسیار سازي در طراحی، در دههفرآیند بهینه

اي که درصد زیادي از مقاالت علمی و فرآیندهاي گرفته است به گونه
هاي مختلف سازي سطوح آیرودینامیکی با روشپژوهشی به بهینه

سازي کار آمدتر ولیکن هاي بهینهاین میان روشدر . انداختصاص یافته
ه قرار نیازمند زمان کمتر، همچون روش الگوریتم ژنتیک بسیار مورد توج

ها یکی سازي این روشاي که تسریع در فرآیند بهینهگرفته است، به گونه
از آنجاییکه یکی از مراحل . باشدهاي محققان در این زمینه میاز نگرانی

ها سازي سطوح آیرودینامیکی به حل عددي معادالت جریان حول آنبهینه
تسریع فرآیند حل سازي، بااختصاص دارد، لذا افزایش سرعت فرآیند بهینه

اي با سرعت تولید و حل جریان باال، از اهداف جریان با استفاده از شبکه
.اصلی این تحقیق است

تاریخچه شبکه هیبرید
از اولین کسانی که ایده تفکیک شبکه به دو بخش لزج و غیر لزج را مطرح 

و ناکاهاشی[1]از انگلستان1958در سال (Weadrerill)کردند ودریل
(Nakahashi)و اوباهاشی(Obayashi) [2]از ژاپن1987در سال

ناکاهاشی شبکه هیبریدي را براي حل به دو روش تفاضل .بودند[2]

ودریل یک روش حجم به کار برد، از سوي دیگرمحدودمحدود و المان
کالیدریس1992در سال همچنین. استفاده کردمحدود در کل میدان 

)Kallinderis(هاي مثلثی کشیده درون الیه مرزي استفاده از سلول
- از سلول)Marchant(مارچنتودریل به کمک1993در سال . [3]نمود

، که در نتیجه آن دیگر نیاز به [4]هاي چهارضلعی در الیه مرزي استفاده 
کننده نبود و در ناحیه غیر لزج استفاده از دو نوع سلول مختلف در کد حل

در همین راستا . ربعی باسازمان در دو بعد استفاده شده بودهاي ماز سلول
و مرگان)Peraire(برو پري[5]در دو بعد 1993در سال )Barth(بارت

)Morgan( براي به کار بردن [6]هایی در سه بعد تالش1998در سال
نوعی ) Koomullil(کوملیل. شبکه بی سازمان در ناحیه لزج انجام دادند

که از دو نوع سلول مستطیلی و مثلثی [7]از شبکه هیبرید را مطرح کرد 
بندي اطراف اجسام کند که به منظور شبکهبه صورت مختلط استفاده می

- جیدر روش دیگري که توسط ریچارد. نزدیک به هم، مطرح گردیده است

و مایکل لشزینر) Richard j.smith(اسمیت
)Michael.a.lesschziner( از نوع دیگري از شبکه [8]ارائه گردیده است

هیبرید که متشکل از شبکه کارتزین و شبکه باسازمان است استفاده شده 
است 

شبکه استفاده شده در تحقیق حاضر
شبکه هیبرید مورد استفاده در این تحقیق از خاصیت منظم و عمود بـودن  

هـاي کـارتزین و   شـبکه هاي باسازمان در الیه مرزي، کارایی وسادگی شبکه
. سازمان بهره گرفته استهاي بیپذیري شبکهانعطاف

در مناطق اطراف جسم که در آن تاثیر تنش بر متغیرهاي جریان زیـاد  
براي حل جریان ملزم به حل معادالت ناویر اسـتوکس  )ناحیه لزج(باشد می

هـاي بایسـت سـلول  کـردن جریـان مـی   پس جهت مدل. به طور کامل است
شبکه به صورت کشیده در جهت سطح جسم با خطوط عمـود بـر آن قـرار    

شـده  هاي باسازمان در ناحیه لـزج اسـتفاده   از این رو از سلول. گرفته باشند
گردد و بیشـتر  در ناحیه غیر لزج خاصیت عمودبودن کمتر مطرح می. است

سازمان گزینه تراکم موضعی و حجم شبکه مدنظر است، از این رو شبکه بی
منظور تولیـد شـبکه بـراي جریـان     قع بهدر وا. استمناسبی در این نواحی 

ي هاي مستطیلی باسازمان، دور تا دور هندسـه اي متشکل از المانلزج، الیه
این ناحیه . شودداخلی چرخانده شده و تا پایین دست جریان بسط داده می

. ي دنباله استمرزي و ناحیهيي الیهدر حقیقت دربرگیرنده
با توجه به اینکه شبکه تولید شده با شبکه تمام مثلثی مقایسـه خواهـد   
شد از این رو سعی شده است تعداد نقاط روي مرز ایرفویل به کـار رفتـه در   

هـاي باسـازمان بعـد از تولیـد     براي تشکیل الیـه . هر دو شبکه یکسان باشد
. گـردد مـی اضالع با توجه به مختصات هر ضلع بردار نرمال آن ضلع تعیـین 

دهنده ضلع بردار عمود بر با بدست آوردن معادله خط بین دو نقطه تشکیل ,ajahan@aut.ac.ir،64543223عضو ھیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر-1
کارشناس ارشد مھندسی ھوافضا-2
کارشناس ارشد مھندسی ھوافضا-3
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پس از آن جهت تعیـین بـردار نرمـال نقـاط از میـانگین      . آیدآن بدست می
پـس  . بردارهاي نرمال اضالع دربردارنده نقطه مورد نظر استفاده شده اسـت 

:شودمشخص می) 1(ها طبق رابطهاز آن ارتفاع الیه

)1(1
1(1 )mm    

مقـدار  . دهـد ام را نشان میmمقدار ارتفاع در الیه در اینجا 
مقدار اضافه شدن ارتفـاع نسـبت بـه الیـه قبـل      τ. ارتفاع در الیه اول است

تـوان متغیـر در   را مـی براي پوشش هرچه بهتر ناحیه لزج مقـدار  .است
باشـد و  فاصله اولین نقطه در لبه فرار و دنباله جریـان برابـر مـی   . نظر گرفت

تعیین ) 2(نقاط تحت معادلهxتوزیع فاصله حول ایرفویل متناسب با مقدار
. شودمی

)2(0.0004 1( ) 0.0003BTi XE i 

)1که در این رابطـه   )XE i  مختصـاتx  نقـاط وBTi   فاصـله اولـین
هـاي  مانـده بـا سـلول   در مرحله بعدي فضـاي بـاقی  .باشدنقطه تا جسم می

ها به طـور  با این تدابیر تعداد سلول. شودبندي میسازمان شبکهکارتزین بی
کاهـد و همچنـین   ، کـه از حجـم محاسـبات مـی    شودمیقابل مالحظه کم 

هـاي  عمـده مشـکل سـلول   . کنداشغال میي کمتري از سخت افزار حافظه
هـا بـا دقـت مـورد نیـاز      باشد زیرا این سلولکارتزین در تطبیق با مرزها می

هاي مثلثی کـه  براي این منظور از سلول. توانند مرزها را مشخص کنندنمی
پذیري باالیی برخوردار هستند مابین شـبکه باسـازمان و کـارتزین    از انطباق

هاي متقاطع کارتزین حذف و در براي این منظور سلول. استفاده شده است
-هاي باسازمان و آخرین تراز سـلول فضاي خالی بوجود آمده بین مرز سلول

بـراي  . گیرنـد هاي مثلثی به روش دالنی قرار میهاي شبکه کارتزین، سلول
هاي تشکیل شده، ساختار اطالعاتی مبتنی بـر  حفظ اطالعات نقاط و سلول

شبکه هیبرید اولیه پیرامون ایرفویـل مـورد   .رفته شده استسلول در نظر گ
.[9]نشان داده شده است2و شکل 1نظر در شکل 

سابروتین جابجایی شبکھ
در روند بهینه سازي آیرودینامیکی بـا تغییـر پارامترهـاي طراحـی، اشـکال      

ي محاسـباتی اطـراف   آیند، بنابراین الزم اسـت شـبکه  جدیدي به وجود می
بـه ایـن منظـور بایـد     . ي جدید تغییر نمایـد ز متناسب با هندسهایرفویل نی

همـین  بـه . قبلی با تغییرات مرز جابجا شـود شبکه دوباره تولید و یا شبکه
هـاي  ي محاسباتی گذرصـوتی حـول شـکل   منظور در پژوهش حاضر شبکه

طور کلی روشـی  به. شودجدید به منظور انطباق با تغییرات مرز جابه جا می
از سرعت بـاالیی  اوالً گیرد بایدحرکت شبکه مورد استفاده قرار میکه براي 

ي ایجـاد هـر هندسـه   و بـا  نسـل برخوردار باشد، چرا که حرکت مرز در هر 
لذا سرعت این الگـوریتم  .باید انجام شودجدید در طول فرآیند بهینه سازي 

اید بتواند نظر بالگوریتم موردثانیاً . ثیر زیادي در زمان کل محاسبات داردات
ایـن مسـأله بـه    .کیفیت شبکه را تا حد امکان در سـطح مطلـوب نگـه دارد   

هاي بزرگ و در نزدیک سطح جسم که معموالً شـبکه  خصوص در جابجایی
هـا بیشـتر اسـت، از اهمیـت بیشـتري      ریزتر بـوده و امکـان تـداخل سـلول    

در هـایی کـه   از سوي دیگر باید توجه داشت کـه پدیـده  . باشدبرخوردار می
کـه  . باشـد دهد تحت تاثیر شکل مرزهاي صلب میجریان گذرصوتی رخ می

در این الگوریتم سعی شده است خاصیت عمود بـودن در الیـه مـرزي و در    
به این ترتیـب ماتریسـی تحـت عنـوان     . نزدیکی مرز صلب جسم حفظ شود

سپس در هـر  . گرددبردار جابجایی جهت انتقال مرز جسم صلب تشکیل می
بکه با سازمان ایجاد شده حول ایرفویل، نقاط متناسب در هر الیـه  الیه از ش

هـاي  این روند براي تمام الیه. یابدبا شماره بردار جابجایی متناظر انتقال می
در واقع در ایـن روش نقـاط   .شودبا سازمان ایجاد شده به ترتیب اعمال می

ده اسـت،  مرز خارجی شبکه مثلثی ثابت و تنها نقاط مرز داخلی جابجـا شـ  
. ماندسازمان بدون تغییر باقی میهمچنین نقاط شبکه کارتزین بی

با توجه به روش اعمـالی سـاختار اطالعـاتی همـان سـاختار اطالعـاتی       
-شبکه اولیه باقی مانده و نیازي به تغییر در شماره هر ضـلع و سـلول نمـی   

لگـر  باشـد کـه بـه ح   باشد تنها تغییر حاصل شده مختصات جدید نقاط می
از این رو در تشکیل مجدد سـاختار اطالعـاتی تـا حـد قابـل      . شودداده می
بـا اسـتفاده از   هیبریدي به جایی شبکهجا. شودجویی میاي صرفهمالحظه

. شودمشاهده می3شکل پیشنهادي داخل الیه مرزي درروش

حل معادالت 
باشـد،  میهاي آشفته دوبعدي که در این تحقیق هدف حل جریاناز آنجایی

اسـتوکس بـه همـراه یـک مـدل      -گیري شـده نـاویر  لذا از معادالت متوسط
-گیري شده ناویرمعادالت متوسط. استاي استفاده شدهآشفتگی دو معادله

اسـتوکس  -گیري زمانی معادالت نـاویر استوکس به روش رینولدز از متوسط
کـه  هاي اغتشاشـی  ضرب سرعتهایی از حاصلدست آمده که در آن ترمبه

هاي براي محاسبه تنش. شود، وجود دارندهاي رینولدزگفته میبه آنها تنش
هـاي رینولـدز   است که در آن تنشاستفاده شدهرینولدز از نظریه بوزینسک

.شودبه تغییرات خواص جریان متوسط ارتباط داده می
اسـتفاده و  k-epsilonايدو معادلهسازي آشفتگی نیز از مدلبراي مدل.....

گیري شـده صورت کوپل انتگرالاز مجموع معادالت فوق در مکان و زمان به
کد حلگر عددي که مورد استفاده قرار گرفته و تغییرات الزم بـر روي  .است

.است[10]یافته در مرجع آن انجام شده است، کد عددي توسعه
-نـاویر و تـراکم پـذیر  غیردائمدوبعدي، معادالت بعد شده شکل بقایی و بی

:باشدمی3رابطه صورت به استوکس

)3(0Q F G
t x y
  
  

  

بردارهـاي شـار بـوده    GوFهاي بقایی وبردار متغیرQاین رابطه در 
باشـند و  و شار لزج در جهات مختلف مـی که شامل بردارهاي شار جابجایی

:شوندتعریف می6و 5، 4روابط صورت به
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فشـار،  y،pو xهاي سرعت در جهات مؤلفهvوuکه در آن، 

.[12]. باشدانرژي داخلی سیال میEچگالی و
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اعتبار سنجی نتایج حل جریان بر روي شبکه تولید شده اولیه
سـازي  به منظور اعتبارسنجی نتـایج روش حـل عـددي جریـان در شـبیه      

ــان ــل  جری ــفته، ایرفوی ــاي آش ــا  RAE-2822ه ــان آزاد ب ــرایط جری در ش
5/6و عـدد رینولـدز   73/0درجـه، عـدد مـاخ    79/2مشخصات زاویه حمله 

محل گذار جریان آرام بـه آشـفته در   . میلیون مورد بررسی قرار گرفته است
.داده شده استدرصد وتر قرار3

انتخاب مناسب مقدار خطاي حالت دائم هنگـام انتگرالگیـري در زمـان    
شده در ایـن  مطالعات عددي انجام. باشدمجازي و حقیقی داراي اهمیت می

تحقیق نشان می دهد مقدار بهینه براي این پارامتر ها بـه ترتیـب از مرتبـۀ    
310710ومشخصات شـبکه مثلثـی اولیـه و شـبکه هیبریـد      . باشدمی

سرعت همگرایی شبکه هیبرید کارتزین . آورده شده است1اولیه در جدول 
-به مراتب از شبکه تمام مثلثی با تعداد سلول و ضلع تقریبا برابر بیشتر می

416ثانیه و شبکه تمام مثلثی در زمـان  251شبکه هیبرید در زمان . باشد
اي همگرایی با اسـتفاده از رایانـه  . اندثانیه به جواب با دقت مورد نظر رسیده

.گیگاهرتز حاصل شده است9/3با سرعت پردازشگر 

مشخصات شبکه هیبرید کارتزین و مثلثی-1جدول 
تعداد الیه در ناحیه 

لزج تعداد سلول تعداد اضالع روش تولید شبکه

10 9287 18689 شکل هیبرید کارتزین 
9 8829 13345 شبکه تمام مثلثی

ابقـت  طشود نتایج براي دو شبکه با یکدیگر م-همانطور که مشاهده می
توزیع فشار و توزیع ضـریب اصـطکاك پوسـتی    6و شکل 5شکل در. دارند

ونتـایج  . نشـان داده شـده اسـت   RAE-2822بدست آمده بر روي ایرفویل 
مقایسه شده است، که تطابق خـوب  [10]حاصل با نتایج موجود در مرجع 

توزیع عدد ماخ و فشار اطراف ایرفویـل  . شودها مشاهده مینتایج با این داده
RAE-2822   هیبریـد انتخـاب شـده اولیـه در     براي حـل پیرامـون شـبکه

. آورده شده است) الف، ب(7شکل
الگوریتم ژنتیکمعرفی کلی

باشـد کـه مهمتـرین آنهـا     هـاي مختلفـی مـی   الگوریتم ژنتیک داراي بخش
تولیـد جمعیـت اولیـه، تـابع ارزیـابی، انتخـاب و عملگرهـا        : ازاسـت  عبارت 

.باشدمی
گیـري کـه هرکـدام از    الگوریتم ژنتیک با جمعیتی از متغیرهاي تصمیم

باشـند، عمـل   رح مـی عضوهاي این جمعیت یک جواب قابل قبول بـراي طـ  
گیري کـه فقـط   اي از متغیرهاي تصمیماگر دسته. دهدجستجو را انجام می

شوند، بصـورت ژنتیکـی کـد شـده     یک جواب از فضاي طراحی محسوب می
آورند کـه یـک جـواب    باشند و کنار هم قرار بگیرند، یک رشته را بوجود می

بنـابراین  . شـود یبه این رشته کروموزوم گفته م. قابل قبول براي طرح است
جمعیت اولیـه از تعـداد مشخصـی کرومـوزوم تشـکیل یافتـه اسـت و ایـن         

در تحقیـق حاضـر بـراي هـر نسـل      . باشـند ها میها نیز شامل ژنکروموزوم
ر کروموزوم بیانگر یک شکل ه.کروموزوم درنظر گرفته شده است12تعداد 

سـازي  پـارامتر روش پـارامتري   10هـاي آن شـامل   ایرفویل اسـت کـه ژن  
این پارامترها شامل شعاع لبه حمله، محل حـداکثر انحنـا در   . پارسک است

سطوح باال و پایین ایرفویل، مقدار انحنـا، مختصـات لبـه فـرار و جهـت آن،      
نشـان  4که در شـکل  ي فرار و ضخامت مربوط به آن استي لبهزاویه گوه

[13]:داده شده است
در واقـع  . گیـرد هر جمعیت طرح بعد از باز تولید مورد ارزیابی قرار مـی 

ایـن معیـار   . کنـد ارزیابی طرح شرط توقف الگوریتم ژنتیک را مشخص مـی 

هـا باشـد و یـا    تواند رسیدن به تعداد تکرار خـاص در بازتولیـد جمعیـت   می
ابی طـرح  این کار را تابع ارزیـ . ها باشداینکه مربوط به روند بهبود کروموزوم

. گیردبه عهده می
در بهینه سازي به کمک الگوریتم ژنتیک، عملگرهاي ژنتیکی به منظور 

اساس . گیرندتولید نسل جدید از جمعیت نسل قبلی مورد استفاده قرار می
عملگرهاي . کار این عملگرها بر دو اصل برازندگی و احتمال استوار است

، ترکیب(Reproduction)مل بازتولیداصلی الگوریتم ژنتیک استاندارد شا
(Crossover)و جهش(Mutation)باشند می

هاي با برازندگی هدف اصلی عملگر انتخاب یا بازتولید، تکثیر کروموزوم
تـر در جمعیـت طـرح    هاي با برازندگی پـایین بیشتر و حذف احتمالی حالت

انتخـاب  هـاي بهتـر جمعیـت طـرح بصـورت دوتـایی      کرومـوزوم . باشـد می
یـک  . گـردد ها والدین اطـالق مـی  گردند که به هر زوج از این کروموزوممی

هاي دو والدین را به صورت تصادفی با هم جابجا عملگر ترکیب برخی از ژن
هـاي بهتـر را از   تواننـد ژن هاي نسل بعدي میبا این کار کروموزوم. کندمی

ک یـا چنـد بـار بـه     در عملگر جهش یـ همچنین .والدین خود به ارث ببرند
این کـار باعـث توسـعه    . شوندهاي یک کروموزوم تغییر داده میتصادف ژن

هـا در  این عملگر مانع از گرفتـار شـدن کرومـوزوم   . گرددفضاي جستجو می
. شوداکسترمم محلی می

جستجوي حالت بهینه با الگوریتم ژنتیک در طراحی بهینه اشـکال  
آیرودینامیکی

و الگوریتم ژنتیک، چهار CFDدر طراحی بهینه شکل آیرودینامیکی با کد 
هاي عددي عبارت است از ایجـاد سـطوح همـوار از شـکل     مهم روشبخش

آیرودینامیکی مورد نظر، ایجاد شبکه محاسباتی در میـدان جریـان جدیـد،    
و ) هاي منتخب از فضاي طراحیشکل(ارزیابی عملکرد شکل آیرودینامیکی

.باشندار جستجوي بهینه با الگوریتم ژنتیک میساخت
تعـداد محـدودي   (جستجوي حالت بهینه با اتخاذ یـک جمعیـت اولیـه    

هر کرموزوم در جمعیت مزبور مقـادیر کـد شـده    . گرددشروع می) کرموزوم
. باشـد گیري معادل با یک شکل آیرودینامیکی مـی یک دسته متغیر تصمیم

هـا از حالـت کـد    ها، ابتدا آندگی کرموزومجهت مشخص کردن مقدار برازن
گردند و بشکل مقادیر متغیرهاي طراحی جهـت مشـخص   خارج میشدگی

بعد از تشکیل . شوندشدن مرزهاي شکل به برنامه تعیین شکل فرستاده می
شـود و یـا اینکـه    شکل، شبکه محاسباتی در میدان جریان جدید ایجاد مـی 

وط به شکل قبلی جهـت پوشـش دادن   جابجایی شبکه از میدان جریان مرب
سـپس معـادالت حـاکم در میـدان     . گیـرد میدان جریان جدید صورت مـی 

هـاي  با مشخص شـدن کمیـت  . گردندحل میCFDجریان توسط کدهاي 
گـردد و بـه   آیرودینامیکی براي شکل مزبور مقدار تابع هـدف محاسـبه مـی   
تم ژنتیکـی  عنوان مقدار تابع هـدف بـراي کرومـوزم مـورد نظـر بـه الگـوری       

هـاي  بعد از اینکه مقدار تابع هدف براي تمـامی کرومـوزم  . شودفرستاده می
جمعیت به طریق مشابه بدست آمدند، الگـوریتم ژنتیـک بـا یـک پـردازش      

. کنـد ها را نسبت به همـدیگر مشـخص مـی   آماري مقدار برازندگی کروموزم
بـرآورد  در صـورت  گیـرد میسپس شرط توقف الگوریتم مورد بازبینی قرار 

یابد در غیر این صورت جستجوي حالت بهینـه بـا تولیـد    طراحی خاتمه می
-هاي جدید با استفاده از عملگرهاي ژنتیکی ادامـه مـی  جمعیت کروموزوم

به این ترتیب با اعمال این روش ایرفویل بهینه شده تحت پارامترهـاي  .یابد
هـا  فشار بر آنایرفویل اولیه و بهینه شده و توزیع.شودحاصل می2جدول 

توزیع عدد ماخ و فشـار اطـراف   . آورده شده است9و 8به ترتیب در شکل 
.آورده شده است) الف، ب(10انتخاب شده در شکل بهینهایرفویل 
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پارامترهاي پارسک براي ایرفویل بهینه شده-2جدول 

TEYxxLoYLoYLoXTE
٣٥٥٨٩/٠٠٨٢٩٨/٨-٠٧٣١٤٧٢/٠٠٣٣٨٥/٠

LErUPXUPYxxUPYTE
٠٠٨۴٠٤٤٤٥٧٨/٧-٧/٠٥١٦٤١/٠٠٦٢٨/٠٤٤٤٥٧/٠

بـرآ  ضریب برآ، ضریب پسا و مقدار تابع هدف که نسبت ضریب ٣جدول در 
بهینـه  ایرفویـل وRAE-2822به پسا تعریف شده است براي ایرفویل اولیه 

دسـت  با توجه به نتایج بـه . شده از الگوریتم پژوهش حاضر آورده شده است
درصـد  71/36شود که تابع هدف ایرفویـل نهـایی حـدود    آمده مشاهده می

.نسبت به مقدار اولیه افزایش داشته است

مقایسه ضریب برا، ضریب پسا و مقدار تابع هدف-3جدول 

تابع هدف ضریب پسا ضریب برا

136/44 01876/0 8281/0 شکل اولیه

34/60 01645/0 9925/0 ایرفویل نهایی

%71/36 %33/12- %85/19 درصد بهبود

سازيهاي استفاده شده جهت کاهش زمان فرآیند بهینهروش
هاي هـر نسـل بـدون هـیچ تغییـري      در روش مذکور دو تا از بهترین جواب

بـا اعمـال   . شوندبه نسل بعدي منتقل می) بدون اعمال عملگرهاي ژنتیکی(
سـازي  بهینـه تواند اطمینان پیدا بکند که در طی فرایند این روش طراح می

ن بـه کـد   جهت سرعت بخشیدهمچنین . ها بدتر نخواهد شدهیچگاه جواب
پارامترهاي ورودي مقدار دهی اولیه شوند جـواب  حلگر به جاي آنکه هر بار 

شود عضو قبل بعنوان ورودي اولیه حل براي سایر عضوها در نظر گرفته می
. شـود مـی و به این ترتیب زمان کد حلگر جهت محاسبه تابع هـدف کمتـر  

.آورده شده است4سازي در جدول نتایج یهبود زمان در فرآیند بهینه

مان اجراي فرآیند بهینه سازيزمقایسه -4جدول 
زمان اجراي فرآیند 

)ساعت(بهینه سازي روش

78/69 اجراي اولیه برنامهزمان

58/38 مقدار دهی اولیه در هر (هیبریدتسریع حل با استفاده از شبکه
)اجراي برنامهبار 

85/21 تسریع الگوریتم بهینه سازي با استفاده از حل عضو قبل

48/68- درصد کاهش زمان

گیرينتیجه
سازي در تحقیق حاضر هدف کاهش زمان حل در هر سیکل الگوریتم بهینه

براي این منظور سعی شد تا از شبکه هیبرید با تعداد سلول و . استبوده
شـرایط جریـانی یکسـان بـراي     . مثلثـی اسـتفاده شـود   ضلع برابر با شـبکه 

شرایط جریـان مـورد اسـتفاده در مـاخ     .مقایسه دو شبکه لحاظ شده است
. درجه انتخـاب گردیـد  79/2و زاویه حمله میلیون5/6و عدد رینولدز 8/0

ي هیبرید کارتزین نصـف زمـان شـبکه تمـام     زمان اجراي حلگر براي شبکه
.بدست آمده استبرابر سلول و ضلع مثلثی با تعداد به نسبت 

ضریب برآ براي هـر دو ایرفویـل بـا خطـاي     در اعتبارسنجی انجام شده 
ي نیـروي پسـا بـا خطـاي     مناسبی همراه بوده اسـت حـال آنکـه محاسـبه    

تواند این باشـد کـه در محاسـبه نیـروي     یک دلیل می. بیشتري همراه است
و پـایین نیـز از هـم کـم شـده و      برآ، برآیند نیروهاي فشاري در سطوح باال

از سوي دیگر مقدار نیروي پسـا در مقایسـه بـا    . یابدخطاي کلی کاهش می
توانـد خطـاي   و ایـن کـوچکی مقـادیر مـی    . باشدمقدار نیروي برآ کمتر می
پـس از تولیـد شـبکه اولیـه و اعمـال الگـوریتم       . محاسباتی را افزایش دهد

نهایت ایرفویل بهینـه شـده بعـد    در جابجایی شبکه در فرآیند بهینه سازي 
عضـو اسـت، حاصـل گردیـد و ضـریب      12نسل، که هـر نسـل داراي   50از

بـا  . درصـد بهبـود یافـت   71/36آیرودینامیکی نسبت برآ به پسا در حـدود  
. درصد یهیود یافـت 48/68سازي اعمال الگوریتم حاضر، زمان فرآیند بهینه

.آورده شده است11کل مقدار پارامتر تایع هدف براي تمام اعضا در ش

اها و نمودارهشکل

RAE2822نمونه اي از شبکه هیبرید تولید شده اطراف ایرفویل -1شکل 

RAE2822شبکه بندي اولیه اطراف ایرفویل-2شکل
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