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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران

Aero2015P263  1393اسفند 14تا  12سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره،  تهران،

   )نویسنده مخاطب( m.bajellan@ut.ac.irکارشناس ارشد هوافضا،  -1

  استادیار مهندسی هوافضا -2

  دانشجوي دکتري مهندسی هوافضا -3

  

                 سازي آیرودینامیکی بر پایه شبه مدل و کاربرد آن در طراحی ایرفویل دو بعديبهینه

  3نژاد، محمد هادي عرب2، پرویز محمدزاده1مهدي باجالن
  تهران، تهراندانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه  -2و1

  اصفهان، دانشکده هوافضا، دانشگاه مالک اشتر -3

  

  چکیده 

سازي هندسی ایرفویل بر پایه در مقاله حاضر، یک روش کارآمد براي بهینه

دستیابی به یک ایرفویل با شکل هندسی بهینه، . شبه مدل ارائه شده است

- ها با الگوریتمافزارهاي سیاالتی و تلفیق آنمستلزم بکارگیري کدها و نرم

هاي سیاالتی زمان زیادي صرف همگرایی در تحلیل .سازي استهاي بهینه

سازي منجر به ها در فرآیند بهینهشود، از این رو، استفاده از آنمیپاسخ 

هاي از طرفی، روش. شوداجراي کامپیوتري دراز مدت و گاه غیرممکن می

شود خود موجب تولید نویز عددي که در کدهاي سیاالتی استفاده می

براي رفع این . اندازدسازي را به تاخیر مید بهینهعددي شده و فرآین

مشکالت، در این مقاله روشی ارائه شده است که بر اساس آن یک شبه 

از ایرفویل ایجاد شده و به جاي کدهاي سیاالتی  )Metamodel( مدل

در روش مذکور، ابتدا . گیردسازي مورد استفاده قرار میدقت باال در بهینه

 Optimal Latin( مایش التین هایپرکیوب بهینهاز طریق طراحی آز

Hypercube( اثر پارامترهاي هندسی و شرایط پروازي بر ضرایب پسا و ،

در ادامه، روش حداقل مربعات متحرك برآي ایرفویل مطالعه شده و 

)Moving Least Square ( براي تولید شبه مدل با استفاده از نقاط

شبه مدل تولید شده، بعد از . طراحی آزمایش بکارگرفته شده است

سازي مورد استفاده اعتبارسنجی، به جاي مدل سیاالتی دقت باال در بهینه

دهد که استفاده نتایج بدست آمده در این مقاله نشان می. قرار گرفته است

سازي موجب کاهش از روش حداقل مربعات متحرك در فرآیند بهینه

سازي شود، از این رو بهینهیشدید هزینه محاسباتی در طراحی ایرفویل م

هاي دقت باال و بر پایه شبه مدل، پتانسیل باالیی براي وارد کردن تحلیل

  .کم هزینه در فاز طراحی مفهومی دارد

حداقل مربعات  -شبه مدل -سازي هندسیبهینه :کلیدي هايواژه

  ایرفویل - طراحی آزمایش - متحرك

  

  مقدمه 

سازي آیرودینامیکی افزارهاي شبیههایی که در زمینه نرمامروزه با پیشرفت

ها و تحلیل صورت گرفته است، رویکرد طراحی در جهتی است که بیشتر

ها، قبل از فاز طراحی تفصیلی، در فاز طراحی مقدماتی و گیريتصمیم

این امر مستلزم اجراي کدهاي . حتی طراحی مفهومی صورت پذیرد

از طرف دیگر، . کامپیوتري متعدد با هزینه محاسباتی سنگین است

هاي پیشرفته ناپذیر طراحیسازي جزو تفکیکهاي بهینهالگوریتم

میکی هستند که با توجه به ماهیت تکراري، هزینه محاسباتی را به آیرودینا

از این رو، کاهش هزینه محاسباتی به . دهندطور چشمگیري افزایش می

سازي و طراحی آیرودینامیکی مطرح عنوان یک امر ضروري در حوزه بهینه

  . است

هایی که در حوزه پردازشگرهاي قدرتمند براي در کنار پیشرفت

سرعت پردازش صورت گرفته است، نیاز به راهکارهایی است که افزایش 

. هاي آیرودینامیکی را نیز کاهش دهندهزینه محاسباتی و اقتصادي مدل

ترین ابزار موجود براي تحلیل  هاي تونل باد اگرچه به عنوان دقیق تست

ي اقتصادي مناسب  شوند اما از نظر هزینه آیرودینامیکی شناخته می

Navier( هاي ناویراستوکس سازي طرفی شبیهاز . نیستند Stocks (

. دهندمحاسباتی را افزایش می  بعدي دقیق هستند ولی به شدت هزینه سه

از این رو، ساخت شبه مدل به عنوان یک راهکار اساسی براي کاهش 

ایده . سازي طراحی آیرودینامیکی مطرح استهزینه محاسباتی در بهینه

زین کردن مدل اصلی دقت باال با مدل دیگري جایگ  اصلی در شبه مدل،

است که هزینه محاسباتی کمتري دارد در عین حال از دقت مناسبی نیز 

  . برخوردار است

ساخت شبه مدل، به جز کاهش هزینه محاسباتی، مزایاي دیگري 

فضاي طراحی،  تصویرسازي) 2(حذف نویز عددي، ) 1: (دارد که عبارتند از

سازي  بودن نقاط طراحی مورد نظر در بهینه قبول امکان بررسی قابل) 3(

هاي سیاالتی سنگین که ممکن است منجر به مقید، قبل از اجراي تحلیل

هاي موازي، با امکان اجراي تحلیل) 4(و ] 1[عدم همگرایی جواب شود 

وجود این . توجه به امکان تولید چند شبه مدل با هزینه محاسباتی پایین

که استفاده از شبه مدل مورد توجه محققان حوزه مزایا موجب شده است 

، ]2[آیرودینامیک قرار گرفته و در کاربردهایی نظیر پره توربین بادي 

  .استفاده شود] 5[و ایرفویل ] 4[، توربین ]3[کمپرسور 

هاي مختلفی براي ساخت شبه مدل ارائه شده است که در روش

و  عصبی مصنوعی ، شبکه)Kriging( هاي کریگینگها، روشمیان آن

بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفته ) MLSM( حداقل مربعات متحرك

  . است

: در روش کریگینگ، شبه مدل ساخته شده شامل دو مولفه است

مدل سراسري، یک تقریب کلی از فضاي . مدل سراسري و مدل محلی

اي مرتبه اول در طراحی است که اغلب به صورت عدد ثابت و یا چندجمله

مدل محلی نیز یک فرآیند تصادفی است که با استفاده . شودظر گرفته مین

و نقطه مورد  بین نقاط نمونه) Correlation(از محاسبه تابع همبستگی 

اي تابع همبستگی به گونه. کندنظر، مقدار تابع را در هر نقطه محاسبه می

. نظر باشدشود که تابعی از فاصله بین نقاط نمونه و نقطه مورد تعریف می

اگرچه روش کریگینگ . سازي شده استفرمول] 6[این روش در مرجع 

دهد، اي افزایش میهاي تقریب چندجملهدقت شبه مدل را نسبت به روش

ي  همچنین در مواقعی که در محاسبه. ولی هزینه محاسباتی بیشتري دارد

 کریگینگ نسبت به  هایی وجود داشته باشد، روش تابع هدف ناپیوستگی
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کردن ضریب پساي آن سازي هندسی ایرفویل، کمینه از بهینه

از . براي پرواز در شرایط عادي و با در نظر گرفتن الزامات ضریب برآ است

. سازي در نظر گرفته شده استسازي براي بهینهاین رو دو نوع فرمول

سازي نسبت ضریب پسا به ضریب برآ سازي اولیه مبتنی بر کمینه

  .نشان داده شده است) 1
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ubX  نیز حد پایین و باالي

  .متغیرهاي طراحی هستند

-سازي دیگري که مد نظر قرار گرفته است، مبتنی بر کمینه

نشان داده ) 2(سازي ضریب پسا با وجود قید ضریب برآ است که در رابطه 
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  .مقدار ضریب برآي هندسه اولیه ایرفویل است

، اثر )1(سازي اخیر در این است که در رابطه تفاوت دو فرمول

، ضریب برآ )2(ضریب برآ در تابع هدف در نظر گرفته شده ولی در رابطه 

  . سازي مد نظر قرار گرفته استبه عنوان قید در بهینه

که به صورت  بردار متغیرهاي طراحی شامل سه متغیر هندسی است

براي . دهندرا می) Spline(، تشکیل دو منحنی 2نشان داده شده در شکل 

اعمال متغیرها بر روي ایرفویل، مقادیر مربوط به ایرفویل اولیه در هر نقطه 

در ]. 5[شود هاي طراحی جمع میبا مقدار منحنی ایجاد شده توسط متغیر

هاي ایرفویل را به عنوان هایی که گرهروش مذکور، برخالف روش

یابد و از این گیرند، تعداد متغیرها کاهش میمتغیرهاي طراحی در نظر می

  .شودتر میسازي سادهرو فرآیند همگرایی بهینه

مقدار . آورده شده است 1سازي در جدول سایر اطالعات بهینه

ارائه شده بر اساس مقادیر مربوط به  1ارامترهاي طراحی که در جدول 

  ]. 12[پرواز در شرایط عادي است 

  
  بر روي ایرفویل اولیه نحوه اعمال متغیرهاي طراحی

  سازي هندسی ایرفویلاطالعات بهینه -1جدول 

حد باالحد پایین

0

L
C---

  حد باال  حد پایین  مقدار اولیه  متغیرهاي طراحی

0  01/0 -  01/0  

0  01/0 -  01/0  

0  0  005/0  

تواند در  این نویز عددي می]. 7[شود می  نویز عددي بسیار حساس

یک . هاي آیرودینامیکی ایجاد شودسازي جریان آشفته در تحلیل

] 8[سازي آیرودینامیکی در نمونه از بکارگیري روش کریگینگ در بهینه

عصبی  هاي ساخت شبه مدل، روش شبکهیکی دیگر از روش

. گذاري شده استی است که بر اساس عملکرد دستگاه عصبی پایه

-براي نمونه معماري پیش(در این روش، ابتدا یک معماري شبکه عصبی 

شود که در واقع ترکیبی از عناصر پردازشگر توسط کاربر تعریف می

-است که به طور هماهنگ با هم عمل کرده و داده

گام بعدي آموزش شبکه با استفاده از نقاط . کنند

در صورتی که تعداد نقاط نمونه کافی براي آموزش استفاده 

شود، شبکه عصبی حاصل، یک مدل جعبه سیاه از مدل اصلی ارائه دهد که 

توضیحات . قادر است مقدار تابع را در تمام نقاط فضاي طراحی تقریب بزند

اگرچه هزینه محاسباتی . ارائه شده است] 9[این روش در مرجع 

بیشتر بوده و برخالف  ايعصبی نسبت به تقریب چندجمله

سازي محلی ندارد، ولی این روش قادر است روش گریگینگ، قابلیت مدل

] 10[در مرجع . هاي ورودي ناقص، محاسبه نماید

. سازي آیرودینامیکی استفاده شده است

روش حداقل مربعات متحرك، که شکل توسعه یافته روش تقریب 

اي بین دقت و هزینه محاسباتی در شبه مدل اي است، مصالحه

کند، بدین صورت که از طرفی، از هزینه محاسباتی پایین 

گر با استفاده از تابع وزنی مناسب، برد و از طرف دی

یک تقریب محلی در هر نقطه ایجاد کرده و از این طریق دقت شبه مدل را 

مدل در هاي مختلف ساخت شبهاي بین روش

سازي در این مقاله از روش حداقل مربعات متحرك براي بهنیه

ایرفویل . دوبعدي بر پایه شبه مدل استفاده شده است

اي انتخاب شده است که اثر استفاده از شبه مدل را در 

سازي این روش، براي پیاده. کاهش هزینه محاسباتی به خوبی نشان دهد

بهینه، نقاط نمونه  ابتدا با استفاده از طراحی آزمایش التین هایپرکیوب

شده و اثر متغیرهاي هندسی و شرایط پروازي بر روي 

در ادامه، این نقاط نمونه . ضرایب پسا و برآي ایرفویل بررسی شده است

براي ساخت شبه مدل با استفاده از روش حداقل مربعات متحرك 

در گام بعدي، شبه مدل ساخته شده، با استفاده از 

ی شده و سپس به جاي مدل اصلی در فرآیند هاي آماري اعتبارسنج

اي سازي مورد استفاده قرار گرفته است تا از این طریق هندسه بهینه

هاي بعدي جزئیات روش ارائه شده، در بخش. 

دوبعدي سازي هندسی بر پایه شبه مدل، ایرفویل 

Wortmann Fx60 (س-مربوط به هواپیماي فوق سبک آا-

نمایی از این ایرفویل در زاویه . ]12[مد نظر قرار گرفته است 

V  نشان داده شده است 1در شکل .  

  
  ایرفویل دوبعدي ورتمن -1

از بهینههدف 

براي پرواز در شرایط عادي و با در نظر گرفتن الزامات ضریب برآ است

این رو دو نوع فرمول

سازي اولیه مبتنی بر کمینهفرمول

1(است که در رابطه 

Dکه در اینجا،
C

هستند که به صورت تابعی از بردار متغیرهاي طراحی 

)M ( و ارتفاع پرواز

متغیرهاي طراحی هستند

سازي دیگري که مد نظر قرار گرفته است، مبتنی بر کمینهفرمول

سازي ضریب پسا با وجود قید ضریب برآ است که در رابطه 

  . شده است

)2(  

که در اینجا، 
0

L
C مقدار ضریب برآي هندسه اولیه ایرفویل است

تفاوت دو فرمول

ضریب برآ در تابع هدف در نظر گرفته شده ولی در رابطه 

به عنوان قید در بهینه

بردار متغیرهاي طراحی شامل سه متغیر هندسی است

نشان داده شده در شکل 

اعمال متغیرها بر روي ایرفویل، مقادیر مربوط به ایرفویل اولیه در هر نقطه 

با مقدار منحنی ایجاد شده توسط متغیر

روش مذکور، برخالف روش

متغیرهاي طراحی در نظر می

رو فرآیند همگرایی بهینه

سایر اطالعات بهینه

ارامترهاي طراحی که در جدول پ

پرواز در شرایط عادي است 

نحوه اعمال متغیرهاي طراحی -2شکل 

جدول 

قیود طراحی

ضریب برآ

متغیرهاي طراحی

X1

X2  

X3  

نویز عددي بسیار حساس

سازي جریان آشفته در تحلیل مدل

نمونه از بکارگیري روش کریگینگ در بهینه

  . ارائه شده است

هاي ساخت شبه مدل، روش شبکهیکی دیگر از روش

ی است که بر اساس عملکرد دستگاه عصبی پایهمصنوع

در این روش، ابتدا یک معماري شبکه عصبی 

توسط کاربر تعریف می) خور

است که به طور هماهنگ با هم عمل کرده و داده) Neuron(به نام نرون 

کنندمبادله می هاي خود را

در صورتی که تعداد نقاط نمونه کافی براي آموزش استفاده . نمونه است

شود، شبکه عصبی حاصل، یک مدل جعبه سیاه از مدل اصلی ارائه دهد که 

قادر است مقدار تابع را در تمام نقاط فضاي طراحی تقریب بزند

این روش در مرجع بیشتر 

عصبی نسبت به تقریب چندجمله روش شبکه

روش گریگینگ، قابلیت مدل

هاي ورودي ناقص، محاسبه نمایدخروجی را حتّی با داده

سازي آیرودینامیکی استفاده شده استر بهنیهاز این روش د

روش حداقل مربعات متحرك، که شکل توسعه یافته روش تقریب 

اي است، مصالحهچندجمله

کند، بدین صورت که از طرفی، از هزینه محاسباتی پایین ایجاد می

برد و از طرف دیها بهره میايچندجمله

یک تقریب محلی در هر نقطه ایجاد کرده و از این طریق دقت شبه مدل را 

اي بین روشمقایسه. دهدافزایش می

  .صورت گرفته است] 11[

در این مقاله از روش حداقل مربعات متحرك براي بهنیه

دوبعدي بر پایه شبه مدل استفاده شده استهندسی یک ایرفویل 

اي انتخاب شده است که اثر استفاده از شبه مدل را در مورد نظر به گونه

کاهش هزینه محاسباتی به خوبی نشان دهد

ابتدا با استفاده از طراحی آزمایش التین هایپرکیوب

شده و اثر متغیرهاي هندسی و شرایط پروازي بر روي  طراحی تولید

ضرایب پسا و برآي ایرفویل بررسی شده است

براي ساخت شبه مدل با استفاده از روش حداقل مربعات متحرك 

در گام بعدي، شبه مدل ساخته شده، با استفاده از . اندبکارگرفته شده

هاي آماري اعتبارسنجروش

سازي مورد استفاده قرار گرفته است تا از این طریق هندسه بهینهبهینه

. براي ایرفویل حاصل شود

  .آورده شده است

  تعریف مسئله

سازي هندسی بر پایه شبه مدل، ایرفویل سازي بهینهبراي پیاده

Wortmann Fx60-126( ورتمن

مد نظر قرار گرفته است ) ASK( کی

∞V و سرعت جریان α حمله

1شکل 
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  شبکه محاسباتی ساختاریافته براي ایرفویل -3

  
فشار ( M=152/0متر و  h=2000توزیع فشار ایرفویل اولیه به ازاي 

]Pa([  

  همگرایی ضرایب پسا و برآ نسبت به تعداد نقاط شبکه

ضریب برآ
  درصد تغییر

ضریب برآ
ضریب پسا

  درصد تغییر

  ضریب پسا

10× 171/5---3 -10× 342/8---

10× 152/536/03 -10× 923/702/5

10× 136/531/03 -10× 615/788/3

10× 123/525/03 -10× 472/787/1

)Design of experiment (DoE) :(  

هاي طراحی آزمایش، یک روش موثر است که امکان شناسایی سیستم

نحوه توزیع نقاط نمونه . کندپیچیده را از طریق تولید نقاط نمونه فراهم می

بر روي دقت و هزینه محاسباتی شبه  در طراحی آزمایش به طور مستقیم

هاي مختلفی براي طراحی آزمایش در مقاالت روش. گذارد

 اگالیز-آئودزهدر این مقاله از طراحی آزمایش . ]13[ارائه شده است 

Audze ( که بر پایه روش التین هایپرکیوب ] 14[استفاده شده

وان یک مجموعه جرم در نظر گرفته در این روش، نقاط نمونه به عن

سازي توزیع نقاط استفاده شده و از معیار انرژي پتانسیل دافعه براي بهینه

مهمترین مزیت این روش این است که صرف نظر از تعداد 

با . متغیرها، امکان تولید تعداد دلخواهی از نقاط نمونه یکنواخت وجود دارد

ارتفاع و عدد (هندسی، و دو پارامتر پروازي توجه به اینکه اثر سه متغیر 

  مقدار  

152/0  

2000  

، )2-1(سازي ایرفویل، مطابق با روابط مهمترین مسئله در بهینه

-اجراي شبیهاستخراج ضرایب برآ و پسا براي ایرفویل است که مستلزم 

ها، زمان باالي سازيیکی از مشکالت این شبیه. هاي کامپیوتري است

این مشکل زمانی . ها براي همگرایی به جواب قابل قبول است

سازي مورد افزارها در فرآیند تکراري بهینهشود که این نرم

مدلی که قادر باشد در سازي شبه از این رو، پیاده

هاي سیاالتی را با دقت مناسبی انجام دهد، امري 

  مدل دقت باالي ایرفویل دوبعدي

براي ساختن شبه مدل نیاز است تا ابتدا مدل سیاالتی دقت باال از ایرفویل 

با . مطالعه شودایجاد شود تا اثر متغیرها و پارامترهاي طراحی بر روي آن 

توجه به شرایط پروازي در نظر گرفته شده براي ایرفویل، مدل سیاالتی به 

با توجه به . اي تنظیم شده است که دقت و سرعت حل افزایش یابد

)Reynolds( ، در شرایط پروازي مورد نظر، عدد رینولدز
 

مقدار 

-Spalart( لماراسآ-کمی دارد، بنابراین از مدل جریان آشفته اسپاالرت

همچنین، بدلیل پایین بودن عدد ماخ . استفاده شده است

براي چنین . پذیر فرض شده است نا ، جریان به صورت تراکم

  .شود هایی از تحلیل بر مبناي تصحیح فشار استفاده می

و به کمک مدل سیاالتی مورد نظر با استفاده از روش حجم محدود

Fluent( همچنین براي افزایش دقت . ایجاد شده است

هاي و با استفاده از المانتحلیل، شبکه محاسباتی به صورت ساختاریافته

با . نشان داده شده است 3تولید شده که نمایی از آن در شکل 

توجه به اینکه الزم است ضرایب پسا و برآ در نقاط آزمایش مختلفی 

ه شوند، براي سهولت در فرآیند محاسبات آیرودینامیکی، از کدهاي 

افزار فلوئنت استفاده شده است، به طوریکه ابتدا نرم

ي اولیه ایرفویل فراخوانی شده و پس از اعمال 

 متغیرهاي هندسی و ایجاد شبکه محاسباتی، ایرفویل جدید براي تحلیل

  .شودافزار فلوئنت فراخوانی می

به منظور اطمینان از صحت مدل سیاالتی دقت باال، همگرایی 

ضرایب پسا و برآي ایرفویل نسبت به تعداد نقاط شبکه محاسباتی بررسی 

، با افزایش 2مطابق جدول . آورده شده است 2شده و نتایج آن در جدول 

تعداد نقاط شبکه محاسباتی، تغییرات ضریب پسا و برآ کاهش یافته و در 

- 1نقطه براي ایرفویل اولیه، ضریب برآ و پسا بترتیب به 

10× 472/7 =0

D
Cتوزیع فشار در . شوندهمگرا می

زمان تحلیل مذکور با استفاده . آورده شده است 4

®Intel(اینتلاز یک پردازشگر شرکت  Core™ i3-2120 CPU 

الزم به ذکر است که در این مقاله، . ثانیه است 81

ها با استفاده از یک پردازشگر یکسان و در شرایط مشابه 

اند و از این رو، زمان اجرا، به عنوان معیار مقایسه در نظر 

  مدل ایرفویل دوبعدي

در این قسمت، مراحل ساخت شبه مدل با استفاده روش حداقل مربعات 

تشریح شده  قبلمتحرك و بر مبناي مدل دقت باالي ایجاد شده در بخش 

3شکل 

توزیع فشار ایرفویل اولیه به ازاي  -4شکل 

همگرایی ضرایب پسا و برآ نسبت به تعداد نقاط شبکه -2جدول 

  تعداد نقاط

شبکه

98401 -10

124691 -10

388801 -10

1545601 -10

( طراحی آزمایش

طراحی آزمایش، یک روش موثر است که امکان شناسایی سیستم

پیچیده را از طریق تولید نقاط نمونه فراهم می

در طراحی آزمایش به طور مستقیم

گذاردمدل تاثیر می

ارائه شده است 

)Audze-Eglais

در این روش، نقاط نمونه به عن. است

شده و از معیار انرژي پتانسیل دافعه براي بهینه

مهمترین مزیت این روش این است که صرف نظر از تعداد . شودمی

متغیرها، امکان تولید تعداد دلخواهی از نقاط نمونه یکنواخت وجود دارد

توجه به اینکه اثر سه متغیر 

  پارامترهاي طراحی

M

h(m)

مهمترین مسئله در بهینه

استخراج ضرایب برآ و پسا براي ایرفویل است که مستلزم 

هاي کامپیوتري استسازي

ها براي همگرایی به جواب قابل قبول استاجراي آن

شود که این نرمبارزتر می

از این رو، پیاده. گیرنداستفاده قرار می

هاي سیاالتی را با دقت مناسبی انجام دهد، امري زمان کمتري، تحلیل

  .اجتناب ناپذیر است

  

مدل دقت باالي ایرفویل دوبعدي

براي ساختن شبه مدل نیاز است تا ابتدا مدل سیاالتی دقت باال از ایرفویل 

ایجاد شود تا اثر متغیرها و پارامترهاي طراحی بر روي آن 

توجه به شرایط پروازي در نظر گرفته شده براي ایرفویل، مدل سیاالتی به 

اي تنظیم شده است که دقت و سرعت حل افزایش یابدگونه

، در شرایط پروازي مورد نظر، عدد رینولدز1جدول 

کمی دارد، بنابراین از مدل جریان آشفته اسپاالرت

Allmaras(
 

استفاده شده است

)3/0M<(جریان به صورت تراکم ،

هایی از تحلیل بر مبناي تصحیح فشار استفاده می جریان

مدل سیاالتی مورد نظر با استفاده از روش حجم محدود

Fluent( زار فلوئنتافنرم

تحلیل، شبکه محاسباتی به صورت ساختاریافته

چهاروجهی
 

تولید شده که نمایی از آن در شکل 

توجه به اینکه الزم است ضرایب پسا و برآ در نقاط آزمایش مختلفی 

ه شوند، براي سهولت در فرآیند محاسبات آیرودینامیکی، از کدهاي محاسب

نرم) Journal file( ژورنال

ي اولیه ایرفویل فراخوانی شده و پس از اعمال  نقاط مربوط به هندسه

متغیرهاي هندسی و ایجاد شبکه محاسباتی، ایرفویل جدید براي تحلیل

افزار فلوئنت فراخوانی میسیاالتی در نرم

به منظور اطمینان از صحت مدل سیاالتی دقت باال، همگرایی 

ضرایب پسا و برآي ایرفویل نسبت به تعداد نقاط شبکه محاسباتی بررسی 

شده و نتایج آن در جدول 

تعداد نقاط شبکه محاسباتی، تغییرات ضریب پسا و برآ کاهش یافته و در 

نقطه براي ایرفویل اولیه، ضریب برآ و پسا بترتیب به  154560نهایت با 

10× 123/5=0

L
C  10-3و

4اطراف ایرفویل در شکل 

از یک پردازشگر شرکت 

(3.30GHz)(،   81حدود

ها با استفاده از یک پردازشگر یکسان و در شرایط مشابه تمام تحلیل

اند و از این رو، زمان اجرا، به عنوان معیار مقایسه در نظر صورت گرفته

  . گرفته شده است

  

مدل ایرفویل دوبعديساخت شبه

در این قسمت، مراحل ساخت شبه مدل با استفاده روش حداقل مربعات 

متحرك و بر مبناي مدل دقت باالي ایجاد شده در بخش 

  .است
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باید در ضریب پسا و برآي ایرفویل بررسی شود، پنج متغیر براي ) ماخ

براي ساختن شبه مدل نیاز است . شودتولید نقاط نمونه در نظر گرفته می

ارائه شد، در  مدل دقت باالتا مدل آیرودینامیکی دقت باال که در بخش 

سازي در بخش نتایج این شبیه. طراحی آزمایش اجرا شود نقاط نمونه

  .بعدي مورد استفاده قرار گرفته است

تابع شبه مدل

هاي اساسی مدل انتخاب یک تابع دقیق براي شبه مدل که بتواند ویژگی

. سیاالتی دقت باال را در بربگیرد، گام بعدي در ساخت شبه مدل است

بسزایی در انتخاب تابع شبه مدل  میزان غیرخطی بودن مدل اصلی، تاثیر

اي ترین راهکار براي ساخت شبه مدل، استفاده از توابع چندجملهرایج. دارد

مزیت این توابع، سهولت بکارگیري و تنظیم دقت از طریق تغییر . است

براي اطمینان از دقت شبه مدل ساخته شده، در . اي استدرجه چندجمله

نشان ) 3(سه استفاده شده که در رابطه اي درجه این مقاله، از چندجمله

  . داده شده است

     

     0
1 1 1 1 1 1

(x)
jn n i n i

i i ij i j ijk i j k
i i j i j k

f a a x a x x a x x x )3(

در نظر n=3در این مقاله . اي استبیانگر درجه چندجملهnکه در اینجا، 

  .اي درجه سوم استگرفته شده که معادل چندجمله

  .شودبیان می) 4(فرم ماتریسی معادله اخیر با استفاده از رابطه 

( ) ( )Tf x p x a )4(  

m. ماتریس ضرایب است am×1اي و ماتریس چندجمله pm×1که در اینجا، 

  . بیانگر ترانهاده ماتریس استTاي بوده و تعداد جمالت چندجمله

مجهول بوده و در ادامه از روش حداقل مربعات ) 4(در رابطه aضریب 

  .متحرك براي محاسبه آن استفاده شده است

  ):MLSM(روش حداقل مربعات متحرك

شوند، هاي مختلفی که براي ساخت شبه مدل استفاده میدر میان روش

و دقت باال، کاربرد وسیعی روش حداقل مربعات متحرك بدلیل کارایی

مورد این روش که اولین بار در حل مسائل اجزا محدود بدون مش. دارد

داقل مربعات است، با این ، برگرفته از روش ح]15[استفاده قرار گرفت 

در نظر گرفته شده است که مقدار آن در هر نقطه تفاوت که یک تابع وزنی

شود و از این طریق، موجب کنترل تاثیر سایر نقاط در بروز رسانی می

با توجه به بکارگیري تابع . شودمدل در هر نقطه می) Fitting(برازش

متحرك تابعی از نقاط نمونه در روش حداقل مربعات aوزنی، ماتریس 

  .شودجایگزین می) 5(با استفاده از رابطه ) 4(بنابراین رابطه . است

( ) ( ) ( )Tf x p x a x )5(  

براي دستیابی به بهترین برازش، الزم است تا تابع خطاي حداقل 

  .آورده شده است، کمینه شود) 6(مربعات، که در معادله 


   2

1
( ) (| |)( ( ) ( ) )

N T
i i i ii

E x W x x p x a x y )6(  

مقدار yiتابع وزنی و  (.)W، خطاي حداقل مربعاتتابع  (.)Eکه در اینجا، 

 |di=|x-xi. نقطه نمونه طراحی آزمایش استNمدل سیاالتی اصلی در 

  . و سایر نقاط نمونه استxiفاصله اقلیدسی بین 

، ماتریس ضرایب تابع شبه )6(در رابطه  E(x)با کمینه کردن مقدار 

  .شودحاصل می) 7(از معادله  مدل در هر نقطه

 1( ) ( ) ( )a x A x B x y )7(  

  .شوندبیان می) 9- 8(با استفاده از معادالت Bm×NوAm×mکه در اینجا، 

 TA V WV )8(  

 TB V W )9(  

همچنین . شودسازي میفرمول) 10(به صورت رابطه  VN×mکه در اینجا، 

WN×N ماتریس تابع وزنی است که به صورت قطريW=diag[w(|x-x1|), 

w(|x-x2|), …, w(|x-xN|)] شودبیان می.  

 
 

  
  



  



1 1 1

1

( ) ( )

( ) ( )

m

N m N

p x p x

V

p x p x

)10(  

مهمترین عامل در روش حداقل مربعات متحرك که براي کنترل 

گیرد، تابع وزنی است که در دقت و همواري پاسخ مورد استفاده قرار می

  .شودتعریف می) 11(به شکل رابطه حالت کلی 

 
 



ˆ ( ),
( )

0 ,
i i

i
i

w d d D
w d

d D
)11(  

است و در کنترل تعداد )Influence radius(شعاع تاثیر Dکه در اینجا 

-گیرند، استفاده مینقاطی که در برازش هر نقطه مورد استفاده قرار می

  . شود

مقاله،  در این]. 16[توابع وزنی مختلفی در مقاالت ارائه شده است 

این تابع وزنی با استفاده . تابع وزنی گوسی مورد استفاده قرار گرفته است

  :شودتعریف می) 12(از رابطه 

  2ˆ ( ) exp( )w d d )12(

θ=0. است) Closeness of fit(پارامتر تراکم برازش θکه در اینجا، 

  .معادل روش حداقل مربعات معمولی است

اعتبارسنجی شبه مدل

اعتبارسنجی فرآیندي است که براي بررسی میزان انطباق پاسخ شبه مدل 

چندین معیار آماري براي . گیردبر مدل اصلی دقت باال صورت می

خطاي مجذور : اعتبارسنجی شبه مدل ارائه شده است که عبارتند از

، خطاي حداکثر )Root mean square error (RMSE)(میانگین مربعات

، )Maximum absolute difference error (MADE)(اختالف مطلق 

 Relative maximum absolute error(خطاي حداکثر اختالف نسبی

(RMAE)(خطاي میانگین اختالف نسبی ،)Relative average 

absolute error (RAAE) ( وR-square زمانی بیشترین انطباق . است

به یک و  R-squareشود که مقدار بین شبه مدل و مدل اصلی فراهم می

-13(این معیارها با استفاده از معادالت . سایر خطاها به صفر میل کنند

  .اندسازي شدهفرمول) 17
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نقطه نمونه براي تست دقت شبه مدل استفاده شده NTکه در اینجا تعداد 

.در نظر گرفته شده استNT=25که در این مقاله 
iy وˆ

iy بترتیب پاسخ -

 yهاي مدل سیاالتی دقت باال و شبه مدل در نقاط نمونه تست هستند و 
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نشان داده شده  5سازي بر پایه شبه مدل در جدول نتایج بهینه

-، در صورتی که هدف، کمینه5مطابق نتایج بدست آمده در جدول 

اي تغییر سازي نسبت ضریب پسا به برآ باشد، متغیرهاي طراحی به گونه

، 5شکل . ایرفویل افزایش یابد) Chamber(کنند که طول خمیدگی 

سازي همچنین با پیاده. دهدسازي را نشان میایرفویل بهینه این فرمول

، متغیرهاي طراحی در جهتی تغییر )2(سازي سازي مطابق با فرمول

. حاصل شود کنند که به ازاي ضریب برآي مشخص، ایرفویل نازکتري

  .آورده شده است 6زي در شکل ساایرفویل بهینه حاصل از این فرمول

که در این مقاله مد نظر قرار گرفته است،  5جدول  مهمترین نتیجه

مطابق نتایج بدست آمده، هزینه محاسباتی . زمان اجراي محاسبات است

ساعت است، این در حالتی  180سازي بر مبناي مدل دقت باال حدود 

نظر قرار گرفته است و در  است که در این مقاله مدل دوبعدي ایرفویل مد

. تر شدن مدل، زمان محاسبات به مراتب بیشتر خواهد شد

در قسمت براي کاهش هزینه محاسباتی، مدل دقت باال با استفاده از شبه 

  . ساخته شد، جایگزین شده است قبلمدل که در بخش 

سازي بر مبناي مدل دقت باالنتایج بهینه -5جدول 

نتایج
سازي با رابطه بهینه

)1(

سازي با رابطه بهینه

)2(

01/001/0 -

01/001/0

00

693/6 ×10- 132/13 ×10- 2  مقدار تابع هدف

0--مقدار قید

  8125  8125  تعداد فراخوانی تابع هدف

180180  ≃)ساعت

  
  )1(ایرفویل بهینه مطابق با رابطه  -5شکل 

  )2(ایرفویل بهینه مطابق با رابطه  -6شکل 

سازي برمبناي شبه مدل 

با استفاده ) 2-1(سازي بر پایه شبه مدل، معادالت سازي بهینه

  . شوندبازنویسی می) 19
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 هايانحراف معیار استاندارد پاسخ  STD. میانگین پاسخ مدل دقت باال است

مدل دقت باال است و به صورت 


 T

1
(1/N ) ( )

TN

ii
STD y y 

آورده شد، با ) 17- 13(الت معیارهاي اعتبارسنجی که در معاد

نقطه محاسبه شده و براي ضریب پسا و  125و  100

  .آورده شده است 4و  3ضریب برآ بترتیب در جدول 

  اعتبارسنجی ضریب پسا -3جدول 

نقطه 125نقطه 100نقطه 75نقطه 50

598/3405/1510/1279/1

662/14542/3367/3053/3

402/12996/2848/2583/2

587/18301/9453/9925/7

073/9859/9837/9883/9

  

  اعتبارسنجی ضریب برآ -4جدول 

نقطه 100نقطه 75نقطه 50

356/7623/2239/2

102/32960/6414/5

415/6391/1082/1

205/7156/4487/3

×(784/9972/9980/9

، براي استخراج ضرایب 4و  3بر اساس نتایج بدست آمده در جدول 

نقطه نمونه طراحی  100و  125هایی با پسا و برآ، بترتیب از شبه مدل

هر چه تعداد نقاط نمونه کمتري استفاده شود، . استفاده شده است

هزینه محاسباتی شبه مدل کمتر خواهد بود، ولی در عین حال، شبه مدل 

  .مورد نظر باید از دقت قابل قبولی برخوردار باشد

-شبه مدلی که در این بخش ساخته شده، در ادامه، در فرآیند بهینه

  .باال مورد استفاده قرار گرفته است سازي به جاي مدل سیاالتی دقت

  سازي هندسی آیرودینامیکی

سازي هندسی آیرودینامیکی ایرفویل دوبعدي مد نظر 

که هدف از ارائه روش حداقل مربعات متحرك، از آنجایی

بر سازي کاهش هزینه محاسباتی است، براي مقایسه نتایج، ابتدا بهینه

سازي برمبناي شبه مدل مبناي مدل دقت باال اجرا شده و سپس بهینه

  سازي برمبناي مدل دقت باال

) 2- 1(سازي بر مبناي مدل دقت باال، از روابط 

0مقدار

L
C مدل دقت هاي بخش هم مطابق با تحلیل

سازي بر مبناي در بهینه. در نظر گرفته شده است 

آورده شده است، با ) 2-1(مدل دقت باال، ضرایب پسا و برآ که در روابط 

ایجاد شد، محاسبه  مدل دقت باالاستفاده از مدل دقت باالیی که در بخش 

سازي براي محاسبه در این صورت الزم است تا الگوریتم بهینه

مقادیر تابع هدف و قیود، در هر تکرار، کد ژورنال ساخته شده براي تحلیل 

-سیاالتی را فراخوانی نماید که خود موجب افزایش هزینه محاسباتی می

سازي استفاده شده است در این مقاله از الگوریتم ژنتیک براي بهینه

اند که سرعت و دقت همگرایی آن اي تنظیم شده

نتایج بهینه

مطابق نتایج بدست آمده در جدول . است

سازي نسبت ضریب پسا به برآ باشد، متغیرهاي طراحی به گونه

کنند که طول خمیدگی می

ایرفویل بهینه این فرمول

سازي مطابق با فرمولبهینه

کنند که به ازاي ضریب برآي مشخص، ایرفویل نازکتريمی

ایرفویل بهینه حاصل از این فرمول

مهمترین نتیجه

زمان اجراي محاسبات است

سازي بر مبناي مدل دقت باال حدود بهینه

است که در این مقاله مدل دوبعدي ایرفویل مد

تر شدن مدل، زمان محاسبات به مراتب بیشتر خواهد شدصورت پیچیده

در قسمت براي کاهش هزینه محاسباتی، مدل دقت باال با استفاده از شبه 

مدل که در بخش 

جدول 

نتایج

X1

X2

X3

مقدار تابع هدف

مقدار قید

تعداد فراخوانی تابع هدف

ساعت(زمان اجرا 

  

شکل 

شکل 

سازي برمبناي شبه مدل بهینه

سازي بهینهبراي پیاده

19-18(از روابط 

میانگین پاسخ مدل دقت باال است

مدل دقت باال است و به صورت 

  . شودتعریف می

معیارهاي اعتبارسنجی که در معاد

100، 75، 50استفاده از 

ضریب برآ بترتیب در جدول 

جدول 

معیار خطا

RMSE )4-10×(

MADE )4-10×(

RMAE )1 -10×(

RAAE )2 -10×(

R-square )1-10×(

جدول 

معیار خطا

RMSE )3-10×(

MADE )3-10×(

RMAE )1 -10×(

RAAE )2 -10×(

R-square )1-10×

بر اساس نتایج بدست آمده در جدول 

پسا و برآ، بترتیب از شبه مدل

استفاده شده استآزمایش 

هزینه محاسباتی شبه مدل کمتر خواهد بود، ولی در عین حال، شبه مدل 

مورد نظر باید از دقت قابل قبولی برخوردار باشد

شبه مدلی که در این بخش ساخته شده، در ادامه، در فرآیند بهینه

سازي به جاي مدل سیاالتی دقت

سازي هندسی آیرودینامیکیبهینه

سازي هندسی آیرودینامیکی ایرفویل دوبعدي مد نظر در این قسمت بهینه

از آنجایی. قرار گرفته است

کاهش هزینه محاسباتی است، براي مقایسه نتایج، ابتدا بهینه

مبناي مدل دقت باال اجرا شده و سپس بهینه

.سازي شده استپیاده

سازي برمبناي مدل دقت باالبهینه

سازي بر مبناي مدل دقت باال، از روابط سازي بهینهبراي پیاده

0مقدار. استفاده شده است

L
C

 123/5 ×10-1، برابر باال

مدل دقت باال، ضرایب پسا و برآ که در روابط 

استفاده از مدل دقت باالیی که در بخش 

در این صورت الزم است تا الگوریتم بهینه. شودمی

مقادیر تابع هدف و قیود، در هر تکرار، کد ژورنال ساخته شده براي تحلیل 

سیاالتی را فراخوانی نماید که خود موجب افزایش هزینه محاسباتی می

. شود

در این مقاله از الگوریتم ژنتیک براي بهینه

اي تنظیم شدهو پارامترهاي آن به گونه

  .افزایش یابد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ˆکه در اینجا، 
D

C  وˆ
L

C  بترتیب مقادیر ضرایب پسا و برآ بدست آمده از

  . شبه مدل است

سازي اخیر، مدل دقت باالي سیاالتی با استفاده از شبه در فرمول

سازي، در هر تکرار، بنابراین الگوریتم بهینه. مدل جایگزین شده است

کند که براي محاسبه مقادیر ضریب تولید می متغیرهاي هندسی جدیدي

گیرند و این روند تا رسیدن در شبه مدل مورد استفاده قرار می پسا و برآ،

سازي در سازي بر مبناي شبیهنتایج بهینه. کندبه نقطه بهینه ادامه پیدا می

  .آورده شده است 6جدول 

احی و ، مقادیر متغیرهاي طر6مطابق نتایج بدست آمده در جدول 

سازي بر مبناي مدل دقت تابع هدف با دقت بسیار خوبی مشابه نتایج بهینه

مناسب است و این امر نشان دهنده دقت باالي شبه مدل ساخته شده 

  .است

دهد که زمان اجراي محاسبات نشان می 6همچنین نتایج جدول 

سازي برمبناي بشدت کاهش یافته است، به طوري که براي اجراي بهینه

ساعت زمان الزم است و با  180، حدود )5(دقت باال، مطابق جدول  مدل

ثانیه کاهش  420سازي بر پایه شبه مدل، این زمان تا حدود اجراي بهینه

این در حالی است که زمان الزم براي یکبار محاسبه ضرایب . یافته است

 ،قبلهاي االتی دقت باال، مطابق نتایج بخشپسا و برآ با استفاده از مدل سی

بنابراین بکارگیري روش حداقل مربعات متحرك در . ثانیه است 81حدود 

شود که زمان هر بار اجراي تابع هدف و قیود کاهش مدل موجب میشبه

تر و در مدت زمان بسیار سازي سریعیافته و از این طریق فرآیند بهینه

-یکاهش زمان محاسبات زمانی ارزش بیشتري پیدا م. کمتري همگرا شود

سازي هم در کند که امکان توقف کد تحلیل سیاالتی در طی اجراي بهینه

.نظر گرفته شود

هاي کمتر تابع هدف در ، تعداد فراخوانی6یکی دیگر از نتایج جدول 

توان آن را با استفاده از نویز سازي بر مبناي شبه مدل است که میبهینه

  .  توجیه نمودعددي کمتر شبه مدل نسبت به مدل سیاالتی دقت باال

  سازي بر مبناي شبه مدلنتایج بهینه -6جدول 

نتایج
سازي با رابطه بهینه

)18(

سازي با رابطه بهینه

)19(

X101/001/0 -

X201/001/0

X300

719/6×10- 174/13×10- 2  مقدار تابع هدف

0-- مقدار قید

  7345  7345  تعداد فراخوانی تابع هدف

79/42100/417  )ثانیه(زمان اجرا 

  

  گیرينتیجه

سازي هندسی ایرفویل بر پایه در این مقاله یک روش کارآمد براي بهینه

نتایج . شبه مدل و با استفاده از روش حداقل مربعات متحرك ارائه شد

دهد که استفاده از شبه نشان می) 6- 5جداول (بدست آمده در این مقاله 

باال در ایرفویل، موجب کاهش شدید مدل به جاي مدل سیاالتی دقت 

از نقطه نظر دقت نیز، تطبیق بسیار مناسبی بین . شودهزینه محاسباتی می

مدل سیاالتی دقت باال و نتایج حاصل از روش حداقل مربعات متحرك 

با بکارگیري شبه مدل، نویز محاسباتی که ). 4-3جداول (حاصل شده است 

وجود دارد از بین رفته و از این طریق افزارهاي محاسباتی معموًال در نرم

همچنین روش حداقل مربعات . شودسازي تسریع میهمگرایی بهینه

دهد که شبه مدلی با دقت متحرك این قابلیت را در اختیار کاربر قرار می

بر اساس نتایج بدست آمده . دلخواه، براي کاربردهاي مختلف ایجاد نماید

ن روش پتانسیل باالیی براي ارتقاء شود که ایدر این مقاله مشخص می

هاي پیچیده آیرودینامیکی دارد و پیشنهاد سازي در طراحیفرآیند بهینه

بعدي سازي ایرفویل سهشود در تحقیقات آتی از این روش براي بهنیهمی

  .استفاده شود) هاي تونل بادمانند داده(هاي تجربی با استفاده از داده
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