
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


،دادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری -تهران .............................. 

با استفاده از   آیرودینامیکی ایرفویل نازک یساز نهیدر به کیژنت تمیالگور ییروند همگرا یبررس

یاعداد تصادف دیاحتمال گاوس در تول عیکنترل تابع توز
 2 ، پگاه نیاورانی1علیرضا داوری

 یستار دیبزرگراه شه یانتها ، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات -2و1

 چکیده 
جهت استفاده در  یاعداد تصادف دیدر تول دیجد یحاضر روش قیدر تحق

تابع  یسازنهیبه ندیکه فرآ دهیگرد شنهادیپ کیژنت تمیالگور یعملگرها

. استدهیرا بهبود بخش و در نهایت تابع ایرفویل نازک جنیهدفه رسترتک

 یتابع دارا نیا است اما یمحل ممینیم یادیزتعداد  یدارا جنیتابع رستر

 ادی. تعداد زافتدی( اتفاق م0و0) یکه در نقطه است یسراسر ممینیم کی

با استفاده از  یسراسر ممینیم افتنی یکار را برا یمحل یهاممینیم

 ، کنندیعمل م بیکاهش ش یهاروش یاستاندارد که بر مبنا یهاتمیالگور

به عنوان تابع هدف در  جنیتابع رستر در ابتدا  منظور نی. بدکندیسخت م

 ممینیم افتنیجهت  کیژنت تمیالگور ینظر گرفته شده و پروسه تکامل

 یتابع چگال ریی. پس از آن با تغگرددیتابع مفروض اعمال م یرو یسراسر

سرعت و  ک،یژنت تمیبکار رفته در الگور یاحتمال مولد اعداد تصادف عیتوز

 یانتخاب هدفمند و کنترل شده قیشده و از طر حاسبهم ییمقدار همگرا

 شنهادیپ یاعداد تصادف دیتول یبرا یاحتمال، مولد عیتوز یتابع چگال

 کیژنت تمیالگور ییرا در سرعت و روند همگرا یاست که اثر بهترشده

تر این موضوع، یک ایرفویل در نهایت به منظور بررسی کاربردی کند. جادیا

براساس تئوری ایرفویل  شود.نازک به عنوان تابع هدف در نظر گرفته می

برندگی بالواره به وورت تابعی از دو متغیر متتقل نازک، ضریب باال

 عملگرهای که با اعمال استشدههندسی شکل ایرفویل در نظر گرفته

انتخاب هدفمند تابع چگالی توزیع احتمال، سرعت و با الگوریتم ژنتیک و 

یابد. سازی ایرفویل نازک بهبود میروند همگرایی الگوریتم در راستای بهینه

 یتابع چگال-ایرفویل نازک -جنیتابع رستر-یسازنهیبه : کلیدیواژه های 
 کیژنت تمیالگور -احتمال عیتوز

 مقدمه 

مرزی، روابط بین های الیهروند طراحی ایرفویل، با آگاهی در مورد ویژگی

شود. اهداف طراحی ایرفویل متفاوت است. هندسه و توزیع فشار آغاز می

در بیشتر موارد سعی بر آن است تا با کاهش میزان نیروی پتا، نیروی برآ 

ه دنبال از مقدار مشخصی کمتر نشود. در واقع در طراحی بهینه همواره ب

های طرحی برای افزایش نتبت تیروی برآ به نیروی پتا هتتیم. روش

طراحی متتقیم و  طراحی معکوسطراحی ایرفویل به دو روش کلی 

 یک توزیع فشار به  در طراحی به روش معکوس معموالً .شوندتقتیم می
 استادیار دانشکده مهندسی هوا فضا -1

 01123191192 هوافضا،دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی  -2
pegahniyavarani@gmail.com

شود. در این حالت تفاضل مربعات عنوان مرجع و هدف در نظر گرفته می

توزیع فشار هدف و توزیع فشار واقعی ، تابع هدف خواهد بود. این روش 

روش طراحی متتقیم شامل خصوویات  اساس بتیاری از طراحی هاست.

شود. محاسبات مربوط به فشار و عملکرد میهندسه سطح مقطع و 

ترین روش در طراحی متتقیم، در نظر گرفتن یک ایرفویل از پیش ساده

طراحی شده و برطرف کردن مشکالت مربوطه و بهینه سازی آن است. در 

تحقیق حاضر از روش طراحی متتقیم در بهینه سازی ایرفویل استفاده 

 شده است.

و ایجاد یک طرح بهینه برای انجام یک پروسه متایل  سازیبهینه       

های علوم و ونایع مختلف به خود جایگاه مهمی را در بتیاری از شاخه

ی ممکن برای یک است. به دست آوردن بهترین نتیجهاختصاص داده

متاله با توجه به شرایط حاکم بر آن، همواره دغدغه بشر در افزایش بهره

در برابر منابع نتبتاً محدود طبیعت بوده  های خودوری و بازدهی فعالیت

[1است.]

در دهه نود قرن نوزده، تحقیقات دو تن از پیشگامان علم ژنتیک،        

چالز وجود نوعی دستور یا کد وراثتی را بر همگان مشخص کرده بود. 

نظریه تکامل خود را مطرح  1381در سال  (Charles Darwin)داروین

موفق شد  1388نیز در سال  (Gregor Mendel)مندلگرگور کرده و 

-قوانین اساسی وراثت را کشف کند. این مشاهدات را اولین بار جان

بندی ریاضی و لبصورت فرمو 1198در سال  (John Holland)دنهال

های طبیعی و انطباق در سیتتم"منطق ژنتیک در مقاله خود بنام 

[.2]دورآ "یعمصنو

اساس اول تکامل داروین طراحی شده اند و های ژنتیک بر الگوریتم       

سازی تصادفی هتتند که بر مبنای های جتتجو و بهینهیکی از شیوه

های ژنتیک الگوریتم کنند. دراوول تکامل طبیعی به سمت جواب میل می

ها، به کمک فرآیند پس از تولید تصادفی یک جمعیت اولیه از جواب

هایی که از ژنتیک به کمک الگوریتمها و انتخابی متناسب با  ارزش جواب

شود که به طور ها تولید میاند، نتل دوم از جوابطبیعی تقلید شده

میانگین تقریب بهتری از جواب نهایی خواهند داشت؛ تکرار این فرآیند 

های بعدی با شرایط متاله سازگارتر بوده و در شود که نتلباعث می

[9تر شوند.]نزدیک نهایت به مقدار بهینه تابع مورد نظر

 الگوریتم ژنتیک
شود. سازی استفاده میاز الگوریتم ژنتیک در حل بتیاری از متائل بهینه

[:4نتیک دارای مزایای زیر است]ژ الگوریتم
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 جتتجوی جمعیتی از نقاط به وورت موازی 

 عدم نیاز به اطالعات مشتق و رفتار تابع 

  نظرعدم وجود محدودیت در شکل تابع هدف مورد 

 های بالقوهتوانایی تولید تعدادی از جواب 

 .دهدساختار کلی الگوریتم ژنتیک را نشان می 1شکل 

 تولید اعداد تصادفی
تولید اعداد تصادفی در بتیاری از متائل مهم و کاربردی دنیای امروز مورد 

نیاز است از این رو انتخاب هوشمندانه مولدی که برای تولید اعداد تصادفی 

 گیرد بتیار حائز اهمیت است. تفاده قرار میمورد اس

 مولدهای اعداد تصادفی با توزیع احتمال یکنواخت
ترین تابع توزیع احتمال یک مولد اعداد تصادفی، تابع توزیع شاید ساده

aی نظیریکنواخت باشد که توزیع آن در فاوله x b   ثابت بوده و در

 خارج آن وفر است.

 (Normal Deviateتوزیع نرمال)
ترین توزیع احتمال پیوسته در سراسر علم آمار توزیع نرمال شاید مهم

 ( داده شده است.1ی )ی منحنی نرمال در رابطهاست. معادله
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حد متوسط و  قادیر مختلفمنمودار تابع توزیع احتمال را به ازای  2شکل 

همان طور که در شکل نیز قابل مشاهده است  دهد.نشان می اریانحراف مع

توان تولید اعداد تصادفی را با تغییر در متغیرهای توزیع احتمال نرمال، می

در جهت دلخواه کنترل کرد که نتیجه آن افزایش سرعت همگرایی 

 وریتم ژنتیک خواهد بود.الگ

 به عنوان تابع برازش رستریجنتابع 

به  جنیاز تابع رستر کیژنت تمیالگور یینحوه همگرا یبه منظور بررس

 ریز یهااستفاده شده است. در بخش کیژنت تمیالگور یعنوان تابع برازندگ

زبان  یشده، سپس با استفاده از مولد اعداد تصادف فیابتدا تابع برازش تعر

روند  یجهت بررس کیژنت تمیالگور یعملگرها ،فرترن یتیبرنامه نو

و  جنیتابع تک هدفه رستر یساز نهیدر به کیژنت تمیالگور ییهمگرا

 یمولدها رییاثر تغ تیاند. در نهاتابع اعمال شده ممینیمقدار م افتنی

 ییها، بر روند همگرااحتمال آن عیتوز یو تابع چگال یمختلف اعداد تصادف

تابع رستریجن به وورت زیر  است.شده تهیو مقا یبررس کیژنت تمیالگور

 شود:تعریف می

(2          )                          2

1

( ) cos(2 )
n

i i

i

f x An x A x


     

و  شودیدرنظر گرفته م 10برابر  معموالً Aمقدار که در آن 

 5.12,5.12ix   0در یجهان ممینیم کی ی. تابع داراx کهیی، جا

( ) 0f x  مقدار  نجای. در اباشدیاست، مn  در نظر گرفته  2برابر

 [8].شودیم

 توسط عملگرهای الگوریتم ژنتیک رستریجنسازی تابع بهینه
ای انتخاب شوند که میزان تابع سازی تابع باید مقادیر به گونهبرای بهینه

یک ابتدا  ،بهینه سازی تابع به منظور یافتن مینیمم جهتمینیمم شود. 
جمعیت اولیه از

1xو
2xسپس اندکه به وورت تصادفی تولید شده ،

چرخ گردان، جهش و ترکیب ادغامی بر روی  عملگرهای نخبه گرا،

 .شوندمی ایجاد های بعدی جوابو نتلاعمال های تولید شده پاسخ

در محدوده مجاز به  ریمقاد یمعموالً با انتخاب تصادف هیاول تیجمع دیتول

 هیاول تیجمع کی جادی. با اردیگیوورت م یمولد اعداد تصادف کی لهیوس
ریازمقاد ییهزارتا یتصادف

1xو
2xزبان  یاعداد تصادف یدکنندهیتول توسط

و اعمال عملگرهای الگوریتم ژنتیک، روند همگرایی در فرترن  یتینوبرنامه

 قابل مشاهده است. 2و جدول  8 و4و  9 اشکال
در  کیژنت تمیالگور یاستفاده شده در عملگرها بیضرا :1جدول

جنیتابع رستر یسازنهیبه  

α=0.4 تقاطع 
β=0.6 

Elite=10% جهش 

شده توسط  دینسل اول تول 05در  جنیتابع رستر ییروند همگرا: 2جدول 

 با مولد اعداد تصادفی فرترن کیژنت تمیالگور

 سازی تابع رستریجندر بهینه استفاده از مولد نرمال بهبود یافته
)میانگین توزیع( به وورتی  و با تغییر در میزان )انحراف معیار( 

اثر  توان تولید اعداد تصادفی را در جهت دلخواه کنترل کرد.هدفمند، می

 یهاتیجمع جادیمنجر به ا کیژنت تمیمولدها در الگور نیاستفاده از ا

سرعت و روند  3شکل در  .شودمی 9و  8ل اشکابه وورت  ییتاهزار یهیاول

ابع چگالی مختلف مقایته وهمگرایی الگوریتم ژنتیک با مولدهایی با ت

 اند.شده
یجن در سازی تابع رستر: روند همگرایی الگوریتم ژنتیک در بهینه3جدول 

 پنج نسل اول با مولد غیریکنواخت

2Modified Method ( =0, 0.1)     

Generation X1 X2 Y min 

1 -0.01156604 -0.00172026 -9.97291225 

5 -0.00148045 0.00107317 -9.99933736 

 تابع ایرفویل نازک به عنوان تابع برازش
تئوری ایرفویل نازک، بالواره را با عرض بینهایت و ضخامت وفر در نظر 

گیرد و به همین دلیل این تئوری از نیروی پتای القایی و نیروی پتای می

هایی با ضریب منظری متوسط رفویلای تنها برای وکندنظر میفشاری ورف

و باال و در زوایای حمله کم مناسب است. مطابق این تئوری ضریب 

باالبرندگی
LC  بر حتب ضرایب هندسیm  وp (m  ماکزیمم انحنا از خط

 [9توان نوشت: ]ی حمله( میفاوله مکان ماکزیمم انحنا از لبه pوتر، 
(9)                                                    

1 0( 2 ) 2LC A A    

 زاویه حمله ایرفویل بوده و: که در آن

(4)                                  
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Generation X1 X2 Y min 

1 -0.00670678 0.01596479 -9.94061442 

5 -0.00376049 0.01237914 -9.96684108 

10 -0.00302638 0.00747559 -9.98711097 

30 0.00052525 0.00508075 -9.99482960 

50 -0.00253740 0.00188262 -9.99802154 
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این تئوری و با توجه به نازک بودن ایرفویل، خط انحنای  همچنین مطابق

 توان نوشت:ایرفویل وسط مقطع ایرفویل بوده و می
(8                                )                                    

c ty y y  

و  تابع ضخامت ایرفویل بوده خط انحنای ایرفویل و که در آن تابع

 آیند:( به دست می3( و )9از روابط )

(9                      )2

2

2

2

(2 )                                       ;0

(1 2p) 2               ; 1
(1 )

c

c

m
y px x x p

p

m
y px x p x

p

   

       

 

(3 )                               

2 3 4

(0.2969 0.1260
0.2

        0.3516 0.2843 0.1015 )

t

t
y x x

x x x

  

 

 

گذاری در روابط فوق و همچنین تعریف و جای و  با فرض 

 به وورت روابط زیر: Aو  Nمتغیرهای 

(1 )                                                                             100N m  
(10)                                                                     

10A p  

توان نشان داد ضریب باالبرندگی ایرفویل )می
LC و تابع شکل مقطع )

 fخواهند بود که با توابع   Aو N( به وورت توابعی از دو متغیر yایرفویل )

 بیان شده است. gو 

(11)                                                                ( , )LC f N A 

(12                                                  )                ( , )y g N A 

( به عنوان تابع برازش الگوریتم ژنتیک جهت ماکزیمم نمودن 11از رابطه )

LC( برای ترسیم شکل هندسی ایرفویل متناظر استفاده 21و از رابطه )

 [8است.]شده 

 ینازک توسط عملگرها لیرفویا یکینامیرودیآ یسازنهیبه

 کیژنت تمیالگور
توسط الگوریتم ژنتیک جهت رسیدن به   fیسازی رابطهروند بهینه

های ممکن که تولید یک جمعیت اولیه از پاسخممکن، شامل  بیشترین

ها بر تولید شده است و برازش آن  AوN به وورت تصادفی از پارامترهای 

های بر روی پاسخالگوریتم ژنتیک اعمال عملگرهای و  fی اساس رابطه

جهت ایجاد یک ایرفویل  شود.می های بعدی جوابتولید شده و ایجاد نتل

0در فواول Aمنطقی، باید مقادیر  A 5 و مقادیر N در فواول

0 N 9   تایی از مقادیر هزارتولید شوند. با ایجاد یک جمعیتA  وN 

و اعمال عملگرهای نویتی فرترن اعداد تصادفی زبان برنامه مولدتوسط 

 8جدول و 1،10،12،19 اشکالالگوریتم ژنتیک، روند همگرایی به وورت 

 خواهد بود.
در  کیژنت تمیالگور یاستفاده شده در عملگرها بیضرا :4جدول

 ایرفویل نازک یسازنهیبه

α=0.4 تقاطع 
β=0.6 

Elite=10% جهش 

 ینسل اول در تئور صدیدر س کیژنت تمیالگور ییروند همگرا: 0جدول 

 فرترن کنواختی ینازک با مولد اعداد تصادف لیرفویا

 

 

 

 
 

 سازی ایرفویل نازکدر بهینه استفاده از مولد نرمال بهبود یافته
با تغییر در میزان انحراف معیار و میانگین توزیع به وورتی هدفمند، 

در تابع ایرفویل نازک را، همانطور  کیژنت تمیالگورروند همگرایی  توانمی

روند و  بخشید. قابل مقایته است، سرعت 14،19و  10،11ه در اشکال ک

سرعت همگرایی مولدهای استفاده شده با توابع چگالی متفاوت در شکل 

روند همگرایی الگوریتم ژنتیک را با  8قابل مشاهده است. جدول  18

 دهد.استفاده از مولد غیر یکنواخت نشان می

 یتئور در سیصد نسل اول در ژنتیک الگوریتم همگرایی : روند6جدول 

غیریکنواخت تصادفی اعداد مولد با نازک ایرفویل  
2Modified Method ( 1, 0.1)     

Generation A N CL max 

1 4.943936 8.969258 1.120267 

5 4.994776 8.971182 1.126709 

30 4.980319 8.994788 1.127895 

100 4.997454 8.985730 1.128866 

300 4.991435 8.999819 1.129893 

 
 گیرینتیجه

های ژنتیک اثرگذار توانند بر عملکرد الگوریتمپارامترهای مختلفی می

هایی تصادفی هتتند، های ژنتیک تکنیکباشند ولی از آنجایی که الگوریتم

پارامترها خواهد  ترین اینلذا کیفیت اعداد تصادفی تولیدشده یکی از مهم

نظر از های هر مولد اعداد تصادفی ورفترین مشخصهبود. از طرفی، مهم

ی تولید، اعم از فیزیکی یا محاسباتی، چگالی توزیع احتمال آن مولد نحوه

است. مولدهای تولید اعداد تصادفی به کار رفته در الگوریتم ژنتیک اگر 

ان را در سرعت و کیفیت دارای توزیع احتمال مشابه باشند، اثری یکت

 کند.همگرایی الگوریتم ژنتیک ایجاد می

با تغییر تابع چگالی توزیع احتمال مولد اعداد تصادفی به کار رفته در 

گیری تغییر پیدا الگوریتم ژنتیک، مقدار و سرعت همگرایی به نحو چشم

اف با استفاده از یک مولد نرمال با انحر که در تابع رستریجن کرد. به نحوی

درود و  8/9، مقدار همگرایی، به میزان 0و میانگین توزیع  0.1معیار

استفاده از یک مولد نرمال و با درود افزایش  80سرعت همگرایی به میزان 

 سازی ایرفویل نازک،در بهینه1و میانگین توزیع  0.1با انحراف معیار

درود و سرعت  84/1ماکتیمم میزان ضریب باالبرندگی، به میزان 

درود افزایش پیدا کرده است. این افزایش همگرایی  33گرایی به میزان هم

ای بوده الگوریتم، اوالً به علت انتخاب تصادفی جمعیت اولیه در محدوده

است که به وورت میانگین فاوله کمتری با جواب نهایی داشته است. ثالثاً 

یشتری اند دارای برازندگی بدر هر تولید نتل والدینی که انتخاب شده

 اند.بوده

 

 

 

 

cy
ty

0 t 0.12

LC

Generation A N CL max 

1 4.844923 8.542632 1.055761 

5 4.843623 8.889696 1.098503 

30 4.972596 8.927083 1.108466 

100 4.870939 8.981202 1.113025 

300 4.978870 8.996712 1.127958 
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 اها و نمودارهشکل

 
[1: طرح استاندارد یک الگوریتم ژنتیک ]1شکل   

 
اف : تابع توزیع احتمال به ازای مقادیر مختلف حد متوسط و انحر 2شکل 

[0معیار]  

 
ریاز دو متغ یشده به صورت تصادف دیتول ییهزارتا یهیاول تیجمع:  3شکل

1x2وxفرترن یتوسط مولد اعداد تصادف 

 
متغیرهای: 4شکل 

1xو
2x 05 در نسل 

 
 155در نسل 2xو1x: متغیرهای0شکل 

نرمال استاندارداعداد تصادفی تولیدشده توسط مولد  :6شکل 
20, 1   
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,20: اعداد تصادفی تولیدشده توسط مولد نرمال با 7شکل  0.1   

 

 
سازی مقایسه سرعت و روند همگرایی الگوریتم ژنتیک در بهینه: 8شکل

تابع چگالی توزیع احتمال مولد اعداد به ازای تغییردر رستریجنتابع 

 تصادفی

 

 
 Aو   Nجمعیت اولیه تولیدشده به صورت تصادفی از دو متغیر: 9شکل

 تصادفی فرترنمولد اعدادتوسط 

 
مولد تولیدشده در نسل سوم توسط  Aو  Nمتغیرهای : 15شکل

 تصادفی فرترناعداد

 
شکل 11: اعداد تصادفی تولیدشده در نسل سوم توسط مولد نرمال با

 

 
مولد توسط  35لیدشده در نسل تصادفی تو Aو  Nمتغیرهای : 12شکل 

 تصادفی فرترناعداد
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: اعداد تصادفی تولیدشده در نسل سیصدام توسط مولد 13شکل

 اعداد تصادفی فرترن

 
 تصادفی تولیدشده در نسل سیصدام توسط مولد نرمال با : اعداد41شکل 

 

 
سازی تابع بهینهمقایسه سرعت و روند همگرایی الگوریتم ژنتیک در :10شکل

 ایرفویل نازک به ازای تغییردر تابع چگالی توزیع احتمال مولد اعداد تصادفی

 
 : روند تغییر تابع شکل مقطع ایرفویل با طول وتر واحد16شکل 
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