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طراحی پروانههای دریایی با استفاده از الگوریتم بهینهساز ازدحام ذرات با گروههای
مستقل به منظور بهبود بازده و کاهش کاویتاسیون
4

سید محمدرضا موسوی ،5محمد خويشه ،2رسول کريمي ،9رحیم مالمیر
m_mosavi@iust.ac.ir
5و -2دانشکده مهندسي برق ،دانشگاه علم و صنعت ايران ،نارمک
9و -4دانشکده مهندسي مکانیک ،دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) ،نوشهر
چكیده

با توجه به وجود پارامترهای بسیییار زياد مو ر در اراحي ،وجود دنديه هدم متنا ب با هم و شییرايپ ناپايدار و بسیییار پیحیده محی ي،
اراحي پروانه های دريايي به يکي از موضییوعاچ دالب برانگیز برای اراحان و محااان ايه حوزه تیديل شییده اسییتز امروزه الگوريتمهای
فراابتکاری به عنوان يکي از راهحلهای بسیییار کاردمد برای حل مسییايل پیحیدهی مهندسییي بکار ميروندز در ايه مااله بهمنظور اراحي
پروانههای دريايي برای اولیه بار از الگوريتم  IGPSOاسیتااده شیده استز بديه منظور دو هدمح حداک ر بازده و حدا ل کاويتاسیون (که با
يکديگر در تضییاد هسییتند) به عنوان تابع شییايسییتگي در نظر هرفته شییده اندز برای ايه کار تا یر دو پارامتر مهم وتر و ضییمامت پروانه اي
دنديه دزمايب در تابع شیايستگي محاسیه شده و توسپ الگوريتم  IGPSOبهینهتريه حالت انتماب شده استز به منظور ماايسه نتايج ،از
الگوريتمهای معیار  PSOو  GAاسیتااده شده استز نتايج نشان ميدهد که پروانه با  1يا  6پره که سرعت عملکرد بیه  581تا RPM 531
دارد ،کمتريه سی نويز تولیدی را دارد .پروانه اراحي شده توسپ الگوريتم  IGPSOدرحالت بدون کاويتاسیون  86/64 dBو در حالت با
کاويتاسیییون  516/93 dBنويز تولید ميکند که نسیییت به بهتريه الگوريتم مورد ماايسییه به ترتی  5/24 dBو  1/81 dBنويز کمتری را
بهوجود ميدوردز
واژگان کلیدی  :پروانه دریایی ،الگوریتم فراابتكاری ،IGPSO ،کاویتاسیون ،بازده.

تاريخ دريافت مااله :
تاريخ پذيرش مااله :

31/16/54
31/51/11
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بهینهسازی مسائل وا عي مهندسي معموالً خیلي دالب
برانگیز است ،بهاوريکه بسیاری از مسائل و موضوعاچ از
ییل مسائل دندهدفه ،5امکانپذيری ،دندشراي و عدم
عیت وجود دارند که در حل دنان دخیل هستندز مانند
دندهدفه بودن که به داشته دندهدم برای يک مسئله
اشاره داردز عموم ًا در ايه مسائل تنها يک راه حل بهینه وجود
نداردز يک راه حل ممکه است در يکي از اهدام بهتر از ساير
راه حلها باشد ،اما در سايريه خیلي نامناس باشدز در ايه
حالت مجموعهای از راه حلها که مجموعه راهحلهای نسیتاً
بهینه 2نامیده مي شود ،وجود دارد که به مسئلههای با اهدام
دندهانه پاسخ ميدهدز مجموعه راهحلهای نسیتاً بهینه
شامل راه حلهای تاريیاً بهینه است که نشان ميدهد بهتريه
موازنه ممکه بیه اهدام به يک شکل خاص است []5ز
اراحي پروانه کشتي به علت وجود دنديه هدم متضاد با
هم ،پارامترهای زياد و مو ر در اراحي و شرايپ محی ي
پیحیده جزو مسايل پیحیده مهندسي بحساب ميديدز
درهذشته انتماب يا اراحي پروانههايي با راندمان بهتر صرفا
با توجه به اندازههیریهای تجربي امکان پذير بوده استز از
دنجا که ايه روشها ادر به تشري مسائلي همحون
کاويتاسیون و ارتعاشاچ نیستند ،روشهای تحلیلي مانند
تئوری رانکیه [ ]2و اندرسون [ ]9مورد استااده رار هرفتندز
با توجه به خ اهای ايجاد شده در نتايج نهايي مربوط به
محاسیاچ
دوبعدی ،تئوريهای سه بعدی س وح و المان مرزی جهت رفع
ايه خ ا مورد استااده رار هرفت []4ز با هسترش
تئوریهای ممتلف ،پارامترهايي ممتلفح مو ر در اراحي
پروانه ارائه هرديدند که اراحي براساس دنها صورچ ميهرفت
و به همیه نحو بهینهسازیها نیز با تمرکز روی تا یراچ ايه
پارامترها امکان پذير ميهرديد []1ز هدمهای مهمي که در
اراحي پروانههای دريايي مو رند عیارتند از :بیشتريه تولید
نیروی محوری ،کمتريه هشتاور ،راندمان بهینه ،هزينه،
امکان ساخت و کمتريه احتمال و وع کاويتاسیون []6ز در
ايه روند با توجه به اينکه افزايب راندمان در بعضي از عوامل
با هم در تضاد ميباشد ،بايد ماادير بهینه را محاسیه نمودز

م الً هام زياد باعث افزايب راندمان (م لوب) ميشود،
درحالیکه همیه امر باعث افزايب کاويتاسیون (نام لوب)
ميهرددز به ايه ترتی دنانحه هرکدام ازعوامل مورد نظر در
محدوده م لوب نیاشد بايد در پیب فرضهای اولیه ،مجدداً
محاسیاچ را تا رسیدن به نتیجه بهینه ادامه دادز با توجه به
محدوديتها و پیحیدهي مساله اراحي پروانه از يک سو و
توانايي الگوريتمهای فراابتکاری ازسوی ديگر ،بسیاری از
محااان سعي در استااده از ايه الگوريتمها برای بهینهسازی
پارامترهای ممتلف نمودند []9ز
نويسندهان مرجع [ ]8درايه زمینه به ارائه الگوريتمي بهینه
جهت اراحي پروانه شناورها با استااده از سری واهنینگه9
پرداختندز الگوريتم ديگر که توانايي بااليي در مسائل پیحیده
بهینهسازی دارد ،الگوريتم ژنتیک ميباشدز ايه الگوريتم
زمان کوتاهي در اراحي سامانههای پیببرنده صرم ميکند
[]3ز نويسندهان مرجع [ ]52-51از الگوريتم ژنتیک و بهینه
شدههای دن برای اراحي پروانههای دريايي استااده کردندز
مرجع [ ]59بررسي جامعي در خصوص کاربرد الگوريتمهای
ممتلف در اراحي پروانه تا سال  2156انجام ميدهدز با
توجه به ايه بررسي میتوان نتیجه هرفت که الگوريتمهای
دارای ساختار تصادفي و روشهای حل مسأله نامعیه نسیت
به الگوريتمهای کالسیک نتايج بهتری را ارائه ميکنندز
الگوريتم  ALO4يکي ديگر از الگوريتمهای فراابتکاری است
که در سالهای اخیر بهمنظور اراحي پروانههای دريايي
استااده شده است []54ز
بهاور کل برای اراحي پروانهها در مراجع مرور شده از دو
روش کلي استااده ميشودز روش اول استااده از روشهای
معیه 1و روش دوم ،روشهای تصادفي 6ميباشندز اراحي
پروانه توسپ الگوريتمهای هروه اول ،با توجه به وجود
پارامترها و اهدام متنوع ،بسیار پیحیده و زمانبر استز از
سوی ديگر با توجه به نوع مساله و وجود پارامترهای بسیار
زياد اراحي و ابعاد باالی مساله ،الگوريتمهای تصادفي در
بهینههای محلي هیر کرده و جواب بهینه کلي به دست
نمواهد دمد []21-51ز
9
از ايهرو در ايه مااله ما از الگوريتم  IGPSOبرای
بهینهسازی اراحي پروانه دريايي استااده ميکنیمز ايه
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نوع موريانه به نامهای سرباز ،کارهر ،پرستار بحه و ملکه وجود
دارندز دنها از تواناييهای متنوعي برخوردارند ،اما ايه
تااوچها برای باای کلونیشان الزم استز ايه دهار نوع
موريانه را ميتوان به عنوان دهار هروه مستال در نظر هرفت
که يک هدم مشترک هروهي دارند و دن باای کلوني است
[]22ز
در  PSOاستاندارد تمام ذراچ بهاور مشابه در جستجوی
محلي و عمومي رفتار ميکنندز در ايه حالت ،ذراچ را
ميتوان به عنوان يک هروه با يک راهیرد جستجو در نظر
هرفتز با ايه حال به لحاظ نظری در هر الگوريتم بهینهسازی
میتني بر جمعیت ،ميتوان با استااده از هروههای مستال
متااوچ که هدفي مشترک دارند ،نتیجه جستجوی تصادفي
و مستایم را بهاور همزمان به دست دوردز در ايه مااله
هروههای مستال توسپ روابپ ارائه شده در [ ]29برای
بهروزرساني  C1و  C2استااده شده استز
در ايه بمب دهار هروه مستال که از کلوني موريانهها الهام
هرفته شدهاند ،تعريف ميشوندز ايه دهار هروه مستال از
الگوهای خود برای جستجو در فضای مسئله به صورچ محلي
و عمومي استااده ميکنندز ضراي پويای ايه الگوريتمها در
جدول ( )5و شکل ( )5معرفي شدهاندز در ايه جدولT ،
نمايانهر حداک ر تعداد تکرارها است و  tتکرار فعلي را نشان
ميدهدز
در  IGPSOابتدا همه ذراچ به صورچ تصادفي در فضای
جستجوی مسئله رار ميهیرندز پس از دن ،ذراچ بهاور
تصادفي به برخي هروههای مستال از پیب تعريف شده
تاسیم ميهردندز در هر تکرار pbest ،gbest ،و تناس ذراچ
تعريف ميشوندز هر ذره با بهکارهیری راهیرد هروهي خود،
ضراي  C1و  C2را بهروزرساني ميکندز پس از محاسیه  C1و
 C2سرعت و مو عیت ذراچ با استااده از راب ههای ( )5و ()2
بهروزرساني ميشوندز

الگوريتم با توجه به وجود هروههای مستال (با توانايي
جستجوی متااوچ فضای مساله) توانايي بسیار زيادی در
اجتناب از بهینه محلي و در نتیجه رسیدن به جواب کلي را
داردز بديه منظور بايد يک تابع شايستگي و عناصر جستجوی
مساله تعريف هردندز همحنیه پارامترهای مو ر در اراحي
نیز بايد بررسي هردند و دند پارامتر مهم برای ايه موضوع
انتماب شود که در بمبهای بعدی توضی داده خواهد شدز
سازماندهي ادامه مااله بديه صورچ ميباشد که در بمب
 ،2الگوريتم  IGPSOبه اور کامل توضی داده ميشودز
بمب  9به تعريف مساله بهینهسازی پارامترهای پروانه
توسپ ايه الگوريتم پرداخته ميشودز در بمب  4نتايج
شییهسازی و بحث ارائه ميشود و درنهايت نتیجههیری ذکر
ميهرددز
 -2بهینهسازی
 -1-2الگوریتم بهینهساز ازدحام ذرات ()PSO
الگوريتم  PSOاز رفتار اجتماعي پرندهان الهام هرفته شده
استز ايه روش از تعدادی از ذراچ (راه حلهای نامزد) که
در فضای جستجو به دنیال يافته بهتريه راه حل هستند،
استااده ميکندز در همیه حال همه ذراچ به سوی بهتريه
ذرهای (بهتريه راه حل) که در مسیرشان وجود دارد ،حرکت
ميکنندز به عیارچ ديگر ،ذراچ بهتريه راه حلهای خود را
به عنوان بهتريه راه حل کلي در نظر ميهیرندز هر ذره در
بهینهساز ازدحام ذراچ بايد پارامترهايي مانند :مو عیت فعلي،
سرعت فعلي ،فاصله تا  pbestو فاصله تا  gbestرا به منظور
تغییر مو عیت خود در نظر بگیردز مدلسازی رياضي
بهینهساز ازدحام ذراچ به صورچ روابپ ( )5و ( )2استز

 it 1  w it  c1  rand   pbesti  it   c2  rand   gbest  it 
()5
t 1

() 2

 i  i
t

t 1

i

 -3بحث و نتایج تجربی
 -2-2الگوریتم بهینهساز ازدحام ذرات با گروههای

در ايه بمب ابتدا توانايي الگوريتم  IGPSOدر يافته کمینه
محلي و سرعت همگرايي مورد دزمايب رار ميهیردز
پس از ا یاچ توانايي  IGPSOدر کار با دادهان ابعاد باال،
الگوريتم ذکر شده برای کاربرد عملي اراحي پروانه دريايي
مورد استااده رار خواهد هرفتز

مستقل ))IGPSO
در هر جمعي ،افراد از لحاظ هوش و توانايي کامالً مشابه
نیستند ،اما همه دنها وظاياشان را به عنوان عضوی از هروه
انجام ميدهند []25ز توانايي هر فرد ميتواند در يک وضعیت
خاص ماید باشدز به عنوان م ال ،در يک کلوني موريانه ،دهار
515

دو فصلنامه علمي  -پژوهشي دريافنون

سال سوم  -پايیز و زمستان 5931
جدول ( )1بهروزرسانی راهبردها.
گروه

C2

C1

گروه 1

(2log(t)/log(T )) + 0.5

)) 2.5−(2log(t)/log(T

3

3

گروه 2

(2 t /T ) + 0.5

گروه 3

]2.2−2exp[4t/T)2

(−2 t /
) + 2. 5
]0.5 + 2exp[−(4t/T)2

گروه 4

) 0.5−2(t/T )2 + 2(2t/T

) 2.5 + 2(t/T )2 −2(2t/T

T

3

شكل ( )1مدلهای ریاضی از گروههای مستقل برای .IGPSO
جدول ( )2توابع معیار چندوضعی.
بازه

fmin

تابع

][500,500
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]F2 ( x )   i 1[x  10 cos(2 x i )  10
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n
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x 
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4000 i1

F4 ( x) 

){10sin( y1 )   i1 (yi  1) 2 [1  10sin 2 ( yi1 )]  (y n  1) }   i1 u( xi ,10,100, 4
n
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x i 1
4
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F5 ( x) 
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0
k (x  a)m
i
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n

n

911

][50,50

][50,50

0

0

برای بررسي عملکرد روش پیشنهادی در ماابله با مسائل با
ابعاد باال ،توابع دند وضعي با  911بعد انتماب شدهاندز به
منظور تأيید اعتیار نتايج  ،IGPSOايه الگوريتم با  PSOو
 GAماايسه ميشودز ضراي  ،PSOو  GAدر جدول ()9
دمدهاندز وزن اينرسي  wبرای الگوريتم  IGPSOبهاور خ ي
از  1/3تا  1/4کاهب مييابدز تعداد ذراچ موجود  511عدد

 -1-3آزمودن توابع معیار
هماناور که در جدول ( )2نشان داده شده است 6 ،تابع
استاندارد با ابعاد باال برای بررسي عملکرد  IGPSOاعمال
ميشوند و هدم از دنها يافته کمینه عمومي است [-29
]26ز در ايه جدول  dimبعد توابع  d ،vhمحدوده فضای
جستجو و  fminمادار کمینه تابع استز توجه داشته باشید که
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مستال عملکرد الگوريتم  PSOرا از نظر اجتناب از
کمینههای محلي افزايب دادهاندز هماناور که در شکل ()2
مشاهده ميشود ،نرخ همگرايي الگوريتم  IGPSOبهتر از
الگوريتمهای ديگر ميباشدز دلیل بهیود توانايي  IGPSOدر
اجتناب از کمینه محلي هروههای مستال استز ايه عمل با
جستجوی تصادفي بیشتر در ماايسه با الگوريتمهای  PSOو
 GAحاصل شده استز در ايه حالت ذراچ نميتوانند به
دساني در کمینه محلي به دام افتندز

و حداک ر تعداد تکرارها  111ميباشدز
نتايج برای توابع معیار دندوضعي در جدول ( )4و شکل ()2
ارائه ميشوندز ايه توابع معیار از کمینههای محلي بسیار
زيادی برخوردارند که با افزايب ابعاد مسئله بهاور نمايي
افزايب مييابندز بنابرايه دنها برای تعییه میزان ابلیت
الگوريتمها در اجتناب از کمینه محلي مناس ميباشندز
هماناور که نتايج نشان ميدهد ،در بسیاری از توابع معیار
دندوضعي  IGPSOبهتر از الگوريتمهای ديگر عمل ميکندز
نتايج جدول ( )4و شکل ( )2نشان ميدهد که هروههای

جدول ( )3پارامترهای اولیهی الگوریتمها.
الگوریتم

PSO
&
IGPSO

GA

پارامتر

مقدار

حداک ر تعداد تکرار

211

جانمايي

اتصال کامل

ابت شناختي ()C1

5

ابت اجتماعي ()C2

5

ابت محلي ()W

1.9

اندازه جمعیت

61

نوع

کد شده وا عي

انتماب

درخ رولت

ادغام

تک نا های ()5

جهب

يکنواخت ()1.15

اندازه جمعیت
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حداک ر تعداد تکرار
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F4

F5
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F6
شكل ( )2مقایسه نمودار همگرایی الگوریتم  IGPSOدر توابع معیار چندوضعیتی.

صورچ راب ه ( )4محاسیه ميشودز
Pa  TV
()4
يکي از اهدام بهینهسازی در پروانهها تولید بیشتريه نیروی
رانب با کمتريه مادار توان ممکه ميباشدز بازده پروانهها به
صورچ راب ه ( )1بیان ميشودز

 -2-3طراحی پروانه
به علت غلظت نسیتاً باالی دب ،بازدهي پروانهها برای
وسیلههای دريايي در ماايسه با هواپیماها بسیار مهم استز
بازده پروانهها به توان موتور برميهردد که به نیروی رانب
تیديل ميشودز عالوه بر بازده ،ايه تیديل بايد درحدا ل مادار
از لرزش و سر و صدا انجام شودز ويژهي سوم از يک پروانه
خوب خوردهي س حي کمح ناشي از کاويتاسیون ميباشدز
يافته تعادلي بیه ايه سه حالت يک کار دالب برانگیز است
که بايد در اول فرديند اراحي پروانه درنظر هرفته شودز
سمت عمده و اساسي پروانه ،پرهها ميباشندز شکل هندسي
ايه پرهها بايد نیازمندیهای يادشده باال را ارضا کندز
پروانه سرعت  Vرا به سرعت ورودی  Vسیال اارام خود
اضافه ميکندز ايه شتاب و تندی در دو سمت ايجاد شده
است :اول در نیمه جلويي پروانه و دوم در نیمه پشت پروانهز
يک پروانه بوسیلهی درخب خود ،سیال اارام خود را
ميدرخاندز مادار ايه درخب به سرعت درخب موتور و
تلااچ انرژی بستگي داردز اتالم مو ر پروانهها به خاار
درخب 5 ،تا  1درصد درچ دنها ميباشدز نیروی رانب
پروانهها به شرح زير محاسیه ميشود []9ز
V
) V
2

D 2 (V 



T
Pengine



Pengine

()1
همحنیه بازدهي يک پروانه به صورچ زير محاسیه ميشودز
) Va KT ( X

()6

) 2 nDKQ ( X



) JKT ( X

  x 

) 2 KQ ( X

در اينجا J ،مییه يک عدد پیشرفت KT ،نشان دهنده ضري
رانب پروانه و  KQمییه ضري هشتاور پروانه ميباشدز در
ايه راب ه J ،به صورچ راب ه ( )9تعريف ميشود []9ز
Va
nD

()9

J

که در ايه راب ه Va ،مییه سرعت محوری n ،نشان دهنده
سرعت درخب و  Dمییه ر پروانه ميباشدز با جايگزيني
عیارچ  Jبازدهي را ميتوان بصورچ راب ه ( )8نوشتز
) Va KT ( X

()8

T 

()9
که در اينجا T ،برابر با نیروی رانب D ،مییه ر پروانهV ،
نشان دهنده سرعت جريان ورودی  Vمییه سرعت اضافه
شده است که توسپ پروانه ايجاد ميشود و  دگالي سیال
ميباشدز توان به عنوان نیرو درجابجايي بر واحد زمان تعريف
ميشودز درتي که نیاز است وسیله را با سرعت  Vبرای
استااده از نیروی رانب در دسترس به حرکت دردورد به
4

Pa



) 2 nDKQ ( X

در ايه راب ه ،ضري رانب  KTو ضري
صورچ زير محاسیه ميشوند:
()3
()51

Z 

n

Z 

n

un

  x 

هشتاور  KQبه

s  P  A 
K T  C T n  J  n    e 
 D   Ao 
n 1

un

tn

n
 P   Ae 
   
 D   Ao 

39

t

sn

47

K Q  C Q n  J 
n 1

در ايه راب ه P/D ،مییه نرخ هام Ae/Ao،نشاندهنده نرخ
ديسک پروانه Z ،تعداد پرهها و vn,un,tn,Sn,CQn,Vn,CTn
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ضراي متناظر کاهنده هستندز
موضوع مهم ديگر در اراحي پروانه کاويتاسیون ميباشدز
هنگامي که پرههای يک پروانه در داخل دب با سرعت باال
حرکت ميکنند ،نواحي کم فشار به شکل ذراچ شتاب دهنده
دب دردمده و از روی پرهها عیور مينمايندز ايه امر باعث
شکل هیری حیابها ميشود که ميترکند و ميتوانند سی
ايجاد امواج متالام وی محلي شوندز نتیجه ايه امر خوردهي
در پروانههاستز میزان حساسیت پروانهها به کاويتاسیون به
صورچ راب ه ( )55محاسیه ميشودز
 p   gh0.8  pv 
 n .0.8  a
2
0.5  nD 
()55

 -3-3مراحل ساخت
در سمت یل تابع شايستگي مورد نیاز الگوريتم
بهدست دمدز با توجه با پارامترهای معرفي شده برای ايه
الگوريتم و در نظر هرفته  61عامل جستجو سعي در بهینه
کردن ايه تابع شايستگي نموديم که نتايج در شکل ( )1و
جداول ( )4و ( )1نمايب داده شده استز
جهت ساخت پروانه مورد نظر ،ممتصاچ وتر و ضمامت
بهینهی بدست دمده توسپ الگوريتم  IGPSOبه عنوان
بهتريه پارامترهای ذکرشده برای اراحي پروانه یت شدندز
سپس با توجه به پارامترهای بهدست دمده در مرحله یل،
ناشه پروانه در نرم افزار  Prob cadترسیم و جهت تیديل
فرمت به نرم افزار  Catiaوارد هرديدز
در ادامه فايل مربواه توسپ نرم افزار ( Power millنرم افزار
اجرايي دستگاه  )CNCفراخواني شدز دستگاه تراش سه محور
پس از رائت ناشه و تیديل دن به کد با کمک نرم
افزار  Simcoشروع به اجرای تراش از ماده بارهذاری شده
(فسار -برنز) نمود و در نهايت پروانه مورد نظر حاصل هرديدز
خالصه ای از روند اراحي (از شروع تا رسیدن به محصول
نهايي) در شکل ( )4نمايب داده شده استز
IGPSO

که در اينجا Pa،مییه فشار اتمساريک Pv ،به فشار بمار دب
اشاره دارد g ،نشان دهنده شتاب هرانب و  h0.8غواه
وری  0.8از پره شعاعي (هنگاميکه پره در مو عیت ساعت
 12:00رارهرفته است) را نشان ميدهدز هدم نهايي در ايه
مااله اراحي پروانه با باالتريه بازدهي و کمتريه حساسیت
کاويتاسیون استز
به عیارچ ديگر برای پیدا کردن شکل هندسي نهايي پرهها،
استاندارد  NACA5انتماب شده است که در شکل ( )9نشان
داده شده استز همان ور که در ايه شکل ديده ميشود دو
پارامتر شکل ايرفويل 2را تعريف ميکنند :الف) بیشتريه
ضمامت و ب) اول وسز در ايه مااله ده ايرفويل در اول
پره بررسي ميشوندز بنابرايه تعداد کل پارامترها برای
بهینهسازی  21عدد مي باشدز
پارامتر نهايي برداری به شکل راب ه ( )52خواهد بودز

 -4-3نتایج شبیهسازی و بحث
الزم به توضی است که در اراحي م ال باال به دلیل تعداد
زياد پارامترها و ايجاد پیحیدهيهای رياضي در راب ه رياضي
اصلي کلیه پارامترها مورد استااده رار هرفته نشده است و
همه محدوديت ها اعمال نگرديدهاند ،زيرا حجم هستردهای
ازمحدوديتها باعث ايجاد پیحیدهيهای زياد و در نتیجه
اتالم و ت زياد ميهرددز تاري بهینهسازی ايه مسئله با
 211تکرار انجام هرديد و همانگونه که در شکل  1مشاهده
شد ،نتايج م لوبي بدست دمده است.
ايه نتايج مربوط به دو نوع پروانه و با شرايپ اولیه مشمص
شده ميباشدز بازده بهینه بدست دمده برای پروانه دهار پره
ای در حدود  1/9255و برای پروانه پنج پره ای در حدود
ال روشه است
 1/6831استز باتوجه به شکل ارائه شده کام ً
که ايه الگوريتم شکل بسیار صام و موزوني را برای تیغه ها
جهت دستیابي به راندمان باالتر در هردو پروانه ارائه ميکند.

X i  T1 , C1 , T2 , C2 ,....T10 , C10 

()52
که در ايه راب ه Ti ،و  Ciبه ترتی مییه ضمامت و اول
وس iامیه ايرفويل در اول پره ميباشندز در نهايت مسأله
بهینهسازی اراحي پروانه دريايي ميتواند به صورچ راب ه
( )59بیان شودز در وا ع ايه راب ه تابع شايستگي برای
الگوريتم  IGPSOخواهد بودز
()59
X i  Ti , Ci  , i  1, 2,....10
maximise :   X 

minimise : VC  X 

رانب  10000
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شکل ( )3ایرفویل در طول پره که شکل پروانه را مشخص میکند.

شکل ( )4خالصهای از مراحل ساخت.
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شكل ( )5نتایج شبیهسازی الگوریتم  IGPSOدر بدست آوردن بهینهترین نقطه برای بهترین بازده و کمترین کاویتاسیون.
جدول ( )4پارامترهای بدست آمده برای پروانه با  5پره.
وتر5
1/5925

ضمامت5

وتر2

ضمامت2

وتر9

ضمامت9

وتر4

ضمامت4

وتر1

ضمامت1

0/1421

0/1860

0/1650

0/2110

0/2251

0/2046

0/1860

0/1180

0/0011

وتر6

ضخامت8

وتر1

ضخامت1

وتر6

ضخامت6

وتر9

ضخامت9

وتر10

ضخامت10

1/1915

0/0291

0/0210

0/0116

0/0150

0/0132

0/0098

0/0039

0/0032

0/00001

جدول ( )5پارامترهای بدست آمده برای پروانه با  6پره.
وتر1
0/1331

ضخامت1

وتر2

ضخامت2

وتر3

ضخامت3

وتر4

ضخامت4

وتر5

ضخامت5

0/1451

0/1660

0/1780

0/0170

0/0311

0/01001

0/1660

0/1181

0/0014

وتر6

ضخامت6

وتر8

ضخامت8

وتر7

ضخامت7

وتر6

ضخامت6

وتر10

ضخامت10

0/0310

0/0300

0/0016

0/0170

0/0161

0/0141

0/0101

0/0046

0/0036

0/00001

ضرب هردندز شکلهای ( )8و ( )3شدچ نويز هیدروفهFFT ،

به منظور دزمودن میزان نويز دکوستیکي و کاويتاسیون تولید
شده توسپ پروانه اراحي شده در ايه مااله ،پروانه اراحي
شده در تونل کاويتاسیون دانشکده مکانیک دانشگاه علوم
دريايي امام خمیني (ره) مورد دزمايب رار هرفتز شمای
ايه تونل تست کاويتاسیون در شکل ( )6نمايب داده شده
استز همحنیه سناريوی تست و تجهیزاچ مورد استااده برای
اندازههیری میزان نويز دکوستیکي و کاويتاسیون پروانه
اراحي شده در شکل ( )9نمايب داده شده استز

نويز در حالت وا عي و  FFTنويز برحس دسيبل را به
ترتی برای پروانه معیار و پروانه اراحي شده توسپ الگوريتم
 IGPSOنمايب ميدهندز
همانهونه که در شکلهای باال مشاهده ميشود ،نويز تولیدی
توسپ پروانه اراحي شده (الگوريتم  )IGPSOبرابر با dB
 86/64استز ايه درحالي است که نويز تولیدی در شرايپ
کامالً مشابه توسپ پروانه معیار (اراحي سال  2151مرجع
[ 89/88 dB )]29ميباشد که نشان دهنده بهیود عملکرد
پروانه در حالت بدون کاويتاسیون استز
برای دزمودن عملکرد پروانه در ماابله با کاويتاسیون دور را
تا  5811 RPMافزايب داده تا حیابهای کاويتاسیون در
تونل نمايان شودز شکلهای ( )51و ( )55کاويتاسیون ايجاد
شده FFT ،کاويتاسیون در حالت وا عي و  FFTکاويتاسیون
برحس دسيبل را به ترتی برای پروانه معیار و پروانه
اراحي شده توسپ الگوريتم  IGPSOنمايب ميدهندز

 -5-3مقایسه سطح نویز آکوستیكی و کاویتاسیون
ایجاد شده توسط پروانه طراحی شده با پروانه معیار
با توجه به دزمايبها و تستهای استاندارد بايد توان را
برحس دسيبل و به نسیت توان مرجع صوتي در دب که
مادار دن 𝑎𝑃𝜇 1ميباشد ،محاسیه نمودز از ارفي حساسیت
هیدروفه بر حس  𝜇V/Paبیان شده است که برای رسیدن
به توان نسیي فشار خروجي هیدروفه ،بايد ماادير دن در516
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شكل ( )8شمای کلی از تونل کاویتاسیون.

شكل ( )1نحوهی قرار گرفتن تجهیزات و پروانه بهمنظور اندازهگیری نویز و کاویتاسیون ایجاد شده [.]21

هماناور که یالً ذکر شد ،نمودارهای کاويتاسیون و تیديل

حالت کاويتاسیون بهدلیل اناجار حیابهای کاويتي از شدچ

فوريه را زماني که دب در تونل با سرعت  4متر بر انیه جريان

و توان بیشتری برخوردار بوده و ايه امر در ترسیم نمودارهای

دارد و پروانه در دور  5811 RPMدوران ميکند را نشان

نويز پروانه در دور  5811 RPMکامالً مشهود استز با توجه

ميدهدز

به نمودار  FFTنويز پروانه در دور  ،5811 RPMميتوان

نويز ناشي از ترکیدن حیابهای کاويتي يک نوع نويز تک

مشاهده کرد که نويز کاويتاسیون تولیدی توسپ پروانه

یي بوده که نحوهی انتشار دن به صورچ کروی است و در

اراحي شده (الگوريتم  )IGPSOبرابر با  516/93 dBاستز

تمامي جهاچ به صورچ يکسان انتشار مييابدز لذا نويز در
513
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شكل ( )10سطح کاویتاسیون و تبدیل فوریه آن برای دور پروانه  ،1600 RPMنرخ نمونه برداری  6000سمپل بر ثانیه و جریان آّب 4m/s
برای پروانه معیار طراحی شده در مرجع [.]21

شكل ( )11سطح کاویتاسیون و تبدیل فوریه آن برای دور پروانه  ،1600RPMنرخ نمونه برداری  6000سمپل بر ثانیه و جریان آّب 4m/s
برای پروانه طراحی شده توسط الگوریتم .IGPSO

دزمايبها مشمص است س نويز کاويتاسیون تاريیاً به
میزان  21 dBدر شرايپ يکسان از نويز حاصل از پروانه
(بدون کاويتاسیون) بیشتر است که ايه خود نشان دهنده دن
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