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چکیده

دريافت مقاله1392/01/14 :
پذيرش مقاله1393/08/24 :
واژگان كلیدی:
چين بهينه پرههای توربين،
نامينينی يوليه د س ،
روش يبتکاری،
گروهبندی يعديد،
بهينهسازی.

در توربينهااا ،وجااود نااامينينی در روتااور میتوينااد ساا کاااه بااازدهی ،فرسااا
زودهنگام قطعاا و ي جااد خسااري شاود .ناباانن باودن روتاور ممکان يسا ناشای يز
يختالف جرم و مکان مرکن جارم پرههاا نسا باه حالا ي ادهآل ،ناامينينی خاود د سا
و همچنااين ناشاای يز تفاااو جاارم و توز ا غير کنويخ ا سااا ر قطعااا سااوير باار روت اور
نظياار شاايمها باشااد .پااي يز بااانن د ناااميکی روتااور ،يبتاادي پرههااا و سااا ر قطعااا بااه
گونهيی چياده میشاوند کاه مجموعاه د سا و قطعاا ساوير بار آن کمتار ن ناامينينی
يسااتاتيکی ممکاان ري ديشااته باشااند .بااد ن منظااور ،يبتاادي ممااان پرههااا و سااا ر قطعااا
ينديزهگيری شاده و چينشای تعياين میگاردد کاه کمتار ن ناامينينی هار رد ا يز روتاور
ري در پی ديشاته باشاد .يلگور تمهاا ی باريی اافتن چينشای يز پرههاا کاه ناامينينی کمای
ديشااته باشااند پيشاانهاد شااده يساا  .بااا ي اان حااال چااون در ي اان يلگور تمهااا وجااود
نااامينينی يوليااه خااود د سا و تفاااو جاارم و توز ا غير کنويخا سااا ر قطعااا نظياار
شيمهاا در نظار گرفتاه نمیشاود ممکان يسا مجموعاه روتاور همچناان ناامينينی قابال
تااوجهی ديشااته باشااد .در ي اان مقالااه روشاای يريئااه شااده يسا کااه در آن چينشاای بااريی
پرهها و شيمها (در صاور وجاود) باه دسا میآ اد کاه ناامينينی د سا ري نيان خثنای
کرده و س میشود کاه هار رد ا يز روتاور ناامينينی بسايار کمای ديشاته باشاد .نتاا
ي اان يلگااور تم بااا د گاار روشهااای موجااود و همچنااين بااا دو مااورد پرهچيناای دو شاارک
معت ر مقا سه شاده يسا  .ناامينينی چيان باه دسا آماده يز يلگاور تم يريئاه شاده 10
بريبر کمتر يز کمتار ن ناامينينی قابال دساتيابی باا روشهاای د گار باوده ،باريی دو ماورد
مذکور تا حد ز ادی به ود افته يس .

 -1مقدمه
مينين بانن

2

غير کنويخ سا ر قطعا سوير بر روتور نظير شيمها باشد.

بودن روتور کی يز موثرتر ن عويمل در تعيين

ساخ

در صنع

توربين ،هر پره با ينجام مريحل مختل

طول عمر و يعتمادپذ ری توربين يس  .وجود نامينينی در

مانند ر ختهگری دقيق و ماشينکاری توليد شده و تعديد

تن ها

ز ادی يز ي ن پرهها بر روی روتور سوير می شوند .در فرآ ند

خريب شدن

ساخ پرهها تفاو در جرم و توز جرم آنها يجتنابناپذ ر

ناشی يز

پره بوده

روتور می تويند س

کاه

بازدهی توربين ،يفني

و خستگی در روتور و اتاقانها و در نها
توربين شود .نابانن

بودن روتور ممکن يس

تفاو جرم و فاصله مرکن جرم پرهها تا محور روتور ،نامينينی
جرم و توز

خود د س

و همچنين ناشی يز تفاو

* پس يلکتروني

نو سنده مسئولs.h.ghaderi@shahroodut.ac.ir :

میباشد و يز آنجا که هر روتور ديريی چند ن رد
و در هر رد
و توز

تعديد ز ادی پره وجود ديرد ي ن تفاو جرم

جرم آنها نامينينی قابل توجهی ري بوجود خويهد

 .1يستاد ار ،دينشکده مهندسی مکاني  ،دينشگاه صنعتی شاهرود
 .2دينشجوی کارشناسی يرشد ،دينشکده مهندسی مکاني  ،دينشگاه فردوسی مشهد
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آورد .همچنين در نگهديری توربين نزم يس
پرههای سوير بر آن به صور

توربين و

بهينه پرههای توربين با در نظر گرفتن نامينينی يوليه د س

نامينينی مجموعه روتور ري در پی ديشته باشد زمان و هن نه
بانن

دورهيی بازرسی شده و در

صور نياز تعمير و ا تعو ض گردند .با ي ن کار ممان جرمی

خويهد اف [.]1

کردن پرهها به شد کاه

مناس

روش ري انهيی بريی افتن چين

پرهها و

(جرم × فاصله مرکن جرم پره تا محور روتور) پرهها عوض

قطعا می تويند يمتحان کردن تمام چين های ممکن و

مجدد روتور ضروری خويهد بود .عالوه بر

ينتخاب بهتر ن جويب به دس آمده باشد .با وجود ي نکه در

پرهها قطعا د گری نين بر روی روتور سوير میشوند که

ي ن روش کمتر ن نامينينی حاصل میشود يما زمان يجري

بوجود آمدن

که حتی بريی تعديد کم

شده و بانن
توز

آنها نين میتويند س

غير کنويخ

يلگور تم آن قدر طوننی يس

نامينينی در روتور شود.
در فرآ ند بانن

قطعا نين در عمل غير ممکن می باشد .يز ي ن رو روشهای

کردن روتور يبتدي پرهها و سا ر قطعا به

گونهيی چيده میشوند که مجموعه د س
بر آن در هر رد
(بانت

د گری پيشنهاد شده يس

و قطعا سوير

که با نام روشهای يبتکاری

( )Heuristicم تنی بر تجربه شناخته می شوند.

کمتر ن نامينينی ممکن ري ديشته باشد

نپورته و مرکيور [ ،]2فتحی [ ]3و پيتسولين [ ]4مساله

وزنهها ی درون روتور جای ديده

مساله گمارش

يستاتيکی ).سپ

مناس

افتن چين

پرهها ري به صور

می شوند تا ي ن نامينينی باقيمانده ري نين يز بين ب رند

مرت ه دو ( )Quadratic assignment problemمدل

پرهها و

کرده  ،هر کديم يز روش يبتکاری خاصی بريی حل ي ن مدل

سا ر قطعا سوير بر روتور می توين يز روشهای عملی و

يستفاده نمودند .آميونی [ ]5روشی ري يريئه کرد که در آن

کارگاهی و ا يز يلگور تمها و برنامههای ري انهيی يستفاده

يبتدي سنگينتر ن پره با دومين پره سنگين،

پره

نمود .با توجه به ي ن که روشهای عملی و کارگاهی زمانبر

ري تشکيل ديده که بر روی روتور روبروی هم قرير میگيرند.

(بانن

د ناميکی ).بريی افتن چين

بوده و نتا

به دس

مناس

به همين ترتي

آمده در ي ن روشها نين با بهتر ن

جويب ممکن فاصله ز ادی ديرد يگر يبتدي ممان پرهها و سا ر
قطعا

هر پره با پره س

تر يز خود به صور

جف پره در نظر گرفته می شوند .سپ

ينديزهگيری شده و با يستفاده يز يلگور تمها و

جف

چينشی بريی ي ن

جف پرهها بيان می شود.

برنامههای ري انهيی چينشی تعيين گردد که کمتر ن
داد پرهها
10
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شکل  -1مقا سه روشهای موجود بريی مساله پرهچينی بهينه .در ي ن نمودير جرم پرهها يعديد تصادفی با ميانگين  100و ينحريف معيار
 1.66بوده که يز توز نرمال پيروی میکنند و شعاع روتور بريبر  100در نظر گرفته شده يس .
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قادری و حاجی يسماعيلی

يستورر [ ]6نين روشی ري يريئه کرد که در آن چين

يوليه

تصادفی يز پرهها در نظر گرفته شده و پرهها با يستفاده يز
روش يبتکاری حول کی يز محورهای تقارن مقط
روتور جابجا می شوند تا نامينينی کمی حاصل شود .در
نها

با جابجا کردن پرهها حول محور تقارنی عمود بر
نامينينی يديمه می ابد .يستورر []7

محور ق لی روند کاه

دس

جرم و توز

و تفاو

غير کنويخ

سا ر قطعا

نظير شيمها ،نامينينی روتور ممکن يس با کمتر ن نامينينی
قابل دستيابی تفاو ز ادی ديشته باشد .در ي ن مقاله روشی
يريئه شده يس
دس

که در آن چينشی بريی پرهها و شيمها به

میآ د که نامينينی د س

می شود که هر رد

ري نين خثنی کرده ،س

يز روتور نامينينی بسيار کمی ديشته

همچنين روش د گری ري يريئه کرد که در آن جابجا ی حول

باشد .ي ن يلگور تم با يعمال تغييريتی بر روی حال تصادفی

محوری عمود بر بردير نامينينی ينجام شده ،در نتيجه سرع

تقسيم مکرر يعديد نتيجه می شود .يز ي ن رو در يديمه يبتدي

به روش ق لی ديرد .همچنين ي ن يلگور تم

يلگور تم تقسيم مکرر يعديد و حال تصادفی آن توضيح ديده

بيشتری نس

جويبهای نها ی بهتری ري نين نتيجه می دهد .ي ن يلگور تم

يلگور تمی يريئه می شود که در آن جرم شيمها

گروهبندی

مکرر

(number-

يعديد

Iterative

شده و سپ

و نامينينی يوليه د س

نين در نظر گرفته شده يس .

 )partitioning heuristicنام ديرد .يز آنجا ی که در ي ن
دو روش جويب نها ی ويبسته به چين

يوليه پرهها ی يس

𝑀

بريی مد

با چين های يوليه مختل

زمان مشخص و

𝑀

𝑀

𝑀

ينتخاب کمتر ن نامينينی به دس آمده جويب نها ی به ود
خويهد اف  .ي ن يلگور تم حال

𝑀
(ب)

يعديد ( randomized iterative number-partitioning

 )heuristicنام ديرد .ش
به دس

𝑀

𝑀

𝑀

تصادفی گروهبندی مکرر

مقا سهيی بين نامينينی چين

𝑀

𝑀

که يلگور تم بر روی آن يعمال شده يس با يجريی ي ن روش

𝑀

(يل )

شکل  -1محورهای جابجا ی بريی روتور با (يل ) تعديد پرههای
زوج و (ب) تعديد پرههای فرد.

آمده يز روشهای نام برده ري نشان می دهد .در

ي ن نمودير جرم پرهها يعديد تصادفی با ميانگين  100و

 -2الگ ريتم كمی ه كردن نامی انی چی ش

ينحريف معيار  1.66بوده که يز توز نرمال پيروی میکنند.
شعاع روتور بريبر  100ينتخاب شده و زمان يجري حال

پرهها

تصادفی يلگور تمها (چهار منحنی پا ينتر) بريبر  10دقيقه

در هر توربين ،چند ن رد

در نظر گرفته شده يس  .در ي ن نمودير بريی به دس آوردن

پره وجود ديرد .ي ن پرهها با توجه به فرآ ند ساخ

هر کديم يز نقاط حال

و

تصادفی يلگور تمها  30مجموعه و

همچنين به دليل تعميري  ،ديريی جرم و مرکن جرم

مورد

متفاوتی می باشند .در صورتی که با ترتي مناس ی بر روی

قرير گرفته و ميانگين آنها نشان ديده شده يس  .در

سوير نشوند ،نامينينی قابل توجهی ري به وجود

بريی سا ر يلگور تمها  1000مجموعه پره مختل
آزما

و در هر رد

تعديد ز ادی

دس

ي ن نمودير محور يفقی تعديد پرهها و محور عمودی فاصله

خويهند آورد .يز ي ن رو نزم يس

مرکن جرم تا مرکن هندسی روتور ري نشان میدهد.

چينشی که تفاو جرم کد گر ري خنثی کرده و کمتر ن

همانطور که در نمودير ش

مشاهده میشود ،شکل تصادفی

گروهبندی مکرر يعديد چينشی يز پرهها ري نتيجه میدهد که
نس

در هر رد  ،پرهها با

نامينينی ري نتيجه دهند قرير گيرند .بريی 𝑛 پره با ممانهای
𝑖𝑀 می توين ي ن مساله ري به صور ز ر بيان نمود.

به روشهای د گر نامينينی کمتری ديرد .با ي ن حال

در ي ن يلگور تم به دليل در نظر نگرفتن نامينينی خود
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اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭼﯿﻨﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﭘﺮهﻫﺎي ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎﻣﯿﺰاﻧﯽ اوﻟﯿﻪ دﯾﺴﮏ
𝑀

𝑀

𝑀
𝑀

محور 8

𝑀

𝑀

𝑀

𝑀

( )

𝑀

𝑀

𝑀

بردير نامينينی
𝑀

𝑀

𝑀

محور جابجا ی
ينتخاب شده

𝑀

𝑀

𝑀

𝑀
𝑀 محور 4

𝑀

𝑀

𝑀

𝑀

𝑀 𝑀

𝑀

𝑀

𝑀

عمود بر بردير نامينينی

𝑀

𝑀
𝑀

𝑀

(يل )

(ب)

(پ)

شکل  -2يجريی يلگور تم کمينه کردن نامينينی بريی توربينی با  8پره( .يل ) چين تصادفی يوليه( .ب) محاس ه بردير نامينينی و رسم
خط عمود بر آن ) ( .ينتخاب محور جابجا ی مناس ( .ث) جابجا کردن پرههای روبرو به هم بر يساس جويب به دس آمده يز مساله
تقسيم يعديد.
𝑛

𝑛

| 𝑗min |∑ ∑ 𝑀𝑖 ⃗⃗⃗𝑗 𝑥𝑖,
𝑖=1 𝑗=1

()1

𝑗𝑥𝑖,
𝑗 1 if blade 𝑖 is assigned to location
{=
0 otherwise

که در آن 𝑗⃗⃗⃗ همانگونه که در شکل  1نشان ديده شده بردير
که يی يس

که يز مرکن هندسی روتور به سم

جا گاه قرير گرفتن پرهها نشانه می رود .ماتر
مساله و بيانگر آن يس

𝑗 يمين
𝑗 𝑥𝑖.جويب

که کديم پره با د در جا گاه 𝑗 يم

 -3نند

تر ن محور جابجا ی به خط ترسيم شده ينتخاب

میشود .به ي ن ترتي میتوين با جابجا کردن پرهها حول
ديده و در نتيجه

ي ن محور ،نامينينی ري بيشتر کاه
سر عتر به جويب رسيد ،شکل (-2پ).
 -4نا مينينی جف

به ي ن محور روبروی

پرهها ی که نس

هم قرير می گيرند محاس ه میشود .ي ن نامينينی بريی
پرههای 𝑖𝑀 و 𝑗𝑀 که نس

به محور جابجا ی روبروی

هم قرير گرفته يند و با محور جابجا ی زيو ه 𝜃 ديرند بريبر

قرير گيرد .در يديمه يلگور تمی بريی افتن چنين چينشی يز

يس با 𝜃 .𝑑𝑘 = |𝑀𝑖 − 𝑀𝑗 | sin

پرهها يريئه شده يس .

بريی مثال نشان ديده شده در شکل  2نامينينی جف
روتور به همريه پرههای سوير

شکل  1مقط شماتي

پرهها ی روبرو به هم ع ار يس يز:
𝜋
𝑑1 = |𝑀2 − 𝑀5 | sin
8
𝜋3
𝑑2 = |𝑀3 − 𝑀8 | sin
8
𝜋3
𝑑3 = |𝑀1 − 𝑀4 | sin
8
𝜋
𝑑4 = |𝑀6 − 𝑀7 | sin
8

بر آن ري نشان میدهد .خطوط نشان ديده شده در شکل که
يز روی پرهها و ا يز بين آنها ع ور میکنند ري محورهای
جابجا ی نامگذيری میکنيم .در يلگور تم يريئه شده يبتدي
چين

تصادفی در نظر گرفته شده و محور جابجا ی مناس

ينتخاب میگردد .سپ

پرهها ی که نس

روبروی هم قرير میگيرند با يستفاده يز

به ي ن محور
روش يبتکاری با

کد گر جابجا میشوند تا مقدير نامينينی کمی حاصل شود.
به بيان دقيقتر در ي ن يلگور تم:
 -1چين

تصادفی يوليهيی همانند شکل (-2يل ) در نظر

گرفته میشود.
 -2بردير نامينينی ي ن چين

محاس ه شده و يز مرکن روتور

 -5با يستفاده يز

روش يبتکاری نامينينی جف

پرههای

روبرو به هم 𝑑𝑘 ،ها ،به گونهيی به دو دسته تقسيم می
گروه کمتر ن يختالف ري

شوند که مجموع ممانهای

با مجموع ممانهای گروه د گر ديشته باشد .ي ن مساله
که به مساله تقسيم يعديد ( Number partitioning

 )problemمشهور يس در بخ

بعد توضيح ديده شده

گروه ثاب

خطی عمود بر ي ن بردير رسم می گردد ،شکل (-2ب).

يس  .پرههای مربوط به

بردير نامينينی بريبر يس با 𝑗⃗⃗⃗ 𝑖𝑀 .∑𝑛𝑖=1

و در گروه د گر پرههای روبرو به هم با کد گر جابجا می
شوند .به ي ن ترتي نامينينی چين

مجله مدل سازی در مهندسی
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 -3مساله قسیم اعداد

محور ينتخاب شده بريبر با تفاضل مجموع دو گروه عددی
می باشد که در مرحله  5بهدس آمد .به عنوين مثال يگر
پرههای روبروی هم به دو

در مرحله  5نامينينی جف

همانطور که گفته شد در مرحله  5يز يلگور تم چين
يختالف ممان جف

پرهها

پرهها به گونهيی به دو گروه تقسيم

گروه }  {𝑑2و }  {𝑑1 , 𝑑3 , 𝑑4تقسيم شده باشند جابجا ی

میشوند که مجموع يعديد

پرهها مطابق شکل  ) (-2صور خويهد گرف .

مجموع يعديد گروه د گر ديشته باشد .يگر يختالف ممانها

 -6بريی به ود بانن  ،با ي ن چين

جد د مريحل  2تا 6

مجددي تکرير می گردند و ي ن چرخه تا زمانی که چين
جد د پرهها در چرخههای ق ل حاصل نشده باشد يديمه
پيدي میکند .يگر چين

آمده ،پي

به دس

يز ي ن در

گروه کمتر ن تفاضل ري با

ري با 𝑖𝑑 نشان دهيم ي ن مساله ري میتوين با مدل ر اضی ز ر
بيان نمود.
| 𝑖𝑑 ∑ min |∑ 𝑑𝑖 −

()2

𝑖∈𝑠 ′

𝑠∈𝑖

چرخههای ق ل به دس آمده باشد ،يديمه يجريی يلگور تم

که در آن گروههای 𝑠 و  𝑠′جويبهای مساله هستند .بريی

آمده در چرخههای ق ل ري

افتن بهتر ن جويب ي ن مساله که به مساله تقسيم يعديد

تکرير خويهد کرد و چرخه بی پا انی يز جويبهای تکريری

مشهور يس تاکنون روشی جن يمتحان تمام حان پيشنهاد

تنها چين های به دس

نشده يس  .يز سوی د گر يمتحان تمام ي ن حان

حاصل خويهد شد.
 -7در صور

چين

رسيدن به

محورهای جابجا ی د گر به ترتي

بريی

تکريری ،در يديمه

مسائلی با يبعاد متوسط نين بسيار زمان ر بوده و در عمل

نند کی به محور

يمکانپذ ر نمیباشد .به عنوين مثال بريی  60پره مجموعه
29

جابجا ی عمود بر بردير نامينينی ،ينتخاب شده و با يجريی

يختالف ممان پرهها ديريی  30عضو بوده که بريی آن 2

حول ي ن محورها ينجام میشود .به

وجود ديرد .يز ي ن رو روشهای د گری که با نام

مريحل  4تا  6بانن

حال

تکريری،

روشهای يبتکاری شناخته میشوند پيشنهاد شده يس  .در

مطابق شکل (-2پ) باشد محورهای جابجا ی ،3 ،8 ،2

ي ن روشها معمون زمان نزم بريی حل مساله بسيار کم و

ينتخاب شده و بريی هر محور

به بهتر ن جويب ممکن

عنوين مثال يگر آخر ن چين  ،عنی چين
 6 ،4 ،7و  5به ترتي

میباشد .ري تر ن روش يبتکاری بريی تقسيم يعديد به دو

مريحل  4تا  6يعمال می شود.
 -8يگر طی ي ن مريحل چين

جويب به دس

آمده نند

جد دی حاصل شد با شروع

گروه روش تفاضل يعديد میباشد که يولين بار توسط

يز مرحله  2يجري يلگور تم يديمه خويهد اف  .يما در

کارمارکار و کارپ يريئه شده [ ]8و با نام  KKنين شناخته

جد دی حاصل نشود يجري برنامه

می شود .در يديمه روش تفاضل يعديد و دو روش تعميم افته

صورتی که چين

خاتمه افته و کمتر ن نامينينی به دس

آمده در طول

يجريی برنامه به خروجی يلگور تم ديده میشود.
در ي ن روش جويب نها ی به دس

آمده ويبسته به چين

آن توضيح ديده شده يس .
در تقسيم مجموعه } 𝑛𝑑  𝐷𝑛 {𝑑1 , 𝑑2 , … ,يگر دو عدد مانند
𝑖𝑑 و 𝑗𝑑 در دو گروه متفاو قرير ديده شوند با د سا ر يعديد

که يلگور تم بر روی آن يعمال شده يس .

ري به گونهيی چيد که تفاضل بوجود آمده | 𝑗𝑑  |𝑑𝑖 −ري نين

زمان مشخصی با

خنثی کنند .به ع ار د گر با قرير ديدن 𝑖𝑑 و 𝑗𝑑 در دو

يجري کرده و کوچکتر ن

گروه متفاو مجموعهی 𝑛𝐷 با مجموعهی {𝑑1 , …, 𝐷𝑛−1

جويب به دس آمده ري به عنوين جويب نها ی در نظر گرف .

} 𝑛𝑑 |𝑑𝑖 − 𝑑𝑗 |, …, 𝑑𝑖−1 , 𝑑𝑖+1 , …, 𝑑𝑗−1 , 𝑑𝑗+1 , …,

يوليهيی يس

میتوين ي ن يلگور تم ري بريی مد
چين های يوليه تصادفی مختل

ي ن يلگور تم حال تصادفی گروهبندی مکرر يعديد نام ديرد.

جا گن ن شده و مساله تقسيم يعديد بريی ي ن مجموعه
جد د مطرح میگردد .تعديد يعضای ي ن مجموعه جد د
عضو کمتر يز مجموعه يوليه يس  .يگر مجددي دو عضو يز
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مجموعه جد د ينتخاب شده و در دو گروه متفاو قرير ديده
عضو کاه

شوند تعديد يعضای مجموعه باز هم
میتوين ي ن کار ري تا زمانی که تنها

می ابد.

عدد باقيمانده ،عنی  ،2يختالف مجموع يعديد گروه
} {4, 7, 5و } {8, 6يس .

عضو در مجموعه

شکل تصادفی ي ن يلگور تم که توسط يستورر [ ]6پيشنهاد

باقی بماند يديمه ديد .به ي ن ترتي عدد باقيمانده تفاضل دو

شد ،میتويند باعث به ود جويب نها ی يلگور تم شود .در ي ن

گروه خويهد بود .در صورتی که قرير ديدن 𝑖𝑑 و 𝑗𝑑 ها در

بودن يعديد در

گروههای متفاو

درس

آمده نين

باشد تفاضل به دس

نسخه تعميم افته ترتي
ليس

بنرگ به کوچ

يوليه تا حدودی به هم خورده ،مريحل  2و  3يز

کمتر ن تفاضل ممکن خويهد بود.

يلگور تم  KKبر روی ليس

در روش  KKدر هر مرحله بنرگتر ن عدد ،𝑢 ،و دومين

هم زدن تصادفی ترتي

عدد بنرگ مجموعه ،𝑣 ،که کمتر ن يختالف ري با 𝑢 ديرد

يلگور تم  KKبارها تکرير میشود و کمتر ن جويب به دس

قرير ديده میشوند .به ي ن

ينتخاب و در دو گروه متفاو

جد د يعمال میشود .ي ن بر
يعديد و يعمال مريحل  2و 3

آمده به خروجی يلگور تم ديده میشود .به بيان دقيقتر در

ترتي بنرگتر ن يعديد يز مجموعه حذف و کوچکتر ن عدد

ي ن يلگور تم بريی تقسيم يعديد 𝑖𝑎 به دو گروه

ممکن متناظر با آن عنی |𝑣  |𝑢 −به مجموعه يضافه

 -1يعديد 𝑖𝑏 به صور

میشود .به ع ار

میشود که در آن )𝜃(𝐷𝑁𝑅 عددی تصادفی بين  0و 𝜃

د گر در يلگور تم KK

 -1يعديد به ترتي

يز بنرگ به کوچ

چيده شده و در

می باشد 𝜃 .ري پاريمتر به ود نامگذيری میکنيم.
 -2يعديد ري مطابق ترتي

ليستی قرير ديده میشوند.
 -2دو عددی که در بانی ليس

)𝜃(𝐷𝑁𝑅  𝑏𝑖 = 𝑎𝑖 +تعر

قرير ديرند 𝑢 ،و 𝑣 ،يز

بنرگ به کوچکی آنها در ليستی

قرير میدهيم .بنابري ن ليس

شامل يعديدی بوده که

مجموعه حذف شده و يختالف آنها محاس ه میگردد،

ترتي آنها به صور تصادفی و متناس با پاريمتر به ود

|𝑣 .|𝑢 −

به هم خورده يس .

 -3با شروع يز پا ين ليس
ليس

|𝑣  |𝑢 −با يعديد موجود در

مقا سه میشود تا ي نکه ي ن تفاضل کوچکتر

مساوی کی يز يعديد موجود در ليس باشد |𝑢 − 𝑣| .ري
در ز ر ي ن عدد قرير میدهيم.
ابد تکرير خويهند شد .ي ن عضو باقيمانده

يختالف مجموع يعديد دو گروه خويهد بود.
به عنوين مثال در تقسيم مجموعه } {4, 6, 5, 7, 8به دو گروه
يبتدي يعديد به ترتي يز بنرگ به کوچ
) .(8, 7, 6, 5, 4سپ

يعمال میشود تا ي نکه تنها

عضو در ليس

باقی

بماند.
مريحل  2 ،1و  3ري 𝑁 بار تکرير کرده و کمتر ن جويب

مريحل  2و  3تا زمانی که تعديد يعضای مجموعه به
عضو کاه

 -3مريحل  2و  3يز يلگور تم  KKبر روی ليس

مرحله 2

بهدس

آمده در ي ن تکريرها ري به عنوين جويب نها ی

يلگور تم در نظر میگير م.
در ي ن يلگور تم دفعا تکرير مناس ويبسته به ينديزه پاريمتر
به ود میباشد .بريی

𝜃 مشخص يگر 𝑁 کوچ

ينتخاب

قرير ديده میشوند،

شود بسياری يز ترتي ها ی که به وسيله ي ن پاريمتر به ود

ينتخاب و با

میتوينند بوجود آ ند ،يمتحان نشده و ممکن يس کاهشی

دو عدد يبتديی ليس

تفاضل آنها ،8 − 7 = 1 ،جا گن ن میگردند  .ي ن کار

در جويب نها ی حاصل نشود .در صورتی که پاريمتر به ود

عضو در مجموعه باقی بماند.

ينتخاب شود ،حتی

آنقدر تکرير میشود تا تنها
عنی:
)(6, 5, 4, 8 − 7

ممکن يس تفاضل مجموع دو گروه يفني

8−7=1

)(4, 8 − 7, 6 − 5
)(4 − 8 + 7, 6 − 5
)(4 − 8 + 7 − 6 + 5
مجله مدل سازی در مهندسی

بنرگ و تعديد دفعا

تکرير کوچ

→ )(8, 7, 6, 5, 4

6−5=1

→

4−1=3

→

3−1=2

→

ابد .همچنين

يگر 𝑁 بنرگ باشد برنامه بارها ليس يوليه کسانی ري مورد
آزما

قرير ديده ،زمان يجري برنامه بدون ي نکه جويب

بهتری حاصل شود يفني

می ابد.
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يستورر [ ]6حال ساده شدهيی يز ي ن يلگور تم ري پيشنهاد

بريی ينجام ي ن کار يبتدي به ممان کی يز پرهها نامينينی يوليه

به هم

𝑅 يضافه شده و يلگور تم کمينه کردن نامينينی بر روی ي ن

خورده و متناس با ي ن تعديد 𝑁 ،بريبر  1000در نظر گرفته

مجموعه يعمال میشود .سپ

با کم کردن مقدير يضافه

شده يس  .به بيان دقيقتر بريی تقسيم يعديد 𝑖𝑎 به دو گروه

شده ،يز ممان ي ن پره چيدمان به دس آمده ديريی نامينينی

)𝜃(𝐷𝑁𝑅  𝑏𝑖 = 𝑎𝑖 +بريی 20

𝑅 در محل ي ن پره خويهد بود و در نتيجه نامينينی مجموعه

𝑖𝑎 = 𝑖𝑏 بريی سا ر 𝑖𝑎ها

و پرهها کمينه خويهد شد .به بيان ر اضی همانگونه

میکند که در آن تنها ترتي

 -1يعديد 𝑖𝑏 به صور

عدد بنرگتر 𝑖𝑎 و به صور

 20عدد بانی ليس

میشود𝑎𝑖 .ها مطابق ترتي

تعر

بنرگ به کوچکی

دس

که در شکل (-4يل ) نشان ديده شده يس  ،مساله
𝑛

𝑖𝑏ها در ليستی قرير ديده میشوند.
 -2مريحل  2و  3يز يلگور تم  KKبر روی ليس

مرحله 1

يعمال شده و آنقدر تکرير میگردد که تنها

عضو در

| 𝑗min |𝑅⃗ + ∑ ∑ 𝑀𝑖 ⃗⃗⃗𝑗 𝑥𝑖,

()3

𝑖=1 𝑗=1

با مساله
𝑛

ليس باقی بماند.
مريحل  1و  2ري  1000بار تکرير نموده و کمتر ن جويب ري
به عنوين جويب نها ی يلگور تم در نظر میگير م.
آوردن پاريمتر 𝜃 مناس

بريی به دس

نرمال بين  0و  999،999،999مورد آزما

′
𝑀1′ = 𝑀1 , …, 𝑀𝑖−1
= 𝑀𝑖−1 , 𝑀𝑖′ = 𝑀𝑖 + 𝑅,

𝑛𝑀 =

قرير

𝑀𝑛′

= 𝑀𝑖+1 , …,

جا گن ن شده و يلگور تم يريئه شده در بخ
مجموعه

} {𝑀𝑖′

′
𝑀𝑖+1

 2بر روی

يعمال می گردد .به ي ن ترتي بريی ممان-

آن در شکل  3نشان ديده شده يس  .بريی

های } 𝑛𝑀  {𝑀1 , … , 𝑀𝑖−1 , 𝑀𝑖 + 𝑅, 𝑀𝑖+1 , … ,چينشی

آوردن هر کديم يز نقاط ي ن نمودير  100مجموعه

به صفرديشته باشد

گرفتند که نتا
بهدس

()4

𝑛

| 𝑗min |∑ ∑ 𝑀𝑖′ ⃗⃗⃗𝑗 𝑥𝑖,
𝑖=1 𝑗=1

مجموعهها ی با

تعديد عضو  80 ،60 ،40 ،30 ،20 ،10و  100عدد تصادفی
با توز

𝑛

مورد آزما

به دس خويهد آمد که نامينينی نند
و متناظر با آن نامينينی حاصل يز چين

قرير گرفته و ميانگين جويبهای به دس

پرهها با ممان

آمده بر روی نمودير نشان ديده شده يس .

} 𝑛𝑀  {𝑀1 , … , 𝑀𝑖−1 , 𝑀𝑖 , 𝑀𝑖+1 , … ,نند

همانطور که در ي ن نمودير مشاهده می شود مقدير جويب با

خويهد بود ،شکل (-5ب) .بردير ⃗
𝑈 نامينينی ناشی يز چين

𝜃 تا )  𝜃 = 0.4(𝑎𝑚𝑎𝑥 − aminکاه

يفني
پ

افته و

يز ي ن مقدير تغييري آن ناچين میگردد .يز ي ن رو مقدير

پرهها ري نشان می دهد حال می توين با حفظ چين
آنها ري به گونه يی بر روی د س

مناس پاريمتر 𝜃 بريبر )  0.4(amax − aminدر نظر گرفته

پرهها در خالف جه

میشود.

آن ري خنثی کند ،شکل (-4پ).

عالوه بر نامينينی ناشی يز تفاو جرم و مرکن جرم پرهها
ي ن بخ

نين میتويند ديريی نامينينی يوليهيی باشد .در
يلگور تمی بريی حذف ي ن نامينينی يوليه ،𝑅⃗ ،يريئه

شده يس  .در ي ن يلگور تم ،چينشی يز پرهها حاصل می
شود که ديريی نامينينیيی بريبر نامينينی يوليه د س
خالف جه آن میباشد و به ي ن ترتي نامينينی د س
خنثی میکند.
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پرهها،

جابجا کرد که نامينينی

نامينينی يوليه د س

قرير گرفته و

به بيان د گر بريی حذف نامينينی يوليه د س

 -4الگ ريتم حذف نامی انی اولیه ديسک
خود د س

به 𝑅

و در
ري

 -1مقدير نامينينی د س  ،𝑅 ،به ممان کی يز پرهها،𝑀𝑖 ،
يضافه میشود.
 -2يلگور تم کمينه کردن نامينينی بر روی ممانهای
يعمال
} 𝑛𝑀 {𝑀1 , … , 𝑀𝑖−1 , 𝑀𝑖 + 𝑅, 𝑀𝑖+1 , … ,
میشود.
 -3پرهها با همان چين به دس آمده بر روی د س
میچرخند تا پره  Miدر خالف جه بردير نامينينی يوليه
دس ⃗ ،
 ،Rقرير گرفته و نامينينی د س

با نامينينی

مجموعه پرهها خنثی شود.
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شکل  -3تاثير پاريمتر به ود بر تفاضل مجموع دو گروه در مساله تقسيم يعديد.

𝑀

𝑅𝑀 +

𝑀

𝑀
𝑀

𝑀

𝑀
𝑅

𝑀

𝑀

𝑀

(يل )
𝑀

𝑀

𝑀

𝑀

𝑅
𝑀

𝑀

𝑀

𝑀
𝑈

𝑀

𝑀

𝑀

𝑀

𝑀
𝑅

𝑀

𝑀

𝑀

𝑀

𝑀

𝑈
𝑀

𝑀

𝑀

𝑀

(پ)

(ب)

شکل  -4حذف نامينينی يوليه د س ( .يل ) معادل قرير ديدن مساله نامينينی يوليه د س و نامينينی
پرهها با مساله ساده تر( .ب) افتان چين مناس بريی مساله ساده شده( .پ) جابجا کردن پرهها با
حفظ چين به دس آمده ،به گونه يی که نامينينی يوليه د س با نامينينی پرهها خنثی شود.
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به عنوين مثال بريی د سکی با ممان يوليه  𝑅 = 0.33در

= 𝑃
𝑀

زيو ه  0.45درجه و پرهها ی با ممانهای
𝑀1 = 10.05, 𝑀2 = 10.25, 𝑀3 = 9.91, 𝑀4 = 9.90,
𝑀5 = 10.11, 𝑀6 = 9.83, 𝑀7 = 9.96, 𝑀8 = 10.15
که در شکل (-4يل ) نشان ديده شده يس  ،يبتدي مجموعه

}  {𝑀𝑖′ري به صور

پرهها ري  90درجه در جه

گرد چرخاند که در

ساع

نتيجه آن بردير نامينينی ناشی يز چين
بردير نامينينی يوليه د س

پرهها در خالف

قرير گرفته و کد گر ري

خنثی کنند .با ي ن کار ناميننی مجموعه روتور و پرهها بريبر
 0.04خويهد شد .در صورتی که يلگور تم بخ

 2مستقيما

بر روی ممان پرهها يعمال می شد نامينينی مجموعه د س
يز  7بريبر مقدير به دس آمده می بود.

و پرهها بي

 -5الگ ريتم حذف نامی انی ناشی از شیمها
در بعضی يز ينويع پرهها ،بريی ثاب نمودن آنها در جای خود
بر روی د س

يز قطعاتی به نام شيم يستفاده میشود .تعديد

ي ن شيمها معمون کمتر يز تعديد پرهها بوده و ديريی
جرمهای متفاو

میباشند .ي ن قطعا

نين يگر با ترتي

مناس ی چيده نشوند س

بوجود آمدن نامينينی در روتور

خويهند شد .در ي ن بخ

يلگور تمی يريئه شده يس که در

آن چين

بهينه بريی پرهها و شيمها بطور همنمان حاصل

میشود.

= 𝑃

𝑀

شکل  -5حذف نامينينی مجموعه پرهها و شيمها.

روی روتور قرير می دهيم ،شکل (-4ب) .به ي ن ترتي ممان
به يفق خويهد بود .حال می توين مطابق شکل (-4پ)

𝑀

𝑀
= 𝑃

به

پرهها بريبر  0.29و در زيو ه  44.82-درجه

𝑃

𝑃

) (𝑀6′ , 𝑀8′ , 𝑀1′ , 𝑀3′ , 𝑀4′ , 𝑀7′ , 𝑀2′ , 𝑀5′
حال پرهها ري به همان ترتي به دس آمده بريی }  {𝑀𝑖′بر

جه

𝑀

𝑀

دس آمده بريی }  {𝑀𝑖′به صور ز ر خويهد بود.

نس

𝑃

{10.05, 10.25, 9.91+0.33, 9.90,

 2ري بر روی آن يعمال می کنيم .چين

ناشی يز چين

𝑀

𝑃

} 10.11, 9.83, 9.96, 10.15تشکيل ديده و يلگور تم يريئه
شده در بخ

𝑀

𝑃

بريی ي ن کار چين

يوليهيی يز پرهها و شيمها در نظر گرفته

میشود که در آن ممان پرهها و شيمها به صور

در

ميان قرير گرفته و يلگور تم کمينه کردن نامينينی بر روی
ي ن چي ن

يعمال میشود .بريی ي ن حال  ،در يلگور تم

کمينه کردن نامينينی محورهای جابجا ی همان محورهای
جابجا ی در حال

کمينه کردن ممان پرهها میباشد و

محور جابجا ی مناس يز بين ي ن محورها ينتخاب میگردد.
به بيان د گر ن ا د محور جابجا ی ينتخاب کرد که يز بين
پره و
س

شيم بگذرد .جابجا ی حول چنين محوری

به هم خوردن ترتي

در ميان بودن پرهها و

شيمها خويهد شد .در حاليکه جابجا ی حول محورها ی که
يز روی پرهها ا شيمها میگذرند ترتي

در ميان بودن

پرهها و شيمها ري به هم نمیزند .به بيان دقيقتر بريی کمينه
کردن نامينينی در چين

𝑛 پره با ممانهای } 𝑖𝑀{ و 𝑚

شيم با ممانهای } 𝑖𝑃{ به صور ز ر عمل می کنيم.
 - 1چي ن

يوليهيی که در آن پرهها و شيمها به صور

در ميان قرير میگيرند در نظر گرفته میشود .بريی ينجام
ي ن کار 𝑚  𝑛 −شيم با ممان صفر به مجموعه شيمها
يضافه میشود تا ترتي

در ميان بودن حفظ شود .به

عنوين مثال بريی  8پره و  5شيم مطابق شکل  5سه شيم
با ممان صفر در نظر گرفته می شود.
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 -2يلگور تم کمينه کردن نامينينی که در بخ

 2معرفی

شد بر روی
} {𝑀1 , … , 𝑀𝑛 , 𝑃1 , … , 𝑃𝑚 , 0, … , 0يعمال
میشود .بريی مثال در شکل  6يلگور تم کمينه کردن

همانطور که در شکل  6مشاهده میشود بريی تعديد پرههای

نامينينی ري با د بر روی {𝑀1 , 𝑀2 , 𝑀3 , 𝑀4 , 𝑀5 , 𝑀6 ,

بيشتر يز  ،40فاصله مرکن هندسی و مرکن جرم در چين

} 𝑀7 , 𝑀8 , 𝑃1 , 𝑃2 , 𝑃3 , 𝑃4 , 𝑃5 , 0, 0, 0يعمال نمود.

حاصل يز يلگور تم يريئه شده تا  10بريبر کمتر يز کمتر ن
مقديری خويهد بود که با روشهای موجود قابل دس ابی

 -6نتايج و حث
حال تصادفی گروهبندی مکرر يعديد بريی يولين بار توسط
يستورر يريئه شد و نتا بسيار بهتری نس

بوده يس .

به يلگور تمهای

د گر ديش  .با ي ن حال يستورر در مقاله خود [ ]7يلگور تم

داد پرهها
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
1E-05

يستفاده شده بريی تقسيم يعديد ري بيان نکرده يس  .ما در
تصادفی گروهبندی مکرر يعديد ري به کار

Proposed Method

گرفته و يز حال تصادفی يلگور تم  KKبريی تقسيم يعديد

Rand. Iterative NP
1E-08

با پاريمتر به ود )  𝜃 = 0.4(𝑎𝑚𝑎𝑥 − aminو تعديد دفعا

1E-09

تکرير  1000يستفاده نمودهي م .شکل  6مقا سهيی بين نتا

1E-10

به دس

آمده يز يلگور تم يريئه شده و حال

1E-07

تصادفی

1E-11

ري

1E-12

آوردن هر کديم يز نقاط ي ن

1E-13

نمودير  30مساله مورد بررسی قرير گرفته و ميانگين آنها

1E-14

گروهبندی مکرر يعديد که توسط يستورر يريئه شده يس
نشان میدهد .بريی به دس

نشان ديده شده يس  .زمان يجري برنامه  10دقيقه در نظر
گرفته شده يس .

فا له مرك جر و مرك ه دسی رو ر

ي ن مقاله حال

1E-06

شکل  -6مقا سه فاصله مرکن جرم تا مرکن هندسی در چين
حاصل يز يلگور تم يريئه شده با کمتر ن فاصله قابل دستيابی با
يستفاده يز يلگور تمهای موجود.

1E+00

1E-04

نامی انی پرهها )(gr.cm

1E-02

1E-06

BBC S5
1.12E-06
8.38E+00

BBC S4
5.61E-08
6.33E+00

شکل  -7مقا سه نامينينی چين
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BBC S3
1.00E-08
5.54E+00

BBC S2
1.50E-08

BBC S1
5.09E-08

2.17E+00

3.75E+00

حاصل يز يلگور تم يريئه شده با نامينينی چين

1E-08
Proposed Method
S. T. C
SULZER

شرک های سولنر و توربين شهر ار.
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يلگور تم و برنامه يريئه شده با جويبهای

شرک های معت ر نيروگاهی ،ي ن يلگور تم ري بر روی پرههای
 5رد
نتا

يز توربين  BBCنيروگاه مشهد يعمال شده و با

همچنين در مقا سه با نامينينی چين
سولنر و توربين شهر ار ،در چين
برنامه يريئه شده تا  108بريبر کاه

يريئه شده شرک
حاصل يز يلگور تم و
نامينينی ري شاهد

يريئه شده توسط شرک های سولنر و توربين شهر ار

هستيم که در عمل به معنای يز بين بردن نامينينی يس .

آمده يز

بهينه پرهها به همريه

مقا سه شده يس  .در شکل  7نتا
يلگور تم يريئه شده و جويبهای شرک

به دس

سولنر و توربين

ي ن قدر يلگور تم در يريئه چين

توينا ی آن بريی در نظر گرفتن نامينينی يوليه د س

و

شهر ار مقا سه شده يس  .همانطور که در ي ن شکل

نامينينی سا ر قطعا سوير بر روتور مانند شيمها ،يلگور تم

مشاهده میشود يلگور تم يريئه شده میتويند چينشی با

يريئه شده ري به يلگور تمی ي دهآل بريی بريی يستفاده در

نامينينی يی تا  108بريبر کوچکتر يز نامينينی چين های

کردن روتور ت د ل میکند.

فرآ ند بانن

يريئه شده توسط ي ن شرک ها ري در پی ديشته باشد.

 -8قدير و شکر

 -7نتی هگیری
در ي ن مقاله يلگور تمی يريئه شد که می تويند بريی تعديد
بي

يز  40پره نامينينی ري تا  10بريبر نس

نامينينی قابل دستيابی با روشهای د گر کاه

به کمتر ن

با سپاس يز جناب آقای دکترسيد مجيد هاشميان که در
تهيه يطالعا مورد نياز ما ري اری رساندند.

دهد.
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