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پرخورانی موتورهای احتراق داخلی بر پایهی
الگوریتم ژنتیک
این مقاله در پی یافتن بهترین چیدمان هندسی برای یک پسخنککن است تا به
کمک آن کمترین افت فشار و بیشترین کاهش دما برای هوای عبوری از مبدل
حاصل شود .برای این منظور یک مبدل از نوع نوار و صفحه در نظر گرفته شد و
پس از استخراج تمامی معادلات هندسی ،جریانی و حرارتی ،به کمک روش
الگوریتم ژنتیک و بهکارگیری شش متغیر طراحی ،بهترین مقادیر طراحی برای
آن ها جهت رسیدن به اهداف مذکور یافته شد .نتایج حاصل از این کار نشان می-
دهند ،پسخنککن طراحی شده ضمن داشتن وزن مناسب و افت فشار بسیار کم،
دمای هوای ورودی به موتور را پس از کاهش قابل توجه ،به میزان مقبول برای
ورود به موتور میرساند.

واژههای راهنما :پسخنککن ،مبدل حرارتی ،الگوریتم ژنتیک ،بهینهسازی ،طراحی

 -1مقدمه
بخش قابل توجهی از انرژی سوخت مورد استفاده در موتورهای درونسوز ،به وسیله دود خروجی حاصل از
احتراق هدر می رود .از طرفی دیگر ،در موتورهای احتراق داخلی هر چه هوای بیشتری وارد محفظه احتراق
شود ،میتوان سوخت بیشتری سوزاند و توان بالاتری از موتور دریافت کرد .در کنار اینها دستیابی به
موتورهایی با حجم و وزن پایین و در عین حال توان بالا همواره از خواستهها و چالشهای اصلی در صنعت
خودرو بوده است .نیازها و پتانسیلهای موجود سبب به وجود آمدن موتورهایی مجهز به سیستمهای توربو
شارژ شدند .در این سیستم به کمک انرژی موجود درگازهای خروجی ،هوای ورودی به موتور فشرده میشود؛
و به تبع آن فشار و دمای هوای ورودی به موتور افزایش مییابد .اما بدیهی است افزایش دمای هوا منجر به
مشکلاتی از قبیل؛ کاهش راندمان حرارتی ،افزایش آلایندگی و  ...خواهد شد.
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به همین منظور در مسیر ورود هوا به موتور برای کاهش دما از یک مبدل حرارتی فشرده تحت عنوان پس-
خنککن 1استفاده میشود .بدین ترتیب پس از خنککاری هوا در پسخنککن ،هوای ورودی به موتور
ضمن حفظ فشار بالا از دمای مناسب برای احتراق در موتور برخوردار خواهد بود.
امروزه در پسخنککنهایی که با هوا کار میکنند ،مبدل نوار و صفحه 2با پرههای مستطیلی بیشترین
کاربرد را دارد .به صورت عمومی در زمینه مبدلهای حرارتی و به صورت اختصاصی در زمینه پسخنککن
مطالعات مختلفی صورت گرفته است .طراحی بهینه مبدل باعث کوچکتر شدن آن و کاهش هزینهها خواهد
شد؛ اما مهمترین اقدام قبل از بهینه سازی مبدل ،بدست آوردن الگویی برای حل مبدل مورد نظر است .شاه و
سکولیچ [ ]1برای مبدل نوار و صفحه الگویی بر پایه روش ان تی یو 3ارائه کردند که با توجه به دقت خوبی
که داراست ،همواره توسط پژوهشگران در این زمینه مورد استفاده قرار میگیرد .چاتو و همکاران [ ]2برای
پرهیز از ثابت فرض کردن خواص جریان در مبدلهای حرارتی با جریان عرضی ،این مبدل را به قطعات
کوچک فرضی تقسیم کردند که بتوان خواص جریان را در هر یک از این بخشها ثابت فرض نمود .بدین
ترتیب آنها توانستند رفتار کلی مبدل را مورد بررسی قرار دهند.
یکی از اساسیترین مراحل در طراحی مبدلهای حرارتی فشرده تعیین ضرایب کولبرن 4و اصطکاک است؛
مانگلیک و برگلس [ ]3در کار تجربی خود این ضرایب را برای مبدلهای گرمایی با پرههای مستطیلی
استخراج کرده و برای آنها فرمولهایی ارائه دادند .هرولد و هوو [ ]4به بررسی تاثیر عدد پرانتل بر روی
انتقال حرارت و افت فشار در مبدلهای نوا ر و صفحه پرداختند .نتیجه این بررسی تاثیر قابل توجه عدد
پرانتل بر انتقال حرارت و بیتاثیری آن بر افت فشار گزارش شد .هنری و همکارن [ ]5در پژوهشی تجربی
یک پس خنککن هوا به هوا را با یک پس خنککن هوا به آب مقایسه کردند که نتیجه آن بازده بالای مبدل
هوا به آب بو د ،که در شرایط مختلف ،عملکرد آن بهتر از مبدل هوا به هوا گزارش شد .میشنا و همکاران []9
به منظور بررسی نحوه عملکرد پرههای مستطیلی در جریانهایی با دبی بالا به انجام یک پژوهش تجربی
پرداختند که جریان عبوری از پرهها دارای رینولدزی بین  5000تا  120000بود .آنها این مهم که با
افزایش رینولدز جریان ،هم انتقال حرارت و هم افت فشار افزایش مییابند را تصدیق کردند و در شرایطی که
انتقال گرما و ابعاد مبدل نسبت به افت فشار از اهمیت بیشتری برخوردار باشند؛ عملکرد این پرهها را
مناسب گزارش کردند .روشهای مختلفی توسط پژوهشگران برای مطالعه مبدلهای فشرده به کار گرفته
شدهاند .بخشی از مطالعات صورت گرفته بر روی این مبدلها شامل بررسیهای تجربی و شبیهسازی
کامپیوتری توسط نرمافزارها بوده است .به عنوان مثال پنگ و ژانگ [ ]9هم به کمک شبیهسازی کامپیوتری
و هم آزمایش تجربی یک مبدل مایع -هوا با پرههای موجی را مورد مطالعه قرار دادند .آنها در بررسی خود
به واکاوی تاثیر دبی هوا و دمای خنککننده ورودی بر میزان خنککاری و افت فشار پرداختند .آنها ضمن
تایید نحوه تاثیرگذاری این عوامل در بخش تجربی ،اختلاف شبیهسازی صورت گرفته با کار تجربی را مناسب
عنوان کردند.
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ایجاد تعادل بین انتقال گرما و افت فشار اساسیترین کار در طراحی مبدلهای گرمایی فشرده میباشد به
طوری که معمولا عوامل بهبود هر یک از این پارامترها بر روی دیگری نتیجه عکس دارد و بسته به خواسته
اصلی هر مسئله ،پارامتر مهمتر تعیین و اقدامات بعدی بر پایه آن شکل میگیرد .میشرا و سارانگی [ ]8برای
بهینهسازی مبدل نوار و صفحه که شامل تعداد زیادی متغیرهای طراحی بود ،مدلی با استفاده از الگوریتم
ژنتیک ارائه دادند .آنها در پژوهش خود هدف بهینهسازی را کمینه کردن تعداد واحدهای تولید انتروپی
جریانها در طی خنک کاری قرار دادند ،و اثر تغییرات تعدادی از متغیرهای طراحی را بر روی این تابع هدف
و افت فشار دو جریان ارائه کردند .آن ها نشان دادند در اثر تغییر این متغیرهای طراحی میزان افت فشار هر
دو جریان و واحدهای تولید شده انتروپی رفتار مشابه و مرتبطی با یکدیگر دارند.
پاتل و ساوزانی [ ]6با استفاده از الگوریتم بهینهسازی مبتنی بر آموزش و یادگیری 1اقدام به بهینهسازی چند
منظوره یک مبدل حرارتی کردند .آن ها پارامترهای خروجی کار خود را با پارامترهای خروجی حاصل از
طراحی اولیه و الگوریتم بهینهسازی رقابت استعماری 2مقایسه کردند و نتیجه آن را برتری روش به کار رفته
در این پژوهش نسبت به سایر روشها گزارش دادند .زارع و همکاران [ ]10با هدف بهینهسازی پارامترهای
هندسی موثر در مبدل حرارتی فشرده خود به کمینه کردن مساحت کلی انتقال حرارت و افت فشار
پرداختند .آنها در کار خود از الگوریتم بهینه سازی زنبور عسل بهره بردند و نتایج حاصل از آن را در مقایسه
با الگوریتمهای ژنتیک و اجتماع ذرات مناسبتر دانسته و دقت همگرایی آن را بالاتر گزارش کردند.
وانگ و همکاران [ ]11به طراحی یک پسخنککن با پرههای مستطیلی در سمت جریان گرم و پرههای
مثلثی در سمت جریان سرد ،پرداختند و از الگوریتم ژنتیک به منظور دستیابی به هندسه بهینه خود بهره
بردند .آنها در مطالعه خود از دو تابع هدف جداگانه یعنی هزینه سالانه و افت فشار جریان گرم استفاده
کردند که این دو تابع در دو حالت اعمال محدودیت افت فشار و عدم اعمال چنین محدودیتی مورد بررسی
قرار گرفت .نتایج نشان دادند اعمال محدودیت افت فشار در مقایسه با نبود چنین محدودیتی منجر به کاهش
نوزده درصدی در حجم پسخنککن و افزایش یک درصدی در هزینه سالانه میشود .اوزکول و کومورگوز
[ ]12به منظور بهبود نسبت افت فشار به فشار اولیه جریانها ،اقدام به شبیهسازی و بهینهسازی مبدل مورد
نظر کردند که نتیجه آن ،کاهش این نسبت به مقدار  0/05شد .پنگ و لینگ [ ]13با هدف کاهش وزن
مبدل ،اقدام به طراحی مبدل نوار و صفحه کردند .آن ها بهینه سازی خود را با اختیار هفت متغیر طراحی و
به کمک الگوریتم ژنتیک توسعه دادند .نتیجه کار ،کاهش  54/8درصدی در وزن مبدل بود؛ اما در قبال این
کاهش ،افت فشارهای هوای سرد و گرم به ترتیب  180و  10درصد افزایش یافتند .برومنیک و همکاران
[ ]14به مدلسازی پسخنککن در یک موتور دیزل پرخورانی شده سرعت متوسط با توجه به رفتارهای
ناپایای جریان هوا در چندراهه هوا پرداختند .در این کار رفتار دینامیک گاز در موتور مورد مدلسازی قرار
گرفت .آنها در این تحقیق تغییرات فشار ،دما و دبی جرمی عبوری از پسخنککن و همچنین تغییرات بازده
پسخنککن با دبی جرمی هوا را بررسی کردند همانگونه که پیشتر گفته شد .به کارگیری سیستم
پرخوران باعث افزایش جرم هوا در موتور میشود و این سبب افزایش توان موتور خواهد شد.
MO-ITLBO
Imperialist Competitive Algorithm
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در عین حال به علت افزایش دمای هوای ورودی به سیلندر ،استفاده از یک مبدل حرارتی بعد از فشردهسازی
هوا ضروری به نظر میرسد .متغیرهای این مبدل با وجود محدودیتهای موجود ،قادر به داشتن چینشهای
هندسی متعددی است .به همین دلیل طراحی مناسب این مبدل بر پایهی خواستههای موجود امری ضروری
خواهد بود.
هدف مطالعه حاضر ،طراحی مبدلی به عنوان پسخنککن ،برای سیستمهای پرخوران بوده است .به
همین منظور از انواع مبدلهای موجود ،مبدل نوار و صفحه با پرههای مستطیلی به خاطر ظرفیت خنککاری
بالای آن ،انتخاب شده است .در قدم بعدی با استخراج معادلات هندسی و به کارگیری روش ان تی یو ،الگویی
برای حل مبدل تشکیل شده است .درنهایت با به کارگیری الگوریتم ژنتیک ،بهترین هندسه ممکن برای
تامین خواستهها حاصل شده است .این خواسته ها در قالب تابع هدفی متشکل از سه پارامتر انتقال حرارت،
افت فشار جریان گرم و وزن مبدل تعریف شده است تا معیاری برای سنجش جوابهای خروجی باشد .یکی
از کمبودهای بارز در مطالعات مشابه انجام شده ،عدم توجه به هر سه پارامتر مذکور میباشد.
در این مطالعه تلاش شده است تا در قالب تعریف یک تابع هدف مناسب علاوه بر افزایش میزان انتقال حرارت
که همواره در مبدلهای حرارتی مطلوب میباشد ،کاهش افت فشار و وزن نیز در فرآیند بهینهسازی مورد
توجه قرار گیرد .مراحل ذکر شده در طراحی به صورت کدنویسی و در نرمافزار متلب 1اجرا شده است.

 -2مدلسازی مسئله
به منظور طراحی مبدل به کمک الگوریتم ژنتیک ،ابتدا باید الگویی از حل مسئله بصورت ریتینگ 2ارائه شود.
ریتینگ روند حلی است که طی آن با در اختیار داشتن جزئیات هندسی و اطلاعات سیالهای ورودی به
مبدل ،اطلاعات سیالها در خروجی حاصل میشود .در این گزارش مدلسازی مسئله در سه بخش ارائه شده
است؛ که شامل معادلات هندسی ،حل حرارتی و بهینهسازی میباشد.
در ادامه به شرح هر یک از این بخشها پرداخته شده است.
 -1-2معادلات هندسی
عموما انتظارها از مبدل فشرده در صنایع مختلف مبدلی است که دارای ظرفیت خنککاری بالا ،افت فشار کم
و وزن پایینی باشد .و از آنجایی که موثرترین عامل دستیابی به خواستههای مذکور جزئیات هندسی مبدل
است؛ دقت در استخراج و حل معادلات هندسی اهمیت دو چندان مییابد.
شکل ( )1متغیرهای هندسی یک مبدل نوار و صفحه را نشان میدهد .در ادامه با توجه به این شکل معادلات
هندسی به کار رف ته در این پژوهش استخراج شده است .نحوه دستیابی به این معادلات به طور مفصل در
مرجع [ ]1توضیح داده شده است.
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شکل -1ساختار مبدل نوار و صفحه []1

به کمک معادله ( )1تعداد راهگاههای هوای داغ Np ،به دست میآید و تعداد راهگاههای هوا سرد برابر خواهد
بود با  .Np +1مساحت سطوح اولیه انتقال حرارت برای دو سمت پسخنککن نیز با معادلات ( )2و ()3
محاسبه میشود.
L3 -ba +2δw
bg +ba +2δw

()1
()2
()3

L2
]) N
2s p
L1
]))(N +1
2s p

= Np

( Ap,g =[2L1 L2 Np ]+[2bg L1 Np ]-[2δL1

( Ap,a = [2L2 L1 (Np +1)] + [2ba L2 (Np +1)] - [2δL2

شایان ذکر است که زیرنویسهای  1و  gنماینده جریان گرم و زیرنویسهای  2و  aنماینده جریان سرد
هستند .برای جلوگیری از بازنویسی معادلات مشابه مانند معادلات ( )2و ( )3از این پس معادلات فقط برای
هوای گرم آورده میشود .برای دست یابی به معادلات مربوط به هوای سرد کافیست تغییرات زیر در معادله
هوای گرم اعمال گردد.
1 ↔ 2

Np ↔ Np +1

a↔g

مساحت سطوح ثانویه انتقال حرارت که همان مساحت پرههاست ،طبق معادله ( )4محاسبه میشود.
L2
L2 L2
]) Np )] + [2(bg -δ)δ ( Np
2s
Ls 2s
L2
L2
]) + [(2s-δ)δ( -1) ( Np
Ls
2s

( As,g = [2(bg -δ)L1

()4

مقطع آزاد برای عبور جریانها Ao,g ،از عوامل موثر بر میزان افت فشار در مبدلهای فشرده به شمار میرود.
این سطح به کمک معادله ( )5به دست میآید.
()5

L2
])N )δ((bg -δ)+2s
2s p

([Ao,g =[bg L2 Np ]-

و در نهایت قطر هیدرولیکی Dh,g ،برای جریانها طبق تعریف با معادله ( )9محاسبه میشود.
()9

4L1 Ao,g
Ag

= Dh,g
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 -2-2معادلات حرارتی
آنچه در الگوی مورد استفاده به دنبال آن هستیم ،به دست آوردن مشخصات خروجی جریانها و در نهایت
افت فشار و انتقال گرماست .در این بخش به کمک معادلات هندسی در بخش قبل روند دستیابی به این
خواستهها ارائه شده است .با توجه به نزدیک بودن خواص دو سیال به خواص گاز کامل ،از معادله حالت برای
محاسبه چگالی استفاده میشود.
P
RT

()9

=ρ

در محاسبه ضریب کولبرن و اصطکاک ،از معادله ارائه شده توسط مانگلیک و همکاران [ ]3استفاده شده
است.

()8

()6

0.1

s -0.1541 δ 0.1499 δ -0.0678
)
(
)
(
)
ls
s
́h

( j=0.6522 Re-0.5303

s 0.504 δ 0.456 δ -1.055
-5
1.34
)
(
)
(
)
]
( × [1 + 5.269 × 10 Re
ls
s
́h
s -0.1856 δ 0.3053 δ -0.2659
)
(
)
(
)
ls
s
́h

0.1

( f=9.6243 Re-0.7422

s 0.92 δ 3.767 δ 0.236
) (
]
) ( ) ( × [1+7.66×10-8 Re4.429
ls
s
́h

که در این معادلات عدد رینولدز با رابطه ( )10محاسبه میشود.
Reg=(ṁ Dh⁄μ Ao )g

()10

به کمک رابطه ( )8و تعریف ضریب کولبرن ،ضریب انتقال حرارت جابهجایی با رابطه ( )11حاصل میشود.
2

()11

g

) hg =( j ṁ cp)g ⁄ (Pr3 Ao

با در اختیار داشتن ضریب جابهجایی انتقال حرارت برای هر دو جریان میتوان ضریب کلی انتقال حرارت
را توسط رابطه ( )12محاسبه کرد.
()12

a

1
1
1
=
+Rw +
)UA (ηo h A
)(ηo h A
g

𝑜𝜂 ضریب کلی پره میباشد که نحوه محاسبه آن در مراجع آورده شده است [ .]1در نهایت به کمک
روابط ( )13تا ( )19کارایی مبدل محاسبه شده است.
()13
()14

UA
Cmin

=NTU

} Cmin =min { Cg = ṁ g cp,g & Ca =ṁ a cp,a
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با توجه به اینکه پسخنککن یک مبدل جریان عرضی 1است ،برای محاسبه  εاز روابط ( )15و ( )19معرفی
شده توسط لندن و همکاران [ ]15استفاده شده است.
()15

n

∞
*

)ε=1-exp(-NTU)-exp[-(1+C )NTU] ∑ C* Pn (NTU
n=1

n

()19

1
n+1-k n+k
∑
= )Pn (y
y
!)(n+1
!k
k=1

* Cدر رابطه ( )15نسبت  Cmax / Cminمیباشد .در نهایت میزان خنککاری طبق رابطه ( )19محاسبه
میشود.
()19

) Q = ε Cmin ( Tg,i - Ta,i

با حصول میزان خنککاری ،دمای خروجی برای جریانهای داغ و سرد توسط رابطه ( )18به دست آمده و با
علم به دمای خروجی هر جریان ،مشخصات آنها نیز بدست میآید .سپس با استفاده از مشخصات هر جریان
و رابطهی ( )16افت فشار حاصل میشود.
()18
()16

To,g=Ti,g-( Q⁄ṁ cp )g
ρ
ρ
G2
L
1
] [(1-σ2 +Kc )+2 ( i -1) +f ρi ( ) -(1-σ2 -Ke ) i
= ∆P
2gc ρi
ρo
rh
ρ m
ρo

در این معادله که توسط شاه و سکولیچ [ ]1معرفی شده است σ ،Ke ،Kc ،و  Gبه ترتیب ضریب انقباض،
ضریب انبساط ،میزان تخلخل مبدل و شار جرمی میباشند .عبارت اول اثر ورودی ،عبارت دوم اثر مومنتم،
عبارت سوم اثر اصطکاک و عبارت چهارم اثر خروجی بر روی جریان هستند.
 -3-2بهینهسازی
الگوریتم ژنتیک از پرکاربردترین روشهای بهینه سازی در مسائل مهندسی است .این الگوریتم یک روش
جستجو برای یافتن بهترین جواب ،بر اساس خواسته مطلوب است .استفاده کننده میتواند با توجه به مبحث
مورد بررسی این خواسته مطلوب را تعریف کرده و در اختیار الگوریتم ژنتیک قرار دهد [.]19
در الگوریتم ژنتیک ابتدا متغیرهای طراحی و بازه تغییر آنها مشخص میشود و سپس به تعداد جمعیت
مشخص شده برای جامعه ،بردارهای جواب تولید می شوند .بر طبق الگوریتم ژنتیک یک بردار جواب از این
متغیرها به عنوان یک کروموزوم شناخته میشود .خود کروموزوم از مجموعهای از بیتها تشکیل شده است
که تعداد مشخصی از این بیتها یک متغیر را نمایندگی میکند .بعد از تعیین جامعهای با تعداد مشخص از
کروموزومها که به صورت تصادفی انتخاب شدهاند ،هر یک از این کروموزومها وارد حل حرارتی شده و برای
هر یک از آنها اطلاعات خروجی سیالها و مهمترین خواستههای ما یعنی انتقال گرما و افت فشار محاسبه
میشود.
Cross-flow Heat Exchanger
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شکل -2نحوه انجام پیوند

در انتها تابع هدف که متشکل از اهداف طراحی است برای هر یک از آنها محاسبه میگردد .در پایان این
مرحله از الگوریتم ژنتیک مشخص می شود که کدام کروموزوم به اهداف طراحی مورد نظر نزدیک هستند و
بر همین اساس سه مرحله پیوند ،جهش و انتخاب بهترین کروموزومها شروع میشوند.
پیوند :در این مرحله حدود  90درصد از جامعه اولیه مورد پیوند قرار گرفته که منجر به ایجاد
کروموزوم های جدید شده است .در این بخش بصورت تصادفی تعدادی از بیتهای انتهایی دو کروموزوم
تعویض شدهاند و بدین ترتیب دو کروموزوم جدید حاصل شده و به نسل بعدی منتقل شدهاند .مسئله مهم در
این بخش انتخاب  90درصد از جامعه برای پیوند است و این عمل بصورت تصادفی صورت میگیرد اما در
عین حال کروموزومهایی که تابع هدف را بهتر تامین کردهاند از شانس بیشتری برای انتخاب بهرهمند
هستند .شکل ( )2نحوه انجام پیوند روی دو کروموزوم  15بیتی را نشان میدهد.
جهش :در این مرحله حدود  9درصد از جامعه اولیه به صورت تصادفی (البته با شانس بالا برای
کروموزومهای بهتر) انتخاب شدهاند و یکی از بیت های هر کروموزوم به صورت تصادفی انتخاب شده و تغییر
کرده است .شکل ( )3نحوه انجام جهش در یک کروموزوم  15بیتی را نشان میدهد.
انتخاب :در این مرحله تعدادی از کروموزوم ها از جامعه اولیه به صورت مستقیم وارد نسل بعدی جامعه
میشوند .کروموزومهای انتخابی در این بخش آنهایی هستند که برای تامین خواسته تابع هدف عملکرد
بهتری داشتهاند .بادرنظرگرفتن  Nبه عنوان تعداد اعضاء جامعه اولیه رابطه زیر برای تعیین تعداد انتخابیهای
این بخش در نظر گرفته شده است.

شکل -3نحوه انجام جهش
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شکل -4الگوریتم طراحی

()20

] = N - [0.7N] - [0.07Nتعداد انتخابیها

بعد از پایان سه مرحله فوق نسل جدید جامعه تشکیل میشود؛ که تعداد اعضا آن با جامعه اولیه برابر است.
همین روند برای نسل جدید هم ادامه پیدا کرده است ،در نتیجه با تغییر نسلها به منظور بهبود تابع هدف،
از اعضای با صلاحیت بالا ،برای رسیدن جوابهای بهتر استفاده میشود .شایان ذکر است در مطالعه حاضر هر
 4بیت نماینده یکی از متغیرهای طراحی است.

 -3نتایج و بحث
مهمترین بخش کار بهینه سازی در الگوریتم ژنتیک ،تعیین تابع هدف است؛ در واقع این تابع هدف است که
مشخص میکند جواب های مناسب کدامند و برپایه تابع هدف و تاثیرگذاری آن ،تغییرنسلها صورت میگیرد.
همانگونه که قبلا ذکر شد انتقال حرارت بالا ،وزن پایین و افت فشار پایین هوای گرم خواستههای اصلی ما
هستند؛ اما معمولا عوامل افزایش انتقال حرارت بر روی وزن و افت فشار نتیجه مشابه دارند از این رو تابع
هدف به صورت نسبت ارائه شده در رابطه ( ) 21انتخاب شده است و هدف طراحی ،بیشینه کردن این نسبت
قرار داده می شود .از طرفی چون هوای گرم خروجی از مبدل وارد موتور خواهد شد؛ نمیتوان هر مقداری را
برای آن پذیرفت .لذا برای هوای گرم خروجی محدودیت دمایی  55درجه سانتیگراد در نظر گرفته میشود.
یعنی جوابهایی که منجر به دمای بالاتر از  55درجه سانتیگراد برای هوای گرم خروجی شوند؛ فاقد اعتبار
خواهند بود و مقدار تابع هدف آنها با صفر جایگزین خواهد شد.
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این مسئله در الگوریتم طراحی نمایش داده شده در شکل ( )4به خوبی قابل مشاهده است.
Q
Weight × ∆Pg

()21

= fi

در مطالعه حاضر ،به منظور بهینهسازی پسخنککن از اطلاعات ورودی ارائه شده در جدول ( )1بهره گرفته
شده است .مبدلهای نوار و صفحه شامل نه پارامتر هندسی هستند که در این مطالعه شش پارامتر موثرتر به
عنوان متغیرهای طراحی انتخاب شدند .هر یک از این متغیرها بسته به فضای موجود در خوردو و کارایی
خود ،دارای محدودیت هایی هستند .برای مثال طول مبدل به دلیل وجود فضای مشخص و خنککاری مد
نظر نمیتواند مقدار بسیار بزرگ یا بسیار کوچکی داشته باشد.
به منظور دست یابی به مبدلی با هندسه متعارف ،کارآیی لازم و سرعت همگرایی مسئله؛ قیودی برای هریک
از متغیرهای هندسی در نظر گرفته می شود .متغیرهای طراحی به کار رفته در این مطالعه به همراه بازه مجاز
تغییرات برای هر کدام ،در جدول ( )2آورده شده است.
جدول -1اطلاعات ورودی مورد استفاده در بهینهسازی
پارامتر

نماد

واحد

مقدار

فشار هوای گرم ورودی

Pgi

KPa

250

دمای هوای گرم ورودی

Tgi

K

363

دبی ورودی هوای گرم

𝑖𝑔̇𝑚

Kg/s

0/8

فشار هوا سرد ورودی

Pai

KPa

100

دمای هوا سرد ورودی

Tai

K

268

دبی ورودی هوای سرد

𝑖𝑎̇𝑚

Kg/s

1/2

رسانش فلز

K

W/m.K

225

نصف گام پره

S

Mm

0/5

ضخامت صفحات

𝑊δ

Mm

1

طول پره

LS

Mm

20

جدول -2محدوده جستجو الگوریتم ژنتیک برای متغیرهای طراحی
متغیر طراحی

نماد

کران پایین
(میلیمتر)

کران بالا
(میلیمتر)

طول

L1

300

900

عرض

L2

50

150

ارتفاع

L3

100

250

ارتفاع راهگاه هوای گرم

bg

10

20

ارتفاع راهگاه هوای سرد

ba

10

20

ضخامت پره

δ

0/1

0/2
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جدول -4مشخصات پسخنککن در هندسه بهینه

پارامتر

مقدار بهینه ()mm

مشخصه

طول مبدل
عرض مبدل )(L2
ارتفاع مبدل )(L3
ارتفاع راهگاه هوای گرم )(bg
ارتفاع راهگاه هوای سرد )(ba
ضخامت پره )(δ

490
143/3
250
18/9
12/9
0/1

تابع هدف
انتقال گرما
افت فشار هوا گرم
افت فشار هوای سرد
دمای خروجی هوای گرم
دمای خروجی هوای سرد
وزن مبدل

)(L1

واحد

مقدار

0/6133 Kw KPa-1 kg-1
54
Kw
5/28
KPa
3/02
KPa
329/9
K
342/8
K
11/2
Kg

 -1-3نتایج بهینهسازی
جدول ( )3نتایج حاصل از کار بهینهسازی را نشان می دهد؛ که در آن هندسه بهینه مبدل در محدوده
مشخص شده برای شش متغیر به دست آمده است .مشخصات پسخنککن حاصل از هندسه بهینه در این
دو هندسه نیز در جدول ( )4ارائه شده است.
در شکل ( )5نحوه افزایش تابع هدف در طول بهینهسازی نمایش داده است .مقدار این تابع به صورت
پلکانی افزایش یافته است و در مقدار  0/6133و بعد از  309تکرار همگرا شده است.
از اهداف اولیه طراحی در این مطالعه ،کمینه کردن وزن پسخنککن و به تبع آن کاهش هزینه ساخت بود.
شکل ( )9نتیجه اعمال این هدف در طراحی میباشد .این نمودار وزن پسخنککن در طول روند بهینهسازی
را نشان میدهد .همانطور که از شکل پیداست ،وزن نهایی به دست آمده  11/2کیلوگرم میباشد.

شکل -5نحوه همگرایی تابع هدف در طول بهینهسازی
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شکل -6همگرایی وزن مبدل در طول بهینهسازی

از آنجایی که هوای گرم خروجی از پسخنککن وارد موتور خواهد شد ،دمای آن باید دارای محدودیت باشد.
در مطالعه حاضر ،تنها جواب هایی برای هندسه بهینه قابل پذیرش بودند که منجر به دمایی بالاتر از 55
سانتیگراد ،برای هوای گرم خروجی نشوند .شکل ( )9نحوه همگرایی دما خروجی را نشان میدهد .با توجه
به شکل دمای خروجی در مقدار  53/5درجه سانتیگراد همگرا شده است.
افت فشار جریان گرم از دیگر پارامترهای مهم و مورد توجه در پسخنککن است .همانگونه که در تابع
هدف مشخص است ،افت فشار هوای گرم از عوامل تاثیرگذار در دستیابی به هندسه نهایی ،انتخاب شد.
بدین ترتیب که با فرض وزن و انتقال گرما یکسان برای دو بردار متغیر ،برداری از متغیرها که منجر به افت
فشار کم تری شود ،دارای تابع هدف بزرگتری خواهد بود .شکل ( )8نحوه تغییر افت فشار در طول دستیابی
به هندسه بهینه را نمایش داده است.

شکل -7نحوه همگرایی دماهای خروجی دو جریان گرم
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شکل -8نحوه همگرایی افت فشار جریان گرم

 -2-3بررسی عملکرد پسخنککن بهینه
همانطورکه پیش تر اشاره شد ،معمولا عوامل افزایش انتقال حرارت منجر به افزایش وزن و افت فشار میشوند
که مطلوب نیست .ماهیت وجود پسخنککن به منظور کاهش دمای هوای ورودی به موتور است و افزایش
یافتن انتقال حرارت در پس خنککن به معنی کاهش دمای این هوا و دستیابی به خواسته اصلی مسئله
است .اما اگر افت فشار این جریان هوا (هوای گرم) زیاد باشد؛ عملا کاربرد سامانه پرخوران بیمعنی خواهد
شد؛ و یا اگر وزن مبدل زیاد باشد ،هزینه ساخت بالا رفته و استفاده از این سیستم صرفه اقتصادی نخواهد
داشت .تقابل این دو وجه مسئله که در تضاد با هم هستند ،با اعمال محدودیت دمایی برای هوای گرم
خروجی از پسخنک کن در یک نقطه به تعادل رسیده است .در این نقطه دمای مناسب جهت ورود به موتور
تامین شده است و در عین حال افت فشار منطقی و وزن مناسب برای پسخنککن حاصل شده است .به
منظور ارائه هر چه بهتر این مفهوم ،نتایج حاصل شده برای هندسه بهینه با نتایج به دست آمده برای هفت
جواب دیگر در چارچوب محدودیتهای هندسی مقایسه شده است.
جدول ( )5این هفت بردار جواب را معرفی کرده است.
جدول -5مقادیر متغیرهای طراحی برای هفت مبدل منتخب و مبدل بهینه
مبدل بهینه

مبدل 9

مبدل 9

مبدل 5

مبدل 4

مبدل 3

مبدل 2

مبدل 1

متغیرها

490
143/3
250
18/9
12/9
0/1

900
150
250
20
20
0/2

550
133
225
18/4
18/4
0/184

500
119
200
19/9
19/9
0/199

450
100
195
15
15
0/15

400
83/4
150
13/3
13/3
0/133

350
99/9
125
11/9
11/9
0/119

300
50
100
10
10
0/1

)L1 (mm
)L2 (mm
)L3 (mm
)bg (mm
)ba (mm
)δ (mm
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ظرفیت خنککاری این هفت مبدل در مقایسه با مبدل حاصل از بهینهسازی در شکل ( )6نمایش داده شده
است .همانطور که ملاحظه میشود مبدلهای شش و هفت نسبت به پسخنککن بهینه دارای خنککاری
بالاتری هستند و به ترتیب  4و  13درصد انتقال حرارت بیشتری ایجاد کردهاند؛ اما همین دو مبدل با توجه
به شکل ( )10نسبت به مبدل بهینه به ترتیب  66و  33درصد افت فشار بیشتری برای جریان گرم ایجاد
کردهاند و با توجه به شکل ( )11نیز نسبت به مبدل بهینه به ترتیب  59و  193درصد وزن بالاتری دارند.
شکل ( )10افت فشار جریان گرم در هفت مبدل دلخواه و مبدل بهینه را نشان داده است .با توجه به شکل
مشخص است که هندسه این مبدلها افت فشار زیادی را به جریان گرم تحمیل میکنند .کمترین اختلاف با
مبدل بهینه که دارای افت فشار  5/28کیلوپاسکال است ،متعلق به مبدل هفت است که پیشتر دربارهی آن
توضیحاتی ارائه شد.

شکل -9مقایسه ظرفیت خنککاری هفت مبدل منتخب با مبدل بهینه

شکل -11مقایسه افت فشار جریان گرم در هفت مبدل منتخب با مبدل بهینه
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شکل ( )11وزن مبدل بهینه را در مقایسه با دیگر مبدلها نمایش داده است .با توجه به شکل مبدلهای یک
تا چهار وزن به مراتب پایینتری را برای پسخنککن به دست آوردهاند .اما این مبدلها با توجه به اشکال
( )6و ( )10دارای خنککاری بسیار کم و افت فشارهای بسیار بالایی هستند.
مبدل پنج دارای وزنی نزدیک به وزن مبدل بهینه است ،اما در عین حال  136درصد افت فشار بیشتر به
جریان تحمیل میکند و خنککاری آن  3درصد کمتر از مبدل بهینه است.
شکل ( )12مقدار تابع هدف را بین مبدل بهینه و سایر مبدلها مقایسه کرده است .این شکل در واقع
برآیند نتایج قبلی است که در قالب تابع هدف نشان داده شده است .همانگونه که از شکل پیداست ،مقدار
این تابع برای هندسه حاصل شده از بهینهسازی به مراتب بالاتر از سایر هندسههای فرضی میباشد به طوری
که نزدیکترین مبدل به پسخنککن بهینه  54/5درصد نسبت به آن کمتر است.

شکل -11مقایسه وزن مبدل بهینه با هفت مبدل منتخب

شکل -12مقایسه مقدار تابع هدف بین هفت مبدل منتخب با مبدل بهینه
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 -4جمعبندی
در این پژوهش ابتدا الگویی برای حل مبدل با ارائه معادلات هندسی و حرارتی معرفی گردید .سپس
متغیرهای طراحی و بازه تغییر برای هر کدام ،همراه با روش کار الگوریتم ژنتیک به عنوان روش بهینهسازی
به کار رفته ،ارائه شد .و در ادامه برای دست یابی به هندسه بهینه ،تابع هدف بصورت نسبت انتقال گرما بر
حاصلضرب وزن مبدل در افت فشار هوای گرم تعریف شد تا تمامی جوانب طراحی را در بر گیرد.
بهینهسازی نهایی با اعمال الگوریتم ژنتیک و محدودیت های ذکر شده برای پارامترهای هندسی انجام شد.
برای جلوگیری از کاهش راندمان حرارتی موتور ،برای هوای گرم خروجی محدودیت دمایی  55درجه سانتی-
گراد اعمال گردید که در نتیجه آن جوابهایی که این شرط را ارضا نکردند از روند بهینهسازی کنار گذاشته
شدند .مبدل حاصل از بهینهسازی با وجود وزن کم ( )11/2 kgو افت فشار ناچیز ( )5/28 kPaدارای ظرفیت
خنککاری بسیار بالا و مطلوبی بود ،به طوری که دمای هوای گرم را حدود  90درجه سانتیگراد کاهش داد.
الگوریتم ژنتیک در این پژوهش نشان داد که از قابلیت خوبی برای استفاده در طراحی مبدلها داراست چرا
که تنها بعد از  20جهش در مقدار تابع هدف و بعد از  309تکرار به جواب نهایی دست یافت .در ادامه کار به
منظور نمایش هرچه بهتر اختلاف مبدل حاصل از بهینهسازی با هندسههای تصادفی ،هفت مبدل فرضی با
رعایت محدوه طراحی انتخاب شده و در چهار بخش انتقال گرما ،افت فشار ،وزن و مقدار تابع هدف با مبدل
به دست آمده از الگوریتم ژنتیک مقایسه شد .نتایج نشان دادند اختلاف قابل توجهی بین مبدل بهینه با با
سایر مبدلهای فرضی وجود دارد ،به طوری که بیش ترین مقدار تابع هدف در بین این هفت مبدل ،نسبت به
مبدل بهینه اختلافی در حدود  54/5درصد داراست.
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فهرست نمادهای انگلیسی
 مقطع آزاد: AO
 سطح اولیه: AP
 سطح ثانویه: AS
 فاصله صفحات: b
 گرمای نهان:cp
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 : Dhقطر هیدرولیکی
 : fضریب اصطکاک
 : fiتابع هدف
 : Gشار جرمی (حاصلضرب )ρV
 : hضریب انتقال حرارت جابهجایی
 : jضریب کولبرن
 : kcضریب انقباض
 : keضریب انبساط
 : L1طول عبوری هوای گرم
 : L2طول عبوری هوای سرد
 : L3ارتفاع مبدل
 : LSطول پرهها
 : ṁدبی جرمی
 : Nجمعیت جامعه
 : NPتعداد راهگاههای هوای گرم
 : Pفشار
 : ΔPافت فشار
 : Prعدد پرانتل
 : Reعدد رینولدز
 : sنصف گام پرهها
 : Tدما

نمادهای یونانی
 : δضخامت پره
 : δwضخامت صفحات
 : ηoبازده کلی پرهها
 : ρچگالی
 : σضریب تخلخل

زیرنویسها
 : minکمینه
 : maxبیشینه
 : 1 ،aهوای سرد
 : 2 ،gهوای گرم
 : iورودی
 : oخروجی
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Abstract
Increasing the volumetric efficiency of internal combustion engines has always been one of
the goals of the engine designers. Utilizing turbocharged systems is one of the common ways
to achieve this aim. In these systems, compact heat exchangers are used to reduce the
temperature and increase the density of the air at the outlet of compressor. This article seeks
out the best geometric layout for an aftercooler to have the lowest pressure drop and the
highest temperature decrease of the passing air through the heat exchanger and at the same
time leads to the lowest manufacturing cost. To obtain this purpose, a bar and plate heat
exchanger is considered and after deriving all the geometric, flow and thermal equations, a
comprehensive objective function is defined. Then, using the genetic algorithm method and
considering six design variables, the best design values for variables are found to maximize
the objective function. All calculations are done analytically and using coding in MATLAB
software. The results show that the designed aftercooler beside an appropriate weight and a
very low pressure drop, reduce the engine inlet air temperature significantly and brings it to
an acceptable level to enter the engine.

