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 : چکیده
  حرکت   حال  در   ذرات  وقتی  که  است شیارهایی دارای  مولکوالر   پمپ .  باشدمی  سانتریفیوژ یک  روتور  خارجی فضای  در   ثابت  قطعه   مولکوالر  پمپ

  بین   فضای   در   خأل  حفظ.  گردندبرمی  روتور   درون  به  مجددا    که   شوند می  منحرف   صورتی  به  شیارها،   جهت  به   توجه  با   کنندمی  برخورد  آن  با 

  بدنه   باالیی   قسمت   روی  مولکوالر  پمپ   نام  به  ای قطعه  دلیل  همین  به.  است  اهمیت  حائز  سازی  غنی  و  گازدهی  فرایند  حین   در   بدنه،  و  روتور

  با   که   باشد می   همکارانش   و   سیکافوس  روش  با  جریان   معادالت   حل  مولکوالر،   پمپ   درون  گاز  جریان   تحلیل  های  روش   از   یکی .  شودمی  متصل

  پمپ   پایین   در  فشار  نمودن   حداقل   از  است   عبارت  هدف  مولکوالر،  پمپ   سازی   بهنیه   در .  باشدمی  مفید  بسیار   محاسبات،   زمان  کاهش   به   توجه

  پارامترهای   مهمترین  کردن   بهینه   برای  مقاله  این  در.  باشدمی  پمپ  هندسی  و  عملیاتی  پارامترهای   از  ای  مجموعه   نمودن  بهینه  از  متاثر  امر   این   که

  بهینه   ابتکاری،  فرا   های   الگوریتم  بین   در   دهد  می  نشان  نتایج.  است  شده   استفاده  فراابتکاری  الگوریتم  سه  از  مولکوالر  پمپ  عملیاتی  و  هندسی

 . گردد می حاصل  مولکوالر پمپ برای تراکم  نسبت بیشترین  نهنگ الگوریتم با سازی 
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Abstract: 
The molecular pump of the fixed part outside the rotor is a centrifuge. The molecular pump 

has grooves that deviate when moving particles due to the direction of the grooves, so that 

they return to the rotor. Maintaining a vacuum in the space between the rotor and the body 

is important during the gasification and enrichment process. For this reason, a piece called 

a molecular pump is attached to the upper part of the body. One of the methods for 

analyzing the gas flow inside the molecular pump is to solve the flow equations by the 

method of Sikafus et al., Which is very useful due to the reduction of computation time. In 

molecular pump optimization, the goal is to minimize the pressure at the bottom of the 

pump, which is influenced by optimizing a set of operational and geometric parameters of 

the pump. In this paper, three metaheuristic algorithms are used to optimize the most 

important geometric and operational parameters of the molecular pump. The results show 

that among the meta-heuristic algorithms, the optimization with the whale algorithm 

achieves the highest compression ratio for the molecular pump. 
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 مقدمه .  1

  عضو   چرخش  اثر  در.  است  متحرک  دیگری  و  ثابت  یکی  محور  هم   سیلندر  دو  بر  مشتمل  باز  سر  دو  تجهیزی  مولکولی  پمپ

  باشند   می  حرارتی  سرعت  دارای  که  گاز  های  مولکول  ثابت،   سیلندر  داخلی  جدار  روی  مارپیچ  شیارهای  وجود  و  متحرک

  سطح   این.  گیرند  می  خود  به  شیارها  در  متحرک  سیلندر  چرخش  جهت  در  سرعتی  مؤلفه   متحرک  سطح  به  برخورد  با

  پمپ،  مولکولی  ایده. برسد  حداقل به گاز نشت  تا باشد نزدیک  ثابت قسمت  به امکان حد تا  مکانیکی  نظر  از باید متحرک

  محفظه  یک  درون  باال   سرعت   با   دوار  استوانه  یک   شامل  که   یافت   توسعه  و   مطرح  1912  سال  در  جائده   توسط  بار   اولین

 نواحی   او.  نمود  ارائه  نیز  مولکولی  پمپ  از  تقریبی  تئوری  تحلیل  یک  مولکولی،  پمپ  برساخت  عالوه   جائده[.  1]  بود  ثابت

  از  ساوادا.  نمود  مدل  را  ناحیه  دو  این   لغزش،  پدیده  از  استفاده  با  و  نموده  ترکیب  معادله  یک  در  را  ویسکوز  و  مولکولی

  معادله   همچنین  و  پیوسته  ناحیه  در  معادالت  این  عددی  حل  به  استوکس  ناویر  معادالت  سازی  ساده  با   2000  تا   1976

 نمودار [.  3-2] نمود ترسیم 100 تا  01/0 نادسن   عدد ازای به  را سرعت معادله   و پرداخت مولکولی  جریان رژیم  بر حاکم 

 .است شده ترسیم زیر شکل در 2000 سال تا مولکولی پمپ توسعه درختی

  
 مولکولی   پمپ  درختی  تاریخچه. 1 شکل

 

  شده  استفاده  مولکولی  پمپ  مدلسازی  جهت  همکارانش  و  سیکافوس  روش  و  ساوادا  تحلیلی  روش  مانند  مختلفی  هایروش

  مفید   بسیار  محاسبات،  زمان  کاهش  به  توجه  با   همکارانش  و  سیکافوس  روش  با  جریان  معادالت  حل  تحلیلی  روش.  است

 هولویک   پمپ  شیار  یک  در  جریان  ایجاد  در  گذار  تأثیر  عامل  سه  همکارانش  و  سیکافوس  تحلیلی  روش  در[.  4]  باشد¬می

 روتور   بین  لقی  و  فشار   گرادیان  شیارها،  در  روتور  صفحات  حرکت"  از  ناشی  جریان  سه  مجموع.  است  شده  گرفته  نظر  در

  سه  از  استفاده  با   حاضر   مقاله  در.  است  شده   گرفته  نظر  در  هولویک  پمپ  شیار  یک  درون  جریان  عنوان  به  را  "شیارها   و

  پمپ،  لقی: نظیر مولکوالر  پمپ بهینه عملیاتی   و هندسی  پارامترهای برای بهینه مقادیر فراابتکاری، سازیبهینه الگوریتم 

در واقع  .  است  شده  استخراج  فرضی  ماشین  برای  شیار،  باالی  و   پایین  عرض  گاز،  دمای  شیار،   تعداد  شیار،  عمق  شیار،  زاویه

علت استفاده از سه الگوریتم بهینه سازی رسیدن به شرایط بهینه )پارامترهای هندسی و عملیاتی بهینه( می باشد که  

  یکدیگر  با   جدول  یک   قالب  در  مختلف  های  الگوریتم  نتایجدر این شرایط، پمپ مولکوالر بهترین عملکرد را خواهد داشت.  

  مورد   الگویتم   پذیری  تکرار  سپس.  است  شده   انتخاب  ابتکاری  فرا  های  الگوریتم   بین  از  مناسب  الگوریتم.  است  شده   مقایسه
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 مستقیمی   تاثیر  مولکوالر  پمپ  اصطکاکی  توان  ایجاد  در  تواندمی  مولکوالر  پمپ  طول  آنجائیکه  از.  است  گرفته  قرار  بررسی

  تاثیر  تواند  می  توان  مقدار  در  که  میزانی  به  مولکوالر  پمپ  طول  حد  از  بیش  کاهش  یا   و  افزایش  همچنین  باشد  داشته

 نسبت   ایجاد  در  مولکوالر  پمپ  برای  مناسب  طول  یک  تعیین  لذا  ندارد  تاثیر  پمپ  برای شده   ایجاد  تراکم  نسبت  در  بگذارد

  سایر   سازی  بهینه  به  پمپ  مختلف  های  طول  از  استفاده  با  لذا  باشد  مهم  بسیار  تواند  می  بهینه  اصطکاکی  توان  و  تراکم

 .است شده پرداخته مولکوالر پمپ  عملیاتی و  هندسی پارامترهای

 روش کار .  2

 فراابتکاری   سازی  بهینه  های  الگوریتم.    1.  2

 1SA . الگوریتم فرا ابتکاری1.   1.  2

  بهینه   پاسخ  یافتن  برای  احتماالت  بر   مبتنی  و  طبیعت  از  گرفته  الهام  روش  یک (SA) اختصار  به  یا  حرارتی  سازی  شبیه

  اساسی   بخش   یک  جواب  هر  یهمسایه  های حالت  یافتن  برای  تالش .  است  بزرگ   بسیار  جوی  و  جست  فضای   با   مسائلی  در

  و جست انجام  با نهایی  بهینه جواب که که است این کار این اصلی دلیل.  دهدمی تشکیل را SA سازی بهینه الگوریتم از

  .آمد خواهد دست به اولیه تصادفی حالت یهمسایه های¬حالت در متوالی هایجو

  ماکزیمم   هدف،  تابع.  باشد می  مولکوالر  پمپ  پایین  و  باال  فشار  نسبت  لگاریتم  مقدار  ماکزیمم  هدف  تابع  فراابتکاری  روش  در

:    از  عبارتند  استفاده  مورد  عملیاتی  و  هندسی  پارامترهای.  باشدمی  مولکوالر  پمپ  پایین  و  باال  فشار  نسبت  لگاریتم  مقدار

  ابتکاری   فرا  الگوریتم  اول،  تکرار  در.  شیار  باالی  و  پایین  عرض  گاز،  دمای  شیار،  تعداد  شیار،  عمق  لقی،  شیار،  زاویه  طول،

  ماکزیمم   سیکافوس،  تحلیلی  رابطه  از  استفاده   با  نقاط  این   ازای  به  و  کندمی   توزیع  تصادفی  صورت  به  را  نقاط  از  زیادی  تعداد

  لگاریتم   مقدار  آن،  ازای   به  که  را  تریمناسب  نقاط  بعدی  تکرارهای  در  سپس.  کندمی  محاسبه  را  فشار  لگاریتم  نسبت  مقدار

 فشار   نسبت  لگاریتم  مقدار  بیشترین  که  جایی  تا  کار  این  کندمی  پیدا  هوشمند  صورت  به  گرددمی  ماکزیمم  فشار  نسبت

  مقدار   شده  معرفی  اعداد  از  ای¬دامنه  صورت  به  که(  قید)  ورودی  مقادیر  ازای  به  نهایت  در.  یابدمی  ادامه  شود  حاصل

 [.5] گرددمی  محاسبه پارامتر مناسب

 2. الگوریتم گرگ خاکستری 2.  1.  2

  شده  ارائه  ها آن  جمعیدسته  شکار  مبنای  بر  2014  سال  در  ایشان  همکاران  و  میرجلیلی  توسط  خاکستری  گرگ  الگوریتم

  و   دارند  قرار  غذایی  زنجیره  باالی   در  خاکستری  هایگرگ.  است  کانادا  کشور  های گرگ  خانواده  از  خاکستری  گرگ.  است

  در[.  6]  است  عدد  5-12  هاآن  هایگروه  اعضای  تعداد  میانگین،  طوربه.  کنند  زندگی  گروهی  صورتبه  دهندمی  ترجیح

  را(  بهینه  محل)  طعمه  احتمالی   موقعیت  از  اطالع  تریندقیق  زمان،   هر  در  که  شودمی  فرض  خاکستری  گرگ  الگوریتم

  و  بتا  آلفا،  هایگرگ  اطالعات  ترکیب  با  الگوریتم  در  بنابراین  دلتا؛  و  بتا  هایگرگ  آن  از  پس  و  دارد  اختیار  در  آلفا  گرگ

  به .  شودمی  داده  شده  تعیین  محل  سمت  به  حرکت  دستور  او  به  و  شودمی  تعیین  وجوجست  عامل  بعدی  موقعیت  دلتا،

 شود-می مشخص  وجوجست عامل برای طعمه حول  ایدایره مسیر یک وجو،جست عامل به شده اعالم موقعیت به توجه

 این   با  رابطه  در  تر¬بیش  جزئیات  به  نیاز  صورت  در  است  ذکر  به  الزم.  بگیرد  قرار  تواندمی  دایره  این  از  اینقطه  هر  در  که

 . نمود مراجعه[ 6] مرجع به توانمی الگوریتم،
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 3الگوریتم بهینه سازی نهنگ.  3.  1.  2

  ها ¬کریل  از  ای  دسته  تا   دهند می  ترجیح  پشت  گوژ  هاینهنگ.  است  پشت  گوژ  نهنگ  ها،   نهنگ  ترین  باله  بزرگ  از  یکی

 گرفته الهام  سازی  بهینه هایالگوریتم  از  یکی   WOA  الگوریتم.  کنند شکار  آب  سطح  نزدیک  در   را  کوچک  هایماهی یا  و

 را   شکار   مکان  توانندمی  گوژپشت  های ¬نهنگ. کرد   استفاده  آن  از  توانمی  مختلف هایزمینه  در  که   است  طبیعت   از  شده

  شود،¬نمی  شناخته  قیاس  راه  از  جستجو  فضای  در  بهینه  طراحی  مکان  که  آنجایی  از.  کنند  محاصره  را  آنها  و  کرده  شناسایی

 اینکه  از  بعد .  است  مطلوب  حالت   به  نزدیک   یا  و   بوده  هدف  شکار   حل،  راه  بهترین  که  کندمی   فرض  WOA  الگوریتم

 جستجو،   عامل  بهترین  به  نسبت  را  خود  مکان  تا  کنندمی  سعی  جستجو  دیگر  عوامل شد،  شناسایی  جستجو  عامل  بهترین

  مکانیزم   بین  از  درصد  50  احتمال  با  نهنگ  که  است  شده   فرض  همزمان،  رفتار  این  مدلسازی  جهت.  کنند  روزرسانی  به

  رسانی   روز   به  سازی  بهینه  طول   در  ها   نهنگ  موقعیت  تا   کند می  انتخاب  را  یکی   مارپیچی  مدل   یا   و   انقباضی  ای  محاصره

  های الگوریتم  مساله مهم در   هر سه الگوریتم ذکر شده در این مقاله از نوع الگوریتم های فراابتکاری می باشند. دو  [. 7]  شود

  فراابتکاری،  های الگوریتم  واقع در.  است  نقاط  این  به زودرس  همگرایی  محلی،  بهینه  نقاط  در   ها آن  افتادن  گیر  فراابتکاری،

  قابلیت   و   هستند  محلی  بهینه  نقاط  از  برونرفت   راهکارهای  دارای  که   هستند   تقریبی  سازیبهینه  هایالگوریتم  انواع  از   یکی

دارند. تنها تفاوت این سه روش در نحوه رسیدن به نقطه بهینه و زمان رسیدن به    را  مسائل  از  ایگسترده  طیف  در  کاربرد

 آن می باشد. 

 . تابع هدف و قید بهینه سازی3.  1.  2

𝑙𝑛هدف به حداقل رساندن فشار پایین پمپ مولکوالر یا ماکزیمم رساندن مقدار تابع 
𝑃2

𝑃1
جهت بهینه شدن عملکرد پمپ   

شیار به صورت زیر   gلگاریتم تراکم برای   تعریف شده است. هیچ گونه قیدی برای پمپ مولکوالر وجود ندارد. نسبت

 [. 4حاصل شده است ]

(1) 
𝑙𝑛 (

𝑃2

𝑃1
)
𝑢𝑙𝑡

=
𝑏 

1
2

(𝜆𝑑 + 𝑎)
𝜆𝐿 𝑐𝑜𝑠𝜃

+
 ℎ2𝜋𝐷(√4𝑑2 + (𝜆𝑑 − 𝑎)2 + 𝜆𝑑 + 𝑎)

(𝜆𝑑 + 𝑎)𝑑2𝜆𝑘𝑔 (1 −
𝑔𝜆𝑑

𝜋𝐷 sin𝜃) cos θ

 

 نسبت فشار پمپ به صورت زیر قابل محاسبه است.

(2) 𝑃2/𝑃1 = 𝑒𝑥𝑝

[
 
 
 
 
 
 

𝑏 

1
2

(𝜆𝑑 + 𝑎)
𝜆𝐿 𝑐𝑜𝑠𝜃

+
 ℎ2𝜋𝐷(√4𝑑2 + (𝜆𝑑 − 𝑎)2 + 𝜆𝑑 + 𝑎)

(𝜆𝑑 + 𝑎)𝑑2𝜆𝑘𝑔 (1 −
𝑔𝜆𝑑

𝜋𝐷 sin 𝜃) cosθ]
 
 
 
 
 
 

 

  تعداد  شیار،  عمق  شیار،  زاویه  پمپ،  لقی:  نظیر  مولکوالر  عملیاتی بپمپ  و  هندسی  به عبارت دیگر، مقادیر پارامترهای 

𝑙𝑛فرضی بگونه ای همزمان تغییر داده شده تا تابع هدف )   ماشین برای شیار، باالی و پایین عرض گاز، دمای شیار،
𝑃2

𝑃1
    )

 بیشترین مقدار خود را داشته باشد. 

  

 
3 Whalf Algorithm 
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 نتایج   .  3

فرضی در جدول زیر    پمپ مولکوالر ماشینشده برای  سازی به همراه دامنه تغییرات در نظر گرفتهلیست متغیرهای بهینه 

 نشان داده شده است. 

 ها برای ماشین فرضی سازی و محدوده تغییرات آنمتغیرهای بهینه .2جدول  

 حد باال  حد پایین کمیت 

 7 16 ( mm) اریش باالی عرض  

 7 16 ( mm) اریش  پایینعرض 

 5 12 ( mm) اریعمق ش

 1 2 (mm)  فاصله لقی

 15 25 ( cmطول پمپ )

 300 330 ( K) دما

 30 15 )درجه(   با محور عمود  اریش ه یزاو

 16 7 ار یتعداد ش

زاویه شیار، لقی،  فرا ابتکاری، مقادیر بهینه برای مهمترین پارامترهای هندسی و عملیاتی نظیر:    با استفاده از سه الگوریتم

-عمق شیار، تعداد شیار، دمای گاز، عرض پایین و باالی شیار محاسبه شد. نتایج بهینه این پارامترها با استفاده از الگوریتم

 های فراابتکاری برای پمپ مولکوالر ماشین فرضی در جدول زیر خالصه شده است.

 

 های فراابتکاری برای ماشین فرضی استفاده از الگوریتمپارامترهای هندسی و عملیاتی بهینه با  .3جدول 

نسبت  

 تراکم

تعداد  

 شیار 

 زاویه شیار  

 با محورافق 

 دما

(k ) 

 لقی

(mm ) 

 عمق شیار 

(mm ) 

 عرض  

پایین  

 شیار 

(mm ) 

 عرض  

باالی  

 شیار 

(mm ) 

 نوع الگوریتم

17221 10 78/20 300 2/1 6 01/9 15 DA 

16200 10 2/20 315 3/1 7 34/8 13 GWO 

3/18871 10 21 310 1/1 7 35/9 14 WOA 

ابتکاری   فرا  تراکم    WOAالگوریتم  نسبت  به  توجه  پمپ    3/18871با  بهینه سازی  مناسب جهت  الگوریتم  عنوان  به 

به  WOAمولکوالر ماشین فرضی انتخاب می گردد. در ادامه نتایج بهینه سازی پارامترهای هندسی و عملیاتی الگوریتم 

 بار اجراء در جدول زیر ارائه شده است. 5منظور بررسی تکرار پذیری در 
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 در تکرارهای مختلف   WOAفراابتکاری  با استفاده از الگوریتم  پارامترهای هندسی و عملیاتی بهینه .4جدول 

 تعداد شیار 
 زاویه شیار  

 با محورافق 

 دما

(k) 

 لقی

(mm ) 

 عمق شیار 

(mm ) 

 عرض  

 پایین شیار 

(mm ) 

 عرض  

 باالی شیار 

(mm ) 

 تکرار

10 21 310 1/1 7 34/9 14 1 

10 21 311 1/1 7 40/9 14 2 

10 21 310 1/1 7 35/9 14 3 

10 21 310 1/1 7 35/9 14 4 

10 21 310 1/1 7 34/9 14 5 

تواند در ایجاد توان اصطکاکی پمپ مولکوالر تاثیر مستقیمی داشته باشد همچنین از آنجائیکه طول پمپ مولکوالر می

افزایش و یا کاهش بیش از حد طول پمپ مولکوالر به میزانی که در مقدار توان می تواند تاثیر بگذارد در نسبت تراکم 

یجاد نسبت تراکم می تواند بسیار  ایجاد شده برای پمپ تاثیر ندارد لذا تعیین یک طول مناسب برای پمپ مولکوالر در ا

مهم باشد لذا در این قسمت با استفاده از طول های مختلف پمپ به بهینه سازی سایر پارامترهای هندسی و عملیاتی  

پمپ مولکوالر پرداخته شده است تا بتوان با انتخاب یک نسبت تراکم مناسب کمترین طول پمپ انتخابی صورت گیرد.  

  یهاطول  یبه ازاانتخاب شده    WOAی  فراابتکار  تمیبا استفاده از الگور  نهیبه  ی اتیو عمل  ی هندس  ی اپارامترهدر جدول زیر  

 پمپ ارائه شده است.  مختلف 

 

 به ازای طول های مختلف پمپ    WOAپارامترهای هندسی و عملیاتی بهینه با استفاده از الگوریتم فراابتکاری  .5جدول 

 نسبت تراکم 
تعداد  

 شیار 

 زاویه شیار  

 با محورافق 
 دما

(k ) 

 لقی

(mm ) 

 

 عمق شیار 

(mm ) 

 عرض  

 پایین شیار 

(mm ) 

 عرض  

 باالی شیار 

(mm ) 

 طول پمپ 

(mm ) 

314 10 21 310 1/1 7 28/9 14 150 

1237 10 21 310 1/1 7 31/9 14 170 

2687 10 21 310 1/1 7 32/9 14 200 

3/18871 10 21 310 1/1 7 34/9 14 250 

با توجه به جدول فوق مشاهده می گردد با افزایش طول پمپ نسبت تراکم آن افزایش می یابد بنابراین جهت انتخاب 

طول مناسب برای پمپ مولکوالر ماشین فرضی می بایستی توان اصطکاکی فضای بیرونی روتور بر اساس نسبت تراکم 

ار توان اصطکاکی مجاز ماشین، طول پمپ مولکوالر های بدست آمده براساس جدول فوق محاسبه گردد و در صورت مقد

 مورد نظر از بین موارد فوق انتخاب گردد. 

 گیری ونتیجه بحث.  4
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  عملیاتی   و   هندسی  پارامترهای   برای  بهینه  مقادیر  فراابتکاری،  سازیبهینه   الگوریتم  سه  از  استفاده   با  حاضر  مقاله  در

  ماشین  برای  شیار،  باالی   و   پایین   عرض  گاز،   دمای  شیار،   تعداد   شیار،   عمق  شیار،   زاویه  پمپ،   لقی :  نظیر  مولکوالر  پمپ

  بین  در  داد   نشان  نتایج .  شد   مقایسه  یکدیگر   با  جدول  یک  قالب  در  مختلف  های   الگوریتم  نتایج.  گردید  استخراج  فرضی

  تکرار  سپس.  گرددمی   حاصل   تراکم   نسبت  بیشترین  نهنگ  الگوریتم  با   شده   بهینه  پارامترهای  با   ابتکاری،  فرا  های   الگوریتم

  بنابراین   یابد   می   افزایش  آن  تراکم  نسبت  پمپ  طول  افزایش  با  داد   نشان  نتایج.  گرفت  قرار  بررسی  مورد  الگویتم  پذیری

 اساس   بر  روتور  بیرونی  فضای  اصطکاکی  توان  بایستی  می  فرضی  ماشین  مولکوالر  پمپ  برای  مناسب  طول  انتخاب  جهت

 . گردد انتخاب فوق  موارد بین از نظر مورد مولکوالر پمپ طول و  گردد محاسبه تراکم نسبت
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