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طراحي بهينه سازه بليسک توربين در روتور يک موتور مينيتوربوجت

 .1مقدمه
عضوهاي دواري که تحت عنوان روتور شناخته ميشوند در

را نيز بهخود ميبيند .در عين حال ديسکهاي دوار موجود در

توربوماشينها و ماشينهاي حرارتي و هيدروليکي مولد قدرت يا

موتور جرم قابل توجهي را بهخود اختصاص ميدهند و طراحي

مصرفکنندة قدرت (توربينها ،توربوپمپها ،توربوشارژرها،

بهينة آنها جهت بهبود رفتار ديناميکي ،کاهش بار ياتاقانها و

پمپهاي سانتريفيوژ ،کمپرسورهاي سانتريفيوژ ،فنها ،پمپهاي

کاهش وزن کل موتور بهعنوان يک بخش اصلي از سازة وسيلة

مولکولي ،سانتريفيوژها) ،توربوژنراتورها ،توربوالترناتورها ،دينامهاي

پرنده از اهميت خاصي برخوردار است.

دوار ،شمار زيادي از ماشينهاي الکتريکي سنکرون و آسنکرون؛

سيرگ 8و سورانا 9بهمنظور محاسبة تنشهاي محيطي و

انواع مشخصي از وسائل پرنده (هليکوپترها ،اتوجايروها يا

شعاعي داخل ديسک غيرهمگن دوار که در سرعتهاي باال دوران

جايروپلنها) استفاده ميشوند [ .]1ديسکهاي دوار سرعتباال

ميکند آن را به چندين ديسک تقسيم و با بيان روابط تعادل براي

بهعنوان بخشي از سازة روتورها در بسياري از کاربردهاي عملي از

هر ديسک ،که ضخامتي ثابت دارد ،مقادير تنش را محاسبه نمودند

جمله در روتور موتورهاي توربين گاز هوايي ،زميني و دريايي،

[ .]8اين پژوهشگران با در نظر گرفتن مسائل بهينهسازي مختلف

روتور توربين بخار ،فاليويل ،کمپرسورهاي محوري و پروانههاي

به حل بهينة ديسک پرداختند .مسائلي که بهدست آنها بررسي شد

کشتي کاربرد گسترده دارند .مقدار و توزيع تنشها در اين

عبارتاند از :کمينهکردن بيشترين تنش مماسي ،کمينهکردن

ديسکهاي دوار ،عامل محدودکنندة اصلي طراحي است .امروزه

ميانگين تنشهاي مماسي ،کمينهکردن بيشترين تنش معادل،

اين مسئله توجه بسياري از محققان را بهخود جلب کرده است.

کمينهکردن بيشترين تنش برشي ،کمينهکردن اختالف بين

طراحي موتورهاي هوايي ،فرايندي بسيار تکراري ،چندرشتهاي و

بيشترين و کمترين تنش مماسي و کمينهکردن ترکيب وزني حجم

پيچيده است [ .]2براي حل مسائل ديسکهاي دوار دو روش

ديسک ،بيشترين تنش مماسي و تنش مماسي ميانگين .آنها در

تحليلي و عددي وجود دارد .براي ديسکهاي دوار ،ضخامت ثابت

حل خود آثار گراديان حرارتي را در نظر نگرفتند .بهاويکاتي 10و

کامالً غيراقتصادي است [ .]3استودوال 1پروفيل هايپربوليک را

راماکريشنان11

از يک روش برنامهريزي غيرخطي بهمنظور

پتروفسکي2

بهينهسازي پروفيل هندسة ديسکهاي دوار استفاده کردند [.]9

يک روش تقريبي را بيان کرد که ديسک را با يک سري ديسک

آنها فرض کردند که پروفيل هندسة ديسک از يک تابع

ضخامت ثابت جايگزين ميکند که تنشهاي گريز از مرکز و

چندجملهاي از مرتبة پنج تبعيت کند ،سپس با فرض اختالف

حرارتي در توربين بهصورت رضايتبخش از اين روش قابل

بيشترين و کمترين تنش محيطي بهعنوان تابع هدف ضرايب اين

محاسبهاند [ .]5دوناس 3و گرامل 4اين روش را توسعه دادند [.]2

چندجملهاي را در جهت کاهش اين تابع هدف بهدست آوردند.

کاربرد ديسکها با ضخامت متغير عمدتاً بهدليل در نظر گرفتن

همچنين از تحليلهاي اجزاي محدود جهت محاسبة تنش در

مالحظات اقتصادي و بهمنظور بهبود عملکرد مکانيکي در حال

داخل پروفيل استفاده کردند .ري 12و سينها 13ابتدا يک ديسک

افزايش است .گوپتا 5و همکاران براي حل تحليلي ديسکهاي

دوار ضخامت متغير را به چندين حلقه تقسيم نمودند ،سپس با

دوار با ضخامت يکنواخت راهحلي پيشنهاد کردند .ارسالن 6و

تعريف دو تابع هزينه به بهينهسازي آن پرداختند [ .]10آنها در گام

ارکان 7راهحلي نظري قابل قبولي براي تحليل ديسک دوار با

نخست از اختالف بين ماکزيمم و کمينة مقدار تنش مماسي

ضخامت نمايي متغير معرفي کردند [ .]6ارسالن و همکاران نيز

بهعنوان تابع هزينه استفاده کردند و در گام بعد ،ماکزيمم مقدار

حد مجاز سرعت زاويهاي را براي ديسکهاي دوار با ضخامت

تنش مماسي را بهعنوان تابع هزينه در نظر گرفتند .در هر دو

متغير محاسبه کردند ،که تغييرات ضخامت در آن از تابع تواني

حالت هدف يافتن مقداري حداقلي براي توابع هزينه بود.

لوچي14

تبعيت ميکند [.]7

و همکاران نيز براي کمينهکردن وزن ديسک توربين گازي از يک

براي سطح مقطع اين ديسکها پيشنهاد کرد [.]4

در ميان قطعات مورد استفاده در ساخت موتورهاي جت،

الگوريتم بهينهسازي برمبناي روش مختلط 15استفاده کردند [.]11

ديسک توربين از اهميت ويژهاي برخوردار است؛ زيرا در کنار

آنها مقدار ضخامت در چندين نقطه از ديسک را يافته و با اتصال

تجربة سرعتهاي دوراني بسيار زياد ،گراديان حرارتي بسيار زيادي

اين نقاط به يکديگر پروفيل کلي را استخراج نمودند .همچنين در
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نشرية علمي پژوهشي دانش و فناوري هوافضا

جابهجايي در داخل ديسک را محاسبه نمودند .فرشي 16و همکاران

ريم ديسک ،که در مقابل نيروي پرهها عمل ميکنند ،وزن

مقادير تنش در يک ديسک غيرهمگن که تحت تأثير گراديان

مردهاي به ديسک تحميل ميکنند .پيامد سرعت بيشتر ديسک،

حرارتي نيز قرار دارد را با استفاده از تقسيم ديسک به چندين حلقه

نيروي اعمالي بيشتر پره است که نيازمند قالب ديسک عميقتر يا

به

پهنتر جهت نگهداري پره است که اين مورد به نوبة خود نيازمند

بهينهسازي پروفيل هندسة ديسک دوار پرداختند [ .]12در اين

ديسک با ضخامت بيشتر است تا قالب ديسک عميقتر و بار مردة

روش قطر ابر کرة محاطي بهگونهاي بهدست ميآيد که تمامي

بيشتر را تحمل کند .راهحل ايجاد يک روتور پرهدار

يکپارچه23

قيود ،از جمله قيد استحکام ،برآورده گردند .جاهد 18و همکاران با

است که در آن پرهها با ديسک يکپارچه ميشوند [.]17

محاسبه نموده و سپس از روش ابر کرههاي

محاطي17

استفاده از روش حلقهکردن ديسک ،به ارائة روشي نيمهتحليلي

رديف روتور توربين (بهندرت رديف کمپرسور) محوري که در

براي بهينهسازي وزن ديسک غيرهمگن دوار که تحت

آن ديسک و پرهها از يک جنس و بهشکل يکپارچه ساخته شدهاند
بليسک24

مينامند [ .]18در برخي از منابع به اين نوع روتور،

گراديانهاي حرارتي نيز قرار دارد پرداختند [ .]13شهرياري و

را

همکاران نيز ديسک رديف دوم توربين موتور توربين گاز هوايي

روتور پرهدار يکپارچه گفته ميشود .ساختار غيريکپارچه ،روتور

 J85-21-GEکه پيرامون شعاع خارجي خود داراي قالبهاي

توربين را از حالت جمعوجور دور ميکند؛ پيچيدگي منجر به دوام

نگهدارنده پره ميباشد را با استفاده از يک الگوريتم بهينهسازي

کم شده که بهشدت هزينه را براي مشتريان افزايش ميدهد

ترکيبي بهينهسازي وزني نمودند [ .]14کايرو 19و سرجنت 20با

[ .]19عملکرد و قابليت اطمينان باالتر نيازمند مزاياي بليسک

حمايت نيروي هوايي امريکا طرحي مبتکرانه را براي روتور

توربين است که پرههايش از قطعة فلزي يکسان با ديسک بوده و

توربينهاي پيشرفته ارائه کردند که ميتواند تأثيري شگرف در

در ادامة ديسک ايجاد شدهاند .شايد نخستين کاربرد بليسک

موتورهاي آينده داشته باشد و آن استفاده از ديسک دوجانه 21است

مربوط به کمپرسور محوري (با  17پره) موتور هوايي

که وزن روتور را کمينه ميکند [ .]15گوتزويلر 22بهينهسازي

در اواخر دهة  1960م باشد .بليسکها بهطور چشمگيري

ديسکهاي توربوماشين متقارن محوري را بر اساس مدل تنش

پيچيدگي و وزن را کاهش ميدهند و ساختار بسيار بادوام آنها

صفحهاي و قيد استحکام استاتيکي بهکمک الگوريتم ژنتيک ارائه

منجر به عملکرد بهتر و هزينههاي سختافزاري بسيار کمتر

نمود [.]16

ميشود .بهدليل اين مزايا پروژة جنگنده تاکتيکي پيشرفته 25در

J69-T-29

در اين مقاله ،ابتدا ديسک توربين گازي به چندين ديسک با

امريکا ،فناوري بليسک را بهعنوان يک فناوري اصلي مهم

ضخامت ثابت تقسيم ميشود تا بتوان جرم کلي ديسک را تخمين

شناسايي کرد و پروژة فناوري موتور توربين عملکرد باالي

زد .در ادامه با نوشتن معادالت تعادل براي هر يک از ديسکها و

يکپارچه 26مقرر کرد که همة روتورهاي توربين جنگندههاي امريکا

ترکيب آنها با هم سيستم معادالت تعادل براي کل ديسک

تا سال  2020م از موتورهاي بليسکي استفاده کنند .چالشها در

استخراج و با استفاده از آن تنشهاي موجود در ديسک محاسبه

ساخت بليسک ،گراني و پيچيدگي فرايند ماشينکاري است [.]20

ميگردد .پس از تعيين جرم و تنشها در داخل ديسک ،تابع هزينه

بزرگترين مزيت استفاده از بليسک اين است که ديسک سبکتر

و توابع قيد سينماتيکي و سينتيکي براي بهينهسازي جرم ديسک

ميشود .اما بليسک به تلرانسهاي ماشينکاري بسيار حساس است

بيان و فرمولبندي و پروفيل بهينة ديسک استخراج ميگردد.

و اختالفات در هندسة يک پره نسبت به پرة ديگر غير قابل
اجتناب است که يکي از دالئل ويژة آن سايش ابزار در طي فرايند

 .2انتخاب اتصال مناسب پره به ديسک

ماشينکاري است [ .]21چندپارچهسازي موتور يا اجزاي اصلي آن

رهيافت معمول جهت اتصال مکانيکي پرهها به ديسک ،از طريق

نظير توربين که منوط به استفاده از اتصاالت غيردائم ميباشد،

شکلهاي ريشه صنوبري يا دمچلچلهاي است که بهعلت وجود

امکان بازرسي قطعات و پايش آسانتر وضعيت آنها را فراهم

شکافهاي محدودکنندة عمر روي ريم ديسک ،که نتيجه آنها

ميسازد .اين ويژگي براي موتورهايي که بهعنوان هستة مرکزي

ايجاد تمرکز تنش در اين شکافهاست ،سرعت روتور را محدود

ساير موتورها استفاده ميشوند و موتورهاي سنگين و با ابعاد بزرگ
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بهروز شهرياري ،شهرام يوسفي ،مهدي تاجداري ،محمدرضا کارآموز

هر گام حل با استفاده از مش مثلثي شکل مقادير تنش و

ميکند .مشکل بزرگتر اين است که قالبهاي باقيمانده روي

طراحي بهينه سازه بليسک توربين در روتور يک موتور مينيتوربوجت

که ميزان مواد مورد استفاده در اجزاي آنها باالست و خرابي يک

در ديسک خودنگهدارشده ،پيچ ،اسپول و روشهاي ترکيبي باشند.

بخش کوچک موتور در صورت امکان تعويض تنها آن بخش

ديسکها به روش انطباق فشاري  -انقباضي روي شفت نصب

سبب کاهش شديد هزينهها ميشود حائز اهميت است .در مورد

ميشوند تا از طرفي هممحورشدن محور تقارن آنها با محور تقارن

موتورهاي کوچک (ميکرو توربو و تا اندازهاي ميني توربوها) که

شفت برآورده شود و از طرف ديگر محکمبودن آنها براي انتقال

تعداد قطعات آنها و حجم آنها پايين است و اجزاي اصلي مثالً

گشتاور پره به ديسک تضمين شود .اين روش نصب باعث ايجاد

توربين غالباً تکرديفه هستند و بازرسي آنها آسان و تعويض کل

يک فشار تماسي بين ديسک و شفت ميشود .تنشهاي شعاعي

قطعه در صورت واماندگي مقرون بهصرفه است ،اجزاي اصلي

در سوراخ اين نوع ديسکها در زمان سکون روتور بيشترين مقدار

موتور بهصورت يکپارچه ساخته ميشوند .بهطور کلي از مزاياي

را دارند .با افزايش سرعت زاويهاي ،تنشهاي شعاعي در سوراخ

استفاده از بليسک ميتوان به کاهش ناچها و در نتيجه کاهش

ديسک کاهش يافته و در يک سرعت معين برابر صفر ميشوند .از

نقاط ايجاد تمرکز تنش و افزايش دوام ،کاهش وزن ،کاهش

اين حد سرعت به بعد ،با افزايش سرعت زاويهاي ،امکان ايجاد

ناباالنسي ،عيبيابي آسان ،کاهش پيچيدگي ،کاهش هزينه و

لقي بين شفت و سوراخ ديسک وجود دارد؛ بهعبارت ديگر ديسک

کاهش زمان مونتاژ با کاهش تعداد قطعات اصلي اشاره کرد .چون

شل ميشود .سرعت زاويهاي خاصي را که به ازاي آن تنشهاي

پرههاي موتورهاي جديد بهصورت سهبعدي (داراي پيچش و

شعاعي در اين نوع ديسکها برابر صفر ميشوند ،سرعت زاويهاي

کجي) بوده و ممکن است داراي شرود باشند ،فرايند ساخت

شلشدگي مينامند و با

نشان ميدهند.کشش تداخلي 31اين

بليسکي آنها بسيار سخت و زمانبر است؛ لذا الزم است روشهاي

نوع ديسکها بايد بهگونهاي انتخاب شود که ديسک در کل

مقرون بهصرفه براي اين کار پيدا شود .در پيشرفتهترين فناوري

محدودة سرعتهاي احتمالي روتور نتواند شل شود .بهعنوان يک

اخير ،پرهها با استفاده از جوشکاري اصطکاکي خطي 27به ديسک

استاندارد ،اگر سرعت زاويهاي شلشدگي به اندازة  15تا  20درصد

متصل ميشوند .از جوشکاري اصطکاکي خطي همچنين جهت

بيشتر از سرعت زاويهاي کاري باشد ،کارکرد اطمينان بخش روتور

جايگزيني تک پرههاي آسيبديده در بليسکها استفاده ميشود .با

تضمين ميشود [.]22

*ω

بررسي فعاليتهاي انجامشده جهت ساخت بليسک در سرتاسر دنيا
فرايندهاي ساخت را ميتوان در پنج گروه دستهبندي کرد:

 .4حل ترمواالستيک ديسک دوار غيرهمگن با

 .1ماشينکاري سي .ان .سي .چندمحوره

ضخامت متغير

 .2ريختهگري دقيق با يا بدون  28 EDMتکميلي

در شکل  1ديسک ضخامت متغير و الماني از آن با بارگذاري

 .3فورج با قالب با  EDMتکميلي

مربوطه نمايش داده شده است .اين المان بايد در حال تعادل باشد،

 .4ماشينکاري الکتروشيميايي 29بليسک از يک قطعه

لذا ميتوان نوشت:

 r  d  r  r  dr  h  dh d  

 .5اتصال ايزواستاتيک داغ 30پرها و ديسک




از فناوريهاي فوق HIP ،پيشرفتهترين فناوري است که با
عيب نزديک به صفر و شکل نزديک به شکل نهايي جهت توليد

()1

dr  
dh 

2
 r   d   h   dr  r   0
2
2

 

1 dh
d  r  r  
r 

  r 2  0
h dr
dr
r

بليسک استفاده ميشود.
 .3انتخاب اتصال مناسب ديسک به شفت

dh 
 d
 drsin 
2 
 2




 r rhd   2   h 

ديسک دوار غيرهمگن با ضخامت متغير به تعداد محدودي

بسته به مشخصات عملکردي و هندسي موتور ،نوع موتور و ميزان

حلقه تجزيه ميشود .هر حلقه تحت فشار داخلي ،فشار خارجي،

تلرانسها ،روشهاي متفاوتي جهت اتصال توربين به شفت و

نيروي گريز از مرکز و تغييرات دماست .براي چنين حلقهاي از

انتقال گشتاور توربين به شفت و کمپرسور استفاده ميشود .بهطور

تغييرات ضخامت و خواص ماده صرفنظر ميشود .با جايگذاري

کلي اين روشها ميتوانند بهصورت استفاده از روتور يکپارچه،

در معادالت مؤلفههاي تنش شعاعي و محيطي بهصورت زير قابل

خار ،هزارخاري ،انطباق پرسي ،جوشهاي مختلف ،رينگ گشتاور

استخراج است:
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r
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()9
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8E

d1 
d2 

براي آنکه بتوان آثار ضخامت را لحاظ کرد ،تنش شعاعي و
محيطي بهصورت زير بيان ميشود:
Fr
F
,   
h
h

()10

r 

که در آن  Frو  Fθبهترتيب نيروهاي شعاعي و محيطي بر
واحد طول بوده و  hنيز ضخامت هر کدام از رينگهاي مورد

شکل  .1الماني از ديسک با ضخامت متغير

استفاده است .با جايگذاري رابطة  10در معادلة  6ميتوان نوشت:

بههمراه توزيع تنش روي آن

1

حال ميتوان مقادير ثابت  c1و  c2را با توجه به شرايط مرزي

()11

مسئله يافت .اين شرايط عبارتاند از:
()4

 r  r  ri    i ,  r  r  ro    o

با اعمال شرايط مرزي  4ميتوان نوشت:

()5

ro
 r 2   r 2

E
i i

Td   
 o o2
2
2
2 
ro  ri ri
 ro  ri

1   2 3   2

 ri  ro2 
E 
8

c1 

1 
c2 
E


1    ri 2 ro2   2  3    2

ro  ri 2  

 2
2 
E  ro  ri  
8


با جايگذاري ثابتهاي فوق در معادالت  2و  3ميتوان
جابهجايي شعاعي را براي مرز داخلي و خارجي ديسک بهصورت
زير يافت:
() 6

u i  a11 a12   i  b1  d 1 
 
     
u o  a21 a22   o  b2  d 2 

سال چهارم ،شمارة اول ،بهار و تابستان 4931

a  u   F 
a  b 
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h  11 12   1 
a
a
 21 22  d 2 

پس از يافتن معادلة  11براي هريک از رينگها و اعمال
شرط سازگاري جابهجايي در مرزها ،معادلة کلي  12بهدست خواهد

1 
E

r

 ri 2 ro2  
E o
   i  2 Td   
 2
2  o
ro ri

 ro  ri  

1

آمد ،که يک دستگاه معادالت خطي است:
()12

 F  K  B  K  D

K U

که در آن  B ،F ،U ،Kو  Dفرم تجميعشدة پارامترهاي
موجود در معادلة  11است .معادلة  12براي يافتن بردار  Uحل
ميشود ،سپس با استفاده از معادلة  11ميتوان مقدار نيرو به واحد
طول را براي هر يک از رينگها محاسبه کرد .با استفاده از نيروها
ميتوان مقدار تنشهاي شعاعي و محيطي را محاسبه کرد ،سپس
با استفاده از رابطة تنش معادل فونمايزز ،تنش معادل براي
طراحي ديسک از رابطة  13محاسبه ميشود.
()13

 e        r 
2

2
r
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1   ri 3  1  ro2 
 

E ro2  ri 2  1   ri 2 

a11 

طراحي بهينه سازه بليسک توربين در روتور يک موتور مينيتوربوجت

با در نظر گرفتن مدل تنش صفحهاي و با استفاده از برنامهاي

خانوادههاست که در آن بر اساس مقدار تابع برازش خانوادهها به

که بر مبناي مدل المان محدود يکبعدي نوشته ميشود ،تنش و

صف ميشوند .در اين حالت بهترين خانواده در اولين مکان صف و

جابهجايي محاسبه ميشوند .برنامه توانايي دارد که مقادير مدول

بدترين آنها در آخرين مکان صف قرار ميگيرند و ديگر خانوادهها

االستيسيته ،چگالي ،ضريب انبساط حرارتي و ضريب پواسون را

بهترتيب اهميت مکانهاي بين آنها را پر ميکنند .الگوريتم روش

بهصورت تابعي از شعاع بهعنوان ورودي دريافت و مقدار تنش

فوق در  6گام اجرا ميشود [.]25-23

معادل را با استفاده از معيار فونمايزز تعيين نمايد.

 .1ابتدا  mعضو بهصورت منظم يا تصادفي در فضاي
متغيرهاي طراحي توليد ميگردد ،سپس مقدار تابع برازش

 .5متغيرهاي طراحي در طراحي بهينة ديسک

براي هر عضو محاسبه ميشود.

در شکل  2يک ديسک حلقهحلقه شده نمايش داده شده است.

 .2با توجه به مقادير تابع برازش m ،عضو به صف ميشوند.

متغيرهاي طراحي اين ديسک عبارتاند از ضخامت تمامي

در اينجا مسئله يک مسئلة يافتن کمينه در نظر گرفته

حلقههاي بهجز حلقة بيروني ،که در واقع ضخامت آن توسط

ميشود ،در اين صورت اعضاء با توجه به مقدار تابع

پرههاي روتور تعيين ميشود ،پهناي دو حلقة داخلي و خارجي و

برازششان بهطور صعودي مرتب خواهند شد.

شعاع سوراخ ديسک .با توجه به مطالب فوق اگر ديسک به

N+1

 .3بر مبناي موقعيت هر خانواده در صف به آن خانواده فضاي

حلقه تقسيم شود ،تعداد متغيرهاي طراحي  N+3عدد خواهد بود.

جستجويي اختصاص داده ميشود .اولين خانواده (بهترين

بنابراين بردار متغيرهاي طراحي بهصورت زير خواهد بود:

خانواده) کوچکترين فضاي جستجو و آخرين خانواده






x n 1 
x n 2 

 x n  3 
x1
x2

()14





X1  



 ri

(بدترين) بزرگترين فضاي جستجو را خواهد داشت.
 .4بر اساس يک فرايند زادوولد s ،عضو در هر خانواده و در
فضاي جستجو توليد ميشود .سپس تمامي کودکان و
والدين آنها براي زندهماندن به رقابت ميپردازند و در پايان
بهترين عضو زنده مانده و بهعنوان والد به گام بعدي راه
مييابد.
 .5فضاي جستجو کوچکتر ميشود.
 .6اگر معيار توقف برآورده نگردد به گام  2بازگشت ميشود.
بهترين معيار توقف براي الگوريتم فوق ميتواند رسيدن به
يک فضاي جستجوي کوچک از پيش تعيين شده باشد .با توجه به
مطالب باال الگوريتم  LCAداراي چهار عملگر اصلي است :توليد

شکل  .2يک ديسک حلقهحلقه شده و متغيرهاي طراحي آن
براي مدل تنش صفحهاي

مثل ،مرتبسازي ،تخصيص فضاي جستجو و انقباض فضاي
جستجو.

 .6الگوريتم طراحي بهينة ديسک

 .7اعتبارسنجي نتايج برنامة طراحي ديسک

الگوريتم رقابتي ترتيبي 32يک الگوريتم تکاملي جديد است ،هرچند

نتايج برنامة طراحي ديسک با نتايج حاصل از موارد معتبر مختلف

که ماهيت آن با ديگر الگوريتمهاي تکاملي متفاوت است .در اين

مورد مقايسه قرار گرفت .مثالهاي نمونه جهت بررسي درستي

الگوريتم تمامي اعضاي خانوادهها از يکديگر مستقل بوده و با يک

برنامة طراحي ديسک از منبع [ ]8استخراج شدهاند .در تمامي

فرايند توليدمثل زادوولد ميکنند .در اين الگوريتم در دو سطح

حاالت قيود مورد نظر بر مسئله اعمال شده و حجم ديسک مورد

رقابت بين اعضاي خانوادهها صورت ميگيرد يکي در داخل

نظر بهعنوان تابع هزينه مورد مقايسه قرار گرفته است .بهعنوان

خانواده بهمنظور زندهماندن اعضا يا عضو برتر و ديگري رقابت بين

مثال اول ،جدول  1مقادير پارامترهاي ورودي براي حل مسئلة
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است تعداد مناسب رينگها محاسبه شود .براي اين منظور مسئله

طرحي با استحکام نزديک به استحکام يکنواخت ارائه کردند؛

براي تعداد مختلف رينگ حل شده و جواب حاصل در هر حالت

هرچند که اين عمل باعث افزايش حجم ديسک نسبت به پروفيل

بر حسب تعداد رينگ ترسيم ميشود .زمانيکه ميزان تغييرات تا

هايپربوليک شد ،اما کاهش سطوح تنش را درپي داشت (شکل .)4

حد قابل قبولي کم باشد ،ميتوان گفت همگرايي حاصل شده

حجم ديسک با استفاده از برنامة طراحي ديسک ،که هدف آن

است .تعداد رينگ قابل قبول براي اين مسئله  21است .گفتني

کاهش وزن ديسک بوده است ،از 173/63اينچ مکعب در مورد

است تعداد رينگ بهدست آمده ممکن است براي مسائل ديگر

پروفيل ديسک هايپربوليک استودوال و  203/67اينچ مکعب در

متفاوت باشد ،لذا الزم است کاربر براي هر مسئله ابتدا يک آناليز

مورد پروفيل ديسک بهينهشده توسط سيرج و سورنا به

همگرايي انجام دهد تا از صحت نتايج اطمينان حاصل نمايد.

 108/0047اينچ مکعب کاهش يافته است که بهترتيب باعث

شکل  3پروفيل و توزيع تنش شعاعي و محيطي در ديسک

کاهش حجم بهميزان مقدار  37/80درصد و  46/97درصد شده

هايپربوليک استودوال را نمايش ميدهد.

است .شکلهاي  5و  6بهترتيب پروفيل ديسک و توزيع تنش در
ديسک مورد طراحي را نشان ميدهند .همچنين جدول  2مقايسة

جدول  .1پارامترهاي مورد استفاده براي مثال اول

تنشهاي شعاعي و مماسي و حجم ديسک را در هر يک از
ديسکهاي ضخامت ثابت ،پروفيل هايپربوليک استودوال،

پارامتر

مقدار

شعاع داخلي

ri  1 in

شعاع خارجي

ro  8 in

مدول االستيسيته

E  30  106 psi

ضريب پواسون

  0.3

سرعت دوران

  10000 rpm

چگالي

  7.44  104 slug / in3

فشار داخلي در سوراخ ديسک

Pi  0 psi

فشار خارجي در محيط خارجي

P0  0 psi

تنش مجاز

 all  18000 psi

ضريب ايمني

Sf 1

وتر محوري ايرفويل هاب پره

Axial Chord  0.5 in

در اين مسئله فرض شده است که ضخامت ريم داخلي برابر 6

حد پاييني ضخامت

0.5 in

اينچ باشد .شکل  7نيز پروفيل ارائهشده توسط سيرج و سورنا را

بهينهسازيشده توسط سيرج و سورنا و برنامة طراحي ديسک
نشان ميدهد.
جدول  .2تنشهاي شعاعي و مماسي در ديسک با پروفيلهاي مختلف
نوع طراحي

ضخامت
ثابت

ديسک
استودوال

سيرج و
سورنا

برنامة
طراحي

بيشينة تنش محيطي
42951/05
()psi

18975/48

14717/67

18200

بيشينة تنش شعاعي
()psi

15564/23

12723/34

14717/30

18000

حجم ديسک
()in3

791/68

173/63

203/67

108

جدول  3پارامترهاي ورودي براي مثال دو را نشان ميدهد.

نمايش ميدهد .اين پروفيل باعث کاهش سطح تنش محيطي
استودوال جهت بهينهساختن ديسک با ضخامت ثابت استفاده

نسبت به ديسک معادل ضخامت ثابت و يکنواختشدن تقريبي

از پروفيل هايپربوليک را براي ديسک پيشنهاد کرد که کاهش

استحکام شده و حجم ديسک نيزحدود  31درصد کاهش يافته

تنشها بهخصوص تنشهاي محيطي را درپي داشته است .اين

است .با استفاده از برنامة طراحي ديسک مقدار حجم ديسک از

طرح بيشينة تنش محيطي را بيشتر از  50درصد کاهش داده و

 227/79به  122/30کاهش يافته است که مقدار  46/31درصد

سبب کاهش نزديک به  80درصد حجم ديسک شده است .سيرج

بهبود را نشان ميدهد .شکلهاي  8و  9نيز بهترتيب پروفيل و

و سورنا با انجام يک فرايند بهينهسازي روي ديسک با پروفيل

توزيع تنش ديسک طراحيشده با برنامة طراحي را نمايش

سال چهارم ،شمارة اول ،بهار و تابستان 4931
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بهينه را نشان ميدهد .براي بررسي همگرايي مسئله نخست الزم

هايپربوليک استودوال ،که هدف آن کاهش سطوح تنش بود،

طراحي بهينه سازه بليسک توربين در روتور يک موتور مينيتوربوجت

ميدهند .همانگونه که مشاهده ميشود ،ديسک بهدست آمده

طراحي ديسک دوار يک حالت بسيار ايدهآل و مطلوب محسوب

داراي تنش نسبتاً يکنواختي در جهت شعاعي است که براي

ميشود .شکل  10نيز برش  90درجه از ديسک را ارائه ميدهد.

شکل  .3پروفيل و توزيع تنش شعاعي و محيطي

شکل .4پروفيل و توزيع تنش ديسک بهينهسازي شده

در ديسک هايپربوليک استودوال []8

توسط سيرج و سورنا مربوط به مثال اول []8

شکل  .5پروفيل ديسک حاصل از برنامه طراحي ديسک

شکل  .6توزيع تنش حاصل از برنامة طراحي ديسک

براي مثال اول

براي مثال اول

 .8طراحي بهينة ديسک توربين موتور مينيتوربوجت

ميگردند .بدين ترتيب ميتوان نواحي از ديسک که حساسيت

پارامترهاي ورودي جهت تعريف صورت مسئله در جدول  4آمده

بيشتري دارند را تشخيص داد .نگهداشتن تنشها در بيشينة مقدار

است .در اين طراحي ،نخست مقدار نيروي ناشي از پرهها که روي

ممکن؛ يعني نزديک استحکام تسليم محلي ديسک (که برحسب

مرز خارجي ديسک عمل ميکند ،چندين برابر حالت واقعي تعريف

دما متغير است) نيز قابل مشاهده خواهد بود .سپس ديسک براي

ميشود و براي دو حالت ضريب ايمني  1و  1/2جوابها مقايسه

بار واقعي طراحي ميشود .مادة مورد استفاده براي اين ديسک

39

نشرية علمي پژوهشي دانش و فناوري هوافضا

دماي اين ماده از مرجع [ ]26استخراج شده است .منحنيهاي

شدهاند.

جدول  .3پارامترهاي مورد استفاده

جدول  .4پارامترهاي ورودي طراحي ديسک

براي مثال دوم

توربيـن يک موتـور مينـيتـوربـوجـت خاص

پارامتر

مقدار

پارامتر

مقدار

شعاع داخلي و خارجي

ri  1 in , ro  6 in

شعاع داخلي

ri  7.5mm

مدول االستيسيته

E  30  106 psi

شعاع خارجي

ro  55.6 mm

ضريب پواسون

  0.3

سرعت دوران

  10000 rpm

سرعت دوران

  54000 rpm

چگالي

  7.44  104 slug / in3

فشار داخلي در سوراخ ديسک

Pi  1001 psi

فشار خارجي در محيط خارجي

P0  0 psi

تنش مجاز

 all  15000 psi

ضريب ايمني

Sf 1

چگالي
نيروها

3

  8221 kg / m
Fi  1200 N
Fo  3510 N

ضريب ايمني

Sf=1, 1.2

وتر محوري پره

Axial chord=13 mm

وتر محوري پره

Axial Chord  3in

دماي سوراخ ديسک

Ti=700 K

حد پاييني ضخامت

hi  0.6 in

دماي تاج ديسک

To=970 K

با توجه به دادههاي تهيهشده فرايند طراحي انجام شد و

مناطق مجاور بهدست ميآيد .از طرفي در ريم خارجي چون

پروفيل ديسک مطابق آنچه در شکلهاي  15و  16نشان داده

ضخامت آن از پارامترهاي طراحي نيست و با توجه به وتر محوري

شده است بهدست آمد .با استفاده از اين پروفيل جرم ديسک براي

پره تعيين ميشود ،مقدار تنش بهدليل زيادبودن ضخامت مورد

ضريب اطمينان  587/3 ،1گرم و براي ضريب اطمينان ،1/2

استفاده کمتر خواهد بود .مقايسة پروفيلها نشان ميدهد که براي

 784/6محاسبه شد .شکلهاي  17و  18نماي سهبعدي

تحقق ضريب ايمني  1/2بيشترين تغيير در ضخامت ريم داخلي

ديسکهاي مزبور را نمايش ميدهند .براي بررسي دقيقتر نتايج

داده شده است و اين ريم در ناحية تماس با شفت افزايش طول

طرح بهدست آمده الزم است توزيع تنش در جهات مختلف را

داده است .مقايسة تنشها حاکي از آن است که جهت کمينهکردن

مورد بررسي قرار داد .شکلهاي  19و  20توزيع تنش در داخل

وزن ،تنشها در بيشترين مقدار ممکن هستند بهطوريکه تنش در

ديسکها را نمايش ميدهند .همانگونه که مشاهده ميشود،

هر نقطه از ديسک کمتر از استحکام تسليم اينکونل  718در دماي

مقدار تنش محيطي تقريباً نصف تنش شعاعي است و توزيع

مربوط به آن نقطه از ديسک است .هرچند نمودارهاي تنش در دو

يکنواختي دارد .البته بايد توجه داشت که اين نتيجه در ريم داخلي

حالت از لحاظ مقدار متفاوتاند و براي ايجاد ضريب ايمني 1/2

و ريم خارجي صادق نيست؛ دليل اين امر آن است که در ريم

سطح تنشها کاهش پيدا کرده است ،اما از نظر نرخ تغييرات

داخلي بهدليل نياز به ايجاد اتصال پرسي مناسب و کارا در تمام

يکساناند و اين حاکي از درستي و دقت برنامههاي طراحي است.

رژيم کار موتور و جلوگيري از شلشدگي روتور در سرعتهاي باال

شکلهاي  21و  22نرخ جابهجايي در دو حالت را نشان ميدهند

داراي طراحي خاص خود بوده و ضخامت اين ريم بايد به اندازة

که تشابه آنها قابل رويت است .در واقع برنامه براي کمينهکردن

کافي بزرگ باشد ،لذا تنش روي آن بهمراتب کمتر از تنش در

وزن اجازه بيشينة جابهجايي ،که به ازاي آن هنوز اتصال پرسي
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سوپرآلياژ اينکونل  718است .خواص فيزيکي و مکانيکي متغير با

تغييرات اين خواص برحسب دما از شکل  11تا  14نمايش داده

طراحي بهينه سازه بليسک توربين در روتور يک موتور مينيتوربوجت

ديسک و شفت برقرار ميماند ،را به ديسک داده است .در حالت

براي ضريب ايمني  1/2است .تنش در هر نقطه از ديسک پايينتر

واقعي پرهها سبب اعمال نيروي  279/5نيوتن در مرز خارجي

از استحکام تسليم اينکونل  718مربوط به آن نقطه از ديسک

ديسک ميشوند و ساير شرايط ورودي مشابه قبل باقي ميماند.

است .در واقع براي طراحي بهينة ديسک و کمينهکردن وزن،

در اين حالت انتظار ميرود وزن ديسک پايينتر آمده و مقادير

تنشها در بيشينة مقدار مجاز نگه داشته شده است .شکل  26نيز

تنشها و کرنشها مانند حاالت قبل در بيشينه حالت ممکن

نرخ جابهجايي براي موتور مينيتوربوجت خاص را نمايش ميدهد.

باشند .شکل  23پروفيل ديسک واقعي جهت موتور مينيتوربوجت

نرخ تغييرات مشابه حالتهاي قبل بوده و نشاندهنده آن است که

خاص را نشان ميدهد .ديسک براي ضريب ايمني  1/2طراحي

برنامة طراحي جهت کمينهکردن وزن در نزديکي محدوديتهاي

شده و همانطور که انتظار ميرفت نسبت به حاالت قبل جرم

اعمالشده در طراحي عمل ميکند و بيشينة جابهجايي ممکن در

کمتر شده است .جرم ديسک در اين حالت  202/5گرم است.

راستاي شعاعي را به ديسک ميدهد تا حالتي بهينه را ارائه کند.

شکل  24اما منحني تغييرات تنش در داخل ديسک جهت موتور

شکل  25نماي سهبعدي ديسک طراحي شده براي اين موتور

مينيتوربوجت خاص را نشان ميدهد .نمودار مشابه حالت قبل

مينيتوربوجت را نشان ميشود.

شکل  .7پروفيل ارائهشده توسط سيرج و سورنا []8

شکل  .8شکل پروفيل ديسک حاصل از برنامة طراحي

شکل  .9توزيع تنش در ديسک طراحيشده با برنامة طراحي

شکل  .11ديسک طراحيشده با برنامة طراحي ديسک  -برش  91درجه
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شکل .11منحني تغييرات خواص فيزيکي سوپرآلياژ اينکونل  718برحسب دما []26

شکل .12تأثير دما بر تنش تسليم و تنش نهايي سوپرآلياژ اينکونل ]26[ 718

شکل  .13تأثير دما بر مدول االستيسيته سوپرآلياژ اينکونل ]26[ 718
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طراحي بهينه سازه بليسک توربين در روتور يک موتور مينيتوربوجت
شکل  .14تأثير دما بر ضريب پواسون سوپرآلياژ اينکونل ]26[ 718
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شکل  .24منحني تغييرات تنش در داخل ديسک طراحيشده

جهت موتور مينيتوربوجت نمونه

براي موتور مينيتوربوجت نمونه
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 .9نتيجهگيري
در اين مقاله براي طراحي بهينة بليسک روتور يک موتور

وتر محوري پروفيل پره روي ريم خارجي است که برنامه همواره

مينيتوربوجت ،تابع وزن بهعنوان تابع هدف تعيين شد که بايد

ديسکي را طراحي ميکند که پره قابليت نصب مناسب روي آن را

تحت تأثير قيود تنش و برخي قيود هندسي کمينه ميشد .براي

داشته باشد و وزن ريم خارجي هم کمينه باشد .پس از اطمينان از

تشکيل توابع هدف و قيد ،ديسک ضخامتمتغيري به چند حلقه با

درستي عملکرد برنامة طراحي ،ديسک توربين يک موتور

ضخامت ثابت تقسيم شد و با نوشتن معادالت تعادل براي هر يک

مينيتوربوجت خاص با پارامترهاي ورودي مشخص طراحي بهينه

از اين حلقهها ،مقادير تنش شعاعي ،محوري و معادل در داخل

شد .با توجه به شرايط کاري سختتر ديسک توربين محوري

ديسک جهت توسعه قيود مربوط به استحکام ديسک محاسبه

نسبت به ديسک کمپرسورمحوري ،روش ارائهشده قابليت استفاده

گرديد .قيود هندسي و قيد استحکام ديسک براي رسيدن به

براي طراحي ديسکهاي کمپرسور را نيز دارد.

هندسة بهينه روي مسئله اعمال شد .با انتخاب روش بهينهسازي
 LCAبرنامة طراحي بهينه نوشته شد .مقاسية نتايج حاصل از

قدرداني

برنامة طراحي با ساير تحليلها حاکي از درستي و دقت آنهاست.

نويسندگان اين مقاله بر خود الزم مي دانند از آقاي دکتر محسن

برنامة طراحي تمام قيود طراحي را ارضا ميکند .يکي از قيود

آقاسيد ميرزا بزرگ ،مدير محترم پژوهشکدة موتور و قواي محرکه

باقيماندن محدودة تنشها در دامنة تنشهاي مجاز در نواحي

در مجتمع دانشگاهي مکانيک و هوافضاي دانشگاه صنعتي مالک

مختلف ديسک با دماي مختلف است .قيد ديگر محدودة

اشتر جهت فراهمنمودن امکان انجام اين تحقيق و راهنماييهاي

جابهجايي در سوراخ ديسک است .يکي از قيود ائروديناميکي ،طول

ارزنده تشکر و قدرداني نمايند.
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