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 چکیده 

اصل  در هدف  حاضر،  ف  یی شناسا  یپژوهش  هندس  یکیزیخواص  ت  یو  تأثسطوح  م  ریحت  در   ی سکو  ریز  یراگرهایاتصال 

خواص اتصال به حداقل رسانده شود.    یرسانروزاز انتخاب نوع سطح تماس با به  یناش  یکار، خطا  نیاست تا با ا  شکلیاگوه

در   ستمیس  یسازه یجزاء محدود)کاهش زمان اجرا( با استفاده از شبا  یهااز لحاظ انتخاب نوع المان  شده نه یبه  یمدل  نیهمچن

-صورت آزادسکو به  ریز  راگریدو پره به همراه م  یبعدمدل سه  یبر رو  یتجرب  ش یافزار اجزاء محدود ارائه شده است. آزمانرم

اند. دو نوع  شده  نهیبه  یتجرب  ش یااز آزم  یاستخراج  ج یاتصال با توجه به نتا  ریآزاد صورت گرفته است و رفتار سطوح تحت تأث

مدل و ابعاد سطح تحت اثر    نیدر پنج ابعاد مختلف درنظر گرفته شده تا بهتر  شکلیضیب  و  شکلیلیمستط  ریسطح تحت تأث

ب  دهد ینشان م  ج یحاصل گردد. نتا ارائه   یتجرب  ش یآزما  ج یبه نتا  یکترینزد  یسازهیشب  جینتا   شکلیضیکه مدل    یخطا  یبا 

       . دهدیم هئارا یترقیدق جیو کاهش ابعاد سطح تحت اثر به مرکز اثر نتا رددا یکمتر

  .میراگر زیر سکو؛ روز رسانی مدلبه؛ ی تحت تأثیر اتصالناحیه ؛ شناسایی سیستم: کلمات کلیدی

 مقدمه -1

توان از وقوع  ر نتیجه نمیکنند و د ای از شرایط عملیاتی را در پروازها تجربه میطور معمول طیف گستردهموتورهای هوایی به

. کاهش مقادیر ارتعاش در این فرکانس های تشدید  ]1[  جلوگیری کرد  موتور های هوایی  1دارهپر  هایهای مهم در دیسکهمه رزونانس

ش  موتورهای هوایی، با کاهش تهدید خستگی چرخه باال ناشی از تن  3و قابلیت اطمینان  2کننده، اصلی ترین گزینه برای تضمین دوام 

 
2 Bladed disks (blisk) 
3 Durability 
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است که   4میرایی اصطکاکی خشک  ، استفاده ازاش در دیسک پره دارعتهای رزونانس زیاد است. یک روش متداول برای کاهش مقدار ار

 .]2[کند میرایی باالیی را با هزینه کم فراهم می ، از طریق حرکت مالش روی سطوح تماسی

زیر سکو  میراگرهای   ، اصطکاکی  میراگرهای  میان  منرایج  5در  میرایی در دیسکترین  استفاده  توربین هستند.بع مورد   های 
فلزی هستند که معموالً در شیار زیر سکوهای دو پره مجاور قرار دارند و در حین کار توسط بارهای   هایی وسیلهسکو  زیر    یامیراگره

قرار می با سکوها  تماس  از مرکز در  پرهگریز  لرزش  هنگام  بین سکوها  هها، جابگیرد.  نسبی  اصطکاک در  جایی  ایجاد  باعث  میراگر  و 

اصطکاکی این مسئله، پاسخ   ماهیتشود. با توجه به  زیاد با کاهش دامنه رزونانس می  اتالف انرژی  هشود که منجر ب سطوح تماس می

ه دامنه های تشدید وابسته ببه شدت غیرخطی است و مقدار ارتعاشات و فرکانسمیراگرهای زیر سکو  مجهز به   داردینامیکی دیسک پره

 .]3[هستند

با مدل گریفین توانست  پربا موفقیت  پره  هسازی  رزونانس  تحلیل  کولمب،  اصطکاک  با  آزادی  به صورت یک درجه  توربین  ی 

با میراگ به زمین  رتوربین  بهینه]4[  پره مطالعه کند -اتصال  برای طراحی  ی میراگرهای اصطکاکی  . کامرون و همکاران روش طراحی 

طکاکی خود را بهبود داد و با معرفی یک  میراگر اص  لدی کار خود، مجیگراغلودر ادامه .  ]5[  پیشنهاد دادند  العت باهای سرتوربوماشین 

مدل دوبعدی کلی که ارائه داد، با استفاده از معیارهایی که در ادامه معرفی نمود، توانست مرزهای چسبش، لغزش و جدایش را در یک  

های اتصال یافته با ک سازهیمسازی دینادر چند دهه گذشته رویکردهای متعددی برای مدل  . ]6[  میله و یک پره توربین تعیین کند

المان های موازی و سری  جرم و فنر خطی به همراه   تشکیل شده ازرابط های اصطکاکی، توسعه یافته است. ساده ترین مدل سازی ها  

 .]3[ند هست 6لمبهای اصطکاکی کها و میراگرها و لغزندهای همچون فنر غیر خطی

ی یک مدل اصطکاکی مناسب، اصطکاک را به  اند با ارائهدر گام اول سعی نموده  نبا توجه به تحقیقات انجام گرفته، پژوهشگرا

انواع مدل  از  استفاده  با  نمایند سپس  پیشنهاد شده، سعی نمودهخوبی مدل  پرههای اصطکاک  رفتار دینامیکی  توربین در اند که  های 

های اصطکاکی پیشنهاد شده،  قرار دهند. با توجه به مدل  هعهای اجزای محدود بزرگ و پیچیده مورد مطالاقعی و یا در مدلهای ومدل

سازی حرکت های ارائه شده یا جامع نیستند و یا به علت لحاظ کردن شرایط خاص مانند هندسه کروی، قابلیت استفاده در شبیه مدل

ها  های زیاد، این مدلوجودِ پیچیدگی  اهای دیگر کامل هستند، ب ای ندارند. اگرچه مدلاگر سقف کلبههای توربین با میردینامیکی پره

 .باشندبرای محاسبه نیروی اصطکاک به صورت تحلیلی بسیار مناسب می

های  تست  شناسایی و بررسی خواص و رفتار االستیک اتصاالت در پره توربین با استفاده از نتایج  ،هدف اصلی در این پژوهش 

از یک الیه تعریف می  ه تحت تاثیر اتصالیح. بدین منظور برای اتصاالت سازه یک نااستارتعاشی   نازک با خواص    یشود. این ناحیه 

 است. تشکیل شده و ضریب پوآسون E گرد نامشخصی همچون مدول االستیسیتههمسان

 :و ویژگی های زیر در نظر گرفته شده است سازی انجام شده، مفروضاتبرای مدل

 . بت استاث سازه و ابعاد جرم  •

 ی اتصالناحیهمانند کاهش سختی در  سازی خواص غالب در رفتار ارتعاشیقابلیت شبیه •

 . های محدود تجربی شناسایی کردها را با دادهطوری که بتوان آن ، بهاستتعداد پارامترهای مدل تا حد امکان کم  •

 .استهای بزرگ نیز قابل اجرا یافته برای سازههمدل توسع •

 
4 Reliability 
4 Dry friction damping 
6 Under platform dampers(UPDs) 
7 Coulomb friction sliders 
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  7ثیر اتصال أت  تتح  یناحیه -2

برای شبیه  اخیراً  اتصالیرویکرد جدیدی که  دینامیکی سطوح  رفتار    استه  کنندمتصل  یاست، مدل الیهپیشنهاد شده  سازی 

است. فرض بر این ز این مدل نشان داده شدهشماتیکی ا  (1)  ثیر اتصال است که در شکلأ . این مدل بر اساس مفهوم ناحیه تحت ت]7[

اثر سفتی   ناحیه مشخصیاکاست که  به  پیچی  اتصال  ناحیه معادل در همسایگی  از زیرسازه ها گسترش می  هنده  بنابراین، یک  یابد. 

بار اتصال،  پیش  جملهاز  به پارامترهای مختلفی  این ناحیه  شود. ضخامت  درنظر گرفته میثیر اتصال  أ ناحیه تحت ت  عنوانمنطقه واسط به

 د. دار یبستگ غیره ها و زبری سطح، جنس زیرسازه

 
 [6ثیر اتصال پیچی]ناحیه تحت تأ. 1شکل 

ت تحت  اتصال  أ ناحیه  المانثیر  متصلتوسط  سههای  ویژگیکننده  با  مدلبعدی  ناشناخته  است،های  شده    ( 1)  شکل  سازی 

ایی که آنج  زاشوند.  ست که در مقایسه با نتایج تجربی شناسایی و تنظیم میپارامترهای این مدل خواص االستیک الیه متصل کننده ا

الیه سازههیچ  زیر  بین  نکردهای  تغییر  سازه  ابعاد  ندارد،  وجود  المانها  چگالی  که  آنجایی  از  این،  بر  عالوه  الماناست.  با  برابر  های ها 

اتصال تاثیر  ناحیه تحت  در  بفرض می  زیرسازه  باقی میشود، جرم کل سازه  تغییر  و دون  توسط شکرالهی  موفقیت  با  مدل  این   ماند. 

های آلومینیوم/آلومینیوم دار در سازهسازی رفتار دینامیکی اتصاالت پیچشکراللهی و عادل برای مدل .]8[است  کار برده شده ههمکاران ب

 . ]9[ اندو فوالد/فوالد از این مدل استفاده کرده

 لعه نمونه آزمایشگاهی مورد مطا -3

دو پره تیر شکل بر    (الف-2)  با توجه به شکل  است تفاده شدهسانیز    ]10[  پژوهش   در که    مورد آزمایش  یبرای توصیف نمونه 

 ی آزمایشگاهی درمشابه این نمونه ود.  شمییک دیسک صلب شبیه سازی    با  اند که خود این پایهمشترک ثابت شده  یروی یک پایه

است  ]12[و    ]11[ استفاده شده  آزمایش  .نیز  نمونهدر  مشابه،  آزماهای  کامی  زمی  الًیشگاهی  یا  به  و  مقید ن  بزرگ  صلبِ  یک جسمِ 

 . شودآزاد انجام می-ی آزمایشگاهی، آزمایش در وضعیت آزادولی در آزمایش انجام شده، با معلق نمودن نمونه  ت،اسشده

سطح مقطع که دارای   ای استآزمایش از نوع گوه  مدل مورد استفاده در    میراگردیده می شود    ب( -2)طور که در شکلهمان 

ایرفویل نمونه آزمایشگاهی با یک تیر دارای مقطع   توربین  پره های  ایرفویل  ویه مشخص است. برخالفمثلثی با زا فشار قوی واقعی، 

ها منجر به رفتار دینامیک غیرخطی متفاوتی نشود، هندسه سازیشود. برای اطمینان از اینکه این سادهمستطیلی مستقیم جایگزین می

پرهای طراحی شدهبه گونهها  شبه پره از پاسخ دینامیکی یک  پیواقع  است تا  توضیح مدل اجزاء محدود )بخش در بخش    روی کند.ی 

 گردد. سازی المان محدود ارائه میی چنین مدلی در شبیه برتری ارائه ((،4)

ها،  متر و هر کدام از پرهسانتی  15پایه، عمقی به طول  مشخصات هندسی مدل بدین صورت است که  الف(  -2با توجه به شکل )

ها برای است. بین دو پره یک فضای خالی بین نشیمنگاه  سانتیمتر  5.4مترین فاصله بین دو پره  سانتیمتر دارند. ک  3عمقی به طول  

راگر طول پره از پایه است. می  %33. این فضای خالی در فاصله  استدرجه    96زاویه بین دو پره   .میراگر اصطکاکی قرار داده شده است

برای شبیه سازی نیروی گریز از مرکز وارد بر گوه که در حالت واقعی    ب(-2)  همچنین با توجه به شکل  گیرد. رار میق  ها بین نشیمنگاه

 در اثر حرکت دورانی به گوه وارد می شود، از یک فنر بین میراگر و پایه استفاده شده است تا اتصال گوه با سکوهای دو پره برقرار شود.

 
8 Joint affected region (JAR) 
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خواص فیزیکی   کند.پذیر میی نتایج مختلف را امکانتری و ارائه ر در ساختار راحتشگاهی با قابلیت تغییمل در واقع مدل آزمایاین ع 

 . اند معرفی شده (1)نمونه آزمایشگاهی مورد مطالعه در جدول 

 خواص فیزیکی نمونه آزمایشگاهی . 1 جدول

 مقدار  جزء

(Gpa)E 210 

 0.3 

( )-3kg.m 7800 

 
 )الف( 

 
 )ب( 

 ( هستند mm)ابعاد به  ابعاد هندسی سازهشماتیک و . 2شکل 

 اجزاء محدود مدل  -4

ت مواد با تعیین مشخصا، مونتاژ قطعات و  مختلف  قطعات، پس از ترسیم  8سآباکو  افزار اجزاء محدودسازی مدل در نرمشبیه   در

تعیین همچنین    و  B31نوع    مش از  70و    C3D8Rمش از نوع    19800شامل  مش    19870مجموع    دربندی نوع ترکیبی  یجاد مشا

  .شده استحاصل از آن پرداخته نتایج ی ، به اجرای مدل و ارائه(3مطابق با شکل ) ی اتصالناحیه بندی ریزتر درمش

 
 

 ود افزار اجزاء محدی اتصال در نرمبندی ناحیهمش. 3کل ش

 
8 Abaqus 
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)مونتاژ مدل   در شکل  است.  -4نهایی  داده شده  نشان  )الف(  با شکل  نمونهب(-4مطابق  ایرفویل  تیر   ی،  با یک  آزمایشگاهی 

یجاد نخواهد کرد کپارچه ابعدی یتأثیری در رفتار نتایج نهایی در مقایسه با مدل سه مدل شده است کهدارای مقطع مستطیلی مستقیم 

افزار اجزاء محدود به میزان روزرسانی مدل نهایی، زمان اجرای نرمکرارهای الزم برای بهسازی و درنظر گرفتن تو همچنین با این مدل

 شود. کاهش داده می %87حدودی 

 

 
 )الف( 

 
 )ب( 

 تیر یکپارچه، ب( مدلبعدی ونتاژ مدل نهایی ایرفویل: الف( مدل سهم. 4شکل 

 ایش تجربی مودال آزم -5

 فوالدی   استینگر  یوسیله و به TV52110-GMBH TIRA لرزاننده مدل یک  ط  توس  ی مورد آزمایشسازه(،  5مطابق با شکل )

پایه و در نزدیکی  یکه در فاصله از  ابتدایی پره  پیزوالکتریک مدل یک  شـود.  میراگر قرار گرفته است تحریک می  یک سوم  نیروسنجِ 

8200 B&K  سازه  ب اندازهین  جهت  استینگر  گرفتهو  قرار  تحریک  نیروی  پااست  گیری  سـازه.  پره  سـخ  انتهای  تحردر  که  یک  ای 

گیری شده نتایج پاسخ فرکانسی و فاز اندازه  د.شوگیری میاندازه120V-2778A-DJB   سنج پیزوالکتریک مدلگردد، با یک شتابمی

ب( به -8و )  الف(-8های حقیقی و موهومی پاسخ فاز مطابق شکل )بیان قسمت  شده است.( نشان داده  7( و )6های )ترتیب در شکل به

 دهد. ها را نشان میای که تغییر در قسمت موهومی به راحتی محل فرکانسگونهکند بههای طبیعی سیستم کمک میتعیین فرکانس

 
 میراگر زیرسکو . تجهیزات و چیدمان آزمایش5شکل 
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 ست آمده از آزمایشدهب سیپاسخ فرکان. 6شکل 

 ( Inertanceتجربی)

 
 تجربی  ست آمده از آزمایشده ب فازپاسخ . 7شکل 

  
 )ب(  )الف( 

 ، ب( قسمت موهومی حقیقیقسمت الف( پاسخ فاز: . 8شکل 

 روزرسانی مدلبه -6

 سازیالگوریتم بهینه  6-1

کردن نهیاستفاده از کمروش    نیتر. معمولودشیم   امانج  یو عدد   ی تجرب  ج ینتا  ن یف بالکردن اختنهیپارامترها با کم  یی شناسا

،  نمونه  12جمعیت با    هایبا ورودیالگوریتم ژنتیک دو هدفه  سازی،  در بهینه .  ]13[  است  یو عدد  یتجرب  جیف نتاالاخت  مربعات  مجموع

جهش   تکرار  و    0.9گذاری  هم،  0.2میزان  است.  اجرامرتبه    200با  هزینه   شده  شتوابع  شده  انتخاب  اختی  مربعات  امل  خطای  الف 

 است. ی و عددیاز نتایج تجرب فرکانس طبیعی اول و دوم سازه

ماژول    اتصال   یپارامترها  یی شناسا م  9آیسایتافزار  نرم  سازیبهینهتوسط  شکلشود.  یانجام  به  توجه  تعر(  9)  با  از    ف یپس 

نظر،    یپارامترها ا  تابع هدف  دومورد  اول  فرکانس طبیعی  از دو  استفاده  در    سیستمالستیک  با  تابع هدف  این  )که  تعریف   (1رابطه 

افزار نرم   سازی درگر بهینهآباکوس با حل  افزارنرم  نیشود و ارتباط بیم  فیتعر  افزارنرم  ماشین حسابدر    تابع هزینهن  به عنوااست،  شده

 . خواهد شدهدفه اجرا چند کیتژن تمیبا استفاده از الگور یسازنهیروش به کیمرحله،   نیدر ا و دشویانجام م  آیسایت

 
9 Isight 
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  آیسایت افزارنرم تشکیل شده درسازی چرخه بهینه. 9شکل 

 ( )
( )

( )
1 1,2 min




= − = →

t

i

e

i

F i F .  (1) 

)که در آن  ) t

i
) و  ) e

i
 زمایش تجربی هستند. دود و آگر فرکانس طبیعی حاصل از مدل اجزاء محترتیب بیانبه 

 اتصال یسطوح مختلف ناحیه  6-2

خصوص در شکل مود دوم االستیک سیستم سطوح میراگر با زیرسکو  نوع اتصال بهبا توجه به فیزیک مسئله و  در این قسمت  

و  شکل  یضیشکل و ب( دو مدل مستطیلی2جدول )  ی نواحی اتصال درگیر نیستند در نتیجه با توجه بههمیشه در ارتباط نیست و همه

از آن پارامتر  ه استه شدنظر گرفتاندازه مختلف در  پنج در  ها  هر کدام  نتایج   یو مقایسه  ثیر اتصالأ تحت تسطح  های  تا با شناسایی 

 انتخاب شود.  ثیر اتصالأ تحت تبهترین شکل سطح  (،بخش بعدی)توابع هدف حالت کمینه هر مدل  

 

 تصالا ده مدل مختلف سطوح تحت تأثیر . 2 جدول

 سطوح تحت تأثیر اتصال مستطیلی 

     
 ثیر اتصال بیضیسطوح تحت تأ

     

0L   

1L   2L   
3L   4L   

1L   2L   

0L   

3L

  
4L   
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 سازی شبیه  نتایج  -7

مدل معرفی    10  یا به عبارتی خطای   شدهی نتایج توابع هزینه بهینهمقایسه  ، برایتوابع هزینهکردن  و کمینهسازی  از بهینهپس  

کمینه    ده از جمع برداریبا استفا  دندهرا نشان می  از نتایج تستهای مدل  فرکانس طبیعی  یهصلفا  که به نوعی  در بخش قبل   شده

 .شودمیفراهم  ثیر اتصالأ تحت تخطای هر مدل امکان مقایسه برای انتخاب بهترین شکل سطح 

است.    شده  نشان داده  (11)   و   (10)  هایدر شکل  ترتیببه  شکلمستطیلیو    شکلهای بیضیمدلخطای کمینه    ینتایج مقایسه

دهد که همچون فیزیک موجود  شود و این نشان میخطا زیاد می  ،ثیر اتصالأ تحت ت ح  سطمشخص است که با افزایش    هادر این نمودار

 ی اتصال به یکسان اثر اصطکاکی ندارند و سطح مرکزی تماس اثر غالب خواهد داشت.سطح اولیه تماممسئله در 

 
 شده اتصال بیضوی بهینهر سطح تحت اث. 10شکل 

 
 شده هسطح تحت اثر اتصال مستطیلی بهین. 11شکل 

 توان مشاهده کرد که همیشه و در هر می  ، (12شکل )  سطح اتصال مستطیلی و بیضوی مطابق با نتایج    یبا مقایسه i

o

L
L

،  

   نتایج سطوح مستطیلی است.به نتیجه دارای خطای کمتری نسبت ر و د بینی کندنتایج آزمایش را پیش  دتوانی بهتر میونتایج بیض

 
   شدهی سطوح تحت اثر اتصال مستطیلی و بیضوی بهینهمقایسه. 12شکل 

 گیری نتیجه -8

به   در مقاله  ف  ییشناسا  این  هندس  ی کیزیخواص  ت  ی و  تأثسطوح  م  ریحت  در    شکلیاگوه  یسکو  ریز  یراگرها یاتصال 

ن  برای ای  خواص اتصال به حداقل رسانده شود  یرسانروزاز انتخاب نوع سطح تماس با به  ی ناش  یکار، خطا  نیاست تا با ا  شدهپرداخته 

رو   یتجرب  ش یآزما  بتداا  منظور م  یبعدمدل سه  یبر  به همراه  پره  به  ریز  راگریدو  آزادسکو  رفتار  -صورت  و  است  گرفته  آزاد صورت 

 ریاند. دو نوع سطح تحت تأثشده  نهیبه  و مدل اجزاء محدود  یتجرب  شیااز آزم  یاستخراج  جیاتصال با توجه به نتا  ریسطوح تحت تأث

 مدل و ابعاد سطح تحت اثر حاصل گردد.   نیدر پنج ابعاد مختلف درنظر گرفته شده تا بهتر شکلیضیو ب شکلیلیمستط
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بیضیب اتصال  تأثیر  تحت  سطح  استخراجی،  نتایج  به  توجه  مستطیلیا  از  بهتریشکل  رفتار  نزدیک  شکل  نتایج  در  شدن 

ت اثر در هر دو حالت به مرکز اثر،  د به نتایج آزمایش تجربی دارد و همچنین با کاهش و نزدیک شدن سطح تح سازی اجزاء محدوشبیه 

 سازی بهتری ارائه خواهد شد. رفتار شبیه 
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