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مدل اجزا محدود دقیق یک ابزار کارآمد در تحلیلهای ارتعاشی است .در استفاده از مدلهای اجزا محدود دینامیک سازه توجه به این نکته
ضروری است که مدل باید بتواند به صورت دقیق مقادیر دلخواه مانند فرکانسهای طبیعی را پیشبینی کند .برخالف تحلیلهای استاتیکی
بیشتخمین نمودن مقادیر و استفاده از ضرایب اطمینان در مقادیر پیشبینی شده ،در دینامیک سازه ،محلی از اعراب نخواهد داشت؛ بدین معنا که
در تحلیلهای ارتعاشی میبایست مقدار دقیق مشخصههای سازه ،مانند فرکانس طبیعی ،استخراج گردد .با توجه به این مطلب ،بنا کردن مدل
قابل اطمینان در دینامیک سازه همواره محل بسیاری از پژوهشها تحلیلهای ارتعاشی بوده است .در پژوهش حاضر تالش میگردد تا با استفاده
از نتایج تجربی ،مدل اجزا محدود قابل اطمینانی برای یک ردیف از یک نمونه از توربین رولزرویس ،استخراج گردد .در این مسیر خواص جنس
دیسک و اتصال بین دیسک و پره با استفاده از نتایج تجربی اصالح و بهروزرسانی شده است .همچنین تالش شده است تا روشی جدید پیشنهاد
شود تا اتصال دیسک و پره مدلسازی و بهروزرسانی شود .درنهایت مدل اجزا محدود اصالح شده را میتوان جهت تحلیلهای بعدی سازه ،مانند
استخراج دیاگرام کمپل آن به کار برد.
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ABSTRACT

ARTICLE INFORMATION

The precise finite element model is an efficient tool for vibrational analysis. It should be mentioned that,
in structural dynamic analysis finite element models of system should be able to accurately predict
system characteristics such as natural frequencies. Contrary to static analysis, in structural dynamic
analysis, it is not possible to overestimate system characteristics or apply safety factor for predicted
characteristics; that means that the exact values of system characteristics such as natural frequencies,
should be derived in structural dynamic. According to this, constructing a reliable model in the structure
dynamic always has great degree of importance in vibrational analysis. In this study, it has been tried to
extract a reliable finite element model for a row of a sample turbine of RollsRoyce brand using
empirical results. So, the material properties of the disk and the connection between the disk and the
blade are corrected and updated using experimental modal analysis results. Also, it has been tried to
propose new method to model and update the disk and blade joint. Finally, reliable finite element model
could be used for more analysis such as derivation of Campbell diagrams of system.
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 -1مقدمه
مدل اجزا محدود قابل اعتماد در تحلیلهای ارتعاشی صنعتی بسیار ارزشمند
است .تجهیزات دوار بخش عظیمی از صنایع را به خود اختصاص میدهند و
در استفاده از آنها همواره میبایست به طراحی ارتعاشی توجه نمود .با توجه
به تغییر فرکانس طبیعی این سیستمها با تغییر دور کارکرد آنها ،اغلب برای
تحلیل آنها از دیاگرام کمپل استفاده میشود .مدل اجزا محدود قابل
برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:

Keywords:
Finite Element Modeling
Model updating
Gas Turbine
Modal Analysis
Campbell Diagram

اعتمادی یک ابزار مناسب برای استخراج دیاگرام کمپل در تجهیزات دوار
است .تکنیکهای بهروزرسانی برای اصالح مدلهای اجزا محدود دینامیک
سازه توسط فریزول و مادرزهد [ ]1در سال  1998بهصورت مدون تبیین
گردید .پس از آن بسیاری از این تکنیکها استفاده کردند و آن را بسط دادند.
بهعنوان نمونه عباسی و همکاران [ ]2در سال  2008تالش کردند تا با استفاه
از تکنیکهای بهروزرسانی روشی برای استخراج پارامترهای اتصال دیسک به
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پره ارائه کنند .همچنین لوزاک و همکاران [ ]3تالش کردند تا با استفاده از
نتایج تجربی مدل یک توربین بادی را بهروزرسانی کنند .بهدلیل عدم قطعیت
متمرکز در رفتار اتصاالت در سازهها ،بسیاری از تحقیقات بهروزرسانی بر روی
مدل اتصاالت متمرکز شده است .به عنوان نمونه شکرالهی و همکاران []4
تالش نمودهاند تا روشی را برای بهروزرسانی مدل اجزا محدود اتصاالت ارائه
دهند و البته نتایج روش خود را با دیگر روشها نیز مقایسه نمودهاند.
همچنین پورقاسم و همکاران [ ]4اتصال فلز به کامپوزیت با استفاده از پیچ را
به کمک توابع پاسخ فرکانسی بهروزرسانی کردهاند.
در این پژوهش ،برای اصالح مدل دیسک و پره میبایست ابتدا اطالعات
تجربی مربوط به این اجزا استخراج گردد .بنابراین ابتدا تست مودال بر روی
دیسک و پره به صورت مجزا و یک دیسک به همراه پره انجام شد .در ادامه با
استفاده از این نتایج تجربی ،مدل اجزا محدود هریک از اجزا و پره به همراه
دیسک اصالح و بهروزرسانی شد .برای اصالح مدل اجزا محدود از روش
به روزرسانی پایه حساسیت با استفاده از اطالعات مودال استفاده گردید [.]1
جهت استخراج تجربی پارامترهای مودال از آزمون چکش استفاده شد.
نرمافزار مورد استفاده برای تحلیل اجزا محدود انسیس انتخاب گردید که
برای اعمال فرآیندهای بهروزرسانی بر روی مدل از نرمافزار متلب استفاده شد.
در ادامه مراحل انجام کار ارائه میگردد.

کاوه عباسی و همکاران

 -1-2انجام تست مودال ديسك و يك پره
در ادامه دیسک و یک پره مطابق "شکل " 3سرهم شد و آزمون مودال بر
روی آن انجام شد .اولین گام در جهت انجام آزمون برقراری اتصال قابل قبول
بین ریشه پره می باشد .معیار ارزیابی اتصال مشاهده پاسخ فرکانسی مشابه در
دو حالت قرارگیری سنسور شتابسنج روی دیسک و روی پره و اعمال ضربه
بر روی دیسک بوده است .به عبارت دیگر بعد از برقراری اتصال ابتدا سنسور
بر روی دیسک قرار گرفت و با استفاده از آزمون ضربه بر روی دیسک پاسخ
فرکانسی دیسک و پره به دست آمد .سپس سنسور بر روی پره گذاشته شد و
در همان نقطه قبلی بر دیسک ضربه وارد آمد و مجدداً پاسخ فرکانسی
مجموعه استخراج شد از مقایسه پاسخ فرکانسی بهدست آمده در دو نقطه
برای مجموعه میتوان به مناسب بودن اتصال پی برد.
پس از اطمینان از کیفیت اتصال ،آزمون مودال در  24نقطه بر روی
دیسک و  7نقطه بر روی پره انجام شد .تحریک بر روی دیسک قرار گرفت و
یک سنسور در نقاط مختلف اندازهگیری پاسخها را ثبت نمود .در ادامه با
استفاده از نرمافزار آیکتس سیگنالهای بهدست آمده جهت استخراج
پارامترهای مودال دیسک و پره مورد استفاده قرار گرفت .هشت فرکانس اول
مجموعه دیسک و یک پره در این مرحله استخراج گردید.
 -3مقايسه نتايج مدلسازي با نتايج تست

 -2تست مودال ديسک و پره
روشن است که برای انجام آزمون مودال و بهدست آوردن پارامترهای مودال،
به اندازه گیری حداقل یک سطر یا ستون ماتریس تابع پاسخ فرکانسی نیاز
است .در مورد دیسک تحت بررسی که در "شکل  "1نشان داده شده است با
توجه به نوع سازه و تقارن آن ،دو نقطه مجاور برای اندازهگیری پاسخ انتخاب
گردید و ضربه در سایر نقاط مشخص شده اعمال شد .با بررسیهای انجام
گرفته ،احتمال اینکه هر دوی این نقاط نسبت به نقطه تحریک نقطه گرهای
باشند کم است .پاسخ در نقاط  1و  2اندازهگیری شد (شکل  .)1برای هر نقطه
 10بار پاسخ به ضربه اندازهگیری و متوسطگیری شد .با توجه به چیدمان
سنسورها و جابجایی نقطه تحریک روی دیسک دو سطر از ماتریس توابع
پاسخ فرکانسی اندازهگیری شد .با استفاده از نرمافزار آیکتس 1براساس نتاج
آزمون چکش ،مودها و شکل مودها بهدست آمد.
برای انجام آزمون مودال پره نیز  15نقطه روی پره در نظر گرفته شد تا
بتوان به کمک این نقاط فرکانس های مختلف موجود در بازه اندازهگیری را
مشاهده نمود .در "شکل  "2نقاط اندازهگیری بر روی پره نشان داده شده
است .نوع آزمایش در این مورد ،حالت ضربه ثابت و سنسور متحرک انتخاب
گردید.

در ادامه نتایج تحلیلی پره ،دیسک و مجموعه دیسک و یک پره ارائه میگردد
و با نتایج بهدست آمده از تست مقایسه میگردد .با توجه به اختالف موجود
بین نتایج تحلیل و تست اجزا ،پارامترها و خواص مواد اصالح میگردد.
نتایج تحلیل مودال پره در انسیس در ادامه ارائه شده است .استقالل
نتایج از مش با ریز کردن مش ها بررسی شد .نتایج تحلیل مودال و آزمون
مودال تجربی در جدول  1و در کنار هم برای شش فرکانس اول پره ارائه شده
است.

Fig. 2 specified points for modal testing of blade

شكل  2نقاط مشخص شده برای آزمون مودال

Fig. 1 Investigated disc and points of response measurements
شكل 1

دیسک تحت بررسی و نقاط اندازهگیری پاسخ
Fig. 3 Disc and a blade connected to it
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جدول  1مقایسه فرکانسهای طبیعی و تحلیلی پره با یکدیگر
Table 1 Comparison of modal test and analytical modal results of
blade
خطای نسبی
نتایج تجربی )(Hz
نتایج تحلیلی )(Hz
شماره مود

مود اول
مود دوم

1016.3

1003

1.2

2067.1

2073

0.3

مود سوم

2601

2532

2.7

مود چهارم

4342.5

4428

1.9

مود پنجم
مود ششم

4882

4894

0.2

5143

5057

1.7

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  1مشاهده میگردد که بیشترین خطای
موجود بین نتاج تست و تحلیل  2.7درصد است .بنابراین نتایج بهدست آمده
از تحلیل مودال پره قابل قبول به نظر میرسد.
نتایج تحلیل مودال دیسک در انسیس با خواص اولیه ( )E=217GPaدر
جدول  2نشان داده شده است .با توجه به خطای نسبی باالی نشان داده شده
در شکل به نظر میرسد که مدل دیسک نیازمند اصالح است .برای اصالح
مدل ،ابتدا تالش شد که از هندسه مدلسازی اجزا اطمینان حاصل گردد.
بدین منظور ابعاد یک مقطع شعاعی از دیسک توسط ماشین اندازهگیری
مختصات 1اندازهگیری شد و با استفاده از ابعاد بهدست آمده دوباره مدل دقیق
دیسک باز تولید شد (شکل  .)4با استفاده از اندازهگیری دقیق ابعادی قطعات
و مدلسازی هندسه آنها برمبنای آن ،میتوان خطای ناشی از عدم قطعیت
هندسه قطعات را در مدلسازی اجزا محدود حذف نمود [.]7
از طرف دیگر اطمینان از صحت جنس و چگالی اولیه مواد دیسک وجود
ندارد و امکان نمونهبرداری و تست مواد آن نیز وجود ندارد ،بنابراین یکی از
منابع عدم قطعیت در نتایج تحلیل دیسک میتواند ناشی از خواص مواد آن
باشد .با توجه به این که هندسه دیسک از لحاظ ابعادی با دقت بسیار خوبی
تهیه شد ،میزان جرم تحلیلی آن با میزان جرم دیسک که با استفاده از وزنه
در آزمایشگاه بهدست آمده است متفاوت میباشد .جرم واقعی دیسک در
آزمایشگاه  26.2کیلوگرم میباشد که با احتساب پیچهای بسته شده بر روی
آن جرم خالص دیسک حدود  26کیلوگرم است با توجه به حجم دیسک
مدلسازی شده ،چگالی دیسک  7980 kg/m3میباشد و با چگالی اولیه
استخراجی از منابع برای جنس دیسک متفاوت میباشد و در واقع چگالی
دیسک بهروزرسانی شده است .الزم به یادآوری است که چگالی اولیه مفروض
دیسک  7980 kg/m3بود که با توجه به جنس آن و خواص مذکور در منابع
معتبر در نرمافزار اعمال گردید.

کاوه عباسی و همکاران

در گام بعدی نتایج تحلیل مودال دیسک در جدول  2ارائه شده است .مشاهده
میشود که نتایج به دست آمده از تحلیل با نتایج تست مودال تا حدی تفاوت
دارد .با توجه به اینکه در نهایت مدل دیسک و پره به همراه هم مورد تحلیل
قرار میگیرد در اینجا تالش میگردد تا حد امکان خطاهای موجود در
مدل سازی اجزا دیسک و پره حذف گردد .با تغییرات مدول االستیسیته
دیسک و در واقع با اصالح این پارامتر سعی شده است که نتایج تست و
تحلیل حتیاالمکان به هم نزدیک گردد.
برای اصالح جنس دیسک ،فرکانس طبیعی اول دیسک در سه مقدار
متفاوت ضریب کشسانی براساس تحلیل در انسیس ،بهدست آمده است.
نمودار تغییرات فرکانس اول برای سه مقدار مدول االستیسته در نمودار
"شکل  "5نمایش داده است .براساس این شکل نتایج بهدست آمده از مدول
االستیسیته  228 GPaحداقل خطا در مود اول را ایجاد میکند.
جدول  2مقایسه فرکانسهای طبیعی و تحلیلی دیسک با یکدیگر
Table 2 Comparison of modal test and analytical modal results of disc

شماره مود
مود اول
مود دوم
مود سوم
مود چهارم
مود پنجم

فرکانس تحلیل با

فرکانس

E=217Gpa

تجربی )(Hz

391

398

1.7

664.3

703

5.5

خطای نسبی

855

875

2.3

1060

1099

3.5

1466

1500

3.6

Fig.5 variation of first frequency of disc with variation of elasticity
modulus of disc

شكل  5تغییرات فرکانس اول دیسک با تغییرات مدول االستیسیته
جدول  3تغییرات فرکانس طبیعیهای دیسک با تغییرات مدول االستسیته آن
Table 3 Variation of natural frequencies of disc with changes in
module of elasticity of disc
مود
5
4
3
2
1

Fig. 4 disc dimension measurements by coordinate measurement
)machine (CMM
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Coordinate Measuring Machine
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نتایج تست مودال
تحلیل با E=217
خطای نسبی نتایج
 E=217با تست
تحلیل با E=228
خطای نسبی نتایج
 E=228با تست
تحلیل با E=240
خطای نسبی نتایج
 E=240با تست

398

703

875

1099

1500

391

664.3

855

1060

1466

-1.7

-5.5

-2.3

-3

-2.9

400.6

681

876

1086

1503

0.6

-3.1

0.11

-1.2

0.2

411

699

899

1114

1542

3.3

-0.6

2.7

1.4

2.8

1
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Fig.7 Used element to connect blade to the disc
Fig.6 Variation of analytical modes of disc with variation of elasticity
modulus of disc and comparison of them with experimental results.

شكل  7المآنهای استفاده شده برای اتصال پره به دیسک

شكل  6تغییرات مودهای تحلیلی دیسک با تغییر مدول االستیسیته و مقایسه آن با

متناظر با درجات آزادی انتقالی استفاده گردیده است .الزم به ذکر است که
این مدلسازی بایستی به نحوی صورت گیرد که امکان اعمال کنترل از طرف
کاربر بر روی پارامترهای سختی آن وجود داشته باشد؛ یعنی در صورت نیاز
بتوان پارامترهای سختی المآنهای کامبین  7را تغییر داد و سیستم را مجدد ًا
با استفاده از نرمافزار انسیس حل نمود و پاسخهای جدید را استخراج نمود.
روشن است که در سیستمهای چند درجه آزادی ،سفتی اتصال با فنر در
درجات آزادی متناظر با نقاط متصل به هم در ماتریس سختی کلی سیستم
ظاهر می گردد .با توجه به این مطلب و تعمیم آن برای سیستم اتصال دیسک
و پره و با توجه به وجود سه درجه آزادی انتقالی در هر گره و قابل تعریف
بودن سختی فنر در راستاهای محلی به طور مجزا ،در نهایت در ماتریس
سختی سرتاسری سیستم سختیهای محلی فنر با استفاده از ضرایب زاویه
هادی راستای فنر با محورهای سرتاسری قابل تعریف است .اما با نگاهی
عمیقتر به خواص المان کامبین  7در محیط انسیس این مطلب روشن
می گردد که المان مورد بحث به نوعی ،یک اتصال است که برای دو نقطه
حتیالمقدور منطبق بر هم ) (I,Jتعریف میگردد و نقطه سوم ) (Kتوسط
کاربر ارائه میشود و راستای آن با دو نقطه اتصال اولیه مشخصکننده راستای
 zدر مختصات محلی است (شکل )8؛ در صورت عدم ارائه این نقطه توسط
کاربر پیشفرض نرمافزار به نحوی قرار میگیرد که راستای محور  zمحلی
منطبق بر راستای سرتاسری خواهد گردید و در واقع معادل تعریف این المان
با توجه به دستگاه مختصات سرتاسری است.
روشن است که نتایج تحلیلی با نتایج تجربی متفاوتند و پارامترهای مدل
باید به نحوی اصالح گردد تا این نتایج حتیاالمکان به هم نزدیک شوند.

نتایج تست مودال

فرکانسهای بهدست آمده به ازای سه مقدار متفاوت مدول االستیسیته و
تفاوت آنها با مقدار تست در جدول  4نمایش داده شده است .مشاهده
میگردد که در کل مجموع قدرمطلق خطاها در حالت  E=228GPaکمترین
مقدار است .بنابراین براساس نتایج ارائه شده در تحلیلهای بعدی از این
مقدار مدول االستیسیته بهروزرسانی شده استفاده میشود.
 -4مدلسازي اجزا محدود و بهروزرساني آن
 -1-4مدلسازی اتصال ديسك و پره و استخراج مدل
در ادامه مدل دیسک و یک پره ساخته شد و مورد تحلیل مودال قرار گرفت.
ال
برای برقراری اتصال بین دیسک و پره از اتصال صلب استفاده شد که عم ً
منجر به افزایش سفتی سازه میگردد .با توجه به اینکه در مدلسازی مدل
اجزا محدود سیستم از لحاظ گرافیکی نهایت دقت به عمل آمده و همچنین
جنس مدل نیز به درستی به آن اعمال گردیده است ،میتوان اینگونه
برداشت نمود که عدم قطعیت در مدلسازی تکیهگاه و محل اتصال پره به
دیسک متمرکز است .عدم قطعیت متمرکز در اتصاالت در بسیاری از
تحقیقات پیش از این مورد توجه قرار گرفته است و راههای مختلف برای
مدلسازی اتصال پیشنهاد شده است [ .]5,4در این پژوهش برای برقراری
اتصال بین دیسک و پره از المآنهای فنر بین گرههای سطح اتصال استفاده
شده است.
برای برقراری اتصال بین دیسک و پره ،در ابتدا با استفاده از کد نوشته
شده در محیط نرمافزار متلب گرههای سطح تماس پره و دیسک که دارای
حداقل فاصله هستند با یکدیگر جفت شدند و گرهها در محل اتصال با
استفاده از المان کامبین  17به هم متصل گردیدند؛ "شکل  "7نمایی از
المآن های استفاده شده در محل پره و ریشه در محیط انسیس را ارائه
میدهد .همانطور که در شکل مشاهده میگردد توزیع یکنواخت و گسترده و
تعداد باالی فنرها در محل اتصال نشان از نزدیکی این اتصال به اتصال
یکپارچه پره و دیسک است.
برای بررسی نحوه بروز پارامترهای اتصال در ماتریسهای جرم و سفتی
مدل ،الزم است تا اطالعاتی در رابطه با المآنهای فنر ارائه گردد .با توجه به
اینکه در مدلسازی سیستم از المآنهای سالید استفاده شده است که دارای
سه درجه آزادی انتقالی هستند ،برای اتصال نیز تنها از پارامترهای سختی

Fig. 8 Characteristics and directions of element of combin7

شكل  8مشخصات و جهتگیری المان کامبین
Combin 7
مهندسی مکانیک مدرس ،مرداد  ،1397دوره  18شماره 05

7

1

732

به روزرسانی مدل اجزا محدود توربین گاز با استفاده از نتايج تست مودال و استخراج مدل اتصال پره به ديسک

در قدم اول برای انجام هر گونه فرآیند بهروزرسانی بایستی دسترسی به مدل
ریاضی فراهم گردد ،زیرا بهروزرسانی به مدل ریاضی اعمال میگردد .واضح
است که مدل ریاضی معادل یک مدل ارتعاشی ،ماتریسهای جرم و سفتی آن
است .در این جا در ابتدای امر برای استخراج ماتریسهای سیستم از خود
نرمافزار انسیس استفاده گردید .نرمافزار این امکان را برای کاربر فراهم
میکند که بتواند ماتریسهای سیستم را ،در فرمت هارول بوئینگ 1استخراج
کند .این فرمت نوعی ذخیرهسازی برای ماتریسهای پراکنده 2است که با
استفاده از این فرمت از حداقل حجم حافظهای برای ذخیرهسازی این
پارامترها استفاده میگردد .این نحوه ذخیره ماتریسها برای کاهش حجم
فضای موردنیاز ذخیره ماتریسها انتخاب میگردد .ذخیره ماتریسهای
پراکنده در این فرمت میتواند زمان و حجم موردنیاز برای کار با ماتریسها
همچون محاسبه مقادیر ویژه را کاهش دهد.
در ادامه با استفاده از کد نوشته شده در محیط نرمافزار متلب ماتریسها
به محیط این نرمافزار منتقل گردیدند .برای انجام عملیات ریاضی با این
ماتریسها در محیط نرمافزار همچون ماتریسهای معمولی عمل میگردد.
الزم به ذکر است طی انجام عملیات ریاضیاتی بر روی ماتریسهایی که در
این فرمت هستند ممکن است تعداد المآنهای غیرصفر آنها و درنتیجه
حجم موردنیاز برای ذخیرهشان افزایش یابد.
 -2-4فرآيند بهروزرسانی
بیان شد که در این مدل سازی عدم قطعیت در محل اتصال دیسک به فنر
متمرکز فرض گردید و برای بهروزرسانی سیستم و نزدیک کردن نتایج آن به
نتاج تجربی پارامتر مربوط به این اتصال تنظیم میگردد .برای نزدیک کردن
نتایج تحلیلی به تجربی همان طور که پیش از این نیز آمد بایستی با استفاده
از ما تریس حساسیت تغییرات الزم بر پارامتر اعمال و مقدار جدید آن
تشخیص داده شود .این فرآیند در یک حلقه تکرار صورت میپذیرد تا در
نهایت بتوان مقدار صحیح پارامترها را تشخیص داد [.]6
پارامتر مرجع منتخب در طی فرآیند اصالح مدل ،مودهای ارتعاشی
سیستم است و فرآیند بهروزرسانی در اینجا ،بر روی بهروزرسانی پارامترهای
تکیهگاه متمرکز شده است .در این پژوهش استراتژی مناسب بهروزرسانی و
روش منتخب برای انجام این مهم ،روش پایه حساسیت است [ .]6روشهای
مبتنی بر ماتریس حساسیت عموماً از گسترش سری تیلور قطع شده اطالعات
مودال برحسب پارامترهای ناشناخته استفاده میکنند .این گسترش اغلب به
دو ترم اول سری تیلور محدود میگردد تا تخمین خطی زیر را فراهم سازد:
()1

𝜃𝛿 𝑗𝑆 = 𝑧δ

که 𝑗𝜃  𝛿𝜃 = 𝜃 −اغتشاش در پارامترهاست δ𝑧 = 𝑧𝑚 − 𝑧𝑗 ،خطا در خروجی
اندازهگیری شده است و 𝑗𝑆 ماتریس حساسیت است .در این معادله تخمین
جاری پارامتر پس از  jمرحله تکرار 𝑗𝜃 است و خروجی برمبنای این تخمین
پارامتر 𝑗𝑧 است .بردار پارامتر 𝜃 نشاندهنده پارامترهای واقعی است که
اطالعات اندازهگیری شده را بازسازی میکند و طرح تکرار عبارتست از
تخمین بهتر که پس از تکرار جاری حاصل میگردد .ماتریس حساسیت حاوی
مشتق اول مقادیر ویژه و شکل مودها نسبت به پارامترها است که در تخمین
پارامتر جاری یعنی 𝑗𝜃 مقداریابی میگردد .در اینجا بایستی بتوان حساسیت
مودهای ارتعاشی سیستم نسبت به پارامترهای بهروزرسانی را استخراج نمود.
با توجه به المآنهای منتخب برای اتصال در سیستم مورد بحث پارامتر
Harwell Boeing
Sparse
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بهروزرسانی عبارت است از  kxyو  kzکه برای المان کامبین  7در محیط
انسیس قابل تعریف است .در واقع در طی فرآیند بهروزرسانی این پارامترها
هستند که تغییر نموده و نتایج تحلیلی را به نتایج تجربی نزدیک مینمایند؛
پس در فرآیند بهروزرسانی همواره در هر گام بایستی بتوان مقدار جدید این
پارامترها را استخراج نمود.
برای نیل به گام بعدی در فرآیند تکرار در ابتدا بایست ماتریس حساسیت
را استخراج نمود که برای محاسبه ماتریس حساسیت ،با توجه به معادله
سیستم ارتعاشی میتوان نوشت:
()2

𝑗𝜆∂
𝐾𝜕
𝑀𝜕
[ = 𝜙𝑗T
𝑗𝜆 −
𝜙]
𝜃∂
𝜃𝜕
𝑗 𝜃𝜕

روشن است که در این رابطه ،ترم مربوط به جرم صفر میباشد زیرا ماتریس
جرم کلی سیستم مستقل از پارامتر بهروزرسانی میباشد .همچنین ماتریس
مودال متناظر با مودهای منتخب در فرآیند بهروزرسانی از نرمافزار انسیس
قابل استخراج میباشند.
برای محاسبه ماتریس حساسیت بایستی در ابتدا بتوان مشتق ماتریس-
های جرم و سختی را نسبت به پارامترهای بهروزرسانی محاسبه نمود .برای
نیل به این هدف میتوان از چند روش استفاده نمود .یکی از روشها میتواند
استفاده از فرموالسیون ماتریسهای المانی و محلی مورد استفاده در
مشبندی سیستم باشد .که برای المآنهای پیچیدهتر معموالً دسترسی به این
فرموالسیون مشکل است و اگر شکل گرافیکی سیستم پیچیده باشد با توجه
به این که در نقاطی مانند سطوح منحنی مدل این ماتریسها با ژاکوبینها
دستخوش تغییرات پیچیدهای میگردند استفاده از این روش برای همه جا
اندکی مشکل مینماید .روش دیگر میتواند استفاده از تقریب مرتبه اول
مشتق باشد که در صورتی که تغییرات ماتریسها نسبت به پارامترهای
بهروزرسانی خطی باشد این تقریب کامالً درست و به دور از خطا است.
روشن است که پارامتر بهروزرسانی فنرها تنها در ماتریس سختی سیستم
بروز پیدا می کند و مشتق ماتریس جرم نسبت به این پارامترها صفر خواهد
بود .پس مشکل تنها محدود به کار با ماتریس سختی میباشد .از طرف دیگر
بایستی توجه داشت که المآنهای کامبین  7مورد استفاده برای اتصال پره به
دیسک ،معادل یک فنر است که بین هر دو گره از این دو بخش قرار میگیرد.
در اینجا با توجه به اینکه راستای اعمال سختی المآنهای فنر به ماتریس
سختی سرتاسری ،منطبق بر دستگاه مختصات سرتاسری است ،المآنهایی
غیرقطری ماتریس مشتق سختی مثبت و المآنهای قطری آن منفی خواهد
بود و با توجه به اینکه ضریب ظهور سختی این المآنها در مشتق ماتریس
سختی کل یک خواهد بود ،این مقادیر در ماتریس سختی بهصورت یک و
منفی یک بروز پیدا خواهد کرد .بنابراین برای تشکیل ماتریس مشتق سختی
نسبت به پارامتر بهروزرسانی میبایست در ابتدا نودهایی که باید به هم متصل
شوند ،استخراج و شماره آنها ذخیره گردد که این عمل در هنگام برقراری
اتصال صورت گرفته است؛ در ادامه میبایست شماره درجات آزادی متناظر با
نودها با توجه به وجود سه درجه آزادی در هر نود استخراج گردد .در نهایت
با توجه به مطالب مذکور و با استفاده از خواص المان کامبین  7و امکانات
فراهم شده در محیط متلب ،کدی در این محیط نوشته شد که ماتریس
پراکنده مشتق سختی کل را نسبت به سختیهای المانی  kxyو  kzتشکیل و
امکان انجام محاسبات ریاضی بر روی آن و در نتیجه محاسبه حساسیت را
فراهم آورد.
با توجه به توانایی نرمافزار متلب در تحلیل ماتریسی برای استخراج گام
بعدی فرآیند بهروزرسانی از این نرمافزار استفاده گردید و شکل مودها نیز در
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قالب مجموعه فایلهای متنی به محیط این نرمافزار انتقال یافتند.
مقادیر ویژههای اندازهگیری شده بایستی در یک بردار اندازهگیری سرهم
شوند .این بردار به فرم زیر خواهد بود:
T
T
𝜆(
)
𝑟𝑚𝜆 𝑧𝑚 = 𝑚1 , 𝜆𝑚2 , … ,
()3
در ادامه بردار مقادیر ویژه تحلیلی متناظر مقادیر اندازهگیری شده به صورت
بردار پیشبینی اندازهگیریها سرهم شوند:
𝑧 T = (𝜆1 , 𝜆2 , … , 𝜆𝑟 )T
()4
نکته مهم این است که هرآنچه اطالعات که در 𝑚𝑧 میآید بایستی اطالعات
متناظرش در 𝑧 نیز وجود داشته باشد .در ادامه با استفاده از ماتریس
حساسیت و روش های معمول بایستی بتوان مقادیر گام بعدی برای پارامتر
بهروزرسانی را استخراج نمود.
با توجه به مالحظات طراحی محدوده فرکانسی مطلوب در محدوده 3000
هرتز قرار گرفت و تالش شده است که مودهای مناسب در این محدوده
استخراج و برای انجام فرآیند بهروزرسانی مورد استفاده قرار گیرند .هشت مود
سیستم که تا حد نسبتاً مناسبی دقیق به نظر میآیند در این محدوده
فرکانسی استفاده گردید .بنابراین روشن است که تعداد مودهای تجربی بیش
از تعداد پارامترهای بهروزرسانی هستند .بایستی دقت داشت که این مودها
دقیقاً با مودهای متناظر خود جفت گردند و مقایسه گردند؛ برای نیل به این
هدف بایستی از شکل مودها کمک گرفت و دقت نمود که شکل مود متناظر
با هر مود فرکانسی تجربی منطبق و مشابه با شکل مود متناظر آن در نتایج
تحلیلی باشد .برای جفت کردن مناسب مودها راهحلهایی وجود دارد که
معمولترین آنها استفاده از معیار ماک 1است .در جدول  4مودهای جفت
شده تحلیلی و تجربی ارائه گردیدهاند.
البته بای ستی به این نکته نیز توجه داشت که انتخاب گام اولیه برای
همگرا شدن به پاسخ در حین انجام فرآیند تکرار در بهروزرسانی نیز مهم و
تأثیرگذار بر کیفیت نرخ همگرایی است .در اینجا اولین انتخاب برای سختی
فنرها به نحوی انتخاب گردید که سختی حاصل از فنرها معادل با خود مواد
تشکیلدهنده دیسک و پره و بلکه اندکی نرمتر از این مواد باشد .یعنی اتصال
حاصل از فنرها در گام اول فرآیند تکرار معادل با برقراری اتصال صلب بین
دیسک و پره باشد.
با توجه به اینکه تعداد مودهای مورد استفاده در فرآیند بهروزرسانی از
تعداد پارامترهای مجهول بهروزرسانی بیشترند ،معادله تعداد معادالت بیش از
2
تعداد مجهوالت به دست است و دسته معادالت اصطالحاً بیش-تعیین
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هستند .حل حداقل مربع خطای با پیشضرب معادله تخمین با استفاده از
سری تیلور قطع شده در  STو محاسبه حل در دسترس خواهد بود:
T
𝑧𝛿 𝛿θ = [S S]−1 ST
()5
و یا به فرم کاملتر:
−1 T
T
()6
) 𝑗𝑧 𝜃𝑗+1 = 𝜃𝑗 + [S𝑗 S𝑗 ] S𝑗 (𝑧𝑚 −
در نهایت با استفاده از رابطه ( )6و امکانات و ماتریسهای فراهم آمده در
محیط نرمافزار متلب و همچنین با استفاده از ماتریس شکل مودهای حاصل
از انسیس در هر بار پارامتر جدید بهروزرسانی استخراج گردیده و سپس در
محیط برنامهنویسی انسیس 3پارامترهای جدید اعمال و مجدداً مسأله بنا نهاده
و حل می گردد و این فرآیند تا همگرا شدن فرآیند تکرار به یک مقدار معقول
و نزدیک شدن نتایج تحلیلی به نتایج تجربی تکرار میگردد.
 -5نتايج و بحث
نتایج به دست آمده پس از انجام فرآیند تکرار در مورد این مسأله در جدول
ارائه گردیده است .همچنین دیاگرام نرخ همگرایی پارامترها در هر گام تکرار
در "شکلهای  9و  "10ارائه گردیده است.
همچنین در جدول  5فرکانسهای سیستم بهروزرسانی شده و تجربی در
کنار هم ارائه شده است که معیار مناسبی برای مقایسه ارائه میدهند.
نمودارهای "اشکال  9و  "10نشان میدهد که در خالل فرآیند بهروزرسانی در
گام ششم تکرار ،یک نقطه به اکسترمم محلی برای خطا مشاهده میگردد که
در ادامه تکرار مقدار خطا افزایش یافته و به یک مقدار همگرا میشود .با توجه
به پایدار شدن پاسخ به فرآیند تکرار در گامهای  10الی  14و ثبات مدل اجزا
محدود نسبت به تغییرات سختی ،پاسخ گام چهاردم برای این سیستم
منطقیتر به نظر میرسد .زیرا از گام دهم فرآیند تکرار عدم واکنش مدل به
تغییرات سفتی مشاهده میگردد .تغییرات سفتی سیستم در حین کارکرد
توربین و به واسطه شتابهای دورانی ممکن است رخ دهد ،بنابراین مناسب
است سیستم نسبت به این تغییرات پایدار باشد.
در نهایت پارامترهای سختی استخراج شده متناظر با حداقل مجموع
مربعات خطا انتخاب گردید و برای مدلسازی اتصال بین دیسک و پره
برگزیده شد .مقادیر پارامترهای استخراجی عبارتند از  kxy=1476921و
 kz=15780052که با توجه به انتخاب دستگاه متریک برای مدلسازی در
محیط انسیس واحد این اعداد نیز نیوتن بر متر میباشد .در نهایت پارامترهای
سختی با این چیدمان برای مدلسازی کل سیستم در محیط انسیس و انجام
5

جدول  4مودهای تجربی و تحلیلی جفت شده به کمک معیار ماک
Table 4 Experimental and analytical modes which are paired by modal
assurance criterion

رتبه مود

مودهای

مودهای

رتبه مود

نوع مود

1

265.15

1

2

372.18

2

3

410.3

3

5

716.2

5

6

895.59

6

11

1530.9

10

ترکیبی
ترکیبی
دیسک
پره
ترکیبی
ترکیبی

1495

18
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13

ترکیبی

2170

تحلیلی ()Hz

تجربی()Hz
271.8
365.8
398
729
876
Fig. 9 variation of relative errors of analytical modes during iteration
process
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به روزرسانی مدل اجزا محدود توربین گاز با استفاده از نتايج تست مودال و استخراج مدل اتصال پره به ديسک

 فهرست عاليم-6
)Gpa( ضریب کشسانی
)Nm-1( سفتی
)Nm -1( ماتریس سفتی
)kg( ماتریس جرم
ماتریس حساسیت
ماتریس متغیرهای خروجی بهروزرسانی

𝐸

ماتریس متغیرهای ورودی بهروزرسانی شده
مودهای سیستم
شکل مودهای سیستم

𝜃

ترآنهاده ماتریس

T

پارامتر در مرحله تکرار
پارامتر اندازهگیری شده

𝑗
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𝜙
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Fig. 10 Variation of summation of absolute value of errors of analytical
modes during iteration process
 تغییرات مجموع قدرمطلق خطای مودهای تحلیلی طی فرآیند تکرار10 شكل

مودهای بهروزرسانی شده و خطای نسبی آنها با مودهای تجربی

زيرنويسها
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خطای نسبی

مودهای تجربی

مودهای بهروزرسانیشده

)%(
2.51
1.71
3.00
1.79
2.19
2.35
0.35

)Hz(
271.8
365.8
398
729
876
1495
2170

)Hz(
265.15
372.18
410.3
716.2
895.59
1530.9
2177.6

1
2
3
4
5
6
7

 توجه به این.مابقی تحلیل ها با اطمینان بیشتر مورد استفاده قرار گرفت
 دارای سختی باالتر است و این مطلبz سختیها نشان میدهد که راستای
می تواند ناشی از قرارگیری این جهت در راستای شعاعی مختصات محلی
 همچنین اعداد سختیها بیانگر تفاوت اتصال بین دیسک و پره با.باشد
- این تفاوتها بیانگر اهمیت به.اتصال یکپارچه این دو جز به هم است
.روزرسانی مدل اجزا محدود است
 تحلیلهای،در ادامه می توان با استفاده از مدل قابل اعتماد حاصل
دیگری در رابطه با توربین را انجام داد؛ بهعنوان نمونه با استفاده از مدل بهروز
-شده می توان دیاگرام کمپل مربوط به توربین را استخراج نمود و برای تحلیل
 الزم به یادآوری است که.های بعدی و طرا حی سیستم مورد استفاده قرار داد
.در تحلیل اجزا محدود اثرات ژیروسکوپی نیز مورد توجه قرار گرفته است
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