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1- مقدمه
آالیندگی های  کاهش  و  احتراق  فرایند  عملکرد  بهبود  منظور  به 
توسعه  جدیدی  احتراقی  روش هاي  احتراق،  محفظه هاي  از  خروجی 
داده شده است که از آن جمله می توان به احتراق رقیق پیش آمیخته1 
غیرپیش آمیخته  احتراق  سنتی  روش های  برای  جایگزینی  عنوان  به 
احتراق  نوع  این  روش،  این  مثبت  ویژگی های  علی رغم  نمود.  اشاره 
ناپایداري های بیشتری قرار دارد  نسبت به احتراق سنتی در معرض 
رخ  احتراق  محفظه  در  سرعت  و  فشار  شدید  نوسانات  دلیل  به  که 
مالی  و  جانی  جبران ناپذیر  خسارات  ایجاد  باعث  می تواند  و  می دهد 
انرژي حرارتی آزاد شده  ناپایداري که به دلیل برهمکنش  شود. این 
و امواج فشاری درون محفظه احتراق  ایجاد می شود، می تواند موجب 

1  Lean Premixed Combustion

ایجاد نوسانات شدید در فشار و سرعت جریان شده و به تبع آن منجر 
انتقال  افزایش  پیشرانش،  نیروي  نوسانات  نظیر  مشکالتی  ایجاد  به 
حرارت، پرش و برگشت شعله و نیز ارتعاشات شدید محفظه احتراق و 
در مخرب ترین حالت منجر به انفجار محفظه  شود. از این رو، طی نیم 
تحریک کننده  پدیده هاي  براي درک  زیادی  قرن گذشته، تالش های 
انجام  آن ها  از  پیشگیری  و  پیش بینی  همچنین  و  ناپایداري ها   این 
تاکنون، طرح های  از سال 2001 میالدی  راستا،  این  است. در  شده 
دانشگاه  چند  مشارکت  با  و  اروپا  اتحادیه  حمایت  با  متعددی  موفق 
و موسسه تحقیقاتی و صنعتی در این زمینه انجام شده است. هدف 
طرح های یاد شده، کاهش آالیندگی ناشی از پدیده احتراق و افزایش 
از  این هدف  به  کارایی توربین های گاز می باشد. به منظور دستیابی 
نمونه های آزمایشگاهی با پیچیدگی هندسی کمتر و شرایط عملکردی 
نزدیک به توربین های گاز استفاده شده است. یکی از مسائل مهمی 
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که در این طرح ها به آن پرداخته شده است، برهمکنش های حرارتی، 
آکوستیکی و ارتعاشی است که به صورت تجربی و عددی مورد مطالعه 
قرار گرفته است ]1[. در پژوهش های هولز و همکاران ]3-2[. نیز با 
درنظر گرفتن برهمکنش دوطرفه آکوستیکی-احتراقی، تحلیل جریان 
توزیع فشار متغیر  و  انجام شد  آزمایشگاهی  احتراق  در یک محفظه 
با زمان روی دیواره محفظه احتراق محاسبه گردید و به عنوان فشار 
خارجی در مدل سازه ای اعمال و پاسخ ارتعاشی دیواره محاسبه شد. 
چنان که در شکل 1 نشان داده شده است، دیواره مورد بررسی از سه 
نسبت  کمتری  ضخامت  میانی،  بخش  که  است  شده  تشکیل  بخش 
به دو بخش جانبی داشته و انعطاف پذیرتر است. هر بخش، از طریق 
خمیده نمودن دو ورق به شکل U و اتصال آن ها به وسیله جوشکاری 
ساخته شده است. عدم مدل سازی مناسب این اتصاالت می تواند سبب 
رفتار  از  نادرست  پیش بینی  و  عددی  مدل های  نتایج  در  ایجاد خطا 

سازه و در نهایت منجر به خرابی گردد  ] 4[.. 
قیدهای  از  عموما  نقطه ای1  جوش های  عددی  مدل سازی  در 
به سطح  یا سطح  و  نقطه  به  نقطه  اتصال  برای   .]5[ چندنقطه ای2  
قطعات درگیر در محل جوش استفاده می شود و برخی از مدل های 
ارائه شده به دلیل عدم نیاز به تطـابق مش دو قطعـه درگیر در محل 
 .]8[ همکاران   و  الردور   .]6-7[ یافته اند  بیشتری  عمومیت  جوش، 
برای مدل سازی جوش بین دو قطعه، ناحیه صلبی بر روی هردو قطعه 
درگیر درنظر گرفتند تا به این وسیله عرض جوش را نیز درنظر گرفته 
باشند. پالمونال و همکاران ]9[. به بررسی ضرورت به روزرسانی مدل 
عددی برای یافتن مدل بهینه اتصال جوش سطح به سطح پرداختند و 
با استفاده از یک مساله استاندارد، به بررسی تاثیر تغییر در پارامترهای 

1  Spot Weld
2  Multi-Point Constraints (MPC)

 
  ]2] دیواره محفظه احتراق  : نمای شماتیک 1 شکل 

Fig. 1: The schematic diagram of the liner ]2[  

  

Fig. 1. The schematic diagram of the liner [2[

شکل1 . نمای شماتیک دیواره محفظه احتراق  ]2[ 

فیزیکی و هندسی اتصال جوش نقطه ای در فرکانس های طبیعی سازه 
با مقطع کالهی دوبل3 که متشکل از تعدادی جوش نقطه ای مجزا بود، 
نشان  پیوسته  برای مدل سازی خطوط جوش  پرداختند. هولز  ]2[. 
داده شده در شکل 1، از روش الردور و همکاران  ]8[. استفاده کرد 
و با درنظر گرفتن خطوط جوش پیوسته لبه ای به عنوان یک المان 
صلب با مدول یانگ بسیار باال، به عنوان یکی از پارامترهای طراحی، 
با استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک اقدام به اصالح مدل 
اجزای محدود دیواره و تعیین پارامترهای بهینه اتصال جوش نمود. 
در این پژوهش تنها بخش انعطاف پذیر میانی دیواره مدل سازی شد 
بخش  برای  گیردار  مرزی  شرایط  قالب  در  بخش ضخیم تر  دو  اثر  و 
این  از  حاصل  طبیعی  فرکانس های  شد.  اعمال  میانی  انعطاف پذیر 
مدل اصالح شده در برخی مودها همچنان تفاوت قابل مالحظه ای با 
مقادیر تجربی داشت. درنظرگرفتن شرایط مرزی گیردار برای دیواره 
نیز می تواند یکی از دالیل افزایش خطا در نتایج بدست آمده باشد. 
آموروسو و همکاران  ]10[. به مدل سازی بخشی از محفظه احتراق 
هواپیما در حالت آزاد و نیز در حالت مقید شده و به روزرسانی مدل 
حرارت  درجه  تغییر  تاثیر  آن ها  پرداختند.  محفظه  محدود  اجزای 
محفظه را در خصوصیات فیزیکی مواد بررسی نمودند و نشان دادند 
در حالت آزاد، فرکانس های طبیعی مدل به روز شده تطابق خوبی با 
مقادیر تجربی دارند. اما در مورد مدل مقید شده، فرض صلب بودن 
مقادیر  به  نسبت  فرکانس های طبیعی  باالتر  تخمین  به  قیدها منجر 
تجربی و افزایش خطای فرکانسی در مدل به روزشده گردید. قلی پور 
فیضی و همکاران  ]11[. نیز به بررسی عددی و تجربی اتصال جوش 
عرشه و پایه در نمونه آزمایشگاهی یک اسکله پرداختند. آن ها نشان 

3  Double Hat
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پایه  به  عرشه  کامل  بودن  گیردار  فرض  و  صلب  مرزی  شرط  دادند 
مساله،  عددی  مدل سازی  برای  ایشان  پژوهش  در  نمی باشد.  برقرار 
نیمه گیرداری  حالت  شبیه سازی  برای  خطی  و  پیچشی  فنرهای  از 
کمینه سازی  طریق  از  را  فنرها  سختی  بهینه  مقادیر  و  شد  استفاده 
از  استفاده  با  سازه  تجربی  و  عددی  طبیعی  فرکانس های  اختالف 

الگوریتم کلونی مورچگان محاسبه نمودند.  
در پژوهش حاضر، برای مدل سازی رفتار ارتعاشی دیواره نشان داده 
شده در شکل 1 در حالت سرد، ابتدا با مدل سازی اتصاالت جوش و 
نیز مدل سازی بخش های ضخیم تر دیواره، تالش می شود فرکانس های 
طبیعی مدل اجزای محدود به روز شده، نسبت به مقادیر گزارش شده 
داشته  تجربی  مقادیر  با  مقایسه  در  کمتری  ]2[. خطای  مرجع   در 

باشند. الزم به ذکر است منظور از حالت سرد، حالتی است که احتراق 
اجزای محدود  دارد. مدل  قرار  دیواره در دمای محیط  و  نداده  روی 
دیواره محفظه احتراق ابتدا در این حالت مورد بررسی قرار گرفته و 
پارامترهای مودال دیواره شامل فرکانس های طبیعی و شکل مودهای 
عددی با مقادیر متناظر تجربی مقایسه می گردد. همچنین، با انجام 
و  فیزیکی  پارامترهای  از  آن دسته  آنالیز حساسیت  ]12[. می توان 
هندسی دیواره را که تاثیر بیشتری بر روی پارامترهای مودال سازه 
دارند، به عنوان پارامتر طراحی نهایی انتخاب نموده و با بهره گیری از 
آن ها، مدل اجزای محدود دیواره را به روز نمود تا اختالف فرکانس های 
از  مساله،  این  منظور حل  به  گردد.  تجربی کمینه  و  طبیعی عددی 
روش بهینه سازی کلونی زنبور مصنوعی1 ]13[. که از جمله روش های 

1  Artificial Bee Colony (ABC)

 

 

  

 :  نمایی از مدل اجزای محدود محفظه احتراق 2 شکل 
 Fig. 2: The FE model of the combustion chamber 

 نام پارامتر توضیح اولیه )میلی متر( مقدار
 1L طول بخش اولیه 300
 2L پذیر میانیطول بخش انعطاف 400
 3L طول بخش انتهایی 500
 a مقطع داخلی عرض 142
 b مقطعداخلی ارتفاع  142
 1t ضخامت دو بخش انتهایی 4
 2t ضخامت بخش میانی 5/1

 bw خطوط جوش عرض 10
 
 
  

 Fig. 2. The FE model of the combustion chamber 

شکل 2: نمایی از مدل اجزای محدود محفظه احتراق

جدول 1: مشخصات هندسی دیواره محفظه احتراق 
Table 1. Geometrical properties of the liner in the combustion chamber 
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بهینه سازی فرا ابتکاری1 می باشد، استفاده می گردد. کارایی این روش 
در حل مسائل مختلف بهینه سازی مهندسی  ]15-14[. اثبات شده 
است. به دلیل تغییر خصوصیات فیزیکی و آکوستیکی دیواره و سیال 
درون محفظه، در حالت گرم نیز فرایند به روزرسانی مدل اجزای محدود 
دیواره انجام شده و مدل اجزای محدود به روز شده جهت پیش بینی 
استفاده  احتراق  از  ناشی  نوسانات  تاثیر  تحت  دیواره  ارتعاشی  پاسخ 
می شود. به دلیل آن که ارتعاشات محفظه احتراق تحت تاثیر تغییرات 
دما و فشار سیال واکنشی2 می باشد، در پژوهش حاضر، با درنظر گرفتن 
محدودیت های سخت افزاری برای انجام محاسبات عددی، برهمکنش 
و  آکوستیکی  برهمکنش  و  دوطرفه  به صورت  ارتعاشی-آکوستیکی 
اعتبارسنجی  به منظور  می گردد.  اعمال  یک طرفه  به صورت  احتراقی 
مدل عددی ارائه شده و به روزرسانی آن از داده های تجربی موجود در 

منابع دردسترس استفاده می شود.

2- مدل سازی اجزای محدود دیواره در حالت سرد و     به روزرسانی آن
برای مدل سازی اجزای محدود دیواره از ابعاد هندسی ارائه شده 
در جدول 1 استفاده شده و جنس دیواره نیز از فوالد ضدزنگ 310 
انتخاب شده است. دیواره که از دو بخش ضخیم کناری و یک بخش 
نمودن دو ورق  از طریق خم  انعطاف پذیر میانی تشکیل شده است، 
از  شده است.  ساخته  جوشکاری  طریق  از  آن ها  اتصال  و  مستطیلی 
همچنین،  می باشد.  انحنا  دارای  دیواره  مقطع  چهارگوشه  این رو، 
بخش  به  کناری  ضخیم  قسمت  دو  اتصال  برای  جوش  خطوط  از 
استفاده شده است.  نیز  انتهایی  فلنج  به  اتصال  و  میانی  انعطاف پذیر 
مخزن  به  فلنج  اتصال  به صورت  طرف  یک  از  دیواره،  مرزی  شرایط 
اتصال کشویی می باشد.  از طرف دیگر به صورت  بیرونی و  نگهدارنده 
الزم به ذکر است، دیواره محفظه احتراق توسط یک مخزن نگهدارنده 
احاطه شده و فضای اطراف دیواره، مشابه یک حفره آکوستیکی عمل 
می کند که با درنظر گرفتن هوا و دیواره با دمای 30 درجه سانتی گراد، 

رفتار آکوستیکی سیال اطراف دیواره تخمین زده می شود.  
المان  و  دیواره  ارتعاشی  رفتار  مدلسازی  برای   Shell181  المان
در  دیواره  اطراف  سیال  آکوستیک  رفتار  مدل سازی  برای   Fluid30
نرم افزار انسیس مکانیکال آ.پی.دی.اِل 1 استفاده می گردد. الزم به ذکر 
است، در المان shell181 هر گره شش درجه آزادی شامل سه درجه 

1  Meta-Heuristic
2  Reactive Flow

و  دارد  دورانی  جابجایی  آزادی  درجه  سه  و  خطی  جابجایی  آزادی 
از نوع فشار  المان Fluid30 نیز هر گره دارای یک درجه آزادی  در 
احتراق در شکل 2  اجزای محدود محفظه  از مدل  بخشی  می باشد. 
[ و ماتریس  [TM نشان داده است. پس از تشکیل ماتریس جرم کل 
، با انجام آنالیز مودال و حل مساله مقدار ویژه ارائه  ] [TK سختی کل 
شکل مود  بردارهای  و   ω طبیعی  فرکانس های   ،)1( رابطه  در  شده 

} تعیین می شوند.  }φ
{ }2)] [ ] [( 0T TK Mω φ− =  )1(

2-1 به روزرسانی مدل اجزای محدود دیواره 
با بهره گیری از فرکانس های طبیعی تجربی دیواره می توان مدل 
اجزای محدود آن را به روز نمود تا اختالف بین فرکانس های طبیعی 
حاصل از مدل عددی سازه و مقادیر متناظر تجربی کمینه گردد. برای 
مربعات  حداقل  کمینه سازی  مساله  یک  هدفی،  چنین  به  دستیابی 

مطابق رابطه )2( تعریف می شود.  
2

1

i iN
FE X

i
i X

π
ω ω

ω=

−
=

 
 
 

∑  )2(

 X و FE ام و زیرنویس های i فرکانس طبیعی مود iω درجایی که 
به ترتیب به مدل اجزای محدود و مدل تجربی اشاره دارند. N نیز تعداد 
مودهای مورد بررسی است. انتخاب پارامترهای طراحی مناسب، نقش 
آن ها  همگرایی  سرعت  و  بهینه سازی  روش های  موفقیت  در  کلیدی 
دارد. عدم حساسیت تابع هدف نسبت به تغییر در پارامترهای طراحی 
نشان دهنده نامناسب بودن پارامترهای طراحی انتخاب شده می باشد. 
از این رو، آنالیز حساسیت، ابزار مناسبی برای تعیین میزان حساسیت 
این  در  است.  طراحی  پارامترهای  تغییرات  به  نسبت  مدل  خروجی 
پژوهش، مدول یانگ و چگالی دیواره و اتصاالت جوش، ابعاد هندسی 
دیواره و ضخامت و عرض جوش، پارامترهای طراحی هستند که برای 
آن ها محدوده مناسبی تعریف شده و با استفاده از آنالیز حساسیت، 
مدل  به روزرسانی  مساله  در  استفاده  برای  آن ها  از  مجموعه  بهترین 
اجزای محدود دیواره انتخاب شده و مقدار بهینه پارامترهای طراحی، 

با کمینه سازی رابطه )2( محاسبه می گردد.  
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حد  حد باال
 نام پارامتر توضیح پایین 

 a,b متر(مقطع )میلی داخلی و ارتفاع عرض 140 145
 1L متر(طول بخش اولیه )میلی 300 310
 2L متر(طول بخش میانی )میلی 400 410
 3L متر(طول بخش انتهایی )میلی 500 510
 ρ )کیلوگرم بر مترمکعب( دیوارهچگالی  7650 7900
 E )گیگاپاسکال( دیوارهول یانگ مد 150 220
 ρw چگالی جوش )کیلوگرم بر مترمکعب( 7650 7900
 Ew مدول یانگ جوش )گیگاپاسکال( 150 220
 tw متر(شاخص ضخامت جوش* )میلی -1 1
 bw متر(عرض جوش )میلی 10 12
 R3,R2,R1R,4 متر()میلی دیوارهشعاع انحنای چهار گوشه  3 5

 اشاره دارد. به آن تفاوت ضخامت جوش با ورق متصل  * شاخص ضخامت جوش به
 

 
  

جدول 2: پارامترهای طراحی در مدل اجزای محدود دیواره
Table 2. Design parameters of the finite element model of the liner 

 

  

 
 

 : شاخص حساسیت محلی پارامترهای طراحی برای شش مود اول دیواره 3 شکل 
 Fig. 3: Local sensitivity index of the design parameters to the first 

six modes of the liner   

Fig. 3. Local sensitivity index of the design parameters to the first six modes of the liner 

شکل 3: شاخص حساسیت محلی پارامترهای طراحی برای شش مود اول دیواره

 

  

 
 شش مود اول دیواره : شاخص حساسیت کلی پارامترهای طراحی برای 4 شکل 

 Fig. 4: Global sensitivity index of the design parameters to the first 
six modes of the liner   

 Fig. 4. Global sensitivity index of the design parameters to the first six modes of the liner

شکل 4: شاخص حساسیت کلی پارامترهای طراحی برای شش مود اول دیواره
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میزان  بیان  و  حساسیت  آنالیز  انجام  برای  مختلفی  روش های 
تغییرات خروجی مدل که با نماد Y نشان داده شده است، نسبت به 
تغییرات ورودی مدل که با نماد X بیان می شود، وجود دارد. شاخص 
تعیین  برای  کاربردی  شاخص های  از  یکی   ]12[ زمان1  هر  در  یکی 
میزان حساسیت خروجی مدل نسبت به تغییرات هریک از پارامترهای 
ورودی است. در این حالت، مطابق رابطه )3( برای از بین بردن اثر 
واحدهای مختلف پارامترها، یک ضریب بی بعدکننده نیز اعمال شده 
است. میزان تغییر در پارامتر ورودی نیز به صورت ضریبی از انحراف 

استاندارد2 پارامتر در محدوده تعریف شده برای آن است.

OAT
Y X

X Y

∆
=

∆
  )3( 

 شاخص ارائه شده در رابطه )3( در واقع حساسیت را به صورت 

محلی3 اندازه گیری می کند. شاخص دیگری نیز در رابطه )3( تعریف 
شده است که با استفاده از آن می توان میزان حساسیت کلی4  ]12[ 

را تخمین زد.

max min

max

GSI
Y Y

Y

−
=   )4(

در این رابطه Ymin و  Ymax  به ترتیب به خروجی مدل با استفاده از 
حدود پایین و باالی پارامتر ورودی اشاره دارد.

در شکل های 3 و 4 دو شاخص محلی و کلی داده شده در روابط 
)3( و )4( برای هریک از پارامترهای طراحی نمایش داده شده است. 
با بهره گیری از این نتایج می توان میزان تغییر در فرکانس های طبیعی 
شش مود اول دیواره به ازای تغییرات محلی و یا کلی در پارامترهای 
فرکانس های  که  پارامترهایی  انتخاب  از  و  نمود  محاسبه  را  طراحی 
دارند،  آن ها  تغییرات  به  نسبت  پایینی  حساسیت  سیستم  طبیعی 
جلوگیری کرد. باتوجه به نتایج بدست آمده، پایین ترین مقادیر هر دو 
شاخص حساسیت به پارامترهای شعاع انحنای چهار گوشه دیواره و 
عرض جوش مربوط می شود. درنتیجه، باتوجه به آن که فرکانس های 
شعاع  پارامترهای  کلی  و  محلی  تغییرات  به  اول  مود  شش  طبیعی 
حساسیت  شده،  انتخاب  محدوده  در  جوش  عرض  و  دیواره  انحنای 

1  Once At a Time (OAT)
2  Standard Deviation
3  Local Sensitivity
4  Global Sensitivity

کمی داشته، انتخاب این پارامترها به عنوان پارامتر طراحی، به دلیل 
حساسیت پایین خروجی مدل به تغییرات آن ها مناسب نمی باشد. از 
محلی  حساسیت  شاخص  حالی که  در  می شود  مشاهده  دیگر،  طرف 
برای پارامتر ضخامت جوش، مقدار پایینی دارد، اما شاخص حساسیت 
کلی این پارامتر به میزان قابل توجهی باالست. این مساله، در بحث 
کلونی  روش  جمله  از  فراابتکاری  روش های  کمک  به  بهینه سازی 
زنبور مصنوعی که در بخش بعد به آن اشاره می گردد، دارای اهمیت 
است. پارامترهایی با شاخص حساسیت کلی باال، در موفقیت مرحله 
باال در موفقیت  با شاخص حساسیت محلی  پارامترهایی  و  اکتشاف5 
مرحله بهره برداری6 و افزایش سرعت در رسیدن به مدل بهینه، موثر 
دارای  نیز  یانگ  مدول  و  مقطع  ابعاد  به  مربوط  پارامترهای  هستند. 
مقادیر قابل توجه برای هر دو شاخص حساسیت محلی و کلی هستند.

اولیه، به روزرسانی این   پس از ساختن یک مدل اجزای محدود 
مدل در قالب یک مساله بهینه سازی با استفاده از روش کلونی زنبور 
ریاضی حل مساله،  روند  در  اساس،  این  بر  انجام می گیرد.  مصنوعی 
در مرحله اول الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی که مرحله اکتشاف نام 
دارد، تعدادی پاسخ که با نمادx  نشان داده شده اند، مطابق رابطه )5( 
i ام  پاسخ  j ام  مولفه  از   منظـور  تولید می شوند.  تصادفی  به صورت 

می باشد. 

 )5(

 minjx و  است   1 تا   0 بازه  در  تصادفی  عددی   r که  جایی  در 
مساله  در  می باشند.  پاسخ ها  j ام  مولفه  باالی  و  پایین  حد   maxjx و 
به روزرسانی مدل اجزای محدود، هریک از پاسخ ها، دربردارنده مقادیر 
تصادفی برای پارامترهای طراحی می باشند. در مرحله دوم یا مرحله 
بهره برداری مطابق رابطه )6(، مجموعه جدید پاسخ های تصادفی v در 

همسایگی پاسخ های قبلی تولید می شوند.  

( ) 1..ij ij ij kjv x x x j Dϕ= + − =  )6( 

 در جایی که φ یک عدد تصادفی با توزیع یکنواخت در بازه 1- تا 

کنترل می کند و k  یکی  1 است که میزان همسایگی را در اطراف  
5  Exploration
6  Exploitation
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است.  شده  انتخاب  تصادفی  به صورت  که  است  موجود  پاسخ های  از 
D نیز ابعاد پاسخ را مشخص می کند که در مساله به روزرسانی مدل 
اجزای محدود، تعداد پارامترهای طراحی است. بعد از تولیدvi ، این 
پاسخ جدید با پاسخ قدیمی مقایسه می شود و پاسخ محتمل تر بر پایه 

احتمال محاسبه شده در رابطه )7(، انتخاب می گردد.  

( )1

) (
) ( i

i s
kk

P
π θ

θ
π θ

=

=
∑

 )7(

( مقدار تابع هدف  (iπ θ  ، iθ ( احتمال پاسخ  (iP θ در رابطه )7(، 
)رابطه )2(( به ازای این پاسخ و s در مخرج کسر تعداد کل پاسخ های 
تعداد چرخه هایی که یک  اگر  این مرحله می باشد.  در  بررسی  مورد 
باشد،  تعیین شده  قبل  از  مقدار  از  بیشتر  است،  نیافته  بهبود  پاسخ 
با یک جستجوی  آن  پاسخ جایگزین  پاسخ کنار گذاشته شده و  آن 
از  بهره برداری  روند  می گردد.  انتخاب   )5( رابطه  توسط  تصادفی 
یا  تکرار مشخص  تعداد  از  )اعم  همگرایی  معیار  زمانی که  تا  پاسخ ها 
تعداد مشخص محاسبه تابع هدف و یا دستیابی به دقت موردنظر(، 
برآورده شود، ادامه می یابد. روند نمای الگوریتم حل مساله بهینه سازی 
به روش کلونی زنبور مصنوعی در شکل 5 نشان داده شده است. در 
کنار  برای  چرخه ها  تعداد  حد   ،50 کلونی،  جمعیت  حاضر  پژوهش 
بار تکرار و معیار همگرایی، 1000  نیافته، 20  گذاشتن پاسخ بهبود 
بار محاسبه تابع هدف می باشد. مشاهده شد که پس از تعداد تکرار 
ذکر شده، در اجراهای مختلف الگوریتم و با بهره گیری از پارامترهای 

مختلف طراحی، همگرایی مناسبی حاصل شده است. 

3- بررسی رفتار ارتعاشی دیواره محفظه در حالت گرم 
معادالت گسسته سازی شده حاکم بر ارتعاشات خطی سازه تحت 

تاثیر نیروهای خارجی مطابق رابطه )8( بیان می شود.

  )8(

دربردارنده  بردار  و   گره ها  جابجایی  بردار  درجایی که  
نیروهای خارجی اعمال شده به گره ها است. برای یافتن پاسخ گذرای 
سازه تحت اثر نیروهای اعمال شده، معادالت حاکم بر ارتعاشات سازه 
انجام  و   { }F گره ها  روی  بر  شده  اعمال  نیروهای  بردار  تعریف  با 

تحلیل گذرا حل می شود. 
دوطرفه  برهمکنش  اعمال  و  آکوستیکی  تحلیل  برای  طرفی،  از 
و  آکوستیکی  موج  معادله  ترکیب  با  می توان  ارتعاشی-آکوستیکی، 

معادله اویلر، به رابطه )9( دست یافت . ]16[

[ ]{ } [ ]{ } { } { }p
coupMp p Kp p M z F+ =+       )9(

ماتریس   [ ]Kp آکوستیکی،  جرم  ماتریس   [ ]Mp آن  در  که 
 { }pF coupM  ماتریس کوپلینگ جرم و    سختی آکوستیکی و

منبع آکوستیک خارجی است. 
ناشی  فشاری  بار  ارتعاشات سازه می توان  معادالت  در  از طرفی، 

 

 

  

 سازی به روش کلونی زنبور مصنوعی: روندنمای الگوریتم حل مساله بهینه 5 شکل 
 Fig. 5: The flowchart of the optimization process in the ABC 

algorithm   
Fig. 5. The flowchart of the optimization process in the ABC algorithm

شکل 5: روندنمای الگوریتم حل مساله بهینه سازی به روش کلونی زنبور مصنوعی
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خارجی  نیروی  قالب  در  سیال  و  سازه  مشترک  مرز  در  را  سیال  از 
رابطه )8( وجود  راست  }در سمت  }F نیروی  از  را  آن  و  بیان کرد 
عبارت. به  نمود،  منتقل  معادله  چپ  سمت  به  و  نموده  جدا  دارد، 

در  که   [ ]{ } [ ]{ } { } { }coupM z K z K p F+ = ′+     coupK  
coupK  ماتریس کوپلینگ سختی است. با ترکیب دو رابطه    آن 
ارتعاشی-  برهمکنش  که  می شود  حاصل  معادله  دستگاه  یک  اخیر، 
آکوستیکی در آن به صورت دوطرفه مطابق رابطه )10( اعمال می گردد. 

0

0 p

coup

coup p p

M K Kz z F

M M Kp p F

′
+ =

        
                





   )10(

 با درنظرگرفتن ارتعاشات آزاد سیستم، عوامل تحریک خارجی در 
سمت راست رابطه )10(، صفر درنظر گرفته شده و پارامترهای مودال 
سیستم محاسبه می شوند. برای یافتن پاسخ گذرای دیواره تحت اثر 
و  جابجایی  می توان   )10( رابطه  حل  با  نیز  خارجی  تحریک  عوامل 
فشار در نقاط گره ای را در بازه زمانی مورد نظر و گام زمانی دلخواه 
این  در  موجود  ماتریس های  بودن  نامتقارن  دلیل  به  نمود.  محاسبه 

رابطه، در مسائلی که برهمکنش سازه ای-آکوستیکی اعمال می   شود، 
باید از حلگر مناسب ماتریس های نامتقارن استفاده نمود. همچنین، در 
تحلیل پاسخ گذرای دیواره در حالت گرم، اثر شعله به عنوان یک منبع 
آکوستیک تک قطبی اعمال می شود. الزم به ذکر است، با استفاده از 
قیاس الیت هیل1  ]17[ که در آن معادالت حاکم بر جریان سیال 
بازنویسی می شود،  ویسکوز تراکم پذیر به صورت معادله ناهمگن موج 
رابطه ای بین جریان سیال و میدان آکوستیک برقرار می شود که در 
آن سه منبع آکوستیک تک قطبی، دوقطبی و چهارقطبی برای توصیف 
اثر آکوستیک سیال به کار می رود. منبع تک قطبی، امواج آکوستیک را 
به طور مساوی در تمام جهات پخش می کند. منبع دوقطبی، به صورت 
ترکیب دو منبع تک قطبی که شدت یکسان داشته اما در فاز مخالف 
منبع  دو  ترکیب  از  نیز  چهارقطبی  منبع  می شود.  توصیف  هستند، 
که  داد  نشان   ]18[ کالین   می شود.  ایجاد  مخالف  فاز  با  دوقطبی 
نویز  امواج، نقش منبع آکوستیک تک قطبی،  انتشار متقارن  با  شعله 
سیال به عنوان یک منبع آکوستیک چهارقطبی و اثر نیروهای حاصل 
منبع  یک  مانند  سیال،  روی  بر  احتراق  محفظه  دیواره  ارتعاش  از 
با  سیال  جریال  برای  همچنین،  می کنند.  عمل  دوقطبی  آکوستیک 

1  Lighthill Analogy

مقدار 
 نام پارامتر توضیح بهینه 

 a متر(قطع )میلیم عرض 140
 b متر(ارتفاع مقطع )میلی 144
 1L متر(طول بخش اولیه )میلی 300
 2L متر(طول بخش میانی )میلی 403
 3L متر(طول بخش انتهایی )میلی 510
 ρ چگالی دیواره )کیلوگرم بر مترمکعب( 7698
 E مدول یانگ دیواره )گیگاپاسکال( 219
 ρw چگالی جوش )کیلوگرم بر مترمکعب(  7690
 Ew مدول یانگ جوش )گیگاپاسکال( 218
 tw متر(شاخص ضخامت جوش )میلی 8/0

 
  

 جدول 3: مقادیر بهینه بدست آمده برای پارامترهای طراحی در مدل اجزای محدود دیواره در حالت سرد
 Table 3. The optimum values of the design parameters of the FE model for the cold state
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اندازه خطای نسبی 
 )درصد(

 یعی )هرتز(فرکانس طب
مدل اجزای محدود  شماره مود

روز شدهبه  [2] تجربی 

82/2  66/218  225 1 
04/0  11/300  300 2 
82/0  42/312  315 3 
03/0  91/324  325 4 
16/3  61/378  367 5 
92/0  21/410  414 6 

 
  

 جدول 4: مقایسه فرکانس های طبیعی حاصل از مدل اجزای محدود به روز شده دیواره در حالت سرد و مقادیر متناظر تجربی
 
Table 4. Comparing the natural frequencies of the updated FE model with the experimental ones for the cold state

 
 مود حاصل از مدل اجزای محدود دیواره محفظه احتراق: شش شکل 6 شکل 

Fig. 6: Six mode shapes of the FE model of the liner in the 
combustion chamber 

 

  

Fig. 6. Six mode shapes of the FE model of the liner in the combustion chamber

شکل 6: شش شکل مود حاصل از مدل اجزای محدود دیواره محفظه احتراق

 

 
پذیر دار دیواره در بخش انعطافمود اول سطح جوش: مقایسه شش شکل 7 شکل 

 ]2]شده ) در سمت چپ( و مدل تجربی  روزمیانی حاصل از مدل اجزای محدود به
 )در سمت راست(

Fig. 7: Comparing the first six mode shapes of the welded surface of 
the liner in the middle flexible part obtained from the updated FE 

model )left( and experimental model )right( 

 

  

Fig. 7. Comparing the first six mode shapes of the welded surface of the liner in the middle flexible part obtained from the updated FE model (left) 
and experimental model (right)

شکل 7: مقایسه شش شکل مود اول سطح جوش دار دیواره در بخش انعطاف پذیر میانی حاصل از مدل اجزای محدود به روز شده ) در سمت چپ( و مدل تجربی 
]2[ )در سمت راست(
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تک قطبی  آکوستیک  منبع  عنوان  به  شعله  نقش  کوچک،  ماخ  عدد 
پررنگ تر از دو منبع دیگر است. در نتیجه، در پژوهش حاضر، شعله 
در قالب یک منبع آکوستیک تک قطبی درنظرگرفته شده و به عنوان 
تحریک خارجی به مدل ارتعاشی-آکوستیکی اعمال می شود تا پاسخ 

گذرای دیواره محفظه محاسبه گردد. 

4- بررسی و بحث بر روی نتایج 
4-1- نتایج حاصل از به روزرسانی مدل اجزای محدود دیواره در حالت 

سرد
محدود  اجزای  مدل  به روزرسانی  طراحی،  پارامترهای  انتخاب  با 
درنظرگرفتن  با  و  مصنوعی  زنبور  کلونی  روش  از  استفاده  با  دیواره 
فرکانس های طبیعی تجربی شش مود اول دیواره در حالت سرد انجام 
اجزای  و  تجربی  مودهای  تطابق  از  اطمینان  برای  ابتدا،  در  گرفت. 

محدود، یک مدل اجزای محدود اولیه از طریق مقادیر میانگین بازه ذکر 
شده برای تغییرات پارامترهای طراحی ساخته شد و شش شکل مود 
تایید  بصری  بصورت  مودها  تطابق  و  مقایسه  تجربی  نتایج  با  دیواره 
شکل مودهای  عددی  مقادیر  نبودن  دردسترس  دلیل  به  زیرا  گردید 

تجربی، امکان استفاده از معیار اطمینان مودال1 امکان پذیر نبود. 

اجزای  پارامترهای طراحی مدل  برای  بهینه بدست آمده  مقادیر 
محدود به روز شده دیواره در جدول 3 و فرکانس های طبیعی حاصل 
خطای  می شود  مشاهده  شده اند.  ارائه   4 جدول  در  مدل  این  از 
در  شده  به روز  محدود  اجزای  مدل  از  حاصل  طبیعی  فرکانس های 
اول  شکل مود  شش  نیز   6 شکل  در  می باشد.  قبولی  قابل  محدوده 
دیواره نمایش داده شده است. به منظور اطمینان از مطابقت مودهای 
اجزای  مدل  از  حاصل  شکل مودهای   7 شکل  در  عددی،  و  تجربی 
به سطح جوشدار  به روز شده و شکل مودهای تجربی مربوط  محدود 
الگوی  بین  مطلوبی  تطابق  که  است  شده  داده  نشان  دیواره  میانی 

1  Modal Assurance Criterion (MAC)

 

 بندی مقطع جریان )سمت چپ(شبکه –ایجاد شده برای تحلیل جریان در محفظه احتراق )سمت راست(  : شبکه 8 شکل 
Fig. 8: The grid generated for the flow analysis in the combustion chamber )right( - cross sectional grid )left( 

 

  

Fig. 8. The grid generated for the flow analysis in the combustion chamber (right) - cross sectional grid (left) 

  شکل 8: شبکه ایجاد شده برای تحلیل جریان در محفظه احتراق )سمت راست( –  شبکه بندی مقطع جریان )سمت چپ(

 
 )الف(

 
 )ب(

 : نمایی از جریان موردبررسی درون محفظه احتراق )الف( خطوط جریان، )ب( کانتور سرعت 9 شکل 
Fig. 9: Flow analysis in the combustion chamber- flow lines )right(, velocity contour )left( 

 

  

Fig. 9. Flow analysis in the combustion chamber- flow lines (right), velocity contour (left)

شکل 9: نمایی از جریان موردبررسی درون محفظه احتراق )الف( خطوط جریان، )ب( کانتور سرعت
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و  محدود  اجزای  مدل  موردبررسی  مودهای  در  سطح  این  جابجایی 
نتایج تجربی مشاهده می گردد.    

4-2 بررسی رفتار ارتعاشی دیواره محفظه احتراق در حالت گرم 
به منظور بررسی پارامترهای مودال دیواره و نیز پاسخ گذرای آن 
تحت تاثیر احتراق درون محفظه، نیاز است تا تغییرات دمایی ایجاد 
شده در دیواره و سیال اطراف آن محاسبه و میزان تاثیر تغییرات دما 
بر خواص فیزیکی دیواره و نیز خواص آکوستیکی سیال بررسی گردد. 
نیاز  به صورت یک منبع آکوستیک  برای مدل سازی شعله  همچنین، 
است که نوسانات فشار و سرعت در محل شعله محاسبه شود. برای 
این اطالعات، فرایند شبیه سازی و تحلیل جریان درون  به  دستیابی 
محفظه در نرم افزار انسیس فلوئنت انجام گرفته و داده های موردنیاز به 
مدل ارتعاشی-آکوستیکی منتقل شده است که در ادامه نتایج به دست 

آمده تشریح می شود.

4-2-1- تحلیل جریان سیال 
به منظور انجام فرآیند  شبیه سازی و تحلیل جریان درون محفظه 
احتراق نیاز است که هندسه موردبررسی، شبکه بندی گردد و معادالت 
مربوط به تحلیل جریان در نقاط گسسته حل شوند. محفظه احتراق 
می باشد.  مربعی  مقطع  و  متر   1/8 کلی  طول  دارای  موردبررسی 
برای تحلیل حاضر در شکل 8 نشان داده  شبکه بندی استفاده شده 
شده است. برای ایجاد رفتار نوسانی در مخلوط پیش آمیخته متان-هوا 

در ورودی، نسبت هم ارزی برای مخلوط ورودی به محفظه احتراق با 
درنظر گرفته شده  ( )( )1 2in b Asin ftϕ ϕ π= + اسـتفاده از تابع 
است. در این رابطه نسبت هم ارزی میانگین ورودي به محفظه احتراق 
 f و A .می باشد که مقدار عددي یک برای آن درنظر گرفته شده است 
به ترتیب دامنه و فرکانس تغییرات نسبت هم ارزی ورودی به محفظه 
احتراق می باشند که مقدار آن ها به ترتیب 0/15 و 300 هرتز  می باشد. 
دمای مخلـوط ورودی به محفظـه احتراق 300 درجه سانتی گراد و 
سرعت جریان در ورودی به محفـظه احتـراق دارای مولفه شعاعی و 

محیطی 64 و 30 متر بر ثانیه می باشد. 
موردبررسی  محفظه  در  جریان  سرعت  کانتور  و  جریان  خطوط 
در شکل 9 نشان داده شده است که به دلیل نوع هندسه دو منطقه 
یک  اول  چرخشی  جریان  است،  آمده  به وجود  جریان  در  چرخشی 
ناحیه چرخشی مرکزی ایجاد نموده و جریان دوم در کنار دیواره پدید 

آمده و منجر به ایجاد یک ناحیه چرخشی بیرونی شده است. 
 در شکل 10 نمودار تغییرات فشار در نقطه ای که اطالعات فشار 

تجربی آن موجود است ]2[ و در فاصله 0/754 متر از شعله قرار دارد، 
می شود  مشاهده  است.  شده  مقایسه  آمده،  به دست  عددی  نتایج  با 
دارد،  تجربی  نتایج  با  قبولی  قابل  تطابق  فشار  تغییرات  دامنه  که 
هرچند تطابق نقطه به نقطه نمودارهای فشار تجربی و عددی مشاهده 
نمی شود که با درنظرگرفتن پیچیدگی پدیده احتراق و ساده سازی های 

انجام شده جهت کاهش حجم محاسبات عددی، قابل توجیه است.

 

 و مقادیر تجربی از تحلیل جریان در پژوهش حاضرحاصل نسبی  ارفش زمانی تغییراتمقایسه :  10 شکل 
Fig. 10: Comparing the pressure time response obtained from the flow analysis with the experimental data 

 

Fig. 10. Comparing the pressure time response obtained from the flow analysis with the experimental data

شکل 10: مقایسه تغییرات زمانی فشار نسبی حاصل از تحلیل جریان در پژوهش حاضر و مقادیر تجربی
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4-2-2- به روزرسانی مدل اجزای محدود دیواره در حالت گرم
و  آکوستیکی سیال درون محفظه  آن که خصوصیات  به  باتوجه   
خصوصیات فیزیکی دیواره به دما وابسته است، می توان دمای هر گره 
را یافته و به مدل ارتعاشاتی-آکوستیکی منتقل نمود، اما این امر با 
توجه به تعداد گره ها، منجر به افزایش حجم محاسبات خواهد بود و 
باتوجه به آن که در به روزرسانی مدل اجزای محدود، روند مبتنی بر 
تکرار انجام می گیرد، حجم محاسبات عددی در هر بار اجرای برنامه 
به  توجه  با  منظور،  این  به  دارد.  باالیی  اهمیت  دیواره،  مدل سازی 
تغییرات دما، دو ناحیه دمایی برای سیال تعریف شده است  ]19[ با 
درنظرگرفتن بیشینه دمای درون محفظه )1700 درجه سانتی گراد( و 
کمینه آن )300 درجه سانتی گراد(، مقدار میانگین دما، 1000 درجه 
سانتی گراد درنظر گرفته شده و درصورتی که دمای سیال کمتر از مقدار 

میانگین باشد، مقدار کمینه و در غیر این صورت، مقدار بیشینه برای 
دمای آن درنظر گرفته می شود. در نتیجه، خصوصیات آکوستیکی در 
حالت گرم مطابق با جدول 5 اعمال می شوند. الزم به ذکر است سرعت 
صوت در سیال درون محفظه با درنظرگرفتن ترکیب گونه های مخلوط 
در دو دمای ذکر شده، محاسبه شده است. در این حالت نیز فرآیند 
می شود  مشاهده  است.  شده  انجام  محدود  اجزای  مدل  به روزرسانی 
گیگاپاسکال   170 یانگ  مدول  برای  آمده  به دست  بهینه  مقدار  که 
می باشد که نسبت به مقدار بهینه این پارامتر در حالت سرد، حدود 
22 درصد کاهش نشان می دهد. اگر دمای دیواره به صورت میانگین 
اطراف دیواره،  نیز دمای هوای خنک کننده  و  بیشینه دمای محفظه 
تقریب زده شود، دمای دیواره حدود 865 درجه سانتی گراد می باشد. 
با بررسی نمودارهای تجربی تغییرات مدول یانگ فوالد ضدزنگ 310  

جدول 5: خصوصیات آکوستیکی سیال موجود در محفظه احتراق در حالت گرم

Table 5. Acoustic properties of the flow in the combustion chamber for the hot state

 توضیح مقدار
 )متر بر ثانیه(اطراف دیواره کننده سرعت صوت در هوای خنک 349
16/1  )کیلوگرم بر مترمکعب( اطراف دیواره کنندهچگالی هوای خنک 
089  )متر بر ثانیه( ناحیه دما باالسرعت صوت در سیال درون محفظه در  
 )متر بر ثانیه( دما پایینناحیه صوت در سیال درون محفظه در سرعت  490
2/0  )کیلوگرم بر مترمکعب( باالدما چگالی سیال درون محفظه در ناحیه  
1/1  )کیلوگرم بر مترمکعب( پاییندر ناحیه دما چگالی سیال درون محفظه  

 
 
  

جدول 6 . مقایسه فرکانس های طبیعی حاصل از مدل اجزای محدود به روز شده دیواره در حالت گرم و مقادیر متناظر تجربی

Table 6. Comparing the natural frequencies of the updated FE model with the experimental ones for the hot state 

اندازه خطای نسبی 
 )درصد(

 فرکانس طبیعی )هرتز(
مدل اجزای محدود  شماره مود

روز شدهبه  [2]تجربی  

88/0  28/193  195 1 
21/0  68/256  257 2 
37/0  94/282  284 3 
98/4  96/286  302 4 
40/3  97/333  323 5 
62/0  14/341  342 6 
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ذکر  دمایی  تغییرات  از  ناشی  یانگ  مدول  در  کاهش  میزان   .]20[
شده دیواره از حالت سرد به حالت گرم، حدود 30 درصد می باشد. از 
یانگ دیواره در حالت  برای مدول  این رو، مقدار بهینه به دست آمده 
حالت  به  مربوط  بهینه  مقدار  به  نسبت  درصدی   22 کاهش  با  گرم 
سرد، تطابق قابل قبولی با رفتار واقعی دیواره دارد. همچنین، در مقدار 
بهینه پارامتر چگالی دیواره در حالت گرم، تغییرات قابل مالحظه ای 
ایجاد نشده است که این رفتار نیز با رفتار واقعی فوالد تطابق خوبی 
پارامترهای هندسی مقطع  دارد ]20[ میزان تغییر در مقادیر بهینه 
نیز حدود 2 میلی متر می باشد،  به حالت سرد  در حالت گرم نسبت 
ولی تغییر قابل مالحظه ای در مقادیر بهینه پارامترهای طول دیواره 
مشاهده نمی شود. فرکانس های طبیعی حاصل از مدل اجزای محدود 
متناظر تجربی  مقادیر  با  نیز در جدول 6  به روز شده در حالت گرم 
مقایسه شده اند که بیشینه خطای بین مقادیر عددی و تجربی حدود 

5 درصد می باشد که خطای قابل قبولی است.  

اجزای  مدل  از  استفاده  با  دیواره  گذرای  پاسخ  محاسبه   -3-2-4
محدود به روز شده  

پس از به روزرسانی مدل اجزای محدود دیواره در حالت گرم، با 
به دست آمده در محل شعله، یک  به داده های فشار و سرعت  توجه 
ایجاد و پاسخ گذرای  ارتعاشی-آکوستیکی  منبع آکوستیک در مدل 

دیواره تحت اثر این منبع، محاسبه و با مقادیر متناظر تجربی مقایسه 
شده  است. مدت زمان تحلیل با توجه به داده های تجربی دردسترس 
جهت مقایسه، 0/02 ثانیه و گام زمانی 0/0005 ثانیه می باشد. الزم به 
ذکر است، به دلیل نوع طراحی و هندسه دیواره محفظه، از تنش های 
 ]21[ می گردد  صرف نظر  می شود،  ایجاد  آن  در  که  جزیی  حرارتی 
به روز  محدود  اجزای  مدل  از  حاصل  دیواره  سرعت  تغییرات  نمودار 
نمودار  این  است.  شده  ترسیم   11 شکل  در  تجربی  مقادیر  و  شده 
ندارد،  وجود  نقطه  به  نقطه  کامل  تطابق  هرچند  که  می دهد  نشان 
و  است  پیش بینی شده  قبولی  قابل  در حد  دیواره  دامنه سرعت  اما 
انجام شده  علی رغم ساده سازی های  به روز شده  اجزای محدود  مدل 
توصیف  در  موفقیت  بر  جهت کاهش حجم محاسبات عددی، عالوه 
پارامترهای مودال دیواره، می تواند جهت پیش بینی پاسخ گذرای آن 

نیز مورداستفاده قرار گیرد.   

5- نتیجه گیری
احتراق در  ارتعاشات یک محفظه  در پژوهش حاضر، مدل سازی 
یک  احتراق  محفظه  از  ساده شده ای  نمونه  که  آزمایشگاهی  مقیاس 
توربین گازی است، در حالت سرد و نیز تحت تاثیر نوسانات فشاری 
دیواره  آزاد  ارتعاشات  اول،  گام  در  گردید.  بررسی  احتراق  از  ناشی 
محفظه احتراق در حالت سرد بررسی شد و با مقایسه فرکانس های 

 
Fig. 11. Comparing the velocity time response of a point on the liner obtained from the updated FE model with the experimental data

شکل 11: مقایسه تغییرات زمانی سرعت دیواره حاصل از مدل اجزای محدود به روز شده دیواره و مقادیر تجربی
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طبیعی و شکل مودهای تجربی با مقادیر عددی، مدل اجزای محدود 
و  تجربی  طبیعی  فرکانس های  بین  اختالف  تا  گردید  به روز  دیواره 
عددی کمینه گردد. در حالت گرم، باتوجه به پیچیدگی های موجود 
ساده سازی هایی  عددی،  محاسبات  باالی  حجم  و  احتراق  پدیده  در 
به روز  نیز  حالت  این  در  دیواره  محدود  اجزای  مدل  و  گرفت  انجام 
مقادیر  و  عددی  مدل  طبیعی  فرکانس های  بین  تطابق  که  گردید 
حالت  در  دیواره  گذرای  پاسخ  بررسی  برای  بود.  قبول  قابل  تجربی 
گرم، سرعت دیواره تحت اثر نوسانات فشاری ناشی از احتراق با درنظر 
گرفتن شعله به عنوان یک منبع آکوستیک محاسبه گردید. در این 
حالت نیز علی رغم ساده سازی های انجام شده در تحلیل جریان جهت 
قابل  حد  تا  سرعت  تغییرات  دامنه  عددی،  محاسبات  حجم  کاهش 

قبولی پیش بینی گردید. 

تشکر و قدردانی 
از دانشگاه شهید چمران  نویسندگان مقاله برخود الزم می دانند 

اهواز به دلیل حمایت از این طرح پژوهشی قدردانی نمایند. 

 مراجع
[1] A.K. Pozarlik, J. Kok, Fluid-structure interaction in 

combustion system of a gas turbine—effect of liner 

vibrations, Journal of Engineering for Gas Turbines and 

Power, 136(9) (2014) 1-10. 

[2] R. Huls, Acousto-elastic interaction in combustion 

chambers: PhD Thesis, University of Twente, Enschede, 

Netherlands, 2006. 

[3] R. Huls, A. Sengissen, P. Van der Hoogt, J. Kok, T. Poinsot, 

A. de Boer, Vibration prediction in combustion chambers 

by coupling finite elements and large eddy simulations, 

Journal of Sound and Vibration, 304(1) (2007) 224-229. 

[4] S. Donders, M. Brughmans, L. Hermans, N. Tzannetakis, 

The effect of spot weld failure on dynamic vehicle 

performance. Sound and Vibration, 39(4)  (2005) 16-25.

[5] F. Kuratani, K. Matsubara, T. Yamauchi, Finite element 

model for spot welds using multi-point constraints and 

its dynamic characteristics. International Journal of 

Passenger Cars-Mechanical Systems, 4 (2011) 1311-1319.

[6] F. Kuratani, M. Okuyama, T. Yamauchi, S. Washior,. Finite 

element modeling of spot welds for vibration analysis. 

Proceeding of the 5th Asian Conference on Multibody 

Dynamics, Kyoto, Japan, Auguest 23-26, 2010.

[7] R.D.A. Alvarez, N.S. Ferguson, B. R. Mace, A robust 

spot weld model for structural vibration analysis. Finite 

Elements in Analysis and Design, 89 (2014) 1-7.

[8] P. Lardeur, E. Lacouture, E. Blain, Spot weld modelling 

techniques and performances of finite element models 

for the vibrational behaviour of automotive structures, 

Proceeding of  25th the International Seminar on Modal 

Analysis Noise and Vibration Engineering, KU Leuven, 

2000. 

[9] M. Palmonella, M.I. Friswell, J.E. Mottershead, A.W. 

Lees, Finite element models of spot welds in structural 

dynamics: review and updating. Computers & structures, 

83(8-9) (2005) 648-661. 

 [10] F. Amoroso, A. de Fenza, G. Petrone, R. Pecora, A 

sensitivity analysis on the influence of the external 

constraints on the dynamic behaviour of a low pollutant 

emissions aircraft combustor-rig, Archive of Mechanical 

Engineering, 63(3) (2016) 435-454.

[11] M. Gholipour Feizi, V. Nourani, A. Mojtahedi, M. 

Barghian, Evaluating the uncertainties in the semi-

rigidity of connections of the pier base to optimization 

of finite element model updating, Modares Mechanical 

Engineering, 16(12) (2017) 281-290. (in Persian)

 [12] D.M. Hamby, A review of techniques for parameter 

sensitivity analysis of environmental models. Journal of 

Environmental Monitoring and Assessment, 32(2) (1994) 

135-154.

[13] D. Karaboga, B. Basturk, A powerful and efficient 

algorithm for numerical function optimization: 

artificial bee colony (ABC) algorithm, Journal of global 

optimization, 39(3)(2007) 459-471.

[14] M.K. Apalak, D. Karaboga, and B. Akay. The artificial bee 

colony algorithm in layer optimization for the maximum 

fundamental frequency of symmetrical laminated 

composite plates. Engineering Optimization, 46(3) (2014) 

420-437. 



نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر، دوره 53، شماره 2، سال 1400، صفحه 881 تا 896

895

 [15] D.H. Chang, S.Y. Han. Dynamic topology optimization 

for multiple eigenfrequencies using the artificial bee 

colony algorithm. International Journal of Precision 

Engineering and Manufacturing, 16(8) (2015) 1817-1824.

[16] Release 18.0 Theory Guide, ANSYS Inc, 2018. 

[17] M.J. Lighthill, On sound generated aerodynamically 

II. turbulence as a source of sound, Proceedings of the 

Royal Society of London A: Mathematical, Physical and 

Engineering Sciences, 222 (1148) (1954) 1–2.

[18] S. Klein, On the acoustics of turbulent non-premixed 

flames: PhD Thesis, University of Twente, Enschede, 

Netherlands, 2000. 

[19] D. Nowak, V. Bellucci, J. Cerny, and G. Engelbrecht, 

Numerical modeling of thermoacoustic oscillations in 

a gas turbine combustion chamber, Proceeding of the 

International Congress on Sound and Vibration, 2004.

[20] Haynes International, Haynes HR-120 TM, 1992. 

[21] A. Pozarlik, J. B. Kok, Numerical prediction of interaction 

between combustion, acoustics and vibration in gas 

turbines, Journal of the Acoustical Society of America, 

123(5) (2008) 3404-3410.  

برای ارجاع به این مقاله از عبارت زیر استفاده کنید:
 
L. Fatahi, A. Alipoor, Numerical Simulation of Liner Vibrations in a Laboratory Combustion 
Chamber , Amirkabir J. Mech. Eng., 53(2) (2021) 881-896.

DOI: 10.22060/mej.2019.16466.6432



ى است
 عمداً خال

حه
صف

این 


	Blank Page - FA.pdf
	_GoBack




