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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران

  1393اسفند 14تا  12تهران،سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره، 

  استاد- 1

  bokahamid@ae.sharif.ir)نویسنده مخاطب(دانشجوي کارشناسی ارشد - 2

  دانشجوي دکتري- 3

  

Aero2015P194

ي خنک کاري داخلی در پره توربین با استفاده از روش تکامل ها کانالي ساز نهیبه

  تفاضلی

  

  3پورمهدي زینل ،2حمیدرضا بکائی،1کریم مظاهري

  دانشکده مهندسی هوافضا –دانشگاه صنعتی شریف  –خیابان آزادي 

  

  چکیده 

توان و در افزایش  رگذاریتأثهاي دماي ورودي به توربین یکی از پارامتر

-آلیاژهاي مورد استفاده براي ساخت پره .است يگاز نیتورببازده حرارتی 

. هاي توربین، دماي ذوب و توانایی تحمل بارهاي حرارتی محدودي دارند

هایی براي افزایش دماي ورودي توربین مد نظر در نتیجه استفاده از روش

داخلی یکی کاري خنک. کار گرفته شده استهاي مختلفی بهبوده و روش

هاي داخل پره توربین موجب ها بوده که با انتقال هوا از کانالاز این روش

در مقاله حاضر بهینه سازي مجراي خنک کاري . شودب گرماي پره میذج

هندسه شامل پره سی . به صورت دو بعدي مورد بررسی قرار گرفته است

اي دایرهکاري با سطح مقطع کانال خنک دهبه همراه ) C3X(تري اکس 

ي ها سوراخ. شودانجام می ها سوراخي براي مکان و شعاع ساز نهیبهاست و 

با استفاده از . کندیماي از ایجاد نقاط مستعد تنش باال جلوگیري دایره

با  ها کانالي ساز نهیبهبراي  یي مختلفها هندسهي، ساز نهیبهالگوریتم 

هندسه پره بهینه و  دشدهیتولي مناسب به صورت خودکار دهایقتعیین 

ي، هندسه پره توربین ثابت در نظر گرفته ساز نهیبهدر این . گرددیم

 Differential)ي، روش تکاملتفاضلی ساز نهیبهروش . شودیم

Evolution) علمی و  يساز نهیبهاین روش در بسیاري از مسائل بوده که

دمایی  ي رسیدن بهساز نهیبههدف از . ردیگیممهندسی مورد استفاده قرار 

  .استمجاز در پره توربین  نهیشیبتایکنواخت و همچنین کمتر از دماي نسب

–انتقال حرارت –يساز نهیبه- خنک کاري توربین:کلیدي يها واژه

  الگوریتم تکامل تفاضلی –گاز نیتورب

  

  مقدمه 

هاي مورد استفاده در کاري جابجایی از روشکاري داخلی یا خنکخنک

هاي طور وسیع در توربین باشد و بهربین میهاي توکاهش دماي تیغه

 ايکاري الیهها نظیر خنکدر سایر روش. گیردگازي مورد استفاده قرار می

-ه صورت همزمان خنک،اغلب ب(impingement)کاري برخوردي یا خنک

  .شودکاري داخلی نیز به کار گرفته می

تا سه خنک کاري تیغه هاي توربین، مربوط به يهابکارگیري روش

استفاده از خنک کاري دماي ورودي توربین را از . دهه قبل استچهار 

) کاري مورد استفاده با توجه به روش خنک(کلوین  1800تا  1100

بهینه سازي سیستم خنک کاري از کارهاي نسبتا  .]1[استافزایش داده 

-سازي سیستم خنکمینه بهینهزدر  انجام شدهطالعات از م. استجدید 

کار آنها بهینه سازي . ]2[توان اشاره کردکاري به مارتین و همکارش می

سازي دنیس و همکاران بهینه. االستیکی یک پره توربین بود-ترمو-آیرو

 آنها. ]3[کاري را با استفاده از الگوریتم ژنتیک انجام دادندکانال خنک

کاري را به منظور کم کردن شار حرارتی داخل پره هاي خنکهندسه کانال

. کاري بهینه کردندیا به شکل غیر مستقیم کمینه کردن دبی هواي خنک

پردازش موازي استفاده شده  از روش ژنتیکزیاد درزمان صرف دلیل به

عنوان  کاري بهویگانت و همکار بر روي اثرات ریب داخل کانال خنک. است

هدف یافتن ابعاد و . ابزاري براي افزایش انتقال حرارت جابجایی پرداختند

ش و همکار (Brian)براین .]4[فاصله بهینه بین هر ریب با ریب مجاور بود

 را تعدادي مجراي خنک کاري دایره شکل در فاصله مشخص از سطح پره

یافتن تعداد، قطر و  ها آنهدف .متغیرهاي طراحی در نظر گرفتند به عنوان

. شدن انتقال حرارت کلی در پره توربین بود نهیکمهابراي موقعیت مجرا

قطر براي  نهیکمو نهیشیبعدد است و  30تعداد این مجراها حداکثر 

 يساز نهیبهچنانچه قطر مجرا در فرایند . شودیممجراها در نظر گرفته 

  .]5[گرددیمف شود آن مجرا حذ نهیکمکمتر از 

کاري داخلی به شکل مقطع هندسی تاثیرگذار در خنک از عوامل

ي ها کانالمقطع . توان اشاره کردها میها، تعداد و موقعیت کانالکانال

و در بسیاري از  گرددپره می تر سادهاي موجب ساخت کاري دایرهخنک

به کاري تنها ي سیستم خنکساز نهیبه. گیردموارد مورد استفاده قرار می

ي ها جنبهافزایش تولید توان بیشتر نیست، بلکه ضرورت  خاطر

 عموماًي که ا هیالروش خنک کاري . استی آن نیز مطرح طیمح ستیز

، منجر به ردیگیمبراي دماهاي باال در ورودي توربین مورد استفاده قرار 

لذا به عنوان حل این . شودیمتولید ناکس بیشتر در محصوالت احتراق 

  .]3[گرددیمخنک کاري داخلی پیشنهاد  مشکل، استفاده از سیستم

بهینه سازي هاي انجام شده عموما از الگوریتم ژنتیک به عنوان در 

در این مقاله الگوریتم مورد . الگوریتم بهینه سازي استفاده شده است

  .تکامل تفاضلی انتخاب شده است استفاده الگوریتم

  

  تفاضلی –روش بهینه سازي تکامل 

-ي به طور وسیع در مهندسی مورد استفاده قرار میساز نهیبهي ها روش

به ي، گاز نیتوربي ها پرهي خنک کاري داخلی ها کانالي ساز نهیبه. گیرد

 الگوریتم مورد استفاده.شودیمانجام  ها کانالیافتن هندسه مناسب  منظور

قابلیت باال در یافتن مقدار . تفاضلی است –در این مقاله روش تکامل 

ي ساز نهیبه، از ویژگی این الگوریتم ها در یک فضاي پیوستهاکسترمم

هاي در حقیقت روش تکامل تفاضلی نه صرفاً جزء روش. ]6[است

شود و نه مشابه محسوب می) مثل الگوریتم ژنتیک(جستجوي تصادفی 

نظور یافتن مسیر حرکت به سمت نقاط اکسترمم هاي گرادیانی به مروش

پردازد؛ بلکه به نوعی تلفیقی از هاي تابع هدف میبه محاسبه گرادیان

ترکیب این دو . استرا دارا  يساز نهیبههاي خواص هر دو خانواده از روش

خاصیت یعنی قابلیت جستجوي تصادفی در فضاي مورد بررسی و ایجاد 

شود این روش ادیر اکسترمم، سبب میمسیرهاي برداري به سمت مق

  .قابلیت یافتن مقدار بهینه فراگیررا با دقت باال داشته باشد
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ها شانس مساوي براي انتخاب به عنوان در این الگوریتم تمام جواب

. شودهر عضو از یک نسل به صورت یک بردار در نظر گرفته می. والد دارند

) عضويهاي شماره نسل(ده بیانگر شماره نسل تولید ش G)1(رابطهدر 

  .است) D(هاي هر بردار برابر با تعداد متغیرهاي طراحیاست و تعداد مولفه
  

)1(  1 2
, , ,, 1,2,...,  ,... ,   D

i G i G i Gi G Npx x x x i 
    

  

براي متغیرهاي طراحی نیز هاي حداکثر و حداقل تغییرات کران

  .گرددتعیین می

)2(  max,1min    j=1,2,...D,j j j
ix x x   

  

شود و بردار انجام میاولیه یک عمل جهش راي هر در هر نسل ب

  .شودمحاسبه می)3(رابطهاز 
  

)3(   , 1 1, 2, 3,i G r G r G r Gx F x x      
  

جهش این است که در روش دیفرانسل تکاملی ابتدا یک مفهوم 

این مسیر حرکت از تفاضل دو  .شودسري مسیر حرکت تعیین می

بردار 2, 3,r G r Gx xهاي حرکت در این اما اندازه گام. شودحاصل می

احتمال  ،اگر اندازه گام حرکت بزرگ باشد. شودتعیین می Fمسیر توسط 

گذر از نقطه بهینه وجود دارد و لذا ممکن است نقطه بهینه واقعی پیدا 

گیرد اگر گام حرکت کوچک باشد جستجو با دقت زیاد صورت می. نشود

بر است و چنانچه تعداد جمعیت هر نسل کم ند بسیار زمانولی این رو

به عبارتی شرط . باشد باز هم احتمال ناموفق بودن روش وجود دارد

معموالً  F. نیاز به جمعیت زیادتر است) کوچک F(موفقیت جستجوي دقیق

در . مرحله بعد مرحله ترکیب است.است) 0و2(یک مقدار حقیقی در بازه 

که در بخش جهش در نظر گرفته شده است عضواین مرحله براي هر 

(برداري به نام بردار آزمون تشکیل خواهد شد
, 1i GU 

هاي آن که مولفه) 

  .باشدو بردار تفاضل وزنی میهاي برداربردار تلفیقی از مولفه
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چه میزان از  ،جدید از نسل فعلی ايعضکند که اتعیین میپارامتر

خود به  نسلخود و چه میزان را از اعضاي  نسل قبلخصوصیات خود را از 

مرحله آخر، مقایسه و گزینش بین بردار آزمون و بردار هدف .ارث ببرد

چنانچه هدف از فرایند بهینه سازي، کمینه کردن تابع هدف باشداز . است

  .گردداستفاده می)  4(معادله
  

)4(  
 , 1 , 1 ,

, 1

,

    if   ( )

    

i G i G i G

i G

i G

u f u f x
x

x otherwise

 



 
 


  

  

  تابع هدف

دماي  کمتر از مقدار توربین بهکاري توربین، کاهش دادن دماي پره خنک

این کار به دلیل افزایش ایمنی، مدت عمر پره و قابلیت . باشدمجاز می

  .شده استدر نظر گرفته  )5(رابطه تابع هدف به صورت  .اطمینان است
  

)5(  
 

2

1
1 2

( )

max(T ) T

N

i
i

i allow

T T

f W W
N





  


  

  

دماي مجاز  ، متوسط دماي سطح پره ، دما در گره

ي رسیدن به دمایی ساز نهیبههدف از  .تعداد کل نقاط شبکه استو

 .استن مجاز در پره توربی نهیشیبتایکنواخت و همچنین کمتر از دماي نسب

ضرایب .کلوین در نظر گرفته شده است 770برابر  مقدار 

 !Errorدر .در نظر گرفته شده است 5/0وزنی بوده و برابر 

Unknown switch argument.  قیدهاي هندسی ارائه

شعاع و  ال ها با یک دیگر و با سطح پرهفاصله سطح کان . شده است

 Error! Unknown switchدر  .می باشدها سوراخ

argument. موقعیت و شعاع  .ها نشان داده شدهاستشماره سوراخ

خنک کاري با توجه به محدوده تغییرات پارامترها  هر یک از ده سوراخ

  .شودسازي انتخاب میسط الگوریتم بهینهتو
  
  

  قیدهاي هندسی مسئله–1جدول 

(mm)δr (mm)شماره سوراخمتغیر

  
4 -1  

    
7 -5

    
10 -8

  

  شبکهو  روش عددي

ي جریان عبوري از روي پره، جریان شامل محاسبه روش حل مسئله

و انتقال حرارت هدایت در داخل فلز به  اه سوراخجابجایی اجباري داخل 

  .استصورت کوپل با جریان عبوري از روي پره توربین 

در این مقاله، شرایط حاکم بر جریان به صورت دو بعدي براي یک 

سیال عامل هوا با . در نظر گرفته شده است پایا، تک فاز و آشفتهجریان 

ي ها کانالو مقطع هندسه پره . استشرایط گاز ایده آل و تراکم پذیر 

 Error! Unknown switchخنک کاري در 

argument.مدل همچنین از برنامه فلوئنت با . نشان داده شده است

)توربوالنسی  براي  .و فرموالسیون ضمنی استفاده شده است (

به کار ) Roe(شارها روش رو  و برايها تقریب مرتبه دو گسسته سازي ترم

 .است مترمکعبکیلوگرم بر  8030فلز پره فوالد با چگالی .استبرده شده 

 Error! Unknown switchشرایط مرزي در

argument. ارائه شده است.  

  )جریان خارجی(شرایط مرزي مسئله -2جدول 

فشار ورودي 307995 (Pa)

192500  (Pa)فشار خروجی  

796  (K)دما ورودي  

400(K)کاريدماي هواي خنک  

  

ی و چهارضلعي هندسه اطراف پره به صورت با سازمان و بند شبکه

. ریزتر است در نزدیک سطح پره شبکه. داخل پره از نوع مثلثی است

حدود  ها گرهکل تعداد . گمبیت تولید شده است افزار نرمي در بند شبکه

 !Errorشبکه و نوع شرایط مرزي در. عدد است15000

Unknown switch argument. نشان داده شده است. 

 Error! Unknown switchابعاد پره توربین در 

argument. ارائه شده است.  
  

  مشخصات پره سی تري اکس -3جدول

مشخصه)cm(طول

  گام پره11.77
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  طول وتر14.49

  طول محوري وتر7.82

  گلوگاه  3.29

  

با هاي خنک کاري در داخل سوراخضریب انتقال حرارت جابجایی 

. شودیماستفاده از روابط نیمه تجربی براي جریان داخل استوانه محاسبه 

  .و توربوالنسی داخل استوانه است افتهیتوسعهبراي جریان 6رابطه

)6(  0.8 0.40.023Re Pr
hD

Nu
K

   

)7(  
4

Re
UD m

D



 
 

  

)8(  Pr Pc

k




  

    

، مقدار ضریب 6ي اعداد رینولدز و پرانتل در رابطه گداز يجاا ب

واي خنک کاري بر حسب تغییر قطر و دبی هجابجایی انتقال حرارت 

  . شود محاسبه می

)9                              (
1 0.8

0.8 0.2
0.023

n n
P

n

k J c
h

d




  

J  فالکس جرم عبوري از هر کانال و مقدارn  براي خنک کاري

تغییرات ویسکوزیته، ظرفیت گرمایی . ]7[می باشد 4/0و گرم کردن  33/0

و اثر تغییرات  تاسویژه و ضریب انتقال حرارت گرما تابع تغییرات دما 

کلوین و دبی عبوري  400هواي خنک کاریی دماي . ]8[باشدفشار کم می

 Error! Unknown switchاز کانال ها در 

argument.ها در شماره کانال. آمده استError! 

Unknown switch argument. آمده است.  

  

  دبی جرمی کانال هاي خنک کاري 4جدول 

شماره کانال7-54-1  10-8

  (Kg/s)دبی01/0015/002/0

  

فلوچارت برنامه . کد انجام بهینه سازي به زبان سی نوشته شده است

. آمده است .Error! Unknown switch argumentدر 

پارامترهاي اولین مرحله تولید . باشدکلی می الگوریتم شامل سه مرحله

نسل و  يدر بهینه سازي از تعداد .سوراخ است 10براي طراحی

 30برداري با  عضوهر . عضو تشکیل شده است 10هر نسل از تعداد 

متغیر، تعداد پارامترهاي طراحی  30.بوده و بیانگر یک هندسه استمتغیر

تولید . کانال خنک کاري است 10بوده و براي ) هاشعاع و مختصات دایره(

 شبکهدر مرحله بعد فایل . یابدنسل تا مینیمم شدن تابع هدف ادامه می

ضریب انتقال  .شودتولید شده و در ناحیه سیال و جامد شبکه بندي می

حرارت جابجایی براي هریک از سوراخ ها محاسبه شده و فایل ژورنال 

 میدان جریان به کمکتولید شده شبکهاساس بر .گرددفلوئنت ایجاد می

در . یابدادامه می 001/0به  ي جریانهافلوئنت حل و تا رسیدن مانده

  .مرحله سوم تابع هدف محاسبه و همگرایی بررسی می گردد

  

  نتایج

کاري در این مقاله جستجو براي یافتن بهترین هندسه سیستم خنک

فاده از الگوریتم تکامل تفاضلی است سازي باتوجه به هدف بهینه داخلی با

به این منظور انتقال حرارت جابجایی در سوراخ هاي پره  .انجام شده است

ها مورد بررسی هاي مختلفی براي موقعیت و شعاع کانالمدنظر و هندسه

اول .باشدتابع هدف تعیین شده شامل دو معیار متفاوت می. قرار گرفت

ربین و دیگري کاهش گرادیان دما کمینه کردن دماي ماکزیمم در پره تو

  .در پره با کاهش اختالف دما در آن است

 Error! Unknown switchدر 

argument.وError! Unknown switch 

argument. ه شده براي هندسه اولیه و بهینه نشان دادتوزیع دما

این نقاط . در هندسه اولیه نقاط با دماي کم قابل مشاهده است. است

در . گرددموجب شکل گیري گرادیان دما و تنش حرارتی در سازه پره می

ها نزدیک به هم و نسبتا کوچک قطر سوراخهندسه بهینه 

فاصله . ).Error! Unknown switch argument(است

این شرایط موجب شده . باشدهاي مجاور نیز تقریبا برابر میبین سوراخ

  .تغییرات دما در پره نسبتا یکنواخت باشد و گرادیان دما نیز کاهش یابد

 Error! Unknownنمودار همگرایی تابع هدف در 

switch argument. 40تابع هدف در نسل. تنشان داده شده اس 

نمودار همگرایی تابع . باشدمی 16.1به بعد بدون تغییر بوده و برابر با 

. ارائه شده است]2[در مرجع ،هدفبا استفاده از روش الگوریتم ژنتیک

گیري لذا به کار  .اتفاق می افتد 400مینیمم تابع هدف در حدود نسل 

الگوریتم تکامل تفاضلی در بهینه سازي موجب سرعت بخشی به همگرایی 

.به پاسخ را فراهم نموده است

  

  مراجع

[1] H. Namgoong, C. Son, and P. Ireland, "U-bend 
shaped turbine blade cooling passage 
optimization," AIAA Paper No. ISSMO, vol. 5926,
2008.

[2] G. Nowak and W. Wróblewski, "Cooling system 
optimisation of turbine guide vane," Applied 
Thermal Engineering, vol. 29, pp. 567-572, 2009.

[3] I. N. E. Brian H. Dennis "Optimization of a large 
number of  coolant passages located close to the 
surface of a turbine blade," ASME 2003.

[4] B. W. A. Haasenritter, "Optimisation of the Rib 
Structure Inside a 2D Cooling Channel," ASME 
Paper GT2004-53187, 2004.

[5] M. J. Jeong, "Multidimensional Clustering 
Interpretation and Its Application to Optimization 
of Coolant Passages of a Turbine Blade," Journal 
of Mechanical Design, vol. 127, p. 215, 2005.

بهینه سازیشکل آیرودینامیکی مقطع بال ", کیانی. ك[6]

هواپیماهاي مسافرتی با استفاده از برجستگی کنترل موج ضربه 

  .1391, دانشگاه صنعتی شریف",اي
[7] C. Neil Jordan and L. M. Wright, "Heat Transfer 

Enhancement in a Rectangular (AR = 3:1) Channel 
With V-Shaped Dimples," Journal of 
Turbomachinery, vol. 135, p. 011028, 2013.

[8] J. P. Holman, Heat Transfer, Ninth ed.: McGraw-
Hill, 1988.

ها و نمودارهاشکل
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


به همراه شماره سوراخها C3Xپره : 1شکل 

تغییرمتغیرهاي هندسی
r,x,y

تولید فایل ورودي گمبیت

شروع

تولید شبکه
(ژورنال فایل گمبیت)

محاسبه ضریب انتقال حرارت

ژورنال فایل فلوئنت  

هندسه نهایی

DE الگوریتم

حل در فلوئنت
تابع هدف

شرط توقف

شرایط مرزي جریان
متغیرهاي هندسی اولیه

  روند بهینه سازي پره :2شکل 

periodic

periodic

pressure
inlet

pressure
outlet

  مسئله مش و شرایط مرزي :3شکل 
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  تاریخچه همگرایی تابع هدف :4شکل 

  

Temperature

780
770
760
750
740
730
720
710
700
690
680
670
660
650

  
  اولیه دماي پره در حالت انتور ک: 5شکل 

Temperature

770
760
750
740
730
720
710
700

  
  حالت بهینه در دماي پره کانتور : 6شکل 
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