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هوافضادانشیار دانشکده مهندسی -2

توسعه نرم و یک طبقه کمپرسور گذرصوتیآیرودینامیکی طراحیمتدولوژي 
(#C)سی شارپ افزار طراحی آن با زبان برنامه نویسی 

2مسعود برومند،1محمدرضا ارجمندیان

تقاطع سمیهدانشگاه صنعتی امیرکبیر، خیابان حافظ، 

چکیده
امروزه با توجه به توسعه و گسترش کمپرسورهاي محوري استفاده از این 
کمپرسورها به صورت مرسوم درآمده و در انواع توربین هاي گاز هوایی و 

از جمله پارامترهاي مهمی که باعث شده . زمینی استفاده فراوان دارند
است که بشر به سراغ استفاده از این کمپرسورها برود داشتن دبی جرمی

باال، وزن کم این کمپرسورها و بازده به نسبت باالي آن ها است که جزو 
هرچند که نسبت فشار هر . کمیت هاي مهم و اساسی به شمار می رود

را داراست ولی از به نسبت کمیمرحله یا طبقه از این کمپرسورها  مقدار 
پشت سر هم قرار دادن چند طبقه کمپرسور محوري می توان که نسبت 
فشار مناسبی را برداشت کرد که در مقال وزن کمی که دارد این نوع 

.کمپرسور را متمایز از دیگر کمپرسورها می کند
همان طور که گفته شد نسبت فشار هر طبقه از این کمپرسورها 

ت که در صورت افزایش نسبت فشار هر طبقه می توان مقدار کمی را داراس
که صرفه جویی فوق العاده اي در وزن کاهش دادتعداد طبقات کمپرسور 

البته روند طراحی کمپرسورهاي گذرصوتی مقدار زیادي . را باعث می شود
با روند عادي طراحی یک کمپرسور زیرصوت تفاوت دارد که در این نوشته 

ارائه روند کاملی از طراحی اولیه آیرودینامیکی یک به بررسی تفاوت ها و
.طبقه کمپرسور گذرصوتی پرداخته می شود

اي،در این پروژه روند طراحی یک کمپرسور گذرصوتی تک مرحله
و در گام بعد نرم افزار طراحی کمپرسور بر گام توضیح داده شدهبهگام

در . و نتایج آن ارائه شده است(#C)شارپ-ن برنامه نویسی سیبااساس ز
شود، این گرفته مییاتی به عنوان ورودي حل مسئله درنظرابتدا فرض

سپس با . برخی پارامترهاي مورد نظر طراح می باشدفرضیات شامل 
استفاده از روابط بدست آمده براي کمپرسور گذرصوتی،

این کمپرسور شروع کرده و محاسبات مربوط به محاسبهپارامترهایاصلی 
بعد از محاسبه تمامی پارامترهاي .شوداي انجام میبخش براي شعاع میانه

آیرودینامیکی در میانه با توجه به نوع توزیع انتخاب شده این مقادیر براي 
نهایت با محاسبه برخی و درشودهاي پره محاسبه میسایر شعاع

رار طراحی شده مورد ارزیابی قپارامترهاي بی بعد عملکرد کمپرسور
.گرددصورت نیاز برخی فرضیات اصالح میگیرد و درمی

-روند طراحی-یگذرصوتکمپرسور- يکمپرسور محور:واژه هاي کلیدي
زبان برنامه نویسی سی شارپ-کمپرسوریبرنامه طراح-طراحی مفهومی

مقدمه
ماهایهواپيدر موتورهايامروزه به طور گستردهایگذرصوتيکمپرسورها
نسبت فشار ممیبدست آوردن ماکزيکه برايبه طورشود،یاستفاده م

صورت گرفته است چرا که یفراوانيهامرحلهاز کمپرسور تالشکییبرا
با باال بردن نسبت و اشدبیمهم ماریهر مرحله بسينسبت فشار باال برا

که به طبع آن شودیموتور فراهم مابعادنیفشار امکان کاهش وزن وهمچن

.ابدییکاهش میاتیعملنهیو هزيگذارهیسرما
از سال یگذرصوتيدر حوزه کمپرسورهایو تجربیلیمطالعات تحل

، (Chen)چون چنيبه افرادتوانیمانیمنیدر ایافت که1960
، (Freeman &Cusmpty)یو کاسمپتمنی، فر(Epstein)نیپستیا
و (Wennerstron&Puterbaugh)ونرستون و پوترباق ، (Konig)گیناک
.اشاره کرد(Miller)لریم

یگذرصوتيکمپرسورهایطراحندیفرآهمانطور که گفته شد 
فلوچارت و .باشدیمتفاوت میرصوتیکمپرسور زیبا روند طراحيمقدار
.نشان داده شده است) 1(در شکل یکمپرسور گذرصوتیطراحیکلروند

هاي مرسوم که در وابط و نموداردر روند طراحی از برخی از ر
. توان استفاده کردنمیکمپرسورهاي زیرصوت استفاده می شودطراحی 

هاي طراحی یک طبقه کمپرسور گذرصوتی تغییراتی را در گامباعثهمین 
به طور مثال می توان به نوع اتالف پره هاي کمپرسور گذرصوتی . می شود

. اشاره کرد که روابط و نمودارهاي آن متفاوت از پره هاي زیرصوت است

یطراحندیآفرشروع 
پارامتر و يسرکیبه یک طبقه کمپرسور گذرصوتی یشروع طراحيبرا

آن ها را دیمورد نظر بایکه کمپرسور گذرصوتاستازینییابتدااتیفرض
روند. یباشدمیشامل سه پارامتر بعددار اصلاتیفرضنیا. کندنیتام

انجام شده است و یانیشعاع محاضربر پایهیکمپرسور گذرصوتیطراح
پره است انهیمقدار آنها در شعاع مده،ذکر شيمنظور از همه پارامترها

.آن ذکر شوديجانکهیمگر ا
به عنوان سه پارامتر تشان،یاهملیبه دلریزدر ابتدا پارامترهاي

.فرض می شوندیکمپرسور گذرصوتیجهت طراحیبعددار ورود
(CX)يسرعت محور.1

(m)انیجریجرمیدب.2

(PR)نسبت فشار کمپرسور.3

يشده رولیبا قدرت شوك تشکیمیرابطه مستقيمحورسرعت
پارامتر از پارامتر سرعت نوك پرهنیايتوان به جایالبته م. نوك پره دارد
کمپرسور کییمهم طراحياز پارامترهایکیانیجریجرمیدب. استفاده کرد

ي کمپرسورهایاست و نسبت فشار کمپرسور دغدغه و اساس طراح
.استگذرصوتی
کمپرسور یک طبقهیجهت طراحيدیگرو بی بعدیفرعاتیفرض

.بایستی در نظر گرفته شود
(N)دور کارکرد کمپرسور.1

)نوك پرهبه شعاع شهینسبت شعاع ر.2 h

t

R
R

)

(ηi)کمپرسوريراندمان ورود.3

(ηISE)) حدودا(کمپرسورکیزنتروپیآراندمان.4
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دومشخص شود که شامل یستیبازینیطیمحطیشرانیهمچن
.باشدیم(Pa)اطرافطیو فشار مح(Ta)اطرافطیمحيپارامتر دما

مورد استفاده قرارگرفته در تمام مراحل بخش يهاگذاريشماره
کمپرسور يورودaنقطه . نشان داده شده است)2(در شکل یطراح

از روتور یخروجهیناح02به روتور، نقطه يورودهیناح01، نقطه )طیمح(
.دهدیاز استاتور را نشان میخروجهیناح03به استاتور و نقطه يو ورود

.نشان داده شده است) 2(این نقاط در شکل 

)01نقطه (يدر ورودانیجريپارامترها
، مثلث هاي سرعت و پارامترهاي مربوطه در )3(در ابتدا با توجه به شکل 

یستیبایروند طراحدر گام اول . یک طبقه کمپرسور تعریف می گردد
منظور به نبهای. دشوهامشخصجهت محاسبه شعاع01در نقطه یچگال

و فشار استکه می توان ازازین01در نقطه کیدما، فشار کل و فشار استات
برابر گریکدیبا aو 01نقاط فشار کل. آن را حساب کرد01نقطه کلدمتا

شود که اتالف یانجام نميکمپرسور کاريکه در ورودرایباشد زیم
از روابط aو 01محاسبه دما و فشار کل در نقطه يبرا. داشته باشدوجود 

مثلث هاي سرعت و نیز ) 3(در شکل .شودیاستفاده م)2(و ) 1(
[1].پارامترهاي مربوطه در یک طبقه کمپرسور ارائه شده اند

)1      (2 1

1   1
2

X
a

 
   

 

γ
γ

a i
P a

CPo Po P η
C T

)2            (
2

 
2

X
a  a

P

CTo T
C

.مشخص استCXو ηi ،Ta،Paریدر روابط فوق مقاد
در صورت عدم وجود پره )C1(به روتوريورودیمقدار سرعت واقع

برابر با ) يمحورينسبت به راستاهیداشتن زاولیبه دل(يوروديراهنما
فشار و دماي استاتیک )4(روابط سپسبا استفاده از.استيسرعت محور

.می شودمحاسبه 

)4       (,
1

1

1
1

1   TP P
To

o


 

  
 

2
1

1 1 
2 P

CT To
C

 

.محاسبه می گردد) 5(نیز از رابطه 01مقدار چگالی نقطه 
)5     (1

1
1

P
RT

 

روتوريو نوك ورودانهیمشه،یرهايو سرعتها محاسبه شعاع 
چند نیمحاسبه شده و همچنیچگالریبخش با استفاده از مقادنیدر ا
که )6(رابطه و بهره گیري از شد انجامیطراحيکه در ابتداياهیفرض

شعاع ، می تواناست) یوستگیپ(جرم يهمان فرم ساده شده معادالت بقا
[2].روتوررا محاسبه کردينوك پره ورود

)6                    (2
1 2

1 x 1 )
t

h

t

mr
rc
r




  
      

با .روتور استينشان دهنده شعاع نوك پره ورودrt1پارامتر 
نسبت شعاع ریشه به شعاع نوك پره، می توان شعاع استفاده از پارامتر

که ورودي روتور 01در نهایت مساحت ناحیه ومیانیریشه و سپس شعاع 
، می توان )7(و رابطه با داشتن انداره شعاع ها حال .را محاسبه کرداست

.محاسبه کردروتورپرهورودي سرعت در ریشه، نوك و میانه 
)7                    (2u rN

مقدار یتوانمو مشخص بودن سرعت محوري،انهیدر مUبا محاسبه 
Flow(انیجربیضر Coefficient(که با عالمت نشان داده شده است

[2].پره روتور محاسبه کردانهیرا در م

)8                    ( m
m

m

Cx
U

 

استاتوریدرخروجي استاتیک و کلمحاسبه فشارها و دماها
مساحت و شعاع ها در ،یمحاسبه مقدار فشار، دما، چگالبه بخش نیدر ا
با قراردادن نسبت فشار . پرداخته می شود) استاتوریخروج(03هیناح

)10(و ) 9(با استفاده از روابط 03کل در نقطه يفرض شده، فشار و دما
.شودیمحاسبه م

)9                    (3
3 1

1

   PoPR Po Po PR
Po
   

)10                    (1
3 3

3
1

  ( 1)
ISE

To PoTo
Po






 
   

  
 

.شودیاستفاده م)4(از روابط کیاستاتيدماجهت محاسبه فشار و

پرهانهیسرعت در ميو مولفه هاایمحاسبه زوا
ر بعد و قبل از استاتور کل ديدمانشدنکاري در استاتور،انجاملیبه دل

برابر تغییرات 02و 01، پس تغییرات دماي کل میان نقاط ثابت است
(To1-3=∆To1-2∆). است03و 01دماي کل نقاط 

محاسبه مقدار يبرا)11(با توجه به رابطه کار در کمپرسورها رابطه 
.موجود استیاختالف مولفه سرعت واقع

)11                (1 2

1 2

P O

m

C T
C

U





 

براي میانه پره)12(رابطه و روابط مثلثاتی،)3(با توجه به شکل 
.موجود است

)12                ( 
1 1m X mC C tan 

01سرعت واقعی در نقطه مقدار مولفه)12(با استفاده از رابطه 
مقدار اختالف سرعت واقعی از شدنبا توجه به مشخص . آیدبدست می

.شوداستفاده می02ناحیه جهت محاسبه مولفه سرعت واقعی ) 13(رابطه 
)13        (

2 1 2 1m m
C C C  

  
بدست آمدن این مولفه هاي سرعت واقعی، زوایاي واقعی و نسبی با 

.محاسبه می شود) 3(در میانه با استفاده از روابط مثلثاتی موجود در شکل 

)14 (,   2

2
m

m

m
X

C
tan

C
    mβ

m

m
m

X

U C
tan

C


.استفاده می شود02و 01براي هر دو ناحیه )14(وابطر
می توان برخی از اعداد بی بعد را محاسبه کرد تا مورد مقایسه حال
روتور پره (De-holler Number)هالر-براي محاسبه عدد دي. قرار گیرند

.استفاده می شود)15(رابطه از میانی
)15 ( 

 
1

2

. . m
m

m

cos
D H

cos





یگذرصوتيهالر در کمپرسورها-ياست که عدد دنینکته جالب ا
کمپرسور يبرا0.65مقدار ریپس ز[3].هم برسد0.65تواند تا مقدار یم

شده در یباشد که در نرم افزار طراحیقابل قبول مریمقدار غیگذرصوت
.نظر گرفته شده است
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روتورپره(Reaction Ratio)براي محاسبه ضریب عکس العمل
.به کار می رود)16(رابطه ازمیانی 

)16 (1 2θ θ
m

m

 C C
R 1

2U
 

  
 

در (Stage LoadingCoefficient)بار طبقه محاسبه ضریب براي
.استفاده می شود) 17(رابطه از روتور میانه پره 

)17 (p 0
m 2

m

C ΔT
ψ

U


چرخشعیتوز
سرعت هاي توزیع مثلثبایستی کهطراحی سه بعدي روتور و استاتور براي 

اي است جهت انجام این کار نیاز به رابطه. از ریشه تا نوك پره بدست آید
به صورت کلی .که توزیع سرعت چرخشی را در سراسر طول پره بیان کند

Cθ1)هاي چرخشی واقعی سرعت براي مولفه , Cθ2)هاي متفاوت در شعاع
براي)18(روابط . رودبه کار می)18(پره روتور و استاتور، روابط عمومی 

[2].محاسبه مولفه هاي چرخشی سرعت استفاده می شود

)18 (,
2

n bC aR
R  

1

n bC aR
R  

. دهدنوع توزیع چرخش را نشان میnپارامتر)18(در روابط 
نسبت شعاع محل Rپارامتر و مقادیري ثابت می باشندbو aپارامترهاي 

(موردنظر بر شعاع میانه
m

rR
r
([2].را نشان می دهد

=n(گردابه آزاد عتوزی.1 اي در این توزیع جریان به صورت گردابه: )1-
در نظر گرفته شده است که با نزدیک شدن به مرکز جریان سرعت 

[2]. یابدآن افزایش می

)19 (,
2 2

2
2

KC K RC
R   

1 1

1
1 KC K RC

R   

.در کل پره ثابت است) CX(يسرعت محورعینوع توزنیدر ا
در رابطه اصلی، براي n=0با جاگذاري : )n=0(درجه صفر عتوزی.2

[2]. شودحاصل می)20(هاي سرعت روابط مولفه

)20 (,
2

bC a
R   1

bC a
R  

.موجود است) 22(و ) 21(روابطهاي محوري نیز و براي سرعت
)21 (

1 1

2 2 22 ln
R mX X

abC C a R ab
R

      
 

)22 (
2 2

2 2 22 ln
R mX X

abC C a R ab
R

      
 

در این توزیع نیز سرعت محوري تغییر : )n=+1(کیدرجه عتوزی.3
این توزیع با . می کند ولی ضریب عکس العمل ثابت فرض می شود

هاي آید که رابطه مولفهدر رابطه عمومی بدست میn=1قرار دادن 
.است)23(روابط سرعت به صورت 

)23                       (,
2

bC aR
R  

1

bC aR
R  

.استفاده می شود)25(و ) 24(براي سرعت هاي محوري نیز روابط 
)24 ( 

2 2

2 2 2 2 22 2 ln
R mX XC C a R ab R a    

)25 ( 
1 1

2 2 2 2 22 2 ln
R mX XC C a R ab R a    

پرهشهینوك و رازیمورد نيمحاسبه پارامترها
پس از استفاده از یکی از توزیع هاي چرخشی ذکر شده، با استفاده از 

توان دیگر پارامترهاي موردنیاز ، می)3(شکل روابط مثلثاتی و هندسی 

نظیر زوایاي واقعی و نسبی و سرعت هاي نسبی مختلف را در ریشه و نوك 
)26(براي محاسبه عدد ماخ نسبی نوك پره از رابطه .پره محاسبه کرد

.شوداستفاده می
)26 (1
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t

tRe

w
M

R T





پره ها به وترنیمحاسبه نسبت فاصله ب
جهت محاسبه مقدار )28(و ) 27(از روابط [4]توجه به مرجعبا 

.نسبت فاصله بین پره ها به وتر براي روتور و استاتور استفاده می شود
)27 (
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نیز Lباشد و ها میفاصله بین پرهS، پارامتر)28(و ) 27(در روابط 
در این روش طراحی فرض بر این است . باشدمی (Chord)وتر پرهطول

Diffusion Factor)که مقدار ضریب پراکندگی (DF)) در میانه معلوم
)ها به وتر نسبت فاصله بین پرهتوان به مقداراست و از روي آن می s

l
در (

که با (Solidity)معکوس مقدار صلبیتاین پارامتر .روتور و استاتورسید
کردن و با فرضپارامترپس از محاسبه .نشان داده می شودδعالمت 

در میانه روتور و استاتور، (Aspect Ratio)ي مقداري براي ضریب منظر
.شوندمحاسبه می)SR,SS(ي روتور و استاتورهافواصل بین پره

محاسبه شود ) HS(در گام بعد بایستی مقدار ارتفاع ورودي استاتور 
با بایستیپس . موجود نیست02ولی هنوز اطالعات زیادي از نقطه 

.شودبدست آورده 02محاسبه اتالفات روتور و استاتور، اطالعاتی از نقطه 

محاسبه اتالفات
است و اتالفات معموال با دهیچیپهانماشینحوه محاسبه اتالفات در توربو

.شوندیمینبیشیها پيتئوریو برخیتجربهاياستفاده از مدل
، اتالف کل به چند یصوتگذریمحاسبه اتالفات در کمپرسورهايبرا

چند نوع بهمیکمپرسورها تقسنیاتالفات در ا. شودیممینوع اتالف تقس
از یو اتالفات ناشیلیاتالفات پروفاتالف متفاوت می شود که مقادیر

در این روند نیز فقط که [5].نسبت به باقی بزرگتر و مهم تر استشوک
.از شوك مورد بررسی قرار می گیرداتالفات پروفیلی و ناشی

اتالفات پروفیلی
نیسطوح پره و همچنيروانیجرشیاز جدایناشیلیاتالفات پروف

در داخل . دیآیشده توسط اغتشاش و لزجت به وجود ملیتشکهايگردابه
و سبب یشودملیاتالف و به حرارت تبدیکیمکانيانرژ،يمرزهیال

سکون یو کاهش فشار سکون خواهد شد، اگرچه آنتالپیآنتروپشیافزا
سرعت هايلیپروفن،یعالوه برا. یماندمیثابت باقیدرروانبیجريبرا
توسط ) و محدودیبرشهايانجری(هاو گردابهيمرزهیدر الکنواختیریغ

[6]. یشودمکنواختیاغتشاش و لزجت 

هیو با گسترش الیشودبا انتشار سرعت مشخص میلیپروفاتالفات
را با یلیاتالف پروفبیضر) 29(رابطه . سطوح پره همراه استيرويمرز
فشار کل نیدر اثر عبور از پره به اختالف بانیافت فشارسکون جرمیتقس

[2].دکنیمفیپره تعریو فشار سکون خروج
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مقدار اتالف نیتخميبرایتجربيرابطه،یدر حالت طراحنیبلیل
[2]. استآمده )30(در رابطه کرده است که انیبیلیپروف

)30 ( 4

2

2 0.0035  1 3.5  37 profile DF DF
cos



  

از شوكیاتالفات ناش
شوك قیو لزجت بوده که از طراستهالكلیاز شوك، به دلیاتالفات ناش

شیشوك، سبب افزاقیدر فشار سکون از طریناگهانپرش.یشودمجادیا
اتالفات بسته به عدد ماخ نیا. یشودمانیجرشیو جدايمرزهیضخامت ال

در.باشدیکلپروفیلی از اتالفات یقسمت اساسکیتواندیمنولدزیو عدد ر
سطوح پره يرويمرزهیپره، گسترش الفیردکیاز انیعبور جرندیفرآ

بر آنچه گفته شد اتالف نابیاز طرف. ردیگیقدرت شوك قرار مریتحت تاث
نیبنابرا. سطوح پره همراه استيرويمرزهیبا گسترش الیلیپروف

[7].قطعا به هم وابسته هستندیلیاز شوك و پروفیاتالفات ناش

کاچ و اسمیتمدل اتالف ناشی از شوك
دو )از شوكیرابطه اتالف ناش(تیدر مدل ارائه شده توسط کاچ و اسم

شوك کیبعالوه ) لیشوك ماکیو يشوك عمودکی(يشوك عبور
اتالفات مربوط به تیکاچ و اسم. شده استسازیدر لبه حمله مدلیقوص
از شوك کل را یتا اتالف ناشهاراباهمجمعمیکنندشوکنیاز اکیهر
[8].اورندیبدستبه

یعدد ماخ نسبتوابعلیو شوك ماياز شوك عمودیاتالفات ناش
و يشوك عمودکیاز شوك، هم در اثر یناشیاتالف کل.هستندورودي

اتالف کل بیترتنیبد. یشودبدست آورده ملیشوك ماکیهم در اثر 
یعدد ماخ نسبM1، )4(در شکل . از شوك بدست خواهد آمدیناش

[8].دیباشاز روتور میخروجیعدد ماخ نسبM2به روتور و يورود

جیاست تا نتاازینايشدن نمودار فوق به معادلهتريکاربرديبرا
با استفاده ازجیمنظور نتانیابراي. کردنعددماخبهمابدهدنمودار را با وارد

شکل طورکهدرنمودارهمان.می شود) 5(به صورت شکل نرم افزار اکسل 
) 31(روابطلیاز شوك نرمال و ماکردناتالفناشیمدليبرایشود،مدهدی)5(
.آمدبدست)32(و
)31 (2

1 10.267  0.494 0.227
Normalshock M M   

)32(2
1 10.125  0.254 0.125

Obliqueshock M M   

ریو اتالف شوك روند به صورت زلیاتالف پروفبیبا محاسبه ضرا
ضرایب اتالف برابر مجموع اتالف کل در روتوربیضر.یشودادامه داده م

.شوك عمودي، شوك مایل و شوك پروفیلی است

روتور و استاتوراتالفات پره هاي مجموع 
.بدست می آید) 33(سپس مقدار اتالف پره روتور از روي رابطه 

)33 (2 2
1 1

1 1   
2 2 m rotor Shock profiletloss ρW1 ω ρW1 ω

اختالف فشار کل در روتور را یتوانحال با محاسبه اتالف در روتور م
.بدست آورد) 34(با استفاده از رابطه 

)34 (
1 2 1 31 
 

   O P O rotorP ρC T loss
با 02اختالف فشار محاسبه شده، مقدار فشار کل در نقطه يو از رو

.می شودمحاسبه ) 35(رابطه 
)35 (

2 1 1 2
  O O OP P P

.قابل محاسبه است) 5(و ) 4(فشار استاتیک و چگالی نیز از روابط 
در یو چگالکیآن فشار استاتجهیمحاسبه فشار کل و در نتيبرا

براي استاتور . اتالفات در استاتور محاسبه شوددی، ابتدا با03نقطه 
بار دیگر ) 30(و رابطه یشوددر استاتور در نظر گرفته میلاتالفپروفیفقط

.راي روتور بار دیگر تکرار می شوداستفاده می شود و روند استفاده شده ب

محاسبه راندمان و چند پارامتر نهایی
اسبه شده در روتور و استاتور و با توجه به مقدار اتالفات محدر گام بعدي

.را بدست آوردکیزنتروپیراندمان آیتوانم)36(با استفاده از رابطه 
)36 ( 
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محاسبه شده و با مقدار 01و نقطه 03حال نسبت فشار بین نقطه 
در صورت مغایرت گام در اینجا . فرض شده در گام اول مقایسه می گردد

بار دیگر با پارامترهاي جدیدتر تمامی مراحل تکرار می شود هاي طراحی
.تا مغایرت کم شده و از بین برود

به محاسبه 03و 02محاسبه شده در نقطه یبا استفاده از چگال
) 37(روابطبا استفاده از به ترتیبنقاطنهادرایمساحت، شعاع و ارتفاع پره

.یشودپرداخته م) 38(و 
)37 (, 2

2 2  


mπ r
Areah 2

2 Mx


m

ρ C
Area

)38 (, 2
2 2
 h mr

hr 2
2

2
 t mr

hr

03نقطه يروند برانی، هم02پس با بدست آمدن اطالعات نقطه 
.یشودتکرار مزین

اتیو با توجه به فرض03و 02حال با بدست آمدن اطالعات نقطه 
نیو معیپراکندگبیبه ادامه محاسبات مربوط به ضرا، صورت گرفته

.هاپرداختهمیشودکردن تعداد پره

در این . نامی است که روي این نرم افزار طراحی گذاشته شد"تراکام"نرم افزار طراحی کمپرسور گذرصوتی
همانطور که در شکل . پرداخته می شودتراکامبخش به معرفی نرم افزار

نیز نشان داده شده است، در صحفه اول این نرم افزار تمامی فرضیات ) 6(
اصلی و فرعی مورد نیاز که در طول مراحل طراحی الزم است به عنوان 

کردن بر کیبا کليورودریپس از واردکردن مقاد.ورودي آورده شده است
جیو نتاریمقادینجام شده و تماممحاسبات ا”Calculate“دیکليرو

.شودیداده مشینمامجزاالب جداولقدر یخروج

با نرم افزار تراکام37ناساتی وطراحی یک طبقه کمپرسور گذرص
با توجه به (NASA37)37ناسابرخی اطالعات پره کمپرسور گذرصوتی

این اطالعات به عنوان .ارائه شده است) 1(در جدول شماره [9]مرجع 
.ورودي به نرم افزار داده می شود تا نتایج مقایسه گردد

[9]37ناساکمپرسورخالصه اي از اطالعات هندسی پره-1جدول 

مقدارپارامتر
1.45(PR)نسبت فشار 

0.877بازده آدیاباتیک 
کیلوگرم بر ثانیه20.188(m)دبی جرمی 

دور بر دقیقه17189(N)دور 
1.19نسبت منظري

0.70نسبت شعاع نوك پره به شعاع ریشه
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با وارد کردن اطالعات فوق در نرم افزار تراکام نتایج به صورت شکل هاي 
.بدست می آید) 8(و ) 7(

مشاهده می شود، تعداد پره )8(و )7(هايهمان طور که در شکل
. بدست آمدعدد 36و برابر 37برابر تعداد پره هاي پره ناساهاي روتور 

بسیار نزدیک به حاصل گشت که%88.6آیزنتروپیکمقدار همچنین بازده 
بدست 0.4409هالر نیز برابر -به عالوه مقدار عدد دي. مقدار واقعی است

[9].است)0.453(یعنی آمده که نزدیک به مقدار واقعی

با نتایج حاصله می توان دقت نرم افزار را در طراحی آیرودینامیکی 
.یک طبقه کمپرسور گذرصوتی به وضوح مشاهده کرد

گیرينتیجه
کمپرسور گذرصوتی بررسی طبقهدر این مقاله روند طراحی مفهومی یک

. گام به گام ارائه شده استو مراحل طراحی آیرودینامیکی به ترتیب وشد
این الگوریتم با روند طراحی مفهومی آیرودینامیکی یک کمپرسور زیرصوت 

عمده تفاوت این دو نوع طراحی اتالفات ناشی از شوك در . تفاوت دارد
.کمپرسورهاي گذرصوتی است که به صورت کامل بررسی شد

براساس روش مذکور طراحی شده "تراکام"با نام سپس نرم افزاري
و بررسی نتایج حاصله دقت 37دیک پره ناسانزو با قرار دادن پارامترهاي 

پس می توان گفت که روش موجود .نرم افزار و روش حل بررسی شد
کارآمد بوده و جهت طراحی هاي اولیه آیرودینامیکی پره هاي کمپرسور 

.استفاده کردگذرصوتی می توان از آن 

اها و نمودارهشکل
عورش

بسانم تایضرف نتفرگ رظن رد

هرپ كون و هشیر ،هنایم تعرس وعاعش هبساحم

03هطقن رد هیلوا ياهامد و راشف هبساحم

،ایاوز رتماراپ نیا يور زا وΔCθ1-2هبساحم
01هطقن هنایم رد دعبیب دادعا و اهتعرس

هنایم رد روتاتسا و روتورS/Lهبساحم

شخرچ عیزوت باختنا

روتاتسا و روتور رد تافالتا نازیم هبساحم

02طاقن رد یسدنه ياهرتماراپ و راشف هبساحم
...و راشف تبسن ،نامدنار هبساحم اتیاهن و03و

رد و روتاتسا و روتور رد اههرپ دادعت هبساحم
یگدنکارپ بیرض هبساحم و دنیآرف میمعت تیاهن

روتاتسا و روتور ياههرپ كون و هشیر رد

نایاپ

01هطقن رد یلاگچ و امد ،راشف ندروآ تسدب

راشف تبسن هسیاقم
رادقم اب هدش لصاح

هدش ضرف راشف تبسن

هلب

ریخ
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با وارد کردن اطالعات فوق در نرم افزار تراکام نتایج به صورت شکل هاي 
.بدست می آید) 8(و ) 7(

مشاهده می شود، تعداد پره )8(و )7(هايهمان طور که در شکل
. بدست آمدعدد 36و برابر 37برابر تعداد پره هاي پره ناساهاي روتور 

بسیار نزدیک به حاصل گشت که%88.6آیزنتروپیکمقدار همچنین بازده 
بدست 0.4409هالر نیز برابر -به عالوه مقدار عدد دي. مقدار واقعی است

[9].است)0.453(یعنی آمده که نزدیک به مقدار واقعی

با نتایج حاصله می توان دقت نرم افزار را در طراحی آیرودینامیکی 
.یک طبقه کمپرسور گذرصوتی به وضوح مشاهده کرد

گیرينتیجه
کمپرسور گذرصوتی بررسی طبقهدر این مقاله روند طراحی مفهومی یک

. گام به گام ارائه شده استو مراحل طراحی آیرودینامیکی به ترتیب وشد
این الگوریتم با روند طراحی مفهومی آیرودینامیکی یک کمپرسور زیرصوت 

عمده تفاوت این دو نوع طراحی اتالفات ناشی از شوك در . تفاوت دارد
.کمپرسورهاي گذرصوتی است که به صورت کامل بررسی شد

براساس روش مذکور طراحی شده "تراکام"با نام سپس نرم افزاري
و بررسی نتایج حاصله دقت 37دیک پره ناسانزو با قرار دادن پارامترهاي 

پس می توان گفت که روش موجود .نرم افزار و روش حل بررسی شد
کارآمد بوده و جهت طراحی هاي اولیه آیرودینامیکی پره هاي کمپرسور 

.استفاده کردگذرصوتی می توان از آن 

اها و نمودارهشکل
عورش

بسانم تایضرف نتفرگ رظن رد

هرپ كون و هشیر ،هنایم تعرس وعاعش هبساحم

03هطقن رد هیلوا ياهامد و راشف هبساحم

،ایاوز رتماراپ نیا يور زا وΔCθ1-2هبساحم
01هطقن هنایم رد دعبیب دادعا و اهتعرس

هنایم رد روتاتسا و روتورS/Lهبساحم

شخرچ عیزوت باختنا

روتاتسا و روتور رد تافالتا نازیم هبساحم

02طاقن رد یسدنه ياهرتماراپ و راشف هبساحم
...و راشف تبسن ،نامدنار هبساحم اتیاهن و03و

رد و روتاتسا و روتور رد اههرپ دادعت هبساحم
یگدنکارپ بیرض هبساحم و دنیآرف میمعت تیاهن

روتاتسا و روتور ياههرپ كون و هشیر رد
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