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 چكیده

در اين مقاله الگوريتم طراحی توربین مافوق صوت محوری تبیین شده 

است به طوری که با استفاده از پارامترهای سیستمی )دور و توان( و 

پارامترهای طراحی)مانند ضريب جريان، ضريب بارگذاری و ضريب عکس 

العمل( و استفاده از روابط تجربی منتشر شده در منابع آزاد، هندسه 

ای است که به آيد. توربین طراحی شده از نوع ضربهتوربین بدست می

دلیل نسبت فشار باال و جلوگیری از افت لقی شديد اين نوع طراحی در 

ها در سامانه باشد. اين توربینهای مافوق صوت متداول میتوربین

پ موتورهای سوخت مايع، توربوشارژرها و در مواردی که نیاز به توربوپم

کار ويژه باال و دبی کم باشد، کاربرد دارد. صحت و دقت نتايج طراحی 

انجام شده و پیش بینی های الگوريتم طراحی به کمک تحلیل عددی 

بررسی شده است. مقايسه نتايج الگوريتم طراحی و تحلیل عددی نشان 

باشد. برای اطمینان از صحت نتايج اسب اين نتايج میدهنده انطباق من

تحلیل عددی، مانند خطای ناشی از انتخاب مدل توربوالنسی و مواردی از 

اين دست، ابتدا يک هندسه توربین مافوق صوت محوری از نوع پذيرش 

باشد، مدل سازی عددی جزيی که نتايج حاصل از تست آن موجود می

با نتايج تحلیل عددی مقايسه شده است که شده و نتايج حاصل از تست 

 دهد.اين مقايسه انطباق مناسبی بین تست و تحلیل عددی را نشان می

 -توربین مافوق صوت -توربوپمپ -توربین محوری واژه های کلیدی:
 .توربین پذيريش کامل

 

 مقدمه  -1

ای، توربینی است که سرعت مطلق توربین محوری مافوق صوت يک مرحله

نازل و سرعت نسبی ورودی به روتور مافوق صوت باشند. اين خروجی از 

های تغذيه سوخت موتورهای سوخت مايع و ها در سیستمنوع توربین

بدلیل  1550از دهه  .[1] همچنین موتورهای توربینی دما باال کاربرد دارند

توان ويژه باال، امکان کاهش تعداد مراحل کم فشار و در نتیجه کاهش وزن 

زينه ساخت و هزينه عملیاتی توربین مافوق صوت، مورد توجه و کاهش ه

های مدرن از اين نوع های راکتو بیشتر توربین [2] صنعت قرار گرفت

های مافوق صوت اين است نکته ديگر در مورد انتخاب توربین .[3] هستند

بايست ماخ بااليی که به نسبت فشار بااليی احتیاج داريم میکه زمانی

هايی که با سیال در سامانه. [4] یم تا راندمان منطقی بدست آيدانتخاب کن

کنند نیز های انبساطی باال( کار میپر انرژی)جرم مولکولی کم و سرعت

 ها کاربرد دارند.اين توربین

 

ها به دلیل نسبت سرعت آيزنتروپیک پايین که بدلیل انرژی در اين توربین

جنبشی خروجی باال بوده،مقدار راندمان استاتیک پايین می باشدهمچنین 

ای ای اند و در توربین ضربههای مافوق صوت ضربهبدلیل اينکه اکثر توربین

سیال بیشتر از توربین عکس العملی است لذا افت لزجت سرعت جريان 

جريان بیشتر بوده و همچنین عدم شتاب گیری سیال در کانال روتور به 

کند در نتیجه در اين نوع جدايش جريان در سطح مکنده بیشتر کمک می

 [4]. باشدها افت نسبت به نوع عکس العملی بیشتر میتوربین

موتورهای فضايی، گاز خروجی به اتمسفر های مافوق صوت در توربین

ها را توربین مستقل)در مقابل شود و اصطالحا اين توربینتخلیه می

در واقع گار . [4] نامندای سیکل بسته( میهای پیش محفظهتوربین

رود و ممکن است باعث شود راندمان ها به هدر میخروجی از اين توربین

باشد و لذا در شرايطی از اين کلی سیستم موتور افت زيادی داشته 

 شود که وزن کم ارجحیت به راندمان داشته باشد.ها استفاده میتوربین

های مختلفی وجود دارد. يکی از ها تقسیم بندیبرای توربین

ها بر اساس میزان درصد پذيرش است. در موتورهای سوخت بندیتقسیم

باشد و مقدار اين تور میترين پارامترها میزان ضربه کل مومايع يکی از مهم

پارامتر به طور مستقیم به میزان سوخت مفید به کار گرفته شده برای 

تولید تراست در موتور ارتباط دارد. سوختی که برای به حرکت در آوردن 

شود و شود پس از عبور از توربین به اتمسفر تخلیه میتوربین استفاده می

بیشتر شود ضربه کل موتور  لذا هر چقدر دبی سوخت ورودی به توربین

کند و اساسا الزم است تا دبی مصرفی توربین حداقل مقدار ممکن افت می

ترين را داشته باشد. در نتیجه میزان دبی ورودی به توربین يکی از مهم

باشد که حتی در مواردی در طراحی توربین به عنوان پارامترها می

ندمان و پارامترهای ديگر بعد از شودو راترين پارامتر در نظر گرفته میمهم

 گیرند.آن قرار می

حال که هدف کمینه کردن دبی ورودی به توربین است لذا مساحت 

رسد. در عبوری سیال و در نتیجه ارتفاع پره، نیز به کمترين مقدار خود می

ها و در تمامی ارتفاع عبور کند اين حالت اگر سیال بخواهد از تمامی پره

اس ممکن را با سطوح جامد توربین خواهد داشت. بیشترين سطح تم

رود شرايطی وجود دارد که در آن میزان افت اصطکاکی به حدی باال می

گیرد برای کاهش اين میزان، سیال را تنها از چند که طراح تصمیم می

مقطع از توربین عبور دهد و تمامی سطوح توربین در يک لحظه با سیال 

ها شود. توربینين حالت پذيرش جزيی گفته میبرخورد نداشته باشد. به ا

توانند پذيرش جزيی يا پذيرش کامل باشند. پذيرش جزيی در می

 های مادون صوت نیز کاربرد دارد.توربین
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 مرور ادبیات -1-1

ها فرآيندی است که در فاز الگوريتم طراحی آيرودينامیکی در توربوماشین

و بدلیل تاثیر گذار بودن  شودطراحی مفهومی و مقدماتی پیاده سازی می

اين فاز نقش مهمی در عملکرد سامانه توربوماشین دارد در منابع آزاد گاها 

شود صرفا نتايج شود اما غالبا سعی میهايی به الگوريتم طراحی میاشاره

های صورت در اين بخش به بررسی برخی از پژوهش طراحی گزارش شود.

 شود.فوق صوت پرداخته میهای ماگرفته در زمینه طراحی توربین

در مقاله خود به بررسی طراحی توربین مافوق صوت و  [1] گلدمن

همچنین تخمین تحلیلی افت و همچنین بدست آوردن عملکرد يک 

توربین طراحی شده پرداخته است. توربینی که وی در مقاله خود بررسی 

ای با پذيرش جزيی کرده است يک توربین مافوق صوت تک مرحله

باشد. در تئوری، راندمان استاتیک توربین طراحی شده توسط وی در می

درصد پیش بینی شده در حالیکه وی در عمل به راندمان در  50حدود 

 درصد رسیده است. 45د حدو

در مقاله خود به بررسی طراحی و توسعه يک توربین برای  [3] اريکسون

پرداخته است. او در کار خود به بررسی دو توربین يک و دو  HM60موتور 

ای، به ترتیب برای اکسیژن مايع و هیدروژن مايع پرداخته است) هر مرحله

دو توربین دارای مرحله اول مافوق صوت می باشند و مرحله دوم توربین 

اکسیدکننده مادون صوت است(. او نازل ورودی را به روش گلوگاه نوک 

ی کرده است تا طول نازل به کمترين مقدار ممکن برسد. تیز طراح

( ها با روش گلدمن)به کمک روش مشخصههمچنین در کار وی تمامی پره

 طراحی شده است.

در مقاله خود به بررسی توربین طراحی شده برای توربوپمپ  [5] والن

پرداخته است. توربین توربوپمپ  5سوخت و اکسید کننده موتور آريان 

فراصوتی با پذيرش کامل و از نوع فشار -ای گذرصوتیومرحلهسوخت د

درصد مابقی  30درصد توان آن توسط مرحله اول و  20مرکب است که 

شود و توربین اکسید کننده از نوع يک توسط مرحله دوم تامین می

 باشد.ای مافوق صوت با پذيرش کامل میمرحله

جهت طراحی و آنالیز  افزاربه طراحی يک نرم [6] اندرسون و همکارش

اند شرط ها توصیه کردهاند. آنای پرداختهتوربوپمپ موتور راکت هسته

میلیمتر باشد و دو  2.26طراحی پذيرش جزيی رسیدن ارتفاع پره به زير 

 باشد. 1.2ای شدن توربین در صورتی رخ دهد که ماخ ورودی باالی مرحله

ی طراحی و آنالیز توربوپمپ در مقاله خود به بررس [7] مارکو و همکارانش

اند. توربین توربوپمپ اين موتور از پرداخته J-2Xطراحی شده برای موتور 

ها اين توربین را صرفا باشد. آنای میای مافوق صوت دو مرحلهنوع ضربه

اند.ماخ خروجی از نازل توربین سوخت به کمک روش عددی تحلیل کرده

 باشد.نده مادون صوت میو در توربین اکسید کن 1.11در حدود 

در مقاله خود به بررسی کلی طراحی توربین  [8] پانیاگوا و همکارانش

مافوق صوت)خصوصا پروفیل پره( و تحلیل عددی يک توربین طراحی 

در نظر گرفته است. وی در  4.5اند. وی ماخ ورودی توربین را شده پرداخته

-Spallart، مدل توربوالنسی RANSروش عددی خود از معادالت 

Almaras  و روش حجم محدود استفاده کرده است. همچنین وی در

 ها استفاده کرده است.طراحی پره، همانند اکثر طراحان، از روش مشخصه

طور که بیان شد در منابع چندان الگوريتم واضح و مناسبی برای همان

طراحی ارائه نشده است. تالش پژوهش حاضر ارائه الگوريتم مناسبی جهت 

هاست. البته روش ارائه شده به عنوان روش مبنايی طراحی اين نوع توربین

تواند به کمک ابزارهای تحلیل عددی جهت انجام يک طراحی است که می

بهینه به کار گرفته شود زيرا واضح است که تحلیل عددی يک ابزار است 

بايست تواند جهت طراحی استفاده شود بلکه میکه به تنهايی نمی

ريتمی به عنوان پايه تدوين شده و سپس به کمک تحلیل عددی بهینه الگو

 سازی صورت گیرد و هدف پژوهش حاضر ارائه چنین الگوريتمی است.

 

 الگوریتم طراحی -2

برای طراحی دو دسته ورودی الزم است که عبارتند از پارامترهای 

سیستمی و پارامترهای طراحی. پارامترهای ورودی سیستمی عبارت است 

توان و دور. پارامترهای طراحی انتخابی توسط طراح عبارتند از سه عدد  از

بی بعد ضريب جريان، بارگذاری، عکس العمل)جهت تعیین مثلث سرعت 

بعد( و ماخ خروجی نازل. برای محاسبه مثلث سرعت به کمک سه عدد بی

بی بعد، فرض شده است که سرعت محوری در ورود و خروج از روتور ثابت 

باشد. روابط مربوط به د که در مرحله طراحی فرض منطقی میمانمی

 محاسبه زوايای مثلث سرعت در ذيل ارائه شده است.

 

(1)   ∆h0=UCx(tan(α2) + tan(α3))=UCx(tan(β
2
)+tan(β

3
)) 

(6)      ψ=φ(tan(α2) + tan(α3))=φ(tan(β
2
) + tan(β

3
)) 

(4)     R=

1

2
(W3

2
-W2

2)

h01-h03

=

1

2
(Wθ3

2
-Wθ2

2)

U(Wθ2+Wθ3)
=

φ

2
( tan(β

3
) -tan(β

2
)) 

 

های تجربی پس از محاسبه میدان جريان زوايای پره به کمک توصیه

شوند. در ذيل روابط مربوط به مربوط به زوايای حمله و انحراف تعیین می

 زاويه حمله و انحراف ارائه شده است.

(3)                              iR=β
2
-β

2́
,   δR=β

3́
-β

3
 

 

درجه پیشنهاد شده  2تا  6در روتور برای زاويه حمله مقداری در حدود 

بايست عدد مناسبی انتخاب که با توجه به موارد طراحی می [9] است

بیشتری از شود. البته هر چه زاويه حمله بیشتر در نظر گرفته شود کار 

رود ولذا توان گرفت اما احتمال جدايش جريان نیز باالتر میسیال می

ای در نظر گرفته شود. در مورد زاويه انحراف به بايست يک مقدار بهینهمی

البته در  .[9] میزان يک درجه کمتر از زاويه حمله پیشنهاد شده است

يه حمله عددی در هايی وجود دارد مثال برای زاومنابع ديگری نیز توصیه

بايست به درجه پیشنهاد شده است و زاويه انحراف نیز می 3تا  6بازه 

درجه بیشتر از زاويه  3ای انتخاب شود که زاويه پره در خروج نهايتا گونه

 [9] پره در ورود باشد.

آيد که در اين روش ابتدا ها به کمک روش مشخصه بدست میهندسه پره

هايی از باال دست جريان مشخصبوده و به تخواص میدان جريان در قسم

های ديگر که پايین دست کمک اين روش مقادير پارامترها در قسمت

 6و  1شود.در اين روش فرض می شودکه مقاديرنقاط هستند معلوم می

باشد.نحوه می 4مشخص بوده و هدف يافتن مقادير مجهول در نقطه 

 به صورت زير می باشد. 4بدست آوردن مقادير اين متغیرها در نقطه 

 

(5)  θ1-ν1(M)=θ3-ν3(M)=K+ 

(2)  θ2+ν2(M)=θ3+ν3(M)=K- 
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به  4دو مجهول مقادير نقطه -با حل هم زمان اين دستگاه دو معادله

 آيد.صورت زير بدست می

 

(2)   θ3=
1

2
(K-+K+) 

(1)   ν3=
1

2
(K--K+) 

 

راندمان توربین طراحی شده نیز به کمک روابط تجربی تخمین زده 

 باشد.شود که رابطه تجربی استفاده شده در اين پروژه به صورت زير میمی

 

(5) η=0.004+2.676 (
u

cis

) -2.928 (
u

cis

)
2

 
 

فوق راندمان بر حسب نسبت سرعت آيزنتروپیک بوده و برای در رابطه 

 شود.محاسبه اين نسبت از رابطه زير استفاده می

 

(10)                          W0is=
γ

γ-1
RT01 (1-

1

(
P01

P3
⁄ )

γ-1 γ⁄ ) =
Cis

2

2
 

 

اده های با پذيرش جزيی از رابطه زير برای محاسبه راندمان استفدر توربین

 شود.می

 

(11) η=3.75 (
u

cis

) -20 (
u

cis

)
2

+5 (
u

cis

)
3

 

+18
1 − 𝜀

𝜀
(

𝑢

𝑐𝑖𝑠
)

3

 
 

باشد.رابطهکلی پذيرش جزيی به میزان پذيرش جزيی می εکه در آن 

 شود.شکل زير تعريف می

(16) ε =
FNe

πDmhNe
 

 

قطر  Dmارتفاع خروجی نازل و  hNeسطح خروجی نازل،  FNeکه در آن 

به هندسه يک  6و شکل  1باشد. در شکل متوسط ديسک توربین می

ای با پذيرش جزيی همراه با پارامترهای فوق اشاره شده توربین يک مرحله

 است.
 

 
 [4] :بخش فعال در یک مرحله توربین پذیرش جزیی 1شكل 

 

 
 [4] جزییهندسه روتور و نازل در توربین پذیرش  -2شكل 

 

ای تقريبی برای تعیین میزان پذيرش جزيی بهینه ارائه رابطه [4]در مرجع 

 باشد.شده است که به صورت روابط زير می

 

(14)                                 𝜀𝑜𝑝𝑡 = 4 (
𝐵2

𝐵1
)

2 ℎ𝑏

𝐷𝑚
 

(13) *                    B1=2φ(1+ψ)(1+ψ2) cos αN 

(0.75e-6
τ̅.nST

2

φ. sin αN

)

0.5

* 

(1-
0.003

hb
Dm

⁄ +0.003
) (1-m̅̇y) 

(15)                         B2=2(1+ψ)[(1+ψ2)+(1+ψ)]* 

(0.75e-6
τ̅.nST

2

φ. sin αN

) (1-
0.003

hb
Dm

⁄ +0.003
) ∗ 

(1-m̅̇y) 

 

میزان نسبت دبی نشتی شعاعی به دبی کل توربین  m̅̇yکه در آن 

 باشد.می

ای از روند جزيی طراحی آيرودينامیکی، توضیح داده خالصه 4در شکل 

 شده در فوق، ارائه شده است.
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 الگوریتم طراحی توربین مافوق صوت محوری -3شكل 

 

نوشته شده است. کد  50زبان فرترن برنامه تهیه شده در اين پروژه توسط 

تدوين شده از چهار بخش عمده تشکیل شده است: ورودی، مشخصات 

سیال، مشخصات پروفیل مافوق صوت و درنهايت الگوريتم طراحی. در 

های مورد نیاز)پارامترهای سیستمی، خواص بخش ورودی کلیه ورودی

تابع هدف)بیشینه سیال در ورود و يکی از دو مورد پارامترهای طراحی يا 

راندمان يا کمینه دبی(( تحت يک ساختار مشخص از کاربر دريافت 

ها به بخش مشخصات سیال فرستاده شده تا شود. بخشی از اين ورودیمی

مقادير ثابت ترمودينامیکی مربوط به سیال عامل محاسبه شده و به 

ه ها نیز مستقیما بالگوريتم طراحی فرستاده شود. بخش ديگر ورودی

شود تا محاسبات طراحی بر مبنای آن صورت الگوريتم طراحی فرستاده می

گیرد. پس از انجام طراحی میدان جريان اطالعات مورد نیاز جهت طراحی 

پروفیل به بخش چهارم کد يعنی بخش مشخصات پروفیل مافوق صوت 

شود تا پروفیل مناسب جهت تولید میدان جريان مورد نظر ايجاد ارسال می

شود. در نهايت و اين پروفیل به بخش الگوريتم طراحی فرستاده میشده 

هندسه سه بعدی توربین و برخی مشخصات مهم عملکردی توربین به 

ساختار کد  3شود. در شکل عنوان خروجی برنامه توسط کد تولید می

 تدوين شده ارائه شده است.

Input
Data

Gas 
Properties

3D Blade

Design Algorithm

Turbine 3D 
Geometry

Gas 
Properties 
Database

Turbine 
Performance

2D Blade 
Profile

 
 دهساختار کد تدوین ش -4شكل 

 

 یک نمونه طراحی شده -3

طور که در بخش الگوريتم طراحی بیان شد، برای انجام طراحی همان

بايست دو پارامتر سیستمی توان و دور مشخص باشند. جهت طراحی می

مگاوات و  4توربین مافوق صوت دو پارامتر سیستمی توان و دور به ترتیب 

 2توربین به ترتیب دور بر دقیقه و خواص سیال در ورود به  14000

شوند. با توجه به اينکه سیال کلوين در نظر گرفته می 125مگاپاسکال و 

ها سیاالتی خاص بوده و اطالعات های توربوپمپعامل توربین سیستم

باشد جهت جلوگیری از ها در منابع آزاد موجود نمیچندانی از آن

ه مشکالت تحلیل عددی، که برای صحت سنجی طراحی صورت گرفت

شود، سیال عامل جهت طراحی اين نمونه هوا در نظر گرفته شده انجام می

است. تعداد مراحل جهت تامین نیازهای فوق يک مرحله در نظر گرفته 

، ضريب 10، ضريب بارگذاری 6شود. پارامترهای طراحی ضريب جريان می

در نظر گرفته  6عکس العمل صفر، ماخ خروجی نازل 

 ارائه شده است. 1حی در جدول های طراشوند.خروجیمی
 نتایج خروجی طراحی -1جدول 

 مقدار پارامتر

 21.2 زاويه خروج از نازل)درجه(

 21.6 زاويه نسبی ورود به روتور )درجه(

 21.6 زاويه نسبی خروج از روتور )درجه(

 24.3 زاويه مطلق خروج از روتور )درجه(

 1.2 ماخ نسبی ورود به روتور

 1.3 از روتورماخ مطلق خروج 

 20 تعداد پره روتور

 61 تعداد پره نازل

 1.5 ارتفاع پره)سانتیمتر(

 5.4 شعاع ريشه)سانتیمتر(

 10.65 شعاع میانه)سانتیمتر(

 11.6 شعاع نوک)سانتیمتر(

 0.664 نسبت سرعت آيزنتروپیک

 0.352 راندمان

 

 شده است.نمايی از نازل و روتور طراحی شده ارائه  2و شکل 5در شکل 

 
 نمای دوبعدی نازل -5شكل 

Nozzle Exit 
Mach Number

Dimensionless 
Velocity 
Triangle

Velocity 
Triangle

Flow Coef., 
Stage Loading 

Coef. and 
Reaction Ratio

Machine Sizing
Machine 

Geometry

Angle 
Correlations
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Machine 
Performance

Systematic 
Parameters

Design Parameter
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 نمای دوبعدی روتور -6شكل 

 

 تحلیل عددی -4

در پروژه حاضر دو فعالیت تحلیل عددی مجزا انجام شده است، يکی 

ای با پذيرش جزيی و ديگری سازی عددی يک توربین يک مرحلهمدل

تحلیل عددی توربین يک مرحله ای با پذيريش کامل. هدف از مدل سازی 

توربین پذيرش جزيی بررسی صحت نتايج تحلیل عددی و مقايسه آن با 

 روش عددی پیاده شده و مدل توربوالنسینتايج تجربی جهت اطمینان از 

توان اطمینان باشد. پس از اطمینان از صحت نتايج اين تحلیل میمی

سازی توربین پذيرش کامل را داشت که مدل عددی حاضر توانايی مدل

های ژيم هر دو توربین بسیار به هم نزديک است و البته پديدهدارد زيرا ر

تری در توربین پذيرش جزيی به نسبت پذيرش کامل به مراتب پیچیده

های موجود در توربین وجود دارد و در عین نزديکی رژيم جريان، پديده

توان از باشد فلذا میتر از پذيرش جزيی میپذيرش کامل به مراتب ساده

 اطمینان مناسبی داشت. صحت نتايج

سازی کل مرحله)نازل به همراه روتور( مدل شده است اما در هر دو مدل

های بدلیل ماهیت عدم تقارنی هندسه پذيرش جزيی به اجبار کل پره

اند در حالیکه در توربین طراحی شده با روتور و نازل در کنار هم مدل شده

فاده از مرزهای پريوديک، پذيرش کامل به دلیل وجود تقارن و امکان است

است و به همین دلیل  تنها يک روتور و يک نازل در کنار هم مدل شده

حجم محاسباتی اين دو مدل، در عین نزديکی ابعاد، بسیار با هم اختالف 

 دارد.

در هر دو مدل از شرط مرزی فشار کل در ورود و فشار استاتیک در خروج 

تور تقريبا دو برابر کورد پره روتور استفاده شده است و فاصله خروج از رو

 در نظر گرفته شده است.
 مدل سازی توربین با پذیرش جزیی -4-1

ها تولید شبکه با سازمان غالبا کار بدلیل هندسه پیچیده توربوماشین

و بعضا ناممکن است. برای توربین پذيرش جزيی در سطوح پره  پیچیده

و برای باقی موارد از شبکه  روتور و ناحیه خروجی روتور از شبکه با سازمان

مثلثی و هرمی استفاده شده است. بدلیل هندسه نامتقارن و اينکه هندسه 

تولید شده بود شبکه بندی اين توربین  Gambitاين توربین در نرم افزار 

 نیز در اين نرم افزار انجام شد.

 ارائه شده است. 6پارامترهای عملکردی توربین مطابق جدول 

 

 [4] مشخصات عملكردی توربین پذیرش جزیی -2جدول 

 واحد مقدار نماد پارامتر

 P01 105×2.5 Pa فشار سکون ورودی

 ps2 105×1.0 Pa فشار استاتیک خروجی توربین

 T01 350 K دمای سکون ورودی

 ṁT 0.50 Kg/s دبی جرمی

 − ηT 0.31 راندمان کل به استاتیک

 ω 1000 rad/s سرعت روتور

 

 ارائه شده است. 4هندسی توربین مورد مطالعه در جدول مشخصات 
 [4] مشخصات هندسی توربین پذیرش جزیی -3جدول 

 واحد مقدار نماد پارامتر

 Dm 610 mm قطر میانگین روتور

 − φ 0.55 ضريب جريان

 − Zb 20 هاتعداد پره

 − Zba 15 های بخش فعالتعداد پره

hb نسبت منظری پره bb⁄  6 − 

 r 3 mm∆ شعاعی ديسک با پوسته توربینفاصله 

 x 4 mm∆ فاصله محوری استاتور و روتور

 αN 15 deg زاويه نصب نازل

hNe نسبت ارتفاع خروجی نازل Dm⁄  0.1 − 

 θ 40 deg زاويه بین دو نازل

u نسبت سرعت Cis⁄  0.152 − 

 

سازی هندسه مدل 2شود. در شکل سازی عددی پرداخته میحال به مدل

 کامل توربین نشان داده شده است.شده 

 
 نمای سه بعدی نوربین پذیرش جزیی -7شكل 

 

 1در شبیه سازی انجام شده شرايط ورودی و خروجی همانند جدول 

شدت آشفتگی در نظر گرفته  %5تنظیم شده است و همچنین در ورود 

 نمايی از شبکه تولید شده ارائه شده است. 5و شکل  1شده است.در شکل 
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 شبكه بندی نازل -8شكل 

 
 شبكه بندی روتور -9شكل 

 اند.نتايج حاصل از تحلیل عددی و تست تجربی مقايسه شده 3در جدول 
 مقایسه نتایج تست تجربی با تحلیل عددی -4جدول 

سرعت 

 دورانی
(RPM) 

 راندمان کل به استاتیک

تخمین به کمک روابط 

 تجربی
 تست تجربی تحلیل عددی

1000 0.651 0.611 0.611 

 

 3ولذا با توجه به مقايسه نتايج تحلیل عددی و تست ارائه شده در جدول 

شود که تحلیل عددی انجام شده تا حد خوبی قابل اعتماد بوده نتیجه می

 باشد.و نتايج آن مورد پذيرش می

 
 مدل سازی توربین با پذیرش کامل -4-2

تری جهت تولید در توربین پذيرش کامل بدلیل تقارن از نرم افزار به روز

هندسه و شبکه محاسباتی استفاده شده است. خروجی کد طراحی در واقع 

است که توسط نرم افزار  BladeGenيک فايل متنی به فرمت نرم افزار 

TurboGrid  شبکه بر روی هندسه خروجیBladeGen شود. پیاده می

قابل ذکر است که مدل توربوالنسی استفاده شده برای هر دو  اين نکته

 Ansysو جهت تحلیل عددی از نرم افزار  k-ωمورد مدل توربوالنسی 

CFX .استفاده شده است 

شود. در شکل حال هندسه و شبکه بندی توربین طراحی شده ارائه می

ا دامنه حل و مش تولید شده ارائه شده است. ب 16و شکل  11، شکل 10

های های انجام شده نسبت به اطالعات موجود از توربینتوجه به بررسی

میلیمتر در نظر گرفته  4مافوق صوت فاصله محوری بین روتور و نازل 

شده است که به نسبت مساوی بین دو ناحیه روتور و نازل تقسیم شده 

 است.

 

 
 نمای سه بعدی توربین پذیرش کامل -11شكل 

 
 نمای دو بعدی شبكه نازل -11شكل 

 
 نمای دو بعدی شبكه روتور -12شكل 
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 نتايج بررسی استقالل حل از مش ارائه شده است. 5در جدول 

 
 بررسی استقالل حل از مش -5جدول 

 تعداد گره رديف

راندمان 

آيزنتروپیک کل به 

 استاتیک

 توان)کیلووات(
ماخ خروج 

 نازل

 1.12 6.25 0.354 هزار 620 شبکه اول

 1.15 6.21 0.351 هزار 530 شبکه دوم

 1.15 6.21 0.351 هزار 220 شبکه سوم

 

شود از شبکه دوم به بعد تغییری در نتايج طور که مالحظه میهمان

 شود.بندی دوم ارائه میشود ولذا نتايج تحلیل بر اساس شبکهمشاهده نمی

 

 نتایج تحلیل عددی -5

 مطابق با الگوی ارائه شده در اين مدرک تهیه  ه اولسربرگ فقط در صفح

در اين بخش نتايج مربوط به تحلیل عددی توربین پذيرش کامل طراحی 

شده توسط الگوريتم طراحی ارائه شده است. توزيع ماخ، سرعت، فشار و 

 ارائه شده است. 12تا شکل  14دما در ارتفاع میانه کل مرحله در شکل 

 
 توزیع ماخ در ارتفاع میانه -13شكل 

شود نازل عملکرد مناسبی داشته و ماخ خروجی طور که مالحظه میهمان

کند. ماخ نسبی ورود نسبتا مطلوب و يکنواختی را در اين ارتفاع ايجاد می

بینی به روتور نیز در حیطه مافوق صوت قرار داشته و تقريبا در حدود پیش

ورود به روتور نیز شوک در جای مناسب شده توسط کد طراحی است. در 

خود يعنی انتهای ناحیه خط مستقیم و ابتدای ناحیه شروع انحنای پره 

نشسته است و باعث شده است جريان به حدود گذرصوتی رسیده و در 

خروج مجددا به دلیل واگرا بودن کانال خروجی روتور جريان سرعت گرفته 

 و به حدود مافوق صوت برگردد.

 
 توزیع سرعت در ارتفاع میانه -14شكل 

سرعت نیز همانند ماخ در نازل و روتور داشته و نشان از عملکرد مناسب 

 باشد.پره در اين ارتفاع می

 
 توزیع فشار در ارتفاع میانه -15شكل 

در توزيع فشار افزايش ناشی از شوک و افت فشار ناشی از سرعت گرفتن 

 از قبل نیز مورد انتظار بود. جريان در خروج کامال مشهود است که

 
 توزیع دما در ارتفاع میانه -16شكل 
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توزيع دمای استاتیک نیز به طبع توزيع فشار و سرعت رفتار مناسبی 

 داشته که از قبل قابل انتظار بود.

 

 
 خطوط جریان در ارتفاع میانه -17شكل 

 

در طول خطوط جريان در ارتفاع میانه نشان دهنده رفتار مناسب جريان 

 کل مرحله و عملکرد مناسب نازل و روتور در هدايت جريان است.

مقايسه نتايج حاصل از حل عددی و نتايج مورد انتظار توسط  2در جدول 

 کد طراحی ارائه شده است.
 مقایسه نتایج تحلیل عددی با کد طراحی -6جدول 

 راندمان کل به استاتیک توان

مقدار مورد انتظار 

 طراحی
 عددیتحلیل 

مقدار مورد انتظار 

 طراحی
 تحلیل عددی

 0.351 0.352 مگاوات 6.21 مگاوات 4

 خطا %1.1 خطا 2.4%

 

شود نتايج دقت مناسب کد طراحی را نشان طور که مالحظه میهمان

 دهند.می

 

 نتیجه گیری -6

های انجام توان نتايج زير را از طرايح انجام شده و تحلیلبه طور خالصه می

 استنباط کرد.شده 

دهند که های بیان شده نتايج نشان میسازیبا وجود ساده .1

ی مناسبی رخ داده است و اين تخمین عملکرد توربین به گونه

های انجام شده در سازینکته مبین اين موضوع است که ساده

 .دهدارائه میکامال منطقی  الگوريتم نتايجیاين 

ای توزيع ماخ خروجی متاسفانه در هر دو نازل مخروطی و پره .6

نازل دارای توزيع نسبتا ناهمگونی است اما عملکرد نازل 

از نازل مخروطی  )طراحی شده در اين پژوهش(ایپره

اما نیاز به پژوهش و بررسی در اين  رسدتر به نظر میمناسب

 .زمینه جهت بهبود عملکرد وجود دارد

اما  استفاده شده از دقت مناسبی برخوردارندروابط تجربی  .4

ها منتشر شده و نیاز به پژوهش مطالعات اندکی در اين زمینه

 .شودسازی در اين زمینه حس میو بهینه
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