246-218 ِ صفح/8 ُ ضوار/3 ُ دٍر/8931  سال/هکاًیک ساسُّا ٍ ضارُّا

علم هش
مجله ی ژپو ی م کانیک سازه اه و شاره اه
DOI: 10.22044/jsfm.2019.6034.2443

طزاحی آیزٍدیٌاهیکی في هحَری گذرصَت تا ًسثت هٌظزی کن ٍ اعتثارسٌجی ًتایج
*

ثارالِ عثاسی

 اراک، داًطگاُ صٌعتی اراک، داًطکذُ هٌْذسی هکاًیک،استادیار
1397/12/15 :؛ تبضید پصیطش1397/01/26 :؛ تبضید ثبظٍ٘طی1396/04/31 : تبضید زضیبفت،هقالِ هستقل

ُچکیذ
،بٜٞع پطٛ٘ ٗ اظ ایٜ استفبز. استٝظطی وٓ افعایص یبفتٙٔ ت ثب ٘سجتٛضی ٌصضغٛبی ٔحٞٗ سٕت ططاحی فٝبی اذیط ٌطایص ثَٞزض سب
ٖخت تطسیس خطیبٛٔ بییٜٞیٗ پطٙ ثىبضٌیطی چ،ُ زض ٔمبث.زٛظطی ظیبز ٔیضٙٔ بی ثب ٘سجتٜٞ پطٝض ٘سجت ثٛ افعایص ضا٘سٔبٖ ضتٝدط ثٙٔ
،ٖط خطیبٛبی ذطٙش ا٘حٚ اظ ضٜ حبضط ثب استفبزِٝ زض ٔمب.زٛن ٔیضٛبی ٘بضی اظ ضذساز ضٞ ایدبز افتٚ ٝیٛ٘بی ثبٞ افعایص افت،ثؼسیٝس
بستٙٔ بیَٞ اظ ٔس،ضیٛض استرطاج ٔمبزیط افت زض فٗ ٔحٛظٙٔ ٝ ث. استٝضت ٌطفتٛظطی وٓ غٙٔ  ثب ٘سجتٝ طجمٚضی زٛططاحی فٗ ٔح
ٚ ایّٕٝس خٙ اظ وٕجط چ،ٜفیُ پطٚ زض استرطاج پط. استٜ ٌطزیسٜن استفبزٛ٘  افت زضظٚ نٛ افت ض،ٝیٛ٘ افت ثب،ُفیٚبی پطٞت افتٟخ
ٚ ظیغ فطبضٛ ت،بضیِٟٙظیغ سطػت ٘ػفاٛ ت،بٜٞ ٔمبزیط افت زض پط، ٘ظیطٜ ٘تبیح ثسست آٔسٝ ٔمبیس. استٜ ضسٜ استفبز65 ظیغ ضربٔت ٘بوبٛت
ی حىبیت اظٞ ثب ٘تبیح آظٔبیطٍب، وٕجطٝیٚ ظاٚ  ضطیت غّجیت،ضزَٛ وٛ ط، ٘ػتٝیٚ ظا،ب ٘ظیطٜٞسسی پطٙٞ بیٞ پبضأتطٚ ضطیت پرص
. استٜب استرطاج ٌطزیسٜٞثؼسی پطٝ ضىُ س،ط ٔمطغٞ ظیغ ضربٔت زضٛ تٚ  ٘ػتٝیٚ ظاٝ ثب ٔحبسج.ة ٘تبیح زاضزٛتطبثك ذ
.تٛظطی وٓ؛ ضغیٓ ٌصضغٙٔ ضی؛ ٘سجتٛبٔیىی؛ فٗ ٔحٙزیٚ ططاحی آیط:کلوات کلیذی

Aerodynamic Design of a Transonic Axial Fan with Low Aspect Ratio and Validating
S. Abbasi*
School of Mechanical Engineering, Arak University of Technology, Arak, Iran.

Abstract
In recent years trends towards designing axial fan with low aspect ratio have been increased. Application of
this kind of blades leads to higher rotor efficiency relative to blade with high aspect ratios. In contrast,
applying this kind of blade causes to intensify 3D flows, increasing secondary losses and creating losses due
to shock occurrence. In the current study, designing of a two stage axial fan with low aspect ratio is carried
out. To obtain losses in the axial fan, appropriate models have been employed for profile loss, secondary loss
shock loss and tip clearance loss. For extracting blade’s profile, polynomial camber and naca 65 thickness
distribution have been used. Comparing the obtained results including loss estimation, meridional velocity,
pressure and diffusion factor distribution and blade geometrical parameters such as stagger angle, chord
length, solidity and camber angle show good agreement. The 3D shape of the blade have been extracted by
calculating the stagger angle and thickness distribution in each section.
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 -8هقذهِ
وٕپطسٛضٞب  ٚفٗٞبی ٔحٛضی ،اظ اخعاء ٔ ٟٓزض ٔٛتٛضٞبی
تٛضثیٗ ٌبظی ٞستٙس وٚ ٝظیف ٝاغّی آٟ٘ب ایدبز زثی ٔٙبست
 ٚثبالثطزٖ فطبض ٌبظ لجُ اظ ٚضٚز ثٔ ٝحفظ ٝاحتطاق است.
ضطیت ٔٙظطی یه اظ پبضأتطٞبی ٔ ٟٓططاحی زض
فٗٞبی ٔحٛضی است٘ٚ .طستط ْٚزض ٔمبِٝای سیط تىبّٔی
استفبز ٜاظ پطٜٞبی ثب ٘سجت ٔٙظطی وٓ  ٚظیبز ٔ ٚؼبیت ٚ
ٔعایبی آٟ٘ب ضا تططیح وطز ٜاست[ .]1یىی اظ ٕٟٔتطیٗ اٞساف
زض ططاحی یه وٕپطسٛض ،ثرػٛظ زض غٙبیغ ٛٞایی ،وبٞص
ٚظٖ  ٚط َٛآٖ است .زض زٞٝٞبی ٔ 70ٚ 60یالزی ،اوثط
ٔحممیٗ ث ٝسٕت استفبز ٜاظ پطٜٞبی ثب ٘سجت ٔٙظطی ظیبز
ٌطایص زاضتٙس .ایٗ ٔٛضٛع استفبز ٜاظ فطؼ خطیبٖ زٚثؼسی
ضا زض ٘بحی ٝثیطتطی اظ اضتفبع پط ٜتٛخیٝپصیط ٔیٕ٘ٛز .ایدبز
ٔطىالت سبظٜای ،وبٞص حبضی ٝاستبَ ،ضا٘سٔبٖ ٘ ٚسجت
فطبض تِٛیسی ثب ٔمبزیط ططاحی ،استفبز ٜاظ ایٗ ٘ٛع پطٜٞب ضا ثب
ٔحسٚزیت ٔٛاخٕٛ٘ ٝز ٜاست .ثط ایٗ اسبس ،ططاحبٖ ث ٝسٕت
استفبز ٜاظ پطٜٞبی ثب ٘سجت ٔٙظطی وٓ سٛق پیسا وطز٘س.
استفبز ٜاظ ٘سجت ٔٙظطی وٓ (وٕتط اظ  ،)2ػال ٜٚثط تبٔیٗ
اٞساف آیطٚزیٙبٔیىی ططاحیٔ ،طىالت سبظٜای ضا ٘یع ٔطتفغ
ٔیٕ٘بیس .زض ٌعاضشٞبی ٘بسب ضٕبض1493 ٚ ]2[ 1314 ٜ
[ ،]3ثٔ ٝمبیسٝای ٔیبٖ پطٜٞبی ثب ٘سجت ٔٙظطی وٓ  ٚظیبز
پطزاذت ٝضسٜاست .ثسیٗ ٔٙظٛض ز ٚوٕپطسٛض ٔحٛضی وٓفطبض
و ٝزاضای ضطایط آیطٚزیٙبٔیىی ٙٞ ٚسسی ٘ ٚسجت فطبض ثطاثط
ٞستٙس ،زض ٘ظط ٌطفت ٝضس ٜاست .زض ٌعاضش ضٕبض1314 ٜ
[ ،]2ضتٛض ا َٚزاضای ٘سجت ٔٙظطی ظیبز ( ٚ )2/94زض ٌعاضش
ضٕبض ، ]3[ 1493 ٜضتٛض ا َٚثب ٘سجت ٔٙظطی وٓ ( )1/56زض
٘ظط ٌطفت ٝضس ٜاستٔ .طبٞسٌ ٜطزیس و ٝزض ٘سجت فطبض ٚ
زثی خطٔی ثطاثط ،ضا٘سٔبٖ ضتٛض ثب ٘سجت ٔٙظطی وٕتط ،تب 5
زضغس ثیطتط اظ ضتٛض زیٍط است  ٚوٕپطسٛض ثب ٘سجت ٔٙظطی
وٓ ،پبیساضی ثیطتطی ٘سجت ث ٝحبِت زیٍط (٘سجت ٔٙظطی
ظیبز) زاضز.
تحّیُ خطیبٖ زض ٖٚفٗٞبی ٔحٛضی  ٚططاحی
ضىُپطٜٞبی آٟ٘ب اظ إٞیت ظیبزی ثطذٛضزاض است .ثطضسی
تبضیرچٔ ٝطبِؼبت ٘طبٖ ٔیزٞس ،یىی اظ ضٚشٞبی ططاحی ٚ
تحّیُ خطیبٖ ،ا٘دبْ تستٞبی تدطثی است و ٝث ٝػّت
ٔحسٚزیت زض تدٟیعات ٞ ٚعیٞٝٙبی ثبال ٔمط ٖٚث ٝغطف
ٕ٘یثبضسٕٞ .چٙیٗ استفبز ٜاظ زیٙبٔیه سیبالت ٔحبسجبتی
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و ٝتٛاْ ثب حُ وبُٔ ٔؼبزالت خطیبٖ  ٚا٘طغی است ،زض
ٙٞسس ٝپیچیسٜای ٘ظیط وٕپطسٛض  ٚفٗ ٔحٛضی ثرػٛظ
ٍٙٞبْ ططاحیٞ ،عیٔ ٝٙحبسجبتی ظیبزی زاضتٙٔ ٚ ٝطمی
ٕ٘یثبضس .ثب تٛخ ٝث ٝپیچیسٌیٞبی ٔٛخٛز زض ثىبضٌیطی
ضٚشٞبی تدطثی  ٚػسزی (ٔ ،)CFDحممبٖ ث ٝسٕت
ٔسَٞبی سبزٜسبظی ضس ٜثطای حُ خطیبٖ اظ پبی ٝتب ٘ٛن یب
خطیبٖ ٘ػفاِٟٙبضی سٛق پیسا وطزٜا٘س .ثط ایٗ اسبس ثسیبضی
اظ ٔحممبٖ ث ٝتٛسؼٔ ٝؼبزالت ٔتٛسطٌیطی ضس ٜزض طَٛ
ٌصضٌب ٚ ٜحُ آٟ٘ب ثب ضٚشٞبی تحّیّی یب ػسزی سبز ٜضسٜ
پطزاذتٝا٘س؛ ثٙبثطایٗ زض ایٗ ضٚشٞب تطْٞبی ٔطتمبت ضاستبی
ٕٔبسی حصف ضسٔ ٚ ٜؼبزالت ٔتمبضٖ ٔحٛضی فطؼ ٔیض٘ٛس
[ .]4ایٗ ضاٞىبض تٛسط ٔحممیٙی ٘ظیطٞ ،یطش [ ]5تٛسؼٝ
یبفت ٝاست .ثسیبضی اظ ٔؤِفبٖ وبضوطزٖ زض غفحٝ
٘ػفاِٟٙبضی ضا تطخیح ٔیزٙٞسٔ .ؼبزالت حبوٓ ثط سطٛح
پطٜثٝپطٔ ٚ ٜؼبزالت ٔتٛسطٌیطی ضس ٜزض طٌ َٛصضٌب ٜثطای
غفح٘ ٝػفاِٟٙبضی ضا ٔیتٛاٖ ثب یىی اظ ضٚشٞبی تفبضُ
ٔحسٚز ،إِبٖ ٔحسٚز یب ا٘حٙبی ذطٛط خطیبٖ حُ ٕ٘ٛز.
یىی اظ ضٚشٞبی وبضآٔس ثطای حُ ایٗ ٔؼبزالت ،ضٚش
ا٘حٙبی ذطٛط خطیبٖ است و ٝثط ذالف ضٚشٞبی زیٍط وٝ
ظٔبٖ ٞ ٚعی ٝٙظیبزی ضا ٔیطّجٙس ،ثسیبض وٓٞعی ٚ ٝٙسطیغ
است٘ .تبیح ٟ٘بیی حبغُ اظ ایٗ ضٚش ،لبثُ ٔمبیس ٝثب حُ
وبُٔ سٝثؼسی ضٚشٞبی زیٙبٔیه سیبالت ٔحبسجبتی ثٛزٚ ٜ
ٓٞاو ٖٛٙزض غٙؼت اظ خّٕ ٝپیططفتٝتطیٗ ضٚشٞبی ططاحی
ٔحسٛة ٔیضٛز [ .]6وبضثطز ایٗ ضٚش زض تٛضثٔٛبضیٗٞب اظ
اٚاسط ز 60 ٝٞآغبظ ضس ٜاست [ٕٞٝ٘ٛ٘ .]7بی ٔرتّفی اظ ایٗ
تىٙیه زض سبَٞبی اذیط ثٙٔ ٝظٛض ططاحی تٛضثٔٛبضیٗٞب ٚ
ثطضسی اثطات پبضأتطٞبی ٔرتّف ثط ططاحی  ٚػّٕىطز
تٛضثٔٛبضیٗٞبٛٔ ،ضز استفبز ٜلطاض ٌطفت ٝاست .اظ ایٗ
تحمیمبت ٔیتٛاٖ ث ٝتحمیك ٞطسی [ ،]8پبچیسیس ٚ
ٕٞىبضاٖ [ٕٞ ٚ ٛٞ ]9 ٚ 6ىبضاٖ [ٕٞ ٚ ًٌٙ ،]10ىبضاٖ
[ ،]11اضبض ٜوطز.
ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝوبٞص ٘سجت ٔٙظطی پطٜٞب زض فٗٞبی
ٔحٛضی ،اثطات سٝثؼسی خطیبٖ (ٔثُ خطیبٖٞبی ثب٘ٛی )ٝضا
افعایص ٔیزٞس ،ثىبضٌیطی ٔسَٞبی ٔٙبست خٟت اػٕبَ ایٗ
اثطات زض ططاحی الظْ  ٚضطٚضی است .ثؼال ٜٚافعایص ػسز ٔبخ
خطیبٖ زض ٘ٛن پط ٜایدبز ٔٛج ضطثٝای  ٚافتٞبی ٘بضی اظ آٖ
ضا ٘بٌعیط ٔیٕ٘بیس .ثطضسی تبضیرچ ٝتحمیمبت ٘طبٖ ٔیزٞس
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و ٝخعئیبت ططاحی فٗٔحٛضی ٌصضغٛت ثب ٘سجت ٔٙظطی وٓ
ٔٛضز ثطضسی لطاض ٍ٘طفت ٝاست .ثط ایٗ اسبس زض تحمیك حبضط،
خعئیبت ططاحی یه فٗ ٔحٛضی ٌصضغٛت ثب ٘سجت ٔٙظطی
وٓ ثب استفبز ٜاظ ضٚش ا٘حٙبی ذطٛط خطیبٖ اضائٌ ٝطزیسٜ
است و ٝزض ٔطبِؼبت لجّی ث ٝآٖ پطزاذت٘ ٝطس ٜاست .ثب تٛخٝ
ث ٝپیچیسٌی خطیبٖ زض وٕپطسٛضٞبی ٌصضغٛت ثب ٘سجت
ٔٙظطی وٓ ٚ ٚخٛز ٔسَٞبی ٔرتّف خٟت ترٕیٗ افت،
ثىبضٌیطی ٔسَٞبی افت ٔٙبست ثرػٛظ ثطای افت ثب٘ٛیٚ ٝ
افت ضٛن ،ث٘ ٝحٛی و٘ ٝتبیح حبغّ ٝزض لیبس ثب ٘تبیح
تدطثی زلت لبثُ لجِٛی زاضت ٝثبضٙس ،اظ إٞیت ثسعائی
ثطذٛضزاض است و ٝزض تحمیك حبضط ایٗ ٔ ٟٓا٘دبْ ضس ٜاست.
ٕٞچٙیٗ ثب استفبز ٜاظ ٔطرػبت استرطاج ضس ٜاظ خطیبٖ ٚ
ثىبضٌیطی ٔسَٞبی ٔٙبست خٟت ظاٚی ٝا٘حطاف  ٚظاٚیٝ
ثطذٛضز ،ضىُ سٝثؼسی پطٜٞبی فٗ ٔحٛضی استرطاج ٌطزیسٜ
است.

(الف)

 -2رٍش اًحٌای خطَط جزیاى
ضٚش ا٘حٙبی ذطٛط خطیبٖ و ٝثط ٔجٙبی حُ خطیبٖ زض
غفح٘ ٝػفاِٟٙبضی است ،یىی اظ پیططفتٝتطیٗ ضٚشٞب ثب
لبثّیت حُ سطیغ ،زلیك  ٚاضظاٖ زض ٔمبیس ٝثب ضٚشٞبی وبُٔ
 ٚسٝثؼسیٛٔ ،ضز استفبز ٜلطاض ٔیٌیطز .استفبز ٜاظ ایٗ ضٚش،
تٛسط  ٚٚزض سبَ  1952آغبظ ضس [ .]7اٌطچ ٚٚ ٝاسبس
ٔحبسجبت اظ پبی ٝتب ٘ٛن ضا ثٙیبٖ ٟ٘بز؛ ِٚی ضٚش ا٘حٙبی
ذطٛط خطیبٖ ثط اسبس تحمیمبت ٘ٛان [ ،]12خب٘سٗ ٚ
ٔفبت [ ]13ضىُ ٌطفت .ایٗ ضٚش ث ٝحُ ٔؼبزِ ٝتؼبزَ
ضؼبػی ٔتٛسطٌیطی ضس ٜضٚی سطحی ٔب٘ٙس یه سطح S2
ٔیب٘ ٚ ٝحُ زلیك ٔؼبزالت ا٘ساظ ٜحطوت ٔحٛضی ٕٔ ٚبسی زض
ط َٛچٙسیٗ سطح ز ٚثؼسی پط ٜث ٝپطٔ ٜب٘ٙس ٔ S1یپطزاظ٘س
(ضىُ  -1اِف) .زض ایٗ ضٚش خطیبٖ ث ٝغٛضت پبیب ،غیطِعج ٚ
ٔتمبضٖ ٔحٛضی فطؼ ٔیضٛز  ٚاثطات ِعخت سیبَ اظ ططیك
ثطزاضٞبی ٘یط ٚ ٚتغییطات آ٘تطٚپی ِحبظ ٔیضٛز [.]4
اٍِٛضیتٓ وّی ضٚش ا٘حٙبی ذطٛط خطیبٖ ث ٝایٗ غٛضت
است و ٝاثتسا ٙٞسس ٝوٕپطسٛض زض غفح٘ ٝػفاِٟٙبضی ثٝ
ٕٞطا ٜتؼساز ٔ ٚحُ ذطٛط ضجٝلبئٓ تؼییٗ ٔیٌطز٘سٔ .ؼٕٛالً
ٔحُ ضجٝلبئٓٞب ثٌٝ٘ٛ ٝای زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝیضٛز و ٝتؼسازی
اظ آٟ٘ب ضٚی ِجٞٝبی حّٕ ٚ ٝفطاض پطٜٞب لطاض ٌیط٘س.
زض ضىُ  -1ة ،ضاستبی ذطٛط خطیبٖ ( ٚ )mضاستبی ذطٛط

(ب )
ضکل  -8سطَح هَرد تزرسی در رٍش اًحٌای خطَط جزیاى،

الف) سطَح جزیاى  ٍ S2 ٍ S1ب) دستگاُّای هختصاتی []4
ضجٝلبئٓ (ٔ )lطرع است .ث ٝوٕه ضاثط ٝپیٛستٍی ،سطح
ٔمطغ حّمٛی خطیبٖ ث ٝتؼسازی ِ ِٝٛخطیبٖ ثب زثی خطٔی
یىسبٖ تمسیٓ ٔیٌطزز .ثب ضىٌُیطی ذطٛط خطیبٖ ،ا٘حٙب ٚ
ضیت ایٗ ذطٛط ثسست ٔیآیٙس .ثٙٔ ٝظٛض حُ ٔؼبزِ ٝا٘ساظٜ
( rضؼبع  Vθ ٚسطػت
حطوت الظْ است و ٝتٛظیغ
ٔطّك ٕٔبسی) زض ذطٚخی ٞط ضتٛض تؼییٗ ٌطزز .ایٗ تٛظیغ
زض حبِت ططاحی اظ تٛظیغ ضطیت ثبضزٞی ،ث ٝضىُ ٔؼبزِ،1 ٝ
ثسست ٔیآیس.
()1

ψ

زض ضاثط ٝفٛق  ،ωسطػت چطذص ظاٚیٝای ثط حست
ضازیبٖ ثط ثب٘ی ut ٚ ٝسطػت ٔحیطی زض ٘ٛن پط ٜاست .ثب
زاضتٗ ٔمبزیط ضطیت ثبض ،ا٘حٙب ذطٛط خطیبٖٔ ،مساض افت ٚ
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ترٕیٗ اِٚی ٝسطػت ،تٛظیغ سطػت ٘ػفاِٟٙبضی زض ٞط ذط
ضجٝلبئٓ اظ ٔؼبزِ 2 ٝاسترطاج ٔیضٛز[ .]8زض ضىُ ( -1ة)
زستٍبٔ ٜرتػبت ٘ػفاِٟٙبضی ٘طبٖ زاز ٜضس ٜاست.
[

]
+

*

()2
زض ٔؼبزِ Vm ،2 ٝسطػت ٘ػفاِٟٙبضی φ ،ظاٚی ٝذط خطیبٖ،
 γظاٚی ٝذط ضج ٝلبئٓ rc ،ضؼبع ا٘حٙبی ذط خطیبٖ h ،آ٘تبِپی
وُ T ،زٔبی استبتیه  s ٚآ٘تطٚپی است٘ Fn ٚ Fm .یع ٘یطٞٚبی
اػٕبِی اظ ططف پطٞ ٜستٙس وٞ ٝطسی ضٚاثطی ثطای آٟ٘ب زض
٘ٛاحی پطٜزاض  ٚثس ٖٚپط ٜاضائ ٝوطز ٜاست [ٔ .]8ؼبزِ 2 ٝثٝ
غٛضت یه ٔؼبزِ ٝزیفطا٘سیُ ٔطتج ٝا َٚسبز ٜحُ ٔیضٛز .ثب
ثسست آٚضزٖ تٛظیغ سطػت ٘ػفاِٟٙبضی ،زثی خطٔی زض ٞط
ضج ٝلبئٓ ٔحبسج ٚ ٝآ٘مسض سطػت زض پبی ٝتغییط زازٔ ٜیضٛز
تب ایٗ زثی ثب زثی وُ ثطاثط ٌطزز .ثب تٛظیغ سطػت ثسست
آٔس ،ٜزثی ػجٛضی اظ ٞط ِ ِٝٛخطیبٖ ثطضسی ٔیضٛز .ایٗ
زثی ثبیس ثطاثط حبغُ تمسیٓ زثی وُ ثط تؼساز تمسیٕبت
ضؼبػی ثبضس .ثطای ضسیسٖ ث ٝزثی ٔٛضز ٘ظط ،ثبیس
ضؼبع ذطٛط خطیبٖ تغییط زاز ٜضٛز؛ ثٙبثطایٗ ثطای وٙتطَ
پبیساضی الظْ است و ٝضطیت ترفیف اػٕبَ ٌطزز .ثسیٗ
ٔٙظٛض ضٚضی سبذتبض یبفت ٝث ٝغٛضت ضاثط )3( ٝاستفبز ٜضسٜ
است ]:[14
()3

) (

)

(

زض ٔؼبزِ Mm ،3 ٝػسز ٔبخ ٘ػفاِٟٙبضی h ،تفبٚت ضؼبع
٘ٛن  ٚپبی Δz ،ٝفبغّٔ ٝحٛضی ز ٚضج ٝلبئٓ ٔدبٚض  mr ٚثٝ
ٔؼٙبی ضؼبع ٔیب٘ی است .پس اظ ٔحبسجٔ ٝىبٖ خسیس ذطٛط
خطیبٖٔ ،طاحُ فٛق تب ث ٝحسالُ ضسیسٖ تغییطات ضؼبػی
تىطاض ٔیض٘ٛس.

()4

زض ضاثط ٝفٛق Δs ،تغییط آ٘تطٚپی P1 ،فطبض سى ٖٛزض ٚضٚز ٚ
ٔمساض افت ایدبز ضسٜ
 P2فطبض سى ٖٛزض ذطٚخی ٚ
زض فطبض است.
ضطیت افت وُ ،تطویجی اظ چٟبض افت پطٚفیُ ،افت ضٛن،
افت خطیبٖ ثب٘ٛی ٚ ٝافت زضظ ٘ٛن است .زض تحمیك حبضط
ثطای اػٕبَ افت پطٚفیُ اظ ضاثط ٝود  ٚاسٕیت [ ]15استفبزٜ
ضس ٜاست.
ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝثرص لبثُ تٛخٟی اظ افتٞب زض یه
وٕپطسٛض پیططفتٌ ٝصضغٛت٘ ،بضی اظ فطایٙس غیطآیع٘تطٚپیه
ٔٛج ضطثٝای است ،استفبز ٜاظ ٔسَ زلیمی ثطای ایٗ افت ،زض
ططاحی وٕپطسٛض ٘مص ثسعایی زاضز .ثب تٛخ ٝثٔ ٝطبِؼبت
غٛضت ٌطفت ٚ ٝثطضسیٞبی ا٘دبْ ضس ،ٜزض تحمیك حبضط اظ
ضاثط ٝسٛاٖ [ ]16ثطای ٔسَسبظی افت ٔٛج ضطثٝای زض
ٌصضٌب ٜخطیبٖ استفبز ٜضس ٜاست.
ٕٞب٘طٛض و ٝشوط ٌطزیس ،یىی اظ پبضٔتطٞبی ٔ ٟٓططاحی
وٕپطسٛض٘ ،سجت ٔٙظطی پطٜٞب است .استفبز ٜاظ پطٜٞبی فٗ
ٔحٛضی ثب ٘سجت ٔٙظطی وٓ ث ٝزِیُ افعایص ضا٘سٔبٖ ،تٛسؼٝ
حبِت پبیساض  ٚػسْ ٚخٛز ٔطىالت سبظٜای ٘سجت ث ٝپطٜٞبی
ثب ٘سجت ٔٙظطی ثبال تٛسؼ ٝیبفت ٝاست .ثط ایٗ اسبس ضطیت
ٔٙظطی پطٜٞب ثیٗ  1تب  1/5زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝیضٛز .زض
پطٜٞبی ثب چٙیٗ ذػٛغیبتی تمسیٓ خطیبٖ ث ٝز ٚلسٕت
خطیبٖ آظاز  ٚخطیبٖ ٘عزیه زیٛاضٜٞب ٔطىُ است؛ چطا وٝ
اثطات زیٛاضٜٞب ثط خطیبٖ زاذُ ٔدطا حتی زض ٔیب٘ٞٝبی
ٌصضٌب٘ ٜیع ٚاضز ٔیضٛز  ٚثىبضٌیطی فطؼ خطیبٖ زٚثؼسی زض
ایٗ ٘ٛاحی ضا زضٛاض ٔیٕ٘بیس .ثط ایٗ اسبس ،ترٕیٗ افت
ثب٘ٛی ٝزض فطآیٙس ططاحی اظ إٞیت ثسعایی ثطذٛضزاض است .زض
تحمیك حبضط اظ ٔسَ اضائ ٝضس ٜتٛسط ٌطیپٙتطٚي (ضاثط)5 ٝ
و ٝزض آٖ ضطیت ٔٙظطی ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ پبضأتطٞبی ٔٛثط زض
آٖ ٚخٛز زاضز ،ثطای افت خطیبٖ ثب٘ٛی ٝاستفبزٌ ٜطزیسٜ
است[.]17

 -9رٍاتط تجزتی
یىی اظ تطْٞبیی و ٝزض ٔؼبزِ ٝا٘ساظٜحطوت ٔیثبیست
ٔطرع ٌطزز ،تطْ آ٘تطٚپی است .تؼییٗ ٔمبزیط آ٘تطٚپی ثٝ
وٕه ٔسَٞبی افت أىبٖپصیط است .افت ضا ٔیتٛاٖ ثطای ٌبظ
وبُٔ زض لبِت افت فطبض سى( ٖٛیب افعایص آ٘تطٚپی) اظ ططیك
ضاثط )4( ٝثیبٖ ٕ٘ٛز.
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)

()5

(
)

(

زض ضاثط θ ،4 ٝظاٚی ٝوٕجط ٘ AR ٚسجت ٔٙظطی پط ٜاست.
 fضطیجی است و ٝثب وبٞص ٘سجت ٔٙظطی افعایص ٔییبثس .ثط
اسبس ضاثط ٝفٛق ٔطرع است و ٝوبٞص ضطیت ٔٙظطی
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ٔٙدط ث ٝافعایص ٔمساض افت ثب٘ٛیٔ ٝیضٛز و ٝثب طجیؼت
خطیبٖ زض چٙیٗ فٗٞبیی ٓٞذٛا٘ی زاضز .ثسیٗ تطتیت ثب
استفبز ٜاظ ضاثط ٝشوطضس ،ٜاثطات ضطیت ٔٙظطی ،ث ٝطٛض
ٔستمیٓ اثط ذٛز ضا زض افت ثب٘ٛیٔ ٝیٌصاضز.
افت زضظ ٘ٛن اظ ٘طت خطیبٖ اظ فبغّٛ٘ ٝن ضٚتٛض یب
ا٘تٟبی آظاز استبتٛض یب ضىبفٞبی ٔحٛضی زض ٔسیط خطیبٖ
٘بضی ٔیٌطزز .خطیبٖ ٘طتی زض ٔحسٚز ٜزضظ ا٘تٟبیی ،زاضای
ظاٚیٔ ٝتفبٚتی ثب خطیبٖ اغّی ثٛز ٚ ٜاذتالط ایٗ ز ٚخطیبٖ
٘ب ٚ ٍٖٕٛٞاستٟالن ٘بضی اظ آٖٙٔ ،دط ث ٝافت ٔیضٛز .ثٝ
ػال ٜٚتطىیُ ٌطزاث ٝحبغُ اظ ٘طت خطیبٖ  ٚپطاوٙسٌی
تػبزفی آٖ ثٕٞ ٝطا ٜا٘سضوٙص ثب خطیبٖ اغّی ٔٛخت ثطٚظ
افت ٔیٌطززٔ .بٞیت ،ثعضٌی ،چطذص  ٚضىٌُیطی
ٚضتىسٞبی ٘طتی ،ثٛ٘ ٝع تٛضثٔٛبضیٗٛ٘ ،ع پط ،ٜپبضأتطٞبی
خطیبٖ ٛ٘ ٚع سیبَ ثستٍی زاضز .ثطای ٔحبسج ٝافت زضظ ٘ٛن
ضٚاثطی اضائٌ ٝطزیس ٜاست .زض تحمیك حبضط اظ ٔسَ اضائ ٝضسٜ
تٛسط استٛضض  ٚوبٔپستی [ ]18استفبز ٜضس ٜاست.
)

√

()

(

𝜔

()6
زض ضاثط ٝفٛق g ،ا٘ساظ ٜزضظ ا٘تٟبیی است و ٝزض غٛضت
٘بٔؼّ ْٛثٛزٖ آٖ ،ثطاثط  1زضغس اضتفبع پط )h( ٜزض ٘ظط ٌطفتٝ
ٔیضٛز .ضٕٗ ایٗو ٝضطیت خطیبٖ ( ٚ )ϕظاٚی٘ ٝسجی خطیبٖ
ٔیبٍ٘یٗ ( )βmزض ٘ٛن پطٔ ٜحبسجٔ ٝیٌطز٘س [.]18
ثطای ٔحبسج ٝظاٚی ٝا٘حطاف اظ ضاثط 7 ٝاستفبز ٜضسٜاست
و ٝتٛسط وبضتط ( )Carterاضائٌ ٝطزیس ٜاست [.]19
()7
𝜹
زض ضاثط δ ،7 ٝظاٚی ٝا٘حطاف σ ،غّجیت n ٚ m ٚ
پبضأتطٞبیی تدطثی ٞستٙس.

 -6طزاحی ٍ اعتثارسٌجی ًتایج
زض ایٗ ٔمبِ ٝث ٝططاحی یه فٗ ز ٚطجمٔ ٝحٛضی ثب ٘سجت
ٔٙظطی وٓ ثب استفبز ٜاظ ضٚش ا٘حٙبی ذطٛط خطیبٖ پطزاذتٝ
ٔیضٛز .ایٗ فٗ تٛسط اٚضاسه سبذت ٚ ٝتست ضس ٜاست
[ .]20-21ثرطی اظ ٔطرػبت ایٗ فٗ زض زض خس 1 َٚاضائٝ
ضس ٜاست.

جذٍل  -8اطالعات کلی في دٍ طثقِ اٍراسک []83
٘سجت فطبض وّی

2/4

فطبض وُ ٚضٚزی ()kPa

101/325

تؼساز ٔطاحُ

2

زٔبی وُ ٚضٚزی ()K

288/2

٘سجت ٔٙظطی ضتٛض
اَٚ

1/56

زثی خطٔی ()kg/s

33/248

ضا٘سٔبٖ حطاضتی ()%

84/9

زٚض ( )RPM

16048

زض ضىُ  -2اِف ٙٞسس٘ ٝػفاِٟٙبضی فٗ ز ٚطجم٘ ٝطبٖ
زاز ٜضس ٜاست .زض ایٗ ضىُ پطٜٞب  ٚذطٛط ضج ٝلبئٓ زضٖٚ
آٟ٘ب ،ثب ذطٛط پطضً٘ ٔطرع ٌطزیسٜا٘س .زض ططاحی ایٗ
وٕپطسٛض 60 ،ذط ضج ٝلبئٓ  12 ٚلسٕت ضؼبػی زض ٘ظط
ٌطفت ٝضس ٜاست .ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝتٛظیغ ثبض زض ضاستبی
ضؼبػی ثطای ٞط طجم ،ٝیىی اظ پبضأتطٞبی ططاحی است؛ ثٝ
ٔٙظٛض اػتجبضسٙدی ٘تبیح ٘طْافعاض ،ثب استفبز ٜاظ ٔؼبزِ،1 ٝ
تٛظیغ ثبض ز ٚطجم ٝزض ضاستبی ضؼبػی ،اظ تٛظیغ سطػت ٔطّك
ٕٔبسی زض ِج ٝفطاض ٞط ضتٛض استرطاج ٔیضٛز و ٝزض ٔطاخغ
[ ]20-21اضائٌ ٝطزیس ٜاست .تٛظیغ ثبض ز ٚطجم ٝوٕپطسٛض ،زض
ضىُ  -2ة ٘طبٖ زاز ٜضس ٜاست.
تٛظیغ ٘سجت ٔبوعیٕٓ ضربٔت ث ٝوٛضز ٞط پط ٜزض
ضاستبی ضؼبػی ،ث ٝػٛٙاٖ ٚضٚزی ٘طْافعاض ،ثطای ضتٛضٞب ثٝ
غٛضت ذطی اظ  8زضغس زض پبی ٝتب  3زضغس زض ٘ٛن تغییط
ٔیوٙس .ایٗ تغییطات ثطای استبتٛضٞب ،اظ  6زضغس زض پبی ٝتب 8
زضغس زض ٘ٛن است .پبضأتط زیٍطی و ٝث ٝػٛٙاٖ ٚضٚزی
٘طْافعاض ٔیثبیست اػٕبَ ٌطزز ،تؼساز پطٜٞب زض ٞط ضزیف پطٜ
است .ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝاطالػبت تؼساز پط ٜزض ٔطخغ []20-21
شوط ٍ٘طزیس ٜاست ،ثب اػٕبَ تؼساز ٔرتّف پط ٚ ٜتحّیُٞبی
ٔتؼسز  ٚثب ٔمبیس ٝضطیت غّجیت استرطاج ٌطزیس ٜثب ٘تبیح
آظٔبیطٍبٞی ،ایٗ پبضأتط ثطای ضتٛض ا َٚتب استبتٛض ز ْٚثٝ
تطتیت  42 ٚ 38 ،34 ،22زض ٘ظطٌطفت ٝضس ٜاست.
ثب تٛخ ٝث ٝایٙىٞ ٝسف ٔطبِؼ ٝحبضط ،ططاحی فٗ ٔحٛضی
ٌصضغٛت ثب ٘سجت ٔٙظطی وٓ است  ٚایٗ ٚضؼیت زض طجمٝ
ا َٚفٗ ٔحٛضی ضخ ٔیزٞس ،زض ازأ ٝغطفب ٘تبیح طجم ٝاَٚ
اضائٌ ٝطزیس ٜاست.
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(الف)

(ب)
ضکل  -2اطالعات ٍرٍدی ًزمافشار ،الف) ٌّذسِ ًصفالٌْاری ٍ هَقعیت خطَط جزیاى ٍ ضثِ قائن ٍ ب) تَسیع ضزیة تار

یىی اظ ٘تبیح اغّی حُ ٔؼبزِٙٔٛٔ ٝت ْٛضؼبػی زض ضٚش
ا٘حٙبی ذطٛط خطیبٖ (ٔؼبزِ ،)2 ٝتٛظیغ سطػت ٘ػفاِٟٙبضی
است .زض ضىُ  3تٛظیغ سطػت ٘ػفاِٟٙبضی ثسست آٔس ٜزض
ٔمبیس ٝثب ٘تبیح آظٔبیطٍبٞی ٘طبٖ زاز ٜضس ٜاست.
زض ضىُ ( -3اِف)  ٚزض ِج ٝحّٕ ٝضتٛض ا ،َٚثب ایٗو ٝض٘ٚس
تغییطات سطػت زض ٘تبیح ثسست آٔس ٚ ٜآظٔبیطٍبٞی یىسبٖ
است ،تغییطات سطػت زض ٘تبیح ثسست آٔس ٜضسیستط است؛ زض
حبِیو ٝزض ِج ٝفطاض ایٗطٛض ٘یست .ػّت ایٗ ضذساز ،زض ٘ظط
ٍ٘طفتٗ افت تب ِج ٝحّٕ ٝطجم ٝا َٚثبضس .زض ٚالغ چ ٖٛزض ایٗ
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ٔحبسجبت افتٞبی الیٔٝطظی ،زیٛاضٜٞب  ٚتٛضثٛال٘س خطیبٖ
آظاز زض ٘ظط ٌطفتٕ٘ ٝیض٘ٛسٔ ،حبسجبت تب ایٗ ٘مط ٝوبٔال
غیطِعج است؛ أب ثب ٚضٚز ٔسَٞبی ِعخت اظ ٘بحی ٝپطٜزاض ثٝ
ثؼس ،تغییطات سطػت وٙستط ٔیضٛز .ایٗ أط زض ِج ٝفطاض ضتٛض
ا ٚ َٚضىُ ( -3ة) وبٔال ٚاضح است٘ .تبیح ٔطتجط ثب استبتٛض
ا٘ ،َٚطبٖ اظ تطبثك ذٛة ثب ٘تبیح آظٔبیطٍبٞی زاضز .ثب تٛخٝ
ث ٝضىُ (ٔ )3طرع است ؤ ٝیبٍ٘یٗ ذطبی ٔحبسجٝ
سطػت زض ضتٛض ا ،َٚحسٚز  6زضغس  ٚزض استبتٛض ا ،َٚحسٚز
 5زضغس ثٛزٔ ٚ ٜمساض ٔبوعیٕٓ ذطب حسٚز  %10است .تحّیُ
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(الف)

(ب)
ضکل  -9تَسیع سزعت ًصفالٌْاری آسهایطگاّی ٍ عذدی در طثقِ دٍم ،الف) رتَر دٍم ٍ ب) استاتَر دٍم

حبضط ثب فطؼ تمبضٖ ٔحٛضی ث ٝغٛضت ضجٝسٝثؼسی زض
غفح S2 ٝا٘دبْ ضس ٜاست؛ ٕٞچٙیٗ اثطات ِعخت اظ ططیك
ٔسَٞبی افت اػٕبَ ٌطزیس ٜاست .ثب ایٗ فطضیبت ،ذطبی

ٔٛخٛز زض ٘تبیح ثطای ططاحی ٔمسٔبتی لبثُ لج َٛاست.
ٔسّٕب تىبُٔ ٔسَٞبی افت  ٚضٚاثط ظٚایبی ثطذٛضز  ٚا٘حطاف
ٔٙدط ث ٝحُ زلیكتط ٔیض٘ٛس.
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استبتٛض ا٘ َٚطبٖ زاز ٜضس ٜاستٔ .یبٍ٘یٗ ذطبی ٔحبسجٝ
زض ضتٛض ا 5 ،َٚزضغس  ٚزض استبتٛض ا ،َٚحسٚز  2زضغس است
و٘ ٝطبٖ اظ تطبثك ذٛة ٘تبیح حبغّ ٝثب ٘تبیح آظٔبیطٍبٞی
زاضز.

زض ضىُ  -4اِف ٘سجت فطبض زض ضاستبی ضؼبػی ثطای
ضتٛض  ٚاستبتٛض أ َٚطبٞسٔ ٜیٌطززٔ .طرع است وٝ
تغییطات ٘سجت فطبض زض ضاستبی ضؼبػی ثط ٘تبیح آظٔبیطٍبٞی
ٔٙطجك است .زض ضىُ  -4ة ،تغییطات ضطیت پرص ضتٛض ٚ

(الف)

(ب)
ضکل ً -6تایج جزیاى در طثقِ اٍل ،الف ،تَسیع ضعاعی ًسثت فطار ،ب ،تَسیع ضعاعی ضزیة پخص
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استٔ .طرع است و ٝایٗ ٘تبیح ث ٝذػٛظ زض ضتٛض اَٚ
تطبثك ثسیبض ذٛثی ثب ٘تبیح آظٔبیطٍبٞی زاضز ٔ ٚبوعیٕٓ ذطب
زض استبتٛض ا َٚزض پبیٛ٘ ٚ ٝن است و ٝثب تٛخ ٝث ٝػسْ زلت
ضٚاثط زض ایٗ ٘ٛاحی ،لبثُ پیصثیٙی ثٛز .ذطبی ٔیبٍ٘یٗ زض

زض ضىُ ٘ 5تبیح ٙٞسسی ثسست آٔس ٜثطای پطٜٞبی
طجم ٝا٘ َٚطبٖ زاز ٜضس ٜاست .زض ضىُ  -5اِف تٛظیغ
ضؼبػی ظاٚی٘ ٝػت زض ضتٛض  ٚاستبتٛض ا ٚ َٚزض ضىُ  -5ة
تٛظیغ ضؼبػی ضطیت غّجیت زض طجم ٝا٘ َٚطبٖ زاز ٜضسٜ

(الف)

(ب)
ضکل ً -1تایج ٌّذسی در طثقِ اٍل ،الف) تَسیع ضعاعی ساٍیِ ًصة ،ب) تَسیع ضعاعی صلثیت
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ضتٛض ا 5 ،َٚزضغس  ٚزض استبتٛض ا 7 ،َٚزضغس است .زض
ضىُ  -6ة ،تٛظیغ ضؼبػی ضطیت غّجیت زض طجم ٝا٘ َٚطبٖ
زاز ٜضس ٜاستٕٞ .ب٘طٛض و ٝشوط ٌطزیس ثب تٛخ ٝث٘ ٝساضتٗ
اطالػبتی پیطأ ٖٛتؼساز پطٜٞبٔ ،مبزیطی ثطای ایٗ پبضأتط زض
٘ظط ٌطفت ٝضس ٜاست و ٝثط اسبس آٖ ضطیت غّجیت زض
٘تبیح ػسزی  ٚآظٔبیطٍبٞی یىسبٖ ٔیٌطزز .ایٗ أط زض
ضىُ  -5ة ثٚ ٝضٛح ٔالحظٔ ٝیضٛز.
ٕٞب٘طٛض و ٝشوط ٌطزیس ،زض ضٚش ا٘حٙبی ذطٛط خطیبٖ
خٟت اػٕبَ اثطات ِعخت زض ٔؼبزالت اظ ضٚاثط تدطثی ثطای
ترٕیٗ ضطایت افت استفبزٔ ٜیضٛز .زض ضىُ ٔ ،6مبزیط افت
حبغّ ٝزض ٔمبیس ٝثب ٔمبزیط آظٔبیطٍبٞی ٘طبٖ زاز ٜضسٜ
استٔ .طبٞسٔ ٜیٌطزز ؤ ٝمبزیط افت زض ضتٛض  ٚاستبتٛض اَٚ
ثب ٘تبیح آظٔبیطٍبٞی تطبثك ٘سجتب ذٛثی زاضز.
ثب تٛخ ٝث ٝایٙىٔ ٝمبزیط افت وُ ٔدٕٛع افتٞبی ٔرتّف
زض وٕپطسٛض است  ٚایٗ ٔمبزیط زض ضاستبی ضؼبػی پط ٜتغییط
ٔیوٙس ،زض ضىُ  7تٛظیغ ضؼبػی ضطایت ٔرتّف افت ثطای
ضتٛض ا٘ َٚطبٖ زاز ٜضس ٜاستٔ .طرع است و ٝزض ٘بحیٝ
٘عزیه ث ٝپبی ٝضتٛض ،افت پطٚفیُ  ٚافت ثب٘ٛیٚ ٝخٛز زاض٘س .ثٝ
زِیُ ٘سجت ٔٙظطی وٓ  ٚظاٚی ٝوٕجط ظیبز ،افت ثب٘ٛی ٝزضغس
لبثُ تٛخٟی اظ وُ افت پط ٜضا ث ٝذٛز اذتػبظ ٔیزٞس وٝ

ایٗ ٔٛضٛع اظ ٔؼبیت استفبز ٜاظ پطٜٞبی ثب ٘سجت ٔٙظطی وٓ
استٔ .طبٞسٔ ٜیٌطزز و ٝزض ٘بحیٛ٘ ٝن پط ،ٜافت ٔٛج
ضطثٝای حسٚز ٘یٕی اظ افت وُ ضا ث ٝذٛز اذتػبظ زازٜ
استٕٞ .چٙیٗ افت زضظ ا٘تٟبیی تٟٙب زض  20زضغس ثبالیی پطٜ
ٔالحظٔ ٝیضٛز.
ضا٘سٔبٖ حطاضتی فٗٔحٛضی زض ططاحی حبضط 84/2
ثسست آٔس ٜاست و ٝزض ٔمبیس ٝثب ٘تبیح آظٔبیطٍبٞی ()84/9
تطبثك ذٛثی ضا ٘طبٖ ٔیزٞسٕٞ .ب٘طٛض و ٝشوط ٌطزیس،
ضا٘سٔبٖ حطاضتی ضتٛض ا َٚثب ٘سجت ٔٙظطی  1/56ثطاثط 89/2
زضغس استرطاجٌطزیس ٜاست؛ زض حبِیو ٝزض ٌعاضش []20
ضا٘سٔبٖ فٗ ثب ٘سجت ٔٙظطی ظیبز ( 84/6 )2/94زضغس ثسست
آٔس ٜاست .ایٗ تفبٚت زض ٔیعاٖ ضا٘سٔبٖ ثیٗ ضتٛضٞبی زاضای
٘سجت ٔٙظطی ٔتفبٚت ،حىبیت اظ ٔعیت ثىبضٌیطی ضتٛضٞبی
ثب ٘سجت ٔٙظطی وٓ زاضز.

ٌّ -1ذسِ پزُّا
پس اظ ٔحبسج ٝسطػتٞبی ٘ػفاِٟٙبضی  ٚتؼییٗ ٔحُ
ذطٛط خطیبٖ ،ثب استفبز ٜاظ ظٚایبی خطیبٖ  ٚثط طجك ضٚاثط
ٔٛخٛز ظاٚی ٝثطذٛضز  ٚا٘حطاف پطٜٞب ٔحبسج ٝضس ٚ ٜثط اسبس

ضکل  -4هقایسِ افت کل هحاسثِ ضذُ تا ًتایج آسهایطگاّی در طثقِ اٍل
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ضکل  -2تغییزات ضعاعی قسوتّای هختلف ضزیة افت کل در رتَر اٍل

آٟ٘ب ،ظٚایبی پطٔ ٜحبسجٔ ٝیضٛز .ضىُ ٙٞسسی پط ٜاظ
ططیك ایدبز وٕجط سٕٟٛی ثب زضخبت ٔرتّف  ٚیب ذط ا٘حٙبی
زایطٚی  ٚتٛظیغ ضربٔت ثط اسبس اطالػبت ایطفٛیُٞبی ٘بوب
سطی 6ح َٛآٖ ،ایدبز ٔیضٛز .زض ططاحی پطٜٞب زض وبض
حبضط ث ٝزِیُ زض زست زاضتٗ اطالػبت وبُٔتطی اظ ٔیساٖ
خطیبٖ  ٚظٚایبی آٖ ،أىبٖ تؼطیف ذط ا٘حٙب ث ٝغٛضت یه
چٙسخّٕٝای زضخ ٝثبال ،ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝثب ظٚایبی خطیبٖ
حسفبغُ ِجٞٝبی حّٕ ٚ ٝفطاض ٘یع ٔطبثمت زاضت ٝثبضس ،فطآٞ
ٌطزیس ٜاست.
زض ضىُ  -8اِف ٔمبطغ پط ٜضتٛض زض ضؼبعٞبی ٔرتّف (اظ
پبی ٝتب ٘ٛن) ٕ٘بیص زاز ٜضس ٜاست .ثب تٛخ ٝث ٝضىُ -6اِف
ٔطرع است و ٝظاٚی٘ ٝػت پط ٜزض ضتٛض ا َٚاظ  8زضخ ٝزض
پبی ٝتب  64زضخ ٝزض ٘ٛن تغییط ٔیوٙس .ایٗ زض حبِیاست وٝ
ظاٚی ٝوٕجط اظ  67زضخ ٝزض پبی ٝتب  5زضخ ٝزض ٘ٛن ٔتغیط
است .ث ٝایٗ زِیُ پطٚفیُ پط ٜزض ٘ٛن ،تمطیجب ٔتمبضٖ ثٛزٚ ٜ
وٕجط ث ٝغٛضت ذطی است .زض استبتٛض ا َٚظاٚی٘ ٝػت اظ 22
زضخ ٝزض پبی ٝتب  14زضخ ٝزض ٘ٛن ٔتغیط استٕٞ .چٙیٗ
ظاٚی ٝوٕجط ٘یع اظ  47زضخ ٝزض پبی ٝتب  55زضخ ٝزض ٘ٛن
تغییط ٔیوٙسٕٞ .ب٘طٛض و ٝزض ضىُ  -8ة ٔطرع است ،ایٗ
پط ٜزاضای پیچص وٕی است .زض ضىُ  8استفبز ٜاظ تٛظیغ

ضربٔت ٘بوب سطی  65ثٚ ٝاسط ٝتیعی ِجٝفطاض ٔ ٚبوعیٕٓ
ضربٔت زض ٔیب٘ ٝوٛضز وبٔال ٔطرع است.

ً -4تیجِگیزی
استفبز ٜاظ پطٜٞبی ثب ٘سجت ٔٙظطی وٓٙٔ ،دط ث ٝافعایص
ضا٘سٔبٖ ضتٛض ٘سجت ث ٝپطٜٞبی ثب ٘سجت ٔٙظطی ظیبز ٔیٌطزز
ٌ ٚطایص ث ٝاستفبز ٜاظ چٙیٗ پطٜٞبیی ضا افعایص زاز ٜاست.
زض پطٜٞبی ثب ٘سجت ٔٙظطی وٓ تمسیٓ ٌصضٌب ٜخطیبٖ ث ٝزٚ
لسٕت خطیبِٖعج  ٚخطیبٖ غیطِعج أىبٖپصیط ٘جٛزٚ ٜ
خطیبٖٞبی ثب٘ٛی ٝتٕبْ ٌصضٌب ٜخطیبٖ ضا تحت تبثیط لطاض
ٔیزٙٞس .ایٗ أط ططاحی چٙیٗ فٗٞبیی ضا ثب زضٛاضیٞبی
ذبغی ٔٛاخ ٝسبذت ٝاستٕٞ .چٙیٗ ضذساز ضٛن زض فٗ
ٌصضغٛت  ٚافتٞبی ٘بضی اظ آٖ ثط ایٗ پیچیسٌیٞب ٔیافعایس.
ثط ایٗ اسبس زض ٔمبِ ٝحبضط ث ٝططاحی یه فٗ ٌصضغٛت ثب
٘سجت ٔٙظطی وٓ ثب استفبز ٜاظ ضٚش ا٘حٙبی ذطٛط خطیبٖ
پطزاذت ٝضس .ثب تٛخ ٝث ٝپیچیسٌیٞبی شوط ضسٔ ٚ ٜسَٞبی
ٔتٛٙع ترٕیٗ افت زض فطآیٙس ططاحی ،ثىبضٌیطی ٔسَ ٔٙبست
خٟت افت پطٚفیُْ ،افت زضظ ٘ٛنْ ،افت ثب٘ٛی ٚ ٝافت ضٛن
حبئع إٞیت فطاٚا٘ی استٔ .مبیس٘ ٝتبیح افت وُ حبغّ ٝثب
٘تبیح آظٔبیطٍبٞی ،ثیبٍ٘ط زلت ذٛة ططاحی ٔ ٚسَٞبی زض
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ضکل ً -1وای تاالی ٌّذسِ پزُّای طثقِ اٍل ،الف ،رتَر اٍل ،ب ،استاتَر اٍل

٘ظط ٌطفت ٝضس ٜثطای ترٕیٗ افتٞبی ٔٛخٛز است .ثطضسی
تغییطات افتٞبی ٔرتّف زض ط َٛضؼبع پط٘ ٜطبٍ٘ط ٚخٛز
افتٞبی ثب٘ٛی ٝزض وُ اضتفبع پط ٜاست و ٝایٗ ٔٛضٛع ٘بضی اظ
٘سجت ٔٙظطی وٓ  ٚظاٚی ٝوٕجط ظیبز پطٜٞب ٔیثبضس  ٚاظ
ٔؼبیت استفبز ٜاظ ٘سجت ٔٙظطی وٓ زض ططاحی پطٜٞب ثٝ
ضٕبض ٔیضٚز .زض ٘بحیٛ٘ ٝن پط ،ٜافت ٔٛج ضطثٝای حسٚز
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٘یٕی اظ افت وُ ضا ث ٝذٛز اذتػبظ زاز ٜاست .ضا٘سٔبٖ ٚ
ضطیت ٘فٛش ٔحبسج ٝضس ٜثطای ضتٛض ا٘ َٚطبٖ ٔیزٞس وٝ
استفبز ٜاظ ٘سجت ٔٙظطی وٕتط زض طجمبت اثتسایی ،ػال ٜٚثط
افعایص لبثّیتٞبی سبظٜای پط ،ٜثبػث ثٟجٛز ضطایط خطیبٖ ٚ
افعایص ضا٘سٔبٖ تب حسٚز  5زضغس ٔیٌطزز.
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(m) ضزَٛ وٛط
(N/kg)

ٜزی پطٕٛی ػٚ٘یط

C
Fn

(m) ٜاضتفبع پط

h

(N.ml kg) ٖٛآ٘تبِپی سى

ho

ّٕٝ حِٝج

LE

َ ٘طٔبٝت ضجٟخ
بضیِٟٙػسز ٔبخ ٘ػف اا

l
Mm

بضیِٟٙت ٘ػف اٟخ

m

(r/min) ضا٘یٚسطػت ز

N

(Pa) استبتیه

 فطبض،ٖٛفطبض سى

ضطیت ترفیف
ضیٛ ٔحٚ ت ضؼبػیٟخ

P, Po
R
z, r

(N.mlkg.K) پیٚآ٘تط

s

(K) استبتیه

T

زٔبی

(m/s) بضیِٟٙسطػت ٘ػف ا

VM

)m/s( سطػت ٕٔبسی

Vɵ

عالین یًَاًی
ٓ لبئٝضیت ضج

γ

(Rad) ٜ وٕجط پطٝیٚظا

ɵ

ض ا٘سسازٛفبوت

λ

ٜضطیت غّجیت پط

σ

(deg) ضیت ذط

Φ

ضطیت افت

ω

(deg)
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