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چکیده
کمپرسورهای شعاعی ،با گذشت زمان و به دلیل افزایش طول عمر ،تغییر شرایط فرآیندی (فشار ،دما و مشخصات گاز) از نقطه طراحی و
کاری خود خارج و در نهایت با بازده نسبتأ پایین ادامه به کار خواهند کرد .از آنجا که ،کمپرسورهای شعاعی میبایستی توانایی عملکرد در
بازه ی وسیعتری را داشته باشند ،یکی از راه کارهای متداول ولی پیچیده و چالش برانگیز ،بازطراحی مسیر آیرودینامیک گاز در پروانهها است
که میتواند موجب افزایش نسبت فشار و بازده شود .در این پژوهش بازطراحی یک کمپرسور دو ردیفه ،که اطالعات هندسه و عملیاتی آن
موجود میباشد ،جهت بهینه سازی نسبت فشار و بازده کمپرسور به صورت عددی انجام شدهاست همچنین جهت اعتبارسنجی ،از دادههای
تجربی عملکردی موجود برای کمپرسور در شرایط نقطه طراحی استفاده شدهاست .نتایج بهینهسازی پروانه اول ،افزایش  % 7برای نسبت
فشار و  % 2.21برای بازده پلیتروپیک در شرایط ورودی نقطه طراحی کمپرسور شعاعی موجود ،نشان میدهد .همچنین این مقادیر برای
پروانه دوم ،میزان  % 15.2برای نسبت فشار و  % 6.55برای بازده پلیتروپیک به دست آمد .با توجه به نتایج حاصل شده ،روش بهینهسازی
حاضر ،روشی کارآمد و به صرفه از لحاظ زمان و هزینه میباشد که قابل تعمیم به موارد بهینهسازی کمپرسورهای شعاعی دیگر است.

کلمات کلیدی :کمپرسور شعاعی ،بهینهسازی ،نسبت فشار ،بازده پلیتروپیک
فهرست عالئم
imp
P
T
t-t
عالئم

پروانه
فشار
دما
کل به کل
یونانی

 ηبازده
 ρچگالی
 γنرخ انتقال حرارت
 Пنسبت فشار

زیرنویس
کل
o
پلیتروپیک
p
آیزنتروپیک
s
 t-tکل به کل
1

ورودی

2

خروجی

 -1مقدمه
کمپرسورهای شعاعی نقش مهمی در صنعت پتروشیمی ،نفت و گاز و هوافضا دارند .در حقیقت عنصر اصلی دراستخراج و
خطوط انتقال نفت و گاز ،موتورهای هوایی و فضایی گذرصوتی ،تولید انواع سوخت ،پالستیک ،کودهای شیمیایی ،فوالد میباشند.
به طور کلی کمپرسورهای شعاعی در مواردی که نیاز به نسبت فشار باال با نرخ جریان طبقهی پایین مورد توجه است ،کاربرد
دارند .برای افزایش سهم تولید در بخشهای تولیدی یا افزایش توان خروجی ،گاهی خارج از نقطه بهترین بازده حتی فراتر از
نقطه خفگی عمل مینمایند .این شرایط نه تنها باعث کاهش بازده میشود ،بلکه آسیبهای جدی به سازه وارد میکند[.]1
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باز طراحی کمپرسورها و جایگزینی اجزا آیرودینامیکی جدید با بازده باالتربهبود کمپرسور از لحاظ آیروترمودینامیکی ،میتواند
به صورت قابل توجهی میزان مصرف انرژی را کاهش دهد .بازطراحی به معنای تغییر در هندسهی کمپرسور عملیاتی حاضر به
منظور تغییر رفتار آیروترمودینامیکی است که موجب تغییر منحنیهای عملکردی و تغییر در نرخ جریان ،هد  ،بازده ،نسبت فشار
و بازه عملیات میشود[ .]2بدین صورت بازطراحی یک کمپرسور در صنعت مانع کارکرد کمپرسورهای شعاعی خارج از نقطه
بهینه عملکردی میشود .همچنین باز طراحی کمپرسور به جای جایگزینی کل سیستم آن با کمپرسور دیگر و استفاده مجدد از
تجهیزات جانبی آن شامل پوسته ،پایه و مجاری جریان ،به میزان قابل توجهی موجب صرفه جویی در هزینهها و زمان ارتقا
میشود .در سالیان گذشته ،استفاده از روشهای سعی و خطا برای بهینهسازی و باز طراحی کمپرسورها ،امری زمانبر و بسیار
هزینهبر بودهاست .بنابراین صنعت ماشینآالت دوار به دنبال توسعهی روشی خودکار برای این کار بودهاست به طوری که تجربهی
بازطراحیهای مبتنی بر سعی و خطا را جمعبندی نماید .ضمن اینکه ،این روش محدودیتها و قیود روند ساخت را رعایت نموده
و قوانین جدیدی برای بهبود عملکرد توربوماشینهای موجود ارائه مینماید[.]3
احمد آبادی و همکاران در سال  2013توانستند طراحی آیرودینامیکی کمپرسور گریز از مرکز با استفاده از یک روش طراحی
معکوس انجام دهند برای اطمینان از طراحی صورتگرفته ،هندسه موجود و جدید کمپرسور توسط نرمافزار  CFXبه طور کامل
شبیهسازی شده و تحلیل عددی سهبعدی انجام گرفتهاست .نتایج نشان میدهد ،نسبت فشار  5درصد افزایش یافته است[.]4
جعفری و همکاران در سال  2013پروانه کمپرسور گریز از مرکز متعلق به یک موتور توربوشفت را مورد بررسی قرار دادند .نتایج
به دست آمده از این تحلیل عددی به صورت منحنیهای نسبت فشار و بازده کمپرسور به ازای دبیهای جرمی مختلف ارائه
گردید .در کمپرسور اصالح شده ،نسبت ناحیه شعاعی پروانه به کل پروانه  ،0/22زاویه انتهایی دیواره طوقی با راستای قائم برابر
 6درجه و طول محوری پروانه به میزان  5میلیمتر افزایش یافته است .با در نظر گرفتن این اصالحات ،بازده کمپرسور به میزان
 4/2درصد و نسبت فشار به میزان  1درصد افزایش یافته یافت[.]5
گوا 1و همکاران در سال  2014بهینهسازی هندسی برای کمپرسور شعاعی یک موتور مینی توربوجت با هدف افزایش نسبت
فشار ،افزایش بازده و کاهش توان ورودی ،وبا کمک روش طراحی آزمایش انجام دادند .شبیه سازیها در نرم افزار سه بعدی
دینامیک سیاالتی  Axcentانجام گرفت و برای بخش بهینهسازی از الگوریتم ژنتیک بهره بردند .نتایج نشان داد ،افزایش نسبت
فشار به میزان  7/5درصد به دست آمدهاست[ .]6چن 2و همکاران در سال  2015توانستند یک کمپرسور شعاعی چهار طبقه به
منظور افزایش  20درصدی دبی جرمی و ثابت نگه داشتن ابعاد دیافراگم و افزودن اینترکولر ،3بهینه و بازطراحی کنند .عملکرد
کمپرسور اولیه با استفاده از محاسبات خط میانی با کمک نرم افزار  AxSTREAMو مقایسه با نتایج تجربی اعتبار سنجی
گردید .تاثیر افزودن پره به دیفیوزر ،افزودن مبدل های حرارتی به کمپرسور بر عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفت .نتایج محاسبات
خط میانی میزان اتالفات را نشان داد و با استفاده از این دادهها مسیر باز طراحی به دست آمد .سپس آنالیز تنش برای طراحیهای
جدید انجام پذیرفت .نتایج افزایش  20درصدی نرخ دبی جرمی و افزایش  15درصدی توان در نقطه طراحی نشان دادندکه
طراحی به مراتب بهتری نسبت به طراحی اولیه کمپرسور را نشان میدهد[.]7
جاوید 4و همکاران در سال  2016روشی بر مبنای ارزیابی احتمالی تاثیر خطاهای ساخت بر عملکرد کمپرسور شعاعی با
استفاده از روشهای  Non-Intrusive Monte Carloارائه دادند .نتایج آنها نشان داد با تغییر تلورانس پارامترهای هندسی،
عملکرد کمپرسور نیز تغییر میکند .پس با انتخاب بازه تلورانس مناسب میتوان میزان این تغییرات را به حداقل رساند تا کیفیت
تولید افزایش و هزینهها کاهش یابد[ .]8جاوید و همکاران در سال  2016بررسی روی پروانه کمپرسور شعاعی با هدف ایجاد یک
توربوماشین روباست 5با عدم قطعیت ایجاد شده در فرآیند ساخت و تولید انجام دادند .پروانه کمپرسور پارامتربندی شد و با
روش عددی آنالیز گردید .سپس مدل  Surrogateبرای ایجاد رویه پاسخ6با استفاده از طراحیهای فضا پرکن Latin
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 7Hypercubeاستفاده شد .آنالیز حساسیت سنجی برای یافتن پارامترهای کلیدی موثر در عملکرد اعمال گردید .در نهایت یک
بهینهسازی طراحی روباست با استفاده از مدل شبیهسازی  Monte Carloایجاد کردند و با کمک گرفتن از روشهای آماری،
بهترین طراحی انتخاب گردید و تاثیر خطاهای ساخت برعملکرد و بازه مجاز هریک بررسی شد[.]9
در پژوهش حاضر یک کمپرسور شعاعی دو طبقه مورد بررسی قرار میگیرد .این کمپرسور در صنعت نفت و گاز کاربرد دارد
و نتایج تجربی موجود از عملکرد این کمپرسور در نقطه طراحی و خارج از نقطه طراحی در شرایط استاندارد و خارج از استاندارد
موجود است .برای دستیابی به عملکردی بهتر از عملکرد حاضر این کمپرسور ،نیاز به بهینهسازی و بازطراحی میباشد .برای
کاهش در هزینهها و زمان ،بازطراحی از لحاظ هندسی بر پروانههای هر طبقه صورت میگیرد تا بتوان از پوسته ،تجهیزات جانبی
و محور همان کمپرسور حاضر برای نمونه جدید استفاده شود .روش به کار رفته عددی میباشد و از نرم افزار تجاری CFX
جهت دستیابی به عملکرد این کمپرسور در شرایط نقطه طراحی و خارج از آن استفاده شدهاست .به منظور بهینهسازی نیز از
ترکیبی از روشهای  9 RSM ،8 DOEو  10 MOGAبهره برده شدهاست.
بازده کمپرسور شعاعی به صورت کلی از تقسیم میزان کار ایدهآل بر کار واقعی به دست میآید .میزان کار ورودی به کمپرسور
با سنجش میزان گشتاور الزم برای چرخش پروانه یا با محاسبه میزان تغییرات فشار کلی میتوان محاسبهکرد .بازده آیزنتروپیک
کل به کل که در مواردی که از جریان خروجی کمپرسور استفاده میشود ،طبق رابطه  1محاسبه میشود.
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برای مقایسه کمپرسورها با نسبت فشار متفاوت نمیتوان از بازده آیرنتروپیک استفاده کرد زیرا وابسته به اتالفات و نسبت
فشار میباشد .به این منظور بازده پلی تروپیک معرفی می شود که در حقیقت هر کمپرسور را به طبقات ریز تقسیم میکند که
میتوان این بازده را برای آن ها تعریف کرد و به ازای کمپرسورهای مختلف با هم مقایسه کرد .رابطه  2روش محاسبه این بازده
را بیان میکند .همچنین نسبت فشار کمپرسور تحت تاثیر میزان انبساط سرعت نسبی و تغییر شعاع است و با فشار کل ورودی
و خروجی به صورت زیر محاسبه میشود .به همین دلیل است که میزان نسبت فشار کمپرسورهای شعاعی از محوری بیشتر
است .هرچه سرعت دوران بیشتر باشد ،نسبت فشار بیشتر میگردد .رابطه  3نحوه محاسبه نسبت فشار را نشان میدهد.
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 -2شرح روش مدلسازی
در این بخش روش و ابزار به کار گرفته شده به منظور بهینهسازی کمپرسور شعاعی معرفی و بررسی میگردد .به طور کلی
این روند از سه مرحله تشکیل ، DOEتشکیل  RSMو سپس استفاده از روش الگوریتم ژنتیک  MOGAتشکیل شدهاست.
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پس از ت شکیل نقاط ورودی بهینه سازی ،نمونههای کمپر سور وارد مرحله شبیه سازی عددی شده و از نتایج آن در جهت ادامه
روند بهینهسازی استفاده میگردد .شکل  1فلوچارت این روند را به صورت شماتیک نشان میدهد.
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شکل :1فلوچارت روند بهینهسازی

 -1-2مدلسازی
ابتدا هر پروانه به همراه دیفیوزر مربوط به همان طبقه ،مدل شده و وارد سیستم بهینهسازی میگردد .در این بخش پارامترهای
هندسی مختلف از جمله ضخامت و زاویه پره در ورودی و خروجی آن ،در محل هاب و شرود و پارامترهای خروجی بازده و نسبت
فشار انتخاب میشود .پس از بهینهکردن و دستیابی به نتایج بهینهسازی هر پروانه تحت پارامترهای ورودی و خروجی منتخب
و آنالیز حساسیت سنجی هر پارامتر به ازای پارامترهای خروجی ،موثرترین پارامترها برای بهینهسازی کل کمپرسور انتخاب
میشود .کل هندسه کمپرسور به همراه هر دو پروانه و دیفیوزر متناظر و بخش کانال برگشتی که در شکل 2نشان داده شدهاست،
وارد بخش بهینهسازی میشوند .در انتها نتایج کلی این بخش ارائه شده و بررسی میگردد.

شکل  :2هندسه سه بعدی کمپرسور شعاعی

بعد از تکمیل هندسه سهبعدی ،برای تحلیل ابتدا نیاز به شبکهبندی هندسه مورد نظر میباشد .برای این منظور خروجی
نرمافزار  Blade Genبرای پروانهها و کانال برگشتی را به  Turbo Gridبرده و برای دیفیوزرها از نرمافزار ANSYS Meshing
استفاده میشود  .جهت کاهش زمان محاسبه ،تنها یکی از پرهها یا قطاعی از اجزای دیگر شبکهبندی شدهاست و از آنجایی که
هندسه متقارن میباشد ،مش مذکور پس از تکمیل شدن به کل هندسه اعمال گردیدهاست .شبکه تشکیل شده برای هر جزء در
شکل  3و نتایج استقالل حل از شبکه در جدول 1و شکل  4نشان داده شدهاست.
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شکل  :3الف)شبکه یک پره از پروانه طبقه اول ،ب) شبکه قطاع 𝟗𝟏 از دیفیوزر طبقه اول ،پ)شبکه قطاع 𝟖𝟏 از کانال برگشتی ،ت)شبکه
𝟏

یک پره از پروانه طبقه اول ،ج)شبکه قطاع 𝟏𝟐 از دیفیوزر طبقه دوم
جدول  :1نتایج استقالل حل از شبکه

پارامترها

شبکه بندی 1

شبکه بندی2

شبکه بندی3

شبکه بندی 4

تعداد المان

428568

532560

567888

639216

نسبت فشار

1/972

1/975

1/982

1/982

بازده آیزنتروپیک

86/187

86/062

86/062

86/062

بازده پلیتروپیک

86/215

86/216

86/216

86/216
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2/1
2

TPR

1/8
1/7

Isentropic
Polytropic

1/6
700000

500000
600000
Mesh Elements

1/5
400000

700000

500000
600000
Mesh Elements

الف

Efficiency

1/9

86/3
86/2
86/1
86
85/9
85/8
85/7
85/6
400000

ب

شکل  :4نتایج استقالل از شبکه .الف :نتایج نسبت فشار ،ب :نتایج بازده

در بخش تنظیمات ،روش  SSTبرای مدل توربوالنس ،شرایط اولیه فشار ورودی  1.03بار ،دمای ورودی  61.7درجه
سانتیگراد و دبی جرمی خروجی  3244کیلوگرم بر ساعت ،دور طراحی  16261دور در دقیقه ،انتخاب شدهاست .حل پایا میباشد
و گام زمانی به صورت اتوماتیک بنابه حل اصالح میشود .گاز ورودی به صورت مخلوطی از چند نوع گاز مختلف میباشد که
شرح درصد جرمی آنها به صورت جدول  2میباشد.
جدول  :2درصد جرمی اجزاء گاز ورودی
C6H14

n-C5H12

I-C5H12

n-C4H10

I-C4H10

C3H8

C2H6

CH4

H2S

Co2

N2

)H2o(g

Gas
Type

6.44

4.89

4.21

13.15

4.18

18.62

6.69

20.58

0.86

0.15

0.03

20.20

Mass
Fraction

 -2-2اعتبارسنجی عملکرد کمپرسور با نتایج تجربی
نتایج حاصل از مدلسازی و تحلیل سه بعدی جریان داخل کمپرسور شعاعی ،با نتایج تجربی موجود در دور طراحی مقایسه
میشود .این مقایسه ،بیشترین خطای  8درصدی برای میزان بازده پلیتروپیک نشان میدهد .در شکل  5مقایسه نتایج دیده
میشود.

61/4
Numerical
Experimental

41/4
21/4
1/4

1/1 1/2

Polytropic Efficiency

81/4

Experimental
Numerical
1/4

0/4 0/5 0/6 0/7 0/8 0/9 1
)Mass Flow(kg/s

الف

Discharge Pressure
)(bar

101/4

2/1
2
1/9
1/8
1/7
1/6
1/5
1/4

0/9
)Mass Flow(kg/s

0/4

ب

شکل  :5الف) مقایسه نتایج تحلیل سه بعدی بازده پلیتروپیک در دور طراحی با نتایج تجربی ب)مقایسه نتایج تحلیل سه بعدی فشار
خروجی در دور طراحی با نتایج تجربی
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 -3-2بهینهسازی طبقه اول
برای بهینهسازی پروانه طبقه اول ،چندین پارامتر هندسی انتخاب شدهاند .ابتدا مقادیر زوایای ورودی و خروجی در مقطع
هاب و شرود ،با بازهی مشخص انتخاب شده و مقادیر نقاط طراحی با روش CCDتولید شدهاند .سپس از طریق الگوریتم ژنتیک
رویه پاسخ بین هر متغیر خروجی با متغیرهای ورودی تشکیل میگردد .این روش خود تصحیح بوده و تا جایی روش تکرار میشود
تا مقادیر خطا را به حداقل برساند و بیشترین تطابق بین نتایج رویه پاسخ ایجاد شده با مقادیر موجود در نقاط طراحی ،حاصل
شود .در شکل  6آنالیز حساسیت سنجی متغیرهای خروجی بر حسب مقادیر ورودی ،بیشترین تاثیر در افزایش نسبت فشار و
بازده را تغییر زاویه خروجی پره نشان میدهد.
نتایج بهینهسازی طبقه اول در جدول  3نشان میدهد که بهترین گزینه مقدار افزایش نسبت فشار  ، %6.96مقدار افزایش
بازده  %2.21و در نتایج بهینهسازی بازده و نسبت فشار به طور همزمان ،بهترین گزینه مقدار  %4.64افزایش نسبت فشار و افزایش
بازده  %1.81را دارد .مقادیر متناظر پارامترهای ورودی نیز در جدول ارائه شدهاست.
جدول  :3نتایج نقاط منتخب بهینهسازی تک هدفه پروانه طبقه اول با نسبت فشار و بازده پلی تروپیک و دوهدفه این دو مقادیر با تغییر
زوایای ورودی و خروجی در مقطع هاب و شرود
Tpr optimization
Effp optimization
Tpr& Effp
optimization
)L1.le(degree
0.6261
1.0957
0.9246
)L2.le(degree
7.751
7.1859
8.3142
)L1.te(degree
47.597
45.92
43.556
)L2.te(degree
42.831
52.394
52.201
Tpr value
1.5054
1.4728
Effp value
88
87.785

شکل  :6آنالیز حساسیتسنجی برای متغیرهای خروجی به ازای متغیرهای ورودی

 -4-2بهینهسازی طبقه دوم
نتایج بهینهسازی طبقه دوم ،در جدول  4نشان میدهد که بهترین گزینه مقدار افزایش نسبت فشار  ،15.2%برای بازده 6.55
و به صورت دو هدفه ،افزایش نسبت فشار به میزان  14/73و  4/4برای بازده پلیتروپیک را نشان میدهد .همچنین در شکل 7
آنالیز حساسیت سنجی متغیرهای خروجی بر حسب مقادیر ورودی ،بیشترین تاثیر در افزایش نسبت فشار و بازده را تغییر زاویه
خروجی پره نشان میدهد.
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جدول  :4نتایج نقاط منتخب بهینهسازی تک هدفه پروانه طبقه دوم با نسبت فشار و بازده پلی تروپیک و دوهدفه این دو مقادیر با تغییر
زوایای ورودی و خروجی در مقطع هاب و شرود
Tpr optimization
Effp optimization
Tpr& Effp
optimization
)L1.le(degree
37.155
36.801
37.356
)L2.le(degree
41.203
41.259
42.004
)L1.te(degree
82.816
88.037
82.922
)L2.te(degree
72.612
86.71
74.381
Tpr value
1.351
1.3646
Effp value
78.747
77.152

شکل  :7آنالیز حساسیتسنجی برای متغیرهای خروجی به ازای متغیرهای ورودی

 -5-2بهینهسازی کل کمپرسور
در این بخش با توجه به بهینهسازیهای مراحل قبل پارامترهای هندسی معینی انتخاب شده که شامل  4زاویه ورودی و
خروجی در مقطع هاب و شرود برای پروانه اول و دوم میباشد .سپس نقاط طراحی با بهترین نتایج حاصل شده از مراحل قبل
وارد بخش طراحی آزمایش برای بهینهسازی کلی کمپرسور میشود .مقادیر بهدست آمده نیز در جدول  5نشان میدهدکه میزان
نسبت فشار  %7.2و بازده  %8.6نسبت به مقادیر تحلیلی در شرایط نقطه طراحی افزایش یافتهاست.

Impeller1

جدول  :5نتایج نقاط منتخب بهینهسازی تک هدفه کل کمپرسور با نسبت فشار و بازده پلی تروپیک و دوهدفه این دو مقادیر با تغییر
زوایای ورودی و خروجی در مقطع هاب و شرود
Tpr& Effp optimization
)L1.le(degree
0.67752
)L2.le(degree
8.6336
)L1.te(degree
52.229
)L2.te(degree
49.406
)L1.le(degree
30.821
38.25
88.089
81.44
2.1019
91.272
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)L2.le(degree
)L1.te(degree
)L2.te(degree
Tpr value
Effp value
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پس از اعمال مقادیر پیشبینی شدهی زاویه و ضخامت برای ورودی و خروجی پرههای پروانه طبقه اول و دوم در مقطع ریشه
و نوک پره ،برای بهینهسازی کل کمپرسور ،پروفیلهای تغییریافته برای پرهها درشکل  8با پروفیلهای قبل از بهینهسازی مقایسه
شدهاند .پروفیلهای به رنگ قرمز و مشکی پس از بهینهسازی و پروفیل به رنگ طوسی قبل از بهینهسازی میباشد .کاهش زاویه
در انتهای پره ها کامال محسوس است .هم چنین پروفیل پره پروانه طبقه دوم در مقطع ریشه بیشترین تغییرات را نسبت به نمونه
اصلی در مقایسه با سایر تغییرات پروفیلها نشان میدهد .همچنین نتایج پیشبینی شده موجود در جدول  6مقدار  %1.7خطا
برای بازده و  %0.7برای نسبت فشار نشان میدهد.

الف

ب

پ

ت

شکل  :8مقایسه پروفیل پره بهینه شده و نمونه اصلی برای الف)پره پروانه طبقه اول در مقطع ریشه ،ب) پره پروانه طبقه اول در مقطع
شرود ،پ) پره پروانه طبقه دوم در مقطع ریشه ،ت) پره پروانه طبقه دوم در مقطع شرود
جدول  :6مقایسه نتایج به دست آمده برای یکی از نقاط کاندید با مقادیر حل عددی پس از بهینهسازی و قبل از آن
Predicted
Solved Optimized
Original
EFFP

TPR

EFFP

TPR

EFFP

TPR

84.0748

1.9567

85.976

2.1826

84.501

2.1744
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 -3نتیجهگیری
در این مقاله ،ابتدا هندسه موجود با نرم افزارهای مذکور ،مدلسازی و در شرایط نقطه طراحی و خارج از آن تحلیل شد .نتایج
تحلیل با منحنی عملکردهای تجربی موجود مقایسه و اعتبارسنجی گشت و خطایی قابل قبول حاصل شد .سپس روند بهینهسازی
یک کمپرسور شعاعی معرفی شد و یک بار به صورت تک هدفه با نسبت فشار و بازده ،و بار دیگر به صورت دو هدفه ،نسبت فشار
و بازده با هم ،در شرایط نقطه طراحی ،بر طبقات کمپرسور به صورت مجزا و بار دیگر بر کل کمپرسور اعمال گردید .متغیرهای
هندسی منتخب برای بررسی عملکرد کمپرسور شامل تغییر زاویه پره در دو مقطع هاب و شرود بود .همچنین ،آنالیز حساسیت
برای ارتباط بین پارامترهای خروجی با ورودی انجام شد .بررسیها نشان داد که بیشترین تاثیر را زوایای خروجی پره دارند و
می توان با تغییر این مقادیر به عملکردی بهتر از شرایط عملکردی حاضر کمپرسور در نقطه طراحی رسید .نتایج تا افزایش حدود
 % 7برای مقدار نسبت فشار و  %2.21بازده برای پروانه طبقه اول ،و تا افزایش  %15.2نسبت فشار و  % 6.55برای پروانه طبقه
دوم ،نشان دادهشد .در نهایت نقاط با بهترین ویژگیها که از بهینهسازی مراحل قبل به دست آمده بود ،به عنوان اطالعات ورودی
برای بهینهسازی کلی کمپرسور ،انتخاب شدند و بهینهسازی روی کمپرسور انجام گرفت .نتایج ،افزایش  %7.2نسبت فشار و 8.6
 %بازده برای کل کمپرسور به دست آمد.
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