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مروري بر مقاالت کاهش نویز موتور و عوامل ایجاد نویز در توربوشارژر
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دانشجوی كارشناسي ارشد

نژاد

 افزودن توربوشارژرها به موتورهای احتراق داخلي باعث افزایش، امروزه با توجه به افزایش وزن خودروها:چکیده
بل در هنگام كار كردن موتور- دسي451 بل تا- دسي27  تولید صدای زیاد در بازه ی،توان عملكردی و در عین حال
 برای كاهش اثرات بد این صداها و افزایش آرامش.در دور باال و در زمان شتابگیری ابتدایي یا حین حركت شده است
 روش های مختلفي از جمله تحلیل های اجزاء محدود و تحلیل های عددی پره های كمپرسور،سرنشینان خودرو
برای بهینه سازی ضرایب افت فشار (نسبت توان ورودی توربین به خروجي كمپرسور) و استفاده از پدهای صداگیر
 هدف اصلي. به كار برده شده است، از جمله قطعه توربوشارژر و منیفولد هوا،و مواد آكوستیک به دور قطعات موتور
 حاصله از كار كردن،این مقاله بیان كردن و طبقه بندی پژوهش های صورت گرفته در زمینه كاهش صداهای مزاحم
 همچنین ارائه راهكار مناسب برای رفع نویزهای مزاحم از دیگر اهداف مد نظر. مي باشد،موتور و توربوشارژر خودرو
.در این مقاله است
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Abstract: Today, due to the increasing weight of cars, the addition of turbochargers to
internal combustion engines increases performance and at the same time, produces high
noise in the range of 72 dB to 154 dB when the engine is running at high speeds and during
the initial acceleration. To reduce the negative effects of these noises and increase the
comfort of the car occupants, various methods such as including finite element analysis and
numerical analysis of compressor blades to optimize pressure drop coefficients (ratio of
turbine input to compressor output), sound pads and acoustic materials around engine parts
including turbocharger parts and air manifold, are used. The purpose of this article is to
express and classify the research done in the field of reducing annoying noises resulting from
the operation of the car engine and turbocharger.
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 -1مقدمه
موتور خودرو از اجزائ مختلفي كه ساكن یا دارای حركت هستند
تشكیل شده است و اجزائي كه دارای حركت ،حركت های دوراني
یا حركت های رفت و برگشتي خطي دارند .عالوه بر صدای
احتراقِ حاصله از سوختن سوخت های فسیلي [ ،]4این حركات
رفت و برگشتي و دوراني ،باعث ایجاد ارتعاشات در موتور مي
شوند و این ارتعاشات عامل ایجاد نویز در موتور مي شوند .یكي
دیگر از عوامل تولید نویز در موتور كه دارای دوراني است،
توربوشارژر نام دارد كه اصليترین دلیلِ اختراع [ ]7این تجهیز،
تولید موتورهایي با ابعاد كوچک و وزن كمتر اما با قدرت بیشتر
بود .در توربوشارژر حركت دوراني توربین به كمپرسور منتقل و
باعث كشیده شدن هوای بیشتر به داخل منیفولد ورودی هوا
ميشود و به این صورت بازده كلي خودرو با وجود این تجهیز
افزایش مي یابد اما این افزایش بازده با فعل و انفعاالت سیاالتي
همراه است كه عامل اصلي نویز توربوشارژر مي باشد .نویز به
تعبیر فارسي ،صدای مزاحم است و هم موتور و هم توربوشارژر،
نویزهایي تولید مي كنند كه باالتر از حد تحمل شنیدار انسان
است و این مورد عامل اذیت سرنیشنان خودرو مي شود [.]0
در این مقاله مروری بر عوامل ایجاد صوت و نویز توسط موتور
و توربوشارژر موتور انجام شده است .در بخش موتور ،عوامل تولید
نویز و تمهیداتي كه به جهت كاهش آن صورت گرفته ،درج شده
است .در بخش توربوشارژر ،عوامل اصلي تولید نویز یک به یک
تشریح شده است .در نهایت ،جمع بندی و پیشنهاداتي جهت
بهبود نویز یا كاهش آن نوشته شده است .همچنین ،تحقیقات
پیشِ رو و در دست كار محققان این مقاله در انتهای جمع بندی
آورده شده است.
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سازی در نرمافزارهای مختلف و تحلیل دینامیكي مي توان پیدا
كرد.
 -1-2استفاده از مواد عایق بر روي سطوح
لي و همكاران [ ]0با پخش صوت موتور از یک بلندگو ،اثرات
هفت عایق صوتي مختلف را بررسي كرد و این آزمایش با استفاده
از هفت نوع مختلف مواد عایق و كنترل صوت ورودیِ موتور به
كابین خودرو و پردازش سیگنال صوتي توسط آمپلي-فایر از
طریق روش تجربي انجام شده است .لي تجهیزات مربوط به
آزمایش را به صورت شكل  4طراحي و پیاده سازی كرده است.

شكل  4محل قرارگیری تجهیزات آزمایش لي و همكاران []0

بعد از بررسي ها ،تحلیلِ هفت مدل مختلف عایق صوتي از
نظر درجه احساس قدرت دهي و درجه خوشایندی برای
سرنشینان به صورت شكل  7ارائه شده است .با مقایسه ی دو
ماده عایق  Bو  ،Gمي توان نتیجه گرفت كه به ازای افزایش
ضریب جذب ،رضایتمندی برای سرنشنان نمایان مي شود اما
قدرت موتور خودنمایي نميكند .اطالعات این هفت مدل عایق
صوتي كه در آزمایش عملي استفاده شده ،در جدول  4آورده
شده است.

 -2کاهش نویز موتور
از زماني كه موتورها بر روی خودروهای سواری قرار داده شد [،]1
تجهیزات آن نویز زیادی تولید مي كنند .همچنین ،با افزایش
دمای ساطع شده از موتور ،صدای تولیدی آن هم افزایش مي
یابد [ .]5روش های كاهش نویز تولیدی این موتورها در این
بخش از مقاله ارائه ميشود ،همچنین در هر روش ،تحقیقات
پیشین و آزمایش های گوناگون كه بر روی این مبحث انجام شده
است ،نوشته شده و نتایج آن ها برای درک بهتر روش ها ،تشریح
شده است .پیدا كردن نویز تولید شده توسط انجین از طریق
كارهای آزمایشگاهي انجام ميشود ،البته این نویزها را نیز با شبیه

1

شكل  7میزان احساس رضایتمندی سرنشینان خودرو و احساس
قدرتي كه از خودرو ميگیرند بر اساس نوع عایق استفاده شده []0
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جدول  4مواد استفاده شده در عایق های صوتي []0
ماده

تخلخل

پایداری
جریان

چگالي
جرمي

ضریب
جذب

A

6/350

)(Ns/m4
00160

)(Kg/m3
27/3

در 7kHz
6/651

B

6/320

046122

43/1

6/056

C

6/32

46052

73/6

6/560

D

6/316

16516

5/2

6/610

E

6/306

407720

42/4

6/561

F

6/33

146366

6/6

6/173

G

6/350

05160

72/4

6/363

ناک هم از جمله نویزهای تولیدی موتور است و وقتي بوجود
مي آید كه خود احتراقي قبل از جرقه زدن شمع انجام شود و
باعث تولید نویز و ارتعاش زیاد در موتور است .پال [ ]46با آزمایش
موتور در دور كم ،آن نویز را آنالیز و فان [ ]44با بهبود سازی
میل لنگ نیز از تولید این نویز جلوگیری كرده است.

هدف از انجام این آزمایش طراحي عایق های صوتي بهتر
جهت بهبود سازی كیفیت صدای ورودی از محفظه موتور به
كابین خودرو است [ .]2این تحقیق و تحقیق دیگری از مون []6
با استفاده از پارامترهای آكوستیكي ،در آینده برای طراحي عایق
های صوتي بهینه جهت بهینهسازی كیفیت صدای ورودی از
محفظه موتور به كابین سرنشین انجام شده است.
 -2-2نوع سوخت مصرفی موتور
شارما [ ،]4سعي به بررسي اثر تغییر سوخت موتور بر روی صوت
آن شده است .به این منظور ،یک موتور تک سیلندر پاشش
مستقیم استفاده شده و دریافت كه با افزایش درصد الكل موجود
در سوخت ،صدای تولیدی موتور كاهش مي یابد .مشاهده
ميشود كه سوخت  M20با داشتن  %76متانول و  %66بنزین،
كمترین تزار شدت صوت را داشته است .همچنین سوخت M10
با داشتن نسبت  %46و  %36متانول و بنزین ،صدای تولیدی
كمتری در اكتاوبندهای مختلف نسبت به سوخت تمام بنزیني
داشته است.
همچنین این موضوع برای خودروهای برقي سری (دارای
جِن-ست موتور 4است) هم بررسي شده است .پاتل [ ]5با بررسي
یک موتور تک سیلندر ،دریافت كه با تغییر نوع سوخت ،مي توان
میزان حداكثر فشار تولید شده در محفظه سوخت موتور را
افزایش یا كاهش داد .همچنین با استفاده از سوخت های با اكتان
باال [ ]3و بیو مي توان گرمای تولیدی و در نتیجه ،گرمای ساطع
شده را كاهش داد كه این خود منجر به كاهش صوت تا  7دسي-
بل مي شود.

شكل  0مقایسهی تراز نویز تولیدی موتور با انواع سوخت (سوخت
 M20با داشتن  %76متانول ،سوخت  M10با داشتن نسبت %46
متانول) [ ]2در  1حالت دریچه هوای كامال بسته ( ،)%6یک چهارم
باز ( ،)%05نیمه باز ( )%56و  %25باز

1

GenSet engine (a generator and engine combined which
the engine drives the generator

5
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و جن نشان داده است و از این تعداد میكروفون برای اندازه گیری
و بررسي دقیق تر صوت و نویز تولیدی تجهیزات موتور استفاده
شده است.

شكل  1تفاوت نویز ساطع شده از موتور با  1مدل سوخت مختلف
[( ]47سوخت دیزل و سوخت های هسته سویا یا بیودیزل)

شكل  0محل قرارگیری میكروفون ها در آزمایش لو و جن []6

مطابق شكل  2با قرار دادن رزوناتور در ورودی فیلتر هوا و
همچنین با استفاده از صداگیر فومي كف محفظه روغن موتور،
صدای تولیدی در دورهای كاری مختلف موتور كاهش حدوداً 0
دسي-بلي خواهد داشت .در حالتي كه موتور حالت تحت بار
است ،در دورهای پایین تر ،موتور صدای بیشتری نسبت به حالت
بدون بار بودن دارد .مثال مشاهده مي شود در دور كاری 7556
دور-بر-دقیقه و حالت با بار ،با افزودن رزوناتور باعث كاهش صوت
 06دسي-بلي شده است

شكل  5تراز فشار صوت در حالت گذرا و پایدار [ ]40در حالت گذرا
هنوز تجهیزات موتور به پایداری حركتي و ثبات نرسیده اند ،در
دورهای كاری پایین ،تفاوت به حداكثر میزان خود مي رسد كه
حدوداً  7تا  7/5دسي بل است.

 -3-2قرار دادن صدا خفه کن داخل تجهیزات موتور
لو و جِن [ ]41یک موتور دیزلي  1سیلندر را مورد بررسي قرار
دادند .با اندازهگیری صوت های تولید شده در اجزاء متفاوت این
موتور ،قطعه های تمیزكننده هوا (فیلتر هوای خودرو) و محفظه
روغن موتور برای تحلیل و بهینه شدن انتخاب شد .با قرار دادن
رزوناتور و صداخفه كن های متعدد ،اثر آن ها بر روی نویز تولیدی
هر تجهیز بررسي شد .برای اینكار ،ابتدا نویز تجهیز اندازهگیری
شد ،سپس راهكاری طراحي و در آخر اثر راهكار پیشنهادی
بررسي شده است.
لو برای اندازه گیری نویز تولیدی تجهیز ،با توجه به شكل ،0
هفت عدد میكروفون در مكان های مختلف در فضای اطراف
موتور كار گذاشت .شكل  0محل قرارگیری سیستم میكروفون لو

0

شكل  2اثر رزوناتور تجهیز شده در ورودی فیلتر هوای موتور و
كاهش حدوداً  0دسي-بلي [ ]6در حالت تحت بار ،در دورهای پایین
تر ،موتور صدای بیشتری نسبت به حالت بدون بار دارد.

شكل  6رزوناتور هلمهولتزی [ ]3برای قرار دادن بر سر فیلتر
هوای موتور [ ]45عامل كاهش نویز تا  0دسي-بل
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شكل  3صوت وزن دهي شده موتور در دورهای كاری مختلف []6
نمایان كننده ی اثر رزوناتور بر روی تجهیز فیلترهوای خودرو است.

همچنین ،مطابق شكل  3با تجهیز شدن فیلتر هوا به رزوناتور،
صوت وزن دهي شده موتور كاهش پیدا كرده است .این كاهش
در دورهای كاری  7566و  1666دور در دقیقه كه دورهای
عمومي تعویض دنده است ،بسیار بخصوص مي باشد .بدین معني
كه راننده در حد باالی دور موتور ،جهت تعویض دنده ،نویز
كمتری از موتور مي شوند و این موجب آسایش او و سرنشینان
خودرو شده است.
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برعكس شده و از خروجي به سمت ورودی تغییر مي كند .به این
پدیده جدایي جریان گفته مي شود [.]77
جدایي جریان در نهایت باعث ایجاد جریان های گردابي،
كاهش بازده كمپرسور و افزایش نویز مي شود [ .]70جریان
برعكس شده سبب مي شود كه فشار خروجي كمپرسور افت كند.
با افت فشار خروجي كمپرسور ،كمپرسور به شرایط كاركرد اولیه
برمي گردد .اگر دبي جریان بیشتر نشود ،این پدیده در یک دبي
مشخص برای هر كمپرسور بصورت سیكل اتفاق میافتد [.]1
پدیده سرج پدیده ای مخرب است كه باعث خرابي های مكانیكي
در دراز مدت است .در سرعت های زیاد دوران كمپرسور ،خرابي
این پدیده محسوس مي شود .تحقیقات انجام شده در زمینه ی
این پدیده [ ]1در كمپرسورها نشان مي دهد كه پدیده سرج و
جریان های گردابي از عوامل اصلي تولید نویز در كمپرسورها با
دبي های كم ،حدودا  53تا  22گرم بر ثانیه ،است.

 -3عوامل ایجاد نویز در توربوشارژر
در این بخش عوامل متعد در تولید نویز [ ]40توربوشارژر معرفي،
بررسي ،آزمایش و تحلیل شده است كه تحلیل ها توسط دو روش
مدلسازی و تحلیل كامپیوتری یا آزمایش و تحلیل تجربي است
[ .]43[ ،]46[ ،]42روش كامپیوتری زمانبر و روش تجربي []76
هزینه بر است [ .]74از جمله این عوامل مي توان به رخ دادن
پدیده سرج (جدایش جریان) ،بارگذاری روی تیغه های
كمپرسور ،تعداد پره های مناسب ،زبری سطوح مختلف
كمپرسور ،اختالف فشار سطح رویي و سطح زیرین هر پره و در
نهایت هندسه ورودی كمپرسور اشاره كرد.
 -1-3عوامل ایجاد نویز در توربوشارژر
زماني كه پروانه كمپرسور با سرعت ثابت در حال دوران است،
اگر دبي جریان سیال عبوری از آن كاهش پیدا كند ،فشار
خروجي افزایش پیدا مي كند .با ادامه یافتن كاهش دبي ،فشار
خروجي از كمپرسور تا حدی باال مي رود .این فشار از فشار داخل
كمپرسور و میان پره ها بیشتر شده و بر آن غلبه مي كند .در
نتیجه ،با توجه به اینكه سیال تمایل دارد از فشار بیشتر به كمتر
جاری شود ،جهت جریان در بعضي از نقاط داخل كمپرسور

شكل  46محل وقوع سرج و جریان بازگشتي [ ]1كانتور تیره تر
نسبت سرعتي كمتر از  6/4را نشان مي دهد.

پاورز [ ]77جریان بازگشتي دیگری به غیر از سرج را در كمپرسور
مشاهده نمود .این جریان را  recirculationنامید ،بدین معني كه
جریان چرخیده در كمپرسور ،بدون خروج از آن ،با جریان ورودی
جدید ادغام و دوباره كمپرس بشود .پاورز پره های كمپرسوری با
توابع درجه  5طراحي نمود و مورد آزمایش تجربي در آزمایشگاه
و همچنین حل كامپیوتری قرار داد .این طرح جدید برای
جلوگیری از ایجاد سرج زود هنگام پیشنهاد شده است.
 -2-3بارگذاري بر روي پره هاي کمپرسور
صدای اصلي كمپرسورها به دلیل بارگذاری روی پره های آنهاست
كه منظور از بارگذاری ،همان دبي در حال جربان بر روی پره ها
مي باشد .ضخامت پره های كمپرسور روی صدای تولیدی آن اثر
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ندارد .هنگامي كه پره كمپرسور مي چرخد ،به دلیل اختالف فشار
دو سطح پره ها ،اختالل فشار ایجاد مي شود كه این اخالل در
فشار صدایي تولید مي كند كه فركانس صوت تولید شده برابر با
تعداد پره ضربدر فركانس چرخش پره است .شدت این صوت
تولیدی با اختالف فشار دو سطح پره ها رابطه مستقیم دارد.

سال سي و یكم ،شماره یكم ،فروردین و اردیبهشت 4164

كاهش نباشند ،با تعبیه كردن جاذب های صوتي ،از نشت این
نویزها جلوگیری كرد.
شكل  40اختالف فشار كمپرسور توربوشارژر را هنگامي كه
سرعت خطي نوک پره ها به ترتیب  6/5 ،6/65و 6/05ماخ است،
با فشار مرجع نشان مي دهد [ .]75[ ،]1در نواحي كه فشار
كمتر از فشار مرجع است ،سرج رخ داده .مشاهده مي شود كه
سرج هم در سرعت های كاری باال (دبي زیاد) و هم در سرعت
های كاری پایین (دبي كم) اتفاق مي افتد و كمینه ترین حالت
ممكن برای رخ ندادن سرج ،بارگذاری مناسب ،با تنظیم دبي
ورودی ،بر روی پره های كمپرسور است.

شكل  44تراز فشار صوت در خروجي كمپرسور []1

همانطور كه در دو شكل  44و  47مشاهده مي شود ،ترازهای
صوتي در طول ورودی و خروجي كمپرسور اندازهگیری شده است
و همانطور كه مي توان دید ،نویز بیشتری در ورودی كمپرسور
نسبت به خروجي كمپرسور ایجاد مي شود []1؛ هنگام مكش هوا
از ورودی كمپرسور توسط پره های به گردش درآمده ،تراز صوتي
حدود  451دسي-بل است [ ]1در حالي كه در خروجي 404/2
دسي-بل است.

الف

ب

شكل  47تراز فشار صوت در ورودی كمپرسور []1

با توجه به اینكه بازه ی راحتي شنیداری انسان در محدوده
ی صفر دسي-بل تا  06دسي-بل است [ ،]71این اعداد بسیار
باال هستند و باید به طریقي برای آرامش سرنشینان و افراد حاضر
در اطراف خودرو ،این مقادیر را كاهش داد یا در صورتي كه قابل
6

ج
شكل  40فشار تولیدی در سطح داكت ورودی كمپرسور []76
الف –در دور كاری  6/65ماخ ب –در دور كاری  6/05ماخ و ج –
در دور كاری  6/5ماخ
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صالحي راد و همكاران

 -3-3تعداد نامناسب پره هاي کمپرسور

 -4-3زبري سطوح مختلف کمپرسور

از دالیل دیگری كه مي توان برای تولید نویز در توربوشارژر نام
برد ،كمبود پره های اصلي و هادی است و از دالیل استفاده از
پره های هادی ،عالوه بر هدایت جریانهای بین پره ای ،ميتوان
به منظم سازی این جریان ها و جلوگیری از تولید نویز ،به دلیل
تولید جریان های گردابه ای اشاره كرد .برای بهبود مشكل و
كاهش نویز تولید شده توسط پره های كمپرسور (ایمپلر) ،یكي
از روشها ،افزایش تعداد پره های موجود روی ایمپلر است .شكل
زیر كاهش تراز صوتي تولید شده در اثر اضافه شدن پره های
كمپرسور را در دورهای مختلف كاركرد موتور نشان مي دهد.
شكل  41و  45تفاوت نویز دو كمپرسور با تعداد پره های
مختلف را نشان داده اند .مشاهده مي شود كه كمپرسور با تعداد
پره اصلي بیشتر ،نویز كمتری تولید مي كند.

زبری سطح از عواملي است كه مي تواند باعث آشفتگي جریان
بشود .لیو [ ]70اثر زبری سطح پره های كمپرسور بر روی صدای
تولیدی و عملكرد آن را بررسي كرده و عملكرد تحت سرعت
دوراني و صوت تولیدی تحت شرایط مختلف كاركرد كمپرسور
سنجیده است .لیو با قرار دادن میكروفون در اطراف كمپرسور در
نقاط مختلف (با توجه به شكل  ،)45اثر  0مدل متفاوت از زبری
سطح بر روی نویز تولیدی را بررسي كرد .در شكل  ،45محل قرار
گرفتن  5میكروفون برای اندازه گیری نویز تولیدی توسط
كمپرسور در آزمایش لیو نمایش داده شده است.
لیو  0پره با جنس های مختلفي كه در جدول  7آورده شده
را بررسي كرد و نتایج آزمایش ها را به صورت زیر بیان كرد-4 :
با افزایش زبری سطح پره های كمپرسور ،فشار حداكثری و بازده
آیزنتروپیک كاهش پیدا كردند -7 .ضریب فشار حداكثری %7/5
و ضریب بازده كاهش اكپوننشیالي داشتند .لیو  0حالت مختلف
كه در جدول  7تشریح شده را بررسي كرد و نتایج آزمایش ها به
صورت زیر بیان شدند -4 :با افزایش زبری سطح پره های
كمپرسور ،فشار حداكثری و بازده آیزنتروپیک كاهش پیدا كردند.
 -7ضریب فشار حداكثری  %7/5و ضریب بازده كاهش
اكپوننشیالي داشتند -0 .به دلیل زبری سطح ،جریان های
توربوالنسي باعث ایجاد بازگشت جریان كلي در نزدیک حلزوني
مي شود كه این باعث كاهش توانایي هواكشي كمپرسور مي شود.

شكل  41تراز فشار صوت كمپرسور با  46پره شامل  5پره اصلي و 5
پره هادی [ ]1تراز فشار صوت تولیدی هنگامي كه تعداد پره كم
است ،بیشتر مي شود.

 -1نوسان فشار حداكثری به خاطر زبری سطح زیاد شد
(ناپایداری جریان)؛ هرچند تا تغییرهای زبری در بازه
75میكرومتر اثری نداشت -5 .تغییر بسیار محسوسي در تراز-
فشار-صوتي ایجاد شد كه با زیری سطح پره ها رابطه مستقیم
دارد -0 .تراز-صوت در كل با افزایش زبری  456میكرومتری7 ،
دسي-بل افزایش داشت (اثر اكپوننشیالي دارد) ولي بر روی جهت
صدا اثری نداشت .بازده حداكثری  7/12%كاهش داشت.

شكل  45تراز فشار صوت كمپرسور با  44پره شامل  0پره اصلي و 5
پره هادی []1

3
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مانند مي شود كه آزاد دهنده است .این صدا به مقدار دبي جریان
ورودی هم بستگي دارد؛ اگر دور كاركرد موتور باال باشد ،تراز
صوتي بیشتر از حالتي خواهد بود كه دور كاركرد موتور پایین
باشد.

شكل  40محل قرار گیری میكرفون ها در آزمایش لیو و همكاران
[]70
جدول  7جنس های مختلف پره []76
حالت

سطح پره

4
7
0
1
5
0
2
6
3

نرم
نرم
زیر
زیر
زیر
زیر
زیر
زیر
زیر

Rk
6
76/56
467/63
765/23
541/12
4676/31
4510/14
7652/66
0660/67

)Ra(µm
6
6/40
6/64
4/04
1/60
6/60
47/46
40/40
71/43

)ks(µm
6
4
5
46
75
56
25
466
456

شكل  42فشار آكوستیكي تولیدی در محل ورودی كمپرسور []72

گالیندو [ ]73در راستای نویز كمپرسور توربوشارژر ،اثر شكل
ورودی هوا به كمپرسور بررسي كرده است (شكل  .)46بیشترین
نویز تولیدی مربوط به داكت مستقیم بود .داكت همگرا-واگرا با
آنكه این نویز را كاهش داد ،اما سبب كاهش نسبي دبي ورودی
شد اما بیشترین كاهش نویز را داكت همگرا داشت.

 -4-3داکت ورودي کمپرسور
شارما [ ]72در مقاله خود نمودارهای مربوط به تراز فشار صوتي
یک كمپرسور موتور دیزلي را رسم كرده و وجود فشار صوتي
باالی  766پاسكال را در ورودی كمپرسور را صحت داده است.
شكل  42یكي از چندین نمودار شارما برای اثبات وجود نویز
توربوشارژر را نشان مي دهد در ورودی كمپرسور توربوشارژر
[ ]76به دلیل سرعت باالی سیال ،فلذا كاهش فشار در ورودی،
اختالف فشار با محیط [ ]72اطراف باعث تولید صدایي ووش

46

شكل  46هندسه های مورد بررسي گالیندو []73

كریم و همكاران [ ]06داكت های ورودی متعددی را بر روی
كمپرسور ،كه دارای  0پره اصلي و  0پره هادی بود ،آزمایش
كردند.
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صالحي راد و همكاران

شكل  74هندسه داكت ورودی آزمایش بروآوچ []04

 -5-3روغن کاري و جلوگیري از اتالف توان کمپرسور
شكل  43طرح های مختلف ورودی كمپرسور [ ]06بهترین نوع
داكت ورودی برای كمپرسور ،ورودی كمپرسور با هادی 4ها و
خان7ها برای كاهش نویز تولیدی پیشنهاد شده است.

با توجه به آنكه بازده توربوشارژر به روغنكاری یاتاقهای آن
مرتبط است ،مي توان از هدررفت انرژی با بهینهسازی مواد

میزان نویز تولیدی طرح های مختلف داكت ورودی به صورت
شكل  76توسط كریم نشان داده شده است كه بهترین طرح برای
تولید كمترین نویز را مي توان هزار خان با پره پیچشي تصور
كرد.

تشكیلدهندهی روغن و همزمان توانایي ساخت و كاركرد
توربوشارژر با آن مواد جلوگیری كرد .نووتني [ ]07با استفاده از
الگوریتم ژنتیک و مدلسازی روغن یاتاقان برای بهینهسازی
یاتاقان استفاده كرده است .حالت گذرا با توربوشارژر غیر فیزیكي
و حالت پایدار با محاسبات پیشرفته  CFDحل شده است .این
استراتژی باعث كاهش اصطكاک و در حالت عملكردی مطلوب،
باعث  %05كاهش اتالف مكانیكي شده است .این دو كاهش در
اتالف %76 ،افزایش ذخیره انرژی در سیستم روغنكاری بدون
افزایش دبي روغن شده است .به همراه داشته است .این نتایج
ازطریق كاهش اتالفهای اصطكاكيِ یاتاقان پیش-برنده میسر
شد هرچند این استراتژی باعث كاهش تحمل و بد شدن طراحي
این یاتاقان شد كه اثر آن بد شدن عملكرد آن است .خوبي این
استراتژی شامل بودن تعداد زیادی شرایط عملكردی بوده است.

شكل  76تراز فشار صوت تولیدی داكت های ورودی كمپرسور
آزمایش كریم []06

شرایط عملكردی تاثیر بسزایي روی طراحي یاتاقان دارند .در

بوروآچ [ ]04در ارتباط با هندسه داكت ورودی ،چهار هندسه
را بررسي نمود .بهترین هندسه از جهت كاهش نویز برای داكت

آینده باید روی عمق شیارهای یاتاقان و حالت گذرای دینامیک
برای بهینه سازی استفاده بشود.

ورودی نوک تیز بود .همچنین بهترین داكت برای جلوگیری از سرج را
داكت ورودی مخزن دار داشت ،هرچند كاهش نویز آن به اندازه ی
داكت مخزن دار نبود.

Leading-edge step
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بر روی هندسه داكت ورودی و بهینه سازی آن هستند و در آینده
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