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Abstract 

The paper presents an assessment of the influence of the sweep angle of the blades on the aerodynamic loading 

of the fan impeller of a turbofan engine with a high by-pass ratio. The studies were carried out by methods of 

numerical experiment. The value of the sweep angle of the leading edge of the blade varied in the range from 0° 

to 13°. The results obtained allow us to conclude that an increase in the sweep angle of the fan blades with straight 

sweep leads to a decrease in aerodynamic loading. With an increase in the sweep angle from 4.5° to 13° with a 

flow coefficient above 0.32, the pressure ratio decreased from 0.4% to 6.7%. The pressure ratio for straight sweep 

fans for 7° and 13° differs by less than 1%. 
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Анотація 

В роботі представлено результати оцінки впливу кута стрілоподібності лопаток на аеродинамічну на-

вантаженість робочого колеса вентилятора двоконтурного двигуна з великим ступенем двоконтурності. 

Дослідження були виконані методами чисельного експерименту. Значення кута стрілоподібності перед-

ньої кромки лопатки змінювались в діапазоні від 0° до 13°. Отримані результати дозволяють зробити ви-

сновок про те, що збільшення кута стрілоподібності лопаток робочих коліс вентилятора з прямою стріло-

подібністю призводить до зменшення аеродинамічної навантаженості. При збільшенні кута стрілоподіб-

ності від 4,5° до 13° при коефіцієнті витрати вище 0,32 ступінь підвищення тиску зменшився від 0,4% до 

6,7%. Ступінь підвищення тиску вентилятора з прямою стрілоподібністю лопаток 7° та 13° відрізняється 

менш, ніж на 1%.  

 

Keywords: sweep angle, axial fan, aerodynamic loading, flow simulation, turbofan engine 
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Вступ та постановка задачі дослідження. Ае-

родинамічне вдосконалення осьових вентиляторів 

двоконтурних турбореактивних двигунів на сього-

днішній день вже досягло значних успіхів. Однак 

творці нових поколінь авіаційних двигунів не зупи-

няються і шукають нові шляхи поліпшення ефекти-

вності (ККД), аеродинамічної навантаженості, зни-

ження ваги конструкції, намагаються зробити вен-

тилятор більш екологічним (зменшити акустичне 

випромінювання лопаткового вінця вентилятора) і 

т.д. Огляд сучасних тенденцій авіаційного двигуно-

будування показує, що однією з важливих тенден-

цій розвитку двигунів наступного покоління поряд 

зі збільшенням ступеня двоконтурності будуть 

стрілоподібні лопатки вентилятора [1]. Результати 

багатьох дослідників в області аеродинаміки лопа-

ткових машин показують, що раціональне застосу-

вання стрілоподібних лопаток дозволяє знизити 

втрати в осьових вентиляторах і компресорах авіа-

ційних двигунів [2, p. 111]. 

Наприклад, в роботі [3] розглянуто вентилятор 

для двигуна з високим ступенем двоконтурності. 

Автори роботи оптимізували геометрію лопатко-

вого вінця і їм вдалося знизити швидкість обер-

тання ротора до 2240 об / хв., що набагато нижче, 

ніж у існуючого вентилятора (3700 об / хв.), при 

цьому ККД в розрахунковій точці склав 0,964. Дос-

лідження показали, що пряма стріловидність біля 

втулки лопатки може ефективно зменшити відно-

сне число Маха на виході, тим самим вдалося під-

вищити ККД за рахунок зменшення втрат від удар-

них хвиль. 

У статті [4] розглядається зміна ефективності 

Rotor 37 при використанні прямої і зворотної стрі-

лоподібності лопаток. Результати, отримані авто-

рами говорять про те, що при використанні прямої 

стрілоподібності ефективність трохи зростає, а та-

кож збільшується на 10% запас газодинамічної 

стійкості. При дослідженні зворотної стріловидно-

сті спостерігається протилежна картина. 

У дослідженні, представленому в роботі [5], 

показано вплив прямої стрілоподібності лопаток 

вентилятора на ККД. Також в роботі досліджува-

лися радіальні перетікання при зміні стрілоподібно-

сті. Автори роботи стверджують, що пряма стріло-

подібність лопаток (кут стрілоподібності 6°) дозво-

ляє підвищити ККД і підвищити запас 

газодинамічної стійкості при незначному зниженні 

аеродинамічної навантаженості вентилятора в порі-

внянні з вихідним. 

В роботі [6] представлені експериментальні 

дані по дослідженню стрілоподібності лопаток мо-

дельного вентилятора з діаметром на периферії 315 

мм. Показано, що складна стрілоподібність лопаток 

дає можливість підвищити аеродинамічні характе-

ристики досліджуваного модельного вентилятора. 

Однак варто зазначити, що мала аеродинамічна 

крутка і невелике подовження досліджуваних лопа-

ток не дає повного розуміння течії в лопатках з ве-

ликим подовженням. 

Автори роботи [7] представили результати по-

рівняння аеродинамічних характеристик трьох ва-

ріантів вентилятора: пряма лопатка, стріловидна 

лопатка і лопатки С-типу. Отримані дані показали, 

що вентилятор зі стрілоподібним лопатками має 

найбільший ККД. 

Три модифікації вентилятора досліджувалися 

в роботі [8]: базова конфігурація BSL, конфігурація 

SWP має пряму стрілоподібність (кут стрілоподіб-

ності 10°), конфігурація EXTN досягається за раху-

нок подовження профілю лопаті на 3%. Для цих 

трьох конфігурацій були проведені експерименти 

для вивчення аеродинамічних характеристик. Ана-

ліз нестаціонарного потоку на виході з роторів 

будь-яких змін проводився за допомогою швидко-

діючого датчика тиску. Експериментальні резуль-

тати показують невелике поліпшення характерис-

тик з точки зору збільшення запасу міцності, ефек-

тивності (підвищення ККД), а також загального 

підвищення тиску для ротора SWP, а також ротора 

EXTN в порівнянні з ротором BSL при низьких ко-

ефіцієнтах витрати. 

Таким чином, можна зробити висновок, що до-

слідження, спрямовані на вивчення ефекту стріло-

подібності робочих коліс осьових вентиляторів є 

актуальним. Також варто відзначити, що залиша-

ються не до кінця вирішені питання пов'язані з 

впливом зміни аеродинамічної навантаженості вен-

тилятора при застосуванні стрілоподібних лопаток. 

Метою роботи є оцінка аеродинамічної наван-

таженості робочого колеса вентилятора двоконтур-

ного двигуна з великим ступенем двоконтурності зі 

стрілоподібними лопатками. 

Результати дослідження та обговорення. У 

даній роботі дослідження були виконані методами 

чисельного експерименту. Можливості чисельного 
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моделювання течії в лопаткових машинах дозволя-

ють за короткий термін дослідити параметри різних 

геометричних моделей вентиляторів, що дає велику 

перевагу перед фізичним моделюванням. Однак на 

остаточних стадіях розробки лопаткових машин 

безсумнівно важливий саме фізичний експеримент. 

Розрахунок течії у вентиляторах проводився 

шляхом вирішення системи рівнянь Нав'є-Стокса, 

які замикалися моделлю турбулентної в'язкості 

SST. Розрахункова область досліджених вентилято-

рів складалася з однієї лопатки і одного міжлопат-

кового каналу. Вентилятори мали по 33 лопатки і 

відносний діаметр втулки 0,275, периферійний діа-

метр на вході - 237 см.  

Моделювання течії було виконано для частоти 

обертання 2202 об/хв. при стандартних атмосфер-

них умовах, при цьому колова швидкість у втулки 

дорівнювала 69 м/с та на периферії - 251 м/с. В ро-

боті досліджувалася пряма стрілоподібність, зна-

чення кута стрілоподібності передньої кромки ло-

патки змінювались в діапазоні від 0° до 13°. В ході 

роботи були досліджені 4 варіанти вентиляторів. 

На рис.1 представлені досліджувані варіанти 

лопаток робочих коліс вентиляторів в меридіональ-

ному перерізі. 

 
Рис.1. Варіанти лопаток робочого колеса вентиляторів в меридіональному перерізі 

В результаті проведеного моделювання течії в 

робочих колесах вентиляторів були отримані дані 

щодо аеродинамічної навантаженості. На рис.2 

представлено залежність ступеня підвищення ти-

ску від коефіцієнта витрати. 

 
Рис. 2. Залежність ступеня підвищення тиску від осьової швидкості на вході 
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Аналіз отриманих залежностей дозволяє зро-

бити висновок про те, що при значенні коефіцієнта 

витрати 0,32 ступінь підвищення тиску для всіх ро-

зглянутих варіантів із стрілоподібними лопатками 

зростає від 1,1 до 4,6%. 

 Для режимів роботи при значенні коефіцієнта 

витрати вище 0,32 до 0,8 ступінь підвищення тиску 

для вентилятора зі стрілоподібним лопатками зме-

ншується в порівнянні зі значеннями ступеня під-

вищення тиску вентилятора, лопатки якого мають 

нульовий кут стрілоподібності. При куті стрілопо-

дібності 4,5° ступінь підвищення тиску зменшу-

ється від 0,4 до 4,4%, при куті стрілоподібності 7° - 

від 1,7 до 6,3%, при куті стрілоподібності 13° - від 

2,5 до 6,7%. 

Варто також відзначити, що отримані криві за-

лежності ступеня підвищення тиску від коефіцієнту 

витрати для варіантів вентиляторів з кутом стріло-

подібності лопаток 7° і 13° відрізняються менш, ніж 

на 1%. 

Висновки. Отримані результати дозволяють 

зробити висновок про те, що застосування лопаток 

робочих коліс вентилятора з прямою стрілоподібні-

стю призводить до зменшення аеродинамічної на-

вантаженості. В діапазоні зміни кута стрілоподіб-

ності від 4,5° до 13° при значенні коефіцієнта ви-

трати вище 0,32 до 0,8 ступінь підвищення тиску 

зменшився від 0,4% до 6,7%. Також отримано, що 

ступінь підвищення тиску для вентилятора з пря-

мою стрілоподібністю при 7° і 13° відрізняється 

менш, ніж на 1%. Надалі планується дослідити 

зміну аеродинамічної навантаженості робочих ко-

ліс вентилятора в більш широкому діапазоні кутів 

стрілоподібності передньої кромки лопаток. 
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Abstract 
This paper discusses the concept of smart home and intelligent home management. It also describes the 

installation of a smart home, thanks to the "Smart home" technology. It describes the main technologies and 
advantages of a smart home that are currently used in creating a smart home 
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First, you should decide what a smart home is. A 

smart home is a network of devices that is United by a 
monitoring device. "Smart Home" includes the man-
agement of heating, water supply, security systems and 
video surveillance. This wireless web is controlled ei-
ther directly from the remote control, or from the host's 
smartphone or tablet. What used to seem like a miracle 

and an unclear image of the future is becoming just an-
other aspect of everyday life for ordinary consumers. 

In our country, this concept includes everything 
that can significantly simplify the stay and living in an 
apartment, house, etc. One of them is located in the 
Mangistau region, and this "smart home" allows you to 
monitor what is happening at home in real time, get up-
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