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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران

  1393اسفند 14تا  12پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره، تهران،سازمان 

hamzezade@mut-es.ac.ir،09355709430، هوافضا دانشجوي دکتري -1

  عضو هیئت علمی -2

  عضو هیئت علمی -3

Aero2015P727

  

  

  با مقطع مثلثی بر عملکرد کمپرسور گذرصوتی پوسته بررسی تأثیر شیار محیطی

  3مهرداد بزاززاده،2محسن آقا سید میرزابزرگ،1زادهمرتضی حمزه

  دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان -3و  2، 1

  

  چکیده 

که در کمپرسورهاي  ) Casing Treatment(یکی از انواع بهبود پوسته

، شیار حاشیه استال استفاده شده است بهبودمحوري از آن به منظور 

باشد که هم در کمپرسورهاي مادون صوت و هم در محیطی می

. نشان داده استکمپرسورهاي گذرصوتی تأثیر مثبتی بر عملکرد کمپرسور 

به عنوان مثلثی  براي اولین بار از شیار محیطی با مقطعدر این مقاله، 

شش در ،با عمق و عرض ثابتیک شیار تعداد .بهبود پوسته استفاده شد

 NASA Rotorبر روي پوسته کمپرسور گذر صوتی  مختلفطولی موقعیت

با . بندي گذرگاه و شیار به صورت مجزا انجام گرفتشبکه .اعمال شد 37

دو شبکه  منطبق نبودند، سطح مشترکی بینبر هم ها توجه به اینکه شبکه

سازي استفاده براي شبیه ANSYS CFXتجاري از نرم افزار .تعریف گردید

kمدل توربوالنسی.شد و حالت پایا  استاندارد)Steady(  در نظر

وقتی شیار در ناحیه فوقانی محل تشکیل مالحظه گردید .گرفته شد

استال  در دبی کاهش، بیشترین شدنصب  نشتی نوك اضمحالل گردابه

نصب شیار در محل یاد شده، باعث شد بخشی از جریان  .حاصل گردید

و در نتیجه وسعت ناحیه اضمحالل  دهگردابه نشتی نوك وارد شیار ش

اي به این ناحیه که در اثر برخورد گردابه با موج ضربه. گردابه کاهش یافت

ت این ناحیه، با کاهش وسع .، نقش مهمی در وقوع استال داردآیدوجود می

فاصله آن از تیغه مجاور بیشتر شد و در نتیجه نشت جریان به گذرگاه 

عالوه . همین امر موجب کاهش دبی استال گردید. مجاور دیرتر اتفاق افتاد

، استفاده از شیار باعث افت راندمان ها پیکربنديدر تمامی  بر این،

همچنین در . که البته مقدار آن ناچیز بود کمپرسور گردیدماکزیمم 

  .هاي کمتر، نسبت فشار کمپرسور افزایش یافتمواردي، در دبی

شیار  – بهبود پوسته  – CFD– کمپرسور گذرصوتی :واژه هاي کلیدي

  محیطی 

  

  مقدمه 

با پیشرفت روز افزون صنایع هوایی، گسترش محدوده عملکردي کمپرسور 

عملکردي هاي کم، محدوده در دبی. باشدبه عنوان یک چالش مطرح می

هاي یکی از روش. شودکمپرسور توسط پدیده سرج یا استال محدود می

استفاده از بهبود  ،کنترل غیر فعال پدیده استال در کمپرسورهاي محوري

شود بلکه در این روش، دیگر از پوسته صاف استفاده نمی .باشدپوسته می

هاي ه پوستهاز جمل. شودبر اساس مالحظاتی، تغییراتی در پوسته ایجاد می

دار، پوسته با شیار محیطی و پوسته با توان به پوسته سوراختغییر یافته، می

طی حدود شش دهه گذشته، محققان  در . شکاف محوري اشاره کرد

ترین اند که یکی از موفقهاي مختلفی را مورد بررسی قرار دادهپیکربندي

م در کمپرسورهاي شیار محیطی ه استفاده از .باشدمیها شیار محیطی آن

مادون صوت و هم در کمپرسورهاي گذر صوتی نتایج مثبتی را ایجاد کرده 

حاشیه استال در  بهبودمهمترین اثر مثبت شیارهاي محیطی، .است

  . باشدکمپرسور می

شود ولی در معموال ایجاد شیار در پوسته، باعث افت راندمان کمپرسور می

گزارش شده است و حتی در مواردي اکثر مواقع این افت ناچیز بوده است 

  .استفاده از شیار محیطی باعث افزایش راندمان کمپرسور شده استکه 

اند که در کمپرسورهاي گذر صوتی، در دبی نزدیک استال، محققان دریافته

شود اي گذرگاه مضمحل میگردابه نشتی نوك پس از برخورد با موج ضربه

]. 1[آید اي به وجود مید از موج ضربهاي از سیال با ممنتوم کم بعو ناحیه

در . شودشود و نهایتا منجر به استال میاین ناحیه باعث انسداد جریان می

همین پدیده است، استفاده از  کمپرسورهایی که علت وقوع استال در آن

تواند اضمحالل گردابه را به تاخیر بیندازد و در نتیجه شیار محیطی می

  . بیندازد تاخیرپدیده استال را به 

در این مقاله براي اولین بار از شیار محیطی با مقطع مثلثی به عنوان بهبود 

 NASA Rotorدر ابتدا کمپرسور گذر صوتی . پوسته استفاده شده است

-شبیه CFXبا استفاده از نرم افزار  )Smooth Wall( با پوسته صاف 37

ه حل اضافه شده بندي شده و به دامنسپس شیار شبکه. سازي شده است

  .نهایتا نقشه عملکرد کمپرسور در دو حالت با هم مقایسه شده است. است

  

  هندسه شیار محیطی

عرض یکسان در  عمق و شیار با. باشدسطح مقطع شیار مثلثی شکل می

هندسه شیار محیطی، در . هاي مختلف مورد بررسی قرار گرفتموقعیت

  .شودمشاهده می 1شکل 

 در) l(و فاصله لبه آن از لبه حمله )w(، عرض شیار )d(مقادیر عمق شیار 

-می) tip axial chord( تیغهوتر محوري نوك  Cx.اندبیان شده 1جدول 

  .باشد

  پارامترهاي هندسی شیار محیطی -1جدول 

عرض شیار نام پیکربندي

(w)

عمق شیار

(d)

فاصله لبه شیار از لبه 

(l)حمله

Config0010202/0 *Cx1/0 *Cx0*Cx

Config1010202/0 *Cx1/0 *Cx1/0 *Cx

Config1510202/0 *Cx1/0 *Cx15/0 *Cx

Config2010202/0 *Cx1/0 *Cx2/0 *Cx

Config3010202/0 *Cx1/0 *Cx3/0 *Cx

Config5010202/0 *Cx1/0 *Cx5/0 *Cx

  

  شبکه بندي

قسمت . دامنه حل به صورت دو قسمت جدا از هم در نظر گرفته شده است

با توجه به اینکه در . باشددر واقع گذرگاه کمپرسور با پوسته صاف میاول 
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، لذا گذرگاه فقط شده استسازي، از شرط مرزي پریودیک استفاده شبیه

 هايتیغهتعداد  چون. قسمت دوم شیار محیطی است. است تیغهشامل یک 

این . باشددرجه می 10عدد است، عرض قطاع حاصل از شیار  36کمپرسور 

شبکه گذرگاه شامل  .اندبندي شدهقسمت به صورت جداگانه شبکهدو 

بندي براي شبکه .باشدگره می 41322شیار شامل گره و شبکه  304088

بندي شیار از نرم افزار و براي شبکه Turbogridگذرگاه از نرم افزار 

CFX-Mesh نشان دهنده شبکه گذرگاه و  2شکل . استفاده شده است

. باشدنشان دهنده شبکه شیار می 3شکل 

  سازي شبیه

 پوسته صاف شیار به دامنه حل، پوسته شیاردار حالت سازيبه منظور شبیه

-بین شیار و پوسته کمپرسور سطح مشترکی تعریف می. اضافه شده است

-ها به صورت دیواره تعریف میکه نواحی غیر مشترك آن) 4شکل (شود 

کل دامنه حل  .اندنیز استفاده کرده] 2[کاران و هم Jimاز این روش . شوند

ر یبه صورت ز شرایط مرزي. به صورت چرخان در نظر گرفته شده است

  :)5شکل (اندشدهف یتعر

  ک، بدون لغزش و صافیاباتیواره آدید: روتور تیغه

  ک، بدون لغزش و صافیاباتیواره آدید: روتور هاب

و  ک مشخصیفشار استاتر صوت با یز یانیجر یخروج: روتور یخروج

  شرط تعادل شعاعی

  ک، بدون لغزش، صاف و چرخانیاباتیواره آدید: روتور پوسته

  نیکل مع يو دما فشار کلر صوت با یز یانیجر يورود: روتور يورود

  کیودیپر: صفحات بین دو تیغه

�يا، از مدل دو معادلهیمدل کردن آشفتگ يبرا − ℇ	 

 Total(کل ي، از مدل انرژآنتالپییمحاسبات مربوط به برااستاندارد،

Energy(  ایحالت پا ،يسازهینوع شبو براي)Steady State(  استفاده

  .شده است

  

  معادالت حاکم

سازي اجزاء چرخان، به منظور شبیه، ANSYS CFXدر نرم افزار 

استفاده ) Rotating Frames of Reference(مرجع چرخان  مختصاتاز

به 1رابطه از ) سرعت نسبی(مرجع چرخان  مختصاتسرعت در . شودمی

U،روابطی که ارائه خواهد شددر . دیآیدست م


دهنده سرعت نشان 

  .است یچرخش

)1(  w c U c R    
   

  

R


c،یبردار شعاع محل 


و  مرجع ساکن مختصاتبردار سرعت در  


 

با استفاده از  ي، ممنتوم و انرژیوستگیمعادالت پ. است سرعت دوران

  .]3[شوندینوشته م ینسب يهاسرعت
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به انتالپی استاتیک   57- 3از طریق رابطه  ���ℎکل نسبی  آنتالپیکه 

  :مربوط می شود

)5(  21

2
toth h w   

عبارت  w  


معادله . هاي ویسکوز استنشاندهنده کار براثرتنش 

2. است یدو عبارت شتاباضاف يمومنتوم دارا w 
 

به عنوان شتاب  

rس و یولیکر  
  

 يانرژ معادله. به عنوان شتاب جانب مرکز 

نوشته شده است  ���ℎینسب یکل یو انتالپ ��ینسب یداخل يبراساس انرژ

ف یر تعریرها بصورت زین متغیا. شود یز  شناخته مین ی، که بعنوان روتالپ

  :شوند یم
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  گذاري و استخراج نقشه عملکرد کمپرسورصحه

نقشه  و) 6شکل (4گذاري، نسبت فشار کل در ایستگاه به منظور صحه

مقایسه شده اند که  ]4[با نتایج آزمایشگاهی ) 7شکل (عملکرد کمپرسور 

  .دهندمطابقت قابل قبولی را نشان می

دستیابی به دبی خفگی و دبی  کمپرسور،براي استخراج نقشه عملکرد 

براي دستیابی به دبی خفگی، فشار استاتیک خروجی، به . استال الزامیست

تا زمانیکه دبی عبوري از کمپرسور تغییر  شده استتدریج کاهش داده 

به منظور دستیابی به دبی . این دبی همان دبی خفگی خواهد بود. نکند

ریج افزایش داده شده است تا زمانیکه فشار استاتیک خروجی به تداستال، 

استال عددیدر واقع آخرین مطابق تعریف محققین، . حل دیگر همگرا نشود

  .]5[اي است که حل همگرا شده استنقطه

  

  تأثیر شیار بر منحنی عملکرد

با حالت  )SW(اي بین منحنی عملکرد حالت پوسته صافمقایسه 8شکل 

کاهش ابق شکل، همه شیارها باعث مط. دهدپوسته شیاردار را نشان می

راندمان ماکزیمم بیشترین کاهش  .اندشدهکمپرسور ماکزیمم راندمان 

ماکزیمم و کمترین کاهشراندمان  Config101020مربوط به پیکربندي 

درصد  072/0و  237/0و به ترتیب  Config301020مربوط به پیکربندي 

باعث افزایش راندمان  Config001020پیکربنديهمچنین  .باشدمی

  . کمپرسور در نزدیکی استال شده است

  ]:2[آید به دست می 8در یک کمپرسور، حاشیه استال از رابطه 

)8(  Pr
( 1) 100

Pr

peak stall

stall peak

m
SM

m
   




  

به ترتیب دبی در حالت راندمان ماکزیمم و  stallmو  peakmدر این رابطه، 

به ترتیب نسبت فشار کل در  Prstallو  Prpeakو  دبی در حالت استال

هرچه . باشندحالت راندمان ماکزیمم و نسبت فشار کل در حالت استال می

از حالت راندمان دهد که استال حاشیه استال عدد بزرگتري باشد نشان می

لذا افزایش حاشیه استال پارامتر مطلوبی . ماکزیمم فاصله بیشتري دارد

بیشترین گسترش حاشیه استال مربوط به  ،8مطابق شکل . باشدمی

در واقع این  .باشدمیدرصد  032/2و برابر با Config151020پیکربندي

  .داردپیکربندي در ناحیه فوقانی محل تشکیل اضمحالل گردابه قرار 

هاي دهد که در دبینشان می )9شکل (مقایسه منحنی نسبت فشار کل

  .اندکمتر، همه شیارها باعث افزایش نسبت فشار کمپرسور شده
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  شبکه گذرگاه کمپرسور -2شکل 

  
شبکه ایجاد شده براي شیار محیطی -3شکل 

  سطح مشترك بین شیار و پوسته -4شکل 

  
  دامنه حل کمپرسور -5شکل 

  بر میدان جریان Config151020پیکربندي

تر به نحوه تاثیر گذاري شیار بر بهبود عملکرد کمپرسور 

با پیکربندي  حالت پوسته صاف و پوسته شیاردار

را در دبی نزدیک استال حالت پوسته صاف با هم 

دهد که جریان گردابه برخی از محققین معتقدند استال زمانی رخ می

نشتی نوك به لبه حمله تیغه مجاور برخورد کند و به گذرگاه مجاور نفوذ 

شکل . توان از کانتور آنتروپی تشخیص داداي را می

دهد که استفاده از شیار باعث شده تا ناحیه اضمحالل گردابه 

شود که همین امر باعث می. مجاور فاصله بگیرد 

دیرتر به گذرگاه مجاور نفوذ کند و در نتیجه گردابه نشتی نوك 

  . در دبی کمتري اتفاق بیفتد

دهد که با استفاده از نشان می )11شکل (درصد  

دار، شدت اضمحالل گردابه و در نتیجه وسعت آن نیز کاهش 

دهد که جریان نشان می) 12شکل (مقایسه خطوط جریان نشتی نوك 

مجاور اندکی فاصله  تیغهز لبه حمله گردابه نشتی نوك در حالت شیاردار ا

براي اولین بار از شیار محیطی با مقطع مثلثی شکل به عنوان بهبود پوسته 

شش پیکربندي مختلف بررسی شد که نتایج زیر حاصل 

شود محدوده عملکرد کمپرسور زمانی حاصل می 

در ناحیه فوقانی محل تشکیل اضمحالل شیار مثلثی 

.)Config151020( اعمال شودنشتی نوک

ها باعث افزایش پیکربندي اکثرهاي نزدیک استال، 

.اندنسبت فشار کمپرسور شده

اند که شدهماکزیمم راندمان ها، باعث کاهش همه پیکربندي

 237/0این کاهش مقدار ناچیزي دارد و در بیشترین حالت، 

  

  
  پارامترهاي هندسی شیار محیطی 

شکل 

شکل 

  

  

پیکربنديبررسی تاثیر 

تر به نحوه تاثیر گذاري شیار بر بهبود عملکرد کمپرسور براي اینکه دقیق

حالت پوسته صاف و پوسته شیاردارپی ببریم، دو 

Config151020  را در دبی نزدیک استال حالت پوسته صاف با هم

  . کنیممقایسه می

برخی از محققین معتقدند استال زمانی رخ می

نشتی نوك به لبه حمله تیغه مجاور برخورد کند و به گذرگاه مجاور نفوذ 

اي را میپدیده چنین]. 6[کند 

دهد که استفاده از شیار باعث شده تا ناحیه اضمحالل گردابه نشان می 10

 تیغهاندکی از لبه حمله 

گردابه نشتی نوك جریان 

در دبی کمتري اتفاق بیفتد استال

 98کانتور ماخ در اسپن 

دار، شدت اضمحالل گردابه و در نتیجه وسعت آن نیز کاهش پوسته شیار

  .یافته است

مقایسه خطوط جریان نشتی نوك 

گردابه نشتی نوك در حالت شیاردار ا

  .گرفته است

  

  گیرينتیجه

براي اولین بار از شیار محیطی با مقطع مثلثی شکل به عنوان بهبود پوسته 

شش پیکربندي مختلف بررسی شد که نتایج زیر حاصل  .استفاده شد

  :گردید

 ترینگسترده)1

شیار مثلثی که 

نشتی نوک گردابه

هاي نزدیک استال، در دبی)2

نسبت فشار کمپرسور شده

همه پیکربندي)3

این کاهش مقدار ناچیزي دارد و در بیشترین حالت، 

  .درصد است

  اها و نموداره  شکل

 -1شکل 
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مقایسه نسبت فشار کمپرسور در حالت پوسته صاف و حالت 

  بهبود پوسته

  

  
  الف

  
  ب

درصد در دبی نزدیک استال  98کانتور آنتروپی در در اسپن 

  حالت پوسته شیاردار) حالت پوسته صاف ب) حالت پوسته صاف الف
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CFD 98در دبی  هاي آزمایشگاهیبا داده %

  4نسبت فشار کل در ایستگاه 

  
CFD نقشه عملکرد-هاي آزمایشگاهیبا داده  

  

مقایسه نقشه راندمان کمپرسور در حالت پوسته صاف و حالت 

  بهبود پوسته

مقایسه نسبت فشار کمپرسور در حالت پوسته صاف و حالت  -9شکل 

کانتور آنتروپی در در اسپن  - 10شکل 

حالت پوسته صاف الف

Normalized Mass Flow R
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CFDمقایسه نتایج  -6شکل 

نسبت فشار کل در ایستگاه -خفگی

CFDمقایسه نتایج  -7شکل 

مقایسه نقشه راندمان کمپرسور در حالت پوسته صاف و حالت  -8شکل 
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  الف

  
  ب

درصد در دبی نزدیک استال  98کانتور ماخ نسبی در اسپن -11شکل 

  شیاردارحالت پوسته ) حالت پوسته صاف ب) حالت پوسته صاف الف

  
  الف

  
  ب

خطوط جریان نشتی نوك در دبی نزدیک استال حالت پوسته  -12شکل 

حالت پوسته شیاردار) حالت پوسته صاف ب) صاف الف
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