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 طراحی کمپرسور محوری گذرصوتی تک مرحله ای با کمک نرم افزار تدوین شده

 

 3مسعود برومند ،2حامد اصالنیان ،1سهراب حضرتی علیشاه

دانشکده مهندسی تهران خیابان حافظ ربروی خیابان سمیه دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 هوافضا

 
 

 چكیده 

گام به  ،ایتک مرحله یکمپرسور گذرصوت کی یروند طراح مقاله نیدر ا

ه حل مسئل یبه عنوان ورود یاتیداده شده است، در ابتدا فرض حیگام توض

پرسور کم یسپس با استفاده از روابط بدست آمده برا شود،یدر نظر گرفته م

ادیر و مق کمپرسور شروع کرده یکینامیرودیمحاسبات از بخش آ ،یگذرصوت

سپس  ،شودمی محاسبهو ضریب جریان ریشه پره  ،های نوک، میانهشعاع

شود و در ها و زوایای جریان در ورودی روتور محاسبه میمقادیر سرعت

مودینامیکی از جمله دما و فشار در دو حالت بخش دوم مشخصات تر

نوبت به انجام محاسبات مربوط به  آید و بعد از آناستاتیک و کل بدست می

 .رسدیهندسه پره و کمپرسور م

 هیشارپ ته یکد س هیبر پا ینرم افزار ،گفته شده یتوجه به روند طراح با

اص خ هایتمیوارد شده و با الگور اتیبرنامه با توجه به فرض نیا ،شده است

 را به صورت جیو نتا کندیآن شروع به انجام محاسبات م یشده برا فیتعر

 .دهدیم شیکامل نما

طراحی  –تک مرحله ای -گذرصوتی-پرسور محوریکم واژه های کلیدی:
 اتالف پروفیل -آیرودینامیکی

 

 مقدمه -1

 ماهایهواپ یدر موتورها ایامروزه به طور گسترده یگذرصوت یکمپرسورها

 ینسبت فشار برا ممیبدست آوردن ماکز یکه برا یبه طور شودیاستفاده م

صورت گرفته است چرا که نسبت  یفراوان هایمرحله  از کمپرسور تالش کی

امکان  فشار تبا باال بردن نسب باشدیمهم م اریهر مرحله بس یفشار باال برا

-هیکه به طبع آن سرما شودیموتور فراهم م یاندازه نیهمچن کاهش وزن و

 .ابدییکاهش م یاتیعمل نهیو هز گذاری

 یکمپرسورها یطراح یدر روند فعل یتر به پارامترها طراحقینگاه دق با

از جمله  هاییتیمحدود م،شوییم هاییتیمتوجه محدود یگذرصوت یمحور

ماخ  یمول برانوک روتور وجود دارد، مقدار مع که در (یمقدار ماخ )نسب

 . باشدیماخ م 3/1در نوک روتور برابر  یورود ینسب

، نسبت فشار کلی در های محوری گذرصوتی با بازده باالامروزه در کمپرسور

که این مقدار توسط ترکیب سرعت باالی روتور باشد می 8/1-7/1حدود 

-می 1یه( و نسب بار باال در حدود متر بر ثان 055)سرعت نوک پره حدود 

پارامتر نسبت منظری پره روتور یک روند کلی در کاهش مقدارش به   باشد.

دهد، که مقدار تقریبی های گذشته نشان میسمت مقدار پایین در طول دهه

  باشد.می 2/1آن 

ی جریان که در روتور کمپرسورهای گذرصوتی در حال گسترش است، حوزه

ه د کردجاهای بسیاری را برای طراحان کمپرسور ایبسیار پیچیده و چالش

و ویژگی جریان  ها باید به مقابله با چندین رویداداست به طوری که آن

 ازند.شوک و ... بپرد ،تعامل الیه مرزی ،جریان ثانویه همانند امواج شوک،

 یکمپرسورها یطراح یبرا هی)ناسا( مطالعات اول سییلو شگاهیدر آزما

-شیو آزما قاتیکه در ابتدا تحق یآغاز شد. به طور 1497در سال  یگذرصوت

ادالت مع لیصوت و مافوق صوت و تشک ریز یکمپرسورها نهیدر زم شتریب ها

چند  یعملکرد کمپرسورها نیتخم یبرا یبعد کی هایو روش یشعاع

 یانجام شده، نشان داد که در طراح قاتیتحق جینتا .بود ایطبقه

 یبه نوک کم در ورود شهیر هایبهتر است از نسبت یگذرصوت یکمپرسورها

 (یسرعت چرخش شیبا استفاده از افزا و نسبت فشار باال در هر مرحله )

 .شودیدر روتور م یعدد ماخ نسب شیکار عمال باعث افزا نیاستفاده کرد که ا
 

 کمپرسور عملكرداصول  -1

ز ا یکیطبقه است،  یسر کیشامل  یمعمول یمحور انیکمپرسور جر کی

مت از قس الیس یسطح حلقو راتییمسائل مهم در ساختمان کمپرسورها، تغ

 ثابت نگاه داشتن سرعت یعمل برا نیا ،آن است یکم فشار تا پرفشار انتها

 یچگال شیول و با وجود افزادر طول کمپرسور، تا حد قابل قب الیس یمحور

براساس ثابت بودن سرعت  یمحور یکمپرسورها شتریباشد. بیالزم م وا،ه

 یمراحل مختلف طراح یچون ط شوند،یم یدر طول طبقات طراح یمحور

 . کندمی تراز روابط را ساده یاریبس

به دو بردار سرعت  توانیهستند را م الیس انیسرعت که در کار جر یاجزا

و  1Cبا سرعت مطلق  انیکه جر یجدا کرد به طور  یو سرعت نسبمطلق 

سرعت مطلق  بیو با ترک شودیاز محور کمپرسور وارد روتور م 1α یهیبا زاو

به دنبال عبور  .دآییبدست م 1β هیبا زاو  1W ی، سرعت نسبUبا سرعت پره 

ار ک الیس یروتور، )که رو هایپره نیب یشده لیتشک یهمگرا یاز فضاها

 2W یبا سرعت نسب الی(، سدهندیم شیانجام داده و سرعت مطلق را افزا

 راتییتغ شود،یکه وارد استاتور م یو وقت شودیاز روتور خارج م 2β هیو زاو

از  2W یسرعت نسب شار،. به علت عمل انتدهدیدر سرعت رخ م ایمشابه

1W 3و استاتور را با سرعت  شودیکمتر مC 3 هیو زاوα در کندیترک م .

 کسانیورود به روتور  هیخروج از استاتور را با زاو هیزاو هایاز طراح یاریبس

 کارشناسی ارشد یدانشجو -1 (α 3α =1. )رندگییم

 )نویسنده مخاطب( hamed.aslanian@aut.ac.ir،کارشناسی ارشد یدانشجو -2

 دانشیار -3
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ها برای یک طبقهمثلث سرعت -1شكل   

 

(1) Q +  W =  ho2 −  ho1 

 

 کیاباتیحالت آد یبرا شود،یم انیب کندیم رییتغ یکه آنتالپ ی( وقتWکار )

 یپو بسط آنتال لریبا توجه به رابطه او نیصفر است.  بنابرا( Qمقدار گرما )

 .مرسییم 2کل به رابطه 

(2) ℎ2 +
𝐶2
2

2
− 𝑈2 𝐶𝜃2 = ℎ1 +

𝐶1
2

2
− 𝑈1 𝐶𝜃1  

𝐶2برای مقدار
𝐶θ2توانیم مقدار می  2

2 +𝐶x2
2 + 𝐶R2

را در سمت چپ معادله  2

 آید.بدست می 3 با توجه به مثلث سرعت رابطهجای گذاری کنیم، 

(3) 𝐶𝜃2 = 𝑊𝜃2 + 𝑈2 

 :بنابراین مقدار سمت چپ رابطه برابر می شود با 

(9) ℎ2 +
𝐶2
2

2
− 𝑈2 𝐶𝜃2 = ℎ2 +

𝑊2
2

2
−
𝑈2
2

2
 

های بین ورودی و خروجی روتور برای بدست آوردن اختالف 9از رابطه 

 توان استفاده کرد.می
 

 اتالف در کمپرسور -1-1

 میمحاسبه اتالفات تقس یروش معمول برا کی ،یگذرصوت یدر کمپرسورها

اتالفات  و یلیبه عنوان مثال اتالفات پروف باشدیاتالف کل  به چند قسمت م

اتالف کل را  توانیاتالفات م نیا یاز شوک و ... که با جمع جبر یناش

 ]1[.محاسبه کرد

گردابه نیسطوح پره و همچن یرو انیجر شیاز جدا یناش یلیپروف اتالف

 ]1[. دآییشده توسط اغتشاش و لزجت به وجود م لیتشک های

 یمرز هیو با گسترش ال شودیبا انتشار سرعت مشخص م یلیپروف اتالفات

افت  میرا با تقس یلیاتالف پروف بیسطوح پره همراه است. ضر یرو

ون فشار کل و فشار سک نیدر اثر عبور از پره به اختالف ب انیفشارسکون جر

 .کنندیم فیپره تعر یخروج

(0) Yp =
𝑃𝑜1 − 𝑃02
𝑃02 − 𝑃2

 

 

مقدار اتالف  نیتخم یبرا یتجرب ایرابطه ،یطراح یدر نقطه نیبلیل

  ]9[و  ]3[.است ریکرده است که به صورت ز انیب یلیپروف

(6) 𝜔𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒 =
2𝜎

𝑐𝑜𝑠𝛽2
0.0035 (1 + 3.5 𝐷𝐹

+ 37 𝐷𝐹4) 
 

شوک  قیاستهالک و لزجت بوده که از طر لیاز شوک، به دل یاتالف ناش

 قطعا به هم یلیاز شوک و پروف یاتالفات ناش نیشده است. بنابرا جادیا

 وابسته هستند.

وک از ش یاست که اتالف کل را به دو بخش اتالف ناش نیا یمدل اتالف کی

یم تاسمی و کاچ از شوک یشود. مدل اتالف ناش میتقس یلیو اتالف پروف

وک، از ش یرابطه اتالف ناش ت،یکه در مدل ارائه شده توسط کاچ و اسم باشد

شوک  کی( بعالوه لیشوک ما کیو  یشوک عمود کیرا ) یدو شوک عبور

اتالفات مربوط به  تی. کاچ و اسمکندیم سازیدر لبه حمله مدل یقوس

از شوک کل را  یتا اتالف ناش کنندمی جمع هم با را هاشوک نیاز ا کیهر

 .اورندبی دستبه

 انیلبه حمله در اعداد ماخ مافوق صوت جر یاز پهن یاتالفات ناش اثر

در نظر گرفته  ریا رابطه زب هاپره فیدر رد یآنتروپ شیباالدست به صورت افزا

 شده است.

(7) 

∆𝑠

𝑅
= −𝑙𝑛{1 − 𝑡𝐿𝐸

/(𝑏 𝑐𝑜𝑠 𝛽1)  
× [1.28(𝑀1 − 1)
+  0.96 (𝑀1 − 1)

2]} 
 

اتالف رخ داده در  زانیم یبه راحت توانیم ریحال با استفاده از رابطه ز

 کمپرسور را محاسبه کرد.

(8) 
𝑇0𝑑𝑠 = 𝑑ℎ0 −

𝑑𝑃0
𝜌

  𝑑ℎ=0   
⇒      ∆𝑃0𝐵𝑜𝑤 𝑆ℎ𝑜𝑐𝑘

= −𝜌1. 𝑇0. ∆𝑠
= 𝑙𝑜𝑠𝑠𝐵𝑜𝑤 𝑆ℎ𝑜𝑐𝑘  

 

رائه شده است که عالوه بر ا ]0[در منبع  یاز رابطه فوق، نمودار یاما جدا

ارائه  زیرا ن یاز شوک عمود یمقدار اتالف ناشاتالف موجود در رابطه فوق، 

و هم   یشوک عمود کیاز شوک، هم در اثر  یناش یکرده است. اتالف کل

 یاشن کلاتالف  بیترت نی. بدشودیبدست آورده م  لیشوک ما کیدر اثر 

 از شوک بدست خواهد آمد.

 یعدد ماخ نسب 2Mبه روتور و  یورود یعدد ماخ نسب 1M 1شکل  در

 .دشویمحاسبه م ریکه طبق رابطه ز باشدیاز روتور م یخروج

 
 ضرایب اتالف محاسبه شده برای فن -1شكل

نمودار  جیاست تا نتا ازین ایبه معادله 1شکلشدن نمودار  تریکاربرد یبرا

در نرم افزار  جیمنظور نتا نیا ی. برادآی دست به ماخ عدد کردنرا با وارد 

 حاصل گشته است: ریز جیاکسل وارد شده و نتا
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 نمودار اتالف ناشی از شوک ) ناشی از شوک نرمال و شوک مایل( -2شكل

 

از  ناشی اتالف کردنمدل یبرا شود،یم دهدی فوق نمودار در که طورهمان

در روابط  Xکه  دیبدست آمد. توجه داشته باش یروابط ل،یشوک نرمال و ما

 است. پس: 1Mنمودار همان 

(4) 𝜔𝑠ℎ𝑜𝑐𝑘𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 0.267 𝑀1
2 − 0.494𝑀1 + 0.227 

 برای شوک مایل:

(15) 𝜔𝑠ℎ𝑜𝑐𝑘𝑂𝑏𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒 = 0.125 𝑀1
2 − 0.254𝑀1 + 0.125 

 

با محاسبه ضرایب اتالف پروفیل و اتالف شوک روند به صورت زیر ادامه داده 

 شود.می

 ضریب اتالف کل در روتور:

(11) 𝜔𝑠ℎ𝑜𝑐𝑘 = 𝜔𝑠ℎ𝑜𝑐𝑘𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 +𝜔𝑠ℎ𝑜𝑐𝑘𝑂𝑏𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒  

 

(12) 𝜔𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝜔𝑠ℎ𝑜𝑐𝑘 + 𝜔𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 

 

 و از روی ضریب اتالف کل روتور:

(13) 𝑙𝑜𝑠𝑠𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 =
1

2
𝜌1𝑊1𝑡

2  𝜔𝑆ℎ𝑜𝑐𝑘 +
1

2
𝜌1𝑊1𝑚

2  𝜔𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒 

 

حال با توجه به مقدار اتالفات محاسبه شده در روتور و استاتور و با استفاده 

 توان راندمان آیزنتروپیک به راحتی را بدست آورد:می 19از رابطه 

 

(19) 
ɳ𝐼𝑆E. = 1 −

ΔPOrotor + ΔPOstator
𝜌. ∆ℎ𝑂1−3

= 1 −
2 × (𝑙𝑜𝑠𝑠𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜𝑟 + 𝑙𝑜𝑠𝑠𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟)

(𝜌1 + 𝜌2)𝐶𝑃∆𝑇𝑂1−3
 

 

 کندگیضریب پرا -2

وط به مرب نی. اشودیم یابیارز یپراکندگ بیپره معموال توسط ضر یبارگذار

 وانتی. مباشدیسرعت در سطح مکش پره به سرعت در لبه فرار م ممیماکز

 کرد. فیتعر ریرا به صورت ز یپراکندگ بیضر

(10) 𝐷𝐹 =
𝑊𝑚𝑎𝑥 −𝑊2

𝑊1
 

 نسبت فاصله به وتر -3

 تیصلب بی( آن با نام ضرc/sبا مقدار عکس)معموال ما نسبت فاصله به وتر را 

قدار پره م فیرد کیدر  یکینامیرودیمقدار بار آ یمحاسبه یبرا م،شناسییم

 فیرد کیمحاسبه آن است. در  یپارامترها نیاز مهمتر یکیفاصله به وتر 

عداد ( ما احتماال تتیصلب بی)مقدار باال ضر با نسبت فاصله به وترکم رهپ

ه نسبت فاصل یپره نسبت به حالت مقدار باال فیداخل رد یکمتر هایپره

 متقسی اهپره نیب یکینامیرودیبار آ نکهیداشت. با توجه به ا میبه وتر، خواه

واهد خ شیپره افزا ارب مقدار باشد کمتر هاهر چه تعداد پره نیبنابرا شود،یم

نسب به  ستباال ا یکیامیرودنیکه بار آ یحالت یتوجه کرد که برا دی. باافتی

بودن به حالت  کیاست احتمال نزد نییپا یکیامیرودنیکه بار آ یحالت

 است. شتریب یو واماندگ یداریناپا

 بیمحاسبه مقدار نسبت فاصله به وتر از جمله ضر یروش برا نیچند

 یروابط محاسبه نیوجود دارد. در ادامه چند مورد از مهمتر یپراکندگ

 نسبت فاصله به وتر آورده شده است.
 

 محاسبه نسبت فاصله به وتر با استفاده از ضریب پراکندگی  -3-1

اسبه به رابطه مح هیمحاسبه مقدار نسبت فاصله به وتر شب یروش برا نیاول

بت محاسبه مقدار نس یبرا ایاست که با بسط آن به رابطه یپراکندگ بیضر

 .مرسییم یپراکندگ بیاز ضر یفاصله به وتر بر حسب تابع

(16) 

𝑠

𝑐
=
1

𝜎

= (𝐷𝐹 − 1 +
𝑊2
𝑊1
)𝑊1 (

𝑟1 + 𝑟2
|𝑟2𝑊𝜃2 − 𝑟1𝑊𝜃1|

) 

 

 های جریانمحاسبه سرعت -4

ا ب نکهیراه اول ا شود،یدو راه در نظر گرفته م ازوای و هامحاسبه سرعت یبرا

و سرعت  هیزاو ریمقاد توانیثابت م یو سرعت محور یانیفرض شعاع م

محاسبه  یبعد به راحت یرا با توجه به مثلث سرعت و اعداد ب انیجر

ا قابل محاسبه زوای و هاسرعت ریمقاد 3شکلراه دوم که با توجه به  ]10[.دکر

 است.

 
 پارامترهای بی بعد باسرعت نسبی و واقعی در روتور و استاتور  -3شكل

 

(17) 𝐶2,𝑚𝑖𝑑 = 𝑈𝑚𝑖𝑑 × √𝜑
2 + (1 − 𝑅 −

𝜓

2
)2 

 

(18) 𝑊2,𝑚𝑖𝑑 = 𝑈𝑚𝑖𝑑  ×   √𝜑
2 + (𝑅 +

𝜓

2
)2 

 

(14) 𝛽2,𝑚𝑖𝑑 = 𝑡𝑎𝑛
−1[
1

𝜙
(𝑅 −

1

2
𝜓)] 

 

(25) 𝛼2,𝑚𝑖𝑑 = 𝑡𝑎𝑛
−1[
1

𝜙
(1 − 𝑅 +

1

2
𝜓)] 

 

 و هاسرعت ریروش اول، با داشتن مقاد یروتور برا یهمانند بخش ورود

 θ2Wو θ2C یمماس هایسرعت ریمقاد توانیروتور م یخروج یازاوای

 محاسبه کرد.

(21) 𝐶𝜃2 = 𝑈𝑚𝑖𝑑 × (1 − 𝑅 +
1

2
𝜓) 

 

(22) 𝑊𝜃2 = 𝑈𝑚𝑖𝑑 × (𝑅 −
1

2
𝜓) 
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 محاسبه زوایای جریان -5

های پره بعد از محاسبه سرعت محوری و چرخشی جریان در سایر شعاع

توان مقادیر زوایای جریان را با توجه به روابط موجود بدست آورد. البته می

وان تبه راحتی می باشد کهدر این روابط نیاز به سرعت پره در آن شعاع می

 با داشتن مقدار شعاع آن نقطه مورد نظر، سرعت دورانی پره را محاسبه کرد.

 زوایای نسبی:

(23) 𝑡𝑎𝑛(𝛽1𝑅𝑥) =
𝑈𝑅𝑥 − 𝐶𝜃1𝑅𝑥
𝐶𝑋𝑅𝑥

 

 

(29) 𝑡𝑎𝑛(𝛽2𝑅𝑥) =
𝑈𝑅𝑥 − 𝐶𝜃2𝑅𝑥
𝐶𝑋𝑅𝑥

 

 

 زوایای مطلق:

(20) 𝑡𝑎𝑛(𝛼1𝑅𝑥) =
𝐶𝜃1𝑅𝑥
𝐶𝑋𝑅𝑥

 

 

(26) 𝑡𝑎𝑛(𝛼2𝑅𝑥) =
𝐶𝜃2𝑅𝑥
𝐶𝑋𝑅𝑥

 

 

 تحلیل نتایج نرم افزار تراکام -6

سور کمپر کی یطراح یحاصله از نرم افزار تراکام که برا جینتابخش  نیدر ا

ان به عنو یری. در ابتدا مقادردگییقرار م لیمورد تحل باشد،یم یگذرصوت

بر  بناکه  نوشته شده است یبرنامه طور نیا شود،یبه برنامه داده م یورود

ا و ب کندیم افتیرا در یات ورودیکمپرسور فرض یطراح یکاربر برا ازین

 ریشروع به انجام محاسبات کرده و مقاد شودیم فیآن تعر یکه برا تمیالگور

 . کندیمحاسبه م باشدیکه کاربر خواستار آن م طیشرا یرا برا
 

 33روتور ناسا  مقادیر هندسی و دینامیكی مربوط به -1جدول

value Main specification 

36 Number of rotor blades 

1.288 Tip solidity 

0.7 Rotor inlet hub-to-tip diameter ratio 

1.19 Design tip Clearance (mm) 

0.356 Choking mass flow rate (kg/s) 

20.93 Design wheel speed (rad/s) 

1800 Tip speed (m/s) 

288.15 Reference temperature (k) 

101.33 )2Rotor total pressure ratio (kN/m 

2.106 Rotor total pressure ratio (two stage) 

0.889 Rotor polytropic efficiency 

 

 مقایسه نرم افزار تراکام با واقعیت -3

مورد بررسی  37روتور ناسا لذا برای مقایسه برنامه تدوین شده با واقعیت،

ها را در برنامه وارد آن یافتهیانتشار  یپارامترهاو  قرار گرفته و اطالعات

 .شودیم لتحلی واقعیت با تراکام افزارحاصل از نرم جیکرده و نتا

 .است  1روتور به صورت جدول نیاز ا افتهیانتشار یاطالعات و پارامترها
 بیمقدار ضر یبرا شود،می داده قرار افزاردر نرم ریز ریبنابر اطالعات فوق مقاد

 رینوع از کمپرسورها مقاد نیا یبا توجه به اطالعات موجود و متعارف برا یپراکندگ

 د.شویمناسب وارد م( 00/5)

 

 در برنامه تراکام 33ناسا به مقادیر هندسی دینامیكی مربوط -2جدول

value parameter 

0.7 Rh/Rt 

1.2 (h/c) rotor 

21 kg/s Mass flow 

17200 rpm N 

454 m/s Tip speed 

0.48 DF rotor 

0.46 DF mid startor 

 

 

 
  33محاسبات روتور ناسا  حاصل ازنمایی از نرم افزار تراکم  -4شكل

 

افزار و مقایسه آن با حال به چند نتیجه مهم از نتایج ارائه شده توسط نرم

شده است حاکی از میزان خطای قابل  آورده 3مقادیر واقعی که در جدول

 باشد.قبول نرم افزار می
با نتایج حاصل از برنامه تراکام 33مقایسه مشخصات ناسا -3جدول  

 مقدار واقعی پارامتر
مقدار محاسبه شده 

 افزار()توسط نرم

 34 36 های روتورتعداد پره

صلبیت نوک پره 

 روتور
1.288 1.353 

 20.93 24.24 (Kg/Sدبی جرمی )

 0.871 0.889 راندمان پلی تروپیک

 1.484 1.451 نسبت فشار یک طبقه
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