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طراحی کمپرسور محوری گذرصوتی تک مرحله ای با کمک نرم افزار تدوین شده
سهراب حضرتی علیشاه ،1حامد اصالنیان ،2مسعود برومند

3

تهران خیابان حافظ ربروی خیابان سمیه دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی
هوافضا

در این مقاله روند طراحی یک کمپرسور گذرصوتی تک مرحلهای ،گام به
گام توضیح داده شده است ،در ابتدا فرضیاتی به عنوان ورودی حل مسئله
در نظر گرفته میشود ،سپس با استفاده از روابط بدست آمده برای کمپرسور
گذرصوتی ،محاسبات از بخش آیرودینامیکی کمپرسور شروع کرده و مقادیر
شعاعهای نوک ،میانه ،ریشه پره و ضریب جریان محاسبه میشود ،سپس
مقادیر سرعتها و زوایای جریان در ورودی روتور محاسبه میشود و در
بخش دوم مشخصات ترمودینامیکی از جمله دما و فشار در دو حالت
استاتیک و کل بدست میآید و بعد از آن نوبت به انجام محاسبات مربوط به
هندسه پره و کمپرسور میرسد.
با توجه به روند طراحی گفته شده ،نرم افزاری بر پایه کد سی شارپ تهیه
شده است ،این برنامه با توجه به فرضیات وارد شده و با الگوریتمهای خاص
تعریف شده برای آن شروع به انجام محاسبات میکند و نتایج را به صورت
کامل نمایش میدهد.

سمت مقدار پایین در طول دهههای گذشته نشان میدهد ،که مقدار تقریبی
آن  1/2میباشد.
حوزهی جریان که در روتور کمپرسورهای گذرصوتی در حال گسترش است،
بسیار پیچیده و چالشهای بسیاری را برای طراحان کمپرسور ایجاد کرده
است به طوری که آنها باید به مقابله با چندین رویداد و ویژگی جریان
همانند امواج شوک ،جریان ثانویه ،تعامل الیه مرزی ،شوک و  ...بپردازند.
در آزمایشگاه لوییس (ناسا) مطالعات اولیه برای طراحی کمپرسورهای
گذرصوتی در سال  1497آغاز شد .به طوری که در ابتدا تحقیقات و آزمایش-
ها بیشتر در زمینه کمپرسورهای زیر صوت و مافوق صوت و تشکیل معادالت
شعاعی و روشهای یک بعدی برای تخمین عملکرد کمپرسورهای چند
طبقهای بود .نتایج تحقیقات انجام شده ،نشان داد که در طراحی
کمپرسورهای گذرصوتی بهتر است از نسبتهای ریشه به نوک کم در ورودی
و نسبت فشار باال در هر مرحله ( با استفاده از افزایش سرعت چرخشی)
استفاده کرد که این کار عمال باعث افزایش عدد ماخ نسبی در روتور میشود.

واژه های کلیدی :کمپرسور محوری-گذرصوتی-تک مرحله ای – طراحی
آیرودینامیکی -اتالف پروفیل

 -1اصول عملكرد کمپرسور

چكیده

 -1مقدمه
کمپرسورهای گذرصوتی امروزه به طور گستردهای در موتورهای هواپیماها
استفاده میشود به طوری که برای بدست آوردن ماکزیمم نسبت فشار برای
یک مرحله از کمپرسور تالشهای فراوانی صورت گرفته است چرا که نسبت
فشار باال برای هر مرحله بسیار مهم میباشد با باال بردن نسبت فشار امکان
کاهش وزن و همچنین اندازهی موتور فراهم میشود که به طبع آن سرمایه-
گذاری و هزینه عملیاتی کاهش مییابد.
با نگاه دقیقتر به پارامترها طراحی در روند فعلی طراحی کمپرسورهای
محوری گذرصوتی متوجه محدودیتهایی میشویم ،محدودیتهایی از جمله
مقدار ماخ (نسبی) که در نوک روتور وجود دارد ،مقدار معمول برای ماخ
نسبی ورودی در نوک روتور برابر  1/3ماخ میباشد.
امروزه در کمپرسورهای محوری گذرصوتی با بازده باال ،نسبت فشار کلی در
حدود  1/8-1/7میباشد که این مقدار توسط ترکیب سرعت باالی روتور
(سرعت نوک پره حدود  055متر بر ثان یه) و نسب بار باال در حدود  1می-
باشد .پارامتر نسبت منظری پره روتور یک روند کلی در کاهش مقدارش به
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد
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یک کمپرسور جریان محوری معمولی شامل یک سری طبقه است ،یکی از
مسائل مهم در ساختمان کمپرسورها ،تغییرات سطح حلقوی سیال از قسمت
کم فشار تا پرفشار انتهای آن است ،این عمل برای ثابت نگاه داشتن سرعت
محوری سیال در طول کمپرسور ،تا حد قابل قبول و با وجود افزایش چگالی
هوا ،الزم میباشد .بیشتر کمپرسورهای محوری براساس ثابت بودن سرعت
محوری در طول طبقات طراحی میشوند ،چون طی مراحل مختلف طراحی
بسیاری از روابط را سادهتر میکند.
اجزای سرعت که در کار جریان سیال هستند را میتوان به دو بردار سرعت
مطلق و سرعت نسبی جدا کرد به طوری که جریان با سرعت مطلق  C1و
با زاویهی  α1از محور کمپرسور وارد روتور میشود و با ترکیب سرعت مطلق
با سرعت پره  ،Uسرعت نسبی  W1با زاویه  β1بدست میآید .به دنبال عبور
از فضاهای همگرای تشکیل شدهی بین پرههای روتور( ،که روی سیال کار
انجام داده و سرعت مطلق را افزایش میدهند) ،سیال با سرعت نسبی W2
و زاویه  β2از روتور خارج میشود و وقتی که وارد استاتور میشود ،تغییرات
مشابهای در سرعت رخ میدهد .به علت عمل انتشار ،سرعت نسبی  W2از
 W1کمتر میشود و استاتور را با سرعت  C3و زاویه  α3ترک میکند .در
بسیاری از طراحیها زاویه خروج از استاتور را با زاویه ورود به روتور یکسان
میگیرند)α3 = α1( .
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()6

شكل  -1مثلث سرعتها برای یک طبقه

() 1

Q + W = ho2 − ho1

کار ( )Wوقتی که آنتالپی تغییر میکند بیان میشود ،برای حالت آدیاباتیک
مقدار گرما ( )Qصفر است .بنابراین با توجه به رابطه اویلر و بسط آنتالپی
کل به رابطه  2میرسیم.
2
2
𝐶2
𝐶1
() 2
ℎ2 +
− 𝑈2 𝐶𝜃2 = ℎ1 +
− 𝑈1 𝐶𝜃1
2
2
2
2
2
 𝐶θ2را در سمت چپ معادله
+𝐶x2
+ 𝐶R2
برای مقدار  𝐶22میتوانیم مقدار
جای گذاری کنیم ،با توجه به مثلث سرعت رابطه  3بدست میآید.
𝐶𝜃2 = 𝑊𝜃2 + 𝑈2
() 3

بنابراین مقدار سمت چپ رابطه برابر می شود با:
𝐶22
𝑊22 𝑈22
() 9
ℎ2 +
− 𝑈2 𝐶𝜃2 = ℎ2 +
−
2
2
2

از رابطه  9برای بدست آوردن اختالفهای بین ورودی و خروجی روتور
میتوان استفاده کرد.
 -1-1اتالف در کمپرسور

در کمپرسورهای گذرصوتی ،یک روش معمول برای محاسبه اتالفات تقسیم
اتالف کل به چند قسمت میباشد به عنوان مثال اتالفات پروفیلی و اتالفات
ناشی از شوک و  ...که با جمع جبری این اتالفات میتوان اتالف کل را
محاسبه کرد[1].
اتالف پروفیلی ناشی از جدایش جریان روی سطوح پره و همچنین گردابه
های تشکیل شده توسط اغتشاش و لزجت به وجود میآید[1] .
اتالفات پروفیلی با انتشار سرعت مشخص میشود و با گسترش الیه مرزی
روی سطوح پره همراه است .ضریب اتالف پروفیلی را با تقسیم افت
فشارسکون جریان در اثر عبور از پره به اختالف بین فشار کل و فشار سکون
خروجی پره تعریف میکنند.
𝑃𝑜1 − 𝑃02
() 0
= Yp
𝑃02 − 𝑃2
لیبلین در نقطهی طراحی ،رابطهای تجربی برای تخمین مقدار اتالف
پروفیلی بیان کرده است که به صورت زیر است [3].و ][9

www.SID.ir

𝜎2
𝐹𝐷 0.0035 (1 + 3.5
𝑐𝑜𝑠𝛽2
) + 37 𝐷𝐹 4

= 𝑒𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑝𝜔

اتالف ناشی از شوک ،به دلیل استهالک و لزجت بوده که از طریق شوک
ایجاد شده است .بنابراین اتالفات ناشی از شوک و پروفیلی قطعا به هم
وابسته هستند.
یک مدل اتالفی این است که اتالف کل را به دو بخش اتالف ناشی از شوک
و اتالف پروفیلی تقسیم شود .مدل اتالف ناشی از شوک کاچ و اسمیت می
باشد که در مدل ارائه شده توسط کاچ و اسمیت ،رابطه اتالف ناشی از شوک،
دو شوک عبوری را (یک شوک عمودی و یک شوک مایل) بعالوه یک شوک
قوسی در لبه حمله مدلسازی میکند .کاچ و اسمیت اتالفات مربوط به
هریک از این شوکها را با هم جمع میکنند تا اتالف ناشی از شوک کل را
بهدست بیاورند.
اثر اتالفات ناشی از پهنی لبه حمله در اعداد ماخ مافوق صوت جریان
باالدست به صورت افزایش آنتروپی در ردیف پرهها با رابطه زیر در نظر گرفته
شده است.
𝑠∆
𝐸𝐿𝑡 = −𝑙𝑛{1 −
𝑅
() 7
) /(𝑏 𝑐𝑜𝑠 𝛽1
𝑀([1.28
×
)1 − 1
}] + 0.96 (𝑀1 − 1)2
حال با استفاده از رابطه زیر میتوان به راحتی میزان اتالف رخ داده در
کمپرسور را محاسبه کرد.
𝑑𝑃0 𝑑ℎ=0
𝑇0 𝑑𝑠 = 𝑑ℎ0 −
⇒
𝑘𝑐𝑜∆𝑃0𝐵𝑜𝑤 𝑆ℎ
𝜌
() 8
𝑠∆ = −𝜌1 . 𝑇0 .
𝑘𝑐𝑜= 𝑙𝑜𝑠𝑠𝐵𝑜𝑤 𝑆ℎ
اما جدای از رابطه فوق ،نموداری در منبع ] [0ارائه شده است که عالوه بر
اتالف موجود در رابطه فوق ،مقدار اتالف ناشی از شوک عمودی را نیز ارائه
کرده است .اتالف کلی ناشی از شوک ،هم در اثر یک شوک عمودی و هم
در اثر یک شوک مایل بدست آورده میشود .بدین ترتیب اتالف کل ناشی
از شوک بدست خواهد آمد.
در شکل  M1 1عدد ماخ نسبی ورودی به روتور و  M2عدد ماخ نسبی
خروجی از روتور میباشد که طبق رابطه زیر محاسبه میشود.

شكل -1ضرایب اتالف محاسبه شده برای فن

برای کاربردیتر شدن نمودار شکل 1به معادلهای نیاز است تا نتایج نمودار
را با وارد کردن عدد ماخ به دست آید .برای این منظور نتایج در نرم افزار
اکسل وارد شده و نتایج زیر حاصل گشته است:
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میشود ،بنابراین هر چه تعداد پرهها کمتر باشد مقدار بار پره افزایش خواهد
یافت .باید توجه کرد که برای حالتی که بار آیرودنیامیکی باال است نسب به
حالتی که بار آیرودنیامیکی پایین است احتمال نزدیک بودن به حالت
ناپایداری و واماندگی بیشتر است.
چندین روش برای محاسبه مقدار نسبت فاصله به وتر از جمله ضریب
پراکندگی وجود دارد .در ادامه چند مورد از مهمترین روابط محاسبهی
نسبت فاصله به وتر آورده شده است.
 -1-3محاسبه نسبت فاصله به وتر با استفاده از ضریب پراکندگی
شكل -2نمودار اتالف ناشی از شوک ( ناشی از شوک نرمال و شوک مایل)

اولین روش برای محاسبه مقدار نسبت فاصله به وتر شبیه به رابطه محاسبه
ضریب پراکندگی است که با بسط آن به رابطهای برای محاسبه مقدار نسبت
فاصله به وتر بر حسب تابعی از ضریب پراکندگی میرسیم.
𝑠 1
=
𝜎 𝑐
()16
𝑊2
𝑟1 + 𝑟2
( = (𝐷𝐹 − 1 + ) 𝑊1
)
| |𝑟2 𝑊𝜃2 − 𝑟1 𝑊𝜃1
𝑊1

همانطور که در نمودار فوق دیده میشود ،برای مدلکردن اتالف ناشی از
شوک نرمال و مایل ،روابطی بدست آمد .توجه داشته باشید که  Xدر روابط
نمودار همان  M1است .پس:
𝜔𝑠ℎ𝑜𝑐𝑘𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 0.267 𝑀12 − 0.494𝑀1 + 0.227
() 4
برای شوک مایل:
𝜔𝑠ℎ𝑜𝑐𝑘𝑂𝑏𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒 = 0.125 𝑀12 − 0.254𝑀1 + 0.125
()15

 -4محاسبه سرعتهای جریان

با محاسبه ضرایب اتالف پروفیل و اتالف شوک روند به صورت زیر ادامه داده
میشود.
ضریب اتالف کل در روتور:
𝑒𝑢𝑞𝑖𝑙𝑏𝑂𝑘𝑐𝑜𝜔𝑠ℎ𝑜𝑐𝑘 = 𝜔𝑠ℎ𝑜𝑐𝑘𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 + 𝜔𝑠ℎ
()11

برای محاسبه سرعتها و زوایا دو راه در نظر گرفته میشود ،راه اول اینکه با
فرض شعاع میانی و سرعت محوری ثابت میتوان مقادیر زاویه و سرعت
جریان را با توجه به مثلث سرعت و اعداد بی بعد به راحتی محاسبه
کرد [10].راه دوم که با توجه به شکل 3مقادیر سرعتها و زوایا قابل محاسبه
است.

()12

𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑝𝜔 𝜔𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝜔𝑠ℎ𝑜𝑐𝑘 +

و از روی ضریب اتالف کل روتور:
()13

1
1
𝑒𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑝𝜔 𝑚= 𝜌1 𝑊12𝑡 𝜔𝑆ℎ𝑜𝑐𝑘 + 𝜌1 𝑊12
2
2

𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟𝑠𝑠𝑜𝑙

حال با توجه به مقدار اتالفات محاسبه شده در روتور و استاتور و با استفاده
از رابطه  19میتوان راندمان آیزنتروپیک به راحتی را بدست آورد:
ΔPOrotor + ΔPOstator
𝜌. ∆ℎ𝑂1−3
) 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟𝑠𝑠𝑜𝑙 2 × (𝑙𝑜𝑠𝑠𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜𝑟 +
= 1−
(𝜌1 + 𝜌2 )𝐶𝑃 ∆𝑇𝑂1−3

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

()17

ɳ𝐼𝑆E. = 1 −

()19

()18

 -2ضریب پراکندگی
بارگذاری پره معموال توسط ضریب پراکندگی ارزیابی میشود .این مربوط به
ماکزیمم سرعت در سطح مکش پره به سرعت در لبه فرار میباشد .میتوان
ضریب پراکندگی را به صورت زیر تعریف کرد.
𝑊𝑚𝑎𝑥 − 𝑊2
()10
= 𝐹𝐷
𝑊1
 -3نسبت فاصله به وتر
معموال ما نسبت فاصله به وتر را با مقدار عکس( )c/sآن با نام ضریب صلبیت
میشناسیم ،برای محاسبهی مقدار بار آیرودینامیکی در یک ردیف پره مقدار
فاصله به وتر یکی از مهمترین پارامترهای محاسبه آن است .در یک ردیف
پره با نسبت فاصله به وترکم (مقدار باال ضریب صلبیت) ما احتماال تعداد
پرههای کمتری داخل ردیف پره نسبت به حالت مقدار باالی نسبت فاصله
به وتر ،خواهیم داشت .با توجه به اینکه بار آیرودینامیکی بین پرهها تقسیم
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()14

()25

𝜓
𝐶2,𝑚𝑖𝑑 = 𝑈𝑚𝑖𝑑 × √𝜑 2 + (1 − 𝑅 − )2
2
𝜓
× √𝜑 2 + (𝑅 + )2
2

𝑑𝑖𝑚𝑈 = 𝑑𝑖𝑚𝑊2,

1
1
])𝜓 = 𝑡𝑎𝑛−1 [ (𝑅 −
𝜙
2

𝑑𝑖𝑚𝛽2,

1
1
])𝜓 𝛼2,𝑚𝑖𝑑 = 𝑡𝑎𝑛−1 [ (1 − 𝑅 +
𝜙
2

همانند بخش ورودی روتور برای روش اول ،با داشتن مقادیر سرعتها و
زاوایای خروجی روتور میتوان مقادیر سرعتهای مماسی  Cθ2وWθ2
محاسبه کرد.
1
()21
)𝜓 𝐶𝜃2 = 𝑈𝑚𝑖𝑑 × (1 − 𝑅 +
2
()22

1
)𝜓 𝑊𝜃2 = 𝑈𝑚𝑖𝑑 × (𝑅 −
2
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 -5محاسبه زوایای جریان
بعد از محاسبه سرعت محوری و چرخشی جریان در سایر شعاعهای پره
می توان مقادیر زوایای جریان را با توجه به روابط موجود بدست آورد .البته
در این روابط نیاز به سرعت پره در آن شعاع میباشد که به راحتی میتوان
با داشتن مقدار شعاع آن نقطه مورد نظر ،سرعت دورانی پره را محاسبه کرد.
زوایای نسبی:
𝑈𝑅𝑥 − 𝐶𝜃1
𝑥𝑅
()23
= ) 𝑥𝑅 𝑡𝑎𝑛(𝛽1
𝑥𝑅𝑋𝐶
𝑥𝑅

()29

𝑈𝑅𝑥 − 𝐶𝜃2
𝑥𝑅𝑋𝐶

زوایای مطلق:
𝑥𝑅

()20

𝐶𝜃1

𝑥𝑅𝑋𝐶
𝑥𝑅

()26

𝐶𝜃2

𝑥𝑅𝑋𝐶

= ) 𝑥𝑅 𝑡𝑎𝑛(𝛽2

= ) 𝑥𝑅 𝑡𝑎𝑛(𝛼1

= ) 𝑥𝑅 𝑡𝑎𝑛(𝛼2

لذا برای مقایسه برنامه تدوین شده با واقعیت ،روتور ناسا 37مورد بررسی
قرار گرفته و اطالعات و پارامترهای انتشار یافتهی آنها را در برنامه وارد
کرده و نتایج حاصل از نرمافزار تراکام با واقعیت تحلیل میشود.
اطالعات و پارامترهای انتشاریافته از این روتور به صورت جدول 1است.
بنابر اطالعات فوق مقادیر زیر در نرمافزار قرار داده میشود ،برای مقدار ضریب
پراکندگی با توجه به اطالعات موجود و متعارف برای این نوع از کمپرسورها مقادیر
( )5/00مناسب وارد میشود.
جدول -2مقادیر هندسی دینامیكی مربوط به ناسا 33در برنامه تراکام
parameter

value
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

 -6تحلیل نتایج نرم افزار تراکام
در این بخش نتایج حاصله از نرم افزار تراکام که برای طراحی یک کمپرسور
گذرصوتی میباشد ،مورد تحلیل قرار میگیرد .در ابتدا مقادیری به عنوان
ورودی به برنامه داده میشود ،این برنامه طوری نوشته شده است که بنا بر
نیاز کاربر برای طراحی کمپرسور فرضیات ورودی را دریافت میکند و با
الگوریتم که برای آن تعریف میشود شروع به انجام محاسبات کرده و مقادیر
را برای شرایط که کاربر خواستار آن میباشد محاسبه میکند.
جدول -1مقادیر هندسی و دینامیكی مربوط به روتور ناسا 33
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

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

حال به چند نتیجه مهم از نتایج ارائه شده توسط نرمافزار و مقایسه آن با
مقادیر واقعی که در جدول 3آورده شده است حاکی از میزان خطای قابل
قبول نرم افزار میباشد.
جدول -3مقایسه مشخصات ناسا 33با نتایج حاصل از برنامه تراکام

مقدار واقعی

مقدار محاسبه شده
(توسط نرمافزار)

101.33

)Rotor total pressure ratio (kN/m2

تعداد پرههای روتور

36

34

2.106

)Rotor total pressure ratio (two stage

1.288

1.353

0.889

Rotor polytropic efficiency

صلبیت نوک پره
روتور
دبی جرمی ()Kg/S

20.93

24.24

راندمان پلی تروپیک

0.889

0.871

نسبت فشار یک طبقه

1.451

1.484

پارامتر

 -3مقایسه نرم افزار تراکام با واقعیت
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