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ادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری، د-تهران ............................

..

 دیفیوزر استال چرخان در کمپرسور شعاعی با دوساختار گذرای جریان سیال در شرایط تحلیل عددی

با پره و بدون پره

3جاماسب پیرکندی، 2، مهدی جهرمی1احسان رحیمی

مجتمع دانشگاهی هوافضاشتر، دانشگاه صنعتی مالک ا -تهران 

 چکیده

در مقاله حاضر به بررسی دو ساختار متفاوت از یک کمپرسور شعاعی 

(NASA CC3)  پرداخته شده است. مورد اول یک کمپرسور شعاعی با

بدون دار و مورد دوم کمپرسور شعاعی با ساختار دیفیوزر پرهبا ساختار 

باشد. هدف اصلی از این مطالعه مقایسه مشخصه جریان هر دو پره می

همچنین باشد. ساختار کمپرسور در نزدیکی محدوده استال و سرج می

ج یابا استفاده از نت در این مقاله به بررسی تفاوت نوسانات فشار استاتیک

در هر دو ساختار پرداخته شده و  تجربی ارائه شده توسط دیگران

خطوط های آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ادامه تفاوت

ایکس و با افافزار انسیس سیبا استفاده از نرمهر دو ساختار جریان در 

های عددی در سه داده تحلیل شده است.سازی عددی استفاده از شبیه

ی شروع ناپایداری ی بررسی شده است: نقطه طراحی، نقطهنقطه اساس

ی تا بتوان نحوه ،ای که جریان کامال وارد سرج شده استو نقطه

سازی برای شبیه ی آن را بررسی نمود. چگونگی شروع سرج و توسعه

از و یک سوم  استفاده شده است K-epsilonاغتشاشات از مدل 

ای که کمپرسور کامال در که ناحیهها مدل شده است و برای اینگذرگاه

سازی نمود از حل گذرا شبیهبه خوبی سرج واقع شده است را بتوان 

های عددی استقالل از شبکه همچنین برای حل. استفاده شده است

برای پارامتر توزیع فشار هاب تا شرود و نسبت فشار متوسط خروجی 

نجی با استفاده از دیفیوزر به ورودی ایمپلر بررسی شده است و اعتبارس

دهد که در طول نتایج نشان میهای تجربی صورت گرفته است. داده

استال در دیفیوزر بدون پره جریان تحت تاثیر یکسانی از پدیده استال 

دار هر گذرگاه تاثیرات مختلفی گیرد در حالیکه در دیفیوزر پرهقرار می

  پذیرد.از استال می

سرج، استال  دار، دیفیوزر بدون پره،دیفیوزر پرهکلیدی: های واژه

 چرخان، کمپرسور شعاعی

 مقدمه

د پدیده سرج یکی از مهمترین مشکالتی است که در طی عملکر

های کمپرسور آسیب بزند. تواند به پرهمی آید زیراکمپرسور به وجود می

شود اختالف زاویه جریان زمانی که نقطه عملکردی به سرج نزدیک می

گردد و شود و جریان از روی پره جدا میی پره زیاد میبا زاویه

نمایدتشکیل سلول استال در گیری میهای استال شروع به شکلسلول

ی بدون پره و نزدیکی شرود ایمپلر منجر به ایجاد اغتشاش در ناحیه

وقتی برگشت جریان گردد. ن در گلوگاه دیفیوزر میضعیف شدن جریا

های استال با گذر زمان شروع افتد سلولدر ورودی دیفیوزر اتفاق می

دو حالت تواند منجر به ایجاد سرج گردد. کند واین روند میبه رشد می

را به وجود آورد. اولین شرایط ایجاد جریان نشتی  پدیده استال تواندمی

های ایمپلر به گذرگاه دیگر منتقل ن از یکی از گذرگاهنوک پره که جریا

دوم برخورد جریان برگشتی که جریان خروجی از  حالت، و  شودمی

های مجاور ها است و در جهت معکوس به داخل گذرگاهبرخی گذرگاه

ی سکون جریان کند و ناحیهها برخورد میگردد و به سطح پرهبر می

  کند.ایجاد می

آید جریان اصلی وقتی در حین استال جریان لقی نوک به وجود می

گیرد. با توجه به تفاوت اندازه و جهت تحت تاثیر جریان لقی قرار می

و در نتیجه  برخورد این دو جریانهای ثانویه جریان اصلی با جریان

با بزرگ شدن سلول گیرد. ارتباطی بین این دو جریان شکل مینقطه 

ل زمان این نقطه ارتباطی به ورودی ایمپلر و پیشانی پره استال در طو

گی دجریان لقی نوک و پراکندر صورتی که تغییر فاز بین یابد. انتقال می

تواند خالف می با زمان گسترش یابد جریان لقی مماسی جریان نوک پره

جهت جریان اصلی حرکت کرده و از ورودی ایمپلر نزدیک به پیشانی 

  خارج شود.پره 

برای کنترل استال توسط  بر اساس مطالعاتی که بر روی تزریق هوا

گیری است نتیجهدر کمپرسورهای سانتریفیوژ انجام شده محققان 

دار دیفیوزر پره باترین موقعیت جریانی در کمپرسور شود که ضعیفمی

در حین باشد. بنابراین دیفیوزر نقش مهمی را  ناحیه بدون پره آن می

به  دار و بدون پره نیازکند و مقایسه بین دیفیوزر پرهاستال ایفا می

، yahoo.com69eh.rahimi@دانشجوی کارشناسی ارشد، -1

 )نویسنده مخاطب(09388481088

 یاراستاد -2

 استادیار -3

Aero2016P48T2-3

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:eh.rahimi69@yahoo.com
http://www.sid.ir


نقش دیفیوزر  هببرای پی بردن شروع و گسترش استال  موارد یمطالعه

 .]4[دارد

مطالعه حاضر بر روی شبیه سازی سرج در یک کمپرسور با دیفیوزرهای 

پردازد. هدف اصلی فهمیدن بهتر راه توسعه استال با پره و بدون پره می

به سرج و پارامترهای مربوط به شروع سرج در کمپرسور با دیفیوزرهای 

 باشد.با و بدون پره می

 

 و روابط حاکم روش تحلیل عددی

استوکس برای حالت سه بعدی، در -معادالت رینولدز متوسط ناویر 

برای جریان تراکم پذیر حل شده است. از روش صفحه  گذراحالت 

 مدل سازی چرخش ایمپلر استفاده شده است.اختالط برای شبیه

 (TBRهای گذرا)و از روش حل ردیف پره K-epsilonاغتشاشی 

 .باشدمورد استفاده انسیس سی اف ایکس می گراستفاده شده است. حل

تا بتوان عملکرد است شده  حلها یک سوم از پره سازیشبیهبرای 

شرایط  .(1)شکلتری مشاهده نمودکمپرسور در سرج را به طور دقیق

ارائه شده  1مرزی و مشخصات در نظر گرفته شده برای حل در جدول 

برای معادالت مربوط به بقاء، ابتدا فرم دیفرانسیلی معادله  است.

 شود:( بیان می1پیوستگی جریان آشفته تراکم پذیر به صورت رابطه )
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 بندیطراحی هندسه وشبکه 

است  NASA CC3 ی کمپرسور استفاده شده در این مطالعه هندسه 

خاب ای که بر روی آن انجام شده است انتبه علت مطالعات گسترده که

که  باشدیفیوزر با پره و بدون پره میساختار د دارای دو گردید و

برای طراحی  داده شده است. 2در جدول  پارامترهای طراحی ایمپلر آن

افزار بلید جن استفاده شده است که در هندسه این کمپرسور از نرم

استفاده شده است که در  1طراحی ایمپلر آن از مقادیر عددی جدول 

 باشد. تصویر ایمپلر طراحی شده قابل مشاهده می 2شکل 
 

گرید در حالت تولید افزار توربوبه منظور ایجاد شبکه محاسباتی از نرم

 .اتوماتیک با سه الیه بین هاب وشرود استفاده شده استشبکه 

 

 بررسی معیارهمگرایی شبکه

سازی عددی برای بررسی و تخمین دقت نتایج حاصل از شبیه

بایست فرآیند آنالیز حساسیت به شبکه برای هر یک از پارامترهای می

سازی عددی مورد نیاز)نسبت دما، فشار و بازده( انجام شود. در شبیه

یابد، به عنوان خطای خطای محاسباتی که با بهبود مش تقلیل می

شود. برای به دست آوردن مقدار این خطا سازی شناخته میگسسته

 (ASME38) 38ایاماسروشی توسط مهندسان سیاالت بخش ای

یابی ارائه شده است. این روش به صورت کلی از همان قاعده برون

کند؛ با این تفاوت که توسط میتبعیت  )Richardson (ریچاردسون

تری در دینامیک سیاالت برای کاربردهای گسترده (Roach)روچ 

 محاسباتی توسعه داده شد. 

 grid)روش مورد نظر روش معیار همگرایی شبکه      

convergence index (GCI)) شود که محدوده نامیده می

دی سازی را برای متغیرهای مورد نظر در حل عدخطای گسسته

سازی به کند. همانطور که مشخص است خطای گسستهمشخص می

صفر نخواهد رسید و همواره یک مقدار خطا وجود خواهد داشت که 

آی یک تعریف و میزان مشخص از این خطا و در نتیجه سیروش جی

میزان استقالل از مش حل عددی را بیان خواهد کرد. برای انجام روش 

 یر طی شود:بایست مراحل زآی میسیجی

 شرایط در نظر گرفته شده پارامتر

 دبی جریان -فشار کل ورودی شرایط مرزی

 چرخشی حرکت دامنه

 عمود بر مرز جهت حرکت جریان

 گاز ایده آل سیال عامل

 گذراصریح/ نوع معادالت

(Time Step)0.0001 گام زمانی 

 اتمسفر 1 فشار مرجع

 اتمسفر 0 فشار کل ورودی

 مقیاس پذیر/اتوماتیک تابع دیواره

15/288کلوین  دمای کل ورودی  

گسسته سازی ترم فشار و 

 ممنتوم

second order backward euler 

های اصلیتعداد پره  15 

های اسپلیترتعداد پره  15 

دور بر دقیقه21789 سرعت طراحی اصالح شده  

دارمورد پره دبی جریان اصالح شده در ورودی کیلوگرم بر ثانیه54/4   

مورد بدون پره اصالح شده در ورودیدبی جریان  کیلوگرم بر ثانیه7/4   

کیلوگرم بر ثانیه36/1 دبی اصالح شده جریان در خروجی  

متر بر ثانیه 492 سرعت نوک خروجی پره ایمپلر  

میلیمتر 64 ارتفاع پره در ورودی  

میلیمتر 17 ارتفاع پره در خروجی  

میلیمتر 105 شعاع نوک پیشانی پره  

پرهشعاع دم  میلیمتر5/215   

درجه 50 زاویه سوئیپ برگشتی ایمپلر  

 ]1[پارامترهای طراحی ایمپلر  -2جدول 

 مشخصات حل عددی -1جدول 

(1) 

(2) 
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به صورت سه بعدی در نظر  (h)سایز شبکه  ( ابتدا یک سل، مش با1

 شود:گرفته می
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های استفاده شده تعداد کل سل Nام، و iسل  حجمΔ𝑉𝑖که در آن     

 در دامنه حل محاسبات است.

سازی مقادیر ( سه دسته مش مشخص را انتخاب کرده و پس از شبیه2

شوند پارامترهای کلیدی که در مدلسازی عددی اهمیت دارند تعیین می

گیری نیاز است گزارش )برای مثال یک متغیر خروجی مهم که در نتیجه

 شود(. 

 rاین نکته دقت شود که میزان بهبود شبکه با فاکتور  باید به     

𝑟شود که مشخص می = ℎ𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒/ℎ𝑓𝑖𝑛𝑒  و این میزان باید

 باشد )یک عدد تجربی است(.  1.3بزرگتر از 

محاسبات مربوط به استقالل شبکه از حل  4و  3در جدول شماره      

ه مقادیر کمی که برای هر دو ساختار کمپرسور آمده است و با توجه ب

ی محاسبه شده است نشان دهنده K-εبرای مدل اغتشاش  GCIبرای 

 4از معادالت  GCIبرای محاسبه  باشد.عدم وابستگی حل به شبکه می

 استفاده شده است.  8تا 
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دار و بدون پره در سه ای بین دیفیوزر پرهدر این قسمت مقایسه       

سرج انجام شده است و با ( 3نزدیک به سرج و ( 2طراحی ( 1نقطه 

بدست آمده است.  6استفاده از حل عددی و در حالت گذرا نتایج شکل 

ی گسترش استال به سرج برای فهم نحوهبه علت اینکه الزم است 

اطالعات مربوط به نقطه سرج را بدست آورد و کمپرسور در این نقطه 

اده از ای جز استفعملکردی به شدت ناپایا است به همین دلیل چاره

 وجود ندارد. حل گذرا

 اعتبار سنجی

آیند همواره قابل اعتماد هایی عددی به دست میهایی که از روشحل

های تجربی مقایسه شوند تا صحت نیستند و بایستی نتایج حتما با داده

های عددی را از داده ات گردد. به همین دلیل نتایج گرفته شدهحل اثب

فشار  توزیعدر دیفیوزر بدون پره برای پارامترهای های تجربی با داده

های دادهو قابل مشاهده است  6شکل که در  توتال از هاب تا شرود

با  متوسط خروجی دیفیوزر به ورودی ایمپلرنسبت فشار توتال تجربی 

که نمودار است،مقایسه شده  برای هر دو ساختار کمپرسور حل عددی

در  شودهمانطور که مالحظه می قابل مشاهده است. 8و 7آن در شکل 

برای پارامتر توزیع فشار هاب تا شرود که در  ساختار دیفیوزر بدون پره

 گیری شده است حداکثر خطای عددی و تجربیاندازه 1/1نسبت شعاع 

در نزدیکی هاب و شرود  و حداقل خطا باشدمی %16سپن میانی اکه در 

کمپرسور و همچنین برای نسبت فشار  است که نزدیک به صفرباشد می

 باشد.می % 5کمتر از خطای حل عددی  دارو پره بدون پره

 

 دیفیوزر و ایمپلر بین یناحیه در استاتیک فشارنوسانات 

 شروع نوک لقی وجریان ثانویه جریان تشکیل با و ایمپلر داخل در استال

 ایجاد. شودمی شروع دیفیوزر ورودی در استال توسعه آغاز ولی شودمی

 دارپره دیفیوزر مورد برای که باشدمی پره بدون ناحیه در استال توسعه

 خصوص به دیفیوزر در موقعیتی هر در و باشد،می دیفیوزر و ایمپلر بین

 رخ استال توسعه پره بدون دیفیوزر برای ایمپلر خروجی به نزدیک

 از خروج از بعد جریان فشار تغییرات مطالعه دلیل همین به. دهدمی

 نسبت یک با موقعیت یک در استاتیک فشار. باشدمی مهم بسیار ایمپلر

  شکل در و گیری شده استاندازه سرج یناحیه به نزدیک 1.1 شعاع

 سرج وقوع از قبل را طبقه مشخصات بتوان تا است شده داده نشان 10

  .داد تشخیص

vaned f=Pressure Ratio 

N1,N2,N3 1535310, 3467125,8392290 

r21 26/2  

r32 42/2  

f1 08/4  

f2 091/4  

f3 1/4  

p 85/0  

ea
21 2/0%  

GCI fine
21 8/0%  

vaneless f=Pressure Ratio f=Total pressure 
ratio Ratio 

N1, 
N2,N3 

1624050, 

3762545,6677175 

1624050, 

3762545,6677175 

r21 2.31 2.31 

r32 1.77 1.77 

f1 4.07 3.516 

f2 4.098 3.549 

f3 4.126 3.6 

p 0.5503 0.9328 

ea
21 0.69%  2.54%  

GCI fine
21 1.4%  3.5%  

 دیفیوزر بدون پرهبررسی استقالل از شبکه  -4جدول 

 داردیفیوزر پرهبررسی استقالل از شبکه  -3جدول 
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 ستالا طول در فشار تغییرات تفاوت با رابطه در توجهی جالب نکته     

 که ستا این اصلی تفاوت. دارد وجود پره بدون و با دیفیوزر موارد برای

 یابدمی کاهش پره بدون دیفیوزر برای استال طول در تدریج به فشار

 این و یابدمی کاهش تیز و ناگهانی صورت به دارپره دیفیوزر برای ولی

 در. یابدمی توسعه آن در استال سلول که است روشی تفاوت به مربوط

 برای کندمی پیدا انحراف طراحی یزوایه از ایمپلر جریان استال طول

 بعضی در که کندمی عبور پره بدون یناحیه از جریان دارپره دیفیوزر

 هایسلول و شود دیفیوزر هایگذرگاه برخی وارد تواندنمی جریان موارد

 از بعضی زمان گذشت از بعد گیرندمی شکل هاموقعیت این در استال

 و شود تشکیل بزرگ سلول یک تا شده ترکیب هم با استال هایسلول

 در و نماید ایجاد هاگذرگاه از زیادی تعداد داخل را ضعیف جریان یک

 لسیک از بخشی عنوان به دیفیوزر خروجی در برگشتی جریان لحظه این

 ارمقد در عمیق و تیز فشار افت یک باعث و شودمی ظاهر قدرت با سرج

 پره ندیفیوزربدو در استال که وقتی. شودمی دارپره دیفیوزر برای فشار

 جریان که وقتی دارد وجود مماسی جهت در تقارن یک دهدمی رخ

 تحت تا ندارد وجود ایپره که چرا کندمی شدن ظاهر به شروع ساکن

 قوعو در هنگام فشار تدریجی کاهش دلیل شاید. بگیرد قرار هاآن تاثیر

 .]7[باشد مساله همین پره بدون دیفیوزر در سرج سیکل

 

 ار وبدون پرهدخطوط جریان در دیفیوزر پره

 در پره بدون و دارپره مورد بین خطوط جریان مقایسه 11و9شکل

 دیفیوزر برای. دهدمی نشان را سرج شرایط  در شرود اسپن موقعیت

 برخی در و باشدمی مماسی به نزدیک دیفیوزر داخل جریان پره بدون

 رعتس با ناحیه یک همچنین و گرددمی باز ایمپلر داخل به هاموقعیت از

 دهمشاه قابل ایستا نواحی با دیفیوزر خروجی به نزدیک پائین بسیار

 ایمپلر خروجی در سرعت توزیع که است توجه قابل نکته این. است

 از برخی دارپره دیفیوزربرای . باشدمی یکسان هاگذرگاه یهمه برای

 جریان معرض در دیفیوز به جریان ورود ناتوانیعلت  به هاگذرگاه

 زاویه و برخاسته جریان علت به که است گرفته قرار  دیفیوزر از برگشتی

 برگشتی جریان این همچنین. باشدمی ایمپلر خروجی در جریان کم

 راکد کامال جریان یک ایجادو دیفیوزر هایگذرگاه شدن استال باعث

 شود.می هاگذرگاه این داخل

 گیرینتیجه

های انجام شده بر روی کمپرسور سانتریفیوژ در هر دو ساختار با بررسی

ی آن و ی توسعهبا و بدون پره در رابطه با شروع استال و نحوه

بدون پره، ناحیه  برای موردمده است. آهای آن اطالعاتی بدست تفاوت

 در ،استال نزدیک به صفحه شرود با سرعتی پائین به صورت یک الیه

تمام طول نوک پره با ضخامتی تقریبا یکسان شروع به ظاهر شدن 

کند. با گسترش استال ضخامت الیه به آرامی در جهت شعاعی به می

زمان مقادیر سرعت داخل این الیه با یابد و همسمت هاب افزایش می

 یابد. ی سرج کاهش میذشت زمان و با ظهور جریان برگشتی و توسعهگ

های ایمپلر نزدیک های استال در برخی گذرگاهدار سلولپره برای مورد

ها در اندازه و تعداد در هر گیرد و این سلولبه خروجی ایمپلر شکل می

 کند.گذرگاه تغییر می

یابد ان گسترش میستال با گذشت زمی استال ناحیه ادر طول توسعه

پوشاند و این نواحی با ای از گذرگاه ایمپلر را میتا اینکه قسمت عمده

های ایمپلر را شوند و گروهی از گذرگاهگذر زمان با هم ترکیب می

 شود.پایداری میپوشاند که منجر به نامی

 ت فشار در ورودی دیفیوزر در مورد بدون پرهدر طول سرج، نوسانا

باشد. همچنین برای دار دارای نوسانات بزرگتری میپره نسبت به مورد

داقل خود برسد دار حکشد فشار به مقسیکل سرج زمانی که طول می

انجامد و بدون پره به طول میدار زمان کمتری نسبت به پرهبرای مورد 

دار تواند نشانگر این مساله باشد که توسعه سرج در دیفیوزر پرهاین می

 در بدون پره توزیع ناحیه استالبرای مورد  گیرد.سریعتر صورت می

تفاوتی در هر ممال در حالیکه توزیع کاها یکسان است همه گذرگاه

 شاهد هستیم.  دارپره گذرگاه

 ها و نمودارهاشکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بدون  ساختار دیفیوزر NACA CC3هندسه کمپرسور  -3شکل 

 پره

های شبیه سازی شده برای کمپرسور با دیفیوزر گذرگاه -1شکل 

 دارپره

ساختار دیفیوزر  NACA CC3هندسه کمپرسور  -2شکل 

 ]3[دارپره
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 شرود برای مورد دیفیوزر بدون پرهتوزیع فشار هاب تا  -4شکل 

نسبت فشار متوسط خروجی دیفیوزر به ورودی ایمپلر برای  -5شکل 

 دیفیوزر بدون پره

  ]7[دارنوسانات فشار استاتیک دیفیوزر پره -7شکل 

 ]6[نوسانات فشار استاتیک دیفیوزر بدون پره -8شکل 
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k-epsilon experimental

نسبت فشار متوسط خروجی دیفیوزر به ورودی ایمپلر برای  -6شکل 

 داردیفیوزر پره

 kg/s2.72الف( 

 kg/s3.34ب( 

 نمایشی از چندین سیکل سرج الف(

ب( زوم شده منطقه 

 چینمربعی نقطه 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kg/s4.7ج( 

 خطوط جریان برای مورد دیفیوزر بدون پره  -9شکل 

 دارپرهlegend(ب بدون پرهlegendالف(

 دار و بدون پرهبرای خطوط جریان پره legend -10شکل 

 kg/s3.85الف( 

 kg/s4.1ب( 

 kg/s4.54ج( 

 دارخطوط جریان برای مورد دیفیوزر  پره -11شکل 
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