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کارگیري تزریق هوا در ناحیه نوك ردیف پره، به صورت تجربی مطالعه حذف استال دورانی در یک کمپرسور جریان محوري با بهدر این مقاله، 
منظور دوازده انژکتور با فواصل یکسان پیرامون پوسته کمپرسور و در باالدست رتور تعبیه گردیدند. در ابتدا بهبود عملکرد کلی شده است. بدین

هاي مختلف شعاعی و محیطی به طور اي جریان در موقعیتلحظهکمپرسور از طریق تزریق هوا به ویژه در نقطه استال بررسی شد. سرعت
هاي فرکانسی سیگنال، به همراه تحلیلها گیريهاي حاصل از این اندازهگیري شده است. دادهسنجی سیم داغ اندازهجریانهمزمان با استفاده از

القا شده حاصل از آن از یک سو، و فرایند از بین رفتن استال حین اعمال تزریق هوا از جریانگیري استال و نوساناتبراي توصیف فرایند شکل
دهند که تزریق مقدار کمی هوا در ناحیه نوك پره قادر به اثرگذاري قابل توجهی بر قابلیت افزایش شده است. نتایج نشان میسویی دیگر ارائه

% 9تا استال% از دبی جرمی کلی کمپرسور از طریق انژکتورها، موجب بهبود حاشیه 1باشد. تزریق کمتر از فشار و همچنین حاشیه استال می
تمام ارتفاع پره گسترش یابد، خصوصا مادامی که کمپرسور در نزدیکی باعث شده تا اثرات مفید آن در ه ا در ناحیه نوك پرهشده است. تزریق هو
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Rotating stall alleviation in an axial compressor with deployment of air injection at its rotor blade row
tip region has been experimentally investigated. Twelve air injectors were mounted evenly spaced
around the compressor casing upstream the rotor blade row. Initially, improvement of the compressor
overall performance was examined through air injection, especially at stall point condition.
Instantaneous flow velocities at various radial and circumferential positions were measured
simultaneously utilizing hot wire anemometry. Results obtained from these latter measurements
together with signal frequency analyses, provided to describe the stall inception process and consequent
flow induced fluctuations and also stall alleviation during the air injection process. Results show that a
small amount of air injection at the rotor blade tip region can affect the rise in total pressure and more
specifically, increase the compressor stall margin efficiently. Air injection of less than 1% of the
compressor main flow rate through the injectors has improved the stall margin by 9%. Air injection at
the blade row tip enables this beneficial effects to extend throughout the blade whole span, especially
while working at the near stall conditions.
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مقدمه1-
هاي مهم موتورهاي کمپرسورهاي جریان محوري به عنوان یکی از قسمت

توانند کارایی موتور و محدوده عملکرد پایدار آن را محدود توربین گاز، می
هاي فشار باالتري همراه نقاط عملکردي کمپرسور که با تولید نسبتکنند. در 

باشد، استال دورانی پدیده مهمی است که معموال پس از وقوع، افزایش می

ارتعاشات پره و تولید نویز آکوستیکی را به همراه دارد. دو شکل از رخداد 
.]1["2و استال اسپایک"1استال مودال"استال دورانی عبارتند از 

(در مقایس3استال مودال از رشد اغتشاشات ه با سرعت با شدت کم 
(مقیاس طولی کمپرسور) شکل می گیرد. نوع میانگین) و با طول موج بلند 

(یک یا دوم که استال اسپایک نامیده می شود، داراي مقیاس طولی کمتري 

																																																																																																																																											
1 Modal
2 Spike
3 Disturbance
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چند گام پره) بوده و توسط یک پراب نصب شده در باالدست ردیف پره، با 
باشد. د شدن میشدت اغتشاشات زیاد در مقایسه با سرعت میانگین قابل رص

گیري استال در کمپرسورهاي ترین نوع شکلمعموال استال اسپایک متداول
]. تنها چند دوران رتور زمان الزم است تا 2باشد [موتورهاي هوایی می

اغتشاشات اولیه شکل گرفته تبدیل به استال اسپایک کامال توسعه یافته شود 
گیري استال ایفا . جریان نشتی درز نوك کمپرسور، نقش مهمی در شکل]2[

اي سرعت ها و کاهش بازدهی در کمپرسورهکند و موجب افزایش افتمی
هاي شکارگیري روگردد. مطالعات اخیر با بهمی]5[و سرعت باال]4,3[پایین 

اي میدان جریان، سعی در هاي لحظهگیريعددي پیشرفته و همچنین اندازه
گیري پدیده استال در تري از چگونگی شکلشناخت بیشتر و ارائه درك کامل

[7,6].کمپرسورهاي محوري دارند 
هاي مختلفی براي کنترل و یا به تعویق انداختن تاکنون روش

توان طور کلی میگیري استال در کمپرسورها معرفی گردیده است. بهشکل
هاي بندي نمود. روشطبقه1ها را در قالب انواع فعال و غیرفعالاین روش

ترین مکانیزم غیرفعال براي هاي مختلف، متداولدر طراحی2اصالح پوسته
یادي پیرامون باشند. مطالعات زافزایش حاشیه عملکرد پایدار کمپرسورها می

و ]8,9[3هاي مختلف اصالح پوسته شامل شیارهاي محیطیهندسه
انجام شده است. ]10[4هااسالت

5هاي کمپرسور توسط اپستینایده اولیه روش فعال در کنترل ناپایداري

تري پیرامون تزریق مطرح گردید. حدود یک دهه بعد مطالعات گسترده]11[
جت هوا در باالدست ردیف پره کمپرسور محوري آغاز گردید که از آن جمله 

تور را در افزایش سودر و همکارانش اثربخشی تزریق هوا از طریق چندین انژک
. در ادامه تحقیقات، تالش براي ]12[بازه عملکرد پایدار کمپرسور نشان دادند 

کسب بیشترین حاشیه استال با استفاده از کمترین میزان هواي تزریقی در 
ن و سرعت باال، موضوع مطالعه محققین قرار گرفت کمپرسورهاي سرعت پایی

ی، چندین مطالعه هاي محاسبات. طی دهه گذشته با افزایش قابلیت]15-13[
عددي پیرامون تاثیر تزریق هوا بر بهبود عملکرد کمپرسورهاي محوري انجام 

سازي عددي جریان یک توان به مدلپذیرفته است. از جمله این مطالعات می
کارگیري همزمان تزریق هوا و اصالح پوسته از نوع کمپرسور سرعت باال با به

. ویژگی این سیستم تزریق، افزایش مولفه ]16[شیار محیطی اشاره کرد 
محوري جت خروجی از انژکتور به واسطه شرایط قرارگیري انژکتورها است. 
کسب حاشیه استال بیشتر با تزریق مقدار کم هوا مزیت این سیستم کنترلی 

هاي اخیر تالش براي درك کامل تري از مکانیزم ترکیبی بوده است. در سال
و جزئیات میدان جریان به ویژه در ناحیه نوك پره اثربخشی تزریق هوا

هاي دقیق کارگیري تحلیل. به]17,18[موضوع مورد توجه محققین بوده است 
اي هاي آزمایشگاهی با هدف مشاهده میدان لحظهعددي و انجام تست

ترین راهبردها در این گیري نوسانات سرعت و فشار از جمله مهمجریان، اندازه
گیري ن مطالعه بررسی فرآیند شکلآید. هدف از انجام ایشمار میراستا به

باشد. استال و چگونگی گسترش سلول استال در طول پره کمپرسور می
کمک کارگیري تزریق هوا و بههمچنین فرآیند بازیابی از استال با به

اي جریان در باالدست رتور مطالعه شده است. گیري سرعت لحظهاندازه
هاي گیريدان جریان به کمک اندازهبررسی تاثیر تزریق هوا در نوك پره بر می

(لحظه اي) تاثیر این روش را در بهبود عملکرد کمپرسور و حذف پایا و ناپایا 

																																																																																																																																											
1 Active and Passive
2 Casing treatment
3 Circumferential groove
4 Slot
5 Epstein

استال دورانی نشان داده است. در اغلب مطالعات انجام شده پیرامون این 
(همانند سرعت و فشار) در موضوع، تمرکز اندازه گیري پارامترهاي جریان 
گیري همزمان نوسانات باشد. اندازهوسته کمپرسور میناحیه نوك پره و یا پ

هاي مطالعه سرعت در سه مقطع نزدیک به نوك، میانه و ریشه پره از نوآوري
حاضر است.

معرفی مجموعه آزمایشگاهی-2
ت ریگ کمپرسور محوري سرعت پایینتس- 1-2

در تست ریگ کمپرسور سرعت پایین با یک رتور منفرد (بدون هاگیرياندازه
ارائه شده 1استاتور) انجام شده است. مشخصات رتور کمپرسور در جدول 

هاي ماشیناست. این تست ریگ در آزمایشگاه تحقیقاتی آیرودینامیک و توربو
پذیر دانشگاه علم و صنعت ایران ساخته و نصب گردیده است.تراکم

آید و سرعت گردش آن یک الکتروموتور به چرخش در میتست ریگ با
کنترل می شود. دبی جرمی کمپرسور 6کننده فرکانسیبه وسیله یک تبدیل

نیز به وسیله یک شیر که در پایین دست رتور قرار گرفته است، تنظیم 
شود. شماتیک تست ریگ کمپرسور محوري به همراه موقعیت نصب می

شان داده شده است.ن"1شکل "ها در انژکتور

سیستم تزریق2-2-
بوده که بر روي تست ریگ mm 2انژکتور با قطر 12سیستم تزریق شامل

نصب شده است. هواي فشرده مورد نیاز براي تزریق توسط یک کمپرسور 
گیري یک منیفولد به صورت یکنواخت در انژکتورها کارثانویه تامین و با به

نشان داده "2شکل "شود. شماتیک سیستم تزریق و اجزاي آن در توزیع می
کنترل 7کننده فشارشده است. دبی جرمی سیستم تزریق توسط یک تنظیم

و °815صورت موازي با محور کمپرسور با زاویه شیبمی شود. انژکتورها به
ها و در باالدست رتور قرار گرفته اند.از لبه حمله پرهmm 12در فاصله 

گیريتجهیزات اندازه3-2-
گیري فشار گیري استاندارد براي اندازههاي اندازهریگ مجهز به سیستمتست

کل قبل و بعد از رتور و همچنین دبی جرمی هواي ورودي به کمپرسور 
پراب فشار پنج سوراخه استاندارد استفاده شده 4 باشد. بدین منظور ازمی

تپ فشار روي پوسته قابل 6است. همچنین توزیع فشار استاتیک به کمک 
سنجی هاي جریان از سیستم جریانمنظور مطالعه ناپایاییاست. بهگیرياندازه

هاي مختلف پراب سیم داغ در موقعیت3سیم داغ بهره گرفته شده است. 
رت همزمان نوسانات میدان سرعت رارار گرفته و به صومحیطی و شعاعی ق

مشخصات ردیف پره رتور1جدول 
Table 1 Rotor blade row specifications

مقدار مشخصه

1300 )rpm(سرعت دورانی 
600 )mm(قطر پوسته 
0.6 نسبت پایه به نوك

117.5 )mm(طول وتر در نوك
1 منظرينسبت 

56.2 )deg(زاویه نصب پره 

																																																																																																																																											
6 Frequency inverter
7 Pressure regulator
8 Pitch angle
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Fig. 1 Schematic layout of axial compressor test rig
واره مجموعه تست ریگ کمپرسور محوريطرح1شکل

Fig. 2 Schematic Drawing of injection system
هواواره سیستم تزریق طرح1 شکل

جایی که بیشترین فرکانس مورد توجه در میدان کنند. از آنگیري میاندازه
2برداري با فرکانس هرتز است، داده260جریان و در این مطالعه حدود 

باشد. با این حال با توجه به ظرفیت داده برداري کیلوهرتز نیز قابل قبول می
سیستم جریان سنج سیم داغ و همچنین بکارگیري یک کارت داده برداري 

A/Dنمونه در ثانیه) 10000کیلوهرتز (10برداري با فرکانس مناسب، داده
انجام شده است.

نحوه انجام آزمایش4-2-
(ضریب عملکرد کمپرسور  محوري در شرایط طراحی و نزدیک به استال 

جریان نزدیک به نقطه استال در شرایط پیش از تزریق هوا) در دو حالت، با 
ها و بدون تزریق هوا مورد مطالعه قرار گرفته تزریق جت هوا در نوك پره

% دبی جرمی 1است. در تمامی حاالت دبی تزریق شده از تمامی انژکتور ها از 
رود. توزیع فشار کل از پایه تا نوك پره، در شرایط طراحی فراتر نمیکمپرسور 
هاي فشار استاندارد تعبیه شده در چندین موقعیت گیري از پراببا میانگین

گیري نوسانات سرعت به محیطی استخراج گردیده است. همچنین اندازه
صورت محیطی پیرامون رتور تعبیه کمک چندین پراب سیم داغ که به

هاي سیم داغ در باالدست رتور و در فاصله اند، انجام پذیرفته است. پرابشده
اند. با هدف مطالعه گسترش % طول وتر محوري در نوك پره نصب شده20

هاي سیم داغ در نوسانات سرعت جریان در طول پره ترکیبی از پراب
هاي شعاعی نزدیک به پایه، میانگین و نزدیک به نوك پره نصب موقعیت

اند.دیدهگر

نتایج3-
نتایج پیش رو با دو راهبرد کلی مطالعه اثر تزریق جت هوا بر عملکرد 

و چگونگی از بین بردن 1هاکمپرسور محوري و همچنین کنترل ناپایایی
پردازد.اغتشاشات جریان ناشی از شکل گیري استال دورانی می

بهبود عملکرد کمپرسور1-3-
شود این است که تزریق جت ها دنبال میگیرياولین هدفی که در این اندازه

چه میزان باعث 2هاي رتور، در یک دیدگاه میانگین زمانیهوا در نوك پره
هاي عملکردي را شده و مشخصه3ي عملکرد پایدار کمپرسورافزایش محدوده

هاي جرمی بخشد. تغییرات در میزان افزایش فشار کمپرسور در دبیبهبود می
گیري شده و در قالب منحنی کننده دبی، اندازهشیر کنترلمختلف با تنظیم

rpmعملکرد ارائه گردیده است. منحنی عملکرد استخراج شده کمپرسور در 
نشان داده شده است. در این شکل ضریب افزایش فشار "3شکل "در 1300

بعد شده ترسیم گردیده است. ضریب جریان کل نسبت به ضریب جریان بی
نسبت سرعت محوري در ورودي رتور به سرعت نوك پره رتور نیز به صورت 

بعد شده است.تعریف و با مقدار آن در نقطه طراحی بی
منحنی عملکردي کمپرسور  در شرایط بدون تزریق و تزریق جت هوا  در 

ترسیم و مقایسه شده است. "3شکل "
دبی جرمی %0.8و %0.5دبی جرمی هواي تزریق شده در دو حالت 

انژکتور، که در 12سور در شرایط طراحی تنظیم گردیده که از طریق کمپر
شود. بهبود اند، وارد میاي برابر پیرامون محیط رتور قرار گرفتهفواصل زاویه

کارگیري حاشیه استال به همراه افزایش ضریب فشار کل کمپرسور از نتایج به
استال و همچنین میزان افزایش فشار در نقطه2تزریق هوا بوده است. جدول 

دهد.دست آمده را نشان میحاشیه استال به
، norm,1φهاي تغییرات شعاعی فشار کل در سه نقطه عملکردي (پروفیل

norm,3φ، norm,5φ نشان داده شده است. نقطه "4شکل ") درnorm,1φ نزدیک
در norm,5φنزدیک به ناحیه استال و نقطه norm,3φبه شرایط طراحی، نقطه 

ناحیه استال توسعه یافته قرار دارد.
)، تزریق هوا norm,1φ) نشان داده شده است (a-4گونه که در شکل (همان

اگرچه در ناحیه نوك پره باعث کاهش ضریب افزایش فشار کل گردیده اما در 
مجموع و به صورت میانگین افزایش فشار از پایه تا نوك پره کاهش نیافته 

) b-4هاي (ها، مطابق شکلتر تزریق هوا در نوك پرهمالحظهاست. تاثیر قابل 
شود. پروفیل افزایش فشار کل در دیده میnorm,5φو norm,3φ) در نقاط c-4و (

سمت راست جابجا شده صورت کامل بهواسطه تزریق هوا بهاین شرایط به
شخص ارتفاع پره به خوبی م%80است و این افزایش فشار در نواحی باالتر از 

. بهبود ضریب افزایش فشار کل از پایه تا نوك پره تطبیق خوبی با شودمی
.]19[نتایج ارائه شده توسط هیلر و همکاران دارد 

ناپایایی هاي جریان2-3-
پره با در نزدیکی نقطه استال، میدان جریان کمپرسور به ویژه در ناحیه نوك

همراه است.ها و اغتشاشاتیناپایایی
																																																																																																																																											
1 Unsteadiness
2 Time average
3 Stable operating range

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

02
75

94
0.

13
95

.1
6.

7.
4.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

m
e.

m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.10275940.1395.16.7.4.9
https://mme.modares.ac.ir/article-15-1185-en.html


و همکارانزنوزتقويرضامحوريکمپرسوریکدردورانیاستالبردنبینازدرهواتزریقتاثیرتجربیمطالعه

7،شماره 16، دوره 1395انیک مدرس، مهر مهندسی مک270
	

Fig. 3 Performance curves of the compressor at injection and no-
injection cases

منحنی عملکردي کمپرسور درشرایط با و بدون تزریق2 شکل

کمپرسورنتایج بهبود عملکردي 1 جدول
Table 2 Compressor performance improvement results
افزایش حداکثر 

(%)ضریب فشار

افزایش حاشیه 
(%)استال 

دبی جرمی 
)kg/s(تزریق 

درصد تزریق 
(%)هوا

ردیف

3.45 4.63 0.006 0.5 1
8.422 9.05 0.0096 0.8 2

گیري استال دورانی را سبب نهایت شکلرشد و گسترش این اغتشاشات در
گیري استال از یک سو و همچنین با هدف بررسی فرآیند شکلشود.می

فرآیند بازیابی کمپرسور از شرایط استال با تزریق جت هوا از سوي دیگر، 
اال دست ردیف پره انجام شده است.اي جریان در بگیري سرعت لحظهاندازه

ها در تمامی حاالت در باالدست پره و به فاصله موقعیت محوري پراب
باشد. تنها در یک حالت به % طول وتر محوري در نوك پره از لبه حمله می20

گیري نوسانات جریان بعد از ردیف پره، یک پراب در پایین دست منظور اندازه

رتور قرار داده شد.
در گذرگاه جریان همراه است. گیري استال با افزایش اغتشاشاتی شکل

باشد. گیري و مشاهده میهاي رتور قابل اندازهاین اغتشاشات در باال دست پره
) norm,1φمنحنی مشخصه هاي فرکانسی جریان در نقاط مختلف عملکردي 

نشان داده شده است. در 5در شکل rpm1300) و در سرعت norm,5 φالی
از mm 10تمامی این حاالت پراب سیم داغ در ناحیه نوك پره و به فاصله 

که نقاطی دور از norm,1φو norm,2φپوسته قرار گرفته است. در ضرایب جریان 
هاي گیري استال هستند، تنها نوسان غالب ناشی از دوران پرهمحدوده شکل

است که برابر Hz 260باشد. فرکانس پیک در این شرایط برابر رتور می
باشدمیفرکانس گذر پره 

هاي ، نوسانات و ناپایداريnorm,3φدر نقطه با کاهش دبی جرمی کمپرسور
هاي پایین، د و پیک شدید ایجاد شده در مقادیر فرکانسیابجریان افزایش می

گیري استال دورانی در کمپرسور است. این وضعیت در ضرایب گر شکلنشان
norm,4φ وnorm,5φ.نیز وجود دارد

Hz 14اولین پیک پدیدار شده در این سه ضریب جریان که در فرکانس 
دهد. با توجه به این که در بوجود آمده، فرکانس سلول استال را نشان می

1300 rpm 21، فرکانس دورانی رتور برابرHz66باشد، فرکانس استال می %
داشته تواند جندین هارمونیکفرکانس دوران رتور است. فرکانس استال می

دو برابر باشد. در مطالعه حاضر یک هارمونیک از فرکانس استال معادل 
شود.) دیده میHz 28فرکانس استال (

گیري استال دورانی، از یک تري از فرایند شکلبا هدف توصیف دقیق
اي جریان هاي سرعت لحظهکوتاه  براي تحلیل دادهتابع تبدیل فوریه زمان

استفاده گردید.
هاي شود که ویژگیهایی اطالق میهاي غیرایستا به سیگنالسیگنال

فرم متداول تبدیل فوریه اطالعاتی از .کندها با زمان تغییر میآماري آن
دهد به همین منظور از روش تبدیل فوریه تغییرات فرکانس با زمان ارائه نمی

هاي غالب نمایان شود. در این روش نه تنها فرکانسزمان کوتاه استفاده می
گردد.شود بلکه زمان وقوع هریک نیز معین میمی

Fig. 4 Spanwise total pressure rise coefficient
تغییرات شعاعی ضریب فشار کل  3 شکل
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Fig. 5 Velocity spectra in the frequency domain during different
operating conditions

منحنی طیف فرکانسی در نقاط مختلف عملکرد کمپرسور5شکل 

هایی) تر (فریم، سیگنال را به قطعاتی کوچک1در این روش یک تابع پنجره
توان سیگنال را در باشد که میاي میکند. طول هر قریم به اندازهتقسیم می

ا هآن بازه به صورت ایستا در نظر گرفت. تبدیل فوریه بر روي هر یک از فریم
اعمال شده و با حرکت تابع پنجره در طول محور زمانی روابط بین تغییرات 

تبدیل فوریه زمان کوتاه براي یک فرکانس و زمان قابل دستیابی است.
.]20[شود ) تعریف می1سیگنال گسسته به صورت رابطه (

)1(STFT{ [ ]} ≡ ( , ) = [ ] [ − ]

( (بیان( شود. در ) تعریف می2گر تابع پنجره است و مطابق رابطه 
باشد که بیانگر وضوح هر ضریب مقیاس میN/1طول پنجره و Nاین رابطه 

جزء از سیگنال است.
)2([ ] = sin

π
( + 0.5) , = 0,1,2, … , − 1

و در rpm 1300اي جریان را درسیگنال سرعت لحظه6" شکل"
گیري استال دهد. این سیگنال در فرایند شکلموقعیت نوك پره نشان می

(عملکرد در 142تا 109ثبت گردیده است. در بازه زمانی متناظر با دور 
اي سرعت منظم بوده و تنها عامل شرایط قبل از وقوع استال)، سیگنال لحظه

د. در همین باشمتناوب ناشی از تاثیر چرخش رتور بر میدان جریان می
کوتاه، تنها و در کانتور تبدیل فوریه زمان"(a-6)شکل "شرایط مطابق 

فرکانسی که داراي شدت باالیی بوده و به وضوح در طیف فرکانسی مشاهده 
520) و با شدتی کمتر هارمونیک آن (Hz 260گردد، فرکانس گذر پره (می
Hzشکل سرعت دچار ی، سیگنال موج143با دور باشد. در زمان متناظر) می

																																																																																																																																											
1 Window function

(a-6)شکل به هم ریختگی و اغتشاش شده است. در همین زمان و با توجه به
گردد که به جز فرکانس گذر پره که همچنان غالب است، در مشاهده می

گیري گر شکلگردد که بیانمقادیر دیگر فرکانسی نیز عالئمی مشاهده می
انات طی چندین دوران شدت این نوسنوساناتی جدید در میدان جریان است.

کامال گسترش یافته154بعدي کمپرسور افزایش یافته و نهایتا در دور 
(استال کامال توسعه یافته) و از این زمان به بعد دیگر فرکانس گذر پره، پیک 

باشد. غالب نبوده و این فرکانس استال است که بیشترین شدت را دارا می
ر مقادیر پایین فرکانسی بیانگر این د"(a-6)شکل "تراکم خطوط کانتور در 

باشد.موضوع می
در قسمت قبل پیرامون تاثیر تزریق جت هوا بر بهبود پارامترهاي جریان 

گیري دقیق روند از بین در دیدگاه میانگین زمانی بحث گردید. با هدف اندازه
گیري هاي وابسته به آن به کمک تزریق هوا، اندازهرفتن استال و ناپایایی

اي جریان به طور همزمان در سه موقعیت شعاعی نزدیک به عت لحظهسر
نوك پره، میانگین و نزدیک به پایه انجام پذیرفت. در ابتدا کمپرسور در 
شرایط عملکردي استال قرار گرفت. سپس هواي فشرده از طریق انژکتورها به 

ل فرآیند از بین رفتن استا"7شکل "ناحیه نوك ردیف پره تزریق گردید. 
دورانی و بازگشت کمپرسور به شرایط خارج از استال را نشان می دهد. 
(در مقایسه با میانگین سرعت) که روي سیگنال سرعت  نوسانات شدیدي 

گیري استال دورانی در گذرگاه جریان است. این شود، اثر شکلمشاهده می
پره دیده گیري از پایه تا نوك ها قبل از تزریق هوا در نقاط اندازهناپایایی

شود. هرچند که شدت اغتشاشات در ناحیه نوك پره بیشتر بوده اما حضور می
گیري سلول استالی در تمام دهنده شکلاغتشاشات در سراسر ارتفاع پره نشان

باشد. پس از انجام تزریق در نوك ردیف پره فرآیند تضعیف ارتفاع پره می
امل محو گردیده است. این طور کاغتشاشات آغاز و نهایتا استال دورانی به

ام گردش رتور پدید 135باشد از دور اتفاق که در واقع بازیابی از استال می
شود.آمده و از این زمان به بعد نوسانات ناشی از وقوع استال دیده نمی

هاي کمپرسور در حذف سلول استال و تاثیر تزریق هوا در نوك پره
اشی از آن در فضاي فرکانسی در متعاقبا از بین رفتن اغتشاشات جریان ن

هاي طیف فرکانسی در سه شود. این نمودار شامل منحنیدیده می"8شکل "
باشد. در هر سه موقعیت نزدیک به نوك، میانی و نزدیک به پایه پره می

اي بین رفتار فرکانسی جریان قبل و بعد از گیري، مقایسهموقعیت اندازه
انجام شده است. قبل از تزریق هوا پیکnorm,4φتزریق هوا در ضریب جریان 

هرتز در هر سه 50ناشی از استال و هارمونیک آن در محدوده فرکانسی زیر 
، نتایج حاکی از "8شکل "شود. با توجه به گیري به خوبی دیده مینقطه اندازه

ها در فرکانس استال در تمامی طول پره بعد از اعمال تزریق حذف کامل پیک
باشد. در این شرایط استال دبی جرمی کل کمپرسور می%1ان هوا به میز
طور کلی از گذرگاهاي جریان محو گردیده است، در حالی که دورانی به

کند. براي کمپرسور در شرایط عملکرد پایدار و با نسبت فشار بیشتري کار می
وضوح بیشتر نمودارها در این شکل، محور افقی (فرکانس) از میانه آن منقطع 
شده است. پیش از این تاثیر تزریق هوا بر حذف نوسانات جریان و پیک 
فرکانسی ناشی از آن با تمرکز بر ناحیه درز نوك در چند مطالعه عددي نیز 

].21ارائه شده است [
یکی از پارامترهاي مهم روش کنترلی تزریق هوا، دبی جریان هواي 

ر نظر گرفتن تعداد مشخصی از انژکتورها با قطر باشد. با دتزریق شده می
معین، با افزایش دبی تزریق، ممنتوم ورودي به ناحیه درز نوك بیشتر شده و 
(هاي) استال خواهد داشت.  نقش موثرتري در از بین بردن ساختار سلول 

عنوانتعیین کمینه دبی هواي تزریقی با میزان اثربخشی موردنیاز به
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Fig. 6 Stall inception process (a: STFT contour, b: Instantaneous velocity signal)
شکل گیري استال (الف: کانتور تحلیل فرکانسی ب: سیگنال سرعت لحظه)فرایند6شکل 

اي با اهمیت، قابل بررسی است.مشخصه
کوتاه سرعت جریان را در باالدست - کانتور تحلیل فوریه زمان"9شکل "

دهد. این شکل در (شرایط استال)، نشان میnorm,4φرتور و در ضریب جریان 
هاي جرمی وضعیت عدم تزریق هوا در نوك پره و همچنین تزریق هوا با دبی

متفاوت ترسیم شده است. در این شکل ترکیبی از سیگنال سرعت و تحلیل 
کوتاه آن براي هر حالت در یک بازه زمانی مشخص ارائه شده -وریه زمانف

است.  
هاي پایین بیشترین شدت را ) باند فرکانسa-9پیش از تزریق هوا (شکل 

باشد که حاکی از غالب بودن نوسانات حاصل از استال در میدان دارا می
در این ناحیه ها با تراکم خطوط کانتور جریان است. شدت باالي این فرکانس

هاي میدان جریان ناپاییمشخص گردیده است. پس از اعمال تزریق جت هوا،
ها شکل موجی خود در شرایط عدم وجود ناپایاییبهسیگنال سرعتتضعیف و

گردد. این امر با تقویت محسوس شدت کانتور در فرکانس گذر پره نزدیک می
(شکل ). در این شرایط با این که سیگنال سرعت b,c-9هاي همراه است 

اي به ظاهر بدون اغتشاش بوده و نوسانات شدید حاصل از استال دورانی لحظه
کوتاه هنوز - روي آن تاثیر نگذاشته، اما در کانتورهاي تحلیل فوریه زمان

شود.هرتز مشاهده می260مقداري نوسان در محدوده فرکانسی زیر 
% دبی جرمی طراحی کمپرسور1ق تا حدود با افزایش دبی جرمی تزری

)، تمامی نوسانات و اغتشاشات میدان جریان از بین رفته و تنها d-9(شکل 
(فرکانس گذر پره) داراي شدت غالب است. در این حالت Hz 260فرکانس 

اي از میانگین آن، نوسان حاصل از تنها عامل تغییر دهنده مقدار سرعت لحظه
باشد.دوران رتور می

نتیجه گیري4-
کارگیري تزریق بهبود پارامترهاي جریان در کمپرسور از پایه تا نوك پره با به

باشد. مشاهدات به این صورت بوده که تنها با جت هوا موضوع این مطالعه می

12% از دبی جرمی کمپرسور در شرایط طراحی از طریق 1تزریق کمتر از 
افزایش یافته است. همچنین رفتار ناپایاي % 9انژکتور، حاشیه استال به میزان 

گیري استال و پاسخ آن به تزریق هوا در نوك پره جریان در فرآیند شکل
دست آمده است:بررسی شده و در مجموع نتایج زیر از این مطالعه به

تزریق جت هوا در نوك ردیف پره در شرایط عملکردي در نقطه .1
فته شده و موجب هاي استال شکل گراستال باعث حذف سلول

گردد.عملکرد پایدار کمپرسور با تولید نسبت فشار باالتر می
وقتی در گذرگاه جریان سلول استال تمامی طول پره را در بر .2

گیرد، نوسانات ناشی از آن در تمامی نقاط باالدست رتور می
هاي استال در کمپرسور مورد شود. فرکانس سلولمشاهده می

نس دوران رتور است.% فرکا66آزمایش برابر 

Fig. 7 Velocity signals during stall recovery process
سیگنال هاي سرعت لحظه اي طی فرایند بازیابی استال7شکل
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Fig. 8 Frequency spectra of velocity signals at the stall point (before and after air injection)
طیف فرکانسی سیگنال سرعت در نقطه استال (قبل و بعد از تزریق هوا)8شکل 

Fig. 9 Velocity signals and their STFT analyses with different injection mass flow rates
هاي جرمی متفاوت تزریقو تحلیل فوریه زمان کوتاه آنها با دبیهاي سرعتسیگنال9شکل 

تزریق هوا در نوك پره کمپرسور باعث افزایش ممنتم جریان در .3
ناحیه نوك پره شده و منجر به افزایش سرعت محوري میانگین و 

گردد. ها میمتعاقب آن کاهش زاویه حمله جریان ورودي به پره

این مکانیزم باعث از بین رفتن سلول استال طی چند دور دوران 
ردیده است.کمپرسور گ

یان در ناحیه نوك پره کمپرسور درعالوه بر بهبود میدان جر.4
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تزریق هوا، تاثیر زیادي در عملکرد بهتر در تمامی طول پره نیز 
مشاهده شده است، همچنین میانگین ضریب افزایش فشار کل، 
نسبت به حاالت بدون تزریق در محدوده وقوع استال افزایش 

القایی در جریان از بین می رود.یافته و ناپایایی هایی 
استال نوع اسپایک که در کمپرسور مورد آزمون در این مطالعه .5

دیده شد، با نوسانات شدید در سیگنال سرعت لحظه اي توسط 
یک پراب در باالدست رتور کمپرسور قابل رصد کردن می باشد. 
شدت نوسانات سرعت حاصل از استال اسپایک در ناحیه نوك پره 

ه میانه و ریشه آن بیشتر است.نسبت ب
گیري در فرآیند بازیابی از استال با استفاده از تزریق هوا، اندازه.6

دهد که پس از اعمال تزریق، نوسانات اي نشان میسرعت لحظه
(تضعیف سلول  شدید میدان سرعت به تدریج کاهش یافته 

گونه نوسانی به جز آن استال) و نهایتا سیگنال سرعت عاري از هر
شود. این اتفاق در چه ناشی از حرکت دورانی رتور است، می

تمامی ارتفاع پره از پایه تا نوك قابل مشاهده بوده و حاکی از 
باشد.استال از گذرگاه جریان میحذف

تقدیر و تشکر5-
هاي مالی و پشتیبانی آزمایشگاه تحقیقاتی کار  تحقیقاتی حاضر تحت حمایت

پذیر دانشگاه علم وصنعت ایران انجام هاي تراکمتوربوماشینآیرودینامیک و 
گردد.دانی میشده است. لذا بدین وسیله از تمامی مسئولین ذیربط قدر

مراجع6-
[1] K. Yamada, H. Kikuta, K.-i. Iwakiri, M. Furukawa, S. Gunjishima, An

explanation for flow features of spike-type stall inception in an axial
compressor rotor, Journal of Turbomachinery, Vol. 135, No. 2, pp. 1-11,
2013.

[2] S. Weichert, I. Day, Detailed measurements of spike formation in an axial
compressor, Journal of Turbomachinery, Vol. 136, No. 5, pp. 1-9, 2014.

[3] M. Akhlaghi, A. Ghasemi, Y. Azizi, Steady and transient numerical
simulation of stall inception in a low speed axial compressor, Proceeding of
National Gas Turbine Turbine Conference, Iran, Tehran, October 6-7, 2015.
(in persian .(فارسی

[4] H. D. Vo, C. S. Tan, E. M. Greitzer, Criteria for spike initiated rotating stall,
Journal of turbomachinery, Vol. 130, No. 1, pp. 1-9, 2008.

[5] C. Hah, J. Bergner, H.-P. Schiffer, Short length-scale rotating stall inception
in a transonic axial compressor: criteria and mechanisms, Proceeding of
ASME turbo Expo 2006: Power for land, sea, and air, Barcelona, Spain:
American Society of Mechanical Engineers, pp. 61-70, 2006.

[6] A. Deppe, H. Saathoff, U. Stark, Spike-type stall inception in axial-flow
compressors, Proceeding of 6th Conference on Turbomachinery, Fluid
Dynamics and Thermodynamics, Lille, France, 2005.

[7] G. Pullan, A. Young, I. Day, E. Greitzer, Z. Spakovszky, Origins and
structure of spike-type rotating stall, Journal of Turbomachinery, Vol. 137,
No. 5, pp. 1-11, 2015.

[8] H. Chen, X. Huang, K. Shi, S. Fu, M. Ross, M. A. Bennington, J. D.
Cameron, S. C. Morris, S. McNulty, A. Wadia, A computational fluid
dynamics study of circumferential groove casing treatment in a transonic
axial compressor, Journal of Turbomachinery, Vol. 136, No. 3, pp. 1-11,
2014.

[9] J.-H. Kim, K.-J. Choi, K.-Y. Kim, Aerodynamic analysis and optimization of
a transonic axial compressor with casing grooves to improve operating
stability, Aerospace Science and Technology, Vol. 29, No. 1, pp. 81-91,
2013.

[10] I. Wilke, H.-P. Kau, A numerical investigation of the flow mechanisms in a
HPC front stage with axial slots, Proceeding of ASME Turbo Expo 2003,
Atlanta, Georgia: American Society of Mechanical Engineers, pp. 465-477,
2003.

[11] A. Epstein, J. Ffowcs Williams, E. Greitzer, Active suppression of
aerodynamic instabilities in turbomachines, Journal of Propulsion and
Power, Vol. 5, No. 2, pp. 204-211, 1989.

[12] K. L. Suder, M. D. Hathaway, S. A. Thorp, A. J. Strazisar, M. B. Bright,
Compressor stability enhancement using discrete tip injection, Journal of
Turbomachinery, Vol. 123, No. 1, pp. 14-23, 2001.

[13] C. Nie, Z. Tong, S. Geng, J. Zhu, W. Huang, Experimental investigations of
micro air injection to control rotating stall, Journal of Thermal Science, Vol.
16, No. 1, pp. 1-6, 2007.

[14] R. Taghavi-Zenouz, F. Yeke Rusta, M. H. Ababaf Behbahani, M. Eshagh-
Sir, Numerical investigation on the flow instabilities control in a low speed
axial compressor rotor blade row, Proceeding of National Gas Turbine
Conference, October 6-7, 2015. (in persian .(فارسی

[15] C. Nie, G. Xu, X. Cheng, J. Chen, Micro air injection and its unsteady
response in a low-speed axial compressor, Proceeding of ASME Turbo Expo
2002: Power for Land, Sea, and Air,  Amsterdam, The Netherlands:
American Society of Mechanical Engineers, pp. 343-352, 2002.

[16] B. H. Beheshti, K. Ghorbanian, B. Farhanieh, J. A. Teixeira, P. C. Ivey, A
new design for tip injection in transonic axial compressors, Proceeding of
ASME Turbo Expo 2006: Power for Land, Sea, and Air,  Barcelona, Spain:
American Society of Mechanical Engineers, pp. 39-47, 2006.

[17]  A.  D.  Grosvenor,  G.  S.  Rixon,  L.  M.  Sailer,  M.  A.  Matheson,  D.  P.
Gutzwiller, A. Demeulenaere, M. Gontier, A. J. Strazisar, High resolution
rans nonlinear harmonic study of stage 67 tip injection physics, Journal of
Turbomachinery, Vol. 137, No. 5, pp. 1-13, 2015.

[18] J. Li, F. Lin, Z. Tong, C. Nie, J. Chen, The dual mechanisms and
implementations of stability enhancement with discrete tip injection in axial
flow compressors, Journal of Turbomachinery, Vol. 137, No. 3, pp. 1-10,
2015.

[19] S.-J. Hiller, R. Matzgeller, W. Horn, Stability enhancement of a multistage
compressor by air injection, Journal of Turbomachinery, Vol. 133, No. 3, pp.
031009, 2011.

[20] Q. Li, W. Wang, L. Chen, D. Sun, Rotor-system log-decrement identification
using short-time fourier-transform filter, International Journal of Rotating
Machinery, Vol. 2015, pp. 1-12, 2015.

[21] S. Geng, H. Zhang, J. Chen, W. Huang, Unsteady tip clearance flow pattern
in an isolated axial compressor rotor with micro tip injection, Journal of
Thermal Science, Vol. 16, No. 4, pp. 309-320, 2007.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

02
75

94
0.

13
95

.1
6.

7.
4.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

m
e.

m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.10275940.1395.16.7.4.9
https://mme.modares.ac.ir/article-15-1185-en.html
http://www.tcpdf.org

