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𝑝 Tlakový 

𝑝𝑜𝑙𝑦 Polynomický 

𝑟  Radialní složka 
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𝑟𝑒𝑑 Redukovaný 

𝑟𝑒𝑓 referenční 

𝑟𝑜𝑡 Rotor 

𝑟𝑜𝑡 Otočený 

𝑠 Statický 

𝑠𝑡 Stupeň 

𝑠ℎ Tvar (shape) 

𝑠𝑡𝑎 Stator 

𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡 Posunutý 

𝑡 Celkový 

𝑡 Špička lopatky (tip) 

𝑡 Tloušťka (thickness) 

𝑢 Horní (upper) 

𝑤 Relativní 

𝑧 Osová složka 

  

Zkratky:  

𝑂𝐻 Odtoková hrana 

𝑀𝑆𝐴 Mezinárodní standartní atmosféra 

𝑁𝐻 Náběžná hrana 

𝑆𝐾 Střední křivka 
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1 Úvod 

Tématem této práce je návrh lopatkových mříží jednostupňového axiálního 

kompresoru a následné ověření výpočtů a předpokladů pomocí CFD simulace 

proudění.  

Axiální kompresor je zařízení sloužící ke stlačení pracovní látky – v letectví vzduchu. 

Při průchodu kompresorem je plynu pomocí rotačního pohybu lopatkového kola 

předána kinetická energie. Tato energie je při průchodu statorovým kolem 

přeměněna na energii tlakovou. To má za následek zvýšení tlaku pracovní látky na 

výstupu ze stupně. Proudění dosahuje při průchodu kompresorovým stupněm 

vysokých rychlostí a stlačení. Je tak nezbytné, aby jednotlivé stupně pracovaly 

s vysokou účinností a s tím spojenými minimálními ztrátami. Pro prvotní odhady 

ztrát bývají využívány empirické vztahy a grafy. Odhadnuté ztráty na základě těchto 

metod se plně neshodují s reálnými hodnotami naměřenými v aerodynamickém 

tunelu, a proto je za účelem ověření návrhových výpočtů nutné provádět tato 

měření. Metoda měření v aerodynamickém tunelu je však finančně nákladná 

a časově náročná, proto se v posledních letech pro prvotní návrhy profilů používají 

simulace proudění pomocí numerických metod, které se ve finálních fázích ověřují 

v aerodynamickém tunelu. Axiální kompresory nachází své využití v různých 

oblastech od letadlových motorů až po průmyslové plynové turbíny. 

K výběru tématu této práce mě vedla skutečnost, že by na základě této práce mohlo 

v budoucnosti dojít k výrobě experimentálního axiálního kompresoru poháněného 

pohonnou jednotkou LMT 3060 pro účely laboratorního měření. Posledních několik 

let pracuji právě v oblasti letadlových motorů, a proto věřím, že zde využiji 

zkušenosti, které jsem během své krátké pracovní kariéry nabyl. 

Cílem této práce je podat čtenáři v následujících třech kapitolách ucelený postup 

návrhu lopatkových mříží axiálního kompresoru a následné ověření správnosti 

návrhu pomocí numerických simulačních metod. 

První část práce je věnována úvodu do turbínových letadlových motorů, jejich 

rozdělení a principu jejich funkce. Krátké shrnutí je nezbytné pro pochopení 

problematiky osových kompresorů.  

Na začátku následující kapitoly jsou představeny dva nejčastější druhy kompresorů 

používané v leteckých aplikacích, kompresor axiální a radiální. Další část kapitoly se 

již věnuje popisu axiálních kompresorů a aerodynamiky uvnitř samotného stupně. 

Na konci této kapitoly jsou uvedeny jednotlivé bezrozměrné součinitele a účinnost 

definující práci uvnitř stupně. Tyto součinitele jsou používány k návrhu stupně 

a samotných lopatkových mříží.  

Praktická část práce se zabývá návrhem rychlostního pole v kanále kompresoru 

a výpočtem stavových veličin v jeho jednotlivých rovinách. Na základě rychlostních 

trojúhelníků po výšce rotorové a statorové lopatky dochází v celkem v sedmi řezech 

k návrhu jednotlivých profilů a jejich ověření pomocí simulace proudění.   
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2 Teorie turbínových motorů 

Letadlový motor využívající plynovou turbínu jako hlavní stavební prvek pohonné 

jednotky, sestává z pěti hlavních soustav, z nichž každá zajištuje specifickou funkci. 

Postupně ve směru proudu: Vstupní soustava, kompresor, spalovací komora, turbína 

a tryska (v případě vojenských letounů je možné použít trysku s přídavným 

spalováním). Dohromady na sebe a komponenty a jejich funkce navazují a tvoří 

pohonnou jednotku, která je schopná pohánět letouny různých velikostí, rychlostí či 

účelů.  

Turbínové motory se řadí mezi motory s otevřeným oběhem a s kontinuálním 

pracovním cyklem. Ideální tepelný oběh turbínového motoru je popsán 

Braytonovým cyklem vyneseným v 𝑇 − 𝑠 diagramu (viz Obrázek 1). Skládá se ze 

čtyř na sebe navazujících vratných stavových změn ideálního plynu. [1] 

 

Obrázek 1 - T-s diagram Braytonova cyklu 

Jednotlivé stavové změny: 

1. Izoentropická komprese (1-2) – Při této změně dochází k adiabatickému 

stlačení vzduchu z okolní atmosféry (stav 1) v kompresoru. Během komprese 

nedochází k výměně tepla s okolním prostředím přes stěnu kompresoru. 

2. Izobarický přívod tepla (2-3) – Ve spalovací komoře je proud stlačené 

pracovní látky (stav 2) obohacen o rozprášené palivo. Následně dochází ke 

spalování této směsi za uvolňování tepla a zvýšení teploty ve spalovací 

komoře (stav 3).  

Pozn. Braytonův cyklus pracuje s teplem přivedeným za konstantního tlaku 

pomocí tepelného výměníku. V tomto případě tedy nedochází ke změně 
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hmotnostního toku plynu. V případě turbínového motoru však k této změně 

dochází. Hmotnostní tok proudu vystupujícího ze spalovací komory je 

součtem hmotnostního toku vystupujícího z kompresoru a hmotnostního 

toku dodaného paliva. 

3. Izoentropická expanze (3-4) – Při této změně dochází k adiabatické expanzi 

plynů v turbíně na hodnotu tlaku v místě před vstupem do kompresoru. 

Během této expanze dochází k přeměně tlakové a teplotní energie na 

mechanickou práci, kterou je přes společnou hřídel poháněn kompresor. 

Výsledná užitečná práce tohoto oběhu je dána rozdílem práce expanzní 

a práce kompresní.  

4. Izobarický odvod tepla (4-1) – Za účelem návratu pracovní látky do 

počátečního stavu, je třeba látce odebrat přebytečné teplo za konstantního 

tlaku. To je v Braytonově cyklu zajištěno pomocí chladiče. V případě 

turbínového motoru je tato změna realizována pomocí výfuku plynů z turbíny 

do atmosféry, kde se mísí s okolním vzduchem. [1] 

2.1 Vstupní soustava 

Hlavním účelem vstupní soustavy je distribuce nasátého vzduchu z okolní atmosféry 

do kompresoru. Při průchodu vstupem a před dosažením kompresoru je proudu 

vzduchu upravováno Machovo číslo na přijatelnou mez (𝑀2 = 0,5 − 0,6 pro 

podzvukové kompresory). [2] 

 

Obrázek 2 - Schéma proudového motoru 

Pro všechny velké dopravní letouny, jejichž rychlost letu je vyšší než tato hodnota, se 

vstup v kombinaci se vstupujícím proudem chová jako difuzor (𝐴0 < 𝐴2). Proud 

vzduchu je zde zpomalován za zvyšování statického tlaku. Při nižší rychlosti nebo 

vzletu letounu je proud vzduchu urychlován a vstup se tak chová jako tryska        

(𝐴0 > 𝐴2). Oba případy jsou graficky znázorněny v obrázku (viz Obrázek 2). [2] 

Děje v ideální vstupní soustavě jsou považovány za adiabatické a vratné. V reálných 

podmínkách je teplo vyměněné s okolím přes stěnu vstupu zanedbatelné, a tak 

mohou být děje i v tomto případě považovány za adiabatické. Z důvodu disipace 
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probíhající v mezní vrstvě a případným rázovým vlnám jsou naopak všechny reálné 

děje nevratné. [2] 

2.2 Kompresor 

Úkolem kompresoru je stlačení proudu vzduchu vstupujícího do spalovací komory. 

Ke své práci potřebuje energii, která je mu z turbíny dodávána pomocí hřídele. 

Samotnému proudu je energie dodávána pomocí práce lopatek rotoru kompresoru. 

[2] 

Děje v ideálním kompresoru jsou považovány za adiabatické a vratné. Stejně tak 

jako u vstupní soustavy, v reálném případě je přenos tepla mezi vnějškem 

a vnitřkem kompresoru řádově menší než práce, kterou kompresor předá médiu. 

Proto můžeme pro účely výpočtů považovat kompresor za ideální. Z důvodu tření, ke 

kterému dochází v mezní vrstvě a nadzvukovému relativnímu proudění je tento děj 

v reálných podmínkách nevratný. [2] 

2.3 Spalovací komora 

Ve spalovací komoře dochází k hoření směsi kyslíku a dodaného paliva za uvolnění 

tepla. Hmotnostní poměr dodávaného paliva a vzduchu je značen f. Díky tření na 

stěnách, turbulentnímu směšování a probíhajícím chemickým reakcím dochází 

v reálné spalovací komoře při průchodu k poklesu tlaku.  

Návrhovou hodnotou spalovací komory je teplota 𝑇4. Tato teplota je omezena 

materiálem a technologií (chlazení a povlakování), které byly použity při výrobě 

prvních stupňů turbíny, rozváděcího kola GT a samotné spalovací komory. Maximální 

teploty ve spalovacích komorách dosahují až 2000 𝐾.  

Charakteristickou hodnotou paliva je jeho výhřevnost 𝑄𝑅 [𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1], která definuje 

objem tepelné energie uložený v jednotkovém množství paliva. [2] 

2.4 Turbína 

Ze spalovací komory pokračuje plyn o vysokém tlaku a teplotě do turbíny. Zde 

dochází k expanzi a proud plynu je zde urychlen za poklesu statického tlaku 

a statické teploty. Energie proudu je pomocí rotorových lopatek částečně 

přeměněna na rotaci hřídele, která pohání kompresor a další zařízení (jako je 

například dmychadlo nebo skříň pohonů). Přebytek energie je využit k pohonu 

letounu v závislosti na typu motoru, a to urychlením proudu v trysce (jednoproudové 

a dvouproudové) nebo pohonem vrtule (turbovrtulové).  

Vzhledem k vysokým teplotám na prvních stupních turbíny je zapotřebí, aby byly pro 

tyto lopatky voleny vysokoteplotně odolné materiály (Niklové super-slitiny) 

a lopatky technologicky upravovány (vnitřní chlazení lopatek, ochranný film nebo 

keramické povlakování jejich povrchu). K vnitřnímu chlazení lopatek je využíván 

vzduch z kompresoru. Pro přední řady turbíny je využíván vzduch ze zadních řad 

kompresoru a to proto, že tlak v místě odběru vzduchu z kompresoru musí být vyšší 
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než tlak v místě chlazení lopatek turbíny. Pokud by nebyl zajištěn požadovaný 

tlakový rozdíl, horký plyn by mohl vniknout do chladících otvorů uvnitř lopatky 

a poškodit ji.  

Expanzi v turbíně bez uvažování chlazení můžeme považovat za adiabatický proces. 

V reálném případě, kdy je turbína chlazená a dochází zde ke třecím ztrátám na 

lopatkách a stěnách kompresoru, považujeme procesy za nevratné. [2] 

2.5 Výstupní soustava – tryska 

Po průchodu spalin turbínou, mají plyny stále vyšší tlak a teplotu než okolní 

atmosféra. Úkolem výstupní trysky je tedy využití této energie a urychlit proud 

vzduchu přicházející z turbíny. Při akceleraci proudu v hnací trysce dochází 

k přeměně tlakové a tepelné energie proudu na energii kinetickou. U proudových 

motorů tvoří tryska hlavní složku tahu.  

Pro podzvukové trysky (𝑀9 < 1) klesá statický tlak výstupních plynů až na hodnotu 

okolního statického tlaku 𝑝0𝑠, neboť zde nedochází k žádným jevům, které by byly 

důvodem nespojitostí statického tlaku. U nadzvukových trysek může docházet 

k případům, kdy je statický tlak výstupních plynů menší, stejný nebo dokonce vyšší 

než tlak okolní atmosféry. Pokud je u nadzvukového letu tlak v trysce shodný 

s okolním tlakem, pak je proud v trysce dokonale expandovaný a v tomto případě 

dochází k maximálnímu výslednému tahu trysky, což je její žádaný režim. Tryska 

může být dále doplněna obracečem tahu nebo přídavným spalováním. [2] 

2.6 Proudový motor 

Proudový motor je konstrukčně nejjednodušší ze zmíněných turbínových motorů. 

Funguje na principu plynové turbíny, kdy je vstupní proud vzduchu, před vstupem do 

spalovací komory, stlačován v kompresoru. Následně je ve spalovací komoře proudu 

předána energie z hořícího paliva. Odtud proud pokračuje do turbíny, kde je jeho 

energie (teplotní a tlaková) při průchodu jednotlivými stupni přeměněna na 

mechanickou práci potřebnou pro funkci kompresoru a ostatních agregátů. Plyn 

vystupující z posledního stupně turbíny, který má v porovnání s okolní atmosférou 

větší tlak i teplotu, expanduje v trysce a generuje tah motoru. Jednoproudový motor 

pracuje s nejvyšší efektivitou při nadzvukových rychlostech letu. [1] [3] [4] 

2.7 Dvouproudový motor 

Dvouproudový motor je svou funkcí i konstrukcí podobný motoru proudovému. 

Největší odlišností je přítomnost obtokového kanálu a dmychadla, které se nachází 

před samotným kompresorem. Stlačený proud vystupující z dmychadla se dělí na 

složku vstupující do samotné generátorové části motoru (primární proud) a složku 

vstupující do obtokového kanálu (sekundární proud). Poměr těchto hmotnostních 

toků je definován jako obtokový poměr (Bypass ratio) a značí se písmenem B. 

Expanzí proudu v sekundární trysce vzniká první složka tahu motoru. Část protékající 

motorem vstupuje postupně do nízkotlakého a vysokotlakého kompresoru 
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a spalovací komory. U dvouhřídelových motorů pokračuje proud do vysokotlaké 

turbíny, kde je část energie proudu přeměněna na mechanickou práci pohánějící 

vysokotlaký kompresor a nízkotlaké turbíny, kde je energie proudu přeměněna na 

práci pohánějící nízkotlaký kompresor a dmychadlo. U tříhřídelových motorů 

neexistuje mechanická vazba mezi dmychadlem a nízkotlakým kompresorem. 

Nízkotlakou turbínu, která pohání dmychadlo, tak předchází turbína středotlaká, 

který dodává energii nízkotlakému kompresoru. Na výstupu z nízkotlaké turbíny má 

proud stále větší energii než okolní atmosféra, tato energie je využita pro expanzi ve 

trysce a slouží jako druhá složka tahu. Výsledný tah motoru je tedy tvořen 

obtokovou složkou a složkou procházející generátorovou částí. V některých 

případech (nízký obtokový poměr) dochází uvnitř motoru ke smísení primárního 

a sekundárního proudu a k expanzi obou proudů pak dojde ve společné (integrální) 

trysce. Dvouproudový motor pracuje nejefektivněji v oblasti rychlostí 500 − 1000 𝑘𝑚 ∙

ℎ−1. [1] [3] [4] 

2.8 Turbovrtulový motor 

Turbovrtulový motor je konstrukčně odvozen od motoru proudového a liší se od něj 

pouze přítomností vrtulové hřídele a samotné vrtule. Energie pro práci vrtule je 

přiváděna pomocí vrtulového hřídele umístěného na společné hřídeli 

s kompresorem nebo samostatné volné turbíně, kterou představuje jeden či více 

stupňů nízkotlaké turbíny. Z tohoto důvodu musí v turbíně vznikat přebytek výkonu. 

Takto zvýšený výkon vzniká na úkor energie výstupních plynů. Vzhledem k vysokým 

otáčkám volné turbíny musí být otáčky vrtule sníženy pomocí reduktoru. Proud 

vzduchu opouštějící volnou turbínu a expandující v trysce přispívá malou měrou 

k celkovému tahu motoru. Hlavní složka tahu motoru však vzniká pomocí vrtulí 

urychleného proudu vzduchu obtékajícího motor. Turbovrtulový motor pracuje 

nejefektivněji v oblasti rychlostí do 700 𝑘𝑚 ∙ ℎ−1.  [1] [3] [4] 

2.9 Turbohřídelový motor 

Turbohřídelový motor se využívá primárně k pohonu vrtulníků a od motoru 

turbovrtulového se liší systémem vstupu vzduchu a systémem redukce otáček 

výstupního vrtulového hřídele motoru. K pohonu vrtulového hřídele využívá 

výhradně volné turbíny. [1] [3] [4] 
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3 Kompresory v leteckých aplikacích 

Kompresory pohánějící nejmodernější vojenské či dopravní letouny jsou rozděleny 

podle způsobu práce na axiální (osové) a radiální (odstředivé). V ojedinělých 

případech i na kompresory diagonální. V současné době se používají v závislosti na 

druhu a účelu motoru obě tyto kategorie a často i jejich kombinace (Tzn. radiálnímu 

kompresoru předchází několik axiálních stupňů). V této práci budou představeny 

základní vlastnosti obou typů. Další kapitoly se však budou věnovat výhradně 

kompresorům axiálním.  

Srovnávacími parametry obou typů kompresorů jsou stačení, hltnost a účinnost. 

Stlačení udává poměr tlaku na výstupu ku poměru tlaku na vstupu. Hltnost 

kompresoru je objem vzduchu, který projde kompresorem za jednotku času, 

nejčastěji za sekundu, a udává se v metrech krychlových za sekundu. [3] 

3.1 Odstředivé kompresory 

Odstředivé kompresory mají v letectví nejdelší historii, a to již od doby, kdy se 

využívaly k přeplňování pístových motorů. Dnes se nejčastěji využívají u menších 

motorů nebo pomocných motorových jednotek, APU.  

Princip radiálního kompresoru spočívá v přeměně mechanické energie lopatkového 

kola na teplotní, tlakovou a kinetickou energii procházejícího proudu vzduchu 

a následné zvýšení jeho tlaku v difuzoru na úkor úbytku rychlosti. Obrázek 3 

znázorňuje řez odstředivým kompresorem a změny parametrů při průchodu 

jednotlivými částmi. [3] [4] 

 

Obrázek 3 - Řez odstředivým kompresorem a změny parametrů [4] 

Před vstupem do samotného kompresoru prochází proud vzduchu vstupním 

kanálem (a-a) až (1-1), kde dochází ke zvýšení jeho rychlosti. Proudu není dodávána 

žádná práce ani teplo, proto zůstává celková teplota konstantní. Důsledkem zvýšení 

rychlosti dochází ke snížení statické teploty a tlaku. Následkem třecích ztrát je 
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pokles celkového tlaku. Odtud pracovní plyn vstupuje v axiálním směru do 

oběžného kola kompresoru (1-1). Směr proudění je upraven pomocí usměrňovacích 

lopatek tak, aby proudění vstupovalo do záborníku (axiální část lopatek radiálního 

kompresoru) pod správným úhlem náběhu. Během průchodu proudu kompresorem 

(1-1) až (2-2) je do kompresoru přiváděna práce. Proudu je tak udělována absolutní 

rychlost a zvyšuje se jeho teplota a statický tlak. Po průchodu lopatkovým kolem 

proud vzduchu vstupuje radiálním směrem do bezlopatkového difuzoru (2-2) až     

(3-3), kde dochází k vyrovnání tlakového pole. Následně vstupuje do lopatkového (či 

trubkového) difuzoru (3-3) až (4-4), kde plyn snižuje svou rychlost a zároveň zvyšuje 

statický tlak a teplotu. Nakonec proud vzduchu opouští kompresor výstupní 

soustavou (4-4) až (5-5). Ve výstupní soustavě ani v difuzoru není proudu dodávána 

práce ani zde nedochází k výměně energie. Celková teplota se tak nemění. Dochází 

zde však ke snížení rychlosti, což způsobuje růst statického tlaku a teploty. Vzniklé 

ztráty však mají za následek pokles celkového tlaku. [3] [4] 

Kolo radiálního kompresoru může být jednostranné či oboustranné a kryté z jedné 

nebo obou stran (případně nekryté). V leteckých aplikacích se však nejčastěji 

používají kola polozakrytá na zadní straně s dodatečným krytem radiálního 

kompresoru na straně přední. Obrázek 4 zobrazuje polozakrytý rotor radiálního 

kompresoru  

 

Obrázek 4 - Rotor radiálního kompresoru 

Oproti axiálnímu kompresoru má radiální kompresor větší stlačení na jeden stupeň 

(𝜋𝑐 = 4 − 8), avšak vetší čelní plochu (při uvažování stejné hltnosti). Účinnost jednoho 

stupně je v porovnání se stupněm axiálního kompresoru nižší (𝜂𝑐 = 0,82 − 0,86), což 

je umocněno při použití ve vícestupňových kompresorech. Naopak disponuje 

vysokou spolehlivostí, výrobní jednoduchostí a malou citlivostí na vniknutí cizích 

předmětů. Běžný hmotnostní tok u jednostranných radiálních kompresorů je        

20 −  25 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1. [3] [4] 
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3.2 Osové kompresory  

Osové kompresory našly na rozdíl od kompresorů odstředivých uplatnění především 

v odvětví velkých motorů, jakými jsou motory proudové a dvouproudové. V kategorii 

turbovrtulových a turbohřídelových motorů jsou neméně důležité. Zde se často 

nachází několik stupňů axiálních, které předcházejí jednomu či dvěma radiálním 

stupňům. Oproti radiálním kompresorům mají axiální kompresory vyšší účinnost ve 

stupni (𝜂𝑐 = 0,89 − 0,91) a menší čelní rozměry (při srovnatelném hmotnostním toku). 

Ke srovnatelnému stlačení naopak vyžadují více stupňů, které jsou citlivé na 

přítomnost cizích těles a náročné na návrh i samotnou výrobu. Stlačení generované 

v jednom stupni se pohybuje v rozmezí 1,2 − 2. Hmotnostní tok axiálním 

kompresorem bývá 40 −  200 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1v závislosti na jeho velikosti a výkonu. [3] [4] 

 

Obrázek 5 - Schéma vícestupňového axiálního kompresoru [5] 

Obrázek 5 znázorňuje typickou konfiguraci vícestupňového axiálního kompresoru. 

Samotným lopatkovým stupňům předchází vstupní soustava, která může mít 

podobu jednoduchého axiálního vstupu nebo komplexních postranních vstupů. [6] 

Předstupněm rotorových lopatek obvykle bývá předstator (řada rozváděcích 

lopatek), IGV (z angl. Inlet Guide Vanes), ve které dochází k rozvíření vstupního 

proudu vzduchu za účelem snížení relativní rychlosti a přizpůsobení vstupního úhlu 

𝛽1 hodnotám, na které byla první rotorová řada, R1 (z angl. Rotor), navržena. Ohnutí 

směru proudu je doprovázeno změnou úhlu absolutní rychlosti 𝛼1 a její velikosti ve 

směru rychlosti otáčení rotoru. Mezilopatkový kanál IGV bývá zpravidla zužující se, 

což zapříčiní snížení tlaku, teploty a zvýšení rychlosti proudění. Za účelem dosažení 

širšího rozsahu pracovních podmínek, mohou být lopatky IGV stavitelné. [6] 

Následuje několik kompresorových stupňů (viz Obrázek 6), které jsou složeny 

z rotoru (rotující řada lopatek) a statoru (nehybná řada lopatek). [6]  

Rotorové lopatky, (1-1) až (2-2), jsou připevněny k rotorovému disku nebo jsou přímo 

jeho součástí (blisk). Disk je dále instalován na hřídel, kterým je kompresoru 

dodávána mechanická energie z turbíny. Při průchodu pracovní látky rotorem 

kompresoru dochází působením rotorových lopatek na proud vzduchu k přeměně 

mechanické energie na tlakovou a teplotní energii proudu a zároveň ke zvýšení jeho 

absolutní rychlosti. Protože je z vnějšku rotoru dodávána energie, zvyšuje se při 

průchodu stupněm celková teplota proudu. [2] 
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Obrázek 6 - Řez stupněm osového kompresoru a změna parametrů [4] 

Statorové lopatky, (2-2) až (3-3), jsou součástí pláště kompresoru, který je vůči 

motorovému souřadnému systému nehybný a nekoná tak žádnou práci. Z tohoto 

důvodu je celková teplota a energie pracovní látky při průchodu statorem 

konstantní. Zároveň zde dochází k úbytku absolutní rychlosti, růstu teploty, 

statického tlaku a z důvodu ztrát třením klesá celkový tlak. Za účelem zamezení 

nestabilní práce při nevýpočtových režimech kompresoru mohou být lopatky 

předních stupňů stavitelné. [2]  

Mezilopatkové kanály rotorových i statorových mříží kompresoru mají ve směru 

proudění difuzorní tvar. Tato konstrukční vlastnost zajišťuje, že průchodem kanálu 

klesá relativní rychlost, čímž roste tlaková a teplotní energie proudu. [3] 

V některých případech se na výstupu z kompresoru nachází řada lopatek, EGV 

(z angl. Exit Guide Vanes), které upravují výstupní úhel proudu z kompresoru 

(zvýšením statického tlaku proudu). Podobně jako u IGV, může být stupeň EGV 

vynechán v případě, že proud dokáže před vstupem do spalovací komory, dalšího 

stupně nebo radiálního kompresoru dostatečně ohnout poslední řada statorových 

lopatek. [6] 

V závislosti na velikosti relativní rychlosti proudění na vnějším poloměru lopatkování 

v mezilopatkových kanálech dělíme stupně na: 

• podzvukové (subsonické) - 𝑀𝑤1 = 0,85 − 0,9, 

• okolozvukové (transsonické) - 𝑀𝑤1 = 0,9 − 1,3, 

• nadzvukové (supersonické) - 𝑀𝑤1 > 1,3. [3] 
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3.2.1 Aerodynamika osových kompresorů 

Pro popis proudění se vzhledem ke skutečnosti, že se proud vzduchu i rotor 

kompresoru pohybují v uzavřeném válci (plášť kompresoru), zavádí cylindrická 

soustava souřadnic [𝑟, 𝜃, 𝑧] - v radiálním, tečném a axiálním směru (viz Obrázek 7). Za 

účelem jednodušší práce s veličinami je využito zobrazení lopatkové mříže v rovině, 

která vznikne rozvinutím válcového řezu na konkrétním poloměru, r. [2] 

 

Obrázek 7 - Cylindrický souřadný systém [7] 

Pro účely zjednodušení popisu proudění se zavádí následující předpoklady: 

• Proudění ve stupni kompresoru může být uvažováno jako nestlačitelné a tření 

na stěnách může být vzhledem k podstatě 2D řezu zanedbáno. 

• Průřez kompresorového kanálu je při průchodu stupněm konstantní 

(tzn. vnitřní a vnější průměr kompresoru se nemění). Platí, že při průchodu 

stupněm nedochází ke změně axiální rychlosti. Při zanedbání tření na stěnách 

kompresoru je obvodová rychlost na vnitřní i vnější stěně kompresoru 

konstantní. 

• Proudění je ideálně symetrické a částice vzduchu se pohybují po válcových 

plochách (tzn. radiální složka absolutní rychlosti je rovna nule a odstředivá 

síla působící na částici vzduchu je v rovnováze se silou tlakovou). 

• Homogenní stupeň (tj. stupeň následovaný dalším totožným stupněm, 

tzn. rychlostní trojúhelníky na vstupu do rotoru a na výstupu ze statoru 

kompresorového stupně jsou identické). 
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K popisu rychlostí proudění v jednotlivých rovinách (řezech) lopatkových mříží 

definujeme tzv. rychlostní trojúhelníky (viz Obrázek 8).  

 

Obrázek 8 - Rychlostní trojúhelník 

Rychlostní trojúhelník vznikne složením tří rychlostí, definujících proudění uvnitř 

stupně. Kde 𝑐 značí vektor absolutní rychlosti (v absolutní vztažné soustavě – stator) 

a 𝑤 značí vektor relativní rychlosti (v relativní vztažné soustavě – rotor). Poslední ze 

složek, obvodová rychlost rotoru, je definována jako 

𝑢 = 𝜔 ∙ 𝑟, (3.1) 

kde 𝜔 je úhlová rychlost rotoru a 𝑟 je vzdálenost řezu od osy kompresoru. [6] [8] 

Z obrázku (Obrázek 8) je zřejmé, že axiální složky obou rychlostí jsou si navzájem 

rovny a tudíž platí 

𝑤𝑧 = 𝑐𝑧, (3.2) 

kde 𝑤𝑧 je axiální složka relativní rychlosti a 𝑐𝑧 je axiální složka absolutní rychlosti. 

Dále platí, na základě předpokladu o neměnném průměru vnitřní a vnější stěny 

stupně, že axiální rychlost proudění se při průchodu kompresorem nemění, takže 

𝑤1𝑧 = 𝑤2𝑧 = 𝑤3𝑧 = 𝑤𝑧  ↔ 𝑐1𝑧 = 𝑐2𝑧 = 𝑐3𝑧 = 𝑐𝑧. (3.3) 

Vzájemná závislost rychlostí může být dále vyjádřena jako  

𝑤𝜃 = 𝑐𝜃 − 𝑢 = 𝑐𝜃 − 𝜔 ∙ 𝑟, (3.4) 

kde 𝑤𝜃 je tečná složka relativní rychlosti a 𝑐𝜃 je tečná složka absolutní rychlosti. 

Za použití Pythagorovy věty platí pro výpočet relativní a absolutní rychlosti vztahy 

𝑐 = √𝑐𝑧
2 + 𝑐𝜃

2, (3.5) 

𝑤 = √𝑐𝑧
2 + 𝑤𝜃

2. (3.6) 
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Náležité úhly vektorů rychlostí vztažené k axiální ose kompresoru se značí 𝛼 pro 

absolutní rychlost a 𝛽 pro relativní rychlost. Pro výpočet úhlů absolutních 

a relativních rychlostí platí [6] 

𝑡𝑎𝑛𝛼 =
𝑐𝜃

𝑐𝑧
, (3.7) 

𝑡𝑎𝑛𝛽 =
𝑤𝜃

𝑐𝑧
. (3.8) 

Pro rozlišení mezi trojúhelníky definovanými pro jednotlivé roviny stupně se zavádí 

zápis pomocí třech vztažných rovin. Rovina 1 definuje proud před vstupem do 

rotoru, rovina 2 se nachází mezi rotorem a statorem a rovina 3 definuje proud na 

výstupu ze statoru. Následující úhly a rychlosti se značí indexem příslušné roviny, ke 

které se odkazují.  

Pro statorové lopatky je používána absolutní vztažná soustava, která je vzhledem 

k souřadnému systému pohonné jednotky nehybná. Pro lopatky rotorové je 

používána soustava relativní, která se pohybuje (rotuje) spolu s lopatkami 

kompresoru. 

 

Obrázek 9 - Rychlostní trojúhelníky 

Pokud během průchodu mříží nedochází ke změně průměrů (tzn. 𝑟1ℎ = 𝑟2ℎ =

𝑟3ℎ 𝑎 𝑟1𝑡 = 𝑟2𝑡 = 𝑟3𝑡, kde index h (angl. hub) značí patu lopatky a index t (angl. tip) 

značí špičku lopatky), dochází často ke skládání trojúhelníku na vstupu a výstupu 

konkrétní lopatkové mříže (viz Obrázek 10).  Z obrázku je také zřejmá rovnost 

velikostí rychlostí Δ𝑤𝜃 = Δ𝑐𝜃. Tato změna rychlostí vyjadřuje míru práce vykonanou 

rotorem. Uvedené značení platí analogicky pro následující stupně kompresoru. [8] 
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Obrázek 10 - Skládání rychlostních trojúhelníků 

3.2.2 Lopatkování 

Základním prvkem kompresoru jsou lopatky, jejichž prostřednictvím předává 

kompresor energii pracovní látce (v letectví vzduch). Jednotlivé řezy lopatkou 

axiálního kompresoru mají podobný tvar jako profil křídla, ale kvůli vlivům mezní 

vrstvy, vzájemnému působení a měnící se obvodové rychlosti lopatek, je zde 

proudění po výšce lopatky velice proměnlivé. Jednotlivé lopatky tvoří lopatkové 

mříže, jejichž parametry ovlivňují vlastnosti proudění. [8] 

Pro popis orientace lopatky a vektorů rychlosti proudění v prostoru se zavádí:  

• Úhel 𝜒1, definovaný mezi tečnou na střední křivku profilu (tj. spojnice 

všech středů kružnic vepsaných do obrysu profilu) v místě náběžné 

hrany (dále jen NH) a osou kompresoru (viz Obrázek 11).  

• Úhel nabíhajícího proudu vzduchu, 𝛽1 , který je měřen od osy 

kompresoru.  

• Úhel náběhu vzhledem k tětivě profilu je definován jako 𝛽1 − 𝜉.  

• Úhel mezi nabíhajícím proudem a tečnou ke střední křivce se nazývá 

úhel incidence, 𝑖 = 𝛽1 − 𝜒1. Úhel incidence nabývá kladných hodnot, 

pokud jeho změna nastává ve směru zvýšení ohnutí proudu (proti směru 

hodinových ručiček).  

• Úhel 𝜒2, definovaný mezi tečnou na střední křivkou v místě odtokové 

hrany (dále jen OH) a osou kompresoru.  

• Úhel proudu opouštějícího lopatku, 𝛽2 , který je měřen od osy 

kompresoru.  
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• Úhel mezi proudem opouštějícím lopatku a tečnou na střední křivku se 

nazývá úhel deviace (odklonu), 𝛿 = 𝛽2 − 𝜒2. Úhel deviace nabývá 

kladných hodnot, pokud jeho změna nastává ve směru snížení ohnutí 

proudu (proti směru hodinových ručiček). V ideálním případě, při 

zanedbání vazkých sil, by tloušťka mezní vrstvy na stěně lopatky byla 

nulová a úhel proudu opouštějícího lopatku, 𝛽2, by byl roven úhlu 𝜒2.    

• Úhel nastavení profilu 𝜉, definující natočení celé lopatky, který udává 

úhel mezi tětivou profilu a osou kompresoru. 

• Úhel ohnutí střední křivky profilu, 𝜃, který vznikne protnutím dvou již 

zmíněných tečen, v místě NH a OH.  

• Úhel ohnutí proudu v mříži, Δβ = 𝛽2 − 𝛽1.  [8] 

 

Obrázek 11 - Geometrie lopatek v lopatkové mříži 

Spojením NH a OH lopatky vznikne tětiva profilu, jejíž délka se značí 𝑐. Vzdálenost 

mezi dvěma sousedními lopatkami se nazývá rozteč mříže a značí se 𝑠. Poměr tětivy 

lopatky a rozteče mříže je definován jako hustota mříže 

𝜎 =
𝑐

𝑠
. (3.9) 

Převrácená hodnota hustoty mříže je nazývána poměrnou roztečí. [8] 

Tloušťka profilu, značena písmenem 𝑡, se mění v závislosti na souřadnicí 𝑐 a může být 

měřena kolmo na tětivu (britská konvence) nebo na střední křivku (americká 
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konvence). Maximální tloušťka, 𝑡𝑚𝑎𝑥 profilu je obvykle vyjádřena v procentech (nebo 

desetinném čísle) jako poměr tloušťky ku tětivě profilu (tloušťka 0,15 =  15 % délky 

tětivy). [8] 

Obrázek 12 zobrazuje základní veličiny popisující geometrii samotného profilu. Jsou 

jimi sklony jednotlivých tečen ke střední křivce v místě NH a OH měřené od tětivy 

profilu, 𝜃1 a 𝜃2, a úhel ohnutí profilu, 𝜃 = 𝜃1+𝜃2. Dále tloušťka profilu 𝑡(𝑥) a nakonec 

souřadnice 𝑦(𝑥) popisující tvar střední křivky. [6] [8] 

 

Obrázek 12 - Geometrie profilu 

Dané značení se využívá k popisu profilů s jednoznačně definovanou střední křivkou, 

jakým je například kruhový nebo parabolický oblouk typické pro Britskou 

provenienci. Oproti tomu lopatky historicky používané v USA bývají často odvozené 

z NACA leteckých profilů, které se vyznačují přílišným sklonem střední křivky v místě 

NH a OH (úhel mezi tětivou a tečnou na střední křivku, 𝜃1 a 𝜃2). V těchto případech 

ztrácí dané značení smysl, neboť se hodnoty v těsné blízkosti NH a OH prudce mění. 

Jako řešení se pro rodinu NACA-65 často používá aproximace střední křivky pomocí 

kruhového oblouku. [6] [8] 

Pro symetrické profily se tloušťková funkce definuje v závislosti na souřadnice tětivy 

(tětiva shodná se střední křivkou). Při obalování střední křivky nesymetrického 

profilu je bezrozměrná tloušťková funkce vynášena v každém bodě kolmo na tuto 

křivku a je vztažená k její délce. [6] [8] 
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3.2.3 Kruhová střední křivka 

Kruhový typ střední křivky bývá spojován s britskými profily série C4, profily DCA 

a NACA 65 sérií. Kruhový oblouk je definován pomocí zakřivení profilu, 𝜃, a délkou 

tětivy, 𝑐 (viz Obrázek 13). [6] [8] 

 

Obrázek 13 - Konstrukce kruhové střední křivky 

Poloměr střední křivky 𝑟𝑆𝐾 je definován jako 

𝑟𝑆𝐾 =

𝑐

2

sin (
𝜃

2
)
  (3.10) 

a souřadnice středu křivosti kruhového oblouku je definována jako [0, 𝑦0], kde  

𝑦0 = −

𝑐

2

𝑡𝑎𝑛 (
𝜃

2
)
. (3.11) 

Pro libovolné 𝑥 ∈ (−
𝑐

2
;
𝑐

2
) platí 

𝑦 = 𝑦0 + √𝑟𝑆𝐾
2 − 𝑥2 . (3.12) 

 

  



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

ÚSTAV LETADLOVÉ  

TECHNIKY 

 

ZKUŠEBNÍ AXIÁLNÍ KOMPRESOR  - 18 - 

3.2.4 Parabolická střední křivka 

Parabolická střední křivka (viz Obrázek 14) je často využívána k návrhům profilů, a to 

nejen při návrhu C4 profilu. V závislosti na poloze maximální výšky střední křivky, je 

možné navrhovat různorodější profily. [6] [8] 

 

Obrázek 14 - Parabolická střední křivka 

Výška střední křivky je popsána souřadnicemi [𝑎, 𝑏] a okrajové podmínky jsou 

definovány jako 

𝑦(0) = 0, (3.13) 

𝑦(𝑐) = 0, (3.14) 

𝑦(𝑎) = 𝑏, (3.15) 

𝑦′(𝑎) = 0. (3.16) 

Střední křivka je popsána za použití polynomické rovnice druhého řádu v obecném 

tvaru  

𝐴 ∙ 𝑥2 + 2 ∙ √𝐴 ∙ 𝐸 ∙ 𝑥 ∙ 𝑦 + 𝐵 ∙ 𝑦2 + 𝐶 ∙ 𝑥 + 𝐷 ∙ 𝑦 + 𝐸 = 0, (3.17) 

kde 𝐴, 𝐵, 𝐶 ≠ 0 a zároveň platí, že 𝑏2 − 4 ∙ 𝑎 ∙ 𝑐 = 0. 

Za použití podmínek (3.13) až (3.16), vydělením rovnice pomocí koeficientu 

𝐵 a  dosazením do rovnice (3.17) získáme 

𝑥2 +
𝑐 − 2 ∙ 𝑎

𝑏
∙ 𝑥 ∙ 𝑦 +

(𝑐 − 2 ∙ 𝑎)2

4 ∙ 𝑏2
− 𝑐 ∙ 𝑥 −

𝑐2 − 4 ∙ 𝑎 ∙ 𝑐

4 ∙ 𝑏
∙ 𝑦 = 0. (3.18) 

Derivací rovnice (3.18) a dosazením okrajových podmínek za 𝑥 = 0 získáme  

𝑡𝑔(𝜃1) =
4 ∙ 𝑏

4 ∙ 𝑎 − 𝑐
. (3.19) 
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Dosazením za 𝑥 = 𝑐 získáme 

𝑡𝑔(𝜃2) =
4 ∙ 𝑏

3 ∙ 𝑐 − 4 ∙ 𝑎 
. (3.20) 

Použitím vztahu 𝜃 = 𝜃1 + 𝜃2 a rovnic (3.18) až (3.20) získáme rovnici popisující 

parabolickou střední křivku 

𝑏

𝑐
=

{√1 + (4 ∙ 𝑡𝑔(𝜃))2 ∙ [
𝑎

𝑐
− (

𝑎

𝑐
)
2
−

3

16
] − 1}

4 ∙ 𝑡𝑔(𝜃)
, 

(3.21) 

kde 
𝑎

𝑐
∈ (0,25; 0,75). [6] [8] 

3.2.5 NACA-65 

Profil NACA-65 byl odvozen od profilů původně navržených pro letadla NACA za 

účelem dosažení konstantní tlakové změny mezi sací (horní) stranou a tlakovou 

(dolní) stranou křídla po celé délce profilu (od náběžné hrany po odtokovou hranu). 

Této vlastnosti bylo dosaženo vhodnou kombinací zakřivení a tloušťky profilu. Při 

použití v kompresorových mřížích však tyto vlastnosti zachovány nejsou, neboť byly 

původně navrhovány pro izolovaný profil, nikoli pro lopatkovou mříž. [6] [8] 

Původní profil měl příliš ostrou a tenkou odtokovou hranu, což se ze strukturálního 

hlediska ukázalo pro kompresorové mříže jako velice nevhodné. Kovach 

a Sandercock v roce 1961 představili zlepšený návrh profilu, který v předních 60 % 

tětivy odpovídá původnímu návrhu a zbylá část se mění lineárně tak, aby bylo 

možné na náběžné hraně vytvořit rádius o poloměru 0,8 % délky tětivy. Následně na 

této řadě profilů proběhlo mnoho dalších změn a úprav, zejména v části odtokové 

hrany. [6] [8] 

Maximální tloušťka 𝑡𝑚𝑎𝑥 se u všech základního profilů této série nachází ve 40 % 

délky tětivy. Střední křivka základního profilu NACA 65-(10)10 (viz Obrázek 15)  byla 

navrhována pro součinitel vztlaku 𝑐𝐿 = 1. Za účelem návrhu profilu pro jiný součinitel 

vztlaku, je potřeba dané souřadnice střední křivky požadovaným součinitelem 

vztlaku násobit. [6] [8] 

NACA-65 profily jsou označovány pomocí šestimístného číslicového zápisu, kde: 

• První číslo označuje sérii NACA profilu, 

• druhé číslo označuje vzdálenost místa s minimálním tlakem 

v desetinách délky tětivy,  

• první dvojčíslí (za pomlčkou) v závorce označuje návrhový vztlakový 

koeficient izolovaného profilu při nízkém Machově čísle vyjádřen 

v desetinách (Pokud je součinitel vztlaku menší než 1, závorka může 

být vynechána), 

• poslední dvojčíslí na konci značení označuje 
𝑡

𝑐
 vyjádřen v setinách. 
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Například NACA 65-(12)10 – Profil 6. série, oblast minimálního tlaku ve vzdálenosti 

0,5 (50 %) délky tětivy, návrhový součinitel vztlaku 𝑐𝐿 = 1,2 a poměr 
𝑡

𝑐
= 0,1 (10 %). [6] 

[8] 

V některých případech je rovnoměrný tlakový rozdíl přítomný jen do určité 

vzdálenosti od náběžné hrany profilu. Tyto profily se značí pomocí Ax, kde index 

x značí délku této oblasti v desetinách. Například NACA 65-(12)A8 značí oblast do 

vzdálenosti 0,8 (80 %) od náběžné hrany. Z principu věci se označení A10 vynechává. 

[6] [8] 

 

Obrázek 15 - NACA 65-(10)10 
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3.2.6 C4 

Z počátku nejpoužívanější profil ze série Britských C profilů. Ve srovnání s NACA-65 

má tento profil vetší tloušťku v přední oblasti a nabývá své maximální hodnoty ve 

30 % střední křivky.  Tato skutečnost omezuje použití profilu za vyšších Machových 

čísel, zato nabízí vyšší pevnost. Obvykle se tloušťkovou funkcí obaluje kruhová či 

parabolická střední křivka. [6] [8] 

Návrhovými parametry profilu C4 (viz Obrázek 16) jsou jeho maximální tloušťka, úhel 

zakřivení profilu a poměr 
𝑎

𝑐
, který popisuje polohu (na ose shodné s tětivou profilu) 

maximální výšky střední křivky vzhledem k její tětivě. Dalšími profily z této série jsou 

C3 (vysokorychlostní použití, maximální tloušťka ve vzdálenosti 50 %), 

C5 (nízkorychlostní použití) a C7 (vychází z C3, úprava vzdálenosti maximální tloušťky 

z 50 % na 40 %). [6] [8] 

C profily se značí pomocí zápisu, kde: 

• První dvojčíslí vyjadřuje maximální tloušťku profilu, 

• poté následuje označení profilu Cx, 

• první dvojčíslí za lomítkem vyjadřuje úhel zakřivení profilu, 

• písmeno P/C značí parabolickou nebo kruhovou střední křivku, 

• dvojčíslí na konci zápisu vyjadřuje poměr 
𝑎

𝑐
.  

Například 10C4/20P40 značí profil C4 s maximální tloušťkou 10 %, úhlem zakřivení 

𝜃 = 20°, parabolickou střední křivku a poměrem 
𝑎

𝑐
= 40 %. (Poměr 

𝑎

𝑐
 u kruhové střední 

křivky je z podstaty věci roven 50 %.) [6] [8] 

 

Obrázek 16 – Symetrický C4 profil 
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3.2.7 Double circular arc (DCA) 

Oba povrchy profilu, spodní i horní, jsou tvořeny pomocí kruhových oblouků 

o průměru 𝑟𝑙 resp. 𝑟𝑢, které jsou z obou stran, v místě NH a OH, uzavřeny pomocí 

navazujících rádiusů o poloměru 𝑟𝑜. [6] [8] 

 

Obrázek 17 - Dvojitá kruhová střední křivka 

Souřadnice Δ𝑥𝑢, která udává vzdálenost středu křivosti odtokové/náběžné hrany od 

osy symetrie profilu je definována jako 

Δ𝑥𝑢 = (𝑟𝑢 − 𝑟0) ∙ sin (
𝜃𝑢

2
) =

𝑐

2
− 𝑟0 ∙ cos (

𝜃

2
) , (3.22) 

kde 𝜃𝑢 představuje úhel svírající průvodič poloměru 𝑟𝑢  ve svých krajních polohách, 

kdy prochází středy křivosti NH a OH. Souřadnice Δ𝑦𝑢, která udává vzdálenost středu 

křivosti odtokové/náběžné hrany od horizontální osy procházející společným 

středem křivosti horní a dolní strany profilu je definována jako 

Δ𝑦𝑢 = 𝑟𝑢 − 𝑦(0) −
𝑡𝑚𝑎𝑥

2
+ 𝑟𝑜 ∙ sin (

𝜃

2
) = 𝑟𝑢 − 𝑑, (3.23) 

kde souřadnice 𝑦 (0) vychází z konstrukce kruhového oblouku (viz Rovnice (3.11)) 

a představuje souřadnici středové křivky v bodě 𝑥 = 0. [6] [8] 

Použitím Pythagorovy věty 

[𝑟𝑢 − 𝑟0]
2 = [𝑟𝑢 − 𝑑]2 + [

𝑐

2
− 𝑟𝑜 ∙ cos (

𝜃

2
)]

2

, (3.24) 

vyjádříme poloměr sací strany profilu jako 

𝑟𝑢 =
𝑑2 − 𝑟0

2 + [
𝑐

2
− 𝑟𝑜 ∙ cos (

𝜃

2
)]

2

2 ∙ (𝑑 − 𝑟0)
, (3.25) 

kde 𝜃 ∈ (−𝜃𝑢; 𝜃𝑢).  
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Souřadnice středu křivosti sací strany profilu jsou [0, 𝑦(0) +
𝑡𝑚𝑎𝑥

2
− 𝑅𝑢]. A nakonec 

souřadnice středů křivostí NH a OH [± (
𝑐

2
− 𝑟0 ∙ cos (

𝜃

2
)) , 𝑟0 ∙ sin (

𝜃

2
) ]. 

Analogicky pro konstrukci tlakové strany profilu s rozdílem, že rozměry 𝑡𝑚𝑎𝑥  a 𝑟0 

vstupují do rovnic s opačným znaménkem. [6] [8] 

3.2.8 Controlled diffusion airfoils (CDA) 

CDA profily jsou navrhovány za účelem vyšší účinnosti a konkrétního rozsahu 

Machova čísla. Při konstrukci profilu bývá důležitý návrh vhodné distribuce rychlostí 

a rychlosti maximální na sací straně profilu pro vyhnutí odtržení proudu před 

dosažením odtokové hrany. Maximální rychlost by neměla přesáhnout hodnotu   

 𝑀 = 1,3. Rychlosti na spodní straně profilu jsou navrhovány jako možná nejvíce 

konstantní a subsonické. [6] 
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3.3 Práce kompresoru 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, energie do kompresoru přiváděna 

pouze na hřídel rotoru. K veškeré změně celkové entalpie proudu (práci) tak dochází 

při průchodu rotorovou mříží. Za předpokladu, že pro konstantní poloměr platí: 

Δ𝑤𝜃 = Δ𝑐𝜃 a 𝑢1 = 𝑢2 = 𝑢, je celková změna energie vyjádřena rovnicí pro Eulerovu 

práci pro rotor odstředivého kompresoru beze ztrát jako 

𝑊𝐸 = 𝑐2𝜃 ∙ 𝑢2 − 𝑐1𝜃 ∙ 𝑢1 = 𝑢 ∙ (𝑐2𝜃 − 𝑐1𝜃) = Δℎ𝑡 , (3.26) 

kde 𝑊𝐸 je Eulerova práce a Δℎ𝑡 je změna celkové entalpie. [4] [6] [8] 

3.3.1 Aerodynamické bezrozměrné součinitele 

Bezrozměrné součinitele popisují práci jednotlivých stupňů uvnitř kompresoru a jsou 

tak značnou oporou při jeho návrhu a následném porovnávání.  

Pro účely předběžného návrhu se výpočty obvykle provádí na středním průměru. Na 

základě těchto parametrů je již možné navrhnout na tomto průměru rychlostní 

trojúhelníky a samotnou lopatkovou mříž. Všechny složky rychlostních trojúhelníků 

je možné vypočítat na základě výkonového součinitele, průtokového součinitele 

a reakce stupně. Jejich definice a matematické vyjádření bude uvedeno v této 

kapitole. K definici a výpočtu profilových mříží se poté využijí difúzní číslo 

a De Hallerovo číslo, které jsou uvedeny na konci kapitoly. 

Výkonový součinitel 

Bezrozměrné vyjádření míry práce vykonané v kompresoru vyjadřuje výkonový 

součinitel, který je pro homogenní stupeň definován jako podíl Eulerovy práce 

a kinetické energie unášivé rychlosti proudu 

λ =
Δ𝑊𝐸

𝑢2
=

Δht

𝑢2
=

(𝑐2𝜃 − 𝑐1𝜃)

𝑢
. (3.27) 

Hodnoty obvodových a relativních rychlostí mohou být vztaženy ke špičce lopatky 

nebo častěji ke střednímu průměru. 

Pro nízkorychlostní kompresory malého stlačení, kdy lze zanedbat změna hustoty, je 

vztah vyjádřen ve tvaru 

λ =
Δ𝑝𝑡

𝜌 ∙ 𝑢2
=

(𝑝3t − 𝑝1𝑡)

𝜌 ∙ 𝑢2
, (3.28) 

kde 𝑝3t je celkový tlak na výstupu z kompresoru a 𝑝1𝑡 je celkový tlak na vstupu 

do kompresoru. Doporučená hodnota výkonového parametru pro střední průměr 

bývá λm < 0,3. 

Poznámka: V jistých případech je výkonový součinitel definován s násobkem dvou 

v čitateli. V ojedinělých případech je výkonový součinitel definován pomocí statické 

entalpie. [4] [6] [8] 
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Tlakový součinitel 

Obdobou výkonového součinitele je tlakový součinitel, který je definován pro 

izoentropickou změnu, a to taktéž pomocí celkové entalpie ve tvaru 

Ψ =
Δℎ𝑡𝑠

𝑢2
=

(ℎ3ts − ℎ1𝑡)

𝑢2
, (3.29) 

kde ℎ3ts je celková izoentropická entalpie na výstupu z kompresoru a ℎ𝑡1 je celková 

entalpie na vstupu do kompresoru. [4] [6] [8] 

Vzájemný vztah mezi výkonovým a tlakovým parametrem je vyjádřen pomocí 

adiabatické účinnosti jako 

η =
Δℎ𝑡𝑠

Δℎ𝑡
=

Ψ

λ
. (3.30) 

Průtokový součinitel 

Poměr osové a obvodové rychlosti na příslušném poloměru lopatky udává průtokový 

součinitel 

𝜙 =
wz

𝑢
. (3.31) 

Doporučené hodnoty pro průtokový součinitel jsou 𝜙 ∈ (0,3 − 0,9). [4] [6] [8] 

Reakce stupně 

Míru změny entalpie (provedené práce) v rotoru ku změně entalpie ve statoru 

definuje reakce stupně 

𝑅 =
ℎ2𝑠 − ℎ1𝑠

ℎ3𝑠 − ℎ1𝑠
, (3.32) 

kde ℎ1𝑠 je statická entalpie na vstupu do rotoru, ℎ2𝑠 je statická entalpie na výstupu 

z rotoru/na vstupu do statoru a ℎ3𝑠 je statická entalpie na výstupu ze statoru. 

Při zachování konstantní axiální rychlosti po celé délce stupně a za předpokladu 

homogenního stupně, můžeme vztah (3.32) pro výpočet reakce upravit do podoby 

𝑅 = 1 −
𝑐2𝜃 + 𝑐1𝜃

2 ∙ 𝑢
=

𝑤2𝜃 + 𝑤1𝜃

2 ∙ 𝑢
 . (3.33) 

Hodnota reakce, při které dosahuje stupeň kompresoru nejvyšších účinností je       

𝑅 = 0,5. Alternativou k tomu jsou kompresory s axiální vstupní rychlostí, jejichž 

reakce dosahuje vysokých hodnot. Proto se většina tlakové změny a ztrát realizuje 

v rotoru. [4] [6] [8] 
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Následující bezrozměrné součinitele slouží k návrhu mříží a samotného lopatkování.  

Difúzní číslo 

Difúzní číslo definuje vzájemnou závislost rychlosti na náběžné hraně, maximální 

rychlosti na hřbetu lopatky a rychlosti na odtokové hraně 

𝐷 =
wmax − 𝑤2

𝑤1
. (3.34) 

Tento vztah platí obecně pro všechny typy pracovních látek a mezilopatkových 

kanálů.  

Vzhledem ke složitostem spojeným s výpočtem 𝑤𝑚𝑎𝑥  byl pro nestlačitelný plyn 

a konstantní axiální rychlost při průchodu mezilopatkovým kanálem odvozen 

zjednodušený vztah v závislosti na rychlostech uvnitř stupně 

𝐷 = 1 −
w2

𝑤1
+

Δ𝑤𝜃

2 ∙ 𝜎 ∙ 𝑤1
 (3.35) 

a po úpravě v závislosti na příslušných úhlech 

𝐷 = 1 −
cos(β1)

cos(β2)
+

cos(β1)

2 ∙ 𝜎
∙ (tg(β1) − tg(β2)). (3.36) 

Pro účel návrhu kompresoru bývá doporučeno volit hodnoty 𝐷 <  0,6 (ideálně       

𝐷 =  0,45). Hodnoty 𝐷 > 0,6 mají sklony k odtrhávání proudnic na hřebech 

lopatkových profilů, narušení proudění a následně vzniku pumpáže. [4] [6] [8] 

De Hallerovo číslo  

De Hallerovo číslo definuje vztah mezi rychlostí proudu na vstupu do 

mezilopatkového kanálu a na jejím výstupu. 

𝑑𝐻 =
w2

𝑤1
, (3.37) 

při návrzích by měl být volen poměr rychlostí 𝑑𝐻 ∈ [0,73; 1). [4] [6] [8] 
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3.3.2 Účinnost 

Děje v ideálním kompresoru jsou považovány za adiabatické a vratné. I když 

v reálném případě dochází k přenosu tepla mezi vnějškem a vnitřkem kompresoru, 

je přenos řádově menší než výkon, který kompresor předá médiu. Matematicky 

vyjádřeno 

𝑃𝑐 ≫ 𝑄�̇� , (3.38) 

kde 𝑃𝑐 je výkon kompresoru a 𝑄�̇� je přenos tepla přes stěnu kompresoru. Z tohoto 

důvodu mohou být i děje v reálném kompresoru, pro účely výpočtů, uvažovány jako 

adiabatické. Z důvodu tření, ke kterému dochází v mezní vrstvě a nadzvukovému 

relativnímu proudění je však tento děj v reálných podmínkách nevratný. Míra 

nevratnosti děje může být vyjádřena pomocí adiabatické a polytropické účinnosti. 

[2] 

 

Obrázek 18 - Ideální a skutečné stlačení v kompresoru [2] 

Pro vyjádření adiabatické účinnosti byl použit h-s diagram pro kompresor 

(viz Obrázek 18). Počáteční celkový stav před kompresorem, 𝑡1, je definovaný 

celkovým tlakem 𝑝𝑡1 a celkovou teplotou 𝑇1𝑡. Reálná komprese je definována mezi 

body 𝑡1 a 𝑡3. Během tohoto děje vzroste entropie proudu vzduchu o hodnotu ∆𝑠𝐶. 

Stlačení ideální (izoentropické) je definováno mezi body 𝑡1 a 𝑡3𝑠 a na rozdíl od 

reálného stlačení během tohoto děje zůstává entropie konstantní 

∆𝑠𝑐 = 0, 𝑠𝑐 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. (3.39) 

Stlačení v kompresoru je popsáno pomocí kompresního poměru, který udává podíl 

celkových tlaků na výstupu a na vstupu do kompresoru  

𝜋𝑐 =
𝑝3𝑡

𝑝1𝑡
. (3.40) 
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Analogicky je ke kompresnímu poměru definován teplotní poměr pro teplotu na 

výstupu a vstupu do kompresoru 

𝜏𝑐 =
𝑇3𝑡

𝑇1𝑡
. (3.41) 

Vzhledem k tomu, že bodu 𝑡3 pro reálnou kompresi nebylo dosaženo pomocí 

izoentropického děje, neplatí pro tento případ ani izoentropická závislost mezi 

kompresním a teplotním poměrem 

𝜏𝑐 ≠ 𝜋𝑐

𝜅−1

𝜅 , (3.42) 

kde 𝜅 je Poissonova konstanta. [2] 

Samotná adiabatická účinnost kompresoru je definována jako poměr energie 

potřebné pro ideální kompresi a energie skutečně spotřebované při reálné kompresi 

𝜂𝑐 =
∆ℎ𝑡𝑠

∆ℎ𝑡
=

ℎ3𝑡𝑠 − ℎ1𝑡

ℎ3𝑡 − ℎ1𝑡
 , (3.43) 

kde ℎ3𝑡𝑠 je celková entalpie v bodě 𝑡3𝑠, ℎ3𝑡 je celková entalpie v bodě 𝑡3 a ℎ1𝑡 je 

celková entalpie v bodě 𝑡1. Vydělením čitatele a jmenovatele rovnice (3.43) pomocí 

celkové entalpie ℎ1𝑡 získáme po úpravě adiabatickou účinnost ve tvaru 

𝜂𝑐 =

𝑇3𝑡𝑠

𝑇1𝑡
− 1

𝑇3𝑡

𝑇1𝑡
− 1

 . (3.44) 

Úpravou rovnice (3.44) za předpokladu, že body 𝑡3𝑠 a 𝑡1 leží na stejné izoentropě za 

použití vztahů pro izoentropický děj 

𝑇3𝑡𝑠

𝑇1𝑡
= (

𝑝3𝑡𝑠

𝑝1𝑡
)

𝜅−1

𝜅
= (

𝑝3𝑡

𝑝1𝑡
)

𝜅−1

𝜅
= 𝜋𝑐

𝜅−1

𝜅 , (3.45) 

získáváme adiabatickou účinnost vyjádřenou pomocí kompresního a teplotního 

poměru 

𝜂𝑐 =
𝜋𝑐

𝜅−1

𝜅 − 1

𝜏𝑐 − 1
 . (3.46) 

Pomocí rovnice (3.46) můžeme ze zadané adiabatické účinnosti a kompresního 

poměru vypočítat teplotní poměr kompresoru. [2] 

Druhá z účinností, polytropická, je definována vztahem 

𝑒𝑐 =
𝑑ℎ𝑡𝑠

𝑑ℎ𝑡
, (3.47) 

kde 𝑑ℎ𝑡𝑠 je nekonečně malá změna celkové entalpie izoentropického děje a 𝑑ℎ𝑡 je 

nekonečně malá změna celkové entalpie skutečného děje. [2] 
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Vzhledem k povaze rovnice můžeme říct, že polytropická účinnost je obdoba 

adiabatické účinnosti pro stupeň s velmi malým stlačením. Z prvního a druhého 

zákona termodynamiky získáváme 

𝑇𝑡 ∙ 𝑑𝑠 = 𝑑ℎ𝑡 −
𝑑𝑝𝑡

𝜌𝑡
. (3.48) 

Na základě rovnice (3.39) pro izoentropický děj (tj. za předpokladu, že body 𝑡3𝑠 a 𝑡3 

leží na stejné izoentropě), tzn. 𝑑ℎ𝑡 = 𝑑ℎ𝑡𝑠, dostáváme 

𝑑ℎ𝑡𝑠 =
𝑑𝑝𝑡

𝜌𝑡
. (3.49) 

Pokud dosadíme rovnici (3.49) do rovnice (3.47), za použití stavové rovnice ideálního 

plynu, dostaneme 

𝑒𝑐 =

𝑑𝑝𝑡

𝑝𝑡

𝑑ℎ𝑡

𝑟∙𝑇𝑡

=

𝑑𝑝𝑡

𝑝𝑡

𝐶𝑝∙𝑑𝑇𝑡

𝑟∙𝑇𝑡

=

𝑑𝑝𝑡

𝑝𝑡

𝜅

𝜅−1
∙
𝑑𝑇𝑡

𝑇𝑡

, (3.50) 

a po úpravě 

𝑑𝑝𝑡

𝑝𝑡
=

𝜅 ∙ 𝑒𝑐

𝜅 − 1
∙
𝑑𝑇𝑡

𝑇𝑡
. (3.51) 

Integrací rovnice od vstupu (rovina 1) do výstupu (rovina 3) kompresoru získáme 

𝑝3𝑡

𝑝1𝑡
= 𝜋𝑐 = (

𝑇3𝑡

𝑇1𝑡
)

𝜅∙𝑒𝑐
𝜅−1

= 𝜏𝑐

𝜅∙𝑒𝑐
𝜅−1 . (3.52) 

Rovnice (3.52) může být upravena do tvaru (3.53). Kde je vyjádřena jako závislost 

teplotního poměru na kompresním poměru a polytropické účinnosti 

𝜏𝑐 = 𝜋𝑐

𝜅−1

𝜅∙𝑒𝑐 . (3.53) 

Díky disipaci tepla při reálných dějích platí 

𝑒𝑐 < 1, 𝜏𝑐,𝑟𝑒𝑎𝑙 > 𝜏𝑐,𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 , 𝑇𝑡3 > 𝑇𝑡3𝑠. (3.54) 

Po dosazení rovnice (3.53) do rovnice (3.46) získáváme závislost mezi adiabatickou 

a polytropickou prací 

𝜂𝑐 =
𝜋𝑐

𝜅−1

𝜅 − 1

𝜋𝑐

𝜅−1

𝜅∙𝑒𝑐 − 1

 . (3.55) 
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4 Návrh jednostupňového axiálního kompresoru 

Návrhová část jednostupňového kompresoru (kompresorového stupně) sestává 

z návrhu dimenzí a parametrů kompresoru, rychlostních trojúhelníků, lopatkových 

mříží rotorového a statorového kola. Nakonec byla provedena CFD analýza 

vybraných řezů pro ověření aerodynamických vlastností 

Navíc byl zhotoven koncepční návrh experimentálního kompresoru včetně rotoru 

a pláště kompresoru, který tvoří společně s lopatkami statorového kola a vnitřní 

stěnou kompresoru nosnou část sestavy.  Mimo samotný návrh nosné části 

kompresoru bylo navrženo uchycení samotného rotoru k pohonné jednotce pomocí 

kleštiny s vnější kuželovou plochou. Poslední část návrhu spočívala v ustavení 

sestavy kompresoru v testovacímu standu. K tomu byla využita geometrie již 

zkonstruovaného, sestaveného a vyzkoušeného standu, který byl navržen pro účely 

Projektu 3 – Návrh pulzačního motoru.  

Jako poslední část práce byla provedena MKP analýza pro ověření mechanických 

vlastností rotoru. V této analýze byl rotor zatížen odstředivými silami, které vznikají 

při rotaci během pracovního režimu. 

Samotný kompresor byl od počátku navrhován jako součást budoucí měřící trati 

vytvořené z neměkčených PVC trubek. K tomuto účelu bylo vybráno modulárního 

potrubí OSRAM KG SYSTÉM SN4. Z nabízené řady (viz Tabulka 1) bylo s ohledem na 

parametry pohonné jednotky vybráno potrubí s rozměrem 𝐷𝑁 =  125 𝑚𝑚, 

s tloušťkou stěny 𝑠 =  3,2 𝑚𝑚, vnitřním průměrem hrdla trubky 126,8 𝑚𝑚 a délkou 

hrdla 𝑡 =  68 𝑚𝑚. Obrázek 19 interpretuje význam jednotlivých rozměrů. 

Zástavba kompresoru do testovací trati byla navržena zasunutím jeho vnějšího 

pláště (na obou stranách) do hrdel jednotlivých trubek. Následné přichycení 

k testovacímu standu bylo navrženo pomocí úchytů z vnější strany kompresoru 

v místě statorových lopatek a vzpěr v zadní části kanálu. Zde byla očekávána 

nejvyšší tuhost stěny kompresoru. Uchycení připojeného potrubí bylo navrženo 

pomocí dvou objímek. 

Tabulka 1 - Řada potrubí KG SYSTEM 

𝑫𝑵 (𝑶𝑫) 𝒔 [𝒎𝒎] 𝑫 [𝒎𝒎] 𝒕 [𝒎𝒎] 

110 3,2 127 66 

125 3,2 144 68 

160 4 182 84 

200 4,9 225 106 

250 6,2 287 128 

315 7,7 355 162 

400 9,8 445 194 

500 12,3 567 219 

 

  



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

ÚSTAV LETADLOVÉ  

TECHNIKY 

 

ZKUŠEBNÍ AXIÁLNÍ KOMPRESOR  - 31 - 

 

Obrázek 19 - Význam jednotlivých rozměrů [9] 

Pohonná jednotka 

K pohonu kompresoru byl využit dostupný motor LMT Lehner Motors 3060 vyráběný 

pro použití k pohonu závodních modelů (viz Obrázek 20).  

 

Obrázek 20 – Motor LMT 3060 [10] 

Hmotnost jednotky je 1250 𝑔 a disponuje 13 závity. Motor této konfigurace dosahuje 

při nejvyšší účinnosti, tj. 95– 96 %, 538 ±  4 % 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 ∙ 𝑉−1  (otáčky za minutu na 

Volt). Maximální limit otáček je 50 000 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 při výkonu 17 kW. Motor je dále 

omezen maximální pracovní teplotou, která nesmí přesáhnout 100 °𝐶. Z tohoto 

důvodu pohonná jednotka disponuje vestavěným mechanickým ventilátorem 

a vnějším chladícím pláštěm napojeným na vnější chladící obvod. Z prostorových 

a výkonnostních důvodů však bylo přistoupeno k zástavbě neobsahující tento 

chladící plášť a motor bude chlazen pouze mechanickým ventilátorem. Připojení 

jednotky ke zdroji je zajištěno pomocí 6 konektorů, které lze zapojit do konfigurace 

trojúhelník či hvězda.  

Poznámka: Při zapojení do konfigurace trojúhelník odpovídají otáčky výše 

zmíněnému převodovému vztahu. Při zapojení do konfigurace hvězdy odpovídají 

otáčky motoru s 1,73krát více vynutími a tím i příslušnými otáčkami. K napájení 

motoru je použit regulovatelný zdroj s pracovním rozsahem 0 ÷  60 𝑉 a 0 ÷  60 𝐴. 
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Obrázek 21 - Rozměry LMT 3060 s mechanickým ventilátorem [10] 

Obrázek 21 zobrazuje vnější rozměry pohonné jednotky. Vnější průměr pláště 

motoru je 60 𝑚𝑚 a jeho celková délka bez připojených konektorů je 142 𝑚𝑚. Motor 

disponuje hnací hřídelkou o průměru 8 𝑚𝑚 a délkou 25 𝑚𝑚 se zploštěním po délce 

hřídelky (není zobrazeno na obrázku).  

 

Obrázek 22 - LMT 3060 - pohled zezadu (vlevo) a pohled zepředu (vpravo) [11] 

K připevnění motoru k nosné části kompresoru bylo využito 8 předvrtaných vnitřních 

závitů (M4 a délka 5 𝑚𝑚) na dvou roztečných kružnicích o průměru 30 a 45 𝑚𝑚 na 

čelní straně pohonné jednotky (viz Obrázek 22). [11] [10] 
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4.1 Návrh lopatkové mříže kompresoru 

Strategie návrhu lopatkové mříže kompresoru začíná volbou vhodné geometrie 

kompresorového kanálu. Vzhledem ke skutečnosti, že byl experimentální kompresor 

navrhován jako součást měřící trati složené z kanalizačního potrubí již definovaných 

rozměrů, byly rozměry vnějšího pláště určeny geometrií tohoto potrubí. Rozměry 

vnitřního pláště kompresoru byly navrženy tak, aby do něj bylo možné uložit 

pohonnou jednotku. Pro tento účel byly vybrány dimenze na základě 

normalizovaných rozměrů hliníkové trubky o vnějším průměru 70 𝑚𝑚 a tloušťce 

stěny 3 𝑚𝑚. Kombinací těchto hodnot je definován válcový proudový kanál 

konstantního průřezu. 

Měřící experimentální trať byla navrhována pro nadmořskou výšku 0 𝑚. 𝑛.𝑚. 

a atmosférické parametry podle modelu mezinárodní standartní atmosféry. 

Navrhovaná trať se vzhledem k vztažné okolní souřadné soustavě a atmosféře 

nepohybuje (tzn. její rychlost nulová). 

Kompresorový stupeň byl navrhován jako homogenní (angl. repeating stage), tzn. že 

vlastnosti rychlostního pole jsou na vstupu do rotorové mříže a na výstupu ze 

statorové mříže identické a může být následován několika dalšími totožnými stupni. 

Osová rychlost proudu v kompresoru je definována závislostí na obvodové rychlosti 

lopatek v místě jejich špiček. Unášivá rychlost lopatek je definována závislostí na 

rychlosti zvuku ve vzduchu okolní atmosféry. 

Návrh samotných profilů lopatkování rotorové a statorové mříže byl proveden za 

využití tloušťkové funkce profilu NACA-65 s maximální tloušťkou 10 % v kombinaci 

s kruhovou střední křivkou. Počet lopatek kola statoru i rotoru byl volen z řady 

prvočísel za účelem zamezení interakce mezi oběžným a statorovým kolem a snížení 

hluku.  Z výrobních a konstrukčních důvodů bylo při výběru počtu lopatek 

preferováno nižších čísel. 
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4.1.1 Výchozí rozměry a vstupní parametry 

Tabulka 2 obsahuje výchozí rozměry a parametry, které byly použity k návrhu 

lopatkových mříží. 

Tabulka 2 - Výchozí rozměry a vstupní parametry 

Průměr paty lopatky kompresoru 𝑑ℎ 0,07 𝑚 

Průměr špičky lopatky kompresoru 𝑑𝑡 0,1186 𝑚 

Adiabatická účinnost kompresoru 𝜂𝑐 0,89 − 

Součinitel zachování celkového tlaku ve 

vstupním ústrojí 
𝜎𝑖𝑛 0,99 − 

Adiabatický exponent vzduchu 𝜅 1,4 − 

Plynová konstanta 𝑟𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ  287 𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 

Měrná tepelná kapacita vzduchu při 

stálém tlaku 
𝑐𝑝 1004,5 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 

Nadmořská výška měřící trati 𝐻 0 𝑚 

Rychlost pohybu sestavy kompresoru 

vztažená k okolní atmosféře 
𝑣0 0 𝑚 ∙ 𝑠−1 

Machovo číslo pro rychlost pohybu 

sestavy kompresoru vztažené k okolní 

atmosféře 

𝑀0 0 − 

Machovo číslo pro návrhovou 

obvodovou rychlost na špičce lopatky 

(jako funkce rychlosti zvuku ve vzduchu 

v okolní atmosféře) 

𝑀𝑢𝑡 0,5 − 

Vstupní rychlost (jako funkce obvodové 

rychlosti na špičce lopatky ut) 
𝑐𝑧 0,5 ∙ 𝑢𝑡 𝑚 ∙ 𝑠−1 

Úhel vstupního proudu 𝛼1 0 ° 

Úhel výstupního proudu 𝛼3 0 ° 

Délka tětivy lopatky rotoru 𝑐𝑟𝑜𝑡 0,03 𝑚 

Délka tětivy lopatky statoru 𝑐𝑠𝑡𝑎 0,02 𝑚 

Maximální tloušťka profilu rotoru 𝑡𝑟𝑜𝑡 0,1 ∙ 𝑐𝑟𝑜𝑡 𝑚 

Maximální tloušťka profilu statoru 𝑡𝑠𝑡𝑎 0,1 ∙ 𝑐𝑠𝑡𝑎 𝑚 
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4.1.2 Mezinárodní standartní atmosféra 

Pro výpočet statických stavových veličin okolní atmosféry byl využit model 

mezinárodní standartní atmosféry. Referenční hodnoty na úrovní ideální mořské 

hladiny (𝐻 = 0 𝑚 MSA) pro výpočty na základě modelu jsou definovány následovně 

v tabulce (viz Tabulka 3). 

Tabulka 3 - Referenční hodnoty na úrovni ideální hladiny moře 

Teplota vzduchu v 0 𝑚 MSA 𝑇𝑀𝑆𝐴 15 °𝐶 

Atmosférický tlak v 0 𝑚 MSA 𝑝𝑀𝑆𝐴 101 325 𝑃𝑎 

Hustota vzduchu v 0 𝑚 MSA 𝜌𝑀𝑆𝐴 1,225 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3 

Vztah pro výpočet teploty ve výšce 𝐻 [𝑚] 

𝑇𝐻 = 𝑇𝑀𝑆𝐴 − 0,0065 ∙ 𝐻, (4.1) 

tlaku ve výšce 𝐻 [𝑚] 

𝑝𝐻 = 𝑝𝑀𝑆𝐴 ∙ (1 −
𝐻

44308
)
5,2553

, (4.2) 

hustoty vzduchu ve výšce 𝐻 [𝑚] 

𝜌𝐻 = 𝜌𝑀𝑆𝐴 ∙ (1 −
𝐻

44308
)
4,2553

, (4.3) 

a nakonec rychlosti zvuku ve vzduchu ve výšce 𝐻 [𝑚] 

𝑎𝐻 = √𝜅 ∙ 𝑟𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ ∙ 𝑇𝐻 . (4.4) 

Poznámka: Výše představené vztahy jsou platné do nadmořské výšky 11 𝑘𝑚. 

Použitím výše zmíněných vztahů pro výpočet statických veličin a doplněním vztahů 

pro výpočet celkových (stagnačních) veličin jsou definovány vlastnosti v místě 

nerozrušené okolní atmosféry. Rovina 0 (značí se spodním indexem 0), popisující 

toto místo, se nachází daleko před kompresorem.  

Vztah pro výpočet statické teploty ve výšce 𝐻 [𝑚] 

𝑇0𝑠 = 𝑇𝑀𝑆𝐴 − 0,0065 ∙ 𝐻, (4.1)‘  

celkové teploty ve výšce 𝐻 [𝑚] 

𝑇0𝑡 = 𝑇0𝑠 ∙ (1 +
𝜅 − 1

2
∙ 𝑀0

2) = 𝑇0𝑠, (4.5) 

statického tlaku ve výšce 𝐻 [𝑚] 

𝑝0𝑠 = 𝑝𝑀𝑆𝐴 ∙ (1 −
𝐻

44308
)
5,2553

, (4.2)‘  

celkového tlaku ve výšce H [m] 

𝑝0𝑡 = 𝑝0𝑠 ∙ (1 +
𝜅 − 1

2
∙ 𝑀0

2)

𝜅

𝜅−1

= 𝑝0𝑠, (4.6) 
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hustoty vzduchu ve výšce H [m] 

𝜌0 = 𝜌𝑀𝑆𝐴 ∙ (1 −
𝐻

44308
)
4,2553

, (4.3)‘ 

a nakonec rychlosti zvuku ve vzduchu ve výšce 𝐻 [𝑚] 

𝑎0 = √𝜅 ∙ 𝑟𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ ∙ 𝑇0𝑠. (4.4)‘ 

Výsledné stavové veličiny a vlastnosti popisující okolní atmosféru v rovině 0 

v nadmořské výšce měřící trati 𝐻 = 0 m MSA byly seskupeny do tabulky      

(viz Tabulka 4). 

Tabulka 4 - Parametry okolní atmosféry v rovině 0 

Statická teplota v rovině 0 𝑇0𝑠 288,15 𝐾 

Celková teplota v rovině 0 𝑇0𝑡  288,15 𝐾 

Statický atmosférický tlak v rovině 0 𝑝0𝑠 101 325 𝑃𝑎 

Celkový atmosférický tlak v rovině 0 𝑝0𝑡  101 325 𝑃𝑎 

Hustota v rovině 0 ρ0 1,225 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3 

Rychlost zvuku ve vzduchu v rovině 0 𝑎0 340,26 𝑚 ∙ 𝑠−1 

4.1.3 Definice pracovního režimu motoru 

Na základě stavových veličin popisujících okolní atmosféru v rovině 0 byl stanoven 

pracovní režim motoru pohánějící kompresor. Pro výpočet návrhové obvodové 

rychlosti lopatky na poloměru 𝑟𝑡 (v místě její špičky) byla použita návrhová hodnota 

Machova čísla 𝑀𝑢𝑡
′ = 0,5 a vztah 

𝑢𝑡
′ = 𝑀𝑢𝑡

′ ∙ 𝑎0. (4.7) 

Následně pro výpočet potřebných návrhových otáček motoru 

𝑛𝑀
′ =

𝑢𝑡
′ ∙ 60

2 ∙ 𝑟𝑡 ∙ 𝜋
. (4.8) 

Tabulka 5 - Hodnoty pro stanovení pracovního režimu 

Obvodová rychlost na špičce lopatky 𝑢𝑡
′  170,31 𝑚 ∙ 𝑠−1 

Otáčky rotoru 𝑛𝑀
′  27 396,87 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

Na základě vypočtených hodnot (viz Tabulka 5) byl na stránkách výrobce, [10], 

stanoven pracovní režim motoru pro nejvyšší možnou účinnost při napětí U=51,4 

V a proudu I=60 A. Z převodní tabulky byly odečteny i další pracovní parametry 

motoru (viz Tabulka 6), které byly použity k výpočtu skutečné obvodové rychlosti 

a osové rychlosti proudu (viz Tabulka 7). 

Pro výpočet skutečné obvodové rychlosti lopatky na poloměru 𝑟𝑡 (na základě 

odečteného pracovního režimu) 

𝑢𝑡 =
𝑛𝑀 ∙ 𝑟𝑡 ∙ 𝜋

30
 (4.9) 
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a konečně osovou rychlost proudu v kompresoru 

𝑐𝑧 = 0.5 ∙ 𝑢𝑡 . (4.10) 

Tabulka 6 - Pracovní režim pohonné jednotky 

Otáčky motoru 𝑛𝑀 27 397 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

Vstupní výkon 𝑃𝑖𝑛 3088,2 𝑊 

Výstupní výkon 𝑃𝑜𝑢𝑡  2912,4 𝑊 

Účinnost 𝜂𝑀 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛

 0,9431 - 

Moment na hřídeli 𝑀𝑀 1,015 𝑁 ∙ 𝑚 

Tabulka 7 - Obvodová rychlost lopatkového kola a osová rychlost proudění v kompresoru 

Obvodová rychlost  𝑢𝑡 170,13 𝑚 ∙ 𝑠−1 

Osová rychlost  𝑐𝑧 85,07 𝑚 ∙ 𝑠−1 
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4.1.4 Lopatkování stupně 

Pro návrh lopatkování stupně byly zanedbány vlivy stlačitelnosti, vazkosti 

a nestacionarity proudění. Pracovní látkou se tedy rozumí ideální ustálené proudění 

nestlačitelné tekutiny bez vlivu ztrát a viskozity. 

 

Obrázek 23 - Síly působící na částici a rychlosti pohybu mezi rotorem a statorem [4] 

Pohyb částic vzduchu kompresorem byl uvažován po soustředných válcových 

plochách, jejichž osa je identická s osou kompresorového kanálu, tzn. že jednotlivé 

vrstvy proudění se vzájemně nemohou mísit a radiální směr absolutní rychlosti je tak 

roven nule (viz Obrázek 23). Dalším neméně podstatným předpokladem je osová 

symetrie proudění, což znamená, že proudové pole není závislé na úhlu 𝜃 (úhel 

v měřený v rovině kolmé na osu stupně viz Obrázek 23). Aby tyto podmínky mohly 

být dodrženy, musí být odstředivá síla působící na každou částici proudu 

v rovnováze se silou tlakovou. [4] 

Vztah pro určení odstředivé síly 

𝑑𝐹𝑜 = 𝑑𝑚 ∙
𝑐𝜃

2

𝑟
. (4.11) 

Hmotnost elementu je vyjádřena jako 

𝑑𝑚 = 𝑟 ∙ 𝑑𝜃 ∙ 𝑑𝑧 ∙ 𝑑𝑟 ∙ 𝜌 (4.12) 

a rovnice velikosti tlakové síly působící na částici 

𝑑𝐹𝑝 = (𝑝 + 𝑑𝑝) ∙ (𝑟 + 𝑑𝑟) ∙ 𝑑𝜃 ∙ 𝑑𝑥 − 𝑝 ∙ 𝑟 ∙ 𝑑𝜃 ∙ 𝑑𝑥. (4.13) 

Po matematické úpravě rovnosti působících sil získáme rovnici radiální rovnováhy. 

Dosazením do Bernoulliho rovnice pro ideální nestlačitelné tekutiny v diferenciálním 

tvaru a vyjádřením velikosti vektoru rychlosti částice ve tvaru 

𝑐 = 𝑐𝜃
2 + 𝑐𝑧

2, (4.14) 
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dostáváme základní rovnici lopatkování 

𝑑𝑊𝑠𝑡

𝑑𝑟
=

1

2
∙ [

1

𝑟2
∙
𝑑(𝑐𝜃 ∙ 𝑟)2

𝑑𝑟
+

𝑑𝑐𝑧
2

𝑑𝑟
]. (4.15) 

Lopatkování stupně podle zákona volného víru 

Pro popis problematiky lopatkování byl zvolen zákon volného víru, jenž je definován 

vlastností bezvírového proudění v mezeře mezi rotorovou a statorovou mříží. Rotace 

absolutní rychlosti vyjádřena pomocí válcových souřadnic 

𝑟𝑜𝑡𝑐̅ =
1

𝑟
∙ |

𝑖𝑧 𝑖𝑟 𝑟 ∙ 𝑖𝜃
𝜕

𝜕𝑧

𝜕

𝜕𝑟

𝜕

𝜕𝜃
𝑐𝑧 𝑐𝑟 𝑟 ∙ 𝑐𝜃

| = 0. (4.16) 

Po rozložení do jednotlivých směrů: 

osový 

1

𝑟
∙ [

𝜕(𝑟 ∙ 𝑐𝜃)

𝜕𝑟
−

𝜕𝑐𝑟

𝜕𝜃
] = 0, (4.17) 

radiální 

1

𝑟
∙ [

𝜕𝑐𝑧

𝜕𝜃
−

𝜕(𝑟 ∙ 𝑐𝜃)

𝜕𝑧
] = 0, (4.18) 

a obvodový 

𝜕𝑐𝑟

𝜕𝑧
−

𝜕𝑐𝑧

𝜕𝑟
= 0. (4.19) 

Při implementaci podmínky symetrie proudového pole  

𝜕

𝜕𝜃
= 0, (4.20) 

a podmínky neměnnosti parametrů v osovém směru 

𝜕

𝜕𝑧
= 0, (4.21) 

získáme rovnice (4.17), (4.18) a (4.19) ve tvarech 

[
𝜕(𝑟 ∙ 𝑐𝜃)

𝜕𝑟
] = 0 ⇒ 𝑐𝜃 ∙ 𝑟 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡., (4.22) 

0 = 0, (4.23) 

a 

𝜕𝑐𝑧

𝜕𝑟
= 0 ⇒ 𝑐𝑧 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.. (4.24) 

Z výsledných rovnic je zřejmé, že součin 𝑐𝜃 ∙ 𝑟 a osová rychlost 𝑐𝑧 je po délce lopatky 

konstantní. 
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Po dosazení do odvozené základní rovnice lopatkování (4.15) získáváme rovnici ve 

tvaru 

𝑑𝑊𝑠𝑡

𝑑𝑟
= 0, (4.25) 

která vyjadřuje, že práce rotoru ve stupni je po délce lopatky také konstantní, což 

zajištuje vysokou účinnost stupně. 

Z rovnice pro reakci stupně (3.33) lze pomocí úprav vyjádřit, že pro lopatku s reakcí 

na středním poloměru 𝑅𝑚 = 0,5 (lopatka s největší návrhovou účinností) je minimální 

poměr paty a špičky lopatky (angl. hub to tip ratio) 

𝑟ℎ
𝑟𝑡

≅ 0,55. (4.26) 

Z tohoto důvodu je lopatkování navržené podle zákonu volného víru nevhodné pro 

dlouhé lopatky prvních stupňů kompresorů, neboť by zde na patách lopatek 

docházelo k nulovým nebo dokonce záporným hodnotám reakce. Aplikace zákona 

přináší na špičkách lopatek vysoká Machova čísla relativních rychlostí a s tím spojené 

omezení otáček kompresoru. Vzhledem k vysokým hodnotám úhlů relativních 

rychlostí jsou lopatky rotoru značně zkrouceny. [4] 

4.1.5 Návrh rychlostních trojúhelníků 

Pro návrh rychlostního pole proudění a geometrie lopatek bylo po výšce 

kompresorového kanálu rovnoměrně (pomocí funkce linspace) definováno 7 řezů. 

První z řezů leží v místě špičky lopatky a poslední, sedmý řez, leží na její patě 

𝑟 = 𝑙𝑖𝑛𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒(𝑟𝑡 , 𝑟ℎ, 7) =

⌈
⌈
⌈
⌈
⌈
⌈
 
0,05930
0,05525
0,05120
0,04715
0,04310
0,03905
0,03500⌉

⌉
⌉
⌉
⌉
⌉
 

𝑚. (4.27) 

Za účelem stanovení hmotnostního toku vzduchu kompresorem byla vypočtena 

příčná plocha kanálu dle vzorce pro plochu mezikruží 

𝐴 =
𝜋

4
∙ (𝑑𝑡

2 − 𝑑ℎ
2). (4.28) 

Následně byl za předpokladu konstantního průřezu kanálu a hustoty ve stupni 

kompresoru určen hmotnostní tok vzduchu protékající kanálem kompresoru 

�̇� = 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑐𝑧. (4.29) 

Tabulka 8 - Plocha kanálu a hmotnostní tok proudu vzduchu 

Příčná plocha kanálu 𝐴 0,007198 𝑚2 

Hmotnostní tok kanálem �̇� 0,7502 𝑘𝑔 ∙ 𝑠 
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Nyní mohly být, na základě hodnot z tabulky (viz Tabulka 8), stanoveny rychlosti 

v jednotlivých rovinách stupně. 

Rovina 1 

Na základě předpokladu nulového ohnutí vstupního proudu 𝛼1 = 0, platí 

v rovině 1 po celé délce lopatky rovnost osové a absolutní rychlosti 

𝑐1 = 𝑐𝑧, (4.30) 

a velikost průmětu absolutní rychlosti do tečného směru je rovna nule  

𝑐1𝜃 = 0. (4.31) 

Obvodová rychlost (viz Tabulka 9)  lopatky na jednotlivých poloměrech (řez 1-7) je 

rovna 

𝑢𝑟 = 𝑟 ∙ 𝛺 = 𝑟 ⋅
𝜋 ∙ 𝑛𝑀

30
. (4.32) 

Úhel svírající relativní rychlostí a osou kompresoru 

𝛽1 = arctg (
𝑢𝑟

𝑐1
), (4.33) 

a samotná velikost relativní rychlosti  

𝑤1 = √𝑐1
2 + 𝑢𝑟

2. (4.34) 

Za použití goniometrických funkcí získáme tečný průmět relativní rychlosti, který má 

z podmínky 𝑐1 = 𝑐𝑧 shodnou velikost s obvodovou rychlostí 

𝑤1𝜃 = sin(𝛽1) ∙ 𝑤1 = 𝑢𝑟. (4.35) 

Při vyjádření změny tečného průmětu relativních rychlostí z Eulerovy rovnice práce 

pomocí výstupního výkonu z pohonné jednotky a hmotnostního toku 

𝑊𝐸 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑚 ̇
= 𝑢𝑟 ∙ ∆𝑤𝜃 = 𝑢𝑟 ∙ (𝑤1𝜃 − 𝑤2𝜃) (4.36) 

získáváme 

∆𝑤𝜃 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

�̇� ∙ 𝑢𝑟
= (𝑤1𝜃 − 𝑤2𝜃). (4.37) 
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Vypočítané obvodové rychlosti v jednotlivých řezech rychlosti byly uspořádány do 

tabulky (viz Tabulka 9). Tabulka 10 a Tabulka 11 uvádějí relativní a absolutní složky 

rychlostí a jejich příslušné úhly. 

Tabulka 9 - Obvodová rychlost 

Číslo řezu 
r 

[𝒎𝒎] 

𝒖𝒓  

[𝒎 ∙ 𝒔−𝟏] 

1 59,3 170,13 

2 55,25 158,51 

3 51,2 146,89 

4 47,15 135,27 

5 43,1 123,65 

6 39,05 112,03 

7 35 100,42 

Tabulka 10 - Relativní rychlosti a příslušný úhel v rovině 1 

Číslo řezu 
r 

[mm] 

𝒘𝟏 

[𝒎 ∙ 𝒔−𝟏] 

𝒘𝟏𝜽 

[𝒎 ∙ 𝒔−𝟏] 

𝒘𝟏𝒛 

[𝒎 ∙ 𝒔−𝟏] 

𝜷𝟏 

[°] 

1 59,3 190,21 170,13 

85,07 

63,43 

2 55,25 179,90 158,51 61,78 

3 51,2 169,75 146,89 59,92 

4 47,15 159,80 135,27 57,84 

5 43,1 150,09 123,65 55,46 

6 39,05 140,67 112,03 52,78 

7 35 131,60 100,42 49,72 

Tabulka 11 - Absolutní rychlosti a příslušný úhel v rovině 1 

Číslo řezu 
𝒓 

[𝒎𝒎] 

𝒄𝟏 

[𝒎 ∙ 𝒔−𝟏] 

𝒄𝟏𝜽 

[𝒎 ∙ 𝒔−𝟏] 

𝒄𝟏𝒛 

[𝒎 ∙ 𝒔−𝟏] 

𝜶𝟏 

[°] 

1 59,3 

85,07 0 85,07 0 

2 55,25 

3 51,2 

4 47,15 

5 43,1 

6 39,05 

7 35 

  



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

ÚSTAV LETADLOVÉ  

TECHNIKY 

 

ZKUŠEBNÍ AXIÁLNÍ KOMPRESOR  - 43 - 

Rovina 2 

Pro výpočet tečné složky relativní rychlosti v rovině platí vztah 

𝑤2𝜃 = 𝑢𝑟 − ∆𝑤𝜃. (4.38) 

Za využití podobnosti rychlostních trojúhelníků v rovinách 1 a 2 lze za předpokladu 

𝑐1𝜃 = 0 jednoduše dokázat, že 

𝑐2𝜃 = ∆𝑤𝜃. (4.39) 

Dosazením do Pythagorovy věty pro pravoúhlý trojúhelník lze získat velikost 

absolutní rychlosti 

𝑐2 = √𝑐𝑧
2 + ∆𝑤𝜃

2, (4.40) 

a relativní rychlost 

𝑤2 = √𝑐𝑧
2 + (𝑢𝑟 − ∆𝑤𝜃)2. (4.41) 

Pro výpočet příslušných úhlů za použití goniometrických funkcí  

𝛽2 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑢𝑟 − ∆𝑤𝜃

𝑐𝑧
), (4.42) 

𝛼2 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
∆𝑤𝜃

𝑐𝑧
). (4.43) 

Tabulka 12 a Tabulka 13 uvádějí relativní a absolutní složky rychlostí a jejich 

příslušné úhly. 

Tabulka 12 - Relativní rychlosti a příslušný úhel v rovině 2 

Číslo řezu 
𝒓 

[𝒎𝒎] 

𝒘𝟐 

[𝒎 ∙ 𝒔−𝟏] 

𝒘𝟐𝜽 

[𝒎 ∙ 𝒔−𝟏] 

𝒘𝟐𝒛 

[𝒎 ∙ 𝒔−𝟏] 

𝜷𝟐 

[°] 

1 59,3 170,11 147,31 

85,07 

60,00 

2 55,25 158,74 134,02 57,60 

3 51,2 147,47 120,46 54,77 

4 47,15 136,36 106,57 51,4 

5 43,1 125,49 92,26 47,32 

6 39,05 115,00 77,38 42,29 

7 35 105,12 61,75 35,98 

Tabulka 13 - Absolutní rychlosti a příslušný úhel v rovině 2 

Číslo řezu 
r 

[mm] 

𝒄𝟐 

[𝒎 ∙ 𝒔−𝟏] 

𝒄𝟐𝜽 

[𝒎 ∙ 𝒔−𝟏] 

𝒄𝟐𝒛 

[𝒎 ∙ 𝒔−𝟏] 

𝜶𝟐 

[°] 

1 59,3 88,07 22,82 

85.07 

15,02 

2 55,25 88,52 24,49 16,06 

3 51,2 89,08 26,43 17,26 

4 47,15 89,78 28,7 18,64 

5 43,1 90,68 31,4 20,26 

6 39,05 91,85 34,65 22,16 

7 35 93,44 38,66 24,44 
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Rovina 3 

Podobně jako v rovině 1 platí v rovině 3 předpoklad nulového ohnutí výstupního 

proudu 𝛼3 = 0, proto jsou parametry proudu identické s parametry v rovině 1 

(viz Tabulka 10 a Tabulka 11) a platí následující vztahy 

𝑤3 = 𝑤1, (4.44) 

𝑤3𝜃 = 𝑤1𝜃, (4.45) 

𝑤3𝑧 = 𝑤1𝑧 = 𝑐𝑧, (4.46) 

𝛽3 = 𝛽1, (4.47) 

𝑐3 = 𝑐1 = 𝑐𝑧, (4.48) 

𝑐3𝜃 = 𝑐1𝜃, (4.49) 

𝑐3𝑧 = 𝑐1𝑧, (4.50) 

𝛼3 = 𝛼1. (4.51) 

Pro výsledné hodnoty v jednotlivých rovinách byly sestaveny a vykresleny rychlostní 

trojúhelníky (viz Obrázek 24 - Obrázek 30) 
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Obrázek 24 - Rychlostní trojúhelníky – Řez 1 

 

Obrázek 25 - Rychlostní trojúhelníky – Řez 2 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

ÚSTAV LETADLOVÉ  

TECHNIKY 

 

ZKUŠEBNÍ AXIÁLNÍ KOMPRESOR  - 46 - 

 

Obrázek 26 - Rychlostní trojúhelníky – Řez 3 

 

Obrázek 27 - Rychlostní trojúhelníky – Řez 4 
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Obrázek 28 - Rychlostní trojúhelníky – Řez 5 

 

Obrázek 29 - Rychlostní trojúhelníky – Řez 6 

 

Obrázek 30 - Rychlostní trojúhelníky – Řez 7 
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4.1.6 Bezrozměrné parametry 

Pro výpočty bezrozměrných parametrů definovaných na středním poloměru byly 

využity vztahy (3.27), (3.31), (3.32) a (3.37), které byly uvedeny v teoretické části této 

práce. Poslední z bezrozměrných parametrů, difúzní součinitel, je definován 

v závislosti na hustotě lopatkování, a proto bude určen v následujících kapitolách.  

Při výpočtu středního průměru byl použit vzorec pro aritmetický průměr poloměrů 

špičky a paty lopatky 

𝑟𝑚 = (
𝑟𝑡 + 𝑟ℎ

2
). (4.52) 

Poznámka: Vzhledem ke skutečnosti, že byl v počáteční fázi úmyslně zvolen lichý 

počet řezů, je tento (střední) průměr shodný se středním řezem lopatky. v tomto 

případě se jedná o řez č. 4. 

Pro střední průměr byl určen výkonový parametr 

𝜆𝑚 =
∆𝑐𝜃𝑚

𝑢𝑚
=

∆𝑤𝜃𝑚

𝑢𝑚
, (3.27)‘ 

průtokové číslo 

𝜙𝑚 =
𝑐𝑧

𝑢𝑚
, (3.31)‘ 

reakce stupně 

𝑅𝑚 =
𝑤2𝜃𝑚 + 𝑤1𝜃𝑚

2 ∙ 𝑢𝑚
 . (3.33)‘ 

Výsledné hodnoty bezrozměrných parametrů pro střední průměr jsou uvedeny 

v tabulce (viz Tabulka 14). Hodnoty těchto parametrů byly určeny i pro jednotlivé 

řezy a jejich průběh vynesen do grafu (viz Obrázek 31). 

Tabulka 14 - Bezrozměrné parametry 

Výkonový parametr 𝜆𝑚 0,21 − 

Průtokové číslo 𝜙𝑚 0,63 − 

Reakce stupně 𝑅𝑚 0.89 − 

Nakonec bylo pro rotorovou a statorovou mříž vypočítáno De Hallerovo číslo. Vztah 

pro výpočet De Hallerova čísla ve formě pro rotorovou mříž  

𝑑𝐻 =
𝑤2

𝑤1
. (3.37)‘ 

Poznámka: Výpočet 𝑑𝐻 pro statorovou mříž se provádí analogicky 

s využitím příslušných absolutních rychlostí a rovin. Výsledné hodnoty pro obě mříže 

byly uvedeny v tabulce (viz Tabulka 15) a společně s ostatními bezrozměrnými 

parametry vyneseny do grafu (viz Obrázek 31). 
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Tabulka 15 - De Hallerovo číslo pro rotor a stator 

Číslo řezu 𝒓 [𝒎𝒎] 𝒅𝑯𝒓𝒐𝒕 [−] 𝒅𝑯𝒔𝒕𝒂 [−] 

1 59,3 0,89 0,97 

2 55,25 0,88 0,96 

3 51,2 0,87 0,95 

4 47,15 0,85 0,95 

5 43,1 0,84 0,94 

6 39,05 0,82 0,93 

7 35 0,80 0,91 

 

 

Obrázek 31 - Průběh bezrozměrných parametrů po výšce lopatky 
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4.1.7 Stavové veličiny 

Pro účely pozdější CFD simulace a představy o dějích uvnitř kompresoru byly na 

základě výsledků z předchozích kapitol vypočteny stavové veličiny v jednotlivých 

rovinách.  

Rovina 0 

S využitím vztahů plynoucích ze zákona zachování energie pro jednorozměrné 

proudění byla nejprve určena celková energie proudu v rovině 0. Na základě této 

energie byly stanoveny veličiny v rovině 1, neboť je energie proudu v těchto rovinách 

shodná.  

Energie proudu se skládá ze složky kinetické, teplotní a tlakové. Ze zákona zachování 

energie plyne, že součet přírůstků jednotlivých složek energií je roven nule a platí 

𝑑(𝑒𝑘) + 𝑑(𝑈) + 𝑑(𝑒𝑝) = 0. (4.53) 

Po dosazení za jednotlivé složky energií 

𝑣 ∙ 𝑑𝑣 + 𝑐𝑣 ∙ 𝑑𝑇 + 𝑑 (
𝑝

𝜌
) = 0, (4.54) 

vyjádřením přírůstku tlakové energie ze stavové rovnice  

𝑣 ∙ 𝑑𝑣 + (𝑐𝑣 + 𝑅) ∙ 𝑑𝑇 = 0, (4.55) 

a použitím Mayerova vztahu získáváme rovnici 

𝑣 ∙ 𝑑𝑣 + 𝑐𝑝 ∙ 𝑑𝑇 = 0. (4.56) 

Následnou integrací rovnice (4.56) dostáváme celkovou energii proudu na jednotku 

hmotnosti  

𝑒 =
𝑣2

2
+ 𝑐𝑝 ∙ 𝑇. (4.57) 

Pro výpočet energie proudu v rovině 0 po dosazení hodnoty statické teploty a nulové 

rychlosti do rovnice (4.57) získáváme 

𝑒0 =
𝑣0

2

2
+ 𝑐𝑝 ∙ 𝑇0𝑠. (4.58) 
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Rovina1 

Z principu zákona zachování energie se energie proudu v rovině 0 rovná energii 

v rovině 1 

𝑒0 = 𝑒1. (4.59) 

Za použití vztahu (4.57) a vyjádřením pro výpočet statické teploty v rovině 1 

dostáváme vztah 

𝑇1𝑠 = (𝑒 −
𝑐1

2

2
) ∙

1

𝑐𝑝
. (4.60) 

Pro výpočet rychlosti zvuku ve vzduchu 

𝑎1 = √𝜅 ∙ 𝑟𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ ∙ 𝑇1𝑠 (4.61) 

a následně Machova čísla obvodové rychlosti na špičce lopatky 

𝑀𝑢𝑡
=

𝑢𝑡

𝑎1
, (4.62) 

Machovo číslo absolutní rychlosti 

𝑀𝑐1
=

𝑐1

𝑎1
 (4.63) 

a Machovo číslo relativní rychlosti 

𝑀𝑤1
=

𝑤1

𝑎1
. (4.64) 

Celkový tlak při uvažování ztrát vstupního ústrojí (součinitel zachování celkového 

tlaku ve vstupu) 

𝑝1𝑡 = 𝑝0𝑡 ∙ 𝜎𝑖𝑛. (4.65) 

Pro výpočet statického tlaku za použití Machova čísla 

𝑝1𝑠 =
𝑝1𝑡

(1 +
𝜅−1

2
∙ 𝑀𝑐1

2 )

𝜅

𝜅−1

 
(4.66) 

a celkové teploty 

𝑇1𝑡 = 𝑇1𝑠 ∙ (1 +
𝜅 − 1

2
∙ 𝑀𝑐1

2 ). (4.67) 

V neposlední řadě statická hustota proudu ze stavové rovnice 

𝜌1𝑠 =
𝑝1𝑠

𝜅 ∙ 𝑇1𝑠
 (4.68) 

a celková hustota proudu 

𝜌1𝑡 = 𝜌1𝑡 ∙ (1 +
𝜅 − 1

2
∙ 𝑀𝑐1

2 )

1

𝜅−1

. (4.69) 
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Pro výpočet stlačení (kompresní poměr tlaku před a za rotorem) na základě dodané 

práce 

𝜋𝑐 = (𝜂𝑐 ∙
𝑢𝑟 ∙ Δ𝑐𝜃 

𝑐𝑝 ∙ 𝑇1𝑡
+ 1)

𝜅

𝜅−1

 (4.70) 

a teplotní poměr v rovinách před a za rotorem. 

𝜏𝑐 = 1 +
𝑢𝑟

2

𝑐𝑝 ∙ 𝑇1𝑡
∙ [1 −

𝑐𝑧

𝑢𝑟
∙ tan(𝛽2) + tan(𝛼1)]. (4.71) 

Rovina 2 

Celkový tlak po průchodu rotorovou mříží na základě výpočtu z kompresního 

poměru 

𝑝2𝑡 = 𝑝1𝑡 ∙ 𝜋𝑐 , (4.72) 

celková teplota na základě teplotního poměru 

𝑇2𝑡 = 𝑇1𝑡 ∙ 𝜏𝑐 (4.73) 

a statická teplota  

𝑇2𝑠 = 𝑇2𝑡 −
𝑐2

2

2 ∙ 𝑐𝑝
. (4.74) 

Pro výpočet rychlosti zvuku ve vzduchu 

𝑎2 = √𝜅 ∙ 𝑟𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ ∙ 𝑇2𝑠 (4.75) 

a následně Machova čísla absolutní rychlosti 

𝑀𝑐2
=

𝑐2

𝑎2
 (4.76) 

a Machovo číslo relativní rychlosti 

𝑀𝑤2
=

𝑤2

𝑎2
. (4.77) 

Pro výpočet statického tlaku po průchodu rotorovou mříží 

𝑝2𝑠 =
𝑝2𝑡

(1 +
𝜅−1

2
∙ 𝑀𝑐2

2 )

𝜅

𝜅−1

. 
(4.78) 

Nakonec statická hustota 

𝜌2𝑠 =
𝑝2𝑠

𝜅 ∙ 𝑇2𝑠
 (4.79) 

a celková hustota proudu 

𝜌2𝑡 = 𝜌2𝑡 ∙ (1 +
𝜅 − 1

2
∙ 𝑀𝑐2

2 )

1

𝜅−1

. (4.80) 
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Rovina 3 

Celková teplota je při průchodu mezilopatkovým kanálem na základě předpokladu, 

že nedochází k výměně tepla s okolím přes stěnu kompresoru, konstantní 

𝑇3𝑡 = 𝑇2𝑡. (4.81) 

Pro výpočet statické teploty 

𝑇3𝑠 = 𝑇3𝑡 −
𝑐3

2

2 ∙ 𝑐𝑝
. (4.82) 

Celkový tlak na základě zanedbání profilových ztrát v mezilopatkovém kanále 

statoru 

𝑝3𝑡 = 𝑝2𝑡. (4.83) 

Pro výpočet rychlosti zvuku ve vzduchu 

𝑎3 = √𝜅 ∙ 𝑟𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ ∙ 𝑇3𝑠 (4.84) 

a následně Machova čísla absolutní rychlosti 

𝑀𝑐3
=

𝑐3

𝑎3
. (4.85) 

v neposlední řadě vztah pro výpočet statického tlaku po průchodu statorovou mříží 

𝑝3𝑠 =
𝑝3𝑡

(1 +
𝜅−1

2
∙ 𝑀𝑐3

2 )

𝜅

𝜅−1

. 
(4.86) 

Nakonec statická hustota 

𝜌3𝑠 =
𝑝3𝑠

𝜅 ∙ 𝑇3𝑠
 (4.87) 

a celková hustota proudu 

𝜌2𝑡 = 𝜌3𝑡 ∙ (1 +
𝜅 − 1

2
∙ 𝑀𝑐3

2 )

1

𝜅−1

. (4.88) 

Výsledné stavové veličiny v jednotlivých rovinách stupně kompresoru byly uvedeny 

v tabulce (viz Tabulka 16). Rychlosti zvuku v jednotlivých rovinách a Machova čísla 

příslušných rychlostí byly uvedeny v tabulce (viz Tabulka 17). 
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Tabulka 16 - Stavové veličiny v jednotlivých rovinách 

Číslo 

řezu 

𝒓  

[𝒎𝒎] 

𝒑𝒕  

[𝐤𝐏𝐚] 

𝒑𝒔  

[𝐤𝐏𝐚] 

𝑻𝒕  

[𝐊] 

𝑻𝒔  

[𝐊] 

𝝆𝒕  

[𝐤𝐠

∙ 𝐦−𝟑] 

𝝆𝒔  

[𝐤𝐠

∙ 𝐦−𝟑] 

Rovina 1 

1 59,3 

100 311,75 95 991,22 288,15 284,55 1,213 1,175 

2 55,25 

3 51,2 

4 47,15 

5 43,1 

6 39,05 

7 35 

Rovina 2 

1 59,3 

104 565,80 

99 806,16 

292,01 

288,16 

1,248 

1,207 

2 55,25 99 758,41 288,11 1,206 

3 51,2 99 698,91 288,07 1,206 

4 47,15 99 623,47 288,00 1,205 

5 43,1 99 525,84 287,92 1,204 

6 39,05 99 396,38 287,82 1,203 

7 35 99 219,62 287,67 1,202 

Rovina 3 

1 59,3 

104 565,80 100 120,73 292,01 288,41 1,248 1,21 

2 55,25 

3 51,2 

4 47,15 

5 43,1 

6 39,05 

7 35 
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Tabulka 17 - Rychlosti zvuku a Machova čísla v jednotlivých rovinách 

Číslo řezu 
𝒓  

[𝒎𝒎] 

𝒂 

[𝒎 ∙ 𝒔−] 

𝑴𝒘  

[−] 

𝑴𝒄 

[−] 

𝑴𝒖  

[−] 

Rovina 1 

1 59,3 

338,13 

0,56 

0,25 

0,50 

2 55,25 0,53 0,47 

3 51,2 0,50 0,43 

4 47,15 0,47 0,40 

5 43,1 0,44 0,37 

6 39,05 0,42 0,33 

7 35 0,39 0,30 

Rovina 2 

1 59,3 340,26 0,50 0,26 0,50 

2 55,25 340,24 0,47 0,26 0,47 

3 51,2 340,21 0,43 0,26 0,43 

4 47,15 340,18 0,40 0,26 0,40 

5 43,1 340,13 0,37 0,27 0,36 

6 39,05 340,06 0,34 0,27 0,33 

7 35 339,98 0,31 0,27 0,30 

Rovina 3 

1 59,3 

340,42  0,25  

2 55,25 

3 51,2 

4 47,15 

5 43,1 

6 39,05 

7 35 
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4.1.8 Návrh profilů po výšce rotorové lopatky 

V následující kapitole byly provedeny výpočty vedoucí k výsledné geometrii 

lopatkových mříží. Vztahy uvedené v této kapitole jsou platné pro oběžné kolo 

kompresoru a jsou doplněny komentáři. Logika použití vztahů pro výpočet 

geometrie kola statorového je analogická. Do vztahů vstupují místo relativních 

rychlostí a jejich úhlů příslušné absolutní rychlosti a úhly v rovině 2 a 3. Vypočtené 

hodnoty a grafy včetně výsledné geometrie profilů v jednotlivých řezech budou již 

bez komentáře uvedeny v kapitole 4.1.9.  

Optimální parametry lopatkové mříže 

V první části návrhu rotorové mříže bylo cílem stanovit optimální hustotu 

lopatkování za účelem minimalizace profilových ztrát. Jednotlivé výpočty byly 

provedeny pro všechny řezy po výšce lopatky.  

Pro primární určení ztrát v závislosti na hustotě byl definován vektor hustoty 

lopatkování mříže 𝜎′ 

𝜎′ = 0.1: 0.01: 2 (4.89) 

a na hustotě lopatkování byla stanovena závislost difúzního čísla  

𝐷′ = 1 −
𝑤2

𝑤1
+

Δwθ

2 ∙ 𝜎′ ∙ 𝑤1
. (3.35)‘ 

Následně byly za využití hustoty lopatkování a difúzního čísla určeny profilové ztráty 

pro jednotlivé řezy  

𝜉′ =
2 ∙ 𝜎′ ∙ cos2(𝛽1)

cos3(𝛽2)
∙ (0,005 + 0,16 ∙ 𝐷′4). (4.90) 

Závislosti profilových ztrát na hustotě lopatkování (Obrázek 32) a profilových ztrát na 

difúzním součiniteli (Obrázek 33) byly vyneseny do grafu. Z těchto grafů byly 

následně odečteny optimální hodnoty hustoty lopatkování pro minimální ztráty 

(viz Tabulka 18). 

Tabulka 18 - Optimální parametry pro minimální ztráty lopatkování rotoru 

Číslo řezu 𝒓 [𝒎𝒎] 𝝈𝒓𝒐𝒕[−] 𝑫𝒓𝒐𝒕 [−] 𝝃𝒓𝒐𝒕 [−] 

1 59,3 0,23 0,37 0,0058 

2 55,25 0,27 0,37 0,0063 

3 51,2 0,32 0,37 0,0068 

4 47,15 0,38 0,38 0,0075 

5 43,1 0,46 0,39 0,0083 

6 39,05 0,56 0,40 0,0093 

7 35 0,69 0,41 0,0106 
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Obrázek 32 - Závislost profilových ztrát na hustotě lopatkování rotoru 

  

Obrázek 33 - Závislost profilových ztrát na difúzním součiniteli pro lopatkování rotoru 
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Výpočet parametrů lopatkové mříže 

Na základě geometrie kanálu, s ohledem na vypočtené optimální hodnoty 

v předchozí kapitole, byl pro rotorovou mříž zvolen počet lopatek  

𝑁 = 7. (4.91) 

Za účelem výpočtu parametrů zvoleného lopatkování byl vypočten obvod válcových 

ploch v místě jednotlivých řezů 

𝑂 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟, (4.92) 

následně byla určena rozteč (délka kruhového oblouku) mezi dvěma sousedními 

lopatkami 

𝑠 = 𝑑𝑂 =
𝑂

𝑁
 (4.93) 

a konečně hustota lopatkování 

𝜎 =
𝑐

𝑠
. (4.94) 

Pro výše vypočítané parametry bylo stanoveno difúzní číslo  

𝐷 = 1 −
𝑤2

𝑤1
+

Δwθ

2 ∙ 𝜎 ∙ 𝑤1
 (3.35)‘ 

a profilové ztráty 

𝜉 =
2 ∙ 𝜎 ∙ cos2(𝛽1)

cos3(𝛽2)
∙ (0,005 + 0,16 ∙ 𝐷4). (4.90)‘ 

Výsledné hodnoty byly zaznamenány do následující tabulky (Tabulka 19) a vyneseny 

v grafu (Obrázek 34), kde byly porovnány s optimálními hodnotami pro minimální 

ztráty. 

Tabulka 19 – Výsledné parametry pro zvolené hodnoty hustoty lopatkování rotoru 

Číslo řezu 𝒓 [𝒎𝒎] 𝝈𝒓𝒐𝒕[−] 𝑫𝒓𝒐𝒕 [−] 𝝃𝒓𝒐𝒕 [−] 

1 59,3 0,56 0,21 0,0096 

2 55,25 0,60 0,23 0,0096 

3 51,2 0,65 0,25 0,0096 

4 47,15 0,71 0,27 0,0098 

5 43,1 0,78 0,30 0,0100 

6 39,05 0,86 0,33 0,0105 

7 35 0,95 0,36 0,0114 
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Obrázek 34 - Průběh parametrů po výšce rotorové lopatky 
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Stanovení úhlů definující tvar a nastavení lopatky 

Za účelem výpočtu úhlu nastavení a ohnutí střední křivky profilu, který je potřeba 

k definici tvaru profilů v jednotlivých řezech, je třeba nejprve určit úhel incidence 

a deviace. Tedy úhly definující úhlový rozdíl mezi tečnami na střední křivku v místě 

NH a OH (ideální směr proudění) a skutečným směrem proudu nabíhajícího 

a opouštějícího lopatku. 

Vztah pro výpočet úhlu incidence 

𝑖𝑟𝑒𝑓 = 𝑖0 + 𝑛 ∙ 𝜃, (4.95) 

kde 𝑖0 je úhel incidence pro neohnutý profil, 

 𝑛 je faktor změny úhlu incidence lopatky v závislosti na jejím ohnutí. 

Pro výpočet úhlu incidence neohnutého profilu byl použit vztah 

𝑖0 = (𝐾𝑖)𝑠ℎ ∙ (𝐾𝑖)𝑡 ∙ (𝑖0)10, (4.96) 

kde (𝐾𝑖)𝑠ℎ je součinitel pro korekci jiné tloušťkové funkce než té ze série NACA – 

65 (sh = shape), 

(𝐾𝑖)𝑡 je součinitel pro korekci jiné maximální tloušťky profilu než 10 % (th = 

thickness),  

(𝑖0)10 je úhel incidence pro neohnutý profil s tloušťkovou funkcí série NACA-65 

a maximální tloušťkou rovnou 10 %. 

Výše zmíněné koeficienty byly odečteny z tabulek, které jsou součástí NASA SP-36 

reportu. [12] 

Hodnota korekčního součinitele tloušťkové funkce pro profily NACA-65 je definována 

z podstaty věci jako 

  (𝐾𝑖)𝑠ℎ = 1. (4.97) 

Z následujícího grafu popisujícího závislost korekčního součinitele na maximální 

tloušťce profilu (viz Obrázek 35) je zřejmé (podobně jako v předchozím případě), že 

je jeho hodnota pro 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 0,1 definována jako  

  (𝐾𝑖)𝑡 = 1. (4.98) 

Velikost úhlu incidence pro neohnutý profil s tloušťkovou funkcí série NACA-65 

a maximální tloušťkou rovnou 10 % byla odečtena z grafu (viz Obrázek 36) 

popisujícího závislost úhlu incidence na úhlu nabíhajícího proudu a na hustotě 

lopatkování oběžného kola. 

Hodnota faktoru změny úhlu incidence lopatky v závislosti na jejím ohnutí byla 

odečtena z následujícího grafu popisujícího závislost faktoru změny úhlu incidence 

na úhlu nabíhajícího proudu a na hustotě lopatkování oběžného kola (viz Obrázek 

37).  



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

ÚSTAV LETADLOVÉ  

TECHNIKY 

 

ZKUŠEBNÍ AXIÁLNÍ KOMPRESOR  - 61 - 

 

Obrázek 35 - Graf pro odečtení tloušťkového korekčního součinitele profilu NACA-65 [12] 
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Obrázek 36 - Graf pro odečtení úhlu incidence základního neohnutého profilu NACA-65 [12] 

 

Obrázek 37 - Graf pro odečtení n faktoru profilu NACA-65 [12] 
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Obdobně vztah pro výpočet úhlu deviace 

 𝛿𝑟𝑒𝑓 = 𝛿0
𝑜 + 𝑚 ∙ 𝜃, (4.99) 

kde 𝛿0
𝑜 je úhel deviace pro neohnutý profil 

 𝑚 je faktor změny úhlu deviace lopatky v závislosti na jejím ohnutí. 

Pro výpočet úhlu deviace neohnutého profilu byl použit vztah 

𝛿0
𝑜 = (𝐾𝛿)𝑠ℎ ∙ (𝐾𝛿)𝑡 ∙ (𝛿0

𝑜)10, (4.100) 

kde (𝐾𝛿)𝑠ℎ je součinitel pro korekci jiné tloušťkové funkce než té ze série      

NACA – 65 (sh = shape), 

(𝐾𝛿)𝑡 je součinitel pro korekci jiné maximální tloušťky profilu než 10 %            

(th = thickness),  

(𝛿0
𝑜)10 je úhel deviace pro neohnutý profil s tloušťkovou funkcí série NACA-65 

a maximální tloušťkou rovnou 10 %. 

Hodnota korekčního součinitele tloušťkové funkce pro profily NACA-65 je definována 

z podstaty věci jako 

  (𝐾𝛿)𝑠ℎ = 1. (4.101) 

Z následujícího grafu popisujícího závislost korekčního součinitele na maximální 

tloušťce profilu (viz Obrázek 38) je zřejmé (podobně jako v předchozím případě), že 

je jeho hodnota pro 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 0,1 definována jako  

  (𝐾𝛿)𝑡 = 1. (4.102) 

Velikost úhlu deviace pro neohnutý profil s tloušťkovou funkcí série NACA-65 

a maximální tloušťkou rovnou 10 % byla odečtena z grafu (viz Obrázek 39) 

popisujícího závislost úhlu deviace na úhlu nabíhajícího proudu a na hustotě 

lopatkování oběžného kola. 

 Hodnota faktoru změny úhlu deviace lopatky v závislosti na jejím ohnutí byla 

odečtena z následujícího grafu popisujícího závislost faktoru změny úhlu deviace na 

úhlu nabíhajícího proudu a na hustotě lopatkování oběžného kola (viz Obrázek 40). 
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Obrázek 38 - Graf pro odečtení tloušťkového korekčního součinitele profilu NACA-65 [12] 
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Obrázek 39 - Graf pro odečtení úhlu deviace základního neohnutého profilu NACA-65 [12] 

 

Obrázek 40 - Graf pro odečtení m faktoru profilu NACA-65 [12] 
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Pro výpočet úhlu ohnutí střední křivky lopatky 

𝜃𝑟𝑒𝑓 = Δ𝛽𝑟𝑒𝑓 − 𝑖𝑟𝑒𝑓 +  𝛿𝑟𝑒𝑓 , (4.103) 

kde je úhel ohnutí proudu definován jako 

Δ𝛽𝑟𝑒𝑓 = 𝛽1 − 𝛽2, (4.104) 

úhel incidence 

𝑖𝑟𝑒𝑓 = 𝑖0 + 𝑛 ∙ 𝜃 (4.95)‘ 

a úhel deviace 

 𝛿𝑟𝑒𝑓 = 𝛿0
𝑜 + 𝑚 ∙ 𝜃. (4.99)‘  

Po dosazení rovnic (4.104), (4.95) a (4.99) do rovnice (4.103) získáváme 

𝜃𝑟𝑒𝑓 =
Δ𝛽𝑟𝑒𝑓 − (𝑖0 − 𝛿0

𝑜)

1 − 𝑚 + 𝑛
. (4.105) 

Dosazením rovnice (4.96) a (4.100) do (4.105) získáváme vztah pro výpočet úhlu 

ohnutí střední křivky lopatky 

𝜃𝑟𝑒𝑓 =
Δ𝛽𝑟𝑒𝑓 − ((𝐾𝑖)𝑠ℎ ∙ (𝐾𝑖)𝑡 ∙ (𝑖0)10 − (𝐾𝛿)𝑠ℎ ∙ (𝐾𝛿)𝑡 ∙ (𝛿0

𝑜)10)

1 − 𝑚 + 𝑛
. (4.106) 

Nakonec výpočet úhlu incidence 

𝑖𝑟𝑒𝑓 = 𝑖0 + 𝑛 ∙ 𝜃 (4.95)‘ 

a úhlu deviace 

 𝛿𝑟𝑒𝑓 = 𝛿0
𝑜 + 𝑚 ∙ 𝜃. (4.99)‘  

Vzhledem ke skutečnosti, že spojnice vypočítaných úhlů incidence a deviace netvoří 

hladké křivky, bylo potřeba hodnoty proložit nejméně polynomickou křivkou 

druhého řádu, aby bylo následně možné sestrojit lopatku s hladkou náběžnou 

a odtokovou hranou. Tento krok dal vzniknout hodnotám 𝑖𝑝𝑜𝑙𝑦 a  𝛿𝑝𝑜𝑙𝑦 Z tohoto 

důvodu musel být následně přepočítán i úhel ohnutí střední křivky, který je vstupní 

hodnotou pro výpočet úhlu nastavení lopatky  

𝜃 = Δ𝛽𝑟𝑒𝑓 − 𝑖𝑝𝑜𝑙𝑦 +  𝛿𝑝𝑜𝑙𝑦 . (4.107) 

Pro účely porovnání průběhu původních (referenčních) hodnot úhlů a hodnot 

vypočtených na základě proložení polynomickou křivkou druhého řádu byly tyto 

hodnoty vyneseny do grafu (viz Obrázek 41). Podobně byly vyneseny do grafu 

(viz Obrázek 42) i hodnoty ohnutí střední křivky před a po proložení na základě 

rovnice (4.107). 
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Obrázek 41 - Průběh úhlu incidence a deviace po výšce rotorové lopatky 

 

Obrázek 42 - Průběh úhlu ohnutí lopatky po výšce rotorové lopatky 
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Pro výpočet velikosti úhlu mezi osou kompresoru a tečnou na střední křivku v místě 

NH a OH  

𝜒1 = 𝛽1 − 𝑖𝑝𝑜𝑙𝑦 (4.108) 

a 

𝜒1 = 𝛽2 − 𝛿𝑝𝑜𝑙𝑦 . (4.109) 

Nakonec výpočet úhlu nastavení lopatky dle vztahu  

𝜉 = 𝛽1 − 𝑖𝑝𝑜𝑙𝑦 −
𝜃

2
. (4.110) 

Vypočtené hodnoty byly následně vyneseny do grafu úhlů tečen (viz Obrázek 43) 

a úhlu nastavení profilu (viz Obrázek 44) v závislosti na poloměru řezu lopatky. 

  



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

ÚSTAV LETADLOVÉ  

TECHNIKY 

 

ZKUŠEBNÍ AXIÁLNÍ KOMPRESOR  - 69 - 

 

Obrázek 43 - Úhel tečny ke střední křivce v místě NH a OH po výšce rotorové lopatky 

 

Obrázek 44 - Průběh úhlu nastavení rotorové lopatky po její výšce 
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Návrh střední křivky 

Pro konstrukci profilu lopatky je nejprve nezbytné vypočítat parametry určující 

geometrii střední křivky a následně tuto křivku sestrojit. 

Poznámka: Návrh střední křivky a profilu bude demonstrován na řežu 1 lopatky 

rotorového kola. Návrh středních křivek a profilů pro ostatní řezy se řídí stejnými 

pravidly. Složením výsledných profilů jednotlivých řezů vznikne půdorys lopatky 

(viz Obrázek 53 a Obrázek 54). 

 

Obrázek 45 – Význam parametrů pro konstrukci kruhové střední křivky 

Pro výpočet souřadnice středu křivosti střední křivky od osy x (viz Obrázek 45) 

𝑦0 = −

𝑐

2

tan (
𝜃

2
)

 (3.11)‘ 

a její poloměr 

𝑟𝑆𝐾 =

𝑐

2

sin (
𝜃

2
)
. (3.10)‘ 

V tento okamžik mohla být na základě vypočítaných parametrů křivka vykreslena do 

grafu (viz Obrázek 46). 
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Obrázek 46 – Vykreslení střední křivky Řez 1 – TIP 

Konstrukce profilu 

Za účelem konstrukce profilu je zapotřebí střední křivku, která byla sestrojena 

v předchozí kapitole, obalit tloušťkovou funkcí.  

 

Obrázek 47 – Význam parametrů pro konstrukci profilu 
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Proto bylo nezbytné vypočítat funkční hodnoty tloušťkové funkce, která je vynášena 

v závislosti na obloukové vzdálenosti od NH (viz Obrázek 47) definované jako 

𝑙 = 𝑟𝑆𝐾 ∙ 𝜃. (4.111) 

Následně bylo zapotřebí rozdělit kruhovou křivku na jednotlivé body, jež budou 

využity ke konstrukci tloušťkové funkce a později i horní a dolní části profilu. Toto 

krokování bylo zajištěno pomocí lineárního rozdělení úhlu ohnutí střední křivky na 

1000 členů. Jednotlivé kroky byly měřeny od NH profilu zavedením úhlu 

𝛾 = 𝑙𝑖𝑛𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒(0, 𝜃, 1000), 𝑘𝑑𝑒 𝛾 ∈ 〈0; 𝜃〉 (4.112) 

a obloukové vzdálenosti od NH v závislosti na tomto úhlu 

𝑙𝛾 = (𝛾 −
𝜃

2
) ∙ 𝑟𝑆𝐾 . (4.113) 

Nakonec byl pro výpočet funkční hodnoty tloušťkové funkce použit vztah [13] 

𝑦

𝑙
=

𝑡

𝑙
∙ (

1

2
−

𝑙𝛾

𝑙
) ∙ 

∙

[
⌈
⌈
 1,0675 ∙ √

1

2
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𝑙
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1

2
−

𝑙𝛾

𝑙
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1

2
−

𝑙𝛾

𝑙
)
2
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1

2
−

𝑙𝛾

𝑙
)
3

1 − 0,1760 ∙ (
1

2
−

𝑙𝛾

𝑙
)

]
⌉
⌉
 

. 

(4.114) 

Tloušťková funkce v závislosti na obloukové délce střední křivky profilu byla 

následně vynesena do grafu (viz Obrázek 48). 

 

Obrázek 48 - Tloušťková funkce Řez 1 – TIP 
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Na OH tloušťkové funkce (viz Obrázek 48) vznikla ostrá hrana, která je 

z aerodynamického hlediska výhodná, avšak z hlediska výrobního a pevnostního 

zcela nežádoucí. Proto bylo třeba, aby byla tato hrana nahrazena zaoblením. Za 

tímto účelem bylo nutné upravit nejen oblast odtokové hrany, ale přilehlou oblast 

před odtokovou hranou, aby byla zajištěna spojitost mezi tloušťkovou funkcí 

a požadovaným zaoblením. Na základě v praxi používaných hodnot zaoblení byla 

zvolena hodnota 𝑟𝑂𝐻 =  0,2 𝑚𝑚. 

Jako způsob pro úpravu oblasti před NH bylo zvoleno použití korekční polynomické 

funkce druhého řádu popsané rovnicí  

𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑥2 + 𝑏 ∙ 𝑥 + 𝑐, 𝑘𝑑𝑒 𝑎 ≠ 0. (4.115) 

První z bodů definující tvar paraboly, její vrchol, byl zvolen v místě maximální 

tloušťky profilu, 𝐴 =  [𝑥𝑡𝑚𝑎𝑥, 0]. Dalším bodem ležícím na křivce byl zvolen bod 

přechodu mezi tloušťkovou funkcí a zaoblením ve vzdálenosti 𝑥2 =
𝑙

2
− 𝑟𝑂𝐻. Na 

základě skutečnosti, že tloušťková funkce v tomto místě nabývá nenulové tloušťky, 

musela být nejprve odečtena její funkční hodnota 𝑦 (𝑥 =
𝑙

2
− 𝑟𝑂𝐻). Až na základě této 

hodnoty mohla být stanovena požadovaná souřadnice druhého bodu                        

𝑦2 = 𝑟𝑂𝐻 − 𝑦 (𝑥 =
𝑙

2
− 𝑟𝑂𝐻) ležícího na kompenzační křivce. Druhý bod, bod 𝐵, je tedy 

definován souřadnicemi 𝐵 = [
𝑙

2
− 𝑟𝑂𝐻 , 𝑟𝑂𝐻 − 𝑦 (𝑥 =

𝑙

2
− 𝑟𝑂𝐻)]. Souřadnice třetího budu 

leží na základě symetrie k ose paraboly v opačné polorovině, a tedy matematicky 

vyjádřeno  

𝑂(𝑜): 𝐵 → 𝐶, 𝑘𝑑𝑒 𝑜; 𝑜 ∥ 𝑦, 𝑥𝑡𝑚𝑎𝑥 ∈ 𝑝.  (4.116) 

Použitím Cramerova pravidla byly následně určeny koeficienty kvadratické rovnice 

a tvar rovnice samotné. Přičtením korekční funkce k funkčním hodnotám funkce 

tloušťkové, v oblasti 𝑥 ∈ (𝑥𝑡𝑚𝑎𝑥;
𝑙

2
− 𝑟𝑂𝐻), bylo docíleno tečného přechodu v místě 

spojení zaoblení a tloušťkové funkce (viz Obrázek 49 a detailněji Obrázek 50). 
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Obrázek 49 - Úprava tloušťkové funkce Řez 1 - TIP 

 

Obrázek 50 - Detail úpravy tloušťkové funkce Řez 1 – TIP 
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Následně bylo zapotřebí přizpůsobit tloušťkovou funkci ohnutí střední křivky, tedy 

obalit střední křivku tloušťkovou funkcí. To bylo provedeno zvlášť pro horní a dolní 

část profilu. Souřadnice jednotlivých bodů horní části profilu byly vyjádřeny jako 

𝑥𝑢 = (𝑟𝑆𝐾 + 𝑦) ∙ sin (𝛾 −
𝜃

2
) (4.117) 

a 

𝑦𝑢 = (𝑟𝑆𝐾 + 𝑦) ∙ cos (𝛾 −
𝜃

2
) − 𝑦0. (4.118) 

Analogicky u bodů definující dolní část profilu byly souřadnice vyjádřeny jako 

𝑥𝑙 = (𝑟𝑆𝐾 − 𝑦) ∙ sin (𝛾 −
𝜃

2
) (4.119) 

a 

𝑦𝑙 = (𝑟𝑆𝐾 − 𝑦) ∙ cos (𝛾 −
𝜃

2
) − 𝑦0. (4.120) 

Výsledný profil, který vzniknul spojením jednotlivých bodů horní a dolní části, byl 

vynesen do grafu (viz Obrázek 51).  

 

Obrázek 51 - Vykreslení profilu Řez 1 -TIP 
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Následným krokem bylo otočení profilu kolem těžiště o úhel nastavení. Za tímto 

účelem bylo potřeba nejprve posunout těžiště do počátku souřadnicového systému 

profilu. Teprve v tento moment bylo možné provést rotaci kolem těžiště o úhel 

nastavení 𝜉. Pro výpočet souřadnic těžiště byl využit program Autodesk AutoCad 

(funkce Hmotové vlastnosti – HMOTV), kam byly jednotlivé profily naimportovány.  

Posunutí profilu (jeho bodů) do těžiště bylo provedeno pomocí rovnic pro horní 

a dolní část profilu 

𝑥𝑢𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡 = 𝑥𝑢 − 𝑥𝐶𝐺 , (4.121) 

𝑦𝑢𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡 = 𝑦𝑢 − 𝑦𝐶𝐺 , (4.122) 

𝑥𝑙𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡 = 𝑥𝑙 − 𝑥𝐶𝐺 , (4.123) 

𝑦𝑙𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡 = 𝑦𝑙 − 𝑦𝐶𝐺 . (4.124) 

Nakonec bylo možné provést rotaci profilu kolem těžiště o úhel nastavení profilu 𝜉, 

k čemuž byly použity následující vztahy 

𝑥𝑢𝑟𝑜𝑡 = 𝑥𝑢𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡 ∙ cos(−𝜉) + 𝑦𝑢𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡 ∙ sin (−𝜉), (4.125) 

𝑦𝑢𝑟𝑜𝑡 = 𝑥𝑢𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡 ∙ sin(−𝜉) + 𝑦𝑢𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (−𝜉), (4.126) 

𝑥𝑙𝑟𝑜𝑡 = 𝑥𝑙𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡 ∙ cos(−𝜉) + 𝑦𝑙𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡 ∙ sin (−𝜉), (4.127) 

𝑦𝑙𝑟𝑜𝑡 = 𝑥𝑙𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡 ∙ sin(−𝜉) + 𝑦𝑙𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (−𝜉). (4.128) 

Natočený profil byl vynesen do grafu (viz Obrázek 52). Stejný postup byl aplikován 

na zbylé profily jednotlivých řezů a výsledný soubor natočených profilů definující 

geometrii lopatky byl vykreslen do 2D (viz Obrázek 53) a 3D grafu (viz Obrázek 54). 

 

Obrázek 52 - Vykreslení natočeného profilu Řez 1 – TIP 
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Obrázek 53 - Jednotlivé profily rotorové lopatky 2D 

 

Obrázek 54 - 3D Zobrazení rotorové lopatky 
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4.1.9 Návrh profilů po výšce statorové lopatky 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, návrh profilů statorové lopatky se řídí 

stejnými pravidly jako návrh lopatky rotorové. Z tohoto důvodu budou v této 

kapitole uvedeny pouze grafy a tabulky se stěžejními hodnotami bez dodatečných 

komentářů  

 

Obrázek 55 - Závislost profilových ztrát na hustotě lopatkování statoru 

 

Obrázek 56 - Závislost profilových ztrát na difúzním součiniteli pro lopatkování statoru  
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Tabulka 20 - Optimální parametry pro minimální ztráty lopatkování statoru 

Číslo řezu 𝒓 [𝒎𝒎] 𝝈𝒔𝒕𝒂[−] 𝑫𝒔𝒕𝒂 [−] 𝝃𝒔𝒕𝒂 [−] 

1 59,3 0,44 0,33 0,0056 

2 55,25 0,47 0,33 0,0061 

3 51,2 0,51 0,34 0,0065 

4 47,15 0,56 0,34 0,0071 

5 43,1 0,62 0,34 0,0078 

6 39,05 0,69 0,35 0,0087 

7 35 0,78 0,35 0,0098 

Tabulka 21 - Výsledné parametry pro zvolené hodnoty hustoty lopatkování statoru 

Číslo řezu 𝒓 [𝒎𝒎] 𝝈𝒔𝒕𝒂[−] 𝑫𝒔𝒕𝒂 [−] 𝝃𝒔𝒕𝒂 [−] 

1 59,3 0,59 0,25 0,0062 

2 55,25 0,63 0,26 0,0067 

3 51,2 0,68 0,26 0,0072 

4 47,15 0,74 0,27 0,0078 

5 43,1 0,81 0,27 0,0085 

6 39,05 0,90 0,28 0,0093 

7 35 1,00 0,30 0,0103 

 

Obrázek 57 - Průběh parametrů po výšce statorové lopatky 
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Obrázek 58 - Průběh úhlu incidence a deviace po výšce statorové lopatky 

 

Obrázek 59 - Průběh úhlu ohnutí lopatky po výšce statorové lopatky 
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Obrázek 60 - Úhel tečny ke střední křivce v místě NH a OH po výšce statorové lopatky 

 

Obrázek 61 - Průběh úhlu nastavení statorové lopatky po její výšce 
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Obrázek 62 - Jednotlivé profily statorové lopatky 2D 

 

Obrázek 63 - 3D zobrazení statorové lopatky 

Souřadnice [𝑥, 𝑦, 𝑧] jednotlivých bodů profilu byly pro každý řez sloučeny 

a přeuspořádány do matice lopatka_X_rot/ lopatka_X_sta, kde X představuje 

číslo řezu. Tato matice byla následně vyexportována do .txt souboru, který sloužil 

jako zdrojový soubor pro import řezů do programu SIEMENS NX. Tento soubor, 

obsahující souřadnice jednotlivých profilů, je součástí elektronické přílohy této 

práce.  
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4.2 CFD analýza profilů ve vybraných řezech 

Důležitým krokem k ověření správnosti výpočtů bylo provedení CFD analýzy 

proudění. Tato analýza byla provedena v programu ANSYS Fluent, využívající metodu 

konečných objemů. Pro ověření aerodynamických vlastností lopatkových kol byly 

vybrány 3 řezy definující každou z lopatek – na špičce, středním průměru a patě 

lopatky. Cílem této analýzy bylo mimo ověření výpočtů také zjistit profilové ztráty 

lopatkových mříží a velikosti úhlů incidence a divergence. 

4.2.1 Geometrie 

Geometrie jednotlivých řezů byla naimportována z programu NX spolu s hraničními 

křivkami definující oblast proudění (viz Obrázek 67). Délka oblasti před profilem, 

která odpovídá vzdálenosti hrany vstupu a těžiště profilu, byla zvolena jako 

pětinásobek tětivy profilu a délka oblasti za profilem jako desetinásobek. 

Vzdálenost postranních hran byla zvolena na základě vypočtené vzdálenosti 

(obvodové) dvou sousedních lopatek a tento rozměr byl následně upraven, aby byla 

respektována skutečná vzdálenost dvou natočených lopatek (měřeno ve směru 

kolmice na tětivy). 

Geometrie byla importována do prostředí DesignModeleru, kde byla 

z importovaných hran vytvořena 2D rovinná oblast proudění, od niž byla pomocí 

Booleovských operátorů odečtena oblast profilu (viz Obrázek 64). 

 

Obrázek 64 – Oblast proudění 
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4.2.2 Výpočetní síť 

Pro výpočetní oblast proudění byla vytvořena výpočetní síť. Za účelem určení 

vhodné velikosti elementů a celkového počtu sítě byla provedena citlivostní analýza. 

Pro tuto analýzu byla použita geometrie profilu prvního řezu rotorové lopatky. 

Celkový počet elementů byl regulován za pomocí úpravy globální velikosti elementů 

a elementů na křivce profilu (vnitřní hraniční křivka). Pro všechny zkušební případy 

citlivostní analýzy byly definovány shodné modelové okrajové podmínky i výpočetní 

model. V závislosti na počtu elementů byly sledovány výstupní hodnoty tlaků 

(celkový a dynamický), na jejichž základě byly stanoveny profilové ztráty celkové 

profilové ztráty. Výsledkem citlivostní analýzy sítě je závislost velikosti ztrát na 

počtu elementů sítě (viz Obrázek 65). 

 

Obrázek 65 - Citlivostní analýza sítě 

Z grafu je patrné, že k pomyslnému lomu křivky dochází v oblasti okolo 50 tisíc 

elementů. Další zjemnění sítě z 50 tisíc na 110 tisíc elementů již nepřináší výrazné 

zvýšení přesnosti výsledků, avšak zvyšuje prudce výpočetní čas potřebný pro 

výpočet simulace.  

Na základě těchto výsledků, s přihlédnutím k dostupnému výpočetnímu výkonu 

a časové únosnosti simulace, byla zvolena síť s počtem 51 tisíc elementů a 53 tisíc 

uzlů. Pro profil prvního řezu rotorové lopatky to odpovídá globální velikosti 

elementu 0,65 𝑚𝑚 a velikosti elementu na křivce profilu 0,065 𝑚𝑚. Zužující se 

geometrie mezilopatkového kanálu však způsobí celkový pokles elementů pro 

každý následující řez. Tato skutečnost však nemá vliv na přesnost výsledků, neboť 

velikost elementů zůstane ve všech případech zachována. 
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Obrázek 66 - Meshing Editor (detail) 

Vzhledem k nepříliš složité geometrii a z toho plynoucího nízkého časové náročnosti 

na síťování byl zvolen typ buňky Quadrilateral dominant, u které byla očekávána 

vyšší přesnost řešení. Po provedení citlivostní analýzy byla zvolena obecná velikost 

buněk na hodnotu 0,65 𝑚𝑚. Pro hrany oblasti byla pomocí funkce Edge sizing 

zvolena také velikost elementu 0,65 𝑚𝑚. Tímto nastavením bylo zajištěno identické 

rozložení uzlů na hraničních křivkách (upper wall a lower wall), což bylo nezbytné pro 

následnou aplikaci periodické podmínky na těchto stěnách. Velikost elementu na 

stěně profilu byla stejnou funkcí upravena na hodnotu 0,065 𝑚𝑚. Dále bylo v okolí 

stěny profilu, za využití funkce Inflation, vytvořeno po celém jeho obvodu dvacet 

vrstev prizmatických buněk s růstem 1,2. Buňky tohoto typu byly použity za účelem 

kvalitnějšího popisu mezní vrstvy na stěně profilu. Nakonec byly pro pozdější použití 

v řešiči pojmenovány hranice oblasti (Obrázek 67). 
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4.2.3 Řešení 

Posledním krokem před samotnou simulací bylo nastavení počátečních a okrajových 

podmínek solveru. Typ řešení solveru byl zvolen jako density-based a typ proudění 

jako stacionární (časově nezávislé). Pro model proudění bylo použito viskózního   

𝐾 − 𝜔 turbulentního modelu s využitím SST (shear stress transport).  

𝐾 − 𝜔 je dvourovnicový model využívající rovnice pro turbulentní kinetickou energii 

𝑘 a specifickou rychlost disipace 𝜔. Na základě zmíněných dvou rovnic je určena 

hodnota turbulentní viskozity. Tento model je využíván pro popis viskózního 

proudění s turbulentní mezní vrstvou. Model s využitím SST kombinuje výhody 

modelů k-omega pro popis proudění u stěn a k-epsilon pro popis volného proudění.  

Pro řešení stlačitelného proudění byla aktivována rovnice energie. Závislost hustoty 

vzduchu byla popsána modelem ideálního plynu a pro popis závislosti dynamické 

viskozity na teplotě byl použit model Sutherland.  

Dalším krokem bylo nastavení okrajových podmínek (viz Obrázek 67). Pro popis 

okrajové podmínky vstupu kanálu bylo zvoleno možnosti pressure-inlet, kde byl 

nastaven celkový vstupní tlak a příslušný úhel rychlosti. Velikost úhlu byla popsána 

pomocí x a y složky vektoru na jednotkové kružnici. Pro popis turbulence bylo 

vybráno její vyjádření v procentech a hodnota hydraulického průměru.  

Pro popis okrajové podmínky výstupu bylo zvoleno možnosti pressure-outlet, kde 

byl nastaven výstupní statický tlak. Pomocí změny statického tlaku byla během 

simulace upravována hodnota rychlosti na vstupu do kanálu (v místě inlet) tak, aby 

byla shodná s příslušnou rychlostí, která byla vypočítána při návrhu rychlostních 

trojúhelníků. Po této úpravě musela proběhnout celá simulace znovu, a proto nebylo 

možné tuto hodnotu měnit s potřebnou přesností. I tak se však autor pokusil 

s nejvyšší pečlivostí o maximální možnou shodu mezi oběma rychlostmi (návrhovou 

vstupní rychlostí na základě rychlostních trojúhelníků a rychlosti při simulaci 

proudění). Párování rychlostí proběhlo s přesností ± 0,5 𝑚 ∙ 𝑠−1. Pro popis turbulence 

bylo vybráno stejných veličin jako v případě vstupu.  

Pro horní a dolní stěnu kanálu byla nastavena vlastnost periodicity. Ta zajistí, že se 

bude děj uvnitř simulace kompresoru při přestupu hranice periodicky opakovat. 

Následně bylo možné spustit samotnou simulaci. Hustota sítě v oblastech kolem 

profilu byla kontrolována funkcí Adapt v závislosti na hodnotě bezrozměrné 

vzdálenosti od stěny 𝑦 + tak, aby její hodnota byla menší než 1, což je podmínka pro 

spolehlivé řešení pomocí K-omega SST modelu.  
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Obrázek 67 - Hranice oblasti 
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4.2.4 Zpracování a vyhodnocení výstupů 

Simulace byla považována za dokončenou ve chvíli, kdy se ustálily (zkonvergovaly) 

jednotlivé hodnoty reziduí. Po skončení simulace byly do vzdálenosti jedné tětivy 

před a jedné tětivy za profil umístěny pomocné hrany, které jsou znázorněny 

zelenými úsečkami (viz Obrázek 67). Tyto hrany sloužily k odečtení hodnot rychlostí, 

příslušných úhlů a Machových čísel. Odečítání jednotlivých veličin probíhalo za 

použitím funkce Surface integral (Mass-Weighted Average).  

Na základě simulací byly vyexportovány grafy rychlostního pole a Machových čísel 

při průchodu jednotlivými mezilopatkovými kanály. Tyto grafy jsou uvedeny na konci 

kapitoly (viz Obrázek 70 až Obrázek 81).  

Profilové ztráty 

Pro určení profilových ztrát a jejich porovnání s návrhovými hodnotami, které byly 

určeny na základě empirického vztahu (4.90), byl použit vztah 

  𝜉 =
𝑝1𝑡 − 𝑝2𝑡

𝑝1𝑑
. (4.129) 

Hodnoty celkových tlaků a dynamických tlaků na vstupu i výstupu do lopatkové 

mříže byly odečteny obdobně jako veličiny zmíněné v úvodu kapitoly. Porovnání 

odhadovaných ztrát na základě výpočtu při návrhu a ztrát odečtených ze simulace 

proudění bylo uspořádáno do tabulky (viz Tabulka 22). 

Tabulka 22 - Porovnání ztrát na základě výpočtu a simulace 

Číslo řezu 𝒓 [𝒎𝒎] 
Empirický odhad 

𝝃 [−] 

Simulace 

𝝃 [−] 

Rozdíl 

𝜟𝝃 [%] 

Rotor 

1 59,3 0,0096 0,0169 +76,04 

4 47,15 0,0098 0,0163 +66,33 

7 35 0,0114 0,0183 +60,53 

Stator 

1 59,3 0,0062 0,0116 +87,10 

4 47,15 0,0078 0,0153 +96,15 

7 35 0,0103 0,0206 +100 

Z tabulky je patrné, že vypočtené hodnoty na základě simulace jsou vyšší pro obě 

mříže v porovnání s návrhovými hodnotami ztrát.  

Jedním z důvodů tohoto rozdílu, je vytvořený rádius na odtokové hraně jednotlivých 

profilů. I přes snahu o minimální zásah do proudění v oblasti odtokové hrany, ve 

srovnání s neupraveným profilem, tato úprava narušuje proud za odtokovou hranou. 

Směrem k patě lopatky opouští proud sací stranu profilu před dosažením OH, což má 

za následek nejen vznik ztrát, ale i nesprávný úhel na výstupu z lopatkové mříže. 

Nejlépe je tento jev pozorovatelný při porovnání obrázků (viz Obrázek 68 a Obrázek 

69), které zobrazují detail rychlostního pole v okolí profilu řezu 1 a 7 rotorové 

lopatky. 
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Obrázek 68 - Průběh rychlosti pro řez 1 rotorového kola (detail) 

 

Obrázek 69 - Průběh rychlosti pro řez 7 rotorového kola (detail) 

Vyšší poměrné ztráty statorové mříže oproti návrhovým hodnotám jsou dále 

způsobeny vysokou reakcí stupně, kdy dochází průchodem statorovou mříží 

k velkému ohybu proudu a vzniku ztrát. To vysvětluje i růst ztrát směrem k patě 

statorové lopatky, kde dochází k největšímu ohybu a zároveň k nejvyšším 

rychlostem. 

V neposlední řadě jsou nižší návrhové ztráty způsobeny zidealizováním dějů při 

návrhu uvnitř kompresorových mříží. Jako například fakt, že návrh pro výpočet ztrát 

nepracuje se skutečnými rychlostmi na sací a přetlakové straně profilu. Rozdíl mezi 

rychlostí na základě simulace a ideální rychlostí 𝑤𝑚𝑎𝑥 na sací straně profilu 

vypočítané podle zjednodušeného vztahu (3.35) k výpočtu difúzního čísla činí na 

špičce rotorové lopatky až 22 𝑚 ∙ 𝑠−1.  
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Rychlostní pole 

Dále došlo k porovnání rychlostí (viz Tabulka 23 a Tabulka 24), Machových čísel (viz 

Tabulka 25) a úhlů (viz Tabulka 26) proudění na vstupu a výstupu z lopatkových mříží.  

Rychlosti na vstupu do rotorové a statorové mříže jsou téměř shodné s vypočítanými 

hodnotami. Minimální odchylky patrné z tabulky (viz Tabulka 23) jsou způsobeny 

mírou přesnosti při párování vstupních rychlostí do mezilopatkového kanálu během 

nastavování simulace. 

Výstupní rychlost z rotorové mříže na špičce lopatky odečtená ze simulace je nižší 

než rychlost výpočtová o necelá 3 procenta. Rozdíl rychlostí se však směrem k patě 

lopatky snižuje, kde je rozdíl jen 0,21 %. U mříže statorové je naopak největší rozdíl 

mezi výstupními rychlostmi na patním průměru. Oba jevy lze vysvětlit skutečností, 

že při prvotních výpočtech rychlostních trojúhelníků byla zanedbána změna hustoty 

(vliv stlačitelnosti). Skutečné rychlosti v kompresoru tak musí být v kombinaci se 

zmíněnými ztrátami zaručeně nižší (v závislosti na rozdílu hustoty). 

Při porovnání hodnot Machových čísel jsou hodnoty na vstupu i výstupu téměř 

shodné. Fakt, že při nižší vstupní rychlosti do rotorové mříže pro simulaci, ve 

srovnání s výpočtem, bylo odečteno vyšší Machovo číslo, je způsoben způsobem 

výpočtu Machova čísla. To bylo určeno na základě konstantní rychlosti zvuku (pro 

absolutní rychlost) ve vzduchu v jednotlivých rovinách kompresoru. 

Na vstupu do lopatkových mříží byly v porovnání s výpočtem naměřeny shodné 

hodnoty úhlů. Na výstupu z lopatkové mříže, ve všech simulovaných případech, 

opouští proud lopatku pod větším úhlem (v kladném směru úhlu deviace). Velikost 

úhlu roste směrem k patnímu průměru (viz Tabulka 27), což reflektuje růst ohnutí 

střední křivky profilu. K velikosti tohoto rozdílu navíc přispívá vytvořené zaoblení na 

OH lopatek. Změnou geometrie oblasti v okolí odtokové hrany opouští proudění 

lopatku před dosažením OH. Úhel, pod kterým proud lopatku opouští tak není 

shodný s návrhovou hodnotou úhlu, pro který byla navržena původní ostrá OH. 

Odchylka úhlů a rychlostí opouštějící rotorovou lopatkovou mříž od návrhových 

hodnot způsobí na vstupu do statorové mříže nenávrhové podmínky a mříž tak 

nebude pracovat v souladu s návrhem. Obdobně je tomu u úhlu a výstupní rychlosti 

z mříže statorové. V případě použití několika homogenních stupňů v řadě by se 

průchodem každým jednotlivým stupněm odchylovaly hodnoty proudu od 

návrhových hodnot, což by vedlo k nízké účinnosti kompresoru a jeho nestabilní 

práci. Z těchto důvodů je nezbytné, aby se velikosti rychlostí a jejich směry na 

výstupu z mříží co možná nejvíce shodovaly s návrhovými hodnotami. 

Na základě hodnot odečtených ze simulace je možné optimalizovat úhly incidence 

a deviace a na základě těchto úprav určit novou geometrii a úhly nastavení lopatky. 

Vzhledem ke skutečnosti, že úhel ohnutí střední křivky profilu je spolu s úhly 

incidence a deviace ve vzájemné závislosti dle rovnic (4.103), (4.95) a (4.96), 

neexistuje žádný přímý způsob, jak geometrii lopatky upravit. Jediným možným 
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způsobem je iterační způsob úpravy úhlů s následným ověřením CFD simulací nebo 

měřením v aerodynamickém tunelu.  

Tabulka 27 zobrazuje porovnání návrhových úhlů deviace s hodnotami určenými na 

základě výsledků analýzy. Rozdíly úhlů deviací vychází z rozdílu úhlů proudů 

opouštějících lopatku. 

Tabulka 23 - Porovnání vstupních rychlostí do rotorové a statorové mříže 

Rotor 

Číslo řezu 
𝒓  

[𝒎𝒎] 

Empirický odhad 

𝒘𝟏 

[𝒎 ∙ 𝒔−𝟏 ] 

Simulace 

𝒘𝟏 

[𝒎 ∙ 𝒔−𝟏 ] 

Rozdíl 

𝜟𝒘𝟏  

[%] 

1 59,3 190,21 190,19 -0,01 

4 47,15 159,80 159,70 -0,06 

7 35 131,60 131,52 -0,06 

Stator 

Číslo řezu 
𝒓  

[𝒎𝒎] 

𝒄𝟐 

[𝒎 ∙ 𝒔−𝟏 ] 

𝒄𝟐 

[𝒎 ∙ 𝒔−𝟏 ] 

𝜟𝒄𝟐  

[%] 

1 59,3 88,07 88,03 -0,05 

4 47,15 89,78 89,84 +0,7 

7 35 93,44 93,34 -0,11 

Tabulka 24 - Porovnání výstupních rychlostí z rotorové a statorové mříže 

Rotor 

Číslo řezu 
𝒓  

[𝒎𝒎] 

Empirický odhad 

𝒘𝟐 

[𝒎 ∙ 𝒔−𝟏 ] 

Simulace 

𝒘𝟐 

[𝒎 ∙ 𝒔−𝟏 ] 

Rozdíl 

𝜟𝒘𝟐  

[%] 

1 59,3 170,11 165,10 -2,95 

4 47,15 136,36 134,20 -1,58 

7 35 105,12 104,90 -0,21 

Stator 

Číslo řezu 
𝒓  

[𝒎𝒎] 

𝒄𝟑 

[𝒎 ∙ 𝒔−𝟏 ] 

𝒄𝟑 

[𝒎 ∙ 𝒔−𝟏 ] 

𝜟𝒄𝟑  

[%] 

1 59,3 

85,07 

85,01 -0,07 

4 47,15 85,03 -0,05 

7 35 84,74 -0,39 

  



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

ÚSTAV LETADLOVÉ  

TECHNIKY 

 

ZKUŠEBNÍ AXIÁLNÍ KOMPRESOR  - 92 - 

Tabulka 25 - Porovnání Machových čísel rychlostí 

Rotor 

Číslo řezu 
𝒓  

[𝒎𝒎] 

Odhad 

𝑴𝒘𝟏 

[− ] 

Simulace 

𝑴𝒘𝟏 

[− ] 

Odhad 

𝑴𝒘𝟐 

[− ] 

Simulace 

𝑴𝒘𝟐 

[−] 

1 59,3 0,56 0,58 0,50 0,50 

4 47,15 0,47 0,48 0,40 0,40 

7 35 0,39 0,39 0,31 0,31 

Stator 

Číslo řezu 
𝒓  

[𝒎𝒎] 

𝑴𝒄𝟐 

[− ] 

𝑴𝒄𝟐 

[− ] 

𝑴𝒄𝟑 

[− ] 

𝑴𝒄𝟑 

[−] 

1 59,3 0,26 0,26 0,25 0,25 

4 47,15 0,26 0,26 0,25 0,25 

7 35 0,27 0,27 0,25 0,25 

Tabulka 26 - Porovnání úhlů rychlostí rotorové a statorové mříže 

Rotor 

Číslo řezu 
𝒓  

[𝒎𝒎] 

Odhad 

𝜷𝟏 

[° ] 

Simulace 

𝜷𝟏 

[° ] 

Odhad 

𝜷𝟐 

[° ] 

𝐒𝐢𝐦𝐮𝐥𝐚𝐜𝐞 

𝜷𝟐 

[° ] 

1 59,3 63,43 63,41 60,00 60,20 

4 47,15 57,84 57,80 51,40 52,02 

7 35 49,72 49,73 35,98 37,57 

Stator 

Číslo řezu 
𝒓  

[𝒎𝒎] 

𝜶𝟐 

[° ] 

𝜶𝟐 

[° ] 

𝜶𝟑 

[° ] 

𝜶𝟑 

[° ] 

1 59,3 15,02 15,02 

0 

+1,42 

4 47,15 18,64 18,64 +1,64 

7 35 24,44 24,44 +1,90 

Tabulka 27 - Porovnání úhlů deviace 

Rotor 

Číslo řezu 
𝒓  

[𝒎𝒎] 

Empirický odhad 

 𝜹𝒑𝒐𝒍𝒚 

[° ] 

Simulace 

 𝜹𝒓𝒆𝒂𝒍 

[° ] 

Rozdíl 

𝜟𝜹 

[° ] 

1 59,3 4,75 4,95 +0,2 

4 47,15 5,17 5,79 +0,62 

7 35 5,93 7,52 +1,59 

Stator 

Číslo řezu 
𝒓  

[𝒎𝒎] 

 𝜹𝒑𝒐𝒍𝒚 

[° ] 

 𝜹𝒓𝒆𝒂𝒍 

[° ] 

𝜟𝜹 

[° ] 

1 59,3 6,90 8,32 +1,42 

4 47,15 6,50 8,14 +1,64 

7 35 6,10 8,00 +1,90 
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Obrázek 70 - Průběh rychlosti pro řez 1 rotorového kola 

 

 

Obrázek 71 - Průběh Machova čísla pro řez 1 rotorového kola 
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Obrázek 72 - Průběh rychlosti pro řez 4 rotorového kola 

 

Obrázek 73 - Průběh Machova čísla pro řez 4 rotorového kola 
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Obrázek 74 - Průběh rychlosti pro řez 7 rotorového kola 

 

Obrázek 75 - Průběh Machova čísla pro řez 7 rotorového kola 
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Obrázek 76 - Průběh rychlosti pro řez 1 statorového kola 

 

Obrázek 77 - Průběh Machova čísla pro řez 1 statorového kola 
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Obrázek 78 - Průběh rychlosti pro řez 4 statorového kola 

 

Obrázek 79 - Průběh Machova čísla pro řez 4 statorového kola 
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Obrázek 80 - Průběh rychlosti pro řez 7 statorového kola 

 

Obrázek 81 - Průběh Machova čísla pro řez 7 statorového kola 
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4.3 Konstrukce 

Rotorové lopatky byly vymodelovány spolu s diskem na základě importovaných 

profilů definující jejich tvar v jednotlivých řezech. K sedmi profilům, zkonstruovaným 

v předchozí kapitole, byl z důvodu spojení s diskem rotoru importován i konstrukční, 

osmý profil, jehož řez se nachází pod úrovní patního poloměru. Tvaru lopatky bylo 

dosaženo pomocí funkce SWEPT za využití vodící křivky na odtokových hranách 

profilů (viz Obrázek 82, Obrázek 83 a Obrázek 84). 

Za účelem vytvoření mezery mezi špičkou lopatky a vnitřním pláštěm kompresoru, 

byla lopatka zkrácena o 0,25 𝑚𝑚, což zhruba odpovídá doporučovanému 1 % 

z celkové délky lopatky pro minimalizaci ztrát. Na přechodu mezi lopatkou a diskem, 

v místě s největším očekávaným napětím, byl vytvořen rádius 3 𝑚𝑚. Aby bylo možné 

uložit rotor na hřídel motoru pomocí kleštiny, byla ve středu rotoru vytvořena 

kuželová díra. Pro pozdější vystředění krytky rotoru bylo na čelní ploše disku 

vytvořeno osazení.  

 

Obrázek 82 - 3D model integrálního rotorového disku s lopatkami 
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Obrázek 83 -3D model integrálního rotorového disku s lopatkami 

 

Obrázek 84 -3D model integrálního rotorového disku s lopatkami 
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Obdobným způsobem byly vymodelovány i lopatky kola statorového včetně nosné 

konstrukce kompresoru, jež má ve svém středu dutinu pro uložení pohonné 

jednotky (viz Obrázek 85 a Obrázek 86). Čelo vnitřní válcové plochy obsahuje díry pro 

uchycení pohonné jednotky a jednu vetší díru pro vývod hřídelky. Dále byly po 

obvodu vnitřního pláště vytvořeny otvory na odvod vzduchu z mechanického 

ventilátoru pohonné jednotky. V přední a zadní části vnějšího pláště byla navržena 

z každé strany jedna příruba pro spojení s okolními komponenty. Nakonec byly, nad 

dělící rovinu kompresoru, vymodelovány dva prvky pro uchycení statoru a celé 

sestavy kompresoru k testovacímu standu. Koncepční návrh uvažoval pro výrobu 

metodu 3D tisku z kovu s následným obráběním. 

 

Obrázek 85 - 3D model statorového kola 

 

Obrázek 86 - 3D model statorového kola 
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Spojení pohonné jednotky a statoru bylo navrženo pomocí osmi šroubů M4 se 

zaoblenou hlavou a vnitřním šestihranem. Obrázek 87 zobrazuje uložení rotoru na 

hřídeli pohonné jednotky, jeho vystředění a axiální zajištění pomocí kleštiny 

s vnějším závitem, zajišťovací podložkou a maticí M10. Přední krytka rotoru byla 

zajištěna pomocí šroubu s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, který se 

zašroubuje do vytvořeného závitu v těle kleštiny.  

Po obvodu vstupu, v místě rotorových lopatek byla navržena aplikace nomexové 

voštiny o tloušťce 1,5 mm, za účelem snížení rizika poškození rotoru během rotace 

při nevhodném vyvážení. Přítomnost nomexové voštiny přináší i další výhodu. Tou 

jsou nízké ztráty při vhodné úpravě délky lopatky. Při první záběhu si lopatka 

v nomexové voštině vymezí prostor a při následujícím chodu kompresoru se tak 

zamezí ztrátám vlivem přetékání vzduchu z koryta lopatky na její hřbet (proti směru 

proudu). Tyto ztráty se projevují poklesem stlačení, účinnosti a zmenšením ohnutí 

proudu na špičce lopatky. Při velikosti vůle mezi špičkou rotoru a skříní kompresoru 

menší než 1 % z celkové délky lopatky, je vlivem vazkosti vzduchu přetékání 

zanedbatelné. 

  

Obrázek 87 - Uložení rotoru na hřídeli 

Obrázek 88 zobrazuje zadní sekci kompresoru. V této části pak byly navrženy duté 

vzpěry s půdorysem symetrického profilu NACA 0009. Mimo jejich hlavní funkce 

slouží také jako vývody pro kabely k pohonné jednotce. Vnitřní dutina je ze zadní 

strany kryta pomocí aerodynamicky tvarovaného krutu (NACA 0009). 

Obrázek 89 zobrazuje řez kompresorem a Obrázek 90 zobrazuje pohled na celou 

sestavu včetně standu. Pro zbylá konstrukční řešení zde bohužel není prostor. 

Návrhový výkres celkové sestavy DP-00-2021-00 (Příloha 1) a výkres sestavy 

kompresoru DP-00-2021-01 (Příloha 2) obsahující všechna konstrukční řešení jsou 

součástí přílohy této práce. 
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Obrázek 88 - Zadní část kompresoru 

 

Obrázek 89 - Řez kompresorem 
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Obrázek 90 - Sestava kompresoru včetně standu 
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4.4 Pevnostní analýza MKP 

Jako druhá z analýz byla provedena pevnostní analýza MKP pro ověření 

strukturálních vlastností rotorového kola.  

Rotor axiálního kompresoru je nejdůležitější a zároveň nejvíce namáhanou 

komponentou kompresoru, od které se odvíjí provozní spolehlivost celého stroje. 

Hlavními požadavky na rotační komponenty jsou vysoké výkonové parametry, 

minimální hmotnost a maximální provozní spolehlivost.  

Zatížení vnesená do konstrukce dělíme na kvazistatická a dynamická. Kvazistatická 

zatížení vnesená do konstrukce rotoru axiálního kompresoru mohou být různého 

původu: 

1. Zatížení od setrvačných sil – odstředivé síly 

2. Zatížení od proudící pracovní látky – tlakové pole pracovní látky 

3. Tepelná zatížení – teplotní pole pracovní látky 

4. Zatížení od technologických pnutí – výrobní procesy či montážní zatížení 

K těmto účinkům zatížení mohou být zmíněny i další jevy ovlivňující správnou funkci 

nejen rotačních komponent. Vznik vrubů vytvořených vniknutím cizích předmětů 

vytváří oblast se zvýšenou koncentrací napětí, což může vést k inicializaci trhliny. 

V neposlední řadě k těmto účinkům přispívají korozní vlivy. Ať již je to koroze pod 

napětím či povrchová koroze. Na životnost výrobku má znatelný vliv i dynamické 

zatížení od kmitavých pohybů lopatek (vysokocyklická únava), rezonanční jevy či 

samobuzenému kmitání. Často však dochází ke společnému působení všech 

zmíněných vlivů, a proto je třeba se na ně při pevnostním návrhu zaměřit.  

Při výpočtu maximálního napětí lopatek axiálního kompresoru se nejvíce uplatňují 

vlivy od odstředivých sil a tlaků plynů. Sčítáním napětí od jednotlivých případů 

získáme celkové napětí lopatky. U lopatek rotorových kol prvních stupňů 

a dmychadel převládá působení odstředivých sil, naopak u lopatek krátkých 

(posledních stupňů) dochází k významnějším vlivům ohybového namáhání. 

Namáhání kroucením od odstředivých sil je vhodné uvažovat u dlouhých 

dmychadlových lopatek a lopatek významně zkroucených. Výpočet napětí na 

základě nerovnoměrného ohřátí se uplatňuje primárně u turbínových lopatek. 

Typy zatížení rotorových lopatek od odstředivých sil a tlaků plynů: 

1. Tahová zatížení od odstředivých sil 

2. Ohybová zatížení od tlaků plynů 

3. Ohybová zatížení od odstředivých sil  

4. Kroucení lopatek od tlaků plynů 

5. Kroucení lopatek od odstředivých sil 

Cílem této práce však není pevnostní analýza rotorového disku, a tak bude 

provedená analýza zaměřena pouze na zatížení od setrvačných (odstředivých) sil. 

Důvodem je skutečnost, že největší očekávané napětí v komponentě je generováno 

právě odstředivou silou. 
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Tahové zatížení lopatky od odstředivých sil 

Výpočet zatížení lopatky od odstředivých sil je pro rotorové lopatky axiálních 

kompresorů nezbytný, neboť je toto zatížení největší složkou z celkového součtu 

všech zatížení. Z tohoto důvodu je takto zaměřený výpočet základem pro orientační 

návrh lopatek nebo integrálního rotorového kola.  

Poznámka: Pro výpočet následující metodou je nutné uvažovat rovnoměrné 

rozložení napětí v řezu lopatky. 

 

Obrázek 91 - Tahové zatížení od odstředivých sil [14] 

Za účelem stanovení celkové odstředivé síly a napětí v libovolném řezu určíme 

velikost elementární odstředivé síly 𝑑𝐹 působící na element 𝑑𝑟. 

𝑑𝐹 = 𝜌 ∙ 𝜔2 ∙ 𝑆 ∙ 𝑟 ∙ 𝑑𝑟 . (4.130) 

Celková odstředivá síla 𝐹𝑟∗ působící v řezu na náhodně zvoleném poloměru 𝑟∗ 

v intervalu (𝑟ℎ;  𝑟𝑡) je rovna velikosti odstředivé síly působící na část lopatky nad 

tímto řezem 

𝐹𝑟∗ = 𝜌 ∙ 𝜔2 ∙ ∫ 𝑆 ∙ 𝑟 ∙ 𝑑𝑟

𝑟𝑡

𝑟∗

. (4.131) 

Pro určení velikosti síly působící v místě paty lopatky  

𝐹𝑟ℎ
= 𝜌 ∙ 𝜔2 ∙ ∫ 𝑆 ∙ 𝑟 ∙ 𝑑𝑟

𝑟𝑡

𝑟ℎ

=
𝜌 ∙ 𝜔2 ∙ 𝑆

2
∙ (𝑟𝑡

2 − 𝑟ℎ
2) (4.132) 

a příslušného napětí v tahu za předpokladu konstantního průřezu S po celé délce 

lopatky (𝑆𝑟ℎ = 𝑆 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.) 

𝜎𝑟ℎ
=

𝐹𝑟ℎ

𝑆𝑟ℎ

= 𝜌 ∙ 𝜔2 ∙ ∫ 𝑟 ∙ 𝑑𝑟

𝑟𝑡

𝑟ℎ

=
𝜌 ∙ 𝜔2

2
∙ (𝑟𝑡

2 − 𝑟ℎ
2). (4.133) 

Pro lopatky axiálních kompresorů bývá největší tahové napětí v místě přechodu 

mezi diskem a lopatkou. Následky překročení (nominálním provozním napětím) 
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mezní hodnoty materiálu, ze kterého je rotor vyroben, vedou limitně ke ztrátě 

integrity lopatky, což může být následováno ztrátou dalších lopatek ve směru 

proudění. 

Pro výrobu axiálního lopatkování jsou obvykle voleny nerezové oceli, titanové 

a niklové slitiny. V případě nízkých teplot (do 150 °𝐶) mohou být voleny slitiny hliníku 

pro jeho snadnější obrábění.  

Pro případ rotoru navrženého v této práci byla zvolena hliníková slitina 2024-T3 

s hustotou 2,78 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3, modulem pružnosti v tahu 𝐸 = 73,1 𝐺𝑃𝑎, pevnosti v tahu 

𝑅𝑚 = 420 𝑀𝑃𝑎 a mezí kluzu v tahu 𝑅𝑒 = 280 𝑀𝑃𝑎. Materiál 2024 představuje 

hliníkovou slitinu s mědí a hořčíkem, často nazývanou duralem, a označovanou EN 

AW–2024 (chemické značení AlCu4Mg1). Tepelné zpracování T3 reprezentuje 

rozpouštěcí žíhání, kalení, tváření za studena a přirozené stárnutí. Vzhledem 

k rozměrům rotorového kola bylo, za účelem výroby metodou frézování, zvoleno 

integrální konstrukce lopatek a disku (tzv. blisk = bladed disk). [15] [14] 

Samotná MKP analýza byla provedena v modulu Pre/Post software Siemens NX 12, 

za použití CAD modelu rotoru. Za účelem zjednodušení simulace byl kuželový otvor 

uvnitř disku nahrazen otvorem válcovým.  
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4.4.1 Tvorba sítě a definice okrajových podmínek 

Pro vytvoření obecné sítě byl použit element typu desetinodový tetrahedron 

(CTETRA(10)) o velikosti elementu 1𝑚𝑚 (viz Obrázek 92). Následně byla vytvořena 

mezní vrstva na vnitřním průměru otvoru (viz Obrázek 93) a zmenšena velikost 

elementů na vybraných plochách a hranách (viz Obrázek 93 až Obrázek 95). Jako 

materiál tělesa byl zvolen již zmíněný Dural 2024-T3. Nakonec byly tělesu přiřazené 

vazby cylindrická a obecná s omezením rotace kolem axiální osy a pohybu 

v axiálním směru. Zatížení disku bylo aplikováno pomocí funkce rotace. 

 

Obrázek 92 - Mesh disku MKP analýza 

 

Obrázek 93 - Úprava sítě v oblasti otvoru disku 
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Obrázek 94 - Úprava sítě v oblasti rádiusu 

 

Obrázek 95 - Úprava sítě v oblasti špičky lopatky 
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4.4.2 Zpracování a vyhodnocení výstupů 

Dle očekávání bylo na základě MKP analýzy sledováno největší tahové napětí v místě 

přechodu mezi lopatkou a diskem (viz Obrázek 96).  

Hodnoty redukovaného napětí podle kritéria von-Mises dosahují v kritické oblasti 

𝜎𝑟𝑒𝑑 = 39,39 𝑀𝑃𝑎 s maximálním hlavním napětím o velikosti 44,44 𝑀𝑃𝑎. K největší 

deformaci v radiálním směru dochází na špičce lopatky a tato deformace nabývá 

hodnoty 0,009287 𝑚𝑚 (viz Obrázek 97). Obrázek 98 zobrazuje deformaci 

v tangenciálním směru vlivem odstředivé síly, která způsobuje rozkrucování lopatky.  

Pozn: Grafické znázornění deformace disku využívá 10 % zobrazení. 

Vzhledem k povaze zatížení od odstředivých sil při jmenovitých otáčkách byl použit 

k výpočtu součinitele bezpečnosti 𝑘 vztah 

𝜎𝑟𝑒𝑑 ≤ 𝜎𝐷 =
𝑅𝑒

𝑘
, (4.134) 

kde 𝑅𝑒 je mezní napětí v kluzu a 𝜎𝐷 je maximální dovolené napětí. 

Vyjádřením součinitele bezpečnosti z rovnice (4.134) získáme vzorec 

𝑘 =
𝑅𝑒

𝜎𝑟𝑒𝑑
. (4.135) 

Velikost součinitele bezpečnosti pro statické zatížení na základě (4.135) dosahuje 

hodnoty 𝑘 = 7,11. Pro případné ověření únavové životnosti při cyklickém zatížení 

stejné amplitudy je možné tuto hodnotu porovnat s mezí únavy definovanou pro 

tento materiál. Pro vzorek materiálu 2024 zatěžovaný souměrně střídavým cyklem, 

kdy 𝑁 = 5 ∙ 108, je mez únavy určena hodnotou 138 𝑀𝑃𝑎. Na základě těchto výsledků 

je zřejmé, že disk byl navržen s vysokou zásobou bezpečnosti vůči oběma mezím. 

 

Obrázek 96 – Distribuce redukovaného napětí v rotorovém disku 
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Obrázek 97 - Radiální deformace rotorového disku 

 

Obrázek 98 - Deformace v tangenciálním směru 

 

  



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

ÚSTAV LETADLOVÉ  

TECHNIKY 

 

ZKUŠEBNÍ AXIÁLNÍ KOMPRESOR  - 112 - 

5 Závěr 

V teoretické části této práce byl čtenář seznámen s kompresory využívanými 

v leteckých aplikacích, konkrétně kompresory axiálními. Za účelem úvodu do této 

statě byla nejprve představena teorie turbínových motorů. 

Cílem části praktické byl návrh lopatkových mříží jednostupňového 

experimentálního kompresoru pro účely laboratorního měření. K popisu proudění 

bylo využito zákona volného víru s konstantní prací po výšce rotorové lopatky 

a konstantní axiální rychlostí. S využitím vstupních parametrů byl v každém z řezů 

proveden návrh rychlostních trojúhelníků a výpočet stavových veličin v jeho 

jednotlivých rovinách. Pro účely návrhu byla použita tloušťková funkce profilu 

NACA 65 s kruhovou střední křivkou a maximální tloušťkou 10 %. Tento profil byl 

vybrán z důvodu dobré dostupnosti naměřených dat. Minimální ztráty jednotlivých 

profilů byly určeny za využití empirických vztahů. Následně byla na základě 

optimálních parametrů definována geometrie a určena orientace profilů. Při návrhu 

profilů bylo z výrobních důvodů nutné vytvořit na odtokové hraně zaoblení. Nakonec 

byly profily lopatek v jednotlivých řezech vykresleny do grafu.  

Geometrie profilů byla použita pro numerickou simulaci proudění. Za účelem určení 

vhodné hustoty sítě byla provedena citlivostní analýza. Na základě výsledků 

simulace byly porovnány profilové ztráty, rychlosti a úhly proudění na výstupu 

z mříží s hodnotami odhadovanými ve výpočtové části. Hodnoty odečtené ze 

simulace se mírně lišily od naměřených hodnot. To bylo způsobeno vlivem vysokého 

ohnutí proudu v jednotlivých řezech a konstrukčním zásahem do oblasti odtokové 

hrany profilů. I přes kontrolu návrhu jednotlivých profilů pomocí metody CFD by bylo 

vhodné provést experimentální měření v aerodynamickém tunelu. Tímto měřením 

by došlo k ověření teoretických výpočtů a výsledků simulace proudění. 

V závěru práce byl navíc na základě předchozích poznatků vytvořen koncepční návrh 

experimentálního kompresoru a zhotoven jeho 3D model. Pro ověření strukturální 

pevnosti byla pro 3D model rotoru provedena analýza zatížení vlivem odstředivých 

sil pomocí metody konečných prvků. V místě přechodu mezi diskem a lopatkou 

dosahuje redukované napětí podle kritéria von-Mises hodnot, které jsou v mezích 

bezpečnosti. 

Na tuto práci je možné navázat a postupně její výpočty přibližovat reálným 

podmínkám. Například je možné provést úpravu návrhu pro kanál proměnné 

geometrie s případným uvažováním změny hustoty. Pro návrh lopatky je možné 

použít profil s odlišnou maximální tloušťkou, proměnnou tětivu po délce lopatky 

nebo použít jiný z profilů. V případě, že by se někdo rozhodl pokračovat v této práci, 

rád mu poskytnu potřebné podklady a je jen na něm, zda se bude ubírat stejnou, 

podobnou nebo zcela odlišnou cestou. 
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