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ريوذ کلی طزاحی مًتًر َای تًربیىی



مىحىی مشخصٍ کمپرسًر



کمپزسًر محًری



کمپرسًر گریس از مرکس



تًربیه محًری



قسمتُای اصلی شامل طزاحی در مزحلٍ مقذماتی 
می باشذ سيز 

طزاحی يک بعذی ي محاسبات ديىامیک گاسی
پزٌ در سٍ مقطعپزيفیل طزاحی 

جزيان در کاوال بیه پزٌ َاتحلیل 
محاسبات استحكامی 

(  در تًربیه)کاری خىک طزاحی سیستم 



بعذی ي محاسبات ديىامیک گاسی طزاحی يک 

طزاحی يک ، ايلیه مزحلٍ طزاحی •
بعذی ي محاسبات ديىامیک گاسی در 

ريشٍ ، میاوی ي وًک پزٌ می  مقاطع
فشار   تعییه شاملايه محاسبات . باشذ 

  بزخی ي ی گاسسيايا، دما ، سزعت ، 
.باشذ می َىذسی ابعاد 



محاسباتريوذ 

برای اوجام محاسبات ، ابتذا دادٌ َای يريدی ،  •
دير  : دادٌ َای يريدی شامل . مًرد ویاز می باشىذ 

َایی  دادٌ ي بٍ تًربیه ، وسبت فشار ، دمای يريدی 
کٍ از ومًدارَای تجربی ي مراجغ مؼتبر بذست می 

ضرائب افت ي غیرٌ ارتفاع، آیىذ ماوىذ وسبت قطر بٍ 
َای يريدی ومایش دادٌ ومًوٍ ای از  1در جذيل •

دادٌ شذٌ است  



دادٌ َای يريدی
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یجنتا

وتايج محاسبات ديىامیک گاسی بزای َز مزحلٍ اس تًربیه ، در •
مًقعیتُای يريد بٍ استاتًر ، خزيج اس استاتًر ، يريد بٍ ريتًر ، 
خزيج اس ريتًر ي خزيج اس مزحلٍ تًربیه ، در سٍ مقطع ريشٍ ، 

يل اجذدر ايه  . میشًوذ   ی ارائٍجذايلمیاوی ي وًک پزٌ در 
فشارَای کل ي استاتیک ، دماَای کل ي استاتیک ، سزعتُای 

  مطلق ي وسبی ، سيايای گاس ، اعذاد ماخ ي شعاعُای کاوال جزيان ، 
  .می آيىذ



ايلوتايج محاسبات ديىامیک گاسی بزای مزحلٍ 

1h1m1t2h2m2t2Rm3Rm3h3m3t

T t(k)14701470147014701470147013301330126112611261

T (k)14611461146112711297131712971230123012301230

Pt(kpa)151315131513146114611461977936754754754

P (kpa)147814781478814881938881682682682682

M0.190.190.190.9730.90.8390.3950.7610.390.390.39

V (m/s)142142142678.1633.5595.3278.3521.8267.4267.3267.1

(m/s)142142142221.9221.9221.9221.9266.2266.2266.2266.2

(m/s)000640.8593.4552.6168448.725.223.321.7

(d)00070.969.568.1237.1359.325.4154.65

R (mm)205222239206222238222222205222239



ايه جذيل پارامتزَای مُم طزاحی اس جملٍ بار در 
مزحلٍ ، راوذمان تًربیه ، مساحت گذرگاٌ جزيان 
در مقاطع مختلف تًربیه ، ضزيب عكس العملی 
در شعاعُای مختلف ، تعذاد پزٌ َای ريتًر ي 

تعذاد پزٌ  اسجملٍديگزاستاتًر ي چىذيه پارامتز 
بٍ َا ي صلبیت بذست آمذٌ بزای ريتًر ي استاتًر 

. چشم میخًرد 



کاوال ػبًری جریان 
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سيايای تیشی پزٌ در 

يريد يخزيج

chord=Lٌيتز پز

پزٌ در  سٌ ایسا سيايای 

يريد يخزيج

aٌقطز گلًگا

شعاع دايزٌ َای لبٍ 

يريد يخزيج

nٌتعذاد پز

شعاع مقطع پزيفیلRساييٍ وصب پزٌ

Deltaمیشان ساييٍ اوحزافCmaxٌماکشيمم ضخامت پز
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داده هاي ورودي براي طراحی پروفیل 



پريفیل پرٌ



وتایج طراحی پريفیل پرٌ تًسط ورم افسار طراحی
 B-Spline





پس از طراحی َای اوجام شذٌ کلیٍ 
پريفیل َا بایستی تًسط یك ورم افسار 

ذ وتحلیل جریان مًرد آوالیس ياقغ شً
ایه . ذوتا پس از تأییذ، وُایی گرد

دي یا سٍ بار تكرار  است پريسٍ ممكه
گردد



مدلسازي

 Numecaبرای شبیٍ سازی ابتذا الزم است کٍ مذل مربًط بٍ پرٌ در ورم افسار •
برای شبیٍ سازی مقاطغ طراحی شذٌ کٍ در ورم افسار  . شبیٍ سازی شًد

Mechanical Desktop بٍ . مًجًد بًدٌ است، مًرد استفادٌ قرار گرفتٍ است
برای اوتقال . مىظًر شبیٍ سازی دقیق از وقاط با تؼذاد زیاد استفادٌ شذٌ است

.  مقاطغ با وقاطی جایگسیه شذوذ Mechanical Desktopَىذسٍ در ورم افسار 
اوتقال یافتٍ ي مختصات وقاط از ایه ورم   Gambitبٍ ورم افسار  igsوقاط با فرمت 

ٍ ای کٍ قبال تُیٍ شذٌ است. افسار گرفتٍ شذٌ است فرمت . در ادامٍ بٍ کمك بروام
ي فایل يارد ورم افسار  . تبذیل شذٌ استNumecaاطالػات بٍ فرمت فایل يريدی بٍ 

Numeca IGG (Auto blade) ایه مذل آمادٌ . جُت تًلیذ شبكٍ شذٌ است
.شذٌ در شكلُای بؼذ مشاَذٌ می شًد



ومای سٍ بؼذی آمادٌ شذٌ تًربیه



مرحلٍ ايل رتًر ي استاتًرمذل سٍ بؼذی 



تًلیذ شبكٍ محاسباتی

شبكٍ تًلیذ شذٌ از وًع سازمان یافتٍ بًدٌ •
است ي شبكٍ حل برای مجمًع ريتًر ي 

.  سلًل بًدٌ است 1503788استاتًر شامل 
بؼذ ومایی از شبكٍ تًلیذ شذٌ  اسالیذ اشكال

را ومایش می دَذ



شبكٍ محاسباتی مرحلٍ ايل



نتایج مربوط به نقطه طراحی

در ادامٍ شكلُای مربًط بٍ مقذار سرػت ي •
رفتار سیال ، در کاوال جریان وشان دادٌ شذٌ 

است 



کاوتًر دمای کل در مقطغ میاوی تًربیه



کاوتًر فشار کل در مقطغ میاوی تًربیه



کاوتًر ماخ در مقطغ میاوی تًربیه



خىك کاری

 کٍ مسایلی از دیگر یكی ، تًربیه طراحی اوجام ادامٍ در•
 کاری خىك بحث گیرد قرار بررسی ي تحلیل مًرد بایذ

 کاری خىك جُت مختلفی ريشُای .باشذ می تًربیه
  ريشُا ایه از یكی کٍ دارد يجًد تًربیه َای پرٌ

 ایه .باشذ می َا پرٌ بیه از خىك ًَای ػبًر از استفادٌ
 کمپرسًر از کٍ ًَایی از استفادٌ با کاری خىك ًَای
.شذ خًاَذ تامیه کىذ می ػبًر



 استاوذارد ريشُای از استفادٌ با
 ًَای جریان ػبًر کاوال مًجًد
 اوتُا در ي شذٌ طراحی کىىذٌ خىك
 بًدن مىاسب از اطمیىان برای

 ػذدی ريشُای بًسیلٍ طراحی
گردد می تحلیل



مذل سٍ بؼذی پرٌ ي مشخصات َىذسی کاوال جریان خىك کاری 
در آن دیذٌ می شًد



وحًٌ مش بىذی پرٌ ي کاوال خىك کاری



خطًط دمایی سطح پرٌ بر حسب درجٍ با خىك 
کاری


