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 چکیذه
گیشد. ثشای ایي هٌظَس،  یهدس ایي پظٍّؾ، پشٍاًِ کوپشػَس گشیض اص هشکض هتؼلق ثِ یک هَتَس تَسثَؿفت هَسد ثشسػی قشاس 

ی ػِ ػبص هذلاًؼیغ  افضاس ًشمی  پشُهحیظ تَلیذ  یشی ؿذُ ٍ ػپغ دسگ اًذاصُدقیق  ثِ عَساثتذا هـخلبت ٌّذػی آى 

ی ؿذُ ٍ ثب اػوبل ؿشایظ هشصی هَخَد اص ثٌذ ؿجکِگیشد. ػپغ ٌّذػِ تَلیذ ؿذُ دس ثخؾ تَلیذهؾ، ثؼذی كَست هی

گیشد. ًتبیح ثِ دػت آهذُ اص ایي تحلیل ػذدی ثِ  یههَسد ثشسػی ٍ تحلیل ػذدی قشاس  ایکغ اف یػػولکشد هَتَس، دس هحیظ 

گشدًذ. پغ اص ثشسػی اػتقالل حل  یههختلف اسائِ   یخشه ّبیای دثیاصّبی ًؼجت فـبس ٍ ثبصدُ کوپشػَس ثِ  یهٌحٌكَست 

یش ثشخی اص پبساهتشّبی ٌّذػی هَثش ثش ػولکشد کوپشػَس ًظیش پشٍفیل كفحِ تأثػذدی اص ؿجکِ تَلیذ ؿذُ، ثِ ثشسػی 

ٍدی ٍ خشٍخی عَقی، هَقؼیت ٍ صاٍیِ ٍسٍدی تیغِ خذاکٌٌذُ ٍ فبكلِ لقی ی، عَل هحَسی پشٍاًِ، صاٍیِ هوبع ٍسالٌْبس ًلف

ّبی ػولکشدی کوپشػَس ٍ اًتخبة  یهٌحٌیش تغییشات ٌّذػی سٍی تأثؿَد. دس اًتْب ثب ثشسػی ثیي پشٍاًِ ٍ عَقی پشداختِ هی

اكالح ؿذُ، ًؼجت ًبحیِ ؿؼبػی پشٍاًِ گشدد. دس کوپشػَس  یهًقغِ کبسی ثْیٌِ، کوپشػَسی ثب ًؼجت فـبس ٍ ثبصدُ ثبالتش اسائِ 

افضایؾ  هتش یلیه 5 دسخِ ٍ عَل هحَسی پشٍاًِ ثِ هیضاى 6، صاٍیِ اًتْبیی دیَاسُ عَقی ثب ساػتبی قبئن ثشاثش 22/0ثِ کل پشٍاًِ 

ضایؾ یبفتِ دسكذ اف 1 دسكذ ٍ ًؼجت فـبس ثِ هیضاى 4/2ایي اكالحبت، ثبصدُ کوپشػَس ثِ هیضاى  دس ًظش گشفتي. ثب اػت بفتِی

 .اػت

 

 .هغبلؼِ پبساهتشی؛ حل ػذدی ػِ ثؼذی؛ثْیٌِ ػبصی؛ کوپشػَس گشیض اص هشکض :کلمبت کلیذی
 

 
 

 مقذمه -9
ی ٍاحذّب دس دٍس یّب گزؿتِاص هشکض اص گشیض یکوپشػَسّب

پتشٍؿیوی، هَتَسّبی  ٍ گبص كٌبیغ کَچک، یگبصتَسثیي

ی کبسثشدّبثِ  ثبتَخِ اػت. سفتِ ثِ کبس تَسثَچبسخشّب ٍ ییَّا

 دسداخل خشیبى هیذاى ی هغبلؼِ ًَع کوپشػَسّب، ایي فشاٍاى

 ثْجَد یساػتب دس تالؽ ٍ ًیض ّب افت ثِ هٌظَس ؿٌبػبیی پشٍاًِ
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ثبؿذ. اص عشفی  یه یضشٍس یاهش یضاصهشکضکوپشػَس گشػولکشد 

 یضاصهشکض ًؼجت ثِگشی کوپشػَسّبیبى َّا دس خش

 ذ ٍ کبهالًچشخ یهدسخِ  90ی تب هحَسی کوپشػَسّب

یش لضج پزیبى تشاکن خشثبؿذ. ػالٍُ ثش ایي، ٍخَد  یهی ثؼذ ػِ

یي اثبؿذ.  یهّب  یيتَسثَهبؿی داخلیبى خشّبی  یظگیٍاص 

ثبػث هـکل ؿذى  ّب پشُیچیذُ پّب ّوشاُ ثب ٌّذػِ  یظگیٍ

یض اص گشیبثی یک کوپشػَس اسصی ثشاؿَد.  یهیبى خشی ثشسػ

آهذى  ثِ ٍخَدیت َقؼهػبصی آى، آگبّی اص یٌِثْهشکض ٍ 

ثبؿذ. پغ اص  یهیبص ًهَسد  اػبػبًّب یذ آىتَلیضم هکبًٍ  ّب افت

کؼت اعالػبت الصم دس هَسد افت، هشحلِ ثؼذ اكالحبت 

 ثبؿذ.  یهی هشثَعِ ّب قؼوتی سٍّذفوٌذ 

یض اص هشکض ثب اتکب ثِ یک گشی کوپشػَسّبی عشاح هؼوَالً

ی اًدبم تدشث تثِ كَسی، ٌَّص ّن تدشثی ٍ آهبسی سٍاثظ ػش

ی، اكلی اثؼبد عشاحی ثشافقظ  ّب سٍؽیي اگیشد. اهب  یه

ییي ٌّذػِ کبهل پشٍاًِ ٍ تؼی ثشایشا صسػذ،  یثِ ًظشهی هٌغق

یبدی اًتخبة صی هشتجِ دٍم پبساهتشّبهحفظِ، الصم اػت 

ی ػبصیٌِثْیبسّبی هؼی ػشتحت یک  ّب اًتخبةیي اؿًَذ. 

یب ثْجَد ًَػبًبت فـبس  یبى یکٌَاخت، ثْجَد ثبصدُ ٍخشهبًٌذ 

یل ػولکشد تحلی ٍ عشاحیش اخی ّب ػبلگیشد. دس  یهاًدبم 

یَتشّب ٍ دقت کبهپیؾ قذست افضا ثِ ٍاػغِّب  یيتَسثَهبؿ

یذا کشدُ اػت. پی تَخْیـشفت قبثل پی، ػذدی ّب سٍؽ

ی، اثضاس تدشثّبی  یشیگ اًذاصُی ٍ ػذدی ّب سٍؽیت تشک

ٍ ثذػت آٍسدى  یبىخشیذاى هی ػبصیِؿجی ثشای هکول

 آٍسدُ اػت. ثِ ٍخَدّب  یيتَسثَهبؿی هـخلِ هٌحٌ

ٍ ًٍذى  1پبػشاچشی ّب ثٌبمیؼٌذُ ًَیي چٌذیشاً اخ

[ ٍ 3ٍ ّوکبساى ] 4[، اػلَتوي2] 3[، کشاٍس1ٍ] 2ثشایوجبػچِ

ی ٍ عشاحی ثشایجی تشکی ّب سٍؽ[ اص 4ٍ ّوکبساى ] 5گَتَ

، اص ّب سٍؽي یا. اغلت اًذ کشدُّب اػتفبدُ  یيتَسثَهبؿیل تحل

ی ثؼذی ؿجِ ػِّب سٍؽی ثب ثؼذیل ػولکشد یک تحلیت تشک

یت، ًْبکٌٌذ. دس  یهی ٌّذػِ کوپشػَس اػتفبدُ عشاحی ثشا

ی ثِ كَست ثؼذی ػِػبصیِؿجی ؿذُ تَػظ عشاحٌّذػِ 

                                                        
1Passrucker 
2Van den Braembussche 
3Cravero 
4Sloteman 
5Goto 

ی، عشاحگیشد تب اص كحت سٍؽ  یهی قشاس ثشسػی هَسد ػذد

 یٌبى کبهل حبكل ؿَد. اعو

هذل ی دس ػذدی ػبص هذلی تَاًبئ[ 5]7ٍ فشًبًذص 6گٌضالض

خوغ ی ّوشاُ ثب ؿؼبػیش دائن دٍاس داخل پوپ غیبى خش کشدى

یک تکٌاص  ّب آى. کشدًذسا تَػظ ًشم افضاس فلَئٌت اسائِ  کٌٌذُ

یي پشٍاًِ ٍ ث هـتشکػغح  کشدىی هذل ثشا8هؾ لغضًذُ

یح ًتبی ثب ػذدی ػبص هذلیح ًتبثْشُ خؼتٌذ.  کٌٌذُخوغ 

ی ثب یکذیگش ًـبى خَثُ کِ تغبثق ثؼیبس یؼِ ؿذهقبی تدشث

ّبی دیٌبهیکی ٍ ّب ثب اػتفبدُ اص حل ػذدی، افتدٌّذ. آى یه

ّب سا ثشاػبع حل ًبپبیذاس ثِ دػت ًیشٍّبی ٍاسد ؿذُ ثِ پشُ

 آٍسدًذ. 

9آػَخی
خوغ ی یک پوپ ٍ ػبص هذل [6ّوکبساى ] ٍ 

ًذ. اثتذا، داداًدبم  CFX یثؼذآى سا تَػظ کذ ػِ  کٌٌذُ

ی ثؼذی ؿذُ ٍ ثِ كَست ػِػبص هذلٍاًِ ثب هؾ ثبػبصهبى پش

یت ًؼجت ثِ ؿجکِ ٍ حؼبػیل تحلتحلیل ػذدی ؿذ. ػپغ 

 k ،kّبی  اص هذل ّب آىی اًدبم گشفت. آؿفتگهذل 

ٍ SST ی اػتفبدُ کشدًذ ٍ ًـبى دادًذ کِ آؿفتگی هذل ثشا

یض اػت. هذل ًبچیبس ثؼی آؿفتگهذل  یي ػِایح ًتباختالف 

خوغ یل ؿجِ دائن پشٍاًِ ثِ ّوشاُ تحلی ثشایی پشٍاًِ ًْب

 کشدىی هذل ثشایک هؾ لغضًذُ تکٌاص  ّب آىثکبس سفت.  کٌٌذُ

یي اًذ. کشداػتفبدُ  کٌٌذُیي پشٍاًِ ٍ خوغث هـتشکػغح 

 ی چٌذ پشٍاًِ ٍ هحفظِ هختلف كَست گشفت.ثشای ػبصیِؿج

[ ٍ 8ٍ ّوکبساًؾ ] 11یهَگل[، 7ًؾ]ٍ ّوکبسا 10گَ

ی ػذدػبصی  یِؿجیح ًتبیي ثیکی ًضد[ 9]13یٌیهبسٍ  12کشاٍسٍ

ّب ثب حل . آىکشداًذی سا اثجبت تدشثیح ًتبّب ٍ  یيتَسثَهبؿ

خشیبى ثِ كَست پبیب ٍ ًبپبیب ثِ ثشسػی تبثیش تغییش پبساهتشّبی 

 ٌّذػی ثش سٍی پوپ، دیفیَصس ٍ... پشداختٌذ. 

ی سٍ ثش گؼتشدُ هغبلؼبت [ ثب10]15ًیٍ ّبتش14ٍصًگٌِ

 عشاحی سٍؽ اص اػتفبدُ ثب هشکض ٍی گشیض اص کوپشػَسّب

                                                        
6Gonzalez 
7 Fernandez 
8 Sliding Mesh 
9Asuaje 
10Gu 
11Mugli 
12Cravero 
13 Marini 
14Zangeneh 
15Hawthrone 
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اص  گشیضس ػولکشدکوپشػَ ی هحذٍدٍُ  ثبصدُ تَاًؼتٌذ هؼکَع

 دٌّذ.  افضایؾ سا هشکض

 هیذاى یثؼذػِ یػذد [ تحلیل11ّوکبساًؾ ] ٍ ًیلی

 ماًدب سا تَسثَچبسخش یک هشکض اص گشیض دس کوپشػَس خشیبى

 هٌحٌی کشدًذ. ػپغ اػتخشاج سا آى ػولکشد ٍ هٌحٌی دادُ

 ػٌدیس اػتجب تدشثی ًتبیح ثب سا یػذدًتبیح  اص ػولکشد حبكل

 .کشدًذ

 کی آیشٍدیٌبهیکی ػبصی یٌِثْ[ 12] 2ٍ لی پبپی 1ثَسگجشٍ

 ی کٌٌذُحلتشکیت  اص اػتفبدُ ثب ی ساگزس كَت کوپشػَس کی

اًدبم  طًتیک سیتنالگَ ٍ ًبٍیشاػتَکغ ثؼذی هؼبدلِػِ ؿجِ

 سا ثب ّذف ایدبد دٍثؼذی پشُ کی هکؾ ّب ػغحدادًذ. آى

 کشدًذ. ػبصیثْیٌِ آًتشٍپی یکٌَاخت

[ عشاحی آیشٍدیٌبهیکی یک 13ٍ ّوکبساى ] 3ّیلذسثشًت

پشٍاًِ کوپشػَس گشیض اص هشکض ثب ػشػت ٍیظُ پبئیي سا ثِ ّوشاُ 

شاحی ّب تأثیش عتحلیل آیشٍدیٌبهیک آى اًدبم دادًذ. آى

آیشٍدیٌبهیکی سا سٍی افضایؾ ثبصدُ پشٍاًِ ٍ ثْجَد خضئیبت 

 خشیبى داخلی اص خولِ خشیبى ثبًَیِ ثشسػی کشدًذ. 

دس ایي پظٍّؾ، اثش تغییش پبساهتشّبی ٌّذػی پشٍاًِ ًظیش 

ی، عَل هحَسی پشٍاًِ، صاٍیِ الٌْبس ًلفپشٍفیل كفحِ 

یغِ هوبع ٍسٍدی ٍ خشٍخی عَقی، هَقؼیت ٍ صاٍیِ ٍسٍدی ت

خذاکٌٌذُ ٍ فبكلِ لقی ثیي پشٍاًِ ٍ عَقی سٍی ػولکشد 

 کوپشػَس ثب اػتفبدُ اص تحلیل ػذدی هَسد ثشسػی قشاس 

ؿَد ثب اًتخبة هقبدیش ثْیٌِ ایي گیشد. ػپغ، ػؼی هیهی

 پبساهتشّب، ػولکشد کوپشػَس ثْجَد یبثذ. 

 

 پروانه کمپرسور  تحلیل عذدیو ی سبز مذل-2

گشیض اص هشکض هَخَد س ی کوپشػَّب شُپدسایي پظٍّؾ، اثتذا 

اعالػبت الصم  ؿذُ ٍاًذاصُ گشفتِیشی، گ اًذاصُتَػظ ٍػبیل 

اص خولِ هَاسد  ؿَد.خْت تَلیذ ٌّذػِ هحبػجِ هی

ی ّب پشُی ػبص هذلاعالػبت هَسد ًیبص ثشای  گیشی ؿذُ ٍ اًذاصُ

آٍسدُ ؿذُ اػت. دس  1هشکض دس خذٍل گشیض اص س کوپشػَ

یش گشفتِ ؿذُ اص کوپشػَس تلبٍ 2ٍ  1ی ؿوبسُ ّب ؿکل

                                                        
1Burguburu 
2Le Pape 
3Hildebrandt 

هَخَد دس هحیظ آصهبیـگبُ ًـبى دادُ ؿذُ   هشکضگشیضاص

 اػت.
 

 
 گریس از مرکسر تصویر ازببالی کمپرسو -9شکل

 

 
 گریس از مرکسر کنبر کمپرسو تصویر از -2شکل

 
 مشخصبت پره کمپرسور گریس از مرکس -9جذول

 رمقذا هبیبنذازه گیری شذهرارامت ردیف

 mm7/112 (D1h) قغش ٍسٍدی تَپی 1

 mm160 (D1s)قغش ٍسٍدی ًَک پشُ  2

 °63 (B1)صاٍیِ ٍسٍدی پشُ دس ًَک 3

 mm 237 (D2)قغش خشٍخی پشٍاًِ  4

 °90 (B2)صاٍیِ خشٍخی پشٍاًِ  5

 mm 7/8 ػشم خشٍخی پشٍاًِ  6

 mm 1  (S) فبكلِ گپ ثیي پشُ ٍ پَػتِ 7

تیغِ ص فبكلِ هحَسی ٍسٍدی پشُ ا 8

 خذاکٌٌذُ 

mm 24 

 16 (Z)تؼذاد پشُ  9

 16 تؼذاد تیغِ خذاکٌٌذُ 10

 mm 9/51 (L)عَل هحَسی کوپشػَس  11

 یشهتغثِ كَست خغی  mm 2تب mm 1ضخبهت پشُ اص  12

 (h)هقغغ  8 اًذاصُ گیشی استفبع پشُ اص تَپی تب عَقی دس 13

 پشٍفیل دیَاسُ عَقی پشٍاًِ 14

 ُ ثِ پشُ دس هقغغ عَقی پشٍاًِپشٍفیل هقغغ پش 15

 

http://asmedl.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=ASMEDL&possible1=Hildebrandt%2C+A.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&pjournals=AMREAD%2CJAMCAV%2CJBENDY%2CJCNDDM%2CJCISB6%2CJDSMAA%2CJEPAE4%2CJERTD2%2CJETPEZ%2CJEMTA8%2CJFEGA4%2CJFCSAU%2CJHTRAO%2CJMSEFK%2CJMDEDB%2CJMDOA4%2CJMOEEX%2CJPVTAS%2CJSEEDO%2CJOTRE9%2CJOTUEI%2CJVACEK%2CJTSEBV&aqs=true
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 مرکس ز گریس ار سبزی کمپرسومذل -9-2

سیبضی ٍ ًیض اًدبم هحبػجبت  دس ایي ثخؾ ثب اًدبم ػولیبت

ذ ی پشُ دس هحیظ تَلیػبص هذل، ی ثذػت آهذُّب دادُثش سٍی 

ؿَد. ػپغ ٌّذػِ تَلیذ ؿذُ پشُ ًشم افضاس اًؼیغ اًدبم هی

 ػبصهبى ٍ ثب سٍؽدس هحیظ تَلیذ هؾ ثِ كَست ثب

H/J/C/L-Grid ِؿَد. دس پبیبى، ثب قشاس دادى ثٌذی هیؿجک

 هشصی هؼئلِ، خشیبى داخل کوپشػَس هَسد تحلیل قشاس ؿشایظ

ّبی  یَاسُدگیشد. ثِ هٌظَس حل دقیق خشیبى ػیبل ًضدیک هی

ثِ  ؿَدّب اػتفبدُ هی یَاسُدپشٍاًِ، اص ؿجکِ سیض دس ًضدیک 

 ٍ فبكلِ اٍلیي گشُ تب دیَاسُ ثشاثش 6ش ثشاث  +yعَسی کِ هقذاس
ؿَد. ثشای ثشسػی تؼذاد هٌبػت گشفتِ هیًظش  دسهتش  6-10

ؿَد. ثشای کٌتشل ّب، اػتقالل حل اص ؿجکِ ثشسػی هیػلَل

، پبساهتشّبی ثؼیبسی اص خولِ ّب پشُثٌذی کیفیت ؿجکِ

ّب ثش اػبع هـخق  یَاسُدًضدیک  +yاًتخبة هقذاس ػذدی 

ٌَلذص، قشاس دادى هقذاس ػذدی اًذاصُ هبکضیون ًوَدى ػذد سی

دس هحذٍدُ  2ّبٍ هیٌیون صاٍیِ ػغَح ػلَل 1ًؼجت سؿذ

ثٌذی هدبص كَست گشفتِ اػت. هحذٍدُ هدبص ثشای ؿجکِ

، هقذاس هبکضیون 100هقذاس هبکضیون ًؼجت سؿذ ثشاثش  ّب پشُ

 دسخِ دس  15 3دسخِ ٍ هیٌیون صاٍیِ ػغَح 165صاٍیِ ػغَح 

 س دسًظش گشفتِ ؿذُ اػت. ًشم افضا

y ثٌذی ایي کوپشػَس هقذاسدس ؿجکِ
، هبکضیون 6ثشاثش  +

دسخِ  153، هقذاس هبکضیون صاٍیِ ػغَح 50ًؼجت سؿذ ثشاثش 

دسخِ لحبػ ؿذُ اػت. دس ؿکل  13هیٌیون صاٍیِ ػغَح   ٍ

ی کوپشػَس ًوبیؾ دادُ ؿذُ ّب پشُثٌذی ؿجکِ 4ٍ  3ؿوبسُ 

 اػت.

 

 لهشرایط مرزی مسئ -9-3
ثِ هٌظَس حل خشیبى َّای ػجَسی اص کوپشػَس هؼبدالت 

ٍ اًشطی  هوٌتَمحبکن ثش خشیبى اص خولِ هؼبدالت پیَػتگی، 

ؿَد. ثشای حل ػبصی هیگؼؼتِد ثِ سٍؽ حدن هحذٍ

م، اًشطی ٍ تَسثَالًغ اص سٍؽ َهؼبدالت پیَػتگی، هوٌت

ػبصی کَئیک ثب دقت حل اص دقت هشتجِ دٍم اػتفبدُ گؼؼتِ

د. ثشای حل خشیبى کوپشػَس ػیبل هَسد ثشسػی َّا، ؿَهی

                                                        
1Maximum Aspect Ratio 
2 Maximum & Minimum Face Angle 
3Skewness 

کلَیي، ًَع خشیبى پبیب، فـبس هشخغ  430دهبی ػکَى ثشاثش 

 4، دثی خشهی ٍسٍدی SSTثشاثش كفش ثبس، هذل تَسثَالًؼی 

ثبس ٍ هقذاس  7کیلَگشم ثش ثبًیِ، فـبس اػتبتیک خشٍخی ثشاثش 

 ّبی ػشػت ٍ فـبس ثشاثشّبی کویتّوگشایی ثبقیوبًذُ
 ّبیکِ دس هٌحٌیعَس ّوبى ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. دس6-10

ؿَد، دس تؼذاد  یههـبّذُ  6ٍ  5ی ّب ؿکلتشػین ؿذُ دس 

(Grid B) 150000 ثٌذی ًتبیح حل، هؼتقل اص ؿجکِ الوبى

 ثبؿذ(. : ثشاثش ًؼجت فـبس هی pr) ثبؿذ یهّبی کوپشػَس پشُ

 

 
 سلول 915بنذی شذه بب پره مش -3شکل 

 

 
 بنذی ریس در الیه مرزینمبیش مش -4لشک

 

 
 حسب تعذاد المبنر منحنی ببزده کمپرسور ب -5شکل 
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 حسب تعذاد المبنر منحنی نسبت فشبر کمپرسور ب -6شکل 

 

پغ اص ثشسػی اػتقالل حل اص ؿجکِ، هٌحٌی ثبصدُ ٍ 

ّبی هختلف ًوبیؾ دادُ ؿذُ  ًؼجت فـبس دس دثی خشهی

ؿَد کِ دثی خشهی  هـبّذُ هی 8ٍ  7ّبی  اص ؿکلاػت. 

دس ایي دثی خشهی، ساًذهبى پشٍاًِ  ثبؿذ. هی kg/s4عشح 

 ثبؿذ. هی 903/2دسكذ ٍ ًؼجت فـبس 2/86 کوپشػَس ثشاثش

 

 
 حسب دبی جرمیر منحنی رانذمبن ب -7شکل 

 

 
 حسب دبی جرمیر ب (pr)منحنی نسبت فشبر -8شکل 

 ور ی کمپرسهب پرهبررسی پبرامترهبی موثر -2

دس ایي ثخؾ پبساهتشّبی ٌّذػی پشُ کوپشػَس کِ دس افضایؾ 

ثبؿذ ثشسػی ٍ دس ّش قؼوت  یهساًذهبى ٍ ًؼجت فـبس هَثش 

هٌحٌی ػولکشد کوپشػَس ًـبى دادُ ؿذُ اػت. اص خولِ 

تَاى ثِ  یهپبساهتشّبیی کِ هَسد ثشسػی قشاس گشفتِ اػت 

 :هَاسد صیش اؿبسُ ًوَد

 (inducer)ٍاًِ عَل ًبحیِ ٍسٍدی پش. اثش 1

 . اثش فبكلِ لقی ًَک پشُ 2

 اثش عَل هحَسی پشٍاًِ. 3

 . اثش ؿکل هٌحٌی تَپی ٍ عَقی4

 . اثش صاٍیِ هوبع ٍسٍدی عَقی 5

 . اثش صاٍیِ خشٍخی عَقی6

 صهبى صاٍیِ ٍسٍدی ٍ خشٍخی عَقی . اثش تغییش ّن7

 تیغِ خذاکٌٌذُ. اثش تغییش هکبى 8

 خذاکٌٌذُتیغِ . اثش تغییش صاٍیِ ٍسٍدی 9

 ٍ ّبی صیبدی اص خولِ ثیضی، ػْوی یهٌحٌ
3 2

1
x y

b a

   
    

   

سٍد.  یهکبس  تَپی ٍ عَقی ثِهٌحٌی ثشای  

ّب، هٌحٌی ثیضی ثشای توبم  یلتحلی ػبص ّوبٌّگثشای 

دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت تب هٌحٌی ثْیٌِ ثشای  ّب قؼوت

ثؼذ  قؼوت ی کوپشػَس گشیض اص هشکض هؼشفی گشدد. دسّب پشُ

پبساهتش هَثش ٌّذػی هؼشفی ٍ ضوي ثیبى تغییشات آى، 

ؿَد تب اثش تغییش ٌّذػِ هٌحٌی ػولکشد کوپشػَس تشػین هی

 ّبی کوپشػَس هـخق ؿَد.پشُ

 

طول بر حسب  بتب منحنیاثر نقطه ممبسی  -2-9

 النهبری نصف

گش  الٌْبسی کِ ثیبى هٌحٌی ثتب ثش حؼت دسكذ عَل ًلف

ًـبى دادُ ؿذُ اػت.  9بؿذ، دس ؿکل ث هیضاى اًحٌبی پشُ هی

ایي هٌحٌی یک ًقغِ هوبػی داسد کِ ثب تغییش آى هیضاى 

دس ایي قؼوت ثب داؿتي اعالػبت  کٌذ. اًحٌبء پشُ تغییش هی

 صاٍیِ خشٍخی پشٍُ  =63B1°هؼئلِ اص خولِ صاٍیِ ٍسٍدی پشُ

°90 B2=  هٌحٌی الٌْبسی چْبس دػتِ  ًلفٍ ًیض داؿتي عَل

اص هحَس  %85ٍ  %78%، 55%، 40دس ػَم هوبعدسخِ 

ثش هحَس  ثتبی )هکبًی کِ ًقغِ هوبػی هٌحٌی الٌْبس ًلف

 ؿَد.ثبؿذ( دس ًظش گشفتِ هی یههوبع الٌْبسی  عَل ًلف
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 النهبری بتب برحسب طول نصف منحنی– 9شکل

 
آٍسدُ ؿذُ  2هؼبدالت ایي چْبس دػتِ هٌحٌی دس خذٍل 

هختلف ٍ دس یک ّبی  یخشهاػت. ػپغ ّش ثبس دس دثی 

هحَس ثش  ثتبکِ هٌحٌی الٌْبسی  ًلفدسكذ خبف اص عَل 

ثبؿذ، کوپشػَس هَسد تحلیل قشاس  یههوبع الٌْبسی  عَل ًلف

ّبی ساًذهبى ٍ ًؼجت  یهٌحٌ 11ٍ  10ی ّب ؿکلگیشد. دس هی

 ّبی هختلف تشػین ؿذُ اػت. یخشهفـبس دس دثی 

 
 یلنهبرا نصفحسب محور ر ب بتبمعبدالت منحنی  -2جذول 

درصذ ردیف

% 
 نمبیش معبدالت

9 45                              

2 55                 +0.0188099    

 

 

 

 

3 78                                

4 85                               

 
ؿَد، صهبًی  یههـبّذُ 11ٍ  10ّبی یهٌحٌکِ اص  عَس ّوبى

اصعَل دسكذ  78دس  ثتبکِ ًقغِ هوبػی هٌحٌی 

دسكذ ٍ ًؼجت  6/5قشاس داسد، ساًذهبى ثِ هیضاى  الٌْبسی ًلف

دسكذ ًؼجت ثِ حبلت اٍلیِ کوپشػَس  7/1فـبسثِ اًذاصُ 

یبثذ. الصم ثِ رکش اػت کِ دس کوپشػَس اٍلیِ، ًقغِ  یهافضایؾ 

ی  فبكلِؿذُ اػت، دس  ًوبیؾ دادُ 9هوبػی کِ دس ؿکل 

ی قشاس داسد. پشٍاضح اػت کِ الٌْبس ًلفدسكذی اص عَل  50

کبسایی دیفیَطى ؿؼبػی ًؼجت ثِ حبلت هحذة ثِ دلیل 

ثبؿذ. لزا کبّؾ هیضاى دیفیَطى ثبصیبفت ثبالی فـبس، کوتش هی

ؿؼبػی کِ ثب افضایؾ فبكلِ ًقغِ هوبع اص ٍسٍدی کوپشػَس 

فـبس ًقغِ ػولکشد افضایؾ  گیشد، ثبصدُ ٍ ًؼجتكَست هی

یبثذ. اهب افضایؾ ثیؾ اص حذ ایي فبكلِ ثبػث افضایؾ ثیؾ هی

 اص حذ عَل هؼیش ٍ دس ًتیدِ افضایؾ تلفبت اكغکبکی 

 گشدد.گشدد کِ ثبػث افت کبسایی کوپشػَس هیهی

 
بر حسب روی ببزده  بتب منحنینقطه ممبسی اثر -91شکل

 النهبری طول نصف
 

 طوقی تب نوک پره اثر فبصله -2-2

 پَػتِ خبسخی ثیي ٍ عَقیدس ایي قؼوت هقذاس فبكلِ ثیي 

ؿَد ٍ ػولکشد کوپشػَس  یههتش تغییش دادُ هیلی 5/1تب  1/0

گیشد. ًتبیح ثِ دػت آهذُ  یهقشاس  دس دٍس ًبهی هَسد اسصیبثی

کِ  عَس ّوبى ًوبیؾ دادُ ؿذُ اػت. 13 ٍ 12ّبی  دس ؿکل

فبكلِ عَقی ؿَد ّش چِ  یه هـبّذُ 13ٍ  12ی ّب ؿکلاص 

کوتش ثبؿذ، ًؼجت فـبس ٍ ساًذهبى تَسثَهبؿیي  تب ًَک پشُ

یبثذ. چشا کِ ثب افضایؾ فبكلِ لقی، فضبی خبلی  یهافضایؾ 

ایدبد ؿذُ دس قؼوت ؿشٍد، ثبػث فشاس خشیبى پشفـبس 

ّبی کن فـبس ٍ ایدبد افت خشیبى ثبًَیِ کوپشػَس ثِ قؼوت

ثب افضایؾ فبكلِ لقی ثبصدُ گشدد. لزا دس کوپشػَس هی

یبثذ. الجتِ ثبیذ کوپشػَس ٍ دس ًتیدِ ًؼجت فـبس کبّؾ هی

یبدآٍس ؿذ کِ کبّؾ فبكلِ لقی، هـکالت ػبخت کوپشػَس 

 [.14]سا دس ثش داسد 
 

 
طول حسب ر ب بتباثر نقطه ممبسی منحنی -99شکل

 روی نسبت فشبر النهبری نصف
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 انذازه لقی بر ببزدهاثر -92شکل 

 

 
 انذازه لقی بر نسبت فشبراثر -93شکل 

 

 ی کمپرسورهب پرهاثر طول محوری  -2-3

عَل هحَسی پشُ کوپشػَس گشیض اص هشکض اص ًبحیِ ٍسٍدی تب 

ثبؿذ. دس ایي قؼوت ثشای  یه mm9/51قؼوت اًتْبیی آى

ی ّب عَلیبفتي عَل ثْیٌِ،  ثشسػی اثش عَل ٍ

mm9/41،mm9/56  ٍmm9/61  گیشد. هیشاس قهَسد اسصیبثی

هـبّذُ  15ٍ  14ی ّب ؿکلثب هقبیؼِ ًتبیح ثِ دػت آهذُ دس 

هتشی دس عَل هحَسی پشٍاًِ هیلی 5ؿَد کِ ثب افضایؾ  یه

تَاى ساًذهبى ٍ ًؼجت فـبس ثْتشی ًؼجت  یهکوپشػَس اٍلیِ 

ثِ حبلت اٍلیِ داؿت. ایي افضایؾ ساًذهبى ثِ دلیل کبّؾ 

ثبؿذ. الصم ثِ حَسی هیتغییشات ؿیت هدشا ثب افضایؾ عَل ه

رکش اػت کِ افضایؾ ثیؾ اص حذ عَل هحَسی تلفبت 

اكغکبکی ثش افضایؾ کبسایی رکش ؿذُ غلجِ کشدُ ٍ دس ًتیدِ 

 کبّؾ ساًذهبى ٍ ًؼجت فـبس سا خَاّین داؿت.
 

 طوقی وتوپی اثر منحنی  -2-4

اؿبسُ ؿذ تب قجل اص یبفتي هٌحٌی ثْیٌِ  قجالًکِ  عَس ّوبى

دس ًظش  عَقیٍتَپی هٌحٌی ثیضی ثشای  ،ٍ عَقیتَپیثشای 

كَست گشفتِ  ّب آىّب ثش پبیِ  یلتحلگشفتِ ؿذُ اػت ٍ 

 ٍتَپی هٌحٌی ثشای ؿکل  ػِدس ایي ثخؾ [. 16]اػت

 پیـٌْبد ؿذُ اػت: عَقی

 

 
 تأثیر طول محوری روی ببزده-94شکل 

 

 ثیضی ثِ هؼبدلِ: -1

 هؼبدلِ تَپی:

(1)  
2

2 2 22
1

x
Y r b R

L

  
       
    

 

 هؼبدلِ عَقی:

(2) 
 

 
2

2 22

2

1
x

Y r R
L b

  
       

    

 

 

 هٌحٌی ثِ هؼبدلِ: -2

(3) 
3

2 x
Y b b

c

 
    
  

 

 

ثشای  ؿذُ پشُ کوپشػَس گشیض اص هشکض: ثضسگٌوبیی هٌحٌی -3

ی کوپشػَس ّب پشُیی ؿذُ ًوب ثضسگایدبد هٌحٌی ػَم اص عشح 

َل اٍلیِ خْت پَؿؾ دادى عشح ثْیٌِ ؿذُ اص لحبػ ع

 17ٍ  16ی ّب ؿکلدس عَس کِ ّوبىؿَد.  یههحَسی اػتفبدُ 

3هٌحٌی کٌین  یههـبّذُ  2

1
x y

b a

   
    

    
ًؼجت  ساًذهبى ٍ

 ًؼجت ثِ دٍ هٌحٌی دیگش داسد. فـبس ثْتشی
 

 
 تأثیر طول محوری روی نسبت فشبر-95شکل 
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 طوقی روی ببزده وتوپی  اثر منحنی-96شکل 

 

 
 طوقی روی نسبت فشبر وتوپی  منحنی اثر-97شکل 

 

 طوقی ورودیاثر زاویه  -2-5

 دس ایي هشحلِ صٍایبی خشٍخی ٍ ٍسٍدی تَپی ٍ ًیض خشٍخی

 ثِ هٌظَسهوبػی دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.  عَقی ثِ كَست

ثِ  6˚ٍ 4˚،2˚،0˚ّبی یِصاٍثشسػی اثش صاٍیِ ٍسٍدی عَقی 

دس دادُ ؿذُ اػت. ػپغ کوپشػَس  عَقیقؼوت ٍسٍدی 

ّبی هختلف هَسد تحلیل قشاس گشفتِ اػت کِ  یخشهدثی 

 ًـبى دادُ ؿذُ اػت.  19ٍ  18ی ّب ؿکلًتبیح آى دس 

 19ٍ  18ی ّب ؿکلثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ دػت آهذُ اص 

ؿَد کِ پشٍاًِ دس صاٍیِ ٍسٍدی عَقی ثشاثش كفش  یههـبّذُ 

دسخِ ػولکشد ثْتشی داسد. ایي کبّؾ دس کبسایی کوپشػَس 

 ثبؿذ.بً ثذلیل افضایؾ تلفبت دس ٍسٍدی عَقی هیهـخل

 

 طوقی خروجی ی یهزاواثر  -2-6

هوبع افقی تَپی ثِ كَست  ٍ خشٍخی دس ایي قؼوت ٍسٍدی

ثِ  ثِ كَست هوبع افقی ٍعَقی قؼوت ٍسٍدی  ٍ قبئن،

ؿَد.  یهاػوبل  6˚،4˚،2˚،0˚ّبی یِصاٍ قؼوت خشٍخی آى

ّبی  یخشهثی دس د پغ اص اػوبل ایي تغییشات کوپشػَس

هختلف هَسد تحلیل قشاس گشفتِ اػت کِ ًتبیح ثذػت آهذُ دس 

 ؿَد. یههـبّذُ  21ٍ  20ی ّب ؿکل

گشدد کِ ثب ثب هقبیؼِ ًتبیح ثذػت آهذُ، هـبّذُ هی

افضایؾ صاٍیِ عَقی دس خشٍخی، هیضاى اًحشاف خشیبى کبّؾ 

یبفتِ ٍ دس ًتیدِ کبسایی ٍ ًؼجت فـبس کل کوپشػَس دس 

 یبثذ.افضایؾ هیًقغِ عشح 

 

 طوقیخروجی  ورودی و  یهزاو زمبن هماثر تغییر  -2-7
ثِ كَست هوبع افقی ٍ  تَپی خشٍخی دس ایي ثخؾ ٍسٍدی ٍ

دس  صهبى ّن ثِ عَس عَقی سا خشٍخی قؼوت ٍسٍدی ٍ قبئن ٍ

تغییش دادُ کِ ًتبیح ثذػت آهذُ دس  6˚4ٍ˚،2˚،0˚ّبی یِصاٍ

 ًوبیؾ دادُ ؿذُ اػت. 23ٍ  22ؿکل 

دّذ کِ افضایؾ بیح ایي اػوبل تغییش ّن ًـبى هیًت

ثبصدُ ًبؿی اص ایدبد تحذة دس خشٍخی عَقی تقشیجبً ثب کبّؾ 

گشدد. دس کبسایی ًبؿی اص افت ثشخَسد دس ٍسٍدی خٌثی هی

ًتیدِ تغییش هحؼَػی دس کبسایی ٍ ًؼجت فـبس ًخَاّین 

 داؿت.

 

  
 طوقیمنحنی اثر تغییر زاویه ورودی -99کل ش طوقی منحنی اثر تغییر زاویه ورودی- 98شکل 
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 طوقیمنحنی اثر تغییر زاویه خروجی -21شکل  طوقیمنحنی اثر تغییر زاویه خروجی -29شکل 

  

 
 

 طوقی بر نسبت فشبر خروجیورودی و   یهزاواثر -23شکل  ببزده روی طوقیورودی و خروجی   یهزاواثر تغییر  - 22شکل 

  

  
 پره ورودیتب  تیغه جذاکننذه اثر فبصله-25شکل  تب ورودی پره بر ببزده تیغه جذاکننذه اثر فبصله -24شکل 

 

 تیغه جذاکننذهاثر تغییر مکبن  -2-8

ی ٍسٍدی تیغِ خذاکٌٌذُ اص لجِ ٍسٍدی پشُ  لجِی  فبكلِ

ثبؿذ. دس ایي قؼوت ایي فبكلِ ثِ  یه mm24کوپشػَس اٍلیِ 

ییش دادُ ؿذُ اػت. ػپغ تغ mm19  ٍmm 29ی ّب فبكلِ

آى  یحکِ ًتبّبی هختلف تحلیل ؿذُ  یخشهکوپشػَس دس دثی 

 ًوبیؾ دادُ ؿذُ اػت. 25ٍ  24ی ّب ؿکلدس 
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تَاى هـبّذُ کشد کِ کوپشػَس ثب  یهثب هقبیؼِ ًتبیح 

هیلی  24قشاسگیشی تیغِ خذاکٌٌذُ دس فبكلِ اٍلیِ خَد یؼٌی 

ی دیگش ّب حبلتهتشی اص لجِ ٍسٍدی ػولکشد ثْتشی ًؼجت ثِ 

کٌٌذُ ثشای کٌتشل د. پشٍاضح اػت کِ اػتفبدُ اص خذاداس

ثبؿذ. اص عشفی ّبی فـبس ثبال هفیذ هیدیفیَطى تٌْب دس ًؼجت

 اػتفبدُ اص ایي تکٌیک ثبػث افضایؾ تلفبت اكغکبکی 

گشدد. لزا دس ؿشایغی کِ ثبصیبفت فـبس صیبد ًیؼت کبّؾ هی

ٍ دس ًتیدِ افضایؾ  عَل تیغِ ثبػث کبّؾ تلفبت اكغکبکی

 گشدد.کبسآیی دس ًقغِ ػولکشد هی
 

 تیغه جذاکننذهاثر تغییر زاویه ورودی  -2-9
 تیغِ خذاکٌٌذُ دسحبلی کِ لجِ ٍسٍدی س ایي ثخؾ دس د

ثبؿذ، ثِ لجِ  یهٍسٍدی پشُ هتشی اص لجِ هیلی 24 فبكلِ

ؿَد. ثب تغییش دثی  یهاػوبل  10˚ٍ 5˚ّبی  یِصاٍٍسٍدی آى 

شد کوپشػَس هَسد تحلیل قشاس گشفتِ اػت کِ خشهی ػولک

 26ؿکل  آٍسدُ ؿذُ اػت. دس 28ٍ  27ی ّب ؿکلًتبیح دس 

ّبی اػوبل ؿذُ  یِصاٍگیشی تیغِ خذاکٌٌذُ ٍ تغییش هحل قشاس

 ثِ آى ًوبیؾ دادُ ؿذُ اػت. 

گشدد کِ ثیـتش ثَدى ثب اػوبل ایي تغییش، هالحظِ هی

ثبػث افضایؾ تلفبت کٌٌذُ دس ػوت سیـِ پشُ عَل تیغِ خذا

  اكغکبکی ٍ دس ًتیدِ ثبػث کبّؾ دس کبسایی کوپشػَس 

 گشدد.هی

 
 تیغه جذاکننذهورودی  نمبیش زاویه-26شکل 

 ارائه کمپرسور بب هنذسه اصالح شذه -3
دس پبیبى، پغ اص ثشسػی پبساهتشّبی ٌّذػی هَثش دس عشاحی 

ًؼجت  پشُ کوپشػَس گشیض اص هشکض کِ دس افضایؾ ساًذهبى ٍ

فـبس حبئض اّویت ّؼتٌذ، اكالحبتی ثش سٍی کوپشػَس اكلی 

ػولکشد  کوپشػَس ثب هـخلبت ٍ هٌحٌی 2 گیشد ٍ یهكَست 

کوپشػَس  1دس خب  یياؿَد. دس  یهدس صیش اسائِ  ّب آى

فبكلِ ثیي عَقی  ؿَد ٍ یهگشفتِ ش هالحظبت ػبخت دس ًظ

ؿَد  یههؼبدل ٌّذػِ اٍلیِ لحبػ  mm1آى ثشاثش  ٍ ًَک پشُ

دس mm4/0ثشاثشأى فبكلِ ثیي عَقی ٍ ًَک پشٍّ دس دیگشی 

 ؿَد. هی ًظش گشفتِ

 

 موارد اصالح شذه: -3-9
ثشاثش  الٌْبسی عَل ًلفحؼت ثش ثتب( ًقغِ هوبػی هٌحٌی 1

 گشفتِ ؿذُ اػت.ش دس ًظدسكذ 78

3 ثِ هٌحٌیتَپی ٍ عَقی هٌحٌی  (2 2

1
x y

b a

   
    

   

تغییش  

 ؿذُ اػت. دادُ

 افضایؾ mm5عَل هحَسی پشُ کوپشػَس گشیض اص هشکض  (3

 دادُ ؿذُ اػت.

 گشفتِ ؿذُ اػت.ش دس ًظ 6˚ثشاثش عَقیصاٍیِ خشٍخی  (4

 

 منحنی عملکردی کمپرسوراصالح شذه -3-2
کٌین کِ ثب  هـبّذُ هی 30ٍ  29ّبی  ثب تَخِ ثِ ؿکل

اكالحبت كَست گشفتِ دس حبلی کِ فبكلِ ثیي عَقی ٍ ًَک 

( ساًذهبى ثِ kg/s) 4ثبؿذ دس ًقغِ عشح  mm1ثشاثش پشُ

دسكذ افضایؾ  1دسكذ ٍ ًؼجت فـبس ثِ اًذاصُ  4/2اًذاصُ

 یبثذ. هی

 

  
 ورودی تیغه جذاکننذه منحنی اثرزاویه -28شکل  ورودی تیغه جذاکننذه منحنی اثرزاویه -27شکل 
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 مقبیسه کمپرسور اصلی و اصالح شذهمنحنی  -31 شکل مقبیسه کمپرسور اصلی و اصالح شذهمنحنی  -29شکل 

 

ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبكل اص تحلیل ػذدی کوپشػَس اٍلیِ ٍ 

کٌین کِ دس هحذٍدُ دثی  کوپشػَس اكالح ؿذُ هـبّذُ هی

خشهی عشح، کوپشػَس اكالح ؿذُ ػولکشد ثْتشی اص ًظش 

 ثبصدُ ٍ ًؼجت فـبس داسد. 
 

 اصالحی مقبیسه کبنتورهبی هنذسه اولیه و-3-3
دّذ.  کبًتَس ػذد هبخ سا دس خشٍخی پشٍاًِ ًـبى هی 31ؿکل

کبّؾ ػذد هبخ دس ًضدیکی دیَاسُ عَقی ًبؿی اص اًحٌبء 

ػذد هبخ ًؼجی  ًیض کبًتَس 32ؿذیذ دیَاسُ عَقی اػت. ؿکل

 گًَِ کِ اص هقبیؼِ دّذ. ّوبى سا دس خشٍخی سٍتَس ًـبى هی

دس خشٍخی ایي دٍ کبًتَس ٍاضح اػت، خشیبى خت ٍ ٍیک 

پشٍاًِ اكالح ؿذُ تضؼیف گشدیذُ اػت، کِ ایي اهش ثبػث 

ػجبست دیگش، ػذد ِ گشدد. ث کبّؾ دس تلفبت اًشطی خشیبى هی

ثِ  34ٍ  33ّبی  تش ؿذُ اػت. ؿکلهبخ خشٍخی یکٌَاخت

ّبی هَخَد  تشتیت کبًتَس تَصیغ آًتشٍپی سا دس خشٍخی پشٍاًِ

ایي کبًتَسّب ًیض  عَسیکِ اصِ دّذ. ث ٍ اكالح ؿذُ ًـبى هی

ًوبیبى اػت افضایؾ آًتشٍپی خشٍخی پشٍاًِ اكالح ؿذُ کوتش 

تش ؿذُ ػجبست دیگش، آًتشٍپی خشٍخی یکٌَاختِ اػت. ث

اػت. ثذیي تشتیت تلفبت خشیبى ثبًَیِ ٍ اختالط کبّؾ یبفتِ 

 اػت.

  
 اصالح شذهکمپرسور  خروجیمبخ نسبی  -32شکل  خروجی کمپرسور اولیه نسبیمبخ  -39شکل 

  
 آنتروپی خروجی کمپرسور اصالح شذه -34شکل  آنتروپی خروجی کمپرسور اولیه -33شکل 
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ثِ تشتیت کبًتَس تَصیغ ػذد هبخ  36ٍ  35ّبی  دس ؿکل

ّبی هَخَد ٍ  دس كفحِ پشُ ثِ پشُ ٍ دس ًضدیکی عَقی پشٍاًِ

عَس کِ اص ایي کبًتَسّب  ؿَد. ّوبى اكالح ؿذُ ًـبى دادُ هی

ِ ػشػت ث  وبیبى اػت، دس ٌّذػِ اكالح ؿذُ گشادیبىً

خلَف دس ػغح هکـی پشُ کبّؾ یبفتِ اػت. ایي پذیذُ 

گشدد.  ًیض ثِ ًَثِ خَد ثبػث کبّؾ تلفبت دس پشٍاًِ هی

تشی ثشای ٌّذػِ  ّوچٌیي دس خشٍخی پشٍاًِ خشیبى یکٌَاخت

 ؿَد. اكالح ؿذُ هـبّذُ هی

صیغ آًتشٍپی سا دس ثِ تشتیت کبًتَس تَ 38ٍ  37ّبی  ؿکل

ّبی هَخَد ٍ  كفحِ پشُ ثِ پشُ ٍ دس ًضدیکی عَقی پشٍاًِ

عَسیکِ اص ایي کبًتَسّب ًیض ِ دّذ. ث اكالح ؿذُ ًـبى هی

تـکیل گشداثِ قَی دس خشٍخی پشٍاًِ ثبػث  ،ًوبیبى اػت

افضایؾ قبثل هالحظِ آًتشٍپی دس خشٍخی پشٍاًِ هَخَد 

ؿفتگی خشیبى ٍ گشدیذّبػت کِ ایي اهش ثبػث افضایؾ آ

گشدد. دس ٌّذػِ اكالح ؿذُ ایي افضایؾ  افضایؾ تلفبت هی

آًتشٍپی ٍ اًشطی خٌجـی آؿفتگی کوتشاػت ٍ ثذیي تشتیت 

ّبی  تلفبت خشیبى ثبًَیِ ٍ اختالط کبّؾ یبفتِ اػت. ؿکل

الٌْبسی پشٍاًِ  کبًتَس خَاف خشیبى دس هقغغ ًلف 42تب  39

اف خشیبى دس فبكلِ ثیي دّذ. دس ایي کبًتَسّب خَ سا ًـبى هی

ثب هقبیؼِ  ؿًَذ. گیشی هیّش دٍ كفحِ هتٌبٍة، هتَػظ

گشدد کِ هٌغقِ ثب ػشػت  هـبّذُ هی 40ٍ  39ّبی  ؿکل

پبییي خشیبى ٍ دس ًتیدِ کبّؾ هبخ ًؼجی دس قؼوت اثتذایی 

ِ ٍ اًتْبیی عَقی دس ٌّذػِ اكالح ؿذُ ثْجَد یبفتِ اػت. ث

َپی ٍ عَقی دس پشٍاًِ ػجبست دیگش، گشادیبى ػشػت ثیي ت

 اكالح ؿذُ کبّؾ یبفتِ اػت.

 

  
 توزیع عذد مبخ در کمپرسور اصالح شذه-36شکل  توزیع عذد مبخ در کمپرسور اولیه-35شکل 

  

  
 توزیع آنتروپی در کمپرسور اصالح شذه -38شکل  توزیع آنتروپی در کمپرسور اولیه -37شکل 
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 مبخ نسبی کمپرسور اصالح شذه -41شکل  سور اولیه: مبخ نسبی کمپر39شکل 

  

  
 فشبر کلی کمپرسور اصالح شذه -42شکل  فشبر کلی کمپرسور اولیه -49شکل 

 

کبًتَسّبی فـبس ػکَى ًؼجی  42ٍ  41ّبی  دس ؿکل

الٌْبسی کوپشػَسّبی هَخَد ٍ اكالح ؿذُ  دس كفحِ ًلف

ًضدیکی افت فـبس ػکَى  41گشدد. هغبثق ؿکل  هقبیؼِ هی

دیَاسُ عَقی دس خشٍخی سٍتَس، تلفبت خشیبى سا دس ایي ًبحیِ 

دّذ. ٍخَد اختالف فـبس اص قؼوت تَپی تب عَقی ًـبى هی

ؿَد خشیبى دس ایي قؼوت یکٌَاخت ًجبؿذ ٍ ؿبّذ ػجت هی

ثبؿین. توبهی هَاسد داؿتي گشادیبى ػشػت دس ایي هقغغ هی

س کوپشػَس رکش ؿذُ ػجت تلفبت خشیبى ٍ کبّؾ ًؼجت فـب

تش ٍ ؿَد. دس ٌّذػِ اكالح ؿذُ خشیبى ػیبل یکٌَاختهی

ّبی فـبس کوتش ؿذُ اػت کِ ّویي اهش ػجت گشادیبى

 کبّؾ تلفبت ٍ افضایؾ ًؼجت فـبس ؿذُ اػت.
 
 

 گیری بحث و نتیجه-4
دس ایي پظٍّؾ، کوپشػَس گشیض اص هشکض یک هَتَس تَسثَؿفت 

اهتشّبی هْن هَسد هغبلؼِ قشاس گشفتِ ٍ ثب ثشسػی پبس

تأثیشگزاس دس کبسایی کوپشػَس، دس ساػتبی ثْجَد ػولکشد آى 

اقذام گشدیذُ اػت. دس ایي ساػتب هحل قشاسگیشی ًقغِ 

هوبػی هٌحٌی ثتب، پشٍفیل هٌحٌی تَپی ٍ عَقی، عَل 

ػٌَاى  هحَسی پشُ کوپشػَس ٍ صاٍیِ خشٍخی عَقی ثِ

اًذ ٍ  ؿذُ تأثیشگزاستشیي پبساهتشّب ثش ػولکشد کوپشػَس تؼییي

افضایؾ ساًذهبًی  ثب اػوبل هقبدیش ثْیٌِ ثشای ایي پبساهتشّب، 

دسكذ  1دسكذ ٍ افضایؾ ًؼجت فـبس ثِ هیضاى  4/2دس حذٍد 

 حبكل ؿذُ اػت.
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