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تغيير اندازۀ توربين شعاعی يک توربوشارژر برای استفاده در موتوری با احتراق رقيق



مقاله پژوهشی
مهیار مفاخری

()5

اسرا امانی

()2

علی مددی

()3

چکيده هدف اصلللی ایم ملا ش شللبیشسللا ی عددی توربیم ش ل اعی توربوشللارمر یک موتور ادارای داخلی و با آرادی
روشهای کاهش میزا الیندهها ،کاهش دمای محفظۀ ادارای با اسافاده ا ادارای رقیق اس  .بدیممنظور ال م اس
بی شاری کار کند .برای د سایابی بش جریا هوای بی شار ال م ا س
اس

اس ل  .یکی ا

کش موتور با جریا هوای

کش تغییراتی در هند سۀ توربو شارمر اعمال شود .در گام نخ س  ،س ی شده

شبیش سا ی عددی مناسب برای ایم مسئلش انجام شود ،سپس روش عددی مناسب یاف

شده اس

و اعابارسنجی

مطابق با دادههای

تجربی انجام میشللود .در ادامش ،تغییر اندا ۀ توربوشللارمر انجام و برای افزایش جریا 0 ،سللناریو مافاوپ شیشللنهاد میشللود و با اسللافاده ا
شبیشسا ی عددی ،عملکرد ها ار یابی میشود .در سناریو اول ،فلط ش اع منحنی هاب کاهش مییابد کش منجر بش افزایش نیمدرصدی جریا
عبوری می شود .در سناریو دوم ،ش اع شراد افزایش و ش اع هاب کاهش مییابد کش نایجۀ

تغییر هف در صدی نرخ جریا بوده ا س  .در

سناریو سوم ،ش اع ورودی و ش اع شراد افزایش و ش اع هاب کاهش مییابد؛ ایم تغییر هندسش منجر بش افزایش یا دهدرصدی جریا عبوری
می شود .درنهای

در سناریو چهارم ،هند سۀ توربیم بدو هیچ محدودیای تغییر مییابد و جریا عبوری بی س در صد افزایش شیدا میکند .در

کمهزینشتریم سناریو افزایش چشمگیری در دبی جرمی ایجاد نشده ،در سناریو کمهزینش دوم 7درصد ،در سناریو نسباا کمهزینش سوم 55درصد
و در سناریو شرهزینش چهارم 24درصد افزایش دبی جرمی در شبیش سا ی عددی مشاهده شده اس  .همچنیم دربارۀ با ده سکو بش سکو هم
در سناریوهای اول و دوم تغییراپ محسوسی دیده نشده و در سناریو سوم افزایش سشدرصدی با ده داصل شده اس  .ال م بش ذکر اس

کش

سناریو چهارم عمال با آرادی توربیم نبوده و براساس روشهای ذکرشده در بخش ملدمش بشروش کالسیک آرادی شده اس .
واژههای کليدی توربیم ش اعی ،توربوشارمر ،شبیشسا ی عددی ،CFD ،تغییر اندا ه.

مقدمه

آرادی یکب دی مطا ش شوند تا با توس ۀ

موتور ادارای داخلی با شرایط اساوکیوماری دردال کار
اس

و بشد یل دمای یاد ادارای اساوکیوماری باعث

تجزیۀ نیاروم و ایجاد الیندهها میشود .برای کاهش
دمای ادارای و بهبود میزا

الیندگی نیا اس

دجم

هوای واردشده بش موتور افزایش یابد کش نایجۀ
گساردگی دریچۀ ورودی توربیم اس  .هدف ایم
شژوهش یافام کمهزینشتریم روش برای افزایش دبی
جرمی توربیم اس  .بدیممنظور ال م اس
 تاریخ دریاف

ملا ش  5044/1/2و تاریخ شذیرش

روشهای

ها قیدها

و شرایط مخالف روی مسئلش اعمال شود .در ادامش،
توضیح مخاصری دربارۀ مزایای ادارای رقیق بیا
میشود و بشمرور روشهای آرادی یکب دی و
با آرادی بررسی میشوند.
کاهش اب اد وسایل اسافادهشده موجب صرفشجویی
در هزینۀ ساخ

میشود و بش دفظ محیط یس

کمک

شایانی میکند .موتورهای ادارای داخلی هم ا ایم
قاعده مساثنا نیساند .توربوشارمرها ا یک توربیم و

 5044/6/28میباشد.

( )1کارشناسی ارشد ،دانشکدۀ مهندسی هوافضا ،دانشگاه صن ای امیرکبیر ،تهرا  ،ایرا
( )2دانشجوی کارشناسی  ،دانشکدۀ مهندسی هوافضا ،دانشگاه صن ای امیرکبیر ،تهرا  ،ایرا
( )3نویسندۀ مسئول :اساادیار ،دانشکدۀ مهندسی هوافضا ،دانشگاه صن ای امیرکبیر ،تهرا  ،ایرا Email: Ali.Madadi@aut.ac.ir ،
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کمپرسور کش م موال روی یک محور قرار گرفاش ،ساخاش

باتوجشبش ایمکش هدف ا ایم شژوهش با آرادی

] [1و در ایم مینش کمک یادی بش دنیای

توربیم موجود با اسافاده ا شبیشسا ی عددی اس ،

شده اس

مهندسی کردهاند؛ درواقع در توربوشارمرها با اسافاده ا

بررسی روشهای آرادی توربیمها ا اهمی

افزایش فشار و دبی جرمی ورودی ،کاهش اندا ۀ موتور

برخوردار میشود .روش ویافیلد ] [3,4و روش نژیر

را امکا شذیر میکند و ایم کاهش اندا ۀ موتور ،کاهش

] [5مرسومتریم روشهای آرادی توربیمهای ش اعی

را نیز بش دنبال دارد.

مصرف سوخ

ویژهای

هساند و سایر روشها ،برگرفاش ا ایم 2روش هساند.

توربیمها بش دو دساش کلی توربیم ش اعی و توربیم

چم ] [6با اسافاده ا وایای مثب  ،منفی و صفر روشی

محوری تل سیمبندی می شوند .در م صارفی کش بش تو ید

برای بهینشسا ی توربیم ش اعی ارائش کرده اس  .ادمد

انرمی ا ندکی ن یا دار ند ،مان ند موتور خودرو ها یا

دابو و همکارانش ] [7با اسافاده ا دل عددی و کوشل

ماشللیم الپ صللن ای ،اسللافاده ا توربیمهای ش ل اعی

دل با روش بهینشسا ی جس وجوی تصادفی ،با دهی

گزینۀ مناسللبی اس ل ؛ یرا در جریا های شاییم در یک

یک شرۀ داصل ا با آرادی سشب دی را ا 83درصد بش

آبلش ،نسللب

فشللار باالیی تو ید میکنند .بنابرایم ،در

توربیم میکرو ،توربیمها ،توربوشللارمرها و توربیمهای
ار ا قیم

بش کار گرفاش میشود ].[2

80درصد افزایش دادند .در ملا ۀ یادشده در مرجع

سورخا یک میکروتوربیم ش اعی را با اسافاده ا
ا گوریام منایک بهینشسا ی کرده اس

ا دیدگاه جریا  ،توربیمهای ش اعی بش 2دساش

][8

و نایجش کار،

کاهش 2میلیماری ش اع ریشش بوده اس  .درنهای

میلر

جریا داخلی و جریا خارجی تلسیم میشوند .در

(مرجع ] )[9با اسافادۀ هم ما ا ا گوریام منایک و

توربیمهای ش اعی جریا خارجی ،جریا خارجی ا

شبکۀ عصبی ،توربیم ش اعی یک توربوشارمر را

ش اع کمار بشسم

ش اع بیشار درک

میکند و در آی

بهینشسا ی کرده و راندما ا 71درصد بش 84درصد

انبساط جریا  ،کار تو ید میشود .در توربیمهای جریا

افزایش یافاش اس  .در شژوهش ] [11ایچور با اسافاده

داخلی ،جریا داخلی ا ش اع بیشار بش ش اع کمار

ا قیدهای مناسب و سپس شیادهسا ی روشهای

میرود و بساش بش ایمکش جریا در چش اویشای وارد

بهینشسا ی اقدام بش با آرادی یک توربیم ش اعی کرده

میشود ،بش دو نوع 04درجش (جریا کامال ش اعی وارد

اس

(ا باش ایم شژوهش روی یک توربیم با اسااتور

میشود) و غیر 04درجش (بش ایم نوع توربیمها،

هندسۀ ماغیر انجام شده اس ) و هدف ا با آرادی فلط

توربیمهای کانایلور گفاش میشود) تلسیم میشوند .در

افزایش با دهی اس  ،برخالف مسئلش شژوهش داضر کش

توربیم ش اعی جریا

افزایش با دهی

شکل ( ،)5مثلثهای سرع

داخلی  04درجش و غیر 04درجش نشا داده شده اس

هدف اصلی افزایش دبی بوده و اهمی
در سایر مرادل قرار میگیرد.

].[3

شکل  5مثلثهای سرع

مربوط بش توربیم ش اعی جریا داخلی 04درجش (سم

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

راس ) و غیر 04درجش (سم

چپ) ][3
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در ایم شژوهش ابادا هندسۀ توربیم اساخراج و با

نمیکند) .در شکل ( )3شرۀ توربیم بدو فیل

نشا داده

اسافاده ا نرمافزار سیافایکس شبیشسا ی شده اس .

شده اس  .در ادامش با دساور منحنیهای شارامار ثاب ،

با اسافاده ا دادههای تجربی صح سنجی

شرۀ مربوط بش توربیم جداسا ی میشود؛ بشایمترتیب

شبیشسا ی عددی انجام شده اس  .در مردلۀ ب دی با

میتوا نمای نصفا نهاری و نمای سشب دی شره را برای

اسافاده ا روشهای آرادی یکب دی و نو ورانش ،س ی

شبیشسا ی عددی اساخراج کرد (شکل .)0

شس ا

شده اس
درنهای

هزینشهای با آرادی توربیم کم شود و
چهار سناریو کش هرکدام قیدهای مخالفی برای

آرادی دارند ،بررسی شده اس  .در سناریو اول نیا ی
بش تغییر شوساۀ توربوشارمر نیس  .در سناریو دوم شوساش
باید برادهبرداری شود (اما تغییراپ بشددی اس

کش با

برادهبرداری امکا شذیر باشد) .در سناریو سوم ورودی و
خروجی هم تغییر کردهاند کش نیا اس

شوساش برشکاری

و سپس جوشکاری شود و در خر سناریو چهارم با
اجرای بدو قید کد آرادی یکب دی اجرا میشود .شس
ا ارائۀ سناریوها هرکدام ا سناریوها شبکشبندی و با
شرایط یکسانی ملایسش شدهاند و بهاریم

شکل  2هندسۀ توربیم اساخراجشده با نرمافزار کایا

ها برای

آرادی اناخاب و نمایش داده میشود.

استخراج هندسه
هندسۀ توربیم با نرمافزار کایا جداسا ی شده اس
(شکل  .)2سپس با اسافاده ا نرمافزار ا ایکس ،برای
سادگی شبکشبندی و کاهش ما دل ،فیل
میشود (ایم موضوع بش ماهی

شره دذف

هندسش طمشای وارد

شکل  0نمای نصفا نهاری شرۀ توربیم (تصویر سم

سال سی و دوم ،شمارۀ دو5044 ،

شکل  3نمای شرۀ توربیم با فیل

دذفشده

راس ) و نمای سشب دی شرۀ توربیم (تصویر سم

چپ)
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جدول  5نوع دل و شرایط مر ی مسئلۀ شبکشبندی
قیود اعمالشده در شرط مر ی

شرط مر ی مدنظر
نوع دل و شرایط شبیشسا ی
شرایط مر ی ورودی

دل ا نوع دق

دما و فشار سکو ورودی بشعنوا شرط مر ی ورودی در نظر گرفاش میشود.
(بشترتیب  5444کلویم و  0بار)
فشار اسااتیک خروجی بشعنوا شرط مر ی خروجی در نظر گرفاش میشود.

شرایط مر ی خروجی

( 584کیلو شاسکال)

شرایط مر ی دیوارهها

بدو تنش برشی ،بدو انالال درارپ و بری  6میکرو .

شرایط مر ی کانال دل

بشصورپ چرخش ماناوب در نظر گرفاش شده اس .

شرایط اغاشاش

مدل اساستی و ضریب دیواره ددود  5/1در نظر گرفاش شده اس ( .در مدل
اساستی ،ضریب دیواره باید کمار ا  1در نظر گرفاش شود)

شکل  0شبکشبندی هندسۀ سش ب دی شره (تصویر سم

شرایط شبیهسازی عددی و شرایط مرزی
شبکۀ محاسباتی بشدا

خودکار و با نرمافزار

توربوگرید تو ید شده و ا نوع سا ما یافاش بوده و در
دا

باال بوده و در شرایط شایا انجام شده اس .

الیۀ مر ی قرار گرفاش اس  .ایم شبکش دارای

شانصدهزار نلطش برای میدا محاسباتی جریا هندسش
بوده کش آبق ا گوریام اسالالل ا شبکش ،داصل شده
اس  .دل شبکۀ محاسباتی تو یدشده ا آریق نرمافزار
سیافایکس بوده و نوع دل بش همراه شرایط مر ی دل
در جدول ( )5توضیح داده شده اس  .در ایم شژوهش
سیال عامل گا ایدئال هوا با دمای خروجی ا موتور در
نلطش آرادی بوده و صرفا افزایش دبی جرمی و نهایاا
افزایش کار کش بش انالال توا بیشار بش کمپرسور و تزریق
هوای بیشار منجر میشود ،بررسی شده اس
نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

(همچنیم

راس ) و شرایط مر ی کانال دل (تصویر سم

محصوالپ ادارای و اثر نسب

چپ)

هوا بش سوخ

بررسی

نشده اس ) .در ایم دل ،ضریب همگرایی برای میانگیم
مرب ی باقیماندهها در ددود
شبیشسا ی در دا

54-6

در نظر گرفاش میشود.

شایا انجامشده و شرایط مر ی

ورودی روی دما و فشار سکو و شرایط مر ی خروجی
روی فشار اسااتیک تنظیم شده اس ؛ بشعالوه ،شرایط
مر های کانال بشصورپ چرخش ماناوب مدلسا ی
میشود .همچنیم دیوارهها بشصورپ شرط مر ی بدو
غزش با ضریب بری  6هساند .مدل توربوالنسی ا نوع
مدل  SSTبوده و برای دق
گونشای آرادی شده اس

بهار شبکۀ محاسباتی بش
کش ضریب دیواره  5/1باشد.

در شکل ( )1تصویر مربوط بش شبکشبندی هندسش و
شرایط مر ی کانال مشاهده میشود.
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برای اآمینا ا دل شبکشبندی و عملکرد بهینۀ شره

جدولهای فشار و دبی جرمی بردسب ت داد نلاط شبکش

نمودارهای فشار برای شره رسم شده اس  .هما آور کش

اساخراج شده اس  .هما آور کش ا شکل ( )8مشخص

ا شکل ( )6مشاهده میشود ،عدم شکساگی و تغییراپ

فشار ب د ا چهارصدهزار

شدید جریا بیا کنندۀ روند یکنواخ
شکلگیری درس

اف

فشار و

جریا در اماداد شره اس .

اس  ،تغییراپ منحنی نسب

گره در شبکشبندی بسیار اندک بوده ،بشآوریکش با
فشار

چهاربرابرشد ت داد نلاط شبکش تغییراپ نسب

ا آرفی نمودار فشار سکو در دساگاه نسبی،

کمار ا نیمدرصد خواهد شد؛ در منحنی دبی (شکل )0

اس  .هما آور کش ا شکل ( )7مشخص

شیب تغییراپ ب د ا شانصدهزار نلطش بسیار اندک اس ،

اس  ،بشجز در سطح مکشی شره و بۀ فرار ،تغییراتی

بشآوریکش تغییراپ جواب بیم شانصدهزار نلطش و

وجود ندارد و ایم موضوع بیا کنندۀ عدم تشکیل شوک

و شانصدهزار نلطش در ددود 5/5درصد

بیا کنندۀ اف

و جدایش در آول شرۀ توربیم اس

(جریا ماخ یر 5

یکمیلیو
خواهد شد.

دارد و در محدودۀ خفگی نیس ).
2
1.95

نسب
فشار

1.9
1.85
1.8
2000000

1500000

1000000

500000

0

ت داد نلاط شبکشبندی

شکل  6تو یع فشار در ش اع میانی نلطۀ آرادی

فشار

شکل  8اسالالل شبکۀ محاسباتی .منحنی نسب
بردسب ت داد نلاط

0.12

0.08
0.06

دبی جرمی (کیلوگرم بر ثانیه)
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0.04
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1500000
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شکل  7فشار سکو در دساگاه نسبی نلطۀ آرادی

شکل  0اسالالل شبکۀ محاسباتی برای منحنی دبی جرمی
بردسب ت داد نلاط شبکشبندی

استقالل از شبکۀ محاسباتی
شس ا اآمینا ا شکلگیری درس

جریا در آول شره،

اسالالل ا شبکۀ محاسباتی باید ار یابی شود .برای
اآمینا ا اسالالل شبکۀ محاسباتی ،شبکشبندیهای
مخالفی ار یابی شدهاند و برای هرکدام نمودارها و
سال سی و دوم ،شمارۀ دو5044 ،

برای بررسی دقیقتر ملدار عددی نسب

فشار و

دبی جرمی بردسب ت داد نلاط شبکشبندی ،ایم ملادیر
در جدول ( )2ذکر شدهاند .محل کاهش شیب
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نمودارهای مسئلش در با ۀ چهارصدهزار تا شانصدهزار

0.12

نلطش اتفای میافاد .بش همیم د یل در ایم ملا ش

0.1
0.08

ششصدهزار نلطش برای شبکشبندی هندسش اناخاب

0.06
0.04

میشود؛ یرا در ایم ملدار تغییراپ خاصی در نسب
فشار و دبی جرمی رخ نمیدهد و اسالالل ا شبکۀ

0.02
0
3

3.5

عددی با نرمافزار  CFXدر همۀ نلاط و همۀ مرادل فشار
بوده و با تغییر فشار

اسااتیک خروجی منحنی عملکرد رسم شده اس  .در
ایم شبیشسا یها ،دما و فشار سکو ورودی م ادل با
5444کلویم و 0بار بوده و فشار خروجی ا  4تا 3بار
تغییر کرده اس  .در شکل ( ،)54نمودار دبی جرمی
فشار رسم شده اس  .در ایم منحنی ا
فشار  ،2دبی جرمی تلریبا ثاب

بنابرایم نسب

فشار  2را میتوا

فشار

میماند؛

رابطۀ ( )5کش فشار خروجی فشار سکو اس  ،راندما
دیاباتیک سکو بش سکو محاسبش میشود و در رابطۀ
( )2کش فشار خروجی ،فشار اسااتیکی اس  ،راندما
دیاباتیک سکو بش اسااتیک محاسبش میشود.
(𝑇01 /𝑇02 ) − 1

()5

−1

غا خفگی در نظر

گرف .

فشار)

در ادامش روابط موردنیا برای محاسبۀ با ده سکو
بش سکو و با ده سکو بش اسااتیک بشا ای نسب
فشارهای مخالف در روابط ( 5و  )2م رفی شدهاند .در

𝛾−1
𝛾

) (𝑃01 /𝑃02

(𝑇01 /𝑇2 ) − 1

()2

جدول  2ملدار عددی نسب

1.5

(دبی جرمی بردسب نسب

بشمنظور اساخراج منحنی عملکرد توربیم32 ،شبیشسا ی

ددود نسب

2.5

1

شکل  54منحنی عملکرد توربیم

منحنی عملکرد توربین

بردسب نسب

2

نسب

محاسباتی بشخوبی تضمیم میشود.

و دمای سکو ورودی ثاب

دبی جرمی (کیلوگرم بر ثانیش)

0.14

−1

𝛾−1
𝛾 )

(𝑃01 /𝑃2

= 𝑡𝜂𝑡−

= 𝑠𝜂𝑡−

فشار و دبی جرمی براساس ت داد

نلاط شبکشبندی
دبی جرمی

شبکشبندی

فشار

(کیلوگرم بر ثانیش)

64444

5/07

4/4036

84444

5/07

4/4028

574444

5/06

4/4076

214444

5/06

4/4036

044444

5/01

4/4080

144444

5/01

4/4080

644444

5/01

4/4002

844444

5/01

4/4002

5444444

5/01

4/5444

5144444

5/00

4/5444
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 ،2/43با ده سللکو بش سللکو  4/0و دبی جرمی 4/5
کیلوگرم بر ثانیش ،بشعنوا نلطۀ آرادی اناخاب می شود.
ایم نلطش ،در نزدیکی محدودۀ خفگی اسل

و راندمانی

نزدیک بش بیشینش ملدار قابل دصول دارد.
سکو بش سکو

3.50

3.00

2.50

نسب

2.00

1.50

1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
1.00

بازده

ت داد نلاط

نسب

ا شللکلهای ( 54و  ،)55نلطشای با نسللب

فشللار

فشار

شکل  1منحنی عملکرد توربیم
(با ده توربیم بردسب نسب

فشار)
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صحتسنجی

 Bفلط در اماداد خط  ACو تغییراپ نلطۀ  Dفلط در

صح سنجی شبیشسا ی عددی ا آریق دادههای

اماداد خط  AEانجام میشود .در ادامش ایم سناریوها

تجربی موجود انجام میشود ] .[10ذکر ایم نکاش دائز
اس

اهمی

کش ایم دادهها بشصورپ بیب د ثب

شدهاند ،بنابرایم برای اسافاده ا ایم دادهها ،ناایج
خروجی را هم باید بیب د شوند .ا ملایسۀ ناایج تجربی
و ناایج شبیشسا ی عددی (شکل  )52میتوا بش ایم
نایجش رسید کش شبیشسا ی عددی ا دق

باالیی

برخوردار اس .

توضیح داده شده و بشترتیب ا کمهزینش بش شرهزینش
مرتب شدهاند .درواقع سناریوهای کمهزینش قیدهای
بیشاری دارند کش ایم قیدها باعث شده اس

هزینۀ تغییر

ها برای سا نده یاد نباشد .سناریو چهارم داصل
خروجی اجرای کد آرادی بدو

قید اس  .د یل

تغییراپ شگرف نیز در همیم مسئلش ملیدنبود ایم
سناریو اس  .در جدول ( )3سناریوهای م رفیشده
بشصورپ خالصش بیا شدهاند.

نتایح حاصل از شبیهسازی عددی
0.85
0.77
0.69
0.61

0.53

دبی جرمی بیبعد

0.93

0.45
4

2

3

1

نسبت فشار

شکل  6نمودار صح سنجی شبیشسا ی عددی
با ناایج تجربی ][10

شکل  53نحوۀ تغییر نلاط ورود و خروج

سناریوها و روشهای پیشنهادی برای افزایش
دبی جرمی
در ایم ملا ش ،با اسافاده ا کد آرادی برروی هندسۀ
توربیم تغییراتی برای افزایش دبی جرمی اعمال میشود.
سپس هر سناریو با اسافاده ا روش عددی صح سنجی
شده و در بخش قبل شبیشسا ی شده اس  .چهارسناریو
ا آریق شبیشسا ی عددی برای افزایش دبی جرمی
توربیم بررسی میشود .ایم سناریوها بساش بش میزا
تغییراتی کش در ش اع هاب یا شراد یا هردو انجام میشود،
افزایش دبی و با دهی را بشدنبال دارند .در شکل (،)53
نمای نصفا نهاری شرۀ توربیم همراه با نلطۀ  Aو خطوط
ورود و خروج نشا داده شده اس  .نکاشای کش باید بش
توجش کرد ،ایم اس

کش در سناریوهای اول ،دوم و

سوم نلطۀ داصل ا برخورد خط ورود و خروج شره
ثاب

میماند .بنابرایم ،آبق شکل ( ،)53تغییراپ نلطۀ
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سناریو اول
در ایم روش با ثاب نگهداشام منحنی شراد ،ش اع
ورودی و خروجی در ش اع میانی ،صرفا منحنی هاب
تغییر کرده و ش اع ددود 4/1میلیمار کاهش یافاش کش
ددود 1درصد ش اع کل اس  .نلطۀ قوپ ایم روش در
ایم اس کش بش هیچگونش تغییری در شوساش و بدنش
توربوشارمر نیا ندارد و صرفا با تغییر شروانۀ ورودی
را عملی کرد .شس ا بشدس مد نلاط ورود
میتوا
و خروج هاب ،منحنی هاب آبق تغییراپ بیب د ا
هندسۀ او یش آبق کد آرادی بشدس مده اس  .تو یع
اویشای نیز بشصورپ بیب د ا هندسۀ او یش بشدس
مده و در با ۀ تغییراپ بشدس مده ا کد آرادی اعمال
شده اس  .برای محاسبۀ ضخام نیز (مانند اویش)،
بشصورپ بیب د ا هندسۀ او یش اسافاده شده اس  ،با
ایم تفاوپ کش ضخام بیشینش و کمینۀ آبق شیشبینی
نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

572

تغییر اندا ۀ توربیم ش اعی یک توربوشارمر برای اسافاده در موتوری با ادارای رقیق

کد انجام شده اس  ،دردا یکش ایم ضخام بیشینش و
کمینش در ورودی و خروجی قرار ندارد .هما آور کش ا
قبل گفاش شد ،ایم توربیم کامال ش اعی نیس و ورودی
اویش دارد .برای بشدس ورد نلطۀ شروع و شایا
هاب ،روشهای گوناگونی وجود دارد ،ا جملش
ثاب نگهداشام اویۀ ورودی ،ثاب نگهداشام نلطش و
ثاب نگهداشام مرکز برخورد خطوط ورود و خروج کش

هساند .شس ا  ،تنظیماپ صح سنجیشده مجددا با
نرمافزار سیافایکس انجام میگیرد.
در ابادا یک شبیشسا ی عددی در نلطۀ آرادی
انجام شده اس تا نحوۀ شکلگیری جریا و تو یع
فشار بررسی شود و اآمینا ا دل صورپ شذیرد .شس
ا اآمینا ا صح شکلگیری جریا با تغییر فشار
خروجی ،منحنی عملکرد ایم توربیم بشدس مده اس .

نهایاا روش سوم اجرا شده اس (شکل .)53
در ایم روش ،منحنی هاب ددود 4/1میلیمار
بشسم محور منالل شده اس  .نلطشض ف ایم مسئلش
بحث سا های اس کش باتوجشبش کوچکشد قطر
هاب باید ار یابی شود .درنهای شس ا مشخصشد
هندسش ،مامول توربوگرید تنظیم و شیادهسا ی شده و
کیفی نلاط بررسی شده ا کیفی مطلوبی برخوردار

هما آور کش ا شکل ( )50مشخص اس  ،تغییراپ
جریا در ایم روش بسیار ناچیز بوده و در جریا خفگی
فلط 5درصد افزایش جریا داصل شده اس  .همچنیم
در شکل ( )51نیز منحنی با ده شره قابلرؤی اس .
باتوجشبش اآالعاپ موجود در نمودارهای شکل ( )50و
( ،)51میتوا گف ایم سناریو عمال نایجۀ مطلوبی
برای افزایش دبی جرمی اسافاده
ندارد و نمیتوا ا
کرد.

جدول  3م رفی کیفی سناریوها
سناریو

جزئیاپ
منحنیهای هندسی ورودی،

سناریو اول

خروجی و شراد ملید شدهاند و
تغییراپ تنها روی هاب اعمال شده

هزینش و عملکرد
در ایم سناریو شوساۀ توربیم بدو تغییر میماند و صرفا ایمپلر عوض
میشود ایم سناریو کمهزینشتریم سناریو ممکم اس  ،اما ا نظر افزایش
دبی عملکرد غیرقابل قبو ی ا خود ارائش داده اس

اس .
منحنیهای هندسی ورودی و
سناریو دوم

خروجی ثاب

اس

اما شراد و هاب

تغییر کردهاند.

در ایم سناریو سا نده باید شوساۀ توربیم را برادهبرداری کند و میزا
تغییراپ شراد هم بشاندا های اس

کش با برادهبرداری ساده امکا شذیر

باشد .در ایم سناریو در عیم کمهزینشبود افزایش دبی قابل قبو ی اتفای
افااده اس .

در ایم سناریو منحنیهای هندسی
ورودی و خروجی و مساد های
سناریو سوم

ها ملید نیساند ،اما تغییراپ
محدودی دارند تا با برشکاری و
تراشکاری شوساش ،هندسۀ مدنظر

در ایم سناریو هزینۀ برشکاری و تراشکاری و و ،ورودی و خروجی
توربیم اضافش شده اس  ،اما با هم تغییراپ بشصورپ ملید انجام شده
اس

تا بش تغییر شوساش نیا نباشد .در ایم سناریو هزینش ا سناریوهای
قبلی بیشار اس  ،اما میزا افزایش دبی قابل توجش اس .

قابل دسایابی باشد.
در ایم سناریو کد توس شیافاۀ
سناریو چهارم

آرادی بشصورپ ناملید و اد اجرا
شده اس .

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

در ایم روش عمال شوساۀ توربیم عوض میشود .عمال ایم سناریو یک
آرادی یکب دی توربیم ش اعی بشروشهای کالسیک اس

کش برای

ملایسۀ 3سناریو قبلی بادا

اد اناخاب شده اس  ،یرا در ایم

سناریو هزینش بسیار یاد اس

و عمال توربوشارمر عوض میشود.
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سناریو سوم

سناریو دوم

سناریو اول

2

1.5

توربین اولیه
0.14

0.1
0.08

دبی جرمی (کیلوگرم بر ثانیه)

0.12

0.06
0.04
3.5

 2.5نسبت فشار

3

شکل  50ملایسۀ دبی جرمی بردسب نسب

سناریو سوم

سناریو چهارم

1

فشار برای سناریوهای مخالف و توربیم او یش

سناریو دوم

سناریو اول

2.5

2

توربین اولیه
1
0.95
0.9

0.8
0.75

بازده سکون به سکون

0.85

0.7
0.65
0.6
3

3.5

نسب
شکل  7ملایسۀ با ده بردسب نسب

سناریو دوم
در ایم سناریو منحنی هاب تغییر کرده و تغییراپ
دقیلا برابر با تغییراپ هاب در سناریو اول اس ؛ اما ش اع
میانی در ورودی شره و همچنیم ش اع میانی در خروجی
شره ثاب فرض شده اس  .همچنیم منحنی شراد تغییر
کرده و ش اع

ددود 4/1میلیمار افزایش یافاش اس
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1.5

1

فشار

فشار برای سناریوهای مخالف و توربیم او یش

کش ددود 1درصد ش اع کل اس  .نلطۀ قوپ ایم روش
در ایم اس کش نیا ی بش تغییراپ کلی در شوساش و بدنۀ
توربوشارمر وجود ندارد و صرفا با یک برادهبرداری
4/1میلیماری و ت ویض شروانش ورودی ،افزایش دبی
جرمی صورپ میشذیرد .بلیش مرادل ایم سناریو مانند
سناریو قبلی شیادهسا ی شده اس  ،بشآوریکش شس ا
نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
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بشدس مد نلاط ورود و خروج شراد ،منحنی شراد
آبق تغییراپ بیب د ا هندسۀ او یش بشدس مده اس .
هما آور کش در سناریو اول گفاش شد ،ایم توربیم کامال
اویش دارد .برای
و ورودی
ش اعی نیس
بشدس ورد نلطۀ شروع و شایا هاب روشهای
گوناگونی وجود دارد کش مانند سناریو قبلی نلطۀ  Aدر
شکل ( )53ثاب فرض شده اس  .در ایم سناریو منحنی

نیز در کد آرادی عددی اعمال شده اس  ،بشصورتی کش
افزایش جریا 51درصدی بش کد داده شده اس  .نکاش
درخورتوجش ایم اس کش در ایم سناریو هم ،نلطۀ A
(توضیحدادهشده در شکل ( ،)53نلطۀ واصل بۀ دملش و
بۀ فرار) ثاب در نظر گرفاش شده اس ؛ بنابرایم ،ا نظر
ساخای ایم روش نسب بش دو روش قبلی هزینۀ بیشاری
دارد؛ یرا نیا مند تغییراپ ورودی و خروجی بدنۀ

شراد نیز دساخوش تغییر شده و همیم مسئلش باعث
انبساط دهانۀ توربیم شده اس (درواقع هاب شره هما
هاب سناریو گذشاش اس و شراد تغییر کرده اس ).
درنهای شس ا مشخصشد هندسش ،مامول توربوگرید
تنظیمشده روی شیاده و کیفی نلاط بررسی شده،
با
نشا دهنده کیفی مطلوب ها اس  .شس ا
نرمافزار سیافایکس تنظیماپ عینا بش هما آریق
صح سنجیشده انجام میگیرد.
در ابادا یک دل در نلطۀ آرادی انجام شده ا س

توربوشارمر اس  ،اما با هم ایم تغییراپ بشددی هساند
کش با برادهبرداری ا و وپ و تغییراتی در دیفیو ر قابل
انجام باشد .در ایم سناریو ش اع میانی ورودی ددود
1درصد افزایش یافاش اس کش باتوجشبش ایم تغییراپ ،در
کد عددی وایای جریا شیشبینیشده اس و همچنیم
مانند دودا قبلی تو یع منحنی هاب و شراد و اویش
و ضخام بشصورپ بیب د ا توربیم او یش اساخراج
شده اس .
شس ا اساخراج هندسش ،تو ید شبکش با مامول

تا نحوۀ شکلگیری جریا و تو یع ف شار برر سی شود
و اآمی نا ا دل صلللورپ شذیرد .شس ا اآمی نا ا
صح شبیش سا ی عددی 21 ،شبیش سا ی عددی برای
رسم منحنی عملکرد ایم توربیم انجام شده اس .
در منحنی شکل ( )50افزایش جریا سناریو دوم
نسب بش سناریو اول بشصورپ محسوس بیشار اس ،
بشآوریکش جریا در محدودۀ خفگی ددود 7درصد
افزایش یافاش اس  .همچنیم منحنی عملکرد با ده سناریو
دوم در ملایسش با سایر سناریوها و توربیم او یش در شکل

تنظیمشده انجام و کیفی مناسبی نیز داصل شده اس .
شس ا تو ید شبکش ،شبیشسا ی عددی در نلطش آرادی
انجام شده اس تا با اآمینا ا صح شکلگیری
جریا  ،منحنیهای عملکرد توربیم اساخراج شود.
در شکل ( )50منحنی عملکرد جریا بردسب
نسب فشار برای سناریوهای مخالف در ملایسش با
توربیم او یش نشا داده شده اس  .افزایش جریا در ایم
سناریو بشآور محسوس مشخص اس  ،بشآوریکش در
نلطۀ خفگی ددود 55درصد نسب بش توربیم او یش

( )51مشخص شده اس  .هما آور کش دیده میشود ،در
منحنی با ده ،تغییراپ یادی وجود ندارد .باتوجشبش
نمودارهای موجود در شکل ( )50و ( )51میتوا گف
ایم سناریو برای افزایش جریا بدو تغییراپ کلی در
بدنش توربوشارمر قابلتأمل اس .

افزایش جریا ایجاد شده اس  .ا منحنی شکل ()51
برداش میشود کش با ده توربیم اندکی نسب بش توربیم
او یش بیشار شده اس  .همچنیم باتوجشبش افزایش
55درصدی جریا  ،سناریو سوم میتواند سناریو مناسبی
برای افزایش جریا بدو تغییراپ اساسی بدنۀ
توربوشارمر باشد.

سناریو سوم
در دوسناریو قبلی ،ش اع میانی ورودی و آول محوری
شره در ش اع میانی خروج ،ثاب در نظر گرفاش شده بود
تا نیا ی بش تغییر در و وپ و خروجی نباشد؛ اما در ایم
سناریو ،تغییراپ ش اع و آول محوری در ش اعی میانی
نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

سناریو چهارم
در سش سناریو قبلی تالش برای دس یابی بش تغییراپ
اندک در آول محوری و ش اع ورودی جریا صورپ
انجام شده اس  .ایم محدودی ها بش ایم د یل انجام
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شده کش بدو تغییراپ اساسی در بدنۀ توربوشارمر،

شده ،همچنیم ددود 2درصد بیشینش با ده افزایش یافاش

صرفا با برادهبرداری و تغییر شروانۀ ورودی بش جریا و

اس

توا باالتری باوا رسید؛ اما باتوجشبش مسئلش ،ایم ادامال

ا بررسی سناریوهای فوی میتوا بش ایم نایجش
رسید کش سناریو سوم ناایج نسباا خوبی بشهمراه داشاش و
در ایم سناریو افزایش 55درصدی دبی جرمی و افزایش
2/1درصدی با ده اتفای افااده اس  .در سناریوهای اول
و دوم با دهی بهبودی نداشاش و در سناریو چهارم بشد یل

وجود دارد کش نیا بش افزایش جریا بیش ا 55درصد
مدنظر باشد .در ایم صورپ تغییراپ شدیدی در ساخاار
توربیم او یش ایجاد میشود کش نیا مند با آرادی کامل
اجزای توربیم اس  .سناریو چهارم درواقع بشصورپ
ادانش برای افزایش 24درصدی جرم آرادی شده و هیچ
محدودیای بر روش آرادی یکب دی صورپ نگرفاش
اس ؛ بش ایم م نا کش بشصورپ ادانش همۀ شارامارهای
آرادی تغییر میکنند .در ایم سناریو ،ورودی جریا
بشصورپ کامال ش اعی و خروجی جریا بشصورپ
کامال محوری فرض شده اس  .هما آور کش در ابادا
گفاش شد ،در ایم سناریو بدنش بشآورکلی دساخوش
تغییراپ میشود و عمال باید بشصورپ کلی تغییر کند؛
اما تو یع وایا و تو یع ضخام
انجام شده اس  .ال م بش ذکر اس

آبق تو یع هندسۀ او یش
ا شبیشسا ی عددی

(شکل .)51

تغییر کلی توربیم عملکرد کامال مافاوپ شده اس .
سناریو سوم بش هزینۀ ساخ کماری نیا دارد .در شکل
( )56نمای نصفا نهاری توربیم او یش و توربیم آرادی
سوم نشا داده شده اس  .نمودار دبی جرمی بردسب
نسب فشار و نمودار با ده سکو بش سکو بردسب
نسب فشار بشترتیب در شکل ( 57و  )58نشا داده شده
اس  .درنهای با اسافاده ا تحلیل جریا روی هندسۀ
شرۀ داصل ا سناریو سوم ،در شکل ( )50و (،)24
هندسۀ سشب دی شرۀ داصل ا سناریو سوم نشا داده
شده اس .

داصل ،نایجشگیری میشود کش دبی جرمی گذرنده ا

توربین اولیه

توربین سناریو سوم

دسایابی بش دبی جرمی گذرنده بیشار ،نیا اس

کش فشار

20

( )mmشعاع

توربیم بیشار ا 24درصد افزایش نخواهد یاف

و برای

24

سکو ورودی ،فشار اسااتیک خروجی ،دما سکو

16

ورودی و دور توربیم تغییر کند.

12

تنظیماپ

8

سناریوهای قبلی ،در نرمافزار توربوگرید انجام شده

4

تو ید شبکۀ ایم هندسش نیز با هما

اس  .ت داد 51دل عددی برای ترسیم منحنی عملکرد
ایم توربیم انجام شده اس  .ا منحنی شکل ()50
مشخص اس

20

16

12

8

4

0

( )mmطول محوری

کش ایم سناریو افزایش جریا قابلتوجهی

داشاش ،بشآوریکش جریا خفگی افزایش 24درصدی
نسب

0

بش توربیم او یش داشاش اس  .بشعل

اخاالف

شکل  56نمای نصفا نهاری توربیم اول و توربیم داصل ا
آرادی سوم

بشوجود مده در ورودی و خروجی توربیم و همچنیم
اناخاب نلطۀ آرادی در نسب

فشار باالتر ا بیشینش

با دهی ،بیشینش با ده کمی بشسم

فشارهای باالتر منالل
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توربین اولیه

توربین سناریو سوم

0.12

0.08
0.06
0.04
0.02

دبی جرمی (کیلوگرم بر ثانیش)

0.1

0
4

3.5

2.5

3

1.5

2

نسبت فشار

شکل  8نمودار با دهی سکو بش سکو بردسب نسب

1

فشار برای توربیم او یش و توربیم داصل ا آرادی سناریو سوم

توربین اولیه

توربین سناریو سوم

1

0.8

بازده سکون به سکون

0.9

0.7

0.6

0.5
3.4

3

2.6

2.2

1.8

1.4

1

نسبت فشار

شکل  0نمودار با دهی سکو بش سکو بردسب نسب

شکل  50هندسۀ شره سشب دی داصل ا سناریو سوم
(نمای روبشرو)

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

فشار برای توربیم او یش و توربیم داصل ا آرادی سناریو سوم

شکل  54هندسۀ شره سشب دی داصل ا سناریو سوم
(نمای جانبی)

سال سی و دوم ،شمارۀ دو5044 ،

مهیار مفاخری -اسرا امانی -علی مددی

577

نتیجهگیری

تا

ضخام  ،ت داد شره و منحنی شراد و هاب شرداخ

در ایم شژوهش تغییر اندا ۀ یک توربوشارمر برای

عالوه بر بهبود دبی جرمی ،با دهیهای مطلوبتری

دسایابی بش ادارای رقیق بررسی شده اس  .در ابادا

داصل شود .درواقع شیادهسا ی روشهای بهینشسا ی

روشهای آرادی یکب دی برای توربیم ش اعی بررسی

شس ا شیداکرد ایم قیدها باید انجام شود کش بشعنوا

شده و تغییراتی بر

ها اعمال شده اس

تا ملیدسا ی

شیشنهاد برای شژوهشهای ینده ارائش میشود .بشآورکلی

بخشهای مخالف

انجام گیرد ،سپس منحنی عملکرد

تغییراپ هاب بشتنهایی اثر اندکی در جرم عبوری داشاش

توربیم او یش با اسافاده ا شبیشسا ی عددی رسم و با

و باعث شکس

سناریو اول ایم مسئلش شده اس  .در

دادههای تجربی شبیشسا ی ملایسش و روش شبیشسا ی

سناریو سوم اما بشد یل تغییراپ ورودی و خروجی میزا

عددی صح سنجی شده اس  .برای دسایابی بش ادارای

جرم ورودی بشصورپ قابلتوجهی افزایش مییابد .ایم

رقیق ،دبی جرمی هوای عبوری باید افزایش یابد ،بش

سناریو باتوجشبش ایمکش ا ت ویض شوساش بینیا اس ،

همیم د یل منحنی هاب و شراد برای عبور دبی بیشار

باعث صرفشجویی چشمگیری در هزینشها میشود.

کش

تغییر داده شده اس  .در ایم تغییر س ی شده اس

هندسۀ توربیم داصل مشابش توربیم او یش باشد و تو یع
وایای جریا مشابهی داشاش باشند .درنهای

چهار

سناریو ارائش شده اس  .در سناریو اول کد آرادی
توس شیافاش با قیدهای قابلتوجش یادی انجام شده و فلط
هاب تغییر کرده اس

تا نیا ی بش اصالح شوساش نباشد.

در سناریو دوم شراد هم تغییر کرده ،اما تغییراپ اندک
بوده اس

تا با برادهبرداری قابل دسایابی باشد .در

سناریو سوم عالوه بر هاب و شراد ،ورودی و خروجی
هم تغییر کردهاند کش برشکاری و وهای ورودی و
خروجی انجام میشود ،اما با هم نیا ی بش ت ویض
شوساش نیس  .در خر ،سناریو چهارم با اجرای اد کد
آرادی شکل گرفاش اس  .شس ا شبیشسا ی عددی با
فرض تغییر کمار هندسۀ توربیم و هزینۀ ساخ

کمار،

مشخص میشود کش سناریو سوم بهاریم شاسخ را برای
افزایش دبی جرمی بشدنبال دارد کش در ددود 55درصد
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صح سنجی
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منحنی عملکرد

Working Fluid
Performance Curve

افزایش برای دبی جرمی داشاش اس  .ال م بش ذکر اس
هما آور کش در ملا ۀ ] [11هم مشابش ایم اتفای افااده
اس  ،شس ا مردلۀ اعمال قیدها و اثرشا و اناخاب
سناریو مناسب ،میتوا

بش بهینشسا ی شارامارهای

محدودی ا جملش تو یع وایا ا ورود تا خروج ،تو یع
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Geometry generation and preparing a computational
domain for simulation

Resizing a Turbocharger
Radial Turbine for a Lean
Combustion Engine

The simulation is performed in a steady-state
condition. The inlet boundary conditions are set to
the total temperature and pressure and the outlet
boundary conditions as the static pressure.
Moreover, the walls are assumed to be a non-slip
boundary condition with a roughness factor of 6
microns, and the turbulence model is selected as
the SST model type. To increase the accuracy of
the simulations, the wall y plus is considered equal
to 1.5.
The maximum difference between the
simulation results and the experimental data is
about 3% and indicates the high accuracy of the
simulation (Figure 1). For this simulation, the
obtained method is used in the following
simulation process.

Mahyar Mafakhery1
Asra Amani2
3
Ali Madadi

non-dimensional mass flow rate

1. Introduction
The main purpose of this study is to redesign the
geometry of a radial turbine using numerical
simulations. In general, lowering the temperature
of the combustion chamber can lead to dilute
combustion and reduce the level of pollutants
emitted. One way to achieve this goal is to
increase the inlet air flow rate, which can be
achieved through geometric changes. Four
different methods make these changes. In the first
three scenarios, the geometry has minor
modifications, mainly due to changes in the inlet
and outlet radius or the radius of the hub and the
shroud radius. Considering the two goals of lowcost changes and achieving maximum inlet flow,
the third case is selected as the most suitable
solution. Only the inlet and hub radii are modified
in this method, and the turbine inlet mass flow rate
increases about 11%.
In this study, the turbine simulation is done
using CFX software, then the validation of
numerical results is studied through the available
experimental data, and the obtained numerical
method is used in the simulation process. Finally,
four scenarios, each with different design
constraints, are considered. In the first to third
scenarios, there is no need to change the
turbocharger casing. The desired geometry can be
achieved only by cutting or welding, but in the
fourth scenario, the whole geometry will be
changed without any specific constraints.

0.93
0.85
0.77
0.69

Simulation results

0.61

Experimental data

0.53
0.45
1

2

3

pressure ratio
Figure 1. Numerical simulation results compared to the
experimental data

3. Scenarios and methods of performance
improvement
Geometry changes are made to increase the
turbine mass flow by using the developed design
code. Each scenario is then simulated using the
validated numerical method explained in previous
section. Four scenarios are examined through
numerical simulations to increase the turbine mass
flow. These scenarios increase flow and
efficiency, depending on the level of changes
made to the hub or shroud or both boundaries. The
sequence of scenarios is from low-cost to highcost ones. The low-cost scenarios have more
constraints, making it less expensive for the
manufacturer to produce them. The fourth

2. Numerical simulation and validation
process
First, the geometry generation is explained, and
then the numerical simulation settings are
described. Then, the results of the numerical
simulation are presented. The independence of the
results from the number of computational nodes is
examined, and the simulation results are compared
to the experimental data.
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scenario is the result of an unconstrained design
code. This scenario improves mass flow rate
considerably because it is not limited by the hub
and shroud radii constraints.

Main turbine
first scenario
second scenario
third scenario

The first scenario

fourth scenario

In this scenario, the turbine casing remains
unchanged, and only the impeller is modified. This
scenario is the lowest possible scenario in terms of
cost and changes, but it has offered unacceptable
performance in terms of increasing the flow.

0.14

flow rate (kg/s)

0.12

The second scenario

In the second scenario, the shroud radius has
changed and increased by about half a millimeter,
which is about 5% of the total radius. Figure 2
shows that this scenario can be considered to
increase the flow by about 7% without applying
any essential changes to the turbocharger body.

0.1
0.08
0.06
0.04
1

1.5

2

2.5

3

3.5

pressure ratio
The third scenario

Figure 2. Comparison of mass flow performance curves
for different scenarios and initial turbine

In the previous two scenarios, the midline inlet
radius and the axial location of the blade in the
middle outlet radius were considered constant;
however, in this scenario, changes in radius and
axial location in the middle radius are also applied
to the numerical design code in such a way that a
15% increase in flow is achieved. According to the
manufacturing costs, this method is more
expensive than the previous two scenarios,
because it requires changes in the inlet and outlet
of the turbocharger body though these changes can
be done by a small modification of the volute the
diffuser. The increase in mass flow in this scenario
is noticeable at the design point of about 11%.
Therefore, the third scenario can be an acceptable
method to increase the flow without significant
changes to the turbocharger body.

4. Conclusion
In this study, the resizing a turbocharger to achieve
dilute combustion was investigated. The mass
flow of the passing air must be increased, so the
hub and shroud curves were changed to allow
more flow. In this modification, it was tried that
the geometry of the designed turbine is similar to
the original one and have the same flow angle
distribution. Finally, four scenarios were
presented from low cost to high cost
modifications. In the first scenario, the mass flow
increase is not considerable. The second scenario
offers a 7% increment in the mass flow rate. In the
third scenario, which can be selected as the best
one, 11% improvement is obtained. The fourth
scenario, which is a new designed turbine,
improves the mass flow rate by 20%.

The fourth scenario

In this scenario, the developed design code is
executed without geometrical constraints, and the
turbine casing is changed as well. Practically this
scenario is a one-dimensional design of a radial
turbine in the classical way, which was
implemented to compare the previous three
scenarios with free mode design. In this scenario,
the cost is very high, and the turbocharger is
practically changed to a newly designed one.
However, in the end, it leads to a 20% increase in
inlet airflow.
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