
 

  

 

 یروینآموزش شبیه سازی 
مافوق  انیشوک در جر

ریصوت و تراکم پذ  
 آموزش انسیس فلوئنت، سی اف ایکس،مکانیکال
 

 کاری از وبسایت ایران فلوئنت

 
 نمونه کار های مهندسی نرم افزار های فلوئنت سی اف یکس و مکانیکال را از وبسایت ما دریافت کنید.

این کتابچه به ایران فلوئنت تعلق دارد و هرگونه مشابه سازی و کپی برداری باعث پیگرد قانوی می شود.تمام حقوق   
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سهموزش شماره آ  
ریمافوق صوت و تراکم پذ انیشوک در جر یروین یبرس  

 

 
. 

 شبیه سازی جریان سیاالت در تونل باد بر روی یک خودرو

 

http://iranfluent.ir/post/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
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این نمونه یک نازل داریم که  ین مسائلی رو به رو شده اید، دراحتماال در درس دینامیک گاز ها با چن
مستطیلی می شود، خواص جریان را باید بدست  از ورودی آن جریان مافوق صوت وارد قسمت

 .آوریم
سروکار دارد و جریان هم در اینجا باید تراکم پذیر  (Shock Wave) این مسائل با نیروی شوک

 .در نظر گرفته شود

 تصویر باال، تصویر خطوط جریان است
 :تصاویر دیگری را باهم ببینیم

http://bayanbox.ir/info/2982859307225322110/1-new-Shock-Wave
http://bayanbox.ir/info/2982859307225322110/1-new-Shock-Wave
http://bayanbox.ir/info/2982859307225322110/1-new-Shock-Wave
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 برسی فشار در مسئله

 

http://bayanbox.ir/info/2769775649347554213/2-new-Shock-Wave
http://bayanbox.ir/info/5013293327163533062/3-new-Shock-Wave
http://bayanbox.ir/info/2769775649347554213/2-new-Shock-Wave
http://bayanbox.ir/info/2769775649347554213/2-new-Shock-Wave
http://bayanbox.ir/info/5013293327163533062/3-new-Shock-Wave
http://bayanbox.ir/info/2769775649347554213/2-new-Shock-Wave
http://bayanbox.ir/info/5013293327163533062/3-new-Shock-Wave
http://bayanbox.ir/info/5013293327163533062/3-new-Shock-Wave
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 برسی لذجت گردابه ای در مسئله

 
 برسی انرژی جنبشی متالتم

 

http://bayanbox.ir/info/3719591969562084003/4-new-Shock-Wave
http://bayanbox.ir/info/3841540730881516294/5-Shock-Wave-new
http://bayanbox.ir/info/3719591969562084003/4-new-Shock-Wave
http://bayanbox.ir/info/3719591969562084003/4-new-Shock-Wave
http://bayanbox.ir/info/3841540730881516294/5-Shock-Wave-new
http://bayanbox.ir/info/3719591969562084003/4-new-Shock-Wave
http://bayanbox.ir/info/3841540730881516294/5-Shock-Wave-new
http://bayanbox.ir/info/3841540730881516294/5-Shock-Wave-new
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 برسی دما

 
است، جریان های تراکم پذیر ، دنیا  دینامیک گاز ها، بخشی است که در آن این نوع مسائل فراوان

های تراکم ناپذیر نیازمند است خودشان را دارند و تخصص بیشتری از جریان . 

 

یک گاز ها، نیروی شوک، مافوق صوت،فلوئنت،سی اف ایکس،چریان تراکم پذیر،دینام Shock 

Wave 
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و سی اف ایکسقابلیت های ما در فلوئنت   

 
  

مدل فریم های چرخان یا ساکن
مش های لغزان و مش های متحرک

واکنش های و ترکیبات شیمیایی، شامل احتراق و مدل های واکنشی
حباب ها یا شامل ترکیبی از همه با فاز یکنواخت/قطرات کوچک/محاسبات الگرانژی برای تغییر فاز از ذرات

افزودن ترم های اختیاری حجمی از گرما، جرم، مومنتوم، اغتشاش و ترکیبات شیمیایی
جریان در محیط متخلخل

مبدل های حرارتی، فن ها، رادیاتورها و بازده آن ها
جریان های دوفازی و چندفازی

جریان های سطح آزاد با شکل های سطح پیچیده
حل شبکهجریان در هندسه های پیچیدٔه دوبعدی و سه بعدی با به کار بردن محاسبات غیرساخت یافته و بهینه سازی و

جریان تراکم پذیر و تراکم ناپذیر
(Transient)یا گذرا  (Steady)تحلیل جریان پایا 

جریان های لزج، آرام و متالطم
سیال های نیوتنی و غیرنیوتنی

انتقال حرارت جابجایی شامل جابجایی آزاد یا اجباری
هدایتی/ترکیب انتقال حرارت جابجایی

انتقال حرارت تشعشعی
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 مراحل طراحی و اجرای یک پروژه دینامیک سیاالت محاسباتی در شکل زیر آمده است:

 
 زمان تقریبی یک پروژه دینامیک سیاالت محاسباتی بین یک روز تا هفته است.
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این تعرفه ها ممکن است به روز نباشند، هرچند که قیمت ها به ندرت تغییر می کند. برای فهمیدن 
قیمت پروژه خود نیازی به این جداول نیست، با ارسال صورت مسئله ، به راحتی اطالع پیدا کرده و 

 اگر خواستید ادامه می دهید. برای فهمیدن تعرفه با ما تماس بگیرید.
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   صفحه خانگی •
  تماس با کارشناس فلوئنت •
  پروژه دانشجویی •
 نمونه کار •

 

 
 
 
 

  

 دانلود آموزش فلوئنت،دانلود کتاب های مهندسی مکانیک،دانلود نرم افزار های مکانیکی،دانلود نرم افزار
ANSYS  افزار، آموزش نرم  Ansys tutorials  ، دینامیک سیاالت محاسباتی، مکانیک سیاالت ،

ترمودینامیک ، انتقال حرارت ، دینامیک گازها ، نیروگاه ها، استاتیک ، مقاومت مصالح ، طراحی اجزا ، 
 مقدمه ای بر اجزای محدود ، دینامیک ، دینامیک ماشین ، ارتعاشات ، کنترل اتوماتیک ، حرارت و سیاالت

 

http://iranfluent.ir/
http://iranfluent.ir/page/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://iranfluent.ir/page/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://iranfluent.ir/page/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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 پایان

 از توجه شما سپاس گذاریم

تمامی حقوق این آموزش به ایران فلوئنت به 
نشانی گفته شده تعلق دارد، از کپی برداری 

 خودداری کنید


