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 خالصه

 هَسد هغالؼِ دس دِّ ّای اخیش هیاص خولِ ػاصُ ّای ّیذسٍلیىی ػشسیضّای پلىاًی تِ دلیل اػتْالن لاتل تَخِ اًشطی حاصل اص خشیاى ػثَسی،

 تِ هٌظَس دس ایي تحمیك. افضایؾ هیضاى اػتْالن اًشطی تا تَخِ تِ ػَاهل هَثش تش آى هی تاؿذ هَضَع هَسد اّویت دس هٌْذػی ّیذسٍلیه، .تاؿٌذ

 تشای تؼییي VOF تِ هٌظَس هذلؼاصی تالعن ٍ اص آًالیض حدن ػیال RNG، ٍ هذل آؿفتگی Flow 3Dؿثیِ ػاصی ػذدی خشیاى اص ًشم افضاس 

 ًَع  لثِ تِ ؿىل ّای هتفاٍت دس یه ؿیة 3همایؼِ تیي هذل ّای فیضیىی تا تؼذاد پلِ ّای هختلف ٍ تؼثیِ . پشٍفیل ػغح آب اػتفادُ ؿذُ اػت

تش هیضاى اػتْالن اًشطی تاثیش داؿتِ ٍ  تؼثیِ لثِ تش سٍی ػشسیض دس همایؼِ تا ػشسیض تذٍى لثِ، ًتایح تشسػی ّا ًـاى هی دّذ، .ثاتت اًدام ؿذُ اػت

 . ًیض دس ّش یه اص ًَع لثِ ّا، تا افضایؾ تؼذاد پلِ ّا ػشػت خشیاى دس پاییي دػت ػشسیض واّؾ یافتِ ٍ هیضاى اػتْالن اًشطی افضایؾ هی یاتذ

 

 Flow 3D سرریس پلکانی لبه دار،شکل لبه،تعذاد پله،استهالک انرشی،نرم افسار: کلوات کلیذی
 

 

  مقدمه. 1

 
ظشفیت اػتْالن اًشطی ػشسیضّا، خْت واّؾ فشػایؾ تَػظ خشیاى دس پاییي دػت ػذ ٍ ّوچٌیي پایذاسی ػذّا تِ ٌّگام ػیالب اص هَضَػات هْن 

ػشسیضّای پلىاًی تا اػتْالن لاتل تَخِ اًشطی خٌثـی خشیاى، اتؼاد حَضچِ آساهؾ ٍالغ دس پاییي دػت ػذ سا تِ . دس هٌْذػی ّیذسٍلیه هی تاؿذ

ّوچٌیي تا تَخِ تِ ػشػت ًؼثی ون خشیاى دس ٌّگام ػثَس اص سٍی ػشسیض ٍ . [1]همذاس صیادی دس همایؼِ تا ػشسیضّای هؼوَلی صاف، واّؾ هیذٌّذ

اهشٍصُ اػتفادُ اص ایي ػشسیضّا تِ دلیل .  دس ػشسیض تِ همذاس لاتل تَخْی واّؾ هییاتذٍسٍد همذاس صیادی َّا تِ داخل خشیاى، خغش خالء صایی

. هغشح ّؼتٌذ  (RCC)ػاصگاسی تا تىٌَلَطی ػاخت تِ ػٌَاى یه گضیٌِ تشتش دس ػذّای تتي غلتىی  

سطین (الف: الگَی خشیاى دس ػشسیضّای پلىاًی تا تغییش دتی ػثَسی اص سٍی پلىاى ّا تِ ػِ ًَع سطین خشیاى تمؼین هی گشدد وِ ػثاستٌذ اص

 دس حالتی وِ دتی ػثَسی تاال سطین خشیاى سٍیِ ای( دس حالتی وِ دتی هتَػظ، جسطین خشیاى اًتمالی( دس حالت دتی ػثَسی ون، بخشیاى سیضؿی

 (1999؛ چوٌی ٍ ساخاساتٌام، 1994چاًؼَى ) [.2]

 تشسػی اػتْالن اًشطی، ؿذت تالعنتِ  (2009)فلذس ٍ چاًؼَى. هغالؼات ٍ تحمیمات هختلفی تش سٍی ػشسیض ّای پلىاًی صَست گشفتِ اػت

ّای حاصل اص تؼذاد صیادی آصهایؾ  تا تدضیِ ٍتحلیل دادُ (1388) ػلواػی.[3]ٍل آؿفتگی دس دٍ ًَع ػشسیض پلىاًی ػادُ تا ؿیة هتفاٍت پشداختٌذٍ ط

ًـاى داد وِ اػتْالن اًشطی دس ػشسیض ّای پلِ ای هتاثش اص تؼذاد پلِ تَدُ ٍ تِ اصای تؼذاد پلِ هـخص، هی تَاى تِ حذاوثش اػتْالن اًشطی دػت یافت 

 ٍ تا اػتفادُ اص سٍؽ حدن هحذٍد ٍ هذل آؿفتگی ًیض خشیاى سٍی ػشسیض ّای پلىاًی آػتاًِ داس سا تا ًشم افضاس فلَئٌت (1389)هٌصَسی ٍ ّوىاساى. [4]

k [.5] هی دّذ  ؿثیِ ػاصی ًوَدًذ ٍ ًتایح تذػت آهذُ خْت افت اًشطی اص سٍؽ ػذدی ّوخَاًی هٌاػثی سا تا ًتایح آصهایـگاّی ًـاى  

                                                                                                                                                    
1 Cavitation                          
2 Nappe Flow 
3 Transition Flow 
4 Skimming Flow 
5 FLUENT 
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دس تحمیمات آصهایـگاّی تِ تشسػی ػشسیضّای پلىاًی تا ؿىل ّای هختلف ػادُ، لثِ داس ٍ تشویة آى دٍ تا ؿیة ّای    (2012)فلذس ٍ چاًؼَى

تش سٍی پلِ ّای تا ؿیة هؼىَع ٍ پلِ ّای تا آػتاًِ اًتْایی تحمیمات آصهایـگاّی  (2005)ّوچٌیي تاساًی ٍ ّوىاساى . [6] دسخِ پشداختٌذ6/26 ٍ 9/8

 [.7]تَػظ آًْا گضاسؽ ؿذُ اػت% 10اًدام دادُ اًذ ٍ ًْایتا افضایؾ ساًذهاى تا 

اص خولِ آى ّا دتی خشیاى، استفاع پلِ ّا، ؿتاب ثمل، تؼذاد پلِ ّا، . ػَاهل هتؼذدی تش اػتْالن اًشطی دس ػشسیض ّای پلىاًی هَثش ّؼتٌذ

. ضخاهت لثِ پلِ ّا، لضٍخت دیٌاهیىی خشیاى هی تاؿٌذ

تحمیمات ٍ ؿثیِ ػاصی ّای صَست گشفتِ تا توشوض  تش ؿىل ٍ هىاى خاًوایی لثِ وِ اص ػَاهل تاثیشگضاس دس اػتْالن اًشطی دس ػشسیض ّای 

دس ایي تحمیك تِ ؿثیِ ػاصی هذل ّای ػشسیض تا لثِ ّای ًیوِ ٍ خاًوایی هتفاٍت آى ّا دس ػشض پلىاى . پلىاًی لثِ داس تِ ؿواس هی سًٍذ اًذن تَدُ اػت

ٍ ًیض  اثش تؼذاد پلِ ّا، تش اػتْالن اًشطی خشیاى، تِ عَس . ٍ ػشسیض لثِ داس واهل پشداختِ ؿذُ اػت (ػادُ)ّا ٍ همایؼِ آى ّا تا هذل ػشسیض تذٍى لثِ 

. تشسػی ٍ تدضیِ ٍ تحلیل هی گشدد  Flow 3Dّوضهاى دس هذل ّای ػشسیض ؿثیِ ػاصی ؿذُ تَػظ ًشم افضاس 

 

 

 مواد و روش ها. 2

 
 هعادالت حاکن بر جریاى 2-1

تِ هٌظَس هذلؼاصی .  تشای تؼییي پشٍفیل ػغح آب اػتفادُ ؿذُ اػتVOF، اص آًالیض حدن ػیال  Flow 3Dدس هذلؼاصی ػذدی تا اػتفادُ اص ًشم افضاس

 .  اػتفادُ هی وٌذ، تْشُ گشفتِ ؿذُ اػتk-  وِ اص هؼادالتی ًظیش هؼادالت RNGتالعن اص هذل آؿفتگی 

 

(1)  

 

 

,هؼادلِ پیَػتگی تَدُ وِ دس آى  (1)ساتغِ  ,SOR FR V تِ تشتیة وؼش حدوی ػیال، داًؼیتِ ػیال ٍ هٌثغ خشم  ٍ  ًیض  ( , , )u v w ػشػت 

)خشیاى  ٍ , , )x y zA A A تشاتش وؼشّای ػغحی خشیاى دس خْت ّای  z, y, xهی تاؿٌذ   .

اػتَوغ اػتفادُ ؿذُ وِ تش پایِ لَاًیي هَهٌتن هی تاؿٌذ وِ تشای ػیال تشاون ًاپزیش  تِ صَست - تِ هٌظَس حل هیذاى خشیاى اص هؼادالت ًاٍیش

:  صیش اسائِ ؿذُ اػت

 

( 2)  

 

(3 )

 

(4 )

 

 

)وِ دس ایي هؼادالت , , )x y zG G Gٍ ًِؿتاب ّای تذ ( , , )x y zf f fؿتاب ّای ًاؿی اص لضخت هی تاؿٌذ   .

 

 هذل عذدی و فیسیکی 2-2

هذل فیضیىی ػشسیض . تشگشفتِ ؿذُ اػت (2012)هذل ػذدی ػشسیض پلىاًی هَسد تشسػی دس ایي پظٍّؾ اص هذل آصهایـگاّی تحمیمات فلذس ٍ ّوىاساى 

.  دسخِ هی تاؿذ6/26 پلِ تَدُ ٍ ؿیة آى 10هذل فیضیىی داسای .  هتش هی تاؿذ1 هتش ٍ استفاع 52/0 هتش، ػشض 8/2پلىاًی داسای عَل ولی 

، ػشسیض تا لثِ ًیوِ دس یه ساػتا، 2، ػشسیض تا لثِ یىؼشُ یا واهل، ؿىل1ػشسیض پلىاًی هَسد ًظش داسای چْاس هذل، ػشسیض تذٍى لثِ، ؿىل 

. ، هی تاؿذ4، ٍ ًیض ػشسیض تا لثِ ًیوِ دس ساػتای هتضاد، ؿىل 3ؿىل 
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هذل سرریس پلکانی با لبه یکسره یا کاهل -2هذل سرریس پلکانی بذوى لبه                                                    شکل -1             شکل 

 

       
هذل سرریس پلکانی با لبه نیوه در راستای هتضاد -4هذل سرریس پلکانی با لبه نیوه در یک راستا                             شکل -3             شکل 

 

 

، ٍ تا ػِ ًَع 1پلِ تغییش یافت، خذٍل 16 ٍ 7،13 پلِ، تِ 10خْت تشسػی خشیاى تش سٍی ػشسیض پلىاًی، تؼذاد پلِ ّای هذل ػشسیض فیضیىی تا 

. هذل لثِ هتفاٍت ؿثیِ ػاصی ٍ تحلیل گشدیذ

 
تعذاد و ابعاد پله های هذل شبیه سازی -1جذول 

(هتر)ارتفاع پله (هتر)عول پله   تعذاد پله  

143/0  286/0  7 

1/0  2/0  10 

077/0  154/0  13 

0625/0  125/0  16 

 

 ابعاد لبه پله های هذل شبیه سازی- 2جذول 

(هتر)عرض لبه (هتر)ارتفاع لبه  (هتر)عول لبه   انواع لبه 

52/0  031/0  015/0 1ًَع  یىؼشُ یا واهل   

26/0  031/0  015/0 2ًَع ًیوِ دس یه ساػتا   

26/0  031/0  015/0 3ًَع ًیوِ دس ساػتای هتضاد   

 

تِ دلیل ایٌىِ تیـتشیي هـىالت دس حالتی سخ هی دّذ وِ خشیاى ػثَسی اص سٍی ػشسیض صیاد تاؿذ تِ ّویي دلیل دتی ػثَسی 
3

( )
m

s
113/0 ٍ 

.  هیىشٍى تشای هذل دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت20اص ًَع خشیاى سٍیِ ای اًتخاب ؿذُ اػت ٍ صتشی هؼادل 
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 هش بنذی و شرایظ هرزی 2-2-1

 هذل ؿثیِ ػاصی ؿذُ ٍ تؼذ اص چٌذیي تاس صحیح ٍ خغا ،اتؼاد 16خْت هؾ تٌذی هذل ّای ػشسیض پلىاًی تِ دلیل اًتخاب هٌاػة ٍ یىؼاى تشای ولیِ 

. تذیي هٌظَس اص ؿثىِ یىٌَاخت خْت ؿثىِ تٌذی هیذاى هحاػثات اػتفادُ گشدیذ.هؾ تٌذی اًتخاب گشدیذ

.  هی تاؿذ850500 اًتخاب گشدیذ ٍ تؼذاد ول هدوَع گشُ ّا z ، 90 ٍ دس ساػتای y ، 35 ٍ دس ساػتای  x ،270تؼذاد ول ػلَل ّا دس ساػتای 

. 5 هتش اص اًتْای ػشسیض اداهِ یافتِ اػت، ؿىل 7/0ٍ تِ هٌظَس ػذم تاثیش هشص خشٍخی تش الگَی خشیاى ػثَسی، هؾ تٌذی ػشسیض تا 

 

 
هش بنذی هذل سرریس پلکانی - 5شکل 

 

. 6، ؿىل3ؿشایظ هشصی  وِ تشای هذل ّای ػشسیض ّای پلىاًی ؿثیِ ػاصی ؿذُ، اػوال ؿذُ اػت، تِ ؿشح ریل هی تاؿذ، خذٍل

 

 شرایظ هرزی اعوال شذه در هذل های سرریس پلکانی- 3جذول 

 توضیحات نوع شرایظ هرزی شرط هرزی

 دتی ٍسٍدی دس اتتذای واًال Volume of flow rate ورودی

 - Out flow خروجی

 - Specified Pressure هررز باالیی

 - Wall بستر و دیواره ها

 

 
 شرایظ هرزی اعوال شذه در هذل سرریس پلکانی- 6شکل 

 

 

 نتایج و بحث. 3

 

 هذل اص ػشسیض ّای پلىاًی ػادُ ٍ لثِ داس، تا تؼذاد پلِ ّا ٍ ًَع لثِ ّای هتفاٍت ٍ دتی 16تشسػی سطین خشیاى سٍیِ ای تش سٍی 
3

( )
m

s
  113/0 ٍ  

سٍؽ ػولی تشای . تشای تذػت آٍسدى اػتْالن اًشطی خشیاى دس سطین سٍیِ ای سٍاتظ هختلفی اسائِ ؿذ اػت.  دسخِ صَست پزیشفت6/26ؿیة ثاتت 

. هحاػثِ اًشطی هؼتْله ؿذُ، هحاػثِ هیضاى اًشطی تالیواًذُ دس پٌدِ ػشسیض تِ ٍػیلِ اًذاصُ گیشی ػوك ٍ ػشػت خشیاى دس ایي هىاى هی تاؿذ
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(5 )

 

 

وِ دس آى  
maxH هاوضیون استفاع آب دس تاالدػت ػشسیض ٍ ًیض 

resHهیضاى اًشطی تالیواًذُ دس پاییي دػت هی تاؿذ . 

صَست پزیشفت ًتایح تشسػی ّای اًدام ؿذُ ًـاى هی دّذ وِ افضایؾ تؼذاد پلِ  (تذٍى لثِ)اتتذا ؿثیِ ػاصی تش سٍی هذل ػشسیض پلىاًی ػادُ 

تا حذ هـخصی تش اػتْالن اًشطی تاثیش داؿتِ، تغَسیىِ دس تؼذاد پلِ ّای تیـتش ًَن پلِ ّا تِ صَست  یه تؼتش هداصی ػول هی وٌذ وِ آب اص سٍی 

ػپغ دس ؿشایظ یىؼاى تا اضافِ ًوَدى ّش یه اص اًَاع لثِ تِ هذل، ؿثیِ ػاصی اًدام ؿذ، ًتایح تشسػی ّا ًـاى هی دّذ تا افضایؾ . آى پاییي هی آیذ

، هیضاى اػتْالن اًشطی تیـتش ؿذُ ٍ ػشػت خشیاى (تذٍى لثِ)تؼذاد پلِ دس ّش یه اص ًَع ػشسیضّای  پلىاًی  لثِ داس، دس همایؼِ تا ػشسیض پلىاًی ػادُ 

ػپغ تحلیل ّا تیي هذل ّای ػشسیض تا لثِ ّای هتفاٍت دس ؿشایغی وِ استفاع ٍ عَل لثِ دس ّوِ هذل ّا . دس اًتْای ػشسیض تِ ّواى ًؼثت واّؾ هی یاتذ

تشسػی ّا ًـاى هی دّذ تغییشات دس خاًوایی ٍ ؿىل لثِ ًیض ػثة تغییش دس دس ؿشایظ ّیذسٍلیىی خشیاى ٍ هیضاى . یىؼاى اػت، صَست پزیشفت

اگشچِ هوىي اػت ایي هیضاى افضایؾ صیاد ًثاؿذ اها هی تَاى حالت تْیٌِ اص هذل ػشسیض پلىاًی سا تشای خشیاى سٍیِ ای تذػت . اػتْالن اًشطی هی ؿَد

 .4ًتایح هیضاى اػتْالن اًشطی تذػت آهذُ اص ّش یه اص هذل ّا دس خذٍل ریل اسائِ ؿذُ اػت، خذٍل . آٍسد

 

نتایج حاصل از استهالک انرشی در هذل های شبیه سازی   - 4جذول 

N  سرریسنوع  h  y
c

 
( )cy

h
 

maxH  
2y  2V  

resH  

max

( )
H

H


 

 0.31 0.865 3.980 0.0572 1.253 1.19 0.17 0.143 7 بذوى لبه

10 0.1 0.17 1.7 1.253 0.059 3.84 0.811 0.35 

13 0.077 0.17 2.21 1.253 0.0673 3.930 0.855 0.32 

16 0.0625 0.17 2.72 1.253 0.0602 3.95 0.855 0.32 

 0.47 0.663 3.43 0.0635 1.253 1.19 0.17 0.143 7 لبه کاهل

10 0.1 0.17 1.7 1.253 0.0654 3.39 0.651 0.48 

13 0.077 0.17 2.21 1.253 0.0736 3.33 0.639 0.49 

16 0.0625 0.17 2.72 1.253 0.0762 3.068 0.552 0.56 

لبه نیوه در 

 یک راستا

7 0.143 0.17 1.19 1.253 0.069 3.46 0.679 0.46 

10 0.1 0.17 1.7 1.253 0.0693 3.264 0.612 0.51 

13 0.077 0.17 2.21 1.253 0.0716 3.18 0.587 0.53 

16 0.0625 0.17 2.72 1.253 0.0766 2.98 0.529 0.58 

لبه نیوه در 

راستای 

 هتضاد

7 0.143 0.17 1.19 1.253 0.0642 4.148 0.941 0.25 

10 0.1 0.17 1.7 1.253 0.0626 4.081 0.911 0.27 

13 0.077 0.17 2.21 1.253 0.045 4.026 0.871 0.30 

16 0.0625 0.17 2.72 1.253 0.0673 3.99 0.879 0.30 

 

y  استفاع پلِ،h تؼذاد پلِ ّا، Nوِ دس آى 
c

  ػوك ٍ ػشػت خشیاى دس پاییي دػت ػشسیض ٍ 2y ٍ 2Vػوك تحشاًی،  
max

( )
H

H


 هیضاى 

. اػتْالن اًشطی هی تاؿذ

max

max max

H HH res

H H
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)ًوَداس صیش ًـاى دٌّذُ هیضاى تغییشات اػتْالن اًشطی دس ػشسیض ّای تذٍى لثِ ٍ لثِ داس تِ اصای  )cy

h

همایؼِ هذل . ّای هختلف هی تاؿذ 

)ّای ػشسیض پلىاًی ػادُ ٍ لثِ داس تا ػِ ًَع لثِ هختلف تا یىذیگش ًـاى هی دّذ تِ اصای افضایؾ   )cy

h
 ٍ دتی ثاتت تا افضایؾ تؼذاد پلِ، هیضاى 

)اػتْالن افضایؾ هی یاتذ ٍ تِ اصای  )cy

h
هی تاؿذ،  (لثِ ًیوِ دس یه ساػتا) 2 ثاتت، تیـتشیي هیضاى اػتْالن دس حالت ػشسیض پلىاًی لثِ داس ًَع

. 7ؿىل

 

 
  پله در سرریسهای پلکانی بذوى لبه و لبه دار16 و 13 ،10 ،7نوودار تغییرات استهالک انرشی - 7شکل 

    

 پلِ دتی خشیاى اص سٍی ػشسیض ػثَس وشدُ ٍ ػشسیض ّواًٌذ 16 ٍ 13،10 ،7، تِ اصای تؼذاد پلِ (تذٍى لثِ)دس تشسػی هذل ػشسیض پلىاًی ػادُ 

یه وف هداصی ػول هی وٌذ ٍ افضایؾ تؼذاد پلِ صشفاً تِ خْت ایٌىِ پلِ ّواًٌذ صتشی ػول هی وٌذ ػة افضایؾ اػتْالن اًشطی خَاّذ ؿذ، 

 .8ؿىل

 

 
  پله بذوى لبه 16 و 13 ،10 ،7تغییرات جریاى بر حسب فشار در سرریس پلکانی- 8شکل 

 

تشسػی خشیاى ػثَسی تش سٍی ػشسیض لثِ داس تا لثِ واهل، ًـاى هی دّذ خشیاى ػثَسی تا ایداد گشداتِ ّای چشخـی َّا صیش تؼتش خشیاى ّوشاُ 

. 9ٍ افضایؾ تؼذاد پلِ دس ایي ًَع هذل ػثة واّؾ ػشػت خشیاى دس پاییي دػت ػشسیض ٍ افضایؾ اػتْالن اًشطی هی گشدد، ؿىل. اػت

 

 
  پله با لبه کاهل یا یکسره 16 و 13 ،10 ،7تغییرات جریاى بر حسب فشار در سرریس پلکانی- 9شکل 

 

   خشیاى ػثَسی اص سٍی ػشسیض پلىاًی لثِ داس تا لثِ ًیوِ دس یه ساػتا ًـاى هی دّذ وِ افضایؾ تؼذاد پلِ فـاس ٍ ػشػت خشیاى واّؾ هی یاتذ 

. 10ٍ اػتْالن اًشطی افضایؾ هی یاتذ، ؿىل
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 پله با لبه نیوه در یک راستا 16 و 13 ،10 ،7تغییرات جریاى بر حسب فشار در سرریس پلکانی- 10شکل 

 

  دس هذل ػشسیض پلىاًی لثِ داس تا لثِ ًیوِ دس ساػتای هتضاد، ػثَس خشیاى تا تالعن ّوشاُ تَدُ ٍ افضایؾ پلِ تاثیش تؼیاس ووی ًؼثت تِ ػایش هذل 

. 11ؿىل، ّا دس هیضاى اػتْالن اًشطی داسد

 

 
 پله با لبه نیوه در راستای هتضاد 16 و 13 ،10 ،7تغییرات جریاى بر حسب فشار در سرریس پلکانی- 11شکل 

 

اضافِ ًوَدى  لثِ  تش سٍی پلِ  ػشسیضّا تا تَخِ تِ واّؾ ػشػت خشیاى تش هیضاى افت اًشطی تاثیش داؿتِ ٍ ایي هیضاى دس هذل ّای ؿثیِ ػاصی 

 .12ؿذُ تا افضایؾ تؼذاد پلِ، افضایؾ هی یاتذ ٍ دس ؿىل ّای صیش لاتل هـاّذُ اػت، ؿىل

 

 
تاثیر لبه بر افت انرشی در هذل های سرریس پلکانی - 12شکل 
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 نتیجه گیری . 4
 

 هذل اص ػشسیض ّای 16.  خشیاى تش سٍی ػشسیض پلىاًی تِ صَست ػذدی ؿثیِ ػاصی گشدیذFlow 3Dدس ایي پظٍّؾ تا اػتفادُ اص ًشم افضاس 

 دسخِ 6/26 ، ٍ تا ؿیة ثاتت 16 ٍ 13 ،10 ،7پلىاًی ػادُ ٍ لثِ داس تا لثِ واهل ٍ ًیوِ دس یه ساػتا ٍ ًیوِ دس ساػتای هتضاد، تا تؼذاد پلِ ّای هتفاٍت 

 .ایداد گشدیذ

همایؼِ ًتایح ػثَس خشیاى  ًـاى هی دّذ، دس ػشسیض ػادُ تا افضایؾ تؼذاد پلِ اػتْالن اًشطی تا حذی افضایؾ یافتِ ٍ تؼذ اص آى لثِ ّای پلِ 

 .هاًٌذ وف وارب ػول وشدُ ٍ خشیاى اص سٍی آى ػثَس هی وٌذ

دس . تا اضافِ ًوَدى دٍ ًَع لثِ واهل ٍ ًیوِ دس یه ساػتا، تا افضایؾ تؼذاد پلِ، هیضاى اػتْالن اًشطی دس همایؼِ تا ػشسیض ػادُ افضایؾ هی یاتذ

ػشػت خشیاى ًیض دس پاییي . ًماعی اص ػشسیض گشداتِ ّای َّا ایداد ؿذُ وِ تا افضایؾ تؼذاد پلِ اص همذاس آى ون ٍ خشیاى حالت آسام تشی پیذا هی وٌذ

ایي هیضاى واّؾ ػشػت ٍ ًیض تیـتشیي هیضاى اػتْالن اًشطی دس هذل ػشسیض پلىاًی تا لثِ ًیوِ دس یه ساػتا اتفاق افتادُ . دػت ػشسیض ون هی ؿَد

 .اػت

ػثَس خشیاى تش سٍی ػشسیض پلىاًی تا لثِ ًیوِ دس ساػتای هتضاد  تا تالعن ّوشاُ تَدُ ٍ ػشػت خشیاى تاال ٍ دس پی آى ووتشیي هیضاى اػتْالن 

 .اًشطی دس همایؼِ تا هذل ّای دیگش سا داساػت

ٍ تغییش دس خاًوایی لثِ ّا ػثة تغییش دس هیضاى اػتْالن اًشطی . دس تشسػی دیگش، اضافِ ًوَدى لثِ تِ ػشسیض پلىاًی افت اًشطی ایداد هی گشدد

 .هی ؿَد

وِ ػشسیض . هشص تیي خشیاى آب ٍ َّا لاتل هـاّذُ اػت ، پشٍفیل ػغح آب سا تِ خَتی ًـاى هیذّذ VOFٍؿثیِ ػاصی خشیاى تش اػاع آًالیض 

 .پلىاًی لثِ داس حالت هٌظن تشی ًؼثت تِ ػشسیض پلىاًی ػادُ سا داسد
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