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گیر تر عذد ًاسلت هتَسط صفحِ ضرتًِصة  هیساى تأثیرعذدی  آًالیس

 سوت پَستِ ًاحیِ ٍرٍدی یک هثذل حرارتی پَستِ ٍ لَلِ 
 

  pn.mohammadian@gmail.comواسؿٌاع اسؿذ تثذیل اًشطی، اَّاص، ایشاى، ى6 پیواى هحوذیا
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 shahramshahro@yahoo.comاػتادیاس گشٍُ هىاًیه، داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ اَّاص، اَّاص، ایشاى،  6 ضْرام ضْرٍئی

 
 
 
 

 چكیذُ 
لت ػوت پَػتِ دس یه هثذل حشاستی پَػتِ ٍ لَلِ ػوَدی گیش تش ػذد ًاػًلة كفحِ ضشتِدس ایي تحمیك، تأثیش 

ّا ٍ ًیض ؿًَذ. ًـت اص لَلِتِ دالیل هختلفی دچاس خشاتی هی ی پَػتِ ٍ لَلِّاهَسد هطالؼِ لشاس گشفتِ اػت. هثذل

تشای تاؿذ. دس كٌؼت ّا هیتشیي ًَع ایي خشاتیؿیت، ؿایغ ّا تا تافل ٍ تیَبؿىؼتگی آًْا دس ًماط اتلال لَلِ

ؿَد. تِ ّویي هٌظَس تشای گیش ًلة هیّا دس ٍسٍدی خشیاى ػیال ػوت پَػتِ یه كفحِ ضشتِواّؾ ایي خشاتی

ًاحیِ ٍسٍدی ػوت پَػتِ یه هثذل حشاستی تشسػی تأثیش ًلة ایي كفحِ تش ػذد ًاػلت هتَػط ػوت پَػتِ، 

گیش ٍ تذٍى آى ّای تا كفحِ ضشتِی حالتلَلِ، تِ كَست دٍ هذل ػِ تؼذی هدضا تشا 361 تا پَػتِ ٍ لَلِ ػوَدی

ٍخْی اًدام ؿذ. دس تحمیك حاضش، هیذاى خشیاى تا  ّا ًیض تِ كَست واهالً ؿؾایي هذلتٌذی ٍ ؿثىِ هذل گشدیذ

ػاصی گشدیذ، وِ تشسػی ػذد ًاػلت هتَػط ػوت پَػتِ، افضاس فلَئٌت تشای دٍ حالت هزوَس ؿثیِاػتفادُ اص ًشم

گیش، دس همایؼِ تا حالت تذٍى گیش ًـاى داد وِ دس حالت تا كفحِ ضشتِِ ٍ تذٍى كفحِ ضشتِدس دٍ حالت تا كفح

 ّا واّؾ یافتِ اػت.آى، ػذد ًاػلت، واّؾ ًؼثتاً ووی داؿتِ ٍ ّوچٌیي ؿذت آؿفتگی خشیاى تیي لَلِ

 

 گیشٍخْی، ػذد ًاػلت، كفحِ ضشتِ تٌذی ؿؾهثذل حشاستی پَػتِ ٍ لَلِ، ؿثىِکلیذی6  گاىٍاش
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 هقذهِ -5
ؿَد وِ اًشطی حشاستی سا اص ػیالی تِ ػیال دیگش وِ داسای دهاّای هتفاٍتی ای گفتِ هیتطَس ولی هثذل حشاستی تِ ٍػیلِ

ّای حشاستی تِ ؿىل ػوذُ دس صًذگی سٍصهشُ اص خولِ دس كٌؼت، تِ ؿىل سٍصافضٍى هَسد وٌذ. اهشٍصُ هثذلّؼتٌذ، هٌتمل هی

 گیشًذ.اػتفادُ لشاس هی

تشیي ًَع هثذل حشاستی دس كٌایغ، هثذل حشاستی پَػتِ ٍ لَلِ تاؿذ. ایي ًَع هثذل ؿاهل تؼذاد پش واستشدتشیي ٍ هتذاٍل

-ای ؿىل ٍ دس ساػتای هحَس لَلِ تلَست هَاصی تؼتِتاؿذ )هؼوَالً تیؾ اص چٌذ كذ ػذد( وِ دس یه پَػتِ اػتَاًِصیادی لَلِ هی

 ؿًَذ. تٌذی هی

ّا دس ًیشٍگاُ ٍ تِ ػٌَاى هَلذّای گشهىيّای سٍغي، وٌذاًؼَسّا، پیؾويّا تلَست ٍػیؼی تؼٌَاى خٌهایي ًَع اص هثذل

 ؿًَذ.ای ٍ ًیض دس واستشدّای كٌایغ فشآیٌذی ٍ ؿیویایی اػتفادُ هیّای ّؼتِتخاس دس ًیشٍگاُ

ّای ع خشاتی، دس هثذلاتشیي اًَ، یىی اص ؿایغ2ؿیتٍ تیَب 1ّا تِ تافلّا ٍ ًیض ؿىؼتگی آًْا دس ًماط اتلال لَلًِـت اص لَلِ

ؿَد خشیاى ػوت لَلِ ٍاسد خشیاى ػوت پَػتِ ؿذُ، ٍ دس ًتیدِ ػولىشد ضؼیف هثذل ٍ تاؿذ وِ تاػث هیپَػتِ ٍ لَلِ هی

ػشٍیغ دس ّای دس حال دس هثذلّای ًاؿی اص خشیاى ػیال ػوت پَػتِ اهشٍصُ تشای واّؾ تٌؾآلَدگی سا تِ دًثال داؿتِ تاؿذ. 

 گشدد.گیش دس هؼیش ٍسٍدی خشیاى ػیال ػوت پَػتِ، ًلة هی، یه كفحِ ضشتِكٌایغ

لَلِ، تِ كَست دٍ هذل ػِ تؼذی  361دس ایي تحمیك، ًاحیِ ٍسٍدی ػوت پَػتِ یه هثذل حشاستی پَػتِ ٍ لَلِ ػوَدی تا 

ػاصی هیذاى هذلؼاصی ؿذ، ٍ تا ؿثیِ 3افضاس وتیادُ اص ًشمگیش( تا اػتفاگیش ٍ دیگشی تذٍى ضشتِّا تا كفحِ ضشتِهدضا )یىی اص هذل

 گیش تش خشیاى ػیال ػوت پَػتِ تشسػی گشدیذ.، اثش ًلة كفحِ ضشت4ِافضاس اًؼیغخشیاى ػوت پَػتِ تا اػتفادُ اص ًشم

 

 هذل فیسیكی -2
لَلِ اػت وِ دس ؿىل  361ا هذل فیضیىی هَسد هطالؼِ، ًاحیِ ٍسٍدی ػوت پَػتِ یه هثذل حشاستی پَػتِ ٍ لَلِ ػوَدی، ت

گیش ٍ تذٍى آى، تِ كَست ػِ تؼدذی  ّا ًـاى دادُ ؿذُ اػت. ایي هذل دس دٍ حالت تا كفحِ ضشتِتِ ّوشاُ آسایؾ لشاسگیشی لَلِ 1

 هذلؼاصی ؿذُ اػت.   

 

 

                                                           
1   Baffle 
2   Tubesheet 
3  Catia 
4  Ansys  

 گام لوله

 جهت جریان

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 هجوَعِ هقاالت ّطتویي ّوایص هلی هثذل گرهایی

 ّای صذا ٍ سیوا، ایراى، تْراى، هرکس ّوایص5951دٍم دی هاُ  

  44235232 (125 )- 15553112020 

 ٍ ّن اًذیطاى اًرشی کیویا   هجریاى6 اًجوي علوی هٌْذسی حرارتی ٍ ترٍدتی ایراى

 ISCثثت ضذُ در پایگاُ استٌادی جْاى اسالم 

www.Mobadel.ir 
 

 

 

 

 44235232تلفي تْراى6                  5951 دیّوایص هثذلْای گرهایی،  ّطتویي

 

 6 هذل ًاحیِ ٍرٍدی هثذل حرارتی پَستِ ٍ لَلِ عوَدی5ضكل 

 
 ِ اتؼدداد  دسخددِ ًؼدثت تددِ خشیدداى ػدیال ػوددَد تدش آًْددا هدی تاؿددذ.     30هثلثدی تددا صاٍیدِ    ّدا دس ایددي دٍ هدذل تددِ كددَست  آسایدؾ لَلدد

اسائِ ؿذُ اػدت، ودِ ایدي اتؼداد دس دٍ هدذل وداهاًل یىؼداى اػدت، تدا ایدي تفداٍت ودِ دس هدذل دٍم یده كدفحِ                 1فیضیىی هذل دس خذٍل 

 ًلة ؿذُ اػت. mm 131 × mm 131 گیش تِ اتؼادضشتِ

 

 6 اتعاد فیسیكی هذل5جذٍل 

 اًذاصُ اخضاء

 361 ّاتؼذاد لَلِ

 هتشهیلی 05/19 لطش خاسخی لَلِ

 هتشهیلی 245/1 ضخاهت خذاسُ لَلِ

 هتشهیلی 131 لطش ًاصل

 هتشهیلی 165 استفاع ًاصل

 هتشهیلی 287 ؿیتفاكلِ تافل ٍ تیَب

 هتشهیلی 530 لطش داخلی پَػتِ

 هتشهیلی 52/182 استفاع تشؽ تافل

 %34 فلدسكذ تشؽ تا

 هتشهیلی 81/23 گام لَلِ

 

 گیش لشاس دادُ ؿذُ صیش ًاصل ٍسٍدی سا ًـاى دادُ اػت.، كفحِ ضشت2ِؿىل 
 

 
 ّاگیر ًصة ضذُ در زیر ًازل ٍ تاالی لَل6ِ صفحِ ضرت2ِضكل 

 

 ّاتٌذی هذلضثكِ -9
افضاسّدا دس صهیٌدِ   ػدت ودِ یىدی اص تْتدشیي ًدشم     اػدتفادُ ؿدذُ ا   1دیافػدی آیؼنافضاس اًؼیغّای هَخَد اص ًشمتٌذی هذلتشای ؿثىِ

ّای هَخَد ٍ هحدذٍدیت دس اهىاًدات   دس ایي تحمیك، تا تَخِ تِ حدن صیاد هذل واستشدّای هٌْذػی، تَیظُ دیٌاهیه ػیاالت هحاػثاتی اػت.

                                                           
1  Ansys Icem CFD 
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تدِ سٍؽ  ٍ  2ٍخْدی ؿدؾ   1ّدای الوداى  ّا تا اػتفادُ اصّای ووتش، توام حدن هذلافضاسی خْت تحلیل آًْا، تِ هٌظَس ایداد تؼذاد الواىػخت

 .]1[.(3)ؿىل تٌذی ؿذُ اػتؿثىِ ،3تٌذیتلَن

 

 ضرایط هرزی -0
اسائِ ؿذُ اػت. دس ایي تحلیل ػذدی ػدیال ػدوت پَػدتِ آب ٍ ػدیال      2ّای هَسد هطالؼِ دس خذٍل ؿشایط هشصی اػوال ؿذُ تش هذل

 دس ٍسٍدی ثاتت فشم ؿذُ اػت.  تاؿذ، وِ خَاف فیضیىی آًْاػوت لَلِ هخلَطی اص چٌذ ًَع گاص هی

اًذ. دس ػَم تدشای  ّا تِ كَست تَخالی ٍ تشای ًضدیه ؿذى تِ ؿشایط ٍالؼی، داسای ضخاهت دس ًظش گشفتِ ؿذُلَلِایي هؼألِ تشای حل 

ك ساتطدِ ضدشیة   ػطح داخلی لَلِ وِ دس تواع هؼتمین تا ػیال ػوت لَلِ اػت، ضشیة اًتمال حشاست خاتدایی ًاؿی اص خشیاى ػیال، اص طشی

 ّا سا اص ًوای خاًثی ًـاى دادُ اػت.، ؿواتیىی اص ؿشایط هشصی لَل4ِ( هحاػثِ ٍ اػوال ؿذُ اػت. ؿىل 4فیلن خاتدایی )ساتطِ 

 

 
 تِ ضكل الًِ زًثَری تٌذیٍ ضثكِتٌذی تلَک6 9ضكل 

 
  

 
 

 

 ّا6 ضرایط هرزی اعوال ضذُ ترای لَل0ِضكل 

 

 ضریة اًتقال حرارت جاتجایی سوت لَلِ هحاسثِ  -0-5
ّای هثذل حشاستی اػتفادُ ؿدذُ  تشای تذػت آٍسدى ضشیة اًتمال حشاست خاتدایی، اص ساتطِ ضشیة فیلن خاتدایی تشای ػیال دسٍى لَلِ

 .]2[وٌذتغییش هی 1اػت. ایي ساتطِ تش اػاع ػذد سیٌَلذص

                                                           
1  Element 
2  Hexahedral 
3  Blocking 

 ؿشط هشصی وَپل 

 خشیاى ػوت پَػتِ ؿشط هشصی خاتدایی

 خشیاى ػوت لَلِ

 دیَاسُ لَلِ
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(4) 
 

   ّادسٍى لَلِ: ضشیة اًتمال حشاست خاتدایی  

   : لاتلیت ّذایت حشاستی 

   : لضخت 

    ّا: لضخت دس دهای ػطح داخلی لَلِ 

تا خایگدزاسی پاساهتشّدای    تاؿذ.یه هیهؼادل  تا تَخِ تِ ثاتت فشم ؿذى خَاف فیضیىی ّش دٍ ػیال، ضشیة تلحیح 

 تذػت آهذ. ّا،ضشیة اًتمال حشاست خاتدایی دسٍى لَلِ، ًْایتاً 4تؼشیف ؿذُ فَق دس ساتطِ 
 

 خَاظ فیسیكی سیاالت سوت پَستِ ٍ سوت لَلِ -0-2

ی آًْدا دس ٍسٍدی ثاتدت فدشم    تاؿذ، وِ خَاف فیضیىػیال ػوت پَػتِ آب ٍ ػیال ػوت لَلِ هخلَطی اص چٌذ ًَع گاص هی

 اسائِ ؿذُ اػت. 3ؿذُ اػت. خَاف فیضیىی ایي ػیاالت دس خذٍل 

 

 حل عذدی  -1

افضاسّای تداسی دس صهیٌِ تشیي ٍ هـَْستشیي ًشمفلَئٌت وِ یىی اص لذیویافضاس اًؼیغحل ػذدی ایي تحمیك تا اػتفادُ اص ًشم

تٌظیوات  گیش كَست گشفتِ اػت.گیش ٍ تذٍى ضشتِدٍ هذل تا كفحِ ضشتِتاؿذ، تشای ّای دیٌاهیه ػیاالت هحاػثاتی هیتحلیل

 .]3ٍ4ٍ5ٍ6ٍ7ٍ8[ًـاى دادُ ؿذُ اػت  4دس ًظش گشفتِ ؿذُ تشای حل ػذدی ایي تحمیك دس خذٍل 
 ّای هَرد هطالع6ِ ضرایط هرزی اعوال ضذُ تر هذل2جذٍل 

 ؿشایط هشصی ػطَح هشصی

 دسخِ ولَیي 303ٍ دهای  9/1  ػشػت ٍسٍدی  ٍسٍدی

 خشیاى خشٍخی خشٍخی

 دسخِ ولَیي 353ٍ دهای  712/88  خاتدایی تا ضشیة ػطح داخلی لَلِ ّا

 وَپل ػطح خاسخی  لَلِ ّا

 ػایك پَػتِ هثذل

 ػایك ػطح خاسخی تافل

 ػایك ػطح تیَب ؿیت

 ؿتاب گشاًؾ
ْت هخالف خشیاى خشٍخی دس ساػتای لَلِ ّا ٍ دس خ 81/9

 اص پٌدشُ تافل

 
 6 خَاظ فیسیكی سیال سوت پَستِ ٍ سوت لَل9ِجذٍل 

                                                                                                                                                                                           
1  Reynolds 
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 ػیال ػوت لَلِ ػیال ػوت پَػتِ ٍاحذ ػالهت خاكیت فیضیىی

 726/2 6/995   چگالی

 75/775 4/4178   گشهای ٍیظُ

 013/0 61/0   ّذایت گشهایی

 000798/0   لضخت
3-10×0137/0 

 
 6 تٌظیوات حل عذدی0جذٍل 

 1الگَسیتن هذل/سفتاس

 حلگش هثتٌی تش فـاس ًَع حلگش

 2ػیوپل حل هؼادالت ػشػت ٍ فـاس

تاالدػت هشتثِ اٍل تشای هؼادالت ػشػت  طشح گؼؼتِ ػاص

 ٍتاالدػت هشتثِ دٍم تشای هؼادلِ اًشطی

  هذل آؿفتگی
3تاتغ دیَاس اػتاًذاسد سفتاس خشیاى ًضدیه دیَاسُ

 

 5ؿذت آؿفتگی ٍ لطش ّیذسٍلیىی آؿفتگی 4شپاساهت

 

 ًتایج -2

ٍ  3، 2گیش(، طثك تٌظیواتی ودِ دس خدذاٍل   گیش ٍ تا كفحِ ضشتِتحلیل ػذدی دٍ هذل هَسد هطالؼِ )هذل تذٍى كفحِ ضشتِ

 ّای سًگی ٍ ًوَداس دس اداهِ اسائِ ؿذُ اػت.6اسائِ ؿذ، اًدام ؿذُ ٍ ًتایح تِ كَست واًتَس 4

ًـاى دادُ ؿدذُ اػدت. دس ایدي ًودَداس      1هتَػط ػوت پَػتِ تشای دٍ حالت روش ؿذُ فَق، دس ًوَداس  7همایؼِ ػذد ًاػلت

 هتش تش ثاًیِ(، سػن ؿذُ اػت. 5/2تا  1/0ّای ٍسٍدی سیٌَلذص ٍسٍدی )تشای ػشػت 25ػذد ًاػلت هتَػط ػوت پَػتِ تش حؼة 

 

                                                           
1  Algorithm 
2  Simple 
3  Standard 
4  Parameter 
5  Intensity and hydraulic diameter 
6  Contour 
7  Nusselt 
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 گیرلذز ٍرٍدی هختلف ترای دٍ هذل تا ضرتِ گیر ٍ تذٍى ضرت6ِ عذد ًاسلت هتَسط سوت پَستِ، تر حسة اعذاد ری5ًٌَوَدار 

 

گیش تش ػذد ًاػلت ػوت پَػتِ ٍ ًْایتاً تش ضشیة اًتمدال حدشاست   ًـاى دادُ ؿذُ اػت، كفحِ ضشتِ 1ّواًطَس وِ دس ًوَداس 

، 6ذ ؿدذُ اػدت. ؿدىل    دسكد  3خاتدایی دسٍى پَػتِ تأثیش هٌفی داؿتِ ٍ تاػث واّؾ ػذد ًاػلت ػوت پَػتِ تِ هیضاى تیؾ اص 

 اًذ.  تٌذی ؿذُخطَط خشیاى ػیال ػوت پَػتِ سا ًـاى دادُ اػت، وِ تش اػاع ػشػت خشیاى دس ّش ًمطِ سًگ
 

 
 )الف( هذل تا ضرتِ گیر              )ب( هذل تذٍى ضرتِ گیر

-تٌذی ضذُرعت جریاى در ّر ًقطِ رًگ6 خطَط جریاى سیال سوت پَستِ ًاحیِ ٍرٍدی هثذل حرارتی پَستِ ٍ لَلِ کِ تر اساس س2ضكل 

 اًذ

 

ّای تاالتش هثذل، تدِ  ّای سدیفدّذ، پغ اص خشٍج ػیال اص ًاصل، همذاسی اص ػیال دس اثش تشخَسد تا لَلِ)ب( ًـاى هی-6ؿىل 

ِ -6ؿَد. ّواًگًَِ وِ دس ؿىل اطشاف پَػتِ )اطشاف دػتِ لَلِ( هٌحشف هی ؿدذُ   گیدش تاػدث  )الف( ٍاضح اػت، ًلة كفحِ ضدشت
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گیش تشخَسد وشدُ ٍ همذاس صیادی اص آى تِ اطشاف دػتِ لَلدِ هٌحدشف   ّا، تا كفحِ ضشتِخشیاى ػیال تِ خای تشخَسد هؼتمین تا لَلِ

 گشدد.

یه كفحِ ػثَس دادُ ؿذُ، وِ ػشم آى تش  7تش خضئیات، دس لؼوت هیاًی ًاحیِ ٍسٍدی هثذل، هاًٌذ ؿىل تشای ًوایؾ دلیك

ت، ٍ طَل آى تش حؼة فاكلِ اص هشوض هثذل دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. دس اداهدِ، همدادیش ػدشػت ٍ ؿدذت     ؿیحؼة فاكلِ اص تیَب

ؿیت ٍ فاكدلِ اص هشودض هثدذل، سٍی ًودَداس ػدِ      آؿفتگی ػیال ػوت پَػتِ، دس ًماط هختلف ایي كفحِ تش حؼة فاكلِ اص تیَب

 تؼذی ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت.

 

 
 

 از قسوت هیاًی ًاحیِ ٍرٍدی هثذل 6 صفحِ عثَر دادُ ضذُ 3ضكل 

 

گیدش،  )الف( هشتَط تِ هذل تذٍى كفحِ ضشتِ-2، همادیش ػشػت دس لؼوت هیاًی هثذل سا ًـاى دادُ اػت، وِ ًوَداس 2ًوَداس 

 گیش اػت.)ب( هشتَط تِ هذل تا كفحِ ضشتِ-2ٍ ًوَداس 

 

 
 

 فاكلِ اص هشوض

 فاكلِ اص تیَب ؿیت

+ 

6 سرعت سیال سوت پَستِ رٍی صفحِ )الف(-2دار وًَ

ضیت ٍ فاصللِ از  هیاًی هثذل، تر حسة فاصلِ از تیَب

 گیرخط هرکسی هثذل در هذل تذٍى صفحِ ضرتِ

 

)ب(6 سرعت سیال سوت پَسلتِ رٍی صلفحِ   -2ًوَدار 

ضلیت ٍ فاصللِ از   هیاًی هثذل، تر حسة فاصلِ از تیَب

 گیرخط هرکسی هثذل در هذل تا صفحِ ضرتِ
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گیش دس اطشاف دػدتِ لَلدِ،   پَػتِ دس هذل تا كفحِ ضشتِهـخق گشدیذُ اػت، ػشػت ػیال ػوت  2ّواًطَس وِ دس ًوَداس 

گیش تیـتش اػت. ّواًگًَِ وِ گفتِ ؿذ، ایي ًاؿی اص هٌحشف ؿذى ػیال ػدوت پَػدتِ دس اثدش تشخدَسد     ًؼثت تِ هذل تذٍى ضشتِ

ِ  گیش، دس همایؼّای هذل تذٍى ضشتِالی لَلِگیش اػت. دس هماتل، ػشػت ػیال دس التِهؼتمین تا كفحِ ضشتِ گیدش  ِ تا هذل تدا ضدشت

 الی آًْا تا ػشػت تیـتش اػت.ّا ٍ ًفَر تِ التِتیـتش اػت وِ ایي ًاؿی اص تشخَسد هؼتمین ػیال ٍسٍدی اص ًاصل، تا لَلِ

ؿیت ٍ فاكلِ اص خدط  سا ًؼثت تِ فاكلِ اص تیَب 7، ؿذت آؿفتگی دس ًماط هختلف كفحِ ًـاى دادُ ؿذُ دس ؿىل 3ًوَداس 

 ذ.دّهشوض ًوایؾ هی

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ّا واّؾ یافتِ اػدت ٍ دس  الی لَلِگیش ؿذت آؿفتگی دس التِهـخق ؿذُ، دس هذل تا كفحِ ضشتِ 3ّواًگًَِ وِ دس ًوَداس 

 تاؿذ.گیش هیهماتل دس اطشاف دػتِ لَلِ تیـتش ؿذُ، وِ ایي ًاؿی اص تشخَسد ػیال ػوت پَػتِ تا كفحِ ضشتِ

 

 اعتثار سٌجی  -3

همایؼِ ؿدذُ   VDIضاى كحت ًتایح تذػت آهذُ اص تحلیل ػذدی، ایي ًتایح تا ًتایح تذػت آهذُ اص سٍؽ تِ هٌظَس تشسػی هی

تاؿذ وِ ًْایتاً تدا اػودال ضدشایة    آل هیایي سٍؽ تش اػاع اطالػات تدشتی اًتمال حشاست ٍ افت فـاس دس یه دػتِ لَلِ ایذُ اػت.

 .]9[ؿَد تلحیح تش اػاع هـخلات هثذل اكالح هی

)الف(6 ضذت آضفتگی در صلفحِ هیلاًی   -9ًوَدار 

ضیت ٍ فاصلِ از خلط  هثذل تر حسة فاصلِ از تیَب

 گیرهرکسی هثذل در هذل تذٍى صفحِ ضرتِ
 

)ب(6 ضذت آضلفتگی در صلفحِ هیلاًی    -9ًوَدار 

ضیت ٍ فاصلِ از خلط  هثذل تر حسة فاصلِ از تیَب

 گیرهرکسی هثذل در هذل تا صفحِ ضرتِ
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 VDIعذد ًاسلت در رٍش  هحاسثِ -3-5

، اتتذا ػدذد ًاػدلت   VDI( دس سٍؽ تشای هحاػثِ ػذد ًاػلت هتَػط ػوت پَػتِ یه هثذل حشاستی پَػتِ ٍ لَلِ )

یه ( ٍ تا تَخِ تِ تفاٍت آى تا ػاختاس خشیاى دسٍى پَػتِ تشای یه دػتِ لَلِ تا خشیاى هتماطغ )ػشضی( هحاػثِ ؿذُ )

 .]9[ؿَد ( تِ ؿىل صیش دس آى اػوال هیهثذل، یه ضشیة تلحیح )

(5)  
(6)  

ّدای هدَسد   تاؿٌذ وِ تدا تَخدِ تدِ ایٌىدِ دس هدذل     هی 1تِ تشتیة ضشایة تلحیح ًـتی ٍ تلحیح تایپغ ٍ  ، 6دس ساتطِ 

 شم هی ؿًَذ.اًذ، تشاتش یه فهطالؼِ دس ًظش گشفتِ ًـذُ

ضشیة تلحیح ٌّذػی اػت ٍ هیضاى اًحشاف ػذد ًاػلت هتَػط تشای یه هثذل حشاستدی پَػدتِ ٍ    ّوچٌیي،  6دس ساتطِ 

 تاؿذ ٍ تِ كَست صیش لاتل هحاػثِ اػت. وٌذ. ایي اًحشاف ًاؿی اص تأثیش تافل هیلَلِ سا ًؼثت تِ یه دػتِ لَلِ ٍالؼی اػوال هی

(7)  
(8) 

 
 تاؿذ.ّای هثذل هیتؼذاد ول لَلِ ّای تاال ٍ پاییي تافل ٍ ّا دس پٌدشُتؼذاد لَلِ ، 8دس ساتطِ 

افدضاس ٍ ػدذد   ، همایؼِ ػذد ًاػلت )وِ هؼیاس هحاػثِ ضشیة اًتمال حشاست ػوت پَػتِ اػدت( تذػدت آهدذُ اص ًدشم    4ًوَداس 

 دّذ.( سا ًـاى هیVDI ًاػلت تدشتی )تذػت آهذُ اص سٍؽ

 

 
 VDIسازی ٍ رٍش 6 هقایسِ عذد ًاسلت تذست آهذُ از فرآیٌذ ضثی0ًِوَدار 

 

دّذ، دس اػذاد ًاػلت پاییي )دس سیٌَلذصّای ٍسٍدی پاییي( اختالف صیادی تیي فشآیٌدذ تدشتدی   ًـاى هی 4ّواًطَس وِ ًوَداس 

 اًذ.تش ؿذُص تاالتش ایي دٍ همذاس تِ ّن ًضدیهػاصی ٍخَد داسد ٍ دس ػیي حال دس اػذاد سیٌَلذتا ؿثیِ

 

 گیری ًتیجِ -3

                                                           
1  Bypass 
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گیش واّؾ یافتدِ  دسكذ، دس اثش ًلة كفحِ ضشتِ 3ّواًطَس وِ گفتِ ؿذ ػذد ًاػلت هتَػط ػوت پَػتِ تِ هیضاى تیؾ اص 

پَػدتِ تدِ اطدشاف     گیش، همذاس صیادی اص خشیاى ػیال ػدوت هـخق اػت دس اثش ًلة كفحِ ضشتِ 2اػت. ّواًطَس وِ دس ًوَداس 

، ودِ ؿدذت   3ؿدَد. ّوچٌدیي دس ًودَداس    ّا اص پٌدشُ تافل خاسج هیدػتِ لَلِ هٌحشف ؿذُ وِ ػوالً تذٍى تشخَسد هؼتمین تا لَلِ

تَاًذ هَخة وداّؾ  ّا واّؾ یافتِ اػت وِ ایي ػَاهل هیالی لَلِدّذ، ٍاضح اػت وِ همذاس آؿفتگی دس التِآؿفتگی سا ًـاى هی

 ت پَػتِ گشدد.ػذد ًاػلت ػو

 

 تطكر ٍ قذرداًی -4

تیٌن تاؿذ، تش خَد الصم هیًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ دصفَل هیًظش تِ ایٌىِ، ایي همالِ هؼتخشج اص پایاى

ال ای تِ ػٌَاى اػتاد ساٌّوا، ٍ خٌاب آلای دوتدش ؿدْشام ؿدْشٍئی تدِ ػٌدَاى اػدتاد هـداٍس وود        اص خٌاب آلای دوتش هْذی حوضُ

 لذسداًی سا داؿتِ تاؿن.
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