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 چکیدُ
دس ایي هقالِ، اثش دٍساى پشُ تش افضایؾ اًتقال حشاست ػیال ًیَتٌی ٍ غیشًیَتٌی داخل کاًال تلَست فذدی هَسد تشسػی قشاس گشفتِ اػت. 

هذل ؿذُ اػت.  ًتایح حاكلِ تشای فذد ًاػلت هَضقی ٍ هتَػظ، افت تَدُ ٍ تا قاًَى تَاًی  قال غیشًیَتٌی هَسد تشسػی لضج خالػی
فـاس ٍ کاًتَسّای دها، ٍستیؼیتی تشای ؿاخق ّای هختلف ػیال اسائِ ؿذُ اػت. ًتایح تذػت آهذُ اص کاًال تا پشُ ًَػاًی ٍ دٍساًی تا 

-دس چِ هحذٍدُ ؿاخق سفتاس خشیاىذُ اػت. هـاّذُ هی ؿَد تا تَخِ تِ ایٌکِ ًتایح حاكلِ تشای پشُ ػاکي ٍ کاًال تذٍى پشُ هقایؼِ ؿ

ؿاخق ای تاؿذ پشُ ػاکي ٍ یا ًَػاًی هی تَاًذ تاثیش تیـتشی تش افضایؾ اًتقال حشاست داؿتِ تاؿٌذ. ّوچٌیي دیذُ هی ؿَد تا افضایؾ 
اًال تذٍى پشُ هی تَاى گفت حضَس پشُ تشای توام ؿاخق ّای ػیال یاتذ. اص هقایؼِ ًتایح تا ک ، هیضاى اًتقال حشاست کاّؾ هیسفتاس خشیاى

هَسد تشسػی تیـتشیي اًتقال حشاست هشتَط  ؿاخق سفتاس خشیاىاثش هثثتی تش افضایؾ اًتقال حشاست داسد. دس کاس حاضش تا تَخِ تِ هحذٍدُ 
  ًال هؼتقین افضایؾ یافتِ اػت.ًؼثت تِ کا 7/58 فذد ًاػلت % کِ تاؿذ هی 4/0 ؿاخق سفتاس خشیاىتِ پشُ ػاکي ٍ 

  

 اًتقال حشاست، پشُ دٍساًی ٍ ًَػاًی، ػیال ًیَتٌی ٍ غیشًیَتٌی، سیضؽ گشداتِافضایؾ  کلوات کلیدی:

 

 هقدهِ -9
ّای حشاستیی فـیشدُ ٍ کاسآهیذ ػیثة      تاؿٌذ. ًیاص تِ هثذل ّای حشاستی یکی اص هْوتشیي اخضای ٍاحذّای كٌقتی هی هثذل

ِ   ّیا فیهٍُ   ّای اخیش هَسد تَخِ تؼیاسی قشاس گیشد. اییي سٍؽ  افضایؾ اًتقال حشاست دس ػال ّای ؿذُ اػت کِ سٍؽ   تیش كیشف

ّای تضسگتش سا کاّؾ دادُ ٍ تافث کَچك ؿذى فضای ًلة هثیذل کیِ دس کاستشدّیای خیاف اص      خَیی اقتلادی، ًیاص تِ هثذل

ّیای  کی اص ساّکاسّای افیضایؾ اًتقیال حیشاست دس هثیذل    ّای فقال یکاسگیشی سٍؽتِ .ؿَد ای تشخَسداس اػت، هی اّویت ٍیظُ

تاؿذ کِ اهشٍصُ هَسد تَخِ هحققیي قشاس گشفتِ اػت. یکی اص سٍؽ ّای فقال، اػتفادُ اص تَلیذ کٌٌذُ ّیای گشداتیِ   حشاستی هی

  هتحشک هی تاؿذ کِ تا تَخِ تِ هتحشک تَدى خؼن خاهذ تاحذٍدی ؿثیِ ػاصی آى پیچیذُ هی تاؿذ.

ییك کاًیال کیِ     دیَاسّیای  اص خاتدایی حشاست اثش حضَس یك ػیلٌذس چشخـی، ًَػاًی تش اًتقال [1] وکاساًؾّ تؼکَک ٍ

 سییضؽ  اص ًاؿی حشاست اًتقال افضایؾ ٍ تشسػی کشدًذ 100 اػت سا تلَست فذدی دس فذد سیٌَلذص  ؿذُ گشم تلَست یکٌَاخت

 ًقیؾ  پشاًتیل  فیذد  ٍ حشاستیی  هیشصی  الیِ ضخاهت، گشداتِ دیٌاهیك کِ دسیافتٌذ ّا آى ػیلٌذس سا تحلیل ًوَدًذ. تَػظ گشداتِ

 کٌیذ  تَلیذ کاًال دیَاسُ تِ ًضدیك تاال ؿذت تا ّایی گشداتِ کِ ای گشداتِ سیضؽ هکاًیضم ٍ داسًذ حشاست اًتقال افضایؾ دس هْوی

 کاًیال  هشکیض  دس ػیشد  ػییال  ٍ دییَاسُ  ًضدییك  گیشم  ػیال خاتدایی ًتیدِ دس ٍ خشیاى چشخؾ ػثة صیشا اػت هغلَب تؼیاس
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ِ  سییضؽ  اص ًاؿی ؿذُ گشم یکٌَاخت ّای دیَاسُ تا کاًال یك دس حشاست اًتقال افضایؾ[ 2] ٍ ّوکاساًؾ ػلیك. گشدد هی  گشداتی

 125%  تا 75% اص ػیلٌذس ًَػاى فشکاًغ تغییش تا ػیلٌذس حشکت تاثیشات ٍ کشدًذ تشسػی ًَػاًی سا دایشٍی ػیلٌذس یك تَػظ

ِ  داد ًـیاى  ًتیایح . کشدًذ اسصیاتی سا تش سٍی اًتقال حشاست یکؼاى داهٌِ دس، ثاتت ػیلٌذس یك گشداتِ سیضؽ عثیقی فشکاًغ  کی

 گشداتِ سیضؽ عثیقی فشکاًغ 75% تا ًَػاًی ػیلٌذس حالت ٍ دّذ هی افضایؾ سا حشاست اًتقال ضشیة، ػیلٌذس فشضی ًَػاًات

 ّوکاساًؾ ٍ پیح .دّذ هی اسائِ ػاکي حالت ػیلٌذس تا هقایؼِ دس سا ًتایح تْتشیي ػیال پوپاط خْت تیـتش اًشطی 10% تا تٌْا ٍ

 دس چشخـیی  حشکیت  تیا  هتَالی ػیلٌذسّای اص چیذهاًی حشاستی سفتاس تشسػی فذدی تِ حشاست اًتقال ًشخ افضایؾ ّذف [ تا3]

 فیذد  افیضایؾ  تیا  کِ دسیافتٌذ ّا آى .پشداختٌذ، ؿًَذ هی ػشد عثیقی خاتدایی حشاست اًتقال تَػظ کِ، یکذیگش هقکَع خْت

 ػیشفت  افضایؾ تا، ؿذُ تْیٌِ ػاختاسّای تشای حشاست اًتقال ًشخ ّوچٌیي ٍ یاتذ هی کاّؾ ػیلٌذسّا تیي تْیٌِ فاكلِ، سایلی

 اػت.  ػاکي تیـتش ػیلٌذسّای تِ ًؼثت چشخاى ػیلٌذسّای حشاست اًتقال ًشخ، آهذُ تذػت ًتایح عثق. گشدد هی افضٍى ًیض

 تدشتیی  كَست تِ حشاست اًتقال ضشیة سٍی تش ٌّذػی ّوضى هایقات هخاصى سا پاساهتشّای اثش [4] ّوکاساًؾ ٍ ساگَهاساى

 اختهط سًٍذ ؿشایظ ٍ هخاصى عشاحی، پشُ تقذاد تِ تؼتگی هایقات اختهط عی دس حشاست اًتقال هیضاى. دادًذ قشاس هغالقِ هَسد

 تیاثیش ، تحقییق  اییي  دس. اػت تاثیشگزاس حشاست اًتقال ًشخ سٍی تش، هخضى دس آى هَققیت ّواًٌذ پشُ اًذاصُ ٍ ًَؿ ّوچٌیي. داسد

 ًتیایح . گشفت قشاس تشسػی هَسد ػاصی تْیٌِ خْت آى هَققیت ٍ ّا تیغِ ؿکل ٍ صاٍیِ، پشُ ًَؿ ّوچَى عشاحی هْن پاساهتشّای

 هییاى  اییي  دس پیشُ  ػیشفت  اهیا  داسًذ کلی حشاست اًتقال ضشیة سٍی تش یکؼاًی اثش ّشکذام ًؾش هَسد پاساهتشّای کِ داد ًـاى

[ اثش استقاؽ فیي ّای كفحِ ای ًاصک سا تش افضایؾ اًتقال حشاست تِ كَست تدشتیی  5ایذ ٍ ّوکاسؽ ] .اػت تَدُ هَثشتش تیـتش

ّا ًتیدِ   ُ اًذ. آىهشتقؾ ؿذ Hz50تا   Hz5/12ّا تَػظ یك گشهکي الکتشیکی گشم ؿذُ ٍ تا فشکاًغ تیي  تشسػی کشدًذ. فیي

 گشفتٌذ کِ استقاؽ دس فشکاًغ ّای تاالتش، دس افضایؾ اًتقال حشاست هَثشتش اػت. 

[ اًتقال حشاست خاتدایی اص یك ػیلٌذس دایشٍی تیا ًَػیاًات فشضیی سا تشسػیی کشدًیذ ٍ اص سٍؽ      6غضٌفشیاى ٍ ّوکاسؽ ]

فیذدی خْیت هغالقیِ اًتقیال حیشاست ًاؿیی اص ػییلٌذس        ػیاصی   الواى هحذٍد خْت حل هقادالت حاکن اػتفادُ ًوَدًذ. ؿثیِ

ّیای چیشخؾ، داهٌیِ ًَػیاى ٍ افیذاد پشاًتیل        چشخـی تا ًَػاًات فشضی دس افذاد سیٌَلذص هختلف اًدام گشدیذ ٍ تاثیش ػشفت

هختلف تش دها ٍ هیذاى خشیاى هَسد تحقیق قشاس گشفت. ًتایح ًـاى داد کِ تا افیضایؾ ػیشفت چیشخؾ ػییلٌذس، فیذد ًاػیلت       

-3[ اًتقال حشاست خاتدایی اص یك ػییلٌذس داییشٍی تیا فشکیاًغ     7یاتذ. ؿٌگ ٍ ّوکاساًؾ ] هتَػظ ٍ ضشیة دسگ کاّؾ هی

2/0F=  1/0-4/0ٍ داهٌِ ًَػاىA= ِّیا سا تیش فیذد ًاػیلت     ػیاصی کشدًیذ ٍ تیاثیشات آى    سا تِ کوك سٍؽ ؿثکِ تَلتضهي ؿثی

کٌیذ، اًتقیال    کِ ػیلٌذس تا داهٌِ کَچك ٍ فشکیاًغ پیاییي ًَػیاى هیی     ّا دسیافتٌذ، ٌّگاهی هتَػظ صهاًی تشسػی ًوَدًذ. آى

[ تیِ  8یاًیگ ٍ ّوکیاسؽ ]   یاتیذ.  یاتذ دس حالیکِ تا افضایؾ فشکاًغ ٍ داهٌِ ًَػاى، اًتقال حشاست کاّؾ هی حشاست افضایؾ هی

ال پشداختٌذ. ًتایح ًـیاى داد  ّای گشم ؿذُ دس حضَس ػیلٌذس ًَػاًی دس کاً ػاصی فذدی اًتقال حشاست اص تلَک تشسػی ٍ ؿثیِ

ِ     گشدد کِ ایي اهش هَخة افضایؾ اًتقال حشاست هی کِ ػیلٌذس ًَػاًی تافث استقاؽ خشیاى هی ػیاصی،   ؿیَد. عثیق ًتیایح ؿیثی

 تاؿٌذ.  هی 1/0ٍ  21/0تقذ ػیلٌذس،  هقادیش تْیٌِ فشکاًغ ٍ داهٌِ تی

ی تش افضایؾ اًتقال حیشاست ػییال ًییَتٌی هیَسد تشسػیی قیشاس       شکت اخثاسی ػیلٌذس دایشُ احهقاالت اؿاسُ ؿذُ دس تاال اثش 

-10[ ٍ ػیلٌذس دایشُ ای هتحشک ]9شتَط تِ ػیلٌذس ػاکي ]هاکثش هغالقات اًدام ؿذُ  تشای ػیال غیشًیَتٌیدادًذ. ّوچٌیي 

کاًیال تلیَست فیذدی     [ هی تاؿذ لزا دس کاس حاضش اثش دٍساى پشُ تش افضایؾ اًتقال حشاست ػیال ًیَتٌی ٍ غیشًیَتٌی داخل11

 هَسد تشسػی قشاس گشفتِ اػت ٍ ًتایح تا حالت کاًال تذٍى پشُ ٍ کاًال تا پشُ ػاکي هقایؼِ ؿذُ اػت. 

 

  هعادالت حاکن ٍ رٍش عددی -6
اص ٍسٍدی کاًال  D 4ٍ تِ فاكلِ Dهی تاؿذ. پشُ تِ عَل  1ٌّذػِ دس ًؾش گشفتِ ؿذُ خْت ؿثیِ ػاصی فذدی هغاتق ؿکل 

تاؿذ ٍ عَل کاًال ٍ ضخاهت  هی 3تِ  1ٍ هی تَاًذ ػاکي یا هتحشک تا حشکت دٍساًی یا ًَػاًی تاؿذ. ًؼثت اًؼذاد قشاس داسد 

 اػت.  D 31  ٍD015/0پشُ تِ تشتیة تشاتش
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 ؿواتیك ٌّذػِ هَسد تشسػی 1ؿکل     

( هقادالت پیَػتگی،      ρ)تا فشم خشیاى تشاکن ًاپزیش، دٍتقذی، سطین خشیاى آسام ٍ ثاتت تَدى خَاف تشهَفیضیکی 

 تاؿٌذ: اًذاصُ حشکت ٍ اًشطی هغاتق صیش هی

(1)       

(2)  (
  

  
)     

(3)    (
  

  
)       

تِ تشتیة چگالی، گشهای ٍیظُ، ضشیة ّذایت ػیال، ػشفت، دها ٍ تاًؼَس تٌؾ هی تاؿٌذ. خْت    ٍ   ،  ،  ،   ،  ρکِ

 ؿَد: ؿثیِ ػاصی ػیال غیشًیَتٌی اص هذل تَاًی اػتفادُ ؿذُ اػت کِ تش عثق ایي هذل تاًؼَس تٌؾ تِ كَست صیش تقشیف هی

(4)         

(5)       

(6)   
 

 
    (  )   

(7)    (
  
 
)
   
  

ؿاخق سفتاس تِ تشتیة فـاس، تٌؾ تشؿی، ًشخ تشؽ، ًاهتغیش دٍم تاًؼَس ًشخ تغییش ؿکل،    ٍ   ،   ،   ،    ،  ،   کِ

 ؿًَذ: تاؿٌذ. فذد سیٌَلذص ٍ فذد پشاًتل تِ كَست صیش تقشیف هی ٍ ٍیؼکَصیتِ هی ؿاخق ػاصگاسی، خشیاى

(8)    
       

 
 

(9)    
   

 
(
 

 
)    

ّای  ؿَد. دیَاسُ خشیاى اص لحاػ ّیذسٍدیٌاهیکی تلَست تَػقِ یافتِ ٍ اص لحاػ حشاستی تلَست دها ثاتت ٍاسدکاًال هی

تاؿٌذ. تش سٍی تواهی ػغَح خاهذ، ؿشط فذم  کاًال داسای ؿشط هشصی ؿاس حشاستی ثاتت هی تاؿٌذ. ػغَح پشُ آدیاتاتیك هی

ال، ؿشط هشصی تاص اػتفادُ ؿذُ اػت. یکی اص پاساهتشّای هْن تشای اسصیاتی ًشخ اًتقال لغضؽ افوال ؿذُ اػت. دس خشٍخی کاً

تاؿذ. خْت تقییي ایي پاساهتش، اتتذا، فذد ًاػلت هَضقی  ّای تاال ٍ پاییي تِ ػیال، فذد ًاػلت هتَػظ کل هی حشاست اص دیَاسُ

 گشدد: ، عثق فشهَل صیش هحاػثِ هی(   )  

(10)   (   )  
     

 (     )
 

 ؿاس حشاستی، قغش ّیذسٍلیك ٍ دهای هتَػظ هی تاؿٌذ. دهای هتَػظ تِ كَست صیش تقشیف هی ؿَد:   ٍ   ،   کِ دس آى

(11) 
   

∫     
 

 

∫    
 

 

 

 ٍ دس ًتیدِ، فذد ًاػلت هتَػظ صهاًی دیَاسُ دس ّش ػیکل دٍساى ٍ ًَػاى پشُ تِ كَست صیش تقییي هی ؿَد:

(12)   ̅̅ ̅̅ ( )  
 

 
∫   (   

 

 

)   

 اػت.  12فذد ًاػلت هتَػظ کل ّواى هتَػظ هکاًی فذد ًاػلت تذػت آهذُ اص ساتغِ 

افضاس اًؼیغ ػی اف ایکغ تذػت آهذُ اػت. تا تَخِ تِ هتحشک تیَدى پیشُ، هغیاتق     ًتایح فذدی حاكلِ تا تکاسگیشی ًشم

کٌٌیذ   ایي دٍ ًاحیِ تِ كَست هؼتقل اص ّوذیگش فول هیًاحیِ حل تِ دٍ قؼوت دٍساًی ٍ ثاتت تقؼین ؿذُ اػت کِ  2ؿکل 

کٌیذ ٍ اص   ی دٍساًی تا حشکت پشُ دس حالت دٍساًی ٍ ًَػیاًی، حشکیت هیی    کٌذ. ًاحیِ ٍ ػیال تیي ایي دٍ ًاحیِ، خشیاى پیذا هی

کٌیذ ٍ دس   ذا ًویی کٌذ. دس ایي حالت، ؿیثکِ ّییت تغیییش ؿیکلی پیی      ی ثاتت هٌتقل هی ی هیاًی اعهفات سا تِ ًاحیِ عشیق الیِ

y

x 3D

31D
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ِ  اػتقهل تشسػی خْت ؿَد. ی آى ّیت حدن هٌفی دس حیي حل ایداد ًوی ًتیدِ ِ  ًتیایح  ی ؿیثک ِ  دس کاًیال  ، ػیاصی  ؿیثی  ػی

ِ  هقیاع ػِ ایي. اػت ؿذُ تٌذی ؿثکِ 80000 ٍ 50000، 20000 ػاصهاى تا ّای الواى تقذاد تا هقیاع  حالیت  دس تٌیذی  ؿیثک

 تٌیاتشایي  تیَدُ  ًضدییك  ّین  تِ 80000ٍ  50000 ّای ؿثکِ ًتایح کِ اًذ گشفتِ قشس تشسػی هَسد 50 سیٌَلذص فذد تا ثاتت ی پشُ

ِ  50000 الواى تقذاد تا ؿثکِ ِ  دس الویاى  8000 اص هتـیکل  کی ِ  دس الویاى  42000 ٍ دٍساًیی  ًاحیی خْیت  ، اػیت  ثاتیت  ًاحیی

 3[ هقایؼیِ ؿیذُ کیِ هغیاتق ؿیکل      1خْت تشسػی كحت ًتایح، تغییشات فذد ًاػلت تا هشخیـ ]  .ؿَد هی اًتخاب ػاصی ؿثیِ

 ّوخَاًی خَتی داسد.

 

   
 

 الف                                                       ب               

 ؿثکِ هَسد اػتفادُ )الف( ًاحیِ ثاتت )ب( ًاحیِ دٍساًی  2ؿکل

 
 100ًاػلت هتَػظ صهاًی ػیلٌذس دایشٍی ثاتت دس فذد سیٌَلذص  تغییشات فذد 3ؿکل 

 ًتایج -3
 اًتقیال  ٍ خشییاى  ؿیشایظ  تیا  حالت چْاس، حشاست اًتقال افضایؾ هیضاى هغالقِ ٍ تشسػی خْت، ؿذ اؿاسُ قثه کِ عَس ّواى

اػت  ؿذُ ػاصیؿثیِ هؼتقین کاًال یك دسٍى حشاست اًتقال، اٍل حالت دس. هقایؼِ ؿذُ اػت فذدی كَست تِ یکؼاى حشاست

 تحقییق  هَسد کاًال ّای هختلف ػیال دس تا ؿاخق دٍساًی ٍ ًَػاًی حضَس پشُ ػاکي، پشُ تاثیش تشتیة تِ 4ٍ  3 ،2 حالت دس ٍ

 فیذد  ٍ 50 سیٌَلیذص  فذد دقیقِ، تش دٍس 600 ػشفت تشای کاًال دس هزکَس حالت ّای اص ًاؿی حشاست اًتقال ًشخ. اًذ گشفتِ قشاس

 تقییي ؿذُ اػت. 1 پشاًتل

ّیای هختلیف    دسخِ تشای ؿاخق 45کٌٌذُ تا صاٍیِ ًَػاى  ًَػاى پشُ تا سا تشای کاًال ّای ٍستیؼیتی ٍ دها کاًتَس 4 ؿکل

ؿَد حشکت پشُ تافث ایداد خشییاى گشداتیی ؿیذُ کیِ اییي       عَس کِ هـاّذُ هی  ّواى. دّذ هی ًـاى 50 سیٌَلذص فذد دس ػیال

ؿًَذ. حشکت گشداتِ تِ ػوت دیَاسُ ّا حشکت کشدُ ٍ هٌدش تِ کاّؾ ضخاهت الیِ هشصی حشاستی هی دیَاسُگشداتِ ّا تِ ػوت 

ؿَد کِ هی تَاًذ تاثیش هثثتیی دس  هٌدش تِ حشکت ػیال ػشد اص هشکض لَلِ تِ ػوت دیَاس ٍ هخلَط ؿذى خشیاى ػشد ٍ گشم هی

 افضایؾ اًتقال حشاست داؿتِ تاؿذ.
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 4/0n= 

 

6/0n= 

 

8/0n= 

 

1n= 

 

2/1n= 

 

=دما  

ّای خشیاى هختلف تشای ػشفت  پشُ ًَػاى کٌٌذُ تا ؿاخق( n)تِ تشتیة تشای ّش کاًتَسّای ٍستیؼیتی ٍ دها  4 ؿکل

      دٍس تش دقیقِ، داهٌِ ًَػاى  600
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پیاییي دػیت خشییاى     ّا کاػتِ ؿذُ ٍ صٍدتش دس ، اص ؿذت گشداتِؿاخق سفتاس خشیاىؿَد کِ تا افضایؾ  ّوچٌیي دیذُ هی

یاتذ. الصم تِ رکش اػت کِ دس ػیاالت ؿثِ پهػتیك  هحَ ؿذُ ٍ هؼتْلك هی ؿًَذ ٍ دس ًتیدِ هیضاى اًتقال حشاست کاّؾ هی

(  ٍیؼکَصیتِ ؽاّشی تاتقی اص ًشخ تشؽ تَدُ کِ تشای ػیال ؿثِ پهػیتیك  <1n( ٍ دایهتٌت )غلیؼ ؿًَذُ،>1n)سقیق ؿًَذُ،

تا افضایؾ ًشخ تشؽ ٍیؼکَصیتِ ؽاّشی کاّؾ هی یاتذ. ایي سًٍذ تشای ػیال دایهتٌت تیشفکغ ػییال ؿیثِ پهػیتیك اػیت.      

ي هَضَؿ قاتل هـاّذُ اػیت.  ای 5تغییشات ٍیؼکَصیتِ تا ًشخ تشؽ تافث تاثیش آى تش هیضاى اًتقال حشاست هی ؿَد کِ دس ؿکل 

کٌٌیذُ دس عیَل کاًیال تیشای      دسخِ ٍ دٍساى 45کٌٌذُ تا صاٍیِ ًَػاى  ّا تغییشات فذد ًاػلت هتَػظ تشای پشُ ًَػاى ایي ؿکل

ًـاى هی دّذ. ّواًغَس کِ هـاّذُ هی ؿَد تا کاّؾ ؿاخق ػیال ٍ افیضایؾ   50ّای هختلف ػیال دس فذد سیٌَلذص  ؿاخق

ت افضایؾ ؿذت گشداتِ ّا ًَػاًات فذد ًاػلت تیـتش ؿذُ ٍ ّوچٌیي هیضاى اًتقال حشاست ًیض افضایؾ هی سقیق ؿًَذگی تِ فل

اص ؿذت گشداتِ ّا کن ؿذُ ٍ هیضاى اًتقال حشاست کاّؾ یافتِ ٍ ًَػاًات کن هی  ؿاخق سفتاس خشیاىیاتذ. ّوچٌیي تا افضایؾ 

ؿی اص اثشات دیَاسُ تش گشداتِ ّای ایداد ؿذُ کن هی ؿَد کیِ اییي   ؿَد. ًَػاًات فذد ًاػلت دس عَل خشیاى تقلت اػتْهک ًا

 قاتل هـاّذُ اػت.  4هَضَؿ دس کاًتَس ؿکل 

 
 )الف(

 
 )ب( 

 600)ب( پشُ دٍساًی تا ػشفت       تغییشات فذد ًاػلت هتَػظ دیَاسُ )الف( پشُ ًَػاى کٌٌذُ تا صاٍیِ  5ؿکل 
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ّای هختلف ػیال تش افضایؾ اًتقال حشاست  دادى پشُ ػاکي، ًَػاًی ٍ دٍساًی تشای ؿاخق خْت تشسػی ٍ هقایؼِ اثش قشاس

̅̅  فذد ًاػلت هتَػظ کل ) ̅̅
ؿیاخق سفتیاس   سػن ؿذُ اػت. ّواًغَس کِ هـاّذُ هی ؿَد پشُ ػیاکي تیشای    6( دس ؿکل    

قیال حیشاست کوتیشی ًؼیثت تیِ پیشُ       اًت 6/0اًتقال حشاست تیـتش ٍ تشای ؿاخق ّای ػیال تضسگتیش اص   6/0کَچکتش اص  خشیاى

ؿیاخق  ًَػاًی ٍ دٍساًی داسد. فلت ایي هَضَؿ سخ دادى پذیذُ سیضؽ گشداتِ ٍ ایداد ًاحیِ گشداتِ کاسهي پـت ػیلٌذس تیشای  

اػت کِ ایي گشداتِ ّا تا تاثیش تش ضخاهت الیِ هشصی تِ افضایؾ اًتقال حشاست کوك هی کٌٌذ. تیِ   6/0کَچکتش اص  سفتاس خشیاى

خشیاى دائن تَدُ ٍ ّیچگًَِ سییضؽ گشداتیِ ای ٍخیَد     6/0تضگتش اص  ؿاخق سفتاس خشیاىدس  50ت دیگش تشای فذد سیٌَلذص فثاس

اًتقال حشاست کاّؾ هی یاتیذ صییشا اص ؿیذت     ؿاخق سفتاس خشیاىتشای پشُ ًَػاًی ٍ دٍساًی هـاتِ پشُ ػاکي تا افضایؾ  ًذاسد.

دّذ تشای توام ؿاخق ّای ػیال هَسد تشسػی تشای پیشُ ًَػیاًی ٍ دٍساًیی سییضؽ     گشداتِ ّا کاػتِ هی ؿَد. ًتایح ًـاى هی 

تیـتشیي اًتقال حشاست هشتَط تِ پشُ ًَػاًی هی تاؿیذ. ّوچٌییي    6/0تضسگتش اص  ؿاخق سفتاس خشیاىگشداتِ سخ هی دّذ. تشای 

ال اثش هثثتی تش افیضایؾ اًتقیال حیشاست    اص هقایؼِ ًتایح تا کاًال تذٍى پشُ هی تَاى گفت حضَس پشُ تشای توام ؿاخق ّای ػی

 7/58تاؿیذ. دس اییي حالیت فیذد ًاػیلت %       هیی  4/0 ؿاخق سفتاس خشیاىداسد.  تیـتشیي اًتقال حشاست هشتَط تِ پشُ ػاکي ٍ 

 ًؼثت تِ کاًال هؼتقین افضایؾ یافتِ اػت. 

کاًال تا پشُ ػاکي، ًَػاًی ٍ دٍساًی  تشای کاًال تذٍى پشُ، ؿاخق سفتاس خشیاىافت فـاس تذٍى تقذ کاًال تشحؼة  7ؿکل 

سا ًـاى هی دّذ. ّواًغَس کِ هـاّذُ هی ؿَد پشُ ػاکي تیـتشیي افت فـاس سا داسد صیشا پشُ حشکتی ًذاؿتِ ٍ تیـیتشیي ًیشخ   

کیِ   تغییش قاتل تَخْی دس افت فـاس داسیین  6/0ٍ  8/0 ؿاخق سفتاس خشیاىاًؼذاد سا داسد. ّواًغَس کِ قثه ؿشح دادُ ؿذ تیي 

هشتَط تِ سخ دادى سیضؽ گشداتِ هی تاؿذ. تشای ػایش حاالت یقٌی کاًال تا پشُ هتحیشک ٍ ًَػیاًی ٍ کاًیال خیالی تیا افیضایؾ       

 افت فـاس افضایؾ هی یاتذ ٍ دلیل آى افضایؾ ٍیؼکَصیتِ ؽاّشی ػیال هی تاؿذ. ؿاخق سفتاس خشیاى

 
 

 
 ؿاخق سفتاس خشیاىتغییشات فذد ًاػلت هتَػظ کل تشای کاًال تذٍى پشُ، تا پشُ ػاکي، ًَػاًی ٍ دٍساًی تشای  6ؿکل 
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 ؿاخق سفتاس خشیاىتغییشات افت فـاس تذٍى تقذ تشای کاًال تذٍى پشُ، تا پشُ ػاکي، ًَػاًی ٍ دٍساًی تشای  7ؿکل 

 50هختلف دس فذد سیٌَلذص 

 

 

 ًتیجِ گیری  -4

کٌٌذُ دس داخل یك کاًال تش افضایؾ اًتقال حشاست اص ػیال ًیَتٌی ٍ  کٌٌذُ ٍ دٍساى دس ایي هقالِ، تاثیش حضَس پشُ ًَػاى

ٍ کاًال تا هَسد تشسػی قشاس گشفت ٍ ًتایح حاكلِ تا کاًال خالی  50ّای ػیال هختلف تشای فذد سیٌَلذص  غیشًیَتٌی تا ؿاخق

پشُ ػاکي هقایؼِ ؿذ. تشای تواهی حاالت، اًتقال حشاست دس حضَس پشُ، تِ دلیل اثش آى تش سؿذ الیِ هشصی حشاستی افضایؾ یافتِ 

 .سیضؽ گشداتِ ًقؾ هْوی دس افضایؾ اًتقال حشاست تَػظ چشخؾ ػیال ٍ خاتدایی ٍ اختهط ػیاالت ػشد ٍ گشم داسد .اػت

تیـتشیي اًتقال حشاست هشتَط تِ پشُ ًَػاًی تَدُ ٍ تشای 6/0تضسگتش اص  ؿاخق سفتاس خشیاىتشسػی ًتایح ًـاى داد کِ تشای 

تیـتشیي اًتقال حشاست هشتَط تِ پشُ ػاکي هی تاؿذ. ّوچٌیي دیذُ ؿذ تشای تواهی  6/0کَچکتش اص  ؿاخق سفتاس خشیاى

ؿاخق سفتاس کي هی تاؿذ. ًتایح ًـاى هی دّذ دس ػیاالت غیشًیَتٌی تا افضایؾ حاالت تیـتشیي افت فـاس هشتَط تِ پشُ ػا

 یاتذ. ، هیضاى اًتقال حشاست کاّؾ هیخشیاى
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