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تٍ تغيير پارامترَاي َىذسي  گريس از مركس  َاي تعييه حساسيت پمپ جُت يك راتطٍ تُيىٍ  استخراج 
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 3محمذجًاد مىتظري، 2علي چراغي ،1علي تاقري

 داًـگاُ ؿْيذ چوشاى اَّاص -داًـكذُ هٌْذػي -1

 ذيي عَػيًليشال داًـگاُ خَاجِ  -داًـكذُ هٌْذػي َّافضا -3ٍ  2

 
 

 چكيذٌ

هَتَس ػَخت هايع، عذم  ّاي ٌّگام تَليذ پوپِ ت ٍ حؼاع اص هَاسد هْن

هاًٌذ دّاًِ، لغش، ضخاهت ٍ  يتغاتك اتعاد ٌّذػي پاساهتشّاي ػاخت

ايي عذم  تاؿذ. ّاي ايوپلش دس ٍسٍد ٍ خشٍج تا هماديش ًمـِ هي صٍاياي پشُ

پ ػاًتشيفَط )هاًٌذ تغييش هَجة تشٍص تغييشاتي دس عولكشد پولغعاً تغاتك 

دتي، ّذ ٍ ساًذهاى( ؿذُ ٍ دس ًتيجِ سفتاس كاسي هَتَس ػَخت هايع 

اص ايي سٍ، حذ پزيشؽ ايي تغييشات، حائض اّويت  گشدد. دػتخَؽ تغييش هي

 لثلّاي ػَخت ٍ اكؼيذ تش سٍي هَتَس ٍ  اص لشاس گشفتي پوپ پيؾتَدُ ٍ 

ّاي ركش ؿذُ، تؼياس  غاتكاص پشتاب، تشسػي سفتاس پوپ تش اػاع عذم ت

 يكي اص هؼائل تؼياس هْنٍ  ساُ دػتياتي تِ ايي اّذاف تاؿذ. هَسد تَجِ هي

ّاي ػَخت ٍ  دس فاص عشاحي، تحليل ٍ تعييي حؼاػيت ّش يك اص پوپ

تَاى  تا اًجام ايي تحليل هي تاؿذ. اكؼيذكٌٌذُ تِ تغييشات اتعاد ٌّذػي هي

ّا  تش تاصدّي، ّذ ٍ دتي پوپتِ هْن يا غيشهْن تَدى ايي تغييشات 

يك ساتغِ تْيٌِ جْت  تِ دػت آٍسدىپشداخت. ّذف تحميك حاضش، 

ايي ساتغِ اص تاؿذ.  ّاي تؼت هي تحليل حؼاػيت ٍ اسصياتي آى تا دادُ

ّا  ي هَجَد دس تحث تعييي ّذ ٍ دتي پوپ تماتل ٍ تشكية دٍ ساتغِ

، اص يك ػَ حضَس ي لثل گشدد. هضيت ايي ساتغِ تش دٍ ساتغِ اػتخشاج هي

ي اٍل تعييي ّذ تَدُ ٍ اص  صهاى دتي ٍ پاساهتشّاي ٌّذػي دس ساتغِ ّن

تذٍى سّيافت تاؿذ كِ  ي دٍم هي ػَي ديگش تعييي هماديش هجَْل ساتغِ

تش ّاي ّيذسٍليكي تؼياس دليك  ايي هماديش هجَْل ًياص تِ تؼتگفتِ ؿذُ، 

ي هزكَس دس  ص ساتغِتا اػتفادُ ا. خَاٌّذ داؿتسٍي هٌحٌي هـخلِ پوپ 

ّاي گشيض اص  افضاسي جْت آًاليض ٍ تعييي حؼاػيت پوپ ايي پظٍّؾ، ًشم

هشكض عشاحي گشديذ كِ اػاع كاس آى دسيافت هماديش عشاحي پاساهتشّا ٍ 

ّا  تحليلتاؿذ.  تعييي حؼاػيت پوپ تش حؼة تغييشات ايي هماديش هي

ي لشاس گشفتٌذ؛ هَسد اسصيات خاف ػَخت هايع هَتَسيك  تَستَپوپ تشاي

لغش ٍ پٌْاي پشُ تِ پاساهتشّاي  هَتَسًـاى دٌّذُ حؼاػيت تاالتش  ،ًتايج

 تاّا  ايي يافتِتغاتك تَدُ ٍ پاساهتشّا تميِ ًؼثت تِ  دس خشٍجي پوپ

 .تاؿذ هيتؼياس خَب  ٍالعيت ٍ اًتظاسات

عولكشد ٍ  -تحليل حؼاػيت  -هَتَس ػَخت هايع  :َاي كليذي ياشٌ
 پوپ  ِ تْيٌِ حؼاػيتساتغ -تاصدّي 

 

 مقذمٍ

توَدُ  تشيي تخؾ هَتَسّاي ػَخت هايع، تَستَپوپ آى  تشيي ٍ حؼاع هْن

ّوا   توشيي لؼووت   يكوي اص هْون    ّا دس تخؾ تَستَپوپ ٍ اص عشف ديگش، پوپ

ي عشاحي ايوي تخوؾ    اص ايي سٍ عولكشد ًادسػت ٍ خاسج اص ًمغِتاؿٌذ.  هي

پوغ اص  سا دس پوي داؿوتِ تاؿوذ.    توش   تَاًذ عذم هَفميت هَؿك يا هاَّاسُ هي

تَليذ يا هًَتاط تَستَپوپ، تشخي پاساهتشّوا هاًٌوذ دّاًوِ، لغوش، ضوخاهت ٍ      

ّاي ايوپلش دس ٍسٍد ٍ خشٍج آى دس همايؼِ توا همواديش عشاحوي ٍ     صٍاياي پشُ

 دس چشخوِ عووش   تاؿٌذ كوِ ايوي تغييوشات    اتعاد ًمـِ، داساي عذم تغاتك هي

دس هَتَسّواي  هفْوَهي توا تَليوذ(     )اص عشاحوي ّاي ػَخت ٍ اكؼويذ   پوپ

تشّوا   پشتاب هَؿك يا هاَّاسُ تِ ٌّگامػَخت هايع اص هَاسد هْن ٍ حؼاع 

 تاؿذ. هي

ّ  كاسؿٌاػاى تشاي پاػختشخي اص  ،دس حال حاضش ٍ  اتگَيي تِ اؿوتثا

افتذ اص سٍي تجشتوِ ٍ ػوَاتك لثلوي     يٌذ تَليذ اتفاق هيآخغاّايي كِ دس فش

ٍ  هٌغوك لاتول لثوَل    اهاػت اٍيِ ّشچٌذ كاسگـا كٌٌذ. ايي س اعالم ًظش هي

 ًثوَدُ تِ عَس هـخق هعلَم  پيـييي ًذاسد چشا كِ ػشًَؿت لغعات دليم

داًذ كِ چِ تأثيشي تش هـخلوات عولكوشدي هجوَعوِ داؿوتِ      ٍ كؼي ًوي

تَاتوع  تشسػوي فشهَالػويَى    ،توشاي حول ايوي هـوكل، تْتوشيي كواس      اػت. 

ل حؼاػوويت آًْووا تووِ عووَس تَليووذ ّووذ ٍ دتووي ٍ تحليووعولكووشدي هاًٌووذ 

ػيؼتواتيك تَدُ ٍ ايي اهش هٌجش تِ دس اختياس داؿتي ساّي علوي ٍ دليوك  

 ؿَد.   ّاي حيي تَليذ هي دس خلَف سد يا لثَل تلشاًغ

تا تَجوِ توِ اّويوت هَضوَا ٍ ايٌكوِ دس كوَست حؼاػويت تواالي         

دّوذ   عولكشد پوپ تِ تغييش اتعاد، ؿكؼوت دس عولكوشد تَستَپووپ سي هوي    

ّوا توِ تغييوش     ى تا تحليل حؼاػيت سٍاتظ تاصدّي، ّوذ ٍ دتوي پووپ   تَا هي

سأي پوپ تَليذي اػماط يا حفظ هجوَعِ پاساهتشّاي اؿاسُ ؿذُ ًؼثت تِ 

 . كادس ًوَد

ايي اعالم سأي تؼتگي تِ تأثيشات ّذ ٍ دتي تَليذي دس ػاهاًِ هَتَس 

جع توِ  ًظش عشاح ساػَخت هايع داؿتِ ٍ چٌاًچِ حذ هجاص دس اختياس تاؿذ، 

 يحؼاػيت ٍ همايؼِ همذاس تحليل تحليل سٍي هيضاى اًجام تاتاصتَليذ پوپ 

اسائوِ   ،تا همذاس هجاص تغيشات ّذ يوا دتوي  يا هماديش كَست گشفتِ دس ٍالعيت 

 گشدد. هي

هٌاتع سٍػي ٍ التيي هتعذدي دس خلَف آًاليض حؼاػيت هجوَعوِ  

ف دس ساػوتاي  تاؿذ كِ دس ّش يك اص آًْوا سٍؿوي خوا    تَستَپوپ هَجَد هي

[ تا اػوتفادُ  1تياى ّذ ٍ دتي هَسد اػتفادُ لشاس گشفتِ اػت. آٍػياًيكَف ]

ضشية لغضؽ ٍ اكالح ضشاية تِ كوَست لاتول   تِ تياى اص سٍاتظ دسجِ دٍم، 

هـوتمات حؼاػويت ٍ    ،پشداخت ٍ دس كٌاس آى پوپٌّذػي تشكية تا اتعاد 

ِ تغييوشات  دسكوذ تغييوشات پاساهتشّواي عولكوشدي پووپ ًؼوثت تو        آًاليض

[ ًيض توا اػوتفادُ اص ضوشاية    2چشٍاكَف ] سا اسائِ ًوَد.پاساهتشّاي ٌّذػي 

كاهاًل ٌّذػي ٍ هعادلِ ػوْوَي توِ اسائوِ هوذل ّوذ پووپ دس هَتَسّواي        

ػَخت هايع پشداختِ ٍ هغاتك تياى سياضوي حؼاػويت، ًتوايج خوَد سا توش      

اسائوِ  % تغييش دس ّش يك اص پاساهتشّواي ٌّذػوي ٍ دٍس تَستَپووپ    1حؼة 

كِ تش حؼوة   يكپاسچٍِاحذ ٍ  اي ًوَد. اص ػَيي ٍٍلكَف تا اػتفادُ اص ساتغِ
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ّاي ػاًتشيفَط هَتَسّاي ػَخت هوايع ايجواد    تواهي هـخلات اكلي پوپ

 [. 3ؿذُ اػت، تِ تحليل حؼاػيت آى ساتغِ پشداخت ]

دػوتياتي توِ اتوضاسي لذستوٌوذ اػوت كوِ تتوَاى        تحميك، ّذف ايي 

ّا سا تش اػاع  حؼاػيت ّذ، دتي ٍ تاصدّي پوپًؾ، هؼتٌذ ٍ هثتٌي تش دا

 الصم توشاي تيواى   تذيي هٌظَس تا ايجاد سٍاتظ. تياى ًوَد ّش تغييش ايجاد ؿذُ

الزكش ٍ اسائِ يك كذ  حؼاػيت دتي ٍ ّذ تش اػاع تغييشات پاساهتشّاي فَق

ٌّذػوي ٍ   -كاهپيَتشي، ساّي دس جْت تشسػي ّش گًَِ تغييشات ػاختاسي

دس خلَف اػتفادُ يا عذم اػتفادُ پوپ دس هَتَس ػَخت هوايع  اعالم ًظش 

تش پيؾ سٍي كٌعت تَليذكٌٌذُ لوشاس خَاّوذ گشفوت. دس     هَؿك يا هاَّاسُ

تشيي ساتغِ تشاي تيواى ّوذ پووپ توش اػواع همايؼوِ سٍي        ايي هياى، تْيٌِ

اص عشفوي ايوي پوظٍّؾ كووك     گيوشد.   هشاجع هختلف هَسد اػتفادُ لشاس هي

 كٌذ تاپاساهتشّاي اكلي هجوَعِ سا تيـتش ٍ تْتش ؿٌاػايي كٌذ تا عشاح  هي

ّواي هغلوَب    اػوتفادُ  گوزاسي  ػاصي ٍ تلوشاًغ  تْيٌِ ،يٌذّاي تْثَدآدس فش

 .كَست گيشد
 

 مذلسازي رياضي َذ پمپ ي اوتخاب راتطٍ تُيىٍ 

تَستَپوپ  سٍاتظ هختلف هذل سياضيدس هياى تشسػي اًجام تحليل ٍ تا 

 صيش دػت يافت:دتي تِ ؿكل -ساتغِ پشكاستشد ّذ تَاى تِ ػَخت هايع، هي

(1     )            gQCQnBnAH /)( 22  

ِ  n،H،Q ٍgكِ دس آى دٍس، ّوذ، دتوي ٍ ؿوتاب     دٌّوذُ  ًـواى  تشتيوة  تو

 تاؿٌذ.     غِ فَق تِ كَست صيش هيگشاًـي تَدُ ٍ ضشاية سات

(2  )                    .
2/8.097.0 nomp nHqA  

(3  )             ..
2 ///8.0325.0 nomnomp nQnHqB  

(4  )                  ..
2 ///296.0 nomnom

nQnHC  

 تؼت اص:عثاس pqهشتَط تِ هماديش ًاهي تَدُ ٍ omnدس ايي سٍاتظ، اًذيغ 

(5  )           nQkbHgq
hzp   /tan601/1 22 

( ٍ 2b( حضَس دٍ پاساهتش ٌّذػي يعٌي پٌْاي خشٍجوي پوشُ )  5دس فشهَل )

تشتية ساتغِ ّذ ٍ دتي تش حؼة  خَسًذ. تِ ايي  ( تِ چـن هي2صاٍيِ آى )

هوا ايوي كوافي ًثوَدُ ٍ ًيواص توِ       گوشدد. ا  تٌْا دٍ پاساهتش ٌّذػي ايجاد هوي 

اي تْيٌِ جْت اسائِ هذل سياضي ّوذ پووپ توش حؼوة توواهي اتعواد        ساتغِ

تَاى تش اػاع آصهايـات ٍ سٍاتوظ اٍيلوش دس    تاؿذ. تشاي ايي كاس هي ايوپلش هي

 ( اسائِ ًوَد:1جشياى، هذل ديگشي سا تا ّواى حالت ساتغِ )

(6     )            gQCQnBnAH /)( 22  

 كِ دس آى:

(7  )                    2
21

2
2

2 )/(1)60/( DDDkA
z   

(8  )              222111 tan/1tan/1)60/(  KbKbkB z  

(9 )                   2
11

2
22

/1/15.0 DbDbkC z   
 

ضوشية    گوش پٌْوا، لغوش،    تشتية تياى تِ b،D،K ٍ ّا دس ايي ساتغِ

ًيض توِ تشتيوة ًوايٌوذُ ٍسٍد ٍ     2ٍ  1ّاي  ٍ اًذيغ تَدُاًؼذاد ٍ صاٍيِ پشُ 

ضشيثي اػت كوِ  ضشية اًؼذاد دس حميمت ّواى تاؿٌذ.  خشٍج اص ايوپلش هي

ّوا   ضوخاهت پوشُ  حضَس  علتتِ  سا اثش كاّؾ ػغح خشٍجي يا ٍسٍدي پوپ

ِ  ايو  تياى سياضوي  كٌذ. هٌظَس هي تشتيوة توشاي ػووت ٍسٍدي ٍ     ي ساتغوِ تو

 تاؿذ: يل هيرتِ كَست  خشٍجي ايوپلش

(11 )                      1111 sin/1/1  DzK  

(11 )                     2222 sin/1/1  DzK  

چووشي ساًووؾ تووِ تشتيووة ضووخاهت پووشُ ٍ تعووذاد پووشُ دس   ٍzكووِ دس آى

 هوذاس پووپ  دس هماٍهوت  همذاس هعادل ( 9ي ) دس ساتغِ اص ػَييتاؿٌذ.  هي

 .  اػت

( سا اص حيث هموذاس ّوذ داسا   1( دلت فشهَل )6تِ جْت ايٌكِ ساتغِ )

 تايؼت تؼاٍي ريل ًيض تشلشاس گشدد:   تاؿذ، هي

(12  )                 , ,A A B B C C     

 zk( همذاس 7( ٍ )2تَاى اص همايؼِ سٍاتظ ) ّذف، هي  اييتحمك اي تش

پواساهتش   B ٍBػپغ تا تَجِ تِ اخوتالف همواديش تويي     سا تِ دػت آٍسد.

B  خش اص تؼاٍي هموذاس  سا تعٌَاى يك همذاس اكالحي هحاػثِ ًوَدُ ٍ ػشآ

ايوي كواس توشاي آى اػوت كوِ       سا هحاػوثِ ًووَد.   ( همذاس9( ٍ )4) سٍاتظ

ِ    ( هوي 6ي ) تش ٍ پشكاستشتش اص ساتغِ دليك (1ي ) ساتغِ ي دٍم  تاؿوذ اهوا ساتغو

 داساي پاساهتشّاي ٌّذػي هَسد ًياص دس تحليل اػت.

اػواع پاساهتشّواي    ّوش پووپ توش   تَليوذي دس  اص ػَي ديگوش، دتوي   

 گشدد: ٌّذػي تِ كَست ريل تياى هي

(13       )             
2 2 2 2 1 1 11m m

Q D b K C D b K C   

ِ   ػوشعت ًلوف   mCدس ساتغِ اخيوش،  كِ  ي چوشي   الٌْواسي دس كوفح

   ساًؾ اػت.

 

 پمپي اوتخاب پارامترَاي مؤثر تر عملكرد شىاسايي 

اػت كِ هعادالت پوپ توش  ػاًتشيفَط پ پوّش چشي ساًؾ هْوتشيي لؼوت 

ِ   ًؿَ هثٌاي آى ًَؿتِ هي توش  ّوا ًيوض    ذ. ّش چٌذ ػايش لغعوات ًظيوش پَػوت

يوا  هعادالت  ،آى لغعاتػضايي داسًذ ٍلي دس هَسد ِ تأثيش تعولكشد هجوَعِ 

آًواليض  گفتوِ ؿوذُ،    گيوشي  سياضي ٍجَد ًذاسد تا تتَاى اص سٍؽ هـتك هذل

اػتفادُ اص سٍؿْاي ديٌاهيوك ػوياالت    الثتِ اًجام داد. تشاي آًْاحؼاػيت 

خَاّوذ  ّايي كِ سٍاتوظ سياضوي ًذاسًوذ كواستشد      هحاػثاتي دس هَسد لؼوت

 داؿت.

چشي ساًؾ هذل  سٍاتظتش  كِ پاساهتشّاي ٌّذػيتشيي  هْن دس عول،

(، صٍايواي  1D ٍ2Dايوپلوش )  خشٍجوي ٍسٍدي ٍ لغوش  عثاستٌذ اص: تأثيش داسًذ 

ٍ خوشٍج اص آى   پوشُ دس ٍسٍد  ّاي ضخاهت، (1 ٍ2) ٍسٍدي ٍ خشٍجي آى

 ٍ   ِ تشخوي اص ايوي   . (1 ٍ2) ؾچوشي ساًو   پٌْاي پوشُ دس ٍسٍد ٍ خوشٍج تو

 اًذ. يؾ دادُ ؿذًُوا 2ٍ  1ّاي  پاساهتشّا دس ؿكل

 

 تحليل حساسيت عملكرد پمپ تر اساض راتطٍ َذ

دس ايي هشحلِ ًَتت تِ آًاليض حؼاػيت پوپ تش اػاع ساتغِ تْيٌِ 

سػذ. تِ عَس كلي، حؼاػيت تاتع  لثل هي ّاي اػتخشاج ؿذُ دس لؼوت

 ي: چٌذ هتغيشُ

(14            )            ),,,,( 321 n
xxxxFF  

 ؿَد: ( تِ كَست صيش دادُ هيixام ) iتش حؼة تغييش هتغيش

(15         )            00 /// FxxFFFF ii  

تاؿوذ. اص ايوي سٍ    كفش ًوايٌذُ هموذاس ًواهي هوي    صيشًَيغكِ دس آى، 

يوا دتوي    ّذتايؼت  تشاي تحليل ّذ يا دتي تش حؼة هتغيشّاي ٌّذػي هي

دس ًظووش گشفتووِ ٍ تجوواي ّووش هتغيووش ، F( تجوواي توواتع14) ي هعادلووِدس سا 

تَاى توا   ، پاساهتشّاي ٌّذػي سا جايگضيي ًوَد. تا ايي تحليل هيixهؼتمل

داؿتي يك ساتغِ تْيٌِ، تِ تحليول حؼاػويت سٍي پاساهتشّواي    دس اختياس 

 پشداخت.آى ي ساًؾ ٍ چشهختلف پوپ 

حؼاػويت ّوذ تَليوذي    تا تَجِ تِ سٍاتظ اسائِ ؿذُ دس لؼوت لثل، 

گفتوِ ؿوذُ توِ ؿوشح ريول      ٌّذػوي  پوپ ًؼثت تِ تشخي اص پاساهتشّواي  

 تاؿذ: هي
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ي همذاس ًاهي ّذ دس دٍس ًاهي چشي ساًؾ  ًوايٌذُ 0H دس سٍاتظ تاال،

صهواى   چٌاًچِ پاساهتشّايي اص ػاختاس پوپ، تِ كَست ّني ّوچٌي تاؿذ. هي

        ِ  (14ي ) دػتخَؽ تغييش يوا عوذم تغواتك ؿوًَذ، آًگواُ تواص هغواتك ساتغو

تَاى حؼاػيت ّذ يا ّش تاتع عولكوشدي سا توش حؼوة هجووَا هـوتك       هي

تغييشات تذػت آٍسد. تشاي ًوًَِ جْوت تحليول حؼاػويت ّوذ توِ تغييوش       

 تَاى تِ ؿكل ريل عول ًوَد: يصهاى پاساهتشّاي ٌّذػي ه ّن
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صهواى   دّذ كِ تِ عَس ّن ايي اتفاق تِ ًذست سي هيدس عول ّش چٌذ 

دچاس تغييش ًؼثت تِ هماديش ًمـوِ ٍ عشاحوي    آًْا، تواهيچٌذيي پاساهتش يا 

ض تاؿٌذ اها جْت اًجام يك تحليل كاهل ًيواص توِ تشسػوي ايوي ٍضوعيت ًيو      

 تاؿذ. هي

 

 تحليل حساسيت عملكرد پمپ تر اساض راتطٍ دتي

حؼاػيت تَاى  تش اػاع ساتغِ تْيٌِ اػتخشاج ؿذُ تشاي تعييي ّذ هي

تش حؼة ساتغِ اكلي  ،هشتَط تِ دتي سا ًيض اػتخشاج ًوَد. تش ايي اػاع

 تاؿذ: تِ فشم ريل هي ixتغييشات ّش پاساهتش
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ّوواي ػوواًتشيفَط  پوووپ دتووي تَليووذي دس حؼاػوويت Qكووِ دس آى،

تاؿذ. اص ػوَيي هـوتك دس    ػَخت هايع تِ تغييشات پاساهتشّاي ٌّذػي هي

( اص سٍي هٌحٌي هـخلِ پووپ دس ًمغوِ كواسكشد    24عشف ساػت تؼاٍي )

 :آيذ تِ دػت هيست صيش يا اص عشيك سٍاتظ پوپ تِ كَ
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حؼاػويت دتوي توِ تغييوشات لغوش ٍسٍدي چوشي       دسكذ  ،تشاي ًوًَِ

 تاؿذ: ( تِ ؿكل صيش هي16ساًؾ هغاتك فشهَل )
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dQdHٍ تجوواي  يگضيي ( جووا25ي ) عثوواست دادُ ؿووذُ دس ساتغووِ /

توَاى يوك كوذ     ػاصي ٍ تحليل اًجوام گشفتوِ هوي    تِ هذل تَجِتا گشدد.  هي

ّش پوپ ًؼثت  ٍ ًاهي افضاسي تْيِ ًوَدُ ٍ تا اػتفادُ اص ديتاي ٌّذػي ًشم

 (.  5تِ اًجام آًاليض تْيٌِ سٍي آى پوپ الذام ًوَد )ؿكل 

 تحليل حساسيت عملكرد پمپ تر اساض راوذمان

( ٍ تَاى Q(، دتي )Hساًذهاى تش حؼة ّذ ) ي تشاي ّش چشي ساًؾ ساتغِ

 ؿَد: تِ كَست صيش دادُ هي( هلشفي )

(27 )                                 /gHQ 

ض ًؼثت تِ ّاي گشيض اص هشك كشفٌظش اص تغييشات تَاى هلشفي پوپتا فشم 

تَاى  تغييشات ٌّذػي چشي ساًؾ )كِ دس ٍالعيت ايي چٌيي اػت( هي

 (ix)هاًٌذ تش اػاع تغييشات پاساهتشّاي ٌّذػي () حؼاػيت ساًذهاى

 سا تِ ؿكل صيش تشسػي ًوَد:

(28)       )(/)(/ 0000
Q

QQ
H

HH
ixixix 









 

تَدُ ، صيشًَيغ كفش هشتَط تِ هماديش ًاهي ّش پاساهتش دس ساتغِ اخيش  هجذداً

Hٍ تا فشم گفتِ ؿذُ، جوالت  / ٍQ /  تاؿذ هيتِ فشم صيش: 
 

(29 )        0000 //,//  HgQgQH  

  

 َاي ساوتريفًش مًرد تحليل َاي كلي پمپ ييصگي

هذ ًظش لشاس  ػَخت ٍ اكؼيذكٌٌذُ ّاي پوپدس گشيض اص هشكض  ساًؾ چشي

ّاي ًَا تؼتِ تا دسپَؽ جلَيي تَدُ ٍ اص  ؿاهل پشُگشفتِ ؿذُ دس ايي كاس، 

ّاي تذًِ  كِ ايي دسپَؽ تا فَيل تِ تيغِ اًذ آلياط آلَهيٌيَم ػاختِ ؿذُ

، ػَخت ٍ اكؼيذ تِ تشتية ؿذُ اػت. تش سٍي تذًِ چشي ساًؾ كاسي لحين

تَؽ   ش سٍي دٍ ػش چشي ساًؾ،(. ت4ٍ  3ّاي  ؿكل) تيغِ ٍجَد داسد 8ٍ  6

هًَتاط دس صيش سيٌگ پغ اص ا ّ فَالدي پشع ٍ فيكغ ؿذُ اػت. ايي تَؽ

ػَساي ساُ  4  دس اًتْاي هجوَعِ پوپ ػَخت، فعاليت خَاٌّذ ًوَد.ؿٌاٍس 

تِ فضاي فـاس پاييي )دس   دس تشاي ٍسٍد ػَخت عثَسي اص سيٌگ ؿٌاٍس،ِ ت

 .ؿذُ اػت ٍسٍدي پشُ( تعثيِ
 

 گيري وتيجٍ

ػَخت  هَؿكػاهاًِ تَستَپوپ يك تشاي  ٍ سٍاتظ ّا ًتايج ايي تحليل

تِ عَس ) 8تا  6ّاي  لشاس گشفت؛ ايي ًتايج كِ دس ؿكل هَسد اسصياتي هايع

دٌّذُ  اًذ، ًـاى تشاي پوپ ػَخت ٍ اكؼيذكٌٌذُ( اسائِ ؿذُجذاگاًِ 

پلش ًؼثت تِ هماديش حؼاػيت تاالتش هَتَس تِ پاساهتشّاي خشٍجي ايو

دس ّش دٍ پوپ ػَخت ٍ تاؿذ. الثتِ دس تيي هماديش خشٍجي  ٍسٍدي آى هي

همذاس سا داساػت.  تيـتشيي ،تِ تغييشات لغش خشٍجي ّذ ، حؼاػيتاكؼيذ

ّاي  ايي حؼاػيت )ّذ( تشاي پوپكوتشيي همذاس  ايي دس حالي اػت كِ

عشم كاًال دس  ػَخت ٍ اكؼيذ تِ تشتية هشتَط تِ صاٍيِ خشٍجي پشُ ٍ

حؼاػيت ّذ دس پوپ هغاتك ّويي ًتايج،  عشفياص  تاؿذ. هيخشٍج 

حؼاػيت هـاتِ دس پوپ ػَخت تِ عشم كاًال خشٍجي ايوپلش تيـتش اص 

كٌٌذُ اص حؼاػيت تِ صاٍيِ خشٍجي پشُ دس پوپ اكؼيذاكؼيذايضس تَدُ ٍ 

  تاؿذ. هيحالت هـاتِ دس پوپ ػَخت تيـتش 

ديش تِ دػت آهوذُ اص تحليول حؼاػويت    جْت همايؼِ، هماّوچٌيي 

هَتَس پشكاستشد ػَخت هايع ًيوض   اييّاي ػَخت ٍ اكؼيذ  پوپّذ تَليذي 

 اًذ. اسائِ گشديذُ 2ٍ  1ّاي  تِ تشتية دس جذٍل

توش  ٍ اكؼويذكٌٌذُ   پووپ ػوَخت   ، حؼاػيت ساًذهاىعشف ديگشاص 

( ي پاساهتشّوا هجوضا  اثش حؼة تغييشات پاساهتشّاي ٌّذػي هختلف )تِ عَس

دس حوالي كوِ    ؛تِ ًوايؾ گزاؿتِ ؿذُ اػت 11ٍ  9 ّاي تِ تشتية دس ؿكل

 لغوش دسكوذي   11ٍ  5ايي حؼاػيت تش اػواع تغييوش ّوضهواى    ي  همايؼِ
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 ّاي ػَخت ٍ اكؼويذكٌٌذُ  پوپ ايوپلش سٍيپشُ خشٍجي عشم  ٍ خشٍجي

ؿوَد،   ّواًغَس كِ دس ايي ؿكل ديوذُ هوي   اسائِ گشديذُ اػت. 11ؿكل  دس

دس ّوش تغييوشي تيـوتش اص پووپ ػوَخت      اكؼويذكٌٌذُ  پوپ ذ ساًذهاى ٍ ّ

ساًذهاى ّوش دٍ پووپ اص تغييوشات    تأثيش تَاى دسيافت كِ  . ّوچٌيي هياػت

، 11. ًكتِ ديگش لاتل تشداؿت اص ؿوكل  تاؿذ هيتؼياس تيـتش اص ّذ  ،اىهّوض

يـتش ض اص هشكض تّاي گشي اثش لغش خشٍجي تش ساًذهاى ٍ ّذ پوپآى اػت كِ 

 .اػت( 2bتغييش دّاًِ خشٍجي ) اص اثشات

 
 % تغييرات5تٍ ازاء  مقادير حساسيت پمپ سًخت -1جذيل 

 H% Q% 

 5.02 8.33 % لغش خشٍجي5افضايؾ 

 4.98 1.24- % عشم كاًال خشٍجي5افضايؾ 

 0.71 0.38 % صاٍيِ خشٍجي ايوپلش5افضايؾ 

 

 % تغييرات5تٍ ازاء  مقادير حساسيت پمپ اكسيذكىىذٌ -2جذيل 

 H% Q% 

 5.01 9.47 % لغش خشٍجي5افضايؾ 

 4.99 0.61- % عشم كاًال خشٍجي5افضايؾ 

 1.21 1.72 % صاٍيِ خشٍجي ايوپلش5افضايؾ 

 

تَاى تِ خوَتي دسيافوت    هي 2ٍ  1اص ًتايج ًـاى دادُ ؿذُ دس جذٍل 

پووپ ػوَخت دس ايوي تَستَپووپ توِ عوَس       تِ لغش خشٍجوي  كِ حؼاػيت 

تاؿوذ   اص هماديش حؼاػيت هشتَط تِ پوپ اكؼيذكٌٌذُ هوي  كوتشهحؼَػي 

دس حالي كِ حؼاػيت دتي ًؼثت تِ تغييشات ٌّذػي پاساهتشّوا، دس پووپ   

يوشات پواساهتش   ي تغي ػَخت تا پوپ اكؼويذايضس تمشيثواً هـواتِ ٍ توِ اًوذاصُ     

توَاى   تِ عٌَاى يك ًتيجِ ديگش هوي  تاؿٌذ. ٌّذػي دس ًظش گشفتِ ؿذُ، هي

هيوضاى حؼاػويت دتوي    )ًؼثت تمشيثي يك توِ يوك( تويي    تِ ساتغِ خغي 

عوشم كاًوال ٍ    پواساهتش ٌّذػوي  دٍ  ٍ هيضاى تغييشّاي گشيض اص هشكض  پوپ

 اسُ ًوَد. تِ تياى ديگش:اؿ (b ٍDلغش )
 

(31  )            1%%,2%%
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DQDQ
DD
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bb

 
 

ّوَاسُ تا همايؼوِ هموذاس تحليول توا      تَجِ تِ ايي ًكتِ الصم اػت كِ

ًظوش عوشاح    ،(يػيؼتو اىكاسؿٌاػاص ػَي همذاس هجاص تغيشات ّذ يا دتي )

تِ تيواى ديگوش يوك عوشاح، دس حالوت       .گشدد هي ساجع تِ تاصتَليذ پوپ اسائِ

سد  ،تغييشات ٍ عذم تغاتك يك يا چٌذ پاساهتش اص تَليذ، دس خلوَف اكوالح  

ّوا   ًوايذ. تشاي ًوًَِ، چٌاًچِ عشم كاًوال  پزيشؽ هحلَل اظْاس ًظش هي يا

دس خشٍج چشي ساًؾ هتغيش اص ًمـِ تاؿٌذ، عوشاح هحوذٍدُ ًشهوال سا اسائوِ     

همواديش هيٌويون ٍ هواكضيون آى تيواى      سا توشاي  هجاصدادُ ٍ ػپغ اختالف 

اص حذ اعالهوي تاؿوذ،   تيـتش ّا  كِ اختالف عشم كاًال  ًوايذ. دس كَستي هي

صًي اص عشفيي تِ هموذاس ًلوف    آًگاُ دػتَس اكالح هماديش هيٌيون تا ػوثادُ

 گشدد. اسائِ هي ٍيحذ هجاص، اص ػَي 
 
 

 
 ساوتريفًش سًخت مايع ومايي از ترخي اتعاد مجمًعٍ پمپ -1شكل 

 

 
در چرخ راوش يك پمپ َا  پرٌومايي از زياياي يريدي ي خريجي  -2شكل 

 سًخت مايعساوتريفًش 

 

 
 درين پًستٍچرخ راوش پمپ سًخت از وماي جاوثي  -3شكل 

 

 
 درين پًستٍوماي جاوثي چرخ راوش پمپ اكسيذكىىذٌ  -4شكل 
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 حساسيت ريي ايمپلر پمپ افسار تحليل تُيىٍ ومايي از ورم -5شكل 

 

 
تٍ  خاص پمپ سًخت يك مًتًر سًخت مايع َذ حساسيت -6شكل 

 تغيير مقادير

 

 
 پمپ اكسيذ يك مًتًر سًخت مايع َذ تغييرات حساسيت -7شكل 

 آن تٍ تغييرات پارامترَاي َىذسي خاص

 

 
َاي سًخت مايع در يك مًتًر  مقايسٍ حساسيت َذ پمپ -8شكل 

 آن تغييرات پارامترَاي َىذسي سًخت مايع خاص تٍ

 

 
يك مًتًر سًخت مايع خاص تٍ  سًختپمپ  راوذمانحساسيت  -9شكل 

 آن تغييرات پارامترَاي َىذسي
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