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 چكیذُ

 (IP-DSMC) تمای اعالػات ٞذف ٔماِٝ حاضش، اسصیاتی سٚؽ تٛػؼٝ یافتٝ

ـٟٙادی دس ایٗ سٚؽ تشای ٔحاػثٝ دٔای ٔیذاٖ ٚ تشسػی اثش یه ساتغٝ پی

دس تؼیاسی اص ٔٙاتغ، سٚ٘ذ اثثات  جشیاٖ ٌاص سلیك چٙذ اتٕی ٔی تاؿذ.

. اص آ٘جا اػتاتٕی تیاٖ ؿذٜسٚؽ تشای ٌاصٞای تهایٗ ٔؼادالت حاوٓ تش 

 وٝ ساتغٝ ٔشتٛط تٝ ٔحاػثٝ دٔای جشیاٖ دس ایٗ ٔٙاتغ ٔختق ٌاصٞای ته

تشای ٌاصٞای چٙذاتٕی ٔٛسد اػتفادٜ  دس حاِت وّی تٛا٘ذاػت ٚ ٕ٘یاتٕی 

ٚ  تمای اعالػاتدس ٔماِٝ حاضش پغ اص تـشیح ٔفاٞیٓ سٚؽ لشاس ٌیشد، 

، ای ٔتفاٚت تا سٚاتظ ٔٛجٛد دس ػایش ٔٙاتغساتغٝ تفلیُ سٚ٘ذ اػٕاَ آٖ،

٘تایج ػپغ . خٛاٞذ ؿذ پیـٟٙادتشای ٔحاػثٝ دٔای ٌاصٞای چٙذ اتٕی 

ٌاص سلیك  كٛتٔافٛق ػاصی جشیاٖؿثیٝتشای  ،فتٝحاكُ اص وذ تٛػؼٝ یا

ػاصی ؿثیٝ حاكُ اص سٚؽ ٘تایجتا دس داخُ یه وا٘اَ  ٘یتشٚطٖدٚ اتٕی 

ٔمایؼٝ ؿذٜ  تمای اعالػاتٚ سٚؽ ٔشػْٛ  (DSMC) واسِٛٔؼتمیٓ ٔٛ٘ت

ؿذٖ دٔای رسات ٔٙفی اػت. ٕٞچٙیٗ دس ایٗ ٔماِٝ تشای جٌّٛیشی اص 

، تا واٞؾ دٔای ػایش رسات داخُ اعالػاتخلٛكا تؼذ اص تٝ سٚص سػا٘ی 

، دس ٞش رسٜ، ٚ افضایؾ دٔای ٔٙفی رساتػَّٛ ٔحاػثاتی، ٔتٙاػة تا دٔای 

ػیٗ تشلشاسی لاٖ٘ٛ پایؼتٍی ا٘شطی دس ٞش ػَّٛ، وٕثٛد دٔای رسات 

 اػت.جثشاٖ ؿذٜ

 سٚؽ تمای اعالػات - واسِٛٔؼتمیٓ ٔٛ٘تػاصی ؿثیٝ ٍاشُ ّای کلیذی:
 ٌاص سلیك -
 

 هِهقذ -1

اػتثاس شیاٖ ٚ ٚسٚد تٝ سطیٓ ٌزسا فشم پیٛػتٍی جشیاٖ تیتا سلیك ؿذٖ ج

اٚیشاػتٛوغ اػتفادٜ ٕ٘ٛد. دس ایٗ تٛاٖ اص ٔؼادالت ٘تٛدٜ ٚ دیٍش ٕ٘ی

-ضشٚسی ٔی DSMCٔثٙا، ٔا٘ٙذ سٚؽ ٞای رسٜؿشایظ اػتفادٜ اص سٚؽ

( اسائٝ ٌشدیذ، Bird) تٛػظ تشد 1960، وٝ دس ػاَ DSMCٌشدد. سٚؽ 

ٞای سلیك ٔثٙا دس تحّیُ جشیاٖٞای رسٜتشیٗ سٚؽٙٛاٖ یىی اص  ٔٛفكتؼ

دس تحّیُ ا٘ٛاع  DSMCسغٓ ٔٛفمیت سٚؽ . ػّی[1]ؿٛدٌاصی ؿٙاختٝ ٔی

ػاصی ٞای ٌاص سلیك، ٘تایج اػتفادٜ اص ایٗ سٚؽ دس ؿثیٝٔختّفی اص جشیاٖ

ذ. تشای ـدٞپشاوٙذٌی آٔاسی تضسٌی سا ٘ـاٖ ٔیػشػت، وٓٞای جشیاٖ

تٝ تؼذاد ٌشفتٗ ٕ٘ٛ٘ٝ  ٘یاصٔٙذ DSMCٞا، سٚؽ واٞؾ ایٗ پشاوٙذٌی

ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ِضْٚ تاال تٛدٖ تؼذاد ٛجٝ تٝ تضسٌی ا٘ذاصٜ تاؿذ. تا تٔیصیادی  تؼیاس

٘یاصٔٙذ تالؽ ٌٛ٘ٝ ٔؼائُ، دػت یافتٗ تٝ جٛاب دس ایٗ ٞای صٔا٘یٌاْ

ك آٔذٖ تش ٔـىُ پشاوٙذٌی آٔاسی ای فائتاؿذ. تشٔحاػثاتی ػٍٙیٙی ٔی

( ٔغشح 1998تٛػظ فاٖ ٚ ؿٗ ) ، سٚؽ تمای اعالػاتDSMCسٚؽ 

ػؼٝ یافت. رسات اػتفادٜ ؿذٜ دس سٚؽ تٛ DSMCٌشدیذ ٚ تش پایٝ سٚؽ 

DSMC تاؿٙذ وٝ دس ٚالغ ٘مؾ خٛد داسای ٘مؾ ٔیىشٚػىٛپیه ٔی

، ٕ٘ایٙذٜ تؼذاد DSMCِٔٛىَٛ اػت، أا اص آ٘جایی وٝ ٞش رسٜ دس سٚؽ 

ػالٜٚ تش  تمای اعالػاتتاؿذ، سٚؽ ٞای ٚالؼی ٔیتؼیاس صیادی اص ِٔٛىَٛ

یض تشای ٞش رسٜ دس ٘ظش ، یه ٘مؾ ٔاوشٚػىٛپیه ٘ٔیىشٚػىٛپیه٘مؾ 

تٕاْ اعالػات ٔیىشٚػىٛپیه اص جّٕٝ  ،تمای اعالػاتدس سٚؽ  ٌیشد.ٔی

ٔذَ ٔی ؿٛد ِٚی اعالػات  DSMCحشوت ٚ تشخٛسد رسات تا ٕٞاٖ سٚؽ 

-سٚص ٔیٔاوشٚػىٛپیه تا اٍِٛسیتٓ دیٍشی تش ٔثٙای سٚؽ حجٓ ٔحذٚد تٝ

ٌیشی اص اعالػات  . اص ػٛی دیٍش، ٔیذاٖ جشیاٖ ٘یض تا ٕ٘ٛ٘ٝ[2]ٌشد٘ذ

سٚص ٔی ؿٛد، ِزا ٔاوشٚػىٛپیه )ٚ ٘ٝ اعالػات ٔیىشٚػىٛپیه( تٝ

ٞای وٓ ػشػت ؿذیذا ػاصی جشیاٖپشاوٙذٌی آٔاسی ٘تایج، دس ؿثیٝ

  .[3]یاتذواٞؾ ٔی

تمای ، تشای جشیاٖ داخُ ٔیىشٚوا٘اَ، سٚؽ [4]وای، تٛیذ، ٚ فاٖ

ٞای یه تؼذی سا تٝ دٚ تؼذی تٛػؼٝ دادٜ ٚ ٘تایج حاكُ اص حُ اعالػات

DSMC ،ٚحُ ػذدی ٚ تحّیّی ٔؼادالت ٘اٚیشاػتٛوغ تمای اعالػات ،

ػاصی جشیاٖ داخُ ٔیىشٚوا٘اَ سا تا یىذیٍش ٔمایؼٝ ٕ٘ٛد٘ذ. تشای ؿثیٝ

، ٘یاص تٝ DSMC، دس ٔمایؼٝ تا اعالػات تمایٞا ٘تیجٝ ٌشفتٙذ وٝ سٚؽ آٖ

-دس جشیاٖ DSMCٕ٘ٛ٘ٝ وٕتشی داسد، ٚ ٘یض پشاوٙذٌی آٔاسی صیاد سٚؽ 

دٞذ. ٘تایج ؿثیٝ ػاصی تٛیذ ٚ ػشػت سا تغٛس ٔٛفك واٞؾ ٔیٞای وٓ

ٞای سٚی یه تشای جشیاٖ تمای اعالػات، ٘ـاٖ داد وٝ سٚؽ [5]ػاٖ

ؿذیذا تمای اعالػات وٙذ. سٚؽ تغٛس ٔٛثش واس ٔی 0012ایشفٛیُ ٘اوا

پشاوٙذٌی آٔاسی سا واٞؾ دادٜ ٚ دس ٔمایؼٝ تا حُ پیٛػتٝ، ٘تایج آٖ 

، سٚؽ [6]ٞای تجشتی ٔی تاؿذ. ػاٖ، تٛیذ، ٚ فاٖتش تٝ دادٜخیّی ٘ضدیه

سا تشای جشیاٖ ٌاص ٔیىشٚٔمیاع صیشكٛتی دٚ تؼذی تیـتش  تمای اعالػات

 تمای اعالػاتٞا ٘ـاٖ داد وٝ سٚؽ ػاصی آٖتٛػؼٝ داد٘ذ. ٘تایج ؿثیٝ

یه كفحٝ تخت تغٛس ٔٛثش واس ٔی وٙذ ٚ پشاوٙذٌی  ٞای سٚیتشای جشیاٖ

، تٝ ٔٙظٛس تٛكیف ا٘تماَ [7]دٞذ. ػاٖ ٚ تٛیذآٔاسی سا ؿذیذا واٞؾ ٔی

، یه ٔذَ ا٘تماَ ا٘شطی تمای اعالػاتحشوت ٚ ا٘تماَ ا٘شطی دس سٚؽ ا٘ذاصٜ

اضافی ٚ یه ٔذَ تشخٛسد پیـٟٙاد داد٘ذ. ٕٞچٙیٗ تشای اػتثاسػٙجی 

ػاصی وشدٜ ٚ ٘تیجٝ ٝثی، چٟاس جشیاٖ ٔختّف  سا ؿتمای اعالػاتسٚؽ 

٘اپایای فشوا٘غ پاییٗ دس ٞای پایا ٚ جشیاٖ ٞای ٌشفتٙذ وٝ تشای جشیاٖ

 تمای اعالػاتٔحذٚدٜ سطیٓ ٘ضدیه پیٛػتٝ تا سطیٓ ِٔٛىِٛی آصاد، ٘تایج 

تاؿذ. جیاً٘، فاٖ، ٚ ٔی DSMCتٛافك تؼیاس خٛتی تا ٘تایج  تغٛس وّی دس

سا تشای یه ٔیىشٚ حفشٜ دس  تمای اعالػاتٚ  DSMCٞای ، سٚؽ[8]ؿٗ

-پیٛػتٝ، پشٚفیُ ٞا ٘ـاٖ داد٘ذ وٝ دس سطیٓاػذاد ٔاخ پاییٗ تىاس تشد٘ذ. آٖ

تٛافك  DSMCٚ  تمای اعالػاتٞای ٞای ػشػت تذػت آٔذٜ اص سٚؽ

خٛتی تا حُ ٘اٚیشاػتٛوغ )اسائٝ ؿذٜ تٛػظ دیٍشاٖ( داس٘ذ. ٕٞچٙیٗ 
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، تٛافك سضایت تخـی سا تا 0.1دس ٘ادػٗ  DSMCٚ  تمای اعالػاتتایج ٘

، دس جضئیات خاف تفاٚت 1.0دٞٙذ، دس حاِیىٝ دس ٘ادػٗ ٞٓ ٘ـاٖ ٔی

، ٔذَ ػادٜ ٚ واسآٔذی سا تش پایٝ [9]ا٘ذوی تا یىذیٍش داس٘ذ. یاٚ، صاً٘، ٚ صٚ

ذ جشیاٖ داسای تغییش تٛا٘ تشای دٔا اسائٝ داد٘ذ، وٝ ٔی تمای اعالػاتسٚؽ 

ػاصی وٙذ. تؼالٜٚ ٔغاِؼٝ آٟ٘ا ٘ـاٖ داد صٔا٘ی وٝ تغییشات دٔا سا ؿثیٝ

ػاصی ٔشوضی  چٍاِی ٔحّی جشیاٖ ؿثیٝ ػاصی ؿذٜ تضسي تاؿذ، ٌؼؼتٝ

سٚص وشدٖ اعالػات چٍاِی(، تاػث تمای جشْ )تشای تٝ ٔشتثٝ دٚ ٔؼادِٝ

ٚاٌشایی ػذدی خٛاٞذ ؿذ. تٙاتشایٗ آٟ٘ا تشای جشیا٘ی تا تغییشات صیاد 

سٚص وشدٖ اعالػات چٍاِی چٍاِی، سٚؽ تاالدػت ٔشتثٝ اَٚ سا تشای تٝ

 تٛكیٝ وشد٘ذ.

تٛػؼٝ  كیسل اٖیجش ُیتحّ یتشا تمای اعالػاتٔماِٝ حاضش، سٚؽ  دس

 یذیساتغٝ جذ اٖ،یجش ذاٖیٔ یدٔا یٙیت ؾیتٟثٛد پ یذٜ ٚ تشادادٜ ؿ

 اٖیٚ ت تمای اعالػاتسٚؽ  ٓیٔفاٞ حیاػت. پغ اص تـش ذٜیٌشد یٔؼشف

تذػت  اٖیجش یتذػت آٚسدٖ دٔا یتشا ایسٚؽ، ساتغٝ ٗیسٚاتظ حاوٓ تش ا

 یّٟایخلٛكا دس پشٚف جیاص آٖ تاػث تٟثٛد ٘تا فادٜاػت وٝ اػتآٚسدٜ ؿذٜ

دس  تشٚطٖی٘ كیٌاص سل اٖیجش ػاصیٝیؿث یتشا افتٝی. وذ تٛػؼٝ دؿٛ یدٔا ٔ

تا  كیدٚ عش ٗیتذػت آٔذٜ اص ا یتشدٜ ؿذٜ، ٚ دٔاٞا وا٘اَ تىاس هیداخُ 

 .اػتذٜیٌشد ؼٝیٔما DSMCاص سٚؽ حاكُ  یٚ تا دٔا ٍشیىذی

 

 ابط حاکن بر رٍش بقای اطالعاترٍ -2

وٝ ٞش وذاْ تا ػشػت اػت جشیاٖ ٌاص اص تؼذاد صیادی ِٔٛىَٛ تـىیُ ؿذٜ

ٞای ػاصی ایٗ جشیاٖ تا سٚؽتشای ؿثیٝ .تاؿٙذحشاستی دس حاَ حشوت ٔی

DSMC  ٚتٙذی ٞای صیادی تمؼیٓٞا سا تٝ ٌشٜٚ، ِٔٛىَٛتمای اعالػات

یه ِٔٛىَٛ اص ٞش ٌشٜٚ، تٝ ٕ٘ایٙذٌی اص ٕٞٝ  DSMCدس سٚؽ  .وٙیٓٔی

ٗ ِٔٛىَٛ وٝ وٙذ، ایػاصی ؿشوت ٔیٞای آٖ ٌشٜٚ دس ؿثیِٝٔٛىَٛ

ؿٛد، تٟٙا اعالػات ِٔٛىِٛی ٔشتٛط تٝ ػاصی ؿذٜ ٘أیذٜ ٔیِٔٛىَٛ ؿثیٝ

وٙذ ٚ ٞیچ اعالػاتی خٛد، ؿأُ ٔىاٖ، ػشػت ٚ ا٘شطی داخّی، سا حُٕ ٔی

تمای وٙذ. سٚؽ ػاصی ٚاسد ٕ٘یٞای داخُ ٌشٜٚ سا دس ؿثیٝاص ػایش ِٔٛىَٛ

ٜٚ سا دس ٘ظش ٌشفتٝ ٚ ٞای ٚالؼی ٞش ٌش، سفتاس ٔیاٍ٘یٗ ِٔٛىَٛاعالػات

ػاصی ؿذٜ آٖ ٌشٜٚ ٚاسد اعالػات ٔشتٛط تٝ ایٗ سفتاس سا دس ِٔٛىَٛ ؿثیٝ

داسای دٚ ٘مؾ  تمای اعالػاترسات اػتفادٜ ؿذٜ دس سٚؽ  وٙذ.ٔی

ٔیىشٚػىٛپیه ٚ ٔاوشٚػىٛپیه، ٚ دس ٘تیجٝ داسای اعالػات 

ٜ تاؿٙذ. اعالػات ٔیىشٚػىٛپیه رسٔیىشٚػىٛپیه ٚ ٔاوشٚػىٛپیه ٔی

تاؿذ ٚ ا٘شطی داخّی رسٜ ٔی ؿأُ ٔىاٖ، ػشػت ٔیىشٚػىٛپیه، ٚ

رسٜ سا  حفظ ؿذٜٚ دٔای  حفظ ؿذٜاعالػات ٔاوشٚػىٛپیه رسٜ، ػشػت 

ؿٛد. اص اعالػات ٔاوشٚػىٛپیه رسٜ تشای ٔحاػثٝ اعالػات ؿأُ ٔی

ٌشدد. اعالػات ٔاوشٚػىٛپیه ػَّٛ اػتفادٜ ٔی حفظ ؿذٜٔاوشٚػىٛپیه 

ٚ چٍاِی  حفظ ؿذٜ، دٔای حفظ ؿذٜاستٙذ اص ػشػت ػَّٛ ػث حفظ ؿذٜ

 حفظ ؿذٜ ٌیشی اص اعالػات ٔاوشٚػىٛپیه. ٟ٘ایتا تا ٕ٘ٛ٘ٝحفظ ؿذٜ

آیذ. اص آ٘جایی وٝ ٔىاٖ، ػشػت ػَّٛ، خٛاف جشیاٖ تذػت ٔی

ؿٛ٘ذ، تٟٙا ٔذَ ٔی DSMCا٘شطی داخّی رسٜ تا سٚؽ  ٔیىشٚػىٛپیه، ٚ

 .[10]ٔذَ وشدٖ خٛاٞٙذ داؿت٘یاص تٝ  حفظ ؿذٜاعالػات ٔاوشٚػىٛپیه 

ػاصی ؿذٜ دٚ ػشػت تٝ ٞش ِٔٛىَٛ ؿثیٝ تمای اعالػاتدس سٚؽ 

، وٝ ٕٞاٖ ػشػتی اػت وٝ دس   یاتذ، ػشػت ِٔٛىِٛی اختلاف ٔی

DSMC ٌیشد، ٚ سٚد ٚ حشوت ِٔٛىِٛی تش اػاع آٖ كٛست ٔیتىاس ٔی

-،  وٝ ػثاست اػت اص ٔیاٍ٘یٗ ػشػت   حفظ ؿذٜػشػت ٔاوشٚػىٛپیه 

ػاصی ؿذٜ ٕ٘ایؾ دادٜ رسات ٚالؼی وٝ تا آٖ رسٜ ؿثیٝٞای ِٔٛىِٛی ٕٞٝ 

-ٌیشی تش سٚی ایٗ ػشػت تذػت ٔیا٘ذ، ٚ ػشػت جشیاٖ تا ٔیاٍ٘یٗؿذٜ

، ػشػت ٔاوشٚػىٛپیه   آیذ. سٚاتظ صیش تیٗ ػشػت ِٔٛىِٛی یه رسٜ، 

 :، تشلشاس اػت  ، ٚػشػت ٔتٛػظ ٔیذاٖ جشیاٖ،   آٖ،  حفظ ؿذٜ

)1(         
  

)2(         
  

)3(   
    

    
  

 تٙاتشایٗ

)4(         
  

  وٝ 
  ،  

  ٚ ،  
ا٘شطی جٙثـی ا٘تماِی . تاؿٙذ، ٘ـاٖ دٞٙذٜ پشاوٙذٌی ٔی 

تاؿذ، ٚ تشای یه ٞای ٌاص ٔتٙاػة تا ػشػت حشاستی آٟ٘ا ٔیِٔٛىَٛ

 ِٔٛىَٛ تشاتش اػت تا

)5(     
 

 
   

   
   
 
     

  ثاتت تِٛتضٔٗ ٚ  ،   ،، دٔای ا٘تماِی    دسجٝ آصادی ا٘تماِی، ،   وٝ 
  ، 

دس  دٞٙذ.سا ٘ـاٖ ٔیٔتٛػظ ٔمذاس ٔجزٚس ػشػت حشاستی یه ِٔٛىَٛ 

 ٘تیجٝ دٔای ا٘تماِی یه ٌاص ػثاست اػت اص

)6(       
        

تٝ عٛس ٔـاتٝ تاؿذ. ( ٔیspecific gas constantثاتت ٚیظٜ ٌاص )  وٝ 

 ٌشدد٘یض تلٛست صیش تؼشیف ٔی حفظ ؿذٜدٔای 

)7(      
        

ٔؼادالت صیش تٝ تشتیة ٔؼادالت حاوٓ تش چٍاِی دس سٚؽ تمای اعالػات 

-ٜ ٔیرس حفظ ؿذٜرسٜ ٚ دٔای  حفظ ؿذٜػَّٛ، ػشػت  حفظ ؿذٜ

 :[10]تاؿٙذ

)8( 
 

  
(  )    (    )    

)9( 
 

  
(    )    (      )           

 

 

 

 

)10( 

 

  
(
  
 
(  
         )) 

   (
  
 
(  
         )  ) 

         (   )    (     ) 

تٝ  ،  ٚ    تاؿذ. ٕٞچٙیٗ ، دسجٝ آصادی وُ رسٜ ٔی     دس ایٗ ٔؼادالت

 تٛدٜ ٚ ػثاستٙذ اصا٘تماَ حشاست تشداس ، تا٘ؼٛس تٙؾ تشؿی ٚ تشتیة

)11(           
   
  

)12(    
  
 
  
    

  

داخُ ػَّٛ تٛدٜ ٚ اص سٚاتظ صیش  حفظ ؿذٜػشػت ٘یض فـاس ٚ    ٚ   

 آیٙذتذػت ٔی

)13(        
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)14 (       ∑
  
  

  

   

 

تمای حشوت رسات دس سٚؽ  تاؿذ.، تؼذاد رسات داخُ ػَّٛ ٔی  وٝ 

تمای ٔذَ ؿٛد. دس ٚالغ سٚؽ  DSMCتٛا٘ذ تٛػظ سٚؽ ، ٔیاعالػات

-دس ؿثیٝ حفظ ؿذٜػٙٛاٖ حأُ اعالػات تٝ DSMCاص حشوت  اعالػات

ٞای تشؿی ٚ ؿاس . ٔٙـا تٙؾ[10]وٙذٞای ٌاص اػتفادٜ ٔیػاصی جشیاٖ

ٞای ِٔٛىِٛی ٔی ، تشخٛسدتمای اعالػاتٚ  DSMCٞای حشاستی دس سٚؽ

، اص آ٘جا وٝ ایٗ تشخٛسدٞا ٘یض تلٛست فیضیىی ٔذَ ٔی ؿٛ٘ذ، [10]تاؿذ

 :سا تلٛست صیش تیاٖ ٕ٘ٛد تمای اعالػاتتٛاٖ سٚاتظ حاوٓ تش سٚؽ ٟ٘ایتاً ٔی

)15( 
 

  
(  )     (    ) 

)16( 
 

  
(    )      

)17( 
 

  
(
  
 
(  
         ))     (   ) 

 ٌشد٘ذ.وٝ ایٗ سٚاتظ تا اػتفادٜ اص سٚؽ حجٓ ٔحذٚد حُ ٔی
 

 بقای اطالعاتًحَُ اعوال رٍش   -2-1

ا٘شطی ٔیاٍ٘یٗ رسات ػثٛسی اص یه ػغح تا ٔمذاس  ،ػاتتمای اعالدس سٚؽ 

، اص ایٗ سٚ تشای حُ ٕ٘ٛدٖ ایٗ [3]تاؿذٕ٘ی دس تغاتك ٘ظشیٝ جٙثـی

تا خٛد حُٕ وٙذ وٝ ایٗ ا٘شطی  ٔـىُ ٞش رسٜ تایذ ٔمذاسی ا٘شطی اضافی

د. تشای ٔحاػثٝ ایٗ ا٘شطی، ؿٛٔی ٌشفتٝ اص دیٍش رسات داخُ ػَّٛ لشم

 ؿٛد.ٔی تمای اعالػاتسٚؽ دٔای اضافی ٚاسد  پاسأتش

تمای دادٜ ؿذٜ اػت، اٍِٛسیتٓ سٚؽ  ٘ـاٖ 1ؿىُ ٕٞا٘غٛس وٝ دس 

تٍزاسد، اص اضافٝ ٕ٘ٛدٖ  DSMCوٝ تاثیشی تش اٍِٛسیتٓ تذٖٚ آٖ اعالػات

-، تذػت ٔیDSMCی تیشٜ( تٝ تذ٘ٝ اكّی اٍِٛسیتٓ ٞاٞایی )تّٛنتخؾ

-ؿٛد ٚ دس حیٗ اجشای آٖ وٕیتاجشا ٔی DSMCآیذ. دس ٚالغ، اٍِٛسیتٓ 

، DSMCٞای ، تذٖٚ تاثیش ٌزاؿتٗ تش اٍِٛسیتٓ ٚ وٕیتحفظ ؿذٜٞای 

ؿٛ٘ذ. اتتذا ػشػت اعالػات )ػشػت حفظ ؿذٜ( ِٔٛىَٛ ٔحاػثٝ ٔی

-ػات )دٔای حفظ ؿذٜ( ِٔٛىَٛ ؿثیٝ، دٔای اعال  ػاصی ؿذٜ، ؿثیٝ

، دٔای   ، چٍاِی اعالػات )چٍاِی حفظ ؿذٜ( ػَّٛ،   ػاصی ؿذٜ، 

، ٔغاتك تا ؿشایظ اِٚیٝ   ، ٚ ػشػت اعالػات ػَّٛ،   اعالػات ػَّٛ، 

ؿٛ٘ذ. اعالػات ٔیىشٚػىٛپیه رسٜ، ؿأُ ٔىاٖ، جشیاٖ ٔمذاسدٞی ٔی

-ٔمذاسدٞی ٔی DSMCدسٚ٘ی آٖ، ٕٞا٘ٙذ سٚؽ ػشػت ِٔٛىِٛی ٚ ا٘شطی 

، حشوت وشدٜ DSMCؿٛد. رسات تا ػشػت ِٔٛىِٛی خٛد، ٔغاتك سٚؽ 

وٝ تشخٛسد آٟ٘ا تا یىذیٍش ٚ ػغٛح ٔشصی تاػث تغییش دس اعالػات حفظ 

  ؿٛد.ؿذٜ آٟ٘ا ٔی

 

 برخَرد ررات با یكذیگر -3

ػغح  حشوت ٚ ا٘شطی دستشخٛسد تیٗ دٚ رسٜ، ػالٜٚ تش ا٘تماَ ا٘ذاصٜ

دٚ رسٜ ٘یض  حفظ ؿذٜٚ دٔای  حفظ ؿذِٜٔٛىِٛی، ٔٛجة تغییش دس ػشػت 

حشوت ٚ ا٘شطی دس ػغح ِٔٛىِٛی تٛػظ سٚؽ ؿٛد. ا٘تماَ ا٘ذاصٜٔی

DSMC ٜتٛػظ سٚاتظ صیش ٔذَ ، ٚ ػشػت حفظ ؿذٜ ٚ دٔای حفظ ؿذ

 :[3]ؿٛ٘ذٔی

 

 

)18( 

    
  

        ( )

 
     

 
        ( )

 
     

 

 

)19( 

    
  

        ( )

 
     

 
        ( )

 
     

 

 

 

 

)20( 

    
  

        ( )

 
     

 
        ( )

 
     

 (         )
 
(    

     ( ))       ⁄  

 

 

 

 

)21( 

    
  

        ( )

 
     

 
        ( )

 
     

 (         )
 
(    

     ( ))       ⁄  

   تاؿذ، كفحٝ تشخٛسدی تؼذ اص تشخٛسد ٔی ، صاٚیٝ ا٘حشاف دس ایٗ سٚاتظ 

صاٚیٝ ا٘حشاف اص ا٘ذ. ٘یض، ٔمادیشی ثاتتٙذ وٝ تٟٙا تٝ ٘ٛع ٌاص ٚاتؼتٝ   ٚ 

(، ٔحاػثٝ DSMCٞای ٞای ِٔٛىِٛی رسات تشخٛسد وٙٙذٜ )ػشػتػشػت

تؼذ اص ا٘جاْ فشآیٙذٞای حشوت ٚ تشخٛسد تیٗ ِٔٛىِٛی رسات،  .ٌشددٔی

ؿٛد، دس ا٘شطی اضافی ػَّٛ، تیٗ ٕٞٝ رسات داخُ ایٗ ػَّٛ تمؼیٓ ٔی

 ٌیش٘ذ:صیش سا ٔیاضافی ػَّٛ ٚ دٔای رسات داخُ آٖ ٔمادیش  ٘تیجٝ دٔای

)22(   
             ⁄  

)23(       
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 [11]ضرایط هرزی -4

 ػغح )ؿشایظ ٔشصی( ػثاستٙذ اص:-ا٘ٛاع تشخٛسد رسٜ
 

 دٍ سلَل يیب هرز -4-1

حشوت ٚ ؿٛد، ا٘ذاصٜتٝ ػَّٛ دیٍشی ٚاسد ٔی  اص ػَّٛ   ٍٞٙأی وٝ رسٜ 

ضافی ٘یض الصْ اػت. ا٘شطی اضافی ٘تماَ ا٘شطی ایاتذ، ٚ اا٘شطی ا٘تماَ ٔی

 ٌیشد:، تلٛست صیش ٔمذاس ٔی ، ٚ ػَّٛ  رسٜ  ایتش حفظ ؿذٜ

)25(     
  (       )     ⁄  

)26(       
                  

  

    وٝ 
   ٚ      

، ٔمادیش لذیٕی ا٘شطی       ٚ      ٔمادیش جذیذ، ٚ  ، 

، دٔای ػغح ٔـتشن تٛدٜ ٚ اص     تاؿٙذ. ، ٔی ، ٚ ػَّٛ  رسٜ  اضافی

 ؿٛد. دٔای حفظ ؿذٜ دٚ ػَّٛ ٕٞؼایٝ ٔیا٘یاتی ٔی

 
 یٍ خرٍج یٍرٍد -4-2

ای دأٙٝ ٔحاػثاتی سا تشن وٙذ، اعالػات حفظ ؿذٜ آٖ رسٜ دٚس اٌش رسٜ

اتی ؿٛد. ٞش رسٜ جذیذی وٝ اص یىی اص ٔشصٞا ٚاسد دأٙٝ ٔحاػثسیختٝ ٔی

وٙذ، ٕٞچٙیٗ دٔای اضافی ایٗ ؿٛد، اعالػات ٕٞاٖ ٔشص سا دسیافت ٔی

 .      ؿٛد، رسات ٚسٚدی تشاتش تا كفش لشاس دادٜ ٔی

 
  اًعكاس از دیَارُ: -4-3

ٜ تلٛست ٘فٛری دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذرسات اص دیٛاسٜ ا٘ؼىاع دس ایٗ ٔماِٝ، 

، تشاتش تا   آٖ،  ذٜ، ٚ دٔای حفظ ؿ  رسٜ،  حفظ ؿذٜػشػت  اػت ٚ ِزا

ؿٛ٘ذ. دٔاٞای اضافی رسٜ ٚ ػَّٛ ػشػت ٚ دٔای دیٛاسٜ لشاس دادٜ ٔی

 :ٌیش٘ذحاٚی آٖ ٔمادیش جذیذ صیش سا ٔی

)27(     
  (       )     ⁄  

)28(       
                  

  

)29(     
  (       )     ⁄  

، دٔای رسٜ سا لثُ اص تشخٛسد   تاؿذ ٚ ٔی     √     دس ایٗ سٚاتظ 

 .دٞذتٝ دیٛاسٜ ٘ـاٖ ٔی

 
 اًعكاس از هرز تقارى -4-4

دس ا٘ؼىاع رسٜ اص ٔشص تماسٖ، جٟت ِٔٛفٝ ػٕٛدی ػشػت حفظ ؿذٜ رسٜ، 

 ٔا٘ذ.ِٔٛفٝ ٕٔاػی آٖ تذٖٚ تغییش تالی ٔیؿٛد ٚ ، ٔؼىٛع ٔی  
 

 تدر رٍش بقای اطالعا اصالح اطالعات ررات -5

دس سٚؽ تمای رسات  حفظ ؿذٜاعالػات  ،[10]تىاس تشدٖ سٚاتظ صیشتا 

ایٗ سٚاتظ ٔحلَٛ  .ؿٛ٘ذاكالح ٔی تا اػتفادٜ اص ٔیذاٖ فـاسیاعالػات 

 .ذٙتاؿتا سٚؽ حجٓ ٔحذٚد ٔی )17(ٚ   )16(حُ سٚاتظ 

)24(   
       

   
   

     

  

 
∮     

    

 

 

 

 

)25( 

(
  
         

 
)

    

 (
  
         

 
)

 

 

  
   

     

  

 
∮        

    

 

، جشْ یه  ، تؼذاد رسات داخُ ػَّٛ،   ، تشداس ػغح،   اتظ دس ایٗ سٚ

ػاصی ٞای ٚالؼی وٝ تا یه ِٔٛىَٛ ؿثیٝ، تؼذاد ِٔٛىَٛ  ِٔٛىَٛ ٚ 

  دٞٙذ. ؿٛ٘ذ، سا ٘ـاٖ ٔیؿذٜ ٕ٘ایؾ دادٜ ٔی
ػثاست  )25( ، دس ساتغٝ  

  اػت اص 
تاؿذ ٚ تٝ دِیُ اػٕاَ سٚؽ حجٓ وٙتشَ ٔی  .        

حجٓ ػَّٛ تٛدٜ ٚ تٝ     حجٓ ٔحذٚد ٚاسد ایٗ سٚاتظ ؿذٜ اػت، ٚ 

اعالػات سٚی ػغح . ٚاػغٝ اػٕاَ چٍاِی دس ایٗ سٚاتظ ظاٞش ٌشدیذٜ اػت

سٚ٘ذ، تىاس ٔی )25(ٚ  )24(ٞای ٔٛجٛد دس سٚاتظ ػَّٛ، وٝ دس حُ ا٘تٍشاَ

ؿٛ٘ذ. تشای ٔحاػثٝ ٔیا٘یاتی ٔی ٕٞؼایٝ دٚ ػَّٛ تغٛس خغی اص اعالػات

تٛاٖ دس ٞای ٔشصی تٝ ؿیٜٛ فٛق، ٔیاعالػات دس ػغٛح ٔشصی ػَّٛ

ٞا سا ٞایی ٔجاصی تؼشیف ٕ٘ٛد ٚ ایٗ ػَّٕٛٞؼایٍی ایٗ ػغٛح، ػَّٛ

ػشػت حفظ  )24(. تا حُ ساتغٝ تشاػاع ؿشایظ ٔشصی ٔمذاسدٞی وشد

  ؿذٜ اكالح ؿذٜ رسٜ، 
آیذ وٝ تا جایٍزاسی آٖ دس ساتغٝ ، تذػت ٔی    

  تٛاٖ دٔای حفظ ؿذٜ اكالح ؿذٜ رسٜ، ، ٔی)25(
، سا ٘یض تذػت     

، یه ساتغٝ تشداسی اػت ٚ تایذ تشای ٕٞٝ )24(آٚسد. تٛجٝ ؿٛد وٝ ساتغٝ 

 ٞا تغٛس ٔجضا حُ ٌشدد.ِٔٛفٝ

 

 رٍش بقای اطالعاتّا در سلَلاطالعات  ٌّگام کردىبِ -6

ٞا سا تؼذ اص اكالح ٕ٘ٛدٖ اعالػات رسات، تایذ اعالػات حفظ ؿذٜ ػَّٛ

 :[10]وٙیٓاػتفادٜ ٔیٍٞٙاْ ٕ٘ٛد. تشای ایٗ واس اص سٚاتظ صیش تٝ

)26 (   
  ∑(

  
  
)

  

   

 

)27 (    ∑(
       
  

)

  

   

 

)28(   
     

  

 
∮        

    

 

  وٝ 
 ،    ٚ ،  

، ٚ چٍاِی حفظ ؿذٜ، دٔای حفظ ؿذٜ، تٝ تشتیة ػشػت  

شتیة ، تٝ ت  ، ٚ   ٗ دٞٙذ، ٕٞچٙیجذیذ ػَّٛ سا ٘ـاٖ ٔی حفظ ؿذٜ

 تاؿٙذ.ػَّٛ ٔیػشػت حفظ ؿذٜ ٚ چٍاِی حفظ ؿذٜ ٌاْ لثُ 

 

 رٍش بقای اطالعاتدر  گیری خَاظ جریاىًوًَِ -7

، اص سٚاتظ حفظ ؿذٜخٛاف جشیاٖ تا ٌشفتٗ ٔیاٍ٘یٗ صٔا٘ی سٚی اعالػات 

 :[10]آیٙذصیش تذػت ٔی

)29 (    ∑ (
    
     

)

     

   

 

 

 

 

 

 

)30 ( 

   
 

     
∑ *     

 

     
∑

    
 

    

    

   

     

   

 

 
 

     
(∑

    
    

    

   

)

 

] 

)31(    ∑ (
    
     

)

     

   

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

ة ػشػت ػَّٛ، دٔای ، تٝ تشتی    ، ٚ     ،     ،     دس ایٗ سٚاتظ 

، تٝ   ، ٚ    ،  اْ، ٚ  ػَّٛ، چٍاِی ػَّٛ، ٚ ػشػت رسٜ دس ٌاْ صٔا٘ی 

، تؼذاد رسات     تاؿٙذ. ٕٞچٙیٗ تشتیة ػشػت، دٔا ٚ چٍاِی جشیاٖ ٔی

ی وٝ دس ٞای صٔا٘، تؼذاد وُ ٌاْ     اْ، ٚ  داخُ ػَّٛ دس ٌاْ صٔا٘ی 

 دٞذ.اػت، سا ٘ـاٖ ٔیٌیشی ؿذٜٞا اص خٛاف جشیاٖ ٕ٘ٛ٘ٝآٖ ٌاْ
 

 رٍش پیطٌْادی در هحاسبِ دهای جریاى -8

ؿٛد وٝ دٔای جشیاٖ تا اػتفادٜ اص تا تشسػی ٔٙاتغ ٔختّف ٔـاٞذٜ ٔی

ش ٌیشی اص ساتغٝ صیؿٛد، وٝ ایٗ ساتغٝ تا ٔتٛػظثٝ ٔیٔحاػ) 30( ساتغٝ

 اػتتذػت آٔذٜ

)32(      
  
    

 

     
 

ؿٛد وٝ دس ایٗ ٔماِٝ ساتغٝ دیٍشی تشای ٔحاػثٝ دٔای جشیاٖ پیـٟٙاد ٔی

 سٚ٘ذ اثثات آٖ دس ادأٝ خٛاٞذآٔذ. 

-ٔی ،وٕیت ِٔٛىِٛیٔمادیش ٔتٛػظ  تؼشیفٚ  )1(ساتغٝ تا تٛجٝ تٝ 

 تٛاٖ ٘ٛؿت

 

 

 

 

 

 

 

 

)33( 

  
        

 ∫[(     
 )  (     

 )]

 

  

 ( )   

 ∫ [
(     )   (     

 )

 (  
    

 )
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 (  )    

   
    

   

 خٛاٞیٓ داؿت )4(تغٛس ٔـاتٝ، ِٚی ایٗ تاس تا اػتفادٜ اص ساتغٝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

)34( 

  
        

 ∫[(     
 )  (     

 )]

 

  

 (  )    

 ∫ [
(     )   (     

 )

 (  
    

 )
]

 

  

 (  )    

   
    

   

 ٚ ،)7( ٚ )6(اص سٚاتظ  تا اػتفادٜ ، ٚ)34( ٚ )33( ٚاتظساص ٔمایؼٝ 

 ٕٞچٙیٗ تا تٛجٝ تٝ ساتغٝ

)35(       

  :دسخٛاٞذآٔذتلٛست صیش  حفظ ؿذٜٚ دٔای  ا٘تماِی ساتغٝ تیٗ دٔایٟ٘ایتا 

)36(        
  
    

 

    
 

تٛاٖ دٔای وُ جشیاٖ سا اص پغ اص ٔحاػثٝ دٔای ا٘تماِی اص ساتغٝ تاال ٔی

 :ساتغٝ صیش ٔحاػثٝ ٕ٘ٛد

)37(   
               
        

 
               

    
 

تاؿذ ٚ ت آصادی چشخـی ٚ استؼاؿی ٔی، ٔجٕٛع دسجا    دس ایٗ ساتغٝ، 

٘أیٓ. دس ، سا ٘یض دٔای دسٚ٘ی ٔی    ؿٛد. دسجٝ آصادی دسٚ٘ی ٘أیذٜ ٔی

ٔحاػثٝ ؿذٜ دس سٚؽ      ایٗ ٔماِٝ تشای تذػت آٚسدٖ دٔای وُ، اص 

DSMC  اػت.ادٜ ؿذٜاػتف 

 ًتایج -9

-تٛػؼٝ یافتٝ ٚ تشای ؿثیٝتمای اعالػات افضاسی تٝ سٚؽ  دس ایٗ ٔماِٝ، ٘شْ

اػت. تٝ ٔٙظٛس كٛت ٌاص دس یه وا٘اَ اػتفادٜ ؿذٜػاصی جشیاٖ ٔافٛق

تشسػی اثش ساتغٝ پیـٟٙاد ؿذٜ تشای ٔحاػثٝ دٔای جشیاٖ، ٔمایؼٝ ٘تایج 

تا  IP-DSMCٚ  )32(تا ساتغٝ  DSMC ،IP-DSMCحاكُ اص سٚؽ 

كٛست ٌشفتٝ اػت. پاسأتشٞای ٚسٚدی ٔؼاِٝ ٔٛسد حُ دس  )37( ساتغٝ

تشای حُ  IPتٛجٝ تٝ ایٙىٝ اػتفادٜ اص سٚؽ تا  اػت.آٔذٜ 1جذَٚ 

تذِیُ ٔحذٚدیتٟای  ،تاؿذ دس ػشػتٟای پاییٗ ٔی DSMCٔـىالت سٚؽ 

ٔمایؼٝ ؿذٜ اػت. دس ػشػت تاال  ا٘تخاب ؿذٜجشیاٖ تٛػؼٝ یافتٝ،  وذ

 2دأٙٝ ٔحاػثاتی حُ جشیاٖ ٔافٛق كٛت دس وا٘اَ ٔٛسد ٘ظش، دس ؿىُ 

ػَّٛ  10ؿٛد وٝ تا تٛجٝ تٝ ایٗ ؿىُ، ٔـاٞذٜ ٔی ػت.آٚسدٜ ؿذٜ ا

 اػت.ؿشٚع ؿذٜ 11تاؿذ ٚ وا٘اَ اص ػَّٛ اتتذایی دأٙٝ جشیاٖ آصاد ٔی

 
 پاراهترّای ٍرٍدی -1جذٍل 

 4.0 ٔاخ جشیاٖ آصاد

 273 (K) دٔای جشیاٖ آصاد

 300 (K) دٔای دیٛاس

 E20 (m-3) چٍاِی تؼذادی

 60×110 ٞاتؼذاد ػَّٛ

 0.33×0.18 (m) د ٔحیظ ٔحاػثاتیاتؼا

 2150000 ٞای صٔا٘یٌاْ تؼذاد وُ

 

 

 حل جریاى هافَق صَت در کاًال داهٌِ هحاسباتی -1ضكل

 

 ،Xػشػت دس ساػتای ٔحٛس ٔمایؼٝ خغٛط ٕٞتشاص  ،2ؿىُدس 

ٔـاٞذٜ ٔی ٌشدد وٝ تیاٍ٘ش  DSMC  ٚIP-DSMCحاكُ اص سٚؽ 

ؿثاٞت ٚ كحت سٚ٘ذ حُ ٔی تاؿذ. ٘ىتٝ حائض إٞیت دس ٘تایج حاضش آٖ 

دس حُ جشیاٟ٘ایی اػتفادٜ ٔی ؿٛد تمای اعالػات اػت وٝ ٔؼٕٛال سٚؽ 

تٝ ٚاػغٝ ػشػت پاییٗ جشیاٖ ٚ یا اتؼاد وٛچه )دس حذ  DSMCوٝ سٚؽ 

٘یؼت أا اص آ٘جاوٝ دس ٔیىشٚ( جشیاٖ لادس تٝ فشاٞٓ وشدٖ ٘تایج ٔٙاػة 

ٚ تشسػی اثش  تمای اعالػاتایٗ ٔماِٝ، ٞذف، اسصیاتی سٚؽ تٛػؼٝ یافتٝ 

تاؿذ، ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘تخاب ؿذٜ ٔیتمای اعالػات ساتغٝ دٔای پیـٟٙادی دس سٚؽ 

ٕ٘ٛ٘ٝ اػت. تٝ ٕٞیٗ  جشیاٖ ٔافٛق كٛت دس یه وا٘اَِتشای اسصیاتی، حُ 

ثَٛ تٛدٜ ٚ ٘ٛػا٘ات دس آٟ٘ا لاتُ ل٘یض  DSMCدِیُ ٘تایج حاكُ اص سٚؽ 

 ٔـاٞذٜ ٕ٘ی ٌشدد. 

سأتشٞای جشیاٖ تٝ تشتیة، پا ،6ؿىُتا  3ؿىُ ٞایدس ؿىُ

چٍاِی، دٔا، ٔاخ ٚ فـاس ٔشتٛط تٝ خظ ٔشوضی وا٘اَ حاكُ اص سٚؽ 

DSMC ،IP-DSMC  ٜٚا٘ذ. ٕٞا٘غٛس وٝ سٚؽ پیـٟٙادی ٔمایؼٝ ؿذ

اص ٔغاتمت ٔٙاػثی  IP-DSMCٔـاٞذٜ ٔی ؿٛد، ٘تایج حاكُ اص سٚؽ 

تشخٛسداس اػت وٝ تیاٍ٘ش كحت سٚؽ تٛػؼٝ یافتٝ  DSMC٘ؼثت تٝ سٚؽ 
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تاؿذ. ٕٞچٙیٗ ٘تایج حاكُ اص دٚ ساتغٝ دٔایی تىاس  دس ٔماِٝ حاضش ٔی

ی ٚ فـاس وأال تشٞٓ ٔٙغثك دس ٔحاػثٝ چٍاِ IP-DSMCسفتٝ دس سٚؽ 

ػذْ ٚاتؼتٍی سٚاتظ ٔشتٛط تٝ چٍاِی ٚ فـاس تٝ دٔای تٛدٜ وٝ دِیُ آٖ 

٘یض  )13(ٚ  )15(سٚاتظ  وٝ ایٗ ٔٛضٛع تا ٔـاٞذٜ تاؿذ،وُ جشیاٖ ٔی

دٞٙذ وٝ دس  ٔی ٘ـاٖ 5ؿىُٚ  4ؿىُىّٟای ؿأا  .دسن اػت لاتُ

٘ؼثت تٝ ، ٔحاػثٝ دٔای ٔیذاٖ جشیاٖ ٚ ٔاخ جشیاٖ، ساتغٝ پیـٟٙادی

 ،DSMCاص ا٘غثاق تٟتشی تا ٘تایج سٚؽ  ،IP-DSMCسٚؽ ٔؼَٕٛ 

 تشخٛسداس اػت. ،َخلٛكا دس ا٘تٟای وا٘ا

تشای تشسػی خٛاف سٚی دیٛاسٜ، ٔمادیش تٙؾ تشؿی، ؿاس حشاستی، ٚ 

دیٛاسٜ ٚ ٕٞچٙیٗ دٔا ٚ ػشػت دس ٔشوض ػَّٛ ٔجاٚس ضشیة فـاس سٚی 

 IP-DSMCٚ سٚؽ  DSMCحاكُ اص سٚؽ پیـٟٙادی، سٚؽ دیٛاسٜ 

-ا٘ذ. ٕٞا٘غٛس وٝ ٔـاٞذٜ ٔی ؿذٜ مایؼٝٔ 11 ؿىُتا  7ؿىُٟای دس ؿىّ

تغاتك ٔٙاػثی سا تا ٘تایج حاكُ اص  IP-DSMC ؿٛد ٘تایج حاكُ اص سٚؽ

ا دس ٔشوض ػَّٛ ٔجاٚس دٔ 10ؿىُُ دٞذ. دس ؿى٘ـاٖ ٔی DSMCسٚؽ 

ؿٛد وٝ ٘تایج حاكُ اص سٚؽ اػت. ٔـاٞذٜ ٔیدادٜ ؿذٜدیٛاسٜ ٕ٘ایؾ 

داسد. اص آ٘جا وٝ  DSMCپیـٟٙادی اختالف تؼیاس وٕی تا ٘تایج حاكُ اص 

آیذ، ایٗ ٕ٘ٛداس تذػت ٔی )37(دس سٚؽ پیـٟٙادی دٔا تشحؼة ساتغٝ 

 دٞذ.، دس ٔحاػثٝ دٔا ٘ـاٖ ٔی)32(سا ٘ؼثت تٝ  )37(تشتشی ساتغٝ 
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 گیری ًتیجِ -11

ٞای ػاصی جشیاٖواسِٛ دس ؿثیٝػاصی ٔؼتمیٓ ٔٛ٘تثیٝاػتفادٜ اص سٚؽ ؿ

آٔاسی دس ٘تایج ٔٛاجٝ  ػشػت، تا ٔـىالتی اص جّٕٝ ٚجٛد پشاوٙذٌیوٓ

سٚؽ تمای اعالػات تٝ ٔٙظٛس فائك آٔذٖ تش ایٗ ٔـىُ  وٝؿٛد، ٔی

ٔؼادالت حاوٓ تش سٚؽ سٚ٘ذ اثثات دس تؼیاسی اص ٔٙاتغ، . پیـٟٙاد ٌشدیذ

. اص آ٘جا وٝ تٝ ٘ظش اػتاتٕی تیاٖ ؿذٌٜاصٞای ته تمای اعالػات تشای

سػذ ساتغٝ ٔشتٛط تٝ ٔحاػثٝ دٔای جشیاٖ دس ایٗ ٔٙاتغ ٔختق ٔی

-IPدس ٔماِٝ حاضش پغ اص تـشیح ٔفاٞیٓ سٚؽ اتٕی اػت،  ٌاصٞای ته

DSMC ،ٖای ٔتفاٚت تا سٚاتظ ٔٛجٛد دس ساتغٝ ٚ تفلیُ سٚ٘ذ اػٕاَ آ

 ػپغ. ی ٌاصٞای چٙذ اتٕی اسائٝ ٌشدیذ، تشای ٔحاػثٝ دٔاػایش ٔٙاتغ

ػاصی جشیاٖ ٌاص سلیك ٘تایج حاكُ اص وذ تٛػؼٝ یافتٝ تشای ؿثیٝ

، دس داخُ یه وا٘اَ ٕ٘ایؾ، ٚ دٔاٞای تذػت آٔذٜ اص ایٗ (  )٘یتشٚطٖ

ؿذ وٝ تش ٔمایؼٝ  DSMCدٚ عشیك تا یىذیٍش ٚ تا دٔای حاكُ اص سٚؽ 

پیـٟٙادی دٔا، اختالف وٕتشی سا  عثك ایٗ ٔمایؼٝ، ٘تایج حاكُ اص ساتغٝ

 ٕ٘ایؾ داد. DSMCتا ٘تایج حاكُ اص سٚؽ 
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