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چکیذُ
پػٍّف حبضط ،هسلؾبظی ؾِثؼسی خطیبى آقفتِ حَل پطُّبی ضٍتَض یه تَضثیي ٍ ثْیٌِؾبظی آئطٍزیٌبهیىی ٌّسؾِ پطُّب اؾت.
هسل قسُ اؾت.
خطیبى حَل پطُّب ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ  ٍ AUSM+آقفتگی خطیبى حَل پطُّب ثب ثِ وبضگیطی ضٍـ
ػولیبت ثْیٌِؾبظی ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ گطازیبًی الحبلی اًدبم قسُ اؾت .ایي الگَضیتن زض پػٍّفّبی گصقتِ ،ثِ صَضت وسّبی
ثْیٌِؾبظی ثطای ٌّسؾِّبی زٍ ثؼسی هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾت ٍ زض ایي پػٍّف ثطای اٍلیي ثبض اظ ایي ضٍـ ثطای ثْیٌِؾبظی پطُ
یه تَضثَهبقیي ثِ صَضت ؾِثؼسی اؾتفبزُ قسُ اؾت.
ثطای اػتجبضؾٌدی وبض ،ثبظزُ آیعًتطٍپیه ول ثِ ول ضٍتَض ( 73/86زضصس) زض وٌبض ثطذی زیگط اظ پبضاهتطّب ،اًطجبق ذَثی زض همبیؿِ ثب
همبزیط تدطثی ًكبى هیزّسّ .وچٌیي ایي پبضاهتط ثِ ػٌَاى تبثغ ّسف هؿئلِ ثْیٌِؾبظی ًیع تؼطیف قسُ اؾت .ثب اؾتفبزُ اظ ثْیٌِ-
ؾبظی ثب الگَضیتن الحبلی ثبظزُ آیعًتطٍپیه پطُ زض حسٍز  0/18زضصس ثْیٌِ گطزیسُ اؾت وِ ثب اؾتٌبز ثِ وبض زیگطاى ٍ ثب زضًظط گطفتي
قطایط هسلؿبظی ٍ ًیع ًتبیح ثْیٌِ ؾبظی ثب تبثغ ّسف ضاًسهبى آیطٍزیٌبهیىیً ،كبى اظ یه فطآیٌس ثْیٌِؾبظی لبثل لجَل ثطای ایي ضٍتَض
اؾت.
کلوات کلیذی :پطُ تَضثیي؛ ضٍـ ثْیٌِ ؾبظی الحبلی؛ ثبظزُ آیعًتطٍپیه.
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Abstract
This paper reports a 3D numerical analysis and geometrical optimization of fully turbulent flow around a
turbine's rotor blades. Numerical analysis is done using the AUSM+ scheme and SST k –ω turbulence model.
An Ad-joint Algorithm gradient method is used in geometrical aerodynamic optimization of blades. This
algorithm has been used previously for 2D models as build-in codes and for 3D models is done for the first
time in this research.
The total to total isentropic efficiency as objective function and other performance parameters have a good
agreement with the experimental measurements in validation process. Through the optimization process, the
objective function is improved by 0.18, which in comparison with others' reported works is a good progress in
performance improvement.
Keywords: Turbine Blade; Adjoint Optimization Method; Isentropic Efficiency.
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 -1هقذهِ
اؾتفبزُ اظ تَضثیيّب ثِ ػٌَاى خعئی هْن اظ تَضثَهبقیيّب ٍ
ثِ طَض ولی هبقیيّبی ؾیبلی ،ؾْوی اؾبؾی زض صٌؼت
زاضز .ثب تَخِ ثِ ایي اهط ،ثحث ططاحی ٍ ثْیٌِؾبظی تَضثیيّب
زض زٍ زِّ اذیط حدن ثعضگی اظ پػٍّفّبی زاًكگبّی ٍ
صٌؼتی ضا ثِ ذَز اذتصبل زازُ اؾت .زض ؾبلّبی اذیط ٍ ثب
گؿتطـ ٍ پیكطفت ػلَم ٍ تىٌَلَغی وبهپیَتطی ،ضٍـّبی
ػسزی اظ اّویت زٍچٌساًی زض ططاحی ٍ ثْیٌِؾبظی تَضثیيّب
ثطذَضزاض قسًس .اثساع ٍ گؿتطـ ضٍـّبی ػسزی ؾجت قس
تب پػٍّفّبی صٌؼتی ثب صطف ّعیٌِ ٍ ظهبى ووتط ٍ ثب
لبثلیتّبی ثبالتط اًدبم قَز.
زض ایي همبلِ ،اثتسا خطیبى زض ضٍتَض یه تَضثیي هسل-
ؾبظی قسُ اؾت .ؾپؽ هسل ثِ زؾت آهسُ ثب ثِ وبضگیطی
الگَضیتن الحبلی تحت ثْیٌِؾبظی لطاض گطفتِ تب ثب تغییط قىل
زیَاضُ پطُ ،ثبظزُ آیعًتطٍپیه ضٍتَض ،ثِ ػٌَاى تبثغ ّسف
هؿئلِ ثْیٌِ قَز .زض پػٍّف حبضط ثطای ًرؿتیي ثبض اظ اثعاض
ثْیٌِؾبظی الحبلی زض ًطمافعاض اًؿیؽ فلَئٌت ثطای ثْیٌِ-
ؾبظی زیَاضُ پطُ یه تَضثَهبقیي اؾتفبزُ قسُ اؾتّ .سف
ثبًَیِ زض ایي همبلِ ،پیكٌْبز ایي اثعاض ًَیي ثْیٌِؾبظی ثطای
تحمیمبت آتی زض حَظُ ثْیٌِؾبظی پطُ تَضثَهبقیيّب هی-
ثبقس.

 -2هرٍری بر پژٍّصّای پیطیي
زض ؾبل  2004وبهطضّ ٍ 1وىبضاًف ًیع ثب ضٍقی هكبثِ ،ثبظزُ
پلیتطٍپیه یه پطُ ضا ثِ همساض  0/5زضصس ثیكتط وطزًس ].[1
زض ؾبل  ،2011چَّ ٍ 2وىبضاى ،ثب ثِ وبض ثطزى یه ضٍـ
الحبلی زض ًطمافعاض تدبضی  ،VisualDocهَفك قسًس افت فكبض
ول ضا ثِ هیعاى  10/8زضصس وبّف زٌّس ] .[2زض ؾبل 2015
چي ٍ ّوىبضـ ثِ ثْیٌِؾبظی پطُ یه تَضثیي تَؾط ضٍـ
الگَضیتن الحبلی پطزاذتٌس .پؽ اظ ثْیٌِؾبظی ،ثبظزُ تَضثیي
 0/37زضصس افعایف یبفت ] .[3زض ّویي ؾبل ،هًَتبلیٍ 3
ّوىبضاى ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ الحبلی ،پطُّبی یه تَضثیي ضا ثِ
صَضت زٍ ثؼسی ثْیٌِ وطزًس .زض ایي پػٍّف ،افت فكبض ثِ
ػٌَاى تبثغ ّسف اًتربة قس .زض پبیبى وبض آًْب تَاًؿتٌس افت
فكبض ضا ثِ هیعاى  0/6زضصس وبّف زٌّس ] .[4ثحث ثْیٌِ-
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ؾبظی ٌّسؾِ پطُ تَضثیي تبوٌَى ،زض زاذل وكَض ثِ طَض
خسی زًجبل ًگطزیسُ اؾت .زض ؾبل  1385خَازی ٍ
ّوىبضاًف ،ثب ثْیٌِؾبظی هٌحٌی پطُّبی یه تَضثیي ،ثِ
وبّف تلفبت ٍ افعایف ؾطػت ذطٍخی زض آى پطزاذتٌس .ایي
ثْیٌِؾبظی تَؾط الگَضیتن غًتیه اؾتفبزُ قس ٍ آًْب ثب
ثطضؾی هیساى خطیبى زض ٌّسؾِ ثْجَز یبفتِ زضیبفتٌس وِ
تغییطات فكبض ؾىَى وبّف ٍ ؾطػت هتَؾط زض ذطٍخی
تَضثیي افعایف یبفتِ اؾت ] .[5صبزلی ٍ حویسی اظ زیگط
وؿبًی ثَزًس وِ زض ؾبل  1392زض ایي ظهیٌِ پػٍّكی ضا ثِ
اًدبم ضؾبًسًس .آًْب زض ایي پػٍّف ثِ ثْیٌِؾبظی قىل
ایطفَیل زٍ ثؼسی پطُ یه تَضثیي گبظی ثب اؾتفبزُ اظ الگَضیتن
غًتیه پطزاذتٌس .زض ایي پػٍّف ،هیساى خطیبى ثِ ٍؾیلِ
ضٍـ پبًل هسل قس ٍ ؾپؽ ثب ّسف وبّف ضطیت پؿآ ٍ
افعایف ضطیت ثطآ ،ثْیٌِؾبظی اًدبم گطزیس ].[6

 -3رٍش بْیٌِسازی الحاقی
4

ثِ طَض ولی اثعاض الحبلی فلَئٌت اظ الگَضیتن الحبلی گؿؿتِ
اؾتفبزُ هیوٌس .ایي الگَضیتن اظ فطم گؿؿتِقسُ هؼبزالت
حبون ثط خطیبى اؾتفبزُ هیوٌس ٍ ثب تحلیل ایي هؼبزالت
گؿؿتِ ،زازُّبی حؿبؾیؿت ثِ زؾت هیآیس .زض ایي ضٍـ،
هؼبزالت گؿؿتِ قسُ الحبلی ّوبٌّگی ٍ اًؿدبم ثیكتطی ثب
حلگط اصلی خطیبى زاضز .ایي اهط ثبػث قسُ وِ هؿبئلی هبًٌس
تَاثغ زیَاضُ ٍ قجیِؾبظی آقفتگی ووتط ثب هكىل هَاخِ قَز
]ّ .[7وچٌیي ایي اثعاض اظ چٌسخولِایّبی ثطًؿتیي 5ثطای
پبضاهتطیؾبظی ٌّسؾِ اؾتفبزُ هیوٌس .ثب اؾتفبزُ اظ ایي
چٌسخولِایّب هیتَاى گطُّبی قجىِ هحبؾجبتی زض هطظّب ٍ
ًَاحی ّسف ضا ثِ ًمبط وٌتطل هتٌبظط ،هطتجط وطز ٍ ثب ایي
وبض ،ثب اػوبل تغییطات الظم ضٍی ًمبط وٌتطل زض فطآیٌس
ثْیٌِؾبظی ،گطُّبی هتٌبظط ثط ضٍی قجىِ ثِ صَضت
یىٌَاذت تغییط هیوٌٌس.
قىل  ، 1قوبتیىی اظ ضًٍس وبض الگَضیتن الحبلی زض اثعاض
الحبلی فلَئٌت ضا ًكبى هیزّس .زض ایي قىل هیتَاى هطاحل
ولی ثْیٌِؾبظی زض الگَضیتن ثْیٌِؾبظی الحبلی ضا هكبّسُ
ًوَز .زض هطحلِ  1هؿئلِ ثْیٌِؾبظی الظم اؾت هیساى خطیبى
هسلؾبظی قَز .ثب ایي وبض زازُّبی اٍلیِ هیساى خطیبى ثِ
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زؾت هیآیس ٍ ثطزاض هتغیطّبی خطیبى ثِ هطحلِ  2اًتمبل
هییبثٌس .هطحلِ  2قبهل چٌس ظیط هطحلِ اؾت .زض ایي هطحلِ
اثتسا هتغیطّبی الحبلی هحبؾجِ هیقَز .ؾپؽ هؼبزالت
الحبلی حل قسُ ٍ همبزیط آًبلیع حؿبؾیت ثِ زؾت هیآیس.
زض هطحلِ  3ثب اؾتفبزُ اظ همبزیط آًبلیع حؿبؾیت ثِ پبضاهتطی-
ؾبظی ٌّسؾِ هَضز ًظط پطزاذتِ هیقَز .ثب اًدبم هطحلِ ،3
تغییطات هَضز ًیبظ زض قجىِ هَضز هطبلؼِ اػوبل هیقَز .پؽ
اظ هطحلِ  4الظم اؾت تب هیساى خطیبى ضٍی قجىِ خسیس هسل
قَز .پؽ اظ هسلؾبظی زٍثبضُ خطیبى هیتَاى زازُّبی ثِ
زؾت آهسُ ضا هَضز تحلیل ٍ همبیؿِ لطاض زاز .زض صَضتی وِ
خَاةّبی حبصل لبثل لجَل ثَز؛ الگَضیتن پبیبى هییبثس ٍ زض
غیط ایي صَضت الگَضیتن الحبلی اظ ًَ قطٍع ثِ وبض هیوٌس.

ضکل  -1فلَچارت الگَریتن الحاقی در فلَئٌت

 -4هعرفی هذل ٍ رٍش کار
هسل اؾتفبزُ قسُ زض وبض حبضط ،ضٍتَض  36پطُای تَضثیي
هحَضی اظ یه ؾبهبًِ تغصیِ ذبل اؾت .ایي ضٍتَض ثطای
ایدبز ًؿجت فكبض  0/6زض زٍض  3500ضازیبى ثط ثبًیِ ططاحی
قسُ اؾت .زثی خطهی ضٍتَض  56/88ویلَگطم ثط ثبًیِ هی-
ثبقس .قىل ً 1وبیی اظ هسل هَضز هطبلؼِ ضا ًكبى هیزّس.
ّوچٌیي خسٍل  1ثطذی هكرصبت ٌّسؾی هْن پطُ هَضز
هطبلؼِ ضا اضائِ هیوٌس.
زض تحمیك حبضط ،پؽ اظ ثیبى هكرصبت ؾیبل ،ضٍـّبی
هسلؾبظی ،قجیِؾبظی آقفتگی ٍ ثْیٌِؾبظی ،اثتسا ثب
اؾتفبزُ اظ همبزیط تدطثی هَخَزً ،تبیح حبصل اظ هسلؾبظی
اػتجبضؾٌدی قسُ ٍ ؾپؽ زض ؾِ هطحلِ ،الگَضیتن ثْیٌِ-
ؾبظی الحبلی ثِ اخطا گصاقتِ قسُ ٍ زضثبضُ ًتبیح ثْیٌِؾبظی
ثحث هیگطزز.

 -5هذلسازی هیذاى جریاى
ثطای ثطضؾی هیساى خطیبى حَل پطُّب ،حدن وٌتطلی ثِ
صَضت لطبػی ثب ظاٍیِ  10زضخِ اظ ضٍتَض هَضز ًظط تَلیس
قس .ثطای ثؿط هیساى خطیبى حَل یه پطُ ثِ ؾبیط پطُّبی
ضٍتَض ،اظ هطظّبی پطیَزیه زٍاض حَل پطُ اؾتفبزُ گطزیس.
قىل  2حدن وٌتطل ٍ اًَاع هطظّبی تؼطیف قسُ ثطای آى ضا
ًكبى هیزّس .هطبثك ایي قىل هیساى خطیبى پؽ اظ پطُ ،زض
حسٍز ثیف اظ ؾِ ثطاثط طَل وَضز اهتساز زازُ قس تب اثطات
خطیبى پؽ اظ ػجَض اظ پطُ هكبّسُ قسُ ٍ ًیع ایي اثطات تب
ضؾیسى ثِ ذطٍخی حدن وٌتطل ،هیطا گطزًس.

ضکل ً -2وایی از دٍ پرُ هجاٍر ّن در رٍتَر تحت هطالعِ
جذٍل  -1هطخصات ٌّذسی پرُ
پبضاهتط
تؼساز پطُ
ظاٍیِ ّط لطبع ()degree
طَل وَضز ()mm
ضربهت فیلت ()mm
گبم پطُ (ثطای همبطغ هیبًی) ()mm
طَل ضیكِ تب ًَن ()mm

همساض
36
10
14/42
0/19
9/42
17/13

ثب تَخِ ثِ اّویت پسیسُّبی ًعزیه زیَاضُ ،ثطای قجیِ-
ثِ وبض گطفتِ
ؾبظی آقفتگی ،هسل تَضثَالًؿی
قس .ایي هسل ثطای هسلؾبظی خطیبى زض ظیطالیِ لعج ثْتطیي
ػولىطز ضا زاقتِ ٍ زض ًَاحی ثؼس اظ الیِ هطظی ًیع تمطیجی
هٌبؾت اضائِ هیزّسّ .وچٌیي ثطای هحبؾجِ قبض گصضًسُ اظ
ؾطح اظ ضٍـ  AUSM+وِ ثطای ٌّسؾِّبی ثب زاهٌِ فَاصل
ظیبز هٌبؾت اؾت؛ اؾتفبزُ گطزیس .ثطای گؿؿتِؾبظی
هؼبزالت ،فطهَالؾیَى هیٌیون هدوَع هطثؼبت ؾلَلی 6وِ
زاضای زلت ثبالیی هیثبقس؛ هَضز اؾتفبزُ ٍالغ قس.
Least Square Cell-Based

6
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ؾیبل ثِ وبض گطفتِ قسُ ثطای هسلؾبظی اظ ًَع گبظ ایسُ-
آل اًتربة قس .ؾبیط هكرصبت ٍاضز قسُ زض ایي لؿوت زض
خسٍل  2لبثل هكبّسُ اؾت.
ّوچٌیي خسٍلّبی  ،4 ٍ 3قطایط اػوبل قسُ ثطای
هطظّبی ٍضٍزی ٍ ذطٍخی ضا ًوبیف هیزّس .خطیبى ٍضٍزی
ثب ظاٍیِ  43زضخِ ثِ حدن وٌتطل ٍاضز قسُ ٍ ثِ صَضت
ػوَزی اظ هطظ ذطٍخی ذبضج هیقَز.

ضکل ً -3وایی از حجن کٌترل ٍ هرزّای تعییي ضذُ
جذٍل  -2هطخصات سیال
ٍاحس

هكرصِ
زاًؿیتِ
گطهبی ٍیػُ ( )

1217/4
0/0832173
-5

لعخت

ثطای هیساى خطیبى ،تؼساز  8قجىِ ثب اًساظُ هرتلف تَلیس ٍ
تحلیل گطزیس .قىل ً 3وَزاض همبزیط ثبظزُ آیعًتطٍپیه ثطای
قجىِّبی هرتلف ضا ًكبى هیزّس .ثب تَخِ ثِ ایي ًوَزاض،
همبزیط ثبظزُ ،پؽ اظ قجىِ ثب تؼساز  589207ؾلَل ثبثت ثَزُ
ٍ ثٌبثطایي قجىِ ثب ایي تؼساز ؾلَل ثِ ػٌَاى قجىِ تحت
هطبلؼِ اًتربة گطزیس .قجىِ تَلیس قسُ اظ ًَع ثیؾبظهبى
ثَزُ ٍ ؾلَلّبی تَلیس قسُ تطویجی اظالوبىّبی هثلثی،
هطثؼی ٍ چْبضٍخْی هییبقس .قجىِ هَضز ًظط زض ًطمافعاض
 ICEM-CFDتَلیس قس .ویفیت قجىِ ثب تَخِ ثِ هؼیبض
ویفیت ایي ًطمافعاض وِ ثط اؾبؼ هؼیبضّبی هرتلف ثِ زؾت
هیآیس؛ زض ّیؿتَگطام هَخَز زض قىل  4لبثل هكبّسُ اؾت.
هطبثك ایي قىل ،قجىِ اًتربة قسُ زاضای حسالل همساض
 0/25اؾت ٍ اوثط ؾلَلّبی زاضای ویفیت ًعزیه ثِ 1
ّؿتٌس.
زض قجىِ تَلیس قسُ ثطای پیفثیٌی زلیكتط خطیبى زض
ًعزیىی زیَاضُ ،اظ الیِ هطظی هٌبؾت اؾتفبزُ قسُ اؾت .ثب
اػوبل ایي الیِ هطظی هتَؾط فبصلِ ثیثؼس اظ زیَاضُّب ()y+
ثطاثط ثب همساض  4/29زضًظط گطفتِ قس.

همساض
79/8898

ضطیت ّسایت گطهبیی

 -6ضبکِ هحاسباتی

خطم هَلىَلی

4/769 10
29/95

جذٍل  -3ضرایط تعییي ضذُ برای هرز ٍرٍدی
پبضاهتط

همساض

فكبض ول ()bar

189/7

فكبض اٍلیِ ()bar

160

زهبی ول ()K

750

جذٍل  -4ضرایط تعییي ضذُ برای هرز خرٍجی
پبضاهتط

همساض

فكبض ًؿجی()bar

149

زهبی ول ()K

713
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ضکل  -4هقادیر بازدُ برای  8ضبکِ با تعذاد سلَل هختلف

ً -7تایج هذلسازی هیذاى جریاى
ثطای ثطضؾی ّوگطایی حل زض هسلؾبظی اخطا قسًُ ،وَزاض
تبضیرچِ ّوگطایی پبضاهتط ثبظزُ آیعًتطٍپیه زض قىل 6
ًوبیف زازُ قسُ اؾت .ثب تَخِ ثِ ایي ًوَزاض هیتَاى اظ
ّوگطایی حل اطویٌبى حبصل ًوَز .خسٍل  ،5ثِ ثطذی
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پبضاهتطّبی حبصل قسُ اظ هسلؾبظی ٍ همبیؿِ آًْب ثب همبزیط
تدطثی اقبضُ زاضز .همبزیط تدطثی اضائِ قسُ اظ تؿتّبی
تدطثی تَضثیي هطثَطِ زض یىی اظ هطاوع صٌؼتی وكَض ٍ ًیع
هطخغ [ ]8اؾترطاج قسُ اؾت .هطبثك خسٍل هصوَض ،همبزیط
ػسزی ثِ همبزیط ػسزی لطاثت لبثل لجَلی زاضز.

 -8بْیٌِسازی ٍ ًتایج آى
ثْیٌِ ؾبظی زض پػٍّف حبضط ثب اؾتفبزُ اظ اثعاض الحبلی
فلَئٌت اًدبم قس .ثب تَخِ ثِ اّساف پطٍغُ ،پبضاهتط ثبظزُ
آیعًتطٍپیه ول ثِ ول ضٍتَض ثِ ػٌَاى تبثغ ّسف هؿئلِ
ثْیٌِؾبظی تؼطیف گطزیس .پبضاهتط هصوَض اظ ضاثطِ ( )1ثِ
زؾت هیآیس ].[9
𝜂

()1
وِ زض آى

)
ٍ

(

زهب ٍ فكبض ول ذطٍخی ٍ

فكبض ول زض ٍضٍزی حدن وٌتطل هیثبقٌس.

ٍ

زهب ٍ

ًیع ضطیت گطهبیی

ٍیػُ ؾیبل اؾت.

ًبحیِ ّسف زض ثْیٌِؾبظی ،ول ثسًِ ضٍتَض تؼطیف گطزیس.
ثطای پبضاهتطی ؾبظی پطُ اظ تؼساز ًمبط وٌتطل زض ّط یه اظ
ؾِ خْت اصلی  z ٍ y ،xثِ تطتیت  25 ٍ 15 ،35ػسز
اؾتفبزُ گطزیس ٍ ثٌبثطایي تؼساز ول ًمبط وٌتطل ثطای
پبضاهتطیؾبظی زیَاضُ پطُ  13125قس.

ضکل ّ -5یستَگرام کیفیت ضبکِ

ضکل ً -6وَدار تاریخچِ ّوگرایی هقادیر بازدُ آیسًترٍپیک
جذٍل  -5هقایسِ هقادیر بِ دست آهذُ با دادُّای تجربی
پبضاهتط

همساض
حبصلِ

همساض
تدطثی

زضصس
اذتالف

زثی خطیبى ٍضٍزی
()kg/s

1/63

1/58

3/06

هبخ ٍضٍزی

0/69

0/7

1/44

ًؿجت فكبض ول

0/66

0/60

1/51

ًؿجت زهبی ول

0/92

0/95

3/26

ثبظزُ آیعًتطٍپیه ()%

73/86

71

3/87

ضکل ً -7احیِ ّذف بْیٌِسازی

ثب اًدبم آًبلیع حؿبؾیت ،زازُّبی حؿبؾیت ضٍی زیَاضُ
پطُ هطبثك ثب وبًتَض قىل  8ثِ زؾت آهس .ایي وبًتَض هیعاى
حؿبؾیت تبثغ ّسف ًؿجت ثِ تغییط ّط یه اظ ًمبط ًبحیِ
ّسف ضا ًكبى هیزّس .ثب تَخِ ثِ ایي وبًتَض هیتَاى ًتیدِ
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گطفت وِ تبثغ ّسف ًؿجت ثِ تغییطات زیَاضُ پطُ زض ًیوِ
اٍل ؾطَح فكبض ٍ هىف پطُ حؿبؾیت ثیكتطی ًؿجت ثِ
ؾبیط ًمبط زاضز.
الگَضیتن ثْیٌِؾبظی ثطای ٌّسؾِ هطثَطِ ،ؾِ هطتجِ ثِ
وبض گطفتِ قسً .وَزاض قىل  9هیعاى افعایف تبثغ ّسف پؽ
اظ ّط هطتجِ ثْیٌِؾبظی ضا ًوبیف هیزّس.

ضکل -8کاًتَر تَزیع هقادیر حساسیت رٍی الف) دیَارُ
سطح هکص پرُ ٍ ب) دیَارُ سطح فطار پرُ

جذٍل  -6هقایسِ ًتایج بْیٌِسازی
پبضاهتط

لجل اظ
ثْیٌِؾبظی

ثؼس اظ
ثْیٌِؾبظی

زضصس
اذتالف

ثبظزُ آیطٍزیٌبهیه

1/820

1/825

0/27

ضطیت افت اًطغی

1/402

1/401

-0/07

ثبظزُ آیعًتطٍپیه ضٍتَض ()%

73/863

73/999

0/18

ثب تَخِ ثِ تغییطات اًسن همساض تبثغ ّسف پؽ اظ ثْیٌِ-
ؾبظی ،ثِ طَض ولی ًویتَاى اًتظبض تغییط ضفتبض خطیبى زض حس
ظیبزی زاقت .ثب ایي حبل ثطای ثطضؾی ضفتبض خطیبى ضٍی
زیَاضُ پطُ ،وبًتَضّبی تَظیغ همبزیط فكبض اؾتبتیه ًوبیف
ثْتطی ًؿجت ثِ وبًتَض ؾبیط پبضاهتطّب زاضًس .ایي وبًتَضّب زض
قىل  ٍ 10قىل ً 11وبیف زازُ قسُاًس.
هطبثك وبًتَضّبی فكبض اؾتبتیه ،پؽ اظ ثْیٌِؾبظی تب
حس اًسوی اظ قست خسایف خطیبى ضٍی زیَاضُ ؾطح هىف
پطُ وبؾتِ قسُ اؾتّ .وچٌیي پؽ اظ ثْیٌِؾبظی ،زاهٌِ
گطازاثِ تكىیل قسُ ضٍی هٌتْی الیِ ؾطح فكبض ٍ ًَن پطُ
زض ًیوِ ًرؿت پطُ ،وبّف اًسوی زاقتِ اؾت.

 -9جوعبٌذی ٍ ًتیجِگیری

ضکل ً -9وَدار هقادیر بازدُ آیسًترٍپیک پرُ بعذ از ّر
هرحلِ بْیٌِسازی

ثب تَخِ ثِ تغییطات لبثل اغوبض تبثغ ّسف ثؼس اظ زٍهیي
هطتجِ اظ ػولیبت الگَضیتن الحبلی ،ایي ػولیبت هتَلف گطزیس.
خسٍل  6ثِ همبیؿِ همبزیط ؾِ پبضاهتط هْن ثطای لجل ٍ ثؼس اظ
ػولیبت ثْیٌِؾبظی هیپطزاظز .هطبثك ایي خسٍل ،ثب ثْیٌِ-
ؾبظی پطُ ثب تبثغ ّسف ثبظزُ آیعًتطٍپیه ،همبزیط پبضاهتطّبی
ثبظزُ آیطٍزیٌبهیه ٍ ضطیت افت اًطغی ًیع اضتمب یبفتِاًس.
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زض ایي همبلِ ،اثتسا ثِ تَلیس ٌّسؾِ هٌبؾت ثطای هسلؾبظی
خطیبى حَل پطُ ضٍتَض یه تَضثیي هحَضی پطزاذتِ قس ٍ
ؾپؽ ثب تَلیس قجىِ هحبؾجبتی هٌبؾت ،هسلؾبظی خطیبى ثب
اؾتفبزُ اظ ضٍـ  ٍ AUSM+قجیِؾبظی آقفتگی ثب ثِ
وبضگیطی ضٍـ  SST k-صَضت پصیطفت .پؽ اظ آى ثب اًدبم
ػولیبت آًبلیع حؿبؾیت زض اثعاض الحبلی فلَئٌت ،ؾِ هطتجِ
ثْیٌِؾبظی صَضت گطفتً .تبیح ثِ زؾت آهسُ اظ ایي ػولیبت
ًكبىزٌّسُ افعایف  0/18زضصسی ثبظزُ آیعًتطٍپیه ضٍتَض ثِ
ػٌَاى تبثغ ّسف هؿئلِ هیثبقس .ایي هیعاى ثْجَز ؾجت قس
ضفتبض خطیبى زض ًمطِ خسایف خطیبى ثط ضٍی ؾطح هىف پطُ
ثْتط قَز ٍ هیعاى خسایف خطیبى وبّف پیسا وٌس .زض زفبع اظ
هیعاى اضتمبی ػولىطز زض ایي وبض شوط زٍ ًىتِ ضطٍضی اؾت.
اٍل ایٌىِ زض همبیؿِ ثب پػٍّفّبی هكبثِ ،زؾتیبثی ثِ ایي
هیعاى اظ ثْجَز ػولىطز غیطهٌطمی ًیؿت .ثِ ػٌَاى ًوًَِ
هیعاى ثْجَز زض هطخغ [ 0/6 ،]1زضصس ،زض هطخغ [0/37 ، ]3
زضصس ٍ زض هطخغ [ 0/6 ،]4زضصس اؾت .زٍم ایٌىِ ثب تَخِ ثِ
قطایط هسلؾبظی تب حس ظیبزی ثِ قطایط ایسُآل ططاحی
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