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  رانينوشهر، ا ،واحد نوشهر يدانشگاه آزاد اسالم
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  چكيده
 هاپمپ. ايجاد كاويتاسيون در ورودي اين شوديمت دوراني باال استفاده ي گريز از مركز فشار باال از سرعهاپمپدر 

هاي متعددي به جهت كاهش احتمال وقوع پديده كاويتاسيون با افزايش هد خالص است. روش نتظارل اقابرخدادي 
 AHNPS ي افزايشهاراه ازجملهوجود دارد.  RNPSHپمپ  ازيموردنو كاهش هد خالص مثبت  ANPSHمثبت موجود 

 به كمك، كاهش افت مسير، كاهش فشار بخار سيال مبدأتوان به افزايش ارتفاع سطح سيال مخزن نسبت به تراز مي
 ازجملهمبدل حرارتي يا تزريق مايع سرد و افزايش فشار دهانه مكش با استفاده از بوستر پمپ اشاره كرد. همچنين 

، استفاده از پروانه دو مكشه تربزرگ، استفاده از پروانه با چشم توان به كاهش دور دوراني پمپمي RNPSHي كاهش هاراه
ي يك نمونه پمپ گريز از مركز جهت انتقال سيال آب سازهيشبو استفاده از اينديوسر نام برد. در اين پژوهش، هدف 

ي همگن فازدوابتدا كاويتاسيون در پمپ بررسي خواهد شد. در روش عددي بكار برده شده از روش مخلوط  باشد.مي
گيرند و در باالدست ورودي به پمپ استفاده قرار مي از طريق افزايش فشار ورودي مورد اينديوسر است. شده استفاده

در صنعت براي  و پرسرعت يهايها، كشتاينديوسرها در ساير كاربردها ازجمله سيستم تغذيه پمپ راكت. گردندنصب مي
استفاده مي نيز پيشرانش جت آب يهاواپيماها و دستگاهز هگريز از مرك يهادستيابي به عملكرد مكش باالتر در پمپ

آشفته، توزيع پارامترهاي جريان همچون توزيع فشار در حالت با اينديوسر و بدون  كامالًدر مقاله حاضر، در شرايط . شوند
شده است. نتايج حاكي از آن است  آورده دستبهآن، خطوط جريان و كانتورهاي وقوع كاويتاسيون در پمپ گريز از مركز 

كاويتاسيون را در حد مطلوبي كاهش دهد و در نتيجه آسيب كمتري به پمپ وارد گردد و همچنين  توانديمكه اينديوسر 
  .ارتعاشات ناشي از آن نيز كاهش خواهد يافت

  
  يمحاسبات سياالت پمپ گريز از مركز، كاويتاسيون، اينديوسر، ديناميكهاي كليدي: واژه

                                                            
  رانينوشهر، ا ،يواحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسالم ك،يمكان يگروه مهندس ار،ياستاد -1
 رانينوشهر، ا ،يواحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسالم ك،يمكان يمهندسارشد، گروه  يكارشناس يدانشجو -2
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  همقدم - 1
شود. براي اين منظور شود كه از آن براي جابجايي سياالت تراكم ناپذير نظير مايع استفاده ميي اطالق ميپمپ به ماشين

ها و ... تأمين گرديده است هاي احتراق داخلي، توربينها انرژي جنبشي كه از منابع ديگري نظير الكتروموتورها، ماشيندر پمپ
توان پمپ را ماشيني دانست كه موجب افزايش انرژي تر ميبنابراين در بياني كامل .شودل (فشار) تبديل ميبه انرژي پتانسي

هاي انرژي در سيستم نظير اصطكاك فائق آمده، به نقاط پتانسيل ( فشار) مايعات گرديده تا مايع بتواند براي از دست رفته
  ه و يا كار مكانيكي انجام دهد.تر و يا مخازني با فشار بيشتر منتقل گرديدمرتفع

ترين ماشين در صنايع بوده و لذا انتخاب صحيح آن نقش بسزايي در عملكرد ها پرمصرفامروزه بعد از الكتروموتورها، پمپ
پمپ از انواع  5000ها و صنايع پتروشيمي بيش از هاي صنعتي و كشاورزي دارد. به عنوان مثال در بعضي از پااليشگاهواحد

  اي و محصوالت نهايي بر عهده دارند.وظيفه جابجايي و انتقال صدها نوع ماده شيميايي را از انواع مواد اوليه مواد ميانه مختلف
هاي واحدهاي تواند در افزايش سوددهي و كاهش هزينهبديهي است انتخاب صحيح، نصب مناسب و نگهداري مطلوب، مي

توان مصرفي و  80قيمت اوليه، % 20ال در بعضي از واحدهاي فرآيند شيميايي، %مربوطه سهم بسزايي داشته باشد. به عنوان مث
ها در صنايع شيميايي كه در هاي ساالنه نگهداري و تعميرات پمپشود. هزينهها مربوط ميهاي تعميراتي به پمپهزينه %40

  باشد.يد آن ميقيمت خر 50گيرد، حدود %آن پمپ به عنوان يك ماشين اصلي مورد استفاده قرار مي
هاي گريز از مركز است. طبق گزارش مجله مهندس شيمي يكي از داليل اصلي اين امر فقدان قابليت تعويض در ميان پمپ

تواند باعث باال گردد بلكه ميپايين بودن كارآيي پمپ خريداري شده نه تنها موجب افزايش مشكالت تعمير و نگهداري آن مي
  ات و ساير مشكالت فني شود.رفتن مصرف انرژي مصرف قطع

پرداختند. آنها با  ،يمحاسبات االتيس كيناميد با استفاده از مركز از زيگر هاي در پمپ يو همكاران به محاسبه بار شعاع ويبار
مورد  جي. سپس نتاپرداختند موجود در پمپ اييبراي اجزاي ناپا يبه محاسبه بار شعاع يمحاسبات االتيس كينامياستفاده از د

 كهيصورت موجود در پمپ در اييبودند كه اجزاي ناپا نياز ا يحاك جي. نتاكردند سهيمقا يشگاهيهاي موجود آزماظر را با دادهن
. ]1[ باشند انگنيدرصد مقدار م 70تا  40وجود آمدن باري معادل هتوانند موجب بيخارج از طرح كار كنند، م طيدر شرا

 مركز از زيپمپ گر ي توربوهاي درون پروانهگرداب انيجر ليتشك در يو دب يسرعت دوران ريتأث يهمكاران به بررس و انينيبحر
دو  نيمجراي ب در ييهاباال، گردابه يها كم و سرعت دورانيبود كه در دب نياز ا يحاك يبررس نيحاصل از ا جهينت پرداختند.

ها باعث گردابه ني. وجود ارديگيقرار م انياز جر يناش يردائميغ روهايين ريروانه تحت تأثپ و شوديم ليي مجاور تشكپره
 انياثرات ز جاديارتعاشات باعث ا نيشود. ايم دهياز گردابه نام يارتعاش ناش دهيپد نيشود. ايم اديهاي زنوسان پمپ با فركانس

. چاكربورتي و پاندي در تحقيقي به بررسي اثر افزايش پره در ]2[ اردي وابسته به آن دبر روي عملكرد پمپ و مجموعه باري
هاي مختلف، فشار استاتيك از ورودي تا خروجي پمپ يغهشود كه با ت. ديده مي]3[دور بر دقيقه پرداختند  4000پمپ با دور 

ترين فشار استاتيك در يابد و پايينها فشار استاتيك در خروجي افزايش مييابد و با افزايش تعداد پرهبه تدريج افزايش مي
 از زيپمپ گر كي هاي پروانهاز مشخصه يبرخ ريعددي تأث يفرد و همكاران به بررس يشجاعباشد. قسمت ورودي پمپ مي

مختلف پرداختند.  يهندس طيدر شرا مركز از زيپمپ گر كيبعدي  سه سازيهيپرداختند. آنها به شب لزجعامل  اليمركز با س
 21درجه و پهناي عبوري  30 يخروج هيزاو طين و هد پمپ در شرااراندام شيافزا ها نشان دهندهآن يحاصل از بررس جينتا
و بهبود پارامترهاي  يدب شيافزا برايي كاران كاهش انسداد در ورودي پمپ را به عنوان روشو هم كسهيژاپ. متر بود يليم
ها پره توسط انيجر بهتر تيهاي جداكننده را براي هدااستفاده از پره زين تريو فل انگيچ. ]4[د اننموده يپمپ معرف يكيدروليه

 انيجر ليدر روتور به تحل يكيناميروديآ دارييپا ليبراي تحل عددي روش كيي اند. آنها با ارائهكرده شنهاديلغزش، پ و كاهش
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وي و . چ]5[ ابدييم شيافزا يكيناميروديآ دارييهاي جداكننده پااند كه با استفاده از پرهپرداخته و نشان داده تراكم رقابليغ
ي گرفته از مدل توربوالنس بعدي صورت سه ياند كه در بررسنموده يبررس هاي باز را به صورت عدديپروانه زيهمكاران ن

و همكاران  تانگ .]6[ست ا دهيگرد نييتع انحنادار هايهاي صاف نسبت به پرهپره يكيدروليبرتري ه تيشده و در نها استفاده
هيبراي شب دييجد وش عددي حجم محدود پرداخته و روش عدديبا ر ونيتاسيكاو هنگام دوفازي در پمپ به انيجر ليبه تحل
 ونيتاسيكاو بيبه ترت ]9[و همكاران  انگيو  ]8[همكاران  وي جداگانه، سو يقاتيدر تحق. ]7[ اندنموده شنهاديپ انيجر سازي

مدل عددي سه بعدي  دلگشا و همكاران، يك- . كوتيراندمكشه و دومكشه را مورد توجه قرار داده از مركز تك زيگر هايپمپ در
ها با آزمايشات تجربي مقايسه شده است. در اين مدل، توسعه كنند كه نتايج آناز رفتار كاويتاسيوني اينديوسر ارائه مي

 .]10[اند افزاري به نام توربوفن استفاده كردهها از نرمكاويتاسيون و ابر بخار درون آن بررسي شده است . براي اين منظور آن
اند و نتايج تجربي پمپ طراحي ژونفنگ و وي براساس الگوريتم ژنتيك تطبيقي، طراحي بهينه پمپ گريز از مركز را انجام داده

پايا . مطالعات ديگري توسط جاو و همكاران مبني بر تحليل نا]11[اند هاي خود مقايسه كردهبينيشده با اين روش را با پيش
بر روي يك نمونه پمپ گريز از مركز به منظور بررسي نوسانات فشار روي نقاط حساس پمپ انجام شد و نتايج عددي حاصله با 

ها برقرار شد. همچنين نتايج تحليل ناپايا با نتايج تحليل پايا نيز مقايسه شد و نتايج آزمايشگاهي مقايسه و تطابق خوبي بين آن
شود كاري خارج از نقطه طراحي پمپ، اختالف بين نتايج عددي و تجربي در تحليل پايا زياد مي مشاهده شد كه در شرايط

هاي خاصي صورت گرفته است. در حال هاي گريز از مركز در حالتدر تحقيقات پيشين، تحليل جريان سيال در پمپ. ]12[
ي تمام پارامترهاي جريان و پارامترهاي عملكردي را آورده باشد با كمبودهايي مواجه حاضر مرجع مناسبي كه در آن مطالعه

شود و روش عددي به كار رفته براي چندين ت كار ديگران توسعه داده مياست. از اين رو در اين مقاله با يك رويكرد متفاو
تواند ايده و كمكي براي گيري جامعي رسيد. مقاله حاضر ميطوري كه بتوان به يك نتيجهحالت مختلف انجام شده است به

  باشد. مركز از هاي گريزي پمپساير محققين عزيز در زمينه
  
  معادالت حاكم - 2

سي حركت براي جريان تراكم ناپذير در داخل پمپ، معادالت پيوستگي و مومنتوم هستند كه در اين مقاله با معادالت اسا
]. معادله پيوستگي براي سيال تراكم ناپذير به صورت 13گردند [هاي عددي و توسط نرم افزار سي اف ايكس حل ميروش

  شود.) به كار برده مي1معادله (

بايست شامل شتاب كوريوليس و نيروي گريز از مركز معادله مومنتوم جريان در داخل پمپ به دليل حركت دوراني پروانه مي
ها به دليل آشفتگي جريان به صورت گردد. در ضمن معادلهنيز باشد. اين اثرات به صورت ترم چشمه در معادله اضافه مي

  شوند.مي ها به كار بردهمتوسط زماني كميت

   ) است.3ي (ركز و كوريوليس بوده و طبق رابطهشتاب گريز از م ) شاملuiSچشمه (كه ترم 
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   گردد.) محاسبه مي4تنش برشي اعمال شده نيز به كمك معادله (

  .انداين معادالت براي تحليل جريان به روش حجم محدود حل شده
  
  و پمپ وسرينديهندسه ا - 3

پمپ  يهندسهدر قسمت (الف) و  اينديوسر بعدي سه مدل ) نشان داده شده است.1در شكل ( و پمپ وسرينديهندسه ا
  ) مشخص است.1ل (در قسمت (ب) شك ها)+ پره وسريندي(ا

   
  ها)+ پره وسرينديپمپ (ا يهندسهب)  مدل سه بعدي اينديوسر الف)

  و پمپوسرينديهندسه ا-)1شكل (
  

  ) آورده شده است.1به طور خالصه در جدول ( نظر مورد اينديوسر همچنين مشخصات

)3( (2 ( ))uiS u r   
    

)4( ( )ji
ij

j i

uu

x x
 


 

 
 



 ، چيلر و برج خنك كنكنفرانس مبدل گرمايي دهمينيازمجموعه مقاالت 
  ، ايران، تهران1398آذر   21 

    88671676 )021 ( - 09197556424  
 (دبيرخانه اجرايي) مبدل گرمايي ماهنامهمجريان: 

  دانشكده فني دانشگاه كاشان (دبيرخانه علمي)
 ISC: 98190- 32795ثبت شده در پايگاه استناد علوم جهان اسالمي:     

www.Mobadel.ir  
 

 

  
  مشخصات اينديوسر مورد نظر - ) 1جدول (

  1,5  تعداد گام
  متر ميلي1 ضخامت پره

  ميلي متر 1  لقي نوك
  ميلي متر 4  شعاع هاب ورودي
  ميلي متر12 شعاع هاب خروجي

  ميلي متر 18,54 شعاع تيپ
  3  تعداد پره

  
) آورده شده است. روند كار به اين صورت است كه مشخصات پمپ و شرايط 2مورد نظر در جدول ( مسأله شرايط و هندسه

ها را با نتايج تجربي پمپ گريز از هايي هستيم كه بتوان اين خروجيم و به دنبال خروجيكنيافزار وارد ميورودي را در نرم
سنجي كنيم. شرط مرزي ورودي و خروجي بر مبناي فشار ورودي و فشار خروجي است. در ديوارهاي مركز نيروگاه صحت

افته است، شدت آشفتگي در ورودي و صلب، شرط عدم لغزش بكار گرفته شده است. در ورودي به علت اينكه جريان توسعه ي
درصد درنظر گرفته شده است كه تقريب خوبي در عدم وجود اطالعات تجربي مي باشد.  3,7در خروجي به صورت پيش فرض 
  گيريم.فشار مرجع را نيز صفر درنظر مي

  
  هندسه و شرايط مسأله - ) 2جدول (

 آب  نوع سيال عامل

1650 rpm   سرعت دوراني

3,71 kg/s   يدب

20 C     دماي سيال

كيلوپاسكال550  فشار ورودي

پايا  نوع حل

  
  يروش حل عدد - 4

سازي و براي حل معادالت حاكم بر دامنه محاسباتي، معادالت اساسي موجود با استفاده از روش حجم محدود گسسته
SSTاين مقاله مدل  شوند. نوع مدل آشفتگي بكار رفته درسپس حل مي k  توان هاي اين مدل مي]. از مزيت15باشد [مي

 Ansys Centrifugal Pumpبه نزديكي تطابق نتايج حاصله با نتايج تجربي اشاره كرد. براي استخراج نتايج صحيح از ماژول 
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Design وليد تيغه در پروانه پمپ استفاده شده و در نرم افزار ت BladeGen جزئيات اين طراحي انجام شده است و سپس در
TurboMesh سازمان بكار رفته است. به مش بندي انجام شد. مش بكار رفته در ايمپلر از نوع باسازمان و در حلزوني از نوع بي

به قسمت  كنيم.بندي ميشبكه كنيم وي پمپ را در نرم افزار توربوگريد وارد مياين صورت كه بعد از توليد هندسه، تيغه
Mesh data كنيم. توپولوژي شبكه را از نوع رويم و تنظيمات سايز و نوع شبكه را انتخاب ميميATM  انتخاب كرده و مش را
 هاورودي CFXافزار دهيم. در ادامه در نرمها بسط ميها پرهمش توليدي را براي ساير پروانه ICEMكنيم و در ماژول توليد مي

  انتخاب شده است. 510 در اين مطالعه، معيار همگرايي د شد.نو تحليل جريان انجام خواهد شد و نتايج استخراج خواه
  
  از شبكه جيو استقالل نتا يشبكه بند - 5

االيي در توليد شبكه محاسباتي را در نرم افزار قدرتمند توربو گريد كه توانايي ب مركز از بعدي پمپ گريزمدل سه
كنيم. براي اينكه هاي محاسباتي را توليد مي، گرهATM Optimizedكنيم. با انتخاب شبكه از نوع ها دارد، وارد ميتوربوماشين

نشان داده شود كه حل عددي به مش بستگي ندارد، استقالل شبكه را بررسي خواهيم كرد. چهار شبكه محاسباتي مختلف به 
سلول  63000ترين حالت كه همان تعداد توليد شد و در نهايت بهينه 136000و  63000 ،20000، 10000هاي زهاندا
  اند.هاي محاسباتي توليد شده اطراف پره و حلزوني نشان داده شدهاين شبكه )2كنيم. در شكل (باشد را انتخاب ميمي
  

   
  سلول 63000ب)  سلول10000الف)

  ي توليد شدهمحاسباتهايشبكه –)2شكل (
  
  هانتايج و تفسير آن - 6

 ونبد يمپلرا به طمربواول حالت . ستا هشد سيربر نيتاسيووكا با و نيتاسيووكا ونبد دو حالتدر  نتايجدر اين مقاله، 
را  ينديوسرا ونبد لريمپروي ا بر ستاتيكيا فشار ركانتو )3( شكل. دبو هداخو ينديوسرا با يمپلرا به طمربودوم  حالتو  ينديوسرا

  .باشدمي رفشا بيشينهداراي  يمپلرا جيوخر فترمي رنتظاا كه طورهمان. هددمي ننشاجانبي  از نماهاي روبرو و
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  نماي پشتيب)  روبروينماالف)

  وسرينديها بدون اپرهيفشار بر روعيتوز-)3شكل (
  

 قلاحد كه دشومي مالحظه. هددمي ننشارا  اينديوسر بدون يمپلرا ركزماز  ريعبو صفحهدر  ستاتيكيا رفشا ر) كانتو4شكل (
 رفشا ركانتو يهادارنمودر  كه رطونهما. يمرا دار رفشا كثراحد ،نيوحلز سمت بهو  هاهپر كنو. در ستا هپر بهدر ورودي  رفشا
 رفشا كم طنقاي هعمد. يابدمي شيافزا رفشا جيوخري محفظه سمت به سپس پروانه وسمت  به نجريا حركت با دشومي هيدد

  باشد.مي هاهپر بين محيط به طمربو نيز
  

  
  كانتور فشار استاتيكي در صفحه عبوري از مركز ايمپلر بدون اينديوسر -) 4( شكل

  
 دمشهوكه  طورانهم. ستا هشدداده  ن) نشا5شكل (در  پشتي و روبرو نماهاي از ينديوسرا بدون يمپلرا حالت در نجريا طخطو

  در خروجي ايمپلر خواهد بود.سرعت  بيشنهو  ستا چرخشي رتصو به نجريا ستا
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  يپشت يب) نما روبرويالف) نما

  وسرينديدر حالت بدون اانيكانتور خطوط جر-)5شكل (
  

 كه طورنهما. ستا هشد داده ننشا) 6( شكل در پشتي و روبرو نماهاي از ينديوسرا با حالتدر  يمپلرا به طمربو رفشا ركانتو
توان گفت حل عددي با ه است. به نحوي كه ميدكر اپيد يشافزا يمپلرا جيوخردر  رفشا ،ينديوسرا نصببا  دميشو همشاهد

  توجه به افزايش فشار به جهت حضور اينديوسر صحيح و معتبر بوده است.
  

   
  نماي پشتيب)  روبروينماالف)

  وسرينديدر حالت با ايمپلرايفشار بر روعيتوز-)6شكل (
  

 لطودر  لسياورود  با كه دميشو مالحظه. هددمي ننشاجانبي  از نماهاي روبرو ورا  ينديوسرروي ا بر رفشا يعز) تو7شكل (
ها ورودي است كه پره رفشا نهما ينديوسرا كثراحدو  جيوخر رفشا. ستا دهكر اپيد يشافزا رفشا ،هاهپر سمت بهو  ينديوسرا

  د.كننتجربه مي
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  يجانبنماي ب)  روبروينماالف)
  وسرينديايفشار بر روعيتوز-)7شكل (

  
در  كه دشومي همشاهد. ستا هشدداده  ن) نشا8شكل (در روبرو و پشتي  نماهاي از ينديوسرا با يمپلرا حالتدر  نجريا طخطو

ورودي را  رفشا ينديوسرا كه ستا ليلد ينا به عضومو ين. اكنندمي تجربهرا  يكمتر سرعت ارمقد نجريا طخطو، پمپورودي 
  ها سيال با فشار بيشتري وارد شده است.دهد و در ورودي پرهمييش افزا

  

   
  يپشت يب) نما روبرويالف) نما

  وسرينديبا امپلريدر حالت اانيكانتور خطوط جر-)8شكل (
  

 كه طورهمان. ستا هشدداده  ننشا )9شكل (در  ينديوسرا ونبد و با حالتدر دو  مركزاز  گريز پمپ دعملكر به طمربو نتايج
 سساا بر پمپ دعملكر .شد هداخو مركزاز  گريز پمپ دعملكر يشافزا باعث يمپلرا ستد باالدر  ينديوسرا نصب، ستا مشخص

 هداخو اپيد دبهبو پمپ دعملكر، جرمي خنر يشافزا با كه دكر نبيا انتومي همچنين. ستا هشدداده  ننشا بيو د رفشا فختالا
  .دكر
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  حالت با اينديوسر و بي اينديوسردو نتايج مربوط به عملكرد پمپ گريز از مركز در  -) 9شكل (

  
 همدآ ستد بهاي گونهبه نتايج. ستا هشد سيربر يتاسيونيوكا يطاشردر  ينديوسرا ونبدو  با حالتدر دو در اين قسمت، نتايج 

 نيتاسيوو) كاالف- 10شكل (. دبگير شكل نيتاسيووكا كه جايي تا يابدمي كاهش كل رفشا ،جرمي خنر نثابت ماند با كه است
 ربخاحباب  ههندد ننشا هشد ديجاا يلكهها. هددمي ننشا ينديوسرا ونبد حالت دريمپلر ا يهاهپرروي  بر حياطر هنقطرا در 
 با يمپلردر ا نيتاسيووكا )ب- 10شكل (در  .شدبامي ينديوسرا ونبد حالتدر  يمپلرروي ا بر هشد تشكيل )نيتاسيوو(كاآب 

هاي بخار كاويتاسيون در حالت ايمپلر با است حباب همشاهد قابل حضوو به كه روطنهما. ميكنيد همشاهدرا  ينديوسرا
  .كمتر شده است ينديوسرا

  

   
  وسرينديا باب)  رينديوسا ونبدالف) 

  يمپلرا يهاهپررويبرربخاهايحبابتشكيل-)10شكل (
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  گيرينتيجه - 7
 و جريان خطوط آن، بدون و اينديوسر با حالت در فشار توزيع همچون جريان پارامترهاي توزيع حاضر، مقاله در

 NPSHaطور كه بيان شد در مواقعي كه همان .است شده آورده دستبه مركز از گريز پمپ در كاويتاسيون وقوع كانتورهاي
وسر يسازي يك نمونه ايندباشد. در تحقيق حاضر پس از مدلها ميديوسر يكي از بهترين گزينهاينكافي نباشد، استفاده از 

افزايش فشار ورودي منجر به بهبود جزئي عملكرد پمپ و كاهش فاحش احتمال وقوع پديده كاويتاسيون شده  كه مشاهده شد
باشد كه تا حد زيادي كاويتاسيون را كاهش داده يكيلوپاسكال م 75است. با بررسي نتايج ديده شد كه اين افزايش در حدود 

وسر را با افزايش بيش از حد يتوان گفت كافي است اما انتظار افزايش بيش از حد بازدهي پمپ به كمك ايندمي بنابراين .است
كلي پمپ بررسي وسر را در كنار بررسي ساير عوامل ذكر شده در بهبود عملكرد يفشار ورودي نبايد داشت و بايد افزودن ايند

  .كرد
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