
 ق ی تحق روش -۴ فصل

 مقدمه -۴-۱

  ی مهم  نقش   ی عدد  یهاروش   که   است   شده   باعث  سک استو   - یرناو  معادالت   یبرا  کامل   ی لی تحل  حل   وجود   عدم

  گرفته   صورت  اتیفرض  به  بسته  هاروش   از  کی  هر  ن،یهمچن.  د ینما  فایا  یمهندس   و  علوم  در   مسائل  لیتحل   در

  بهبود  و توسعه را یقبل یهاروش  با آن  رانبج یبرا نیمحقق که هستند  یضعف نقاط  ی دارا ن،یتدو  مراحل در

  ن یا  سکاستو   -ریناو  معادالت  استخراج  در  الیس   یوستگ یپ  فرض.  کنند یم  ابداع  د یجد   یهاروش   ای  دهند یم

 االت یس   دینامیک   یتنس   یهاروش   جهینت  در .  دهد یم   قرار  اس یمق  بزرگ  یهاروش   ی بند رده  در  را  معادالت

  االتیس   ک ینامید  از   استفاده.  ند ینما  ل یتحل  را   فراتر   مسائل   توانند ینم  و   شده  فرض   نیا  به   محدود   یمحاسبات

  ی هاانیجر   است  داشته  یایاساس   نقش   یمهندس   ی هایسازهیشب  و   علم   توسعه  در  ر یاخ  دهه   در  یمحاسبات

  ی هالیتحل  از   که  شد   تالش   بعد   به   ۱۹۷۰  سال  از  باًیتقر .  ستین  اتثنمس  قاعده  نیا  از   هم  یخارج  و   یداخل

  مسائل  به   ان یجر  یعدد  ل یتحل  در  موارد   نیتردهیچیپ  از   ی کی.  شود  گرفته  بهره  هانیماش   وربوت  ی طراح  در  یعدد

  هندسه   بر  حاکم  ط یشرا.  شودیم   محدود  آن   از   یعبور  ان یجر  و  کمپرسور  در  خصوصاً  و  هانیماش   توربو   به  مربوط

  خود   ده یچیپ  ی مرز  ط ی شرا  و   معادالت  سطوح  گونه ن یا  دشوار  ی بند   شبکه   ز ین  و  سطوح   ادیز   یانحنا  و  مسئله

  انجام   را  خود  یقاتی حقت   یکارها  تاکنون  نهیزم  نیا  در   که   ینیمحقق  جمله  از.  ادعاست  نیا  یبرا  محکم  یلیدل

.  نمود  اشاره  ۱۹۹۳  سال  در هافمن  و  ۱۹۸۰  سال  در  انکارتپا  ،۱۹۹۹  سال  در  نایتارا یالکشم  به  توان یم   اند داده

  معادالت  حل  یمحاسبات  االتیس   ک ینامید  یهاروش   و   وترها یکامپ  ی اورفنّ  عیسر  ار یبس  شرفت یپ  با  نیهمچن

  بر   روز روزبه   شودیم  ین یبشیپ  و  است  شده  ممکن  هانیماش   توربو   در  یبعد   سه  و  لزج  انیجر  استوکس   ریاون

 شود.  افزوده  افزارهانرم و  هاروش  ن یا دقت

 یل فرانسید معادالت  یساز گسسته یهاروش -۴-۲

 محدود  اجزاء روش  •

 محدود  حجم  روش  •



 محدود  لضتفا روش  •

 یفی ط یهاروش  •

  ریناپذ   تراکم   یهاانیجر  یساز  ه یشب  در  خصوص  به  یشتر یب  کاربرد  محدود  حجم  روش   ها،روش  نیا  انیم  در

  توسعه   و  بسط   روش   نی ا  ینایم  بر  زین  یمحاسبات  االتیس   کینام ید  ینه یزم  در  یتجار  یافزارهانرم  شتریب  .دارد

 .اند افتهی

 یآشفتگ  یالگوها -۴-3

 استوکس  - ریاون  معادالت نولدزیر ی ریگن یانگ یم روش  به یسازهیشب •

 بزرگ  ی هاگردابه یسازهیشب •

 م یمستق ی عدد یسازهیشب •

 معادالت حاکم -۴-3-۱

برخی از این   که باشد یم   یاضیر عبارات صورت به بقا و  یکیزیف  نیقوان انگریب ال،یس  ان یجر بر حاکم معادالت

 قوانین عبارتند از: 

 بماند  ثابت  همواره الیس  جرم •

 ( دوم   قانون) است برابر الیس   ره ذ  یرو  وارده  ی روهاین ند یبرآ  با حرکت  اندازه رییتغ  نرخ •

  است   برابر   الیس   ره ذ  ی رو   شده   انجام   کار   نرخ   و   سامانه  حرارت   ش یافزا  نرخ   مجموع   ا ی  ی انرژ  ر ییتغ  نرخ  •

 ( یکنامیترمود  اول قانون)

 جرم یبقا -۴-3-۲

  جادیا  حجم   یهاانتگرال  و   کنترل   سطح  و   سامانه  راتییتغ  نرخ   ن یب  یا رابطه  نولدزیر  انتقال  ه یقض  جرم  یقاب

 هستند.  مربوط کیمکان یاساس  معادالت  به سامانه ی هامشتق ی ول  کنند یم
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 حرکت  اندازه  معادله -۴-3-3
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 یانرژ معادله -۴-3-۴

  با برابر  الیس  رهذ  یانرژ ر ییتغ نرخ  که   داردیم انیب  و  د یآی م دست  به ترمودینامیک اول قانون از ی انرژ معادله 

  به   معادله  نیا.  باشد یم   الیس   ی رو  بر   شده  انجام   کار  رخ ن  بعالوه   ال یس   رهذ  به  شده  اعمال  حرارت  انتقال   نرخ

 :است ر یز صورت

𝜌
𝐷𝐸

𝐷𝑡
= −𝑑𝑖𝑣(𝑝𝑈)+ [

𝜕(𝑢𝜏𝑥𝑥)

𝜕𝑥
+
𝜕(𝑢𝜏𝑦𝑥)

𝜕𝑦
+
𝜕(𝑢𝜏𝑧𝑥)

𝜕𝑧
+
𝜕(𝑣𝜏𝑥𝑦)

𝜕𝑥
+
𝜕(𝑣𝜏𝑦𝑦)

𝜕𝑦
+
𝜕(𝑣𝜏𝑦𝑧)

𝜕𝑧

+
𝜕(𝑤𝜏𝑥𝑧)

𝜕𝑥
+
𝜕(𝑤𝜏𝑦𝑧)

𝜕𝑦
+
𝜕(𝑤𝜏𝑧𝑧)

𝜕𝑧
] + 𝑑𝑖𝑣(𝑘. 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑇) + 𝑆𝐸) 

𝐸 = 𝑖 + ۱
2⁄ (𝑢2 + 𝑣2 + 𝑤2) 

𝑆𝐸  : ی گروه لیپتانس چشمه 

i  :ی داخل  یژ رنا 

 



 ناویر استوکس  معادالت  -۴-3-۵
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 یآشفتگ الگو سازی -۴-۴

  ک ی از  گذر  با و   بوده  یا هی ال صورت به ان یجر کوچک  ز د لونیر اعداد  در  ،یمهندس   یکاربرد   ی هاانیجر تمام  رد

  توان یم  را  𝜑  دلخواه  پارامتر  هر  آشفته  حالت  در .  شودیم   لیتبد   آشفته  به  آرام  حالتاز    ،مشخص   رینولدز  عدد

 : گرفت  نظر در �́�ی  نوسان ی مؤلفه و  �̅�  یدائم متوسط  ر یمقاد  از ی بیترک صورت  به

𝜑 = �̅� + �́� 

 : ند یآیم ر یز د یجد  صورت به قبل  مراحل در  آمده  دست به  حاکم  معادالت نینابراب

 یوستگیپ معادله -۴-۴-۱
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 نولدز ری انتقال معادله -۴-۴-۲
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 یآشفتگ  یالگوها -۴-۵

  ت یاهم  از   دارد،  سروکار  ی صنعت  ابعاد   در   یمحاسبات  االتیس   دینامیک   با  که   تیاالیس   مهندس   یبرا   یآشفتگ 

 . کنند ی م حل  را جرم تگیپایس و  استوکس ناویر معادالت  Ansys CFD یگرها حل. است برخوردار  یخاص

  در   د یبا  زین  ی آشفتگ   معادالت  بود،   شده  آورده   باال  در  که   یانرژ   و  ومتممن  و   جرم  یستگ یپا  معادالت  بر  عالوه 

 RANS   (Reynolds Averaged  روش   از  توانیم  م،ی ده  انجام  را  یآشفتگ   یسازمدل  مانیتوب  تا  شوند   گرفته  نظر

Navier Stokes)   گردابه   یسازهیبش   روش   ا ی  و  (Eddy Simulation Technique  ) استفاده   یسازمدل  یبرا  

  مدل   در   که   است  از ین  مورد   ی زمان  فقط   و  کند یم  هی تجز  را  تر بزرگ   یهاگردابه  گردابه،  یسازهی شب  روش .  کرد

  مدت  RANS  یهامدل  آنجاکه  از.  باشد   داشته  وجود  یبازگشت  انیجر  با  ی بزرگ  ی نواح  ای  و  یشجدا  نظر  مورد 

-شبکه  به  گردابه  یسازهیشب  ی هاروش .  رند یگ یم  قرار  استفاده  مورد  شتریب  عموماً  دارند،  ی کمتر  پردازش   زمان

  RANS  ی هامدل  دهند ی م  یتر مناسب  ی هاجواب  یبازگشت  ان یجر  و   شیجدا  مورد   در   اما  هستند   حساس   یبند 

  دو   به  را   سرعت  مؤلفه   روش   ن یا  ی عبارت  به .  کنند یم   اعمال  استوکس  ر یناو  معادالت  بر   را   نولدز یر  هی تجز  روش 

  مجهول   کی  د یتول  به  منجر  کار  نیا.  شکند یم(  نوسان)   رییتغ  حال  در  یهابخش  و  سرعت  نیانگ یم  قسمت

  ی آشفتگ   ی هامدل  از   نولدز یر  تنش  حل   یبرا.  است  معروف (  Reynolds Stress)  لدز ون یر  ش تن  به   که  شود یم

  ه یگردا  لزجت  مدل  عنوان  به  که  اول  روش   در .  دارد  وجود  روش   دو  نولدزیر  تنش  حل  یبرا .  شودیم   استفاده

(Eddy Viscosity Model  )لزجت  مقدار  یبرا  است،  ترمتداول   ز ین  دوم  روش   به   نسبت  و   شود یم  شناخته  

  به   نولدز یر  تنش   ۶  از   کی   هر  حل   ی برا  دوم   روش   در  اما  شود یم  گرفته   نظر   در  کی زوتروپیا  مقدار   ک ی  یآشفتگ 

  روش   ن یا  نیبنابرا  و   شودیم  استفاده(  Reynolds Stress Model or RSM)   نولدزیر  تنش   مدل   از   جداگانه   طور

 .است ک یزوتروپیا ریغ

 الگو جریان آرام -۴-۵-۱

  افزار نرم  در  Laminar  نه یگز  انتخاب   با.  د یآیم  دست  به   گذرا  استوکس   ریاون  روابط   از  استفاده  با  آرام   انیجر

Ansys CFX آرام  انیجر شودیم فرض و شود ینم گرفته  نظر در  الیس  انیجر یبرا یآشفتگ  مدل  گونه چیه  



  نام   را  ۱۰۰۰  از   کمتر  نولدز یر  با  لوله   درون   انیجر  توان ی م  نیپائ  لدزنو یر  یهاانیجر  از  نمونه   عنوان   به.  است

  کزیمم ما  که   کرد  چک   ی نحو  به   را   ی خروج  همواره   د یبا  Ansys CFX  افزار   نرم   در  آرام   ان یجر  از   استفاده   در   .برد

  ت یواقع  در  که   ی امسئله  ل یتحل   ی برا  آرام   ان یجر  مدل  اگر   .باشد   داشته   قرار   محدوده   در   انیجر  نولدز یر  عدد

  در   ی درست  جه ینت  یسازه ی شب  که   گرددی م  حاصل   یدشوار   به   ییهمگرا  تنها   نه   شود،  استفاده  باشد یم  یآشفتگ 

 .داشت  نخواهد  بر

 یامعادله صفر الگو -۴-۵-۲

  ع یسر  ار یبس  یب یتقر  یهاسال  ی برا  الگو   ن یا.  شودیم   انجام  ی آسان  به   افزار نرم  در  الگو  نیا  از   استفاده  و   تخابان

  الگو   نیا  از  توانیم  ترشرفته یپ  یآشفتگ   یهاالگو  یبرا  خوب  هیاول  حدس   کی  عنوان  به  نیهمچ  کند،یم  عمل

  ن یا  شد   ذکر  که  طورهمان  بلکه   نمود   استفاده   الگو   نی ا  از   ی پایان  یجانت  ن ییتع یبرا  د ینبا  گاه  چیه  . کرد  استفاده 

 . ردیگی م  قرار  استفاده  مورد   ترشرفتهیپ  یالگوها  یبرا  ان یجر  دانیم  از  هیاول  س د ح  کی   آوردن  دست  به   یبرا  الگو

 ( K-Ɛاپسیلن )-لگو کاا -۴-۵-3

  نیا .شودیم  یرس رب ن لیسپا-کا گو لا بخش ن یا در. باشد یم  K-Ɛ الگو یآشفتگ  برجسته اریبس ی الگوها از یکی

 :است شده  ل یتشک شاخه ر یز سه  از الگو

• Standard k- Model 

• RNG k- Model 

• Realizable k- Model 

  ی هاتفاوت  .دارند (  )  اتالف   نرخ   و   (k)  ی بشجن  یانرژ  انتقال  معادالت  ی برا  هم،   به   ه ی شب  یهافرم  الگو   سه   هر

  و   کا  ی آشفتگ   نفوذ   بر   حاکم  شفته آ  پرانتل   اعداد   ،یآشفتگ   ته یسکوزیو  محاسبه   روش .  است  ر یز  موارد   در   یاصل

  ازمند ین  CFX  سیانس  در   شما  ی سازهیشب  که   یهنگام  . لونیاپس  معادله   در   رفت   نی ب  از   و   د یتول  ی هاترم  لون،یاپس

  . د یدار  مربوطه   یهانهیگز  و  هاوگ ال  مات،یتنظ  کردن  فعال   به  ازین  شما.  باشد یم  ی آشفتگ   الگو  با  یآشفتگ   الگو



  ته فش آ  ان یجر  ی سازهی شب  ی برا   ی آشفتگ   الگو   انواع   ادامه   در .  د یکن  فراهم   را   آشفته   ی مرز  ط یشرا  د یبا  نیهمچن

 . میپردازیم استاندارد نلیسپا-کا الگو ی معرف  به ادامه در . است شده داده  شرح یاندازراه  نحوه و

 ( Standard k- Model) استاندارد لنیسپا-کا الگو -۴-۵-۴

  انتقال  معادله  ود   حل  ا ب  یزمان  اس یمق  و  یآشفتگ   طول   مورد  دو   هر  ن ییتع  اجازه  معادله   در  مط تال  یالگوها

  که  است شده الگو کی  به لیتبد  الگو نیا .است الگوها نیا از کی استاندارد اپسیلن-کا و گ لا .دهند یم جداگانه

  ی اگسترده  فیط  یبرا  مناسب  دقت   و  بودن   یاقتصاد  استحکام،.  شودیم  استفاده  یمهندس   محاسبات  اکثر   در

  ن یا.  دهد ی م  حیتوض  صنعت   در آشفته  حرارت  قالانت   و  ان یجر  یسازهی شب  در  را  آن   تیمحبوب  آشفته  انیجر  از

  یانرژ   ی برا  انتقال   دالتامع  الگو  اساس   ر ب  الگو   ک ی  استاندارد   نپسیلا-کا  الگو .  است  ی تجرب  مه ین  الگو   ک ی  الگو

  مشتق  ق یدق  معادله   از  آشفته   ی جنبش  ی انرژ  ی برا  انتقال   معادله .  است  آن   اتالف   سرخ   و (  K)  آشفته   یجنبش

  به   یشباهت  و   یکیزیف  استدالل  از  استفاده  با(  لونیسپا)  اتالف   رخن  یبرا  انتقال   معادله  که   یحال  در  است،  شده

 .آمد  دست به  آن  قیدق یاضیر یهمتا

  ت جلز  اثرات   از   و   است،  آشفته   کامالً   ان یجر  که   است  ن یا  بر   فرض   استاندارد،  نلیاپس-کا  الگو   آوردن   دست   به   در

 .است  معتبر   متالطم  کامالً  یهاانیجر   یبرا  تنها  استاندارد  پسیلون ا-کا  الگو  نیبنابرا.  است  اغماض  قابل   یل مولکو

 ضعف  و قوت  نقاط -۴-۵-۴-۱

  خود   از   استاندارد  نلیسپ ا-کا  ی الگو  به   نسبت  یمهم  هایبهبود  RNG k-  الگو   و  Realizable k-  الگو  دو   هر

  و   هاگردابه  نیهمچن  و   انیجر  خطوط   یشد   یدگیخم  شامل  ان یجر  ی هایژگیو  که  ییجاها  در .  اند داده  نشان

-یم   نولیسپا  معادله   یالگوساز   نحوه  به  مربوط  استاندارد  لنیسپا-کا یگوال  ضعف نقاط  از  یکی.  است  چرخش

 . باشد 

 

 



 SST و K-𝛚  امگا -کا الگو -۴-۵-۵

. باشد یم   صاف  سطح  ک ی  از   ان یجر  شیداج  ینیبش یپ  دقت  ی آشفتگ   ی ساز  الگو  در  یاساس   مسائل  از   یکی

  دچار   معکوس   فشار  انیگراد  در   ش،یجدا  مقدار   و   شروع   ین یبشیپ  در  اغلب  یا معادله  ود   استاندارد  یالگوها

  ی کل  طور  به . باشد یم  یتخصص  ی کاربردها از  یاریبس در   یاسم ی هادهیپد  از  یکی  واقعه  ن یا. شوند یم شکست

  غلبه   ی برا .  کند ی م  عمل  ر ید  ار یبس  شیخدا  آغاز   ینی بشیپ  در   باشند یم  Ɛ  معادله   اساس   با   که   یآشفتگ   یالگوها

  از   K-ω  ی الگوها  هستند.  ی شتر یب  دقت   ی دارا   که   است   نموده  دا یپ  توسعه   یگر ید  ی الگوها  مشکل   ن یا  بر

  در  دقت   ت ینها  کسب  ی برا   ی ش بر  تنش   انتقال   بر   ی بتنم  الگو .  باشند یم  نه یزم  ن یا  در   مهم   ار یبس  یالگوها

  ن یا  با  محاسبات  جینتا.  است  شده   یطراح  معکوس   فشار  انیگراد  تحت   ان، یجر  ییجدا  مقدار و آغاز  ینیبشیپ

  ی مرز  هی ال  یسازهیشب  ی برا  SST  الگو .  دهد ی م  نشان  ان یجر  ییجدا  ی نهیزم  در  را   ی توجه  ابل ق  پیشرفت   الگو

  ۱۰  از   شیب  یمرز   هیال  یهاگره  تعداد   است  بهتر   جهی نت  نیبهتر  سب ک  یبرا.  است  شده   هی توص  باال  ار یبس  دقت  با

  یکمبودها  بر  غلبه   یبرا   SST  الگو  باشد،یم  K-Ɛهمانند    SST  الگو   برش   بدون  ی هاانیجر  یبرا.  باشد   نقطه 

  اعداد  ی برا  وارهید  یکینزد  در  عادالتم  یبهساز  الگو   یایمزا  از  یکی.  است  شده   ارائه  BSL K-ω  و  K-ω  یالگوها

  از  شتر یب  اغلب  K-ω گولا  یی همگرا  رفتار.  گرددی م  محاسبات  در   دقت   ش یافزا  باعث که  باشد یم  ن یپائ  نولدزیر

k-Ɛ باشد یم. 

 (RSM) نولدزیر تنش الگو -۴-۵-۶

  صنعت  در  که  ییهاانیجر شتر یب ک یزیف  و  مشخصات  از  ی خوب نسبتاً  ین یبشیپ یا معادله دو   ی آشفتگ  یگوهالا

  شود یم  مهم  بودن   یتعادل  ر یغ  اثرات  ای  یآشفتگ   انتقال  که  ییجاها  در  آنکه  حال.  د ینمایم  ارائه  دارند   کاربرد

  قادر   هستند   یا هبگردا  تزجل  اساس   بر  که  ییالگوها  لذا  و  دهد دست می  از  را  خود  اعتبار  ی اهبگردا  لزجت  فرض

  ان یجر  خطوط  یانحنا  اثرات  شامل  یذات  طور  به  زنولد یر  شتن  یالگوها.  بود  نخواهند   درست  ینیبشیپ  به

 استفاده گردد:  نولدز یر تنش  یهاالگو  از است بهتر  ریز یهاانیجر  ی الگوساز یبرا. باشند یم

 یچرخش ی هاانیجر در یچرخش ی هامؤلفه مانند   زوتوپ،یا ریغ  سخت  آزاد شیبر یهاانیجر •



 ش نکر متوسط  خر ن در  یناگهان راتیی تغ با یهاانیجر •

 ه یثانو انیجر •

 د یشد  انیجر  خطوط  ی انحنا با یهاانیجر •

 ه ذب جا اثرات شامل یهاانیجر •

  نظر   از .  د ینمایم  ارائه   یا گردابه  جت لز  ی الگوها  به   نسبت  ی بهتر  ار یبس  ج ینتا  نولدزیر  تنش   الگو   ها انیجر  نیا  در 

  دهد ی م نشان  جینتا عمل، در  هرچند  باشند یم مناسب ده یچیپ ی هاانیجر ی برا نولدز یر نش ت ی الگوها ی ورتئ

 : دارند  وجود   نولدزیر  تنش  ی الگوها از مختلف   نوع  سه. ستند ین یا هلمعاد  ود  تر از الگوهایاغلب به اهالگو نیا

• Reynolds Stress Model 

• QI- Reynolds Stress Model 

• SSG- Reynolds Stress Mode 

  استفاده  نیبنابرا.  باشد ی م   الگو   ن یترقیدقخشی  چر  ی هاانیجر  ی بخصوص  هاانیجر  از   ی اریبس  ی برا  SSG  گولا

 . گرددیم  هیتوص نیریسا از  قبل SSG الگو از

 𝝎 نولدز بر مبنایالگوهای تنش ری -۴-۵-۷

  نولدز یر   تنش   یالگوها  از   استفاده  با   هایسازهی شب  در  Ɛ  معادله   به  ندادن   ت یاهم  خاطر  به   ی آشفتگ   های الگو  نیا

  اریبس  مسئله   شود یم  استفاده   Ɛ  معادله   از   که   یهنگام  که   است  ن یا  ل یدل  به   هم   ندادن  ت یاهم  نیا.  آمد   وجود   به 

  معادله   ی بند   فرمول   نی پائ  نولدز یر   با  ی هاانیجر  در   بعالوه .  شد   خواهد   کاسته   محاسبات  دقت   از   و   گشته   دهیچیپ

Ɛ   نولدزیر  نقش   الگو  توان ی م  مشکل  نیا  از   ز یپره  ی برا.  باشد یم   مشکل  آن   از   ی ریگانتگرال  و   بوده   ده یچیپ  اغلب  

  نوع   دو   CFX  افزارنرم  در .  کرد  لیتکم  کماح  یهااس یمق  همان  با   Ɛ  معادله   یجا   به  𝜔  معادله   بردن   بکار  با  را

 : دارد  وجود SMC-𝜔 الگو

• Omega Reynolds Stress 

• Baseline Reynolds Stress 

 



 (EARSM) نولدزیر تنش یجبر حیصر الگو -۴-۵-۸

  از   هاآن.  باشند یم   یامعادله  دو   استاندارد  یالگوها  افته ی  توسعه   واقع  در  نولدزیر  تنش  ح یصر  یجبر  یالگوها

  و   کرنش   متوسط   نرخ  و   نولدزیر  یهاتنش  نیب  یخطریغ  یارابطه  و  ند یآیم  دست  به  نولدزی ر  انتقال  روابط 

  را   الیس   انیجر  یهادهیپد   از  یاریبس  باالتر،   مرتبه  یهاترم  وجود  علت  به   دهند یم   دست  به  تهیسیورت  تانسور

  صورت   EARSM  یالگوها.  نمود  ی سازهیشب  الگوها  نیا  از   استفاده   با   توان یم   انتقال،  معادالت   حل   به   ازین   بدون

  شامل   ی هاانیجر  و   ه یانوث  انیجر  اثرات   بردن   نیب   از   تیقابل  که   هستند   BSI  و   K-Ɛ  ی الگوها  افته ی  توسعه 

 .باشد یم دارا  را چرخان  یهاسامانه و  ان یجر خطوط یانحنا


