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چکیذه
 اهب ثزای.ثب اًدبم آسهبیص زر آسهبیطگبُّبی ایزٍثبلستیه هیتَاى ضزایت آیزٍزیٌبهیىی یه خسن پزًسُ را ثب زلت ثبال استرزاج ًوَز
. چیٌص ایستگبُّبی اًساسُگیزی زر ّز آسهبیص ضزٍری هیثبضس،ُ تؼییي تؼساز ٍ ًَع هتغیزّبی اًساسُگیزی ضس،ثزًبهِریشی اًدبم آسهبیصّب
 زر ایي همبلِ ثب.ثسیي هٌظَر هیتَاى حسبسیت همبزیز اًساسُگیزی ضسُ ًسجت ثِ ضزایت آیزٍزیٌبهیىی هَرز ًظز را هحبسجِ ٍ ثزرسی ًوَز
 ثب استفبزُ اس رٍش حسالل هزثؼبت ٍ هبتزیس اعالػبت فیطز اس،ُتَخِ ثِ غیزذغی ثَزى هؼبزالت حزوت ضص زرخِ آسازی یه ٍسیلِ پزًس
 ضزایت آیزٍزیٌبهیه استرزاج ضسُ ٍ حسبسیت ّز یه اس ذزٍخیّب ًسجت ثِ تغییزات ضزایت،زازُّبی ضجیِسبس آسهبیص ایزٍثبلستیه
 اگز زازُّبی آسهبیص ًظیز، ثِ ثیبى زیگز ایي ًتبیح ثیبى هیوٌس وِ زر یه آسهبیص ایزٍثبلستیه.آیزٍزیٌبهیىی ثزرسی ٍ ارائِ ضسُ است
.سزػت ٍ ساٍیِ پیچ اًساسُگیزی ضَز زلت ٍ حسبسیت آىّب ًسجت ثِ ّز وسام اس ضزایت آیزٍزیٌبهیىی ٍ ذغبی ضزایت چِ همسار ذَاّس ثَز
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ABSTRACT
The aerodynamic coefficients of any flying object can be estimated with high accuracy, by aero-ballistic
tests, monitored in aerodynamic laboratories. For test-running management, it is necessary to determine
the number and type of estimated variables and the station placement of each test. For this purpose, the
sensitivity of variables under measurement, in relation to the associated aerodynamic coefficients must
be calculated and surveyed. As the trajectory path is a nonlinear equation with six degrees of freedom, in
this article we estimate the aerodynamic coefficients and sensitivity of each output to the changes of
aerodynamic coefficients using the least square method and fisher data matrix. In other word, if the test
data such as the speed and pitch angle are to be measured in an aero-ballistic test, the results of this
research can specify their accuracy and sensitivity to each aerodynamic coefficient and the relevant
coefficient errors.

Keywords: Aero-ballistic Test, Nonlinear Least Square, Aerodynamic Coefficients, Sensitivity Analysis, Fisher
Matrix
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فْشست عالئن ٍ اختصبسات

 -1هقذهِ
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ضزیت ًیزٍ ٍ یب گطتبٍر
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هبتزیس اًتمبل اس زستگبُ هرتػبت ایٌزسی
ثِ هرتػبت ثسًی

ثزای عزاحی ٍسبیل پزًسُ ٍ پیصثیٌی ػولىزز پزٍاسی آىّب
ًیبس ثِ زاًستي ًیزٍّب ٍ گطتبٍرّبی آیزٍزیٌبهیىی زر لبلبت
ضزایت یبب هطبتمبت آیزٍزیٌببهیىی اسبت .ایبي ضبزایت یبب

D

ثشريتزیي لغز ذبرخی ثسًِ خسن
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ًیزٍی گزاًطی ٍارز ثز خسن زر زستگبُ

هطتمبت را هیتَاى اس رٍشّبی تئَری (تحلیلی ٍ ػسزی) یب

هرتػبت ایٌزسی

آسهبیصّبی تدزثی ثِزست آٍرز وِ ّبز وبسام هشیبتّبب ٍ

ًیزٍّبی آیزٍزیٌبهیىی ٍ ًیزٍی حبغل اس

هؼبیت ذَز را زارز .اًدبم آسهببیصّببی ایزٍثبلسبتیه یبه

هَتَر زر زستگبُ هرتػبت ثسًی

رٍش تدزثببی ثببزای ثببِزسببت آٍرزى ضببزایت ٍ هطببتمبت
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گطتبٍرّبی ایٌزسی لحظِای خسن

آیزٍزیٌبهیىی هبسل همیببش ضبسُ خسبن پزًبسُ اسبت وبِ

I xy , I yz , I xz

گطتبٍرّبی ایٌزسی حبغلضزة لحظِای

هؼوَالً اس زلت ثبالیی ثزذَرزار ثبَزُ ٍ اس یبه رٍش ذببظ
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خسن
L, M , N

گطتبٍرّبی ذبرخی ٍارزُ ثز ٍسیلِ
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گطتبٍرّبی آیزٍزیٌبهیىی ٍ گطتبٍرّبی ًبضی

B

B

ثزای حل زستگبُ هؼبزالت حزوت هسل استفبزُ هیًوبیس.
هؼبزالت حزوتی پزٍاس یه ٍسیلِ پزًسُ ضبهل  6هؼبزلِ

اس هَتَر حَل هزوش خزم ًْبئی

غیزذغی ٍ ّوجستِ هؼبزالت ًیزٍ ٍ گطتبٍر است .زر حبلت

Ms

خزم لحظِای خسن وِ ثب سهبى تغییز

ػوَهی ،ثب زاضتي ًیزٍّب ٍ گطتبٍرّبی ٍارزُ ثز ٍسیلِ پزًسُ

M

ػسز هبخ خزیبى آساز

ٍ هؼلَم ثَزى ضزایت آیزٍزیٌبهیىی ٍ ضزایت هطتمبت

p  

تبثغ احتوبل پبراهتز 

پبیساری ،هیتَاى ثب رٍشّبی حل هؼبزالت ػسزی ًظیز راًژ

p  y 

احتوبل هطزٍط

وَتب  ،آىّب را حل وزز ٍ زازُّبی پزٍاسی ًظیز سزػت،

Q

ّس زیٌبهیىی

S

سغح همغغ ذبرخی ثسًِ خسن

X ,Y, Z

ًیزٍّبیی ذبرخی ٍارزُ ثز ٍسیلِ z, y, x

X BC

فبغلِ هزوش خزم لحظِای خسن تب هزوش
زستگبُ هرتػبت ثسًی

p, q, r

سزػت ساٍیِای خسن

ساٍیِ پیچ ٍ  ...را ثِزست آٍرز.
اهب زر آسهبیصّبی ایزٍثبلستیه هسئلِ ثِ ایي غَرت
است وِ ثب اًساسُگیزی ًتبیح پزٍاسی حبغل اس آسهبیص،
ضزایت آیزٍزیٌبهیىی ثِػٌَاى پبراهتزّبی هدَْل ترویي
سزُ ضَز .یىی اس رٍشّبی حل ،رٍش حسالل هزثؼبت
غیزذغی است وِ ثب استفبزُ اس ًتبیح حل هؼبزالت ،هیتَاى

عالئن یًَبًی

wx , wy , wz

سزػت ساٍیِای خسن

ضزایت هؼبزالت غیزذغی را ثِزست آٍرز .زر ایٌدب ّسف

v wb

سزػت هَضه ًسجت ثِ َّا

ایي است وِ ثب استفبزُ اس رٍش حسالل هزثؼبت غیزذغی ،اس

ساٍیِ حولِ

عزیك زازُّبی ضجیِسبس آسهبیص ایزٍثبلیتسه ،ضزایت

ساٍیِ سوت

آیزٍزیٌبهیىی ترویي سزُ ضًَس .ثزای اًدبم زرست ایيگًَِ



چگبلی َّا

هحبسجبت ٍ حسالل ًوَزى ذغبی حبغل السم است وِ

سٍایبی سغَح وٌتزلی

e

حسبسیت ّز یه اس ذزٍخیّب ًسجت ثِ ضزایت

ساٍیِ ثبالثز
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آیزٍزیٌبهیىی زر الگَریتن هحبسجبتی ترویي سزُ ضسُ ٍ

ساٍیِ سىبى
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ساٍیِ ضْپز

 ,  ,


ثزًبهِریشی هٌبست ثزای اًدبم آسهبیصّب ثِ ػول آیس وِ

سٍایبی اٍلز

ایي هَرز ّن زر ایي هغبلؼِ هَرز تَخِ لزار هیگیزز.






ساٍیِ هسیز پزٍاس

Runge Kutta
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ترویي ٍ تحلیل حسبسیت ضزایت آیزٍزیٌبهیىی یه ٍسیلِ پزًسُ ...

 -2تبسیخچِ
استفبزُ اس آسهبیص پزٍاس آساز هسل تَسظ سبهبًِّبی پزتبة
هسل ثِهٌظَر تؼییي هطرػبت آیزٍزیٌبهیىی یه پزتبثِ ثِ
زِّ  1970هیالزی ثز هیگززز .چبپوي ٍ وزن [ ]1اس
ًرستیي وسبًی ّستٌس وِ رٍضی ثِهٌظَر ترویي ضزایت
آیزٍزیٌبهیىی اس زازُّبی پزٍاس آساز هسل ارائِ وززًس .زر
سبل  1988زٍپَیس [ ]2اس سبهبًِ پزتبة هسل خْت تؼییي
ضزایت آیزٍزیٌبهیىی  Cm ، C x 0و  Clpزر اػساز هبخ ثیي
 1.7تب  2.5استفبزُ وززٍ .ی ثب استفبزُ اس سیستن
سبیًِگبری ثب  14ایستگبُ تػَیزثززاری ٍ  4ایستگبُ ضلیزى
هَلؼیت پزتبثِ را هحبسجِ ٍ سپس تَسظ رٍشّبی
ضٌبسبیی ضزایت آیزٍزیٌبهیىی پزتبثِ زارت هبًٌس را هحبسجِ
ًوَز.
زر سبل  2000تبم ٍ ّوىبراى [ ]3عی تحمیمی پسبی
آیزٍزیٌبهیىی ٌّسسِّبی هرتلف زر ػسز هبخ  2را ثِزست
آٍرزًس .ثِ اػتزاف آىّب آسهبیص پزتبة هسل رٍش ثسیبر
هٌبسجی ثِهٌظَر هحبسجِ زري ثب زلت ثسیبر ثبال ثزای
پزتبثِّبی هبفَق غَت است .ثزاٍى ٍ ّوىبراى [ً ]4یش زر
سبل  2010ضزایت غیزذغی ٍ هطتمبت استْالوی یبٍ ٍ
پیچ را ثیي ػسزّبی هبخ  0/7تب  1/25اس عزیك هحبسجِ
هسیز پزٍاسی ثب استفبزُ اس  16ایستگبُ سبیًِگبری ثِزست
آٍرزًسّ .نچٌیي آىّب ػالٍُ ثز ترویي ضزایت ، C L ، C D
 ، Cn ، C ، Cmسٍایبی حولِ ٍ سوت را هحبسجِ وززًس.
mq

تبپز ٍ ّوىبراًص زر سبل  ]5[ 2007اهىبى استفبزُ اس
تلِهتزی را ثِهٌظَر زریبفت زازُ ٍ زر ًْبیت هحبسجِ
ذػَغیبت آیزٍزیٌبهیىی هسل یه خسن اس عزیك آسهبیص
ایزٍثبلستیه ثزرسی ًوَزًس .زر سبل ٍ 2012ی ٍ
ّوىبراًص [ ]6ثب استفبزُ اس  2ػسز زٍرثیي سزػت ثبال2 ،
ػسز سبیًِگبر ٍ سزػت سٌدی لیشر زاپلز 1تَاًستٌس ػالٍُ ثز
اًساسُگیزی ٍاثستِ ثِ سهبى پبراهتزّبی سیبل ٍ هطبّسُ
زلیك حزوبت اًتمبلی ٍ چزذطی ،ضزایت آیزٍزیٌبهیىی یه
پزتبثِ را زر هحسٍزُ اػساز هبخ  3تب  4/5ثب استفبزُ اس
پززاسش تػَیز ٍ رٍش ثزاسش حسالل هزثؼبت ترویي ثشًٌس.
تَیَزا ٍ ّوىبراًص [ً ]8 ٍ 7یش زر سبلّبی ٍ 2013
 2015فطبر زر ًشزیىی پزتبثِّبی هرتلف را ثب استفبزُ اس 8

)Laser doppler velocimetry (LDV
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حسگز فطبر زر فَاغل هؼیي زر اعزاف هسیز ایسُآل
پزٍاسی ٍ زر خزیبًبت پزٍاسی هرتلف ثِزست آٍرزُ ٍ ثب
ًتبیح حبغل اس حل ػسزی خزیبى همبیسِ وززُاًس.
زر سبل ً 2015یش زر تحمیك اًدبمضسُ تَسظ ایَاوبٍا ٍ
ّوىبراًص [ ]9سزػت پزتبثِ ،ضىل خزیبى ،اثزات تغییز
فطبر اعزاف پزتبثِ را ثِ تزتیت ثب استفبزُ اس یه خفت زیَز
لیشری-فَتَ زیَز ،تػَیز ضلیزى ٍ حسگزّبی فطبر
هحبسجِ ٍ ثب ًتبیح ػسزی حل خزیبى همبیسِ ًوَزًس .زر
سبل ً 2019یش اثغحی [ ]10ثب تَسؼِ الگَریتن ضٌبسبیی
ثبسگطتی ،ضزایت ّیسرٍزیٌبهیىی حزوتی یه خسن
سیزسغحی را تؼییي ٍ ثب استفبزُ اس ایي ضزایت  ،وٌتزلز آى
خسن را عزاحی ٍ ثْیٌِ ًوَز.
ّوبىگًَِ وِ ثیبى ضس اغلت تحمیمبت ارائِ ضسُ ثزای
ثیبى تدزثیبت ٍ اعالػبت ثِزستآهسُ اس آسهبیصّب ٍ
آسهبیطگبُّبی ایزٍثبلستیىی هَخَز ثَزُ است ٍ ّیچوسام
ثِ هَارزی وِ ثزای عزاحی ایيگًَِ آسهبیصّب ٍ تؼساز ٍ
چیٌص ایستگبُّبی زریبفت اعالػبت ثَزُ ًپززاذتِاًس.
اسایٌزٍ ثب تَخِ ثِ آهبزُسبسی آسهبیطگبُ ایزٍثبلستیه
زاًطگبُ ضیزاس ٍ ثزًبهِریشی ثزای اًدبم آسهبیصّب السم است
تب ػالٍُ ثز یبفتي پبسد ثِ سَالّبی فَقالذوز ثِ هَارزی
هبًٌس هیشاى حسبسیت همبزیز اًساسُگیزی ضسُ ثِ ذزٍخیّب
(ضزایت آیزٍزیٌبهیىی) ثِ ًَع ،تزویت ٍ تؼساز اعالػبت
زریبفت ضسُ زر آسهبیصّب پزٍاسی تَخِ ضَز .لذا زر ایي
همبلِ ّسف گذاری ثز ایي هجٌب لزار گزفت وِ ثب استفبزُ اس
زازُّبی ضجیِسبس آسهبیص ایزٍثبلستیه ،ضزایت
آیزٍزیٌبهیىی ٍ هطتمبت پبیساری اس عزیك رٍش ووتزیي
هزثؼبت ترویي سزُ ضًَس ٍ ػالٍُ ثز آى ،حسبسیت
اًساسُگیزیّب ًسجت ثِ ضزایت آیزٍزیٌبهیىی ثب استفبزُ اس
هبتزیس حسبسیت ٍ اعالػبت فیطز ثِػٌَاى زستآٍرزّبی
ایي هغبلؼِ ثزرسی ٍ تحلیل ضًَس.

 -3هعبدالت ٍ تئَسی حل هسبلِ
 -3-1هعبدالت حشکت
ثب تَخِ ثِ ایٌىِ خسن پزًسُ ،یه خسن غلت ضص زرخِ
آسازی است ،اسایٌزٍ ثزای آى ضص هؼبزلِ زیٌبهیىی ٍخَز
ذَاّس زاضت [.]11
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ثزای ثِزست آٍرزى هؼبزالت حزوت السم است زستگبُ
هرتػبت چسجیسُ ثِ ثسًِ (هرتػبت ثسًی) تؼزیف ضَز .زر
ایي زستگبُ هحَر  xزر راستبی هحَر عَلی ٍ ،هحَرّبی y
ٍ  zػوَز ثز آى ّستٌس [.]12

چَى زستگبُ ثسًی ًسجت ثِزستگبُ ایٌزسی زٍراى هیوٌس
ثٌبثزایي راثغِ هطتك سهبًی ثززارّب زر زستگبُ غیزلرت
ثسًی ثِ فزم هؼبزالت ( )4تب ( )6لبثل ثیبى است [.]14

 .     .

()4


t

 . 

d
dt

()5

F  mV    mV

()6

M  I    I

ًیزٍّب ٍ گطتبٍرّبی ٍارزُ ثِ پزتبثِ ًیش ثِغَرت رٍاثظ ()7
ٍ (ًَ )8ضتِ هیضًَس.
شکل ( :)1ضوبتیه عزس لزار گزفتي هحَرّبی هرتػبت
ثسًی

F  FAerodynamic  Fgravity
CZ body
T

CY

FAerodynamic  QS C X

()7

Fgravity 
cos   cos  body
T

sin    cos  

mg  sin  

M  M Aerodynamic

()8

M Aerodynamic 
QSCY 

T

هؼبزالت حزوتی خسن ّوجستِ ٍ غیزذغی ّستٌس .سِ
هؼبزلِ اس ایي ضص هؼبزلِ هزثَط ثِ هؼبزالت ًیزٍیی ٍ سِ
هؼبزلِ زیگز هزثَط ثِ هؼبزالت گطتبٍر ّستٌس .ایي
هؼبزالت زر زستگبُ هرتػبت لرت ثِغَرت هؼبزلِ ()1
ثیبى هیضًَس [:]13 ٍ12
()1

 mV 

()2

 I 



T



T

()3

Fz

Mz
T

T

vz 

z 

x

C x 0  C x 2    C x 2    

( FAB ) x  QS 
C x e  e  C x a  a  C x r  r 
rD 

( FAB ) y  QS C y   C y r  r  C yr 
2v 


F

M 

dt


M  M
F  Fx

Fy
My

dt
d

vy

V  vx

y

  x

Inertial Coordinate

Cm

QSd Cl

ًیزٍّب ٍ گطتبٍرّبی آیزٍزیٌبهیىی پزتبثِ ًیش ثِغَرت راثغِ
( )9هیثبضٌس:

شکل ( :)2تؼبریف ثؼضی اس ضزایت آیزٍزیٌبهیىی []3

d

QSCZ

Cn body  X bc  0
T

1

()9

qD 

( FAB ) z  QS Cz   Cze  e  C yq
2v 

pD 

( M AB ) x  QSD CL a  a  CLp
2v 

qD 

( M AB ) y  QSD CM    CM  e  e  CMq
2v 

rD 

( M AB ) z  QSD C N    CN r  r  CNr 
2v 


ترویي ٍ تحلیل حسبسیت ضزایت آیزٍزیٌبهیىی یه ٍسیلِ پزًسُ ...

زر راثغِ (،)9

Q
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ّس زیٌبهیىی  ،چگبلی َّا ٍ  vاًساسُ

ثززار  v wbاستً D ٍ S .یش ثِ تزتیت سغح ٍ عَل هزخغ
وِ هیتَاًٌس سغح همغغ ٍ ثشريتزیي لغز ذبرخی ثسًِ
خسن ثبضٌس.
ثب استفبزُ اس هؼبزالت ( )5تب ( ٍ )8ثب فزؼ ثب تَخِ ثِ تمبرى
هَخَز زر خسن هَرز هغبلؼِ ًیش زارین:
I xy  I yz  I xz  0

ثٌبثزایي ذَاّین زاضت [:]16 ٍ 15

()17

 vx   z vy   y vz   sin   
 CX 
 
 QS  
  
V   vy    x vz  z vx   g  sin   cos      CY 
 v    v   v   cos   cos    m  C 
 z  y x x y 
 Z


 1

QSdCl   yz  I z  I y  

I

 x   x

1
    y     QSdCm  xz  I x  I z   
( )11
   Iy
 z 

 1 QSdCn  x y  I y  I x  
I

 z










ّنچٌیي هؤلفِّبی سزػت خسن ٍ سٍایبی  β ٍ αاس
رٍاثظ ( )12ثِزست هیآیٌس.
vx  V cos  cos 
vy  V sin 
vz  V sin  cos 
()12

شکل ( :)3فلَچبرت هحبسجبت زر ضجیِسبس آسهبیص
ایزٍثبلستیه
 -3-2سٍش حذاقل هشثعبت خطی
خْت ضٌبسبیی ضزایت آیزٍزیٌبهیىی ٍ هطتمبت پبیساری
ٍسیلِ پزًسُ ًیبس است وِ ایي هدَْالت اس هؼبزالت حزوت
ثِزست آیٌس .لبًَى تمزیت ضزایت ثبیس ثِگًَِای ثبضس وِ
ایي تمزیتّب ثب ذغبی لبثل لجَلی ثِ همبزیز حمیمی ضزایت
ًشزیه ضًَس .ثزای ایي هٌظَر رٍشّبی هتؼسزی ٍخَز
زارز ًظیز رٍش گزازیبى ٍ حسالل هزثؼبت ذغب ٍ  . ...هؼوَالً
لبًَى تمزیت اس وویٌِ وززى یه تبثغ ّسف ثِزست هیآیس.
تبثغ ّسف زر رٍش حسالل هزثؼبت ثِغَرت راثغِ ()13
است.
()13

تبثغ ّسف زر رٍش حسالل هزثؼبت ثِ ضىل هؼبزلِ ()14
ذَاّس ثَز.

V  vx 2  v y 2  v z 2
 vz 

 vx 

1 2 1
2
e   y  yˆ 
2
2

J   e2 dt    y  yˆ  dt
2

  arctan 

 vy 

V 

  arcsin 

J

t

t

0

0

)(In continues system
()14

2





Ni

Ni

J  e   yk  yk
2
k

k 1

k 1

)(In discretized system

فلَچبرت هحبسجبت زر ضجیِسبس آسهبیص ایزٍثبلستیه
ثِغَرت ضىل ( )3ذَاّس ثَز:

هستمل اس ذغی یب غیزذغی ثَزى سیستن ،اگز ذزٍخی
ًسجت ثِ ایي هتغیزّبی هدَْل ذغی ثبضس ،وبفی است
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ثزای وویٌِ وززى تبثغ ّسف اس تبثغ ًسجت ثِ  θیؼٌی
ًسجت ثِ ضزایجی وِ ثبیس ترویي سزُ ضًَس ،هطتك گزفت ٍ
ثزاثز غفز لزار زاز .ثب ایي رٍش ٍ ووی هحبسجبت ریبضی،
هیتَاى لبًَى تمزیت پبراهتزّب را ثِزست آٍرز.
اهب زر حبلتی وِ سیستن ًسجت ثِ ایي پبراهتزّبی
هدَْل غیزذغی است ،لشٍهبً ثِراحتی ًویتَاى لبًَى
تمزیت پبراهتزّب را ثزای وویٌِ وززى تبثغ ّسف ثِغَرت
تحلیلی ثِزست آٍرز .ثزای ایي هٌظَر ثبیس اس رٍشّبی
ثْیٌِسبسی ثْزُ خست؛ یؼٌی لبًًَی یبفت وِ تبثغ ّسف
وویٌِ ضَز.
زر سیستن گسستِ ،رٍش ضٌبسبیی ثِغَرت سیز ذَاّس
ثَز .زر رٍش گزازیبى هیتَاى لبًَى تمزیت سیز را ثزای
سیستن ثِزست آٍرز.
  k     k  1 

()15



2



 yk

k

k 1

k 1

 y

J

0



k 1



  T  0

k

 y

  T

 y
Ni

T
k

k 1



()16

i 1 k 1 j 1

ei , j  tk , p   yi , j  tk   yˆi , j  tk , 

زر ایي راثغِ n y ،تؼساز ذزٍخیّبی اًساسُگیزی ضسُNi ،

تؼساز گبمّبی سهبًی ns ،تؼساز ول آسهبیصّب ّستٌس .ثزای
راحتی ثیطتز تبثغ ّسف را ثِغَرت ثززاری ثِ فزم سیز ًیش
هیتَاى ًَضت:
J  ET .E

()18

E  E n Nin 1
y



ضزط وویٌِ ضسى ایي تبثغ ثِ ضىل سیز لبثل ثیبى است:
J  0

()19




 J is possitive definite
2

ً 2 J ٍ Jیش عجك رٍاثظ ( )20لبثل هحبسجِ ذَاٌّس
ثَز.

Ni

  kkT  k yk  0
 1T 
 
 Ni     
T 
 Ni
 

J  e

T
i, j

Ni

J  ek2    yk  yˆ k 
Ni

ns

زر ٍالغ  Eیه ثززار ستًَی ضبهل ذغبی توبم ذزٍخیّب،
ثزای توبم سهبىّب ٍ توبم آسهبیصّب است؛ یؼٌی  Eیه ثززار
ستًَی ثب  ny *Ni*nsسغز است.

یب زر رٍش حسالل هزثؼبت ذَاّین زاضت:
2

()17

 tk ,  .ei , j  tk , 

Ni n y

s

 k  ek 
;c  0
c   T  k   k 

Ni

زر هسئلِ ضٌبسبیی ضزایت زر ٍالغ ّسف وویٌِ وززى تبثغ
ّسف سیز است .ایي رٍش ترویي پبراهتز را رٍش حسالل
هزثؼبت غیزذغی 2هیگَیٌسّ .وچٌیي ثبیس تَخِ وزز
رٍشّب هؼوَالً هحلی است ٍ زر یه ّوسبیگی هحسٍز اس
پبراهتزّب ٍ تغییزات لبثل استٌبز است.

k 1

J  Jacobian  E  .E
T

 1

 J  Jacobian  E  .Jacobian  E  
T

()27

 TN

2

Ni n y

ns

e t ,  . e t , 
2

N

k

i, j

k

i, j

i 1 k 1 j 1

 y1 
 Ni   
 y Ni 

1

ثزای وویٌِ وززى تبثغ ّسف ثبیس اس رٍشّبی ثْیٌِسبسی
استفبزُ وزز .رٍشّبی هتؼسزی ثزای ایي هٌظَر تَسؼِ

 TN

Y

3

 NT Y

1



یبفتِاًس .اس خولِ ایي هَارز هیتَاى ثِ رٍش ًیَتي  ،رٍش



    NT  N

گبٍشً-یَتي ،4رٍش زهپ ضسُ گبٍشً-یَتي ،5رٍش

زر ٍالغ زر ایي رٍش ثزای تمزیت پبراهتزّب اس راثغِای
هَسَم ثِ الگَریتن ثچ 1استفبزُ هیوٌین.
Batch Algorith

1

لًَجزي-هبروزت ٍ 6زیگز رٍشّب اضبرُ وزز .زر ازاهِ خْت
2

Nonlinear least squares
Newton’s method
4
The Gauss-Newton method
5
Damped Gauss-Newton
6
The Levenberg-Marquardt method
3

ترویي ٍ تحلیل حسبسیت ضزایت آیزٍزیٌبهیىی یه ٍسیلِ پزًسُ ...

رػتیت اذتػبر تٌْب رٍش ًیَتي ثِػٌَاى یه ًوًَِ ارائِ
ضسُ ٍ زیگز رٍشّب زر هزاخغ والسیه تَضیح زازُ
ضسُاًس.

زر رٍش ًیَتي ،لبًَى تمزیت اس راثغِ ( )21لبثل هحبسجِ
است.
 q 1   q    2 J q  J q
1

()21

J q

1

ثب همبیسِ ستَىّب یب ًزم آىّب ثب یىسیگز هیتَاى ثزرسی
وزز وِ حسبسیت ذزٍخی هسًظز ًسجت ثِ وسام پبراهتز
ثیطتز ٍ ًسجت ثِ وسام پبراهتز ووتز است.
هبتزیس اعالػبت فیطز ثِ فزم راثغِ ( )25تؼزیف هیضَز.

 -3-3سٍش ًیَتي
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  q  Jacobian  E q .Jacobian  E q  Sq
T

ns Ni n y

where : Sq  ei , j  tk ,q  .2ei , j  tk , q 
i 1 k 1 j 1

زر ایي راثغِ  qضوبرُ تىزار الگَریتن است ٍ الگَریتن ثبیس
تب خبیی تىزار ضَز وِ تغییزات  θثِػٌَاى تمزیت
پبراهتزّبی هدَْل ثِ حسالل همسار لبثل لجَل ثزسس.
ّوچٌیي ثبیس تَخِ وزز وِ هطتكّب ػسزی هحبسجِ
هیضًَس.

 

()25

*

تبثغ حسبسیت ذزٍخی  yثِ پبراهتز

زر ّوسبیگی یه

ثِغَرت راثغِ ( )22تؼزیف هیضَز [.]18 ٍ17 ،13
y  tk , p 

()22

pl

*@ p





s y / pl tk , p* 

فزم ًزهبل تبثغ حسبسیت ثِ فزم راثغِ ( )23لبثل ثیبى است.
()23



*pl



*y tk , p





s y / pl tk , p  s y / pl
*

F  Sy p

اٍلیي ضزط ضٌبسبپذیز ثَزى ایي است وِ ذزٍخی ًسجت ثِ
پبراهتز هَرز ًظز ثِ اًساسُ وبفی حسبسیت زاضتِ ثبضس .ثزای
ایي هٌظَر راثغِ ( )26تؼزیف هیضَز.
()26

2

1

s y / pl
N

 msqr

ّزچِ همسار تبثغ ثبال ثزای یه پبراهتز ثیطتز ثبضس حسبسیت
ًیش ًسجت ثِ آى ثیطتز است.
ثزای ثزرسی ضزط زٍم ًیش اس ػسز وبًسیطي هبتزیس
اعالػبت فیطز یب هبتزیس حسبسیت استفبزُ هیوٌین.
ضبذع ّنذغی هبتزیس حسبسیت را ثِ فزم راثغِ ()27
تؼزیف هیضَز.
 K  cond  S y  pK  

()27

 -3-4تحلیل حسبسیت

Sy p

 

T

*

هٌظَر اس  pKتوبم سیزهدوَػِّبی پبراهتزّبی هَرز ًظز
است .ثزای هثبل اگز ّسف تحلیل حسبسیت ً y1سجت ثِ
 p3 ٍ p2 ,p1ثبضس .ثبیس   Kرا ثزای ته ته ایي پبراهتزّب،
زٍتب اس آىّب ٍ ّوِ آىّب ثزرسی وزز.
ثِػٌَاى یه تمزیت هیتَاى اس حسٍز سیز ثزای ضزط
زٍم ضٌبسبپذیزی استفبزُ وزز [:]19
()28

: lowcollinearity
 5   K  10

 30   K  100 : moderatecollinearity
  100
: strong colinearity
 K

ثزای ثزرسی حسبسیت ًسجت ثِ چٌسیي پبراهتز ،هبتزیس
حسبسیت ثِ فزم راثغِ ( )24تؼزیف هیضَز.

ً -4تبیج
 -1-4دادُّب ،ششایط اٍلیِ ٍ هشخصبت پشٍاصی

()24

زازُّبی پزٍاسی هَرز ًیبس خْت ترویي ضزایت ثِزلیل زر
زستزش ًجَزى ًتبیح آسهبیطگبُ ایزٍثبلستیه ،اس ذزٍخی
یه ضجیِسبس ثِػٌَاى ٍرٍزی ثزًبهِ ترویي زر ًظز گزفتِ
ضسُ استّ .نچٌیي ضزایظ اٍلیِ ٍ هطرػبت ٍسیلِ پزًسُ
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ّوبًٌس ضزایظ اٍلیِ ٍ هطرػبت ٍسیلِ پزًسُ زر یه
آسهبیص ایزٍثبلستیه زر ًظز گزفتِ هیضًَس .زازُّبی
هزثَعِ زر خسٍل  1لبثل هطبّسُ هیثبضس.
جذٍل ( :)1ضزایظ ٍ هطرػبت پزٍاسی
پبساهتش

هقذاس
0/1236

جشم
هوبى ایٌشسی Ix

-6

9/6045*10

ٍاحذ
ویلَگزم
2

kg.m

هوبى ایٌشسی Iy

-4

7/0202*10

2

هوبى ایٌشسی Iz

7/0202*10-4

2

kg.m

قطش

0/0218

هتز

صاٍیِ ثبلک

0

چگبلی َّا

0/9539

kg/m

سشعت صَت

348/92

m/s

شتبة جبرثِ صهیي

9/875

m/s

صاٍیِ Phi

3

زرخِ

صاٍیِ Theta

7/16

زرخِ

صاٍیِ Psi

0

زرخِ

سشعت اٍلیِ

686/221

m/s

صاٍیِ حولِ اٍلیِ

5/088

زرخِ

kg.m

زرخِ

ثب زر ًظز گزفتي ّز یه اس ایي ضزایت ثِػٌَاى هدَْل،
همسار ًبهی آى ًبزیسُ گزفتِ هیضَز ٍ اس همبزیز ًبهی زیگز
ضزایت خْت هحبسجبت استفبزُ هیضَزّ .وچٌیي ،هست
سهبى ضجیِسبسی  0/5ثبًیِ (ثِ اًساسُ پزٍاس یه پزتبثِ زر
آسهبیص ایزٍثبلستیه) زر ًظز گزفتِ ضسُ است .خْت
زازُثززاری ًیش زر زٍ حبلت هرتلف  5ایستگبُ ٍ 10
ایستگبُ زر ًظز گزفتِ هیضَز وِ ثب تَخِ ثِ سهبى
زازُثززاری ،فزوبًس زازُثززاری ثِ تزتیت ّ 10زتش ٍ 20
ّزتش تؼییي هیضَز.
 -4-2شٌبسبیی ٍ تحلیل حسبسیت سشعت ثب ضشیت
Cx0

3

2

زر تمزیت پبراهتزّب ثِ رٍش حسالل هزثؼبت ،چٌبىچِ توبهی
ضزایت آیزٍزیٌبهیىی هَخَز زر هؼبزالت هدَْل ثبضٌس،
سهبى حل هؼبزالت ثسیبر عَالًی ذَاّس ثَز ٍ هوىي است
ثِ خَاة هغلَة ًزسس .اهب اگز تؼسازی اس ضزایت هؼلَم
ثبضٌس ،سهبى حل وبّص ٍ زلت حل هسبلِ ثبالتز ذَاّس
رفت .ضزایجی وِ زر تمزیت پبراهتزّب هؼلَم ثبضٌس ،ثِػٌَاى
ضزایت ًبهی ًبمگذاری هیضًَس .همبزیز ًبهی زر ًظز
گزفتِضسُ ثزای ضزایت زر ایي آسهبیص زر خسٍل  2زر ًظز
گزفتِ ضسُ است.
جذٍل ( :)2ضزایت ًبهی
پبساهتش

هقذاس

ٍاحذ

Cx0

-0/3

Cxα

-0/0005

1/rad

Czα

-0/1

1/rad

Czq

-1/5

s/rad
s/rad

Clp

-0/1

Cmα

0/3150

1/rad

Cmq

-7

s/rad

Cldel

10

1/rad

اثتسا حبلتی وِ  Cx0ثِػٌَاى پبراهتز ضٌبسبیی ٍ تٌْب سزػت
ثِػٌَاى پبراهتز اًساسُگیزی ضسُ است ،ثزرسی هیضَز.
هحسٍزُ ٍ حسش اٍلیِ ترویي ضزیت ثِغَرت خسٍل  3زر
ًظز گزفتِ ضسُ است.
جذٍل ( :)3هحسٍزُ تؼییيضسُ ٍ ترویي اٍلیِ ضٌبسبیی
ضزیت  Cx0ثب اًساسُگیزی سزػت
ضشیت

حذ ثبال

حذ پبییي

تخویي اٍلیِ

Cx0

0

-1

0

تَضیح ایيوِ حس ثبال ٍ حس پبئیي هحسٍزُای است وِ
ًزمافشار ترویي هدجَر ثِ رػبیت آى استً .تبیح هزثَعِ زر
خسٍل  3لبثل هطبّسُ است.
جذٍل ( :)4شٌبسبیی ضشیت  Cx0ثب استفبدُ اص سشعت
پبساه

حذس

هقذاس

تخویي 1

تخویي 2

تش

اٍلیِ

ٍاقعی

)(f=10Hz

)(f=20Hz

Cx0

0

-0/3

-0/30001

-0/30000

ّوبىعَر وِ هطبّسُ هیضَز ،ضزیت  Cx0ثب اًساسُگیزی
سزػت ثب زلت ذَثی لبثلضٌبسبیی است.
زر ایي حبلت ثززار حسبسیت ًزهبل  S y  p* زر
فزوبًس ّ 10زتش ثزاثز ذَاّس ثَز ثب:
 0.0343 


 0.0664 
 S y  Cx0    0.0964 


 0.1246 
 0.1510 



 
*

Sy p
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ترویي ٍ تحلیل حسبسیت ضزایت آیزٍزیٌبهیىی یه ٍسیلِ پزًسُ ...

ایي هَضَع ًطبى هیزّس ذزٍخی ( )Vزر سهبىّبی هرتلف

ًتبیح هزثَعِ زر خسٍل  7لبثل هطبّسُ هیثبضس.

ثِ  Cx0حسبسیت زارزّ .وچٌیي  msqr  0.1032 ،ذَاّس

جذٍل ( :)7ضٌبسبیی ضزایت  Cxα ٍ Cx0ثب زازُّبی سزػت

ثَز وِ اٍلیي ضزط ضٌبسبپذیز ثَزى ایي است وِ ایي همسار

حذس

هقذاس

تخویي 1

تخویي 2

اٍلیِ

ٍاقعی

)(f=10Hz

)(f=20Hz

یه پبراهتز ثیطتز ثبضس حسبسیت ًیش ًسجت ثِ آى ثیطتز

Cx0

0

-0/3

-0/3001

-0/3000

است .چَى تٌْب حسبسیت ًسجت ثِ یه پبراهتز زر ًظز

Cxα

0

-0/0005

-0/0005

-0/0005

هربلف غفز ثبضس .عجیؼی است ّزچِ همسار تبثغ ثبال ثزای

پبساهتش

گزفتِضسُ است هبتزیس اعالػبت فیطز رًه وبهل ذَاّس
ثَز (ضزط السم ضٌبسبپذیز ثَزى) ٍ ّوچٌیي ضبذع ّن

زر ایي حبلت ًیش ضزایت  Cxα ٍ Cx0ثب اًساسُگیزی سزػت ثب

ذغی یب ػسز وبًسیطي   K  1وِ وویٌِ همسار ایي ضبذع
ذَاّس ثَز (عجك ضزط زٍم ضٌبسبپذیز ثَزى زر حبلت ولی

زلت ثبال ترویي سزُ ضسُاًس.

ّزچِ ایي ضزیت ووتز ثبضس ّن ذغی ثَزى ووتز ذَاّس
ثَز).
خسٍل  5ضبذعّبی هغزحضسُ ثزای ذزٍخی سزػت
( ٍ )Vضزیت  Cx0را ًطبى هیزّس .عجك ایي خسٍل ضزط
اٍل ٍ زٍم ضٌبسبپذیز ثَزى ثزای ّز زٍ فزوبًس ثزلزار است.
جذٍل ( :)5حسبسیت سزػت ًسجت ثِ Cx0

زر ایي حبلت ثززار حسبسیت ًزهبل زر فزوبًس ّ 10زتش
ثزاثز ذَاّس ثَز ثب:
0.0001 

0.0001
0.0001

0.0001
0.0001 

 0.0343

 0.0664
*
p  S y  Cx0, Cxalpha0    0.0964

 0.1246
 0.1511


 

Sy

وِ ایي هَضَع ًطبى هیزّس ذزٍخی سزػت زر سهبىّبی
هرتلف ثِ  Cxα ٍ Cx0حسبسیت زارزّ .وچٌیي

پبساهتش

f=10Hz

f=20Hz

  msqr   0.1032 0.0001ذَاّس ثَز وِ اٍلیي ضزط

 msqr

0/1032

0/0970

K

rank  F 

1

1

ضٌبسبپذیز ثَزى ایي است وِ ایي همسار هربلف غفز ثبضس.

1

1

cond  F 

1

1

عجیؼی است ّزچِ همسار تبثغ ثبال ثزای یه پبراهتز ثیطتز
ثبضس حسبسیت ًیش ًسجت ثِ آى ثیطتز است ثٌبثزایي
حسبسیت ًسجت ثِ  Cx0ثیطتز اس  Cxαاست .هبتزیس

 -4-3شٌبسبیی ٍ تحلیل حسبسیت خشٍجی سشعت

اعالػبت فیطز ًیش رًه وبهل ذَاّس ثَز (ضزط السم

 Vثِ ضشایت Cxα ٍ Cx0

ضٌبسبپذیز ثَزى) ٍ ّوچٌیي ضبذع ّن ذغی یب ػسز
وبًسیطي   K  2508ذَاّس ثَز .عجك ضزط زٍم

زر ایي حبلت  Cxα ٍ Cx0ثِػٌَاى پبراهتزّبی ضٌبسبیی ٍ
سزػت ثِػٌَاى پبراهتز اًساسُگیزی ضسُ ،ثزرسی هیضَز.

ضٌبسبپذیز ثَزى زر حبلت ولی ّزچِ ایي ضزیت ووتز ثبضس

حس ٍ حسش اٍلیِ ترویي ضزیت ثِغَرت خسٍل  6زر ًظز

ّن ذغی ثَزى ووتز ذَاّس ثَز .ثٌبثزایي ٍضؼیت ّن ذغی

گزفتِ ضسُ است.

لَی ثزای ایي هسبلِ ثبػث هیضَز وِ ًتَاى تمزیت ذَثی

جذٍل ( :)6هحسٍزُ تؼییيضسُ ٍ ترویي اٍلیِ ضٌبسبیی
ضزایت  Cxα ٍ Cxثب اًساسُگیزی سزػت
ضشیت

تخویي اٍلیِ

حذ پبییي

حذ ثبال

Cx0

0

-1

0

Cxα

0

-1

0

ثٍِیژُ ثزای زٍهیي ضزیت زر غَرت ٍخَز ذغب زر
اًساسُگیزیّب ثِزست آٍرز.
خسٍل  ،8ضبذعّبی هغزحضسُ ثزای ذزٍخی سزػت
( ٍ )Vضزایت  Cxα ٍ Cx0را ًطبى هیزّس .عجك ایي خسٍل
ضزط اٍل ٍ زٍم ضٌبسبپذیز ثَزى ثزای ّز زٍ فزوبًس ثزلزار
است .عجك خسٍل ّ ،8زچِ فزوبًس ثیطتز ثبضس یب ثِ

زٍفػلٌبهِ ػلوی هىبًیه سیبالت ٍ آیزٍزیٌبهیه ،خلس  ،9ضوبرُ  ،2پبییش ٍ سهستبى 1399
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ػجبرتی ایستگبُّب ثیطتز ضًَس همسار ضبذع ّنذغی یب

 -4-5شٌبسبیی ٍ تحلیل حسبسیت خشٍجی سشعت

ػسز وبًسیطي وبّص هییبثس الجتِ همسار وبّص ون است

 Vثِ ضشایت Czq ٍ Czα ،Cxα ،Cx0

یؼٌی زر ضٌبسبیی ثْجَز ذَاّین زاضتّ ،ز چٌس همسار
وبّص چٌساى سیبز ًیست.

 ٍ Czqپبراهتز اًساسُگیزی ضسُ سزػت هیثبضس .حس ٍ حسش

جذٍل ( :)8تحلیل حسبسیت ذزٍخی سزػت  Vثِ ضزایت
 Cxα ٍ Cx0زر چٌسیي فزوبًس
پبساهتش

 msqr
K
rank  F 
cond  F 

f=10Hz
0.0001

 0.1032

زر ایي حبلت ،پبراهتزّبی ضٌبسبیی ضزایت ٍ Czα ،Cxα ،Cx0

)(f=20Hz
0.0001

 0.0970

)(f=40Hz
0.0001

اٍلیِ ترویي ضزیت ثِغَرت خسٍل  9زر ًظز گزفتِ ضسُ
است.
جذٍل ( :)9هحسٍزُ تؼییيضسُ ٍ ترویي اٍلیِ ضٌبسبیی
ضزایت  Czq ٍ Czα ،Cxα ،Cxثب اًساسُگیزی سزػت

 0.0939

2508

2445

2451

2

2

2

6/2897*106

5/9775*106

6/0065*106

 -4-4شٌبسبیی ٍ تحلیل حسبسیت خشٍجی سشعت
 Vثِ ضشایت Cldel ٍ Cx0

زر ایي حبلت  msqr   0.1032 0 ،ذَاّس ثَز ثٌبثزایي
اٍلیي ضزط السم ضٌبسبپذیز ثَزى ثزلزار ًیست یؼٌی سزػت
ذزٍخی  Vثِ  Cldelحسبسیت ًسارز .هبتزیس اعالػبت فیطز
ًیش رًه وبهل ًیست (ضزط السم ضٌبسبپذیز ثَزى ثزلزار

ضشیت

تخویي اٍلیِ

حذ پبییي

حذ ثبال

Cx

0

-1

0

Cxα

0

-1

0

Czα

0

-1

0

Czq

0

-5

0

ًتبیح هزثَعِ زر خسٍل  17لبثل هطبّسُ است.
جذٍل ( :)17ضٌبسبیی ضزایت  Czq ٍ Czα ،Cxα ،Cx0ثب
سزػت
پبساه

هقذاس

حذس

تخویي 1

تخویي 2

تش

ٍاقعی

اٍلیِ

)(f=10Hz

)(f=20Hz

Cx0

-0/3

0

-0/30001

-0/3000

Cxα

-0/0005

0

-0/00050001

-0/00050054

Czα

-0/1

0

-0/099406

-0/099922

Czq

-1/5

0

-0/043975

-1/3489

ًیست) ٍ ّوچٌیي ضبذع ّن ذغی یب ػسز وبًسیطي
  K  ثیًْبیت ذَاّس ضس (عجك ضزط زٍم ضٌبسبپذیز

ّوبىعَر وِ زر خسٍل  17هطبّسُ هیضَز ،فزوبًس

ثَزى زر حبلت ولی ّزچِ ایي ضزیت ووتز ثبضس ّن ذغی

اًساسُگیزی ّ 20زتش هٌدز ثِ ًتبیح ثسیبر زلیمی ضسُ است

ثَزى ووتز ذَاّس ثَز).

حبلآًىِ فزوبًس ّ 10زتش اس زلت ضٌبسبیی وبستِ ٍ

زر چٌیي حبلتی اًتربة ضزایت لبثلضٌبسبیی اضتجبُ
ثَزُ ٍ فزوبًس زازُثززاری ًیش زر هسئلِ تغییزی ایدبز

ثِذػَظ زر ترویي  Czqزچبر ذغبی ثسیبر سیبزی ضسُ
است.

ًویوٌس ٍ ثبیس ضزایت اًتربةضسُ تغییز وٌٌس ٍ ثب تَخِ ثِ

زر ًوَزارّبی ضىلّبی  ،5 ٍ 4زازُّبی پزٍاسی

رًه هبتزیس فیطز حسالل یىی اس ضزایت غیزلبثل ضٌبسبیی

ایزٍثبلستیه ٍ ًتبیح حبغل اس ضجیِسبسی ثب ضزایت ترویي

است ٍ ثبیس زر فزآیٌس ضٌبسبیی حذف گززز.

سزُ ضسُ ٍ ضزایت ًبهی ًوبیص زازُ ضسُ است.
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ترویي ٍ تحلیل حسبسیت ضزایت آیزٍزیٌبهیىی یه ٍسیلِ پزًسُ ...

شکل (ً :)4وَزار زازُّبی پزٍاسی ایزٍثبلستیه ٍ ًتبیح ضجیِسبسی ثب ضزایت ًبهی ٍ ضزایت Czq ٍ Czα ،Cxα ،Cx0

زر فزوبًس ّ 10زتش

شکل (ً :)5وَزار زازُّبی پزٍاسی ایزٍثبلستیه ٍ ًتبیح ضجیِسبسی ثب ضزایت ًبهی ٍ ضزایت
زر فزوبًس ّ 20زتش

Czq ٍ Czα ،Cxα ،Cx0

زٍفػلٌبهِ ػلوی هىبًیه سیبالت ٍ آیزٍزیٌبهیه ،خلس  ،9ضوبرُ  ،2پبییش ٍ سهستبى 1399
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ّوبىعَر وِ هطبّسُ هیضَز ،ثِزلیل زلت ووتز ضزایت
ترویٌی زر فزوبًس ّ 10زتشً ،وَزارّبی زازُّبی پزٍاسی
ٍ ًتبیح حبغل اس ضجیِسبسی ثِزلیلی زلت ووتز ضزایت
ترویٌی ،وبهالً ثز رٍی یىسیگز هٌغجك ًیستٌس ،اهب ًتبیح
حبغل اس ضجیِسبسی ثب ضزایت ترویي سزُ ضسُ ٍ زازُّبی
پزٍاسی ایزٍثبلستیه ثِزلیل ترویي ثب زلت ثبال زر فزوبًس
ّ 20زتش ثز رٍی یىسیگز هٌغجك ضسُاًس.
خْت

حسبسیت،

تحلیل

  0.1032 0.0001 0.00066 0.000009

msqr

 -4-6شٌبسبیی ضشیت  Cmαثب اًذاصُگیشی سشعت ٍ
صاٍیِ θ

زر ایي حبلت پبراهتز ضٌبسبیی  ٍ Cmαپبراهتزّبی اًساسُگیزی
سزػت ٍ ساٍیِ  θهیثبضٌس .حس ٍ حسش اٍلیِ ترویي
ضزیت ثِغَرت خسٍل  12زر ًظز گزفتِ ضسُ است.
جذٍل ( :)12هحسٍزُ تؼییيضسُ ٍ ترویي اٍلیِ ضٌبسبیی
ضزیت  Cmαثب اًساسُگیزی سزػت ٍ ساٍیِ θ

 ذَاّس ثَز

وِ اٍلیي ضزط ضٌبسبپذیز ثَزى ایي است وِ ایي همسار
هربلف غفز ثبضس .عجیؼی است ّزچِ همسار تبثغ ثبال ثزای

ضشیت

تخویي اٍلیِ

حذ پبییي

حذ ثبال

Cmα

0

-1

1

ًتبیح هزثَعِ زر خسٍل  13لبثل هطبّسُ است.

یه پبراهتز ثیطتز ثبضس حسبسیت ًیش ًسجت ثِ آى ثیطتز
است .ایي ًتبیح زر خسٍل ً 17طبى زازُ ضسُاًس .ثٌبثزایي
حسبسیت ًسجت ثِ  Cx0ثیطتزیي همسار ٍ حسبسیت ًسجت
ثِ  Czqووتزیي همسار است .هبتزیس اعالػبت فیطز ًیش
رًه وبهل ذَاّس ثَز (ضزط السم ضٌبسبپذیز ثَزى) ٍ
ّوچٌیي

ضبذع

ّن

یب

ذغی

وبًسیطي

ػسز

  K  2.796e  06ذَاّس ثَز وِ ثز عجك ضزط زٍم
ضٌبسبپذیز ثَزى زر حبلت ولی ّزچِ ایي ضزیت ووتز ثبضس
ّن ذغی ثَزى ووتز ذَاّس ثَز .ثب ایي ػسز وبًسیطي ٍ زر
ایي ٍضؼیت ّن ذغی ثَزى لَی ثزلزار ثَزُ ٍ ثْتز است اس
ذزٍخیّبی زیگزی ػالٍُ ثز  yثزای ترویي ضزایت
استفبزُ گززز.
جذٍل ( :)11حسبسیت سزػت ًسجت ثِ Czq ٍ Czα ،Cxα0
پبساهتش

f=10Hz
T

 msqr

K
rank  F 
cond  F 

 0.103200 


 0.000117 
 0.000664 


 0.000009 

)(f=20Hz
T

)(f=40Hz

 0970148 


 0.000114 
 0.000658 


 0.000009 

 0.093898 


 0.000112 
 0.000653 


 0.000009 

2.8e+06

3.55e+05

9.08e+04

4

4

4

7.82e+12

1.26e+11

8.25e+09

T

جذٍل ( :)3ضٌبسبیی ضزیت  Cmαثب سزػت ٍ ساٍیِ θ
پبساهتش
Cmα



حذس اٍلیِ

هقذاس ٍاقعی

0

-0/3150

تخویي 1
)(f=10Hz
-0/07478

تخویي 2
)(f=20Hz
-0/074556

هطبّسُ هیضَز وِ ثب اًساسُگیزی سزػت ٍ ساٍیِ  ،θضزیت
 Cmαثب زلت ذَثی هحبسجِ ًویضَز.
زر ایي حبلت ثززار حسبسیت ًزهبل  S y  p* زر
فزوبًس ّ 10زتش ثزای سزػت ثزاثز ذَاّس ثَز ثب:
 0.1288 


 0.0888 
p*  S y  Cm   103   0.514 


 0.0587 
 0.0488 



 

Sy

ایي هَضَع ًطبى هیزّس ذزٍخی ( )Vزر سهبىّبی هرتلف
ثِ  Cmαحسبسیت ثسیبر ووی زارزّ .وچٌیي
  msqr  8.1197 105ذَاّس ثَز وِ ًشزیه ثِ غفز است ٍ
ضزط ضٌبسبپذیز ثَزى را ًسارز.
ثززار حسبسیت ًزهبل  S y  p زر فزوبًس ّ 10زتش ثزای
ساٍیِ  θثزاثز ذَاّس ثَز ثب:
*

 10.0378 


 5.0816 
*
p  S y  Cm    2.3060 


 0.6445 
 0.3279 



 

Sy

ترویي ٍ تحلیل حسبسیت ضزایت آیزٍزیٌبهیىی یه ٍسیلِ پزًسُ ...

ایي هَضَع ًطبى هیزّس ساٍیِ  θزر سهبىّبی هرتلف ثِ
 Cmαحسبسیت زارزّ .وچٌیي   msqr  5.14630ذَاّس
ثَز وِ هربلف غفز است ٍ اٍلیي ضزط ضٌبسبپذیز ثَزى را
زارز .هبتزیس اعالػبت فیطز ًیش رًه وبهل ذَاّس ثَز
(ضزط السم ضٌبسبپذیز ثَزى) ٍ ّوچٌیي ضبذع ّن ذغی
یب ػسز وبًسیطي   K  132ذَاّس ثَز.
خسٍل  14ضبذعّبی هغزحضسُ ثزای ساٍیِ ٍ θ
ضزیت  Cmαرا ًطبى هیزّس .عجك ایي خسٍل ضزط اٍل ٍ
زٍم ضٌبسبپذیز ثَزى ثزای ّز زٍ فزوبًس ثزلزار است.

 msqr
K
rank  F 
cond  F 

5/1463
132

144

1

1

1

1

Cmq

حذس

هقذاس

اٍلیِ

ٍاقعی

تخویي 1
)(f=10Hz

تخویي 2
)(f=20Hz

0

-7

-7

-7

ثب ضٌبسبیی اًدبمضسُ ساٍیِ ضجیِسبسی هزثَط ثِ ضٌبسبیی
تمزیجبً ثزاثز ثب ساٍیِ اًساسُگیزی ثِزست آهسُ است.
 -4-8شٌبسبیی ضشیت  Czqثب اًذاصُگیشی سشعت
زر ایي حبلت پبراهتز ضٌبسبیی  ٍ Czqپبراهتز اًساسُگیزی
سزػت هیثبضس .حس ٍ حسش اٍلیِ ترویي ضزیت ثِغَرت
خسٍل ( )16زر ًظز گزفتِ ضسُ است.
جذٍل ( :)16هحسٍزُ تؼییيضسُ ٍ ترویي اٍلیِ ضٌبسبیی
ضزیت  Cmαثب اًساسُگیزی سزػت ٍ ساٍیِ θ
Czq

0

هطبّسُ هیضَز وِ ثب اًساسُگیزی سزػت ،ضزیت  Czqثب
زلت ثسیبر ذَثی هحبسجِ هیضَز.

جذٍل ( :)18هحسٍزُ تؼییيضسُ ٍ ترویي اٍلیِ ضٌبسبیی
ضزایت  Cmq ٍ Czq ٍ Czα ،Cxα ،Cx0ثب اًساسُگیزی سزػت ٍ
ساٍیِ θ
ضشیت تخویي اٍلیِ حذ پبییي

 Cmqثب ساٍیِ θ

ضشیت تخویي اٍلیِ حذ پبییي
-5

0

-1/5

-1/5

-1/5

 18تؼییي ضسُ است.

هیثبضسً .تبیح هزثَعِ زر خسٍل  15لبثل هطبّسُ است.



Czq



اٍلیِ

ٍاقعی

)(f=10Hz

)(f=20Hz

زر ایي حبلت ،پبراهتزّبی ضٌبسبیی ،ضزایت
 ٍ Cmq ٍ Czqپبراهتزّبی اًساسُگیزی سزػت  ٍ Vساٍیِ θ
هیثبضٌس .هحسٍزُ حسش اٍلیِ ثزای ضزایت ثِغَرت خسٍل

زر ایي حبلت پبراهتز ضٌبسبیی  ٍ Cmqپبراهتز اًساسُگیزی θ

پبساهتش

پبساهتش

حذس

هقذاس

تخویي 1

تخویي 2

،Czα ،Cxα ،Cx0

 -4-7شٌبسبیی ضشیت  Cmqثب اًذاصُگیشی صاٍیِ θ

جذٍل ( :)15ضٌبسبیی ضزیت

جذٍل ( :)17ضٌبسبیی ضزیت  Cmαثب سزػت ٍ ساٍیِ θ

اًذاصُگیشی سشعت ٍ صاٍیِ θ

(f=20Hz) f=10Hz
3/7949

ًتبیح هزثَعِ زر خسٍل  17لبثل هطبّسُ است.

 -4-9شٌبسبیی ضشایت  Cmq ٍ Czq ،Czα ،Cxα ،Cx0ثب

جذٍل ( :)14حسبسیت ساٍیِ ً θسجت ثِ Cmα

پبساهتش
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حذ ثبال
5

حذ ثبال

Cx

0

-1

0

Cxα

0

-1

0

Czα

0

-1

0

Czq

0

-5

0

Cmq

0

-10

0

ًتبیح هزثَعِ زر خسٍل  19لبثل هطبّسُ است.
جذٍل (ً :)19تبیح ضٌبسبیی ضزایت ٍ Czq ،Czα ،Cxα ،Cx0
 Cmqثب اًساسُگیزی سزػت ٍ ساٍیِ θ
پبساهتش

حذس

هقذاس

اٍلیِ

ٍاقعی

تخویي 1
)(f=10Hz

تخویي 2
)(f=20Hz

Cx0

-0/1

-0/3

-0/14395

-0/13838

Cxα

0

-0/0005

-0/050591

-0/052367

Czα
Czq
Cmq

*7-

*7-

-0/05

-0/1

-5/6323 10

-2/5618 10

-0/5

-1/5

-0/010201

-2/3217

-2

-7

-0/35148

-0/35333
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Czα,  ًطبًگز ذغبی سیبز زر ضزایجی هبًٌس19 ًتبیح خسٍل
 است وِ ذغب زر ضزیت اٍل ًبضی اسCzq, Cmq
ِهطبّسُپذیزی ون ٍ زٍ ضزیت زیٌبهیىی ثؼسی ثزای ایٌى
ترویي هٌبسجی اس سزػت ساٍیِای پیچ زر زست ًیست
 ثب اًساسُگیزی هٌبست سزػت ساٍیِای پیچ.ایدبز هیگززز
.احتوبالً ایي هطىل ثز عزف ذَاّس ضس

 ًتیجِگیشی-5
زر ایي همبلِ اثتسا ثب استفبزُ اس زازُّبی ضجیِسبس پزٍاس
ایزٍثبلستیه ٍ ثب رٍش حسالل هزثؼبت ٍ هؼبزالت ضص
ٍ  ثزذی ضزایت آیزٍزیٌبهیىی ترویي سزُ ضس،زرخِ آسازی
ِ زر ازاه.ثب ًتبیح هَخَز زر ضجیِسبس همبیسِ گززیس
ٍ  ثب ضزایت آیزٍزیٌبهیىیθ ِحسبسیت سزػت ٍ ساٍی
هطتمبت پبیساری ثب استفبزُ اس هبتزیس حسبسیت ٍ هبتزیس
.اعالػبت فیطز هَرز تحلیل لزار گزفت
 ثبال ثززى تؼساز،هطبّسُ گززیس وِ زر اوثز هَارز
 زلت ترویي،ایستگبُّبی زازُثززاری ٍ فزوبًس زازُثززاری
.ضزایت ثیطتز هیضَز ٍ ضٌبسبیی ضزایت ثْجَز هییبثس
اس تحلیل حسبسیت سزػت ًسجت ثِ ضزایت
آیزٍزیٌبهیىی ٍ هطتمبت پبیساری هطبّسُ گززیس وِ ّز یه
 ًسجت ثِ پبراهتز سزػتCzq ٍ Czα ،Cxα ،Cx0 اس ضزایت
ِحسبش ثَزُ ٍ ّیچگًَِ حسبسیتی ثزای سزػت ًسجت ث
 اس ایيرٍ ًویتَاى ثب اًساسُگیزی. ٍخَز ًسارزCldel ضزیت
 راCldel  ضزیت،پبراهتز سزػت ٍ اس رٍش تمزیت پبراهتزّب
.ترویي سز ٍ ثبیس ذزٍخیّبی زیگزی را زر ًظز گزفت
ِّوچٌیي هطبّسُ گززیس وِ حسبسیت سزػت ًسجت ث
 ثٌبثزایي ّوبىعَر، ثیطتز اس سبیز ضزایت استCx0 ضزیت
 ثب ًبزیسُ گزفتي اثزات زیگز،وِ ًتبیح ًطبى هیزّس
 راCx0  ثب تمزیت ثبالیی هیتَاى ضزیت،پبراهتزّبی هتغیز
ثِغَرت خساگبًِ ٍ ّوچٌیي ّنسهبى ثب تمزیت زیگز ضزایت
هحبسجِ ًوَز (ًتبیح ًطبى زازُ است وِ سزػت ثیطتزیي
 ًسجت ثِ زیگز پبراهتزّبی هتغیز راCx0 تأثیز را اس ضزیت
 ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِزستآهسُ حسبسیت.)زارز
Czq ٍ Cxα

،Czα ًسجت ثِ سزػت ثِتزتیت ثزای ضزایت
.ثیطتزیي تب ووتزیي را اس ذَز ًطبى هیزٌّس
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