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چكیذه
 عِ هذل هتفاٍت ًیزٍی چزخؾی در تزرعی یه تال الْام،ِدر ایي پضٍّؼ تا اعتفادُ اس یه ؽثیِعاسی ؽثِ پایا تَعظ رٍػ الواى تیغ
 در اداهِ ایي هذلّا تا. هَرد ارسیاتی ٍ همایغِ تا ًتایح هٌتؾزؽذُ لزار هیگیزد،گزفتِؽذُ اس حؾزُ هیَُ تا حزوت تزویثی تالسدى ٍ پیچؼ
 در اتتذا، هذل ًیزٍی چزخؾی عٌتی وِ ٍاتغتِ تِ عزػت اًتمالی تال اعت.یىذیگز همایغِ ؽذُ ٍ هذل تا خغای ًغثی ووتز هؼزفی هیؽَد
 خشء دٍم ًیزٍی،ٍ هذلّای خذیذ ًیزٍی چزخؾی تزای پیؼتیٌی دلیك ایي ًیز.ٍ اًتْای ًین وَرطّا ّیچ ًیزٍی چزخؾی در ًظز ًویگیزد
،ِ در ایي تحمیك ضزایة ًیزٍی تزآ ٍ پغای لحظِای ٍ هتَعظ در ًظزیِ الواى تیغ.چزخؾی ًاؽی اس پیچؼ خالـ تال را ًیش در ًظز هیگیزًذ
 ّنچٌیي خغای پیؼتیٌی ًمغِ حذاوثز هٌحٌی ضزایة ًیزٍی هذل.تا ًتایح تدزتی ٍ دیٌاهیه عیاالت ػذدی هٌتؾزؽذُ همایغِ ؽذُ اعت
 تزرعی خغای هؤثز ًؾاى هیدّذ وِ یىی اس هذلّای تز هثٌای ًتایح دیٌاهیه عیاالت.ؽذُ تَعظ ّز وذام اس هذلّا ًیش همایغِ ؽذُ اعت
 ًغثت تِ هذلّای دیگز اس،خاوَفغىی ٍ ًیزٍی ًاؽی اس پیچؼ خالـ اعت-ػذدی وِ ؽاهل دٍ خشء ًیزٍی چزخؾی هزتثظ تا ًظزیِ وَتا
.دلت ًغثی تاالتزی تزخَردار تَدُ ٍ هیتَاًذ در ؽثیِعاسیّای ؽثِ پایا هَرد تَخِ لزار گیزد
 ًیزٍی چزخؾی، ًیزٍّای ؽثِ پایا،ِ ًظزیِ الواى تیغ، تالسى:واژههای کلیذی
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ABSTRACT
In this research three different models of rotational force are evaluated in the study of a hovering fruit fly inspired
wing, with combined flapping and pitching motions, using a quasi-static simulation by the blade element method,
and the results achieved thereby, are compared with previously published results. Then these models are compared
with each other, and the model which has the lowest relative error is introduced. The traditional rotational force
model, which depends on the wing's translational velocity, does not consider any rotational force at the beginning
and end of the stroke. The new rotational force models which are designed to accurately predict this force also
consider a second component for this force which is due solely to wing pitching. In this research, the instantaneous
and mean coefficients in the blade element method are compared with published computational fluid dynamics and
experimental results. The models are compared in terms of the error in predicting the maximum point on the
instantaneous force coefficients curve. The root-mean-square error analysis shows that one of the rotational force
models, which includes the two force components described by the Kutta-Joukowski theorem and the force due
solely to wing pitching, has higher relative accuracy than other models and can be proposed for quasi-static
simulations.
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هتَعظ فافلِ هحَر چزخؼ تال تا لثِ حولِ
تالm ،
فافلِ تیتؼذ هحَر چزخؼ تال تا لثِ حولِ
تال
ًیزٍی ٍاردُ تز الواى تالN ،
فزواًظ تالسدىHz ،
سهاى تی تؼذ ؽذُ
دٍرُ تالسدى
تقحیح هزتَط تِ هحل هحَر پیچؼ تال در
هذل R2
تقحیح هزتَط تِ ساٍیِ حولِ لحظِای تال در
هذل R2
سهاى هتٌاظز تا اعتخزاج ًیزٍ در هذل R2
همذار هؤثز خغای هذلّا
عالئن یًَاًی
دعتگاُ هختقات هحلی
ساٍیِ تالسدىRad ،

هحاعثاتی ووی داؽتِ ٍ دلت آىّا تِ ؽٌاخت فحیح عاس
ٍ وار ّای آیزٍدیٌاهیىی حاون تز پزٍاس حؾزات ٍاتغتِ اعت.
اس خولِ عاس ٍ وارّای ؽٌاختِؽذُ هیتَاى تِ ٍاهاًذگی تِ
تأخیز افتادُ ،1گزدػ ًاؽی اس چزخؼ تال ،2اثز خزم
افشٍدُ ،3تذاخل دًثالِ ٍ تال ٍ 4اثز وف سدى ٍ پزتاب تال

5

اؽارُ ًوَد [ .]12 ٍ 11تز هثٌای هذلّای ارائِؽذُ تزای
ایي عاس ٍ وارّا ،رٍػّایی تزای دعتیاتی تِ ًیزٍّای
آیزٍدیٌاهیىی ارائِؽذُ اعت .در پزٍاس تالسًی ،یه حؾزُ
تزای داؽتي ساٍیِ حولِ هثثت در عَل وَرط تالسًی ٍ
تأهیي تزآی وافی ،تال خَد را در اًتْای ّز ًین وَرط
تالسدى تِ عزػت هیپیچاًذ .وزاهز اٍلیي پضٍّؾگزی تَد
وِ تاالرفتي ضزیة تزآ را در حزوت افشایؾی ساٍیِ حولِ تال
اس سٍایای حولِ ون تِ سٍایای حولِ تاالتز را هؾاّذُ ًوَد ٍ

1

Delayed stall
Rotational circulation
3
Added mass effect
4
Wing-wake interaction
5
Clap and fling
2
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ارسیاتی ٍ همایغِ هذلّای هختلف تخویي ًیزٍی چزخؾی ...

تِ افتخار اٍ ایي اثز تِ اثز وزاهز هؾَْر گزدیذ [.]14 ٍ13

پزداختٌذ .آىّا تزای تِدعت آٍردى ضزیة ًیزٍی چزخؾی

در یه تالسى ّن ،در اتتذای یه ًین وَرط تا واّؼ ًزخ

در هىاى هحَر پیچؼ تذٍى تؼذ تزاتز  0/1946آسهایؼّای

ساٍیِ حولِ تال ،تزآ واّؼ پیذا وزدُ ٍ در اًتْای ّز ًین

خَد را تزای ایي تال در عزػت ساٍیِای تذٍى تؼذ تیي

وَرط تا افشایؼ ًزخ ساٍیِ حولِ ،افشایؼ پیذا هیوٌذ []15

 0/157تا  1/155در حزوات ّنسهاى تالسًی ٍ پیچؼ اًدام

وِ اس ایي اثز تا ًام ًیزٍّای چزخؾی ًیش ًام تزدُ ؽذُ اعت

دادًذ ٍ ضزیة ًیزٍی چزخؾی را هؾاتِ رًٍذ عیي ٍ

[ .]11 ٍ 8 ،1سهاًی وِ تال در حزوت تالسًی ،حَل هحَر

دیىیٌغَى [ ]8اعتخزاج ًوَدًذً .تایح آىّا در ریٌَلذس

پیچؼ خَد ًیش هیچزخذ ،خزیاى حَل آى ؽزط وَتا را اس

پزٍاسی حذٍد ً 7000ؾاى هیداد وِ هؾاتِ ًتایح عیي ٍ

دعت هیدّذ ٍ ًمغِ عىَى اس لثِ فزار فافلِ هیگیزد.

دیىیٌغَى [ ]8اس یه عزػت ساٍیِای پیچؾی تذٍى تؼذ تِ

تزای تزلزاری هدذد ؽزط وَتا در لثِ فزار یه گزدػ

تؼذ ،ضزیة ًیزٍی چزخؾی افشایؼ هییاتذ ٍ تِ همذار

اضافی السم اعت ٍ ایي گزدػ وِ هتٌاعة تا عزػت

ًظزیِ هیل هیوٌذ .لی ٍ ّوىاراى [ ]4تزای هذلعاسی

ساٍیِای پیچؼ تال اعت ،هٌدز تِ تَلیذ ًیزٍی چزخؾی

ًیزٍی چزخؾی اس ؽثیِعاسی دیٌاهیه عیاالت ػذدی

هیگزدد [ .]11الیٌگتَى [ ]16تا اعتفادُ اس ًظزیِّای

اعتفادُ ًوَدًذ .آىّا ّنسهاى تا حزوت اًتمالی تال را تحت

ارائِؽذُ لثلی یه رٍیِ تزای ٍارد وزدى ًیزٍی چزخؾی در

حزوتّای پیچؾی لزار دادُ ٍ ًیزٍّای چزخؾی را

ًظزیِ ؽثِ پایا هؼزفی ًوَد ٍ گزدػ ًاؽی اس چزخؼ تال

اعتخزاج ًوَدًذ .آىّا ًیزٍی چزخؾی را ؽاهل دٍ تخؼ

در تالسى را هتٌاعة تا عزػت ساٍیِای پیچؼ تال ،عَل ٍتز

هزتثظ تا ًظزیِ وَتا-خاوَفغىی ٍ ًیزٍی هتٌاعة تا هدذٍر

تال ٍ هىاى تی تؼذ هحَر پیچؼ تال ًغثت تِ لثِ حولِ در

عزػت ساٍیِای پیچؾی در ًظز گزفتٌذً .تایح آىّا ًؾاى

ًظز گزفت .اٍ تا لزار دادى ایي گزدػ در ًظزیِ وَتا-

داد وِ تا افشایؼ ػذد ریٌَلذس ًیزٍی چزخؾی افشایؼ

خاوَفغىی ،درًْایت راتغِای تزای ضزیة تزآی هزتثظ تا

هییاتذ ٍ ّزچِ هىاى هحَر پیچؼ تال تِ عوت لثِ حولِ

چزخؼ تال ارائِ ًوَد .عیي ٍ دیىیٌغَى [ ]8تِ تزرعی

هیرٍد ًیزٍی چزخؾی هزتثظ تا ًظزیِ وَتا-خاوَفغىی

تأثیز چزخؼ تال تز رٍی ًیزٍّای آیزٍدیٌاهیىی تَلیذی در

افشایؼ هییاتذّ .نچٌیي آىّا تأثیز ساٍیِ حولِ در سهاى

رصین حؾزات پزداختٌذ .آىّا ضزایة هزتَط تِ تزآی

اعتخزاج ًیزٍی لحظِای را تزرعی وزدُ ٍ تقحیحی تزای

چزخؾی را در تحمیك خَد هحاعثِ ًوَدًذ ٍ تز هثٌای اثز

تغییزات تخؼ اٍل ًیزٍی چزخؾی در سٍایای حولِ هختلف

وزاهز ٍ تز پایِ ًظزیِ وَتا-خاوَفغىی هذلی تزای هحاعثِ

ارائِ دادًذٍ .ى ٍیي ٍ ّوىاراى [ ]19تِ تزرعی هذلی تزای

ًیزٍی چزخؾی ارائِ دادًذً .تایح آىّا ًؾاى هیداد وِ تا

ًیزٍی چزخؾی پزداختٌذ .آىّا تا اعتفادُ اس رٍػ هزسّای
2

تغییز عزػت ساٍیِای تذٍى تؼذ تال ٍ تغییز هىاى هحَر

هغزٍق تِ هذلعاسی دیٌاهیه عیاالت ػذدی دٍ تال

پیچؼ تال ضزیة ًیزٍی چزخؾی تغییز هیوٌذ .در اداهِ

حؾزُ ٍ تالّای تیضَی در هَلؼیتّای هحَر پیچؼ

وارّای پضٍّؾگزاى تزای هذلعاسی ًیزٍی چزخؾیٍ ،یتٌی

هتفاٍتی پزداختٌذ .آىّا عی ؽثیِعاسیّای خَد ًیزٍّای

ٍ ٍٍد [ ،]17ػالٍُ تز ًیزٍی تز پایِ ًظزیِ وَتا-خاوَفغىی،

چزخؾی را اعتخزاج ًوَدًذ ٍ آى را ؽاهل دٍ تخؼ ًیزٍی

ًیزٍی آیزٍدیٌاهیىی اعتْالن چزخؾی را ًیش تِػٌَاى

چزخؾی تزویثی حزوت اًتمالی ٍ پیچؾی هزتثظ تا ًظزیِ

ًیزٍی دخیل در ول ًیزٍّای آیزٍدیٌاهیىی تزای حزوت

وَتا-خاوَفغىی ٍ ًیزٍی ًاؽی اس پیچؼ خالـ در ًظز

تالسدى هؼزفی ًوَدًذ .آىّا تیاى داؽتٌذ در فَرتیىِ هىاى

گزفتٌذ .آىّا در ًْایت ضزایة ًیزٍی چزخؾی یىغاًی را

هحَر پیچؼ تال در ًقف ٍتز تال ًثاؽذ ایي ًیزٍ همذاری

تزای ایي دٍ تخؼ ًیزٍی چزخؾی ارائِ دادًذ.

غیز ففز خَاّذ داؽتّ .اى ٍ ّوىاراى [ ]18تز یه تغتز
آسهایؼ تدزتی تِ تزرعی پزٍاس ایغتای یه ؽة پزُ

Hawkmoth

1

1

ّواىعَر وِ در تاریخچِ تزرعی ؽذ ،در عالّای اخیز
هذلّایی تزای پیؼتیٌی ًیزٍی چزخؾی ارائِ ؽذُ اعت.

Immersed boundary method

2
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تا ایي حال تاوٌَى ایي هذلّا در ؽثیِعاسی آیزٍدیٌاهیىی
یه تالسى دارای حزوات تزویثی پیچؼ ٍ تالسدى تِهٌظَر
پیؼتیٌی ضزایة تزآ ٍ پغای لحظِای ٍ هتَعظ ،هَرد
همایغِ لزار ًگزفتِاًذ .در ایي پضٍّؼ تا اعتفادُ اس ًظزیِ
الواى تیغِ ،عِ هذل هتفاٍت ًیزٍی چزخؾی در تزرعی یه
تال الْام گزفتِؽذُ اس حؾزُ هیَُ تا حزوت تزویثی تالسدى
ٍ پیچؼ هَرد ارسیاتی ٍ همایغِ تا ًتایح تدزتی ٍ دیٌاهیه
عیاالت ػذدی هٌتؾزؽذُ لزار هیگیزد .در تخؼ  4ایي
هذلّا ؽزح دادُ ؽذُ ٍ اس لحاػ تَاًایی در پیؼتیٌی

چزخؾی دخیل در ًیزٍی ولی خزٍخی ًظزیِ الواى تیغِ
هؼزفی ؽذُ اعت.
 -1-2هذل ًیزٍی اًتقالی
تخؼ هْوی اس ًیزٍّای لحظِای تَلیذی تَعظ یه تالسى
دارای حزوت تال ؽثیِ حؾزاتً ،یزٍی اًتمالی هیتاؽذ .در
ایي ًَع حزوت تا تَخِ تِ فیشیه عِ تؼذی خزیاى ،دیگز
ٍاهاًذگی والعیه هزعَم در تالّای ثاتت تا ًغثتّای
هٌظزی تاال ٍخَد ًذارد ٍ در سٍایای حولِ تاالٍ ،اهاًذگی تِ

ضزایة ًیزٍی تزآ ٍ پغای لحظِای ٍ هتَعظ در تاسُّای

تأخیز هیافتذ [ .]21 ٍ 8 ،1ؽىل  1تالسًی تِ عَل تال

هختلف حزوتی در یه ًین وَرط تا ًتایح تدزتی ٍ ػذدی

را ًؾاى هیدّذ .تزای تزلزاری رٍػ الواى تیغِ تال تِ تؼذاد
سیادی الواى تا پٌْای  drتمغین هیؽَد .همغغ یه الواى
هؾخـ اس تال در فافلِ ً rغثت تِ ریؾِ تال لزارگزفتِ ٍ
تِفَرت یه ًَار تا پٌْای ً drؾاى دادُ ؽذُ اعت .تزای
تَفیف حزوت تالسدى ،یه دعتگاُ هختقات هتؼاهذ
 OXYZتؼزیف ؽذُ اعت .هحَر  Zهحَر تالسدى ٍ ففحِ
 XYففحِ وَرط تالسدى اعت  .هحَر پیچؼ تال تَدُ
ٍ هَلؼیت آى تَعظ ساٍیِ ً غثت تِ هحَر  Xهؾخـ
هیگزدد .حزوت اؽارُؽذُ تیاًگز حزوت تالسدى اعت.
ػالٍُ تز ایي حزوت تال هیتَاًذ حَل هحَر تال تا ساٍیِ  r
ًیش تچزخذ[ّ .]9نچٌیي  هحَر هواط تز حزوت تالسًی
ٍ  هحَر ػوَد تز ففحِ وَرط تالسدى اعت.

هٌتؾزؽذُ همایغِ ؽذُ اعتّ .نچٌیي عْن آىّا اس ًیزٍی
هذل ؽذُ ول در ًظزیِ الواى تیغِ وِ ؽاهل ًیزٍی اًتمالی
ٍ خزم افشٍدُ ًیش ّغت ،تِ اسای ّز هذل گشارػ ؽذُ اعت.
در تخؼ  5هذلّا تا یىذیگز اس لحاػ خغای هتَعظ ٍ
خغای پیؼتیٌی ًمغِ حذاوثز ًوَدار ضزایة تزآ ٍ پغا
همایغِ ؽذُ ٍ خغای هؤثز ول گشارػ هیؽَدً .تایح
همایغِ خغای هؤثز هذلّای ًیزٍی چزخؾی ًؾاى هیدّذ
وِ هذل  R3وِ یه هذل دٍ خشئی دارای ًیزٍی هزتثظ تا
ًظزیِ وَتا-خاوَفغىی ٍ ًیزٍی ًاؽی اس پیچؼ خالـ
اعت ،اس خغای هؤثز ًغثی ووتزی در هحاعثِ ضزایة
ًیزٍی تزآ ٍ پغا تزخَردار تَدُ ٍ هیتَاًذ تِػٌَاى یه هذل

R

هٌاعة تزای ؽثیِعاسیّای ؽثِپایای آیٌذُ هَرد تَخِ
لزار گیزد.

 -2هثاًی رٍش الواى تیغِ ًاپایا
در رٍػ ًظزیِ الواى تیغِ تزای تِدعت آٍردى ًیزٍّای
ًْایی ،اتتذا تال را تِ تؼذاد هؾخقی الواى تمغینتٌذی
ًوَدُ ٍ در ًْایت تا تَخِ عیٌواتیه تالً ،یزٍّای ٍارد تز
ّز الواى تِدعت آهذُ ٍ در ول عغح تال اًتگزالگیزی
ؽذُ ٍ ًیزٍی ولی لحظِای تالسى تِدعت هیآیذ
[ً .]20 ٍ 9یزٍّای اًتمالی تِػٌَاى ًیزٍّای پایِ ٍاردؽذُ
در ّز لحظِ ًاؽی اس ساٍیِ حولِ لحظِای آى ٍارد هیؽَد.
ًیزٍی خزم افشٍدُ تٍِاعغِ حزوت ؽتاتذار تال ٍ ًیزٍی
چزخؾی ًیش تٍِاعغِ ًزخ چزخؼ تال حَل هحَر پیچؼ
اتفاق افتادُ ٍ تِػٌَاى اثزات ًاپایای تىویلی ٍارد هیؽًَذ.
در اداهِ ایي تخؼ ّز عِ ًیزٍی اًتمالی ،خزم افشٍدُ ٍ

ضکل ( :)1تؼاریف هزتثظ تال ٍ همغغ ٍ حزوت آى تِ ّوزاُ
ًوایؼ دعتگاُّای هحَر هختقات
ؽىل ً 2یزٍّای تَلیذی اًتمالی همغغ تال تا عَل ٍتز
)  ٍ c (rپٌْای  drرا در دعتگاُ هختقات هحلی 

ًؾاى هیدّذ V T .عزػت اًتمالی خزیاى ًاؽی اس حزوت
تالسدى اعت ٍ ساٍیِ حولِ ً یش ساٍیِ تیي ٍتز همغغ تال

ارسیاتی ٍ همایغِ هذلّای هختلف تخویي ًیزٍی چزخؾی ...

ٍ عزػت  V Tهیتاؽذً .یزٍّای تزآ ٍ پغای ٍاردُ تز همغغ
تِ تزتیة تا ً dD ٍ dLؾاى دادُ ؽذُاًذ.
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()3

C l    1.966  3.95Re 0.429  sin 2

C d     0.031  10.48Re 0.764 

()4

 1.873  3.14Re 0.369  1  cos 2 

()5

f AR  32.9  32.0AR 0.00361

()6

f Ro  0.205 arctan 0.587  Ro  3.105
0.870

 -2-2هذل ًیزٍی جزم افشٍدُ
ًیزٍی خزم افشٍدُ یىی اس اثزات ًاپایایی حَسُ حل خزیاى
تالسى اعت .ؽٌاخت ایي ًیزٍ ٍ تِدعت آٍردى همذار آى
تاػث تْثَد رٍػّای ؽثِ پایا در تالسىّا هاًٌذ ًظزیِ
الواى تیغِ هیؽَد .فزك هیؽَد وِ عیال احاعِوٌٌذُ
ضکل (ً :)2وایی اس یه همغغ الواى تیغِ ٍ تؼزیف هتغیزّا

تأثیزگذار تز رٍی تال تِ اًذاسُ یه اعتَاًِ تِ لغز ٍتز الواى

در ّز همغغ تال ًیزٍّای تزآ ٍ پغای ٍاردُ تز آى همغغ
هحاعثِ ؽذُ ٍ عپظ در توام عَل تال خوغ ؽذُ ٍ
ًیزٍّای تزآ ٍ پغای ولی تال تِدعت آٍردُ هیؽًَذ [.]9
ایي ًیزٍّا در راعتای هحَرّای   ٍ تَدُ ٍ تَعظ
رٍاتظ ( )2( ٍ )1هحاعثِ هیؽًَذ:

 π 4 c  r 2 drتَدُ ٍ در فَرتیىِ ؽتاب ًمغِ هزخغ رٍی
الواى تال تزاتز  anتاؽذً ،یزٍی خزم افشٍدُ ٍارد تز الواى تال

()1

1
V T 2C l dS
2

dLT 

()2

1
V T 2C d dS
2

dDT 

تال  ٍ c  r ضخاهت  drتاؽذ .اًذاسُ خزم دیغه عیال تزاتز

 dFAاس راتغِ( )7تِدعت هیآیذ [ً an .]9یش عثك
راتغِ( )8هحاعثِ هیؽَد وِ در ایي راتغِx m  x r  x f ،
فافلِ تیي ًمغِ هزخغ تا هحَر چزخؼ تال اعتx f .

فافلِ لثِ حولِ تا هحَر پیچؼ الواى تال ٍ  x rفافلِ لثِ
حولِ تا ًمغِ هزخغ هیتاؽذ وِ تزاتز تا ًقف عَل ٍتز ّز

وِ  خزم هخقَؿ عیال در تزگیزًذُ تال C d ٍ C l ،تِ
تزتیة ضزایة تزآ ٍ پغای اًتمالی ٍ  dS  c  r  drهغاحت

همغغ تال اعت .تا اًتگزالگیزی اس هؼادالت ( )2( ٍ )1در
راعتای دّاًِ تالً ،یزٍّای تزآ ٍ پغای اًتمالی در یه سهاى
هؾخـ هحاعثِ هیؽًَذ.
لی ٍ ّوىاراى [ ]4تا اعتفادُ اس ًتایح دیٌاهیه عیاالت
هحاعثاتی هذلی تزای ضزایة ًیزٍی اًتمالی ارائِ دادًذ.
آىّا ضزایة تزآ ٍ پغای اًتمالی را تز حغة ریٌَلذس هغاتك

الواى در ًظز گزفتِ هیؽَد [.]15 ٍ 9 ،8
()7

π
2
dFA   c  r  an dr
4

()8

an  x m r  r sin r  x m 2 cosr sin r

 -3-2هذل ًیزٍی چزخطی
ًیزٍی چزخؾی تٍِاعغِ ٍخَد ًزخ چزخؼ تال حَل هحَر
تال اتفاق هیافتذ .ؽىل  3همغؼی اس تال را وِ حَل هحَر
تال ٍ تا عزػت چزخؾی  ٍ  rعزػت اًتمالی ً V Tؾاى

رٍاتظ ( )4( ٍ )3تِدعت آٍردًذّ .نچٌیي حغاعیت

هیدّذ .تا فزك ًثَد افغىان پَعتِایً ،یزٍی چزخؾی

ًیزٍّای اًتمالی را ًغثت تِ تغییزات اػذاد ًغثت هٌظزی

 dFrotتِفَرت ػوَد تز همغغ تال اػوال هیؽَد [ .]9در

 ٍ ARػذد راعثی  Ro  R cتزرعی ًوَدُ ٍ تِ تزتیة

ًْایت تؼذ اس تقَیز وزدى ًیزٍ در راعتای هحَرّای هحلی،

تقحیح  f Ro ٍ f ARرا هغاتك رٍاتظ ( )6( ٍ )5ارائِ دادًذ.

ًیزٍی چزخؾی رٍی الواىّای تال در راعتای دّاًِ تال

دٍفقلٌاهِ ػلوی هىاًیه عیاالت ٍ آیزٍدیٌاهیه ،خلذ  ،9ؽوارُ  ،2پاییش ٍ سهغتاى 1399
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اًتگزالگیزی ؽذُ ٍ ًیزٍی چزخؾی در ّز لحظِ تِدعت
هیآیذ .در تخؼ  4هذلّای ًیزٍی چزخؾی هَرد هغالؼِ
تِ تفقیل تزرعی ؽذُ اعت.

ضکل ( :)4عزح تال هَرد اػتثار عٌدی تِ ّوزاُ هَلؼیت
هحَر پیچؼ تال

][22

ؽىل  5خقَفیات حزوتی سٍایای تالسدى ٍ پیچؼ تال
هَرد ؽثیِعاسی تزحغة سهاى تذٍى تؼذ *  tدر وَرط رٍ
تِ پاییي را ًؾاى هیدّذ .در ؽىل (-5الف) حزوت یه
همغغ در یه وَرط تالسدى واهل ؽاهل وَرط رٍ تِ
پاییي ٍ وَرط رٍ تِ تاال ًؾاى دادُ ؽذُ اعت .ؽىل (-5

ضکل (ً :)3یزٍی چزخؾی اػوالی تز همغغ تال

 -3هطخصات ٌّذسی تال هَرد هطالعِ
تزای ؽثیِعاسی ٍ همایغِ هذلّای هختلف ًیزٍّای
چزخؾی ٍ تزرعی تأثیز آىّا تز ًیزٍّای لحظِای تزآ ٍ
پغا ،وار تدزتی ٍ دیٌاهیه عیاالت ػذدی لَآ ٍ ّوىاراى
[ ]22اًتخاب ؽذُ اعت وِ حزوات تالسدى ٍ پیچؼ تال تز
رٍی یه تال فلة الْام گزفتِؽذُ اس حؾزُ هیَُ هغاتك
ؽىل  4هیتاؽذ .هؾخقات ٌّذعی تال در خذٍل  1آٍردُ
ؽذُ اعت .خزم هخقَؿ عیال  در آسهایؼ
 1229Kg/m3تٌظین ٍ ؽزایظ تغت تزای ریٌَلذس 136
تزلزار ؽذُ اعت [.]22
جذٍل ( :)1هؾخقات ٌّذعی تال[]22
هؾخقِ ٌّذعی

ًواد

همذار

عَل تال

R

0/3631 m

ٍتز هتَعظ تال

c

0/0929 m

عَل دّاًِ تال

b

0/25 m

ؽؼاع صیزاعیَى

Rg

هغاحت تال

S

0/02296 m

ًغثت هٌظزی

AR

2/69

0/2394 m
2

ب) ًیش هٌحٌی سٍایا ،عزػتّا ٍ ؽتابّای ساٍیِای حزوت
تالسدى ٍ پیچؼ تال تِ ّوزاُ تغییز ساٍیِ حولِ را در
وَرط رٍ تِ پاییي ًؾاى هیدّذ .دعتِتٌذی در لغوت
پاییي ؽىل (-5ب) تا هغتغیلّای هؾخـ تا حزٍف  Aتا
 Fتا تَخِ تِ ًَع حزوت ٍ تغییز ساٍیِّای تالشدى ٍ پیچؼ
ٍ هؾتكّای اٍل ٍ دٍم آىّا فَرت گزفتِ اعتّ .ز وذام اس
ایي حزٍف یه تاسُ سهاًی را ًؾاى هیدٌّذ ٍ یىی اس
هَلؼیتّای لحظِای هتٌاظز در ایي تاسُ سهاًی در ؽىل
(-5الف) ًؾاى دادُ ؽذُ اعت .تِػٌَاى هثال در اًتْای
ًاحیِ  Aتٍِاعغِ ثاتت ؽذى ساٍیِ پیچؼ تال  ٍ  rففز
ؽذى ًزخ پیچؼ تال (  rهؾتك اٍل  ،)  rتؼزیف ؽزٍع
ًاحیِ خذیذ  Bفَرت گزفتِ اعت .تمیِ هزستٌذیّا ًیش تا
تَخِ تِ تغییزات سٍایای تالسدى ٍ پیچؼ ٍ هؾتمات اٍل ٍ
دٍم آىّا فَرت گزفتِ اعتً .ؾاى دادى ایي هزسّا در
تحلیل ضزایة ًیزٍّای خزٍخی هؤثزًذ؛ چزاوِ ایي هتغیزّا
تِػٌَاى ٍرٍدی ّزوذام اس هذلّای ًظزیِ الواى تیغِ
(اًتمالی ،خزم افشٍدُ ٍ چزخؾی) هَرد اعتفادُ لزار
هیگیزًذ .هثالً هغتغیلّای تیزُتز  C ٍ Bهتٌاظز تا حالتی
ّغتٌذ وِ تال پیچؼ ًذاؽتِ ٍ ًیزٍی چزخؾی ّن
ًخَاّین داؽتّ .نچٌیي ؽزٍع ٍ پایاى ًین عیىل در
هَلؼیتّای  ٍ t *  0.5 ٍ t *  0هَلؼیت هتٌاظز تا آىّا
ًیش هؾخـ ؽذُاًذً .غثت عزػت تالسدى تِ عزػت
حذاوثز در هحل ؽؼاع صیزاعیَى تال  V max , Rتزاتز m/s
 0/1905هیتاؽذ .پیوایؼ ساٍیِ خارٍب ؽذُ تالسدى در
یه ًین عیىل 155درخِ هیتاؽذ ٍ ساٍیِ حولِ در ٍعظ
ّز ًین عیىل ّن تِ همذار حذی  40درخِ هیرعذ.
g
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ارسیاتی ٍ همایغِ هذلّای هختلف تخویي ًیزٍی چزخؾی ...

پاییي ٍ وَرط رٍ تِ تاال ٍ تِهٌظَر تزرعی تیؾتز خشئیات،
فزفاً ضزایة ًیزٍی هزتَط تِ یه ًین عیىل (وَرط رٍ تِ
پاییي) گشارػ ؽذُ اعت .تزای هحاعثِ ضزایة تزآ ٍ پغای
خزٍخی الواى تیغِ وِ تِ تزتیة تا ً C D ٍ C Lؾاى دادُ
هیؽًَذ اس رٍاتظ ( )10( ٍ )9اعتفادُ ؽذُ اعت .در ایي
رٍاتظ  D ٍ Lتِ تزتیة ًیزٍی تزآ ٍ پغای خزٍخی رٍػ
الواى تیغِ V max ,R ،عزػت حذاوثز تال در هَلؼیت ؽؼاع
صیزاعیَى ٍ  Sعغح ول تال هیتاؽذ.
g

()9

L
2
0.5V max
,R g S

CL 

()10

D
2
0.5V max
,R g S

CD 

 -1-4هذل هتذاٍل تز پایِ ًظزیِ کَت ا-جاکَفس کی:
R1

ضکل ( :)5خقَفیات حزوتی هَرد ؽثیِعاسی:
الف) ؽواتیه حزوت همغغ تال در یه وَرط واهل
ب) هٌحٌی سٍایا ،عزػتّا ٍ ؽتابّای ساٍیِای حزوت
تالسدى ٍ پیچؼ تال تِ ّوزاُ تغییز ساٍیِ حولِ را در
وَرط رٍ تِ پاییي

 -4تزرس ی ٍ اعتثارس ٌ ی ه ذلّ ای ًی زٍی
چزخطی
ّواىعَروِ در تخؼ  1اؽارُ ؽذ پضٍّؾگزاى عی عالّای
هتوادی در پی ؽٌاخت ٍ هذلعاسی هٌاعة ًیزٍّای ًاؽی
اس چزخؼ تال تَدُاًذ [ .]23 ٍ 18 ،10-8 ،4 ،1در ایي
تخؼ هذلّای ارائِؽذُ تز رٍی حزوت تالسًی هَرد
ؽثیِعاسی اػوال ؽذُ ٍ در ًْایت ضزایة تزآ ٍ پغا تِدعت
آهذُ ٍ تا ّن همایغِ هیگزدد .در هذلّای تزرعیؽذُ در
ایي تخؼ ًیزٍّای اًتمالی ٍ خزم افشٍدُ عثك هذلّای
اؽارُؽذُ در تخؼ  2یىغاى تَدُ ٍ تٌْا ًیزٍی چزخؾی
تزرعی هیگزدد .تایذ خاعز ًؾاى ؽَد وِ در هذلّایی وِ
اس هزاخغ اعتخزاج ؽذُ اعت ًامگذاری هتغیزّا هتفاٍت
اعت ٍ تزای یىغاىعاسی هتغیز تؼزیفؽذُ در وار خاری
خایگشیي هیؽَدّ .نچٌیي در تزرعی هذلّای ًیزٍی
چزخؾی هتفاٍت تِدلیل هؾاتْت ًیزٍّای وَرط رٍ تِ

در اداهِ هذلّای اٍلیِ ارائِؽذُ تزای هذلعاسی
آیزٍدیٌاهیىی پیچؼ تالّای ثاتت [ ،]27-24الیٌگتَى
تزای هذلعاسی ًیزٍی چزخؾی در آیزٍدیٌاهیه حؾزات
وِ تا حزوت اًتمالی ّنسهاى ّوزاُ اعت ،عزحی ارائِ ًوَد
[ .]16در ایي هذل گزدػ هَرد ًیاس تزای تزلزاری ؽزط
وَتا تزاتز  r  r c 2  0.75  xˆf در ًظز گزفتِ ؽذ ٍ تز
هثٌای ًظزیِ وَتا-خاوَفغىیً ،یزٍی چزخؾی تِفَرت
خغی تا عزػت ساٍیِای پیچؾی ٍ عزػت اًتمالی تال هزتثظ
هیگزدیذ [ .]4عثك راتغِ وَتا-خاوَفغىی تزای هحاعثِ
خشء ًیزٍی چزخؾی ٍارد تز ّز الواى تال تا عَل  drراتغِ
( )11تزلزار اعت [:]27 ٍ 9 ،8
()11

dFrot  V T d rot dr

وِ  d rotگزدػ ًاؽی اس چزخؼ الواى تال تَدُ ٍ تَعظ
راتغِ ( )12هحاعثِ هیؽَد[:]9 ,8
()12

d rot  C rot r c 2  r 

()13

C rot    0.75  xˆ f



وِ در راتغِ ( C rot ،)12ضزیة ًیزٍی چزخؾی تَدُ ٍ
تاتؼی اس هَلؼیت تی تؼذ هحَر تال ًغثت تِ لثِ حولِ xˆ f
هیتاؽذ ٍ تَعظ راتغِ ( )13تِدعت هیآیذ .در تزلزاری
ایي هذل  xˆ f  x f / cدر ًظز گزفتِ هیؽَد ٍ تزای ّز
الواى تال هحاعثِ هیؽَد ٍ در ًْایت در عَل دّاًِ تال
اًتگزالگیزی ؽذُ ٍ ًیزٍّای لحظِای تِدعت هیآیٌذ.
هٌحٌی تغییزات ضزایة تزآ ٍ پغا تِ تفىیه ًیزٍی اًتمالی،
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خزم افشٍدُ ٍ ًیزٍی چزخؾی تز حغة سهاى تیتؼذؽذُ * t

در ًین عیىل وَرط رٍ تِ پاییي تزای هذل  R1تِ ّوزاُ
ضزایة ًیزٍی تدزتی ٍ دیٌاهیه عیاالت ػذدی [ ]22در

ضزیة ًیزٍی تزآ ٍ پغای چزخؾی در ایي ًین عیىل هثثت
تَدُ ٍ تِ تزتیة حذٍد  28/7 ٍ 9/2درفذ هتَعظ ضزیة
ًیزٍی ولی تزآ ٍ پغا را تؾىیل هیدٌّذ.

ؽىل  6هؾاّذُ هیؽَد .تا تَخِ تِ ًحَُ حزوت تال در
ؽىل  ،5تاسُّای  Aتا ً Fیش در ًوَدارّا هؾخـ ؽذُ
اعتّ .واىعَر وِ هؾاّذُ هیؽَد ضزیة ًیزٍی اًتمالی
در لغوتّای هیاًی ًین عیىل در تاسُ  Cوِ گزداتِ لثِ
حولِ چغثیذُ تِ تال ٍخَد دارد ٍ عاس ٍ وار ٍاهاًذگی تِ
تأخیز افتادُ ًاؽی اس ایي گزداتِ حاون اعت ،تِفَرت
هٌاعثی ضزایة ًیزٍی ًظزیِ الواى تیغِ را پیؼتیٌی ًوَدُ
ٍ تِ ًتایح تدزتی ًشدیه اعت .ایي اهز ًؾاى هیدّذ وِ
هذل ًیزٍی اًتمالی تز هثٌای ًظزیِ خظ تزآسای تِ وار
گزفتِؽذُ در تخؼ  1-2اس دلت هٌاعثی در تخویي ًیزٍی
اًتمالی تزخَردار تَدُ اعت .همادیز هتَعظ ضزایة ًیزٍی
تزآ ٍ پغا در ؽىل ً 6ؾاى هیدّذ وِ تخؼ اػظن ضزیة
ًیزٍی ول را ًیزٍی اًتمالی تؾىیل هیدّذ .تخؼ ًیزٍی
خزم افشٍدُ ّن در ًوَدارّای ضزیة تزآ ٍ پغا ًؾاى دادُ
ؽذُ اعت .هخقَفاً در اتتذا ٍ اًتْای ًین وَرط وِ
ؽتابّای تال اس لحاػ اًذاسُ تشري ّغتٌذً ،مؼ ًیزٍی
خزم افشٍدُ در ًشدیه وزدى ضزیة ًیزٍی لحظِای ولی تِ
ًتایح تدزتی تؼییيوٌٌذُ تَدُ ٍ ایي اهز در ؽىل 6
هؾخـ اعت .هتَعظ ضزیة ًیزٍی خزم افشٍدُ ّن در ایي
حالت تزای ضزیة تزآ دارای همذار هثثت تَدُ ٍ الثتِ تزای
ضزیة پغا همادیز هثثت ٍ هٌفی ّوذیگز را خٌثی وزدُ ٍ
تزاتز ففز هحاعثِ ؽذُ اعت.
هٌحٌی ضزیة ًیزٍی تزآی چزخؾی در ؽىل ً 6ؾاى
هیدّذ وِ در اتتذا ٍ اًتْای ًین وَرط در هحذٍدُّای
ٍ  ،Fایي ضزیة هٌفی ٍ در لغوتّای  E ٍ Dوِ ساٍیِ
حولِ در حال افشایؼ اعت (تا لثل اس  90درخِ) هثثت تَدُ
ٍ پظ اس آى در ًاحیِ  Fهٌفی هیؽَدّ .نچٌیي ًوَدار
ضزیة پغای چزخؾی ًؾاى هیدّذ وِ اتتذای ًین وَرط
تا ؽزٍع اس همذار ففز ،در تاسُ  Aضزیة پغای چزخؾی
هٌفی تَدُ ًیزٍی خلَتزًذُ لحظِای دارین ٍ در هحذٍدُّای
 F ٍ E ،Dهثثت هیتاؽذ .ففز تَدى ضزایة تزآ ٍ پغای ایي
هذل در اتتذا ٍ اًتْای ًین وَرط تِدلیل ففز تَدى عزػت
اًتمالی ٍ اثز آى در ففز وزدى ًیزٍی چزخؾی ول عثك
ًظزیِ وَتا-خاوَفغىی هیتاؽذ .ضوٌا همادیز هتَعظ
A

ضکل ( :)6ضزایة ًیزٍی تزآ ٍ پغای هذل ؽذُ تَعظ
رٍػ ًظزیِ الواى تیغِ ( )BETتِ تفىیه ًیزٍّای اًتمالی،
ًیزٍی خزم افشٍدًُ ٍ ،یزٍی چزخؾی ،هحاعثِؽذُ تا هذل
 R1در همایغِ تا وار تدزتی ٍ دیٌاهیه عیاالت ػذدی لَآ ٍ
ّوىاراى ].[22
 -2-4هذل ًیزٍی چزخطی تز هثٌای ًت ایج ض زایة
ًیزٍی چزخط ی دیٌاهی ک س یاالت ع ذدی ل ی ٍ
ّوکاراى[R2 :]3

لی ٍ ّوىاراى [ ]4تزای اعتخزاج هذلی تزای ًیزٍی
چزخؾی اس ؽثیِعاسی دیٌاهیه عیاالت ػذدی اعتفادُ
ًوَدًذ .آىّا اتتذا دٍ حزوت را تِ تال اػوال ًوَدًذ؛ حزوت
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ارسیاتی ٍ همایغِ هذلّای هختلف تخویي ًیزٍی چزخؾی ...

چزخؼ افغار ؽذُ ٍ 1حزوت چزخؼ هذاٍم .2در ّز دٍی
ایي حزوتّا در سهاى ؽزٍع حزوت ،ساٍیِ پیچؼ اٍلیِ تال
عَری تٌظین ؽذُ تَد وِ در لحظِ  t fساٍیِ پیچؼ تال
  fتا تَخِ تِ عزػت ساٍیِای پیچؾی خَد ،تزاتز ففز
هیگزدیذ .در ًْایت آىّا اختالف ًیزٍی اًذاسُگیزی ؽذُ
در دٍ حالت را در لحظِ  t fتِػٌَاى ًیزٍی چزخؾی در
ًظز گزفتٌذّ .نچٌیي فزك وزدًذ وِ ًیزٍی چزخؾی
تِفَرت ػوَدی تز همغغ تال اػوال هیؽَد.
آىّا ضزیة ًیزٍ را در دٍ حالت هَلؼیت هىاى هحَر
پیچؼ تال  xˆ f  0.5 ٍ xˆ f  0اعتخزاج ًوَدُ ٍ ًتایح را
تز حغة   rرعن ًوَدًذ .هؾاّذات آىّا ًؾاى هیداد وِ
در حالت  xˆ f  0.5تغییزات ًیزٍ تز حغة   rخغی ٍ در
حالت  xˆ f  0تِ تاتغ درخِ دٍ ًشدیه اعت .تز ایي اعاط
آىّا ًیزٍّای چزخؾی را ؽاهل دٍ خشء هدشا داًغتٌذ .خشء
اٍل را هؾاتِ ًظزیِ وَتا-خاوَفغىی هتٌاعة تا ّز دٍ
عزػت پیچؾی ٍ اًتمالی تال داًغتِ ٍ خشء دٍم را فزفاً
هتٌاعة تا هدذٍر عزػت پیچؾی در ًظز گزفتٌذ .آىّا تا
اؽارُ تِ ایٌىِ حزوت پیچؼ تال حَل لثِ حولِ xˆ f  0
در ٍالغ یه حزوت تالسًی تا ساٍیِ حولِ تزاتز  90درخِ
اعت ،اعتٌثاط وزدًذ وِ ایي خشء ًیزٍ در ٍالغ ًیزٍی پغا
هؾاتِ ًیزٍی پغای اًتمالی هیتاؽذ .ایي اهز تَعظ
پضٍّؾگزاى دیگز ًیش اؽارُ ؽذُ اعت [ .]28 ٍ17 ,10آىّا
ایي دٍ خش ًیزٍی چزخؾی را عثك رٍاتظ ( )14تا ( )17ارائِ
دادًذ:
()14
()15

در عزػتّای ساٍیِای ٍ ریٌَلذسّای هختلف لزار دادًذ .در
ًْایت پظ اس تزاسػ تز رٍی دادُّا راتغِ ( )16را تز حغة
ریٌَلذس ارائِ دادًذً .تایح آىّا ًؾاى هیداد وِ  C rot ,1تا
افشایؼ ریٌَلذس تِعَر هالیوی افشایؼ هییاتذ .تزای
هحاعثِ ً C rot ,2یش تال را حَل لثِ حولِ  xˆ f  0تحت
حزوتّای افغار ؽذُ ٍ هذاٍم در عزػتّای ساٍیِای
پیچؼ تال هختلف تذٍى عزػت اًتمالی لزار دادُ ٍ ایي
ضزیة را تا تزاسػ هٌحٌی درخِ دٍم عثك راتغِ ()17
اعتخزاج ًوَدًذ.
آىّا تزای ٍاردوزدى اثز هْن هحل هحَر پیچؼ تال اس
 xˆ f  0تا  xˆ f  1تال را تحت حزوتّای افغار ؽذُ ٍ
هذاٍم لزار دادُ ٍ تِ تقحیحی تزای  Frot ,1عثك راتغِ ()18
رعیذًذً .تایح لی ٍ ّوىاراى ًؾاى هیداد وِ ساٍیِ حولِ
لحظِای تز ًیزٍی چزخؾی اثزگذار اعت .آىّا ایي اثز را تز
رٍی  C rot ,1تِدعت آٍردًذً .تایح آىّا ًؾاى هیداد وِ تا
ساٍیِ حولِ  45درخِ  C rot ,1تمزیثاً ثاتت اعت ٍلی اس ایي
ساٍیِ تِ تؼذ تا  90درخِ ،ایي ضزیة تِ عوت ففز هیل
هیوٌذ .تاتغ تزاسػ ؽذُ تز رٍی ایي ًتایح تِفَرت تىِای
پیَعتِ تا راتغِ (ً )19ؾاى دادُ ؽذُ اعت .تزای اػوال
هذل اؽارُؽذُ در ًظزیِ الواى تیغِ وِ در ایٌدا تا ًام R2
ًامگذاری هیؽَدّ ،ز دٍ ًیزٍی  Frot ,2 ٍ Frot ,1عثك
ؽزایظ هَرد ؽثیِعاسی در ًیزٍی چزخؾی ٍارد ؽذُ اعت.
()18

Frot ,1  C rot ,1   c 2  r  rdr .  f r f  





f r  1.570  1.239 x f / c

R

0

rx x dx .  f r f  

TE
LE



()19

Frot ,2  C rot ,2  

()16

C rot ,1  0.927  0.588Re 0.1577

()17

C rot ,2  2.67

در رٍاتظ ( C rot ,2 ٍ C rot ,1 ،)15( ٍ )14تِ تزتیة ضزیة
ًیزٍی چزخؾی تزم اٍل ٍ دٍم هیتاؽٌذ ّ f  ٍ f rن تِ
تزتیة تقحیحات هزتَط تِ هحل هحَر پیچؼ تال ٍ اثز
ساٍیِ حولِ لحظِای هیتاؽٌذ .عثك راتغِ ( ٍ )15تا تَخِ
تِ ٌّذعِ پالى تال ،در فَرتی هحَر پیچؼ تال تِ عوت
 xˆ f  0.5تزٍد ،خشء دٍم ًیزٍی چزخؾی  Frot ,2تِ عوت
ففز هیل هیوٌذ .آىّا تزای تِدعت آٍردى  C rot ,1تال را

Arrested rotation
Continuous rotation

1
2

1 45    45
1 135    225

f 

2 cos  otherwise

هٌحٌی تغییزات لحظِای ضزایة تزآ ٍ پغا تز حغة سهاى
تیتؼذؽذُ *  tتِ ّوزاُ هتَعظ آىّا در یه ًین عیىل
تزای هذل  R2در همایغِ تا وار تدزتی ٍ وار دیٌاهیه
عیاالت ػذدی [ ]22تِ تفىیه ضزیة ًیزٍّای اًتمالی،
خزم افشٍدُ ٍ چزخؾی در ؽىل  7آٍردُ ؽذُ اعت.
ّواىعَر وِ هؾاّذُ هیؽَد ؽىل ولی تغییزات ضزایة
ًیزٍ هؾاتِ رًٍذ تغییزات وار تدزتی هیتاؽذ .تِدلیل ٍخَد
تزم  ٍ Frot ,2ػذم ٍاتغتگی تِ عزػت اًتمالی در ایي تزم ،تز
خالف هذلّای پیؾیي دیگز ضزایة ًیزٍی چزخؾی در
اتتذا ٍ اًتْای وَرط ففز ًیغتٌذً .تایح ًؾاى هیدّذ وِ
هتَعظ ضزیة تزآ ٍ پغای چزخؾی تِ تزتیة حذٍد ٍ 3/8
 15/6درفذ هتَعظ ضزیة ًیزٍی ولی تزآ ٍ پغا را تؾىیل
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هیدٌّذ .تزرعی تیؾتز تز رٍی ًیزٍیّای هتَعظ ٍ
لحظِای در تاسُّای اؽارُؽذُ در تخؼ  5اًدام خَاّذ
ؽذ.

پیَعتگی هزتَعِ در ضزیة ًیزٍی چزخؾی ول ؽاهل
خوغ خشء اٍل ٍ دٍم ّن تأثیز گذاؽتِ ٍ در ایي ؽىل
هؾخـ اعت .در هٌحٌی هزتَط تِ خشء دٍم ًیزٍی
چزخؾی ،ضزایة تزآ ٍ پغای چزخؾی در اتتذا ٍ اًتْای ًین
عیىل همذاری غیز ففز دارًذّ .نچٌیي هتَعظ ضزیة
تزآی چزخؾی خشء دٍم تزاتز ففز تَدُ ٍ ایي در حالی اعت
وِ هتَعظ ضزیة پغای چزخؾی ایي خشء همذاری غیز
ففز دارد.

ضکل ( :)7ضزایة ًیزٍی *  tتزآ ٍ پغای هذل ؽذُ تَعظ
رٍػ ًظزیِ الواى تیغِ تِ تفىیه ًیزٍّای اًتمالیً ،یزٍی
خزم افشٍدًُ ٍ ،یزٍی چزخؾی ،هحاعثِ ؽذُ تا هذل  R2در
همایغِ تا وار تدزتی ٍ دیٌاهیه عیاالت ػذدی لَآ ٍ
ّوىاراى ].[22
هٌحٌی تغییزات خشء اٍل ٍ دٍم ٍ ول ضزایة تزآ ٍ
پغای چزخؾی در حالت  f   1وِ اثز ساٍیِ حولِ
لحظِای لحاػ ًویؽَد ٍ در حالت ٍخَد اثز ساٍیِ حولِ
لحظِای  f   1در ؽىل  8آٍردُ ؽذُ اعتّ .واىعَر وِ
هؾاّذُ هیؽَد ضزایة ًیزٍی هزتثظ تا خشء اٍل تِدلیل
ففز تَدى عزػت اًتمالی در اتتذا ٍ اًتْای ًین وَرط تزاتز
ففز ّغتٌذّ .نچٌیي اثز تقحیح اثز ساٍیِ حولِ لحظِای
ّ f   1ن در هحذٍدُ ًشدیه هزس تیي  F ٍ Eوِ ساٍیِ
حولِ تزاتز  90درخِ اعت ،تز رٍی خشء اٍل ًیزٍی چزخؾی
هؾخـ اعت .در ایي لغوت تا تَخِ تِ راتغِ (ً ،)19یزٍی
چزخؾی هزتثظ تا خشء ًیزٍی اٍل تزاتز ففز اعتً .ا

ضکل ( :)8ضزایة ًیزٍی تزآ ٍ پغای چزخؾی هذل  R2تِ
تفىیه خشء ًیزٍی  ٍ Frot ,2 ٍ Frot ,1خوغ دٍ خشء ًیزٍ.
ًتایح در فَرت در ًظز ًگزفتي تقحیح اثز ساٍیِ حولِ
لحظِای ( ً ) f   1یش گشارػ ؽذُ اعت
 -3-4هذل ًیزٍی چزخطی ٍى ٍیي ٍ ّوکاراى [:]17
R3

ٍى ٍیي ٍ ّوىاراى تا ؽثیِعاسی تز هثٌای رٍػ هزسّای
هغزٍق یه هذل ولی تزای پیؼتیٌی ًیزٍّای چزخؾی
ارائِ دادًذ [ .]19آىّا تزای ارائِ هذل خَد اس تال تیضَی

ارسیاتی ٍ همایغِ هذلّای هختلف تخویي ًیزٍی چزخؾی ...

وِ در ؽؼ حالت هَلؼیت هحَر پیچؼ در راعتای ٍتز تال
هتفاٍت لزار گزفتِ تَد ،اعتفادُ ًوَدًذّ .نچٌیي دٍ هذل
تال اس هگظ هیَُ ٍ حؾزُ هاالریا را ًیش ؽثیِعاسی ًوَدًذ.
آىّا تزای تِدعت آٍردى ًیزٍی چزخؾی دٍ حالت حزوتی
را تز رٍی تالّای هَرد آسهایؼ خَد اػوال ًوَدًذ .در
حالت اٍل ،تال تذٍى پیچؼ تا ساٍیِ حولِ ثاتت تزاتز 45
درخِ ٍ تا عزػت اًتمالی ثاتت ؽزٍع تِ حزوت هیوٌذ .در
حالت دٍم تال تا عزػت اًتمالی ٍ ًزخ پیچؼ ثاتت اس ساٍیِ
حولِ  30درخِ ؽزٍع تِ حزوت هیًوایذ ٍ ٌّگاهیوِ
ساٍیِ حولِ تِ  45درخِ هیرعذ ،در ّز دٍ حالت ًیزٍّای
فؾاری اعتخزاج ؽذُ ٍ اختالف ًیزٍی دٍم ٍ اٍل تِػٌَاى
ًیزٍی چزخؾی گشارػ هیؽَد .آىّا هغاتك وارّای
پیؾیي فزك وزدًذ وِ ًیزٍی چزخؾی تِػٌَاى یه ًیزٍی
فؾاری اختالف عغح تاال ٍ پاییي تال تِفَرت ػوَدی تز
همغغ تال ٍارد هیؽَد [ .]1آىّا ایي وار را تزای
عزػتّای اًتمالی ٍ پیچؾی تال هتفاٍت اًدام دادًذ ٍ تا
تَخِ تِ تؼزیف خَد اس ریٌَلذس داهٌِ تغییزات  25تا  500را
تزرعی ًوَدًذ .آىّا تزای ارائِ هذل خَد تزای ًیزٍی
چزخؾی اس تزویة هذلّای تز هثٌای ًظزیِ وَتا-
خاوَفغىی [ ٍ ]1پغای چزخؾی [ ]29اعتفادُ ًوَدًذ ٍ
تزای تِدعت آٍردى یه هذل ولی پیؾٌْاد دادًذ ًیزٍی
 Fstroke pitchوِ در حزوتّای تزویثی پیچؼ ٍ اًتمالی
تَلیذ هیؽَد تا هواى دٍم عغح وَپل  S xx S yyهتٌاعة
تاؽذّ .نچٌیي پیؾٌْاد دادًذ وِ ًیزٍی  Fpitchوِ تٌْا
ًاؽی اس پیچؼ تال اعت تا هواى دٍم عغح ًا هتمارى S x x
هتٌاعة تاؽذ .در ًْایت ًؾاى دادًذ وِ تا ایي فزضیات
هیتَاى هغاتك رٍاتظ ( )21( ٍ )20یه هذل ولی تزای
ًیزٍی چزخؾی در ًظز گزفت .ایي هذل یه ضزیة ثاتت
 C rot  2.08  0.13تزای ّز دٍ ًیزٍی Fpitch ٍ Fstroke  pitch
دارد.

پغا تز حغة سهاى تی تؼذ ؽذُ *  tتِ ّوزاُ هتَعظ آىّا
در یه ًین عیىل تزای هذل  R4در همایغِ تا وار تدزتی ٍ
وار دیٌاهیه عیاالت ػذدی [ ]22تِ تفىیه ضزیة
ًیزٍّای اًتمالی ،خزم افشٍدُ ٍ چزخؾی در ؽىل ً 9ؾاى
دادُ ؽذُ اعت .در ایي ًوَدار تا تَخِ تِ تاسُ خغای هَخَد
در ضزیة ًیزٍی چزخؾی  ، C rotتأثیز حذ تاال ٍ حذ پاییي
ایي ضزیة در ًتایح ضزایة ًیزٍی چزخؾی ٍ ضزایة ولی
ًیزٍی ًظزیِ الواى تیغِ هؾخـ اعتً .تایح هتَعظ
ضزایة ًیزٍی تزآ ٍ پغا ًؾاى هیدّذ وِ ایي ضزایة تِ
تزتیة حذٍد  22/4 ٍ 5/1درفذ هتَعظ ضزیة ًیزٍی ولی
تزآ ٍ پغای ًظزیِ الواى تیغِ را تؾىیل هیدٌّذ.

Frot  Fstroke pitch  Fpitch

()20
()21
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; S xx S yy  r  S x x  r2



Frot  C rot 

S xx S yy   x 2dS  y 2dS ;S x x   x x dS

تزای اػوال هذل پیؾٌْادی ًیزٍی چزخؾی ٍى ٍیي ٍ
ّوىاراى در ًظزیِ الواى تیغِ وِ تا ًام ً R3ؾاى دادُ
هیؽَد همادیز  S x x ٍ S xx S yyتزای هَرد ؽثیِعاسی،
تِ تزتیة تزاتز ، 0.5223 104 m4 ٍ 2.6574 104 m4
هحاعثِ ؽذُ اعت .هٌحٌی تغییزات لحظِای ضزایة تزآ ٍ

ضکل ( :)9ضزایة ًیزٍی تزآ ٍ پغای هذل ؽذُ تَعظ
رٍػ ًظزیِ الواى تیغِ تِ تفىیه ًیزٍّای اًتمالیً ،یزٍی
خزم افشٍدًُ ٍ ،یزٍی چزخؾی ،هحاعثِؽذُ تا هذل  R3در
همایغِ تا وار تدزتی ٍ دیٌاهیه عیاالت ػذدی لَآ ٍ
ّوىاراى ].[22
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ؽىل  12هٌحٌی ضزایة تزآ ٍ پغای چزخؾی را تِ تفىیه
ضزایة هزتَط تِ ًیزٍی تزویثی ً ٍ Fstroke pitchیزٍی
پیچؾی ً Fpitchؾاى هیدّذّ .واىعَر وِ در ایي ؽىل
هؾخـ اعت ،تا تَخِ تِ ففز تَدى عزػت ساٍیِای اًتمالی
در اتتذا ٍ اًتْای ًین وَرط ضزایة ًیزٍی چزخؾی هزتَط
تِ ًیزٍی تزویثی  Fstroke pitchتزاتز ففز ّغتٌذ .تا ایي ٍخَد
تِدلیل ٍخَد ضزایة هزتَط تِ ًیزٍی پیچؾی ، Fpitch
ضزایة ول ًیزٍی چزخؾی در ایي ؽزایظ دارای همذار
هیتاؽٌذّ .نچٌیي هتَعظ ضزیة تزآی چزخؾی هزتَط تِ
ًیزٍی  Fpitchتزاتز ففز تَدُ ٍ هتَعظ ضزیة پغای هزتَعِ
همذار دارد.

اؽارُ ؽذُ ٍخَد دارد ٍ ًیزٍّای هزتثظ تا پیچؼ خالـ وِ
در هذلّای  R3 ٍ R2هَرد همایغِ لزار گزفتِ ٍ در اداهِ
ضزایة ًیزٍی ول چزخؾی تا یىذیگز همایغِ هیؽَد .در
ًْایت ًتایح ضزایة ًیزٍی هذل ؽذُ ول در ًظزیِ الواى
تیغِ (ؽاهل ًیزٍی اًتمالی ،خزم افشٍدُ ٍ ًیزٍی چزخؾی)
تا یىذیگز در حالت لحظِای ٍ هتَعظ همایغِ هیؽًَذ.
 -1 - 5هقایسِ ضزایة ًی زٍی چزخط ی ه زتث ت ا
ًیزٍی کَتا-جاکَفسکی در هذلّای هختلف
ّواىعَر وِ در تخؼ  4هالحظِ ؽذ ّز عِ هذل ًیزٍی
چزخؾی حذالل دارای خشء ًیزٍی هزتثظ تا ًظزیِ وَتا-
خاوَفغىی هیتاؽٌذ .هذل  R1تٌْا ؽاهل ایي ًیزٍ ٍ
هذلّای  R3 ٍ R2ػالٍُ تز ایي خشء ؽاهل خشء هزتثظ تا
پیچؼ تال ًیش هیتاؽٌذ .ؽىل  11هٌحٌی تغییزات ضزایة
تزآ ٍ پغای هزتثظ تا ًظزیِ وَتا-خاوَفغىی را تِ تفىیه
هذلّای هختلف ًؾاى هیدّذّ .واىعَر وِ لثالً اؽارُ ؽذ
ًیزٍّای هزتثظ تا ًظزیِ وَتا-خاوَفغىی تِدلیل ارتثاط
هغتمین تا عزػت اًتمالی ،در اتتذا ٍ اًتْای ّز ًین عیىل
وِ ایي عزػت ففز اعت ّیچ ًیزٍی چزخؾی را در ًظز
ًویگیزًذّ .نچٌیي در تاسُّای  C ٍ Bوِ ساٍیِ پیچؼ تال
ّیچ تغییزی در سهاى ًذارد ّوگی هذلّای ًیزٍی
چزخؾی دارای ضزایة ًیزٍی هحاعثِؽذُ تزاتز ففز
ّغتٌذ .تزرعی هٌحٌی ضزیة تزآی چزخؾی هزتثظ تا
ًظزیِ وَتا-خاوَفغىی در ؽىل ً 11ؾاى هیدّذ وِ در
تاسُ  F ٍ Aایي ضزایة هٌفی ّغتٌذ ٍ در تاسُ  E ٍ Dهثثت
هیتاؽٌذّ .نچٌیي در هزس تاسُّای  F ٍ Eوِ r  90

هیتاؽذ تِدلیل اػوال ًیزٍی چزخؾی تِفَرت ػوَد تز
الواى تال ،ضزیة تزآی چزخؾی تزاتز ففز هیتاؽذ .در تاسُ
ّ Fن ضزایة تزآ تزای توام هذلّا هٌفی هیتاؽذ .تزرعی
هٌحٌی ضزیة پغای چزخؾی هزتثظ تا ًظزیِ وَتا-
ضکل ( :)12ضزایة ًیزٍی تزآ ٍ پغای چزخؾی هذل  R3تِ

خاوَفغىی در ؽىل ً 11ؾاى هیدّذ وِ در تاسُ  Aضزیة

ٍ خوغ دٍ خشء ًیزٍ.

پغا هٌفی تَدُ ٍ ػوالً یه ًیزٍی خلَتزًذُ ًغثی ًاؽی اس

تفىیه خشء ًیزٍی

Fstrokepitch

ٍ

Fpitch

چزخؼ تال ٍخَد داردّ .نچٌیي در تاسُّای ٍ E ،D

F

 -5ارسیاتی ٍ هقایسِ هذلّای ًیزٍی چزخطی

ضزیة پغا هثثت هیتاؽذ .هذل ٍ R2اتغتگی تِ ساٍیِ حولِ

در ایي لغوت هذلّای هختلف ًیزٍی چزخؾی تِ تفىیه
ًیزٍّای هزتثظ تا ًظزیِ وَتا-خاوَفغىی وِ در هذلّای

داؽتِ ٍ ّواىعَر وِ هؾاّذُ هیؽَد در هزس تاسُّای ٍ E
 Fوِ  r  90هیتاؽذ ػالٍُ تز ففز تَدى ضزیة تزآ،

ارسیاتی ٍ همایغِ هذلّای هختلف تخویي ًیزٍی چزخؾی ...

ضزیة پغای هزتَعِ ایي هذل ّن ففز هیتاؽذ ..هذل
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چزخؾی ًاؽی اس پیچؼ خالـ وِ در ایي هذلّا تِ تزتیة

ّن رفتاری هؾاتِ هذل  R1داؽتِ ٍ الثتِ همادیز لذر هغلك

تا ً Fp i t c hٍ Frot ,2ؾاى دادُؽذُ در ضزیة ثاتت ًیزٍی

ًیزٍی ووتزی را پیؼتیٌی هیوٌذ.

چزخؾی تا ّن تفاٍت دارًذ .ضزیة ًیزٍی چزخؾی در
هذلّای  R3 ٍ R2تِ تزتیة تزاتز 2 . 0 8 0 . 1 3ٍ 2.67

اعت ٍ ایي اهز در تفاٍت لذر هغلك ضزایة ًیزٍی تزآ ٍ پغا
در ؽىل  12هؾاّذُ هیؽَد.

ضکل ( :)11همایغِ ضزایة تزآ ٍ پغای چزخؾی خشء
هزتثظ تا ًظزیِ وَتا-خاوَفغىی در هذلّای هختلف
 -2-5هقایسِ ضزایة ًی زٍی چزخط ی ه زتث ت ا
پیچص خالص تال در هذلّای هختلف
ّواىعَر وِ اؽارُ ؽذ تٌْا هذلّای ًیزٍی چزخؾی ٍ R2
 R3ؽاهل خشء هزتثظ تا پیچؼ تال هیتاؽٌذ .در ؽىل 12

ضکل ( :)12همایغِ ضزایة تزآ ٍ پغای چزخؾی خشء
هزتثظ تا پیچؼ خالـ در هذلّای R3 ٍ R2

 -3-5هقایس ِ ض زایة ًی زٍی چزخط ی ک ل در

هؾاّذُ هیؽَد وِ ضزایة تزآی هزتثظ تا پیچؼ در

هذلّای هختلف

تاسُّای  F ٍ Aهٌفی ٍ در  E ٍ Dهثثت هیتاؽٌذّ .نچٌیي

ؽىل  13هٌحٌی تغییزات ًیزٍی چزخؾی ول در هذلّای

ضزیة پغا در تاسُ  Aهٌفی ٍ در تاسُّای  F ٍ E ،Dهثثت

هختلف را ًؾاى هیدّذ .هدوَع ًیزٍّای هزتثظ تا ًظزیِ

هیتاؽذ .ؽىل ولی تغییزات ّز دٍ هذل هؾاتِ یىذیگز

الواى تیغِ تؼالٍُ ًیزٍّای هزتثظ تا پیچؼ خالـ (در

هیتاؽذ .هیتَاى هؾاّذُ وزد وِ هؼادالت هزتَط تِ ًیزٍی

هذلّای  )R3 ٍ R2ایي ضزایة را تؾىیل هیدّذ.
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هذلّای  R3 ٍ R2تِدلیل اضافِ ؽذى ًیزٍی ًاؽی اس
پیچؼ خالـ تِ ًیزٍی ول در اتتذا ٍ اًتْای ًین عیىل

وذام اس هذلّا را در تاسُّای سهاًی  Aتا  Fدر ّز ًین
عیىل هَرد تزرعی لزار هیدّین.

ًیزٍی چزخؾی غیز ففز دارًذ ٍ ّواىعَر وِ هؾاّذُ
هیؽَد اثز ًاپیَعتگی در هزس تیي ًاحیِ  F ٍ Eدر هذل

R2

در ًیزٍی چزخؾی ول ًیش تأثیز خَد را هیگذارد.

ضکل ( :)14همایغِ ضزایة تزآ ٍ پغای هذل ؽذُ در ًظزیِ
الواى تیغِ تَعظ هذلّای هختلف در همایغِ تا ًتایح
تدزتی ٍ دیٌاهیه عیاالت ػذدی لَآ ٍ ّوىاراى ][22
ضکل ( :)13همایغِ ضزایة ًیزٍی تزآ ٍ پغای چزخؾی تِ
تفىیه هذلّای هختلف
 -4- 5هقایسِ ضزایة ًیزٍّای ًظزیِ الواى تیغ ِ ت ا
کار ت زتی ٍ دیٌاهیک سیاالت ع ذدی در ه ذلّ ای
هختلف
ؽىل  14همایغِ تیي ًیزٍّای ًظزیِ الواى تیغِ را تزای
هذلّای ًیزٍی چزخؾی R3 ٍ R2 ،R1در همایغِ تا وار
تدزتی ٍ دیٌاهیه عیاالت ػذدی ًؾاى هیدّذ .تزای
تزرعی تْتز در ؽىل  15همادیز هتَعظ ضزایة ًیزٍی ّز

تاسُ  Aاٍلیي تاسُ ًین عیىل اعت ٍ ّواىعَر وِ در ؽىل5
هؾاّذُ هیؽَد توام سٍایا ٍ هؾتمات آىّا در حال تغییز
هیتاؽٌذ .ػالٍُ تز ایي تال در ایي لغوت اس ًین وَرط
هیتَاًذ تا اثزات دًثالِ خذاؽذُ اس خَد در اًتْای ًین
وَرط لثلی ًیش تزخَرد ًوایذ ٍ افغالحاً دًثالِ خَد را
تغخیز ًوایذ .لذا ایي تاسُ پیچیذگیّای سیادی تزای
هذلعاسی خَاّذ داؽت .ؽىلّای ً 15 ٍ 14ؾاى هیدٌّذ
وِ در ایي تاسُ ،تواهی هذلّا پیؼتیٌی ووتزی ًغثت تِ
ًیزٍی تدزتی دارًذ .ایي اهز احتواالً تِ خاعز ػذم تَاًایی
هذلّا در پیؼتیٌی اثز تغخیز دًثالِ ًین عیىل لثلی ٍ

ارسیاتی ٍ همایغِ هذلّای هختلف تخویي ًیزٍی چزخؾی ...

اثزات وَپل آى تا ًیزٍّای چزخؾی ٍ اًتمالی هیتاؽذ .در
تاسُّای  ،C ٍ Bاگزچِ تغییزات ساٍیِ ٍ هؾتمات ساٍیِ
تالسدى ٍخَد دارد ٍلی تال پیچؼ ًذاؽتِ ٍ ًیزٍی
چزخؾی ًذارین .تا ایي حال تا تَخِ تِ هذل ًیزٍی اًتمالی ٍ
خزم افشٍدُ اعتفادُؽذُ در ًظزیِ الواى تیغِ ضزیة تزآ در
ّز دٍ تاسُ  ٍ C ٍ Bضزیة پغا در تاسُ  Cتِ ًغثت ًتیدِ
دیٌاهیه عیاالت ػذدی پیؼتیٌی هٌاعةتزی را داؽتِاًذ.

ضکل ( :)15همایغِ هتَعظ ضزایة تزآ ٍ پغای هذل ؽذُ
در ًظزیِ الواى تیغِ در ّزوذام اس تاسُّای سهاًی  Aتا  Fدر
همایغِ تا ًتایح دیٌاهیه عیاالت ػذدی ٍ تدزتی لَآ ٍ
ّوىاراى ][22
در تاسُّای  F ٍ E ،Dپیچؼ تال اًتْای ًین عیىل اتفاق
هیافتذ ٍ الثتِ در لغوت اتتذایی ًین عیىل تؼذ ًیش اداهِ
دارد .اس آًدایی وِ در ایي ًَاحی تغییز ساٍیِ پیچؼ تال
دارینً ،یزٍی چزخؾی ّن تغییز هیوٌذ .در همایغِ
هذلّای هختلف در ایي هحذٍدُّا تایذ ّنسهاى ضزایة
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ًیزٍی لحظِای ٍ هتَعظ را هَرد تزرعی لزار داد .دلیل ایي
اهز ایي اعت وِ هوىي اعت هتَعظ ضزیة ًیزٍّا خغای
ووی داؽتِ تاؽٌذ ٍلی در ًیزٍّای لحظِای در تخؾی
پیؼتیٌی تیؾتز ٍ در لغوتی پیؼتیٌی ووتزی داؽتِ
تاؽین ٍ ایي دٍ ّوذیگز را خٌثی ًوَدُ تاؽٌذ .تزای دلیكتز
ؽذى همایغِ ،هؼیار عٌدؼ سهاى ٍ همذار ضزیة ًیزٍی تزآ
ٍ پغای ًمغِ حذاوثز هٌحٌی را ًیش ؽىل  16در ًظز
هیگیزینّ .واىعَر وِ در ایي ؽىل هؾاّذُ هیؽَد وار
دیٌاهیه عیاالت ػذدی هٌتؾزؽذُ تِ ًتایح تدزتی
ًشدیهتز اعت .تیي ًتایح ًظزیِ الواى تیغِ تا هذلّای
ًیزٍی چزخؾی هختلف ،هذل  R2در هدوَع تزای ضزایة
تزآ ٍ پغا ًشدیهتز تِ ًظز هیرعذ .تزای همایغِ دلیكتز
یه خغای هؤثز ولی ًغثت تِ ًتایح تدزتی ؽاهل خغای
هتَعظ ضزایة ًیزٍی تزآ ٍ پغا در تاسُّای  F ٍ E ،Dوِ
اثزات ًیزٍی چزخؾی غالة اعت ،خغای سهاًی ٍلَع ًمغِ
حذاوثز هٌحٌی ٍ خغای همذار پیؼتیٌی ّز وذام اس
ضزایة تزآ ٍ پغا در ًمغِ حذاوثز هٌحٌی عثك راتغِ خذر
هیاًگیي هزتؼات  1RMSدر ؽىل  17گشارػ ؽذُ اعت.
ّواىعَر وِ هؾاّذُ هیؽَد در تیي هذلّای ًیزٍی
چزخؾی در ًظزیِ الواى تیغِ ،هذل R3ووتزیي خغا هؤثز
را داؽتِ ٍ اس تاتت تْتزیي هذل تزای اعتفادُ در ًظزیِ
الواى تیغِ هیتاؽذ.

ضکل ( :)16همایغِ اختالف سهاًی ٍ همذار ًیزٍی هتٌاظز تا
حذاوثز ضزایة تزآ ٍ پغای هذل ؽذُ تَعظ ًظزیِ الواى
تیغِ در هذلّای هختلف ًیزٍی چزخؾی ٍ ًتایح دیٌاهیه
عیاالت ػذدی در همایغِ تا ًتایح تدزتی
لَآ ٍ ّوىاراى ][22

Root Mean Square

1

دٍفقلٌاهِ ػلوی هىاًیه عیاالت ٍ آیزٍدیٌاهیه ،خلذ  ،9ؽوارُ  ،2پاییش ٍ سهغتاى 1399

156

عیىل تا پیچؼ تال َّؽوٌذ خَد[ً ،]30یزٍی چزخؾی
تیؾتزی را تَلیذ هیوٌٌذ ،هٌاعةتز تاؽٌذ .هذلّای ٍ R2
 R3تز هثٌای ًتایح دیٌاهیه عیاالت ػذدی تِ تخویي
ًیزٍّای تَلیذی هیپزداسًذ .تا تَخِ تِ تحلیل خغای هؤثز
 RMSدر ؽىل  ،17هذل  R3در هدوَع خغای هؤثز
ووتزی را در ایي هذلّا ًؾاى داد .تا تَخِ تِ پیؾٌْاد ٍى
ٍیي ٍ ّوىاراى[ ]19در ایي هذل هثٌی تز هتٌاعة تَدى
ًیزٍی هزتثظ تا ًظزیِ وَتا-خاوَفغىی تا هواى دٍم عغح
وَپل ً ٍ S xx S yyیزٍی هزتثظ تا پیچؼ خالـ تال تا
ضکل ( :)17درفذ همذار هؤثز  RMSولی ًغثت تِ وار
تدزتی لَآ ٍ ّوىاراى ][22

ً -6تی ِگیزی
در ایي پضٍّؼ هذلّای هختلف ًیزٍی چزخؾی تزای
تخویي ضزایة ًیزٍی یه تال الْام گزفتِؽذُ اس حؾزُ
هیَُ در حزوات تزویثی تالسدى ٍ پیچؼ تال هَرد اعتفادُ
لزار گزفت .در تخؼ ّ 4ز وذام اس هذلّا ؽزح دادُ ؽذ ٍ
ضزایة ًیزٍی لحظِای ٍ هتَعظ هذل ؽذُ تَعظ آى تا
ًتایح تدزتی ٍ دیٌاهیه عیاالت ػذدی همایغِ گزدیذ.
ّنچٌیي در تخؼ  5ضزایة ًیزٍی چزخؾی تِ تفىیه
ضزایة خشء ًیزٍی تز هثٌای ًظزیِ وَتا-خاوَفغىی (تزای
تواهی هذلّا) ٍ خشء ًیزٍی ًاؽی اس پیچؼ خالـ (تزای
هذلّای  )R3 ٍ R2تزرعی ؽذ .تِعَر ولی ًؾاى دادُ ؽذ
وِ ًتایح ضزایة ًیزٍی تزآ ٍ پغای لحظِای هحاعثِؽذُ
در ّز وذام اس هذلّا ،رًٍذ ًتایح تدزتی را تِ ؽىل لاتل
لثَلی پیؼتیٌی هیوٌٌذ .هذل  R1تِػٌَاى یه هذل
هتذاٍل در تغیاری اس وارّای پضٍّؾگزاى ّوچٌاى هزعَم
اعت ٍ پیؼتیٌی تیؼ اس حذی اس هتَعظ ضزایة ًیزٍ را
ًؾاى دادّ .نچٌیي هؾىل دیگز ایي هذل ایي اعت وِ در
اتتذا ٍ اًتْای ًین عیىل وِ عزػت اًتمالی ففز اعتّ ،یچ
ًیزٍی چزخؾی را در ًظز ًویگیزد .هذلّای R3 ٍ R2
ؽاهل خشء ًیزٍی ًاؽی اس پیچؼ خالـ ّن تَدًذً .تایح
ایي هذل ّا در اتتذا ٍ اًتْای ًین عیىل وِ در ًثَد عزػت
اًتمالیً ،زخ پیچؼ ّن دارین ،همادیز ًیزٍی چزخؾی دارًذ.
تِ ًظز هیرعذ ایي هذلّا تزای هحاعثِ ضزایة ًیزٍی
حؾزات تا عاس ٍ وارّای آیزٍدیٌاهیىی وؾفؽذُ خذیذ وِ
در فزواًظّای تاال فؼالیت هیوٌٌذ ٍ در اتتذا ٍ اًتْای ًین

هواى دٍم عغح ًا هتمارى  ، S x xهؾاّذُ ؽذ وِ در ًْایت
یه ضزیة ًیزٍی چزخؾی ػوَهی تزای ّز دٍ خشء ًیزٍی
چزخؾی ایي هذل ٍخَد دارد اها تزای هذل  R2ضزایة تا
همادیز هتفاٍتی تزای ّز خشء ًیزٍی چزخؾی ٍخَد دارد .در
هدوَع تِ دالیل سیز هیتَاى هذل  R3را تِػٌَاى
هٌاعةتزیي هذل تزای هحاعثِ ًیزٍی چزخؾی در
ؽثیِعاسیّای هؾاتِ وار خاری در ًظز گزفت.
 ایي هذل دارای دٍ تخؼ ًیزٍی هزتثظ تا ًظزیِوَتا-خاوَفغىی ٍ ًیزٍی ًاؽی اس پیچؼ خالـ
تال اعت ٍ در اًتْای ًین وَرطّا وِ هذل R1
یگیزد ،تِدلیل
ّیچ ًیزٍی چزخؾی در ًظز ًو 
ٍخَد خشء دٍم ًاؽی اس پیچؼ خالـ تال ًیزٍی
چزخؾی غیز ففز خَاّذ داؽت وِ تِ ٍالؼیت
ًشدیهتز اعت.
 ًغثت تِ هذل  R2یه ضزیة ًیزٍی چزخؾیػوَهی تزای ّز دٍ خشء ًیزٍی چزخؾی را ارائِ
هیدّذ.
-

تحلیل خغای هؤثز عثك ؽىل ً 17ؾاى هیدّذ
وِ ایي هذل خغای هؤثز ووتزی را ًغثت تِ
هذلّای دیگز ًؾاى هیدّذ.
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