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 سن در پزياس ایستامىظزی بال بز عملکزد آیزيدیىامیکی یک بالبزرسی تجزبی تأثیز وسبت

 

 3محمذحسه جًارشکیان ،2سجاد محمًدی ،1سَزاسادات علًی

 داًـگاُ فشدٍػی هـْذ

 
 

 چکیذٌ

 صىهٌظشی تال تش ػولکشد آیشٍدیٌاهیکی یک تالدس ایي همالِ، تأثیش ًؼثت

اص ًظش تَلیذ ًیشٍی پیـشاى دس پشٍاص ایؼتا، تِ كَست  ی آصهایـگاّیًوًَِ

صى تا تجشتی هَسد تشسػی لشاسگشفتِ اػت. تشای ایي ّذف، یک هکاًیضم تال

تا یک  گیشی ًیشٍی پیـشاىپزیش ٍ یک دػتگاُ اًذاصُای اًؼغافتال پَػتِ

تشیي هْن ؿذُ اػت.عشاحی ٍ ػاختِ ی هٌاػةهحَسُحؼگش ًیشٍی یک

تشای ایجاد  پزیش، هکاًیضم لٌگ ٍ لغضًذُصى، تال اًؼغافي تالاجضای ای

ی اعالػات تشداسی تشای رخیشُی دادُػاهاًِ صدى ٍ هَتَس اػت.حشکت تال

 سیضی ؿذُ اػت.تشًاهِ افضاس هتلةدس ًشم تشداسی هٌاػة ًیضتا فشکاًغ دادُ

ؿذُ یذًیشٍی پیـشاى تَلّای هٌظن، یک ػشی آصهایؾ، دس پظٍّؾدس ایي 

-اًذاصُ ،ّشتض 6تا  0تیي  صًیّای تالی فشکاًغگؼتشُدس  ٍ تَاى هلشفی

گیشی ؿذُ ٍ هیضاى ًیشٍی پیـشاى ًؼثت تِ تَاى هلشفی کِ هؼیاسی اص 

ی تأثیش ؿَد. تشای هغالؼِهحاػثِ هی ًیض صى اػت،هذاٍهت پشٍاصی تال

دس  ّش کذام ،ٍ ػشم تالًؼثت هٌظشی، دٍ پاساهتش هؤثش دس آى یؼٌی عَل 

دس ػِ ًوًَِ تال تغییش دادُ ؿذُ اػت. ًتایج  حالی کِ دیگشی ثاتت اػت،

چٌیي ًؼثت ٍ ّن دّذ کِ هیضاى ًیشٍی پیـشاى ٍ تَاى هلشفیًـاى هی

ّا، ، تا صیاد ؿذى فشکاًغ، دس توام آصهایؾًیشٍی پیـشاى تِ تَاى هلشفی

آیذ، ّا تِ دػت هیؾتشیي ًتیجِ ای کِ دس ایي آصهایاكلیاتذ. افضایؾ هی

کِ فمظ تغییش هؼاحت دس تغییش ًیشٍی پیـشاى تَلیذی ًمؾ داسد آى اػت 

کِ هؼاحت عَل تال دس حالیافضایؾ ٍ لزا تا تغییش ًؼثت هٌظشی ًاؿی اص 

تِ  تال ثاتت تاؿذ، هیضاى ًیشٍی پیـشاى تَلیذی تغییشی ًخَاّذ کشد.

گًَِ تغییشاتی اػن اص  ػثاست دیگش، تا افضایؾ هؼاحت تال، تا ٍجَد ّش

-هٌظشی، ًیشٍی پیـشاى تَلیذی افضایؾ هیکاّؾ ٍ یا افضایؾ دس ًؼثت

هٌظشی تال ی هؼتمیوی تا ًؼثتیاتذ، تٌا تش ایي، ًیشٍی پیـشاى ّیچ ساتغِ

 ًخَاّذ داؿت.

 ًیشٍی پیـشاى –پشٍاص ایؼتا  –هٌظشی ًؼثت – صىتال : ياژٌ َای كلیذی

 

 مقذمٍ

ّایی هکاًیکی اػت کِ هاًٌذ پشًذگاى تِ کوک تالای صى پشًذُتال

کٌذ ًیشٍی صدى سا فشاّن هیپزیش ٍ هکاًیضهی کِ حشکت تالاًؼغاف

ی ٍػایل کٌذ. دس حَصُآیشٍدیٌاهیکی الصم تشای پشٍاص خَد سا تَلیذ هی

ّا تِ دلیل لاتلیت هاًَسپزیشی صىّای تا سیٌَلذص پاییي، تالپشًذُ دس جشیاى

پیـشاًـی تاال ٍ ًیض تَاى حشکت ایؼتا تا كشف ًشخ اًشطی  تاال، تاصدُ

هلشفی حذالل، دس هیاى ػایش پْپادّا، اخیشا تیـتش هَسد تشسػی ٍ اػتفادُ 

  اًذ.لشاس گشفتِ

 ای کِ داًؾ ها دس آیشٍدیٌاهیک ًاپایا تشای عشاحی تال تْیٌِ

 

 

ذ کافی ًیؼت. ًیشٍّای پیـشاى ٍ تشآی الصم تشای پشٍاص تالضى سا تأهیي ًوای

ّای تال ثاتت، آیشٍدیٌاهیک پشٍاص تا تال صدى ٌَّص هَضَػی تشخالف پشًذُ

صى دس دػتشع ای تشای عشاحی تالًؼثتا ًاؿٌاختِ اػت ٍ لَاًیي ػادُ

ی ایي ػاهاًِ اص تذٍیي سٍاتظ ًیوِ ًیؼت. لزا ّشچٌذ تشای عشاحی اٍلیِ

ی تشای فْن سفتاس تَاى اػتفادُ ًوَد ٍلتجشتی هشتَط تِ پشًذگاى هی

-هغالؼِ تجشتی ضشٍست هی ّای آىصدى ٍ هغالؼِهتغیشّا دس حشکت تال

، تِ كَست 2007[ دس ػال 2[. ٍیلؼَى ٍ ٍسلی دس هغالؼات خَد ]1یاتذ ]

تٌذی هختلف تال تش سٍی تَلیذ تجشتی تِ تشسػی اثش چٌذ ًوًَِ اػکلت

[ 4] 2010[ ٍ 3] 2009ّای ًیشٍی تشآ پشداختٌذ. َّ ٍ ّوکاساًؾ دس ػال

ای سا دس ػولکشد آیشٍدیٌاهیکی پْپادّای ّای پَػتِپزیشی تالاثش اًؼغاف

 تالضى هَسد هغالؼِ لشاس دادًذ.

[ ًیض، 6] 2012[ ٍ 5] 2010ّای ّایی دس ػالعی پظٍّؾ

ّای اػکلت تٌذی تال، اثش هظاّشی ٍ اتشاّیوی، تا تغییش ضخاهت هیلِ

ّا تشسػی کشدًذ. دس ایي فؼالیت، صىیک تالپزیشی سا تش آیشٍدیٌاهاًؼغاف

ّا تشای هاکضیون سًج پشٍاصی، تش اػاع حذالل همذاس تَاى هلشفی تش آى

ٍاحذ هؼافت پشٍاصی ٍ تشای هاکضیون هذاٍهت پشٍاصی، تش اػاع حذالل 

تشیي ػشػت پشٍاصی سا تشای یک ٍصى خاف تِ دػت تَاى هلشفی، تْیٌِ

 آٍسدًذ.

پزیشی تال ًاؿی اص اًجام ؿذُ، كشفاً اًؼغافدس تیـتش تحمیمات 

تٌذی تال ٍ یا هؼاحت آى هَسد تَجِ هحمماى گشفتِ تغییش جٌغ ٍ اػکلت

هٌظشی تال تش ٍ تخللی اثش ًؼثتاػت. اها دس ایي همالِ، تِ كَست جضئی

ًاؿی اص دٍ ػاهل ػشم ٍ عَل تال تش سٍی همذاس ًیشٍی پیـشاى تَلیذی 

ؿذُ اػت. لزا چیذهاًی کاهال ػلوی تشسػی ّش کذام تِ عَس هجضا ٍ

گیشی ًیشٍی صى ٍ حؼگش ًیشٍ تشای اًذاصُآصهایـگاّی ؿاهل هکاًیضم تال

تذٍى جشیاى  یا صدى دس حالت ایؼتاًاپایای پیـشاى تَلیذؿذُ دس حشکت تال

ؿذُ صًی هختلف عشاحی ٍ ػاختِّای تالٍ دس فشکاًغ (hovering) تاد

 اػت.

 

 چیذمان آسمایش

صدى سا تشیي لؼوت ایي دػتگاُ اػت کِ ػول تالصى اكلیهکاًیضم تال

صًی، یک هکاًیضم کٌذ. دس ایي دػتگاُ، تشای ایجاد حشکت تالایجاد هی

تثذیل حشکت دٍساًی تِ خغی تِ جْت تِ حشکت دسآٍسدى تال تَػظ 

ی ػشاػشی ؿذُ اػت. اص عشفی تا اػتفادُ اص یک هیلِػیؼتن لٌگ عشاحی

ّای هختلف اص ؿَد، اهکاى ًلة تالاص اتتذا ٍ اًتْا تِ آى هتلل هیکِ تال 

تا  0ی ػشم تال اص ی عَل تال تذٍى هحذٍدیت ٍ گؼتشًُظش اتؼاد )گؼتشُ

 صى هیؼش ؿذ. هتش( تش سٍی هکاًیضم تالػاًتی 15

صًی تِ یک دادُ ؿذُ تشای حشکت ٍ کٌتشل فشکاًغ تالکاًیضم ؿشحه

ًلة ؿذُ )تِ هذل  DCؿَد. ػشٍٍ هَتَس هتلل هی DCػشٍٍ هَتَس 

BLD10-R-42BL105L2  لاتلیت تٌظین دٍس هَتَس ٍ یا هًَضاص ؿشکت ،)

(، SCL Utilityهخلَف )افضاس ّشتض اص عشیك ًشم 6صًی سا تا فشکاًغ تال  کاسؿٌاػی اسؿذ َّافضا -1

 sajadmahmoudi@yahoo.com، 09357708716کاسؿٌاػی اسؿذ َّافضا،  -2

 داًـیاس هکاًیک -3
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افضاس لاتل ثثت داسد. جشیاى ٍ ٍلتاط هلشفی ایي هَتَس ًیض اص عشیك ّواى ًشم

ؿذُ تَػظ حشکت گیشی ًیشٍی پیـشاى تَلیذٍ اػتفادُ اػت. تشای اًذاصُ

( دس جْت Sًَع   STC Lasouxصًی، اص یک لَدػل یک هحَسُ )تال

دس جْت تشآ كفش اػت ٍ  ًیشٍی پیـشاًؾ )دس حالت اػتاتیکی خالق ًیشٍ

صى ٍ حؼگش ؿَد. چیذهاى تالگیشی آى ًیؼت(، اػتفادُ هیًیاصی تِ اًذاصُ

 هـاّذُ هی کٌیذ. 1ًیشٍ سٍ دس ؿکل 

گیشی دسكذ تیـتشیي هیضاى لاتل اًذاصُ 05/0دلت ایي لَدػل 

ًیَتَى( اػت. لَدػل تِ كَست اػتاتیکی تا اػتفادُ اص 100تَػظ آى )

گیشی ؿذُ ؿَد ٍ فاکتَسّای کالیثشاػیَى اًذاصُکالیثشُ هیاٍصاى هـخلی 

ّای ؿَد. دادُّای ٍلتاط ًؼثی تِ ًیشٍ اػتفادُ هیتشای تثذیل ػیگٌال

-گیشی ؿذُ( تؼذ اص ػثَس اص تمَیتخشٍجی اص لَدػل )ًیشٍی پیـشاى اًذاصُ

( تَػظ کاست داػلاص ؿشکت  DN-AM100فایش )تِ هذل کٌٌذُ یا آهپلی

( تِ کاهپیَتش هٌتمل ٍ Advantechاص ؿشکت  PCI-1710HGا )اخز دیت

ؿَد. ػاص عشاحی ؿذُ دس ػیوَلیٌک ًشم افضاس هتلة ثثت هیتَػظ ؿثیِ

صًی جایی کِ ًتایج ًیشٍی پیـشاى تَلیذی تِ دلیل ًَع حشکت تالاص آى

گیشی ؿًَذ کِ افضاس، هیاًگیيؿذُ دس ًشمّای ثثتًَػاًی ّؼتٌذ، تایذ دادُ

ًوًَِ دس ثاًیِ ٍ  500تشداسی تا حذٍد تیؾ اص ایي کاس، تؼذ اص ّش دادُ تشای

صًی تِ کوک حزف اغتـاؿات اضافی ًاؿی اص دٍساى هَتَس ٍ حشکت تال

گیشی اص تاتغ تثذیل فَسیِ هَجَد گزس هشتثِ ػَم، تشای هیاًگیيفیلتش پاییي

 ؿَد.افضاس هتلة اػتفادُ هیدس ًشم

 

 َای مًرد بزرسیبال

هٌظشی تال تش تَلیذ ًیشٍی پیـشاى دس پشٍاص ایؼتا، ی اثش ًؼثتای هغالؼِتش

ی دیگش پزیش، ػشم آى ٍ دس ػِ ًوًَِای اًؼغافًوًَِ تال پَػتِ 3دس 

، ػاختاس ٍ ًوای کلی ایي 2فمظ عَل تال تغییش دادُ ؿذُ اػت. ؿکل 

 1/0تِ ضخاهت  ایی پاسچِّا اص پَػتِدّذ. توام تالّا سا ًـاى هیتال

( Spar) ّا ًیض اص یک اػپاستٌذی آىتـکیل ؿذُ اػت. اػکلت هتشهیلی

 سیة 2ٍ  ی ػوَدی تالیک اػپاس فشػی دس لثِ ،ی جلَیی تالاكلی دس لثِ

(Rib)  هتش هیلی 2ّای کشتٌی تِ ضخاهت کِ ّوگی اص جٌغ هیلِؿؼاػی

 2ٍ  1اٍل ؿذُ دس جذتال عشاحی 5ّؼتٌذ، ػاختِ ؿذُ اػت. هـخلات 

 اسائِ ؿذُ اػت.

 
 با طًل ثابت C2ي  A ،C1بال  3مشخصات  -1جذيل 

 تال
A 

(cm) 
B 

(cm) 
C 

(cm) 
D 

(cm) 

 هؼاحت 

(m2) 

ًؼثت 

 هٌظشی

 C1 8/5 26 11 15 02574/0 62/2تال 

 A 8/7 26 13 15 03094/0 18/2تال 

 C2 8/9 26 15 15 03614/0 87/1تال 

 
 با عزض ثابت D2ي  A ،D1بال  3مشخصات  -2جذيل 

 تال
A 

(cm) 

B 

(cm) 

C 

(cm) 

D 

(cm) 

 هؼاحت

(m2) 

ًؼثت 

 هٌظشی

 D1 8/7 23 13 12 02704/0 95/1تال 

 A 8/7 26 13 15 03094/0 18/2تال 

 D2 8/7 29 13 18 03484/0 41/2تال 

 

 وتایج

-ّا، حذاکثش تَاى تشای تشلشاسی ؿشایظ یکؼاى دس عَل دادُدس ایي آصهایؾ

 64تشاتش  حمیكصًی دس ایي تتِ کاس گشفتِ ؿذُ اػت، لزا کَسع تالتشداسی 

دسجِ پاییي  32دسجِ تاالی هحَس افمی ٍ  32)تِ كَست هتماسى،  دسجِ

ّا دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت ٍ صاٍیِ حولِ دس توام آصهایؾهحَس افمی(، 

گیشی ًیشٍی پیـشاى تش حؼة ّای حاكل اص اًذاصُدادُتاؿذ. تشاتش كفش هی

ًـاى  4ٍ  3ّای ؿذُ دس ؿکلّای آصهایؾصًی تشای توام تالفشکاًغ تال

سٍد، هیضاى ًیشٍی پیـشاًؾ تا عَس کِ اًتظاس هیدادُ ؿذُ اػت. ّواى

دّذ کِ دس ًـاى هی 3یاتذ. ؿکل صًی افضایؾ هیافضایؾ فشکاًغ تال

اى تیي ّشتض( هیضاى تغییش ًیشٍی پیـش 6تا  4صًی تاال )تیي ّای تالفشکاًغ

تاؿذ. هی A  ٍC2تؼیاس تیـتش اص ایي تغییش تیي دٍ تال  C1  ٍAدٍ تال 

ؿَد. اص تکشاس هی 4ًیض دس ؿکل  D1 ،A  ٍD2ّای ّویي سًٍذ تشای تال

عَس دٍ ٍ ّویي A  ٍC2عشفی تِ عَس کلی هیضاى ًیشٍی پیـشاى دٍ تال 

ّویـِ  دّذ کِایي ًـاى هی تِ یکذیگش تؼیاس ًضدیک اػت. A  ٍD2تال 

دّذ. لزا افضایؾ هؼاحت تِ هیضاى یکؼاًی، ًیشٍی پیـشاى سا افضایؾ ًوی

ؿَد کِ همذاس افضایؾ ًیشٍی پیـشاى دس تال ّا هالحظِ هیدس ایي ًوًَِ

C2  ًؼثت تِ تالA  دس همایؼِ تا تالA  ًؼثت تِ تالC1  آًمذس لاتل

سا  ّای ػاختی ٍ تأهیي تَاى هلشفی آىتَجِ ًیؼت کِ اسصؽ ّضیٌِ

 Aًؼثت تِ تال  D2داؿتِ تاؿذ. تِ عَس هـاتِ ّویي ًتیجِ سا تشای تال 

 تَاى گشفت.هی

 3تَاى هـاّذُ کشد کِ همذاس ًیشٍی پیـشاى دس ؿکل چٌیي هیّن

اػت ٍ دس  Aتیـتش اص  C2ٍ تشای تال  C1تیـتش اص  Aتِ تشتیة تشای تال 

 Aتیـتش اص  D1  ٍD2تیـتش اص  Aًیض همذاس ًیشٍی پیـشاى تال  4ؿکل 

، تِ ّویي 2ٍ  1تاؿذ. سًٍذ افضایـی هؼاحت تال ًیض تا تَجِ تِ جذاٍل هی

 4ٍ  3ّای كَست اػت دس ًتیجِ تیـتشیي همذاس ًیشٍی پیـشاى دس ؿکل

ی کِ تیـتشیي هؼاحت سا دس عثمِ C2  ٍD2ّای تِ تشتیة هتؼلك تِ تال

دس حالی اتفاق  4 ٍ 3تاؿذ. ایي سًٍذ هـاتِ دس دٍ ؿکل خَد داسًذ، هی

هٌظشی دس ایي دٍ ؿکل ػیش هتفاٍتی داسد تِ عَسی کِ افتذ کِ ًؼثتهی

یاتذ تِ تشتیة کاّؾ هی C1 ،A  ٍC2ًؼثت هٌظشی ػِ تال  3دس ؿکل 

-تِ تشتیة افضایؾ هی D1 ،A  ٍD2هٌظشی ػِ تال ًؼثت 4ٍ دس ؿکل 

ثاتت، دس هٌظشی تشخالف پْپادّای تالدّذ کِ ًؼثتًـاى هی یاتذ. ایي

-صى، تِ عَس هؼتمین تأثیش یکؼاًی ًذاسد. ایي ًتیجِ دس ؿکلپْپادّای تال

تْتش ًـاى دادُ ؿذُ اػت. دس ایي دٍ ؿکل تِ ٍضَح تفاٍت  6ٍ  5ّای 

ّای ، دس تال5ؿَد. دس ؿکل هٌظشی دیذُ هیتأثیش هؼتمین پاساهتش ًؼثت

C1 ،A  ٍC2 حت ًاؿی اص تِ دلیل ثاتت تَدى عَل تال، تا افضایؾ هؼا

کِ تِ دلیل افضایؾ یاتذ دس حالیهٌظشی کاّؾ هیتغییش ػشم تال، ًؼثت

ّای ًیض دس تال 6ؿَد. دس ؿکل هؼاحت تال، هیضاى ًیشٍی پیـشاى صیاد هی

D1 ،A  ٍD2 کِ ػشم تال ثاتت اػت، چَى عَل تال افضایؾ دس حالی

 ؿَد.هی هٌظشی ٍ ًیشٍی پیـشاى صیادصهاى هؼاحت، ًؼثتیاتذ، ّنهی

ؿَد کِ ًشخ دیذُ هی 6ٍ  5ّای چٌیي تِ عَس هـخق دس ؿکلّن

 ؿَد.صًی، صیاد هیتَلیذ ًیشٍی پیـشاى ًیض تا افضایؾ فشکاًغ تال

-، سفتاس تغییشات تَاى هلشفی ًؼثت تِ فشکاًغ تال8ٍ  7ّای ؿکل

سٍد، هیضاى تَاى هلشفی تِ عَس کِ اًتظاس هیدّذ. ّواىصًی سا ًـاى هی

چٌیي دس ّش کذام اص دٍ ًوَداس تا یاتذ. ّنصًی افضایؾ هیاصای فشکاًغ تال

صدى دس یک فشکاًغ هـخق افضایؾ هؼاحت تال، تَاى تیـتشی تشای تال

 هَسد ًیاص اػت.

، سفتاس ًؼثت ًیشٍی پیـشاى تِ تَاى هلشفی ٍ 10ٍ  9ّای دس ؿکل

ُ ؿذُ اػت. صًی ًـاى دادیا تَاى هلشفی هخلَف تش حؼة فشکاًغ تال

ای ی لاتل هالحظِؿَد، فاكلِعَس کِ هالحظِ هیدس ایي دٍ ؿکل ّواى

ؿَد. اص عشفی هیضاى ًیشٍی پیـشاى دٍ تال ّا دیذُ ًویتیي ػولکشد تال

C2  ٍD2  تِ تالA ّای تاال کِ هذ ًظش ( دس فشکاًغ4ٍ  3ّای )ؿکل

ت صیادی تال ًیض تفاٍ 3هاػت، ًضدیک اػت ٍ تَاى هلشفی هخلَف ایي 

ّای ػاخت ٍ تأهیي تَاى هلشفی تا یکذیگش ًذاسد؛ دس ًتیجِ اص ًظش ّضیٌِ
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هتشهشتغ تا  0.025ّای تیي ی هؼاحتتَاى دس گؼتشُصًی، هیحشکت تال

هٌظشی هتشهشتغ ٍ تا ًؼثت 0.03سا تا هؼاحت  Aهتشهشتغ، تال  0.036

  تِ ػٌَاى تال تْیٌِ دس ایي تشسػی هؼشفی کشد. 2.18

 

 بىذی گیزی ي جمع وتیجٍ

ی یک دس ایي پظٍّؾ، یک سٍؽ اكَلی تشای اًتخاب ًؼثت هٌظشی تْیٌِ

ی خاف تِ کوک تشسػی ػولکشد آیشٍدیٌاهیکی آى تِ تال دس یک گؼتشُ

-ؿذُ اػت. لزا یک چیذهاى آصهایـگاّی ؿاهل یک هکاًیضم تالکاسگشفتِ

صى دس ذی تالگیشی ًیشٍی پیـشاى تَلیصى ٍ حؼگش ًیشٍ تشای اًذاصُ

 5صًی هختلف ٍ دس پشٍاص ایؼتا ػاختِ ؿذُ اػت. ػپغ ّای تالفشکاًغ

ی تغییش عَل ٍ تغییش تٌذی هٌاػثی دس دٍ حَصُتال هختلف تا تمؼین

تَاى تشیي ًتایج ایي پظٍّؾ هیػشم تال هَسد تحمیك لشاس گشفتٌذ. اص هْن

صًی تشای فشکاًغ تالهمذاس تَاى هلشفی دس ّش  -1تِ ایي هَاسد اؿاسُ کشد: 

ّش دٍ پاساهتش ًیشٍی پیـشاى  -2تشیي هؼاحت، هیٌیون اػت. تال تا کن

-صًی، افضایؾ هیصى تا صیاد ؿذى فشکاًغ تالتَلیذی ٍ تَاى هلشفی تال

تَاى تِ ػٌَاى اص ًؼثت ًیشٍی پیـشاى تِ تَاى هلشفی هی -3یاتٌذ. 

 -4صی اػتفادُ کشد. ؿاخلی تشای تؼییي تال تْیٌِ اص ًظش هذاٍهت پشٍا

تا  -5یاتذ. صًی، افضایؾ هیًشخ تَلیذ ًیشٍی پیـشاى تا افضایؾ فشکاًغ تال

افضایؾ هؼاحت تال، تا ٍجَد ّش گًَِ تغییشاتی اػن اص کاّؾ ٍ یا افضایؾ 

یاتذ، تٌا تش ایي، ًیشٍی هٌظشی، ًیشٍی پیـشاى تَلیذی افضایؾ هیدس ًؼثت

افضایؾ  -6 هٌظشی تال ًذاسد.ًؼثتی هؼتمیوی تا پیـشاى ّیچ ساتغِ

ی تَاى تا تَجِ تِ هیضاى ًیشٍی پیـشاى تَلیذی ٍ ؿاخلِ -7 هؼاحت تال 

ّای ػاخت ٍ تأهیي تَاى چٌیي اص جْت ّضیٌِهلشفی هخلَف ٍ ّن

ؿذُ ّای تشسػیی تالتشیي تال دس گؼتشُ، تْیAٌِصى، تال هلشفی تال

ی ًؼثت هتشهشتغ ٍ گؼتشُ 0.036تا  0.025ی هؼاحت اص حذٍد )گؼتشُ

 تاؿذ.( هی2.62تا  1.95هٌظشی اص 

 

 تشکز ي قذرداوی

ًَیؼٌذگاى هشاتة تـکش ٍ لذسداًی خَد سا اص جٌاب آلای دکتش ػثاع 

 داسًذ.ؿاى اص ایي تحمیمات، اػالم هیّای ّوِ جاًثِاتشاّیوی تشای حوایت

 

 اَا ي ومًدارَ  شکل

 

 
 حسگز ویزيسن ي : چیذمان بال1شکل 

 

 

 
 پذیز طزاحی شذٌای اوعطافبال پًستٍ جلً ي پشت: ومای 2شکل 

 

 
، C1َای سوی بزای بال: ومًدار ویزيی پیشزان بز حسب فزكاوس بال3شکل 

A  يC2 

 

 
، D1َای سوی بزای بال: ومًدار ویزيی پیشزان بز حسب فزكاوس بال4شکل 

A  يD2 
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ي  C1 ،Aَای مىظزی بالبز حسب وسبت: ومًدار ویزيی پیشزان 5شکل 

C2  
 

 
ي  D1 ،Aَای مىظزی بال: ومًدار ویزيی پیشزان بز حسب وسبت6شکل 

D2 
 

 
، C1َای سوی بزای بال: ومًدار تًان مصزفی بز حسب فزكاوس بال7شکل 

A  يC2 

 

 

، D1َای سوی بزای بال: ومًدار تًان مصزفی بز حسب فزكاوس بال8شکل 

A  يD2 

 

 
ي  C1 ،Aَای مىظزی بال: ومًدار ویزيی پیشزان بز حسب وسبت5شکل 

C2  
 

 
ي  D1 ،Aَای مىظزی بال: ومًدار ویزيی پیشزان بز حسب وسبت6شکل 

D2 
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