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 چکیذٌ

صًی یک ی تالصًی یا ّواى هاکضیون صاٍیِدس ایي هقالِ، تأثیش کَسع تال

صى آصهایشگاّی، تش ػولکشد آیشٍدیٌاهیکی آى اص ًظش تَلیذ ی تالپشًذُ

ًیشٍی پیششاى ٍ تَاى هظشفی دس پشٍاص ایؼتا، تِ طَست تجشتی هَسد 

ای صى تا تال پَػتِتشسػی قشاسگشفتِ اػت. تشای ایي ّذف، یک هکاًیضم تال

هظشفی گیشی ًیشٍی پیششاى ٍ تَاى ی اًذاصُپزیش ٍ یک ػاهاًِاًؼطاف

صًی کِ تا کٌَى هَسد اػتفادُ ّای تالشذُ اػت. هکاًیضمطشاحی ٍ ػاختِ

کِ هکاًیضم صًی سا ًذاسًذ، دس حالیاًذ، قاتلیت تغییش کَسع تالقشاس گشفتِ

طشاحی شذُ تا اػتفادُ اص یک ػیؼتن لٌگ ٍ لغضًذُ، ایي قاتلیت سا تشای 

ای اص ّا، دس گؼتشُایشّا فشاّن کشدُ اػت. دس ایي آصهایي ػشی آصهایش

شذُ ٍ تَاى هظشف صًی، ًیشٍی پیششاى تَلیذّای تالّا ٍ کَسعفشکاًغ

گیشی شذُ اػت. ی هتفاٍت اًذاصُشذُ تشای دٍ ًوًَِ تال تا جٌغ پَػتِ

دّذ کِ هیضاى ًیشٍی پیششاى ٍ تَاى هظشفی، تا صیاد شذى ًتایج ًشاى هی

چٌیي تا افضایش کَسع یاتذ. ّنّا، افضایش هیفشکاًغ، دس توام آصهایش

شَد کِ دس حالت کلی، هیضاى ًیشٍی پیششاى تَلیذی صًی، هشاّذُ هیتال

صى، افضایش هی یاتذ. اها ایي افضایش ًیشٍی پیششاى تا صیاد شذى تَػط تال

ی تال هختلف تا یکذیگش هتفاٍت اػت تِ صًی تشای دٍ پَػتِکَسع تال

ّای تش دس کَسعلیذی تشای تال هٌؼطفکِ هقذاس ًیشٍی پیششاى تَطَسی

صًی ّای تالصًی کوتش، تیشتش اص تال دیگش اػت اها ایي سًٍذ دس کَسعتال

شَد کِ تا ٍجَد اثش هتفاٍت شَد. ػالٍُ تش ایي دیذُ هیتاالتش، هؼکَع هی

ی تال، تَاى هظشفی یک سًٍذ ثاتت داسد ٍ دس صًی ٍ جٌغ پَػتِکَسع تال

ی تقشیثا ثاتتی کوتش اص تال تش، تا فاطلِشای تال هٌؼطفّا تتوام آصهایش

 دیگش اػت.

ًیشٍی  –پشٍاص ایؼتا  – صًیکَسع تال – صىتال : ياصٌ َای کلیذی
 پیششاى

 

 مقذمٍ

-ای اص ٍػایل پشًذُ ّؼتٌذ کِ هاًٌذ پشًذگاى تِ کوک تالّا، گًَِصىتال

ًوایذ، فشاّن هیپزیش ٍ هکاًیضهی کِ حشکت تال صدى سا ّایی اًؼطاف

کٌٌذ. هٌثغ اطلی ًیشٍّای آیشٍدیٌاهیکی الصم تشای پشٍاص خَد سا تَلیذ هی

ّاػت کِ تِ تَلیذ ًیشٍّای آیشٍدیٌاهیکی دس پشًذگاى، حشکت ًَػاًی تال

طَس کلی شاهل اًتقال ٍ دٍساى تا دٍ دسجِ آصادی حشکت ٍ یا تیشتش اػت. 

تشکیل شذُ کِ آى ًیض تِ ی جشیاى ّا، دًثالِی ایي حشکتتِ ٍاػطِ

  شَد.طَست ًیشٍّای آیشٍدیٌاهیکی پیششاى ٍ غیشُ ظاّش هی

ّا تِ صىّای تا سیٌَلذص پاییي، تالی ٍػایل پشًذُ دس جشیاىحَصُ

دلیل قاتلیت هاًَسپزیشی تاال، تاصدُ پیششاًشی تاال ٍ ًیض تَاى حشکت ایؼتا 

 ، اخیشا تیشتش هَسد  اًَاعدس هیاى ػایش  طشف ًشخ اًشطی هظشفی حذاقل، تا

اتؼاد کَچک، قاتلیت هاًَس تاال، ػشػت  اًذ.تشسػی ٍ اػتفادُ قشاس گشفتِ

ّا تِ پشًذگاى کاستشدّای هتٌَػی سا تشای آًْا صىپاییي ٍ شثاّت تال

ّای غیش قاتل هتظَس کشدُ اػت. کؼة ٍ اسػال اطالػات اص هحیط

دػتشػی، کاسگزاسی ػٌؼَس، دًثال کشدى اشیاء خاص، ًفَر تِ داخل 

ّای تاالی صهیي تا جَ سقیق ّا ٍ اهاکي هؼکًَی، پشٍاص دس استفاعػاختواى

س ػولیات ًجات، سفتي تِ اهاکي خطشًاک تشای اّذاف َّاشٌاػی، ششکت د

 .ّا هی تاشٌذصىٍ ... اص جولِ کاستشدّای پیشٌْادی تشای تال

 2008[، َّ ٍ ّوکاساًش دس ػال 1] 2007ٍیلؼَى ٍ ٍسلی دس ػال 

[، یافٌگ ٍ ّوکاساًش دس ػال 3] 2009[، ٍیذّیاسیٌی ٍ یَى دس ػال2]

اد، تِ تشسػی تأثیش ػشػت ّای خَد دس تًَل تصى[ تا آصهایش تال4] 2010

صى دس صًی تش سٍی تَلیذ ًیشٍی تشآ ٍ پیششاًش تالتاد ٍ فشکاًغ تال

 ّا پشداختٌذ.ػولکشد آیشٍدیٌاهیکی آى

[ تشای 6] 2010[ ٍ 5] 2009ّای ٍ ّوکاساًش دس ػالاتشاّیوی 

ی ی تجشتی ًیشٍّای ًاپایای تشآ ٍ پیششاى تَلیذ شذُ اص یک ػاهاًِهطالؼِ

گیشی ًیشٍ ٍ تَاى هظشفی اػتفادُ کشدًذ کِ ٍ حؼگشّای اًذاصُصى تال

تَػط آى، ًیشٍّای ایٌشػی ٍ آیشٍدیٌاهیکی ًاپایذاس، هظشف تَاى ٍ ػشػت 

ّای صًی هختلف ٍ تشای تالّای تالصًی سا دس فشکاًغای حشکت تالصاٍیِ

ٍ  ّای تاد هتفاٍتپزیشی( دس پشٍاص کشٍص تا ػشػتهتفاٍت )اص ًظش اًؼطاف

 گیشی شذ. اًذاصُ ( یا تذٍى تادhovering) ایؼتا

ّای تجشتی ٍ تحقیقاتی کِ تا تِ اهشٍص اًجام شذُ اػت، دس آصهایش

-صًی تِ طَست تخظظی دس حَصُ ّای دیگش هاًٌذ اًؼطافتغییش کَسع تال

پزیشی اًجام ًشذُ اػت. لزا دس ایي پظٍّش، تا تَجِ تِ ّویي هَضَع، 

صًی صى تا قاتلیت تغییش کَسع تالاهل هکاًیضم تالچیذهاًی آصهایشگاّی ش

گیشی ًیشٍی ًاپایای پیششاى تَلیذشذُ دس حشکت ٍ حؼگش ًیشٍ تشای اًذاصُ

صًی هختلف طشاحی ٍ ّای تالصدى دس حالت ایؼتا ٍ دس فشکاًغتال

صى سا ّوضهاى تا تغییش صدى یک تالتال کَسعشذُ اػت تا تتَاى اثش ػاختِ

 ی آى تشسػی کشد.پَػتِ پزیشیاًؼطاف

 

 چیذمان آسمایش

صدى سا تشیي قؼوت ایي دػتگاُ اػت کِ ػول تالصى اطلیهکاًیضم تال

صًی ٍ ًیض قاتلیت کٌذ. دس ایي دػتگاُ، تشای ایجاد حشکت تالایجاد هی

صًی، یک هکاًیضم تثذیل حشکت دٍساًی تِ خطی تِ جْت تغییش کَسع تال

ی ػیؼتن لٌگ طشاحی شذُ اػت. دس ػاهاًِتِ حشکت دسآٍسدى تال تَػط 

لٌگ طشاحی شذُ تش سٍی دیؼک لٌگ یک شیاس قشاس دادُ شذُ کِ هحَس 

ی هحَس لٌگ اص لغضد ٍ هقذاس فاطلِلٌگ تا یک قیذ دس داخل شیاس هی

هحَس شافت هذٍس کِ دس ٍػط دیؼک قشاس داسد هیضاى کَسع لٌگ سا 

ی لٌگ اص طشیق تَػط ػاهاًِکٌذ. هیضاى کَسع تِ ٍجَد آهذُ تؼییي هی

شَد کِ تش سٍی آى دٍ تاصٍی تال قشاس یک لیٌک تِ یک هحَس هٌتقل هی

شَد تا تاصٍّای گشفتِ اػت ٍ هیلِ هحَس تَػط یک شیاس ساٌّوا ّذایت هی
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ًوای ػِ تؼذی هکاًیضم طشاحی شذُ دس تال اص هحَس خَد خاسج ًشًَذ. 

 اسائِ شذُ اػت. 1شکل 

صًی تِ یک ذُ تشای حشکت ٍ کٌتشل فشکاًغ تالدادُ شکاًیضم ششحه

ًظة شذُ )تِ هذل  DCشَد. ػشٍٍ هَتَس هتظل هی DCػشٍٍ هَتَس 

BLD10-R-42BL105L2  قاتلیت تٌظین دٍس هَتَس ٍ یا هًَضاص ششکت ،)

(، SCL Utilityافضاس هخظَص )ّشتض اص طشیق ًشم 5صًی سا تا فشکاًغ تال

افضاس قاتل ثثت هَتَس ًیض اص طشیق ّواى ًشم داسد. جشیاى ٍ ٍلتاط هظشفی ایي

شذُ تَػط حشکت گیشی ًیشٍی پیششاى تَلیذٍ اػتفادُ اػت. تشای اًذاصُ

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

ًیشٍی پیششاًش )دس حالت اػتاتیکی خالض ًیشٍ دس جْت تشآ طفش اػت ٍ 

صى ٍ حؼگش شَد. چیذهاى تال(، اػتفادُ هیگیشی آى ًیؼتًیاصی تِ اًذاصُ

 هشاّذُ هی کٌیذ. 2ًیشٍ سٍ دس شکل 

گیشی دسطذ تیشتشیي هیضاى قاتل اًذاصُ 05/0دقت ایي لَدػل 

ًیَتَى( اػت. لَدػل تِ طَست اػتاتیکی تا اػتفادُ اص 100تَػط آى )

 گیشی شذُشَد ٍ فاکتَسّای کالیثشاػیَى اًذاصُاٍصاى هشخظی کالیثشُ هی

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

-گیشی شذُ( تؼذ اص ػثَس اص تقَیتخشٍجی اص لَدػل )ًیشٍی پیششاى اًذاصُ

( تَػط کاست داػلاص ششکت  DN-AM100فایش )تِ هذل کٌٌذُ یا آهپلی

( تِ کاهپیَتش هٌتقل ٍ Advantechاص ششکت  PCI-1710HGاخز دیتا )

شَد. ػاص طشاحی شذُ دس ػیوَلیٌک ًشم افضاس هتلة ثثت هیَػط شثیِت

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

گیشی شًَذ کِ افضاس، هیاًگیيشذُ دس ًشمّای ثثتًَػاًی ّؼتٌذ، تایذ دادُ

ًِ دس ثاًیِ ٍ ًوَ 500تشداسی تا حذٍد تیش اص تشای ایي کاس، تؼذ اص ّش دادُ

صًی تِ کوک حزف اغتشاشات اضافی ًاشی اص دٍساى هَتَس ٍ حشکت تال

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

 شَد.افضاس هتلة اػتفادُ هیدس ًشم

 

 َای مًرد بزرسیبال

ایؼتا، تا دٍ  صًی تش تَلیذ ًیشٍی پیششاى دس پشٍاصی اثش کَسع تالهطالؼِ

هَسد اسصیاتی قشاس  پزیشیاص ًظش اًؼطاف ی هختلفتال تا جٌغ پَػتِ

( 1جذٍل ًوًَِ تال تا اتؼاد ٍ هؼاحت یکؼاى )اسائِ شذُ دس  دٍگشفت. لزا 

آهذُ  2هتفاٍت تِ طَستی کِ دس جذٍل ی اها تا هشخظات جٌغ پَػتِ

تٌذی اػکلت اص پالػتیک، ٍ ّاایي تال یپَػتِاػت، ػاختِ شذ. جٌغ 

ی جلَیی تال، یک اػپاس فشػی دس اطلی دس لثِ (Sparس )ّا اص یک اػپاآى

ًوای ایي  هیاًی، تشکیل شذُ اػت. (Rib) سیة 2ٍ  ی ػوَدی تاللثِ

 کٌیذ.هشاّذُ هی 3ّا سا دس شکل تال

 
 B ي A َایبالمشخصات ابعادی  -1جذيل 

A 

(cm) 

B 

(cm) 

C 

(cm) 

D 

(cm) 

 هؼاحت 

(m2) 
 هٌظشی ًؼثت

8/7 26 13 15 0309/0 18/2 

 
 B ي Aَای بىذی بالمشخصات پًستٍ ي اسکلت -2جذيل 

 تال

 اػکلت تٌذی تال پَػتِ تال

 جٌغ
 ضخاهت

(mm) 
 جٌغ

 قطش

(mm) 

 2 کشتي 03/0 پالػتیک Aتال 

 2 کشتي 09/0 پالػتیک Bتال 

 

 

 وتایج

صًی فشکاًغ تالگیشی ًیشٍی پیششاى تش حؼة ّای حاطل اص اًذاصُدادُ

دسجِ تِ طَس  70ٍ  60، 50، 40صًی کَسع تال 4دس  A  ٍBّای تالتشای 

 ّا،دس توام آصهایشًشاى دادُ شذُ اػت.  5ٍ  4ّای جذاگاًِ دس شکل

 تِ طَست هتقاسى صًیکَسع تالّا تشاتش طفش ٍ صاٍیِ حولِ تشای توام تال

پیششاًش تا  اى ًیشٍیسٍد، هیضطَس کِ اًتظاس هی. ّواىتٌظین شذُ اػت

دس حال  2تقشیثا تا یک تاتغ دسجِ  صًیتاال سفتي فشکاًغ ٍ کَسع تال

 پزیشیاًؼطافصًی ٍ ی تأثیش کَسع تالاها تشای هقایؼِصیادشذى اػت. 

، ی تال تِ طَس ّوضهاى تش ًیشٍی پیششاى تَلیذی ٍ تَاى هظشفیپَػتِ

 شَد.دادُ هی ًوَداسّای دیگشی تْیِ شذُ اػت کِ دس اداهِ ششح

ًیشٍی پیششاى تَلیذی تِ تشتیة تشای  9ٍ  8، 7، 6ّای دس شکل

دس دسجِ تِ طَست هجضا سػن شذُ اػت.   70تا  40صًی ّای تالکَسع

( هیضاى ًیشٍی پیششاى تَلیذی تشای تال 6دسجِ )شکل  40صًی کَسع تال

A  تیشتش اص تالB تفاٍت  (،7دسجِ )شکل  50 صًیاػت. دس کَسع تال

چٌاى ًیشٍی اها ّنشَد هقذاس ًیشٍی پیششاى تَلیذی دٍ تال کوتش هی

شَد کِ هقذاس دیذُ هی 8اػت. دس شکل  Bتیشتش اص تال  Aپیششاى تال 

-ٍ ّویي سًٍذ دس کَسع تالشَد. هی Bکوتش اص تال  Aًیشٍی پیششاى تال 

-کَسعدس  Aدّذ کِ تال شَد. ایي ًشاى هیدسحِ ًیض تکشاس هی 70صًی 

دس تَلیذ ًیشٍی  Bدسجِ تَاًؼتِ اػت اص تال  50ٍ  40صًی ّای تال

 70ٍ  60صًی ّای تالتش ػول کٌذ دس حالیکِ دس کَسعپیششاى هَفق

داسد، ػولکشد  Aپزیشی کوتشی ًؼثت تِ تال کِ اًؼطاف Bدسجِ، تال 

پزیش دس ّای اًؼطافتَاى ًتیجِ گشفت کِ تاللزا هیتْتشی داشتِ اػت. 

دسجِ ػولکشد آیشٍدیٌاهیکی تْتشی  50صًی پاییي تا حذٍد ّای تالکَسع

-پزیشی کوتش، هٌاػةصًی تاالتش، تال تا اًؼطافّای تالداسًذ ٍ تشای کَسع

 تش اػت.

، سفتاس تغییشات تَاى هظشفی ًؼثت تِ 13ٍ  12، 11، 10ّای شکل

-شاى هیًدسجِ  70تا  40صًی ّای تالتشای کَسعصًی سا فشکاًغ تال

سٍد، هیضاى تَاى هظشفی تِ اصای فشکاًغ طَس کِ اًتظاس هیذ. ّواىٌدّ

ٍلی یاتذ. افضایش هیّا دس توام آصهایش 2صًی تقشیثا تا یک تاتغ دسجِ تال

ی ًوَداسّای تَاى هظشفی پیذاػت، تشخالف سًٍذ ّواًطَس کِ دس هجوَػِ

ّا د، دس توام شکلصًی کن ٍ صیاّای تالتغییشات ًیشٍی پیششاى دس کَسع

 تاشذ. هی Bکوتش اص تال  Aهیضاى تَاى هظشفی تال 

 

 بىذی گیزی ي جمع وتیجٍ

پزیشی تال، دس اًؼطاف صًی ٍّوضهاى کَسع تال تأثیشدس ایي پظٍّش، 

تشسػی ػولکشد آیشٍدیٌاهیکی آى تحقیق  صًی ایؼتا، تِ کوکحشکت تال

تا  صىهکاًیضم تال. لزا یک چیذهاى آصهایشگاّی شاهل یک شذُ اػت

ٍ حؼگش ًیشٍ تشای  صًیی تالقاتلیت تغییش کَسع یا ّواى هاکضیون صاٍیِ

صًی هختلف ّای تالصى دس فشکاًغگیشی ًیشٍی پیششاى تَلیذی تالاًذاصُ

هَسد تحقیق  هختلف ی تالتال تا جٌغ پَػتِ 2ػاختِ شذُ اػت. ػپغ 

تَاى تِ ایي هَاسد اشاسُ تشیي ًتایج ایي پظٍّش هیقشاس گشفتٌذ. اص هْن

صًی تشای تال ّایّا ٍ کَسعفشکاًغ توامهقذاس تَاى هظشفی دس  -1کشد: 

ّش دٍ پاساهتش ًیشٍی پیششاى  -2پزیشی تیشتش، هیٌیون اػت. تال تا اًؼطاف

صًی تقشیثا تا یک صى تا صیاد شذى فشکاًغ تالتَلیذی ٍ تَاى هظشفی تال

ًشخ تَلیذ ًیشٍی پیششاى تا افضایش  -3. یاتٌذ، افضایش هی2تاتغ دسجِ 

ًیشٍی پیششاى تَلیذ شذُ تَػط تال  -4یاتذ. صًی، افضایش هیفشکاًغ تال

A دسجِ تیشتش اص تال  50ٍ  40صًی دس کَسع ّای تال پزیشتش()اًؼطافB 

ّای تال -5اػت.  Bدسجِ کوتش اص تال  70ٍ  60صًی ّای تالٍ دسص کَسع

دسجِ ػولکشد  50صًی پاییي تا حذٍد ّای تالپزیش دس کَسعاًؼطاف
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صًی تاالتش، تال تا ّای تالآیشٍدیٌاهیکی تْتشی داسًذ ٍلی تشای کَسع

 تش اػت.پزیشی کوتش، هٌاػةاًؼطاف

 

 تشکز ي قذرداوی

ًَیؼٌذگاى هشاتة تشکش ٍ قذسداًی خَد سا اص جٌاب آقای دکتش ػثاع 

 داسًذ.اص ایي تحقیقات، اػالم هیشاى ّای ّوِ جاًثِاتشاّیوی تشای حوایت

 

 اَا ي ومًدارَ  شکل

 

 
 سویسوی با طزاحی قابلیت تغییز کًرس بالمکاویشم بال -1شکل 

 

 
 سن ي حسگز ویزيچیذمان بال -2شکل 

 

  
 پذیز طزاحی شذٌای اوعطافومای کلی بال پًستٍ -3شکل 

 

 
در  Aسوی بزای بال ومًدار ویزيی پیشزاوش بز حسب فزکاوس بال -4شکل

 درجٍ 74ي  64، 54، 44سوی َای بالکًرس

 

 
در  Bسوی بزای بال ومًدار ویزيی پیشزاوش بز حسب فزکاوس بال -5شکل

 درجٍ 74ي  64، 54، 44سوی َای بالکًرس

 

 
سوی بزای کًرس ومًدار ویزيی پیشزاوش بز حسب فزکاوس بال -6شکل

 درجٍ 44سوی بال

 

 
سوی بزای کًرس ویزيی پیشزاوش بز حسب فزکاوس بالومًدار  -7شکل

 درجٍ 54سوی بال
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-سوی بزای کًرس بالومًدار ویزيی پیشزان بز حسب فزکاوس بال -8شکل

 درجٍ 64سوی 

 

 
-سوی بزای کًرس بالومًدار ویزيی پیشزان بز حسب فزکاوس بال -9شکل

 درجٍ 74سوی 

 

 
-سوی بزای کًرس بالفزکاوس بالومًدار تًان مصزفی  بز حسب  -14شکل

 درجٍ 44سوی 

 

 
-سوی بزای کًرس بالومًدار تًان مصزفی بز حسب فزکاوس بال -11شکل

 درجٍ 54سوی 

 
-سوی بزای کًرس بالومًدار تًان مصزفی بز حسب فزکاوس بال -12شکل

 درجٍ 64سوی 

 

 
-سوی بزای کًرس بالومًدار تًان مصزفی بز حسب فزکاوس بال -13شکل

 درجٍ 74سوی 
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