
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

AERO2017AE10101720423 

 

ٍش حل عذدی در شرایط بِ ر اجباریحاصل از ًَساى  ٍ ًیرٍی عوَدی شیپیچ هیراییتعییي ضرایب 

 هختلف ًَساى
 4جَاد حیذری ،3 سیذ هحوذحسیي ٍاعظی ،2 حسي هحوذخاًی ،1 هحوذ هَهیًَذ

 اتَثبى ضْیذ ثبثبیی –حسیي )ع(داًطگبُ جبهغ اهبم 

 

 

 چكیذُ 

دیٌبهیىی عَلی ضزیت هوبى پیچطی ٍ ضزیت ًیزٍی  بتهحبسجِ هطتم

ثِ ػٌَاى ًبضی اس ساٍیِ حولِ، ًزخ پیچص ٍ ًزخ تغییزات ساٍیِ  ػوَدی

ن غلت دیٌبهیىی ٍ وٌتزل یه جسپبراهتزّبی هْن در ضجیِ سبسی 

ی اثز  در ّویي راستب، ایي همبلِ ثِ هغبلؼِ. ضَدپزٍاسی هحسَة هی

پبراهتزّبی تأثیزگذار هبًٌذ داهٌِ ٍ فزوبًس ًَسبى، گبم سهبًی حل ػذدی 

گطتبٍر پیچ ٍ  هیزاییٍ تؼذاد تىزار در ّز گبم سهبًی ثزای تؼییي ضزایت 

پزداسد. ثزای ثزرسی ایي هَضَع، اس هذل سِ ثؼذی  ًیزٍی ػوَدی هی

در رصین جزیبى هبفَق غَت ٍ سٍایبی حولِ  (Basic Finner)ثِیسیه فیٌِز 

هَرد ًظز   ثٌذی ٌّذسِ سبسی ٍ ضجىِ هذلهتفبٍت استفبدُ ضذُ است. 

 ٍ تحلیل جزیبى  (ICEM CFD)دی اف ن سییِآیس تَسظ ًزم افشار

 ANSYS FLUENT))افشار اًسیس فلَئٌت  ًزم  پیزاهَى جسن ثِ ٍسیلِ

اًجبم ضذُ است. ّوچٌیي ثزای ثِ ًَسبى درآٍردى ٌّذسِ اس یه وذ 

UDF  وِ ثِ سثبى ثزًبهِ ًَیسیC  ًَضتِ ضذُ، استفبدُ ضذُ است. ثب

ثزرسی ًتبیج حل ػذدی، تأثیز ّز یه اس پبراهتزّبی ثزرسی ضذُ رٍی 

ّبی  طخع ضذُ است. در ًْبیت ًتبیج حبغلِ ثب دادُضزایت هیزایی ه

 همبیسِ ضذُ است.   MDتست تجزثی ٍ ًتبیج وذ 

پیچ ٍ ًیزٍی ػوَدی،  هیزاییتحلیل ػذدی، ضزایت  ٍاشُ ّای كلیذی:
 داهٌِ ٍ فزوبًس ًَسبى، گبم سهبًی، ًتبیج تجزثی

 

 هقذهِ  -1

ی اس تؼییي هطتمبت دیٌبهیىی ٍ هطخػبت وٌتزلی یه جسن پزٍاسی، یى

درن  ضذُ ٍ ثِتَسؼِ آى هحسَة ٍ ّب در فزآیٌذ عزاحی تزیي گبمهْن

. ووه خَاّذ وزددر هبًَرّبی هختلف پزٍاسی،  آىثْتز ایزٍدیٌبهیه 

دیٌبهیىی عَلی ضزیت هوبى پیچطی ٍ ضزیت ًیزٍی  بتهحبسجِ هطتم

ثِ ػٌَاى ًبضی اس ساٍیِ حولِ، ًزخ پیچص ٍ ًزخ تغییزات ساٍیِ  ػوَدی

پبراهتزّبی هْن در ضجیِ سبسی دیٌبهیىی ٍ وٌتزل یه جسن غلت 

ضًَذ. جْت ثذست آٍردى ایي هطتمبت، ٌّذسِ هَرد پزٍاسی هحسَة هی

ضَد ٍ ثب تؼییي همذار هی اججبریًظز حَل یه ًمغِ خبظ ثِ ًَسبى 

ّبی هختلف ًَسبى ٍ ٍ هوبى پیچطی ٍارد ثز آى در سهبى ػوَدیًیزٍی 

 ضَد.تؼییي هی ضزایتیبضی هزثَعِ ایي استفبدُ اس رٍاثظ ر

 

 تاریخچِ -2

گیزی اس چَى هؼبدالت الپالس یب ثْزُاستفبدُ اس رٍاثظ تحلیلی ّن

اٍلیي ی جزیبى هبًٌذ ًظزیِ ایزفَیل ًبسن جشٍ ّبی سبدُ وٌٌذُ ًظزیِ

 1922در سبل  .ثَدُ است هیزاییثزای هحبسجِ ضزایت ی هغبلؼبت ػلو

ثب استفبدُ اس هؼبدالت الپالس ٍ ثذٍى در ًظزگزفتي  (Visbal) ٍیسجبل

[. 1پذیز حَل ایزفَیل ًَسبًی را حل وزد]اثزات لشجت، جزیبى تزاون

 ،ی ثب سبسهبى حَل ایزفَیل ٍ ثبل ًَسبًیهحممیي ثب استفبدُ اس ضجىِ

هزسآثبدی [. 4-2سبسی وزدًذ]را ثب حل هؼبدالت اٍیلز ضجیِ جزیبى غیز دائن

م ثِ ثزرسی هطتمبت دیٌبهیىی عَلی یه ایزفَیل اس ًَع ًبوب ٍ ووبلی همذ

، وِ تحت ًَسبى اججبری پیچطی ٍ اًتمبلی در ضزایظ هختلف تًَل 6سزی 

 ٍ سیجبس (Tijdeman) تبیذهي[. 5اًذ]اًذ، پزداختِثبد لزار گزفتِ

(Seebass)  ًیش ثِ ثزرسی تجزثی تغییزات ضزایت آیزٍدیٌبهیىی در

ثِ  (Oktay)اُوتی  [.6اًذ] ر جزیبى گذرغَت پزداختًَِسبًبت ایزفَیل د

همبیسِ ًتبیج حبغل اس حل ػذدی ٍ ًتبیج تجزثی ثزای هذل سِ ثؼذی در 

ضزایت  (Murman). هَرهبى [7]اػذاد هبخ هختلف پزداختِ است

استبتیىی ٍ دیٌبهیىی حبغل اس حل ػذدی را در سٍایبی حولِ هتفبٍت ثب 

ثزای  2002در سبل  (Park)پبرن  .[8]استّبی تجزثی همبیسِ وزدُ  دادُ

ّبی ػذدی ٍ استفبدُ اس هؼبدالت تزاون پذیز  اس رٍش هیزاییتؼییي ضزایت 

ّبی  دادُ 1960در سبل  (Shants). ضٌَتس [9]اٍیلز استفبدُ وزدُ است

ثِیسیه فیٌِز تجزثی هطتمبت دیٌبهیىی ٍ ضزایت استبتیىی هذل سِ ثؼذی 

همبالت دیگزی ًیش ثب در  .[10]است دادُدر ضزایظ هختلف جزیبى ارائِ را 

ّبی  هذل هیزاییثیٌی ضزایت  ّبی ػذدی ثِ پیص استفبدُ اس رٍش

  . [13-11] اًذ استبًذارد پزداختِ
 

 هعادالت حاكن -3

پذیز ٍ ًبپبیب، هؼبدالت جزیبى سیبل در حبلت سِ ثؼذی، غیزلشج، تزاون

ثِ غَرت  ثَدُ ٍ رٍاثظ آى در حبلت اًتگزالیهَسَم ثِ هؼبدالت اٍیلز 

سزػت ًسجی جزیبى در سغح   ّب، در ایي فزهَل است. 3تب  1رٍاثظ 

 .ضَدتؼییي هی 4تَسظ راثغِ الوبى ثَدُ ٍ 
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 ،09189544319،وبرضٌبسی ارضذ َّافضب،آیزٍدیٌبهیه-1

 Momivand.m70@Gmail.com )ًَیسٌذُ هخبعت( 

 اهبم حسیي)ع(استبدیبر داًطىذُ فٌی داًطگبُ   -2

 وبرضٌبسی َّافضب، آیزٍدیٌبهیه   -3

 َّافضب، آیزٍدیٌبهیه ارضذ وبرضٌبسی   -4
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(4)                  
 

( ٍ ًزخ ̇ ًَسبًی پیچطی اججبری ًزخ تغییزات ساٍیِ حولِ )در حزوت 

( وَچه، همذار ̅ ّبی ًَسبًی )( ثب ّن ثزاثز ّستٌذ. در داهqٌِپیچص )

وَچه ٍ (   ( ٍ ضزیت هیزایی ًیزٍی ثزآ)   ضزیت هیزایی پیچطی)

ثب  هیزایییت ادر ایي همبلِ ثزای تؼییي ضز. لبثل غزفٌظزوزدى است

ثِ غَرت لغز هذل(  61/0)م ، هذل حَل هزوش جزUDFاستفبدُ اس 

 پبراهتزی ثِ ًبم فزوبًس وبّص 7در راثغِ ضَد.  ًَسبى دادُ هیسیٌَسی 

 ضَد. تؼزیف ضذُ وِ در لسوت ثزرسی ًتبیج اس آى استفبدُ هی (k)یبفتِ 

ثِ هذل  UDFٍ ّوچٌیي وذ  5ٍ  4حزوت ًَسبًی ثب استفبدُ اس رٍاثظ 

 .]5[ضَد ل هیباػو
 

(5)       ̅         

(6)  ̇      ̅         

(7)   
  

  
 

استفبدُ ضذُ است وِ  9ٍ  8اس رٍاثظ  هیزاییثزای هحبسجِ هطتمبت 

ای هطخع وٌٌذُ سزػت ساٍیِ ωهؼزف سهبى دٍرُ تٌبٍة ٍ  Tدر آى، 

 حزوت پیچطی است.
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 هذل سازی ٍ شبكِ بٌذی -4

سبسی ٌّذسی ٍ تَلیذ ضجىِ ػذدی هٌبست پس اس اًتخبة ٌّذسِ، هذل

تَلیذ ضجىِ اس ٍ سبسی ٌّذسی . جْت هذلضَد اًجبم هیآى  پیزاهَى

ٌّذسِ هذل  1. در ضىل استفبدُ ضذُ است دی اف یسن یِآیسافشار  ًزم

حَل هذل هطبّذُ  تَلیذ ضذُضجىِ  2استبًذارد ثِیسیه فیٌِز ٍ در ضىل 

 ضَد.هی

 
 ٌّذسِ هذل استاًذارد بِیسیک فیٌِر -1شكل

 شرایط هرزی -5

آًچِ وِ جَاة را ثَدُ ٍ دارای تؼذاد ًبهحذٍدی جَاة  اٍیلزهؼبدالت  حل

است. در غَرت اًتخبة وٌذ، تؼییي ضزایظ اٍلیِ ٍ هزسی هٌبست یگبًِ هی

ثلىِ در  ،یبثذ سبسی وبّص هی ًبهٌبست ضزط هزسی، ًِ تٌْب دلت ضجیِ

ثستِ ثِ ًَع هؼبدالت حبون، تؼذاد ٍ  ضَد. هَالؼی هَجت ٍاگزائی حل هی

ضجیِ سبسی ثب استفبدُ اس رٍش در ثبضذ. ًَع ضزایظ هزسی هتفبٍت هی

یىسبى، هیذاى ثب استفبدُ اس دٍ وزُ ، (Sliding Mesh) سزضیضجىِ 

ّب رٍی ّن ثِ  جزیبى ثِ دٍ ًبحیِ تمسین ضذُ ٍ ثزای ایٌىِ لغشش وزُ

ثزای آًْب استفبدُ  (Interface)اس ضزط ایٌتزفیسسبسی ضَد،  درستی ضجیِ

ًیش ثزای هزس  (Pressure farfield) پِزِضِز فبرفیلذ اس ضزط هزسیضَد.  هی

 ٍال ثِ ػٌَاى فیٌِزثِیسیه ثذًِ  ّوچٌیي استفبدُ ضذُ است.ثیٌْبیت 

(Wall)  .استفبدُ ضذُ را  ضزایظ هزسی 3ضىل در ًظز گزفتِ ضذُ است

  دّذ. ًطبى هی ثزای هذل سِ ثؼذی ثِیسیه فیٌِز

 

 

 
 بِیسیک فیٌِرحَل هذل استاًذارد شبكِ تَلیذ شذُ  -2شكل

 

 
بِیسیک استاًذارد شذُ برای هذل  گرفتِشرایط هرزی در ًظر  -3شكل

 فیٌِر

 ًتایج ارائِ -6

ی ًبپبیبی ػذدی اًجبم گزفتِ رٍی ٌّذسِ ّب در ایي لسوت ًتبیج تحلیل

ثزای تؼییي ضزایت سزضی ضجىِ سِ ثؼذی ثب استفبدُ اس رٍش  استبًذارد

 ضَد.  ارائِ هی هیزایی

 1در جذٍل اججبریٍ ّوچٌیي پبراهتزّبی ًَسبى ضزایظ جزیبى 

 وٌذ. هبغِ ًَسبى هیدرغذ لغز د 61/0هذل حَل  ًطبى دادُ ضذُ است.
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 سِ بعذی بِیسیک فیٌِرحالت دٍ  برای افسارًرمتٌظیوات  -1جذٍل

ω (rad/s) k   ̅(deg) (deg)    Mach 

157 01155/0 1 0 96/1 

 

 هطالعِ استقالل ًتایج از شبكِ   -6-1

ضَد. در  ّبی ضجىِ ثزرسی هی در ایي لسوت استمالل ًتبیج اس تؼذاد الوبى

ًتبیج ووی هطتمبت دیٌبهیىی در تحلیل ػذدی ثزای چْبر ًَع  2جذٍل 

ّبی هتفبٍت ارائِ ضذُ است. هغبثك ثب آًْب، تغییزات  ضجىِ ثب تؼذاد الوبى

ى،  ووتز الوب 540000هوبى پیچ ثب افشایص تؼذاد الوبًْب اس  هیزاییضزیت 

ًیش ًوَدار تغییزات ضزیت گطتبٍر پیچ ثز حست  4در غذ است. ضىل  2اس 

دّذ. هغبثك ثب آى، ثزای تؼذاد  ّبی هختلف ًطبى هی ساٍیِ حولِ را در الوبى

 ضًَذ. ًوَدارّب تمزیجبً ثز ّن هٌغجك هی ،540000ّبی ثیطتز اس  الوبى

 
 تعذاد الواى هختلفّای با  برای شبكِپیچ  هیراییضریب ًتایج  -2جذٍل 

̇    ّبی ضجىِ تؼذاد الوبى      
 -270 الوبى 250000

 -251 الوبى 540000

 -255 الوبى 1200000

 -254 الوبى 1600000

 

 
 ّای هختلفپیچشی برای شبكِ بٌذی  گشتاٍرتغییرات ضریب  -4شكل 

 اعتبار سٌجی ًتایج -6-2

ًیزٍی ػوَدی ٍ استبتیىی ٍ دیٌبهیىی ضزایت  ًتبیج، اػتجبرسٌجیثزای 

 تست تجزثیّبی  دادُ ثب 1200000ّبی   ثزای تؼذاد الوبى گطتبٍر پیچطی

ثزای ضزیت  همبیسِ ضذُ است. 3در جذٍل  MDٍ ًتبیج وذ هٌْذسی 

 . % است7هیزایی پیچطی اختالف حل ػذدی ٍ دادُ تجزثی حذٍد 

 
با  بِیسیک فیٌِر در هذل سِ بعذی هیرایی ضرایبهقایسِ ًتایج  -3جذٍل

 سرشیشبكِ دیٌاهیكی ٍ شبكِ ّای  استفادُ از رٍش

  ̅    ̅  ̇   ̅    ̅    ̅  ̇   ̅   

 - - -280 - ]14[ًتبیج تجزثی

 70 11 -260 -7/14 سزضیضجىِ تحلیل ػذی ثِ رٍش 

 MD 6/14- 7/255- 10 3/93وذ 

 

 
 

 هیراییبررسی اثر پاراهترّای هختلف ًَساى رٍی ضرایب  -6-3

، حل ػذدی پبراهتزّبیی اس جولِ گبم سهبًی در ایي لسوت ثِ هغبلؼِ تبثیز

تؼذاد تىزار در ّز گبم سهبًی، داهٌِ ًَسبى ٍ فزوبًس ًَسبى ثز ضزایت 

 ضَد. پزداختِ ٍ استمالل ًتبیج ًسجت ثِ ایي پبراهتزّب ثزرسی هی هیزایی
 تعذاد تكرار در ّر گام زهاًی -6-4

تىزارّبی تؼذاد  ثزایتغییزات ضزیت گطتبٍر پیچطی ًسجت ثِ ساٍیِ حولِ 

ًطبى دادُ ضذُ است. ّوچٌیي  5سهبًی در ضىل   هتفبٍت در ّز گبم

ضزایت استبتیىی ٍ دیٌبهیىی گطتبٍر پیچطی ثزای تؼذاد  4جذٍل 

درجِ ٍ  1در داهٌِ ًَسبى  در ّز گبم سهبًی 30ٍ  20، 10تىزارّبی 

ثبًیِ را  0004/0رادیبى ثز ثبًیِ ٍ گبم سهبًی  157سزػت ساٍیِ ای ًَسبى 

دّذ. ّوبًغَر وِ هطخع است، ثزای تؼذاد تىزارّبی ثیطتز اس  ًطبى هی

ٍ  % است1، اختالف در ضزیت دیٌبهیىی گطتبٍر پیچطی حذٍد 20

. الجتِ ّزچِ گبم سهبًی استفبدُ ضذُ در ضًَذ ًوَدارّب ثز ّن هٌغجك هی

هسبلِ ثشرگتز ثبضذ ثزای ّوگزایی ثْتز ًیبس است تؼذاد تىزارّبی ثیطتزی 

ٍ  96/1ّبی اًجبم ضذُ در ػذد هبخ  گبم اًجبم گیزد. ّوِ تحلیل در ّز

 ساٍیِ حولِ غفز درجِ اًجبم ضذُ است.

 
ضرایب استاتیكی ٍ دیٌاهیكی گشتاٍر پیچشی ًسبت بِ  ًتایج -4جذٍل 

ای  درجِ ٍ سرعت زاٍیِ 1داهٌِ ًَساى در هاكسیون تكرار در ّر گام زهاًی 

 ثاًیِ 0004/0زهاًی گام  ٍ رادیاى بر ثاًیِ 157ًَساى 

 ̅  ̇   ̅    ̅   Max Iteration in Time Step  

6/190 3/14- 10 

7/236- 19/15- 20 

44/233- 16/15- 30 

 

 
برحسب زاٍیِ حولِ  ضریب گشتاٍر پیچشیهقایسِ تغییرات  -5شكل 

درجِ ٍ  1داهٌِ ًَساى در برای تعذاد تكرارّای هتفاٍت در ّر گام زهاًی 

 ثاًیِ 0004/0گام زهاًی  ٍ رادیاى بر ثاًیِ 157ای ًَساى  زاٍیِسرعت 

 گام زهاًی  -6-5

ّبی  گبم سهبًی خیلی ثشري هٌجز ثِ وبّص دلت حل ػذدی ٍ جَاة

ضَد. ّوچٌیي استفبدُ اس گبم سهبًی خیلی وَچه ًیش ثبػث  ًبهغوئي هی

 ٍ ّوچٌیي ًشدیه ضذى رفتبر هسبلِ ثِ حبلت پبیب  سهبى حل افشایص

ًسجت ثِ حبلت  هیزاییثذیي تزتیت هٌجز ثِ وبّص ضزایت د. گزد هی

ثٌبثزایي تؼییي گبم سهبًی هتٌبست ثب هسبلِ اس اّویت ضَد.  ٍالؼی هی

 ثبالیی ثزخَردار است. 

ثز حست ساٍیِ یت گطتبٍر پیچطی ضزتغییزات ًوَدار  6ضىل در 

ای ، ثزثب تَجِ ثِ ضىل رسن ضذُ است. ّبی سهبًی هتفبٍت ثزای گبم حولِ
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در  ذ.ًضَ ثز ّن هٌغجك هی ًوَدارّب تمزیجبً، 0004/0گبم سهبًی ووتز اس 

ًسجت ثِ  ًتبیج ووی ضزایت استبتیىی ٍ دیٌبهیىی 7ٍ ضىل  5جذٍل 

 ًطبى دادُ ضذُ است.  ًی هختلفبّبی سه گبم

 
ًیرٍی عوَدی ٍ گشتاٍر استاتیكی ٍ دیٌاهیكی  ًتایج ضرایب -5جذٍل 

ای  درجِ ٍ سرعت زاٍیِ 1داهٌِ ًَساى در با تغییر گام زهاًی پیچشی 

 رادیاى بر ثاًیِ 157ًَساى 

 ̅  ̇   ̅    ̅    ̅  ̇   ̅    ̅   Time Step Size 

7/38 4/11 219- 4/15- 0001/0 

26/53 36/11 4/224- 16/15- 0002/0 

87/80 34/11 44/233- 16/15- 0004/0 

4/130 25/11 7/264- 85/14- 0008/0 

182 09/11 6/358- 6/14- 0016/0 

 

 
برحسب  ٍ گشتاٍر پیچشی ضرایب ًیرٍی عوَدی ًوَدار هقایسِ -6شكل 

درجِ ٍ سرعت  1داهٌِ ًَساى در  ّای زهاًی هتفاٍت زاٍیِ حولِ برای گام

  رادیاى بر ثاًیِ 157ای ًَساى  زاٍیِ

 
ًیرٍی عوَدی ٍ گشتاٍر ضرایب استاتیكی ٍ دیٌاهیكی تغییرات  -7شكل 

ای  درجِ ٍ سرعت زاٍیِ 1داهٌِ ًَساى در با تغییر گام زهاًی پیچشی 

 رادیاى بر ثاًیِ 157ًَساى 

 هیزاییثبیذ تَجِ داضت وِ ثب وَچه ضذى گبم سهبًی، ضزایت 

ّبی سهبًی خیلی وَچه  . ثِ ّویي دلیل ًجبیذ اس گبمیبثٌذ هیوبّص 

ضزایت استبتیىی  0004/0ووتز اس  ّبی سهبًی ثزای گبماستفبدُ وزد. 

درغذ است.  1پیچ ووتز اس  هیزاییضًَذ ٍ تغییزات ضزیت  تمزیجبً ثبثت هی

 ّبی ًْبیی استفبدُ ضذُ است. ثٌبثزایي اس ایي گبم سهبًی در تحلیل
  داهٌِ ًَساى -6-6

ّبی ًَسبى خیلی ثشري، حزوت ًَسبًی اس حبلت خغی خبرج  ثزای داهٌِ

در ضَد. ثٌبثزایي در تحلیل جزیبى، ثبیذ اثز تغییز داهٌِ ثزرسی ضَد.  هی

 ٍساٍیِ حولِ  ثز حستتغییزات ضزیت گطتبٍر پیچطی ًوَدار  8ضىل 

ضزیت گطتبٍر پیچطی ٍ ًیزٍی ػوَدی ثز حست  ًوَدار تغییزات 9ضىل 

ضزایت استبتیىی ٍ  6جذٍل  سبى رسن ضذُ است. ّوچٌیيداهٌِ ًَ

هتفبٍت ًطبى  ّبی داهٌِدیٌبهیىی گطتبٍر پیچطی ٍ ًیزٍی ػوَدی ثزای 

ی ًَسبى ًشدیه ثِ  داهٌِدادُ ضذُ است. ّوبًغَر وِ هطخع است، ثزای 

حذٍد یت دیٌبهیىی گطتبٍر پیچطی ٍ ًیزٍی ػوَدی ا، اختالف در ضزیه

هٌِ ًَسبى اس ایي همذار دٍر ضَد، اختالف در ضزایت ّز اًذاسُ دااست.   2%

همذار  در ایي تحمیك اسیبثذ. ثذیي تزتیت  ثذست آهذُ افشایص هی هیزایی

 است.استفبدُ ضذُ داهٌِ ًَسبى یه درجِ 

 
 ًتایج ضرایب استاتیكی ٍ دیٌاهیكی با تغییر داهٌِ ًَساى در -6جذٍل 

 ثاًیِ 0001/0ٍ در گام زهاًی  رادیاى بر ثاًیِ 157ای ًَساى  سرعت زاٍیِ

 ̅  ̇   ̅    ̅    ̅  ̇   ̅    ̅   Amplitude 

1/39 4/11 9/222- 36/15- 25/0 

7/37 4/11 2/218- 4/15- 5/0 

7/38 4/11 219- 4/15- 1 

8/40 4/11 2/224- 3/15- 2 

3/43 4/11 9/232- 4/15- 3 

 

 
گشتاٍر پیچشی بر حسب زاٍیِ حولِ ضریب تغییرات  ًوَدار -8شكل 

ٍ  رادیاى بر ثاًیِ 157ای ًَساى  سرعت زاٍیِبرای داهٌِ ًَساى هتفاٍت در 

  ثاًیِ 0001/0در گام زهاًی 
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ًوَدار تغییرات ضرایب ًیرٍی عوَدی ٍ گشتاٍر پیچشی بر  -9شكل 

 رادیاى بر ثاًیِ 157ای ًَساى  سرعت زاٍیِ داهٌِ ًَساى در حسب

 َساىفركاًس ً -6-7

فزوبًس اگز  ثزای ثزرسی فزوبًس ًَسبى ثبیذ ثِ ایي ًىتِ تَجِ داضت وِ 

ّب اس حبلت خغی خبرج ضَد ٍ در  سیبد ثبضذ، هوىي است تحلیلًَسبى 

ّب ثِ حبلت پبیب ًشدیه  غَرتی وِ فزوبًس ًَسبى خیلی ون ثبضذ، تحلیل

ثِ ایي  تَاًذ دٍر اس ٍالؼیت ثبضذ. ثٌبثزایي ثزای رسیذى ضذُ ٍ ًتبیج هی

در  ّبی هتفبٍت غَرت گزفتِ است. ّبی هختلفی ثب فزوبًس ّذف تحلیل

یت گطتبٍر پیچطی ٍ ًیزٍی ػوَدی ًسجت اتغییزات ضز 10  ضىل

همبدیز  7جذٍل  در ٍّبی سهبًی هتفبٍت  تغییزات فزوبًس وبّطی در گبم

ضزایت استبتیىی ٍ دیٌبهیىی گطتبٍر پیچطی ٍ ًیزٍی ػوَدی ثزای ووی 

 هتفبٍت ًطبى دادُ ضذُ است. ّوبًغَر وِ هطخع است، ّبی فزوبًس

 ّبی ووتز اس تغییزات ضزایت استبتیىی ٍ دیٌبهیىی ثزای فزوبًس

ّبی  ثزای توبم گبم اس عزف دیگز هغبثك ثب ًوَدار،ضَد.  ون هی 00577/0

در  گطتبٍر پیچطی ٍ ًیزٍی ػوَدیضیت ًوَدار ضزایت  ،سهبًی

تمزیجبً ثبثت است ٍ ایي ضیت ًوَدار ًطبى  00577/0ّبی ووتز اس  فزوبًس

تَاى اس فزوبًس  است. ثٌبثزایي هی ایي ضزایتدٌّذُ هطتمبت دیٌبهیىی 

 هیزایی( ثزای تؼییي ضزایت 08/0) دٍرُ تٌبٍة  00577/0وبّطی 

  استفبدُ وزد.

 ّبیالجتِ ثب وبّص ثیطتز فزوبًس وبّطی، ثب ایٌىِ ضیت ًوَدار

ون  هیزاییهمبدیز ضزایت  7ذ، ٍلی هغبثك ثب جذٍل هبً ثبثت هی 10ضىل 

ثِ حبلت پبیب ًشدیه ضذُ ٍ ًتبیج  ػذدیضَد ٍ ایي یؼٌی ایٌىِ تحلیل  هی

  تَاًذ ثب خغب ّوزاُ ثبضذ. هطتمبت دیٌبهیىی هی

 
فركاًس كاّشی در داهٌِ  ًسبت بِ هیرایی ضرایب اتتغییر-7جذٍل 

 تكرار در ّر گام زهاًی  20ٍ  0004/0گام زهاًی ،ًَساى یک درجِ

 ̅  ̇   ̅    ̅    ̅  ̇   ̅    ̅   
Frequency 

Time 

Reduced 

Frequency 

131 11/11 7/332- 57/14- 01/0 046156/0 

1/109 88/10 299- 3/14- 02/0 023078/0 

27/77 34/11 7/236- 2/15- 04/0 011539/0 

66/60 64/11 93/201- 82/15- 08/0 00577/0 

5/55 7/11 7/190- 02/16- 16/0 002885/0 

7/54 77/11 76/189- 08/16- 32/0 001442/0 

50 78/11 56/184- 09/16- 64/0 000721/0 

 

 

ًسبت گشتاٍر پیچشی ٍ ًیرٍی عوَدی ضرایب تغییرات ًوَدار  -10شكل 

  داهٌِ ًَساى یک درجِبِ تغییرات فركاًس كاّشی در 

ًیرٍی عوَدی ٍ گشتاٍر پیچشی در زٍایای  هیراییهحاسبِ ضرایب  -6-8

 حولِ هختلف

در سٍایبی حولِ  پیچ هیزاییّبی فَق، ضزیت  ثب تَجِ ثِ ًتبیج تحلیل

ثب ًتبیج تست تجزثی ٍ ًتبیج وذ  11ضىل هتفبٍت ثذست آهذُ ٍ هغبثك ثب 

MD ُّبی تجزثی ثزای هسبلِ هَرد ًظز همبیسِ ضذُ است. دٍ دستِ داد 

ّوخَاًی هٌبست ًتبیج حل هغبثك ثب ضىل،  در همبالت ارائِ ضذُ ثَد.

ثخػَظ در  MDًتبیج وذ ّبی تجزثی ٍ خغبی ثبالی  ػذدی ٍ دادُ

 .ضَد هطبّذُ هی سٍایبی حولِ ثبال

 
گشتاٍر پیچشی ٍ ًیرٍی عوَدی ًسبت بِ  هیراییضرایب  -11شكل 

 96/1در هاخ  MD تغییرات زاٍیِ حولِ برای سِ رٍش عذدی، تجربی ٍ كذ
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 گیری ًتیجِ -7

ّذف اغلی ایي همبلِ ثزرسی تبثیز پبراهتزّبی هختلف اس جولِ داهٌِ ٍ 

فزوبًس ًَسبى، گبم سهبًی ٍ تؼذاد تىزار در ّز گبم سهبًی ثز ًتبیج ضزایت 

ٍ هٌبست ثب در  هغوئيپیچ ٍ ًیزٍی ػوَدی ٍ ثذست آٍردى جَاثی  هیزایی

ضزایت ًظز گزفتي اثز ایي پبراهتزّبست. ثزای رسیذى ثِ ایي ّذف، 

ثِیسیه فیٌِز ثب استبًذارد گطتبٍر پیچطی ٍ ًیزٍی ػوَدی هذل  هیزایی

در ضزایظ هختلف  96/1در ػذد هبخ  یسزضضجىِ ػذدی   استفبدُ اس رٍش

ّبی  ًتبیج حبغل اس حل ػذدی ثب دادُ ثذست آهذُ است. در ًْبیت،ًَسبى 

همبیسِ در سٍایبی حولِ هختلف  MDٍ ًتبیج وذ هٌْذسی  تست تًَل ثبد

ّبی تجزثی ٍ  در آى ّوخَاًی هٌبست ًتبیج حل ػذدی ٍ دادُوِ ضذُ 

ثخػَظ در سٍایبی حولِ ثبال هطبّذُ  MDخغبی ثبالی ًتبیج وذ 

 ضَد. هی

 
 فْرست عالئن -8جذٍل 

جِ(ساٍیِ حولِ )در  α 

(رادیبى ثز ثبًیِای)سزػت ساٍیِ  ω 

 ̇  ًزخ تغییزات ساٍیِ حولِ

 ̅  داهٌِ ًَسبًبت ساٍیِ حولِ )درجِ(

 c ٍتز ایزفَیل

ًیزٍی ػوَدیضزیت   CN 

ًبضی اس ًزخ پیچص ًیزٍی ػوَدیهطتك دیٌبهیىی ضزیت   CNq 

ًبضی اس تغییزات ساٍیِ حولِ ًیزٍی ػوَدیهطتك دیٌبهیىی ضزیت      ̇ 

 Cm ضزیت هوبى پیچطی

 Cmq هطتك دیٌبهیىی ضزیت هوبى پیچطی ًبضی اس ًزخ پیچص

 ̇    هطتك دیٌبهیىی ضزیت هوبى پیچطی ًبضی اس تغییزات ساٍیِ حولِ

 k فزوبًس وبّص یبفتِ

ّبی ًَسبًیتؼذاد سیىل  n 

 t سهبى

 T دٍرُ تٌبٍة ًَسبى
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