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،-تهران دادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری .............................. 

هحووله  تاثیز فزکانس، داهنه و ساویه حوله هتوسط نوساى در پایذاری دیناهیکی عذدی بزرسی

 استفاده اس شبکه لغششی باسگشتی سیزهذاری با

 2صابز سعادتی ،1حویذ فاضلی

  اضتطتٟطاٖ، زا٘طٍبٜ صٙؼتی ٔبِه  -1

تٟطاٖ، ضٟطن غطة، پػٚٞطٍبٜ ٞٛافضب -2

 چکیذه 

ثطضسی ػسزی تبثیط فطوب٘س، زأٙٝ ٚ ظاٚیٝ حّٕٝ ٔتٛسظ زض ایٗ ٔمبِٝ ثٝ 

ٞٙسسٝ  یه ٔحِٕٛٝ ثبظٌطتی ظیط ٔساضی وٝ ٘ٛسبٖ زض پبیساضی زیٙبٔیىی

ثب تحمیك ایٗ . زضثبضس، پطزاذتٝ ضسٜ استٔیآٖ یه استٛا٘ٝ ثبِىساض 

ضٛز.ٔی تمسیٓ ٘بحیٝ زٚ ثٝٔیساٖ حُ  ِغعضی ضجىٝضٚش  اظ استفبزٜ

، زٞس ٚ ٘ٛسبٖ ٔطرصی زاضزٔی زضٚ٘ی وٝ اعطاف پطتبثٝ ضا پٛضص ٘بحیٝ

وٙس ٚ ٞیچ ٘یبظی ثٝ تغییطی ٕ٘ی ٞب ٞیچٍٛ٘ٝثٝ عٛضی وٝ ضىُ ضجىٝ

ی ثیطٚ٘ی وٝ ٝٚ ٘بحی ثبضسٞب ٕ٘یسَّٛ تِٛیس ضجىٝ خسیس ٚ یب تغییط ضىُ

، ىٝ سبظی زیٙبٔیىیٞبی ضج٘سجت ثٝ ضٚش ٔعیت ایٗ ضٚش .ثبثت است

ثبضس. زض ایٗ ٔمبِٝ ثٝ ٔیٔحبسجبتی ٞعیٙٝ ٚ ظٔبٖ  صطفٝ خٛیی زض

وٝ ٘تبیح ٟ٘بیی تغبثك ثسیبض  سٜاستفبزٜ پطزاذتٝ ض اػتجبضثرطی ضٚش ٔٛضز

زٞس تغییط فطوب٘س س. ٘تبیح ثٝ زست آٔسٜ ٘طبٖ ٔیٙزٞٔی ذٛثی ضا ٘طبٖ

٘ٛسبٖ تبثیط چٙسا٘ی ضٚی پبیساضی زیٙبٔیىی ایٗ ٘ٛع ٞٙسسٝ ٘ساضز ایٗ زض 

ٞٙسسٝ ٞٛاپیٕب ثٝ ضست ٔٛثط  پبیساضی حبِی است وٝ ایٗ پبضأتط ضٚی

پیچطی ثب ظاٚیٝ حّٕٝ ثب افعایص فطوب٘س  ٕٔبٖضطیت  است ٚ ضىُ ٕ٘ٛزاض

افعایص ظیبز زض ایٗ ٞٙسسٝ ثب ٞٙسسٝ ٞٛاپیٕب ثٝ ضست ٔتفبٚتٙس. ٕٞچٙیٗ 

ٞب ٚ تغییطات زضخٝ ثٝ زِیُ افعایص ظیبز اثطات ٌطزاثٝ 10ظاٚیٝ ٘ٛسبٖ تب 

زض ٟ٘بیت  .ضٛزضسیس خطیبٖ حَٛ ٔحِٕٛٝ ٘تبیح ٔتفبٚتی ضا سجت ٔی

ای وٝ ضٛز تب ظاٚیٖٝ ثبػث افعایص پبیساضی ٔیافعایص ظاٚیٝ ٔتٛسظ ٘ٛسب

ای ثٝ ا٘تٟبی ٚأب٘سٌی صٛضت پصیطز ٚ ثٝ ػّت ضسیسٖ ضیعش ٌطزاثٝ

 وٙس.پبیساضی ضطٚع ثٝ وبٞص ٔی ،سغٛح

پبیساضی  -ضجىٝ ِغعضی   - پیچطی ٕٔبٖ ضطیت :واصه های کلیذی
 زیٙبٔیىی

هقذهه 

ٚ ٘یطٚٞب زا٘ستٗ ثٝ ٘یبظ پطتبثٝ یه پطٚاظ ٔسیط ثیٙیپیص

 ٚ ٘یطٚٞب ایٗ .س٘ضٛٔی ٚاضز آٖ ثٝ پطٚاظ عَٛ زض وٝ زاضز ٞبییٌطتبٚض

.سٙثبضٔی ٟٔٓ پطتبثٝ پطٚاظ زیٙبٔیه ٚ ٞٙسسٝ عطاحی ثطای ٌطتبٚضٞب

تُٛ٘ تستٟبی ضٚش سٝ ثٝ پطتبثٝ ثٝ ٚاضزٜ ٌطتبٚضٞبی ٚ ٘یطٚٞب ٔحبسجٝ

 .ثبضسٔی أىب٘پصیط ػسزی ضٚضٟبییب ٚ  ]2[تدطثی ٘یٕٝ ،ضٚضٟبی] 1[ثبز

یطپیچ ٕٔبٖ ٚ پسب ٔثُ استبتیىی ضطایت ٔحبسجٝ ثطای ػسزی ضٚضٟبی

تٟٙب  1969یص اظ سبَ تب پ است. زاضتٝ چطٍٕیطی پیططفت لجُ سبِٟب اظ

ٚ  پسب ٔیىی استبتیىی ٔب٘ٙس ضطایتضٚی ثٝ زست آٚضزٖ ضطایت آیطٚزیٙب

ٞبی ثس٘ٝ ثٝ ثطضسی (Tobak)تٛثبن وبض ضسٜ ثٛز أب زض ایٗ سبَ ٕٔبٖ

اٚ افطاز  پس اظ .]3[آیطٚزیٙبٔیىی چطذطی زض حطوبت ٔرطٚعی پطزاذت

 ظٔبٖ( )غیط ٔتغیط ثب پبیب یطایی زض حبِتزیٍط ثٝ ثطضسی ضطایت ٔ

 ثب ظٔیٙٝ ضا ثطای ثطضسی حطوبت ٔتغیط ٕٔبٖوٝ وبض آٟ٘ب ]4،5،6[پطزاذتٙس

ضٚضٟبی پبیب ٚ اثتسا ثٝ ٔمبیسٝ زض ]8[زض ٔمبِٝ ٔطخغ . ]7[ظٔبٖ فطاٞٓ وطز

ؼبزالت اٚیّط ثطای یهسپس ضطایت ٔیطایی ثب استفبزٜ اظ ٔ٘بپبیب پطزاذتٝ ٚ 

ثب استفبزٜ اظ ]9[زض ٔطخغ .٘بپبیب اضائٝ ضسٜ استبِه ثب ضٚش ثٔٛضه زاضای 

یطایی ثطای یه ٔٛضه ثسٖٚ ثبِه ٞٓ ثب٘بٚیط استٛوس ضطایت ٔٔؼبزالت 

ٔحبسجبتی ضجىٝ یه اظ. ٚ ٞٓ ٘بپبیب ٔحبسجٝ ٚ ٔمبیسٝ ضسٜ استضٚش پبیب 

خطیبٖ ٚ ضسٜ استفبزٜ زٔپیًٙ ٕٔبٖ ضطیت ٔحبسجٝ ثطای ٔتحطن

پطزاظضٟبی ػّت ثٝ ضٚش ایٗضسٜ است.  حُ ضجىٝ ایٗ ضٚی ٘بپبیب ثصٛضت

.ثبضسٔی ثطظٔبٖ ٘بپبیب، خطیبٖ حُ ٚ ضجىٝ تغییط ثٝ ٔطثٛط

ضجیٝ ثٝ ٘یبظ پطتبثٝ یه زیٙبٔیىی ضطایت آٚضزٖ ثسست ثطای

ثب ٔحبسجبتی ضجىٝ یه اظ استفبزٜ ٔستّعْ وٝثبضس ٔی آٖ حطوت سبظی

.ثبضس ٔی ٔتحطن ٔطظٞبی

ثب وٝ ٌطزز ٔی ٔحبسجبتی ضجىٝ تغییط ثبػث ٔتحطن ٔطظٞبی

 Spring)فٙط آ٘بِٛغی ضٚضٟبی اظ تٛأٖی پطتبثٝ حطوت زأٙٝ ثٝ تٛخٝ

Analogy)   ٔدسز ضجىٝ تِٛیس،  ]10[ٔطخغ(Remeshing)   ٔطخغ

 ]12[ ٔطخغ (Local Remeshing) ٔٛضؼی ٔدسز ضجىٝ تِٛیس ٚ ]11[

استفبزٜ ٔرتّف ظٔب٘ی ٌبٟٔبی زض ٔحبسجبتی ضجىٝ آٚضزٖ ثسستثطای 

ٔحبسجبت ٘ظط اظ ٞٓ (زاضز ظیبزی پطزاظش ثٝ ٘یبظ ّیٔسبئ چٙیٗ. وطز

زض چٝ اٌطٖ( خطیب ثط حبوٓ ٔؼبزالت حُ ٞٓ ٚ ٔتحطن ضجىٝ ثٝ ٔطثٛط

اظ ٚ است زاضتٝ چطٍٕیطی پیططفت وبٔپیٛتطٞب تىِٙٛٛغی اذیط زٞٝ

ٟٔیب پطزاظش ثطای ٕٞعٔبٖ ثغٛض وبٔپیٛتط چٙس اظ استفبزٜ أىبٖ عطفی

ذبصی پیچیسٌی اظ ٞٙٛظ ٔتحطن ٔطظ زاضای ٔسبئُ تحّیُ ِٚی است، ضسٜ

ضضب ٔحٕس . ٕٞچٙیٗ زض ایطاٖ ٘یع]13[ثبضسٔی ثط ظٔبٖ ٚ ثٛزٜ ثطذٛضزاض

ٌطتبٚض ٔحبسجٝ ثطای پبیب ػسزی ضٚش یه ]14[ِٔٛٛی حسیٗ ٚ ػٛض

پیطٟٙبز وطز٘س. پطتبثٝ یه پیچ ٔیطایی

زٚ ثٝٔیساٖ حُ  ِغعضی ضجىٝضٚش  اظ استفبزٜ ثب ٔمبِٝ ایٗ زض

زٞس ٚضجىٝ زضٚ٘ی وٝ اعطاف پطتبثٝ ضا پٛضص ٔی .ضٛزٔی تمسیٓ ٘بحیٝ

ٞب ٞیچٍٛ٘ٝ تغییطی ٕ٘یجىٝض، ثٝ عٛضی وٝ ضىُ ٘ٛسبٖ ٔطرصی زاضز

 ثبضسٞب ٕ٘یوٙس ٚ ٞیچ ٘یبظی ثٝ تِٛیس ضجىٝ خسیس ٚ یب تغییط ضىُ سَّٛ

ٞبی ضٚش ٘سجت ثٝٔعیت ایٗ ضٚش  .ی ثیطٚ٘ی وٝ ثبثت استٚ ضجىٝ

ثبضس ٚ ثطای ظٔبٖ ٔی ضجىٝ سبظی زیٙبٔیىی زیٍط، صطفٝ خٛیی زض ٞعیٙٝ ٚ

زض ٔبخ  ]8[ثبِه زاض ٔطخغ  ٘طبٖ زازٖ زلت ایٗ ضٚش ٘تبیح آٖ ثب پطتبثٝ

زٞس. ذٛثی ضا ٘طبٖ ٔی ٔمبیسٝ ضسٜ وٝ تغبثك ثسیبض 1.1

)٘ٛیسٙسٜ ( hamidfaz2000@yahoo.comاستبزیبض زا٘طٍبٜ صٙؼتی ٔبِه اضتط) -1

 ٔربعت(

اضضس ٞٛافضب  یوبضضٙبس -2
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 هعادالت حاکن

ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ خطیبٖ سٝ ثؼسی ٚ تطاوٓ پصیط ٔؼبزالت وبُٔ ٘بٚیط 

ثٝ زست  V(t)ثط ضٚی حدٓ وٙتطَ  k-ωاستٛوس ٚ ٔؼبزالت تٛضثٛال٘سی 

 :آیسٔی
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 وٝ:
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(4)   [     ̂    ̂    ̂        ]
 

 
(5)     [   ] 

زض ٞط خٟت   سطػت ٘سجی خطیبٖ ضٚی سغٛح وٙتطَ  زض ضٚاثظ ثبال 

 ثبضس:ٔی

(6)                  
پبضأتط  سطػت حطوت ضجىٝ زض ٔرتصبت ایٙطسی است ٚ Ugزض ضاثغٝ ثبال 

αF [15ز]ضٛفمظ زض حُ ٔؼبزالت پبیب ثطاثط یه زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔی. 

ٞبی ٔتحطن فطْ ا٘تٍطاِی ٔؼبزِٝ ثمب ثطای وٕیت ٚ یه حدٓ ثطای ضجىٝ

 5ثبضس ثٝ صٛضت ٔؼبزِٝ ضٕبضٜ وٙتطَ زِرٛاٜ وٝ ٔطظٞبی آٖ ٔتحطن ٔی

 ثبضس:ٔی

(7) 

 

  
∫      ∫   ( ⃑    ⃑⃑⃑⃑ )   ⃑⃑⃑⃑  ⃑

   

 ∫        ∫   
   

    

سطػت  ضجىٝ   ⃑⃑⃑⃑  ثطزاض سطػت سیبَ ٚ   ⃑ چٍبِی سیبَ ،   خبیی وٝ

ثٝ تطتیت ضطیت پرص ٚ تطْ چطٕٝ    ٚ   ثبضس. ٕٞچٙیٗ ٔتحطن ٔی

الٌطا٘ػی ٘ٛضتٝ ضسٜ است. اٌط -ثبضٙس. ایٗ ٔؼبزِٝ  زض فضبی اِٚطیٔی

اِٚطی ٔؼبزِٝ ٚ اٌط سطػت ضجىٝ ثب سطػت خطیبٖ ضجىٝ ثبثت ثبضس ضجىٝ 

 آیس.ثطاثط ثبضس ضىُ الٌطا٘ػی ٔؼبزِٝ ثسست ٔی

ثب استفبزٜ اظ تمطیت اذتالف ٔحسٚز پسطٚی  5تطْ ظٔب٘ی زض ٔؼبزِٝ ضٕبضٜ 

 ضٛز.ٔطتجٝ اَٚ تمطیت ظزٜ ٔی

(8)  

  
∫      

               

   

 

ٞب زض ظٔبٖ خبضی ٚ ظٔبٖ ثؼسی ثٝ تطتیت ثیبٍ٘ط وٕیت n  ٚn+1خبییىٝ 

 ثبضس.اظ ضاثغٝ ظیط لبثُ ٔحبسجٝ ٔی     ثبضٙس. ٕٞچٙیٗ حدٓ ٔی

(9)         
  

  
   

ثطای اضضبی لبٖ٘ٛ ثمب ٞٙسسی، ٔطتك حدٓ ٘سجت ثٝ ظٔبٖ یه حدٓ 

 آیس:وٙتطَ اظ ضاثغٝ ظیط ثسست ٔی

(10)  
  

  
 ∫   ( ⃑    ⃑⃑⃑⃑ )   ⃑⃑⃑⃑  ⃑

  

 ∑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑     
⃑⃑  ⃑

  

 

 

ٞبی ثبضس. زض ضٚش ضجىٝتؼساز سغٛح حدٓ وٙتطَ ٔی   زض ایٗ ضاثغٝ 

ِغعضی وٝ زض ایٗ ٔمبِٝ زض ٘ظط ٌطفتٝ ضسٜ است ثطای ضجىٝ، حدٓ 

 ٔب٘س.ٞب زض ظٔبٖ ثبثت ثبلی ٔیوٙتطَ

(11)         
ٚ زض ٘تیدٝ ضاثغٝ ضجىٝ اصّی ثٝ ضاثغٝ ظیط         زض ٘تیدٝ 

 ضٛز:تجسیُ ٔی

(12)  

  
∫      

[             ] 

   

 

 

 جهت بزرسی پایذاری دیناهیکی پیچ هیزاییروش هحاسبه ضزیب 

ثب تٛخٝ ثٝ ٔتمبضٖ ٔحٛضی ثٛزٖ ٞٙسسٝ ٞبی ٔٛضز ثطضسی زض ایٗ ٔمبِٝ 

تط ثبضس ایٗ ػجبضت ٔٙفیپس اظ ٔحبسجٝ ضطیت ٔیطایی پیچ ٞطچٝ ٔمساض 

خسٓ اظ ٘ظط زیٙبٔیىی پبیساضتط ثٛزٜ ٚ اٌط ٔمساض ایٗ ػجبضت ٔثجت ثبضس 

 خسٓ اظ ٘ظط زیٙبٔیىی ٘بپبیساض است.

استفبزٜ  ]8[پیچ اظ فطَٔٛ اضائٝ ضسٜ زض ٔطخغ  ٔیطاییثطای ٔحبسجٝ ضطیت 

 ضسٜ است:

(13) 
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-پیچ است وٝ اظ ٔسَ سبظی ثٝ زست ٔی ٕٔبٖضطیت    زض ایٗ ضاثغٝ 

عَٛ ٔجٙب،   ٘طخ تغییطات ظاٚیٝ حّٕٝ ثب ظٔبٖ،  ̇ ظاٚیٝ حّٕٝ،  αآیس. 

   
    ̇

 kزأٙٝ ٘ٛسبٖ،    ٘طخ پیچ،   پیچ،  ٔیطاییضطیت   

ظٔبٖ فیعیىی  tػسز ٔبخ،  M٘سجت ٌطٔبی ٚیػٜ،  γیبفتٝ، فطوب٘س وبٞص

ٚT ثبضٙس.ثؼس ٘ٛسبٖ ٔیزٚضٜ ثی 

 ییطاتٔتأثط اظ ٞطزٚی تغ یعِٛ یٙبٔیىیٔطتمبت ز یچطی،زض ٘ٛسبٖ پ

    یچصٚ ٘طخ پ یٝ حّٕٝظاٚ
    ̇

آیس وٝ ٔمساض ٔیزست ، ثٝ  

وٙس أب ثطای ثٝ زست آٚضزٖ خساٌب٘ٝ ایٗ پبیساضی زیٙبٔیىی ضا ٔطرص ٔی

 یعِٛ یٙبٔیىیٔطتمبت ز ی،ا٘تمبِ ٘ٛسب٘ی ثب ٔؼبزَ وطزٖ حطوت ضطایت

̇   حّٕٝ  یٝظاٚ ییطاتٔتأثط اظ تغ
زست ثٝ یح. ثب وسط ٘تبضٛزیٔ حبصُ 

 ی٘بض یعِٛ یٙبٔیىیثٝ ٔطتك ز تٛأٖی اخجبضی یآٔسٜ اظ زٚ حطوت ٘ٛسب٘

    یچصاظ ٘طخ پ
 یبفت . یی زستثٝ تٟٙب 

 

 صحه گذاری روش حل عذدی

وٝ  ]8[ٞٙسسی ٔٛضز ٘ظط ثطای ایٗ حُ ػسزی، ٔسَ سٝ ثؼسی ٔطخغٔسَ 

 1وٝ اثؼبز آٖ زض ضىُ ٝ ٘ٛن تیع ٚ زاضای چٟبض ثبِه ای ثب زٔبغپطتبثٝ

ثبضس ٚ زض ٔحسٚزٜ خطیبٖ ٌصضصٛتی ثٝ صٛضت ٔی ٔطرص ضسٜ است،

٘بپبیب حُ ضسٜ است. زض ایٗ ٔسئّٝ اظ ٘طْ افعاض فّٛئٙت ثٝ ػٙٛاٖ اثعاض حُ 

ضٛز. ٘طْ افعاض فّٛئٙت اظ ضٚش حدٓ ٔحسٚز وٝ یىی  ثٟطٜ ٌطفتٝ ٔیػسزی 

وٙس. ثٝ  استفبزٜ ٔی ،ثبضس ٞبی حُ زیٙبٔیه سیبالت ٔحبسجبتی ٔی اظ ضٚش

افعاض فّٛئٙت اظ ٞبی حُ ٘بپبیب ٚ حُ زیٙبٔیىی ثٝ ٘طْٔٙظٛض افعٚزٖ لبثّیت

 ثٟطٜ ٌطفتٝ ضسٜ است. Cثٝ ظثبٖ  UDFوس٘ٛیسی 

سبظٔبٖ ثب ضجىٝ ثی 2ی ایٗ حُ ػسزی ٔغبثك ضىُ ٔٛضز ٘ظط ثطا ضجىٝ

ثبضس. ٘طْ افعاض فّٛئٙت سَّٛ ٔی 1811600الیٝ ٔطظی ثب تؼساز  ضجىٝ

یىی اظ ضٚضٟبی س. لبثّیت حُ خطیبٖ ثط ضٚی ضجىٝ ٔتحطن ضا زاضا ٔی ثبض

ثبضسوٝ زض آٖ ٔتساَٚ زض ایٗ ٘طْ افعاض استفبزٜ اظ ضجىٝ ٞبی زیٙبٔیىی ٔی

ثبضس تب زض ظٔبٟ٘بی ٞبیی ٔب٘ٙس ضٚش فٙط ذغی ٔیاظ تىٙیه ٘یبظ ثٝ استفبزٜ

أب زضایٗ تحمیك ثب استفبزٜ اظ یه   .ثؼسی ٘مبط زیٍط ضجىٝ ثسست ثیبیس

ِغعضی ٘بْ زاضز، ضجىٝ ضا ثٝ زٚ ٘بحیٝ تمسیٓ  ضجىٝاستطاتػی وٝ ضٚش 
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زٞس، ثب تٛخٝ ثٝ ضجىٝ زضٚ٘ی وٝ اعطاف پطتبثٝ ضا پٛضص ٔی. وٙیٓٔی

 ی ثیطٚ٘ی ثبثت است.وٙس ٚ ضجىٝٔطرص ٘ٛسبٖ ٔیی ٔؼبزِٝ

-ثطاثط لغط ثس٘ٝ پطتبثٝ ٔی 60ثطاثط ٚ لغط ٔطظ ذبضخی  20لغط ٔطظ زاذّی 

 ثبضس.

 ٚاحس اظ زٔبغٝ ٔٛضه است.  6ٚاحس است وٝ ٔطوع زٚضاٖ  10عَٛ ٔٛضه 

       αٚ زأٙٝ ٘ٛسبٖ  1.1ثطای ٔبخ  ]8[زض ایٗ ٔمبِٝ ٘تبیح ٔطخغ

ای زضخٝ ٚ فطوب٘س ظاٚیٝ    α ظاٚیٝ ٔتٛسظ ٘ٛسبٖ زضخٝ ٚ

ω ثب ٘تبیح حبصُ اظ ضٚش ٔص ِغعضی ٔٛضز ٔمبیسٝ لطاض ٌطفتٝ       

 تب زلت ایٗ ضٚش ٘طبٖ زازٜ ضٛز. 

-ظاٚیٝ حّٕٝ پطتبثٝ ثب تجؼیت اظ ضاثغٝ ظیط حَٛ ٔطوع خطْ پطتبثٝ تغییط ٔی

 وٙس:

(14) α    α  α         

-ٕ٘بیبٍ٘ط زلت ایٗ ضٚش ٔی آٚضزٜ ضسٜ 3ضىُ  وٝ زض ٘تبیح ایٗ ٔمبیسٝ

اِجتٝ الظْ ثٝ شوط است وٝ چٖٛ ٞط زٚ حُ ػسزی ثٝ صٛضت غیطِعج   ثبضس.

آیس ٚ ٕٞچٙیٗ ٞستٙس ٚ ٞیچ ٌطزاثٝ ٚ اتفبق تصبزفی زض خطیبٖ ثٛخٛز ٕ٘ی

ثبضس ایٗ تغبثك ٘عزیه اتفبق افتبزٜ چٖٛ ظاٚیٝ ٘ٛسبٖ ٘یع ذیّی وٓ ٔی

 است.

ٚ ثطای  (13) ٔؼبزِٝ ٔحبسجٝ ضطیت ٔیطایی پیچ ثب استفبزٜ اظٕٞچٙیٗ ثب 

سِّٛی ثٝ  6051200ٚ  1811600ثب زٚ ضجىٝ  0.05فطوب٘س وبٞص یبفتٝ 

 -400وٝ  ]8[ثٝ زست آٔس وٝ ثب ٘تیدٝ ٔطخغ -396ٚ  -394تطتیت اػساز 

وٝ  زٞس تغبثك ثسیبض ذٛثی زاضز ٚ ٕٞچٙیٗ استمالَ اظ ضجىٝضا ٘طبٖ ٔی

سَّٛ  1811600تؼسازٚ ثٟیٙٝ ثٛزٖ زازٜ ضسٜ است  ٘طب4ٖزض ضىُ

 ٘یع ٕ٘ٛزاض فطبض ایٗ ٞٙسسٝ آٚضزٜ ضسٜ است.  5زض ضىُ  .ضٛزٔطرص ٔی

 

 بعذیتحلیل هحووله باسگشتی به صورت سه

ٔحِٕٛٝ  زض ایٗ لسٕت ٞٙسسٝپس اظ صحٝ ٌصاضی ضٚش زض ثرص لجُ، 

-ثطضسی لطاض ٌطفتٝ است ٚ ضجىٝ ثی ثؼسی ٔٛضزثٝ صٛضت سٝ ثبظٌطتی

. حَٛ ٞٙسسٝ ظزٜ ضسٜ است 7ٚ  6ٞبی ٔغبثك ضىُ ب الیٝ ٔطظیسبظٔبٖ ث

ٔیّیٕتط ٚ ضؼبع زایطٜ ثبثت ذبضخی  5000ضؼبع زایطٜ ٔتحطن زاذّی 

ٚ ثطای ثطضسی استمالَ اظ ضجىٝ تؼساز  (8)ضىُ  ثبضسٔیّیٕتط ٔی 15000

ی لطاض ٌطفتٝ است وٝ تؼساز ٔٛضز ثطضسٞعاض  3800، 2300،  850سَّٛ 

ثٝ ػٙٛاٖ ضجىٝ ثٟیٙٝ زض ٘ظط ٌطفتٝ ضسٜ ظیطا زض تؼساز ٞعاض  2300سَّٛ 

 تفبٚتی زض ٘تبیح ٔالحظٝ ٘طس.ٞعاض  3800سَّٛ 

ثٝ  ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفتٝ ضسٜ است وk-ω sstٝ ٔسَ خٟت حُ ػسزی 

 وٛپُ یفطبضٔجٙبظیطا حسالُ زض ایٗ ٔسَ ذیّی ثٟتط اظ چٍبِی ٔجٙب صٛضت 

ضٛز. اظ ضٚش ضٕٙی ثٝ صٛضت ٔطتجٝ اَٚ استفبزٜ ضسٜ ظیطا ٍٕٞطا ٔی

ثطز ِٚی زلت وٕتطی زاضز. ثطای ٔؼیبض ٍٕٞطایی ثٟتط ٚ ظٔبٖ وٕتطی ٔی

ٌبْ ظٔب٘ی زض وٕتط اظ ا٘تربة ضسٜ ثٝ ٘حٛی وٝ ٞط  0.00001ذغب ٔمساض 

-ٔیضسیس ٚ ٚاضز ٌبْ ظٔب٘ی ثؼسی تىطاض ٔمساض ذغب ثٝ ایٗ ٔمساض ٔی 20

استفبزٜ ضسٜ وٝ ایٗ ٘ٛع فطبض زٚضزست ضٛز. ثطای حُ اظ ضطط ٔطظی 

ضٚز ٚ ٔطظٞب پصیط ٚ ذبضخی ثٝ وبض ٔیٞبی تطاوٓضطط ٔطظی فمظ زض خطیبٖ

ثبیس ثٝ ا٘ساظٜ وبفی زٚض اظ خسٓ ثٛزٜ ٚ زض زاذُ خطیبٖ آظاز لطاض زاضتٝ 

آظاز ٘یع  ثبضٙس. ػسز ٔبخ ٚ فطبض استبتیه، زٔبی خطیبٖ آظاز ٚ خٟت خطیبٖ

ثطای ایٗ ٔسَ تٛضثٛال٘سی  9ٔغبثك ضىُ ٘یع  +Yثبیس ٔؼّْٛ ثبضٙس. ٔمساض 

٘یع لبثُ لجَٛ  5ثسیبض ٔٙبست است ِٚی تب ٔمساض وٕتط اظ  1ٔمساض وٕتط اظ 

ٚاحس است ٚ ٔطوع  610ٚاحس ٚ لغط آٖ  1930عَٛ ٔحِٕٛٝ  ثبضس.ٔی

  ثبضس.ٞب ٔیٚاحس اظ سٕت ثبِه 1152زٚضاٖ 

 

در روی ضزیب هیزایی پیچ  نوساى فزکانس تاثیز تغییزاتبزرسی 

 5/3له هتوسط صفز درجه در عذد هاخ ساویه حو

ٞبی ثب ٌب16/0ْزض فطوب٘س وبٞطی  پیچطیٕٔبٖ ضطیت  10زض ضىُ 

ٔمساض ضطیت ٔیطایی پیچ زض فطوب٘س  .ثطضسی ضسٜ استظٔب٘ی ٔرتّف 

، ثب ٌبْ ظٔب٘ی  -05/5 ثطاثط 0001/0ثب ٌبْ ظٔب٘ی  16/0وبٞطی 

ثٝ زست   -44/3ثطاثط 000001/0ٚ ثب ٌبْ ظٔب٘ی  -46/3 ثطاثط00001/0

آیس. ثٝ ایٗ تطتیت ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ زض وٛچىتطیٗ ٌبْ ظٔب٘ی تغییط ٔی

ذبصی زض ٔمساض ضطیت ٔیطایی پیچ ٘سجت ثٝ ٌبْ ظٔب٘ی ثعضٌتط ٔطبٞسٜ 

 ضٛز. ثٝ ػٙٛاٖ ػسز صحیح زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔی -46/3٘طس ٔمساض 

تغییطات ضطیت ٕٔبٖ پیچطی ثب ظاٚیٝ حّٕٝ ثب ٌبْ ظٔب٘ی  11زض ضىُ 

ٔمساض ضطیت  ٔمبیسٝ ضسٜ است وٝ زض زٚ فطوب٘س وبٞطی 00001/0

ٚ ٔمساض ضطیت ٔیطایی   -9/3ثطاثط  016/0ٔیطایی پیچ زض فطوب٘س وبٞطی 

آیس وٝ ٔطبٞسٜ ثٝ زست ٔی  -46/3ثطاثط  16/0پیچ زض فطوب٘س وبٞطی 

 ضٛز تغییط فطوب٘س تفبٚت چٙسا٘ی زض ٔمساض ضطیت ٔیطایی پیچ ٘ساضز. ٔی

ٞبی زض ثطضسی ضٛزٔیٔالحظٝ  13ٚ  12ضىُ ٕٞب٘غٛض وٝ زض ٕ٘ٛزاضٞبی 

ثط ضٚی ایٗ ٞٙسسٝ ٚ ٕٞچٙیٗ ٞٙسسٝ ٔٛضه لغط وٛچه ٔٙحٙی  ػسزی

ثیضی تغییطات ضطایت آیطٚزیٙبٔیىی ثب ظاٚیٝ حّٕٝ ثب افعایص فطوب٘س 

یبثس ِٚی زض ٔیعاٖ ضطیت ٔیطایی پیچ تبثیطی ٘ساضز أب  یص ٔی٘ٛسبٖ افعا

زض ٔمبالتی وٝ ثٝ صٛضت تدطثی ضٚی ٞٛاپیٕب وبض ضسٜ ػىس ایٗ ٔغّت 

ضٛز تٟٙب لغط وٛچه ٔٙحٙی ثیضی وٛچىتط ٔی ضٛز یؼٙی ٘ٝٔالحظٝ ٔی

ضٛز وٝ ٟ٘بیتب ثٝ ثّىٝ ضیت لغط ثعضي ٔٙحٙی ثیضی ٘یع آ٘مسض وٓ ٔی

یبثس وٝ ایٗ أط آیس ٚ پبیساضی ثٝ ضست وبٞص ٔییصٛضت افمی زض ٔ

 ثبضس.ٞبی ٔرتّف ٔیٕ٘بیبٍ٘ط تفبٚت پبسد زض ٞٙسسٝ

چٙیٗ شوط  13زض ٔمبِٝ تدطثی ضٚی ٞٙسسٝ ٞٛاپیٕب زض تٛضیح ػّت ٕ٘ٛزاض 

ضسٜ وٝ ثب افعایص فطوب٘س اذتالف فبظ ثیٗ حطوت ٔسَ ٚ خطیبٖ حَٛ آٖ 

ٞطتع خطیبٖ اعطاف ٔسَ زیٍط اظ  6ضٛز تب خبیی وٝ زض فطوب٘س وٓ ٔی

وٙس ایٗ زض حبِی است وٝ زض ٞٙسسٝ ٔٛضه ٚ حطوت ٔسَ پیطٚی ٕ٘ی

 ایٍٙٛ٘ٝ ٘یست. ٔمبِٝٞٙسسٝ ایٗ 

 

روی ضزیب هیزایی پیچ در  داهنه نوساى بزرسی تاثیز تغییزات

 5/3ساویه حوله هتوسط صفز درجه در عذد هاخ 

 -4/21ثطاثط  ٔمساض ضطیت ٔیطایی پیچ زضخٝ 10زض ثطضسی ثب ظاٚیٝ ٘ٛسبٖ 

اذتالف ظیبزی  -46/3وٝ ٔمساض ضطیت ٔیطایی پیچ زضخٝ  5 ثب ظاٚیٝ ٘ٛسبٖ

 1. زض ایٗ لسٕت ظاٚیٝ ٘ٛسبٖ ضٛزپیچطی ٔالحظٝ ٔی ٕٔبٖزض ضطیت 

 ثطضسی ضٛز صپیچ ٕٔبٖزضخٝ اػٕبَ ضسٜ تب اثط ظاٚیٝ ٘ٛسبٖ ضٚی ضطیت 

 .ضٛززیسٜ ٔی 14وٝ ٕ٘ٛزاض آٖ زض ضىُ 

آیس وٝ ثٝ زست ٔی -2/3زضخٝ  1پیچ ثب ظاٚیٝ ٘ٛسبٖ  ٔیطاییٔمساض ضطیت 

زضخٝ تفبٚت چٙسا٘ی ٘ساضز ثٙبثطایٗ ضطیت  5ثب ایٗ ٔمساض زض ظاٚیٝ ٘ٛسبٖ 

زض ٘ظط  -2/3پیچ ایٗ ٞٙسسٝ ضا زض ظاٚیٝ ٔتٛسظ صفط زضخٝ ثبیس  ٔیطایی

ٝ زِیُ زضخٝ  ث 10ٌطفت ٚ تٛخٝ زاضت وٝ افعایص ظیبز ظاٚیٝ ٘ٛسبٖ تب 

ٞب ٚ تغییطات ضسیس خطیبٖ حَٛ ٔحِٕٛٝ ٘تبیح افعایص ظیبز اثطات ٌطزاثٝ

 ضٛز.ٔتفبٚتی ضا سجت ٔی

 

روی ضزیب هیزایی پیچ  ساویه هتوسط نوساى بزرسی تاثیز تغییزات

 5/3در ساویه حوله هتوسط صفز درجه در عذد هاخ 

ثطای ثطضسی اثط ظاٚیٝ حّٕٝ ٔتٛسظ زض ایٗ لسٕت ٔحِٕٛٝ تحت ظاٚیٝ 

زضخٝ ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفتٝ  1زضخٝ ثب ظاٚیٝ ٘ٛسبٖ  20حّٕٝ ٔتٛسظ 

 -1/6زض ایٗ ٔٛضز ثطاثط  ٔمساض ضطیت ٔیطایی پیچ. (15)ضىُ  استضسٜ 
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ضٛز وٝ پبیساضی ٘سجت ثٝ ظاٚیٝ حّٕٝ ٔتٛسظ صفط افعایص پیسا حبصُ ٔی

ضٛز تب است. افعایص ظاٚیٝ ٔتٛسظ ٘ٛسبٖ ثبػث افعایص پبیساضی ٔیوطزٜ 

ای ثٝ ای وٝ ٚأب٘سٌی صٛضت پصیطز ٚ ثٝ ػّت ضسیسٖ ضیعش ٌطزاثٝظاٚیٝ

وٙس. ثٙبثطایٗ ٕٔىٗ است زض ا٘تٟبی سغٛح پبیساضی ضطٚع ثٝ وبٞص ٔی

زضخٝ ٔیعاٖ پبیساضی ثٝ ٔمساض حساوثطی  20ظٚایبی حّٕٝ ٔتٛسظ لجُ اظ 

زضخٝ آغبظ ضسٜ  20ثبضس ٚ وبٞص پبیساضی اظ ظٚایبی ٔتٛسظ لجُ اظ  ضسیسٜ

زضخٝ ٔیعاٖ پبیساضی  20ثبضس ِٚی زض ایٗ ٞٙسسٝ زض ظاٚیٝ ٔتٛسظ 

 ثبضس.ٕٞچٙبٖ ثیص اظ ظاٚیٝ ٔتٛسظ صفط ٔی

 گیزی نتیجه

ثطضسی ػسزی تبثیط فطوب٘س، زأٙٝ ٚ ظاٚیٝ حّٕٝ ٔتٛسظ زض ایٗ ٔمبِٝ ثٝ 

یه ٔحِٕٛٝ ثبظٌطتی ظیط ٔساضی وٝ ٞٙسسٝ  زیٙبٔیىی٘ٛسبٖ زض پبیساضی 

تبثیط ثب استفبزٜ اظ ضجىٝ ِغعضی پطزاذتٝ ضس.  آٖ یه استٛا٘ٝ ثبِىساض است

ٞبی ٔرتّف ٔتفبٚت زض ٞٙسسٝ ٕٔبٖافعایص فطوب٘س ٘ٛسبٖ ضٚی ضطیت 

ثط ضٚی ٔحِٕٛٝ ثبظٌطتی ٚ ٕٞچٙیٗ ٞٙسسٝ  ٞبی ػسزیزض ثطضسی. است

یضی تغییطات ضطایت آیطٚزیٙبٔیىی ثب ظاٚیٝ ٔٛضه لغط وٛچه ٔٙحٙی ث

یبثس أب زض ٔمبالتی وٝ ثٝ حّٕٝ ثب افعایص فطوب٘س ٘ٛسبٖ، افعایص ٔی

ضٛز صٛضت تدطثی ضٚی ٞٛاپیٕب وبض ضسٜ ػىس ایٗ ٔغّت ٔالحظٝ ٔی

ضٛز ثّىٝ ضیت لغط تٟٙب لغط وٛچه ٔٙحٙی ثیضی وٛچىتط ٔی یؼٙی ٘ٝ

ٛز وٝ ٟ٘بیتب ثٝ صٛضت افمی زض ضثعضي ٔٙحٙی ثیضی ٘یع آ٘مسض وٓ ٔی

ٞبی ٔرتّف افعایص فطوب٘س ٘ٛسبٖ ضٚی پبیساضی تبثیط زض ٞٙسسٝ آیس.ٔی

ٔتفبٚتی زاضز. ثب افعایص فطوب٘س ثط ضٚی ٞٙسسٝ ٔحِٕٛٝ ثبظٌطتی ٚ 

وٙس ٚ ٔمساض ضطیت ٕٞچٙیٗ ٞٙسسٝ ٔٛضه ٔیعاٖ پبیساضی تغییطی ٕ٘ی

وٝ زض ٔمبالتی وٝ ثٝ صٛضت ٔب٘س زضحبِی ٔیطایی پیچ ثب تمطیجب ثبثت ٔی

تدطثی ضٚی ٞٛاپیٕب وبض ضسٜ ثب افعایص فطوب٘س پبیساضی ثٝ ضست وبٞص 

زضخٝ ٔمساض ضطیت ٔیطایی پیچ  5ٞبی ٘ٛسبٖ وٛچه ظیط زض زأٙٝ یبثس.ٔی

ٔب٘س أب افعایص زأٙٝ ٘ٛسبٖ ثٝ زِیُ افعایص ظیبز اثطات تمطیجب ثبثت ٔی

ٞب ٚ تغییطات ضسیس خطیبٖ حَٛ ٔحِٕٛٝ ٘تبیح ٔتفبٚتی ضا سجت ٌطزاثٝ

ضٛز تب افعایص ظاٚیٝ ٔتٛسظ ٘ٛسبٖ ثبػث افعایص پبیساضی ٔی ضٛز.ٔی

ای ثٝ ای وٝ ٚأب٘سٌی صٛضت پصیطز ٚ ثٝ ػّت ضسیسٖ ضیعش ٌطزاثٝظاٚیٝ

 وٙس.ا٘تٟبی سغٛح پبیساضی ضطٚع ثٝ وبٞص ٔی
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