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تهران-دانشکده صنعت هواپيمایی کشوری،

تحلیل تئوری پایداری حرکت طولی و جانبی در پرواز معلق و رو به جلوی حشرات
محمدمهدی فخرمهدوی ،1موسیالرضا شمسیهزاهدی ،2مریم یعقوبی

3

 -1دانشگاه پیامنور نیشابور
 -2دانشگاه پیامنور نیشابور بخش ریاضی
 -3دانشگاه پیامنور گناباد بخش ریاضی

چكیده
حشرات در حال پرواز را میتوان یک مثال جالب از طرح تکاملی در مقیاس
میکروسکوپی دانست .آنها از کهنترین هوانوردان جهان هستند .این
موجودات توانایی پرواز معلق ،رو به جلو ،صعود ،نزول و همچنین توانایی
مانوردهی به روشهای شگفت آوری را دارند که توانایی انجام این کارها در
دیگر موجودات وجود ندارد .عالوهبر کنجکاوی محققان زیستشناس در
مطالعهی چنین شاهکارهایی ،این ویژگیها باعث جلب توجه مهندسانی شده
است که خوهان ساخت رباتهایی با این قابلیت پروازی هستند .بدین منظور
میخواهیم پایداری پرواز دینامیکی که بخشی مهم از این دانش پروازی است
را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم .در این مقاله ابتدا جنبششناسی بالزنی
ر ا مرور خواهیم کرد و سپس با استفاده از یک دستگاه معادالت دیفرانسیل
غیرخطی که از معادالت حرکت پرواز حشره حاصل گردیده است ،به تجزیه
و تحلیل پایداری ،در دو حالت پرواز طولی و جانبی میپردازیم .در این راستا
پایداری سیستم برای پرواز طولی و جانبی در دو حالت پرواز معلق و رو به
جلو مورد بررسی قرار میگیرد .در پایان مشتقات آیرودینامیکیِ تأثیرگذار
در پایداری ،برای هر دو حالت طولی و جانبی در پروازهای معلق و رو به جلو
تعیین میگردند و به کمک آنها بین چند حشرهی با قابلیت پروازهای معلق
و رو به جلو مقایساتی صورت میگیرد.
واژگان کلیدی :حشره-بالزنی-پروازطولی–پروازجانبی–پایداری–
آیرودینامیک
مقدمه
بیشک حشرات ،پروازشان را مدیون موفقیت شگفتآورشان در تکامل
هستند .حشرات بالدار حدود  350×106سال پیش وارد عرصهی هوا شدند
( .)Wootton, 1981 , Ellington, 1991سپس سیستمهای حسی ،کنترل،
آیرودینامیک و جنبش شناسی را بوسیلهی بالهایشان تجربه کردند .این
موجودات با حداکثر سه ضربهی(حرکت) بال ،میتوانند چرخشهای 180
درجهای را انجام دهند ( )Wakeling and Ellington, 1997و نیز
گونههایی از حشرات هستند که قادرند بر روی گلهایی که باد آنها را تکان
میدهد ،فرود آیند ( .)Dudley, 2000محققان عالوهبر کنجکاوی در مورد
چگونگی انجام این شاهکارهای آیرودینامیکی ،بنا به دو دلیل زیر ،به مکانیک
پرواز حشرات عالقهمند هستند :یک دلیل این است که ،زیستشناسان به
درک اثرات تولید نیروی آیرودینامیک ،صرف انرژی و تعادل پرواز ،بر روی
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فیزیولوژی ،رفتار ،تکامل و دیگر جوانب حشرات نیازمند هستند (Weis-
Fogh and Jensen,1956; Weis-Fogh,1972; Ellington, Machin ,
; .)and Casey, 1990و دیگر اینکه :مهندسانی که قصد ساخت رباتهایی

کوچک با قابلیت مانوردهی حشرات را دارند ،مشتاق درک دینامیک و
آیرودینامیک حشرات و نیز استفاده از عملکرد آنها در طراحی ماشینهای
پرنده ی کوچک هستند (Ellington,1999; Shyy, Berg, ;Davis, 1996
 .)Ma et al, 2013 ;Wilson,2001 ;and Ljungqvist, 1999همانگونه
که در باال ب یان شد یکی از دالیل اهمیّت پرواز حشرات برای محققان و
مهندسان ،شبیهسازی این پرواز خارقالعاده و استفاده از آن در ماشینهای
پرنده میباشد .برای استفاده از این قابلیتهای پروازی ،به درکی از میزان
پایداری پرواز ،حول نقطهی تعادلِ جسم پرنده نیازمندیم.
پایداری پرواز پویا شاخهای از دینامیک پرواز است و به حرکت
آشفتهی بدن ،پیرامون حالتِ تعادل پرواز ،پس از یک آشفتگی اولیه مربوط
میشود .اگر حرکت آشفته با گذشت زمان از بین برود (یعنی حرکت از حالت
ناپایدار خارج و پایدار شود) موازنه و تعادل پرواز ،پایدار است در غیر
اینصورت ناپایدار است.
حشرات به وسیلهی حرکت بالهایشان پرواز میکنند بجزء سنجاقک
ها و پروانهها ،که گاهی اوقات بدون بالزنی در هوا سر می خورند .بنابراین
توصیف جنبششناسی بالزنی یک بخش جداییناپذیر از تحقیقات دینامیک
پرواز و آیرودینامیک میباشد.
ت پرواز طولی و جانبی
در این جا به تحلیل پایداری در دو حال ِ
می پردازیم .هدف اصلی تجزیه و تحلیل پایداری و تعیین مشتقات
آیرودینامیکی تأثیرگذار در پایداری برای حالتهای طولی و جانبی ،در دو
حالت پرواز معلق و رو به جلو ،میباشد .با مروری بر جنبششناسی بالزنی
آغاز می کنیم و سپس با استفاده از یک دستگاه معادالت دیفرانسیل
غیرخطی که از معادالت حرکت حشره بدست آمده ،پایداری پرواز طولی و
جانبی حشره را بررسی میکنیم.
جنبششناسی بالزنی
محققان جنبششناسی بالزنیِ پرواز آزاد معلق را برای بیش از ده گونه و
پرواز آزادِ رو به جلو را برای تعداد اندکی از حشرات اندازهگیری کردند .این
حشرات عبارتند از :مگس ،پروانه ،زنبور ،پشه ،سنجاقک و سوسک (Weis-
;Fogh,1973; Ellington,1984c; Dudley and Ellingtin,1990a

; .)Willmott and Ellington, 1997aدر اینجا خالصهای از
جنبششناسی بالزنی را ارائه می دهیم که بر اساس روش الینگتون
( )Ellington,1984cو عموم ًا برای این حشرات میباشد.
در حالت کلی ،حرکت بالزنی تقریب ًا محدود به یک صفحه میباشد که
صفحه ضربه نامیده میشود ،به طوری که بالها در این صفحه به صورت
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متقابل به جلو و عقب حرکت می کنند .زاویه بین صفحه ضربه و محور افقی
تحت عنوان زاویه صفحه ضربه محسوب میشود و با  βنمایش داده میشود.
فرض کنید ( )X،Y،Zیک فرم مرجع است که مبدأ آن در قاعدهی بال
باشد و صفحهی  Y-Xمنطبق بر صفحه ضربه است .زمانی که بال یک
صفحهی سخت و محکم محسوب میشود ،موقعیت و جهت بال نسبت به
صفحه ضربه را میتوان با سه زاویهی اویلر بدین صورت توصیف کرد کهψ :
زاویه مکان θ ،زاویهی انحراف ضربه و  ψزاویهی چرخش است ø .به صورت
زاویهی بین تصویر خط متصل کنندهی قاعده ی بال و نوک بال بر روی
صفحهی ضربه و محور  y1تعریف میشود θ .به صورت زاویهی بین خط
متصل کنندهی قاعده ی بال و نوک بال و تصویرش بر روی صفحهی ضربه
تعریف میشود ψ .به صورت زاویهی بین وتر بال و خط  lتعریف میشود به
طوری که  lموازی با صفحه ضربه و عمود بر سطح بال میباشد (شكل .)1
برای بسیاری از حشرات ،صفحهی ضربه در طی پرواز معلق تقریب ًا
افقی میباشد( . )β=0پرواز معلق با یک صفحهی ضربهی افقی تحت عنوان
پرواز نرمال تلقی میشود و در غیر این صورت پرواز معلق تحت عنوان پرواز
با صفحه ضربه منحرف محسوب میشود .در پرواز معلق نرمال ،در یک
حرکت رو به جلوی بال ،که ضربهی رو به پایین نامیده میشود بال یک زاویه
با صفحه ضربه تشکیل میدهد که زاویه حمله نامیده میشود و با  αنشان
داده میشود.
با انحراف صفحه ی ضربه به سمت عقب یا به طرفین ،حشره میتواند
در جهت متناظر با آن پرواز کند .زمانی که صفحهی ضربه به سمت جلو
منحرف میشود ،در حرکت رو به جلوی بال ،در واقع بال با توجه به بدن
حشره ،به سمت جلو و پایین حرکت میکند به همین دلیل این حرکت را
ضربه پایین مینامند .بنا به دالیل مشابه ،حرکت رو به عقب بال را ضربه باال
مینامند .یک ضربهی باال یا یک ضربهی پایین ،یک نیمضربه نامیده میشود.
دستگاه معادالت حاکم بر حرکت حشره
معادالت حرکت برای یک حشره ی مدل که حرکت بال نسبت به بدن انجام
میشود را گبرت و گالمیر ( )Gebert, Gallmeier, and Evers 2002
بدست آوردند اما آنها شبیهسازیها را برای اعتبارسنجی کارها ارائه ندادند.
سان ،وانگ و زیانگ ( )Sun, Wang, and Xiong 2007ذکر کردند که
معادالت گبرت و گالمیر حاوی خطاهایی میباشند و آنها را نمیتوان
استفاده کرد .بنابراین مجدداً این معادالت را بدست آوردند .همچنین
دیکسون ،استراو و دیکینسون ()Dickson, Straw and Dickinson 2008
امور و کارهای مربوط به شبیه سازی برای دینامیک پرواز یک کرم میوه ی
مدل را ارائه دادند.
یک هواپیما یا یک هلیکوپتر در پرواز رو به جلو ،که دارای یک سیستم
دینامیک غیرخطی متناسب با زمان میباشد ،مشابه با یک حشرهی در حال
پرواز است .این در حالی است که هلیکوپتر ،بالهایی با هواکشسانی باال
دارد .از آنجایی که پرههای هلیکوپتر نیروهای آیرودینامیک دورهای را تولید
میکنند لذا از مدل میانگین که هوهِنمسر ( )Hohenemser,1939آن را
معرفی کرد استفاده میشود به طوری که این مدل حرکت هلیکوپتر را
تضمین میکند.
ت بدن
با استفاده از این مدل ،معادالت حرکت حشره به معادالت حرک ِ
سخت یا معادالت حرکت اویلر ( )Etkin and reid,1996که به طور گسترده
در دینامیک پرواز هواپیما مورد استفاده قرار میگیرند ،تبدیل میشوند .اکثر
تحقیقات موجود بر روی دینامیک پرواز حشرات از مدل میانگین استفاده
میکنند ( .)Taylor and Thomas, 2003; Sun and Xiong, 2005با این فرض که
اگر فرکانس بال زنی در مقایسه با فرکانس طبیعی حرکت حشره باال باشد
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آنگاه از معادالت بدن سخت میتوان به جای معادالت حرکت حشره استفاده
کرد .با داشتن فرض فوق ،معادالت حرکت حشره و معادالت جنبشیِ حاکم
بر زوایای اویلر را میتوان با یک مجموعه از هشت معادلهی دیفرانسیل غیر
خطی بسط داد
( )Etkin and Reid, 1996; Taylor and Thomas, 2003که بدین
صورت میباشند:
𝑢𝑑
𝑋
𝜃 = −(𝑤𝑞 − 𝑣𝑟) + − 𝑔 sin
𝑡𝑑
𝑚
𝑣𝑑
𝑌
∅ = −𝑟𝑢 + 𝑝𝑤 + + 𝑔 cos 𝜃 sin
𝑡𝑑
𝑚
𝑤𝑑
𝑍
∅ = 𝑞𝑢 − 𝑝𝑣 + + 𝑔 cos 𝜃 cos
𝑡𝑑
𝑚
𝑝𝑑
𝑟𝑑
𝑥𝑥𝐼
𝑧𝑥𝐼 −
𝑟𝑞) 𝑧𝑧𝐼 = 𝐿 + 𝐼𝑥𝑧 𝑝𝑞 + (𝐼𝑦𝑦 −
𝑡𝑑
𝑡𝑑
𝑞𝑑
() 1
𝑦𝑦𝐼
𝑝𝑟) 𝑧𝑧𝐼 = 𝑀 − 𝐼𝑥𝑧 (𝑝2 − 𝑟 2 ) − (𝐼𝑥𝑥 −
𝑡𝑑
𝑝𝑑
𝑟𝑑
𝑧𝑥𝐼−
𝑧𝑧𝐼 +
𝑟𝑞 𝑧𝑥𝐼= 𝑁 + (𝐼𝑥𝑥 − 𝐼𝑦𝑦 )𝑝𝑞−
𝑡𝑑
𝑡𝑑
)∅ ̇∅ = p + tan 𝜃 (𝑞 sin ∅ + 𝑟 cos
∅ 𝜃̇ = 𝑞 cos ∅ − 𝑟 sin
1
= ̇𝜓 از معادالت ( )1جدا
معادلهی حاکم )∅ (𝑞 sin ∅ + 𝑟 cos
𝜃 cos

میشود و آن را میتوان پس از حل معادالت دستگاه ( )1بدست آورد.
در اینجا  v ،uو  wمؤلفههای سرعت خطی (سرعت حرکت مرکز جرم نسبت
به فریم فیکس شده بر روی زمین) و  q ، pو  rمؤلفههای سرعت
زاویهای(سرعت چرخش بدن) و  Y ، Xو  Zمؤلفههای مجموع نیرویهای
آیرودینامیک متوسط و  M ، Lو  Nمؤلفههای مجموع گشتاورهای متوسط
به ترتیب در راستای  yb ، xbو  zbاز فرم بدن میباشند و  Iy ، Ixو Iz
گشتاورهای اینرسی حول  yb ، xbو  zbهستند Ixz .حاصلضرب اینرسی
است( .جزئیات بیشتر در)Mao Sun, 2014
حرکت طولی حشره
معادالت حرکت طولی را تیلور و توماس ()Taylor and Thomas, 2003

بدست آوردند .بدین صورت که آنها پس از یکسانسازی مفهوم آشفتگی
کوچک در دستگاه معادالت فوق ،هر جملهی غیرخطی در کمیتهای
آشفتگی را نادیده گرفتند و معادالت خطی حرکت را بدست آوردند و در
نتیجهی خطی سازی معادالت طولی که از جانبی قابل جداسازی بودند را
بدین صورت ارائه کردند:
𝛿𝑢̇ +
𝛿𝑢+
+
+
̇𝑤𝛿
] [ + ] = 𝐴 [𝛿𝑤+
̇𝑞𝛿
𝑞𝛿
𝜃𝛿
̇𝜃𝛿

() 2
به طوری که
−𝑔+
0

𝑋𝑞 +
𝑚+

𝑍𝑢 +
+ 𝑢𝑒 +
𝑚+
𝑀𝑞 +

𝑋𝑤 +
𝑚+
𝑍𝑤 +
𝑚+
𝑀𝑤 +

𝑋𝑢 +
𝑚+
𝑍𝑢 +
𝐴 = 𝑚+
𝑀𝑢 +

0
𝐼𝑦 +
1
] 0
که در این معادالت پیشوند 𝛿 کمیت آشفتگی و باالنویس نشانگر مقدار
𝐼𝑦 +
0

𝐼𝑦 +
[ 0

بیبعد شدهی پارامترها است (برای مثال مقدار بیبعد شدهی 𝑔 عبارت است
𝑐𝑔

از g+=𝑈2 :که  gشتاب گرانش و  cمتوسط طول وتر بال و  Uسرعت بالزنی
متوسط در شعاع دومین گشتاور مساحت  r2بال است که به صورت
 U=2Φnr2تعریف میشود به طوری که  Φدامنهی ضربه و فرکانس n
بالزنی میباشد).
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معادلهی ( )2را میتوان با استفاده از تکنیکهای آنالیزهای بردار ویژه
و مقدار ویژه حل کرد تا نگرشهایی در مورد پایداری پرواز دینامیک به بار
آید .اگر فرض شود که ) X(tنشانگر  [𝛿𝑢+ 𝛿𝑤 + 𝛿𝑞 + 𝛿𝜃 + ]Tباشد
آنگاه جواب کلی معادلهی ( )2را میتوان بدین صورت ارائه کرد:
4

() 3

𝑡 𝑗𝜆 𝑒 𝑗𝑞 𝑗X(t) = ∑ c

به طوری که در معادله ( 𝜆𝑗 ،)3و 𝑗𝑞 ) (j=1,2,3,4به ترتیب عبارتند از:
مقادیر ویژه و بردارهای ویژهی  Aو 𝑗 )j=1,2,3,4( cثابتهایی هستند که
توسط شرایط اولیه تعیین میشوند .یک مقدار ویژه و بردار ویژهی متناظر با
آن نشانگر یک حرکت ساده است که حالت طبیعی حرکت سیستم نامیده
میشود .حرکت آشفتهای که توسط معادلهی قبل نشان داده شده یک
ترکیب خطی از حالتهای طبیعی حرکت میباشد .برای دانستن ویژگیهای
پایداری دینامیک سیستم ،تنها نیاز است حرکتهایی مورد آزمایش قرار
گیرند که توسط حالتهای طبیعی حرکت نشان داده میشوند .در یک حالت
طبیعی حرکت ،بخش حقیقیِ مقدار ویژه تعیین کنندهی سرعت زمانی رشد
کمیتهای آشفته است و بردار ویژه ،تعیین کنندهی بزرگیها و فازهای
کمیتهای آشفتگی نسبت به یکدیگر میباشد .یک مقدار ویژهی حقیقی
مثبت ،منجر به یک رشد نمایی در هر کدام از کمیتهای آشفته میشود،
بنابراین حالت طبیعی متناظر ،به لحاظ دینامیکی ناپایدار است .یک مقدار
ویژهی حقیقی منفی منجر به یک زوال نمایی کمیتهای آشفته میشود و
حالت طبیعی متناظر ،به لحاظ دینامیکی پایدار است .یک جفت مقدار
 ) 𝜆1,2 = ñ ± ωمنجر به یک تغییر
ویژهی آشفتهی مختلط (از قبیل ̃ i
 ωفرکانس
زمانی نوسانی در کمیتهای آشفته میشود ،در حالی که ̃
زاویهای آن است .حرکت هنگامی زوال پیدا میکند که ̃ ،nمنفی باشد اما
زمانی رشد میکند که ̃ ،nمثبت باشد .یک حالت نوسانی ناپایدار به لحاظ
دینامیکی ناپایدار است.
پایداری حرکت طولی در پرواز معلق
با جایگذاری مقدار صفر برای  𝑢eدر معادالت ( ،)2معادالت حرکت طولی
در حالت معلق بدست میآیند.
در اکثر تحقیقات روی پایداری طولی ،برخی از حالتهای طبیعی
حرکت از حالتهای دیگر جدا شدهاند که در کارهای سان و همکارانش
( )Sun and Xiong, 2005; Sun, Wang and Xiong, 2007به وضوح از
آن استفاده شده است .در نتیجهی این جداسازی ،ممکن است که درجهی
معادالت حرکت کاهش یابد و میتوان عبارات تحلیل و تقریبی را برای مقادیر
ک زیر
ویژه بدست آورد .عبارت تحلیلی یک مقدار ویژه ،به طور واضح فیزی ِ
بنای حالت طبیعی حرکت را نشان میدهد.
برای حرکت طولی فقط سه حالت طبیعی حرکت ،به نامهای نوسانی
ناپایدار ،نشست سریع پایدار و نشست کند پایدار بدست آمده است.
حالتهای نوسانی ناپایدار طولی و نشست سریع پایدار طولی تنها دارای
چرخش گام و انتقال رفت و برگشتی میباشند
(.)Sun and Xiong, 2005; Sun, Wang and Xiong, 2007
بنابراین مؤلفهی عمودی معادلهی نیرو را میتوان نادیده گرفت و 𝑤 δدر
دیگر معادالت را می توان روی صفر تنظیم کرد و معادالت طولی حرکت را
می توان بدینصورت سادهسازی کرد:
() 4
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𝛿𝑢+
] [𝛿𝑤 +
0
𝜃𝛿
] 0

𝑋𝑞 +

𝑋𝑢 +

𝑚+
𝑀𝑞 +

𝑚+
𝑀𝑢 +

𝐼𝑦 +

𝐼𝑦 +

1

=0

g+ 𝑀𝑢 +
𝐼𝑦 +

+

)+

𝑞𝑋 𝑀𝑢 +

𝐼𝑦 + 𝑚+

+

−

[ 0

𝛿𝑢̇ +
= ] [𝛿𝑞̇ +
𝛿𝜃̇ +

𝑞𝑀 𝑋𝑢 +

( ) λ2 +

𝑚+ 𝐼𝑦 +

𝑋𝑞 +
𝑚+

+

𝑋𝑢 +
𝑚+

( λ3 −

حالت نشست کند پایدار طولی تنها دارای انتقال عمودی میباشد .لذا
معادلهی حرکت طولی را میتوان بدینصورت سادهسازی کرد:
𝛿𝑤 +

=1ل

𝑔−

که معادلهی مشخصه عبارت است از:
() 5

𝑍𝑤 +

()6
که معادلهی مشخصه عبارت است از:

𝑚+

= 𝛿𝑤̇ +

+

𝑤𝑍
=0
𝑚+
() 7
سان و همکارانش ( )Sun, Wang and Xiong, 2007جمالت تحلیلی
λ−

تقریبی را برای ریشههای طولی ،به وسیلهی حل دو دستگاه ساده شده ی
فوق و حذف برخی از جمالت کوچک مرتبهی باالتر بدست آوردند .آنها این
عبارات را به صورت زیر ارائه کردند:
λ1,2 = ñ ± ω
̃i

() 8
که
)(1 − 2j

𝑀𝑢+ g+
𝐼𝑦 +

3

1

√ ≈ ̃n
2

𝑀𝑢+ g+

و

𝐼𝑦 +

3

√

√3
2

ω
≈̃

و
() 9
در حالیکه:

)𝑗 (1 +
𝑀𝑢+ g+
𝐼𝑦 +

3

+ +
g

𝑢𝑀

𝐼𝑦 +
+

𝑢𝑋

√ + )⁄

𝑚

3

√λ3 ≈ −
+

+

𝑞𝑀 1

𝐼𝑦 +

( 𝑗=−
3

و
𝑍𝑤 +
λ4 ≈ +
𝑚

()11
این ریشهها نشان میدهند که حالتهای نوسانی کندِ ناپایدار و نشست
ع پایدار عمدتاً توسط 𝑢𝑀  g ،و  Iyمشخص میشوند و حالت نشست
سری ِ
کندِ پایدار عمدت ًا بستگی به  𝑍wو  mدارد .در اینجا به تفسیر یکی از این
حالتهای طبیعی پرواز میپردازیم و تفسیر حالتهای دیگر را میتوان در
( )Sun and Xiong, 2005یافت.
به حالت نوسانی کند ناپایدار نظر میافکنیم .بر اساس اطالعاتی که
توسط بردارهای ویژه ارائه شدهاند در این حالت اکثر اوقات 𝑢 δو 𝑞 δدارای
عالمت یکسان میباشند و آنها 𝜃 δرا توسط یک زاویهی فازی حدود 111
درجه به تأخیر میاندازند .فرض کنید که در آغاز 𝜃 δصفر باشد ،حشره رو
به جلو حرکت کند و به سمت باال بچرخد یعنی 𝑢 δو 𝑞 δمثبت هستند.
در این صورت یک گشتاور مثبت 𝑢 𝑀𝑢 δتولید خواهد شد .این گشتاور به
چرخش رو به باال کمک خواهد کرد δ𝜃 :تا مقادیر مثبت افزایش مییابد و
نیروی عمودی  𝐹0را ( که  𝐹0مساوی با وزن حشره  mgمیباشد) به سمت
عقب منحرف میکند و منجر به یک نیروی افقی منفی 𝜃−𝐹0 sin δ
میشود .نیروی افقی منفی ،سرعت حرکت رو به جلو را کاهش میدهد و
ی
پس از اینکه 𝑢 δتا صفر کاهش یافت همچنان منفی میشود زیرا نیرو ِ
افقیِ منفی 𝜃 −𝐹0 sin δهنوز در حال عمل کردن میباشد .با منفی بودن
𝑢( δحرکت رو به عقب حشره) یک حرکت منفی 𝑢 𝑀𝑢 δتولید خواهد شد
(گشتاور چرخش رو به پایین) که باعث میشود حشره به سمت پایین
بچرخد یعنی 𝜃 δکاهش مییابد .زمانی که 𝜃 δتا صفر کاهش یافت نیروی
افقی صفر میشود از این رو حرکت پیچیدن به سمت پایین 𝑢 𝑀𝑢 δبه
حداکثر خود میرسد و پس از آن 𝜃 δمنفی میشود به طوری که نیروی
عمودی  𝐹0به سمت جلو منحرف میشود که منجر به یک نیروی افقی مثبت
𝜃 𝐹0 sin −δمیشود . .نیروی افقی مثبت در ابتدا سرعت حرکت رو به عقب
را تا صفر کاهش میدهد و سپس باعث میشود که حشره دوباره رو به جلو
حرکت کند .این بیان میکند که چرا حرکت ،نوسانی میباشد .همانگونه
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که در باال مشاهده شد چرخش و پیچش رو به باال همراه با یک انتقال رو به
جلو (𝑢 δمثبت) می باشد و چرخش و پیچش رو به پایین همراه با انتقال
رو به عقب (𝑢 δمنفی) میباشد .انتقال رو به جلو باعث تولید یک گشتاور
پیچشی رو به باال ( 𝑢 𝑀𝑢 δمثبت) میشود که چرخش رو به باال را بهتر
میسازد و انتقال رو به عقب ،یک گشتاور پیچشی رو به پایین را تولید
میکند (𝑢 𝑀𝑢 δمنفی) که چرخش پیچشیِ رو به پایین را بهتر میسازد و
این موجب ناپایداری میشود.
با توجه به حالت طبیعی نوسانی کند ناپایدار ،حرکت طولی حشره
ناپایدار است .مالحظه کردیم که تنها عامل ناپایداری ،مشتق آیرودینامیکی
 𝑀uمیباشد لذا نتیجه میگیریم که فقط  𝑀uباعث ناپایداری پرواز طولی
حشره میشود.

حرکت ،پیش بردند .برای حرکت جانبی نیز فقط سه حالت طبیعی حرکت
به نام های واگرایی کند ناپایدار ،نوسانی کند پایدار و نشست سریع پایدار
( )Xu and Sun, 2013; Zhang and Sun, 2010bبدست آمده است .که
تفسیر این حالتهای پرواز را میتوان در ()Zhang and Sun, 2010b
جستجو کرد.
زانگ و سان ( )Zhang and Sun, 2010bبه وسیلهی استداللی مشابه
با استدالل حرکت طولی ،عبارات تحلیلی تقریبی را برای ریشههای حرکت
جانبی بدست آوردند که این ریشههای بدست آمده در عبارتند از:
()12

()13
به طوری که

13
𝐿𝑣 + 𝑔 +
𝐿𝑣 +
√ 𝑛̂ ≈ −
+
2
) 2 I + − I + ⁄I + 3(I + − I + 2 ⁄I +
x
xz
z
x
xz
z

پایداری حرکت طولیِ پرواز رو به جلو
همانگونه که از کارهای تحقیقاتی ( Xiong and Sun, 2008;Sun, Wang
 )and Xiong, 2007مشاهده میشود تفاوت میان حرکت طولی پرواز معلق
و پرواز رو به جلو  ،مقدار مخالف صفر 𝑒 uاست .و از جداسازی حالتهای
طبیعی حرکت طولی ( ،)Sun, Wang and Xiong, 2007مشاهده میشود
که 𝑒 uدر سیستمهای کاهش یافته ظاهر نمیشود و در نتیجه عبارات
ریشههای معادلهی مشخصه نیز ظاهر نمیشود .زیانگ و سان ( Xiong and
 )Sun, 2008نشان دادند که :وجود این 𝑒 uمخالف صفر و تغییر در مقدار
آن باعث تغییر در مشتقات آیرودینامیکی میشود .این تغییرات میتوانند بر
پایداری پرواز حشره تأثیرگذار باشند و تفاوتهایی را در میزان پایداری
( )Xiong and Sun, 2008در سرعتهای پروازی مختلف ایجاد کنند.

حرکت جانبی
معادالت حرکت جانبی را فارکوو ،هامبِرت ،زو و سان ( Faruque and
 )Humbert, 2010b; Xu and Sun, 2013با استداللی مشابه با استدالل
بکار رفته در حرکت طولی بدست آوردند .و معادالت حرکت جانبی بدست
آمده بدین صورت ارائه شدهاند:

()11

𝛿𝑣̇ +
𝛿𝑣 +
+
̇𝑝𝛿
𝛿𝑝+
] [ + ] = 𝐴1 [ +
̇𝑟𝛿
𝑟𝛿
̇𝜑𝛿
𝜑𝛿

به طوری که
= 𝐴1

𝑌𝑝 +
𝑌𝑣 +
𝑚+
𝑚+
) (𝐼𝑧 + 𝐿𝑣 + + 𝐼𝑥𝑧 + 𝑁𝑣 + ) (𝐼𝑧 + 𝐿𝑝 + + 𝐼𝑥𝑧 + 𝑁𝑝 +

𝑌𝑟 +
− 𝑢𝑒 +
−𝑔+
𝑚+
) (𝐼𝑧 + 𝐿𝑟 + + 𝐼𝑥𝑧 + 𝑁𝑟 +
0
2
2
2
) (𝐼𝑥 + 𝐼𝑧 + − 𝐼𝑥𝑧 +
) (𝐼𝑥 + 𝐼𝑧 + − 𝐼𝑥𝑧 +
) (𝐼𝑥 + 𝐼𝑧 + − 𝐼𝑥𝑧 +
+ +
+
+
+ +
+
+
+ +
+
+
) 𝑟𝑁 𝑥𝐼 (𝐼𝑥𝑧 𝐿𝑣 + 𝐼𝑥 𝑁𝑣 ) (𝐼𝑥𝑧 𝐿𝑝 + 𝐼𝑥 𝑁𝑝 ) (𝐼𝑥𝑧 𝐿𝑟 +
0
2
2
2
) (𝐼𝑥 + 𝐼𝑧 + − 𝐼𝑥𝑧 +
) (𝐼𝑥 + 𝐼𝑧 + − 𝐼𝑥𝑧 +
) (𝐼𝑥 + 𝐼𝑧 + − 𝐼𝑥𝑧 +
[
1
] 0
0
0

با جایگذاری مقدار صفر برای  𝑢eدر این معادالت ،معادالت حرکت
جانبی در حالت معلق بدست میآیند.
این معادله را نیز میتوان با استفاده از تکنیکهای آنالیزهای بردار ویژه
و مقدار ویژه حل کرد تا نگرشهایی در مورد پایداری پرواز دینامیک به بار
آید.
پایداری حرکت جانبیِ پرواز معلق
محققان اکثر کارهای تحقیقاتی در این زمینه را ( Zhang and Sun,
 )2010bنیز مشابه با حرکت طولی ،از طریق جداسازیِ حاالت طبیعی
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𝐿𝑣 + 𝑔 +
𝐿𝑣 +
3
√ ≈ λ1
+
2
2
) Ix + − Ixz + ⁄Iz + 3(Ix + − Ixz + ⁄Iz +
𝜔 λ2,3 = 𝑛̂ ±
̂i

()14

𝐿 +𝑔+
√3 3
𝜔
̂ ≈ √ + 𝑣 +2 +
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Ix −Ixz ⁄Iz
1
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𝑁𝑟 +
(
+
)
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2 I + − I + ⁄I + I + − I + 2 ⁄I +
x
xz
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x
xz
z
Ixz + √𝐿𝑣 + 𝑁𝑟 +
+
2
Ix + Iz + − Ixz +

≈ λ4

زانگ و سان ( )Zhang and Sun, 2010bنشان دادند که تنها عامل
ناپایداری در حالت واگرایی کند ناپایدار  𝐿vمیباشد .به علت وجود حالت
واگرایی کند ناپایدار حرکت جانبی حشره ناپایدار است که عامل این
ناپایداری جانبی مشتق آیرودینامیکی  𝐿vمیباشد.
پایداری حرکت جانبیِ پرواز رو به جلو
کارهای تحقیقاتی انجام شده در این زمینه ( Faruque and Humbert,

 ) 2010b; Xu and Sun, 2013; Zhang and Sun, 2010bنیز تنها تفاوت
میان حاالت حرکت جانبیِ پرواز معلق و پرواز طولی را در مقدار ناصفر 𝑒u
میدانند .زانگ و سان نشان دادند که وجود این 𝑒 uناصفر و تغییر آن باعث
تغییر در مقدار مشتقات آیرودینامیک میشود که بر میزان پایداری حالت
پروازی تأثیر میگذارد.
نتیجهگیری
در حالت کلی  ،مدل های آیرو دینامیک برای تحقیقات پرواز به دو دسته
تقسیم میشوند  :مدل های آیرودینامیک ساده و مدلهای  .CFDمدلهای
 ،CFDهمهی پدیدههای جریان لزجت و ناپایا را حفظ میکنند و در واقع
مشتقات آیرودینامیک مورد نیاز در تجزیه و تحلیل دینامیک پرواز را به
درستی محاسبه میکنند .مدلهای ساده ،پدیدههای جریان لزجت و ناپایای
ضروری (واماندگی تأخیری و اثرات جرم افزوده) را حفظ میکنند.
زیانگ و سان ( )Xiong and Sun, 2008نشان دادند که پرواز طولی
رو به جلوی زنبور درشت از لحاظ دینامیکی پایدار نیست و علت این
ناپایداری را ،وجود یک (یا دو) حالت ناپایدار یا وجود حالتهای طبیعی
تقریباً پایدار بیان کردند .آنها از روش دینامیک شارههای محاسباتی (،)CFD
مشتقات آیرودینامیکی را محاسبه کردند و با استفاده از تکنیکهای بردار
ویژه و مقدار ویژه پایداری پرواز طولی رو به جلو را بررسی کردند .دادههای
محاسبه شدهی آنها در جدول1و مقدارهای ویژهی بدست آمده در جدول 2
آورده شدهاند.
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ادامه جدول  -3مشتقات آیرودینامیکی پرواز جانبی

جدول  - 1مشتقات آیرودینامیکی پرواز طولی
Mu+

Zu+

Xu+

)ue(ms-1

2.39
1.55
1.43
1.93
2.01

-0.03
-0.61
-0.33
-0.25
-0.45

-0.79
-1.00
-1.43
-1.90
-2.00

0
1.5
2.5
3.5
4.5

Nr+
-1.412
-1.290
-1.493
-1.712
-1.759

ادامه جدول  - 1مشتقات آیرودینامیکی پرواز طولی
Mw+

Zw+

Xw+

-0.19
0.30
-0.33
-0.16
0.68

-1.03
-2.11
-2.99
-3.12
-3.32

0.05
0.44
0.88
0.80
0.37

0
1.5
2.5
3.5
4.5

ادامه جدول  - 1مشتقات آیرودینامیکی پرواز طولی
Z q+
-0.03
-0.10
-0.15
-0.09
0.01

Mq+
-0.20
-0.38
-0.58
-0.64
-0.66

-1

) ue(ms
0
1.5
2.5
3.5
4.5

حالتλ4 3

حالتλ2.3 2

حالتλ1 1

)J(ms-1

-0.686

-0.118±070.2i

0.094

0

-0.914
-0.971
-1.088
-1.375

-0.088±0.076i
-0.119±0.208i
-0.157±0.306i
-0.161±0.266i

0.045
0.000
-0.006
-0.014

0.13
0.31
0.44
0.57

سان  ،وانگ و زیانگ ( )Sun, Wang and Xiong, 2007نیز با استفاده
از روش  CFDو تکنیکهای بردارهای ویژه و مقادیر ویژه به تجزیه و تحلیل
پرواز معلق در چهار حشره پرداختند  .آن ها مقادیر ویژه را برای پرواز معلق
نرمال به دست آوردند  .که این مقادیر ویژه در جدول  5آورده شده است.
جدول  - 5مقادیر ویژه پرواز معلق نرمال

جدول  - 2مقادیر ویژه پرواز طولی
λ2

λ4

)  λ3.4یا(𝝀3

-0.012

-0.197

0.045±0.129i

-0.023

-0.172

0.060±0.102i

1.0

-0.048±0.044i

0.007±0.134i
0.012±0.120i

2.5
3.5

0.197

4.5

0.074±0.042i
-0.034

0.049

-0.340

Nv+
0.105
0.266
0.749
1.160
0.964
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-0.065

0.025±0.052i

(CFمگس درنا)

-0.120

0.044±0.095i

(HMپروانه بید)

-0.008
-0.015

)J(ms-1
0
0.13
0.31
0.44
0.57

ادامه جدول  - 3مشتقات آیرودینامیکی پرواز جانبی
Lv +
1.230
0.402
-0.278
-1.058
-1.953

-0.002

-0.023

0.010±0.019i

 (DFزنبور مگس)

0

جدول  - 3مشتقات آیرودینامیکی پرواز جانبی
Np+
-0.002
-0.137
0.376
-0.142
0.242

-0.003

-0.023

0.010±0.019i

)  λ1.2یا(𝝀1

زو و سان ( )Xu and Sun, 2013نشان دادند که پرواز جانبی رو به
جلوی زنبور درشت ،در سرعت های کم (و حتی در حالت معلق) ناپایدار و
در سرعت های متوسط دارای پایداری ضعیف یا خنثی است .آنها نیز از روش
دینامیک شارههای محاسباتی ( )CFDمشتقات آیرودینامیکی را محاسبه
کردند و با استفاده از تکنیک های بردار ویژه و مقدار ویژه پایداری پرواز
جانبی رو به جلو را بررسی کردند .دادههای محاسبه شدهی آنها در جدول3
و مقدارهای ویژهی بدست آمده را میتوان در جدول  4مشاهده کرد .که J
متغییر نشان دهنده سرعت پرواز است.

Lp+
-1.228
-1.705
-2.187
-2.422
-2.947

حالتλ4 3

حالتλ3 2

حالتλ172 1

حشره
(HFمگس گلزار)

)ue(ms-1

Yp+
-0.075
-0.109
-0.205
-0.309
-0.463

Yv +
-0.709
-1.173
-1.639
-2.046
-2.091

Yr+
0.013
0.031
0.110
0.151
0.170

جدول  - 4مقادیر ویژه پرواز جانبی

)ue(ms-1

X q+
-0.09
-0.07
0.01
0.08
0.14

Lr+
0.206
0.875
0.564
0.695
0.960

)J(ms-1
0
0.13
0.31
0.44
0.57

-1

) J(ms
0
0.13
0.31
0.44
0.57

همانگونه که از جدولهای  4 ،2و  5مشاهده میشود  ،هر چهار
حشره دارای سه حالت طبیعی حرکت هستند .دو حالت اول پایدارند و حالت
دیگر ناپایدار میباشد .از جدولهای  2و  4مشاهده میشود که پرواز معلق
زنبور درشت نیز ناپایدار است .از جدولهای  4 ،2و  5میتوان نتیجه گرفت
که پرواز معلق حشرات ،در حالت کلی از لحاظ دینامیکی ناپایدار است .
یعنی می توان نتیجه گرفت که هم حرکت طولی و هم حرکت جانبی پرواز
معلق حشرات ناپایدار است.
در زمینهی پایداری پرواز رو به جلوی حشرات کارهای محدودی انجام
شده است  .یک دلیل واضح برای اندک بودن پژوهشها در این زمینه این
است که پرواز معلق  ،یک نوع مهم پرواز و نسبت ًا ساده میباشد و با این حال
نماد و شاخص پرواز حشرات است ،دیگر این که توصیفهای کامل
جنبششناسی بالزنی برای پرواز رو به جلو آزاد  ،معدود میباشند .پروانههای
بید و زنبورهای درشت تنها حشراتی هستند که برای آنها جنبششناسی
بالزنی در پرواز رو به جلوی آزاد بررسی شده است .
از جدولهای  2و  4مشاهده میشود که برای زنبور درشت ،پرواز طولی
رو به جلو ،ناپایدار و پرواز جانبی رو به جلو نیز در سرعتهای کم ،ناپایدار
و در سرعتهای متوسط ،دارای پایداری ضعیف یا خنثی است میتوان
نتیجه گرفت که پرواز رو به جلوی زنبور درشت در حالت کلی ناپایدار است.
در زمینه ی پرواز رو به جلو کارهای تحقیقاتی اندکی انجام شده است
که نتایج برای زنبور درشت در جدولهای  1تا  4آمده است .این کارهای
تحقیقاتی نیز پرواز رو به جلو را ناپایدار ارائه دادهاند لذا میتوان نتیجه گرفت
که هم حرکت طولی و هم حرکت جانبی از پرواز رو به جلو ناپایدار است.
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 تعاریف زاویههای بالزنی که تعیین کننده جهتگیری-1 شكل
Y  به طوری که محور،) فریم فیكس شده با مبدأ در ریشه بالX,Y,Z(.بال
)Stroke plan(  منطبق بر صفحهی ضربهX-Yبه سمت راست حشره و
.میباشد
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