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 ای شکلکشیده و دایرهبا هسته  ی افراسقوط دو دانه ی سینماتیکمقایسه

 
حاج  یاسمن ،امین باقرزاده ،آبادیمحمد حججی نجف ،یآبادمیترا پوررحیم نجف

 ،مهران مختاریوندنوروزعلی، محمد رضا صوفی

 ، نجف آباد، ایرانآبادواحد نجف ،دانشگاه آزاد اسالمی 

 

 

 
 

 چکیده

ت دارای حرکبر آن در هنگام سقوط  آیرودینامیک حاکم به دلیل ی افرا_دانه

حول قسمت سنگین  حرکت چرخشی دانه، این. مارپیچی مشخصی است

و به زمین  کرده در تمام طول مسیر سقوط حفظ به صورت پایدار خود را

های ها و شباهتبه بررسی تفاوتبطور تجربی در این تحقیق  .رسد_می

ده خته شاای شکل پرددایره افرای دانه باافرای کشیده  سینماتیکی دانه

برای هر ای سرعت زاویهی مخروطی و زاویه ،طبق نتایج به دست آمده است.

حالت نوسانی  در هر دو گردشو  پیچشی یکسان و زاویه تقریباً دو دانه

 برای این دو دانهپارامترهای جرم و سرعت سقوط ارتباط بین اما  ،اندبوده

 یهم رابطه باسقوط  و سرعتپارامتر جرم ای، دانه دایره برایاست. متفاوت 

این رابطه ی کشیده برای دانهاعداد به دست آمده  در حالی که ،عکس دارند

ی کشیده، با بررسی متغیرهای حاکم بر حرکت دانه .دهندرا نشان نمی

بر جرم سطح مقطع پارامتر سرعت سقوط بر حسب شود که مشاهده می

 ند.رابطه عکس دار

 دانه-دانه افرای کشیده-ورتکس لبه حمله-مارپیچ سقوط: واژه های کلیدی
 حزکت سینماتیکی-ای شکلافرای دایره

 

 مقدمه -1

ی هاای برای ساخت سامانههای پایهیکی از روش هام گرفتن از طبیعتال 

 طبیعی هایهای قدیمی است. یکی از پدیدهجدید و یا بهینه سازی سامانه

هایی نظیر استفاده قرار گیرد، چرخش دانه تواند در این زمینه موردکه می

رای حرکت دورانی با ثباتی است که در هنگام سقوط ی افرا داافرا است. دانه

ها تک بال بودن های مورد توجه این دانهدهد. یکی از مزیتنشان می از خود

ها برای سقوط مالیم تر و نیاز آنمورد  (Lift)ینیروی برآها و تولید آن

هاست. این ا حتی با وجود آسیب دیدگی بال آنهپایداری بسیار آن

ا هشکل آنی کوچک از عث شده تا برای ساخت وسایل پرندهخصوصیات با

ترین قسمت یعنی دانه، چرخش و به صورت استفاده شود. بال حول سنگین

ها برای رسیدن به دانه کند. الزم به ذکر است که اینعمودی سقوط می

ه ط و پس از آن بشرایط پایدار و با ثبات ارتفاعی را به صورت نامنظم سقو

-ای میآهسته ها دارای سرعت نزول. این دانه[1]رسندحالت پایدار می

 یهای لبهکانیسم کاهش سرعت نزولی را ورتکس. پژوهشگران م[1]اشندب

که این عملکرد شبیه پرواز  ،دانند، که عامل تولید نیروی برآ است، میحمله

انی و تجزیه مطالعات مید .[1,2،3،4]باشدها و حشرات میها، خفاشپرنده

ا هکندگی وسعت این دانهفرود با پرا دهد که سرعتتحلیل آماری نشان می

های . مطالعه تجربی در مورد نیرو[5،6،7،8،9،10،11،12]ارتباط دارد

ت. ها بسیار مفید اسنماتیکی فرود این دانهآیرودینامیکی، و مشخصات سی

ی که ی حمله از جمله مواردن بررسی ساختار جریان ورتکس لبهچنیهم

ا هحرکت چرخشی این دانه گرفته است. مورد توجه بسیاری از محققین قرار

های آیرودینامیکی که بر شود، بلکه به نیروتنها به وجود دانه مربوط نمی

 . [13] شود نیز وابسته استوی بال تشکیل میر

 وط صفحات درهای اخیر مکانیک سیاالت به سقها و کنفرانسدر سخنرانی

 (Maxwell) ول. آقای مکس[14،15،16،17] اندفضا توجه خاصی داشته

توضیح  رادار ی ادامهحرکت چرخش ،اولین شخصی بود که از لحاظ کیفی

 ه در این مطالعهانواع مختلفی دارد که اختالف بررسی شد. افرا خود [18]داد 

ه ها ی افراست که در بال خود قرار دارد. برخی از این دانبر روی شکل دانه

اند.الزم به ذکر رفتهای گرد در بال خود جا گکشیده و برخی به صورت دانه

راست. ی افای و کشیده بودن دانهدایرهبندی فقط براساس است که این دسته

 دهد.افراهای مختلف را نشان می (تصویر1شکل )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 افرا  دانه های های مختلفنمونه -1شکل

 

 فرایا های حرکت سینماتیکی دانهها و تفاوتاین مطالعه به بررسی شباهت 

ای بررسی افر با دانهبا ظاهری کشیده از منطقه اصفهان  جمع آوری شده

الف و  2)شکل  پرداخته استبا ظاهری دایره ای  شده در منطقه نیویورک

 دانشجوی کارشناسی هوافضا -1

 )نویسنده مخاطب( Hojaji_m@pmc.iaun.ac.irاستادیار،  -2

 استادیار  -3

 هوافضا ارشد دانشجوی کارشناسی  -4

 دانشجوی کارشناسی هوافضا-5
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ای و زوایای سرعت نزول، سرعت زاویه سینماتیک این دانه ها شامل .[1] ب(

 اویلر دانه در فضا هنگام چرخش و سقوط به سمت پایین است.

 

 
 ف ال

 
  ب

و  با هسته کشیدهدانه افرای  الف(تصویر دانه های مختلف افرا  -1شکل

 با هسته گرد ب( دانه افرا

 

 تجهیزات آزمایشگاهی و روش اندازه گیری -2

های اندازه و زاویه مخروطی از جمله پارامترای ول، سرعت زاویهسرعت نز

متر سانتی 250*60*60در یک سازه  هاکلیه آزمایش گیری شده هستند.

ها محیط دارای کمترین در زمان انجام آزمایش انجام شده است.مکعب، 

میزان اغتشاشات جوی بوده است. برای تصویر برداری از نمای پایین دانه به 

 40*40ای و زاویه مخروطی، از یک آینه با ابعاد  منظور تخمین سرعت زاویه

 سازد، استفاده شده است._درجه می 45ح افق که با سطمتر مربع سانتی

( شماتیک سازه و آینه مورد استفاده نشان داده شده 3در شکل )همچنین،  

های مذکور از طریق پردازش تصاویر گرفته شده با یک کلیه پارامتر است.

دوربین سرعت باال بدست آمده است. دوربین مذکور قابلیت تصویر برداری 

ر ثانیه را دارا است، اما در این تحقیق تصویر برداری فریم ب 1000با سرعت 

قرارگیری  همچنین محل .فریم بر ثانیه انجام شده است 480با سرعت 

ا، هشود. در کلیه آزمایشز در این شکل مشاهده میدوربین سرعت باال نی

متری از سطح زمین نصب و دوربین نیز در مقابل سانتی 18.5آینه به فاصله 

 گیری شدههایی که سرعت فرود اندازهده شده است. البته در حالتار داآن قر

 است، آینه از داخل سازه خارج شده است. 

 HT_Z68ای ، از دو لیزر صفحهویربرای حذف اثرات پرسپکتیو از تصا

MARSHAL سانتی 37با نور سبز، که به فاصله نانومتر،  532 با طول موج-

ستفاده شده است. الزم به ذکر است که اند، امتری از یکدیگر قرار گرفته

متر تنظیم سانتی 96به سطح زمین برابر با  فاصله صفحه لیزر پایین نسبت

 . ها بکار رفته استای کردن لیزرای برای صفحهی استوانهدو عدس .شده است

 
 نمای شماتیک از تجهیزات آزمایشگاهی مورد استفاده -3 شکل

 

 هادانه  -2-1

های مختلفی از دانه افرا قبل به آن اشاره شده، گونهقسمت همانطور که در 

ود دارد، که وج و قرمز ( Boxelder Maple) بوکسلدربه طور نمونه گونه 

ای بوکسلدر است و داری ی کشیده آن که شبیه گونهدر این تحقیق از گونه

-انهدعدد از  5تصاویر  (4)شکل ، استفاده شده است.ی هستندامیوه کشیده

ها به وسیله نشان داده شده است. جرم دانهمورد آزمایش های انتخاب شده 

  اند.گیری شدهاندازه mg1گیری ستم توزین دقیق با دقت اندازهیک سی
 

 
 الف

 
 ب

 
 ج

 
 د

 
 ه

 .آزمایش استفاده در مورد های افرایدانه نمونه : 4 شکل
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 بعدی دانهحرکت سینماتیکی سه -3

باشد. در مقاالت باثبات و پایداری در طول سقوط می افرا دارای حرکت

 (Chord) و وتر  (Span)طول های مختلف در جهت متعدد در مورد برش

کت پایدار انگیز آن حرنتایج شگفتصورت گرفته و یکی از  اتیافرا تحقیقبال 

-دهد میافرا حتی زمانی که بیش از نیمی از بال خود را از دست می

ی ی مارپیچی خود را با زاویه حمله. بال افرا مسیر حرکت ساده[13]دباش

نشان داده شده است. این مسیر سقوط دانه افرا  5شکل  . کندثابت طی می

 حرکت دورانی دانه به حالتتصویر مربوط به قسمتی از مسیر فرود است که 

 پایدار رسیده است.

 

 
 .آزمایش  کشیده موردمسیر سقوط دانه افرای  -5 شکل

 
 

رسد تا بال زمانی که به شرایط پایدار حرکت خود می (ϴ) پیچشی زاویه

ی ، زاویه(ϴ)پیچشی زاویه .[13]ماندی زیادی تقریبا ثابت باقی میدرجه

( 6شکل ) ی دانه است. دربین سطح افق و خط گذرنده از نقاط ابتدا و انتها

ی زاویه 3ا استفاده از دستگاه سه بعدی و باین زاویه نشان داده شده است. 

چرخش پرداخته شده است. این سه زاویه عبارتند حرکت اویلر به توصیف 

ی و زاویه Yحول محور  Ө پیچشی زاویه .Zحول محور  ɸ گردشاز: زاویه

ی افرا را در دستگاه ( دانه6آنالیز شده است. شکل ) Xحول محور  ᴪچرخش 

ی زاویهی مخروطی، مختصات و زوایای گفته شده نشان داده است. زاویه

نسبت به محور عمودی است  افرا یدانه انتهای تاابتدا بین خط گذرنده از 

صفر و قابل  به ( تقریبا نزدیکᴪی چرخشی)در شرایط پایدار زاویه (.7شکل)

مورد  Ө پیچشو  ɸ گردشهمین منظور فقط زوایای به  .نظر استصرفه

ی افق نسبت ی صفحهزوایه ɸ ی گردش زاویه. [13]محاسبه قرار گرفته اند

برای ( این زاویه نشان داده  شده است. 6، در شکل )ی حمله استبه خط لبه

 استفاده شده است: زیراز فرمول  Ө پیچشی زاویهمحاسبه

 
Ө=𝐶𝑜𝑠−1 اندازه خوانده شده / اندازه واقعی(   )                                 (1) 

 

 

 

ی خوانده شده از روی تصاویر ی واقعی در واقع طول واقعی دانه و اندازهاندازه

ی مقیاس برای  سبهبه دست آمده است. محا (scale)مقیاس و با استفاده از 

باشد. برای به دست آوردن این مقیاس از دو لیزر حذف اثر پرسپکتیو می

ا هاند استفاده و تعداد فریمای که در ارتفاع مشخص از هم قرار گرفتهصفحه

مشخص شده است. سپس با استفاده از روابط ریاضی مقیاس استخراج شده 

آوردن مقیاس را نشان ی به دست ( به صورت کلی طریقه7است.  شکل)

 داده است.

 

 
 [13]شماتیک دانه افرا در دستگاه سه بعدی -6 شکل

 

 
 .[13]شماتیک زاویه مخروطی -7 شکل

 

 
 شماتیک مقیاس -8 شکل
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 و بحث نتایج -4

که افرا به با انجام متعدد آزمایش بر روی پرتاب افرا مشخص شد برای آن

اال پرتاب صورت بگیرد. برای این شرایط پایدار خود برسد باید از ارتفاع ب

 صورت گرفته است. متر 2.3ع ها از ارتفامنظور پرتاب

الزم به ذکر است،  ،ارائه شده استهای سینماتیکی افرا مترا( پار1جدول)در 

، آورده شده  [13]ی مورد بررسیهای مقالهنتایج پارامتر ردیف 6که در 

 شد.دیگر به راحتی قابل مقایسه بااست، تا با یک
 

 پارامترهای سینماتیکی دانه های افرای مورد آزمایش -1جدول 
زاویه 

 مخروطی

(degree) 

 سرعت

 زاویه ای

(degree) 

رعت س

 ((m/sفرود

مساحت 

(cm2) 

جرم 

(mg) ردیف 

65.34 75.70 1.016 0.419  50.9 1 

64.17 85.77 1.13 0.349   45.1 2 

66.13 112.19 1.23 0.301 48.8 3 

64.13 66.13 1.052 0.508 51.6 4 

64.08 73.91 1.108 0.516 64.4 5 

64.2 77.9 0.94 0.612 170.6 6 

 
 

ای افرای بررسی ی مخروطی و سرعت زاویهدهد که زاویهنتایج نشان می

-تقریبا شبیه هم می [13]ی مورد بررسیشده در این مقاله با افرای مقاله

ه ی گرد است ککمتر از افراهای دانهباشند. جرم افراهای کشیده شده بسیار 

شود که تفاوت سرعت فرود این دو دانه به با توجه به نتایج. برداشت می

 ،همین علت است. در برخی از مقاالت جرم با سرعت فرود نسبت عکس دارد

-جرم با سرعت رابطه [19]ی چنین براساس مقالهولی نتایج آزمایشات و هم

اختالف ی این دو دانه قابل مالحظههای وتیکی از تفا ی مشخصی ندارد.

ر ه پیچشو  گردشچنین زاویه . هماستدیگر یکها نسبت به زیاد جرم آن

 یچرخش دو حالت نوسانی خود را دارند که این حاکی از یکسان بودن حرکت

 باشد.می دو دانه

این مقدار این  است.داده نشان بر حسب زمان  پیچشی زاویه 9در شکل 

کند. درجه نوسان می 35تا  25 به صورت سینوسی بین زوایایمودار ن

دهد که درجه است.این نمودار نشان می 3تا  2انحراف این نمودار به اندازه

 25ی و کمتر از زاویه درجه 35ی افرا نسبت به سطح افق بیش از زاویه

 کند.ی مشخصی را طی میگیرد و یک حرکت با زاویهفاصله نمی درجه

 

 
  نسبت به زمانپیچش زاویه  -9 شکل

 

دهد که این نمودار را نسبت به زمان نشان می ᴪی چرخشی زاویه 10شکل 

ی دهد که زاویهباشد. این نمودار نشان میهم به صورت سینوسی می

 د. شوشرایط پایدار تکرار میسینوسی است و در  Xچرخشی افرا حول محور 

 

 
  زاویه چرخشی نسبت به زمان -10 شکل

 

 سطح مقطعسرعت سقوط را بر حسب پارامتر تغییرات نمودار  11ر شکل د

نشان می دهد که یک  این نمودار .هددنشان میآن را  بر وزن بال دانه

ت بال دانه های افرا به وزن بین سرعت فرود و نسبت مساحی عکس رابطه

درصدی  50شیب تغییرات چشمگیر نبوده و با افزایش البته،  .آنها وجود دارد

درصد کاهش یافته  20نسبت مساحت به وزن دانه، سرعت فرود نزدیک به 

 است.

 

 
 دانه بر وزنبال  سرعت سقوط بر حسب مساحت نمودار تغییرات -11 شکل

 

 ه گیرییجنت -5

ماتیک دورانی دو دانه مختلف افرا با میوه کشیده و دایره در این تحقیق سین

ای شکل بصورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از 

تکنیک تصویر برداری سریع و پردازش آنها استفاده شده است. نتایج نشان 

زاویه مخروطی و سرعت دورانی دو دانه یکسان است ولی سرعت میدهد که 

افرای کشیده با توجه به وزن بسیار کم آن بیشتر از دانه دایره ای  فرود دانه

البته، به این نکته نیز باید اشاره شود که سرعت سقوط دانه شکل است. 

افرای کشیده با افزایش نسبت مساحت بال به وزن آن کاهش می یابد. 

ه دبعالوه،  نتایج نشان می دهد که زاویه پیچش تقریبا ثابت بوده و در محدو

 درجه در نوسان می باشد. 35تا  25
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