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ﻣﻬﺪی آﺧﻮﻧﺪیزاده  ١و ∗ ،ﻣﯿﺜﻢ آﺗﺶاﻓﺮوز
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◀ ﭼ ﯿﺪه
ﮐﻮﭘﻠﯿﻨﮓ دﯾﺴ

◀ واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﭘﺎروی ﯾ

ﻣﺨﻠﻮطﮐﻦ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﺗﯿﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ ﺳﯿﺮﺟﺎن در ﺑﺎزهﻫﺎی

زﻣﺎﻧ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت دﭼﺎر ﺗﺮکﺧﻮردﮔ ﻣ ﺷﻮد .ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺗﺮک ﺑﺎﺷﺪ .ﯾ

ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ
ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ
ﻧﻮﺳﺎن ﮔﺸﺘﺎور
ﻣﻘﺎوﻣﺖ دوﻏﺎب
ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿ

از دﻻﺋﻞ

ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی ﺑﺎر در اﺛﺮ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﮔﺸﺘﺎور ﻧﺎﺷ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﻨﺮﺳ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ دوﻏﺎب ﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﺎر ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ
دﯾﻨﺎﻣﯿ

 ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺘﺎب ﭘﺎرو و ﻋﻀﻮﻫﺎی ﻣ ﺎﻧﯿﺰم ،در ﯾ

ﺳﯿ ﻞ ﺣﺮﮐﺖ ،ﻧﺤﻮه ﺗﻐﯿﯿﺮات

اﺳﺘﺨﺮاج ﻣ ﮔﺮدد .ﻧﯿﺮوی ﻧﺎﺷ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ دوﻏﺎب ﺑﺎ ﻣﺪلﺳﺎزی در ﻧﺮماﻓﺰار اﻧﺴﯿﺲ ﻓﻠﻮﺋﻨﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
راﺑﻄﻪ ﮐﺎر ﻣﺠﺎزی ،ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺼﺮﻓ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی اﯾﻨﺮﺳ و ﺳﯿﺎﻻﺗ در ﯾ
ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﮔﺸﺘﺎور در ﯾ

◀ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺳﯿ ﻞ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣ ﮔﺮدد.

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ١٣٩٧٫٠١٫٢١
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ١٣٩٧٫٠۶٫٣١

ﺳﯿ ﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎ ،اﯾﻨﺮﺳ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

ﻣ ﺷﻮد و ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺼﺮﻓ ﻣﺘﻌﺎدل ﻣ ﮔﺮدد .ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾ

ﭼﺮخ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻧﺮماﻓﺰار ﺳﺎﻟﯿﺪورﮐﺲ ﻃﺮاﺣ و

اﯾﻨﺮﺳ ﻣﻄﻠﻮب اﯾﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﮔﺮدد .ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﺗﻨﺶ ،ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ در ﻧﺮماﻓﺰار اﻧﺴﯿﺲ ﺗﺤﻠﯿﻞ
دﯾﻨﺎﻣﯿ

١

ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ از اﺳﺘﺤ ﺎم آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

و اﺳﺮﯾﻮاﺳﺘﺎف ] [١٢اﺛﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳ ﺑﺮ ﻋﻤﻠ ﺮد ﭼﺮخ ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژی

ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺼﺮﻓ ﯾﺎ ﺗﻮان ورودی در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ،ﺑﺎﻋﺚ
اﻋﻤﺎل ﺑﺎرﻫﺎ و ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻣ ﺎﻧﯿ
ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﺑﺎر ،ﯾ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ

از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب در ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت

ﺻﻨﻌﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺎﯾﺶ دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎی ﮔﯿﺮﺑ ﺲ ،آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﻮشﻫﺎی
ﮐﻮﭘﻠﯿﻨﮓ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﻣ ﺷﻮد .ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘ ﺑﻪ ﯾ ﻨﻮاﺧﺘ
ﺳﻮق داده ﺷﻮد ﺗﺎ از اﺛﺮات ﻣﺨﺮب آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ] .[٢ ،١ﻃﺮاﺣ ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ
ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژی ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾ

راه ﺣﻞ در ﯾ ﻨﻮاﺧﺖ ﮐﺮدن ﮔﺸﺘﺎور و ﮐﺎﻫﺶ

ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی آن ﺑﺎﺷﺪ ] .[۴ ،٣ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﯾ ﻨﻮاﺧﺖ ﮐﺮدن ﻗﺪرت
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﺣﺘﺮاق داﺧﻠ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ] .[۶ ،۵اﻣﺎ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮔﺸﺘﺎور
ﻣﺘﻐﯿﺮ ] [٧ﯾﺎ ﺑﺎر ﺿﺮﺑﻪای ] [٩ ،٨در ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در
ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﺮدن ﮔﺸﺘﺎور و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و از

را ﺑﺮرﺳ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎر را ﺑﺮ ﺷﻔﺖ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻗﺪرت داﺷﺘﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﺑﺴﺖ و ﮔﺎﺗﻮزی ] [١٣ﺳﯿﺴﺘﻢ ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژی
ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ را ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﮐﺸﺘ ﺑﻬﺒﻮد دادﻧﺪ .ﮐﺎﯾﻼﺳﺎن و ﻫﻤ ﺎران
] [١۴ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾ

ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺮاﺣ ﻫﻨﺪﺳ آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت دﯾﺴ

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﺗﯿﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ ﺑﻪ

ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻏﯿﺮﯾ ﻨﻮاﺧﺖ دوﻏﺎب و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﻨﺮﺳ ﺑﺰرگ ،ﮔﺸﺘﺎور
ﻣﺼﺮﻓ ﯾ ﻨﻮاﺧﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮکﺧﻮردﮔ زودﻫﻨﮕﺎم ﮐﻮﭘﻠﯿﻨﮓ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﺎر ﺣﺎﺿﺮ ،ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﻨﻤﺎﺗﯿ

دﯾﺴ
و ﺳﯿﻨﺘﯿ

ﻣ ﺎﻧﯿﺰم ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﻨﺮﺳ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی

ﻣﻘﺎوﻣﺖ دوﻏﺎب ،ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﮔﺸﺘﺎور ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣ ﮔﺮدد.

ﻫﺪر رﻓﺘﻦ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﮕﻮل و ﻣﺎﻫﻮر ] [١٠ﻓﻼﯾﻮﯾﻠ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه

٢

ﮐﺮده و در ﻣﻮﻗﻊ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺮک ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ .اﻧﺮژی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه

ﮐﻮﭘﻠﯿﻨﮓ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت دﯾﺴ

در ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖﭘﺬﯾﺮی ﺑﻬﺘﺮ روﺑﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧ ﮐﻮﺗﺎه آﺳﯿﺐ ﻣ ﺑﯿﻨﺪ .اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﺑﺼﻮرت ﺗﺮکﺧﻮردﮔ در

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺷﺒﻪ ژﯾﺮوﺳ ﻮپ ،ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ

از ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﮐﻮﭘﻠﯿﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷ ﻞ  ١ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .از

اﻧﺮژی در دوﭼﺮﺧﻪ ﻃﺮاﺣ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﻣﺰ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺮژی را در آن ذﺧﯿﺮه

ﺳﺎی و ﻫﻤ ﺎران ] [١١ﺑﺮای ﯾ

ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ دﯾﻨﺎﻣﯿ

ﯾ

ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﺗﯿﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ

ژﯾﺮوﺳ ﻮپ ﻃﺮاﺣ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ

آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮﭘﻠﯿﻨﮓ در ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﻏﯿﺮ ﯾ ﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه،

ﮐﺮد .ﮐﻮﻟﺸﺮاﺷﺘﺎ

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻗﺮار دارد ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﮔﺸﺘﺎور ،ﮐﻪ در ﻫﺮ

ﻃﺮاﺣ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺑﺎت ﮐﻤ

ﯾﻌﻨ ﭘﺎروی ﻣﺨﻠﻮطﮐﻦ دﯾﺴ

ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ  ،ﺳﺎل  ،٢٧ﺷﻤﺎره  ،١٢٠ﺻﻔﺤﺎت ۶٨–۶٢

ﻣﻬﺪی آﺧﻮﻧﺪیزاده و ﻣﯿﺜﻢ آﺗﺶاﻓﺮوز

ﺳﯿ ﻞ دارای ﺑﯿﺸﻨﯿﻨﻪ و ﮐﻤﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮکﺧﻮردﮔ

ﺟﺪول  :١ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻋﻤﻠ ﺮدی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ ][١۵

ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎرو ﺑﺎ دوﻏﺎب در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ و دوﻏﺎب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺑﻌﻠﺖ
ﻋﺪم ﯾ ﻨﻮاﺧﺘ ﺗﻮزﯾﻊ ذرات ﺟﺎﻣﺪ ،در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﭼ ﺎﻟ ﻣﺘﻔﺎوت دارد
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺎرو ﯾ ﻨﻮاﺧﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻮکﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﯾ ﻨﻮاﺧﺘ ﺑﺎر ﻣﺘﻌﺎدل

ﺳﯿﺎل ﮐﺎری دوﻏﺎب:

 ۴٠%ذرات ﺟﺎﻣﺪ و  ۶٠%آب

ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮر

۶٫٢kW

ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻀﻮ ٢

٣٠rpm

ﻃﻮل ﭘﺎرو

٩٫۵m

ﺷﻌﺎع ﭘﺎرو

٣٫٩m

اﻧﺪازه ذرات

< ۵٠٠µm

ﭼ ﺎﻟ دوﻏﺎب

٢۵٨٠kg/m٣

ﺷﺪه و ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺼﺮﻓ ﻧﻮﺳﺎن ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺮاﺣ ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
ﯾ

راهﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿ

 ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ

وارد ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻧﻤﻮﻧﻪ واﻗﻌ ﺑﺎ ﻣ ﺎﻧﯿﺰم ﭼﻬﺎرﻣﯿﻠﻪای
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷ ﻞ  ٣ﻣﻌﺎدل ﻣ ﺷﻮد.

ﺷ ﻞ  :١ﮐﻮﭘﻠﯿﻨﮓ و ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺮک اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در آن

ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺎروی ﻣﺘﺤﺮک و ﻣ ﺎﻧﯿﺰم راﻧﻨﺪه آن در ﻧﻤﺎی دوﺑﻌﺪی در ﺷ ﻞ ٢
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﻨﮓ ﺷﻤﺎره  ،٢ﯾ

رﯾﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ دوران آن

)  (A١٢ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺪﺳ اش ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ،ﻣﺤﺮک ﮐﻞ
ﺷ ﻞ  :٣ﻣ ﺎﻧﯿﺰم ﭼﻬﺎرﻣﯿﻠﻪای ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﭘﺎروی واﻗﻌ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿ

ﻣ ﺎﻧﯿﺰم ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻠﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪای ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺪﺳ اﯾﻦ ﻟﻨﮓ ﺑﺎ ﻟﻮﻻی آن دارد
دوران آن ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل و دوران ﻋﻀﻮ  ٣ﻣ ﺷﻮد .ﻋﻀﻮ ﺷﻤﺎره  ٣ﯾ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ

ﺷﻔﺖ

ﺑﻌﻀ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده

اﻧﺘﻬﺎی آن دارای ﺣﻠﻘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ  ٢را اﺣﺎﻃﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ و

و ﻟﺬا ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی در ﻣﺤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳ

اﻧﺘﻬﺎی دﯾ ﺮ آن ﺑﻪ ﻋﻀﻮ  ،۴در ﻧﻘﻄﻪ  A٣۴ﻟﻮﻻ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻀﻮ  ۴ﻫﻤﺎن ﻫﻢ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷ ﻞ  ٣در ﺟﺪول  ٢داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

زن ﯾﺎ ﭘﺎروی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ ﺗﯿﺮ ﺑﻬﻢ ﺟﻮش داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ
ﯾ

ﺗﯿﺮ ﻣﻨﺤﻨ ﺟﻮش داده ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺸ ﯿﻞ ﺷﺪه و ﯾ

ﺟﺪول  :٢ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿﺰم ﻣﺤﺮک ﭘﺎرو )(mm

ﻧﻘﻄﻪ از آن ﻟﻮﻻی ﺛﺎﺑﺖ

Sy
١٢٠٠

)  (A١۴و ﻧﻘﻄﻪ دﯾ ﺮی از آن ﺑﻪ ﻋﻀﻮ  ٣ﻟﻮﻻ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،دوران
ﻋﻀﻮ  ٢ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل و دوران ﻋﻀﻮ  ٣ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻮﺳﺎن زاوﯾﻪای

Sx
١٨٠٠

r۴
١٢۵٠

r٣
١٣۵٠

r٢
٨٠

ﮔﺸﺘﺎور اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﻨﮓ  ٢از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه

ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﮐﻢ ﻋﻀﻮ  ۴ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ دوﻏﺎب را ﻫﻢ ﻣ زﻧﺪ .ﮐﻮﭘﻠﯿﻨﮓ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ

ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﻨﺮﺳ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دوﻏﺎب اﺳﺖ .ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﯿﻦ ﮔﯿﺮﺑ ﺲ و ﻟﻨﮓ  ٢ﻗﺮار دارد و ﺗﻮان را از ﮔﯿﺮﺑ ﺲ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ

ﮔﺸﺘﺎور ﺑﺼﻮرت ﺗﺎﺑﻌ از زﻣﺎن در ﯾ

 ٢ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﺳﯿ ﻞ ﺣﺮﮐﺖ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘ ﭘﺎرو

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد و اﮔﺮ دارای ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ ﺑﺮای ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﺮدن
ﮔﺸﺘﺎور ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدد.

٣

رواﺑﻂ رﯾﺎﺿ ﺣﺮﮐﺖ

ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻘﺎوم دوﻏﺎب در ﯾ

دوره ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺎرو ،داﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ

ﺑﺎزهﻫﺎی زاوﯾﻪای ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﺷﻮد و در اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮ ﯾ
دوﻏﺎب ،ﺑﻪ ﮐﻤ

از آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﻣﺪل ﺳﺎزی در ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣ ﺷﻮد .ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﮐﺎر ﻣﺠﺎزی

ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﻦ ﮔﺸﺘﺎور ورودی و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﻨﺮﺳ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
ﺷ ﻞ  :٢ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺎرو ][١۵

)(١

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻋﻤﻠ ﺮدی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺨﻠﻮطﮐﻦ در ﺟﺪول  ١داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
۶٣

T٢ δθ٢ − m٢ aG٢ δS٢ − I٣ α٣ δθ٣ − m٣ aG٣ δS٣ −
I۴ α۴ δθ۴ − m۴ aG۴ δS۴ − Ts δθ۴ = ٠

ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ  ،ﺳﺎل  ،٢٧ﺷﻤﺎره  ،١٢٠ﺻﻔﺤﺎت ۶٨–۶٢

ﻣﻬﺪی آﺧﻮﻧﺪیزاده و ﻣﯿﺜﻢ آﺗﺶاﻓﺮوز

و ﯾﺎ ﺷ ﻞ دﯾ ﺮ راﺑﻄﻪ ﮐﺎر ﻣﺠﺎزی[١۶] :
T٢ ω٢ − m٢ aG٢ V٢ − I٣ α٣ ω٣ − m٣ aG٣ V٣ −

)(٢

I۴ α۴ ω۴ − m۴ aG۴ V۴ − Ts ω۴ = ٠
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮدار ﺑﻮدن آن ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

ﮐﻪ در آن ﺣﺮوف ﭘﺮرﻧﮓ ﯾ

در اﯾﻦ رواﺑﻂ T٢ ،ﮔﺸﺘﺎور ورودی از ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﻋﻀﻮ  mi ،٢ﺟﺮم ﻋﻀﻮﻫﺎ،
 Iiاﯾﻨﺮﺳ ﺟﺮﻣ ﻋﻀﻮﻫﺎ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ωi ،ﺳﺮﻋﺖ زاوﯾﻪای
ﻋﻀﻮﻫﺎ αi ،ﺷﺘﺎب زاوﯾﻪای ﻋﻀﻮﻫﺎ aGi ،ﺷﺘﺎب ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮم ﻋﻀﻮﻫﺎVi ،
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮم ﻋﻀﻮﻫﺎ δθi ،دوران ﻣﺠﺎزی δSi ،ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎزی ﻣﺮﮐﺰ
ﺟﺮم ﻋﻀﻮﻫﺎ و  Tsﮔﺸﺘﺎور اﻋﻤﺎﻟ از دوﻏﺎب ﺑﺮ ﭘﺎرو اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺘﺎب و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻀﻮﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾ

درﺟﻪ

آزادی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
)(٣

r٢ sin θ٢ + r٣ sin θ٣ − r۴ sin θ۴ = Sy

)(۴

r٢ cos θ٢ + r٣ cos θ٣ − r۴ cos θ۴ = Sx

و ﺑﺎ ﻣﺸﺘﻖ ﮔﯿﺮی از راﺑﻄﻪﻫﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،راﺑﻄﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺘﺎب
ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺳﺮﻋﺖ زاوﯾﻪای ﻋﻀﻮ راﻧﻨﺪه  ٢ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و ﺷﺘﺎب
زاوﯾﻪای آن ﺻﻔﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
)(۵

r٢ ω٢ cos θ٢ + r٣ ω٣ cos θ٣ − r۴ ω۴ cos θ۴ = ٠

)(۶

r٢ ω٢ sin θ٢ + r٣ ω٣ sin θ٣ − r۴ ω۴ sin θ۴ = ٠
−r٢ ω٢ ٢ sin θ٢ − r٣ ω٣ ٢ sin θ٣ + r٣ α٣ cos θ٣ +

)(٧

r۴ ω۴ ٢ sin θ۴ − r۴ α۴ cos θ۴ = ٠
r٢ ω٢ ٢ cos θ٢ + r٣ ω٣ ٢ cos θ٣ + r٣ α٣ sin θ٣ +

)(٨

r۴ ω۴ ٢ cos θ۴ + r۴ α۴ sin θ۴ = ٠
ﺣﻞ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺼﻮرت رواﺑﻂ ﺗﺎﺑﻊ زﻣﺎن ﺑﺮای ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ

ﺷ ﻞ  :۴ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺘﺎب زاوﯾﻪای ﻋﻀﻮﻫﺎی  ٣و  ۴در ﯾ

وﺟﻮد ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺜﻠﺜﺎﺗ  ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤ دﻫﺪ و ﺑﻮﯾﮋه راﺑﻄﻪﻫﺎی

ﺳﯿ ﻞ

ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺘﺎب را ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪارﻫﺎی ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﺮای θ٢
 ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﻬﻮلﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن ﺑﺪﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ .ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺘﺎب زاوﯾﻪای ﻋﻀﻮﻫﺎی  ٣و  ،۴ﺑﺎزاء ﺳﺮﻋﺖ زاوﯾﻪای
ﺛﺎﺑﺖ  ω٢ = ٣٠rpmدر ﺷ ﻞ  ۴ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻧﻤﻮدار ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زاوﯾﻪای ﻋﻀﻮ  ۴ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ زاوﯾﻪای اﯾﻦ
ﻋﻀﻮ زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ .درواﻗﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای داﻣﻨﻪ زﯾﺎد اﯾﻦ ﻋﻀﻮ وﺟﻮد
دارد .ﯾ

از اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم زﯾﺎد اﯾﻦ ﻋﻀﻮ،

داﻣﻨﻪ زﯾﺎد ﺑﺎ ﺷﺘﺎب زاوﯾﻪای ﺑﺰرگ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﯿﺮوی زﯾﺎدی در ﯾ
ﺳﯿ ﻞ ،ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺘﺎبﻫﺎی زﯾﺎد،
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷ ﻞ  ۵ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻢﺳﯿ ﻞﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ
ﺷ ﻞ  :۵ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺘﺎب زاوﯾﻪای ﻋﻀﻮ  ۴ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زاوﯾﻪای اﯾﻦ ﻋﻀﻮ

ﻋﻀﻮ  ۴اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
۶۴

ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ  ،ﺳﺎل  ،٢٧ﺷﻤﺎره  ،١٢٠ﺻﻔﺤﺎت ۶٨–۶٢

ﻣﻬﺪی آﺧﻮﻧﺪیزاده و ﻣﯿﺜﻢ آﺗﺶاﻓﺮوز

ﻣﺪلﺳﺎزی ،ﺣﺠﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷ ﻞ  ٨در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﺎﻻی آن ﻫﻮا و در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ دوﻏﺎب ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣ ﺷﻮد .ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﺴﺌﻠﻪ واﻗﻌ  ،ﻣﻨﺤﻨ ﺷ ﻞ ﻣﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷ ﻞ  :۶ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ زاوﯾﻪای ﻋﻀﻮ  ۴ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زاوﯾﻪای اﯾﻦ ﻋﻀﻮ

ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺸﺘﺎور از ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ٢ﺿﺮب ﻧﻘﻄﻪای ﺑﺮدار ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺘﺎب

ﺷ ﻞ  :٨ﺣﺠﻢ ﮐﻨﺘﺮل و ﻓﺎزﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺧﻄ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮم ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺘﺎب ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮم ﻋﻀﻮﻫﺎی ٣ ،٢

از ﺣﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬرا ،ﻣﺪل ﭼﻨﺪ ﻓﺎزی اوﻟﺮی  K − ϵﺑﺮای ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی اﯾﻦ

و  ۴ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ﻧﺴﺒﯽ ،ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی اﻓﻘ و ﻗﺎﺋﻢ ،راﺑﻄﻪﻫﺎﯾﯽ

ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﺤﺮک و ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺎرو در دوﻏﺎب

ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺘﺎب زاوﯾﻪای ﻋﻀﻮﻫﺎ ،ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی اﻓﻘ و ﻗﺎﺋﻢ،

ﮐﺪ ﻻزم در ﻧﺮماﻓﺰار ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺸﺎر روی ﺳﻄﺢﻫﺎی ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن

اﺳﺘﺨﺮاج ﻣ ﮔﺮدد .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﺪدی آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزهﻫﺎی  ٠٫٣radاز ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻀﻮ

ﭘﺎرو و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷ روی ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻤﺎس ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣ ﮔﺮدد

 ٢ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣ ﺷﻮد .ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ٢ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﺿﺮب ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﺷﺘﺎب

و ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢﻫﺎ ،ﻧﯿﺮوی اﻋﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺎرو در ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی

ﺧﻄ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮمﻫﺎ در ﺳﺮﻋﺖ زاوﯾﻪای ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮم و ﺿﺮب ﺷﺘﺎبﻫﺎی زاوﯾﻪای

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮﮐﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺸﺘﺎور اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺣﻮل ﻟﻮﻻی ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺎرو )ﻋﻀﻮ

در ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی زاوﯾﻪای ﺑﺼﻮرت ﻋﺪدی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ﺷﻮد.

 (۴ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ﮔﺮدد .ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺸﺎر روی ﺳﻄﺢﻫﺎ در ﻟﺤﻈﻪای از

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺮم و اﯾﻨﺮﺳ ﺑﺎ ﻣﺪل ﺳﺎزی در ﻧﺮماﻓﺰار ﺳﺎﻟﯿﺪورﮐﺲ ،ﺑﺮاﺳﺎس

ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺎرو ،در ﺷ ﻞ  ٩ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از  τدر اﯾﻦ ﺷ ﻞ،

اﻧﺪازه ﺑﺮداری دﻗﯿﻖ از ﺟﺰﯾﯿﺎت در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣ ﮔﺮدد .ﺟﺮم

ﻣﺪت زﻣﺎن ﯾ

ﻋﻀﻮﻫﺎی  ٢و  ٣و  ۴ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ  ۴٨kg ،٩١kgو  ١٢۵۵kgو اﯾﻨﺮﺳ ﻋﻀﻮﻫﺎی

ﺳﯿ ﻞ و ﯾﺎ ﻫﻤﺎن دوره ﺗﻨﺎوب ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.

ﮔﺸﺘﺎور ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﯿﺮوی دوﻏﺎب در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ زﯾﺮ

 ٢و  ۴ﺣﻮل ﻟﻮﻻی ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮد ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ  ٢kg.m٢و  ١٨۵۵kg.m٢و اﯾﻨﺮﺳ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ﺷﻮد:

ﻋﻀﻮ  ٣ﺣﻮل ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮم  ۴٫٣٧kg.m٢ﺑﺪﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در
راﺑﻄﻪ ﮐﺎر ﻣﺠﺎزی ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ٢ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد و در  ٢٠ﻟﺤﻈﻪ از ﺣﺮﮐﺖ ،ﮐﻪ ﯾ

)(٩

ﺳﯿ ﻞ ﮐﺎﻣﻞ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣ دﻫﺪ ،ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ﮔﺮدد .ﺷ ﻞ

Pni Ri dAni + Psi Ri dAsi

∑

= Ts

ﮐﻪ در آن  Pniو  Psiﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﻓﺸﺎر ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﻋﻤﻮد و ﻓﺸﺎر ﻣﻤﺎﺳ

 ٧ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺸﺘﺎور ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﻨﺮﺳ  ،ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب

ﺑﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻤﺎس ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن دوﻏﺎب Ri ،ﺑﺎزوی ﮔﺸﺘﺎور ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ

ﮔﺸﺘﺎور ﻧﺎﺷ از دوﻏﺎب ،را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ.

دوران ﭘﺎرو و  dAniو  dAsiﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻟﻤﺎن ﺳﻄﺢﻫﺎی ﻋﻤﻮد ﺑﺮ
ﺟﺮﯾﺎن و ﻣﻤﺎس ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی روی ﮐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﺎرو اﻧﺠﺎم
ﻣ ﺷﻮد.ﮔﺸﺘﺎور ﻻزم ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺎرو ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زاوﯾﻪای ﻋﻀﻮ ٢
در ﺷ ﻞ  ١١ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﯿﺮ ،ﮔﺸﺘﺎور ﻧﯿﺮوی وزن ﺳﺎزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و

در ﯾ

ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﻔ در ﻧﻤﻮدار ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدد.

ﮐﻤ

ﮔﺸﺘﺎور ورودی ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ دوﻏﺎب ﺑﺎ راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺖ.
)(١٠
ﺷ ﻞ  :٧ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺸﺘﺎور ﻻزم ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﻨﺮﺳ در ﯾ

۴

ﺳﯿ ﻞ ﺣﺮﮐﺖ

ω۴
ω٢

T٢ = T١ + Ts

ﮐﻪ در آن  T١ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻨﺮﺳ و  Tsﻣﻘﺎوﻣﺖ دوﻏﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ وزن
ﭘﺎرو اﺳﺖ .ﻧﻤﻮدار ﮔﺸﺘﺎور ورودی ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ دوﻏﺎب ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺸﺘﺎور ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن دوﻏﺎب

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زاوﯾﻪای ﻋﻀﻮ  ٢در ﺷ ﻞ  ١٢ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﯿﺮوی ﻣﻬﻢ در ﻣ ﺎﻧﯿﺰم ،ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوم دوﻏﺎب در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺎروی ﻣﺨﻠﻮطﮐﻦ

ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﻣ ﺷﺪ ،ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﯾ

اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ،ﭘﺎرو در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﻠﻮﺋﻨﺖ ﻣﺪل ﻣ ﺷﻮد .در اﯾﻦ

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﺷﻮد و ﻃﺮاﺣ ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
۶۵

ﺳﯿ ﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺎرو

ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ  ،ﺳﺎل  ،٢٧ﺷﻤﺎره  ،١٢٠ﺻﻔﺤﺎت ۶٨–۶٢

ﻣﻬﺪی آﺧﻮﻧﺪیزاده و ﻣﯿﺜﻢ آﺗﺶاﻓﺮوز

ﺷ ﻞ  :٩ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺸﺎر روی ﭘﺎرو در t = τ /۴

ﺷ ﻞ  :١٠ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷ روی ﭘﺎرو در t = τ /۴

۵

ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻨﺮﺳ ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ

ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺼﺮﻓ  ،ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻣﭙﺮ ورودی ﺟﺒﺮان ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﺤﺴﻮﺳ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رخ ﻧﻤ دﻫﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ

ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻨﺮﺳ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ ﺑﺮای ﯾ ﻨﻮاﺧﺖ ﮐﺮدن ﮔﺸﺘﺎور ،ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا

ﻓﺮض ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺸﺘﺎور ورودی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺼﺮﻓ

ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺼﺮﻓ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد[١۶] .
)(١١

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻋﺖ در ﻣ ﺎﻧﯿﺰم رخ ﻣ دﻫﺪ .ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻃﺮاﺣ ﻣ ﮔﺮدد

∫ ٢π

T٢ dθ
٢π

٠

ﮐﻪ اﯾﻨﺮﺳ آن ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺑﺎزهای از ﯾ

= Tavg

ﮐﻤ

ﺑﺮای ﻣ ﺎﻧﯿﺰم ﮐﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود  ۴٢٫٢٧Nmﺑﺪﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ.
در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرﺗ ﮐﻪ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟ ﺘﺮﯾ

ﺳﯿ ﻞ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎر رخ ﻣ دﻫﺪ ﺑﻪ

ﮔﺸﺘﺎور ورودی آﻣﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ

ﻣﺤﺴﻮس ﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺎ راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﻣ ﺗﻮان اﯾﻨﺮﺳ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ را

اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد ،ﺗﻐﯿﯿﺮ
۶۶

ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ  ،ﺳﺎل  ،٢٧ﺷﻤﺎره  ،١٢٠ﺻﻔﺤﺎت ۶٨–۶٢

ﻣﻬﺪی آﺧﻮﻧﺪیزاده و ﻣﯿﺜﻢ آﺗﺶاﻓﺮوز

ﺑﺮای ﻣ ﺎﻧﯿﺰم ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  ١٠kgm٢ﺑﺪﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﺮﺧ ﺑﻪ
ﻗﻄﺮ  ٧٠٠mmو ﺿﺨﺎﻣﺖ  ١۵٠mmﮐﻪ در ﺷ ﻞ  ١٣ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻃﺮاﺣ ﻣ ﮔﺮدد ].[٧

ﺷ ﻞ  :١١ﮔﺸﺘﺎور ﻧﺎﺷ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ دوﻏﺎب و وزن ﭘﺎرو

ﺷ ﻞ  :١٣ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻣ ﺎﻧﯿﺰم ﭘﺎرو

ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ ،ﻣﺪلﺳﺎزی در ﻧﺮماﻓﺰار اﻧﺴﯿﺲ در
ﻣﺤﯿﻂ دﯾﻨﺎﻣﯿ

ﺻﺮﯾﺢ  ١اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻨﺶ ﭼﺮخ در ﺷ ﻞ) (١۴

ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﺶ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺣﺪود  ٠٫١۶MPaاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ
از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻮﻻدﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷ ﻞ  :١٢ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺼﺮﻓ ﻣ ﺎﻧﯿﺰم ﭘﺎروی ﻣﺨﻠﻮطﮐﻦ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد ][١۶
)(١٢

(Tavg − T٢ )dθ
kω ٢

∫ θ٢٢
θ٢١

= If

ﮐﻪ در آن  Ifاﯾﻨﺮﺳ ﻻزم ﺑﺮای ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ ω ،ﺳﺮﻋﺖ زاوﯾﻪای ﻋﻀﻮ  ٢ﮐﻪ ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ
روی آن ﻧﺼﺐ ﻣ ﺷﻮد و  kﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺖ θ٢١ .و  θ٢٢ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی زاوﯾﻪای ﻋﻀﻮ  ٢ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزاء آﻧﻬﺎ ،در ﺻﻮرت ﮔﺸﺘﺎور ورودی
ﺛﺎﺑﺖ ،ﭼﻮن ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺼﺮﻓ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ ،ﻋﻀﻮ  ٢ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ
زاوﯾﻪای را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ] .[٧ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ  kﺑﺎ راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣ ﺷﻮد:
)(١٣

ωmax − ωmin
ω

ﺷ ﻞ  :١۴ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻨﺶ ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

=k

ﺑﺮای ﻣ ﺎﻧﯿﺰم ﺣﺎﺿﺮ ،از ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺸﺘﺎور ﺑﺎر ﺷ ﻞ  ١٢ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣ ﺷﻮد

 ۶ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

را داﺷﺘﻪ و ﻟﺬا ﺑﺎ ﻓﺮض ﮔﺸﺘﺎور ورودی ﺛﺎﺑﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﻋﻀﻮ  ٢ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ

ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻨﺶ در ﻗﻄﻌﺎت و ﺑﺮوز آﺳﯿﺐ

ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ  Aﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزه زﻣﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺼﺮﻓ

ﻓﯿﻠﺘﺮ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﺗﯿﺖ،

ﺳﺮﻋﺖ را دارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  . θ٢١ = ٣٫١radدر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ  Bﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزه زﻣﺎﻧ

ﺧﺴﺘﮕ در آﻧﻬﺎ ﻣ ﺷﻮد .ﭘﺎروی ﻣﺨﻠﻮطﮐﻦ دﯾﺴ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﺸﺘﺎور ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻮده و ﻟﺬا ﺑﺎ

ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﯿﺎﻻﺗ دوﻏﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪهای

ﻓﺮض ﮔﺸﺘﺎور ورودی ﺛﺎﺑﺖ ،ﻋﻀﻮ  ،٢ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ را در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دارد.

ﺑﺎ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮ اﻋﻀﺎء ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  .θ٢٢ = ١٫٣radﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،در ﺳﺮﻋﺖ زاوﯾﻪای ω = ٣٫١۴rad/s

اﻋﻤﺎل ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿ

 ،ﮔﺸﺘﺎور ﻧﺎﺷ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻨﺮﺳ ﻗﻄﻌﺎت

ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺮﻋﺖ  k = ٠٫٢۵ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد اﯾﻨﺮﺳ ﻻزم ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ

اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻌﺪدی در ﮔﺸﺘﺎور ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .ﺑﺎ ﻣﺪلﺳﺎزی در
Dynamics

۶٧

1 Explicit

