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و  کنندهکنترل کیزوالکتریپ غهیت ییارتعاشات القا یعدد یساز هیشب 

 سیستم کنترل بازخورد یهااثرات مشخصه یو بررس یکیالکتر یمولد انرژ
 

 ، مهران حیدریمؤیدیکاظم محمد زهرا پرنیان،

 ، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه قـمآزمایشگاه پژوهشی توربوالنس دینامیک سیاالت محاسباتی و احتراق

 moayyedi@qom.ac.ir*پست الکترونیکی نویسنده مسئول: 

 

 چکیده

نبع تمام نشدنی دستیابی به یک منیاز گسترده انسان به منابع انرژی پاک از مسایل اساسی در زندگی بشر بوده و تالش برای 

که در هر زمان و مکان  پایان بودهنیرویی بیشود و او همواره در تصورات خود به دنبال منبع ز ارزوهای دیرینه انسان محسوب میانرژی ا

در  پایان هستند.یکی بیترز منابع تولید انرژی الکها یکی االکتریکپیزو. اشدبر محیط زیست تاثیری نداشته ب از آن استفاده کنند و هم

اشات و صدا و تشخیص رتعهای مختلف نظیر کنترل شکل، استهالک ااده از مواد پیزوالکتریک در عرصهسالهای اخیر با توجه به امکان استف

القایی ناشی از ریزش  نوسانات، ن پژوهشدر ای. این مواد مورد توجه بسیاری از محققین و دانشمندان قرار گرفته اند و... هاعیوب سازه

کننده و بدون مدل مورد نظر برای دو حالت با کنترل ه این صورت کهبشود. ، کنترل میپیزوالکتریکو تیغه  گردابه اطراف سیلندر

 در ن سیستم کنترلیمعیار فعال شدبرای مسئله مورد نظر، سه مقدار مختلف برای عالوه بر این،  . شودکننده در نظر گرفته میکنترل

رل کننده در نظر . پارامتر جابجایی نوک تیغه، به عنوان معیار فعال شدن کنتگیردکنترل کننده مورد بررسی قرار میحالت با وجود 

یستم س به این ترتیب همقدار سختی فنر افزایش یافت گرفته شده است. به این معنا که اگر جابجایی نوک تیغه از مقدار خاصی بیشتر شود،

دو جزء مسئله یعنی  تواند منجر به کاهش نوسانات هردهد استفاده از کنترل کننده مینتایج مقایسه نشان میشود. کنترلی وارد مدار می

دهد کنترل نشان مینوک تیغه  د. همچنین، مقایسه نتایج بدست آمده از سه مقدار مختلف برای جابجاییشوهم سیلندر و هم تیغه 

شود تری سپری میهای کمتر، زمان کوتاهزیرا در جابجایی شتهیی بهتری داآتر کارهای کوچکروی مسئله در جابجایی صورت گرفته بر

تری از نوسانات تیغه جلوگیری تر وارد مدار شده و در زمان کوتاهها کنترل کننده سریعد. بنابراین، در این حالتشوکننده اعمال تا کنترل

  باشد.نترل بهتر سیستم می، کآنکند که نتیجه می

 

 .برداشت انرژی اندرکنش سازه و سیال؛ پیزوالکتریک؛ : نوسانات القایی؛کلمات کلیدی

 مقدمه -1
های تجدیدپذیر احساس انرژی ها، لزوم استفاده از انرژیهای فسیلی و همچنین گران بودن این الیندگی انرژیآپذیری و با توجه به پایان

ش عمده ایی در تامین انرژی سیستمها نقها و پیزوسرامیکن باد،خورشید و. ..، پیزوالکتریکمنابع تجدیدپذیری چوگردد. در کنار می

ها و تولید سیستمرها، شارژ انواع باتریحسگتوان به تولید انواع های این مواد در حال حاضر میلکترونیکی دارند. از جمله کاربردهای ا



 ایران -تهران  –دانشگاه صنعتی امیرکبیر  -1401آذر ماه  –کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات  دوازدهمین

 

 

2 

 توانند به عنوان یک منبع فعال تولید انرژی الکتریکی محسوب شوندینده میآاشاره کرد.این مواد در  زیادهای های نوسانی در فرکانس

وسیله شات به فعال ارتعاکنترل فعال و غیرکنند. استفاده میفعال به دو روش فعال و غیرها برای کنترل کردن ارتعاشات لکتریکاز پیزوا

فعال ارتعاشات به کمک پیزوالکتریک، ساده اراست. از جمله مزایای کنترل غیرمعایب مختص به خود را دها هر کدام مزایا و پیزوالکتریک

از جمله مزایای کنترل فعال ارتعاشات به کمک  .تر بودن آن، عدم نیاز به منبع انرژی و اطمینان از تعادل سیستم در همه شرایط است

شات با مقادیر یی در باند فرکانسی وسیع، قابلیت کاهش ارتعاآارعطاف پذیر بودن سیستم، کتوان به نیرومندی و ان مواد پیزوالکتریک می

های پیزوالکتریک محرک 1987کراولی و دی لوئیس در سال .پذیری سیستم کنترلی از شرایط محیطی و سازه اشاره داشتباال و عدم تاثیر

های تقسیم ای محرکساختارهای هوشمند دارهای تحلیلی و تجربی توسعه دادند. این در زمینه را به عنوان عناصر ساختارهای هوشمند،

های پیزوالکتریک دست آمده برای محرکدینامیکی ب ای تحلیلی استاتیکی وهباشند. مدلپردازشی میهای شده، حسگرها و شبکه

سازه را ها پاسخ این مدل .اندکامپوزیت چند الیه قرار گرفتهاند یا در یک بندی شده، که به یک زیر ساخت االستیک متصل شدهتقسیم

تجزیه و دهند. مکان بهینه را برای قرار دادن محرک تشخیص میکنند و بینی میعمال شده بر روی پیزوالکتریک پیشبه ولتاژ حاکم ا

د نباشتار و ارزیابی مواد مختلف پیزوالکتریک میهای پیزوالکتریک مستقل از اندازه ساخگذاری برای اثبات اینکه اثر محرکتحلیل مقیاس

برای کنترل ارتعاش  2001ر سال همکارش دباالموروگان و . [1]شود است، انجام می ساخت ها در انتقال فشار به زیرو اثربخشی محرک

برای گرفتن ارتعاش دینامیکی یک سازه و چندین محرک برای  را چندین حسگر ،AAVC، در طراحی سیستمهای چند کاناله هاسازه

حسگرها و با استفاده از  های هوشمندکنترل ارتعاش فعال پوستههمچنین  آنها .مورد بررسی قرار دادند انرژی تحریک منابع خارجی

های کننده خروجی که از محرکیک کنترلاز  2002صدری و همکاران در سال . [2]کردند مطالعه  را ای پیزوالکتریکهمحرک

ای مواد پیزوالکتریک به طور گسترده. [3]کردند برد، برای جلوگیری از لرزش پانل، استفاده وق صوت بهره میپیزوالکتریک در سرعت ماف

شوند، مورد استفاده قرار ها استفاده میهادی هایی که در تأسیسات تولید نیمهآالت دقیق مختلف، از جمله ماشینی ماشیندر طراح

. از کردنداز مواد پیزوالکتریک هوشمند برای تشخیص و کنترل ارتعاشات بدنه خودرو استفاده  2002در سال لو و همکاران  اند.گرفته

والکتریک ارتعاشات پانل را توان به عنوان حسگر و محرک استفاده کرد. حسگر پیزت مثبت و معکوس آن میمواد پیزوالکتریک با اثرا

های کنترل را تولید کند. از طریق محرک پیزوالکتریک تغییر کند تا سیگنالدهد و آنها را به یک واحد کنترل هدایت میتشخیص می

یک روش تحلیلی  2003ری در سال . [4]صدا در بدنه خودرو کاهش یابد ودر نتیجه ارتعاش و سر کنترل شود، وممکن است  شکل پانل

اران در ژانگ و همک. [5] های چند الیه نازک پوشانده شده با دو الیه پیزوالکتریک ارائه داده استرل بهینه ارتعاشات پوستهبرای کنت

پیزوالکتریک چند الیه پوشانده شده و شامل  عملگره توسط یک ای ککننده فعال ارتعاش پوسته استوانهدر زمینه کنترل 2008سال 

توان با افزایش را می عملگردند که نیروهای کنترل متوجه شمطالعه کردند. آنها باشد، چندین تکه پیزو الکتریک و الیه های پیوندی می

 2010گابرت و همکارش در سال . [6]افزایش داد به طور قابل توجهی  ولتاژ محرک نگه داشتن ثابتهای پیزوالکتریک با تعداد الیه

این  .ارائه دادند اند،که روی سطح نصب شده ،ها و حسگرهای پیزوالکتریکرویکردی برای طراحی یک ساختار سبک پر از مایع با محرک

های پیزوالکتریک به عنوان محرک و حسگر، هایبه دلیل امکان استفاده از تکهقادر به کاهش ارتعاشات و انتشارصدا هستند. ساختارها 

کائو و . [7]داد سازی کرد تا یک مدل حلقه بسته برای طراحی کنترل صدا و ارتعاش ارائه توان پیادهکننده را میهای کنترلالگوریتم

تعداد موج  منهدادر به صورت نظری  کیزوالکتریپ ایهیچند ال یااستوانه یهاصدا از پوستهانتشار کنترل فعال  2013در سال  همکاران

 یو خارج یها در سطح داخلاز آن کیشده که هر  میتقس عملگر هایتکهی ادیهوشمند به تعداد ز هیالبه این صورت که  .ندکرد یبررس

 محرک یروهاین شود.یاعمال م علمگرهابه  از کنترل کننده دست آمدهی بمنف بازخورد اند.نازک پوشانده شده اریخود با دو الکترود بس

و  قوی تعداد موج لیمحرک بزرگ باعث تبد یهاتکه کنند. جادیا یزیمتما یصوت انتشارتوانند یم کیزوالکتریپ هیشده توسط ال دیتول

 فیتعداد موج ضع لیکوچک باعث تبد عملگر یهاتکه وجود، نیبا ا کنند.یبه کاهش صدا نم یکمک چیشوند و هیم یفشار صوت اتنوسان

شرح  یعدد جیدر نتا یبر قدرت صوت کیزوالکتریمواد مختلف پ ریتأث. دارند یو قدرت صوت سرکوب ارتعاشدر  یشوند و نقش مهم یم

 رایشود زیاستفاده م یابه طور گسترده کیزوالکتریپ یها/ محرک حسگراز سازه یجرم کل شیاز افزا یریجلوگ یبرا. [8]ت داده شده اس

 یاست. ساختارها یکم و مصرف کم انرژ نهیبا ساخت آسان، وزن کم، هز یعال یکیالکترومکان یژگیو یدارا کیزوالکتریماده پ کی

ند. امورد استفاده قرار گرفته یاکنترل ارتعاشات سازه نهیدر زم یارا به همراه دارد و به طور گسترده یاریبس یایمزا کیزوالکتریهوشمند پ

الکتریک های پیزوعملگرهای دینامیکی قرار دارند را با استفاده از های نازک هوشمند، که تحت بارکنترل حرکت تیر 2014خو درسال نیک

د ده ینشان م ازیمورد ن میزانبه  ریت یهاکاهش پاسخ سازهبرای را  یشنهادیکنترل پ ستمیس آییکار بدست آمده جینتا .بررسی کرد
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 ریپذانعطاف اریبس ی کهبال فالتر یهایژگیبر و را از آن یبرداشت انرژ و کیزوالکتریپ عملگراثر  2017تسوشیما و سو در سال . [9]

با استفاده  ریپذانعطاف اریبس یهابال یبرا رفعالیفعال و غفالتر به صورت  بررسی رویکرد حذف بهپژوهش  نیا کردند. مطالعه باشد،می

شد. استفاده  حذف فالتر ی برایاصل کردیفعال به عنوان رو کیزوالکتریمطالعه از عملکرد پ نیپردازد. در ایم کیزوالکتریاز انتقال پ

. بشودبال  ارتعاش باعث کاهش دامنه نوساناتتا  فعال بودههمزمان  بوده که هیثانو فعالغیر کردیرو کیبه عنوان  ی همبرداشت انرژ

. [10]د کن لیتبد یکیالکتر یبه انرژ یعملکرد اضاف کیبه عنوان ارتعاش بال را  یممکن است انرژ نیچند منظوره همچن ستمیس

مواد  انیاست. در م استفاده شده یارتعاش یهاکنترل فعال سازه یحسگر برا ای عملگربه عنوان  یاههوشمند به طور گسترد هایهساز

شوند. لو و ر زمینه کنترل ساختار بال استفاده میو پاسخ فرکانس باال د یکیمکان یسادگ لیبه دل کیزوالکتریمواد پ هوشمند مختلف،

. [11]دادند انجام  یناگهان یهابه حداقل رساندن واکنش یبرا ی راتیکامپوز- زویپ یهابال کیرواالستیآ یطراح 2019همکارش در سال 

یک سیستم  فالترکنترل فعال بر مواد پیزوالکتریک، پاسخ  اعمالبا استفاده از یک استراتژی  2020اسدی در سال تورج فرصادی و داوود 

در این پژوهش، نوسانات . [12] ترکیب شده است را بهبود بخشیدند ( با نسبت ابعادی باالTWBپره که با تیر جداره نازک ) -موتور

صورت که مدل مورد نظر برای دو حالت با  به اینشود. القایی ناشی از ریزش گردابه اطراف سیلندر و تیغه پیزوالکتریک، کنترل می

جابجایی نوک  برای مسئله مورد نظر، سه مقدار مختلف برایعالوه بر این،  شود. کننده در نظر گرفته میکننده و بدون کنترلکنترل

 .گیردمعیار فعال شدن سیستم کنترلی مورد بررسی قرار می تیغه به عنوان

 

 معادالت حاکم -2
ل و معادالت است. بدین منظور معادالت حرکت سیاسازی استفاده شدهئلة موردنظر از روش مبتنی بر مدلبه منظور تحلیل مس

   شود.الت پرداخته میمورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه به معرفی این معاد و تیغه دینامیک سازه برای نوسانلت القایی سیلندر

 معادالت حرکت سیال -1-2

معادله  شامل یانجراین نوع عادالت حاکم بر م .استشدهاستفاده فرض جریان تراکم ناپذیر حلیل مسئله مورد نظر از به منظور ت

 باشند:حرکت خطی بوده که به صورت زیر می پیوستگی و معادله اندازه

(1) ∇ ∙ 𝑢 = 0 

(2) 𝜌
𝐷𝑢

𝐷𝑡
= −∇𝑝 + 𝜇𝑒𝑓𝑓∇2𝑢 

 یمدل آشفتگاز  آشفتگی در جریان، سازیهمچنین به منظور شبیه باشد.عدد رینولدز می Reفشار و  pسرعت جریان سیال،  uکه در آن 

k-ω-SST  باشد.ای میکه یک مدل دو معادله شدهاستفاده 

 معادالت دینامیک سیلندر -2-2

. در این استشده ( استفاده3به شکل رابطة )جرم و فنر و دمپر  ةمعادل ازسیلندر در جهت عرضی  برای مطالعه نوسانات القایی

است که توسط سیال، بر روی سیلندر  نیز نیروی برآ 𝑓𝑗به ترتیب جرم، ضریب میرایی و سختی فنر معادل هستند و  eqm، eqc ،eqk معادله

 باشد.شتاب سیلندر در جهت عرضی جریان سیال می �̈�سرعت و  �̇�جایی،مقدار جابه yهمچنین  شود.ایجاد می

(3) 𝑚𝑒𝑞�̈� + 𝑐𝑒𝑞�̇� + 𝑘𝑒𝑞𝑦 = 𝑓𝑗(𝑡) 

به ترتیب  ند،اشده مشخص (1)در جدول که  جرم سیلندر m𝑒𝑞 قطر سیلندر و D، سرعت جریان آزاد ∞𝑢سرعت کاهیده،  𝑢𝑟مقادیر  

 تا با بدست آوردن فرکانس طبیعی، سختی فنر نیز بدست آید.شده قرار داده  (5)و  (4) در معادالت

(4) 𝑢𝑟 =
𝑢∞

𝑓𝑛𝐷
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(5) 𝑓𝑛 =
1

2𝜋
√

𝑘

𝑚𝑒𝑞
 

آید. دست میکننده( بجایی نوک تیغه در یک محدوده خاص نوسان کند )بدون کنترلبهدر حالتی که جا= k 65در اینجا سختی فنر 

افزایش   = 100k قدارمشود و سختی فنر به جایی نوک تیغه از مقدار خاصی بیشتر شود سیستم کنترلی وارد مدار میحال اگر اندازه جابه

 خواهد یافت.

 معادالت دینامیک تیغه -2-3

. در این [13] است( استفاده شده6شکل رابطة )به جرم و فنر و دمپر  ةمعادل از نیز تیغه پیزوالکتریک سازی ارتعاششبیه برای

 را نشان yجابجایی در راستای محور  yچنین، هم به ترتیب جرم تیغه، ضریب دمپینگ تیغه و سختی فنر هستند. kو  m ،cمعادله، 

 . [14] استشده آورده( 1مقادیر این پارامترهای ثابت در جدول ) .باشدضریب همبستگی الکترومکانیکی می θر پارامتو  دهدمی

(6) 𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑦 − 𝜃𝑣 = 𝐹 

 :[13]شودمعادله ولتاژ، به صورت زیر تعریف می

(7) 𝜃�̇� + 𝐶�̇� = −
𝑣

𝑅
= 𝐼 

𝑅توان باشد. در حالت مدار باز میشدت جریان الکتریکی می Iو  ظرفیت Cمقاومت الکتریکی،  Rسرعت،  vکه در آن  = در نظر  ∞

 :[13]شودگرفت. بنابراین، معادله ولتاژ به شکل زیر تبدیل می

(8) 𝜃�̇� + 𝐶�̇� = 0 ⟹   𝑦 = −
𝑐

𝜃
𝑣𝑜𝑐  

 شود:( به صورت زیر بازنویسی می6بنابراین معادله )

(9) 𝑚�̈� + 𝑐�̇� + (𝑘 +
𝜃2

𝑐
)𝑦 = 𝐹 

 

مانده وزنی اقیبروش توان با استفاده از می جا شدن راپس از جابه تیغه، نیروی تحریک و شکل مربوط به های کوچکجاییدر مورد جابه

 :آیددست میبزیر  صورت معادله به Fی ، نیروشودنظر گرفته  جایی را درجابه گر فقط مود اول. ا[14, 13]زد  ریتز تقریب-ریلی

(10) 𝐹(𝑡) = ∫ �̅�(𝑥. 𝑡)

𝐿

𝑥=0

𝜙(𝑥)𝑑𝑦 

.�̅�(𝑥طول تیر و  Lکه در آن  𝑡) چنین، نیروی فشار خالصی است که بر سطح تیغه اعمال شده است. هم𝜙(𝑥)  تابع وزنی برای شکل

 شود:مود اول است که به صورت معادله زیر در نظر گرفته می

(11) 𝜙(𝑥) = |1 − cos (
𝜋𝑥

2𝐿
)| 

 

( 9ین نیرو در معادله )شود. با جایگذاری ا( محاسبه می10پیزوالکتریک از طریق سیال وارد شده است از معادله ) تیغه نیرویی که بر روی

)ابع وزنیتآید. در مرحلة بعد به کمک ( ولتاژ تولیدی تیغه پیزوالکتریک بدست می8جایی و از معادله )مقدار جابه و حل آن، )x ،

 رود.یجایی نوک تیغه برای تخمین مقدار جابجایی سایر نقاط در طول تیغه پیزوالکتریک بکار م(، جابه11معادله ) مطابق

 بایست کنترلر اعمال شود( تغییراز یک حالت )حالتی که هنوز کنترلر اعمال نشده( به حالت دیگر )حالتی که می Kزمانی که مقدار 
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شود. الزم به ذکر است که مقدار ولتاژی میزان ولتاژی دارد که توسط تیغه پیزوالکتریک تولید می کند بستگی به بازخورد بدست آمده از

جایی نوک تیغه است که با در نظر گرفتن شود در اصل معادل مقدار مشخص از جابهکه به عنوان معیار اعمال کنترلر درنظر گرفته می

سازی نوسان تیغه پیزوالکتریک و سیلندر به منظور شبیه ارت داشت )کنترل بازخورد(.جایی نوک تیغه نیز نظتوان بر جابهآن به نوعی می

تحت عنوان کد اعمال شده توسط کاربر نیاز است که با اعمال آن  UDFتر ذکر شد، کد دایروی که بر اساس معادالت حاکم که پیش

  شودسازی نوسانات اعمال میدر نرم افزار فلوئنت، شبیه

 
 [14] (6( تا )3های به کار رفته در معادالت )ر پارامترمقادی: 1جدول

 مقدار یکا نماد پارامتر

𝑢𝑟 𝑚/𝑠 42/0 سرعت کاهیده  

𝑢∞ 𝑚/𝑠 38/4 سرعت جریان آزاد  

𝐷 𝑚 005/0 قطر سیلندر  

𝑚𝑒𝑞 جرم سیلندر  𝑘𝑔 02/0  

 𝑚 𝑘𝑔 1/38681×10-4 جرم تیغه

𝑘 𝑁/𝑚 6/3 سختی فنر  

𝑓 𝐻𝑧 64/25 فرکانس طبیعی  

𝜉 % 85/3 نرخ دمپینگ  

 𝑐 𝑁𝑚/𝑠 1/72048×10-3 ضریب دمپینگ

𝐶 𝑛𝐹 38/1 ظرفیت الکتریکی  

 𝜃 𝐶/𝑚 3/69×10-6 ضریب همبستگی

 

 هندسه، شرایط مرزی و روش حل عددی -3
سازی شده برای حالت به همین منظور مدل شبیه باشد.موضوع مورد بحث این مطالعه کنترل نوسانات القایی ناشی از گردابه سیلندر می

گیری از شرایط مرزی سازی صحیح مسئلة موردنظر نیاز به بهرهبه منظور مدلاست. هشدناپایا و جریان سیال با فرض تراکم ناپذیر حل 

ت راست و در مرز سم باشد. بدین منظور برای مسئله موردنظر در مرز سمت چپ حجم کنترل، از شرط مرزی سرعت ورودیمناسب می

شده و سیلندر رده باست. برای مرزهای باال و پایین از شرط مرزی دیوار )عدم لغزش(  بهره خروجی استفاده شده فشارآن از شرط مرزی 

 برایرا  Yو  D ،X، مقدار پارامترهای (2)جدول  اند.شدهتعریف  ،(1)ل و تیغه هم نیز با شرط مرزی دیوار )عدم لغزش( مطابق شک

 یمورد بررس یکنترل ستمیفعال شدن س اریمع یمختلف برا حالت، سه مسئله این یبراچنین، هم دهد.تعریف هندسه مورد نظر نشان می

ین معنا که اگر جابجایی اپارامتر جابجایی نوک تیغه، به عنوان معیار فعال شدن کنترل کننده در نظر گرفته شده است. به است. گرفتهقرار 

 دهد.را نشان می بندی این سه حالت(، خالصه و دسته3جدول ) شود.تیغه از مقدار خاصی بیشتر شود، سیستم کنترلی وارد مدار مینوک 

 
 (1شماره  )مطابق شکل: مقدار پارامترهای به کار رفته برای تعریف هندسه مورد نظر 2جدول

D(m) X(m) Y(m) 

03/0 0/045 03/0 

 
 فعال شدن سیستم کنترلی بررسی شده در این مطالعه های مختلف: حالت3جدول 

 معیار فعال شدن سیستم کنترلی عنوان

 تیغهنوک میلیمتر  7/0جابجایی  Aحالت 

 تیغهنوک میلیمتر  1جابجایی  Bحالت 

 تیغهنوک میلیمتر  2جابجایی  Cحالت 
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 نیاز برای تعریف مسئله)راست( )چپ( و اندازه های مورد : هندسه و شرایط مرزی حاکم بر مسئله1شکل

 شبکه محاسباتی -4
های جود گرادیانواست. به علت بندی ترکیبی استفاده شدهشبکه ، از(2)مطابق شکلتر و کارآمدتر مسئله مورد بحث، برای تحلیل دقیق

یه مرزی بکار گرفته شبکه به صورت ال ای دقیق، در اطراف دیواره باال و پایینهشدید در نواحی نزدیک دیواره و نیاز به استخراج داده

ر، کیفیت است. تنظیم شبکه الیه مرزی در اطراف تیغه و سیلندر به نحوی صورت گرفته که مطابق ابعاد هندسی بخش موردنظشده

 های شبکه حفظ شود.المان

  

 یین)چپ(شبکه بندی از نوع الیه مرزی در اطراف دیواره باال و پا ( و نمایش مشخص ترراست: شبکه بندی اطراف تیغه و سیلندر)2شکل

متر در پشت سیلندر سانتی 3سازی صورت گرفته در این پژوهش، یک تیغه پیزوالکتریک به طول برای اعتبارسنجی روش حل شبیه

انجام شده  ]15[ کارانمقاله حیدری و هم سنجی تمامی شرایط این مسئله دراست.  اعتبارمتر قرار داده شدهسانتی 3دایروی به قطر 

  است.

 نتایج -5
 یک بازه زمانی ایبرو  به صورت گذرا موردنظرمسئله شده، ارائه خواهد شد. حل انجام هایسازیدر این بخش، نتایج بدست آمده از شبیه

یغه به صورت تورتیسیتی و جابجایی  به منظور بررسی نتایج، پارامترهای مهم مسئله مانند شدتاست. شده انجامثانیه یک به مدت 

ی حالت با خطوط همتراز شدت ورتیسیتی اطراف تیغه و سیلندر برا(، 5تا )( 3) هایشکل است.خطوط همتراز و نمودار گزارش شده

 ند.دهمی نشان Cتا  Aهای برای حالترا به ترتیب ثانیه  5و  5/4، 4های زمانی کننده درگامکنترل

( 3در شکل ) شود کهمشاهده می Cتا  Aسه حالت بدست آمده از ورتیسیتی  خطوط همتراز مقایسه( و با 5( تا )3های )طبق شکل

، 4های زمانی مختلف شدت ورتیسیتی در گام (Cو  Bهای )حالت (5( و )4های )به علت جابجایی کمتر در مقایسه با شکل( A)حالت 

، به دلیل باال بودن معیار Cو به ویژه حالت  Bحالت است. ولی در ثانیه تقریبا به یک میزان باقی مانده و در واقع کنترل شده 5و  5/4

کنترل صورت گرفته بر روی مسئله در توان نتیجه گرفت می ،بنابراینباشد. تر میفعال شدن کنترل کننده، کیفیت کنترل سیستم پایین

( و ثانیه 5در یک گام زمانی ثابت )برای مثال ورتیسیتی خطوط همتراز  با مقایسه به عالوه، تر کارایی بهتری دارد.های کوچکجابجایی
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های ر جابجاییهای گردابی و آشفتگی جریان در اطراف تیغه دشدت ورتیسیتی، جریانشود که ، مشاهده میهای مختلفدر جابجایی

تشکیل شده در اطراف های نوسانات القایی ناشی از گردابه هاینمودار، به ترتیب (7( و )6های )شکل .دارندتر مقادیر کمتری را کوچک

خص است نوسانات هر دو بخش یعنی طور که مشهمان د.دهنمی نشان Cتا  Aهای برای حالت با وجود کنترل کننده را  و تیغه سیلندر

چنین، با مقایسه حساسیت کنترل شود. همهم سیلندر و هم تیغه، با استفاده از کنترل کننده با گذشت زمان کاهش یافته و کنترل می

مشاهده  ترهای کوچکگیری در کیفیت و میزان کنترل سیلندر و تیغه در جابجاییهای مختلف، بهبود چشمسیستم نسبت به جابجایی

 k =100کننده( به مقدار کنترل  )بدون k =65تا سختی فنر از مقدار  شدهتری سپری های کمتر، زمان کوتاهشود. زیرا در جابجاییمی

تری از نوسانات تیغه جلوگیری تر وارد مدار شده و در زمان کوتاهها کنترل کننده سریع. بنابراین، در این حالتکننده( برسد )با کنترل

 باشد.سیستم می مؤثر، کنترل آنکند که نتیجه می

   

 
رتیب از ت)به  ثانیه 5و  5/4، 4زمانی  هایکننده درگامتیغه و سیلندر برای حالت با کنترلاطراف  شدت ورتیسیتی: خطوط همتراز 3شکل 

 Aبرای حالت   راست به چپ(
 

   

 
به ترتیب از ) ثانیه 5و  5/4، 4زمانی  هایکننده درگامتیغه و سیلندر برای حالت با کنترلاطراف  شدت ورتیسیتیخطوط همتراز : 4شکل 

 Bبرای حالت   راست به چپ(
 

   

 
ترتیب از  )به ثانیه 5و  5/4، 4زمانی  هایننده درگام کتیغه و سیلندر برای حالت با کنترلاطراف  ورتیسیتی شدتخطوط همتراز : 5شکل 

 Cبرای حالت   راست به چپ(
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 Cتا  Aهای برای حالت   ثانیه( 5تا  3)بین زمان  زمانبر حسب   در جهت عرضی سیلندر نوسانات القایینمودار  :6شکل

 

 
 Cتا  Aهای برای حالت   ثانیه( 5تا  3)بین زمان  زماندر جهت عرضی  بر حسب  نوسانات القایی تیغهنمودار  :7شکل

 گیرینتیجه -6
و چگونگی  یزوالکتریکپتیغه تأثیر آن بر  ،سیلندرجریان در پایین دست  گردابهناشی از ریزش  یالقای اتنوسانبه مطالعه در این پژوهش، 

ننده در نظر گرفته ککننده و بدون کنترلمدل مورد نظر برای دو حالت با کنترلمنظور، ین دب . استپرداخته شده، کنترل این نوسانات

ایج مقایسه نت برای معیار فعال شدن سیستم کنترلی مورد بررسی قرار گرفت. Cتا  Aسه حالت مختلف  شد. برای مسئله مورد نظر،

مسئله یعنی هم  تواند منجر به کاهش نوسانات هر دو جزءدهد استفاده از کنترل کننده میهای با و بدون کنترل کننده نشان میحالت

گیری در کیفیت و های مختلف، بهبود چشم، با مقایسه حساسیت کنترل سیستم نسبت به جابجاییچنینهمسیلندر و هم تیغه گردد. 

تری سپری اههای کمتر، زمان کوتزیرا در جابجایی شودمشاهده می (A)حالت  ترهای کوچکرل سیلندر و تیغه در جابجاییمیزان کنت

تری از افزایش نوسانات هتر وارد مدار شده و در زمان کوتاها کنترل کننده سریعکننده اعمال شود. بنابراین، در این حالتشود تا کنترلمی

 ازه خواهد بود.سند که نتیجه این امر، کنترل ارتعاشات القایی تیغه و جلوگیری از شرایط ناپایداری دینامیکی کتیغه جلوگیری می
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