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 چکیده 

ها  شده و استفاده بهینه از آنهای تلفتبدیل آن به انرژی الکتریکی سبب بازیافت انرژیبرداشت انرژی از ارتعاشات محیطی و  

مصرف نظیر تواند به عنوان منبعی ارزان، مداوم و پاک به منظور تغذیه تجهیزات کمشده میشود. انرژی الکتریکی حاصلمی

فاده قرار گیرد. با استفاده از این روش، وابستگی تجهیزات ها، تجهیزات پزشکی و غیره مورد استکنندهسنسورها، عملگرها، کنترل

ها که مستلزم  ای آنهای دورهها و نیاز به تعویضشده از باتریرو آلودگی شیمیایی حاصل  اشاره شده به باتری ازبین رفته و از این

ک سیستم شامل استوانه افقی و یک تیر در این مقاله در ابتدا با طراحی یشود.  باشند، رفع میصرف وقت و هزینه زیاد نیز می

محاسبه و اثر آن در    1درپلنکمک معادله و ه  ای در اثر برخورد باد با استوانه افقی بدوقلوی یکسرگیردار، نیروی القایی گردابه

پیزوالکتریکی که روی های  نگیرد. سپس به کمک المازادی معادل مورد بررسی قرار میآارتعاش غیرخطی سیستم یک درجه  

که توان الکتریکی تیرها نصب شده است، انرژی الکتریکی به صورت ولتاژ برداشت خواهد شد. در اینجا سرعت باد بهینه برای این

 گردد.می گردد. در انتها اثر پارامترهای مختلف روی توان خروجی بررسیخروجی بیشینه شود، محاسبه می 

 ای؛ پیزوالکتریک؛ توان الکتریکی.ارتعاشات القایی گردابه؛ برداشت انرژی: کلمات کلیدی

 مقدمه -1

  نیتراز عمده  ،باشند ی م  ریناپذ دی که از منابع تجد  رهیو غ   یعی مانند زغال سنگ، نفت، گاز طب  ی لیفس  یهادر حال حاضر سوخت

قرارگرفته   تیتوجه بشر  دور مورد  اریبس   یااز گذشته  یلیفس  یها. بحران اتمام سوختهستندف جهان  لدر مناطق مخت  یانرژ  نیمنابع تأم
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ا  ی ناش  یامدهایپ   نیهمچنبود و   از  انوع سوخت  ن یاز استفاده  از  باعث شده است که   ی،طیمح  ستیو خطرات ز  ی ودگآل  جاد یها اعم 

 یمختلف  اریبس  یهادر جنبه  تیبشر  یزندگ  ازیموردن  یانرژ  نیتأم  یبرا  نینو  ییهاراه  افتنی  یدر پ   از محققان در جهان امروز  یاریبس

 استفاده ن  گردد، کماکایبرم   الدیاز م  شیسال پ   ۳000باد و آب به    یمانند انرژ  ر یدپذیتجد  یهایهرچند قدمت استفاده از انرژ.  ندباش

ارتعاشات   نهیدر زم  یاریبس  قاتیمطالعات و تحق.  باشدیم  یانرژ  نیتأم   نهیمحققان در زم  یاز اهداف اصل  ریدپذیتجد  یهایاز انرژ  نهیبه

شود. فاکینتی و ها پرداخته میطور خالصه به برخی از این فعالیتکه در اینجا به  گذشته انجام شده استهای  لدر سا  ایالقایی گردابه

جه  کنند. سپس معادله حرکت سیستم یک دربا یک مدل معادله کالسیک وندرپل، ماهیت نوسانی را توصیف می  2004همکاران در سال  

. سونگ و همکاران در سال [1]صورت تحلیلی بررسی و مورد بحث قرار دادند  آزادی را درنظر گرفته و مدل دینامیکی کوپل شده را به

را به صورت VIPEH ارائه کردند و توانایی برداشت انرژی     (VIPEH)کننده انرژی پیزوالکتریک ناشی از گردابهیک برداشت  2015

سیلندر افزایش  D و افزایش قطر M با کاهش جرم VIPEH دند. نتایج نشان داد که توانایی برداشت انرژیتئوری و تجربی نشان دا

ژانگ و همکاران برداشت انرژی ارتعاشی ناشی از گردابه از دو جسم بلوف به صورت پشت سرهم با استفاده    2017در سال  .  [2]یابد  می

)منشور   پنج گروه از بدنه بلوفی با مقطع مختلفبرابر قطر را بررسی کردند.    50-2های عددی دو بعدی در محدوده فاصله سازیاز شبیه

سازی  نتایج شبیه.  [۳]مثلثی( تجزیه و تحلیل شده است  -ایدایره ای و منشور ضلعی، استوانه دایره  5مثلثی ، منشور مربعی ، منشور  

طور کلی، منشورمثلثی به  شود.استوانه باالدست سرکوب می VIV برابر قطر باشد، پاسخ   5له کمتراز  که فاصدهد که هنگامینشان می 

ناصر و همکاران برداشت انرژی از ارتعاشات ناشی از گردابه را با معرفی    2017ای عملکرد بهتری در برداشت انرژی دارد. در سال  دایره

ها به بررسی تأثیرات فاصله دو آهنربا بر روی فرکانس طبیعی و نسبت ررسی کردند. آنبار پیشنهاد و بنیروهای مغناطیسی برای اولین

برای تبدیل انرژی جنبشی آب جاری به الکتریسیته، یک   2017. پان و همکاران در سال  [4]میرایی دستگاه برداشت انرژی پرداختند  

و نشان دادند که نیروهای اعمال شده بر روی تیر و همچنین سیستم برداشت انرژی مبتنی بر ارتعاش ناشی از گردابه طراحی کردند  

یک سیستم برداشت انرژی ارتعاشی    2018ژو و وانگ در سال  .  [5] ولتاژ خروجی با سرعت جریان و قطر سیلندر رابطه مستقیم دارند  

کننده انرژی ارتعاشی ناشی از گردابه رداشتناشی از گردابه سریالی دوگانه برای افزایش برداشت انرژی ارائه کردند. این شامل دو دستگاه ب

شوند. نتایج تجربی تجزیه و تحلیل عددی پیزوالکتریک یکسرگیردار یکسان است که به طور متوالی در یک صفحه از تونل باد نصب می

ژو و همکاران در .  [6]دهد شده را نسبت به برداشت کننده تکی آن نشان میکند و راندمان باالتر برداشت انرژی سیستم ارائه را تأیید می

چنین  ی و تجربی را تأیید کردند.  کننده های انرژی سه پایا با ارتعاش از نظر تئور فرد دینامیکی برداشتهای منحصر بهویژگی  2019سال  

کننده  کند که برداشتنتایج تجربی تأیید می  ارتعاشی دارای عملکرد عالی برداشت انرژی هستند.سه پایای  کننده های انرژی  برداشت

وانگ و همکاران  .  [ 7]کننده انرژی ارتعاش ناشی از گردابه سنتی دارد  ارتعاشی ناشی از گردابه عملکرد بهتری از برداشتسه پایا  انرژی  

از گردابه طراحی کردند.   2019در سال   ارتعاشات ناشی  از  انرژی  پیزوالکتریک و دو الیه تیر( برای برداشت  یک تیر دوگانه )دو الیه 

های مختلف ها و جهتکننده انرژی پیشنهادی تحت بار باد با سرعتهای تونل باد برای بررسی عملکرد برداشت ای از آزمایشمجموعه 

میکرووات تولید کنند    56.64میکرووات و    6.77توانند حداکثر توان خروجی  تیرهای پیزوالکتریک باال و پایین به ترتیب می.  شودانجام می

یک سیستم جدید برداشت انرژی پیزوالکتریک مبتنی بر ارتعاش ناشی از گردابه را با یک بدنه بلوف    2020سان و سوک در سال  .  [8]

تأثیر رسوب  2020. جدیدی و زین الدینی در سال [9]ای برای بهبود عملکرد انرژی خروجی پیشنهاد دادند توانه دایرهلغزنده در یک اس

رسوب دریایی باعث تغییر رژیم جریان در سخت دریایی در برداشت انرژی از ارتعاشات ناشی از گردابه یک استوانه را بررسی کردند.  

با مطالعه تجربی اثرات رسوب دریایی بر عملکرد برداشت قدرت مکانیکی از ارتعاش ناشی از گردابه شود.  های زیر دریا میاطراف سازه

همچنین کند.  را سرکوب می VIV دهد که در کل رسوب دریایی نوساناتنتایج آزمون نشان می ای را بررسی کردند.  های دایرهاستوانه

دو و همکاران .  [10]  گذارداثر منفی بر نسبت انتقال انرژی هیدرولیکی مینظمی رسوب  مشخص شده است که درصد پوشش رسوب و بی

یک سیستم مبدل پیزوالکتریک جدید برای برداشت انرژی جنبشی از امواج اقیانوس پیشنهاد کردند. این سیستم شامل   2020در سال  

باشد. در نهایت یک خروجی الکتریکی پیوسته ، دو بدنه بلوف و یک قطعه پیزوالکتریک می(OWC)   یک محفظه هوای ستون آب نوسانی

وانگ و همکاران .  [11]سیم روی شناور دریایی دارد  ای برای حسگرهای بیشود که کاربردهای بالقوهولت تولید می  6.11با حداکثر ولتاژ  

با استفاده از   (NC-PWEH) یک برداشت کننده انرژی بادی پیزوالکتریک مبتنی بر ارتعاش غیرتماسی ناشی از گردابه    2021در سال  

در اینجا، برداشت انرژی باد از ارتعاشات ناشی از گردابه یک مبدل پیزوالکتریک مرکب تعبیه .  طراحی کردند  مبدل پیزوالکتریک مرکب

 . [ 12]ای به صورت تئوری و تجربی مورد بررسی قرار گرفت شده در یک پوسته استوانه 



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

 

 

3 

 ریاضی روابط فیزیکی و  ارائه مدل -2

 شود. های پیزوالکتریک است، ایجاد میو المانکه شامل یک استوانه، دو تیر یکسرگیردار  ( 1)ابتدا یک مدل مشابه شکل 

 

 
 : مدل مورد مطالعه1شکل 

 شود: استفاده می (2)شکل درجه آزادی مطابق یک در این مقاله از مدل معادل یک سیستم 

 

 
 : سیستم یک درجه آزادی 2شکل 

 : [4]  ( می باشد1معادله دیفرانسیل ارتعاشی سیستم فوق مطابق رابطه )

(1) 𝑀�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑦 − 𝜃𝑉 = 𝐹𝑣𝑖𝑣 

سفتی معادل تیرها،    𝑘ای معادل تیرها،  ضریب میرایی سازه  𝑐جابجایی استوانه،    𝑦جرم استوانه و جرم معادل تیرها،    𝑀که در آن

𝜃  ،ضریب کوپل پیزوالکتریک  𝑉    و ولتاژ خروجی𝐹𝑣𝑖𝑣  آید: بدست می  (2)باشد که از رابطه  ای مینیروی ناشی از ارتعاشات القایی گردابه 

(2) 𝐹𝑣𝑖𝑣 =
𝜌𝑈𝐷𝐿

2
(
𝑈𝐶𝐿0

2
𝑞 − 𝐶𝑑�̇�) 

)پایدار(،    2ثابت  ضریب لیفت  𝐶𝐿0طول استوانه،  به ترتیب قطر و    𝐿و    𝐷سرعت سیال )هوا(،  به ترتیب چگالی و    𝑈و    𝜌که در آن  

𝐶𝑑 ۳ضریب درگ  ،𝑞  عدد رینولدز در ناحیه  کهدهد هنگامی نتایج مطالعات انجام شده نشان میباشد. می 4یافته لیفتضریب کاهشتابع  

 
2 Lift Coefficient 

3 Drag Coefficient 
4 Educed Lift Coefficient 
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40)  زیربحرانی باشد < 𝑅𝑒 < 3 × توان به صورت معادله ناحیه را میاین    رفتار  شود.در پشت سازه ایجاد می  5، ناحیه کم فشار(105

 : تعریف کرد  وندرپل

(۳) �̈� + 𝛽𝜔𝑠(𝑞2 − 1)�̇� + 𝜔𝑠
2𝑞 =

𝐴

𝐷
�̈� 

باشد  میثابت آزمایشگاهی    𝐴و  ای  فرکانس گردابه  𝜔𝑠،  ضریب دمپینگ جریان سیال  𝛽یافته لیفت،  ضریب کاهش  𝑞در رابطه فوق  

 باشد: وابسته می 6بعد استروهالکه با رابطه زیر به سرعت سیال، قطر استوانه و عدد بی 

(4) 𝜔𝑠 = 2𝜋𝑆𝑡

𝑈

𝐷
 

 باشد: همچنین رابطه مربوط به خروجی ولتاژ به صورت زیر می باشد. می  عدد استروهال 𝑆𝑡که 

(5) 𝐶𝑝�̇� +
𝑉

𝑅
+ 𝜃�̇� = 0 

 باشد. ضریب کوپل پیزوالکتریک می 𝜃و    مقاومت الکتریکی 𝑅،  ولتاژ خروجی 𝑉ظرفیت پیزوالکتریک،  𝐶𝑝که 

 شود: تعریف میدر نهایت سه معادله اصلی به صورت زیر 

(6 ) 

𝑀�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑦 − 𝜃𝑉 =
𝜌𝑈𝐷𝐿

2
(
𝑈𝐶𝐿0

2
𝑞 − 𝐶𝑑�̇�) 

�̈� + 𝛽𝜔𝑠(𝑞2 − 1)�̇� + 𝜔𝑠
2𝑞 =

𝐴

𝐷
�̈� 

𝐶𝑝�̇� +
𝑉

𝑅
+ 𝜃�̇� = 0 

باشد که بایستی معادالت فوق که به صورت کوپل هستند، حل شود. فرم فضای حالت  می  𝑉و   𝑞و    𝑦که مجهوالت مسئله شامل  

 باشد: میمعادالت فوق به صورت زیر 

(7) 

�̇�1 = �̇� = 𝑥2 

�̇�2 = �̈� =
1

𝑀
[
𝜌𝑈𝐷𝐿

2
(

𝑈𝐶𝐿0

2
𝑥3 − 𝐶𝑑𝑥2) − 𝑘𝑥1 + 𝜃𝑥5] 

�̇�3 = �̇� = 𝑥4 

�̇�4 = �̈� =
𝐴

𝐷
{

1

𝑀
[
𝜌𝑈𝐷𝐿

2
(

𝑈𝐶𝐿0

2
𝑥3 − 𝐶𝑑𝑥2) − 𝑘𝑥1]} − 𝛽𝜔𝑠(𝑥3

2 − 1)𝑥4 − 𝜔𝑠
2𝑥3 

�̇�5 = �̇� =
1

𝐶𝑝
(−

𝑥5

𝑅
− 𝜃𝑥2) 

استفاده از رابطه توان الکتریکی، میزان توان تولیدی  شوند. در نهایت با حال با استفاده از حل عددی معادالت کوپل فوق حل می

 شود:محاسبه می

(8) 𝑃 =
𝑉2

𝑅
 

 مقادیر پارامترهای استفاده شده در روابط فوق آورده شده است:   (1)در جدول 

 پارامترهای استفاده شده در مقاله . 1 جدول

 پارامتر نماد مقدار  واحد 

𝑘𝑔 0.05 𝑀  جرم معادل 

𝑁 𝑚⁄  40 𝑘  معادل سفتی 

𝑘𝑔 𝑚3⁄  1.225 𝜌  هوا چگالی 

𝑚 0.05 𝐷  استوانه قطر 

𝑚 0.2 𝐿  طول استوانه 

 
5 Wake 
6 Strouhal number 
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 𝛺 105 𝑅  مقاومت الکتریکی 

𝑁 𝑉⁄  1.55 ∗ 10−3 𝜃  ضریب کوپل پیزوالکتریک 

𝐹 120 ∗ 10−9 𝐶𝑝  ظرفیت پیزوالکتریک 

- 0.3 𝐶𝐿0 ثابت  ضریب لیفت 

- 1.2 𝐶𝑑  ضریب درگ 

- 0.24 𝛽  دمپینگ جریان سیال ضریب 

- 12 𝐴  ثابت آزمایشگاهی 

- 0.116 𝑆𝑡  عدد استروهال 

 نتایج  -3

 شود. بر حسب زمان رسم می 𝑞در مرحله اول نمودار تغییرات پارامتر 

 
𝑼به ازاء   𝒒: نمودار تغییرات پارامتر  3شکل  = 𝟔 

فرکانس سیکل حدی برابر  مالحظه میشود که  شود.  دهد، بعد از مدتی نمودار وارد سیکل حدی میهمانطور که شکل نشان می

که بیشترین جابجایی استوانه و همچنین توان خروجی برای آن  .که نشانه صحت حل معادله وندرپل است  ای استبا فرکانس گردابه

که رابطه مستقیم با سرعت   (𝜔𝑠)  ایفرکانس گردابهگیرد. در این حالت  مورد بررسی قرار می  7شدگی حاصل شود، سیستم در حالت قفل

 شود. نزدیک میبه  (𝜔𝑛)فرکانس طبیعی سیستم  هوا دارد به 

  8تا    5شود. سرعت جریان هوا بین بازه  در این بخش به بررسی بیشترین جابجایی استوانه در حالت سیکل حدی پرداخته می

 شود. هر سرعت مقدار بیشینه جابجایی خوانده می ءشود و به ازامتربرثانیه تغییر داده می

 
7 Lock-in region 
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 : نمودار تغییرات بیشینه جابجایی بر حسب سرعت جریان هوا 4شکل 

را    ایفرکانس گردابهشود )سرعتی که  به سرعت بحرانی نزدیک می سرعت هوا  شود، هرچهمشاهده می (4)همانطور که در شکل  

پیدا می(،  کندفرکانس طبیعی سیستم نزدیک می به   افزایش  بیشینه جابجایی  وقتی مقدار  عبور می کند.  از آن سرعت  کند، مقدار که 

 کند. جابجایی افت محسوسی می 

دست آوردن بیشینه جاجایی مشابه روندی که برای به برای اینکار شود.حال به بررسی مقدار بیشینه توان الکتریکی پرداخته می

 شود. طی شد، عمل می

 
 تغییرات بیشینه توان بر حسب سرعت جریان هوا : نمودار 5شکل 

به سرعت بحرانی    سرعت هوا  کهباشد. یعنی هنگامی می  (4)شود که نمودار بسیار شبیه به شکل  مشاهده می  ( 5)مطابق شکل  

 رسد. شود، بیشینه توان به باالترین مقدار خودش مینزدیک می

 گیرد.مختلف مورد بررسی قرار می معادل هاینمودار بیشینه توان الکتریکی به ازاء سفتی  مرحله بعددر  
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 های مختلف : نمودار تغییرات بیشینه توان بر حسب سرعت جریان هوا به ازاء سفتی6شکل 

دامنه توان بیشینه افزایش  شود هرچه مقدار سفتی معادل بیشتر شود، مقدار سرعت بحرانی و همچنین همانطور که مشاهده می

 یابد. می

 شود.در این قسمت اثر مقاومت الکتریکی روی توان خروجی بررسی می

 
 های مختلف: نمودار تغییرات بیشینه توان بر حسب سرعت جریان هوا به ازاء مقاومت7شکل 

𝑅 د که در  وشمیمالحظه  =  .ه استبیشترین توان خروجی حاصل شد  104

 گیری نتیجه -4

 نتایج زیر حاصل شده است: (1)حل مساله برداشت انرژی در مورد شکل از 

 باشد. فرکانس سیکل حدی مجهوالت مساله )جابجایی و ولتاژ( برابر فرکانس طبیعی سیستم می  -

 افتد. به علت غیرخطی بودن مساله، در نمودارهای تغییرات بیشینه جابجایی و توان پدیده پرش اتفاق می -

 ید. آدر پرش دوم بدست می ،امل توان بیشینه مطلق استسرعت بحرانی هوا که ع -

 یابد. با افزایش سفتی فنر مقادیر سرعت بحرانی و توان بیشینه افزایش می -

تغییر   - سرعتبا  محاسبه  و  الکتریکی  میمقاومت  هرمقاومت  نظیر  بیشینه  توان  و  بحرانی  مقاومت  های  بهینه  مقدار  به  توان 

 یافت. دست
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