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 چکیذُ
وٌٌس. زض غٌقز اسَهبسیَى ًیع ثِ عَض گسشطزُ اظ فولگطّبی فولگطّبی ّیسضٍلیىی ًمص هْوی زض غٌبیـ دیططفشِ ثبظی هی

وٌس ٍ اوظط هقبیت الىشطٍهىبًیىی ضا فطاّن هیضَز. فٌبٍضی زیگطی وِ هعایبی اغلی فولگطّبی ّیسضٍلیىی ٍ الىشطٍهىبًیىی اسشفبزُ هی

ّیسضٍاسشبسیىی ضطح زّس، سیسشن فولگط الىشطٍّیسضٍاسشبسیىی اسز. اثشسا زض ایي ًَضشبض ًحَُ وبضوطز هساض فولگط الىشطٍآًْب ضا وبّص هی

هِ ثب سَػِ ثِ ضفشبض فیعیىی، هسلی وبهل ّبیی وِ سب ثِ حبل ثطای ایي فولگط اضائِ ضسُ، ثطضسی ضسُ اسز. زض ازازازُ ضسُ اسز. سذس هسل

چَى افز فطبض ثیي سیلٌسض ٍ اظ فولگط الىشطٍّیسضٍاسشبسیىی اضائِ گطزیسُ اسز. هسل اضائِ ضسُ ضبهل سوبم فَاهل هَطط ثط فولىطز ّن

ثبضس. سبطیط هی دوخ، اغغىبن غیط ذغی هَسَض ٍ سیلٌسض ّیسضٍلیه ٍ هساض ّیسضٍلیىی زاذلی )ضبهل اًجبضُ ٍ ضیطّبی یه عطفِ(

ّبی هَلقیز، اذشالف فطبض زٍ زضگبُ سیلٌسض ٍ ًیطٍی فولگط هَضز ثطضسی لطاض گطفشِ -سبظی فَاهل هَطط زض فولىطز فولگط ثط ذطٍػی هسل

 .سبظی سطسیجی چٌسگبًِ زض ػقجِ اثعاض سین ّیسضٍلیه ًطم افعاض هشلت همبیسِ ضسُ اسزاسز. سذس ضفشبض هسل اضائِ ضسُ ثب هسل

 .سبظی سین ّیسضٍلیه؛ فولىطز فولگطسبظی ضیبضی؛ هسلفولگط الىشطٍّیسضٍاسشبسیىی؛ هسل :کلیذی کلوات
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Abstract 
Hydraulic actuators play an important role in the industry especially in High-Tech applications. The 

automation industry also widely uses electromechanical actuators. Electro-Hydrostatic actuators combine the 

advantages of both electromechanical and electro hydraulic actuators, while at the same time omit their 

flaws. In this paper, first of all, the structure of electro-hydrostatic actuator is described, and then the 

presented models are examined. In the physical behavior, a complete model of electro-hydrostatic actuator is 

presented. The proposed model includes all factors that affect performance, such as pressure drop between 

cylinder and pump, nonlinear friction of electrical motor, nonlinear friction between cylinder and piston and 

inner circuit including accumulator and check valves). Modeling the impact of factors affecting the 

performance of the actuator output such as piston rod position, differential pressure between cylinder ports 

and the force generated by actuator are studied. Finally the behavior of proposed model is evaluated by a 

model that is derived from the multiplicity method by Matlab-Simulink-SimHydraulic toolbox. 

Keywords: Electro-hydrostatic actuator; Mathematical modeling; SimHydraulic modeling; Actuator 

performance. 
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 هقذهِ -1
ّبی ّیسضٍلیىی زض غٌبیـ َّا فضب، هبضیي آالر فولگط

ضًَس. هحسٍزُ ّبی زضیبیی اسشفبزُ هیوطبٍضظی ٍ سیسشن

ٍسیـ اسشفبزُ اظ ایي فولگطّب ثِ ذبعط ًیطٍ ٍ گطشبٍض ثبال 

ّبی ی اًَاؿ سیسشناسز. اهب ًمغِ ضقف ػسی ّوِ

 .[4-1]وبضآهسی زض اسشفبزُ اظ اًطغی اسز ّیسضٍلیىی، ًب

ذبعط زائن وبضوطزى ّب ثًِبوبضآهسی اًطغی زض ایي سیسشن

دوخ، ثِ هٌؾَض سبهیي فطبضی طبثز اسز. هطىل زیگط 

ذبعط غیط ّبی ّیسضٍلیىی سبذشبض وٌشطلی دیچیسُ ثِسیسشن

اسز. فٌبٍضی ػبیگعیٌی وِ  1ذغی ثَزى ضیطّبی الىشطیىی

ضَز ثِ عَض گسشطزُ زض غٌقز اسَهبسیَى اسشفبزُ هی

هىبًیىی اضائِ ضسُ اسز. ایي ّبی الىشطٍیلِ فولگطٍس ثِ

ّبی سطفز ثبال زّی زلیك ٍ زیٌبهیهّب ثب هَلقیزسیسشن

هىبًیىی ّبی الىشطٍ. اهب اسشفبزُ اظ فولگط[5]اًس ضٌبذشِ ضسُ

ایي  .[5]ّبی سَاى هشَسظ ٍ دبییي اسزهحسٍز ثِ وبضثطز

ٌبى دبییي ی ًیطٍی ون ٍ لبثلیز اعویذبعط هحسٍزُفولگط ثِ

سَاًس ّبی ثحطاًی ٍ اهٌیشی هیلغقبر هىبًیىی، زض وبضثطز

ّبی ذغط آفطیي ثبضس. فٌبٍضی زیگطی وِ هعایبی اغلی فولگط

وٌس ٍ اوظط هقبیت هىبًیىی ضا فطاّن هیّیسضٍلیىی ٍ الىشطٍ

ّیسضٍاسشبسیىی زّس سیسشن فولگط الىشطٍآًْب ضا وبّص هی

 .[6]اسز 

ّیسضٍاسشبسیىی ثِ فولگط الىشطٍسبذشبض ولی  1زض ضىل 

آهسُ اسز. فولىطز ولی هساض ثِ ایي ضىل اسز وِ ًوبیص زض

وٌس ثِ ایي هقٌی وِ هٌجـ غَضر هساض ثسشِ فول هیاٍال ثِ

سیبل حشی زض ٌّگبم فسم وبض، ذبضػی زض هساض ٍػَز ًساضز ٍ 

زض هساض سحز فطبض ثبلی ذَاّس هبًس، طبًیب ذطٍػی فولگط 

ای یب ًیطٍی دیسشَى( سبثقی اظ سطفز ظاٍیِ )سطفز، هَلقیز

 وبضثِگًَِ ضیط وٌشطلی چٌیي زض هساض ّیچهَسَض اسز ٍ ّن

فجبضسی ّیچ سیگٌبل وٌشطلی ثِ زاذل گطفشِ ًطسُ اسز یب ثِ

 ضَز.هساض اضسبل ًوی

ّیسضٍاسشبسیىی ثب دوخ ػبثؼبیی طبثز ٍ فولگط الىشطٍ

ثب ثبظزُ ثبال هَسَض سطفز هشغیط، زاضای سبذشبضی سبزُ 

ای ػبثؼبیی طبثز، ضبهل یه . فولگط ثب دوخ زًسُ[7]ثبضس  هی

ی سطفز اسز وِ وٌٌسُّوطاُ وٌشطلدوخ ػبثؼبیی طبثز ثِ

 .[8]ثب هَسَض اضسجبط زاضز 
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ّیسضٍاسشبسیىی زض سغَح وٌشطلی َّادیوب، فولگط الىشطٍ

، سیسشن سقلیك فقبل [9]َّادیوب  2ٍ ثسشِ وطزى اضاثِ فطٍزثبظ 

، سیسشن زیسه سطهع ذَزضٍّب ٍ دطس هَاز زض [10]ذَزضٍ 

 گیطز.هبضیي آالر سبذز ٍ سَلیس هَضز اسشفبزُ لطاض هی

ای ّیسضٍاسشبسیىی زاضای یه دوخ زًسُفولگط الىشطٍ

ثبضس وِ ثِ هَسَض هشػل ضسُ ػبثؼبیی طبثز زٍ عطفِ هی

وٌس. زٍضاى هی 3اسز. هحَض هَسَض زاذل یه ثیطیٌگ سَدی

دوخ زاضای زٍ زضگبُ اغلی اسز وِ هىص ٍ زّص سیبل اظ 

چٌیي یه زضگبُ فطفی زاضز وِ ثِ ضَز ٍ ّنآًْب اًؼبم هی

هساض ّیسضٍلیىی زاذلی هشػل اسز ٍ ًطشی ذبضػی دوخ ثِ 

ضَز. ایي هساض زاذلی ػْز ػلَگیطی اظ ایي هساض ضیرشِ هی

زض زضگبُ هىص دوخ ٍ ػلَگیطی اظ افعایص  4وبٍیشبسیَى

چٌیي هیطا وطزى ضطثبر سیبل ثیص اظ حس فطبض دوخ ٍ ّن

سطی ٍ یه 5زض هساض سقجیِ ضسُ اسز. ایي هساض ضبهل اًجبضُ

ثبضس. ایي ضیطّبی یه عطفِ ثِ هٌؾَض هی 6ضیط یه عطفِ

ّسایز سیبل ثِ سوز اًجبضُ ٍ یب اظ اًجبضُ ثِ سوز ذغَط 

 1عَض وِ زض ضىل اًس. ّوبىغلی هساض زض ًؾط گطفشِ ضسُا

سَاًس ًطشی هساض ضَز ایي هساض ّیسضٍلیىی زاذلی هیزیسُ هی

ضا ػجطاى وٌس. زض ازاهِ هسیط حطوز سیبل ثِ سوز فولگط 

سبظی سیبل اظ فیلشط اسشفبزُ ضسُ ّیسضٍلیه، ػْز سویع

ىی ٍ سبظی فولىطز زیٌبهیسبىچٌیي ثِ هٌؾَض یهاسز. ّن

چٌیي سقبزل زثی زض زٍ عطف فولگط ّیسضٍلیه اظ سیلٌسض ّن

اسشفبزُ ضسُ اسز. ػْز ػلَگیطی اظ ًطشی سیبل  7زٍ عطفِ
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السشیىی ثیي سیلٌسض ٍ  1زض فولگط ّیسضٍلیه یه زضظثٌس

 دیسشَى سقجیِ ضسُ اسز.

زض هَضز اغغىبن ًبضی اظ زضظثٌس السشیىی زض فولگط 

ض ًؾط گطفشي اغغىبن ذغی سَاى گفز، سٌْب زّیسضٍلیه هی

وِ زض ٍالقیز عَضیثسیبض هحسٍز وٌٌسُ اسز. ثِ 2ٍیسىَظ

ضَز زض اثشسای حطوز دیسشَى ًوَزاض اذشالف هطبّسُ هی

اٍلیِ اسز سب  4سیلٌسض، زاضای یه فطاػْص 3فطبض زٍ زضگبُ

سب ثط اغغىبن اٍلیِ غلجِ وٌس. ایي فطاػْص ًبضی اظ اطط 

. لصا الظم [6]اسز  6تٍ ولو 5اغغىبن غیط ذغی ایسشبیی

اسز سبثـ زلیمی اظ اغغىبن ضبهل اغغىبن ایسشبیی، ولوت 

ٍ ٍیسىَظ زض ًؾط گطفشِ ضسُ اسز. ّویي ضطایظ ثطای 

اغغىبن هَسَض ًیع ٍػَز زاضز ثب ایي سفبٍر وِ ثِ فلز 

اسشفبزُ اظ ثیطیٌگ زض هَسَض، ضطایت اغغىبن زض هَسَض ووشط 

 اسز.

فطبض زض ذغَط هساض وِ ثِ هٌؾَض ػلَگیطی اظ افعایص 

هوىي اسز ثِ لغقبر آسیت ثعًس، اظ ضیط ذالغی اسشفبزُ 

ضسُ اسز سب زض ایي ضطایظ سیبل ضا ثِ ذظ زیگط اًشمبل 

زّس.حبل ثب ضٍضي ضسى ًحَُ وبضوطز هساض فولگط 

ّبی اضائِ ضسُ ثطای سبظیّیسضٍاسشبسیىی، اًَاؿ هسل الىشطٍ

 ضَز.ایي فولگط ثطضسی هی

بضاًص هسلی اظ فولگط وحجیجی ٍ ّن

سبظی ثِ . ایي هسل[11]اًس ّیسضٍاسشبسیىی اضائِ زازُ الىشطٍ

غَضر ضٍش سبثـ سجسیل اًؼبم ضسُ اسز ٍ هسل لغقبر ثِ

هؼعا اضائِ ًطسُ اسز ثِ ایي هقٌی وِ اهىبى اًساظُ گیطی ٍ 

چَى فطبض زٍ ّبی حبلز سیسشن ّنزسشطسی ثِ ولیِ هشغیط

ز. زض هسل اضائِ ضسُ سَسظ حجیجی، اًشْبی فولگط، فطاّن ًیس

هسلی زلیك اظ اغغىبن سیلٌسض ًیع اضائِ ًطسُ اسز ثِ فجبضر 

زیگط ثسٍى زض ًؾط گطفشي اغغىبن غیطذغی ایسشبیی ٍ 

 ولوت، سٌْب اغغىبن ٍیسىَظ لحبػ ضسُ اسز. 

سبظی وبضًص یه ضٍش ذبظ ثطای هسلدبضن ٍ ّن

اًسوِ زض آى سیسشن فولگط ثِ غَضر سبثـ سجسیل اضائِ زازُ

هسل دوخ ٍ هَسَض ثِ غَضر یه سبثـ سجسیل هؼعا اضائِ ضسُ 
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ذغی سغییطار حؼن ًبضی اظ سبظی اطط غیطاسز. زض ایي هسل

ػبثؼبیی دیسشَى، ًطشی زاذلی ٍ ذبضػی دوخ زض ًؾط گطفشِ 

ضسُ اسز ٍلی سٌْب اغغىبن ٍیسىَظ زض سیلٌسض هسل ضسُ ٍ 

ز، لصا اططار غیط اظ اغغىبن هَسَض ًیع غطف ًؾط ضسُ اس

ذغی ًبضی اظ اغغىبن هَسَض ٍ سیلٌسض ثِ زضسشی زض هسل 

 .[12]ًیبهسُ اسز 

سَاى گفز زض هَضز سبطیط هساض ّیسضٍلیىی زاذلی هی

ّیسضٍاسشبسیىی زاضای زٍ حبلز سیسشن فولگط الىشطٍ

وِ هساض ّیسضٍلیىی زاذلی لبثل فولىطزی اسز، یىی آى

زیٌبهیه هساض  غطف ًؾط وطزى اسز اهب زض زیگطی

ّیسضٍلیىی زاذلی سبطیطگصاض ٍ هْن اسز. حبلز اٍل هَلقی 

افشس وِ فولىطز ثسٍى ضذساز ذبغی ثبضس ثِ ایي اسفبق هی

هقٌب وِ هساض زاذلی یب ضیطّبی ذالغی زض فولىطز هساض ثی 

سبطیط ثبضٌس.  اگط فطبض سوز هىص دوخ اظ فطبض ًطشی ثسًِ 

زاذلی زیگط ون اّویز ّبی هساض ووشط ثبضس زیٌبهیه 7دوخ

سبظی هساض زاذلی هَػت اظ ثیي لصا فسم هسل [.13]ًیسشٌس 

 ضَز.ّبیی اظ سیسشن هیضفشي زیٌبهیه

وبضاًص ػْز وٌشطل هَلقیز فولگط سَن سی ٍ ّن

اًس وِ اطط غیط ذغی ّیسضٍاسشبسیىی هسلی اضائِ زازُالىشطٍ

سغییطار حؼن هحفؾِ سیلٌسض، ًطشی زاذلی سیلٌسض، هسل 

لیك اغغىبن سیلٌسض زض ًؾط گطفشِ ضسُ، اهب هساض ز

ّیسضٍلیىی زاذلی، سطاون دصیطی سیبل زض دوخ ٍ ّوچٌیي 

 .[14]زض هساض هسل ًطسُ اسز  8افز فطبض

هسل فولگط وبضاًص ٍ ّن ضًٍگ ػی وٌگ

 ثِ عَض هسشمین اظ هقبزالر فیعیىیضا ّیسضٍاسشبسیىی  الىشطٍ

سبظی هساض زض ایي هسل .[7]اًس زٍُ ثسٍى سَاثـ سجسیل اضائِ زا

ّیسضٍلیىی زاذلی ٍ ثِ عجـ زیٌبهیه هساض زاذلی ًیع زض ًؾط 

گطفشِ ضسُ اسز. اغغىبن سیلٌسض ًیع زض هسل ضًٍگ ػی 

وٌگ ثب زض ًؾط گطفشي اغغىبن ایسشبیی، ولوت ٍ ٍیسىَظ ثِ 

، اهب اغغىبن غیط ذغی زض [6]عَض زلیك لحبػ ضسُ اسز 

سَاى صا سبطیطش ضا ًیع ًویسبظی ًطسُ اسز لهَسَض هسل

چٌیي افز فطبض ًبضی اظ لغقبر زض هطبّسُ وطز. ّن

غَضر سبظی ثِسبظی ًیبهسُ اسز. لصا ّطچٌس ایي هسل هسل

وِ اظ ػبییثلَوی ٍ فضبی حبلز اًؼبم ضسُ اسز ٍلی اظ آى

                                                        
7oPump Case Drain 
8 taSddaaSora P 
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اغغىبن هَسَض ٍ ًیع افز فطبض هساض غطف ًؾط ضسُ، 

 ثبضس.سبظی وبهل ًوی هسل

ذغی  tIrی وٌٌسُسبظی وٌشطلػْز دیبزُ غاًگ ٍ لی

ّیسضٍاسشبسیىی ضا ، هسل فولگط الىشط1ٍسبظی ثبظذَضز

اًس وِ زض آى اطط غیط ذغی غَضر فضبی حبلز اضائِ زازُ ثِ

سغییطار حؼن هحفؾِ سیلٌسض زض هقبزلِ دیَسشگی زثی ٍ 

چٌیي افز فطبض هساض، لحبػ ضسُ اسز ٍ دٌغ هشغیط حبلز ّن

زسز آهسُ اسز ایي زض ّیسضٍاسشبسیىی ثِالىشطٍثطای سیسشن 

حبلی اسز وِ زیٌبهیه هساض ّیسضٍلیىی زاذلی ٍ سطاون 

دصیطی سیبل زض دوخ هسل ًطسُ ٍ اغغىبن سلیٌسض ٍ هَسَض 

 .[15]سٌْب ثب سطم ٍیسىَظ هسل ضسُ اسز 

وبضاًص هسلی اظ یه فولگط  ثلَلی ٍ ّن

زض آى ضفشبض فیعیىی ّط اًس وِ ّیسضٍاسشبسیىی اضائِ زازُ الىشطٍ

حبغل ضسُ اسز. سذس  لغقِ سحلیل ٍ یه هسل ذغی

چٌیي سغییط حؼن اغغىبن غیط ذغی سیلٌسض ٍ هَسَض ٍ ّن

هحفؾِ سیلٌسض زض هقبزالر ٍاضز ضسُ ٍ یه هسل غیط ذغی 

. ّط چٌس هساض فولگط [6]اضائِ ضسُ اسز 

ّیسضٍاسشبسیىی اضائِ ضسُ سَسظ ثلَلی زاضای هساض  الىشطٍ

سبظی ًطسُ اسز. سضٍلیىی زاذلی اسز اهب ایي هساض هسلّی

 چٌیي اظ افز فطبض هساض ًیع غطف ًؾط ضسُ اسز.ّن

 

 سازیّای هذلاًَاع رٍش -2
سبظی ثِ هقٌی ًَضشي هقبزالر فیعیىی حبون ثط لغقبر هسل

ای وِ ثشَاى ثب سَػِ . ثِ گًَِ[16]ثبضس هرشلف سیسشن هی

وِ ثیي لغقبر هرشلف ٍػَز  اسػبالر فیعیىی ٍ الىشطًٍیىی

ّب( ّب( ٍ ذطٍػی )ذطٍػیای  ثیي ٍضٍزی )ٍضٍزیزاضز ضاثغِ

سبظی ثِ زٍ غَضر ظیط اهىبى دصیط ثط لطاض وطز. ایي ًَؿ هسل

 اسز:

اسشفبزُ هسشمین اظ هقبزالر فیعیىی لغقبر  -1

 غَضر ثلَوی ٍ هؼعا )فطم فضبی حبلز( ثِ

ب سبظی هقبزالر فیعیىی حبون ثط سیسشن ثهسل -2

 سَاثـ سجسیل

هسشمین اظ هقبزالر لغقبر، هسل  اسشفبزُزض ضٍش 

سیسشن ثِ عَض هسشمین اظ هقبزالر سیسشن ٍ ثسٍى سَاثـ 

                                                        
1oFeedback Linearization PID Control 

ضَز، وِ یه هسل زلیك غیط ذغی اسز سجسیل ًَضشِ هی

[7]. 

زض ضٍش سجسیل هقبزالر حبون ثط سیسشن ثِ سَاثـ 

. ضَزسجسیل، هسلی ثِ غَضر سبثـ سجسیل اظ سیسشن اضائِ هی

سبظی دوخ ٍ سَاى ػْز هسلثطای هظبل زض ایي ضٍش هی

 .[17]هَسَض اظ یه سبثـ سجسیل هؼعا اسشفبزُ وطز 

(1)       
     

     
 (     )     

   ضطیت زثی ثبض ٍ    طبثز ظهبًی،   ضطیت ػطیبى،    وِ 

 ثبض اسز. ًطشیضطیت 

زسز آٍضزى فولىطز ثْیٌِ، ثْشطیي ضاُ ثطای ثِ

. لصا یىی زیگط اظ [18]دبضچِ اسز سبظی سیسشن یه ثْیٌِ

اسز. زض ایي ضٍش  2گبًِسطسیجی چٌسسبظی، ّبی هسلضٍش

ّب زض دبضچِ، ّط یه اظ گطٍُسبظی یه سیسشن چٌسثطای هسل

دبضچِ ضًَس ٍ زض ًْبیز سیسشن یهافعاض هطثَعِ هسل هیًطم

فولگط گطزز. ثطای هظبل ًْبیی حبغل هی

دبضچِ اسز وِ شبسیىی یه سیسشن چٌسّیسضٍاس الىشطٍ

فولىطز آى ٍاثسشِ ثِ سقسازی گطٍُ سطویجی ّوچَى 

الىشطًٍیه، هىبًیه، ّیسضٍلیه ٍ وٌشطل اسز. لصا ثطای 

سَاى آى ضا زض هحیظ ی فولگط، هییبثی ثِ فولىطز ثْیٌِزسز

 سبظی وطز.افعاضی ثِ غَضر یىذبضچِ هسلًطم

سشبسیىی ثِ ضٍش ّیسضٍاسبظی فولگط الىشطٍزض هسل

ّبی ّیسضٍلیه ٍ هىبًیه گبًِ، ثطای ثرصسطسیجی چٌس

ػقجِ اثعاض سین  3هشلت چَىّبیی ّنسَاى اظ ًطم افعاض هی

ٍ  [21] 6، اسَهیطي اسشَزیَ[20] 5، فلَهسشط[19] 4ّیسضٍلیه

 اسشفبزُ وطز.  [18] 7ٍ این سین

 

 ّیذرٍاستاتیکیسازی ػولگر الکترٍهذل -3

ّیسضٍاسشبسیىی فطؼ زیٌبهیه فولگط الىشطٍسبظی ػْز هسل

وٌٌس ّبیی وِ اػعا ضا ثِ ّن ٍغل هیضسُ اسز سوبم لَلِ

ّب ًیع ثِ غلت اسز ٍ االسیسیشِ فَالز ثِ وبض ضفشِ زض لَلِ

وِ اًجسبط آى ظیط فطبض عَضیثبضس ثِی وبفی ثبال هیاًساظُ

                                                        
2 Multidisciplinary 
3 Matlab 
4 SimHydraulic 
5oFlowMaster 
6oAutomation Studio 
7oAme Sim 
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ی هحفؾِی ّوِلبثل غطف ًؾطذَاّس ثَز )ایي فطؼ زضثبضُ

ّبی سیسشن غبزق اسز(. اسػبل هَسَض ثِ دوخ زض همبثل ثبض 

ثطضی غلت فطؼ ضسُ اسز یقٌی سطفز زٍضاًی دوخ ٍ 

 سبى زض ًؾط گطفشِ ضسُ اسز.هَسَض یه

ّبی ّیسضٍلیىی، وِ سمبضى زض سیسشنثب سَػِ ثِ ایي

زّس ٍ  ًشبیغ فولىطز هساض دیچیسگی زیٌبهیىی ضا وبّص هی

لصا هساض فولگط هشمبضى  [22]وٌس سبى هیزض زٍ ػْز ضا یه

ٍ  سیلٌسض ّیسضٍلیه ًیع زٍ عطفِ ٍ هشمبضى، عطاحی ٍ 

سَاى گفز ثیطشط اًشربة ضسُ اسز. زض هَضز ًطشی هی

سبظی فالٍُ ثط زّس. زض ایي هسلّب ضخ هیّب ضٍی زضگبًُطشی

ًطشی زاذلی دوخ، ًطشی ذبضػی آى، ًبضی اظ اسػبل ثِ هساض 

وچٌیي ًطشی ثیي زٍ هحفؾِ سیلٌسض ّیسضٍلیىی زاذلی ٍ ّ

ّبی ثٌسًیع لحبػ ضسُ اسز. ٍلی اظ ًطشی ذبضػی زضظ

ضٍغي زاذل  1وبضیدیسشَى غطف ًؾط ضسُ اسز. ػْز سویع

ّبی یه هساض، اظ فیلشط اسشفبزُ ضسُ اسز. هساضی ضبهل ضیط

وٌس. فیلشط ٍ ایي عطفِ، سیبل ضا ثِ سوز فیلشط ّسایز هی

وٌس وِ طبضی ضا زض سیسشن ایؼبز هیهساض اضبفِ ضسُ، افز ف

ّبی هساض زض ضاُ ثب افز فطبض ًبضی اظ لَلِایي افز فطبض ّن

ّبی سبظی افوبل ضسُ اسز. ثِ فلز اسشفبزُ اظ زضظثٌسهسل

سبظی اغغىبن سٌْب ثب زض ًؾط السشیىی زض سیلٌسض، هسل

ثبضس لصا هسل زلیمی اظ گطفشي اغغىبن ٍیسىَظ غحیح ًوی

ض )ضبهل اغغىبن ایسشبیی، ولوت ٍ اغغىبن سیلٌس

چٌیي هسل وبض گطفشِ ضسُ اسز. ّنسبظی ثٍِیسىَظ( زض هسل

زلیمی اظ اغغىبن هَسَض )ضبهل اغغىبن ایسشبیی، ولوت ٍ 

 لحبػ ضسُ اسز.سبظی ٍیسىَظ(  زض هسل

 

 هذل هَتَر -3-1
ّیسضٍاسشبسیىی، هَسَض یىی اظ لغقبر اغلی فولگط الىشطٍ

وٌٌسُ زض هساض ایي فولگط  ثِ یه وٌشطل. وِ [23]ثبضس هی

ثب سغییط سطفز زٍضاًی  وًِحَی. ثِ[8]سطفز هؼْع اسز 

وٌس. زض هسل حبضط هَسَض، هَلقیز اًشْبی دیسشَى سغییط هی

ویلٍَار ٍ زضایَ هٌبست آى اسشفبزُ ضسُ  4سِ فبظ  اظ هَسَض

ضاسشبی ضٍسَض ٍ اسشبسَض سَسظ ّبی هقبزل ّناسز. ػطیبى

ضَز. ثط ایي اسبس وٌشطلی زاذلی زضایَض، وٌشطل هیسیسشن 

هَسَض ٍ زضایَض هشػل ثِ آى ثب ٍضٍزی ٍلشبغ ٍ ثب طبثز ظهبًی

                                                        
1 gdlgSadvt 

سبظی ضسُ اسز. لصا هسل ّبی الىشطیىی ٍ هىبًیىی هسل

ًْبیی ایؼبز ضسُ اظ هَسَض ٍ زضایَ، ضجیِ ثِ هسل هَسَض ػطیبى 

ٍلشبغ ثِ  ثبضس. اظ ایي دس هٌؾَض اظ افوبل( هیDCهسشمین )

ثبضس هَسَض هیهَسَض، سقییي ًمغِ هطػـ سیسشن سطٍٍ

وِ افوبل ٍلشبغ ثِ هَسَض هقبزل ػطیبى هسشمین اسز. عَضی ثِ

آهسُ اسز. ٍ ثب فطؼ  2هقبزالر هطثَط ثِ هَسَض زض ضاثغِ 

ثبضس، غَضر غلت هیوِ اسػبل هحَض هَسَض ٍ دوخ ثِایي

فشِ ضسُ اسز. سبى زض ًؾط گطیه سطفز هحَض دوخ ٍ هَسَض

 ِثب زض ًؾط گطفشي هؼوَؿ ایٌطسی زٍ هحَض هَسَض ٍ دوخ ث

 3غَضر ضاثغِ ، سطفز هحَض هَسَض )دوخ( ثِ  فٌَاى 

 سَغیف ضسُ اسز. 

(2)  ̇  
 

  
(            )   

(3) 
 ̇  

 

  
(         ( )     )   

ω  ،ی هَسَض، ثْطُ   ػطیبى هَسَض،    سطفز زٍضاًی هَسَض

  هَسَض،   2طبثز ٍلشبغ ثطگطشی    ضطیت سلفی هَسَض،   

ثبضس. همبزیط هطثَط ثِ ایي دبضاهشطّب زض هَسَض هی همبٍهز

سبثـ اغغىبن  ( )   آهسُ اسز.  3، اًشْبی ثرص 2ػسٍل 

ثبضس وِ ًوَزاض ولی سبثـ اغغىبن ّن ثطای هَسَض ٍ هَسَض هی

ثِ  2( زض ضىل 9 -3ّن ثطای سیلٌسض ّیسضٍلیه )ثرص 

 4سبثـ اغغىبن هَسَض ًیع زض ضاثغِ  ًوبیص زض آهسُ اسز.

 سَغیف ضسُ اسز.

 

 
ًوَدار تاتغ اصطکاک ضاهل اصطکاک ایستایی،   -2ضکل 

 [6]کلوة ٍ ٍیسکَز 

 

 

                                                        
2 oeetVoGlCon vdgevgo  
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(4)    ( )          ( )  

              ( )  
 | |

    [  ]   
ضطیت هطثَط     ضطیت هطثَط ثِ اغغىبن ایسشبیی،     

ضطیت هطثَط ثِ اغغىبن ولوت     ثِ اغغىبن ٍیسىَظ، 

 ( )    ثبضس، ضطیت ًوبیی اغغىبن ولوت هی    ٍ 

وٌس وِ ایي ضطایت ای سبهیي هیگًَِفالهز اغغىبن ضا ثِ

فٌَاى ًیطٍی ّن فالهز ثب ػْز زٍضاى ثبضس سب زض ًْبیز ثِ

هربلف حطوز فول وٌس. ثلَن زیبگطام اغغىبن هَسَض زض 

گطشبٍض ٍاضزُ اظ عطف     ًوبیص زازُ ضسُ اسز.  4ضىل 

 سَغیف ضسُ اسز.  5ثبضس وِ زض ضاثغِ دوخ ثِ هَسَض هی

(5)       (     )   
r  ٍ ثِ سطسیت فطبض زضگبُ    ٍ     ػبثؼبیی حؼوی هَسَض

ثبضٌس. ثلَن زیبگطام ضٍاثظ هَسَض زض زّص ٍ هىص دوخ هی

 ثِ ًوبیص زض آٍضزُ ضسُ اسز. 3ضىل 

 

 
 تلَک دیاگرام هَتَر  -3ضکل 

 

 
 تلَک دیاگرام اصطکاک هَتَر -4ضکل 

 

 هذل خوح -3-2

ّیسضٍاسشبسیىی الوبى دوخ ّیسضٍلیىی زض فولگط الىشطٍ

وٌشطلی اغلی اسز ٍ اًطغی هىبًیىی زضیبفز ضسُ اظ سوز 

. [11]وٌس هَسَض الىشطیىی ضا ثِ زثی ٍ فطبض سیبل سجسیل هی

هَسَض هشػل ضسُ ثِ آى ًمص هْوی ٍ سطٍٍزیٌبهیه دوخ 

وٌٌس. ّیسضٍاسشبسیىی ثبظی هیزض هسل ولی فولگط الىشطٍ

وٌس. دوخ هیعاى ػبثؼبیی حؼوی سیبل ضا سقییي هی

ػبثؼبیی حؼوی سیبل سبطیط هسشمین ضٍی سطفز ٍ زلز 

فولگط زاضز. اًشربة دوخ ٍ هَسَض ثطای ضسیسى ثِ فولىطز 

بضس ٍ ثبیس زلز ضبیبًی زض ثهَضز ًؾط ثسیبض هطىل هی

. ثب زض ًؾط گطفشي هحسٍزُ سطفز، فطبض [13]اًشربة آى ضَز 

ی ّبی ػبثؼبیی طبثز، زٍ گعیٌٍِ ٍیسىَظیشِ زض اًَاؿ دوخ

هٌبست ثطای دوخ ػبثؼبیی طبثز زٍ ػْشِ ٍػَز زاضز، دوخ 

. اسشفبزُ اظ دوخ زًسُ [22ٍ24] 2ٍ دوخ دیچی 1ایزًسُ

ػبثؼبیی، یىٌَاذشی ػطیبى  ذبضػی ثب سَػِ ثِ ؽطفیز

ّیسضٍاسشبسیىی ذطٍػی ٍ سبزگی فولىطز، زض هساض الىشطٍ

وبضثطز ثیطشطی زاضز لصا زض هساض عطاحی ضسُ اظ ایي ًَؿ دوخ 

. دوخ ثِ عَض هسشمین ثِ هَسَض [22]اسشفبزُ ضسُ اسز 

هشػل ضسُ اسز ٍ زاضای سِ دَضر اسز زٍ سب اغلی، وِ 

ضَز ٍ یىی فطفی، ًؼبم هیهىص ٍ زّص زثی دوخ اظ آًْب ا

فٌَاى ذظ ًطشی ذبضػی دوخ ثب یه ضیط یه عطفِ ثِ وِ ثِ

هساض ّیسضٍلیىی زاذلی هشػل اسز. فالٍُ ثط ایي، دوخ 

ثبضس. ًطشی زاذلی ثِ سِ زلیل زاضای ًطشی زاذلی ًیع هی

ضقبفی  زًسُ ثب ثسًِ دوخ، فبغلِ ثیي  3زّس فبغلِضخ هی

 5. ضىل [13]سُ ثب ثسًِ دوخ ّب ٍ فبغلِ سغح چطخ زًزًساًِ

ّبی زاذلی ٍ ذبضػی ضاُ ثب ًطشیزیبگطام ضوبسیه دوخ ّن

 آى ضا ثِ ًوبیص زض آٍضزُ اسز.
 

 

ضواتیک خوح ّوراُ خطَط ًطتی داخلی ٍ   -5ضکل 

 [7خارجی ]
 

ضَز ٍ سیبل ضا زض ی هَسَض سحطیه هیٍسیلِدوخ ثِ

ّویي آٍضز. ثِ هیػْز هطرػی هىص ٍ ثِ حطوز زض 

آیس. فبوشَضٍاسغِ سیبل زض ذظ زّص ّن ثِ حطوز زض هی

                                                        
1oGear Pump 
2oScrew Pump 
3 oEePo  
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ّبی اغلی اًشربة دوخ فجبضر اسز اظ: اًساظُ، ثبظزُ )ٍاثسشِ 

[. 11]وبضی ٍ ػبثؼبیی حؼوی ثِ ًطشی زاذلی(، فطبض

ثطای دیسشَى ثِ   حساوظط سطفز ذغی ٍ ًیطٍی هغلَة

   سطسیت
 

ثبضس. ثطایي اسبس اثشسا زثی هی 20   ٍ  0.2 

هَضز ًیبظ فولگط، سَاى هَسَض ٍ سطفز اسوی هَسَض ثِ سطسیت 

    0.5 ،   4 ( ٍ   

 
 157) aPl 1500  ،ثسسز آهسُ اسز

   دوخ  حؼوی سذس ػبثؼبیی

 
هحبسجِ ضسُ اسز.  20.1 

ثب سَػِ ثِ هطرػبر فٌی دوخ اًشربة ضسُ حساوظط سطفز 

ٍ حساوظط  Bar 180طبض ذطٍػی ًبهی آى ، فaPl 3200آى 

  ثبضس.هی Bar 210آى   1ایفطبض ذطٍػی لحؾِ

هقبزالر دیَسشگی زثی سیبل زض ٍضٍزی ٍ  7ٍ  6ی ضاثغِ

ثِ سطسیت زثی    ٍ    ثبضٌس وِ زض آى ذطٍػی دوخ هی

ٍ      ًطشی زاذلی دوخ ٍ     ذطٍػی ٍ ٍضٍزی دوخ ٍ 

ثبضٌس وِ زض ( هی2ثسًِّبی ذبضػی دوخ )ًطشی ًطشی     

 اًس.سَغیف ضسُ 10ٍ  9، 8ضٍاثظ 

(6)                 
  

  
 
   

  
   

(7)                 
  

  
 
   

  
   

(8)       (|     |)    

(9)             (      )   

(10)             (      )   

  ثبضس ٍ فطبض اًجبضُ هی    

  
 
   

  
هطثَط ثِ سطاون دصیطی  

حؼن    ٍ    ، 3هسٍل ثبله   ثبضس وِ زض آى سیبل هی

سیبل زض ذظ اغلی هساض )ثِ سطسیت زض عطف زّص ٍ هىص 

اًس، ّط سَغیف ضسُ 12ٍ  11ثبضٌس وِ زض ضٍاثظ دوخ(، هی

ّب زض یه سوز وسام اظ ایي زٍ حؼن ضبهل حؼن طبثز لَلِ

هحفؾِ سیلٌسض ًبضی اظ هساض ٍ حؼن هشغیط ایؼبز ضسُ زض 

 ثبضس.حطوز دیسشَى هی

(11)             
(12)             
ًػف حؼن ول     هَلقیز دیسشَى اظ ٍسظ سیلٌسض ٍ   

ثبضس. زثی ًبضی اظ ًطشی ذبضػی سوز سیبل زاذل هساض هی

زّص ٍ هىص دوخ ثب اسشفبزُ اظ ذظ ًطشی دوخ ثِ سوز 

                                                        
1 ooIvgSaldggSvgo  
2 onedSoraedv  
3 ealVoo ialad 

ضَز. ًطشی ذبضػی دوخ هساض ّیسضٍلیىی زاذلی ّسایز هی

 سَغیف ضسُ اسز. 13زض ضاثغِ 

(13)               

ٍ    ٍ ذطٍػی  ωثلَن زیبگطام ولی دوخ ثب ٍضزٍی 

 ثِ ًوبیص زض آهسُ اسز.  6زض ضىل     ٍ    

 

 
 تلَک دیاگرام خوح  -6ضکل 

 

 هذل هذار ّیذرٍلیکی داخلی -3-3
ثِ هٌؾَض حفؼ سبذشبض حلمِ ثسشِ فولگط 

ٍ ثِ هٌؾَض ػلَگیطی اظ  [7]الىشطٍّیسضٍاسشبسیىی 

یه هساض  [11]وبٍیشبسیَى ٍ افعایص فطبض ثیص اظ اًساظُ دوخ 

ّیسضٍلیىی زاذلی ضبهل ضیطّبی یه عطفِ ٍ اًجبضُ الظم 

 ثِ ًوبیص زضآهسُ اسز. 7اسز. ضوبسیه ایي هساض زض ضىل 
 

 
 [7ضواتیک هذار ّیذرٍلیکی داخلی ]  -7ضکل 
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ّبی ػجطاى زثی     ٍ      زثی ٍضٍزی ثِ اًجبضُ ٍ     

    ٍ   ثبضٌس. ًطشی اظ اًجبضُ ثِ سوز ذظ اغلی ػطیبى هی

ّبی ذظ اغلی ػطیبى سیبل زض هساض ثقس اظ هساض زثی

ّب زض ظیط آهسُ ثبضٌس. ضٍاثظ ثیي زثیّیسضٍلیىی زاذلی هی

 اسز.

(14) 

           
           
                  
        (      ) 
        (      ) 

ثِ  8ثلَن زیبگطام هساض ّیسضٍلیىی زاذلی زض ضىل 

سبظی ضیط یه عطفِ زض ًوبیص زض آهسُ اسز. ًحَُ هسل

سَغیف ذَاّس ضس. ًحَُ فولىطز اًجبضُ ٍ ضٍاثظ  4 -3ثرص 

 سَغیف ضسُ اسز. 1 -3 -3حبون ثط آى ًیع زض ثرص 

 

 
 تلَک دیاگرام هذار ّیذرٍلیکی داخلی  -8ضکل 

 

 هذل اًثارُ -1 -3-3
اًجبضُ سیبل فططزُ ضا زض ذَز شذیطُ، ضطثبر سیبل ضا هیطا ٍ 

وٌس. اًجبضُ ثطای ثطای حطوز فولگط ثِ دوخ ووه هی

ّبی ّیسضٍلیىی زض سغح ٍسیقی هَضز اسشفبزُ لطاض سیسشن

چٌیي  اًجبضُ زض هساض ّیسضٍلیىی زاذلی، . ّن[1]گیطز هی

ثطای ػلَگیطی اظ وبٍیشبسیَى زض ذظ هىص دوخ هَضز 

گیطز. زض غَضر افعایص اذشالف فطبض زٍ اسشفبزُ لطاض هی

سوز ضیط یه عطفِ، اًجبضُ ثِ سطفز زض هساض لطاض گطفشِ ٍ 

چٌیي سیبل اظ زسز وٌس. ّنسیبل هَضز ًیبظ ضا سبهیي هی

وٌس. اظ هیبى سبذشبضّبی شِ ثِ فلز ًطشی ضا ًیع ػجطاى هیضف

اًشربة ضسُ اسز. فلل  1ّب، سبذشبض ثبزوٌىیهرشلف اًجبضُ

ایي اًشربة ون ثَزى سفبٍر فطبض ثیي حبالر دط ٍ ذبلی اظ 

چٌیي ضٍاع ثیطشط سبذشبض ثبزوٌىی زض غٌقز ثَزُ سیبل ٍ ّن

 .[13]اسز 

اًجبضُ ثب فطبض آى ثِ  ضاثغِ زثی ٍضٍزی )ذطٍػی( ثِ )اظ( 

 [:7غَضر ظیط سَغیف ضسُ اسز ]

    
    (     )

 

(      ∫      )
                                    (15)   

V ثبضس هی 1.4سب  1گبظ ثب هحسٍزُ ثیي   2سَاى دلَسطٍدیه

ی گبظ زاذل حؼن اٍلیِ      ی اًجبضُ ٍ فطبض اٍلیِ     . [7]

 ِ( ث   زضًؾط گطفشي زثی اًجبضُ )ثب  15ضاثغِ ثبضس. آى هی

فٌَاى ذطٍػی زض ثلَن ( ثِ   فٌَاى ٍضٍزی ٍ فطبض اًجبضُ )

  ثِ ًوبیص زض آهسُ اسز. 9زیبگطام ضىل 

 

   
 تلَک دیاگرام اًثارُ  -9ضکل 

 

 هذل ضیر یک طرفِ -3-4
سط سیبل ضٍی ذغَعی وِ فطاّن ضسى ّطچِ سطیـػبییاظ آى

زّس ثطای هب اّویز ثِ سعایی زاضز سطػیح ضخ هیوِ هىص 

ی ثسٍى فٌط اسشفبزُ ضَز. زازُ ضسُ اسز اظ ضیط یه عطفِ

ًوَزاض هطثَط ثِ زثی فجَضی اظ ضیط یه عطفِ ثط اسبس 

ثبضّبی هرشلف زض ضىل اذشالف فطبض زٍ عطف آى ثطای دیص

آهسُ اسز. ثب سَػِ ثِ ثسٍى فٌط ثَزى ضیط، ًوَزاض هَضز  10

( 0سبظی حبلز ثسٍى دیص ثبض )یقٌی ذظ ض ایي هسلًؾط ز

 ثبضس.هی

ّبی اضائِ ّبی یه عطفِ زض ولیِ ثلَن زیبگطامهسل ضیط

ثبضس وِ ثب سَػِ سبظی حبضط ثِ ایي غَضر هیضسُ زض هسل

 3، ػسٍل هطاػقبسی10ثِ اعالفبر هَػَز زض ًوَزاض  ضىل 

ثطای اذشالف فطبض زٍ سوز ضیط ٍ زثی فجَضی اظ آى سطىیل 

ضسُ اسز. سذس ثب سَػِ ثِ اذشالف فطبض زٍ سوز ضیط یه 

گطزز. افز فطبض عطفِ زض هساض، زثی فجَضی اظ ضیط سقییي هی

سبظی هسل 8 -3ًبضی اظ ضیطّبی یه عطفِ ًیع زض ثرص 

                                                        
1oBladder Accumulator 
2oPolytropic Exponento 
3 oon  VaPouenlSo  
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ضسُ اسز. ػْز سقییي فالهز  اذشالف فطبض زٍ سوز ضیط 

وٌٌسُ ًطشی، اظ ثلَن سبثـ ه عطفِ ٍ  اذشالف فطبض ایؼبزی

 اسشفبزُ ضسُ اسز. 1وس ًَیسی
 

 
اختالف فطار دٍ طرف ضیر یک طرفِ تر حسة  -10ضکل 

 [25دتی ػثَری از آى ]
 

 فیلتر -3-5
آلَزگی سیبل سبطیط ثسیبض هرطثی ثط وبضوطز هؼوَفِ هی

گصاضز لصا فیلشط ضسى سیبل حشی ثِ لیوز افز فطبض، اهطی 

 1عَض وِ زض ضىل . ّوبى[13]غیط لبثل اػشٌبة اسز 

عطفِ سیبل زض ضَز ثب اسشفبزُ اظ ضیطّبی یههطبّسُ هی

وٌس ٍ ثِ ٍضٍزی سیلٌسض هیػْز ذبغی اظ فیلشط فجَض هی

ًوَزاض اذشالف فطبض زٍ عطف فیلشط ثط حست  11ضسس. ضىل 

 زّس.فجَضی اظ آى ضا ًطبى هیزثی 
 

 
اختالف فطار دٍ طرف فیلتر تر حسة دتی ػثَری   -11ضکل 

 [26] از آى

                                                        
1oMatlab Function 

 هذل هذار ضیر خالصی -3-6
چِ زض ذطٍػی فولگط، هبًقی غلت ایؼبز ضَز یب ثِ ّط چٌبى

فلشی هبًقی زض ذظ هىص یب زّص ایؼبز ضَز )ثِ فٌَاى 

ّبی فطفی آًْب وبض ًىٌٌس( ضَز ٍ زضیچِّب اضجبؿ هظبل فیلشط

ضٍز سب ثبفض اًفؼبض ضَز. فطبض زض ذغَط هساض آًمسض ثبال هی

ّبی ذالغی زض هساض سقجیِ ثطای ػلَگیطی اظ ایي هَضَؿ ضیط

وِ اذشالف فطبض ثیي زٍ ذظ هساض ضسُ اسز سب زض غَضسی

ّب ثبظ ضسُ ٍ سیبل ضا ثِ ثیص اظ حس هؼبظ ثبال ضٍز، ایي ضیط

زیگط اًشمبل زٌّس. سب ثسیي ٍسیلِ اظ آسیت ثِ اػعای  ذظ

ثِ  12هساض ػلَگیطی وٌٌس. ضىل ضوبسیه ایي هساض زض ضىل 

 ًوبیص زض آهسُ اسز.

 

 
 ضواتیک هذار ضیر خالصی  -12ضکل 

 

ثب سَػِ ثِ وبضوطز هساض ضیط ذالغی، اگط ایي هساض ٍاضز 

)زٍ  2ٍ  1فول ضَز ثسیي هقٌی وِ اذشالف فطبض زضگبُ 

عطف فولگط ّیسضٍلیه( اظ حس هؼبظ سؼبٍظ وٌس، ضیط ذالغی 

ضَز. ثط اسبس ثبظ هی 12سوز چخ یب ضاسز زض ضىل 

زثی اظ  12اذشالف فطبض ایؼبز ضسُ ٍ ثب سَػِ ثِ هساض ضىل 

 1ثِ زضگبُ  2( یب زضگبُ (     )   ) 2ثِ زضگبُ  1زضگبُ 

ضَز. سبطیط زثی فجَضی اظ ضیط ( هٌشمل هی(     )   )

سَغیف  17ٍ  16ذالغی ثط زثی ذظ اغلی هساض زض ضٍاثظ 

 ضسُ اسز.

(16)           (     )  
   (     )    

(17)           (     )  
   (     )    

ًوبیص  13ثلَن زیبگطام هساض ضیط ذالغی زض ضىل 

 زازُ ضسُ اسز.

 



 

 

 

 28    دلی      علیدوستی و علیاری شوره 9/ شماره 9/ دوره 2931ها/ سال ها و شارهمکانیک سازه

 

 

 
 تلَک دیاگرام ضیر خالصی  -13ضکل 

 

اذشالف فطبض زٍ عطف ضیط ذالغی ثط ًوَزاض  14ضىل 

ػبیی وِ ایي زّس. اظ آىحست زثی فجَضی اظ آى ضا ًطبى هی

وٌس ثیطشطیي ضیط، ًمص یه ضیط اعویٌبى ضا ثبظی هی

 Bar 80اذشالف فطبضی وِ ثطای ثبظ ضسى آى هَضز ًیبظ اسز، 

 اًشربة ضسُ اسز.

 

 هذل ػولگر ّیذرٍلیک -3-7

ای گط ّیسضٍلیه اٍلیي لغقِزض عطاحی هساض ّیسضٍلیىی، فول

اسز وِ ثبیس اًشربة ضَز سب دوخ ٍ هَسَض ثط اسبس فولىطز 

ّبی ّبی اًشربثی زض سیسشنآى اًشربة ضًَس. فولگط

ی . ًشیؼِ[28]الىشطٍّیسضٍاسشبسیىی ثْشط اسز هشمبضى ثبضٌس 

سبى زض زٍ عطف سیلٌسض، سمبضى، فولىطز زیٌبهیىی یه

ضطیت اعویٌبى آى اسز. لصا  وبّص دیچیسگی هساض ٍ افعایص

اًشربة ضسُ  1سیلٌسض ّیسضٍلیه زٍ عطف فقبل ٍ زٍ عطفِ

اسز، الجشِ فولگط زض ػْشی وِ دیسشَى ثِ ّیچ ثبضی هشػل 

ًیسز ًیبظ ثِ فضبی اضبفِ زاضز ٍ ایي اظ هقبیت سمبضى سیلٌسض 

 .[29]ثبضس ّیسضٍلیه هی

ّیسضٍاسشبسیىی ثطای سَلیس زثی حؼوی سیسشن الىشطٍ

ّبیص، ّبیص ثِ هساض ٍ یب اظ هساض ثِ هحفؾِسبى اظ هحفؾِیه

ًیبظ ثِ یه فولگط هشمبضى زاضز سب ثیي فولگط ٍ دوخ سقبزل 

. اظ یه سوز فولگط، سیبل ٍاضز [7]زثی ٍػَز زاضشِ ثبضس 

ضَز ٍ زض آًؼب ثب سَػِ ثِ ثبض ضٍی هحفؾِ سیلٌسض هی

ٍ ثبفض یبثس دیسشَى، فطبض سیبل زاذل هحفؾِ افعایص هی

                                                        
1oDouble Acting Double Rod 

ضَز. اظ هحفؾِ زیگط سیلٌسض سیبل حطوز هحَض دیسشَى هی

 ضَز.ثِ سوز ذظ هىص دوخ زّیسُ هی
 

 
اختالف فطار دٍ طرف ضیر خالصی ترحسة دتی   -14ضکل 

 [27]ػثَری از آى 
 

فولگط غطف  2ٍ  1ثرطی اظ زثی ٍاضز ضسُ ثِ زضگبُ 

فٌَاى ًطشی ثیي زٍ هحفؾِ ػبثؼبیی دیسشَى، همساضی ثِ

هبًسُ ّن ثب سَػِ ثِ اغل سطاون دصیطی سیبل، سیلٌسض ٍ ثب لی

ضَز. دیَسشگی زثی فولگط ّیسضٍلیه زض ضٍاثظ هشطاون هی

 2ٍ  1سَغیف ضسُ اسز. اهب ثطای ایٌىِ فطبض زضگبُ  19ٍ  18

ثبضٌس لصا ایي هی 9 -3ّبی هَضز ًیبظ زض ثرص فٌَاى هشغیطثِ

 اًس.ی ضسُثبظًَیس 21ٍ  20غَضر ضٍاثظ ضٍاثظ ثِ

(18) 
       ̇   (     )  

  

  

   

  
  

  

(19) 
       ̇   (     )  

  

  

   

  
    

(20)    

  
 
  

  
[       ̇  

 (     )]    
(21)    

  
 
  

  
[       ̇  

 (     )]   
 اًس. سَغیف ضسُ 2 -3زض ثرص    ٍ    

(22) 
   ∫

   

  
            

(23) 
   ∫

   

  
            

ّیسضٍاسشبسیىی حلمِ فولگط الىشطٍثب سَػِ ثِ ایٌىِ هساض 

ثبضس لصا یه دیص فطبض ثطاثط ثب فطبض اٍلیِ اًجبضُ زض ثسشِ هی

لحبػ  23ٍ  22هساض ٍػَز زاضز. ایي دیص فطبض زض ضٍاثظ 
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فٌَاى ثلَن ثِ 15زض ضىل  23سب  18ضسُ اسز. ضٍاثظ 

 زیبگطام فولگط ّیسضٍلیه ثِ ًوبیص گصاضشِ ضسُ اسز.
 

 
 تلَک دیاگرام ػولگر ّیذرٍلیک  -15ضکل 

 

 هذل افت فطار -3-8

وِ حساوظط سطفز هغلَة فولگط ثب سَػِ ثِ ایي

  الىشطٍّیسضٍاسشبسیىی 

 
ثبضس، حساوظط زثی فجَضی اظ هی 20 

   هساض فولگط، 

 
هحبسجِ ضسُ اسز. ثب زض ًؾط گطفشي لغط  0.5 

آهسُ اسز،  2اسػبالر هساض ٍ هطرػبر سیبل وِ زض ػسٍل 

 حساوظط سطفز ٍ فسز ضیٌَلسض سیبل ثِ سطسیت 

 
 1.6  ٍ986 

سبظی افز فطبض زض سیسشن فولگط لصا ثطای هسلضَز. هی

زض ًؾط  1ّیسضٍاسشبسیىی ػطیبى زض ولیِ لغقبر آضامالىشطٍ

ضاثغِ سُ اسز. افز فطبض زض ػطیبى آضام ثِ غَضر گطفشِ ض

  .[30]ضَز سَغیف هی 24

(24) 
         

  

 
 
 

 
   ̅    

  سطفز هشَسظ سیبل ٍ  ̅  

 
  عَل هقبزل ثِ لغط، ًسجز  

ثبضس. همساض لغط لَلِ هی iٍیسىَظیشِ زیٌبهیىی سیبل ٍ 

آهسُ  2ٍیسىَظیشِ زیٌبهیىی سیبل ٍ لغط لَلِ زض ػسٍل 

ّبی آضام زّس افز فطبض ثطای ػطیبىضاثغِ ًطبى هی اسز. ایي

ضاثغِ عَل هقبزل ثِ لغط، ثب هشَسظ سطفز سیبل ٍ ًسجز 

سبظی افز فطبض اثشسا لغقبسی وِ هسشمین زاضز. لصا ثطای هسل

زضػِ، ضبذِ یه  90وٌٌس )ضبهل: ظاًَیی افز فطبض ایؼبز هی

ع ضسُعطفِ، فیلشط ٍ لَلِ( هطر، ضیط یه2فىسثِ زٍ یب ثط

اًس. ثب سَػِ ثِ ایٌىِ زض ضٍاثظ ضیبضی فولگط، زثی سیبل زض 

                                                        
1 ooneldveao  
2 ooouSSog alo  

سبظی افز فطبض ثِ ػبی ثبضس لصا ثطای هسلزسشطس هی

سطفز هشَسظ اظ زثی سیبل اسشفبزُ ضسُ اسز، زض ًشیؼِ 

 ثبضس.، سَغیف افز فطبض سیبل زض ػطیبى آضام هی25ضاثغِ 

(25)          
  
 
 
 

 
 
  
  

 

سغح همغقی اسز وِ زض ّط لغقِ، سیبل    زثی سیبل ٍ    

ثطای ولیِ لغقبر، ثطاثط ثب سغح همغـ    وٌس. اظ آى فجَض هی

( فطؼ ضسُ اسز. حبل ثب سَػِ ثِ 13.4    لَلِ )یقٌی، 

 ( ث14ِ)ضاثغِ    ٍ    ٍ ثب زض ًؾط گطفشي زثی  25ضاثغِ 

فٌَاى زثی فجَضی اظ ولیِ لغقبسی وِ افز فطبض زاضًس، ضٍاثظ 

 یؼبز ضسُ اسز. ظیط ا

(26) 
                 

                 

         
 

   
 
  
  
   

  

  
همسایط  هؼوَؿ 

  

 
ثطای لغقبر هرشلف، ثب زض ًؾط گطفشي  

عَل ًسجز . ثبضسّب زض هساض هیوبض ضفشي آىسقساز زفقبر ثِ

وبضفشي زض هساض، ثطای لغقبسی هقبزل ثِ لغط ٍ سقساز زفقبر ثِ

 آٍضزُ ضسُ اسز. 1وٌٌس، زض ػسٍل فطبض ایؼبز هیوِ افز 

سبظی افز فطبض، اضسجبط ثیي فطبض زٍ زضگبُ حبل ثب هسل

 ثیبى وطز. 28ٍ  27غَضر ضٍاثظ سَاى ثِدوخ ٍ فولگط ضا، هی

(27)               

(28)               

فٌَاى ثلَن زیبگطام افز ثِ 16ضٍاثظ افز فطبض زض ضىل 

 اًس.ضسُ سبظیفطبض هسل

ًسثت طَل هؼادل تِ قطر ٍ تؼذاد دفؼات تِ کار  -1جذٍل 

 [30کٌٌذ ]رفتِ در هذار، ترای قطؼاتی کِ افت فطار ایجاد هی

 ًام قطؼِ

تؼذاد دفؼات 

تِ کار رفتِ در 

یک سوت 

 هذار

ًسثت 

طَل هؼادل 

تِ قطر 

(m/m) 

 50 2 هشط 0.4زضػِ ثب ضقبؿ  90ظاًَیی 

 60 2 3ًَؿ سرز یه ثِ زٍ،ای اسػبل ضبذِ

 20 3 4ًَؿ ًطم یه ثِ زٍ،ای اسػبل ضبذِ

 600 2 ضیط یه عطفِ ثبالضٍ سَدی

 990 1 فیلشط

 105 - لَلِ هسشمین

                                                        
3 oodeaio  
4 oe Cgo  
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 تلَک دیاگرام هحاسثِ افت فطار  -16ضکل 

 

 هذل سیلٌذر ّیذرٍلیک ٍ تار -3-9
 اذشالف فطبض ایؼبز ضسُ زض زٍ عطف سیلٌسض ّیسضٍلیه

زاض زض دیسشَى ضا دشبًسیل سَلیس ًیطٍ ٍ ایؼبز حطوز ضشبة

ثٌس السشیىی ثیي سیلٌسض ٍ زاضز ٍلی اغغىبن ًبضی اظ زضظ

چٌیي ًیطٍی ذبضػی وِ ثِ دیسشَى ٍاضز هیدیسشَى ٍ ّن

ّب ثط اسبس وبّس. سَاظى ایي ًیطٍضَز سب حسی اظ ایي هی

ًیع  30ِ ثیبى ضسُ اسز ضاثغ 29لبًَى زٍم ًیَسي زض ضاثغِ 

وٌس. هَلقیز دیسشَى اظ ٍسظ هَلقیز دیسشَى ضا ثیبى هی

سیلٌسض یقٌی زض هىبًی وِ حؼن زٍ هحفؾِ سیلٌسض یىسبى 

 ضَز.اسز، سٌؼیسُ هی

(29)  ̇  
 

 
 (  (     )     ( )      ) 

(30)  ̇    
o (tg20 )سیلٌسض ّیسضٍلیه ٍ ػطم  زیبگطامثلَن 

 ًطبى زازُ ضسُ اسز. 17هشػل ثِ دیسشَى زض ضىل 

 
 تلَک دیاگرام سیلٌذر ّیذرٍلیک ٍ تار  -17ضکل 

 

ثبضس وِ ًوبی ولی ، سبثـ اغغىبن سلیٌسض هی( )   

ًیع سَغیف  31ًوبیص زازُ ضس ٍ زض ضاثغِ  2آى زض ضىل 

 ضسُ اسز.

(31) 
   ( )          ( )       

         ( )  
 | |

    [  ] 

ضطیت هطثَط     ضطیت هطثَط ثِ اغغىبن ایسشبیی،     

ضطیت هطثَط ثِ اغغىبن ولوت     ثِ اغغىبن ٍیسىَظ، 

 ( )    ثبضس، ضطیت ًوبیی اغغىبن ولوت هی    ٍ 

وٌس وِ ایي ضطایت ای سبهیي هیگًَِفالهز اغغىبن ضا ثِ

فٌَاى ّن فالهز ثب ػْز حطوز دیسشَى ثبضس سب زض ًْبیز ثِ

غِ ًیطٍی هربلف حطوز فول وٌس. ثب سَػِ ثِ ّویي ضاث

ًوبیص زازُ ضسُ  18ثلَن زیبگطام اغغىبن هَسَض زض ضىل 

 اسز.

 

 
 تلَک دیاگرام اصطکاک ػولگر ّیذرٍلیک  -18ضکل 

 

زض اضسجبط ثب هسل اضائِ ضسُ ثطای اغغىبن سیلٌسض 

ّیسضٍلیه ٍ هَسَض الىشطیىی الظم ثِ سَضیح اسز، زض سَسقِ 

سَاى فمظ اغغىبن ٍیسىَظ ضا زض هسل ذغی اظ فولگط هی

ّیسضٍلیه زض ًؾط گطفز. زض هَسَض  سیلٌسضهَسَض الىشطیىی ٍ 

الىشطیىی ایي سمطیت ًسجشب ٍالقی اسز چطا وِ هحَض هَسَض ثط 

ضٍی یه ثیطیٌگ سَدی لطاض زاضز، ایي ثیطیٌگ اغغىبن 

وٌس. ثط ذالف هَسَض، ثِ فلز ایسشبیی ٍ ولوت ضا حسالل هی

السشیىی زض سیلٌسض ّیسضٍلیه، سٌْب زض ًؾط ٍػَز زضظثٌس 

-گطفشي اغغىبن ذغی زض سیلٌسض ّیسضٍلیه ثسیبض هحسٍز

ثٌس فالٍُ ثط اغغىبن ٍیسىَظ، .  ایي زضظ[4]وٌٌسُ اسز 

اغغىبن ایسشبیی ٍ ولوت ثعضگی زض ثطاثط حطوز ایؼبز هی

وٌس. همبزیط هطثَط ثِ ضطایت اغغىبن زض سیلٌسض 

 سُ اسز.آه 2ّیسضٍلیه زض ػسٍل 

 

 هذل کاهل ػولگر الکترٍّیذرٍاستاتیکی -3-10
ّبی هرشلف هساض فولگط لسوز 9 -3سب  1 -3ّبی زض ثرص

سبظی ٍ ثلَن زیبگطام ّط لسوز ّیسضٍاسشبسیىی هسلالىشطٍ

سبظی وٌس هسلسبظی ضا هشفبٍر هیسَلیس ضس. آًچِ ایي هسل

سبظی هساض ن زلیك هَسَض ٍ سیلٌسض، هسلسبثـ اغغىب

فٌَاى سبثقی اظ سبظی افز فطبض ثِّیسضٍلیىی زاذلی، هسل

سبظی هساض ضیط ذالغی اسز. زثی فجَضی سیبل ٍ هسل

وسام اظ سَضیح زازُ ضس زض ّیچ 1عَض وِ زض ثرص ّوبى

 ّیسضٍاسشبسیىی ّبی غَضر گطفشِ اظ فولگط الىشطٍسبظیهسل
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تلَک دیاگرام ػولگر الکترٍّیذرٍاستاتیکی. تِ ترتیة از چح الف( خوح ٍ هَتَر ب( خیَستگی دتی خوح ج( هذار   -19ضکل 

 ّیذرٍلیکی داخلی  ت( هذار ضیر خالصی ث( خیَستگی دتی ػولگر ّیذرٍلیک ج( سیلٌذر ّیذرٍلیک ٍ تار
 

اًس. فالٍُ سبظی ًطسُظهبى هسلی هَاضز فَق ثِ عَض ّنولیِ

ّب ّوَاضُ اظ افز فطبض غطف ًؾط سبظیّب زض سبیط هسلثط ایي

فٌَاى یه دبضاهشط طبثز زض ًؾط گطفشِ ضسُ ٍ یب افز فطبض ثِ

ی ضطٍؿ حطوز ثب اسز، ثِ ایي هقٌی وِ زض ّط زٍ لحؾِ

حسالل زثی ٍ حساوظط سطفز ثب حساوظط زثی، یه همساض طبثز 

ی بض لحبػ ضسُ اسز وِ ایي ثب سَػِ ثِ ضاثغِثطای افز فط

فٌَاى سبثـ غیط ٍالقی اسز. اهب زض ایي ًَضشبض افز فطبض ثِ 25

 سبظی ضسُ اسز. زلیمی اظ زثی هسل

ّبی ثب زض اذشیبض زاضشي ثلَن زیبگطام ولیِ لسوز

ّیسضٍاسشبسیىی ٍ ثب سَػِ ثِ ٍضٍزی ٍ ذطٍػی فولگط الىشطٍ

بی هرشلف زض وٌبض ّن لطاض زازُ ٍ ّّط ثلَن زیبگطام، لسوز

اًس. حبل هسل وبهل فولگط ثِ ّن هشػل ضسُ

 ثِ ًوبیص زضآهسُ اسز. 19الىشطٍّیسضٍاسشبسیىی زض ضىل 

ّوطاُ سبثـ زلیك سبظی هَسَض ثِالف، ثلَن زیبگطام هسل

اغغىبن )ضبهل اغغىبن ایسشبیی، ولوت ٍ ٍیسىَظ( ثیي 

ی دیَسشگی ام هقبزلِهحَض ٍ ثیطیٌگ هَسَض، ة، ثلَن زیبگط

زثی دوخ ثب زض ًؾط گطفشي ًطشی ذبضػی ٍ زاذلی آى، ح، 

ثلَن زیبگطام هسل هساض ّیسٍضلیىی زاذلی ضبهل اًجبضُ ٍ 

عطفِ، ر، ثلَن زیبگطام هسل هساض ضیط ذالغی، ّبی یهضیط

ی دیَسشگی زثی فولگط ّیسضٍلیه ص، ثلَن زیبگطام هقبزلِ

ط ثب زثی، ع، ثلَن زیبگطام ثب زض ًؾط گطفشي افز فطبض هشغی

هسل سیلٌسض ّیسضٍلیه ٍ ثبض ثط اسبس لبًَى زٍم ًیَسي ٍ ثب 

زض ًؾط گفشي ًیطٍی ذبضػی ٍ سبثـ زلیك اغغىبن )ضبهل 

ّب ٍ ثسًِ اغغىبن ایسشبیی، ولوت ٍ ٍیسىَظ( ثیي زضظثٌس

 ثبضٌس.سیلٌسض ٍ دیسشَى، هی

 

 

سازی ػَاهل هَثر در تررسی تاثیر ػذم هذل -4

 کرد ػولگرػول

سبظی سَضیح زازُ ضس زض هسل 10 -3عَض وِ زض ثرص ّوبى

حبضط، سبثـ زلیك اغغىبن )ضبهل اغغىبن ایسشبیی، ولوت 

ٍ ٍیسىَظ( زض هَسَض ٍ فولگط ّیسضٍلیه، افز فطبض زاذل 

هساض ثِ فٌَاى سبثقی اظ زثی فجَضی سیبل، هساض ّیسضٍلیىی 

ضسُ اسز. سبظی زاذلی ٍ ّوچٌیي هساض ضیط ذالغی هسل

ثب حسف ّط وسام اظ فَاهل هَطط  3 - 4سب  1 -4ّبی زض ثرص

سبظی، سبطیط فسم هسلزض فولىطز فولگط زض هحیظ ضجیِ

افز فطبض، اغغىبن غیط ذغی ٍ هساض ّیسضٍلیىی  سبظی

ّیسضٍاسشبسیىی ضطح زازُ زاذلی زض فولىطز فولگط الىشطٍ

 ضسُ اسز.

 

یي درگاُ خوح ٍ سازی افت فطار تتاثیر ػذم هذل -4-1

 ػولگر ّیذرٍلیک
 k 50ی ػْز هطبّسُ اطط افز فطبض، ٍلشبغ سیٌَسی ثب زاهٌِ

( ثِ هَسَض افوبل ضسُ اسز. 20)ضىل  Hz 2ٍ فطوبًس 

( ٍ  ًیطٍی 21اذشالف فطبض ثیي زٍ زضگبُ سیلٌسض )ضىل 

(، ثطای 22هشػل ثِ دیسشَى )ضىل  gt 20ٍاضزُ ثِ ػطم 

سٍى زضًؾط گطفشي افز فطبض سبظی ثسبظی وبهل ٍ هسلهسل

 اًساظُ گیطی ضسُ اسز. 

هطرع اسز  22ٍ  21ّبی عَض وِ اظ ًوَزاض ضىلّوبى

 gt 20اذشالف زٍ زضگبُ سیلٌسض ٍ ًیطٍی ٍاضزُ ثِ ػطم 

وِ افز فطبض زض ًؾط گطفشِ ًطَز هشػل ثِ فولگط زض حبلشی

 وِ زض ٍالقیز ایي افزػبیییبثس. اظ آىثِ ضسر افعایص هی
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سبظی افز فطبض اػشٌبة ًبدصیط اسز، فطبض ٍػَز زاضز، هسل

 سبظی ضسُ اسز.لصا افز فطبض زض ایي ًَضشبض هسل
 

خاراهترّای قطؼات هختلف ػولگر   -2جذٍل 

 الکترٍّیذرٍاستاتیکی

 هقذار ٍاحذ ًواد ًام

 1.5     همبٍهز هَسَض

5 2      ضطیت سلفی هَسَض  10
 3

 

    ػطیبى هَسَض-ثْطُ گطشبٍض
   

 
 1.24 

1 5           ایٌطسی زٍضاًی هَسَض ٍ دوخ  10
 3

 

    ضطیت طبثز ثطگطشی
 

   
 0.2 

     ضطیت اغغىبن ٍیسىَظ هَسَض
     

   
 1 35 10

 3
 

8         ضطیت اغغىبن ایسشبیی هَسَض  10
 1

 

8         ضطیت اغغىبن ولوت هَسَض  10
 2

 

   ػبثؼبیی حؼوی
  

   
 3 36  10

 6
 

 i   0.02 لغط لَلِ هشػل وٌٌسُ لغقبر هساض

   ضطیت ًطشی زاذلی دوخ
  

    
 1  10

 13
 

     ضطیت ًطشی ذبضػی دوخ
  

    
 1 6  10

 12
 

 μ ضطیت ٍیسىَظیشِ زیٌبهیىی ضٍغي
   

  
 2 76  10

 2
 

 ρ چگبلی ضٍغي
  

  
 851 

5 6       هسٍل ثبله سیبل  10
8
 

te 9 10      اٍلیِ اًجبضُفطبض 
4
 

1          حؼن اٍلیِ گبظ زاذل اًجبضُ  10
 12

 

r    2 5 سغح همغـ دیسشَى  10
 3

 

هؼوَؿ حؼن لَلِ ٍ ًػف حؼن 

 هحفؾِ فولگط زض یه سوز هساض
      2 5  10

 4
 

ضطیت اغغىبن ٍیسىَظ ثیي 

 سیلٌسض ٍ دیسشَى
    

   

   
 9186 

 ضطیت اغغىبن ایسشبیی ثیي

 سیلٌسض ٍ دیسشَى
      854 

ضطیت اغغىبن ولوت ثیي سیلٌسض 

 ٍ دیسشَى
      213 

هؼوَؿ ػطم دیسشَى ٍ ثبض هشػل ثِ 

 دیسشَى
  gt 20 

 
 

 
ٍ  V 50ی ٍلتاش سیٌَسی ٍرٍدی تِ هَتَر تا داهٌِ  -20ضکل 

جْت هطاّذُ تاثیر افت فطار تیي درگاُ خوح  Hz 2فرکاًس 

 ػولگر ّیذرٍلیکٍ 
 

 
تاثیر افت فطار تیي درگاُ خوح ٍ ػولگر  -21ضکل 

ّیذرٍلیک تر اختالف فطار دٍ درگاُ سیلٌذر در خاسخ تِ 

 Hz 2ٍ فرکاًس  V 50 یٍرٍدی سیٌَسی تا داهٌِ
 

 
تاثیر افت فطار تیي درگاُ خوح ٍ ػولگر  -22ضکل 

هتصل تِ ػولگر در  gK 20ّیذرٍلیک تر ًیرٍی ٍاردُ تِ جرم 

 Hz 2ٍ فرکاًس  V 50 یخاسخ تِ ٍرٍدی سیٌَسی تا داهٌِ
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 تاثیر اصطکاک غیرخطی ایستایی ٍ کلوة -4-2

ػْز هطبّسُ اطط اغغىبن غیط ذغی ایسشبیی ٍ ولوت، 

 s0.1 ٍ ظهبى آغبظ  V200 ی ًطم ثب اًساظُسیگٌبل ٍلشبغ دبلس 

 (، ثِ هَسَض افوبل ضسُ اسز. 23)ضىل  s 0.3ٍ ظهبى دبیبى 
 

 
، V 50 یٍلتاش ٍرٍدی خالس ًرم تِ هَتَر تا اًذازُ -23ضکل 

جْت هطاّذُ تاثیر  s0.3  ٍ زهاى خایاى s 0.1زهاى آغاز 

 اصطکاک غیرخطی ایستایی ٍ کلوة
 

 
تاثیر اصطکاک غیرخطی ایستایی ٍ کلوة تر تِ  -24ضکل 

تاخیر افتادى زهاى ضرٍع حرکت خیستَى در خاسخ تِ ٍرٍدی 

 s0.3  ٍ زهاى خایاى s 0.1، زهاى آغاز V 50 یخالس ًرم تا اًذازُ
 

ی افوبل ٍلشبغ زض ظهبى ، لحؾ23ِثب سَػِ ثِ ًوَزاض ضىل 

هطرع اسز وِ ثب  24زض ًوَزاض ضىل ثبضس. طبًیِ هی 1/0

سبظی اغغىبن ذغی ٍیسىَظ زض ّط زٍ حبلز هسلهسل

سط اظ ظهبى افوبل ٍلشبغ )زض سبظی وبهل ٍ ًبلع، دیسشَى زیط

ی وٌس. اهب ثِ فلز غلجِطبًیِ( ضطٍؿ ثِ حطوز هی 0.1ظهبى 

سط اظ دیسشَى ثط اغغىبن اٍلیِ ایي ظهبى زض هسل وبهل، زیط

سَاى سبطیط اغغىبن غیط هی 25بضس. زض ضىل ثهسل ًبلع هی

ذغی زض هَسَض ضا ثب ثِ سبذیط افشبزى ظهبى زٍضاى هحَض هَسَض 

زّس وِ زض هسل ًطبى هی 26هطبّسُ وطز. ًوَزاض ضىل 

وبهل، ًوَزاض سطفز هَسَض ثطای غلجِ ثط اغغىبن اٍلیِ هَسَض 

زاضای یه فطاػْص اسز اهب زض هسل ًبلع ثِ فلز فسم 

اغغىبن غیطذغی، ایي  فطاػْص ٍػَز ًساضز.  سبظیهسل

ًوبیبى اسز وِ سغح اذشالف  27چٌیي زض ًوَزاض ضىل ّن

سط اظ فطبض ثیي زٍ زضگبُ سیلٌسض زض هسل وبهل ثسیبض ثبال

سغحِ اذشالف فطبض زض هسل ًبلع اسز. ثبالسط ثَزى سغح 

اذشالف فطبض ثِ فلز غلجِ ثط ًیطٍی اغغىبن ثیطشطی اسز 

بهل ٍػَز زاضز. اذشالف فطبض ثیي زٍ زضگبُ وِ زض هسل و

سیلٌسض زض هسل وبهل، ثطای غلجِ ثط ًیطٍی اغغىبن غیط 

ذغی، فطاػْطی زاضز وِ ایي فطاػْص زض هسل ًبلع زیسُ 

ضَز. الظم ثِ سَضیح اسز ایي فطاػْص زض ٍالقیز ًیع ًوی

 .[6]ٍػَز زاضز 
 

 تاثیر هذار ّیذرٍلیکی داخلی -4-3

هساض ّیسضٍلیىی زاذلی،  سیگٌبل ٍلشبغ ػْز هطبّسُ اطط 

(، 28)ضىل  e 0.3 ٍ ظهبى آغبظ  V50 ی ٍضٍزی دلِ ثب اًساظُ

ثِ هَسَض افوبل ضسُ اسز. هَلقیز هىبًی دیسشَى )ضىل 

(، اذشالف 30( ٍ سفبٍر هَلقیز هىبًی دیسشَى )ضىل 29

( ٍ ًیطٍی ٍاضزُ ثِ ػطم 31فطبض ثیي زٍ زضگبُ سیلٌسض )ضىل 

gt 200 سبظی وبهل (، ثطای هسل32ثِ فولگط )ضىل  هشػل

سبظی ثسٍى زضًؾط گطفشي اغغىبن غیط ذغی )هسل ٍ هسل

 گیطی ضسُ اسز.ًبلع( اًساظُ
 

 
تاثیر اصطکاک غیرخطی ایستایی ٍ کلوة تر تِ  -25ضکل 

تاخیر افتادى زهاى ضرٍع دٍراى هحَر هَتَر در خاسخ تِ 

 ٍ زهاى s 0.1، زهاى آغاز V 50 یاًذازٍُرٍدی خالس ًرم تا 

s0.3  خایاى 
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تاثیر اصطکاک غیرخطی ایستایی ٍ کلوة در ایجاد  -26ضکل 

دٍراًی هَتَر در خاسخ تِ ٍرٍدی خالس  فراجْص در سرػت

 s0.3  ٍ زهاى خایاى s 0.1، زهاى آغاز V 50 یًرم تا اًذازُ

تاثیر اصطکاک غیرخطی ایستایی ٍ کلوة تر  -27ضکل 

اختالف فطار دٍ درگاُ سیلٌذر در خاسخ تِ ٍرٍدی خالس ًرم تا 

 s0.3  ٍ زهاى خایاى s 0.1، زهاى آغاز V 50 یی اًذازُاًذازُ
  

  
ٍ زهاى  V 50 یٍلتاش خلِ ٍرٍدی تِ هَتَر تا اًذازُ -28ضکل 

 جْت هطاّذُ تاثیر هذار ّیذرٍلیکی داخلی s 0.3آغاز 
تاثیر هذار ّیذرٍلیکی داخلی تر هَقؼیت ػولگر در  -29ضکل 

 s 0.3ٍ زهاى آغاز  V 50 یخاسخ تِ ٍرٍدی خلِ تا اًذازُ
  

  
تفاٍت هَقؼیت هکاًی خیستَى در هذل کاهل ٍ هذل  -30ضکل 

تذٍى هذار ّیذرٍلیکی داخلی در خاسخ تِ ٍرٍدی خلِ تا اًذازُ

 s 0.3ٍ زهاى آغاز  V 50 ی

تاثیر هذار ّیذرٍلیکی داخلی تر اختالف فطار تیي  -31ضکل 

ٍ  V 50 یدٍ درگاُ سیلٌذر در خاسخ تِ ٍرٍدی خلِ تا اًذازُ

 s 0.3زهاى آغاز 
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تاثیر هذار ّیذرٍلیکی داخلی تر ًیرٍی ٍاردُ تِ  -32ضکل 

کیلَگرم هتصل تِ ػولگر در خاسخ تِ ٍرٍدی خلِ تا  200جرم 

 s 0.3ٍ زهاى آغاز  V 50 یاًذازُ

 

ضَز هساض هطبّسُ هی 29عَض وِ اظ ًوَزاض ضىل ّوبى

سبطیطی چٌساًی ثط اًساظُ هَلقیز فولگط  ّیسضٍلیىی زاذلی

ذغبی هَلقیز  30وِ عجك ًوَزاض ضىل عَضیًساضز ثِ

زض غس هی 0.5سبظی وبهل ٍ ًبلع ووشط اظ فولگط زض هسل

اذشالف فطبض ثیي زٍ زضگبُ  31ثبضس. زض ًوَزاض ضىل 

سیلٌسض ثِ ًطبى زض آهسُ اسز اظ ضٍی ایي ًوَزاض هطرع 

سبظی زضگبُ سیلٌسض ثطای هسل اسز اذشالف فطبض ثیي زٍ

وبهل ٍ ًبلع سمطیجب ثط ضٍی ّن لطاض گطفشِ اسز. اهب سبطیط 

سَاى زض ًوَزاض سبظی هساض ّیسضٍلیىی زاذلی ضا هیهسل

 gtهطبّسُ وطز. ایي ًوَزاض ًیطٍی ٍاضزُ ثِ ػطم  32ضىل 

وِ زّس. ثب سَػِ ثِ ایيهشػل ثِ فولگط ضا ًطبى هی 200

لی  ًطشی هساض ضا ػجطاى ٍ ضطثبر هساض ّیسضٍلیىی زاذ

وِ زّس زض حبلشیوٌس ایي ًوَزاض ًطبى هیسیبل ضا زهخ هی

هساض ّیسضٍلیىی زاذلی ثِ هساض اضبفِ ضسُ ًَسبى ًیطٍ حصف 

ضسُ اسز ٍ ًیطٍی ثب عی یه هسیط ًطم اظ حبلز حساوظط ثِ 

ضسس. ثب طبثز ضسى ٍلشبغ هَسَض ٍ ثب زهخ همساض غفط هی

ًطشی سَسظ هساض ّیسضٍلیىی زاذلی سقبزل ضطثبر ًبضی اظ 

ًیطٍیی ثیي اذشالف فطبض زٍ زضگبُ فولگط ٍ ًیطٍی اغغىبن 

ضَز. گطزز.وِ ایي اهط ًیع هَػت غفط ضسى ًیطٍ هیایؼبز هی

وِ ایي هساض ٍػَز ًساضز ًَسبًبر ًبضی اظ ًطشی اهب زض حبلشی

سبى زّس ٍ ًیطٍ هسام ًَی ثطلطاضی سقبزل ًیطٍیی ضا ًویاػبظُ

 وٌس.هی

 

ّیذرٍاستاتیکی در سازی ػولگر الکترٍهذل -5

 ciluardyH mymًرم افسار 

ّبی هسلاضبضُ ضس یىی اظ ضٍش 2عَض وِ زض ثرص ّوبى

سبظی، سطسیجی چٌسگبًِ اسز. یىی اظ اثعاضّبی وبضثطزی زض 

سبظی ثب ایي ضٍش، ػقجِ اثعاض سین ّیسضٍلیه زض ًطم هسل

ی هظبل ػْز اضظیبثی هسل زیٌبهیىیِ ثبضس. ثطاافعاض هشلت هی

سیسشن اًشمبل لسضر ثبز ثِ غًطاسَض اظ ایي ػقجِ اثعاض اسشفبزُ 

. زض ایي ًَضشبض ثب ووه ًطم افعاض هشلت ٍ [19]ضسُ اسز 

ّیسضٍاسشبسیىی ػقجِ اثعاض سین ّیسضٍلیه فولگط الىشطٍ

سبظی زض سین ّیسضٍلیه ضا هیسبظی ضسُ اسز. هسلهسل

( 2( فولگط ًْبیی، 1ثرص فوسُ سمسین وطز. سَاى ثِ دٌغ 

( 4( دوخ ٍ ًطشی آى، 3اًشمبل سیبل ٍ افز فطبض ًبضی اظ آى، 

( هَسَض ٍ وٌشطل5هساض ّیسضٍلیىی زاذلی ضبهل اًجبضُ، 

سب  1 -5ّبی ّب زض لسوزی آى. ّط یه اظ ایي ثرصوٌٌسُ

 اًس.ضجیِ سبظی ضسُ 5 –5

 

 ػولگر ًْایی -1 -5
زُ زض ایي ثرص ضبهل سیلٌسض ّیسضٍلیه زٍ اػعا هَضز اسشفب

 33(، اغغىبن سیلٌسض )ضىل 1ضوبضُ  – 33ػْشِ  )ضىل 

گیطی سطفز، هَلقیز ٍ ًیطٍ ّبی اًساظُ( ٍ حسگط2ضوبضُ  –

ی اػعا ّبی سٌؾین ضسُ( اسز. دبضاهشط3ضوبضُ  –33)ضىل 

 اًس.گصاضی ضسُثط اسبس لغقبر اًشربة ضسُ زض عطاحی ػبی

 

 
ضواتیک تخص ػولگر ًْایی ضاهل سیلٌذر   -33ضکل 

-ّای اًذازُ( ٍ حسگر2(، اصطکاک سیلٌذر )1ّیذرٍلیک )

 (3گیری هَقؼیت، سرػت ٍ ًیرٍ )
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 اًتقال سیال ٍ افت فطار -2 -5
ضوبضُ  –34)ضىل  1زض ایي لسوز اظ زٍ الوبى ایٌطسی سیبل

( 2ضوبضُ  –34)ضىل  2( ٍ همبٍهز ذغی ّیسضٍلیىی1

ّب اسشفبزُ ضسُ اسز وِ زض الوبى ایٌطسی سیبل عَل لَلِ

ضَز ٍ زض الوبى همبٍهز ذغی ّیسضٍلیىی عَل ٍاضز هی

گصاضی هقبزل ثطای اػعا ثىبض ضفشِ زض هسیط اًشمبل سیبل ػبی

 ضسُ اسز.

 

 
ضواتیک تخص اًتقال سیال ٍ افت فطار ضاهل   -34ضکل 

 (2ٍهت خطی ّیذرٍلیکی )( ٍ هقا1ایٌرسی سیال )

 

 خوح ٍ ًطتی آى -3 -5

ضوبضُ  –35ػبیی وِ الوبى دوخ ػبثؼبیی طبثز )ضىل اظ آى

( زض ػقجِ اثعاض سین ّیسضٍلیه فبلس ذظ ًطشی اسز لصا ثب 1

ثِ آى  10ٍ  9سَػِ ثِ ضٍاثظ ًطشی ذبضػی وِ زض ضاثغِ 

اضبضُ ضس،  هساضی هقبزل ػبیگعیي ضسُ اسز. زض ایي هساض 

ی زثی ضا ثط فْسُ زاضز. بثؼبیی طبثز ًمص سَلیس وٌٌسُدوخ ػ

ثطای ایؼبز ًطشی زض سیسشن،  ضٍی ذغَط هشػل ثِ زٍ 

( ًػت 2ضوبضُ  –35ّبی یه ثِ زٍ )ضىل عطف دوخ ضبذِ

ضوبضُ  –36عطفِ )ضىل اًس ٍ زض ضاُ فطفی  یه ضیط یهضسُ

( ًػت ضسُ 2ضوبضُ  –36)ضىل  3( ٍ اٍضیفیس لبثل وٌشطل1

اًس سب سٌْب عطفِ ثِ ایي هٌؾَض سقجیِ ضسُّبی یهیطاسز، ض

ضَز همساضی سیبل هشٌبست ثب ٍلشی سیبل زض ذظ زهیسُ هی

ی ًطشی اظ سیبل زهیسُ ضسُ ون ضَز. اٍضیفیس لبثل ضاثغِ

وٌشطل ًیع  ثطای وٌشطل هیعاى زثی ون ضسُ اظ ذظ اغلی زض 

م اظ هساض سقجیِ ضسُ اسز. ثقس اظ ون ضسى همساض  ًطشی هقلَ

ذظ زّص، سیبل اغلی ضاُ ذَز ضا ثِ سوز سیلٌسض ازاهِ 

زّس ٍ سیبل ًطشی ثِ سوز هساض ّیسضٍلیىی زاذلی ٍ هی

(. ثطای وٌشطل 3ضوبضُ  –36ضَز )ضىل اًجبضُ ّسایز هی

اسشفبزُ ضسُ سب  PIی حطوز اٍضیفیس یه وٌشطل وٌٌسُ

 اظ ذَز فجَض زّس. 10ٍ  9ضا هشٌبست ثب ضٍاثظ همساض هطػـ 

                                                        
1oFluid Inertia 
2oLinear Hydraulic Resistanceo 
3oVariable Orifice 

 
ضواتیک تخص خوح ٍ ًطتی آى ضاهل خوح   -35ضکل 

 (2( ٍ سِ راّی )1جاتجایی ثاتت )

 

 
ضواتیک تخص خوح ٍ ًطتی آى ضاهل ضیر یک  -36ضکل 

( ٍ هسیر سیال تِ سوت 2( ٍاٍریفیس قاتل کٌترل )1طرفِ )

 اًثارُ
 

 هذار ّیذرٍلیکی داخلی -4 -5

( 1ضوبضُ  – 37هساض ّیسضٍلیىی زاذلی ضبهل اًجبضُ )ضىل 

( اسز.  ًطشی 2ضوبضُ  – 37عطفِ )ضىل ٍ ضیطّبی یه

فٌَاى سیبل ٍضٍضزی ایي هساض ٍ سیبل ذبضع ذبضػی دوخ ثِ

فٌَاى سیبل ذطٍػی ایي هساض، زض ًؾط گطفشِ ضسُ اظ اًجبضُ ثِ

 ضسُ اسز.
 

 

( ٍ ضیر 1هذار داخلی ضاهل اًثارُ )ضواتیک   -37ضکل 

 (2طرفِ )یک
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 هَتَر -5 -5
هَسَض هَضز اسشفبزُ زض ایي ثرص ّوبى هَسَضی اسز وِ زض 

هَضز اسشفبزُ لطاض گطفز. وٌشطل ٍلشبغ ضٍی ایي  1 - 3ثرص 

ضَز ٍلی ثب سَػِ ثِ ضَاثظ حبون ثط ػقجِ هَسَض اًؼبم هی

 1ص هىبًیىیّبی هطػـ چطذاثعاض سین ّیسضٍلیه اظ الوبى

 2ایآل سطفز ظاٍیٍِ هطػـ ایسُ (1ضوبضُ  – 38)ضىل 

 ( زض وٌبض هَسَض، اسشفبزُ ضسُ اسز.2ضوبضُ  – 38)ضىل 

 

 
ضواتیک تخص هَتَر ضاهل هرجغ چرخص   -38ضکل 

 (2ای )آل سرػت زاٍیِ( ٍ هرجغ ایذ1ُهکاًیکی )

 

سین ّیسضٍلیه، افعاض سبظی ثب اسشفبزُ اظ ًطمزض هسل

ّبی حل فسزی ثطای ضٍاثظ حبون ثط ثطذی اػعا ٍ ضٍش

هی 3سبظی زض ثرص ضسیسى ثِ ًشبیغ، ووی هشفبٍر اظ هسل

سبظی اًؼبم ثبضس. لصا گطفشي ًشبیؼی ّط چٌس هطبثِ ثب هسل

 لبثل لجَل اسز. 3ضسُ زض  ثرص 

 

سازی ػولگر هقایسِ هذل -6

سازی آى در ًرم الکترٍّیذرٍاستاتیکی تا هذل

 mym ciluardyHافسار 
سبظی ثِ ٍضٍزی ی زٍ هسلهمبیسِ 42سب  39ّبی ضىل

 ثبضس.هی Hz2 ٍ فطوبًس  V100 سیٌَسی ثب حساوظط همساض 

هَلقیز هىبًی دیسشَى ٍ سفبٍر  40ٍ  39ّبی  ضىل

سبظی ًطبى هیثیي هَلقیز هىبًی دیسشَى ضا ثطای زٍ هسل

فلز اضبضُ ضس ثِ 5بی  ثرص عَض وِ زض اًشْزٌّس. ّوبى

ّبی هشفبٍر چٌیي ضٍشسفبٍر زض ضٍاثظ حبون ثط اػعا ٍ ّن

 ضسس.% هقمَل ثِ ًؾط هی4زض حل آًْب، همساض سفبٍر 

                                                        
1oMechanical Rotational Reference 
2oIdeal Angular Velocity Source  

 
هَقؼیت هکاًی خیستَى در خاسخ تِ ٍرٍدی   -39ضکل 

سازی ترای هذل Hz2 ٍ فرکاًس  V 100 ی سیٌَسی تا داهٌِ

 ّیذرٍلیک ٍ فرم فضای حالتسین 
 

 

تفاٍت هَقؼیت هکاًی خیستَى در خاسخ تِ   -40ضکل 

ترای هذل Hz2 ٍ فرکاًس  V 100ی ٍرٍدی سیٌَسی تا داهٌِ

 سازی سین ّیذرٍلیک ٍ فرم فضای حالت
 

 
ٍرٍدی سیٌَسی تا سرػت خیستَى در خاسخ تِ  -41ضکل 

سازی سین ترای هذل Hz2 ٍ فرکاًس  V 100ی داهٌِ

 ّیذرٍلیک ٍ فرم فضای حالت
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تفاٍت سرػت خیستَى در خاسخ تِ ٍرٍدی   -42ضکل 

سازی ترای هذل Hz2 ٍ فرکاًس  V 100ی سیٌَسی تا داهٌِ

 سین ّیذرٍلیک ٍ  فرم فضای حالت
 

سطفز دیسشَى ٍ سفبٍر ثیي سطفز  42ٍ  41ّبی  ضىل

زٌّس. ثب سَػِ ثِ ایي سبظی ًطبى هیدیسشَى ضا ثطای زٍ هسل

سَاى گفز سفبٍر زض هَلقیز هىبًی ًبضی اظ زٍ ضىل هی

وِ ایي عَضی% زض هیعاى سطفز اسز. ث4ِسفبٍر حسٍز 

سفبٍر سطفز، زض عَل ظهبى افعایص اذشالف هَلقیز هىبًی 

 سبظی ضا هَػت ضسُ اسز.ثطای زٍ هسل

ی هَلقیز هىبًی دیسشَى ٍ بیسِهم 45ٍ  43ّبی ضىل

سبظی ثِ ٍضٍزی دبلس ثب حساوظط سطفز دیسشَى ثطای زٍ هسل

ٍ ظهبى دبیبى   s0.1 ثبضس. ظهبى آغبظ دبلس هی V100 همساض 

 اسز. s1 آى 
 

 
هَقؼیت هکاًی خیستَى در خاسخ تِ ٍرٍدی   -43ضکل 

ترای  s1  ٍ زهاى خایاى s 0.1، زهاى آغاز V 100ی خالس تا اًذازُ

 سازی سین ّیذرٍلیک ٍ  فرم فضای حالتهذل

 
تفاٍت هَقؼیت هکاًی خیستَى در خاسخ تِ   -44ضکل 

  ٍ زهاى خایاى s 0.1، زهاى آغاز V 100ی ٍرٍدی خالس تا اًذازُ

s1 سازی سین ّیذرٍلیک ٍ فرم فضای حالتترای هذل 

 

هىبًی دیسشَى ٍ سفبٍر ثیي هَلقیز  44ٍ  43ضىل 

زّس. سبظی ًطبى هیهَلقیز هىبًی دیسشَى ضا ثطای زٍ هسل

عَض سبظی ثِسفبٍر هَلقیز هىبًی دیسشَى زض زٍ هسل

 ضَز.ای ثب افوبل ٍضٍزی ٍلشبغ دبلس ثِ هَسَض ضطٍؿ هیلحؾِ

 

 
سرػت خیستَى در خاسخ تِ ٍرٍدی خالس تا  -45ضکل 

ترای هذل s1  ٍ زهاى خایاى s 0.1، زهاى آغاز V 100ی اًذازُ

 سازی سین ّیذرٍلیک ٍ فرم فضای حالت

 

سبظی هسلثب سَػِ ثِ سفبٍر سمطیجب طبثز سطفز دیسشَى زض زٍ 

هىبًی  ضَز وِ سفبٍر ثیي هَلقیز(، هطبّسُ هی46)ضىل 

 (.44یبثس )ضىل غَضر ذغی افعایص هیًیع ثِ
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تفاٍت سرػت خیستَى در خاسخ تِ ٍرٍدی خالس   -46ضکل 

ترای هذل s1  ٍ زهاى خایاى s 0.1، زهاى آغاز V 100ی تا اًذازُ

 سازی سین ّیذرٍلیک ٍ فرم فضای حالت

 

 گیریًتیجِ -7
ّیسضٍاسشبسیىی زض ایي ًَضشبض هسلی وبهل اظ فولگط الىشطٍ

فیعیىی لغقبر  اضائِ ضس. زض هسل اضائِ ضسُ ثب سَػِ ثِ ضفشبض

سوبهی فَاهل هَطط ثط فولىطز فولگط اظ ػولِ افز فطبض، 

اغغىبن غیط ذغی زض هَسَض ٍ سیلٌسض ّیسضٍلیه، هساض 

سبظی ضس. حضَض یب ّیسضٍلیىی زاذلی ٍ ضیط ذالغی هسل

فسم حضَض فَاهل هَطط زض فولىطز هَضز ثطضسی لطاض گطفز. 

فولگط  هطرع ضس وِ ایي فَاهل سبطیط ظیبزی ثط فولىطز

گبًِ ٍ ثب ووه ػقجِ اثعاض زاضز. فولگط ثِ ضٍش سطسیجی چٌس

سبظی سین سبظی ضس. ًشبیغ هسلسین ّیسضٍلیه ًیع هسل

سبظی ضیبضی ثب ّن همبیسِ ضس. ثب سَػِ ثِ ّیسضٍلیه ٍ هسل

سبظی ٍ سفبٍر ػعئی زض ضٍاثظ حبون ثط اػعا زض زٍ ضٍش هسل

زٍ ضٍش لبثل  سفبٍر زض ضٍش حل فسزی، سغبثك ًشبیغ ایي

 لجَل ثَز.
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