
هاي مختلف دوراني و زاویه حمله هاياي در سرعتاز این رو در این پروژه، رفتار ارتعاشي یک پروانه دو پره

هاي آشفتگي با گيرد. هدف از انجام این مطالعه، تنظيم پارامترهاي تجربي موجود در مدلمورد مطالعه قرار مي

توان باشد. از این مدل عددي بهبود یافته ميمي استفاده از فرکانس طبيعي بدست آمده از تست پروانه چرخان

 براي تعيين رفتار ارتعاشي پروانه در شرایطي که امکان تست آن وجود ندارد، استفاده نمود.

در همين راستا قسمت اول این پروژه به طراحي و ساخت دستگاه خودردیاب ليزري جهت تعقيب و  ثبت 

هاي تخت آلومينيومي با هاي مورد استفاده در این پروژه، ورق. پرهارتعاشات یک نقطه از پروانه اختصاص دارد

 05و 01، 5ها صفر، هاي در نظر گرفته شده براي تست  این پرهزاویه حملهباشند. قابليت تنظيم زاویه حمله مي

و زاویه   rpm 0111هاي دوراني مختلف از صفر تا  با ثبت ارتعاشات چند نقطه از پره در سرعتباشد. درجه مي

هاي مختلف تاثير هر یک از نيروهاي گریز از مرکز و نيروهاي آیرودیناميک بر رفتار ارتعاشي پروانه تعيين حمله

 گردید. 

سازي برهمکنش سازه و سيال پروانه با استفاده از روش برهمکنش دوطرفه و شبيهدر قسمت دوم این پروژه 

انجام شد.  Ansysنرم افزار  workbenchسازي در محيط ن شبيهگر انجام پذیرفت. ایکوپلينگ قوي بين دو حل

انتخاب گردید. جهت مدل سازي   CFXگر سيال و حل Transient Structureگر سازه،  در این محيط، حل

بندي لغزشي به همراه مش دیناميکي براي نواحي نزدیک به پره ناحيه سيال براي پروانه گردان، از روش شبکه

𝑘اي هاي دو معادلهسازي مدلهاي آشفتگي مورد استفاده در این شبيهمدل استفاده شد. − 𝜀  ،𝑘 − 𝑤  و 𝑘 −

𝑤 𝑠𝑠𝑡 با استفاده از نتایج حاصل از تست چکش کالسيک، خصوصيات سازي، ابتدا باشند. در این شبيهمي

پروانه  تست خودردیابنتایج  حاصل از با استفاده از  سپسمکانيکي پروانه در بخش سازه تنظيم گردید. 
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