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  چکیده

محاسبات آیرودینامیکی  افزارنرم و ارزیابی معرفیاین پژوهش به 

مبتنی بر روش  افزار،. این نرمپردازدمی "نمایه" هواپیماهاي سبک ملخی

هاي آیرودینامیکی و تمامی مشخصهاست که  یافته تجربی بهبودشبه

مشتقات پایداري و کنترل هواپیماهاي سبک ملخی را به صورت یکپارچه 

نتایج محاسبات در این مقاله، . زندتخمین می MATLABمحیط  در

ملخی تک  چهارنفرهسبک  براي یک هواپیماينمایه، افزار نرمحاصل از 

کدهاي تجاري موجود  تونل باد وآزمایش از حاصل با نتایج موتوره سبک 

 مقایسهمورد  CMARC)و  Digital DATCOM (DD)افزارهاي (مانند 

کد دقت مناسب ها، نشان دهنده . نتایج ارزیابیقرار گرفته استو تحلیل 

فاز نمایه در محاسبات آیرودینامیکی و مشتقات پایداري و کنترل (که براي 

  باشد.میمورد نیاز است) طراحی اولیه هواپیما 

تجربی، هاي شبهضرایب و مشتقات پایداري، روش هاي کلیدي:واژه

  افزار.نرم ،ملخی هواپیماهاي سبک
  

  مقدمه

 یکینامیرودیمدل آ کیبه  یابیدست ما،یهواپ یطراح ياز فازها کیدر هر

 کینامیدرفتار و  مایهواپ یشکل هندس نیارتباط ب جادیا يمناسب برا

 هاي بر اساس داده دیبا یمدل نیاست. چن يضرور يامرهواپیما،  پرواز

 استخراج شود. آن فاز هاييازمندیو منطبق بر ن یهر فاز طراح موجود در

 یطراح آن است که در فازهواپیما،  یطراحفرآیند غامض در   مسئله کی

مرتبط با  هاي لیتحل يبرا یکینامیرودیآ قیمدل نسبتاً دق کیبه  هیاول

در  که یاست؛ در حال ازیکنترل و عملکرد ن ،يداریپرواز شامل پا کینامید

به صورت دائم در اجزا  سازي کپارچهیو  سازي اندازه ،بندي کرهی، پفاز نیا

 ماستیهواپ یطراح هايچرخهاز  یکی انگریموضوع ب نیا .استحال تغییر 

 بیمتعاقباً ضرا ما،یهواپ یکه در آن با انتخاب مشخصات هندس

مشخصات  یخود به همراه برخ ي که به نوبه شود یحاصل م یکینامیرودیآ

مرکز جرم) منجر به کسب  و ینرسیا هاي (مانند وزن، ممان مایهواپ گرید

توجه به  با ت،یو در نها شود یکنترل و عملکرد م ،يداریپا یهايژگیو

مشخصات  رییمنجر به تغ پرواز، کینامید نهیمد نظر در زم یهايازمندین

  کپارچهی لیتحل يبرا یالزم است تا روش لذا .گردد یم مایهواپ یهندس

 تاداشته باشد  وجود هیاول یدر فاز طراح ازپرو کینامیو د کینامیرودیآ

 یکینامیرودیمناسب، مدل آ نهیطراح را قادر سازد با صرف زمان و هز

ارتباط  قیطر نیو از اکرده  کسب یهندس هاي از داده را کافیدقت  يدارا

  .زدرا فراهم سا کلیس يابتدا و انتها

سازي آیرودینامیکی اجسام پرنده  متعددي براي مدل هاي افتیتاکنون، ره

 نیو معایب خود هستند. ا ایداراي مزا توسعه یافته است که هرکدام

و  نهیزمان، هز نمود که در آن یتلق فیط کیبه صورت  توان ها را می روش

از  فادهاند. به عنوان مثال، است گسترده شده نییدقت از باال به پا

امکان کسب مشخصات آیرودینامیکی صحیح و دقیق  هاي پروازي، آزمایش

هاي پروازي فراهم  هاي آزمایش از داده ي پاکت پروازي عملیاتی را در همه

پروازي  هاي صحیح مشکالتی مانند کسب داده سو، کی. اگرچه از دنمای می

مناسب  الًهایی کام عدم وجود روش زیدر حضور نویزها و انواع خطاها و ن

و از  شیوه است؛ این  براي شناسایی سیستم اجسام پرنده، محدودکننده

و با  يپرواز تنها پس از ساخت نمونه وهیش نیسوي دیگر، استفاده از ا

   است. سریباال م اریبس ي نهیزمان و هز صرف

است  یکینامیرودیآ سازيمدل هايوهیاز ش گرید یکیهاي تونل باد  آزمایش

و بدون  یشگاهیرا به صورت آزما یکینامیرودیکسب مشخصات آ مکانکه ا

روش عمدتاً داراي  نیاما ا آورد؛یفراهم م یلیبه حل معادالت تحل ازین

هایی مانند مقیاس مدل، عدد رینولدز، عدم دقت باال در مشتقات  محدودیت

 نهیروش به زمان و هز نیا نیدینامیکی و اثرات متقابل ضربی است. همچن

دارد و  ازها نیداده لیو تحل یشگاهیساخت مدل آزما يبرا یینسبتاً باال

   .ماستیهواپ يهمه اجزا یبیتقرشدن ثابتمنوط به 

) CFD(محاسباتی  سیاالت دینامیک هاي وهیاستفاده از ش گر،یروش د

 - ریمعادالت نو يحل عدد قیاز طر یکینامیرودیآ يسازمدل يبرا

آن است؛ در  متوسط نهیروش، زمان و هز نیعمده ا تیاستوکس است. مز

- شبکه هايوهیها، ش روش مشکالت عددي لیدل به افتیره نیکه ا یحال

و در  باشد می یهاي فراوان و دشواري اعتبارسنجی داراي محدودیت بندي

 هايبخش هیکل یروش به مشخصات هندس نیا يباال تیحال حساس نیع

در  مایاز هواپ قیدق يبعد3استخراج مدل  مانتا ز از آن را استفاده ما،یهواپ

 نهیهز لی. مضاف بر آنکه به دلاندازد یم قیبه تعو هیاول یفاز طراح

 سنجیتیکامل، امکان حساس اسیمدل مق کی ينسبتاً باال برا یمحاسبات

 نیارتباط ب شودیخود موجب م نیپارامترها وجود ندارد که ا يبر رو

 مایو عملکرد هواپ يپرواز تیفیبر ک يروازپ طیو شرا یهندس يرهایمتغ

 ادشدهی هايافتیبماند. با توجه به موارد باال، استفاده از ره یناشناخته باق

 هیاول یپرواز در فاز طراح کینامیو د کینامیرودیآ کپارچهی لیتحل يبرا

  .باشندیمطلوب نم

استفاده از  ما،یهواپ هیاول یپرکاربرد در فاز طراح اریبس هايافتیاز ره یکی

جسم  یکینامیرودیمشخصات آ دگاه،ید نیاست. در ا تجربیشبه هايروش

و  کینامیرودیآ ايهیپا هاييبر تئور مبتنی ییپرنده به کمک ساختارها

آن  يرهایو در مرحله بعد متغ شودیاستخراج م یمهندس هايوهیش

هاي  آزمایش مشابه و نتایج هواپیماهاي يهاي پرواز داده ساختار توسط

ها) بدست ها و چارتجداول، گراف ،تجربیمجزا (در قالب معادالت شبه

و  یعمل هايشیبر آزما یمتک شتریب افتیره نیا ل،یدل نی. به همدآیمی

 جرا،سهولت ا افت،یره نیعمده ا تی. مزلیبر تحل یمشاهدات است تا متک

آن در حوزه  جیاندك محاسبات و دقت نسبتاً قابل قبول نتا نهیزمان و هز

به  توانیم وهیش نیبه کمک ا نی. همچناست یمورد بررس يماهایهواپ

 نیپرداخت. ا يوازدر همه نقاط پاکت پر یکینامیرودیکسب مشخصات آ

کنترل و  ،يداریپا هايلیتحل جینتا سنجیتیامکان حساس هایژگیو

پرواز فراهم  طیو شرا یکینامیرودیآ ،یهندس يرهایعملکرد را نسبت به متغ

رو  نی. از اسازدیمناسب م مایهواپ هیاول یفاز طراح يو آن را برا آوردیم



 

- ارائه یکینامیرودیآ سازيمدل يبرا یمختلف تجربیشبه هايتا کنون روش

، RAE Standard Method ،Hoerner ،DATCOMاند، مانند شده

ESDU ،Schemenski شبه هايدر مقابل، ضعف عمده روش .)رهیو غ -

هاست. از روش نیحاصل از ا جینتا سنجی صحت و یدر اعتبارسنج تجربی

 هايروش جیصورت گرفته است تا نتا ايرو تا کنون مطالعات گسترده نای

 ،يعدد ،یلیتحل هايها مانند روشروش ریسا جیرا با نتا تجربیشبه

   .دینما سهیمقا يوازپر هايشیتونل باد و آزما ياهشیآزما

چهار  يبرا DD تجربیروش شبه سهی] به مقا1به عنوان مثال، مرجع [

- شیتونل باد و آزما هايبا داده F-111و  F-15 شلملجنگنده  يمایهواپ

ابزار مناسب  DDاست که  دهیرس يبندجمع نیپرداخته و به ا يپرواز هاي

 يماهایهواپ یو عرض یطول يداریپا بیضرا نیتخم يبرا يو قابل اعتماد

   جنگنده است.

کد  کیو  DD هاينیتخم سهیبه مقا F-18 يمایهواپ ي] برا2مرجع [

VLM یطول ،یو کنترل يداریمختلف پا بیضرا يتونل باد برا هايبا داده 

پرداخته است.  رصوتیدر دو سرعت ز یکینامیو د یکیاستات ،یو عرض

مناسب  تجربیروش شبه جیادر اکثر موارد نتکه آن است  انگریب جینتا

   چندان مطلوب نبوده است. جینتا � بیضرا يکه برا یاست؛ در حال

(به نام  یبیروش ترک کیبا  DDروش  جینتا سهی] به مقا3مرجع [

ASAPيهاشیتونل باد و آزما هايششده از آزمایکسب هاي) و داده 

در   HSCT(High Speed Civil Transport( يمایهواپ کی يبرا يپرواز

پرواز مافوق صوت و مادون صوت پرداخته و نشان داده است  يپرواز طیشرا

 یدقت مناسب يدارا عمدتاً تجربیشبه هايشده از روشکسب جیکه نتا

 ��Cمانند  جیاز نتا یکه برخ یهستند؛ در حال
دقت متوسط و  يدارا

  هستند.  یدقت نسبتاً کم يدارا ��Cمانند  جیاز نتا یبرخ

 رمتعارفیغ بنديکرهیبا پ نیبدون سرنش يمایهواپ کی يرا] ب4 مرجع [

روش  کیو  VLLAMARبه نام  VLMروش  کیبا دتکام را  روش

- نموده و نشان داده است که روش شبه سهیمقا HASCبه نام  یبیترک

 DDه هاست؛ اگرچروش ریسا نیدقت در ب نیباالتر يدارا DD تجربی

  توسعه داده نشده است.  رمتعارفیغ هايبنديکریپ لیتحل يبرا

و دو روش محاسبات  VLMبا دو روش  DD جینتا سهی] به مقا5 مرجع [

ها به منظور روش نیا بیترک یو بررس RANSو  Eulerيعدد االتیس

 بنديکریبا پ یعموم نیبدون سرنش يمایهواپ کی يبرا هاینبیشبهبود پی

 12حمله  هیکه تا زاو دهندینشان م جی. نتاتپرداخته اس رمتعارفیغ

است؛ اما پس از آن روند  CFD جیبه نتا کینزد اریبس DD نیدرجه، تخم

  .باشدینمودارها متفاوت م

سه روش  ،يروش مختلف شامل سه روش حل عدد نی] چند6مرجع [

 کی يتونل باد برا هايرا با داده DD تجربیو روش شبه لیپتانس انیجر

 جینموده و نشان داده است که نتا سهیمتعارف مقا نیبدون سرنش يمایهواپ

DD دارد.  یخوب یهمخوان یخط هیتونل باد در ناح شیآزما هايبا داده

 یجانب يرویپسا، ن يباالتر و برا یچشیآ و ممان پبر يروین يتطابق برا نیا

  به نسبت کمتر است.  یو ممان غلتش

روش  کیو کنترل به ارائه  يداریپا بیمحاسبه ضرا بودبه ي] برا7 مرجع [

روش را با  نیا جیپرداخته و نتا FDerivativesبه نام  دیجد تجربیشبه

DD جت  يمایهواپ يبرا رصوتیز میدر رژ يپرواز هايشیآزما جیو نتا

- استفاده از روش تیقابل دیپرداخته که مؤ Hawker 800 XPيمسافربر

  است.  یطراح هیاول مراحلدر  یتجربشبه هاي

 يکه دارا X-31جت يمایبه مطالعه هواپ زی] ن8 به صورت مشابه، مرجع [

، FDerivatives سهیرا از مقا یمشابه جیپرداخته و نتا باشد،یکانارد م

DD تونل باد بدست آورده است.  هايو داده  

 جیبا نتا Vortex Lattice Method  (VLM) جینتا سهی] به مقا9 مرجع [

DD سبک در محدوده  يمایهواپ کی يپرداخته و نشان داده است که برا

توسط دو روش در  شدهزدهنیتخم یچشیبرآ و ممان پ بیضرا انیم یخط

مطالعه  يوجود دارد. برا ییباال اریو فلپ مختلف تطابق بس توریالو يایزوا

 يبرا تجربیشبه هايروش جینتا یو اعتبارسنج سنجیدرباره صحت شتریب

  .دی] نگاه کن14 ] تا [10 به مراجع [ یکینامیرودیآ سازيمدل

یابی اطالعات و عدم دقت کافی  در برون تجربیشبه هايروش گریضعف د

کد  کیکه  شودیامر موجب م نیا براي هواپیماهاي جدید و پیچیده است.

 ،بنديکریپ شامل( مایهواپ هايهمه کالس ينتواند برا DDمانند  یعموم

الزم لذا ) مؤثر باشد. متفاوت يپرواز طیو شرا شرانشیهندسه، نوع سامانه پ

 ايژهیموجودکد و هايوهیبر اساس ش ماهایهر کالس از هواپ ياست تا برا

  باشد.  ماهایآن کالس از هواپ ژهیو طیکه متناسب با شرا ابدیتوسعه 

 تجربیشبه هايکه در روش یاز موضوعات یکی گان،نگارندتجارب براساس 

 هايممانو  روهاین نیموجود چندان مورد توجه قرار نگرفته است، تخم

موتور روشن  طیدر شرا به ویژه یملخ يماهایهواپ يبرا یکینامیرودیآ

   است.

- دو گزارش با عناوین مشخصه در این زمینه،شده از معدود مطالعات انجام

سمتی در  - هاي آیرودینامیکی عرضیهاي آیرودینامیکی طولی و مشخصه

 1972که در سال  است] 16و15[ وسایل پرنده دوموتوره ملخی سبک

ي روش بسیار رغم ارائهعلیناسا توسعه یافته است. سازمان توسط 

هستند که استفاده از آنها را براي ، مراجع یادشده داراي نواقصی کاربردي

غیرممکن ي هواپیماهاي کالس سبک ملخی تخمین آیرودینامیک همه

سعی شده  در مطالعه حاضر. از این رو، (به بخش بعد رجوع کنید) سازدمی

نواقص  ،]16و15توسط مراجع [ساختار ارایه شده  تا در عین حفظ است

. حاصل مرتفع گردد] 18و17[ با استفاده از اطالعات مراجع در آن موجود

هاي تخمین مشخصهتجربی بهبودیافته براي این مطالعه، یک روش شبه

تک موتوره و آیرودینامیکی و مشتقات پایداري و کنترل هواپیماهاي 

به منظور فراهم آوردن امکان انجام است که دوموتوره ملخی سبک 

سازي شده پیاده MATLABدر محیط  ،محاسبات به صورت سیستماتیک

محاسبات آیرودینامیکی هواپیماهاي افزار نرم"تحت نام  است و در اینجا

  گردد.ارائه می "(نمایه) سبک ملخی
  

  رت گرفتهوص بهبودهاي

مراجـع  بـا   سـه یدر مقا این مطالعـه اصالحات صورت گرفته در  یبطور کل

  :کرد يبند میتقس ریز یکل هايتوان به حوزه یرا م ]16و15[

   پیچش داراياصالحات مربوط به برآي بالهاي  

هاي برآي بال و دم افقی در حاالت کامل (که شامل در این بخش مشخصه

محاسبه  exposed) و ناحیه باشدبخش پوشیده شده توسط بدنه نیز می

براي محاسبه برآي خالص موتور  exposedشده است. از مفهوم ناحیه 

از مفهوم ناحیه کامل نیز در محاسبه  وهاي ممان طولی خاموش و مشخصه

شیب منحنی  و اثرات موتور استفاده شده است. پسا  بیشینه ضریب برآ،

تواند با می M=0.6برآي بال داراي باریک شوندگی در ناحیه زیر صوت تا 

محاسبه  ]17[استفاده از تئوري خطی برآي اصالح شده بر اساس مرجع

  گردد. 

)1(                    
���

�
=

��

���
��

��
(������� ��/�)��

   

βکه در این معادله 
�
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بیشینه ضریب برآ و  است. 

 M=0.6بیشینه برآي بال در شرایط زیر صوت تا  مربوط بهزاویه حمله 

 محاسبه گردد. ]17[آزمایشگاهی مرجع شبه تواند با استفاده از روش می



 

 یفبا ضریب منظري باال قابلیت انطباق دارد و تعراین محاسبات براي بال 

  بصورت زیر است:ضریب منظري باال با استفاده 
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 ]17[ارایه شده در مرجع  نموداربا استفاده از  C1که در این رابطه پارامتر 

  آید:بدست می) 3(بدست می آید. بیشینه ضریب برآ با استفاده از رابطه 
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 هايکه در این رابطه پارامتر
�����

�����
 ]17[ مرجع با استفاده از ���CL∆و  

حمله برآي بیشینه از  در ادامه براي بدست آوردن زاویه د.نآیدست میب

   شده است:استفاده  )4( رابطه
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=
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αکه در این رابطه براي بدست آوردن 
�

  در مورد بال بدون پیچش داریم:  
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αو  �clکه مقادیر 
�

در واقع ضریب برآي طراحی مقطع و مقدار متناظر  

صفر در مورد - زاویه حمله در مورد آن است. براي محاسبه زاویه حمله برآ

توان از رابطه زیر استفاده بالهاي با پیچش خطی و سطح مقطع ثابت می

  کرد.
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که در این رابطه پارامتر 
∆��

�
بیانگر تغییر زاویه حمله برآصفر در اثر یک  

شکل ارایه تغییر واحد در پیچش خطی بال است. این پارامتر با استفاده از 

نیز بیانگر میزان پیچش در  θ آید. پارامتربدست می ]17[شده در مرجع 

�����α∆پارامتر  )4(واحد درجه است. در نهایت در رابطه 
با استفاده از  

  بدست خواهد آمد.] 17[شکل ارایه شده در مرجع 

 صفر- گشتاور چرخشی برآ  

صفر در سرعتهاي پایین بر اساس تئوري خطی برآ با  -ممان طولی برآ

است،  ]17[که برگرفته از مرجع  7پیچش خطی با استفاده از رابطه 

  آید.بدست می

)7(                        C��
= �C��

�
���

+ (
∆���

�
)θ  

��C) رابطه این در که
 بدون بال صفر برآ پیچشی گشتاور ضریب ���(

بیانگر پیچش خطی است و بصورت درجه  θاست. در این رابطه  پیچش

بیان می شود. پارامتر 
∆���

�
صفر بال نسبت  -نیز که بیانگر ممان طولی برآ 

ارایه شده در به تغییر خطی واحد در پیچش بال است با استفاده از شکل 

صفر سطوح برآدار با  -ضرایب ممان طولی برآ آید.بدست می ]17[مرجع 

سطح مقطع ثابت و بدون پیچش با استفاده از رابطه تجربی زیر بدست 

  آید:می
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��cکه در این رابطه 
   صفر مقطع سطح است. - ضریب ممان طولی برآ 

 پساي سطوح داراي پیچش  

از پساي القایی ناشی از سیستم تشکیل شده است پساي ناشی از برآي بال 

سطح باالیی که با ورتکس فرووزش و پساي ویسکوز ناشی از الیه مرزي 

پساي القایی یک بال  ]17[مرجع در . یابدفزایش زاویه حمله افزایش میا

  گردد.در شرایط مادون صوت به صورت زیر بیان می
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 تفاکتور راندمان آسوالد است. این معادله محدودی eکه در این رابطه 

کاربرد دارد و مقادیر آن براي بالهاي یک تکه در زیر زاویه حمله بیشینه 
�

�
 

کاربرد دارند. باالتر از این ناحیه جدایش جریان در ناحیه عقب بال منجر به 

- افزایش قابل توجه پسا شده و از مقادیر محاسبه شده خیلی فاصله می

 نیز قابلیت کاربرد ندارد. پسگراییهاي با از طرفی این رابطه براي بال گیرد.

 برايبراي بدست آوردن پساي القایی در شرایطی  ]17[با توجه به مرجع 

  توان از رابطه زیر استفاده کرد:یبال داراي پیچش م
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یک فاکتور پساي القایی است  vپیچش کلی بال است،  θکه در این رابطه 

 wآید. پارامتر بدست می ]17[ارایه شده در مرجع و با استفاده از شکل 

 ]17[ارایه شده در مرجع نیز یک فاکتور پساي القایی بوده و با استفاده از 

���Cآید. بدست می
�
�

نیز پساي القایی متناظر با بال بدون پیچش است و  

  بدست آمده است. ]15[ه مرجع با توجه ب

 فلپ برآزاي سطح اثرات 

 ]15[مرجع محاسبات مربوط به سطوح برآزا بر مبناي روابط ارایه شده در 

هاي ارایه شده در این صورت پذیرفه است اما با توجه به اینکه گراف

هاي بوده است، روابط و گراف plainو  splitگزارش صرفاً مربوط به سطوح 

مورد ارزیابی  ]17[مربوط به سطوح مختلف دیگر نیز با استفاده از مرجع 

مورد استفاده غالب محاسبات اصالحی و گرافهاي جدید  قرار گرفته است.

در حالت بیشینه بوده است. افزایش بیشینه ضریب  مربوط به ضرایب برآ

  بدست آید. تواند با استفاده از رابطه زیربرآ به سبب فلپهاي لبه فرار می
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�����ΔCکه در این رابطه 
�
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����Cافزایش  
ناشی از تغییر موقعیت  

�S)و فلپ  مساحت دم افقی در ناحیه جلوتر و ناحیه تحت پوشش  ����(

یک فاکتور اصالحی تجربی براي در نظر گرفتن اثر بال  �K فلپ است.

افزایش  آید.یبدست م ]17[ارایه شده در مرجع است که از طریق شکل 

�����ΔCبیشینه ضریب برآي مقطع به سبب الویتور،
�
����

با استفاده از  

  آید. رابطه تجربی زیر بدست می

)12(                  ∆c��������
= ∆c��������

k�k�k� 

�����Δcکه در این رابطه 
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 25افزایش حداکثري برآ به سبب فلپهاي  

درجه در فلپهاي  60درصدي وتر براي یک زاویه انحراف فلپ مرجع 

  آید.بدست می ]17[ارایه شده در مرجع مسطح است و با استفاده از شکل 

 k�  درصد  25فاکتوریست که براي حالتهاي با نسبت وتر بیش از

فاکتوریست که براي حالتهاي با زاویه غیر از مقدار مرجع کاربرد   �k.است

فاکتوریست که براي حرکت الویتور به عنوان تابعی از  �k دارد.

�
��������

������������������
��������c∆	پارامترهاي  کاربرد دارد. 

در  �k	k�،	k�،	و	

و  15مراجع [ادامه در گرافهاي مشخص ارایه شده اند و دیگر پارامترها نیز 

  اتخاذ شده اند. ]16

 استفاده از مجموعه دم افقی مجهز به الویتور متحرك  

که  برآي دم افقی با حضور الویتور در ناحیه خطی با استفاده از رابطه زیر

  .گرددمی محاسبه است ]16[برگرفته از مرجع 
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(��)�����Cکه در این رابطه 
هاي پیشین با در با توجه به محاسبات بخش 

نظر گرفتن مساحت مرجع بال بدست آمد که در ادامه براي استفاده با 

���C)براي بدست اوردن  شود.توجه به مساحت دم بی بعد می
نیز به  (

  کنیم.صورت زیر عمل می
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(�)�����C که در این رابطه
شیب منحنی برآي سطح دم افقی به تنهایی  

  اید.در حضور بدنه بوده و با استفاده از رابطه زیر بدست می
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آي مقطع بدون انحراف الویتور است. شیب منحنی بر 
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به  ]16[جع رارایه شده در مفاکتور وتر الویتور است و با استفاده از شکل 

������αعنوان تابعی از ضریب منظري دم افقی و 
���α آید.بدست می 

�
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و یا با استفاده از  ]17[ارایه شده در مرجع تواند با استفاده از شکل می

−رابطه  
����

(����
)

فاکتور دهانه  �K هاي تجربی بدست آید.به کمک داده 

آید. در بدست می ]17[ارایه شده در مرجع الویتور بوده و به کمک شکل 

����������cادامه اثرپذیري برآي مقطع الویتور، 
  آید:بدست می به شکل زیر 
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فاکتور اصالحی پرانتل گالورت براي عددهاي ماخ  �βکه در این رابطه 

  باشد.می �M−1√کمتر از شرایط بحرانی است و برابر با 

�c�����������������
 اثرپذیري تئوري برآي الویتور است و با استفاده از 

به عنوان تابعی از  ]17[ارایه شده در مرجع شکل 
����

��
 آید.بدست می 

�����������

������������
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یک فاکتور اصالحی تجربی است که بر اساس روابط  

به عنوان تابعی از  ]17[ارایه شده در مرجع تجربی و با استفاده از شکل 

���������
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و  
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�����������

����������cبدست می آید.  
شیب منحنی برآي  

  آید.مقطع بدون انحراف الویتور است که با استفاده از رابطه زیر بدست می
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K�  نیز یک ضریب اصالحی تجربی براي اثرپذیري برآي الویتور در

بر مبناي  ]17[ارایه شده در مرجع انحرافات باالست که با استفاده از شکل 

افزایش بیشینه ضریب برآ به سبب فلپهاي  آید.اطالعات تجربی بدست می

  تواند با استفاده از رابطه زیر بدست آید.لبه فرار می
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����Cافزایش  
 ناشی از موقعیت الویتور است. 

(S�)��������  مساحت دم افقی در ناحیه جلوتر و ناحیه تحت پوشش

یک فاکتور اصالحی تجربی براي در نظر گرفتن اثر بال  �K الویتور است.

افزایش  آید.بدست می ]17[ارایه شده در مرجع است که از طریق شکل 

�����ΔCبیشینه ضریب برآي مقطع به سبب الویتور، 
�
��������

با استفاده  

  آید. از رابطه تجربی زیر بدست می
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بدین پیشتر توضیح داده شدند. )19در رابطه ( پارامترهاي موجودکه 

توان  ترتیب براي بدست آوردن بیشینه برآي دم افقی مجهز به الویتور می

  زیر عمل کرد.به صورت 
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  توان از رابطه زیر استفاده کرد.در نهایت می
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که در این رابطه 
������

���
فاصله از مرکز ثقل تا ربع وتر متوسط  

  آیرودینامیکی دم افقی در طول وتر متوسط آیرودینامیکی بال است.

 سطوح کنترلی پساي 

سطوح کنترلی و سطوح برآزا با استفاده از روابط ارایه شده در مرجع  پساي

شود. در بخش اول محاسبات بندي میبه دو بخش کلی تقسیم ]17[

صفر محاسبه شده و در ادامه محاسبات مربوط به - برآ پسايمربوط به 

پرنده کامل با  پسايالقایی محاسبه گردیده است. بدین ترتیب  پساي

  حتساب اثرات سطوح کنترلی و برآزا حاصل شده است.ا

 صفر-برآ پساي  

-Singleصفر با دهانه سطح کامل براي سطوح برآزا از نوع - برآ پساي

Slotted  این  بدست خواهد آمد.  ]18[ارایه شده در مرجع به کمک شکل

صحت دارند. در این روابط  NACAو  Handley Pageنتایج براي فلپهاي 

ضریب پساي کلی بال با  زاویه فلپ میزان انحراف فلپ از نقطه خنثی است.

�Cنسبت به  �Cلپ اغلب به صورت تغییرات خطی انحراف ف
 �Cدر بازه  �

�Cدر  �Cمد نظر بیان می شود. مقدار   = که با ساده سازي ضریب  0

پساي کلین و غالباً به صورت افزایش ضریب پسا در برآي صفر ناشی از 

�C�~Cدر محدوده خطی منحنی  .انحراف فلپ بدست می آید
ضریب  �

 پساپساي کلی بال با فلپ داراي زاویه می تواند با استفاده مجموع اجزاي 

در برآي صفر و اجزاي وابسته برآ بدست آید. براي فلپهاي با دهانه کامل، 

می تواند تنها بر پایه اجزایی که برخواسته از  پسابرآي وابسته به 

ستفاده از برآي چرخشهاي لبه فرار هستند بیان شوند. که این موضوع با ا

ورتکس متناسب با شکل بال محاسبه می گردد.  پسايکل با یک فاکتور 

- براي محاسبات این بخش نیاز به میزان افزایش ضریب پسا در حالت برآ

صفر براي تغییر زاویه فلپهاي با دهانه کامل داریم. در سرعتهاي پایین 

�C�~Cبخش خطی منحنی 
ی از فلپ که براي یک بال با زوایاي مختلف �

��C∆بدست می آید به صورت قابل مالحظه اي موازي است، بدین ترتیب 
  

��C∆در همه شرایط بصورت خطی اعمال می گردد. بعالوه 
می تواند به  

طور قابل مالحظه اي مستقل از ضریب منظري بال، نوع مقطع و عدد 

��C∆ پسگراییبراي بالهاي بدون  رینولدز باشد.
= ∆C���

که در شکل  

 براي نسبتهاي 1fتا  1aبه صورت  ]18[یه شده در مرجع ارا
��

�
، 1/0متغیر  

نوشته شده است.  δو  t/c از به عنوان تابعی 4/0و  3/0، /25، 2/0، 15/0

شکلهاي ارایه شده تماماً برگرفته از نتایج آزمایشگاهی است. با توجه به این 

�C�~Cنتایج حاصل شده است که ناحیه خطی منحنی 
براي یک بال با  �

زوایاي فلپ متفاوت در ناحیه خطی بطور قابل مالحظه اي موازي است و 

���C∆بدین ترتیب مقادیر 
براي نواحی خطی قابل استفاده است. براي  

و  Splitصفر سطوح برآزا با دهانه کامل  از نوع -برآ پسايبدست آوردن 

  ی توان از رابطه زیر استفاده کرد:م پسگراییداراي 

)23(                     ∆C��
= ∆C���

cos	(Λ�/�)  

درجه کاربرد دارد. دقت رابطه  60 پسگراییاین رابطه براي بالهاي تا زاویه 

 پسايحال براي بدست آوردن  درصد احتمال خطا دارد. 20ارایه ده نیز تا 

صفر در سطوح برآزا با دهانه بال محدود ابتدا مقاطع را بصورت شکل - برآ

و در نهایت مقادیر متناظر هر کدام را آورده  در ]18[ارایه شده در مرجع 

μ لحاظ می کنیم.
�

فلپهاي دهانه  پسايفاکتور تبدیلی براي افزایش  

 ]18[ارایه توسط مرجع در شکل است و بخشی براي انواع مختلفی از فلپها 

رسم شده است. اینچنین  b��/bبا توجه به نسبت دهانه فلپ به دهانه بال،

در این روابطه نسبت وتر فلپ به وتر بال در تمامی که فرض شده است 

القایی بال با فلپ داراي دهانه  پسايسطح دهانه فلپ یکسان است. ضریب 

  محدود با استفاده از رابطه زیر بدست می آید.

)24(                       C��
=

��
�

��
+ (∆C �)

�K� 

که یک فاکتور آزمایشگاهی است و با توجه به  Kکه در این رابطه ضریب 

  آید. بدست می ]18[در مرجع گرافهاي ارایه شده 
  

  

  



 

  ساختار کلی نرم افزار نمایه

به دو بخش طولی و بندي محاسبات  افزار نمایه تقسیم به طور کلی در نرم

. در هر بخش نیز محاسبات صورت پذیرفته استسمتی  -عرضی

پارامترهاي استاتیکی مربوط به اجزاي مختلف هواپیما با توجه به روابط 

و در نهایت  انجامتجربی موجود در ابتدا براي شرایط موتور خاموش شبه

تجربی ط شبهاثرات موتور و ملخ اضافه شده است. در ادامه با توجه به رواب

صورت ها نیز محاسبات این مشخصه ،موجود براي پارامترهاي دینامیکی

) و 1هاي (نماي کلی این نرم افزار و ساختار آن طی شکلپذیرفته است. 

  ) ارایه شده است.2(
  

  نتایج

، نتایج محاسبات "نمایه" نرم افزارسنجی به منظور صحت در این بخش،

با نتایج ارایه شده از تونل براي یک هواپیماي ملخی تک موتوره سبک  آن

براي  گیرد.میقرار  مورد مقایسه CMARCو  DD افزارنرم دو و نیز باد

 این منظور ضرایب نیروها و ممان طولی هواپیماي مورد نظر براي دو 

 15و با فلپ  اسب بخار 135با توان پرواز کروز  بدون فلپ( بندي هپیکر

هاي و ضریب نیروي جانبی و ممان )در شرایط موتور خاموش درجه

 135با توان پرواز کروز  بندي بدون فلپبراي پیکره(سمتی آن -عرضی

ارایه  )11( الی )3(این نتایج طی شکلهاي ارائه شده است.  )اسب بخار

ت نمایه اند. همانطور که از نتایج بدست آمده قابل استناد است دقگردیده

رایط به افزاري مورد استفاده در تمامی ش هاي نرمدر مقایسه با دیگر روش

وده است. این موضوع در مورد ضرایب بخش طولی نتایج تونل باد نزدیکتر ب

راه بوده است. در بخش هواپیماي مورد بررسی با دقت بسیار باالیی هم

نرم افزارها بهتر دقت نمایه نسبت به دیگر شود که مشاهده میعرضی نیز 

هاي الزم به ذکر است با توجه به عدم دقت کافی نتایج مشخصه باشد.می

نتایج حاصل از این نرم افزار در این  CMARCافزار سمتی نرم-عرضی

  است.ارایه نشده بخش 
  

  گیري نتیجهبحث و 

ابزاري  "نمایه" محاسبات آیرودینامیکی هواپیماهاي سبک ملخیافزار نرم

هاي آیرودینامیکی و مشتقات پایداري و کنترل مشخصه تخمینبراي 

افزار . در این مقاله، نتایج محاسبات این نرماستهواپیماهاي سبک ملخی 

براي یک هواپیماي چهارنفره ملخی تک موتوره سبک با نتایج ارایه شده از 

که  قرار گرفت مورد مقایسه CMARCو  DDافزارهاي تونل باد و نرم

  باشد.دقت مناسب آن براي فاز طراحی اولیه هواپیما میحاکی از 
  

  تقدیر و تشکر

صنعت هوایی و مواد "ي خود را از نویسندگان این مقاله، تشکر خالصانه

در اختیار قرار دادن اطالعات مورد استفاده در این براي  "ترکیبی فجر

  دارند.مقاله ابراز می
  

  ها و نمودارها  شکل
  

  
  اصلی نرم افزار نمایه) محیط 1شکل (

  
  ساختار کلی نرم افزار نمایه )2شکل (

  
   بدون فلپبندي پیکره ) مقایسه ضریب برآ3شکل (

  اسب بخار) 135( و توان پرواز کروز

  
   بدون فلپبندي پیکره ) مقایسه ضریب پسا4شکل (

  اسب بخار) 135( و با توان پرواز کروز

  
   بدون فلپبندي پیکره ) مقایسه ضریب گشتاور پیچشی5شکل (

  اسب بخار) 135( و توان پرواز کروز

  
  موتور خاموشو  درجه 15فلپ  بنديبرآ پیکره) مقایسه نتایج ضریب 6شکل (



 

  
  و موتور خاموش درجه 15) مقایسه نتایج مربوط به ضریب پسا با فلپ 7شکل (

  
   درجه 15با فلپ  گشتاور پیچشی) مقایسه نتایج مربوط به ضریب 8شکل (

  
  بدون فلپ جانبینیروي ) مقایسه نتایج مربوط به ضریب 9شکل (

  اسب بخار) 135و توان پرواز کروز ( 

  
   بدون فلپ سمتیپایداري ) مقایسه نتایج مربوط به ضریب 10شکل (

  اسب بخار) 135و توان پرواز کروز (

  
   بدون فلپ غلتشیپایداري ) مقایسه نتایج مربوط به ضریب 11شکل (

  اسب بخار) 135و توان پرواز کروز (
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