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طراح ارشد سازه -2
کارشناس ارشد تست هاي پروازي-3
ژهمدیریت پرو-4

تحلیل المان محدود سازه بالگرد خاص به منظور تغییر کاربري
4علیرضا روستایی،3سعید سرابی،2علی نیلی احمد ابادي،1حمیدرضادیناري

)هسا(شرکت صنایع هواپیماسازي ایران

چکیده 
بالگردي خاص به منظور تغییر هدف از تحقیق پیش رو بررسی سازه 

) اضافه نمودن قابلیت حمل محموله بر روي سازه بالگرد خاص( ي کاربر
میباشد که به منظور نیل به این مهم در ابتدا به اجمال به بررسی سازه 
بالگرد مورد نظر و چگونگی روش مدل سازي اجزاء محدود پرداخته شده و 
پس از مدل سازي سازه بالگرد با نرم افزار المان محدود به منظور ارزیابی

تخابی تستی تجربی انجام گشته است ودر لمان هاي انروش مدل سازي وا
ادامه پس از اضافه کردن جرم محموله خاص در مکانی مشخص از بالگرد 
خاص به بررسی نتایج به دست امده از تحلیل المان محدود پرداخته شده 

ی در انتها با اعمال تقویت سازه تحلیل ها تکرار گشته تا ضریب ایمن،است
.حاصل گردد) ذکر شده در استانداردهاي معتبر(مد نظر 

تغییر کاربري سازه -تحلیل المان محدود سازه بالگرد: واژه هاي کلیدي
تقویت سازه بالگرد- تحلیل المان محدود ساندویچ پنل -بالگرد

مقدمه 
با توجه به تحریم هاي ناجوانمردانه بر علیه میهن عزیزمان تغییر کاربري 

که اغلب ساخت شرکت ( د کاربري سازي بالگردهاي موجود در کشوریا چن
به منظور مرتفع سازي نیاز ناوگانهاي نظامی و غیر ) هاي غربی میباشند

نظامی کشور امري مهم به شمار میاید که بدین منظور تحلیل سازه کامل 
بالگرد امري ضروري بوده و مستلزم صرف وقت ودانش تجربی و عملی 

شد که در این مقاله به چگونگی نیل به این مهم پرداخته شده باالیی میبا
است

شرح کار
در تحقیق پیش رو در ابتدا به معرفی سازه ساندویچ پنل پرداخته و پس از 
بررسی اجزاء مختلف ساندویچ پنل به شرح وظیفه اجزاء پرداخته شده 

.است
فزار اجزاء در مرحله بعد به بررسی مدلسازي سازه ساندویچ پنل در نرم ا

) با توجه به نوع قطعه(محدود پرداخته وتکنیکهاي مختلف مدل سازي 
.معرفی گردیده است 

در گام بعد به منظور ارزیابی روش مدل سازي سازه بالگرد در نرم افزار 
تکنیهاي مدل سازي و -اجزاء محدود و بررسی درستی نوع المانها 

ی در نظر گرفته شد که تست تجرب،همچنین درستی انتخاب خواص مواد
.در متن به ان اشاره گردیده است

پس ازمقایسه روش مدل سازي و حصول اطمینان از عملکرد مدل اجزاء 
محدود نوبت به استخراج جرم و تعیین مرکز جرم  اجزاء وقطعات موجود 

با توجه به ضریب بار (بر سازه ساندویچ پنل و قرار دادن ان بر روي مدل 
.نرم افزار میباشد ) پروازي بالگردطراحی و جهات 

در قسمت بعد به بررسی نتایج حاصل از تحلیل مدل المان محدود سازه 
ساندویچ پنل و در نتیجه به دست اوردن تغییرات ضرایب ایمنی سازه 

.ساندویچ پنل پرداخته شده است
در پایان نیز به بررسی نتایج حاصله از تحلیل اجزاء محدود و ارایه پیشنهاد

.پرداخته شده است
ژه پیش رو که بررسی سازه بالگرد شایان ذکر است با توجه با ماهیت پرو

بر روي بالگرد میباشد چهار محموله خاصدر برابر تاثیرات ناشی از نصب 
مورد میبایستی مد نظر قرار گرفته شودکه این چهار مورد به قرار زیر 

: میباشند
تحلیل استاتیکی سازه-1
محمولهل تمرکز تنش سازه بالگرد در مکان نصب تحلی-2
بررسی پدیده تشدید ناشی از جرم و سختی اضافه (تحلیل دینامیکی -3

) شده
محمولهبررسی خستگی سازه بالگرد تحت تاثیر وزن -4

-2تحلیل استاتیکی سازه - 1(در پروژه پیش رو تنها دو مورد ابتدایی * 
مورد ) محموله خاصکان نصب تحلیل تمرکز تنش سازه بالگرد در م

.ارزیابی قرار گرفته و نتایج ان ارائه گشته است
در این پروژه مدل سازي، سازه بالگرد تا محدوده شرایط مرزي قابل * 

که یک جزء بیشتر از ساندویچ پنل زیرین بالگرد(قبول مدل سازي گردید 
حلیل در ت(و با توجه به تجارب قبلی ) مکان نصب محموله خاص میباشد

مقدار خطا درنتایج این ) ومقایسه با تست تجربی در دیگر سازه هاي هوایی
میباشد، که با توجه به مطالب ذکر شده در حین % 7تحلیل نزدیک به 

تحلیل سعی بر آن شد بدترین شرایط پروازي در تحلیل در نظر گرفته 
.سوق داده شود %+ 7شود تا مقدار خطا در تنش هاي حاصله به سمت 

بررسی سازه بالگردخاص
سازه این بالگرد از ساندویچ پنل ها، فریم ها، پوسته ها و قطعات صلب 
تشکیل شده است که به وسیله اتصاالت پیچ و پرچ به یکدیگر متصل 

.گشته اند
قسمت (بر روي سازه بالگرد محموله خاصبا توجه به مکان قرارگیري 

تنها قسمت سازه ) بالگردزیرین ساندویچ پنل در محل اتاقک سرنشینان
اي که در این بخش مورد تحلیل واقع میگردد ساندویچ پنل مذکور میباشد 
واز تحلیل تیرکهاي اطراف ساندویچ پنل ودیگر بخشهاي سازه بالگردصرف 

.نظر گشته است
شایان ذکر است به منظور بررسی جامع تر سازه بالگرد و بررسی تاثیرات 

مجموعه سازه (زه بالگرد  اجزاء دیگر سازه بر روي سامحموله خاصنصب 
نیز میبایستی در مدل سازي المان محدود مورد توجه ) اي اتاقک خلبان

.واقع گردد
العاده باالي استحکام به وزن ساندویچ پانلها قطعاتی هستند با نسبت فوق

:باشندکه شامل سه جزء می
قوي و نازك) skin(یک جفت رویه 

و ضخیم براي جدا کردن دو رویه از یکدیگر و سبک ) core(یک هسته 
انتقال نیرو از یک رویه به رویه دیگر 
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عامل اتصال رویه به هسته که قابلیت انتقال نیروهاي محوري و برشی را از 
.هسته به رویه را داشته باشند

جنس یک جفت رویه در سازه ساندویچ پنل مورد تحلیل این بالگرد خاص 
)skin (2024ز الومینیوم قوي و نازك ا-T3 0.012میباشد با ضخامت

در مدل سازي و قرار دادن (ج دار میباشد که الیه باالیی از نوع آاینچ 
).خواص در نرم افزار از خواص الیه الومینیومی بدون آج استفاده گردید

یکی از اجزاي بسیار مهم در طراحی سازه وسایل پرنده که نقش بسیار 
ع بار در سازه این وسایل دارد، ساختارهاي النه مهمی در تحمل و توزی

ها بیشتر از هاي رایج آنها هستند که مدلhoneycombزنبوري یا 
با استفاده از ساختارهاي . است(nomex)س آلومینیومی و نومکسجن

هاي استفاده شده در نقاط اصلی و باربر در سازه وسایل النه زنبوري در پنل
10ها که خود موجب افزایش تا ضخامت این پنلپرنده، عالوه بر افزایش

توان مقاومت در برابر نیروهاي شود، میها میبرابري تحمل خمش در آن
ها افزایش برشی و پیچشی و همچنین میزان جذب لرزش و صوت را در آن

ها در مقایسه با داد و این در حالی است که وزن بر واحد مساحت این پنل
علی رغم . کی آن تغییر چشمگیري نخواهد داشتافزایش مقاومت مکانی

این افزایش راندمان و امتیازات مهمی که استفاده از ساختارهاي النه 
دهند، بررسی خواص مکانیکی و زنبوري در اختیار طراح سازه قرار می

گیري این ساختارها از مودهاي شکست و همچنین ارتعاشات و ضربه
به عنوان (ه طوري که هیچ منبعی ترین مسائل مکانیکی است بپیچیده

ساده ترین مثال، در زمینه خواص مکانیکی که مورد بررسی در این گزارش 
مدعی ارائه روابط دقیق یا حتی قابل اتکا براي ضرایب االستیسیته ) است

هاي ارائه شده مورد نیاز در تحلیل این ساختارها ارائه نکرده است و راه حل
. ین ضرایب غالبا متکی بر انجام آزمایش استدر راستاي به دست آوردن ا

این ضرایب که در تحلیل رفتار و توزیع تنش در صفحات ساخته شده به 
صورت ساندویچی به عنوان ضرایب موجود در تانسور سختی ساختار النه 

ضریب است که 9زنبوري مرکزي این صفحات مورد نیاز هستند عبارت از 
.شی و سه ضریب پواسون استشامل سه مدول یانگ، سه مدول بر

مدل سازي ساندویچ پنل در نرم افزارالمان محدود اباکوس 
،با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد ساختار ساندویچ پنل درمیابیم که

پنل ها قطعات مرکبی هستند که در مدلسازي هندسی انها نیز میبایستی 
تک تک ساندویچ پنل این مهم رعایت گردد واز طرفی میدانیم مدل سازي 

ها در مدلهاي حجیم و پیچیده نیاز به زمان و وقت بسیار زیاد دارد از 
طرفی با اگاهی به این امر که در کارهاي مهندسی میبایستی به ناچار در 
برخورد با مسایل پیچیده و یا بسیار حجیم از ساده سازي هاي معقولی 

ا از واقعیت موضوع دور که در عین ساده کردن مسئله ما ر،استفاده نمود
.ننمایند

با توجه به موارد ذکر شده ما نیز در مدل سازي ساندویچ پنلها با رویکرد 
ساده سازي و دوري از انحراف نتایج ودر نتیجه کاربردي بودن روش شروع 

براي (به توضیح مینماییم در ابتدا ساندویچ پنل را به صورت یک پوسته 
اییم و در قسمت خواص مواد نرم مدل مینم) سهولت در مدل سازي

.را به صورت کامپوزیت وارد مینمایم) پنل ها(افزارخواص این پو سته ها 
اشکال این روش عدم به دست اوردن نتایج در تک تک الیه ها پس از 

.تحلیل براي به دست اوردن ضریب ایمنی در تحلیل تنش سازه میباشد 
بعدي کانینیوم شل 3صورت براي رفع این مشکل ساندویچ پنل ها را به

میزان ،مدل مینماییم که در این روش از مدل سازي میتوان پس از تحلیل
تنش در تک تک الیه ها را مشاهده واز ان مقدار ضریب ایمنی ان الیه از 

.ساندویچ پنل را به دست اورد

.مشاهده میگردددو نمونه از مدل سازي ساندویچ پنل1. در شکل
.استفاده میگردد1واص مکانیکی هانیکوم نیز از جدولخبه منظور اعمال

خواص هانیکوم به کار رفته در ساخت ساندویچ پنل مورد مطالعه1. جدول
TY(psi)فشاريL (psi)برشی W (psi)برشی 

PE
II

1/8
*0.0
007

مدولمقاومتمدولمقاومتمدولمقاومت
88160001443200020049000

:مورد نظر به مشخصاتالنه زنبوري 
AL ALY HONEYCOMB PER 299-947-059 TYPE II

1/8*0.0007]1[
میباشد که مطابق جدول باال سه خصوصیت مکانیکی در راستاهاي فشاري 
و برشی مشاهده میگردد که از این مقادیر به منظور تحلیل استفاده گردید 

رتیب داده شد و به منظور ارزیابی از صحت مدل سازي تست تجربی نیز ت
.که در ادامه به ان پرداخته شده است

مدل سازي ساندویچ پنل به روش کانینیوم شل در نرم افزار 2. در شکل
Abaqusنشان داده شده است.

واحد در مدل بسته مقدار الیه ها در 3براي مدل کردن ساندویچ پنل ها 
به (نلنظر گرفته میشود، و از مدل کردن چسب در ساختار ساندویچ پ
صرف ) دلیل بیشتر بودن مقاومت مکانیکی در مقایسه با الیه النه زنبوري

،نظر میگردد
نوبت به مدل ،پس از مدل سازي ساندویچ پنل مطابق شرایط ذکر شده

که ،به کار رفته در ساختار سازه بالگرد میشود) پوسته(سازي ورق هاي 
ه میگردد و به علت تک براي مدل سازي این ورقها از گزینه پوسته استفاد

تا اخر مراحل تحلیل ورق ها به همین صورت در ) ایزوتروپیک(ماده بودن
.نظر گرفته میشود 

پس از مدل سازي سازه ساندویچ پنل در همین مرحله به منظور بررسی 
در ساندویچ پنل محمولهمبحث تمرکز تنش سوراخ هایی را در مکان نصب 

تمرکز تنش در سازه ساندویچ پنل نیز مورد ایجاد مینماییم تا بدین وسیله 
ارزیابی قرار گیرد و باتوجه به نوع تقویت سازه در مکان سوراخ ها بوشهایی 

3. نشان داده شده در شکل.از جنس الومینیوم در سورا خها مدل میگردد

مدل سازي قابها
براي مدل سازي قطعاتی که از صلبیت بیشتر نسبت به دیگر اجزاء 

وخود این قطعات میبایستی ،میباشند نمیتوان ساده سازي نمودبرخوردار
4. نشان داده شده در شکل..به صورت مشابه مدل گردد

یا خواص نرم افزار شدهخصوصیاتتبعد از مرحله پارت وارد قسم
که این خصوصیات ،میگرددو خصوصیت تمامی اجزا وارد مدل )5. شکل(

.  سطح مقطع هر قطعه میگردد شکل و شامل خواص مکانیکی ،
خصوصیات مواد همگن به کار رفته در ساختار سازه2. جدول

مقاومت 
فشاري 
درنقطه 

تسلیم
(ksi)

مقاومت 
کششی 
درنقطه 

تسلیم
(ksi)

مدول 
االستیسی

(psi)ته 
106

شمارهنام ماده

654010.7
AL-

2024-
T3

1

النه زنبوري هاي به کار رفته در ساختار ساندویچ پنل به کار 6. در شکل
.نشان داده شده است206رفته در سازه بالگرد 
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ژ وانتخاب حل استاتیکی وارد قسمت نتاوي پس از مراحل مدر گام بعد
به تعریف سطوح تماس و نوع تماس ما و گشته ) Interaction(اتصاالت 

با توجه (تعیین نقاط اعمال نیرو به سازه بین قطعات و اجزا مختلف سازه و 
.پرداخته میشود) به مرکز جرم اجزا

وگزینه اتصال صلب به ،در مرحله اول وارد قسمت قیود نرم افزار گشته
،منظور انتخاب نوع اتصال قطعات به یک دیگر در نظر گرفته میشود
ر وسپس با انتخاب سطوح یا نود در هر یک از قطعات، جزء به جزء دیگ

.توسط گزینه اتصال صلب متصل میگردد 
ژول به منظور اتصال قاب ها به ساندویچ پنل نیز از گزینه پرچ در این ما

)7. شکل(.استفاده میگردد
به منظور تعیین نقاط مرکز جرم خلبان و کمک خلبان بالگرد وهمچنین 

ایست میب،به سازه محموله خاصانتقال گشتاورهاي وارده از طرف جرم 
ونوع اتصال نقطه ام پی سی به سازه به ،از گزینه ام پی سی استفاده نمود

در این شکل . در نظر گرفته شده است) براي انتقال گشتاور(صورت بیم
مثالهایی از نقاط ام پی سی در نظر گرفته شده بر روي سازه نشان داده 

)8. شکل(.شده است
پرداخته میشود وشرایط مرزي)شتاب*جرم(در گام بعد به تعیین نیروها 

که در تحلیل پیش رو تحلیل جانبی و عمودي مورد بررسی قرار گرفته 
و در راستاي 3.5gشده و مقدار شتاب در راستاي عمودي به میزان 

در راستاي عمودي در نظر گرفته شده است که این مقادیر 0.5gجانبی 
بلی در تست تجربی جارب قتدر راستاي جانبی از و ) 3.5g(از استاندارد 

استفاده گردید
همان گونه که مشاهده میگردد به منظور حصول اطمینان بیشتر از تحلیل 

به واسطه از ساندویچ پنل مدل سازي شده و انتهاي این اجزاء تا یک جزء
.عنوان شرایط مرزي انتخاب گردیده است

ر اعمال شرایط ذکر این نکته حائز اهمیت است که نقاط انتخابی به منظو
مرزي داراي صلبیت قابل قبولی میباشند و انتخاب این نقاط  به عنوان 

.شرایط مرزي گیردار صحیح میباشد
پرداخته میشود که پس از طی مراحل ذکر شده در باال به دانه بندي اجزاء

به اندازه هاي گوناگون و نوع المانهاي در این مرحله هر یک از اجزاء
دانه بندي میگردد که بدین روش از ) ]2[تست تجربی مطابق ( مختلف 

.صحت مدل المان محدود سازه بالگرد اطمینان حاصل میگردد
:محاسبه نیروهاي وارده به سازه بالگرد

در تحلیل پیش رومقادیر جرمی در نظر گرفته شده به منظور تحلیل به 
قرار زیر میباشد

20و به ارتفاع POUND 200وزن خلبان و کمک خلبان هر کدام 
INCH)باالتر از سطح ساندویچ پنل در ) مرکز ثقل خلبان و کمک خلبان

.نظر گرفته شده است
INCH 20و به ارتفاع POUND  600وزن سرنشینان عقب به مقدار 

باالتر از سطح ساندویچ پنل در نظر ) مرکز ثقل خلبان و کمک خلبان(
.گرفته شده است

pound 130.2محموله خاصوزن 
جرم مقدار تجهیزات الکتریکی نصب شده بر روي سازه جلوي بالگرد نیز به 

در نظر گرفته شد که این مقدار جرم و مکان قرار POUND  77میزان 
.گیري ان به صورت تقریبی وبر حسب تجربه تکنسینها استخراج گردید

شایان ذکر است از مقدار نیروي وارده از فرامین متصل به سازه ساندویچ 
پنل و مقدار جرم فرامین به دلیل کم بودن نیروي وارده و نداشتن مقادیر 

.دقیق صرف نظر گشته است

:تجزیه وتحلیل یافته ها
به تحلیل ،در این مرحله پس از قرار دادن جرم ها در مدل المان محدود

.سازه پرداخته میشود
-رد تحلیلجهات یا جهت مو-پاکت پروازي( این امر وابسته به سه پارامتر
.میباشد) میزان ضریب نیرویی طراحی

با توجه به مواد به کاررفته در ساخت سازه ساندویچ پنل سازه بالگرد 
- 2ورق ها-1. مرحله تحلیل مواد را به دو قسمت زیر تقسیم بندي میکنیم

هانیکوم
حالت تحلیلی در نظر گرفته 2در ادامه به منظور بررسی دقیقتر سازه 

میشود
)1- (+G-D بدون الیه تقویتی مجرجرم سرنشینان و مجموعه
)2- (+G+D با الیه تقویتی جرمجرم سرنشینان و مجموعه

در این مرحله به منظور تحلیل سازه بالگرد ابتدا سازه را بدون الیه تقویتی 
که در قسمت محاسبه نیروهاي وارده به (به همراه نیروهاي وارده به سازه

و مقادیر G-D+) -1(رسی قرار میدهیممورد بر) سازه ذکر گردید
تنشهاي میزز حداکثر را ثبت نموده و از ان مقادیر ضرایب ایمنی حاصل 

با توجه به ضرایب ایمنی حاصله الیه G+D+) -2(میگردد در مرحله بعد
را به سازه اضافه نموده و مجددا مدل 9. تقویتی الومینیومی مطابق شکل
لیل قرار داده و ضرایب ایمنی جدید ثبت سازه المان محدود را مورد تح

)13ا لی 10شکلهاي .(میگردد
در 206تنش هاي حاصله در سازه ساندویچ پنل کف بالگرد 3. جدول

راستاي عمود
Core

(S23)
psi

Core
(S22)

psi

Core
(S12)

psi

Shell
(Mises)

ksi

حالت 
تحلیلی

74.066.268.223.04+G-D

56.159.746.922.92+G+D

:نتیجه گیري
)1(با توجه به مقادیر تنش بیشینه به دست امده در حالت هاي بارگزاري 

مقدار کاهش ضریب ایمنی در نظر گرفته شده در طراحی سازه )2(و
. ساندویچ پنل از جدول زیر قابل استنباط میباشد

کمترین ضریب ایمنی همان گونه که در جدول پایین مشاهده میگردد
میباشد1.3ت آمده در هانیکوم برابر بدس

مقدار کمترین ضریب خاصمیدانیم که به منظور طراحی سازه بالگرد 
میباشد، با توجه ) 1.5(ایمنی در نظر گرفته شده در حین طراحی حدود 

به این موضوع  و با توجه به کمترین ضریب ایمنی بدست آمده در الیه 
محموله ود که با اضافه نمودن میتوان نتیجه گیري نم) 1.3(هانیکوم  

بدون الیه تقویتی الومینیومی به سازه بالگرد، شرط مهم در نظر خاص
کاهش 1.5گرفتن ضریب ایمنی براي سازه بالگرد از مقدار  ضریب ایمنی 

.پیدا میکند
پس از اضافه نمودن صفحه الومینیومی تقویتی (G+D)در تحلیل بعد

کاهش 1.5ه ها مقدار ضریب ایمنی از مشاهده میگردد در هیچ یک از الی
پیدا نمیکند که این مهم حاکی از انتخاب مناسب الیه تقویتی و در نتیجه 

.عملکرد عادي سازه بالگرد در تحلیل استاتیکی میباشد
از نکات حائز اهمیت دیگر در رابطه با طراحی ساندویچ پنل میتوان به 

در اطراف سوراخ (رد نیاز تقویت نمودن موضعی ساندویچ پنل در مقاطع مو
توسط هانیکوم با خواص مکانیکی بهتر اشاره ) ها و مکان هاي اعمال نیرو
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نمود که این مهم را میتوان در ساندویچ پنل فعلی مورد تحلیل نیز به 
خوبی مشاهده نمود به صورتی که در مقاطع مختلف این ساندویچ پنل از 

بندي هاي گوناگون استفاده چندین نوع مختلف هانیکوم با خواص و دانه 
بر استحکام ان ) doubler(گردیده است که با پوسته اي الومینیومی 

.افزوده گشته است
با توجه به هزینه بر بودن و عدم امکان اعمال این تغییر بر روي سازه 
ساندویچ پنل تنها از یک صفحه تقویتی در راستاي استحکام بخشی 

تغییرات موضعی در الیه هانیکوم صرف استفاده گردیده است و از اعمال 
.نظر گردید

هاي فوق در براي هریک از تنش) مطابق(ضریب ایمنی بنابراین 
مطابق جدول زیر خواهد ) doubler(دو حالت با و بدون تقویت کننده 

:بود
ندویچ پنل حاصله در سازه سا(safety factor)ضرایب ایمنی4. جدول

در راستاي عمود206کف بالگرد 
Core
(23)

Core
(22)

Core
(12)Shell

حالت 
تحلیلی

1.953.021.31.74+G-D

2.573.351.881.76+G+D

الزم به ذکر است که بیشینه تنش در بوش آلومینیومی استفاده شده در 
ون تقویت محیط سوراخ ایجاد شده در ساندویچ پنل در دو حالت با و بد

است که در مقایسه با تنش تسلیم آلیاژ ksi 3کننده مقداري کمتر از 
Al-7075-T6استفاده شده در ساخت آن عددي ناچیز است.

سازه بالگرد در راستاي جانبی مورد بررسی قرار ،در ادامه روند تحلیل
که این مهم علیرغم الزامات ) مشاهده میگردد5نتایج ان در جداول (گرفت 

اندارد طراحی و به منظور حصول اطمینان هر چه بیشتر بر روال تحلیل است
.به انجام رسید

ها تحت بارهاي جانبیتنش5. جدول
Core

(S23)
psi

Core
(S22)

psi

Core
(S12)

psi

Shell
(Mises)

ksi

حالت 
تحلیلی

18.517.313.86.9G+D

جرم اعمال شده بر شایان ذکر است در تحلیل جانبی سازه بالگرد مقدار
) 1.0g(و راستاي عمودي) 0.5g( روي سازه در راستاي جانبی با شتاب

در نظر گرفته شد که این مهم با توجه به اطالع از حداکثر شتاب جانبی 
از 206میباشد که در مقایسه با بالگرد ) 0.42g(بالگرد جنگی کبري 

.قابلیت مانور پذیري باالتري برخوردار میباشد
در 206از به دست آمدن مقادیر حداکثر تنش در اجزاء سازه بالگرد پس

مقادیر ضرایب ایمنی به شرح ) ذکر شده در باال ( راستاي جانبی و عمود
.حاصل میگردد5.جدول
ضرایب ایمنی تحت بارهاي جانبی5. جدول
Core

(S23)
Core

(S22)
Core

(S12)Shell حالت
تحلیلی

7.811.66.45.8G+D

با توجه به مقادیر ضرایب ایمنی حاصله در تحلیل همزمان جانبی و 
.عمودي بالگرد از شرایط ایمنی در مانورهاي جانبی برخوردار میباشد

در نهایت با توجه به مقادیر ضریب ایمنی حاصله میتوان به عملکرد سازه 
ان تقویت شده تحت بارهاي استاتیکی در راستاي عمودي و جانبی  اطمین

.حاصل نمود
:پیشنهادات

در ادامه به منظور ادامه مراحل اطمینان بخشی از عملکرد سازه در حین 
:مانورهاي پروازي بالگرد به نکات زیر اشاره میگردد

بررسی کل مدل المان محدود سازه بالگرد ساخته شده در نرم افزار المان -
این ،ل المان محدودمحدود با استفاده از تست تجربی به منظور ارزیابی مد

مهم به منظور اطمینان بخشی هر چه بیشتر در روند مدل سازي و در 
نهایت اطمینان بیشتر از نتایج حاصله میباشد که براي نیل به این هدف 
میتوان دو کرنش سنج سه جهته را بر روي سازه بالگرد نصب نمود و سازه 

پس تست تجربی انجام قرار داد و س) در ناحیه االستیک(را در معرض نیرو 
شده را در مدل نرم افزار نیز شبیه سازي کرد و مقدار خطا را مورد ارزیابی 

.قرارداد
اها و نمودارهشکل

دو نمونه از مدل سازي ساندویچ پنل.1شکل

مدل سازي ساندویچ پنل به روش کانینیوم شل در نرم .2شکل
Abaqusافزار 

ه ساندویچ سوراخ و بوش الومینیومی مدل شده در ساز.3شکل
پنل
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Abaqusمدل سازي قابها در نرم افزار .4شکل

نحوه وارد کردن خواص مواد ایزوتروپیک در نرم افزار .5شکل
Abaqus

النه زنبوري هاي به کار رفته در ساختار ساندویچ پنل .6شکل
206به کار رفته در سازه بالگرد 

نحوه تنظیم اتصاالت سازه به یک دیگر در نرم افزار .7شکل
Abaqus

نحوه قرار گیري نقاط مرکز جرم ام پی سی و بیم رابط .8شکل
Abaqusدر نرم افزار 

صفحه تقویتی از جنس الومینیوم.9شکل

مقدار تنش میزز در الیه الومینیوم پنل.10شکل

مقدار تنش میزز در الیه هانیکوم در راستاي فشاري.11شکل

12مقدار تنش میزز در الیه هانیکوم در راستاي برشی .12شکل

23ار تنش میزز در الیه هانیکوم در راستاي برشیمقد.13شکل
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