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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران
1393اسفند14تا 12، سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهوارهتهران، Aero2015P505

، 09126769475کارشناســـــــــــــــی ارشـــــــــــــــد پیشـــــــــــــــرانش، -1
Mostafa.ghhosseini@gmail.com ،)نویسنده مخاطب (

استادیار-2
پیشرانشکارشناسی ارشد -3

ارشد پیشرانشکارشناس-3

بررسی آیرودینامیکی سیستم فلپ سه محوره براي کنترل وسیله ماوراء صوت
3ور محمودپعطااله ،2سید مهدي میرساجدي،1مصطفی قربان حسینی

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوافضا-3و1
هاي نوین، گروه مهندسی هوافضادانشکده مهندسی انرژي و فناوريدانشگاه شهید بهشتی، -2

چکیده
- توسط فلپدشدهیتولاین تحقیق به تحلیل و بررسی ضریب گشتاورهاي 

سازي براي شبیه.پردازدبر روي وسیله بازورودي به جو میشدهنصبهاي 
استوکس سه بعدي استفاده شده -جریان از فرم غیرلزج معادالت ناویر

افزار گمبیت و حل آن با استفاده از بندي میدان توسط نرمشبکه. است
براي بررسی سیستم کنترلی فلپ سه . افزار فلوئنت صورت گرفته استنرم

این . شودمحوره، پارامترهاي هندسی مختلفی از فلپ تغییر داده می
ها پارامترهاي هندسی شامل ابعاد، موقعیت قرارگیري و زاویه فلپ

اي که تأثیر این پارامترها بر ضریب گشتاور رول بررسی و هندسه. باشندمی
در آن ضریب گشتاور رول بیشینه و مستقل از ضرایب گشتاوري دیگر، 

سپس در هندسه منتخب،. گرددیعنی پیچ و یاو باشند، انتخاب می
. پذیردهاي بازشده براي تولید پیچ و یاو انجام میسازي براي فلپشبیه

تواند به نتایج حاکی از آن است که سیستم کنترلی فلپ سه محوره می
ء اي با سرعت ماوراخوبی ضرایب ایرودینامیکی الزم براي کنترل وسیله

.کندتأمینرا صوت
غیرلزج-سه بعدي-ماوراء صوت-بازورودي –فلپ :کلیدييهاواژه

مقدمه
یکی از حاالتی که وسیله پرنده نیازمند کنترل است، وضعیت موتور 

در . ندیگویم)Glide(که به آن حالت عملکردي سریدنخاموش است
حالت سریدن وسیله نیازمند کنترل ایرودینامیکی براي هدایت خود 

کنترل ایرودینامیکی متعارف مورد استفاده در يهاستمیس. باشدیم
که استفاده از این سطوح باشندمی... شامل بالک، کانارد و هاپرتابه

در.سبب افزایش وزن سازه و همچنین کاهش فضاي محموله گرددتواندمی
را پیشنهاد دادند که در ییهاپانلها یا ي فلپریکارگبهنتیجه، طراحی ها 

پوسته وسیله باشند ولی سطحهمرندیگینمهنگامی که مورد استفاده قرار 
ریان هوا براي به درون جتوانندیمرندیگیمهنگامی که مورد استفاده قرار 

به همین دلیل در دهه اخیر .و عمل کنندکنترل وسیله بازشده
و الکهید مارتین )Boeing(ي بزرگ هوافضایی، همانند بوئینگهاشرکت

)Lockheed Martin( توجه بسیاري به کنترل وسایل ورودي به جو با
) Flap(با استفاده از سطوح ایرودینامیکی فلپ ء صوتي ماوراهاسرعت
. اندنموده

بر شدههیتعبهاي ي کنترلی متنوعی با استفاده از فلپهاستمیس
اولین استفاده در این زمینه را توانیم. اندشدهابداعروي وسایل سرعت باال 

1که در شکل گونههمان. ]١[اشاره کرد 1994به کار آگوست در سال 
فلپ براي موشک 4شود ایشان از یک سیستم کنترلی بر پایه مشاهده می

کاري مشابه 1995در سال ]٢[واسون و همکارانش . ها استفاده نمود
. ها ارائه نموندي باز شدن فلپنحوهآگوست ولی با تغییراتی جزیی در 

در . آورده شده است2طراحی آن ها به منظور کنترل موشک در شکل 

، سیستم کنترل اندکردهارائه ] 3[و در طرحی که تتر و همکارانش 2003
آن ها نام طرح خود را . اندکردهي به جو معرفی بازورودفلپی براي وسایل 

- شمایی از این طرح به همراه فلپ. سیستم کنترلی فلپ سه محوره نهادند
، 2007پس از آن و در سال . نشان داده شده است3هاي بازشده در شکل 

آگوست این بار سیستم کنترلی متفاوت با قبل و براي وسایل بازورودي به 
شده بود، از این کار که با همکاري شرکت بوئینگ انجام]. 4[جو ارائه نمود 

ولی با این تفاوت که شکافی در کردیمه همان سیستم چهار فلپه استفاد
ها قرار داده بودند تا با تزریق جریان به پشت فلپ کارایی پایین فلپ

نشان داده 4این موضوع در شکل . ایرودینامیکی وسیله بازورودي باال رود
آلن و 2009شود در سال دیده می5گونه که در شکل همان. شده است

هایی از اده از چندین فلپ، که شامل ترکیبطرحی با استف] 5[همکارانش 
نیز برگمن و 2012در سال . هاي کوچک و بزرگ بود پیشنهاد نمودندفلپ

طرحی را که بسیار مشابه طرح تتر و همکارانش بود معرفی ] 6[همکارانش 
ها نام نهادند آن ها این طرح را سیستم کنترل هدایتی براي پرتابه. نمودند

. مشاهده استقابل 6که در شکل 
با توجه به آنکه ظاهراً اختراع مشترك شرکت الکهید مارتین و تتر، 

باشد، این طرح در پژوهش هاي اخیر میمبنا و پایه سایر طرح ها در سال
شکل . اخیر بررسی و کارایی ایرودینامیکی آن مورد تحلیل واقع شده است

ایل ورودي به جو شده براي وسهاي مفهومی انجامهایی از طراحینمونه7
دهد که در تمام آن ها از ایده تتر در سرعت ماوراء صوت را نشان می

.استفاده شده است

سیستم کنترلی فلپ سه محوره
این . هایی همراه استفلپ با دشواريسیستم کنترلی برمبناياستفاده از

این مشکل یکی از . کندنوع سیستم کنترلی، گشتاور یاو کوچکی تولید می
ترین موضوعات در کنترل وسیله بازورودي با استفاده از فلپ برانگیزلشچا
همچنین کنترل وسیله بازورودي با استفاده از فلپ، معموالً در . باشدمی

و یاو ) Pitch(به همراه پیچ ) Roll(تولید همزمان گشتاورهاي رول 
)Yaw (بنابراین طراحی سیستم کنترل .با مشکل مواجه است

ایرودینامیکی بر مبناي فلپ نیازمند تمهیداتی خاص براي تأمین گشتاور 
.باشدرول بزرگ به همراه پیچ و یاو می

کند میه استفاده وندسیستم کنترلی سه محوره از چهار فلپ باز ش
ها داراي طراحی یکنواختی بوده، که سبب کاهش فلپ). 8شکل (

ها روي وسیله به صورت فلپ. شودمیو ساخت کاريهایماشینهزینه
سیستم نه تنها . گیرندمیخارج از خط مرکزي وسیله قرار و عمودي

بلکه کنترل رول را با حداقل تعداد سازدمیرا فراهم و پیچ کنترل یاو
سیستم امکان . سازدمیقسمت ها و حداقل خطاي ساخت فراهم 

و براي سازدمیسخت را فراهم مانورهايسریع و افزایش قابلیت هایپاسخ
.]3[استفاده شودتواندمیکاربردهاي مافوق صوت و ماوراء صوت 
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تولید گشتاورهاي پیچ، رول و یاو از یکسري سیستم برايدر این
شود مشاهده می9گونه که در شکل همان. شودجفت فلپ استفاده می

براي اثرگذاري بر پیچ، از جفت فلپی که در مجاورت یکدیگر و در فاصله 
همچنین براي . گرددبیشتري نسبت به یکدیگر قرار دارند استفاده می

نیز از جفت فلپی که در مجاورت یکدیگر قرار دارند و بافاصله تولید یاو
بعالوه براي تولید ). 10شکل (شود اند استفاده میکمتري از هم واقع شده

شود که به این موضوع در رول از جفت فلپ روبه روي هم استفاده می
.اشاره شده است11شکل 

تحلیل پارامتریک
کارگیري سیستم سنجی بهترین هدف پژوهش حاضر بررسی و امکانمهم

. باشدهاي بازورودي به جو با سرعت و ارتفاع باال میکنترلی فلپ در پرتابه
براي این منظور اثرات تغییر اندازه، موقعیت قرارگیري و زاویه فلپ بر روي 

در این . دشوباشد بررسی میرول که پارامتر حساس در این سیستم ها می
در مساحت ثابت ) در حالت جفت فلپ رول(هاي مختلف فلپ جهت اندازه

. شود که موقعیت مرکز فشار آن ها یکسان باشداي تغییر داده میبه گونه
ترین مقدار اي که در آن ضریب گشتاور رول بیشسازي، اندازهپس از شبیه

و پیچ باشد یاو گشتاورهايرا داشته باشد و همچنین مستقل از ضریب 
ها شود این اندازهمشاهده می12گونه که در شکل همان. گرددانتخاب می

. میلیمتر) 20×6125/13(و ) 6125/13×20(، )5/16×5/16(اند از عبارت
نشان داده شده است، موقعیت فلپ در 13گونه که در شکل تا اینجا، همان

چپ آن برابر حالتی قرار دارد که نسبت فاصله سمت راست فلپ به سمت
یافته میلیمتر به سمت راست انتقال6و 3حال فلپ به ترتیب . باشدمی6

و مجدداً جفت گشتاور رول بررسی و موقعیتی که بیشترین و مستقل ترین 
و 30، 5/18اند از این زوایا عبارت. شودگشتاور را داشته باشد انتخاب می

در مرحله . ه شده استنشان داد14درجه که همگی آن ها در شکل 5/41
آخر، در موقعیت و اندازه مشخص، اثر زاویه فلپ مشابه آنچه که در باال 

با مشخص شدن . شودگفته شد براي جفت فلپ رول بررسی می
شده و سازي براي پیچ و یاو نیز انجامپارامترهاي هندسی فلپ، شبیه

. شودسیستم اخیر تحلیل می

شرایط مرزي و تولید شبکه
انیک سیاالت عددي تولید شبکه و اعمال شرایط مرزي مناسب براي در مک

در مسئله اخیر در هر هندسه . دامنه حل از اهمیت زیادي برخوردار است
. شده استهاي مناسب تولیدشده و شرایط مرزي مناسب اعمالشبکه

با توجه به حل . نشان داده شده است15شده در شکل شرایط مرزي اعمال
ر، شرط مرزي لغزش بر روي وسیله ماوراء صوت اعمال معادالت اویل

.شودمی
با توجه به . افزار گمبیت استفاده شده استبراي تولید شبکه از نرم

هاي تولیدي در آن ها هاي مختلف در تحقیق حاضر، شبکهبررسی هندسه
توان گفت که متوسط شبکه نیز تفاوت اندکی خواهد کرد ولی می

باشد و المان می600000ها تقریباً هندسهتولیدشده براي تمامی 
اي از شبکه نمونه.کندمیمختلف، تفاوت هايهندسهبین المان 20000±

در این شکل برشی از . الف مشاهده نمود-16توان در شکل تولیدشده را می
هاي درشت در المان. شبکه به همراه دامنه حل نشان داده شده است

نزدیکی خروجی و ریز نزدیک دیواره از حجم محاسبات اضافی جلوگیري 
وجه به غیرلزج با ت. کند که این امر در تولید شبکه رعایت شده استمی

بودن معادالت و عدم اهمیت الیه مرزي، شبکه تولیدشده مناسب براي 
ب، تولید شبکه سطحی براي -16در شکل . باشداستخراج الیه مرزي نمی

شود در نزدیکی گونه که مشاهده میهمان. وسیله نیز نشان داده شده است
. باشدها شبکه به اندازه کافی ریز میدماغه و همچنین فلپ

نتایج عددي
در بخش نخست، حـل  . شودمیدر این قسمت نتایج در دو بخش مجزا ارائه 

و در ادامـه آن و در بخـش   شـود میبه دست آمده با روابط تحلیلی مقایسه 
.بعدي تحلیل پارامتریک آورده شده است

مقایسه با نتایج تحلیلی
نـت اسـتفاده   افـزار فلوئ به منظور حل عددي مسائل در تحقیق حاضر از نرم

هاي بسیار زیـادي کـه بـر    افزار فلوئنت به دلیل اعتبار سنجینرم. شده است
اعتماد در حـوزه دینامیـک   افزاري قابلشده است به عنوان نرمروي آن انجام

.شودسیاالت عددي شناخته می
اي ماوراء صوت با توجـه بـه   براي بررسی سیستم کنترل فلپ، وسیله

شـده  افزارهایی مثل دیجیتـایزر طراحـی  گیري نرمکارهاي موجود و بهشکل
باشـد کـه   میلیمتر می220×50×50شده داراي ابعاد وسیله طراحی. است
سـازي، از حلگـري بـر    حال براي شـبیه . باشددهنده طول آن مینشان220

باشـد، اسـتفاده   هاي تراکم پذیر مناسـب مـی  مبناي چگالی که براي جریان
باشـد، زیـرا کـه ایـن نـوع     السیون ضمنی میهمچنین نوع فرمو. شده است

. دهـد پایداري حل را نسبت به فرموالسیون صریح افزایش مـی فرموالسیون
شده و شـارها توسـط رهیافـت رو گسسـته     بعالوه جریان پایا در نظر گرفته

کیلومتري از سطح زمـین و در  80سازي ها در ارتفاع شبیه. شوندسازي می
درجـه کلـوین   65/196پاسکال و دما برابـر  08393/2جایی که فشار برابر 

.شده استباشد انجاممی
شـروع  10توان به طور مستقیم حل را از مـاخ  سازي نمیبراي شبیه

هاي پایین آغازشده و این حـل  هاي باال، با حل پایا در ماخحل در ماخ. کرد
صـورت  بـه ایـن   . شـوند هاي باال قـرار داده مـی  اي براي ماخها شرایط اولیه

.سازي ها را انجام دادهاي باال شبیهتوان در ماخمی
چنانچه جریانی پایا، آدیاباتیک و غیرلزج باشد و از اثر نیـروي جاذبـه   

توان از روابط زیر براي خـواص جریـان پـس از مـوج     نظر شود، مینیز صرف
:اي عمودي استفاده کردضربه
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 ،Tکــه در ایــن روابــط مقصــود از 
،p

 وM  بــه ترتیــب نســبت
نیـز  2pو 2Tگرماهاي ویژه، دما، فشار و عدد ماخ جریان آزاد و همچنین 

با توجه به روابط باال و بـا  . باشداي عمودي میدما و فشار پس از موج ضربه
10توان دریافت کـه در مـاخ   می]7[ارد در مرجع مراجعه به جداول استاند

و نسـبت دمـا بعـد بـه     5/116اي برابر نسبت فشار بعد به قبل از موج ضربه
اي در با توجه به عمودي بودن مـوج ضـربه  . باشدمی39/20قبل از آن برابر 

نزدیکی دماغه، امکان مقایسه نتایج عددي حاضـر بـا روابـط تحلیلـی فـوق      
به طور نمونه کانتورهاي دما و فشار براي وسـیله مـاوراء صـوت    . وجود دارد

گونـه کـه مشـاهده    همـان . نشـان داده شـده اسـت   16و 15هاي در شکل
برابـر دمـا جریـان آزاد    20کی دماغه و فلپ به بیش از شود دما در نزدیمی
باشد کـه از ایـن حیـث نیازمنـد     درجه کلوین می4000رسد که حدوداً می

بـا توجـه بـه آنکـه     . باشـد اي براي نگهداري فلـپ مـی  تمهیدات خاص سازه
و بـراي نسـبت دمـا    314/121هاي حاضر برابـر  سازينسبت فشار در شبیه
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5/2و 4براین نتــایج حــاکی از اخــتالف تقریبــی باشــد، بنــامــی8817/20
دهد که باشد و نشان میدرصدي بین نتایج تحلیلی و حل عددي حاضر می

اخـتالف بـین   . حل به صورت تقریبی خوب بوده و دقت نتایج مناسب است
شده براي استخراج حل تحلیلـی،  معادالت حاکم حل شده و فرضیات اعمال

تواننـد از  التی در شبکه تولیدشـده، مـی  همچنین امکان وجود داشتن مشک
البتـه بایـد خاطرنشـان    . ي این تفاوت بین نتایج باشـند عوامل ایجاد کننده

سازي دقیق مسئله نبوده و بیشتر آشنایی کرد که در کار حاضر هدف شبیه
.باشدها مدنظر میبا ایرودینامیک فلپ

نتایج تحلیل پارامتریک 
نترلی بر مبناي فلپ ، در تأمین گشتاور رول هاي کبا توجه به آنکه سیستم

با مشکل مواجه هستند، بنابراین تحلیل پارامترهاي موثر بر این گشـتاور در  
بـراي ایـن منظـور ابتـدا در     . سیستم فلپ سه محـوره حـائز اهمیـت اسـت    

شـده و  سـازي هـا انجـام   مساحت ثابت براي سه اندازه مختلف فلـپ، شـبیه  
سازي ها براي جفت فلپـی  این شبیه. شده استآورده 1نتایج آن در جدول 

شـده اسـت و در هنگـام تغییـر     کنند انجـام که گشتاور رول منفی تولید می
دهد کـه در فلپـی   نتایج نشان  می. باشداندازه، موقعیت مرکز فشار ثابت می

توان بـه طـور همزمـان هـم گشـتاور رول      میلیمتر میChord (20(با وتر 
لبه حمله وسیله تولید کـرد و هـم ایـن گشـتاور رول     نسبتاً بزرگی پیرامون 

5/16البته در فلپ با وتـر  . مستقل از دو گشتاور دیگر یعنی پیچ و یاو باشد
گشتاور رول بزرگتري تولیدشده ولی ضریب گشتاور پیچ و یاو نسبت به وتر 

6125/13همچنـین در وتـر   . باشـد اي بزرگتر مـی به طور قابل مالحظه20
تولیدشـده هـر چنـد کـه     20رول کوچکتري نسبت به وتـر  ضریب گشتاور 

. باشـد میمیلیمتر20دیگر گشتاور ها در حدود گشتاور تولیدي توسط وتر 
.براي ادامه بررسی ها انتخاب شده است20بنابراین وتر 

هـا  ها، در ادامه اثر موقعیـت قرارگیـري فلـپ   حال با تعیین ابعاد فلپ
نشـان داده  13گونـه کـه در شـکل    همـان براي این منظور . شودبررسی می

اند و نتـایج ایـن   سازي شدهها در سه موقعیت مختلف شبیهشده است، فلپ
ها شود که با نزدیک کردن فلپمشاهده می. آمده است2قسمت در جدول 

به مرکز تقارن وسیله، اثر گشتاور رول کمتر شده و همچنین دیگر گشـتاور  
آید، قـرار دادن  گونه که از نتایج بر میین همانبنابرا. شوندها نیز بزرگتر می

میلیمتـر  6و 3ها در موقعیت صفر و عدم جابجـایی آن هـا بـه میـزان     فلپ
باشد زیرا که بـه طـور همزمـان گشـتاور رول بزرگتـري      بهترین انتخاب می

.باشدتولیدشده و این گشتاور مستقل از سایر گشتاور ها می
هـا  قرارگرفتـه اسـت زاویـه فلـپ    پارامتر دیگـري کـه مـورد بررسـی     

هـا  با توجه به تعیین ابعاد و محل قرارگیري فلپ این بار زاویه فلپ. باشدمی
بررسـی  5/18و 30، 5/41شود و براي ایـن منظـور سـه زاویـه     بررسی می

. نشـان داده شـده اسـت   3نتایج حاصل از این قسمت در جـدول  . شوندمی
هـا را  از زوایاي بزرگتر کارایی فلـپ شود، استفادهگونه که مشاهده میهمان

5/41در جــدول نشـان داده شــده اسـت کــه در زاویــه   . دهـد افـزایش مــی 
اي فلپ، ضریب گشتاور رول بزرگتر و مستقل تـري نسـبت بـه سـایر     درجه

. کندزوایا تولید می
سـازي هـا   با مشخص شدن پارامترهاي هندسی مختلف، حال شـبیه 

شده تا کارایی این سیسـتم هـا نیـز آشـکار     براي جفت فلپ پیچ و یاو انجام
دهد که هنگـام اسـتفاده از جفـت    سازي ها نشان میشبیه). 4جدول (شود 

فلپ پیچ، ضریب گشتاور پیچ بسـیار بـزرگ مثبـت و همچنـین یـاو بسـیار       
ولی در هنگامی که  از جفـت فلـپ تولیـد یـاو     .  کندبزرگ منفی تولید می

گونه که انتظـار مـی رود، یـاو    به و همانشود، به طور مشامثبت استفاده می
. شـود کند ولی در کنار آن پیچ بسیار بزرگی نیز تولید مـی بزرگی تولید می

دهد که در صورت استفاده همزمان از جفت فلپ پیچ و یـاو،  نتایج نشان می
هـاي  هـاي پـیچ و یـاو داراي عالمـت    با توجه به آنکه یاو در دو جفـت فلـپ  

باشد، امکان اسـتخراج تنهـا یـک گشـتاور از     ازه میمخالف یکدیگر و هم اند
هـاي  سـازي این کار نیازمند صرف هزینه زیـاد و شـبیه  . سیستم وجود دارد

متعدد است تا حالتی پیدا شود کـه بـه طـور مثـال بـا سـه فلـپ، گشـتاور         
توانـد در کارهـاي آتـی    این موضـوع مـی  . خالصی از یاو و پیچ تولید نمایید

.مورد توجه قرار گیرد

اثر ابعاد فلپ بر روي ضریب گشتاورهاي مختلف در هنگامی که -1جدول 
.استبازشدهفلپ رول منفی جفت

موقعیت صفر
5/41زاویه 

طول وتر فلپ 6125/13 5/16 20
ضریب گشتاور رول 335/0- 514/0- 432/0-
ضریب گشتاور پیچ 002/0 014/0 002/0
ضریب گشتاور یاو 021/0 106/0 023/0

اثر موقعیت قرارگیري فلپ بر روي ضریب گشتاورهاي مختلف -2جدول 
.استبازشدهفلپ رول منفی جفتدر هنگامی که 

20وتر 
5/41زاویه 

موقعیت 0 3 6
ضریب گشتاور رول 432/0- 266/0- 115/0-
ضریب گشتاور پیچ 002/0 005/0 010/0
ضریب گشتاور یاو 023/0 099/0 107/0

اثر زاویه  فلپ بر روي ضریب گشتاورهاي مختلف در هنگامی -3جدول 
.استبازشدهفلپ رول منفی جفتکه 

20وتر 
موقعیت صفر

زاویه 5/41 30 5/18
ضریب گشتاور رول 432/0- 273/0- 097/0-
ضریب گشتاور پیچ 002/0 003/0 0
ضریب گشتاور یاو 023/0 157/0- 043/0-

پیچ و هايفلپجفتضریب گشتاورهاي تولیدي در هنگامی که 4جدول 
.اندبازشدهیاو 

جفت فلپ پیچ جفت فلپ یاو
ضریب گشتاور رول 015/0 001/0 -
ضریب گشتاور پیچ 544/6 831/6
ضریب گشتاور یاو 176/6- 879/6

گیرينتیجه
پرداخته شد که ي ایرودینامیکی روش کنترلی در این پژوهش به مطالعه

این روش کنترلی . در دو دهه اخیر مورد توجه قرارگرفته است
. باشندهایی در انتهاي وسیله میایرودینامیکی بر اساس قرارگیري فلپ

ها در وسایل سرعت باال بوده و بیشتر در رژیم سرعتی کاربرد این فلپ
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مطالعه پژوهش اخیر به . ماوراء صوت مورد استقبال قرارگرفته است
شده در این مورد پرداخته و سپس سیستم کنترلی فلپ کارهاي انجام

پیشنهادشده توسط تتر و همکارانش را به صورت دقیقتر بررسی نموده 
دهد که مطابق اظهارنظرهاي تتر و سازي ها نشان میشبیه. است

شده براي تولید یک گشتاور خاص، به طور همکارانشان، هر جفت فلپ ارائه
دهد که براي مطالعه اخیر نشان می. نمایدهمان گشتاور را تولید میواقع 

تولید ضریب گشتاور رول بزرگ تر و مستقل تر، استفاده از زوایاي بزرگ 
، افزایش فاصله نسبت به خط تقارن وسیله و )درجه45در حدود (در فلپ 

همچنین وابستگی . شودهمچنین بزرگ کردن طول وتر فلپ، پیشنهاد می
دهد که براي تولید گشتاور خالص د گشتاورهاي پیچ و یاو نشان میشدی

فلپ استفاده شود که 4و یا 3براي هر یک از این دو، باید از باز نمودن 
در انتها نتایج . تواند سبب پیچیدگی سیستم کنترلی گردداین موضوع می

تواند در وسایل دهد که این سیستم کنترل ایرودینامیکی مینشان می
اوراء صوت به طور عملی مورد استفاده قرارگرفته و از این حیث مورد م

.توجه صنایع هوافضایی قرار گیرد

اها و نمودارهشکل

.]1[آگوست سیستم کنترلی فلپ پیشنهادي توسط -1شکل 

.]2[واسونسیستم کنترلی فلپ پیشنهادي توسط -2شکل

.]3[تترسیستم کنترلی فلپ پیشنهادي توسط -3شکل

.]4[آگوست سیستم کنترلی فلپ پیشنهادي توسط - 4شکل

.]5[سیستم کنترلی فلپ پیشنهادي توسط آلن-5شکل

.]6[سیستم کنترلی فلپ پیشنهادي توسط برگمن-6شکل

شده براي سیستم کنترلی بر اي از طراحی مفهومی انجامنمونه-7شکل
.مبناي فلپ

مطالعه پژوهش اخیر به . ماوراء صوت مورد استقبال قرارگرفته است
شده در این مورد پرداخته و سپس سیستم کنترلی فلپ کارهاي انجام

پیشنهادشده توسط تتر و همکارانش را به صورت دقیقتر بررسی نموده 
دهد که مطابق اظهارنظرهاي تتر و سازي ها نشان میشبیه. است

شده براي تولید یک گشتاور خاص، به طور همکارانشان، هر جفت فلپ ارائه
دهد که براي مطالعه اخیر نشان می. نمایدهمان گشتاور را تولید میواقع 

تولید ضریب گشتاور رول بزرگ تر و مستقل تر، استفاده از زوایاي بزرگ 
، افزایش فاصله نسبت به خط تقارن وسیله و )درجه45در حدود (در فلپ 

همچنین وابستگی . شودهمچنین بزرگ کردن طول وتر فلپ، پیشنهاد می
دهد که براي تولید گشتاور خالص د گشتاورهاي پیچ و یاو نشان میشدی

فلپ استفاده شود که 4و یا 3براي هر یک از این دو، باید از باز نمودن 
در انتها نتایج . تواند سبب پیچیدگی سیستم کنترلی گردداین موضوع می

تواند در وسایل دهد که این سیستم کنترل ایرودینامیکی مینشان می
اوراء صوت به طور عملی مورد استفاده قرارگرفته و از این حیث مورد م

.توجه صنایع هوافضایی قرار گیرد
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.]5[سیستم کنترلی فلپ پیشنهادي توسط آلن-5شکل

.]6[سیستم کنترلی فلپ پیشنهادي توسط برگمن-6شکل

شده براي سیستم کنترلی بر اي از طراحی مفهومی انجامنمونه-7شکل
.مبناي فلپ

مطالعه پژوهش اخیر به . ماوراء صوت مورد استقبال قرارگرفته است
شده در این مورد پرداخته و سپس سیستم کنترلی فلپ کارهاي انجام

پیشنهادشده توسط تتر و همکارانش را به صورت دقیقتر بررسی نموده 
دهد که مطابق اظهارنظرهاي تتر و سازي ها نشان میشبیه. است

شده براي تولید یک گشتاور خاص، به طور همکارانشان، هر جفت فلپ ارائه
دهد که براي مطالعه اخیر نشان می. نمایدهمان گشتاور را تولید میواقع 

تولید ضریب گشتاور رول بزرگ تر و مستقل تر، استفاده از زوایاي بزرگ 
، افزایش فاصله نسبت به خط تقارن وسیله و )درجه45در حدود (در فلپ 

همچنین وابستگی . شودهمچنین بزرگ کردن طول وتر فلپ، پیشنهاد می
دهد که براي تولید گشتاور خالص د گشتاورهاي پیچ و یاو نشان میشدی

فلپ استفاده شود که 4و یا 3براي هر یک از این دو، باید از باز نمودن 
در انتها نتایج . تواند سبب پیچیدگی سیستم کنترلی گردداین موضوع می
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.ها در سیستم کنترلی فلپ سه محورهنحوه قرارگیري فلپ-8شکل

)الف(

)ب(
.پیچ منفی) پیچ مثبت و ب) هاي بازشده در هنگام تولید الففلپ-9شکل

)الف(

)ب(
.رول منفی) رول مثبت و ب) هاي بازشده در هنگام تولیدالففلپ-10شکل

)لف(

)ب(
.یاو منفی) یاو مثبت و ب) تولیدالفهاي بازشده در هنگام فلپ-11شکل

.تغییرات اندازه فلپ-12شکل 

.ها در سیستم کنترلی فلپ سه محورهنحوه قرارگیري فلپ-8شکل
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.پیچ منفی) پیچ مثبت و ب) هاي بازشده در هنگام تولید الففلپ-9شکل
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.رول منفی) رول مثبت و ب) هاي بازشده در هنگام تولیدالففلپ-10شکل
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)ب(
.یاو منفی) یاو مثبت و ب) تولیدالفهاي بازشده در هنگام فلپ-11شکل

.تغییرات اندازه فلپ-12شکل 
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.یاو منفی) یاو مثبت و ب) تولیدالفهاي بازشده در هنگام فلپ-11شکل

.تغییرات اندازه فلپ-12شکل 
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.تغییرات موقعیت فلپ-13شکل 

.تغییرات زاویه فلپ- 14شکل 

.شرایط مرزي-15شکل 

)الف(

)ب(
تولید ) برشی از شبکه و ب) نمایش شبکه تولیدشده براي الف- 16شکل 

.شبکه سطحی براي وسیله

.کانتور نسبت فشار بر روي سطح به فشار جریان آزاد-15شکل 

.کانتور نسبت دما بر روي سطح به دما جریان آزاد- 16شکل 
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