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تذٍیي کذ هحبسببت ترین ببلگرد هبتٌی بر تئَری الوبًی پرُ
هحوذ علی سَادی ،1افشیي هٌَچْری فر،2
قطوت صٌبیغ َّاپیوبؾبظی ایطاى (ّؿب) ،صٌؼت ثبلؿب  -اصفْبى ،قبّیي قْط

چكیذُ
زض همبلِ حبضط ،الگَضیتن خسیسی ثطای هحبؾجِ قطایط تطین ثبلگطز
هؼطفی قسُ اؾت .زض ایي الگَضیتن پیكٌْبزی پطُ ّب ثصَضت صلت زض ًظط
گطفتِ قسُ ٍ اظ تطویت تئَضی الوبًی پطُ ٍ تئَضی هَهٌتن زض اًدبم
هحبؾجبت آیطٍزیٌبهیه ضٍتَض اؾتفبزُ قسُ اؾتّ .ویٌطَض ذصَصیبتی اظ
خولِ؛ زذبلت ّوعهبى اثطات هؼبزالت طَلی ٍ ػطضی-ؾوتی ثط یىسیگط،
ًمف اخعاء تبثیطگصاض ثبلگطز ثط تؼبزل اؾتبتیىی ثبلگطز ًظیط هلد اصلی ،هلد
زهی ،زم افمی ،زم ػوَزی ٍ ثسًِ ثبلگطز زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت .یىپبضچِ
قسى ذصَصیبت هصوَض زض الگَضیتن حبضط ،هَخت زؾتیبثی ثِ زلت ثبالی
هحبؾجبت ّوطاُ ثب لبثلیت اؾتفبزُ ثطای توبهی ثبلگطزّبی هتساٍل ثب ّط ًَع
پیىطثٌسی ضٍتَض اصلی قسُ اؾت.

ٍاشُ ّبی کلیذی (ًبزًیي  11پررًگ) :الگَضیتن تطین -تئَضی الوبًی پطُ
 تؼبزل اؾتبتیىی ثبلگطز.هقذهِ
آًبلیع تطین (تؼبزل اؾتبتیىی) هَضَػی هْن زض ثحث زیٌبهیه پطٍاظ
ثبلگطز ثَزُ ٍ اظ هلعٍهبت ٍضٍز ثِ زیگط هَضَػبت ولیسی اؾت .زض هجبحث
ططاحی آیطٍزیٌبهیىی ٍ ػولىطز ،اؾبؼ توبهی هحبؾجبت ٍ تحلیل ّب،
آًبلیع تطین اؾت .زض ثحث آًبلیع وٌتطل پبیساضی ،اؾترطاج هكتمبت ثىوه
ًتبیح آًبلیع تطین هیؿط اؾت .فطآیٌسّبی قجیِ ؾبظی ًیع هؼوَال اظ یه
حبلت تطین آغبظ هی قَز .ایي زالیل هَخت گطزیس تب تالقی ثِ هٌظَض تْیِ
الگَضیتن هطثَطِ ٍ ًْبیتب تسٍیي وس تطین ثبلگطز صَضت پصیطز .همبیؿِ
ًتبیح ثسؾت آهسُ اظ الگَضیتن حبضط ٍ ًتبیح اضائِ قسُ زض هطاخغ ٍ ًیع
ًتبیح تؿت ّبی پطٍاظی زض زؾتطؼ ّوگی حبوی اظ زلت ثبالی ًتبیح
ثسؾت آهسُ زض وٌبض پبیساضی حل ٍ ؾبزگی الگَضیتن اضائِ قسُ هی ثبقس.
زض ازاهِ ولیبت ضٍاثط ٍ هجبًی هحبؾجبتی ایي الگَضیتن ثیبى هیگطزز.
فرضیبت ٍ هببًی هحبسببت
ثِ طَض ولی هٌظَض اظ قطایط تطین یه ثبلگطزٍ ،ضؼیت پطٍاظی اؾت
وِ زض آى ًطخ تغییطات هتغییطّبی حطوتی صفط ثبقٌس .لصا ولی تطیي
حبلت پطٍاظی یه ثبلگطز زض حبلت تطین ضا هیتَاى هبًَض اؾپیي زاًؿت.
لیىي اظ آًدبیی وِ هسل ؾبظی زلیك چٌیي هبًَضی چٌساى هیؿط ًیؿت،
قطایط تطین هَضز ثطضؾی ،ثِ قطایط پطٍاظ هؿتمین الرط ثبلگطز ّوطاُ ثب
ًطخ صؼَز یب ًعٍل هكرص ،زض حضَض ثبز خبًجی هؼطَف هیگطزز.
اؾبؼ الگَضیتن هصوَض ،فطض ثبلگطز ثؼٌَاى یه خؿن صلت قف
زضخِ آظازی ٍ ،هسل ؾبظی اثطات ًیطٍیی-گكتبٍضی اخعاء هرتلف ،ثط تؼبزل
آى هی ثبقس .وِ فطایٌس هسل ؾبظی هصوَض ثب اؾتفبزُ اظ ؾیؿتن هرتصبت
ٍیػُ (ّوطاؾتب ثب ؾیؿتن هرتصبت ظهیي) ،ؾیؿتن هرتصبت ثسًِ ،ؾیؿتن
هرتصبت ّبة ضٍتَضاصلی ،ؾیؿتن هرتصبت پطُ ،ؾیؿتن هرتصبت ضٍتَض
زهی اًدبم هیپصیطز.

هؼبزالت حطوت خؿن ثب قف زضخِ آظازی ضا هی تَاى ثصَضت ظیط زض ًظط
گطفت:
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زض ازاهِ ثب فطض پیىطُ ای صلت ثطای ثبلگطز ،اظ اثطات تغییط خطم ٍ اثطات
ًبقی اظ خبثدبیی ؾَذت زضٍى هربظى ثبلگطز صطفٌظط هیگطزز.
الگَریتن عوَهی ترین
ثب زضًظط گطفتي ؾیؿتن هرتصبت ثسًِ ٍ زذبلت قطایط پطٍاظی
هَضز ثطضؾی (صفط ثَزى پبضاهتطّبی  )r ٍ q ٍ pهؼبزالت هصوَض خْت
اخطای الگَضیتن ػوَهی تطین (قىل )1ثب اؾتفبزُ اظ فطآیٌس تىطاض
) (Iterationقطٍع هیگطزز .اثتسا ثب فطض هكرص ثَزى پبضاهتطّبی
پطٍاظی ٍ هكرصبت پیىطث ٌسی ثبلگطز ٍ زذبلت تغییطات خطیبى ًبقی اظ
اثطات زیگط اخعاء ثبلگطز ،هسل ؾبظی ًیطٍّب ٍ گكتبٍضّبی ؾطَح
آیطٍزیٌبهیىی (ثسًِ ،زم افمی ٍ زم ػوَزی) تَؾط یه هسل تلفیمی ٍ
ًؿجتب ؾبزُ ،اظ هطاخغ ] [3] ٍ [2اًدبم هیقَز.
ؾپؽ ثب تَخِ ثِ هؼبزالت تملیل یبفتِ ظیط ،فطآیٌس حل تطین اٍلیِ طَلی
ثبلگطز اًدبم هیقَز:


w  0   Fz g. cos . cos   0  MainRotorT rust 


q  0   M  0  1c Lonitudina lFlapping 


u  0   Fx m.g.sin( )  0   Body EulerPitch Angle 

وِ حبصل آى ،هكرص قسى همبزیط هتغییطّبی تطاؾت هَضز ًیبظ اظ ضٍتَض
اصلی ،ظاٍیِ پیچ ثسًِ ٍ ظاٍیِ فلپیٌگ طَلی ضٍتَض اصلی اؾت.
زض گبم ثؼسی ثب تَخِ ثِ هؼبزالت تملیل یبفتِ ظیط ،فطآیٌس حل تطین اٍلیِ
ػطضی-ؾوتی ثبلگطز اًدبم هیقَز:


r  0   N  0  TailRotorT rust 


p  0   L  0  1s LateralFla pping 



v  0   Fy g. cos( ).sin    0  Body EulerRollA ngle 

 -1زاًكدَی وبضقٌبؾی اضقس زیٌبهیه ٍ وٌتطل پطٍاظ – وبضقٌبؼ اضقس ػولىطز ثبلگطزًَ( ali.savadi@ut.ac.ir ،یؿٌسُ هربطت).
 -2زوتطای َّافضب – اؾتبزیبض زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس ذویٌی قْط ،هكبٍض هطوع ططاحی ثبلگطز.
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وِ هٌدط ثِ تؼییي همساض پبضاهتطّبی تطاؾت هَضزًیبظ اظ ضٍتَض زهی ،ظاٍیِ
غلت ثسًِ ٍ ،ؾبیىلیه ػطضی ثسًِ ذَاّس قس .ؾپؽ هحبؾجبت ضٍتَض زهی
ثب اؾتفبزُ اظ هؼبزالت فطم ثؿتِ زیٌبهیه پطُ ٍ هؼبزالت هجتٌی ثط تطویت
تئَضی ّبی الوبًی ٍ هَهٌتَم خْت تؼییي پبضاهتطّبی وٌتطلی ٍ زذبلت اثط
ًیطٍیی ٍ گكتبٍضی آى ثط ثبلگطز اًدبم هیقَز.
ًْبیتب ثب تَخِ ثِ تبثیط پصیطی پبضاهتطّبی هؼبزالت طَلی ثط ػطضی-
ؾوتی ٍ ثلؼىؽ؛ فطآیٌس حل آًمسض ازاهِ ٍ تىطاض هیبثس تب همساض هتغیطّبی
قف گبًِ حبصل اظ هؼبزالت حطوت (ظٍایبی پیچ ٍ غلت ثسًِ ،ظٍایبی
فلپیٌگ طَلی ٍ ػطضی ٍ تطاؾت هَضز ًیبظ ضٍتَض اصلی ٍ زهی) ّوگطا
قًَس .اظ ایي ضٍ پبضاهتط فلپیٌگ طَلی ٍ ػطضی ضٍتَض اصلی ثؼٌَاى هؼیبض
ّوگطایی حل طَلی ٍ حل ػطضی-ؾوتیًْ ٍ ،بیتب تَاى هصطفی هحبؾجبتی
ول ثؼٌَاى هؼیبض ّوگطایی حل ًْبیی تطین ،اًتربة گطزیسُاًس .زض ٌّگبم
حل هؼبزالت تطین طَلی ،هحبؾجبت ضٍتَض اصلی زض الگَضیتوی هدعا ٍ
ّوچٌیي هحبؾجبت ضٍتَض زهی زض ظیط ثطًبهِ ای خساگبًِ اًدبم هیگیطز.
هذل سبزی رٍتَر اصلی
هسل ؾبظی ضٍتَض اصلی ،ثب فطض ٍخَز زٍ زضخِ آظازی فسضیٌگ ٍ
فلپیٌگ ٍ صطفٌظط اظ زضخِ آظازی لگیٌگ آًْب (ثِ زلیل ػسم ایفبی ًمف
لبثل تَخِ زض زیٌبهیه پطٍاظ ثبلگطز) اًدبم هیگیطز وِ ظاٍیِ فسضیٌگ پطُ
ثِ صَضت ظیط:
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وِ ثؿتِ ثِ قطایط پطٍاظی ،ضطائت ضاثطِ ،هتغییط ذَاٌّس ثَز .ثؼٌَاى هثبل،
زض پطٍاظ ایؿتب ،هحبؾجِ تَظیغ خطیبى المبیی زیؿه ،هجتٌی ثط ضاثطِ
گالٍاضت ) (Glauertثَزُ ثٌبثطایي ضطایت

0 , 1c , 1s

ثصَضت ظیط

ذَاٌّس ثَز:



R  1  1  32. . . r R 

16.
a 0 .N b . c 
R

1c , 1s  0
a 0 .N b . c

0 

زض قطایط پطٍاظ ضٍ ثِ خلَ ثب ؾطػت ثبالً ،یع ثب تَخِ ثِ تغییطات تَظیغ
خطیبى المبیی ًبقی اظ ؾطػت ،ضطایت
هی آیٌس:
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0 , 1c , 1s

اظ ضٍاثط ظیط ثسؾت

a 0 .s

a 0 .s

1

1c 

1s 

هحبؾجبت ضٍتَض اصلی ،زض اثتسا ثب تَخِ ثِ پبضاهتطّبی ٍضؼیتی هَضز
اًتظبض اظ آى خْت تبهیي تؼبزل اؾتبتیىی ثبلگطز (قبهل ٍضؼیت اٍلیِ
هتغییطّبی وٌتطلی) ،ثىوه هؼبزالت فطم ثؿتِ اًدبم قسُ ٍ ؾپؽ
هحبؾجبت آیطٍزیٌبهیه آى (تؼییي هتغییطّبی ػولىطزی ٍ تصحیح
هتغییطّبی وٌتطلی ترویي ظزُ قسُ) ثب اؾتفبزُ اظ تئَضی الوبًی پطُ خْت
زؾتیبثی ثِ ٍضؼیت زیٌبهیىی هَضز اًتظبض ٍ ٍضؼیت ػولىطزی ضٍتَض،
صَضت هی پصیطز.
لصا ثِ هٌظَض زؾتیبثی ثِ زلت وبفیٍ ،ضؼیت ّط الوبى اظ پطُ ،زض
آظیوَؼ ّبی هرتلف هحبؾجِ ٍ ًْبیتب ثِ هٌظَض زؾتیبثی ثِ ٍضؼیت ول
زیؿه ،زض طَل پطُ ٍ ؾطح زیؿه ،اًتگطال گیطی هیگطزز.
هَلفِ ّبی ؾطػت افمی ٍ ػوَزی هَخَز زض ّط الوبى اظ پطُ،
ثطاؾبؼ ضٍاثط ظیط هحبؾجِ هیگطزًس:

 R   x . sin 
 
U P r ,   .R  r ,   z   x . 0 . cos    x . sin 
 r ..1s . cos   1c . sin 
U T r ,  .R r

 

الظم ثِ شوط اؾت وِ ثِ زلیل اؾتفبزُ اظ هسل ّبة االؾتیه ثب ذطٍج اظ
هطوعیت ) (Offset Hinged with Hinge Springزض حل زیٌبهیه ضٍتَض
اصلی ٍ ،زذبلت تبثیطپصیطی زیٌبهیه ثط آیطٍزیٌبهیه آى ٍ ثلؼىؽ ،اهىبى
حل ثطای ولیِ ثبلگطزّبی هتساٍل ضا ثب پیىطثٌسی ّبی هرتلف ضٍتَض اصلی
هیؿط ًوَزُ اؾت.
ّوچٌیي تَظیغ خطیبى المبیی زض ؾطح زیؿه ًیع ثِ صَضت غیط
یىٌَاذت ،ثِ قىل ظیط تؼطیف گطزیس:

a .s
1 0
1

8.

 

ٍ ظاٍیِ فلپیٌگ پطُ ّبً ،یع ثِ قىل ظیط زض ًظط گطفتِ هیقَز.

1c  1s 

8. 

a 0 .s
8.

  , r   0   tw . r  1c . cos   1s . sin 
R

    0  1c . cos   1s . sin 

1s  1c 

8. 

1

0 

ٍ ثب تَخِ ثِ ظاٍیِ حولِ ٍ ػسز ضیٌَلسظ هجتٌی ثط هَلفِ ّبی فَق ،ثب
اؾتفبزُ اظ ثبًه اطالػبت ضطائت آیطٍزیٌبهیىی همطغ پطُ ،همبزیط ضطائت
آیطٍزیٌبهیىی الوبى هصوَض ،اؾترطاج هیگطزز .وِ ًْبیتب هَلفِ ّبی ًیطٍی
ػوَزی ،افمی ٍ قؼبػی زض هحل الوبى هَضز ًظط ،ثىوه ضٍاثط ظیط،
هحبؾجِ هیگطزًس.
) f z  Cl . cos( )  C d . sin(
) f x  C d . cos( )  Cl . sin(
f r    . f z  cd radial

ؾپؽ ثب اًتگطال گیطی ًیطٍّبی هصوَض زض طَل پطُ ،ضطائت تطاؾت،
گكتبٍضً ،یطٍّبی افمی طَلی ٍ ػطضی ٍاضزُ ثط ّبة ثسؾت هیأیٌس.
2
B N .c
 ut
 . dr . f
CT i   b


2 .R  .R  R z
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ّوبًطَض وِ هكبّسُ هی قَز زض هحبؾجِ تطاؾت اثط تلفبت ًَن پطُ )(B
زض ًظط گطفتِ هی قَزًْ .بیتب ثب اًتگطال گیطی زض ؾطح زیؿه ضٍتَض،
همبزیط ًیطٍیی ٍ گكتبٍضی حبصل اظ ضٍتَض زض هرتصبت ّبة ،لبثل
زؾتیبثی اؾت .ثب اًتمبل هَلفِّبی هصوَض اظ هرتصبة ّبة ضٍتَض ثِ
هرتصبت ثسًِ ،همبزیط ًیطٍیی ٍ گكتبٍضی ٍاضزُ ثط ثبلگطز اظ ططف ضٍتَض
اصلی ،تؼییي هیگطزًس .تصَیط ولی الگَضیتن هحبؾجبت شوط قسُ ،زض قىل
 ،2اضائِ گطزیسُ اؾت.

Archive of SID
سیزدهمیه کىفراوس اوجمه هًافضاي ايران

Aero2014-P1140-T601

تهران ،داوشگاٌ تهران ،داوشکدٌ علًم ي فىًن وًيه 31 ،تا  31اسفىد 3131



 X fuslage. z cg  Z fuslage. xcg 
2
L fuslage  0.5 V f .S s .l f .Cl f  fus ,  fus   Y fuslage. z cg 
2
M fuslage  0.5 V f .S f .l f .Cm f  fus ,  fus

هذل سبزی رٍتَر دهی
هحبؾجبت ضٍتَض زهی وِ زض هرتصبة ّبة ضٍتَض زهی ٍ ،ثب صطفٌظط
اظ خطیبًبت غیط یىٌَاذت ٍ ًیطٍّبی غیط ػوَز ثط زیؿه ضٍتَض ،اًدبم
هی پصیطز ،وِ هیتٌی ثط ضٍاثط فطم ثؿتِ حبصل اظ تطویت تئَضی هَهٌتَم ٍ
الوبًی پطُ هی ثبقس .لصا اگط ضطیت تطاؾت هَضز اًتظبض اظ ضٍتَض زهی خْت
ایدبز تؼبزل ؾوتی ثبلگطز ثِ قىل ظیط تؼطیف قَز:
TTR
2
 . R. . At .Ft





CTt 

وِ زض آى پبضاهتط  ،Ftثیبًگط اثط ؾطح پبیساض وٌٌسُ ػوَزی ثط ػولىطز ضٍتَض
زهی هی ثبقس ٍ ثصَضت ظیط تؼطیف هی قَز:
SVT
At

Ft  1  0.75

آًگبُ ،همساض ظاٍیِ گبم ولىتیَ هَضز ًیبظ ،اظ ضاثطِ ظیط:
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ٍ ثِ زًجبل آى ،ضطائت گكتبٍض چطذكی ٍ ًیطٍی افمی طَلی ٍاضزُ ثط ّبة
آى ،ثِ فطم ظیط هحبؾجِ هیگطزًس:
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ًْبیتب ثب اًتمبل هَلفِ ّبی هصوَض اظ هرتصبة ّبة ضٍتَض زهی ثِ هرتصبت
ثسًِ ،همبزیط ًیطٍیی ٍ گكتبٍضی ٍاضزُ ثط ثبلگطز اظ ططف ضٍتَض زهی ،ثِ فطم
ظیط ذَاٌّس ثَز.





2
X TR   . .R t . At .CH t



ccw



YTR  Trustt

LTR  YTR htr  z cg
2
M TR   . .R t . At .CQt .









N TR  YTR l tr  x cg

وِ زض ایي ضٍاثط ،ػجبضت  ،ccwهؼطف خْت زٍضاى ضٍتَض زهی اؾت وِ
هیتَاًس گكتبٍض پیچ هثجت یب هٌفی ثِ ثسًِ اػوبل ًوبیس.
هذل سبزی بذًِ
ثب زض ًظط گطفتي ثسًِ ثبلگطز ثؼٌَاى یه خؿن آیطٍزیٌبهیه ٍ
هكرص ثَزى ضطائت ًیطٍیی ٍ گكتبٍضی آى ثط حؿت ظٍایبی حولِ ٍ
ؾطـ خبًجی ،هسل ؾبظی ؾْن ثسًِ زض تؼبزل ٍ زیٌبهیه ثبلگطز ،لحبظ
هی گطزز .ثٌبثطایي ًیطٍّب ٍ گكتبٍض ّبی ٍاضزُ ثط ثسًِ ضا هیتَاى ثِ فطم ظیط
زض ًظط گطفت.








2
X fuslage  0.5 V f .S f .Cx f  fus ,  fus




2
Y fuslage  0.5 V f .S s .Cy f  fus ,  fus
2
Z fuslage  0.5 V f .S f .Cz f  fus ,  fus







2
N fuslage  0.5 V f .S s .l f .Cn f  fus ,  fus  Y fuslage. xcg

زض ضٍاثط ثبال ،ضطائت ًیطٍ ٍ گكتبٍض اظ ًتبیح قجیِ ؾبظی ػسزی زیٌبهیه
ؾیبالت هحبؾجبتی ثسًِ ٍ ،یب ًتبیح تؿت ّبی تًَل ثبز هَخَز اظ ثسًِّبی
هكبثِ ،اؾترطاج هیگطزًس.
هذل سبزی دم افقی
هحبؾجبت زم افمیً ،یع ثب تلفیمی اظ ؾبزگی ضٍاثط هطخغ ] ٍ [2پیچیسگی
ضٍاثط هطخغ ] ،[3ثِ هٌظَض زؾتجبثی ثِ زلت وبفی ،اًدبم هیگیطز .همبزیط
ًیطٍّبی ثطآ ٍ پؿبی تَلیسی تَؾط ؾطَح زم افمی تَؾط ضٍاثط ظیط
ترویي ظزُ هیقًَس.
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k
 q HT 
وِ زض ایي ضٍاثط ،پبضاهتط)  (q/qHTثیبًگط هیعاى تفبٍت فكبض زیٌبهیه
خلَی ثبلگطز ٍ فكبض زیٌبهیه زض هَلؼیت زم افمیً ،بقی اظ ؾْن فطٍٍظـ
ضٍتَض اصلی ٍ اغتكبقبت پكت ثسًِ ثَزُ ٍ همساض ًیطٍی ثطآی آى ًیع ثط
اؾبؼ ظاٍیِ حولِ هحلی زم افمی هحبؾجِ هیگطزز.
اظ ایي ضٍ ،همبزیط ًیطٍیی ٍ گكتبٍضی تَلیسی تَؾط زم افمی ،ثِ قطح ظیط
ذَاٌّس ثَز:





q

q HT




liftH .T  





 liftH .T . cos HT  i HT   DragH .T . sin HT  i HT 

X H .T  liftH .T . sin  HT  i HT  DragH .T . cos  HT  i HT









Z H .T

M H .T   Z H .T l HT  xcg  X H .T hHT  z cg

وِ زض آًْب ،پبضاهتط  ، iHTظاٍیِ ٍضؼیت زم افمی اؾت وِ زض ثطذی ثبلگطزّب
هیتَاًس هتغییط ٍ تبثؼی اظ ظاٍیِ پیتچ ثسًِ ٍ یب ؾبیىلیه طَلی اػوبلی ثِ
ضٍتَض اصلی ثبقس.
هذل سبزی دم عوَدی
ضٍاثط هجٌبی هحبؾجبت زم ػوَزی ًیع ّوچَى زم افمی اًدبم
گطفت .لصا هَلفِ ّبی ثطآ ٍ پؿبی زم ػوَزی ًیع ثب لحبظ وطزى ؾْن ضٍتَض
زهی زض ایدبز ظاٍیِ وٌبضٍظـ ٍ ّوچٌیي تبثیط هتفبٍت ثَزى فكبض
زی ٌبهیه خطیبى زض هحل زم ػوَزی ،تَؾط ضٍاثط ظیط ترویي ظزُ
هیقَز.





. 0.5  .V 2 .S .CL

VT
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DragVT  

VT VT
0
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k
 qVT 
ٍ ثِ زًجبل آىً ،یطٍّب ٍ گكتبٍضّبی ٍاضزُ ثط ثبلگطز زض هرتصبت ثسًِ ،ثِ
قطح ظیط ذَاٌّس ثَز :

 















q

qVT




liftVT  

X V .T  DragV .T . cos  flight  LiftV .T . sin  flight







YV .T  LiftV .T . cos  flight  DragV .T . sin  flight



MVT  X VT .hVT  zVT 
LVT  YVT . hVT  zVT
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NVT  YVT . lVT  xVT

شكلّب ٍ ًوَدارّب

وِ زض صَضت ٍخَز ظاٍیِ ؾطـ خبًجی ،ثؿتِ ثِ قطایط پطٍاظی  ،ؾْن آى
زض پبضاهتط  ،βflightثطٍظ هییبثس.

ارزیببی کذ هحبسببتی
ثب تَخِ ثِ لبثلیت وس هحبؾجبتی هصوَض خْت اؾتفبزُ ثطای توبهی
ثبلگطزّبی هتساٍل ،آًبلیع تطین تَؾط وس هصوَض اًدبم ٍ اضظیبثی زلت
هحبؾجبتی هتغیطّبی ٍضؼیتی ،وٌتطلی ٍ ػولىطزی ،ثطای ثبلگطزّبیی ثب
ضٍتَض االوٌگی ،ضٍتَض توبم هفصلی ،ضٍتَض فبلس لَال اًدبم پصیطفت ٍ ثب ًتبیح
هَخَز زض هطاخغ ] [7] ٍ [6] ٍ [5] ٍ [2همبیؿِ گطزیس.
زض اقىبل ً 5 ٍ 4تبیح ترویي ػولىطز ضٍتَض ثبلگطز  Bell214Aثب
ًتبیح تؿت ّبی پطٍاظی ٍ همبزیط هَخَز زض وتت پطٍاظی ثبلگطز ،زض قطایط
ٍظًی هرتلف ،همبیؿِ قسُ اؾتً .تبیح ًكبى هی زّس ترویي ػولىطز
ضٍتَض ثب الگَضیتن اضائِ قسُ اظ زلت ثؿیبض ذَثی ثطذَضزاض هی ثبقس.
زض قىلٍ ، 6ضؼیت ضفتبض هتغییط ّبی طَلی ثبلگطز ،قبهل ظاٍیِ
ٍضؼیت طَلی ثبلگطز ،ظٍایبی ؾبیىلیه ٍ فلپیٌگ طَلی ضٍتَض اصلی،
ًؿجت ثِ ؾطػت پطٍاظی زض یه پطٍاظ هؿتمین الرط اضائِ گطزیسُ اؾت.
زض قىل ً 7یعٍ ،ضؼیت ضفتبض هتغییط ّبی ػطضی ثبلگطز ،قبهل
ظاٍیِ غلت ثسًِ ثبلگطز ،ظٍایبی ؾبیىلیه ٍ فلپیٌگ ػطضی ضٍتَض اصلی،
ًؿجت ثِ ؾطػت پطٍاظی زض یه پطٍاظ هؿتمین الرط اضائِ گطزیسُ اؾت.
زض قىل ً ، 8تبیح هحبؾجبت هیعاى ولىتیَ هَضز ًیبظ اػوبلی ثِ ضٍتَض
اصلی ٍ زهی ،خْت ایدبز قطایط تؼبزل اؾتبتیىی ثبلگطز زض پطٍاظ هؿتمین
الرط هَضز ًظط ثط حؿت ؾطػت پطٍاظیّ ٍ ،وچٌیي هیعاى ظاٍیِ هرطٍطی
پطُ ّبی زیؿه ضٍتَض اصلی ،اضائِ قسُ اؾت.
ًْبیتب زض قىل  ، 9هیعاى تَاى هَضز ًیبظ هصطفی ضٍتَض اصلی ٍ زهی،
ٍ ّوچٌیي هیعاى تَاى هصطفی هَضز ًیبظ ول ثبلگطز ثب زض ًظط گطفتي
افت ّبی تَاى ؾبهبًِ اًتمبل لسضت ،زض قطایط پطٍاظی هَضز ًظط ،ثط حؿت
ؾطػت ،هَخَز اؾت.
اضظیبثی ّبی صَضت گطفتِ ًكبى هیسّس الگَضیتن اضائِ قسُ ػالٍُ ثط
زاضا ثَزى صحت هحبؾجبتی لبثل لجَل زض ضغین ّبی پطٍاظی ایؿتب ٍ ضٍثِ
خلَ ،اظ زلت ًؿجتب ذَثی ًیع زض هحبؾجِ هتغییطّبی ٍضؼیتی ٍ وٌتطلی
ثطذَضزاض اؾت.

شكل  -1الگَریتن عوَهی هحبسبِ شرایط ترین .HeliMAS3

ًتیجِ گیری
زض یه خوغ ثٌسی اخوبلی هیتَاى گفت ،الگَضیتن تطین اضائِ قسُ زض
حبلی وِ ثؿیبض خبهغ ٍ ؾبزُ هی ثبقس ،ثِ زلیل ثْطُ هٌسی اظ ضٍـ
هحبؾجبت آیطٍزیٌبهیىی ًؿجتب زلیكً ،تبیح ثؿیبض زلیمی ضا اضائِ هی وٌس ٍ
ثطای ترویي ٍ اضظیبثی ػولىطز ضٍتَض ٍ ثبلگطزّ ،ن زض هطحلِ ططاحی
همسهبتی ٍ ّن زض هطحلِ ططاحی خعئیبت هٌبؾت اؾت .ػالٍُ ثط آى ثِ
زلیل پبیساضی ٍ ػسم ٍاگطایی زض الگَضیتن حبضط هی تَاى اظ آى زض ثطًبهِ
ّبی قجیِ ؾبظی ًیع اؾتفبزُ ًوَز.
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شكل-2الگَریتن هحبسبِ عولكرد رٍتَر اصلی کذ .HeliMAS3
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شكل  :3دستگبُ هختصبت بذًِ

شكل  -7تغییرات هتغییرّبی طَلی هَثر در دیٌبهیک ببلگرد ،بر حسب
سرعت پرٍازی در شرایط پرٍاز هستقین الخط رٍ بِ جلَ.

شكل-4هقبیسِ هیساى دقت هحبسبِ تَاى هَرد ًیبز ببلگرد تَسط کذ
 HeliMAS3بب هذارک پرٍازی ٍ ًتبیج تست ّبی پرٍازی.
(شرایط حذاکثر ٍزى برخبست  13811پبًٍذ)

شكل  -8تغییرات زٍایبی کلكتیَ هَرد ًیبز رٍتَر اصلی ٍ دهی ٍ ّوچٌیي
زاٍیِ هخرٍطی دیسک رٍتَر اصلی ،بر حسب سرعت پرٍازی در شرایط
پرٍاز هستقین الخط رٍ بِ جلَ.

شكل -5هقبیسِ هیساى دقت هحبسبِ تَاى هَرد ًیبز ببلگرد تَسط کذ
 HeliMAS3بب هذارک پرٍازی ٍ ًتبیج تست ّبی پرٍازی.
(شرایط ٍزى برخبست  11111پبًٍذ)

شكل  -9تغییرات تَاى هصرفی هَرد ًیبز کل ٍ رٍتَر اصلی ٍ دهی ،بر
حسب سرعت پرٍازی در شرایط پرٍاز هستقین الخط رٍ بِ جلَ.

شكل  -6تغییرات هتغییرّبی طَلی هَثر در دیٌبهیک ببلگرد ،بر حسب
سرعت پرٍازی در شرایط پرٍاز هستقین الخط رٍ بِ جلَ.
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