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 های کامپوزیتی بر نیروی آیرودینامیکی یک بال کامپوزیتیبررسی تاثیر مشخصه
 3، سعیذ ایرانی2، مجتبی فرخ1سحر کشاورز

 داًطىذُ هٌْذسی َّافضب ، داًطگبُ غٌؼتی خَاخِ ًػیشالذیي عَسی

 

 

 چکیذه

دس ایي همبلِ یه ثبل وبهپَصیتی ته الیِ، ثذٍى سَئیپ ٍ ثذٍى دس ًظش 

گشفتِ  گشفتي هَتَس، ثِ غَست استبتیىی، تحت ثشسسی آیشٍاالستیه لشاس

است. دس ایي ثشسسی آیشٍاالستیه، ثشای ثذست آٍسدى هؼبدالت ثخص 

ّبی چیٌی ضذُ ٍ ثشای لسوت ًیشٍّب ٍ هوبىاص تئَسی ٍسلِ الیِ ایسبصُ

آیشٍدیٌبهیىی اص تئَسی آیشٍدیٌبهیىی حبلت دائن ٍ تئَسی ًَاسّبی ثبسیه 

استفبدُ ضذُ است. ػولىشد آیشٍاالستیسیتِ استبتیىی ثبل هزوَس دس اثش 

ضَد. اص خولِ ّبی وبهپَصیتی ثبل، دستخَش تغییش هیتغییش دس هطخػِ

تَاى ثِ تغییش دس همذاس ًیشٍی ثشآی یه ثبل االستیه ّب، هیي اثش پزیشیای

ًسجت ثِ ًیشٍی ثشآی یه ثبل غلت دس اثش تغییش دس ثخص وبهپَصیتی سبصُ 

ثبل اضبسُ وشد. دس اًتْب ایي همبلِ ًطبى خَاّذ داد وِ اگش ثشای خْت 

ضَد وِ  گیشی صٍایبی الیبف ثبل ته الیِ وبهپَصیتی اص صٍایبیی استفبدُ

ضًَذ، االستیه دس ًظش گشفتي ثبل، تبثیش ی دایَسطاًس هیدچبس پذیذُ

هثجتی دس افضایص ًیشٍی آیشٍدیٌبهیىی ثبل، ًسجت ثِ صهبًیىِ ثبل غلت دس 

تش ًسجت ًیشٍی ثبل االستیه ثِ ضَد، داسد. ثِ ثیبى سٍضيًظش گشفتِ هی

ش ثشای خْت ثبضذ. دس ػَؼ اگًیشٍی ثبل غلت ّوَاسُ ثیطتش اص یه هی

گیشی صٍایب الیبف ثبل وبهپَصیت، اص صٍایبیی استفبدُ ضَد وِ ّشگض دچبس 

دس تغییش  هثجتی  ضًَذ، االستیه دس ًظش گشفتي ثبل تبثیشدایَسطاًس ًوی

 ًیشٍی آیشٍدیٌبهیىی ًخَاّذ داضت.      

  

 

 ًبپبیذاسی استبتیىی-ثبل وبهپَصیتی-آیشٍاالستیسیتِ واژه های کلیذی:
 

 مقذمه-1

 اهشٍصُ هیل ثِ وبسثشد هَاد وبهپَصیتی دس عیف ٍسیؼی اص غٌبیغ، افضایص

است. دس غٌؼت َّافضب ًیض استفبدُ اص هَاد وبهپَصیتی دس عشاحی ٍ یبفتِ

ّبی اخیش سٍاج یبفتِ ّب دس سبلسبخت لغؼبت هختلف ثِ خػَظ ثبل

وبّص ٍصى است. افضایص وبسثشد هػبلح وبهپَصیتی دس سبخت َّاپیوبّب ثِ 

ضَد، ووه ای هْن ٍ حیبتی هحسَة هیاٍلیِ، وِ دس عشاحی ضبخػِ

-ّب ثب وبّص ٍصى سبصُ هیًوبیذ. ثٌبثشایي استفبدُ اص وبهپَصیتضبیبًی هی

تَاًذ سجت افضایص وبسآیی ٍ ثْجَد ػولىشد ضَد. اص عشفی پبیذاسی 

پزیش ّبی اًؼغبفآیشٍاالستیه ًمص هْوی دس عشاحی َّاپیوبّبیی ثب ثبل

ایي هَضَع سجت اًدبم هغبلؼبتی پیشاهَى اثشپزیشی ػولىشد   وٌٌذ.ایفب هی

ّبی وبهپَصیتی ثبل، ّب، اص تغییشات هطخػِآیشٍاالستیه ایي ًَع اص ثبل

 است.ضذُ

 

 

ی هسبیل آیشٍاالستیسیتِ استبتیىی ّوچَى، تَصیغ ، دسثبسُ[1]دس هشخغ 

هدذد ًیشٍی ثشآ ٍ هوبى آیشٍدیٌبهیىی ثبل دس ساستبی دّبًِ ثبل، ثب 

است. یىی اص االستیه دس ًظش گشفتي ثبل ًسجت ثِ ثبل غلت، ثحث ضذُ

-است، اص تئَسی ٍسلِ الیِّبی تئَسی وِ دس ایي هشخغ استفبدُ ضذُهذل

ای ٍ تئَسی ًَاسّبی ثبسیه همذهبتی ثشای ذُ ثشای لسوت سبصُچیٌی ض

وٌذ. ًَیسٌذُ ثشای ضشایظ لسوت ًیشٍّبی آیشٍدیٌبهیىی استفبدُ هی

ّبی حبون ٍ سٍاثظ ثذست هختلف ًوَداسّبی هتفبٍتی سا ثش اسبس فشضیِ

است، وِ اوثش آًْب دس ، سسن ًوَدُ[2]آهذُ دس ّوبى هشخغ ٍ هشخغ 

 ًیض ثِ غَست خالغِ، ٍخَد داسًذ. [3]هشخغ

ٍ فشضیبت  [4, 2, 1]دس ایي همبلِ ًیض ثب استفبدُ اص سٍاثظ هَخَد دس هشاخغ 

ّبی حبون ثش آًْب، وِ حل استبتیىی یه هسبلِ آیشٍاالستیسیتِ ٍ تئَسی

است تبثیش تغییش اًذ ٍ اًدبم وذًَیسی، سؼی ضذُاستبتیىی سا ثشسسی وشدُ

ی آیشٍدیٌبهیىی آى سا ثشسسی ّبی وبهپَصیتی ثبل، ثش ًیشٍدس هطخػِ

  ًوبیین.    

 

 معادالت و روابط حاکم-2

ثشسسی یه ثبل ته الیِ وبهپَصیتی ثذٍى سَئیپ سبدُ ثب ضشیت ثبل هَسد 

ّبی ثبل ثش ثبضذ، ثب ایي فشؼ وِ تغییش ضىلصیبد، هی-هٌظشی هتَسظ

ثبضٌذ. دس ایي ثشًَلی تَغیف ضذُ-اسبس تئَسی همذهبتی خوطی تیش اٍیلش

ّبی گفتبس ثشای ثشسسی هسبلِ تغییش ضىل آیشٍاالستیه استبتیىی ثبل

است.  اص فشضیبتی وِ دس ایي ص ایي دیذگبُ اثتذایی استفبدُ ضذُوبهپَصیتی ا

-ّبی سبصُتَاى ثِ ثبثت ثَدى هطخػِثشسسی دس ًظش گشفتِ ضذُ است هی

 ای ٍ ٌّذسی دس عَل دّبًِ ثبل اضبسُ وشد.

دس هؼبدالت تؼبدل دیفشاًسیلی هشثَط ثِ ایي ثبل وبهپَصیتی وِ ثش        

فشؼ ثش  ،خوطی ثبل ثیبى خَاّذ ضذّبی پیچطی ٍ حست تغییش ضىل

ایي است وِ ًیشٍّبی آیشٍدیٌبهیىی ثش ًَاسّبی ثبسیىی وِ ػوَد ثش هحَس 

ضًَذ. ّوچٌیي تیشن وبهپَصیتی ثبل توبم هشخغ ثبل لشاس داسًذ ٍاسد هی

وٌذ ٍ پَستِ ثبل ًمص اًتمبل ثبسّبی آیشٍدیٌبهیىی ثِ ثبسّب سا تحول هی

وٌذ. سبختبس ایي تیشن وبهپَصیتی ثِ ضىل  هیتیشن وبهپَصیتی سا ثبصی 

ثبضذ وِ دٍ غفحِ وبهپَصیتی الیِ چیٌی ضذُ دس ثبال ٍ ای هیتیش خؼجِ

 دٌّذ.پبییي، سبختوبى آى سا تطىیل هی

 ضَد: هؼبدالت تؼبدل ثذست آهذُ ثشای چٌیي ثبلی ثِ غَست صیش ثیبى هی

  
(1)                    

 
(2)                      

 ی وبسضٌبسی اسضذداًطدَ -1 

  farrokh@kntu.ac.ir، 02173064218 ، استبدیبس -2

 داًطیبس  -3
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تی پیچطی ٍ ضشیت سف ،تی خوطیثِ تشتیت سف K, GJ, EIپبساهتشّبی 

خوص ثبل ّستٌذ وِ ثب استفبدُ اص هطخػبت وبهپَصیتی -وَپلیٌگ پیچص

     ٍ  h(y)ّش ثبل ًوًَِ ثِ ساحتی لبثل هحبسجِ ّستٌذ. هتغییش ّبی 
ًیشٍ ٍ هوبى      ٍ      خبثدبیی خوطی ٍ پیچطی ثبل ّستٌذ. ػجبسات 

ضًَذ. ثش صُ گیشی هیثش ٍاحذ عَل ّستٌذ، وِ دس ساستبی هحَس هشخغ اًذا

اسبس تئَسی آیشٍدیٌبهیىی ًَاسّبی ثبسیه، تؼبسیف صیش ثشای ثبس ٍ هوبى 

 ضًَذ:آیشٍدیٌبهیىی ثیبى هی

 
(3)         

             
(4) 
 

         
          

            
 

  ػجبست 
ثشای همبعغ ثبل ػوَد ثش هحَس ًوبیبًگش ضشیت ًیشٍ ثشآ دٍ ثؼذی   

ضیت ًوَداس    ّبیی ثذٍى اًؼغبف است، دسغَستیىِ هشخغ ثشای ثبل

ثیبًگش تَصیغ ًیشٍی    ًیشٍی ثشآ دٍثؼذی ثشای ّوبى همغغ ثبل است. 

   ثبسوِ دس ضشیت  ایٌشسی ثش ٍاحذ عَل ثشای ثبلی ثِ ٍصى ثش ٍاحذ عَل 

فطبس دیٌبهیىی    فطبس دیٌبهیىی،    ثبضذ.هی، وٌذهی فؼبلیت

فبغلِ هیبى خظ هشوض آیشٍدیٌبهیىی ٍ هحَس   ٍتش ثبل،   دایَسطاًس، 

ثبضٌذ. ثب لشاس دادى فبغلِ هیبى هشوض خشم ٍ هحَس هشخغ هی  هشخغ ثبل ٍ 

(، هؼبدالت تؼبدل دیفشاًسیلی 2( ٍ )1( دسٍى هؼبدالت )4( ٍ )3هؼبدالت )

تَاى ثِ ثشسسی هسبلِ آیشٍاالستیسیتِ ثب حل آى هیآیٌذ وِ ثبل ثذست هی

ثؼذ سبصی ٍ اًدبم چٌذ استبتیىی هؼشفی ضذُ پشداخت. ثب استفبدُ اص ثی

تَاى ایي دٍ هؼبدلِ سا ثِ ػولیبت خجشی سٍی هؼبدالت تؼبدل هزوَس، هی

یه هؼبدلِ تجذیل ٍ سپس اص حل تحلیلی آى هؼبدلِ پبسخی ثذست آٍسد 

اثغِ ای ثشای ًسجت ًیشٍی ثشآی ول ثبل اًؼغبف پزیش وِ تَسظ آى ثتَاى س

( الی 5سٍاثظ ) .[1] ی ثبل غلت ثِ غَست صیش ثذست آٍسدثِ ًیشٍی ثشآ

-( هی13ی )ساثغِوٌٌذ وِ دس ثذست آٍسدى ( ػجبساتی سا هؼشفی هی12)

 تَاى اص آًْب استفبدُ وشد.
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ثیبًگش ًیشٍی ثشآ     ثیبًگش ًیشٍی ثشآ ثبل االستیه ٍ  ػجبست   ػجبست  

( هسبٍی غفش ضَد، ثبل 13) ِثغصهبًیىِ هخشج وسش ساثبضذ. ثبل غلت هی

ضَد. ثشای ثذست آٍسدى دچبس ًبپبیذاسی استبتیىی)پذیذُ دایَسطاًس( هی

ّبی هتفبٍتی ٍخَد داسد، ػالٍُ ثش سٍش فطبس دیٌبهیىی دایَسطاًس سٍش

ّن استفبدُ ًوَد ٍ سوت ساست  (2( ٍ )1)تَاى اص هؼبدالت ثیبى ضذُ، هی

ثب حل هؼبدالت ثِ یه ساثغِ ایي هؼبدالت سا هسبٍی غفش فشؼ ًوَد ٍ 

 . [5]ی فطبس دیٌبهیىی دایَسطاًس سسیذ ثشای هحبسجِ

 

 تفسیر و بررسی نتایج-3

-، دس اداهِ ثیبى هی2ٍ  1ثشای یه ثبل ًوًَِ وِ هطخػبت آى دس خذاٍل 

ًَیسی، اثتذا سشػت  ضَد، ٍ ثب استفبدُ اص سٍاثظ هَخَد ٍ اص عشیك وذ

 است،ثؼذ ثبل ًوًَِ ثشای صٍایبی الیبف هختلف سسن ضذُدایَسطاًس ثی

ثؼذ ثشای دیٌبهیىی ثیثش حست فطبس سپس ًوَداسّبی ًسجت ًیشٍی ثشآ 

است. صاٍیِ سسن ضذُ ثؼذ ّشپٌح صاٍیِ هختلف، ثشحست فطبس دیٌبهیىی ثی

سپس ًتبیح ًسجت ًیشٍ ثشآ سِ صاٍیِ دیگش، ثِ اصای فطبس دیٌبهیىی وِ 

دسغذّبی هتفبتی اص فطبس دیٌبهیىی دایَسطاًس ّوبى صٍایبست، دس چٌذ 

تش آٍسدُ گیشی آسبىتیدِخذٍل ثِ غَست خذاگبًِ ٍ ثِ هٌظَس همبیسِ ٍ ً

است. ػلت سسن ًوَداس صٍایبی هتؼذد، ٍخَد تفبٍت دس سفتبس ایي صٍایب ضذُ

ّب ثب تَخِ ثِ ٍضؼیت ًبپبیذاسی استبتیىی ّشیه اص ثبضذ، وِ ایي تفبٍتهی

صٍایب ثِ ساحتی لبثل تفسیش است. دس اًتْب ثشای صٍایبیی وِ ّشگض دس آًْب 

ذ داد ًوَداس ًیشٍی ثشآ ثبل االستیه ًسجت ی دایَسطاًس سخ ًخَاّپذیذُ

 ثِ ثبل غلت ثشحست فطبس دیٌبهیىی یه صاٍیِ هطخع آٍسدُ ضذُ است.  

 
 مشخصات ساختاری و هنذسی تیر 1جذول 

 همذاس پبساهتش

 2.032 (m) عَل ثبل

 0.635 (m) ٍتش 

     1.2754(Kg/m-3)     چگبلی َّا

 

 مشخصات ماده کامپوزیتی 2جذول 

Value Parameter 

 (MPa)206842.7187 E1 

 (MPa)5171.0679675 E2 

  (MPa) 3102.6407805   G12 

0.25 𝜐
  

 

 (m)0.01016 Laminate thickness 

(m) 0.0508 Spar thickness 
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بعذ بال نمونه برای زوایای الیاف دایورژانس بینمودار سرعت  1شکل 

 مختلف

 

اصای صٍایبی الیبف ثؼذ دایَسطاًس ثبل ًوًَِ ثِ ، سشػت ثی1دس ضىل 

 177-180دسخِ ٍ  0-91صٍایبی است. دس ایي ًوَداس دس هختلف سسن ضذُ

-ی ًبپبیذاسی استبتیىی)دایَسطاًس( ثِ غَست لغؼی اتفبق هی، پذیذُدسخِ

تشسین ضذُ  1دایَسطاًس ّش یه اص صٍایبی الیبف دس ضىلافتذ ٍ سشػت 

ی دایَسطاًس ّشگض سخ ًخَاّذ دسخِ، پذیذُ 92-176است. اهب دس صٍایبی 

ثِ ّویي ػلت سشػتی ثِ ػٌَاى سشػت دایَسطاًس ٍخَد ًذاسد، ثٌبثشایي دس 

ثؼذ ثشحست صٍایبی الیبف همذاسی ایي صٍایب، ًوَداس سشػت دایَسطاًس ثی

، ثشای ثبل ثب [6, 1]خغ اي ًوَداس سفتبسی دلیمبً هطبثِ آًچِ دس هشًذاسد. ای

ّب ثِ ػلت هطخػبت دیگشی تشسین ضذُ است، داسد ٍ تٌْب همبدیش سشػت

 هطخػبت ثبل، ثب ّن تفبٍت داسًذ.هتفبٍت ثَدى 
 

 
نمودار نسبت نیروی برآ کل به نیرو برآ بال صلب بر حسب فشار  2 شکل

                     دینامیکی بی بعذ برای سه زاویه

 

 

 
نمودار نسبت نیروی برآ کل به نیرو برآ بال صلب بر حسب فشار   3 شکل

                      دینامیکی بی بعذ برای سه زاویه

 

 

 25نسبت نیروی برآ بال نمونه برای سه زاویه در فشار دینامیکی،  3جذول 

 درصذ فشار دینامیکی دایورژانس هر زاویه

 

  

          q  

1.2640 30 0 25    

1.2644 60 0 25    

1.2656 80 0 25    

 
 55نسبت نیروی برآ بال نمونه برای سه زاویه در فشار دینامیکی،  4جذول 

 درصذ فشار دینامیکی دایورژانس هر زاویه

 

  

          q  

1.7915 30 0 5    

1.7931 60 0 5    

1.7983 80 0 5    

 
 85نسبت نیروی برآ بال نمونه برای سه زاویه در فشار دینامیکی،  5جذول 

 درصذ فشار دینامیکی دایورژانس هر زاویه

 

  

          q  

4.1744 30 0 8    

4.19 60 0 8    

4.2388 80 0 8    

 

ثبل  یشٍی ثشآ، ًسجت ًتوبهی فطبسّبی دیٌبهیىی، دس 3 ٍ 2ّبی دس ضىل

ثبضذ. دس ایي ثیطتش اص یه هیاالستیه ثِ ثبل غلت ثشای توبهی صٍایب 

ّبی ون، ثبل، هطبثِ ثبل غلت ػول وٌذ ٍ اًتظبس هیشفت دس سشػتثشسسی 

عَس ّن وِ دلیمبً ّویيایي ًسجت همذاسی دس حذٍد یه داضتِ ثبضذ، 

خض صٍایبیی  3ٍ  2ّبی ثذست آهذ. صٍایبی دس ًظش گشفتِ ضذُ دس ضىل
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حتوبً دچبس دایَسطاًس خَاٌّذ ضذ ٍ سشػت  1ّستٌذ وِ دس ضىل 

دس ایي حبلت هٌؼغف دس ًظش گشفتي ثبضذ. دایَسطاًس ثشای آًْب هَخَد هی

ثبل تبثیشی هثجت سٍی افضایص ًیشٍی ثشآی ثبل ًسجت ثِ حبلت غلت 

دس توبهی صٍایبی  ٍسجت همبدیشی ثبالی یه خَاّذ داضت، داضتِ ٍ ایي ً

دسغذ فطبس دیٌبهیىی  25اص  حتی ووتشطبسّبی دیٌبهیىی الیبف، دس ف

دایَسطاًس، ّوِ همبدیش ایي ًسجت ثبالتش اص یه خَاّذ ثَد، وِ ایي ًسجت 

دسغذ فطبس دیٌبهیىی دایَسطاًس، وِ ًبحیِ صیش  80تب فطبس دیٌبهیىی، 

دّذ ٍ ًیشٍی ثشآ ثبضذ، سًٍذ غؼَدی خَد سا اداهِ هیثحشاًی ّش صاٍیِ هی

ستیه ًسجت ثِ ثبل غلت ثب هٌؼغف دس ًظش گشفتي ثبل، افضایص ثبل اال

ًْبیت خَاّذ ضذ ثِ دایَسطاًس ثشسین ًیشٍی ثشآی ثبل ثی خَاّذ یبفت. اگش

ضَد، ثٌبثشایي هب دس ًَاحی صیش ثحشاًی، ٍ سجت ضىستِ ضذى ثبل هی

تب  3ًوبیین. دس خذاٍل افضایص همذاس ًیشٍی ثشآ ثبل االستیه سا ثشسسی هی

دس دسغذّبی هختلفی اص فطبس دیٌبهیىی دایَسطاًس ّش صاٍیِ، همبدیش ، 5

ًسجت ًیشٍی ثشآ ثبل االستیه ثِ ًیشٍی ثشآ ثبل غلت آٍسدُ ضذُ است. 

دسغذ فطبس دیٌبهیىی دایَسطاًس، ثشای  25ّوبًغَس وِ هطخع است دس 

دسغذ  80توبهی صٍایب  ایي ًسجت اص یه ثیطتش خَاّذ ثَد. ایي ًسجت دس 

خَاّذ داضت، وِ ثشای  1دیٌبهیه دایَسطاًس حتوبً همذاسی ثیطتش اص فطبس 

همذاسی ثیطتش اص ِ ّوگی اًذ وایي همبدیش ثیبى ضذُ 5سِ صاٍیِ دس خذٍل 

 داسًذ.  4

تب ایي لسوت تٌْب ًوَداسّبی ًیشٍی ثشآ ثبل االستیه ًسجت ثِ ثبل      

دچبس ًبپبیذاسی  ثؼذ ثشای صٍایبیی وِ حتوبًغلت ثشحست فطبس دیٌبهیه ثی

ضًَذ، ثب استفبدُ اص فطبس دیٌبهیىی خَد ّش صاٍیِ، تشسین استبتیىی هی

ضذُ است. ثشای صٍایبیی وِ ّشگض دس آًْب دایَسطاًس سخ ًخَاّذ داد، اگش 

ثخَاّین ًوَداس ًیشٍی ثشآ ثبل االستیه ًسجت ثِ ثبل غلت ثشحست فطبس 

دیٌبهیىی صٍایبی دیگش ثؼذ سا تشسین وٌین، ثبیذ اص فطبس دیٌبهیه ثی

دّذ، عجؼبً سشػت استفبدُ وٌین، صیشا دس ایي صٍایب وِ دایَسطاًس سخ ًوی

دایَسطاًس ٍ فطبس دیٌبهیىی دایَسطاًس ٍخَد ًخَاّذ داضت. ثشای تشسین 

دسخِ استفبدُ ضذُ است،  54ایي ًوَداسّب اص فطبس دیٌبهیىی صاٍیِ الیبف 

ووتشیي همذاس سشػت دایَسطاًس  ػلت ایي اًتخبة ایي است وِ ایي صاٍیِ

 5ٍ  4ّب دس ضىل سا دس هیبى سشػت دایَسطاًس صٍایبی دیگش داساست.

دسغذّبی ًوَداس ًسجت ًیشٍی ثشآی ول ثِ ًیشٍی ثشآ ثبل غلت ثش حست 

دسخِ تشسین ضذُ است.  54ثؼذ صاٍیِ الیبف ثیفطبس دیٌبهیىی هختلفی اص 

ضًَذ دچبس دایَسطاًس ًوی همبدیش ایي ًسجت ثشای توبهی صٍایبیی وِ

. ػلت ایي پذیذُ آى است وِ دس یطِ همذاسی ووتش اص یه خَاّذ ثَدّو

استفبدُ اص ایي صٍایب ثشای لسوت وبهپَصیتی ثبل هَسد ًظش، عجك سٍاثظ 

ضَد حبون ثش ایي هسبلِ ثشای ایي صٍایب، تغییش ضىل ثبل ثِ ًحَی ایدبد هی

ثبل، تبثیش هٌفی سٍی افضایص ضَد االستیه دس ًظش گشفتي وِ سجت هی

دس  داضتِ ثبضذ ٍ ایي ًسجت ی ثبل غلتًیشٍی ثشآ ًسجت ثِ ًیشٍی ثشآ

 ووتش اص یه ثبلی ثوبًذ.  ّبتوبهی سشػت

 

 

نمودار نسبت نیروی برآ کل به نیروی برآ بال صلب بر   4 شکل

  برای سه زاویه      ی حسب فشار دینامیکی بی بعذ زاویه
                                     

 

 

 

نمودار نسبت نیروی برآ کل به نیروی برآ بال صلب بر   5 شکل

  برای سه زاویه      ی حسب فشار دینامیکی بی بعذ زاویه
                                        

 

صٍایبی هختلف، هتفبٍت ثَدى سفتبس ّش ػلت تشسین ًوَداسّبی هتؼذد ثشای 

 ثبضذ.یه اص صٍایب ٍ هی

 سنجی مسالهصحت -4

ثب همغغ اص ًَع  یوبهپَصیتی وِ تیشوًوًَِ ثشای یه ثبل  [7]دس هشخغ 

 ای داسد، ًوَداس ًیشٍی ثشآی ول ًسجت ثِ ًیشٍی ثشآ دس حبلت غلتخؼجِ

سٍش  ،تشسین ضذُ است. ًَع هؼبدالتثشای فطبسّبی دیٌبهیىی هختلف 

حل ٍ ًیض ثبل ًوًَِ استفبدُ ضذُ دس ایي هشخغ ثب ًَضتبس حبضش هتفبٍت 

اهب ثب ایي ٍخَد سفتبس ًوَداس تشسین ضذُ دس ایي هشخغ وِ دس ثبضذ، هی

وِ ثشای صٍایبیی وِ  3ٍ  2آٍسدُ ضذُ است، ثب سفتبس ًوَداسّبی  6ضىل 

ضذ ٍ تٌْب ثبضًَذ، تشسین ضذُ است هطبثِ هیحتوبً دچبس دایَسطاًس هی
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ًَع هؼبدالت، سٍش حل ٍ ًیض  همبدیش هتفبٍت است، وِ ثب ٍخَد تفبٍت دس 

-ثبل ًوًَِ استفبدُ ضذُ دس ایي هشخغ ٍ ًَضتبس حبضش اهشی عجیؼی هی

ای وبهپَصیتی هَسد استفبدُ دس ثبل ًوًَِ ایي هشخغ اص ثبضذ. تیشن خؼجِ

 هتفبٍت است. ثبضذ وِ ثب ایي ًَضتبس( ثشخَسداس هی(CASخبظ  یسبختبس

، وبهالً 3ٍ  2ّوبًٌذ اضىبل  6سسن ضذُ دس ضىل تئَسی خغی ًوَداس      

ٍ ّویطِ همذاسی ثیطتش اص یه داسد، وِ ایي خَد دس حىن غؼَدی ثَدُ 

 ضَد. الصم ثِ روش است وِیه اػتجبسسٌدی ثشای ایي ًَضتبس هحسَة هی

 ی صٍایبیی وِ دس ایي هشخغ ساخغ ثِ تشسین ًوَداس ًسجت ًیشٍی ثشآ، ثشا

  ضًَذ ثحثی ٍخَد ًذاسد.ّشگض دچبس دایَسطاًس ًوی

 
تغییرات نیروی برآ با در نظر گرفتن حالت دائم غیرخطی   6 شکل

و زاویه الیاف    CASبا ساختار خاص ) ای برای بال کامپوزیتی جعبه

𝛉  [7]( متعلق به مرجع    

 

 نتیجه گیریبنذی و جمع-5

دس ایي لسوت ٍ ثب تَخِ ثِ ًوَداسّب ٍ ثِ ػٌَاى خوغ ثٌذی ٍ ًتیدِ گیشی 

تَاى ایٌغَس خذاٍل ثذست آهذُ ٍ تفسیش آًْب دس لسوت ثشسسی ًتبیح، هی

ًتیدِ گشفت وِ دس یه ثبل وبهپَصیتی ته الیِ ثذٍى سَئیپ ٍ ثذٍى 

گیشی صٍایبی الیبف وبهپَصیت اص صٍایبیی استفبدُ ضَد هَتَس، اگش ثشای خْت

دّذ، ًسجت تیىی دایَسطاًس دس آًْب سخ هیی ًبپبیذاسی استبوِ پذیذُ

-ًیشٍی ثشآ ثبل االستیه ثِ ًیشٍی ثشآ ثبل غلت ثِ اصای فطبس دیٌبهیىی ثی

ثؼذ ّش صاٍیِ، ثب افضایص سشػت ٍ فطبس دیٌبهیىی دایَسطاًس افضایص خَاّذ 

گیشی ِ ثشای خْتصهبًیى ،االستیه دس ًظش گشفتي ثبلیبفت. دس حمیمت 

یي صٍایب استفبدُ وٌین، تبثیش هثجتی دس افضایص ضشایت صٍایبی الیبف، اص ا

آیشٍدیٌبهیىی ثبل خَاّذ داضت ٍ ًیشٍی ثشآ ثبل االستیه ًسجت ثِ ًیشٍی 

یبثذ. ّش چِ سشػت ثیطتش ثبضذ ایي ًسجت ًیض ثشآ ثبل غلت افضایص هی

 یبثذ.ثیطتش افضایص هی

صٍایبیی  گیشی صٍایبی الیبف وبهپَصیت اصػَؼ اگش ثشای خْت دس     

استفبدُ ضَد وِ ّشگض دچبس ًبپبیذاسی استبتیىی دایَسطاًس ًخَاٌّذ ضذ، 

فطبس  افضایص ًسجت ًیشٍی ثشآ ثبل االستیه ثِ ًیشٍی ثشآ ثبل غلت ثِ اصای

ثؼذ ) هشثَط ثِ یه صاٍیِ هطخع وِ داسای فطبس دیٌبهیىی دیٌبهیىی ثی

ي االستیسیتِ ثبل ٍ دس ًظش گشفت وبّص خَاّذ یبفتثبضذ(، دایَسطاًس هی

خَاٌّذ داضت، ضوٌبً هٌفی دس افضایص ضشایت آیشٍدیٌبهیىی ثبل تبثیشی 

ّوبًغَس وِ پیص اص ایي ًیض ثیبى ضذ، ػلت آًىِ ایي ًسجت ووتش اص یه 

ّوَاسُ همذاسی دس حذٍد یه داضتِ ضذ تػَس هیثبضذ، حبل آًىِ هی

وبهپَصیتی ثبل، عجك وِ دس استفبدُ اص ایي صٍایب ثشای ثخص  ، ایي استثبضذ

سٍاثظ حبون ثش ایي هسبلِ ثشای ایي صٍایب، تغییش ضىل ثبل ثِ ًحَی ایدبد 

ضَد االستیه دس ًظش گشفتي ثبل، تبثیش هٌفی سٍی ضَد وِ سجت هیهی

داضتِ ثبضذ ٍ ایي ًسجت  ی ثبل غلتافضایص ًیشٍی ثشآ ًسجت ثِ ًیشٍی ثشآ

 ّب ووتش اص یه ثبلی ثوبًذ. دس توبهی سشػت

ثٌبثشایي ثب تَخِ ثِ دلیلی وِ ثیبى ضذ ٍ ووتش اص یه ثَدى ایي ًسجت      

وِ  ثِ اصای توبم صٍایبیی وِ دایَسطاًس ًذاسًذ، ایي حمیمت وِ دس صٍایبیی

هٌفی تبثیشی  ،االستیه دس ًظش گشفتي ثبلدّذ، دایَسطاًس ّشگض سخ ًوی

 . ضَدتبییذ هی ،خَاّذ داضتآیشٍدیٌبهیىی ثبل  ًیشٍیافضایص  دس

هذ   ضبیبى روش است وِ دس ایي تحمیك همبٍهت ثبل دس ثشاثش تغییش ضىل،

وِ هیجبیست دس تحمیمبت آتی ًیض ایي ًىتِ هَسد  ًظش لشاس ًگشفتِ است،

 تَخِ لشاس گیشد. 
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