
38

رتبه مشترك سوم پژوهش هاي 
توسعه اي

 پژوهشگر: ابراهيم معتمد
 عنوان طرح: دستگاه كامپيوتری برش یونوليت برای ساخت قالب كامپوزیتی بال و بدنه هواپيماهای 

             سبک  
 همكاران: مرتضی نامور،  ابوالفضل دهقانی فيروزآبادی

 استاد مشاور: جناب آقای دكتر كریم زاده 
 موسسه همكار : دانشكده صنعت هواپيمایی كشوری

چكيده طرح:
يكی از صنايع مهم در كشور ما صنايع هوافضا و البته هواپيما سازی می باشد. با توجه به اهميت وزن پرنده و به تبع 
آن كيفيت قالب های ساخته شده، لزوم وجود دستگاه برش يونوليت كه دخالت نيروی انسانی درآن به حد اقل رسيده 
است، ما را بر آن داشت كه اقدام به طراحی و ساخت نمونه هوشمند آن شويم. در اين دستگاه فرايند برش يونوليت 
براي ساخت قالب كامپوزيتی بال و بدنه هواپيماهای سبك به طور كاماًل كامپيوتری و مكانيزه انجام می گيرد. از آنجا 
كه در صنايع هواپيما سازی اين كار به شكل دستی انجام می گيرد، از نظر دقت و سرعت با محدوديت های بسياری 
روبرو است. )معموالً فرايند برش دستی بارها تكرار می شود تا محصول مطلوب به دست آيد اين دستگاه به طور ويژه 
برای صنايع هواپيما سازی طراحی و ساخته شده است. يكی از دستاورد های اين طرح تحليل نقشه ها و استخراج 
هندسه برش می باشد كه توسط نرم افزار دستگاه انجام می گيرد. الگوريتم اين دستگاه به گونه ای هوشمند، نقشه ها 
را برای دستگاه ترجمه كرده كه كليه مشخصات آيروديناميكی و هندسی بال با دقت مطلوب به دست می آيد. تفاوت 
اين دستگاه با ديگر دستگاه هایCNC ،عدم نياز آن بهG-Code  می باشد. فرايند برش در سه مرحله زير 

انجام می گيرد: 
 dxf.  و تهيه نقشه با استاندارد CAD 1- ويرايش نقشه مقاطع بال)ريشه و نوک بال( در محيط

2 - تحليل نقشه ها توسط نرم افزار همراه دستگاه و استخراج اطالعات برش. )اين نرم افزار رابط بين نقشه و قسمت 
مكانيكی می باشد كه توسط تيم طراحی نوشته شده و روی سيستم عامل ويندوز قابل نصب است.( 

3- انتقال اطالعات به دستگاه مكانيكی و اجرای فرايند برش  


