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•عنوان طرح: طراحي بال هواپيماي فوق سبك با مكانيزم ايرفويل متغير

•همكار: سيما قلمباز 
•مشاور: دكتر محمد رضا سلطانی

•مؤسسه همكار: مركز تحقيقات آيروديناميك قدر دانشگاه امام حسين)ع(

چكيده طرح: 
ب��ال پيچيده تري��ن وسيله جسم پرنده است كه ب��دون آن پرواز ممكن نيست و دليل پ��رواز می باشد. بسته به نوع 
ماموريت هواپيما دارای يك سطح مقطعی است كه باعث می شود خاصيت باالبرندگی پيدا كند و اين سطح مقطع، كه 
پيچيدگی های بسياری دارد، دارای خواص متعددی است كه جسم پرنده را سريع، پرقدرت و يا كند می كند. سطح مقطع 
ب��ال هواپيم��ا كه به اصطالح ايرفويل ناميده می شود. ايرفويل های متفاوتی با استانداردهای مشخص وجود دارد كه هر 
كدام می تواند به هواپيما خاصيتی متفاوت ببخشد و طراحان هواپيما می بايست بسته به سطح توقعات و اهداف خود از 
جس��م پرنده يك ايرفويل مناسب انتخاب نمايند كه می تواند برای هواپيماهای چند منظوره باعث محدوديت شود زيرا 
در بسياری از هواپيماها طراحان خواهان آنند كه بتوانند چند قابليت را هم زمان داشته باشند. مانند هواپيماهای جنگنده 
بمب افكن، پهپاد ها و حتی هواپيماهای جت مسافربری.  لذا محققان و دانشمندان سرگرم طرح های هستند كه بتوانند با 
تغيراتی در بال ها به هواپيماها چند منظورگی ببخشند مانند ساخت بال با قابليت تغيير مساحت و يا تغيير زاويه حمله بال 
و يا تغيير در ايرفويل هواپيما. موانعي نيز در طراحي مشكل ساز است همچون ناكارامدی در هنگام اجرا، ضعف سازه ای 
و سنگينی بيش از حد و مقرون به صرفه نبودن از لحاظ اقتصادی و مطمئن نبودن مكانيزم ها و عدم تكرار پذيری باال. 
مزاي��ای طراح��ی بال هواپيمای فوق سبك با مكانيزم ايرفويل متغير، قابليت ايجاد دو نوع ايرفويل استاندارد )از هر نوع 
و ه��ر خان��واده ای(، سادگی در اجرا، سازه ای استاندارد و مقاوم با ضريب اطمينان باال، كاور كامپوزيتی چند اليه، ساخت 
ب��ا م��واد قابل دسترس، توانايی انجام مكانيزم با موتورهای چرخشی موجود و ساده، اختالف وزنی اندک با مشابه بال با 

ايرفويل ثابت و قابليت اجرا در پهپادهای ارزان قيمت می باشد.
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