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  عباس مصدق زاده و بهزاد شعباني
چكيده طرح:

ملخ بالگرد يكی از قطعات مهم گردنده می باشدكه درگذشته طراحي و ساخت آن بر اساس مواد فلزي صورت گرفته 
است ولی امروزه با پيشرفت فناوري، طراحي و ساخت آن بر اساس مواد كامپوزيتی پيشرفته انجام می شود.

از مزيت هاي ملخ كامپوزيتي نسبت به نوع فلزي آن مي توان از توان تحمل خستگي باال) طول عمر مفيد ملخ هاي 
كامپوزيت چندين برابر ملخ فلزي مي باشد( ، مقاومت زياد در برابر خوردگي، هزينه پايين توليد ، ايمني باال ازلحاظ 

تحمل پذيرش صدمات حين  پرواز و... مي توان نام برد.
بر  با تكيه  بالگرد(  به دانش طراحي و ساخت يک قطعه حساس هوايي)ملخ كامپوزيت  يابي  اين طرح دست  در 
موازين دقيق علمي و اصول استاندارد هوايي، امكان بسط و گسترش اين دانش به منظور وارد شدن در چرخه 
طراحي و ساخت بالگرد و امكان وارد شدن به چرخه بازار محصوالت هوايي با استفاده از تجربيات ارزشمند كسب 
شده در طول انجام طرح به دليل ايجاد توانمندي در ساخت محصوالت هوايي منطبق بر استانداردهاي مرتبط 

محقق گرديد.
   در مرحله آماده سازي براي توليد نمونه بر اساس مدل نهايي ارايه شده در طراحي تفصيلي اقدامات الزم براي 
ساخت نمونه ها و سپس اصالحات الزم تا حصول نتيجه مورد قبول صورت گرفته است. در اين مرحله ابزارآالت و 

تجهيزات الزم براي ساخت قطعات و مونتاژ نهايي طراحي گرديده اند.
   با ساخت چندين نمونه ملخ كامپوزيتي براي انجام آزمايش هاي طراحي وگواهي نامه اي،آزمايش هاي زميني و 

پروازي يک نوع  بالگرد  با ملخ كامپوزيت با موفقيت انجام شد  و گواهي نامه مربوط اخذ گرديد. 


