سال هفتم ،شماره ( 1پیاپی ،)73 :بهار 1041

تخمین وزن سازه بال هواپیما جت مسافربری با ارائه فرموالسیون نوین

محمد امین فرهمندفر ،*1محمدعلی وزیری

زنجانی2

تاریخ دریافت3023/20/31 :
تاریخ پذیرش3023/21/02 :
کد مقاله90507 :

چکـیده
پس از طراحی مقدماتی هواپیما و استخراج پارامترهای اولیه هواپیما به جهت گام نهادن به مرحله بعد و ارائه اوزان به
تیمهای طراحی از جمله سازه ،پیشرانش و سایر گروهها بایستی به بررسی دقیقتر اوزان بر اساس دادههای آماری و
همچنین پس از اعتبارسنجی اوزان به استخراج اوزان با استفاده از فرمولهای موجود بر اساس تحقیقات و بیبعد
سازیهای صورت گرفته پرداخت .راسکم ] [3که از پیشگامان عرصه طراحی هواپیما میباشد اوزان بخش سازه را به زیر
بخشهای بال ،بدنه ،دمها ،ارابه فرود و قنداق موتور تقسیم کرده است .بال به عنوان یکی از مهمترین بخشهای سازه
مورد بررسی دقیق قرار گرفته و در  0متدلوژی ارائه شده که متدهای تورنبیک و جنرال داینامیک میباشند تفاوت بسیار
زیادی میان اوزان فرموله شده با اوزان واقعی و اعتبارسنجی شده مشاهده گردیده که به ارائه فرمول آمپریک جدید با
تمرکز بر شمول بر هواپیماهای مسافربری رجیونال به روز در این پژوهش گردیده است .نتایج حاصله نشان دهنده تطابق
مناسب فرمول ارائه شده نسبت به فرمول تورنبیک و جنرال داینامیک میباشد.
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 -1مقدمه
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در فرایند طراحی هواپیما ،پس از ارائه محاسبات طراحی مقدماتی و طراحی جزئئیات ارائه حد مجاز اوزان به سرپرست تیمهای
طراحی به منظور ادامه فرایند طراحی نهایی از مهمترین بخشها میباشد .اوزان ذکر شده در گام اولیه به سه بخش کلی سازه،
پیشران و سیستمها تقسیم میگردند .در بخش سازه نیز به زیربخشهای اصلی بال ،بدنه ،دمهای افقی و عمودی ،ارابه فرود و
قنداق موتور پرداخته میشود .در سال  0235طی یک تحقیق تاکاهاشی و لموندز] [0با در نظر گرفتن هندسه هواپیما و استفاده از
روش المان محدود با فرض المان تیر برای بال و نیروهای وارده در مانور و پاکت پروازی بر هواپیما و شرایط فرود سخت و سایر
پارامترهای واقعی به تخمین وزن مورد نیاز سازه بال پرداختند .در پژوهشی دیگر الهام ] [1در سال  0231به توسعه یک روش
پیشرفته و شبه تحلیلی برای وزن بال هواپیما با استفاده از تکنیکهای اولیه اندازهگیری جعبه بال برای محاسبات مقاومت مورد نیاز
در برابر بارهای اعمالی در ترکیب با روشهای تجربی پرداخته است .چیوزوتو ] [0در سال  0232طی پروژهای به بررسی
آیرواالستیسیته استاتیک بال پرداخته و تاثیر واگرایی آیرواالستیک و کنترل معکوس ایلرون با درنظرگرفتن کمانش لمینتهای
کامپوزیتی به تخمین وزن بال پرداخته شده است .آردما و همکاران ] [5در سال  3772در ناسا به بررسی تخمین وزن بدنه و بال
هواپیمای ترابری با استفاده از روش تحلیلی مبتنی بر هندسه و روش المان محدود بر مبنای پاکت پروازی و نیروهای موثر در آن
پرداختند و گزارشات ارائه شده و تطابق آن با نتایج تجربی مورد بررسی قرار گرفته است .در سال  3711جیمز لیپ] [2به ارائه
روشی به جهت تخمین وزن سریع بال با در نظر گرفتن نیروهای موثره و هندسه بال برای هواپیماهای بزرگ پرداخت که منجر به
روشی تقریبی و سریع برای شرکت داگالس گردید .در سال  3715راسکم] [3در کتاب طراحی هواپیما در بخش تخمین وزن برای
سازه بال هواپیماهای ترابری به دو متد جنرال داینامیک و تورنبیک برای این دسته از هواپیماها اشاره شده است که بر اساس
پارامترهای وزنی و هندسی هواپیما به ارائه تخمینی سریع از وزن سازه بال میپردازند .الشامه و رشیدی ] [9در پژوهش خود مدلی
برای تخمین سریع وزن هواپیما ارائه کردهاند که در آن فرمول ارائه شده خود را با مدلهای ارائه شده توسط تورنبیک و کرو و ریمر
در بخش سازه بال مقایسه کرده و در نهایت فرمول ریمر که کمترین مقدار محاسبه شده را به نمایش میگذاشت به عنوان حالت
بحرانی مد نظر گرفته است .کرییت ] [1در تحقیقی با موضوع تخمین وزن بال هواپیما پس از توضیح مشخصههای موثر در
تخمین وزن بال به ارائه مدل خود بر اساس تعداد متغیرهای اصلی پرداخته و رگرسیونهای انجام شده را منتشر کرده است .در
سال  0232چیزوتو ] [7در طراحی اولیه بال با در نظرگرفتن مباحث آیرواالستیسیته محتمل در بال برای بالهای کامپوزیتی و
آلومینیومی دارای ضریب منظری باال با در نظر گرفتن تئوری نواری به تحلیل در نرم افزار نسترن پرداخته و نتایج حاکی از کاهش
 33تا  30درصدی وزن بال با متود ارائه شده گردیده است .دبابنه و کیپوروس ] [32در پژوهشی در سال  0231با عنوان مروری بر
روشهای تخمین وزن بال هواپیما به بررسی متودهای ارائه شده برای تخمین وزن سریع بال پرداخته و غالب روشها را در این
پژوهش با بیان متغیرها گرداوری کردهاند .سالوی ] [33در پژوهش خود با بررسی بال ایده آل و تحلیل استاتیکی آن و در نظر
گرفتن ضریب تصحیح ،به ارائه فرمول تخمین وزن بال پرداخته است.

 -2تخمین وزن بال
 -1-2معرفی عناصر رابطه
در این پژوهش با شناخت هندسه بال هواپیماهای ترابری جت و پارامترهای طراحی آن و اشراف بر تئوری تخمین وزن آنها
به بررسی فرمول تورنبیک پرداخته شده است .در این راستا میبایست در ابتدا به شناخت هندسه بال بپردازیم:
سوئیپ (  :) در بال هنگامیکه از ریشه بال به سمت نوک بال پیش میرویم در برخی هواپیماها بال با زاویهای گاها یا به
عقب رانده شده یا جلو .مطابق شکل 3شاهد سوئیپ رو به عقب یک بال هستیم که در دو موقعیت  2.05کورد و  2.5کورد نشان
داده شده است .از جمله تاثیرات آن میتوان به افزایش زیبایی ،افزایش ماخ رشد درگ در فاز گذرا ،سنگین تر شدن سازه بال ،تغییر
منحنی لیفت اشاره کرد.
دهانه بال ( :)bبه فاصله میان دو انتهای بال دهانه بال گفته میشود در شکل 3نمایی از نصف بال را مشاهده میکنیم که
در آن نصف دهانه بال مشخص شده است .هرچه دهانه بال افزایش یابد شاهد کاهش سرعت موردنیاز جهت فرود و راحتی خلبان
خواهیم بود ولی از محدودیتهای باند و آشیانه و وزن بال نیز نباید غافل شد چرا که این افزایش منجر به افزایش وزن بال
میگردد که در ادامه حساسیت آن مورد بررسی قرار گرفته است.
ایرفویل ریشه :ریشه بال بخشی از بال است که به بدنه نزدیکتر است ،در هواپیماهای گذشته که بال به صورت یک تکه
برروی بدنه نصب میشد دقیقا وسط طول بال ریشه بال بود ولی در هواپیماهای جدیدتر که بدنه و بال به دالیل آیرودینامیکی در
یکدیگر به شکلی بسیار خاص و متبحرانه ادغام شدهاند کمیمتفاوت است .به ایرفویل استفاده شده در این مقطع نیز ایرفویل ریشه
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بال گفته میشود .تاثیر ایرفویل بر خواص آیرودینامیک بال بر همگان واضح است ولی با درنظر گرفتن بیشینه ضخامت بال به
عنوان یک پارامتر موثر در وزن میتوان به صورت مستتر تاثیر عواملی همچون تاثیر کورد ،تاثیر نسبت ضخامت بر کورد ،تاثیر نوع
ایرفویل استفاده شده را بررسی کرد.
مساحت گراس بال( :)sدر نمای باال بال ،مساحتی که تصویر بال در این ناحیه ایجاد میکند که شامل بخشی از بال که
امتداد آن نیز درون بدنه هواپیما میباشد ،میشود را مساحت گراس بال مینامند و هرچه مقدار مساحت افزایش یابد در عین
افزایش خوش دستی و راحتی در کاهش سرعت فرود و برخواست برای خلبان شاهد افزایش وزن تحمیلی خواهیم بود که این امر
الزام انتخاب مساحت بهینه را نشان میدهد.
ضریب منظر ( :)Aضریبی بی بعد که از
نسبت مربع دهانه بال بر مساحت بال حاصل شده و
در بسیاری از فرمولها و پارامترهای طراحی هواپیما
نقشی کلیدی ایفا میکند.
نسبت باریک شوندگی بال ( :)λنسبت
وتر انتهای بال به وتر ریشه بال گفته میشود که
نمایانگر میزان باریک شوندگی بال است .پس از
شناخت هندسه بال به  0پارامتر اصلی بیشینه وزن
شکل  -1تصویر شماتیک بال و پارامترهای آن
بدون سوخت هواپیما و بیشینه ضریب گرانش
هواپیما اشاره خواهد شد.
بیشینه ماخ پروازی ( 𝑯𝑴) :بیشینه ماخ پرواز در سطح دریا بوده که برای جنگندههای پرقدرت هم از  3.3ماخ بیشتر
نخواهد بود اما این رنج برای گونه هواپیماهای مسافربری در رقابت بین  2.9تا  2.95بوده و بیشتر نیست.
بیشینه وزن بدون سوخت ( 𝑭𝒁𝑴𝒘) :همان طور که از نام آن مشخص است چنانچه از بیشینه وزن برخواست هواپیما
وزن سوخت آن کسر گردد ،بیشینه وزن بدون سوخت هواپیما حاصل میگردد .در هواپیماها برای طراحی بال معموال با
درنظرگرفتن ضریب اطمینان برای سازه آن مقدار وزن بارگذاری هواپیما بدون در نظرگرفتن سوخت بسیار اهمیت خاصی دارد به
طوری که گاها با وجود این که هواپیمایی مقدار مشخصی قابلیت حمل سوخت داشته ولی نمیتواند از میزانی نسبت به مقدار وزن
برخواست هواپیما در بالها سوخت کمتری استفاده نماید که این امر ناشی از اهمیت این پارامتر خواهد بود.
بیشینه ضریب گرانش ( 𝒕𝒍𝒖𝒏) :طراحان حد نهایی شتابی که هواپیما میتواند بدون آسیبی تحمل کند را بر اساس ضریبی
از شتاب جاذبه گرانش اعالم میکنند که به آن بیشینه ضریب گرانش هواپیما گفته میشود .در هواپیماهای مسافربری این عدد از
 1کمتر بوده و آن را در حدود  1-0در نظر میگیرند چرا که مسافر نیز تحمل شتاب بیش از آن را نداشته و مناسب نمیباشد.
در غالب تحقیقات ذکرشده در مقدمه ،با مطالعه دقیق میتوان دریافت که پارامترهای موثر در تخمین وزن بال غالبا تغییرات
زیادی نیافته و فقط تفاوت در شیوه بکارگیری آنها و ضرایب در فرمولهاست.
در کتاب راسکم برای تخمین سریع وزن بال بر اساس پارامترهای اصلی بال هواپیما مسافربری  0متد جنرال داینامیک و
تورنبیک ارائه شده است که این دو برای حتی هواپیماهای ذکر شده در خود کتاب راسکم برای جتهای مسافربری نیز تفاوت
بسیار زیادی با اوزان ارائه شده از سوی کارخانههای هواپیماسازی را نشان میدهد .فرمولهای جنرال داینامیک و تورنبیک][30
برای این بخش از هواپیماها به ترتیب به شرح ذیل میباشند:
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که در فرمول فوق پارامتر 𝑟𝑡 بیشینه ضخامت ایرفویل ریشه بال است.

 -2-2حساسیت سنجی رابطه جنرال داینامیک
بررسیهای انجام شده حاکی از تفاوت زیاد محاسبات ناشی از فرمول فوق با دادههای موجود و اعتبارسنجی شده هواپیما را
حکایت میکند فلذا با بررسی نمونههای آماری و تجربی و آنالیز حساسیت پارامترهای دخیل به شرح ذیل پرداخته شده است:
بخش بندی فرمول به پارامترهای اصلی 𝑆 A،𝑛𝑢𝑙𝑡 ،∧𝑐/2 ،𝑊𝑇𝑂 ، 𝑀𝐻 ،و  λو بررسی حساسیت رابطه ( )3به هریک از
پارامترهای یاد شده:
در این بخش هواپیما  MD 80برای بررسی جهت حساسیت سنجی بنا بر دالیل ذیل مورد بررسی قرار گرفته است:
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وجود اطالعات کافی و دقیق برای بررسی.
استفاده شرکتهای هواپیمایی بزرگی مانند ایران ایر ،آسمان،
ماهان ایر.
هواپیمایی دارای  0موتور قدرتمند (امروزه بیشتر طراحان به علت
کاهش هزینههای نگهداری و وزن هواپیما به دنبال کاهش تعداد
موتور و استفاده از موتورهای کارآمد هستند که منجر به انتخاب
معمول  0موتوره در این سبک از مسافربریها میگردد).
شروع کننده خانوادهای از نسل سری  MDمیباشد که ناشی از
پتانسیل طراحی این هواپیماست.

-

به ازای افزایش  2.3واحد در 𝐻𝑀  079.23 ،پوند افزایش وزن بال را متحمل خواهیم شد.
به ازای افزایش  0درجه در  317.17 ،∧𝑐/2پوند افزایش وزن بال را متحمل خواهیم شد.
به ازای افزایش  3واحد در  700.00 ،Aپوند افزایش وزن بال را متحمل خواهیم شد.
به ازای افزایش  32فوت مربع در  13.92 ،Sپوند افزایش وزن بال را متحمل خواهیم شد.
به ازای افزایش  2.20واحد در  71.12 ،λپوند افزایش وزن بال را متحمل خواهیم شد.
به ازای افزایش  522پوند در 𝑂𝑇𝑊 05.05 ،پوند افزایش وزن بال را متحمل خواهیم شد.
به ازای کاهش  2.0واحد در 𝑡𝑙𝑢𝑛 521.32 ،پوند کاهش وزن بال را متحمل خواهیم شد.





جدول  -1مشخصات هواپیما MD 80
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 -3-2حساسیت سنجی رابطه تورنبیک
بررسیهای انجام شده حاکی از تفاوت زیاد محاسبات ناشی از فرمول فوق با دادههای موجود و اعتبارسنجی شده هواپیما را
حکایت میکند فلذا با بررسی نمونههای آماری و تجربی و آنالیز حساسیت پارامترهای دخیل به شرح ذیل به تصحیح این فرمول
پرداخته شده است:
 .3بخش بندی فرمول به پارامترهای اصلی 𝐹𝑍𝑀𝑤 𝑆 ،𝑛𝑢𝑙𝑡 ،∧𝑐/2 ،𝑏 ،و 𝑟𝑡 و بررسی حساسیت رابطه ( )0به هریک از
پارامترهای یاد شده:
در این بخش هواپیما  MD 80برای بررسی جهت حساسیت سنجی مورد بررسی قرار گرفته است.
 حساسیت به پارامتر 𝐹𝑍𝑀𝑤 با در نظر گرفتن مقداری ثابت برای سایر پارامترها و تغییر این پارامتر برای مقدارهای 325222.5پوند و  322322.5پوند و حصول مقادیر  32919.00220پوند و  32101.30122پوند ،میتوان دریافت به
ازای هر  522پوند افزایش بیشینه وزن بدون سوخت هواپیما  15.92120پوند افزایش وزن سازه بال را شاهد خواهیم
بود.
 حساسیت به پارامتر  bبا در نظر گرفتن مقداری ثابت برای سایر پارامترها و تغییر این پارامتر برای مقدارهای 329.21فوت و  332.723فوت و حصول مقادیر  32919.00220پوند و  33323.21729پوند ،میتوان دریافت به ازای هر
 1.013فوت افزایش دهانه بال هواپیما با فرض ثابت بودن مساحت گراس 131.2 ،پوند افزایش وزن سازه بال را شاهد
خواهیم بود.
 حساسیت به پارامتر  ∧𝑐/2با در نظر گرفتن مقداری ثابت برای سایر پارامترها و تغییر این پارامتر برای مقدارهای 32درجه و  31فوت و حصول مقادیر  32919.00220پوند و  32179.1111پوند ،میتوان دریافت به ازای هر  0درجه
افزایش زاویه سوئیپ بال هواپیما با فرض ثابت بودن مساحت گراس 332.00 ،پوند افزایش وزن سازه بال را شاهد
خواهیم بود.
 حساسیت به پارامتر 𝑡𝑙𝑢𝑛 با در نظر گرفتن مقداری ثابت برای سایر پارامترها و تغییر این پارامتر برای مقدارهای  0.1و 0.9و حصول مقادیر  32919.00220پوند و  32591.13327پوند ،میتوان دریافت به ازای هر  2.3واحد افزایش 𝑡𝑙𝑢𝑛،
 031.21پوند کاهش وزن سازه بال را شاهد خواهیم بود.
 حساسیت به پارامتر  Sبا در نظر گرفتن مقداری ثابت برای سایر پارامترها و تغییر این پارامتر برای مقدارهای 3092فوت مربع و  3012فوت مربع و حصول مقادیر  32919.00220پوند و  32130.15005پوند ،میتوان دریافت به ازای
هر  32فوت مربع افزایش مساحت بال  05.03 ،پوند افزایش وزن سازه بال را شاهد خواهیم بود.

-

.0

حساسیت به پارامتر 𝑟𝑡 با در نظر گرفتن مقداری ثابت برای سایر پارامترها و تغییر این پارامتر برای مقدارهای 0.1071
فوت و  1.1071فوت و حصول مقادیر  32919.00220پوند و  7153.077پوند ،میتوان دریافت به ازای هر  3فوت
افزایش ضخامت ریشه بال 712.30 ،پوند کاهش وزن سازه بال را شاهد خواهیم بود.
بخش بندی فرمول به پارامترهای ترمی ترمی 𝐹𝑍𝑀𝑤،

𝑏
cos∧𝑐/2

،

6.3 cos∧𝑐/2 1/2

}

𝑏

{  𝑛𝑢𝑙𝑡 ،1 +و

𝑆𝑏
𝑡𝑟 𝑤𝑀𝑍𝐹 cos∧𝑐/2

و بررسی حساسیت رابطه  3به هریک از پارامترهای یاد شده:
حساسیت به پارامتر

𝑏
cos∧𝑐/2

با در نظر گرفتن مقداری ثابت برای سایر پارامترها و تغییر این پارامتر بدست میآید و خواهیم

داشت :
0.3
  6.3cos16 1/2 
107.68 1270
0.55 

1  
   2.8  

107.68
2.8298

105660.5

cos16







0.75

 b 
 0.0017 105660.5  

 cos c /2 

w

w

با انجام بررسی حساسیت این پارامتر برای مقدارهای  330.23700فوت و  335.23700فوت و حصول مقادیر  32919.00220پوند
و  33221.179پوند ،میتوان دریافت به ازای هر  1فوت افزایش این ترم 035.72 ،پوند افزایش وزن سازه بال را شاهد خواهیم بود.
6.3 cos∧c/2 1/2

حساسیت به پارامتر }
b
میآید و برابر این روش خواهیم داشت :

{  1 +با در نظر گرفتن مقداری ثابت برای سایر پارامترها و تغییر این پارامتر بدست

با انجام بررسی حساسیت این پارامتر برای مقدارهای  3.01935و  3.11935و حصول مقادیر  32919.00220پوند و
 33257.17197پوند ،میتوان دریافت به ازای هر  2.3افزایش این ترم 190 ،پوند افزایش وزن سازه بال را شاهد خواهیم بود.
حساسیت به پارامتر

𝑆𝑏
𝑟 𝑤𝑀𝑍𝐹 cos∧𝑐/2

𝑡 با در نظر گرفتن مقداری ثابت برای سایر پارامترها و تغییر این پارامتر بدست میآید و

برابر این روش خواهیم داشت:
0.3

  6.3cos16 1/2 

bS
0.55 
1  
   2.8  

107.68
t
w
cos



r
MZF
c
/2





0.75

 107.68 
 0.0017 105660.5  

 cos16 

w

w

با انجام بررسی حساسیت این پارامتر برای مقدارهای  2.0951و  2.2951و حصول مقادیر  32919.00220پوند و
 33710.75951پوند ،میتوان دریافت به ازای هر  2.0افزایش این ترم 3379.5 ،پوند افزایش وزن سازه بال را شاهد خواهیم بود.
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 -4-2ارائه فرمول نوین و بررسی حساسیت
با در نظر گرفتن محاسبات فوق و بررسی بازه تغییرات برای هواپیماهای ذکر شده در راسکم که در جداول ( )0و ( )1ذکر شده
است برای پارامترهای بخش  3و  0میتوان فرمول تورنبیک را بر اساس رگرسیون خطی شکل  0و محاسبه شیب خط و مقایسه
با رابطه کلی  ،3با تصحیح  2.33برای ترم 𝑡𝑙𝑢𝑛 و تصحیح  319.275برای ترم

𝑆𝑏
𝑡𝑟 𝑤𝑀𝑍𝐹 cos∧𝑐/2

که موثر از تمام پارامترهای یاد

شده به جز 𝑡𝑙𝑢𝑛 میباشد ،با توجه به شکل  1و طی روندی مشابه در نظر گرفت.

شکل  -3نمودار ضریب تاثیر رابطه

𝑺𝒃
𝟐𝒕𝒓 𝒘𝑴𝒁𝑭 𝐜𝐨𝐬∧𝒄/

شکل  -2نمودار تاثیر 𝒕𝒍𝒖𝒏

نتیجه موارد فوق مطابق رابطهای به شرح ذیل میباشد:
0.3

()1

  6.3cos  c /2 1/2 
0.55  187.695  bS 
1  
   0.11 nult  

b
 
 tr wMZF cos  c /2 
 

0.75

 b 
 0.0017 w MZF 

 cos  c /2 

w

w
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حساسیت فرمول فوق نسبت به پارامترهای یاد شده به شرح ذیل میباشد:
 به ازای افزایش  2.3واحد در 𝑡𝑙𝑢𝑛 122 ،پوند افزایش وزن بال را متحمل خواهیم شد. به ازای افزایش  0درجه در  359.9 ،∧𝑐/2پوند افزایش وزن بال را متحمل خواهیم شد. به ازای افزایش  1.013فوت در  009.7 ،bپوند افزایش وزن بال را متحمل خواهیم شد. به ازای افزایش  32فوت مربع در  12.1 ،Sپوند افزایش وزن بال را متحمل خواهیم شد. به ازای افزایش  3فوت در 𝑟𝑡 3119 ،پوند کاهش وزن بال را متحمل خواهیم شد. -به ازای افزایش  522پوند در 𝐹𝑍𝑀𝑤 53 ،پوند افزایش وزن بال را متحمل خواهیم شد.

 -3صحت سنجی فرمول نوین
به جهت بررسی فرمول ابتدا به جمع آوری دادههای هواپیماهای مسافربری جت در جدول ( )0و جدول ( )1پرداخته شده است.
جدول  -2بررسی آماری بخشی اول مشخصات تعدادی بالگرد
نام هواپیما

)𝒃𝒍( 𝑶𝒘𝑴 𝑻.

)𝒃𝒍( 𝑭𝒁𝑴𝒘

)b(ft

) 𝟐𝒕𝒇(S

𝟐∧𝒄/

)𝒕𝒓 (ft

BAC 1-11/300

19222
73522
335522
25222
012222
120222
302222

93222
22959
71252.3
01351.79
120059.22
375300
325222.5

11.01
17.0
71
99.00
355.1
309.3
329.2

3221
710
712
100
1123
0977
3092

32
32
05
32
05
02
32

0.12331
0.30329
1.27100
0.9210
5.32915
0.01502
0.10710

DC 9-10
B 737-200
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F 28-1000
DC 10-10
A 300 B2
MD 80

جدول  -3بررسی آماری بخشی دوم مشخصات تعدادی بالگرد
نام هواپیما

)𝒃𝒍( 𝑶𝒘𝑴 𝑻.

𝑨

λ

𝒄𝒕/

BAC 1-11/300
DC 9-10
B 737-200
F 28-1000
DC 10-10
A 300 B2
MD 80

19222
73522
335522
25222
012222
120222
302222

9.125
1.559
1.102
9.070
2.05
9.913
7.31

2.15
2.00
2.09
2.0
2.02
2.01
2.01

2.32
2.27
2.21
2.27
2.32
2.27
2.27

سپس با استفاده از دادههای جدول ( )0و جدول ( )1و رابطههای ( )0( ،)3و ( )1نتایج ،جدول ( )0را شکل میدهد:
جدول  -4نتایج رابطههای ( )2( ،)1و ()3
نام هواپیما
BAC 1-11/300
DC 9-10
B 737-200
F 28-1000
DC 10-10
A 300 B2
MD 80

6

وزن بال تخمینی رابطه ()1

وزن بال تخمینی رابطه ()2

وزن بال تخمینی رابطه ()3

(پوند)

(پوند)

(پوند)

0031.717290
0910.352355
9019.512521
1275.591937
05710.29023
03351.91199
1037.721021

2939.010117
2071.913510
9953.102119
0253.22000
17072.21721
12125.01011
32919.00220

7570.301053
7013.110029
33292.92120
5915.13002
52020.37100
01011.01210
35029.29915

به منظور صحت سنجی نتایج از اطالعات موجود در کتاب راسکم برای هواپیماهای ذکر شده استفاده نموده و نتایج جدول ()5
حاصل میگردد.
جدول  -5دادههای کتاب راسکم از وزن سازه بال
نام هواپیما

حداکثر وزن برخاست(پوند)

ضریب وزن بال

وزن بال (پوند)

BAC 1-11/300
DC 9-10
B 737-200
F 28-1000
DC 10-10
A 300 B2
MD 80

19222
73522
335522
25222
012222
120222
302222

2.333
2.321
2.270
2.331
2.330
2.302
2.333

7259
7000.5
32202
9105
07202
00270
35502

حال با بررسی نتایج ،جدول ( )2شکل میگیرد که خطای روابط ( )0( ،)3و ( )1را نشان میدهد.

نام هواپیما

وزن بال (پوند)

درصد خطا رابطه ()1

درصد خطا رابطه ()2

درصد خطا رابطه ()3

BAC 1-11/300
DC 9-10
B 737-200
F 28-1000
DC 10-10
A 300 B2
MD 80

7259
7000.5
32202
9105
07202
00270
35502

52.13
07.99
07.50
59.15
09.27
50.20
05.10

12.00
13.20
09.25
00.15
37.00
13.09
12.51

2.2533
3.5311
0.3152
03.0091
35.2257
3.1103
2.1551
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جدول  -6خطا روابط ( )2( ،)1و ()3

 -4بحث و نتیجه گیری
برای صحت سنجی روابط از اعداد منتشر شده در کتاب راسکم که از سازندگان هواپیماهای یاد شده دریافت گردیده و استفاده
شده است و دادههای ذکر شده برای محاسبه روابط نیز از همین کتاب و نقشههای سه نما موجود و طی عملیات مهندسی استخراج
گردید.
با نتیجه گیری از جدول ( ،)2میتوان به تطابق خوب فرمول ارائه شده برای هواپیماهای این دسته اشاره نمود و برای دو
هواپیما  F 28-1000و  DC 10-10با در نظر گرفتن بهبود خطا نسبت به فرمول میبایست به علل باال بودن خطا فرمول ارائه
شده برای این دو هواپیما اشاره نمود که از مجموعه علل آن میتوان به تاثیر ضخامت زیاد مقطع ریشه بال هواپیمای DC 10-10
اشاره نمود که به علت عقب رفتن بال و نصب موتورهای سنگین این هواپیما میباشد و در مورد هواپیما  F 28-1000میتوان
علت این تفاوت را که ناشی از سنگینی سازه بال به علت افزایش مساحت بال نسبت به میزان مورد نیاز طراحی این هواپیما و در
نظر گرفتن اتصال سازهای محافظه کارانه برای این هواپیما در پروسه ساخت اشاره نمود.
طبق روند و تحلیلهای انجامشده میتوان نتیجه گرفت که رابطه ارائه شده تطابق بهتری با دادههای سازنده هواپیما داشته و
بهتر از رابطه تورنبیک و جنرال داینامیک به بیان تخمینی نزدیکتر در عین سریع بودن روند ،نشان میدهد .شایان ذکر است که
روند موجود را برای سایر هواپیماها نیز بر اساس تخمینهای مهندسی و اعتبار سنجی اوزان بر اساس دادههای آماری سایر
هواپیماها طی شده است ولی در این پژوهش به ذکر هواپیماهای فوق به علت در دسترس بودن اطالعات سازندگان بسنده شده
است.
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