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 سخن ناشر

الرحیم الرحمن  اهلل  بسم 

َدَرجاِت« الِعلَم  وُتوا 
ُ
ا ذیَن 

َّ
ال َو  م 

ُ
ِمنک امُنو  ذیَن 

َّ
ال اهلل  »َیرَفُع 

خداوندمقاماهلایمانودانشمندانعالمرا)دردوجهان(رفیعمیگرداند.
)سورهمبارکهمجادله_آیه11(

کریم در قرآن مجید،  که خداوند  ارزش و جایگاه علم و دانش اندوزی در اسالم تا آن پایه است 
ابالغ رسالت خود را برای هدایت بشریت، به اقرأ آغاز نمود.

هدایت بشر، تکامل، سعادت و تقرب به ذات اقدس الهی در گرو کسب معرفت و تحصیل علم 
که به تعبیر استاد شهید مطهری، زیبایی عقل است و انسان خداجوی،  و دانش است، علمی 

معبود خود را در آن می یابد.
کتب و آثار علمی است.  کنار تعلیم و تربیت، نشر  یکی از مسئولیت های مهم هر دانشگاه در 
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع امام حسین)ع( نیز به منظور مشارکت فعال در بالندگی 
و رشد فرهنگی و علمی جامعه، دستیابی به مرجعیت علمی در حوزه های مأموریتی و ایفای 
رسالت خطیر خود در تولید دانش و انتشار یافته های علمی، افتخار و تالش دارد تا زمینه و بستر 

الزم را جهت تشویق پژوهشگران و اساتید محترم در عرصه تولید علم، فراهم و تسهیل نماید.
گسترش فعالیت های انتشاراتی موسسه چاپ و  امید است در سایه الطاف بیکران الهی و با 

انتشارات دانشگاه امام حسین)ع(، این رسالت خطیر تحقق یابد.
گرانقدر انقالب اسالمی و دفاع مقدس درورد  در پایان بر روح تابناک امام راحل)ره( و شهدای 
کشور،  می فرستیم و با آرزوی توفیقات هرچه بیشتر مقام معظم رهبری و خدمتگزاران اسالم و 
از استاید، فرهنگیان و اهل نقد و نظر تقاضا داریم با ارائه نظرات و پیشنهادات خود ما را یاری 

فرمایند.

دانشگاه جامع امام حسین)ع(
معاونت پژوهش و فناوری
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:حضرت امیرالمؤمنین)ع(

العلم سلطان، من وجده صال و من لم یجده صیل علیه
»شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، جلد2۰، صفحه31۹«

:مقـــام معظـــم رهبـــری

علم، اقتدار است. 
کند؛  کند؛ می تواند غلبه پیدا  که این قدرت را به چنگ آورد، می تواند تحکم  هر 
که این اقتدار را به دست نیاورد،»صیَل علیه«؛ بر او غلبه پیدا خواهد  کسی  هر 
شد. دیگران بر او قهر و غلبه پیدا می کنند؛ به او تحکم می کنند.

1386/6/12



ساده ترین  به  مفهوم  رساندن  بر  اثر،  این  در  مترجم  تالش 
بر  روسی  زبان  از  متن  آنجاییکه  از  است.  ممکن  کلمات 
گرفته شده است، وجود برخی از اصطالحات زبان اصلی 
در متن ترجمه شده اجتناب ناپذیر می باشد، به همین دلیل 
پیش از متن، الفبای زبان روسی جهت آشنایی آورده شده 

است تا در صورت نیاز بتوان بدان مراجعه نمود. 
تا حد امکان معادل انگلیسی برخی از اصطالحات تخصصی 
پانویس  در  روسی،  زبان  استانداردهای  خاص  اختصارات  و 
صفحات آمده است تا راهنمای خواننده باشد. تا حد امکان 

گردد. کتاب حفظ  کلی  تالش بر این بوده است تا فرم 
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 الفبای زبان روسی

بزرگ کوچک ایتالیک کوچک ایتالیک  نام آوانویسی مثال کاربرد

А а А а َا /a/ ادب
Б б Б б ِبه /b/ ناب
В в В в ِوه /v/ وزن
Г г Г г ِگه /g/ گ ـام
Д д Д д ِده /d/ دانوب

Е е Е е ِیه /je/ یِ ـگانه

Ё ё Ё ё ُی /jo/ ریو

Ж ж Ж ж ِژه / ʒ / ژاله
З з З з ِزه /z/ زنگ
И и И и ایـ /i/ شادی
Й й Й й کوتاه ایـ  /j/ چای
К к К к کا /k/ ک پا
Л л Л л ِال /l/ زال
М м М м ِام /m/ گام
Н н Н н ِان /n/ ن یکی

О о О о آ /o/ آتش

П п П п ِپه /p/ یس پـ ار

Р р Р р ِار /r/ رادیو

С с С с ِاس /s/ س ـرای

Т т Т т ِته /t/ تـ بر
У у У у او /u/ دوش
Ф ф Ф ф ِاف /f/ ف ـاز
Х х Х х خا /x/ شاخ

Ц ц Ц ц ْتسه /ts/ ع طس ه

Ч ч Ч ч ِچه /t∫/ چـ اه

Ш ш Ш ш شا /∫/ آش

Щ щ Щ щ ْشچا /∫t∫/ خروْشچ ف

Ъ ъ Ъ ъ نشان سختی & مسـ ـ ؤول، وضـ ـ ع

Ы ы Ы ы یـِری /ɨ/ --
Ь ь Ь ь نشان نرمی معادل ندارد
Э э Э э ِا / ə / کباتان ِا

Ю ю Ю ю یو /ju/ یونان

Я я Я я َیه /ja/ یَ ـواش
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 پیش گفتار

نتیجه تجســم  که  اســت  نمونه هایی  برگیرنده ی  در  تکنولوژی،  و  دانــش  توســعه  ی  یخچه ی  تار
و زمینه های جدید،  ایده ها در ســطوح  این  بوده اند. تجســم  گذشــت زمان  با  ایده هــای علمی 
بالک های مشبک درست  این مسئله ممکن است در مورد  نو می باشد.  به منظور حل مسائل 
باشد. هرچند ما هنوز درابتدای راه توسعه طرح های آیرودینامیکی پیشنهاد شده ی هواپیماها 
نقل  و  ارائه ی سیســتم های حمل  بزودی می بایســت شاهد  اما  بالک های مشــبک هســتیم،  با 

باشیم. ابعاد محدود  در  متعدد  از طرح های  تشکیل شده 
تئوری هوانوردی«  ژوکوفسکی1 در »اصول  این طرح ها، ن. ای.  از  برخی  نتیجه ی  از  گزارشی  در 
لیفت مناسب  ی  نیرو به  گذشته،  ساخت طرح های مشبک جهت دستیابی  »در  می نویسد: 

انتظار می رفت.«
انجام  را  سیســتم  ایــن  عملی  و  تئــوری  مطالعــه ی  دانشــمندان،  ســایر  همراهی  بــا  ژوکوفســکی 
بــرای  مشــبک«  بالک هــای  »تئــوری  مقالــه ی  چاپلیگیــن2،  آ.  س.   ،1۹11 ســال  در  داده انــد. 
یاضیات« )شماره ی  که اولین بار در »مجموعه ی ر شبکه هایی با طول نامحدود را تالیف نمود 
و نقل چند صفحه ای)پلی پالن(3  XXIXســال 1۹14( منتشــر شــد. بعدها سیســتم های حمل 
کردند.  گســترش پیدا  بالک های هواپیمایی  اولیه ی  نســل  نوع دو صفحه ای همانند  با  مرتبط 
یافتنــد  رشــد  صفحــه ای،  دو  سیســتم های  کنــار  در  صفحــه ای  چنــد  سیســتم های  ادامــه  در 
تــک صفحه ای  بالک های  کاربــرد  و  بــر مطالعــه   توجــه  پــرواز،  افزایــش ســرعت  بــا  و همچنیــن 

)مونوپالن(4 معطوف شد.

1. Н. Е. Жуковский (N. Ye. Zhukovskiy)
2. С. А. Чаплыгин (S. A. Chaplygin)
3. Polyplane
4. monoplane
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    بالک مشبک    

در  تاشــو  بالک های مشــبک  آیرودینامیک  زمینه ی  کارهایــی در  اواخــر دهــه ی 4۰ میالدی،  در 
گرفت.  اژدرها صــورت  آنها در  کارایــی  گرفتــن قابلیت  بــا در نظر  مــادون صوت5  ســرعت های 
در ســال  که  بالک های مشــبک شــد  پایه ی تحقیقات  و  اســاس  بعدها  کار،  این  نتایج مثبت 
این  منجر_گردید.  مهمــی  علمی  نتایج  بــه  بلوتزرکوفســکی6،  م.  س.  پروفســور  نظر  تحت   1۹55
آیرودینامیک، سازه، استحکام، وزن  گسترده در مورد  تئوری  و  نتایج شــامل مطالعات تجربی 

بالک های مشبک می باشد. تولید  تکنولوژی  و 
محاســبات_آیرودینامیکی  تئــوری  روش هــای  توســعه ی  تحقیقات،  و  بررســی ها  ایــن  نتیجه ی 
و  ترانســونیک  یا  معــادل صوت  بالک هــای مشــبک در ســرعت_های مختلف)مادون صوت، 
این مشخصه ها، روش های  آزمایشگاهی سیستماتیک  انجام مطالعات  با  بود.  مافوق صوت( 
توســعه  بالک های مشــبک  آرایش های  آیرودینامیکــی  تعییــن مشــخصه های  محاســبه جهــت 
آ. شــیتوف،  آدنووال، یو.ز. ســفین، و.  بلوتزرکوفســکی، و.س. دمینــدوف، ل.آ.  یافتنــد )س.م. 

اولیانوف(. و ب.ای.  کراچنکو  ل.ن. 
کــه مزیت هایی  پایدارکننده ها هســتند  و  کنترلی  از ســطوح  نوع جدیدی  بالک هــای مشــبک 

دارند. قبلی  متدوال  بالک های تک صفحه ای  به  نسبت 
تا  را  آرام  که می توانــد جریــان  اســت  تشــکیل شــده  پروفیل هایی  از  بالک های مشــبک  ســطح 
را  کند. در ســرعت های مافوق صوت، سطوح شبکه  تامین  الی 5۰ درجه  یه ی حمله ی 4۰  زاو
ی هم داشــته  اثر متقابلی رو آنکه  قرار داد، بدون  به یکدیگر  نزدیــک  کافی  اندازه ی  به  می تــوان 
که حجم  این در حالی  است  و  افزایش می یابد  بالک ها  باشــند. مساحت مجموع شبکه های 
لیفت  ی  نیرو با  مقایسه  در  مشــبک  بالک های  لیفت  ی  نیرو بنابراین  می رســد.  حداقل  به  آنها 
لیفت  ی  نیرو  M=4 بود: در برابــر خواهد  بالک تک صفحه ای در یک حجم یکســان، چندین 

بالک های تک صفحه ای مشابه است. لیفت  ی  نیرو برابر  شبکه ها حدود 3 
در  می توان  را  تجهیزات  این  است.  مشبک  بالک های  ویژگی های  از  یکی  تاشــوندگی  سهولت 
افزایش  کلی وسیله  ابعاد  آنکه  بدون  نمود  پرنده( اضافه  )یا ســایر وسایل  بدنه ی هواپیما  طول 

کرد. کنترل  را  بالک ها  آیرودینامیکی،ابعاد  ی  نیرو تاثیر  یابد. می توان تحت 
 yc α ضریــب تغییــرات  قانــون  توســط  می توانــد  مشــبک  بالــک   نســبی  گام  صحیــح  انتخــاب 
ی  نیــرو پاییــن،   هــای  مــاخ  در  گــردد.  اعمــال    )M( مــاخ  اعــداد  از  گســترده ای  محــدوده  در 

5. Subsonic speeds
6. С. М. Белоцерковский (S. M. Belotserkovskiy)
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    پیش گفتار    

کاهش  بدســت می آید  باالتر  در ماخ های  که  تا مقداری  را   yc α بین صفحات،  عکس العمل 
ثابت  به مقادیر  تمامی محدوده های سرعت  در  به صورت تجربی  نتیجه می توان  در  می دهد؛ 
پرنده  وســیله ی  بدنه ی  مرکز جرم  بویژه در حرکت  این خاصیــت  یافت.  کمیت ها دســت  این 

ندارد. امکان  بالک های تک صفحه ای  در  اثری  به چنین  پیدا می کند. دستیابی  اهمیت 
کاربرد  مــوارد  لــوال در  گشــتاور  که  باعث می شــود  بالک های مشــبک  کوچک در  وتــر7  داشــتن 
پایین در  تــوان  نیازمند  به همیــن دلیــل،  نباشــد.  توجــه  قابل  آنچنــان  کنتــرل،  آنهــا در ســطوح 

بود.  فرمان خواهد  مکانیزم های 
تــک  بالک هــای  بــه  نســبت  بزرگتــری  یه هــای  زاو در  مشــبک  بالک هــای  صفحــات  در  اســتال 
را  یه ها  زاو از  گســترده ای  را در  محدوده ی  آنهــا  کاربرد  امــر  اتفــاق می افتد و همین  صفحــه ای 

ممکن می سازد. 
بالک های مشــبک در عمل حاصل  برای اجرای  آیرودینامیکــی  از مزایای  برخــی  بــا این حال، 
آنهاست. وزن  و  استحکام  تکنولوژی های ساخت،  و مطالعه ی  بررسی  به  مربوط  که  نمی شود 
حامــل8  ســازه ی  بعنــوان  مشــبک،  بالک هــای  اصلــی  ویژگــی  کــه  می دهنــد  نشــان  تحلیل هــا 
و  بــه صــورت منطقی  که  الهــام می گیــرد  متــداول  تــک صفحــه ای  بالــک  از  )باربــری(، اساســًا 
کثر سختی۹ )صلبیت( سازه ی پرنده  که حدا یع می شوند،  توز بالک  ی  نیرو معقول، مولفه های 
اثر بارهای آیرودینامیکی حاصل می گردد. مزیت بزرگ این نوع آرایش بالک  کثر  همزمان با حدا

نمی شود. وزن  توجه  قابل  افزایش  به  منجر  که  اینست 
توســط  صفحــه ای،  چنــد  سیســتم های  صلبیــت  و  اســتحکام  خاصیــت  تحلیــل  نتیجــه،  در 
انتخاب معقول سازه ی  برای  کلی  راهکارهای  که  انجام شده_اســت  تولنف1۰  آ.ای.  پروفوســور 
نوین ســازه های  از طرح های  برخی  آنها،  ادامه ی  در  اســت.  کرده  تعیین  را  بالک های مشــبک 
و استوانه ای،  گام، سلول های مورب  ابعاد متغیر  نموده اند: توسط  را معرفی  بالک های مشبک 

و غیره.  توخالی  صفحات 
کــه در قابلیت  کلی بالک های مشــبک، آنچه  آیرودینامیکی و مشــخصات  بررســی  فراینــد  در 
وزن  اســت، بحث  توجه  قابــل  مواد ســازه  و  پارامترهــای هندســی  بــه  مربوط  منطقــی ســاخت 
بالک تک صفحه ای شناخته  با طرح های  تنظیم شــده در مقایســه  لیفت  ی  نیرو ســازه تحت 

7. Chord 
8. Несущая конструкция (Nesushchaya konstruktsiya)- carrying construction
9. Stiffness 
10. А. И. Тюленев (A. I. Tyulenev)
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    بالک مشبک    

بالک های مشــبک  انتخــاب مواد ســازه جهت ســاخت  نکتــه ی مهم دیگــر،  شــده می باشــد. 
تئوری سازه،  و  آیرودینامیکی، مطالعه ی پیچیده ی تجربی  بررســی  به موازات  بنابراین  اســت. 
کنار انتخاب مواد مناسب سازه برای شرایط عملکردی بالک و تکنولوژی  استحکام و وزن در 

فرولف11(. و. پ.  )پروفسور  انجام شده است  آنها،  ساخت 
کارآمد در  و  ابعــاد مختلــف  در  بالک هــای  زمینه، ســاخت  ایــن  در  پیشــرفت  اهمیــت اصلی 
در  نیاز  مورد  تولید  و  واقعی  متغیر  شــرایط  گرفتن  نظر  در  با  اســت.   آیرودینامیکی  گرمایش  برابر 
لیفت زادر  انتخاب شــده ســازه ی  مواد  ویژگی  یافتن شــکل های جایگزین ســازه،  با  روند،  ایــن 

کاهش می یابد. بالک های مشبک  تکنولوژی های ساخت  و  گسترده ی دمایی  محدوده ی 
بالک های  و مزایــای  اینجا بدســت می آید شــامل تعیین خصوصیــات  کــه در  کلــی  نتیجــه ی 
امــکان تغییر  آنها، مشــکالت ســاخت و عدم  مشــبک، روش های عملی محاســبه و ســاخت 
گسترده انجام شده و در متون  بالک های تک صفحه ای متدوال است. این مطالعات به طور 

آمده است. فنی 
به  آنرا  اشــتیاق، مطالعه ی  کمال  با  و من  بــوده  تئوری  کثر مفاهیم  ا گیرنده ی  بــر  کتاب در  ایــن 

توصیه می کنم. کاربردی  و  نظری  خوانندگان، محققین 

نادیرادز12 آ.د. 

11. В. П. Фролов (V. P. Frolov)
12. А. Д. Надирадзе (A. D. Nadiradze)
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 عالئم اختصاری

پارامترهای هندسی
l - طول بالک

- وتر )کورد( بالک b

- ارتفاع بالک H

گام بالک مشبک )فاصله ی بین دو نقطه ی متناسب صفحات متناوب(  - t

گام نسبی بالک  - /t t b=

S - مساحت سطح حامل بالک

n - تعداد صفحه ی حامل

کناره ها( - تعداد دیواره ی جانبی )قاب یا  zn

گام قاب های بالک  - zt

گام نسبی دیواره های جانبی )قاب(  - /z zt t b=

S* - مساحت تصویر شده ی هر بالک Hl=

c - ضخامت صفحه ی بالک

c/ - ضخامت نسبی بالک c b=

f - حداکثر انحنای صفحه
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    بالک مشبک    

f/ - انحنای نسبی صفحه ی بالک f b=

f* - حداکثر خمیدگی )camber( سطح هر بالک

* - خمیدگی نسبی بالک * /f f b=

2 - قطر بالک 2L H l= +

0α - زوایه ی نصب صفحه ی بالک )زاویه بین صفحه ی وتری و راستای عمود بر محور بالک در 
صفحه ی تقارن بالک(

پارامترهای سینماتیکی
هوای  محیط  به  )نسبت  نسبی  مختصات  سیستم   Oازمبدا شروع  با  مطلق  سرعت  بردار   -  V



اطراف بدون توربوالنس وسیله ی پرنده(

x - مولفه های سرعت در محور مختصات نسبی y zv v v

a - مولفه های سرعت در محور مختصات سرعتی )دینامیک( a ax y zv v v

Ω -بردار سرعت زاویه ای مطلق بالک


x - مولفه های سرعت زاویه ای در سیستم مختصات نسبی y zω ω ω

a - مولفه های سرعت زاویه ای در سیستم مختصات دینامیک a ax y zω ω ω

M - عدد ماخ جریان غیر آشفته ∞

a - سرعت صوت

بالک  شبکه ی  صفحات  میان  بخش  باریکترین  در  که  آشفته  غیر  جریان  ماخ  عدد   -  1kpM
)گلوگاه(، سرعت جریان برابر سرعت صوت است.

قائم  امواج ضربه ای  بالک های مشبک  آن، جلوی  که طی  2kpM - عدد ماخ جریان غیر آشفته 
نزدیک بهم ظاهر می شود و بین صفحات، جریان مادون صوت است.

که در آن اثر متقابل )عکس العمل( بین صفحات ناشی از  3kpM - عدد ماخ جریان غیر آشفته 
امواج ضربه ای و مشخصه های پایان می یابد.

 - فشار دینامیک
2

2
Vq ρ=
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    عالئم اختصاری    

α - زاویه ی حمله ی بالک

)slip angle( زاویه ی سمتبالک - β

)roll angle( زاویه ی چرخش بالک - γ

مشخصه های دینامیکی
R - برآیند نیروی آیرودینامیکی



X - نیروی طولی

Y - نیروی نرمال یا قائم

)transverse( نیروی عرضی - Z

aX - نیروی پسای )درگ( حرکت

aY - نیروی حجمی

aZ - نیروی جانبی

x - ضریب نیروی طولی 
Xc
qS

=

y - ضریب نیروی قائم
Yc
qS

=

z - ضریب نیروی عرضی
Zc
qS

=

a - ضریب نیروی پسا

a
x

Xc
qS

=

a - ضریب نیروی حجمی

a
y

Yc
qS

=

 - ضریب نیروی جانبی
a

a
z

Zc
qS

=

O گشتاور نیروی آیرودینامیکی موثر بر بالک حول مرکزیت  - M

M بر محور OX سیستم مختصات نسبی(


گشتاور  گشتاور چرخش یا Roll )مولفه ی   - xM

M بر محور OY سیستم مختصات نسبی(


گشتاور  گشتاور انحراف یا Yaw )مولفه ی   - yM

M بر محور OZ سیستم مختصات نسبی(


گشتاور  گام یا Pitch )مولفه ی  گشتاور   - zM

Roll گشتاور x - ضریب 
x

Mm
qSl

=

Yaw گشتاور y - ضریب 
y

M
m

qSl
=

Pitch گشتاور z - ضریب 
z

Mm
qSl

=

y - مشتق جزئی ضریب نیروی حجمی بر حسب زاویه ی حمله
y

c
cα

α
∂

=
∂

کیفیت آیرودینامیکی بالک  - a

a

y

x

c
K

c
=
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    بالک مشبک    

پارامترهای حالت تنش-کرنش بالک
;3 - مولفه های نقاط حرکت )جابجایی( سطح میانگین بالک- تقسیم بر طول  ( 1, 2)iu u w i= =

وتر صفحه ی بالک

کرنش سطح میانگین ) - مولفه های مماسی  , 1, 2)ij i jε =

کرنش خمشی سطح میانگین بالک ijχ - مولفه های 

کننده ی انحنای خطوط مختصات در سطح متوسط بالک کرنش، مشخص  iν - مولفه های 

, - نیروها در مقاطع صفحات معادل ( 1, 2; 1, 2,3)ik ikN M i k= =

'' - نیروهای طولی در صفحات شبکه
iiN

گشتاور خمشی اعمال شده در سطح صفحه ی شبکه  - ''
iiM

, - نیروهای پیچشی و خمشی در صفحه ی لبه ای )حاشیه ای( ,s x nQ Q Q

گشتاورهای پیچشی و خمشی در صفحه ی لبه ای )حاشیه ای(  - , ,s x nL L L

گسترده نسبت به سطح متوسط بالک kq - مولفه های بار 

, - ثابت های االستیک مواد بالک )مدول یونگ، مدول برش، ضریب پوآسون( ,E G µ

گشتاور اینرسی تحت  , - مشخصه های هندسی صفحات شبکه بترتیب: مساحت،  , , kF I J J
خمش از سطح صفحه، گشتاور اینرسی تحت خمش در سطح صفحه، گشتاور اینرسی تحت پیچش

 - پارامتر ضخامت شبکه
2

2

1 6H
tη

=

تغییر  مقابل  در  شبکه ها   )stiffness( سختی  کننده ی  مشخص  کوچک  پارامترهای   -  
1 2,ζ ζ

تحت خمش صفحه از موقعیت )سطح( خود

, - سختی داده شده ی سطح )صفحه ی( معادل ,E D B∋ ∋ ∋

کشش، خمش از  , - سختی پیچشی صفحه ی لبه ای پنل ها بترتیب تحت  , , ,s s s s sE B D C G
سطح صفحه، خمش در سطح صفحه، پیچش، برش درصفحه ی پنل ها


