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 پیشگفتار مؤلف
 

( ثوِ هٌووَض هغبلعوِ هؿویط         ٍ      علن هىبًیه پطٍاظ ثِ هعٌی اؾتفبزُ اظ لَاًیي ًیوَتي ) 
ثبقس. زٍ هؿئلِ اؾبؾی زض هىبًیه پطًسُ هیٍؾیلِ  4ٍ وٌتطل آیطٍزیٌبهیىی 3، پبیساضی0یب عولىطز 0حطوت

ّبی عولىطزی، پبیساضی ٍ وٌتوطل آى ضا ثسؾوت   ( ثب زاقتي یه َّاپیوب ثتَاى ذهیه0ِزاضز: پطٍاظ ٍرَز 
ّبی عولىطزی، پبیساضی ٍ وٌتطل، ثتَاى َّاپیوبیی عطاحی ًوَز. ثِ هَضز زٍم ( ثب زاقتي ذهیه0ِآٍضز ٍ 

. زض هوَضز  گَیٌس ٍ ثطاؾبؼ تعطیف هكرهبت هبهَضیتی اؾوتبًساضز اًزوبم ذَاّوس قوس    هی 5ثطآٍضز َّاپیوب
، 7، نوعَز 6ّوبی انولی هبهَضیوت قوبهل ثطذبؾوت     ّبی تزبضی، لؿوتَّاپیوبّبی تزبضی اظ رولِ رت

ذَاّس ثَز. ثطای یه َّاپیوبی رٌگٌوسُ   02ٍ فطٍز 9، وبّف اضتفبع8حطوت ثب ؾطعت ٍ اضتفبع حبثت )وطٍظ(
اضوبفی ثوطای    ، ؾوَذت 00تَاًس قبهل فطاض هوبفَق نوَت  قَز وِ هیّبیی ثِ هبهَضیت اضبفِ هیلؿوت

ثبقس. ایي وتبة زض هَضز هؿئلِ اٍل ًَقتِ قسُ اؾت اهوب ؾوبذتبض    03ٍ تَاى اضبفی ٍیػُ 00زضگیطی َّایی
آى ثب اؾتفبزُ اظ هؿئلِ زٍم ؾبظهبى یبفتِ اؾت. اظ تحلیل هؿیط حطوت یب ّووبى عولىوطز َّاپیووب ثوطای     

-ض ّط لؿوت هبهَضیت اؾتفبزُ هیاؾترطاد ضٍاثظ ضیبضی ٍ یب الگَضیتن هحبؾجِ فبنلِ، ظهبى ٍ ؾَذت ز

قَز. زض فطایٌس ثطآٍضز، ثبیس توبهی َّاپیوبّب پبیساضی اؾتبتیىی زاقتِ ثبقوٌس. اگوط پبیوساضی زیٌوبهیىی زض     
ّبی ذَزوبض وٌتطل پطٍاظ اؾوتفبزُ  فطایٌس ثطآٍضز ًیبظ ًجبقس، هعبزالت ذغی قسُ حطوت زض عطاحی ؾیؿتن

 ذَاّس قس.
ِ   یلی هؿبئل هىبًیه پطٍاظ ضا هس ًوط لطاض هیّبی تحلایي وتبة عوستبً حل ای زّس. عطح وتوبة ثوِ گًَو

ؾبل تحهیلی رْت تسضیؽ هىبًیه پطٍاظ َّاپیوب اضائِ قوَز ٍ ّوط   اؾت وِ فطو قسُ تٌْب زض یه ًین
وٌتطل زض ًوط گطفتِ قسُ اؾت. ثطای ایٌىِ ثتَاى انَل ّط زٍ -زٍ هجحج تحلیل هؿیط حطوت ٍ پبیساضی

زاز، زض هتي وتبة عوستبً پطٍاظ زض نفحِ عوَزی زض ًوط گطفتِ قسُ اؾت. ایوي فوطو   هجحج ضا پَقف 
ّبی اؾبؾی هؿیط حطوت ّون زض تعیویي هكرهوبت    ، ثرف04ّبذیلی هحسٍز وٌٌسُ ًیؿت ظیطا ثزع زٍض

هبهَضیتی ٍ ّن هحبؾجبت پبیساضی زض نفحِ عوَزی اّویت زاضز. زض زاًكگبُ تگوعاؼ ٍالود زض آؾوتیي،    
قَز. ّوچٌیي، پؽ اظ اظ زضٍؼ آیطٍزیٌبهیه هبزٍى نَت ٍ تئَضی ؾیؿتن ذغی اضائِ هی ایي زضؼ ثعس

                                                      
1 Trajectory 
2 Performance 
3 Stability 
4 Aerodynamic Control 
5 Aircraft Sizing 
6 Take-Off 
7 Climb 
8 Cruise 
9 Descent 
10 Landing 
11 Supersonic Dash 
12 Air Combat 
13 Specific Excess Power 
14 Turn 



 قَز.آى زضؼ وٌتطل ذَزوبض اضائِ هی
ثرف هطثَط ثِ تحلیل هؿیط حطوت ایي وتبة )اظ لحبػ عالئون ٍ انوغالحبت ٍ قویَُ ثیوبى هعوبزالت      

ثیٌوی آیطٍزیٌوبهیىی اظ   بی پویف ّو ًَقتِ قسُ اؾت. الگَضیتن 0حطوت( ثطاؾبؼ وتبة هىبًیه پطٍاظ هیل
 3ٍ ثِ ًبم ثطًبهِ عوَهی ؾوبذت ّوَایی   0ًؿرِ اٍلیِ ثطًبهِ وبهپیَتطی ثطآٍضز رت تزبضی وِ تَؾظ ًبؾب

(GASPٌِاضائِ قسُ، گطفتِ قسُ اؾت. لؿوت هْوی اظ تحلیل هؿیط حطوت، ثْی )  ثبقوس.  ؾوبظی آى هوی
( ٍ یوب  4ئوَضی وٌتوطل ثْیٌوِ )حؿوبة تاییوطات     ؾبظی هؿیط حطوت وبضی پیچیسُ ٍ قبهل تهعوَالً، ثْیٌِ

ِ ثبقس. اهب ثطای لؿوتؾبظی عسزی هیّبی ثْیٌِاؾتفبزُ اظ ضٍـ -ّبی اؾتبًساضز هبهَضیت، هؿبئل ثْیٌو

تَاى ثب اؾتفبزُ اظ هفبّین اثتسایی حؿبة زیفطاًؿیل ثسؾوت  ؾبظی ثؿیبض ؾبزُ ذَاٌّس قس. حل آًْب ضا هی
ثبقوس.  هی 5ّبی آلبی ضاؾىبمثِ لؿوت پبیساضی ٍ وٌتطل ثطاؾبؼ ًَقتِآٍضز. عالئن ٍ انغالحبت هطثَط 

ثبقوس. ثسؾوت   هی USAF Stability and Control Datcomثیٌی همبزیط آیطٍزیٌبهیىی ثطاؾبؼ پیف
ثیٌی همبزیط آیطٍزیٌبهیىی ٍ اًزوبم هحبؾوجبت عولىوطز، پبیوساضی ٍ وٌتوطل      آٍضزى ضٍاثظ ؾبزُ ثطای پیف

 6گوطز قَز وِ َّاپیوبّب زاضای همبعد ثبل هؿتمین ثوب ظاٍیوِ عموت   ثٌبثطایي، فطو هیثؿیبض اّویت زاضز. 
 ثبقٌس.  هی 8ثِ عمت( ٍ ّوچٌیي حبلت هرطٍعی 7)توبیل لجِ حولِ ثبل

ـ هىبًیه پطٍاظ زض ٍالد یه قبذِ علوی اؾت وِ قبهل هعبزالت حطوت، تمطیت -ّبی لبثل لجوَل ٍ ضٍ

ِ ثبقس. ظهبًی وِ یه حل تحلیلی ثسؾت هییّبی حل ثطای هعبزالت حبلت تمطیجی ه -آیس، ثبیس هزوَعو

ّبی زیگوط همبیؿوِ   ای اظ اعساز هحبؾجِ قًَس تب پبؾد تحلیلی ثب فطضیبت زض ًوط گطفتِ قسُ آى ثب رَاة
( ووِ زض ضوویوِ آ   SBJ) 9قسُ ٍ زاًكزَیبى ثب اًساظُ ٍ حسٍز اعساز آقٌب قًَس. رت تزبضی هبزٍى نَت

 ٌوَض اًزبم ایٌگًَِ هحبؾجبت هَضز اؾتفبزُ لطاض ذَاّس گطفت.تعطیف قسُ اؾت ثِ ه
وٌتوطل. ثوطای هغبلعوِ    -ایي وتبة ثِ زٍ ثرف تمؿین قسُ اؾت: تحلیل هؿیط حطوت ٍ تحلیل پبیوساضی 

هموساض ًیوطٍی    02هؿیط حطوت، ثب ایي فطو وِ حطوت َّاپیوب قبهل زٍض ًجَزُ ٍ ربثزبیی ؾغَح وٌتطلی
قوَز.  ( روسا هوی      ( اظ هعبزالت گكتبٍض )    ّس، هعبزالت ًیطٍ )زضا تاییط ًوی 00ٍ پؿب 00ثطا

زضرِ آظازی هكَْض ّؿتٌس ٍ ثطضؾی آًْب تحلیل هؿیط حطوت ًوبم زاضز. ثوطای    3هعبزالت حبنل ثِ هسل 
زضروِ   6ًیبظ اؾت ٍ هعبزالت حبنل هسل      ٍ      هغبلعِ پبیساضی ٍ وٌتطل، ّط زٍ هعبزلِ 

                                                      
1 Miele 
2 National Aeronautics and Space Administration (NASA) 
3 General Aviation Synthesis Program (GASP) 
4 Calculus of Variations 
5 Roskam 
6 Swept 
7 Wing Leading Edge 
8 Tapered 
9 Subsonic Business Jet 
10 Control Surface 
11 Lift 
12 Drag 
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 اضائِ گطزیسُ اؾت. 0ولی ثط هىبًیه پطٍاظ زض فهل  آظازی ًبم زاضًس. هطٍضی

زضرِ آظازی حطووت   3قطٍع قسُ ٍ هعبزالت  0. ایي ثرف اظ فهل : تحلیل مسیر حرکت0بخش 

)هتایط ثب ظهبى(  0قَز ٍ ثحج پطٍاظ ًبپبیباؾترطاد هی 0ثطای پطٍاظ زض نفحِ عوَزی ٍ فطو ظهیي هؿغح
، هحویظ روَ )حبلوت اؾوتبًساضز ٍ ًووبیی( ثحوج قوسُ ٍ        3هول  هغطح ذَاّس قوس. زض ف  3پبیبٍ پطٍاظ قجِ

الگَضیتوی ثطای هحبؾجِ ًیطٍی ثطا ٍ پؿبی یه َّاپیوبی هبزٍى نَت اضائوِ ذَاّوس قوس. فوطو قوسُ      
ثطای هَتَض  5ٍ ههطف ؾَذت ٍیػُ 4اؾت وِ اعالعبت هطثَط ثِ هَتَضّب هكرم اؾت ٍ ًیطٍی پیكطاى

ِ  تَضثَرت ٍ تَضثَفي هبزٍى نَت ثطضؾی گط پبیوب زض حبلوت ووطٍظ ٍ    زیسُ اؾت. ؾپؽ، هؿبئل پوطٍاظ قوج
هَضز  5ال زض فهل ٍ ثطای یه َّاپیوبی هبزٍى نَت ایسُ 4نعَز ثطای یه َّاپیوبی زلرَاُ زض فهل 
، الگَضیتوی ثطای هحبؾجِ هكرهوبت آیطٍزیٌوبهیىی ازٍات   6تحلیل ٍ ثطضؾی لطاض گطفتِ اؾت. زض فهل 

اظ ًبپبیب زض حبلت ثطذبؾت ٍ فطٍز ثحج قسُ اؾت. ًْبیتبً، هؿبئل پوطٍاظ ًبپبیوب   اضائِ قسُ ٍ هؿبئل پطٍ 6ثطاظا
هَضز ثطضؾی لوطاض   7ّبی افمی زض فهل زض هَضز نعَز اًطغی، تَاى اضبفی ٍیػُ، هبًَضپصیطی اًطغی ٍ زٍض

 گطفتِ اؾت.

اؾتبتیىی ٍ ایي ثرف اظ وتبة قبهل تحلیل پبیساضی ٍ وٌتطل زض حبلت : پایذاری و کنترل. 6بخش 

قَز. ثعس اظ ثیبى هعبزالت قطٍع هی 7زضرِ آظازی زض هرتهبت ثبزی 6ثب هسل  8ثبقس. فهل زیٌبهیىی هی
حطوت، ضٍاثغی ثطای هحبؾجِ هكرهبت آیطٍزیٌبهیىی یه َّاپیوبی هبزٍى نوَت قوبهل ًیوطٍی ثوطا،     

ثبقوس.  طل اؾوتبتیىی هوی  هطثَط ثِ پبیساضی ٍ وٌت 9ٍ ًیطٍی پؿب اضائِ قسُ اؾت. فهل  8گكتبٍض چطذكی
ٍ پبیساضی اؾتبتیىی ثطای حبلت وطٍظ، نعَز ٍ وبّف اضتفبع ثهَضت پبیب ٍ ّوچٌیي احطات  9قطایظ تٌوین

، 02قَز. یه ؾیؿتن وٌتطلی ؾبزُ ثِ هٌوَض هعطفوی هفوبّین گكوتبٍض لوَال    هَلعیت هطوع رطم ثطضؾی هی
هَضز تحلیل لطاض گطفتوِ اؾوت. نوفحبت    َّاپیوب  00، تاییطات ًیطٍی زؾتِ ٍ ویفیت وٌتطل00ًیطٍی زؾتِ

ثط ضٍی پبیساضی ًیع هَضز ثحج لطاض گطفتِ اؾت. ؾپؽ، قوطایظ تٌووین ثوطای     04ٍ احط ثبالثط آظاز 03تٌوین
ثهَضت ذالنوِ ثیوبى قوسُ اؾوت. زض      06عطضی-هكرم قسُ ٍ پبیساضی ٍ وٌتطل ؾوتی 05حطوت ًبپبیب

                                                      
1 Flat Earth 
2 Unsteady 
3 Quasi-Steady 
4 Thrust 
5 Specific Fuel Consumption 
6 High-lift Devices 
7 Wind Axes 
8 Pitching Moment 
9 Trim 
10 Hinge Moment 
11 Stick Force 
12 Handling Qualities 
13 Trim Tabs 
14 Free Elevator 
15 Pull-up 
16 Lateral-directional 



اؾترطاد قسُ ٍ ؾوپؽ زض هرتهوبت    0سًیزضرِ آظازی حطوت اثتسا زض هرتهبت ث 6، هعبزالت 02فهل 
، 00ثسؾت آهسُ تب زض ثطضؾی پبیساضی ٍ وٌتطل زیٌبهیىی هوَضز اؾوتفبزُ لوطاض گیوطز. زض فهول       0پبیساضی

هعبزالت حطوت حَل یه هؿیط هطرد پبیب ثهَضت ذغی زض آهسُ ٍ پبیساضی ٍ پبؾود َّاپیووب ثوِ ٍضٍزی    
طفتِ قسُ اؾت. زض ًْبیت، احط هَلعیت هطوع روطم هوَضز   زض ًوط گ 3وٌتطلی یب ٍضٍزی ًبقی اظ ثبز ًبگْبًی

عطضی زض حبلت زیٌبهیىی ثهَضت هفهل تَضیح زازُ قسُ -ثطضؾی لطاض گطفتِ ٍ پبیساضی ٍ وٌتطل ؾوتی
   اؾت.

ایي وتبة ؾِ عسز ضویوِ زاضز. زض ضویوِ آ ذهَنیبت ٌّسؾی رت تزبضی هوبزٍى نوَت آٍضزُ قوسُ    
ی ًیع اضائِ گطزیسُ اؾت وِ قبهل ًتبیذ پبیساضی اؾتبتیىی ٍ زیٌبهیىی     اؾت ٍ ًتبیذ هحبؾجبت آیطٍزیٌبهیى

ثبقس. زض ضویوِ ة، ضاثغِ ثیي هؿئلِ آیطٍزیٌبهیه ذغی قسُ )هكتمبت پبیوساضی( ٍ تئوَضی ؾیؿوتن    هی
 ثبقس.ذغی ثیبى قسُ اؾت وِ زض هغبلعبت پبیساضی ٍ وٌتطل زیٌبهیىی هَضز ًیبظ هی

اًس اهب ًَیؿٌسُ ایي وتوبة اظ زیَیوس   زَیبى زض ًَقتي ایي وتبة ّوىبضی زاقتِتعساز لبثل تَرْی اظ زاًك
ثِ یه اثعاض آهَظقی تحوت عٌوَاى    GASPًوبیس. وبض ایكبى ثط ضٍی تجسیل ای ؾبلگَئطٍ تكىط ٍیػُ هی

BIZJET قَز.اؾبؼ ثیكتط هغبلت ایي وتبة ضا قبهل هی 
 
 

 دیویذ جی هال

 ستین، تگساسآ

 
 

  

                                                      
1 Body Axes 
2 Stability Axes 
3 Gust 
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 فهرست مطبلت
 
 

 

 19 مبیهواپ پرواز کیمکبن ثر یامقذمه: 1 فصل

 02 ؾبظُ حیتكط -0-0

 04 هَتَض حیتكط -0-0

 06 حطوت هعبزالت -0-3

 07 حطوت طیهؿ لیتحل -0-4

 32 وٌتطل ٍ یساضیپب -0-5

 33 وبیَّاپ ثطآٍضز -0-6

 34 یؾبظِ یقج -0-7

 37 یآزاد درجه 3 حرکت معبدالت: 2 فصل

 38 هرتهبت یّب ؿتنیؾ ٍ بتیفطض -0-0

 42 هیٌوبتیؾ هعبزالت -0-0

 40 هیٌبهیز هعبزالت -0-3

 43 ٍظى هعبزلِ -0-4

 44 یآظاز زضرِ 3 عبزالته طاهَىیپ ثحج -0-5

 46 بیپب قجِ پطٍاظ -0-6

 48 یثعس ؾِ حبلت زض پطٍاظ -0-7

 49 یوطٍ يیظه یضٍ ثط پطٍاظ -0-8

 50 هتحطن رَ هی زض پطٍاظ -0-9

 54 هؿبئل -0-02

 61 شرانشیپ و کینبمیرودیآ جو،: 3 فصل

 60 اؾتبًساضز رَ -3-0

 64 ییًوب رَ -3-0

 67 یعولىطز اثظضٍ: هیٌبهیطٍزیآ -3-3

 72 یٌیث فیپ: هیٌبهیطٍزیآ -3-4

 72 حولِ ِیظاٍ -3-5

 70 ّب لیطفَیا -3-5-0



 74 یافم زم ٍ ثبل -3-5-0

 75 وبیَّاپ -3-5-3

 76 پؿب تیضط -3-6

 77 یانغىبو یپؿب تیضط -3-6-0

 78 یهَر یپؿب تیطض -3-6-0

 79 ییالمب یپؿب تیضط -3-6-3

 82 یلغج یپؿب -3-6-4

 80 یْوَؾ یلغج یپؿب -3-7

 SFC 85 ٍ كطاىیپ یطٍیً: كطاًفیپ -3-8

 85 یعولىطز ضٍاثظ -3-8-0

 88 یجیتمط ضٍاثظ -3-8-0

 90 آل سُیا نَت هبزٍى یوبیَّاپ -3-9

 90 هؿبئل -3-02

 93 مبیهواپ کروز و صعود: 4 فصل

 94 ذبل یپطٍاظ یّب ؾطعت -4-0

 95 یپطٍاظ یّب تیهحسٍز -4-0

 96 یپطٍاظ طیهؿ یؾبظ ٌِیثْ -4-3

 97 هحبؾجبت -4-4

 97 یپطٍاظ پبوت -4-5

 99 بیپب قجِ حبلت زض وطٍظ -4-6

 022 ظهبى ٍ فبنلِ -4-7

 SBJ 020 یثطا وطٍظ ًمغِ ییوبضا -4-8

 023 وطٍظ ٌِیثْ یطّبیهؿ ذظ -4-9

 024 ٌِیكیث فبنلِ ثب وطٍظ -4-9-0

 026 ٌِیكیث ظهبى وطٍظ -4-9-0

 027 حبثت ؾطعت وطٍظ -4-02

 028 بیپب قجِ نعَز -4-00

 SBJ 002 یثطا نعَز یا ًمغِ ییوبضا -4-00

 003 ٌِیثْ نعَز یطّبیهؿ ذظ -4-03

 003 ٌِیوو فبنلِ نعَز -4-03-0
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 006 ٌِیوو ظهبى نعَز -4-03-0

 006 ٌِیوو ؾَذت ثب نعَز -4-03-3

 007 حبثت هعبزل ؾطعت زض نعَز -4-04

 007 (یًعٍل) اضتفبع وبّف حبلت زض پطٍاظ -4-05

 007 هؿبئل -4-06

 119 آل ذهیا صوت مبدون یمبیهواپ کی صعود و کروز: 5 فصل

 002 (ISA) آل سُیا نَت هبزٍى یوبیَّاپ -5-0

 000 یپطٍاظ پبوت -5-0

 004 بیپب قجِ وطٍظ -5-3

 004 ٌِیثْ وطٍظ یطّبیهؿ ذظ -5-4

 005 ٌِیكیث فبنلِ وطٍظ -5-4-0

 005 ٌِیكیث ظهبى وطٍظ -5-4-0

 006 ًىتِ چٌس -5-4-3

 007 بثتح ؾطعت وطٍظ -5-5

 008 بیپب قجِ نعَز -5-6

 009 ٌِیثْ نعَز یطّبیهؿ ذظ -5-7

 009 ٌِیوو فبنلِ نعَز -5-7-0

 032 ٌِیوو ظهبى نعَز -5-7-0

 030 ٌِیوو ؾَذت زنعَ -5-7-3

 030 حبثت هعبزل ؾطعت زض نعَز -5-8

 030 یًعٍل پطٍاظ -5-9

 030 هؿبئل -5-02

 137 فرود و ثرخبست: 6 فصل

 038 فطٍز ٍ ثطذبؾت فیتعط -6-0

 040 ثطاظا ازٍات -6-0

 043 ثطاظا ازٍات هیٌبهیطٍزیآ -6-3

 046       ٍ      ،     طیهمبز -6-4

 047 يیظه یضٍ حطوت -6-5

 052 ثطذبؾت فبظ یثطا یٌیظه حطوت فبنلِ -6-5-0



 052 فطٍز فبظ یثطا یٌیظه حطوت فبنلِ -6-5-0

 050 گصاض فبظ -6-6

 050 ثطذبؾت گصاض فبنلِ -6-6-0

 053 فطٍز گصاض بنلِف -6-6-0

 SBJ 053 یثطا ًوًَِ هحبؾجبت -6-7

 053 بضُیق ته یّب ثبله رلَ، ثبله ثسٍى: ثبله هیٌبهیطٍزیآ -6-7-0

 055          : ثطذبؾت هیٌبهیطٍزیآ -6-7-0

 055          : بیزض ؾغح زض ثطذبؾت فبنلِ -6-7-3

 056          : فطٍز هیٌبهیطٍزیآ -6-7-4

 056          : بیزض ؾغح زض فطٍز فبنلِ -6-7-5

 060 هؿبئل -6-8

 167 دورهب و(   ) ژهیو یاضبف توان: 7 فصل

 068 قتبثساض نعَز -7-0

 072 یاًطغ نعَز -7-0

 070    ًوَزاض -7-3

 070 یاًطغ یطیهبًَضپص -7-4

 073 بیًبپب ٍ حبثت اضتفبع یزٍضّب -7-5

 076 زلرَاُ یوبیَّاپ: بیپب قجِ یزٍضّب -7-6

 080 یپطٍاظ یّب تیهحسٍز -7-7

 083 آل سُیا نَت هبزٍى یوبیَّاپ: بیپب قجِ یزٍضّب -7-8

 085 هؿبئل -7-9

 189 یثبد مختصبت: یآزاد درجه 6 مذل: 8 فصل

 092 حطوت هعبزالت -8-0

 090 كطاًفیپ ٍ هیٌبهیطٍزیآ -8-0

 094 ّب لیطفَیا -8-3

 095 یافم زم ٍ ثبل -8-4

 098 یافم زم زض ضٍ يییپب بىیرط ِیظاٍ -8-5

 099 وٌتطل ؾغَح -8-6

 020 وبیَّاپ یثطا یطٍیً -8-7
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 025 وبیَّاپ یچطذك گكتبٍض -8-8

 025 یىیٌبهیطٍزیآ یگكتبٍضچطذك -8-8-0

 027 كطاىیپ یطٍیً یچطذك گكتبٍض -8-8-0

 028 وبیَّاپ یچطذك گكتبٍض -8-8-3

 028   روالت -8-9

 029   روالت -8-02

 002 وبیَّاپ یپؿب یطٍیً -8-00

 000 قسُ نیتٌو یلغج یبپؿ -8-00

 000 هؿبئل -8-03

 213 یکیاستبت رلکنت و یذاریپب: 9 فصل

 005 یعَل وٌتطل ٍ یساضیپب -9-0

 005 بیپب پطٍاظ یثطا نیتٌو ظیطاق -9-0

 007 یىیاؾتبت یساضیپب -9-3

 002 وبیَّاپ وٌتطل تیفیو ٍ یوٌتطل یطٍیً -9-4

 000 نیتٌو نفحبت -9-5

 004 ثبال ؾوت ثِ وكف یثطا نیتٌو ظیقطا -9-6

 006 یؾوت-یعطض وٌتطل ٍ یساضیپب -9-7

 007 هؿبئل -9-8

 229 یثذن مختصبت: یآزاد درجه 6 مذل: 11 فصل

 032 یثسً هرتهبت: حطوت هعبزالت -02-0

 030 یاًتمبل حطوت یىیٌوبتیؾ هعبزالت -02-0-0

 030 یاًتمبل حطوت یىیٌبهیز هعبزالت -02-0-0

 030 یزٍضاً حطوت یىیٌبهیز ٍ یىیٌوبتیؾ هعبزالت -02-0-3

 030 رطم ثِ هطثَط هعبزالت -02-0-4

 033 ذالنِ -02-0-5

 033 یساضیپب هرتهبت: حطوت هعبزالت -02-0

 035 هتحطن رَ زض پطٍاظ -02-3

 035 هؿبئل -02-4



 237 یکینبمید نترلک و یذاریپب: 11 فصل

 038 حطوت هعبزالت -00-0

 040 حطوت قسُ یذغ هعبزالت -00-0

 045 یعَل وٌتطل ٍ یساضیپب -00-3

 046 ثبالثط یا پلِ یٍضٍز ثِ پبؾد -00-4

 049 وَتبُ-تٌبٍة یجیتمط حبلت -00-4-0

 052 سیفَگَ یجیتمط حبلت -00-4-0

 050 یًبگْبً ثبز ثِ پبؾد -00-5

 050 رطم هطوع احطات -00-6

 054 یؾوت-یعطض وٌتطل ٍ یساضیپب -00-7

 054 هؿبئل -00-8

 SBJ 257 ثه مرثوط محبسجبت و هب داده: آ مهیضم

 059 ٌّسؾِ -0-آ

 059 ثسًِ ٌّسؾِ -0-0-آ

 062 ثبل ٌّسؾِ -0-0-آ

 060 یافم زم ٌّسؾِ -3-0-آ

 060 یعوَز زم ٌّسؾِ -4-0-آ

 063 هَتَض هحفوِ ٌّسؾِ -5-0-آ

 063 ثبل ًَن ؾَذت ثبن ٌّسؾِ -6-0-آ

 063 وبیَّاپ ٌّسؾِ -7-0-آ

 064 وٌتطل ٍ یساضیپب ٍ یىیٌبهیطٍزیآ هحبؾجبت یثطا یپطٍاظ ظیقطا -0-آ

 064 هیٌبهیطٍزیآ -3-آ

 064 ثبل هیٌبهیطٍزیآ -0-3-آ

 065 ثسًِ-ثبل هیٌبهیٍزطیآ -0-3-آ

 065 یافم زم هیٌبهیطٍزیآ -3-3-آ

 066 وبیَّاپ هیٌبهیطٍزیآ -4-3-آ

 066 نیتٌو ظیقطا ،یعَل وٌتطل ٍ یساضیپب ظیقطا -4-آ

 067 یعَل وٌتطل ٍ یساضیپب -5-آ
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 269 یذاریپب مشتقبت و مرجع طیشرا: ة مهیضم

 275 یخط ستمیس یتئور: ث مهیضم

 076 الپالؼ التیتجس -0-ث

 077 اٍل هطتجِ ؿتنیؾ -0-ث

 079 زٍم طتجِه ؿتنیؾ -3-ث

 287 منبثع

 289 نبمه واژه
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تَاى ثِ پٌذ لؿوت عوسُ تحلیل هؿیط حطوت )عولىطز(، پبیوساضی ٍ وٌتوطل،   هىبًیه پطٍاظ َّاپیوب ضا هی
ّبی ًوطی تحلیل هؿیط تمؿین ًوَز. زض ایي وتبة تٌْب رٌجِ 0ٍ آظهبیف پطٍاظ 0ؾبظیثطآٍضز َّاپیوب، قجیِ

ّوبی عوسزی     ؾبظی شاتبً پسیوسُ حطوت ٍ پبیساضی ٍ وٌتطل هس ًوط لطاض گطفتِ اؾت. ثطآٍضز َّاپیوب ٍ قجیِ
گیطی عسزی اظ هعبزالت ؾبظی قبهل اًتگطالاؾت ٍ قجیِ 3ثبقٌس. ثطآٍضز َّاپیوب یه فطایٌس تىطاضپصیطهی

-قًَس تب ًكبى زّین چگًَِ زض عطح ولی ربی هوی ثبقس. ایي هَاضز زض ایي فهل ثیبى هیهی زیفطاًؿیل

وٌوین ووِ   گیطًس. آظهبیف پطٍاظ لؿوت تزطثی هىبًیه پطٍاظ اؾت. زض ایٌزب تٌْب ثِ ایي ًىتوِ اوتفوب هوی   
 زّس.تحلیل تئَضی ذَة، آظهبیف ذَة ضا ًتیزِ هی

ب زاقتي ًمكِ ؾِ رْت انلی یه َّاپیووبی روت هوبزٍى    ثبقس: ثعطح انلی ایي وتبة ثهَضت ظیط هی
ذوَاّین ذهَنویبت عولىوطزی ٍ پبیوساضی ٍ وٌتوطل آى ضا      نَت ثب اثعبز ٍالعی ٍ اعالعبت هَتوَض، هوی  

 هكرم وٌین. ثطای اًزبم ایي وبض، ضٍاثغی ثطای هحبؾجِ هؿبئل آیطٍزیٌبهیه اضائِ ذَاّس قس.
قَز ظیطا هكرهبت هوبهَضیتی  زض نفحِ عوَزی هحسٍز هی اوخط هَاضز هغطح قسُ زض ایي وتبة ثِ پطٍاظ

-قًَس عوستبً زض نفحِ عوَزی ّؿتٌس. ایي فهل ثب هطٍضی ثط لؿوتوِ َّاپیوبّب ثطای آًْب عطاحی هی

قَز. ؾپؽ، اؾترطاد هعبزالت حبون ثط حطوت َّاپیوب ثحج ذَاّس ّبی هرٌلف ؾبظُ ٍ هَتَض قطٍع هی
 لی هىبًیه پطٍاظ َّاپیوب تَضیح زازُ قسُ اؾت.ّبی انقس. ًْبیتبً، ظیطهزوَعِ

 تشریح سازه -0-0

ثطای قطٍع ثرف هعطفی ایي وتبة، ثْتط اؾت ارعای ؾبظُ َّاپیوب ٍ ّسف اظ ؾبذتي آًْوب تَضویح زازُ   
زّس. ٍظیفوِ ثسًوِ َّاپیووب    ضا ًكبى هی 707اظ یه َّاپیوبی ثَئیٌگ  4عطح ؾِ ٍرْی 0-0قَز. قىل 

ثبقس. اًزبم ایي وبض زض َّا تَؾظ ًیطٍی ثطای ایزبز قسُ ثوبل  یي ٍ ثبض هیحول ٍ ًگْساضی ذسهِ، هؿبفط
پصیطز. ایي َّاپیوب زاضای زٍ هَتَض هتهول ثوِ   ٍ ًیطٍی پیكطاى تَلیسی تَؾظ هَتَضّبی رت نَضت هی

قىل زض رلَی زم - ثسًِ ٍ یه هَتَض هطوعی هتهل ثِ ثسًِ اؾت وِ َّای ٍضٍزی آى اظ زاذل وبًبلی 
 اًس.ّب تعجیِ قسُّبیی اؾت وِ زضٍى ثبلقَز. ؾَذت هَضز ًیبظ زض زاذل ثبنز هیٍاض 5عوَزی

تَاًس اظ ثبًسّبی اؾتبًساضزی قَز لصا ًویرت تزبضی ثِ هٌوَض وطٍظ ؾطعت ثبال ثب ثبظزّی ثبال عطاحی هی
-فبزُ اظ ثبلوه وِ ٍرَز زاضًس ثسٍى تاییط پیىطثٌسی عولیبت ثطذبؾت ٍ فطٍز ضا اًزبم زّس. ایي وبض ثب اؾوت 

قَز. ّط زٍ ٍؾیلِ زض ٌّگوبم ثطذبؾوت اؾوتفبزُ    اًزبم هی 7ّبی لجِ فطاضٍ ّوچٌیي ثبله 6ّبی لجِ حولِ

                                                      
1 Simulation 
2 Flight Testing 
3 Iterative Process 
4 Three-view Drawing 
5 Vertical Tail 
6 Leading Edge Slats 
7 Trailing Edge Flaps 
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ثبقس. زض حیي فطٍز، ظاٍیِ ظیبز ثبله لجِ فطاض ثطای افوعایف  قًَس ٍلی تاییط ظاٍیِ ثبله لجِ فطاض ون هیهی
ثطای وبّف ثیكتط فبنلِ هوَضز ًیوبظ ثوطای     ًیطٍی ثطا ٍ پؿب ٍ ّوچٌیي تطهعّب، ًیطٍی پیكطاى هعىَؼ

 قًَس.فطٍز اؾتفبزُ هی
ثبقس. اگط اغتكبقی زض قطایظ پطٍاظ پبیب ضخ زّس یه هؿئلِ هْن زض عطاحی َّاپیوب پبیساضی اؾتبتیىی هی

ٍ ًیطٍ یب گكتبٍض ایزبز قسُ زض رْت وبّف ایي اغتكبـ ثبقس آًگبُ َّاپیووب اظ لحوبػ آیطٍزیٌوبهیىی ٍ    
یه ؾیؿتن هرتهبت ثبزی ًكبى زازُ قسُ اؾت وِ هطووع   0-0بتیىی پبیساض اؾت. زض قىل ثهَضت اؾت

ٍ هحوَض   0، هحَض چوطذف 0ثِ تطتیت هحَض غلتف   ٍ    ،   آى ثط ضٍی هطوع رطم ثَزُ ٍ هحَضّبی 
وٌٌوسُ  ( ثب اؾتفبزُ اظ پبیساض4قًَس. پبیساضی اؾتبتیىی حَل هحَض گطزـ )پبیساضی ؾوتیًبهیسُ هی 3گطزـ
وٌوس  َّاپیوب ضا حوَل هحوَض چوطذف پبیوساض هوی      6پصیطز زض حبلیىِ پبیساضوٌٌسُ افمینَضت هی 5عوَزی

( عووستبً تَؾوظ احوط زٍؾوغحی     8(. پبیساضی اؾتبتیىی حَل هحَض غلتف )پبیساضی عطضی7)پبیساضی عَلی
 لبثل هكبّسُ اؾت. 0-0قَز وِ زض تهَیط اظ رلَ قىل هحمك هی 9ثبل

                                                      
1 Roll Axis 
2 Pitch Axis 
3 Yaw Axis 
4 Directional Stability 
5 Vertical Stabilizer 
6 Horizontal Stabilizer 
7 Longitudinal Stability 
8 Lateral Stability 
9 Wing Dihedral 
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ؾغَح وٌتطلی وِ ثِ هٌوَض وٌتطل ًطخ چطذف حَل هرتهبت ثسًی  0-0ٍ  0-0ّبی ّوچٌیي زض قىل
قًَس ًكبى زازُ اؾت وِ ایي وبض ضا ثب وٌتطل ( اؾتفبزُ هی ٍ ًطخ گطزـ   ، ًطخ چطذف  )ًطخ غلتف 

زٌّوس.  ( اًزبم هوی  ٍ گكتبٍض گطزقی   ، گكتبٍض چطذكی  گكتبٍض حَل ایي هحَضّب )گكتبٍض غلتكی 
رْت لطاضزازی ثطای گكتبٍض ٍ ًطخ چطذف هخجت ایٌغَض اؾت وِ زض حبلیىِ اًگكت قؿت ضٍ ثِ هطووع   

ّبی ؾبعت چطذبًس. اظ زیس ذلجبى، رْت هخجت ثِ قوىل  ِثبقس هحَض ضا گطفتِ ٍ زض رْت ذالف عمطثهی
 ثبقس.غلتف ثِ ؾوت ضاؾت، چطذف ثِ ؾوت ثبال ٍ گطزـ ثِ ؾوت ضاؾت هی

 
 مختصات بذنی، گشتاور، نرخ چرخش و سطوح کنترلی. 6-0 شکل 

ل یب زم قسُ ٍ ًیطٍی ثطا ٍ گكتبٍض ایزبز قسُ تَؾظ آى ضا تاییط ظاٍیِ ؾغح وٌتطلی ثبعج تاییط اًحٌبی ثب
وٌٌس، )یىی ثِ ؾوت ثبال ٍ یىی ثِ ؾوت پبییي( ًطخ غلتف ضا وٌتطل هی 0زّس. ثٌبثطایي، قْپطّبتاییط هی

وٌوس. ثوطذالف حطووت    ًطخ گطزـ ضا وٌتطل هی 3ًوبیس ٍ ؾىبى عوَزیًطخ چطذف ضا وٌتطل هی 0ثبالثط
زّس غلتكی ٍ گطزقی ذبلم ٍ رسا اظ ّن ًیؿتٌس. ٌّگبهی وِ قْپط تاییط ظاٍیِ هیّبی چطذكی، حطوت

ضٍز ًیوطٍی  ضٍز ثیف اظ قْپطی وِ ثوبال هوی  تب َّاپیوب حطوت غلتكی زاقتِ ثبقس، قْپطی وِ پبییي هی
قَز. ثهَضت هكبثِ، ثب تاییط ظاٍیِ ؾىبى عوَزی ثوِ  هی  پؿب زاضز وِ ثبعج گطزـ َّاپیوب حَل هحَض 

                                                      
1 Ailerons 
2 Elevator 
3 Rudder 


