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اصول پرواز
يادگيري پرواز با هواپيماي ميكرواليت و بكارگيري كنترلهاي مختلف و آگاه شدن از اثراتش به مسير پروازتان بستگي دارد.
هر چند دانستن اين آثار به تنهايي كافي نميباشد؛ اما دانستن داليلش به وقوع پيوستن اين آثار و در حقيقت اين كه چرا
هواپيما ميتواند در اصل ،پرواز كند الزامي است.
اين بخش به بررسي كامل و دقيق انواع مختلف هواپيماهاي ميكرواليت و سيستمهاي كنترلي كه صرفاً مربوط به
مكانيزمها و ماشينهاي اوليه است ميپردازد ،البته نه آن دسته از هواپيماهايي كه ديگر توليد نميشوند .اين محتوا هنوز
حذف نشده ،زيرا كه روزهاي نوآوري هنوز به پايان نرسيده ،و كسي چه ميداند شايد -اصول مربوطه با طرحهاي جديدتر،
مجدداً بروز شود.
ایرفویل (ماهی واره)
پرواز به اين دليل امكانپذير است كه هر بال (به دو طريق) قابليت توليد نيروي برآرا را دارند:
 -1به وسيله زاويهاي كه جريانات هوا با بالها برخورد ميكنند -و زاويه حمله ناميده ميشود( .زاويه حمله عبارتست از
زاويهاي كه باد نسبي با خط وتر ميسازد ).اين زاويه در ارتباط با خط وتر اندازهگيري ميشود.
 -2به وسيله شكل خاص بال از جلو به عقب -از لبه حمله به لبه فرار .اين شكل خاص با عنوان سطح ماهي وارهاي
شناخته ميشود و معموالً در قسمت باال منحنيوار است و در قسمت پايين ايرفويل ،صاف است (يعني انحناي
سطح بااليي از انحناي سطح پاييني بيشتر است) .اين منحني با عنوان ( Camberانحناء) شناخته ميشود و بعدها
خواهيد فهميد كه چگونه اين منحني ،حدوداً  2/3نيروي برآرا توليد خواهد كرد .خط مرجعي كه لبه حمله را به
لبه فرار وصل ميكند و در طول سطح مقطع ايرفويل كشيده ميشود ،خط وتر ناميده ميشود.

سرعت هوا يك بال انحناء يافته ساكن كه در يك زاويه حمله مناسب قرار دارد به تنهايي نميتواند نيروي برآرا توليد كند.
وقتي شما برخاستن هواپيماي را از زمين مشاهده ميكنيد ،در مييابيد كه اول هواپيما روي زمين شروع به حركت ميكند
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تا به شتاب خاصي برسد و بتواند در اين سرعت خاص نيروي برآي كافي براي پرواز را توليد نمايد در اين لحظه از روي
زمين بلند ميشود.
در اين حالتها چه اتفاقي ميافتدكه حركت رو به جلو ،سبب جريان يافتن هوا روي سطح بال ميشود .به اين جريان هوا،
سرعت هوا ميگويند كه نيروي برآرا توليد ميكند .هر چه سرعت هوا بيشتر باشد ،نيروي برآيي كه توسط بال توليد
ميشود هم بيشتر است .وقتي سرعت هوا براي توليد نيروي برآي مورد نظر و مطلوب ،كافي باشد ميگويند ،هواپيما به
سرعت پروازي رسيده است.
زاویه حمله Angle of Attack

زاويه حمله در توليد نيروي برآ نقش موثري را بازي ميكند .وقتي جريان هوا به لبه حمله برخورد ميكند به دو قسمت
تقسيم ميشود ،قسمتي روي سطح فوقاني بال و قسمتي روي سطح زيرين بال جريان مييابد.

در شكل  :2شما ميتوانيد ببينيد كه چگونه جريان هواي عبوري از سطح زيرين بال به سمت پايين منحرف ميشود .در
عوض ،يك نيرو به سمت باال و خالف جهت نيروي مذكور به ايرفويل وارد ميشود و ايرفويل به سمت باال منحرف شود( .به
اين نوع نيروي برآ كه طبق قانون سوم نيوتن توليد ميشود Lift ،ميگويند ).در حقيقت  1/3كل نيروي برآ به اين روش
توليد ميشود.
يك ورقه نازك مقوايي را در دست بگيريد ،در حالي كه بازوي خود را كامالً كشيده نگه داشتهايد و اين ورقه را با زاويه
خاصي در دست داريد ،دست خود را بچرخانيد .متوجه خواهيد شد كه ورقه مذكور ،ميخواهد از دست شما خارج شود و
هر چه سرعت دست شما بيشتر باشد ،ورقه بيشتر به سمت باال ميل ميكند (يعني نيروي برآي بيشتري توليد ميشود).
جريان هواي منحرف شده به وسيله زاويه حمله يك برآيند نيروي به سمت باال را ايجاد ميكند.
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منحنی Camber

حال به بررسي چگونگي توليد نيروي برآ ،به وسيله سطح منحني ميپردازيم.
جريان هوايي روي سطح بااليي بال  ،نسبت به هوايي كه روي سطح زيرين بال جريان مييابد مسافت بيشتري را طي
ميكند .از آنجا كه هر دو جريان هوا به طور همزمان به لبه فرار ميرسند سرعت هوايي كه از روي سطح بااليي بال رد
ميشود ،بيشتراست.
شكل زير ،تصوير رودخانهاي است كه جريان يكنواختي از آب در آن جاري است و به طور ناگهاني با يك محدوديت روبرو
ميشود.

حجم مشخصي از آب براي عبور از قسمت باريك شده ،سرعت بيشتري پيدا ميكند بدون اينكه در پشت اين

آب سرعت افزوده شود .اين به معناي سرعت بيشتر در قسمت باريكتر است .دانشمندي به نام برنولي دريافت كه جريان
سيال عبوري از يك بخش باريكتر ،سريعتر ميشود ولي در مقابل فشار سيال كاهش مييابد.
همراه :سرعت افزايش مييابد و فشار كاهش مييابد.

با دقت به شكل قسمتهاي باريك شده (همراه) نگاه كنيد .چنانچه ،سطح بااليي اين شكل حذف شود ،شما يك سطح
منحني شبيه به سطح انحناء يافته ايرفويلي را مشاهده ميكنيد .حاال ،هوا به عنوان يك سيال در گذر از اين قسمت باريك
شده يعني قسمت فوقاني ايرفويل ،سرعتش افزايش مييابد و در مقابل شتابش كم ميشود .به همان نحوي كه در قانون
برنولي آمده است.
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به طور معمول ،اگر فشار هوا روي سطح بااليي ،كاهش يابد ،فشار هواي سطح زيرين بال افزايش مييابد .در نتيجه بال به
سمت باال هول داده ميشود .اين كاهش در فشار دو بردار ،برآيندي را كه به وسيله هوايي كه به سمت پايين منحرف شده
را توليد ميكند .يعني 2/3 :نيروي برآي توليد شده.

جايي كه ايرفويلها از جنس بسيار محكم  ،سخت وانعطاف -ناپذير باشند ،براي چتر نجات قدرتمند بكار نميرود .دراين
نوع هواپيماها از بالهاي گرد و يا نيم كرهاي كه بيشتر مردم با آن آشنا هستند استفاده نميشود .بلكه از يك بال كه با هوا
كار مي كند و از تعدادي سلولهاي متصل به يكديگر با استفاده از مجرايي براي ورود و خروج هوا استفاده ميكند تشكيل
شده .اين مورد سبب باد شدن يكسان ويكنواخت و سريع ميشود وقتي كه جلوي باز بالها در مقابل باد يا حركت به سمت
جلو در جريانات هوا قرار ميگيرد .موقع باد شدن ،يك سطح ايرفويلي تشكيل ميشود كه نيروي برآي الزم براي پرواز و
باال رفتن بدون نيروي موتور را براي وسيله پرنده فراهم ميكند ،كامالً مانند يك هواپيماي معمولي.
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اثرات سطح انحناء يافته را براي خودتان اثبات كنيد .يك تكه كاغذ كلفت و يا كارت نازك را برداريد و روي آن بدميد ،به
گونه اي كه نفستان به باالي لبه حمله برخورد كند ،شما خواهيد ديد كه كارت در جريانات هوا آن هم به وسيله نفسهاي
شما باال ميرود.

Forces at playنيروها در عمل

-

در ابتداي سخن درباره نيروها ،اين بسيار اهميت دارد كه بدانيم موقع ايجاد يا اعمال نيرو چه اتفاقي ميافتد .يك جسم در
نقطه  Aقرار دارد و سپس شروع به حركت به سمت نقطه  Bميكند در اينجا ميتوان گفت كه يك "نيرو" اين حركت را
ايجاد كرده است.

همين موارد را مي توان گفت ،وقتي جسم از نقطه  Aبه نقطه Cمي رود .
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اگر دو نيروي افقي و عمودي از نقطه  Aبه  Bو  ، Cوبه طور همزمان به يك جسم وارد شوند ،جسم به سمت نقطه D

حركت ميكند .مانند :يك بردار از يك كمان زاويه  45درجه نسبت به سطح افقي.
حاال دياگرام باال را به عنوان يك  Parallelogramدر نظر بگيريد -شكلي كه هم بردارهاي عمود بر هم و هم زاويههاي
تشكيل شده با هم برابرند)45º( .
بردار مورب  Aبه  ، Dكل نيرويي است كه توليد ميشود اما ،ميتوان گفت كه جسم به صورت افقي و بخشي هم به صورت
عمودي حركت كرده است تا به نقطه  Dبرسد.
بنابراين ،اين نيروي به سمت جلوي  ، Dقابل تجزيه به دوبردار است .يك بردار افقي از  Aبه  Bو يك بردار عمودي از  Aبه
.C
اين دو نيرو به وسيله ضلعهاي متوازي االضالع كه از نقطه  Aآغاز ميشوند نمايش داده ميشوند.

از آنجايي كه زاويههاي تشكيل شده با هم برابرند ،طول  ABبا طول  ACبرابر است به كالمي ديگر ،نيروي افقي و نيروي
عمودي با هم برابر است .با اندازهگيري اين نيروها ،اين موضوع را براي خود ثابت كنيد .حال اگر زاويهها تغيير كنند (يعني
ديگر با هم برابر نباشند) شكل بردارها مطابق زير ميشود:
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در شكل ) ، (aبردار افقي ) (Hسه برابر بردار عمومي ) (vاست .در شكل ) (bبردار عمودي ) (vسه برابر بردار افقي )(H

ميباشد.
شما ميتوانيد ببينيد كه بردار برآيند (مورب است)را ميتوان صرفاً با اندازهگيري مقادير اجزاي آن تعيين نمود ،مگر اينكه
شما بخواهيد از طريق مثلثات عمل كنيد.
يك بار محاسبه كنيد و آن را براي خودتان امتحان كنيد.
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اصولي كه تا حاال دريافتهايد با عنوان "متوازي االضالع نيروها" شناخته ميشود .براي اين تعدي جزيي به رياضيات ،هيچ
عذر و دليلي ارائه نشده است .زيرا با درك اين مسأله ،شما براي فهميدن نيروهايي كه در پرواز دخيل هستند ،آماده
ميشويد.
 4نيرو در پرواز The Four Forces in Flight

 4نيروي اصلي در پرواز هواپيما موجود است.
 -1وزن ) : (Weightيك نيروي عمودي به سمت پايين است (نيروي جاذبه) و بايد به وسيله نيروي عمودي به سمت باال
(نيروي برآ) خنثي شود تا پرواز امكانپذير شود(.مسلماً ،اين نيرو در حين پرواز ثابت است مگر بر اثر استفاده از سوخت،
وزن كم شود).
نيروي برآ ) : (Liftيك نيرو به سمت باال است كه وزن را خنثي ميكند .اين نيرو متناظر با سرعت هواپيما و زاويه حمله
تغيير ميكند .اين نيرو با زاويه قائمه به جريان هوا وارد ميشود .اما نه كامالً در جهت مخالف وزن در پروازهاي غير تراز
(غير افقي) .بعدها بيشتر درباره اين مورد خواهيد دانست.
نيروي رانش ): (Thrustاين نيرو حركت به سمت جلو را براي جريان هوا روي بال ،فراهم ميكند .اين نيرو متناسب با
قدرت اعمال شده و يا زاويه حمله ،تغيير ميكند.
نيروي پسا ) : (Dragاين نيرو تمايل به عقب كشيدن هواپيما دارد و در مقابل حركت به سمت جلو مقاومت ميكند .اين
نيرو متناظر با سرعت هوا ،زاويه حمله تغيير ميكند و برخالف نيروي رانش ) (Thrustعمل ميكند.

اين  4نيرو را در شكل فوق ميبينيد.
تعادل Equilibrium
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اگر هواپيما در يك ارتفاع ثابت ،سرعت ثابتي را حفظ كند ،نيروي برآي آن با وزن آن كامالً برابر خواهد بود (يعني هواپيما
در حال اوج گيري يا نزول نيست) و نيز نيروي رانش كامالً با نيروي پسا برابر است (يعني هواپيما در حال افزايش شتاب
نه در حال كاهش شتاب است)( .به اين پرواز “ ”Cruise Flightميگويند).
پسا “”Drag
نيروي پسا به مقداري توسعه و تقويت نياز دارد به گونهاي كه به دو گروه تقسيمبندي ميشوند.
پساي القایی “”Induced Drag
اين نيرو به طور مستقيم با توليد نيروي برآ در ارتباط است.
قبالً درباره زاويه حمله كه در آن ايرفويل با جريانات هوا برخورد ميكند و اينكه چگونه اين جريانات به سمت پايين
منحرف ميشود را توضيح داديم.
نيروي برآيند به سمت باال كه بايد قائم به جريان هواباشد ،تحت تأثير جريان( )Down washرو به پايين اعمال ميشودو به
عقب كشيده ميشود و از حالت عمود خارج ميشود پس ميتوان اين مولفه را به دو ،پرواز تجزيه كرد .حاال بردار عمودي
حاصل از تجزيه را نيروي برآ مولفه افقي كه به سمت عقب است ،طبيعتاً نيروي پسا ناميده ميشود و با عنوان پساي القايي
شناخته ميشود.

حال به بررسي اتفاقاتي كه در حالت اعمال پساي القايي ميافتد ،ميپردازيم.
اعمال فشار غير مساوي ،به بال توانايي توليد نيروي برآ و پساي القايي را ميدهد .افزايش فشار زير بال تالش ميكند كه با
كاهش فشار روي بال برابر شود و اين اتفاق در نوك بال هم ميافتد( .شكل )15

اين حركت منجر به دو جريان جهتدار هوا ميشود -.به سمت خارج زير بال و به سمت داخل روي بال .اين تغيير جهت
بيشتر در جهت نوك بال احساس مي گردد.
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وقتي دو جريان هوا با يكديگر برخورد ميكنند ،فضايي از جريانات متقاطع ايجاد ميشود كه در نهايت منجر به ايجاد
جريانات حلقوي ميشوند و با عنوان جريانات حلقوي و متالطم لبه فرار شناخته ميشوند .شمار متعددي از جريانات
حلقوي موجود در لبه فرار بال بدينسان شكل گرفته،و به سمت نوك بال حركت مي كنند و ضمن تجمع در آنجا ،جريانات
حلقوي نوك بال را تشكيل ميدهند.

در جايي كه جريانات منظم و موازي هوا بهم بخورد ،به طورطبيعي نيروي پسا توليد ميشود .در اين مورد ،توليد اين نيرو
اجتناب ناپذير است .همان طور كه جايي كه نيروي برآ توليد ميشود ،نيروي پسا القايي هم توليد ميشود .به منظور
كاهش جريانات متالطمي كه در نوك بال ايجاد ميشود ،از بالهايي استفاده ميكنيم كه طول زياد و عرض كمي دارند( .در
نتيجه سطحي كه روي آن جريانات متالطم ايجاد ميشود و گسترش مييابد -نوك بال كمتر ميشود ،پس احتمال اين
جريانات هم كمتر ميشود -).معموالً در ارتباط با هواسر ). (Sail plane
در پساي جانبي ،شما ممكن است به خوبي با واژهاي كه براي تشريح رابطه بين طول و عرض بال بكار ميرود ،آشناشده
باشيد.
اين موضوع نسبت منظري ) (Aspect Ratioناميده ميشود و حاصل تقسيم طول بال به عرض متوسط اندازه وتر آن
ميباشد .با توجه به شكل  18در مييابيد كه چگونه دو بال ممكن است سطح مساوي داشته باشند وليكن نسبتهاي
منظري آنها متفاوت باشد.
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بالهايي كه نسبت منظري آنها پايين است بيشتر در هواپيماهاي جنگي يا آكروباتيك كه نياز به مانورهاي سريع السير است
بكار مي روند .در اين سري از هواپيماها نيروي زيادي براي غلبه به پساي القايي مورد نياز است .بالها با افت منظري باال در
هواپيماها ،محدود ميشوند ،در جايي كه حداقل بودن نيروي پسا در نبود موتور (قدرت) حياتي مي باشد و نياز به حداقل
كاهش ارتفاع و حداكثر اوج گيري دارد،بايد همه پارامترهاي هواپيما را مدنظر بگيريم تا به اهداف فوق برسيم.
پساي ظاهري یا فرعی (  Pressure Dragیا Form Drag (= Profile

دومين نوع نيروي پسا ،به وسيله خود هواپيما ايجاد ميشود .هر شي كه در آب يا هوا حركت كند با چنين نيرويي كه در
مقابل حركتش مقاومت ميكند ،روبرو ميشود.
يك مثال عملي براي پساي ظاهري ،راه رفتن در مقابل باد است .اين كار را انجام دهيد در شرايطي كه يك چتر كامالً باز
را در جلو خود گرفتهايد و شما بدون هيچ شكلي به عقب كشيده خواهيد شد.
همين اثر به وسيله يك هواپيما كه در هوا پيش ميرود تجربه ميشود .اين نيروي مقاومت كه ناشي از شكل ظاهري
هواپيما است ،پساي ظاهري يا شكلي ناميده ميشوند و (هر چه شكل هواپيما "مخصوصاً قسمت جلوي آن و ارابه فرودش"
به شكل ايرفويل باشد يعني به موازات جريانات هوا باشد ،نيروي پسا فرعي كمتر است چرا كه جريانات هوا كمتر بهم
ميخورند) .در نهايت ميتواند گفت ،اين نيرو به وسيله بكارگيري مقاطعي كه جريان هواي عبوري از آنها ،منظم و موازي با
يكديگر است ،كاهش مييابد.

(ميبينيد كه جريان هواي عبوري از شكل ايرفويلي منظمتر است چرا كه به موازات جريان است نه عمود بر آن).
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در اين مورد ،ممكن است تصور شود كه قسمت بار جلوي بال يك چتر نجات قدرتمندباشد،كه احتمال دارد با نيروي پساي
قابل توجهي مواجه شود كه در حقيقت به وسيله هوا يك فشار رو به عقب ايجاد شده كه در موقع باد شدن بال يك لبه
حمله نامرئي مطابق شكل توليد ميشود.

پساي فرعي ،پساي پروفايلي (پساي جانبي) هم ناميده ميشود.
قانون مجذور سرعت Speed Squared Law

پساي فرعي با مجذور سرعت متناسب است .شما ممكن است توجه كرده باشيد كه وقتي سرعت دو چرخه در حال حركت
را افزايش دهيد ،اين مقاومت (نيروي پساي فرعي) خيلي بيشتر از حد مورد انتظار ميشود.
دليل آن اين است كه وقتي شما ،سرعتتان را دو برابر ميكنيد ،نيروي پسا  4برابر ميشود .حال اگر سرعت  10برابر شود،
نيروي پسا 100 ،برابر ميشود.
Lift x v2

,

Drag x v2

اين “" ، ”Pearl of Wisdowقانون مجذور سرعت" ناميده ميشود.
حال ،اين قانون ،براي نيروي برآ هم قابل قبول است .يعني نيروي برآ هم،با مجذور سرعت متناسب است .يعني اگر سرعت
شما ،دو برابر شود ،نيروي برآ هم  4برابر ميشود.
تغيير زاویه حمله varying the Angle of Attack

زاويه حمله ،زاويهاي است كه بال با جريان هوا برخورد ميكند ،و مطابق ،با روشي كه شما با هواپيما پرواز ميكنيد ،قابل
تغيير است.
همگام با افزايش زاويه حمله ،سرعت هوايي كه روي سطح فوقاني بال جريان دارد ،افزايش مييابد .در همين لحظه ،سرعت
هوايي كه روي سطح زيريني بال جريان دارد ،كاهش مييابد (فشار سطح زيرين بال بيشتر از فشار هوايي ميشود كه روي
سطح بال جريان دارد) .اختالف فشار بين سطح بااليي و پايين بال سبب ايجاد نيرويي ميشود كه تمايل به باال بردن بال
دارد( و نيروي برآ ناميده ميشود ).هر چند هر چه زاويه حمله زياد ميشود ،نيروي برآيند (كه همان بردار مورب بود و پس
از تجزيه به دو نيروي برآ پساي القايي تبديل ميشود) ،بيشتر به سمت عقب متمايل ميشود .چون همانطور كه در شكل
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ميبينيد با افزايش زاويه حمله نيروي برآ افزايش مييابد .نتيجه اين عمل افزايشرساني نيروي پساي القايي همگام با
افزايش نيروي برآ ميباشد( .شكل )20
زاويه حمله بيشتر = نيروي برآ پساي القايي بيشتر

هر چه سرعت هواپيما زياد شود ،نيروي برآ هم زياد ميشود و هيچ محدوديتي موجود نيست ،اما با افزايش زاويه حمله
هميشه نيروي برآ افزايش نمييابد ،بلكه افزايش زاويه حمله تا حد خاصي ،سبب افزايش نيروي برآ ميشود( .به اين زاويه
حمله كه حداكثر نيروي برآ ارائه ميكند ،زاويه حمله بحراني ميگويند .بعدها درباره موضوعات فوق ،توضيحات بيشتري
ارائه خواهد شد.
اوج گيري با زاويه حمله بسيار تند (حاده)و با نيروي ناكافي هر چند بالهاي هواپيما در موقعيت به سمت باال قرار گرفته
باشد ،سبب ميشود ،كه شما بتوانيد سرعت هواپيما را كم كنيد .در اين حالت مسير واقعي پرواز افقي است و هواپيما ،اوج
نميگيرد .به محض كاهش سرعت ،چتر شما حالت نرمتري به خود ميگيرد و در واقع مسير پروازي شما به حالت افقي
نزديك ميشود .روش پروازي فوق براي موقعيتي مناسب است كه شما ميخواهيد با سرعت پايين ولي بدون كاهش ارتفاع
پرواز كنيد.

هر چند اين ميتواند يك موقعيت بحراني باشد كه شما خود را در آن قرار ميدهيد و اينكه چرا اين حالت را بحراني
ميخوانيم ،در بخشي كه واماندگي را به طور خالصه تشريح خواهيم كرد ،توضيح داده خواهد شد.
شما ،احساس ميكنيد خيلي سريع در حال فرود آمدن هستيد ،بدون بكارگيري هيچ نيروي اضافي كه در حين اوج-
گيري بكار مي گيريد .وقتي شما با نيروي ناكافي در حال پرواز هستيد ،براي اينكه هواپيما را در مسير پروازي مورد
نظرتان نگه داريد بال هواپيما حالت نرمتري به خود ميگيرد (يعني از كشيدگي قوس آن كم ميشود) و جهت پروازي از
جهتي كه بال در آن قرار گرفته ،متفاوت خواهد شد.
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به ياد آوريد :زاويه حمله ،زاويهاي است كه در آن زاويه ،بال با جريانات هوا برخورد ميكند ،نه جهتي كه بال در آن سمت
قرار گرفته باشد .در يك لحظه زاويه حمله به حد بحراني ميرسد و از اين زاويه به بعد ،نيروي برآ كاهش مييابد.
واماندگی
براي ايرفويلي كه نيروي برآ را توليد ميكند ،بايد جريان هواي روي سطح فوقاني آن منظم و موازي با يكديگر و سطح
ايرفويلي بدون پراكندگي و آشفتگي باشد( .چرا كه حداكثر نيروي برآ ،از ،سطح بااليي ايرفويل توليد ميشود).
يكي از ويژگيهاي سياالت اين است كه تمايل دارند ،به سطحي كه روي آن جريان مييابند بچسبند و اليهاي به نام "اليه
مرزي" توليد كنند( .هر چه ضخامت اين اليه بيشتر باشد احتمال آشفتگي بيشتر است ).حال در صورت وجود كوچكترين
آلودگي مانند:
ميخ ،پرچ يا هر برجستگي نابجايي روي سطح ايرفويل يا افزايش بيش از حد زاويه حمله ،جريانات هوا از سطح ايرفويلي
جدا ميشود و آشفته ميگردند.

(ميبينيد هرچه زاويه حمله افزايش يابد نقطه آشفتگي از لبه فرار بيشتر به لبه حمله نزديك ميشود يعني ميزان كاهش
نيروي برآ افزايش مييابد).
در شكل ) ، (cزاويه حمله بسيار تند ميباشد در نتيجه جريانات هوا نميتوانند كامالً روي سطح بااليي ايرفويل جريان
يابند ،بلكه بخشي از اين جريانات از روي سطح ايرفولي بلند ميشود و جريانات منظم هوا را بهم ميزند (آشفتگي) كه
منجر به كاهش فشاري ميشود كه اصل نيروي برآ ،ماكزيمم نيروي برآ را فراهم ميكند.
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به طور مختصر ،ميتوان گفت :در اين حال بال دچار استال (واماندگي) ميشود و به سرعتي كه در آن ،بال دچار استال
ميشود،سرعت واماندگي ميگويند .اگر سرعت هواپيما كم شود ،زاويه حمله افزايش مييابد و  2/3كل نيروي برآ ،در حين
استال هدر ميرود .زاويه حملهاي كه در آن اين اتفاق ميافتد ،حدود  15ºاست.
چگونگي رويارويي و مقابله هواپيما با پديده استال بستگي به نوع هواپيما دارد .در لحظه استال ،دماغه هواپيما ،به سمت
پايين متمايل ميشود و وقتي كه هواپيما ،سعي در باال بردن دماغه نزول كرده را دارد ،سرعت هوا ،شروع به تشكيل خواهد
كرد .در لحظه كه هواپيما،به سرعت پروازي ميرسد پرواز نرمال (بدون واماندگي) از سر گرفته ميشود.
سرعت واماندگي براي هر هواپيمايي روي عدد خاصي تنظيم شده است .هر چند ،هواپيماها ،ميتوانند با توجه به ميزان
سوخت و بار و تعداد مسافرين سبكتر يا سنگينتر بشوند.
اگر هواپيما سنگينتر شود ،سرعت بيشتري براي توليد نيروي برآي مورد نياز ،الزم است و اگر هواپيما سبكتر شود ،نيروي
برآي كمتري مورد نياز است .يعني هواپيما ميتواند با سرعت كمتري نسبت به سرعت نرمال پرواز كند .در نهايت ميتواند
نتيجه گرفت كه سرعت استال ميتواند تغيير كند .نكتهاي ديگري كه بايد به آن توجه كنيد .جايي كه سرعت استال بيشتر
است طول باند فرود يا به هوا برخاستن طوالنيتر است.
سرعت هواي مطمئنه ،يكي از ضروريترين نكاتي است كه بايد در پرواز به آن توجه شود .زماني كه سرعت هوابه اندازه و
كافي باشد ،سبب حفظ هواپيما در مقابل واماندگي ميشود؛ چرا كه در اين حالت زاويه حمله همواره از زاويه استال كمتر
است.
نيروي رانش بدون قدرت Thrust with no power

اين سوال ممكن است در ذهنتان ايجاد شود كه چگونه يك هواپيماي بدون موتور ميتواند نيروي رانش را به منظور توليد
سرعت هواپيما به دست آورد .جواب اين سوال بهتر است ابتدا با يك مثال ساده بيان شود و سپس به توضيحي تكنيكي آن
ميپردازيم .يك واگون قطاري كه روي يك ريل تراز قرار گرفته به سمت جلو حركت نخواهد كرد ،تا وقتي موتور آن را
حركت دهد .حال اگر ريل را روي يك سطح شيبدار قرار دهيم ،قطار شروع به حركت به سمت پايين خواهد كرد.
بدين ترتيب ،در هواپيماهاي بدون موتور يا با موتور خاموش نيز ديده ميشود .كه از نيروي جاذبه نيروي رانش توليد
ميكند .همچنين به وسيله قرار دادن دماغه به سمت پايين ،نيروي برآ به عنوان يك نيروي رو به جلو عمل ميكندو
تركيب ميشود با وزني كه يك نيروي رو به جلو يا نيروي رانش به نام )  (Hypothetical thrustتوليد ميكند(شكل )23a
در همين زمان ،ميتوان ديد كه چگونه در اين وضعيت ،نيروي پسا با توليد نيروي برآيند رو به باال برخالف وزن كه بزرگتر
از نيروي برآ است ،ايفاي نقش ميكند.
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نيروي برآ -نيروي پسا ) Lift / Drag Ratio (Curve

در يك سرعت و زاويه حمله مشخص ،مقدار معيني نيروي برآ به همراه مقدار معيني نيروي پسا توليد ميشود .رابطهاي
بين اين دو نيرو )(Curveناميده ميشود .اگر توليد نيروي برآ 10 ،برابر توليد نيروي پسا باشد ميگويند اين نسبت 10/1
است.
هر هواپيما در يك زاويه حمله خاص ،ماكزيمم مقدار نيروي برآ،با حداقل مقدار نيروي پسا توليد ميكند .دانستن اين
سرعت هوايي خاص ،محدود ميباشد .شما بايد خودتان را با يك هواپيماي بدون موتور در نظر بگيريد  .براي اينكه شما
سالم و با حفظ امنيت پروازي به زمين برسيد نياز به اين است كه سرعت شما حداكثر مسافت قبل از رسيدن به زمين را
پوشش دهدوبدانيد كه كاهش سرعت هواپيما با ايده زمان بيشتري را باال ماندن ،مسافت بيشتري را پوشش نميدهد.
افزايش زاويه حمله ،ميزان نيروي برآ را افزايش ميدهد ولي در مقابل نرخ فرود را كم ميكند ،در اينجا يك افزايش در
نيروي پسا ،نسبت  Lift/Dragرا كاهش ميدهد و همچنين مسافتي كه شما ميتوانيد در اين زمان در هوا سپري كنيد را
كاهش ميدهد.
افزايش سرعت هواپيما كه به مكاني خاص برسد قبل از اينكه ارتفاع كاهش يابد ،بكار نميآيد .افزايش سرعت نيازمند
كاهش زاويه حمله است كه در نهايت باعث كاهش نيروي برآ ميشود .هر چند به همين ميزان ،نيروي پسا هم كاهش
مييابد ،اما اين مقدار براي جلوگيري از كاهش نسبت  Lift/Dragكافي نيست .سه مثال درباره موضوع فوق را در شكل 24
ميبينيد( .همان طور كه ميبينيد در سرعت  40mphبهترين  Curveو بهترين سرعت موجود است).
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بهترین زاویه فرودي
شما در نهايت عبارت بهتري از " زاويه فرود" پيدا

نمي كنيد؛ كه ما در اينجا آن را با نسبت  10/1تشريح ميكنيم.

نسبت  10/1به معناي  10فوت پيشروي هواپيما به ازاي يك فوت كاهش ارتفاع آن است .پرواز در بهترين زاويه فرود،
همگام با پرواز در بهترين سرعت هواپيما است -.كه در اين پرواز ،نسبت نيروي برآ به نيروي پسا ،ماكزيمم ميشود(Max .

) Curveبراي پرواز در بهترين زاويه فرود ،شما در عمل بايد در هواي آرام پرواز كنيد .اگر باد در حين پرواز رو به جلو بوزد،
سبب تند شدن اين زاويه نسبت به زمين ميشود و با يك باد رو به عقب اين زاويه نسبت به زمين گودتر ميشود.
از آنجايي كه نمايش موارد فوق با استفاده از عمليات رياضي كار مشكلي است؛بنابراين شما ميتوانيد در عمل ،يك بار
سرعت را ،در باد رو به جلو افزايش دهيد و در باد رو به عقب سرعت را كاهش دهيد ،تا حداكثر مسافت به دست آيد.
اين به آن دليل است كه :افزايش سرعت در باد رو به جلو ،به معناي تند كردن زاويه فرود است  .بنابراين حركت به سمت
بيرون در صورت قدرتمندتر بودن باد ،سبب جريان هواي رو به باال در نزديك زمين ميشود و كاهش سرعت در باد رو به
عقب ،به معناي بيشتر شدن زاويه فرود ميباشد ،بنابراين زمان بيشتري در صورت قدرتمندتر بودن باد مورد نياز است تا به
مسافت بيشتر دست يابيم.
بهترین نرخ صعود و بهترین زاویه اوج گيري (صعود)
با بكارگيري دستورالعملها براي بسياري از هواپيماها سبب ارائه  2سرعت اوج گيري براي هواپيما ميشويم:
 بهترين نرخ صعود
 بهترين زاويه صعود
بين اين دو سرعت ،تفاوتهايي موجود است ،كه اگر قبالً شما اين دو واژه را هم معني فرض ميكرديد االن بايستي نظريه
قبلي خودتان را فراموش كنيد.
بيشترين نرخ صعود به معناي كسب بيشترين ارتفاع در كمترين زمان و در بيشترين قدرت ميباشد .در كتاب راهنماي هر
هواپيما ،سرعتي كه در آن هواپيما به بيشترين نرخ صعود ميرسد ذكر شده است .حال ،زاويه صعودي كه اين نرخ را شامل
ميشود ممكن است ،براي جلوگيري از برخورد هواپيما به مانع در حين برخاستن ،كافي نباشد.
براي جلوگيري از چنين موقعيتي ،در كتاب راهنماي هر هواپيما يك سرعت و يكسري اطالعات براي پرواز ارائه شده است.
در اين سرعت ،نرخ صعود از "بهترين نرخ" كمترين است اما زاويه صعود بيشتر از "بهترين زاويه صعود" خواهد بود.
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در پروازي كه سرعت خيلي كم است ،براي رسيدن به مانع زمان بيشتري نياز است ،اما در اين مدت زمان  ،ارتفاع كافي
براي گذشتن از مانع ،باعث ميشود كه در اين ميان ،نرخ صعودهم كاهش يابد.
با استفاده از شكلهاي فرضي ،اين موقعيت ها ،در شكل  25نشان داده ميشود.

اگر شما واقعاً عالقهمند هستيد كه آن را خودتان اندازه بگيريد ،بهتر است به راهنمايي هاي مربي تان راجع به چگونگي رد
شدن از موانع گوش دهيد .به جاي اين كه خودتان را در بخش تئوري سردرگم كنيد گاهي شما مجبور به پرواز در شرايط
غير نرمال و اضطراري از هر نقطهاي هستيد و موانع بلند در مسير پروازي تان ،پرواز شما را به خطر مياندازد .حال اگر
شما مجبور به فرود در چنين شرايطي هستيد ،بهتر است با حركت هواپيما ،خودتان اين كار را انجام دهيد( .يعني  CGرا
تغيير ندهيم ،بلكه با كشيدن دستگيره يا ميله جلوي هواپيما زاويه حمله را افزايش دهيد)زيرا تغيير زاويه حمله ميتواند
باعث موارد زير شود.
به طورخالصه:
 كاهش زاويه حمله ،باعث كاهش نيروي برآ و افزايش سرعت ميشود .بنابراين ،نيروي پسا كاهش مييابد.
 افزايش زاويه حمله ،نيروي برآ را افزايش ميدهد ولي سرعت را كم ميكند.
اين ممكن است سوال شما هم باشد؛ چرا با كاهش سرعت ،نيروي پساافزايش مييابد؟ دليل آن اين است كه كاهش
سرعت ،طبيعتاً باعث كاهش پساي فرعي ) (Form Dragميشود اما در همين لحظه ،افزايش زاويه حمله سبب افزايش
پساي القايي ميشود .در نهايت نيروي پسا افزايش مييابد .به ياد داشته باشيد ،پساي القايي در سرعتهاي پايين به
بيشترين مقدار خود ميرسد .بنابراين اثر جريانات متالطم و گردابي( كه در نوك بال تشكيل ميشود و به Vovtex

معروفند) در سرعتهاي پايين به حداكثر خود ميرسد .پس يك آشفتگي ضعيف ناشي از اين جريانات حلقوي ،در حين
برخاستن هواپيما از زمين و نيز هنگام فرود به حداكثر مقدار خود ميرسد ،چرا كه در اين دو موقعيت ،سرعت هواپيما
نسبتاً پايين است و زاويه حمله زياد است .آشفتگيهاي ضعيف در بخش “ ”Micro-Metologyپوشش داده ميشوند،
همچنين به شدت تحت تاثير شرايط جوي قرار ميگيرند.
در نهايت ميتوان گفت با افزايش بيرويه زاويه حمله ،سبب واماندگي هواپيما ميشود.
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گام بعدي
اكنون شما ،بايد بدانيد كه چرا هواپيمايتان پرواز ميكند و مهمتر اينكه چنانچه شما به سرعت آن توجه نكنيد ،از پرواز
متوقف ميشويد.
بيشترين موارد مورد بحث تاكنون ،براي پرواز مستقيم و بدون مانور هواپيما )=  (Cruiseاست .اما در حقيقت در حين
پرواز از مكاني به مكان ديگر ،بايستي هواپيما كمي از حالت پرواز مستقيم خود خارج شده و مانور انجام دهد .اين تغيير
موقعيت يا به صورت عمدي يا اغلب به وسيله هواي متالطم ايجاد ميشود.
در ابتدا به بررسي اثر هواي متالطم ،كه در آن هواپيما براي رهايي از اين هوا ،مجبور به مانور در مسير پروازيش ميشود،
ميپردازيم.
براي بررسي اين مورد ،الزم است ابتدا به تشريح "پايداري و باالنس" هواپيما در آسمان بپردازيم.
تعادل و پایداري Stability

حالت تعادل ،موقعيتي است كه هواپيما در آن قادر است ،به مسير پروازي نرمالش برگردد ،بدون اينكه خلبان در اين
موقعيتها ،حتي زماني كه هواپيما از مسيرش منحرف ميشود اعمال قدرت بكند.
براي فهم بهتر اين موارد به بررسي محورهاي مختلفي كه هواپيما حول آنها مانور ميكند مي پردازيم.

حال به بررسي راه ايجاد پايداري و تعادل كه با حركت حول هر محور مخالف ميكند ،ميپردازيم.
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زاویه فراز
پايداري و تعادل در هواپيماي در حال  Rollingبه وسيله زاويه فراز به دست ميآيد .در اكثر هواپيماها ،نوك بال باالتر از
ته بال قرار دارد .به زاويهاي كه در اين حالت بين امتداد طولي بال با سطح افقي ساخته ميشود ،زاويه فراز گفته ميشود.

در هواي متالطم ،ممكن است بال به سمت پايين متمايل شود.

وقتي بال به سمت پايين منحرف ميشود ،هواپيما تمايل دارد درجهت نزول،درهواسربخورد .اين حالت يك مولفه(؟؟؟) در
جريان هوا در ارتباط با بال ايجاد ميكند( .طبق قانون سوم نيوتن)

وقتي جريانات هوا ،در اين حالت ،با بال برخورد ميكند ،بال پايينتر ،با زاويه حمله بيشتري با جريانات هوا مواجه ميشود
پس به سمت باال ميرود و نيروي برآي الزم ،براي بازگشت هواپيما به پرواز ( Levelيعني مستقيم و بدون مانور) فراهم
ميشود.

پايداري و تعادل در حين  Pitching , Yawingهواپيما ،به صورت طبيعي و نرمال به واسطه سطوح عمودي و افقي ثابت
كه در قسمت دم هواپيما هستند ،حاصل ميشود .اين سطوح ثابت معموالً پشت مركز جاذبه هواپيما ) (CGقرار گرفتهاند،
21

اما مواردي هم يافت ميشود كه اين سطوح جلوي مركز جاذبه واقع شده باشند .سطوحي كه به هواپيما پايداري جهتي
ميدهند (در حين  ، )Yawingسكان عمودي ثابت يا  Finيا  Keelناميده ميشوند و سطوحي كه منجر به ايجاد پايداري
در حين  Pitchingميشوند (پايداري و تعادل طولي) ،سكان افقي ثابت يا ( Tail Planeدم هواپيما) ناميده ميشوند.

وقتي هواپيما از مسير پروازي مورد نظر خلبان منحرف ميشود ،اين سطوح در مقابل جريان هوا حاضر ميشوند .و هوا
منحرف ميشود و يك نيروي به سمت باال با زاويه  90درجه به هوا وارد ميشود .اين نيرو هواپيما را به سمت عقب و به
داخل مسير پروازي اصليش هدايت ميكند.

برخي از هواپيماهاي بسيار سبك( ميكرواليت) يك چنين سكان افقي ثابتي دارند .در اين نوع از هواپيماها ،معموالً بالها با
درجه مشخصي به سمت عقب كشيده ميشوند ) (Swept bookدر اينجا ،مساحت نزديك به نوك بال به عنوان سطوح
ثابت عمل ميكنند و پايداري و تعادل مورد نياز در حين  Pitchingرا به هواپيما ميدهند.

راه حل ديگر براي پايداري و تعادل در حين  ، Pitchingاستفاده از بالها ،با لبه فرار ( Reflexedبرگردان) ميباشد .اين بالها
هنگام شيرجه ،باعث تالش براي حفظ پرواز افقي و تراز ميشود .اين حالت برگردان در نيمه داخلي بال ديده ميشود.
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شكل ()34

مركز فشار
پايداري و تعادل هواپيما ميتواند ،با تغيير زاويه حمله ،تغيير كند .براي ساده شدن مساله تا اينجا نيروي برآ را به عنوان
يك خط نيروي تكي ،نشان دادهايم كه با زاويه قائمه نسبت به جريان هوا عمل ميكند .در واقع اين خط تكي نمايانگر كل
نيروي برآي توليدي است كه در كل سطح بال مقدار آن متغير است.

مركز فشار ) (CPنقطهاي است روي ايرفويل كه نيروي برآي كل در آن نقطه اثر ميكند و با تغيير زاويه حمله ،مكان اين
نقطه تغيير ميكند .افزايش زاويه حمله ،سبب حركت مركز فشار ) (CPبه سمت جلو (به سمت لبه حمله) ميشود و
كاهش زاويه حمله ،سبب دور شدن  CPاز لبه حمله ميشود.

با كاهش زاويه حمله ،مركز فشار به سمت عقب حركت مي كند .با افزايش زاويه حمله CP ،به سمت جلوي ايرفويل
حركت مي كند.
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در شكل  37ميبينيد كه چگونه مكان  CPدر ايجاد باالنس موثر است.

براي ايجاد تعادل الزم است كه با آشفتگي و تورباالنس مبارزه شود ،همچنين الزم است كه هر جابجايي به مركز فشار
جبران شود .يك راه حل خاص براي اين پايداري ،استفاده از سكان افقي ثابت ) (Tail Planeدر هواپيماها با بال ثابت و
استفاده از لبه فرار برگردان ) (Reflexedدر ساير هواپيماهاست.
مانور
در اين جا ميخواهيم راجع به حركت عمودي و ارادي هواپيما خارج از مسير پروازي يعني مانور صحبت كنيم .اين حاالت
ممكن است :صعود ،نزول ،تغيير جهت يا احتماالً تركيبي از  2حركت در يك زمان -مانند چرخش همراه صعود يا همراه
نزول -باشد .طبق اصول پروازي توضيح چگونگي انجام مانور به عهده مربي پرواز است و ما در اين جا در مورد چگونگي
انجام مانور در عمل توضيح نميدهيم هدف ما در اين مرحله آشنا كردن شما با سطوح كنترل است كه موجب پيدايش
مانور ميشوند تعادل به وسيله سطوح ثابت كه در مقابل جريان هوا قرار دارند و سبب بازگشت هواپيما به مسير پروازي
اصلي ميشوند ،ايجاد ميشود .اين تعجبآور نخواهد بود كه بدانيد ،سطوح كنترل متحرك (در اكثر موارد) سبب ايجاد
مانور حول محورها ميشوند اين سطوح متحرك ،با تغيير جهت و مقدار جريانات هوا ،نيروها را براي ايجاد تغيير در مسير
پروازي ،تنظيم ميكنند .چنين كنترلي ،آيروديناميكي است ،اما در انواع هواپيماهاي  Flexwingبكار نميرود -به آساني
قابل تشخيص است كه نقطه آويز متناسب با شكل كلي بال است.-
اين ماشينها ،به طور رايج با عنوان “ ”Tikeشناخته ميشوند و فاقد سطوح متحرك هستند .در قسمتهاي بعدي توضيح
خواهيم داد كه مانور در اين ماشينها به واسطه اصولي به نام وزنههاي تعادل “ ”Weight Shiftانجام ميشود.
تغيير جهت
در پرواز ،چرخش ) (Turnتركيبي از  2مانور است -تغيير جهت و مانور حول محور طولي ) -(bankدر حال حاضر براي
توضيح چرخش ،تنها يكي از دو مانور را توضيح ميدهيم تا از سردرگم شدن شما در يادگيري جلوگيري شود.
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تغيير جهت (مانور حول محور عمودي )Yawingتوسط رادار (سكان عمودي متحرك) ايجاد ميشود .بسياري از مردم با
اين مفهوم آشنا هستند چرا كه در قايقراني از همين اصول استفاده ميشود .رادار  ،سطح عمودي متحركي است كه به لبه
حمله سكان عمودي ثابت ) (Finلوال شده است.

در شكل  ، 38شما ميبينيد كه در جريانات هوا رادار بكار گرفته ميشود .بنابراين هوا را به يك طرف منحرف ميكند و
نيرو در جهت مخالف افزايش مييابد و سبب چرخش هواپيما حول محور عمودي ميشود.
تغيير جهت در يك چتر نجات مستلزم فشار به چپ يا راست لبه فرار بال است اين تغيير جهت بوسيله  Toggleكه
خطهايي هستند بين لبه فرار تا انتهاي بال ،حاصل ميشود .وقتي يك  Toggleكشيده ميشود ،لبه فرار مربوط به آن بال
به سمت پايين كشيده ميشود و بنابراين ،نيروي پسا حاصله باعث تغيير جهت ميشود.

برخي از هواپيماهاي ميكرواليت كه فاقد رادار هستند در قسمت انتهايي بالشان داراي سطوح متحركي به نام “ Tip

 ”Drggersهستند .اين سطوح به طور مستقل از يكديگر عمل ميكنند و براي درك بهتر اثرشان ،يك قايق را در آب در
نظر ميگيريم .حركت پارو در اين قايق سبب ميشود كه نيروي پسا ايجاد شود و قايق حول نقطه مذكور ميچرخد.
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در هر حال ،رادار يا  Canopy adjustmentيا  ، Draggersجهت حركت جسم پرنده را حول محور عمودي تغيير ميدهند،
اين مانور حول محور عمودي “ ”Yawingناميده ميشود.

) Rudder (aيا  Draggerبه سمت چپ حركت ميكنند و سطح نوك بال را تغيير ميدهند.
) Dragger (bبه نوك بال لوال شده.و وقتي  Draggerبال چپ منحرف ميشود .نيروي برآ روي بال خارجي افزايش مييابد
و نيروي برآ روي بال داخلي كم ميشود = R.11

با دو نيروي برآي نابرابر ،بال خارجي باال ميرود و بال داخلي ،پايين ميرود و بدين ترتيب هواپيما حول محور طولي،مانور
انجام ميدهد ) Rolling . (Rollingدر حين اثر حول محور قائم ميباشد حركت  Rollingبا بكارگيري ( Dihedralزاويه
فراز) افزايش مييابد .هواپيما مانند اتومبيل نيست .تا وقتي چرخهاي آن نسبت به زمين تغيير موقعيت ندادهاند ،يك مسير
خاص را طي مي كند ،وقتي هواپيما در “ ”Yawجهتش را تغيير ميدهد ،سمت پروازي آن تغيير خواهد كرد(New .

) Headingبراي يك مدت كوتاه ،هواپيما در جهت مسير اصلي پروازش سر خواهد خورد .اين روي جهت جريانات هوا در
ارتباط با بال اثر ميگذارد.
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) (aمسير پرواز با جهت منطبق است.
) (bمسير پروازي اصلي و جهت جديد = Yaw

) Yaw (cتنظيم ميكند يك حركت رو به پهلو يا سرش را ) ، (Skidزاويه فراز ،يك زاويه حمله ميباشد .نيروي برآي
اضافي روي بال خارجي ايجاد ميشود -.و به  Rollingكمك ميكنند.

هواپيماهاي  Flexingيا  ، Trikeفاقد رادار يا  Draggersيا  Cپوشش شفاف روى قسمت خدمه پروازanopy adjustment

هستند .پس چگونه آنها ،تغيير جهت ميدهند؟ اين عمل به وسيله اثرات بيشتر  bankingانجام ميشود -درباره اين مانور
بعداً صحبت ميشود.
(مانور حول محور طولی) Banking

 Bankingمانوري است كه هواپيما در طي آن حول محور طولي ميچرخد و  Rollingانجام ميشود .تا حاال ديديد كه
چگونه Rolling ،به عنوان بخشي از اثر  ، Yawingقابل اجراست .در حقيقت اين مورد در هواپيماهايي بكار ميرود كه تنها
شامل رادار است و فاقد شهپر (قسمت متحرك بال هواپيما) ميباشد .در اينجا ما به بررسي كنترلهايي كه منجر به
بانكينگ ميشود ميپردازيم.
شهپرها Ailerons

مرسوم ترين وسيله براي انجام مانور حول محور طولي ،بكارگيري شهپر است ،كه سطوح متحركي هستند كه در لبه فرار
بال نصب ميشوند .وقتي خلبان فرمان هواپيما را به راست متمايل ميكند .شهپر بال راست باال ميآيد و شهپر بال چپ
پايين ميرود ،در نتيجه هواپيما به سمت راست Rolling ،دارد.
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شهپرها ،در حين  (، Taxiingبرخاست هواپيما يا فرود) در شرايط بادي ،استفاده ميشوند و به هواپيما قابليت پايين نگه
داشتن بال را تحت اين شرايط ميدهد .شهپر در برخي از هواپيماهاي بسيار سبك( ميكرواليت) هم استفاده ميشود.
اثر ديگري كه از  bankingمشاهده مي شود .اين است كه كه وقتي هواپيما در حال  Rollingاست دچار لغزش
)= (Sideslipبه سمت بال رو به پايين ميشود .اين اثر باعث ايجاد يك نيروي برداري رو به پهلو ميشود كه با جريان هوا
برخورد ميكند .اين حالت سبب ميشود هواپيما تمايل به  Weather cockبه داخل جريانات هوا پيدا كند كه در نهايت
منجر به چرخش هواپيما ميشود.

بكارگيري همزمان شپهر رادر به واسطه وارد كردن لغزش ) (Skidبراي مقابله با  Slipيك چرخش متعادل را ايجاد ميكند
كه شما در حين پرواز عملي حتماً بايد اين نوع مانور را اجرا كنيد( .شكل )41
استفاده از شهپر آثار جالب ديگري نيز دارد.
شهپر روي قسمت خارجي بال ،وقتي به سمت پايين متمايل ميشودو شكل ايرفويل را تغيير ميدهد ،زاويه حمله را
افزايش ميدهد .شهپر بال ديگر كه باال رفته ،زاويه حمله را كم ميكند( .پس يك بال نسبت به ديگري نيروي برآي
بيشتري توليد ميكند) .شما ممكن است بپرسيد ،چرا ،هر  2شهپر اثر همديگر را خنثي ميكنند .اين سوال در حين عمل
زياد پيش ميآيد.
هر چند افزايش زاويه حمله به وسيله پايين رفتن شهپر سبب ميشود پساي القايي زيادي توليد شود كه منجر به Yaw

هواپيما در خالف جهت  bankingميشود( .يعني مثالً اگر  Rollingبه سمت راست است ،دماغه به سمت چپ ميرود و
اين به خاطر پساي القايي است) .اين اثر “ Yaw( ”Adverse Yawمعكوس) ناميده ميشود و به وسيله ميزان حركت
متفاوت شهپرها نسبت به هم “ ”Different ional Aileronكاهش مييابد( .يعني شهپري كه باال رفته ،نسبت به شهپري
كه پايين ميرود ،مسافت بيشتري را طي ميكند) .پس بالي كه شهپرش باال رفته نسبت به بال ديگر ،نيروي پساي
بيشتري ،هميشه خواهد داشت.
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ترمز هوایی Spoilers

يك وسيله ديگر براي كنترل  ، bankingمخصوصاً در هواپيماهاي بسيار سبك ،استفاده از ترمز هوايي ميباشد .ترمزهوايي
سطوح متحركي هستند كه روي بال نصب ميشوند و به طور مستقل از يكديگر حركت ميكنند .آنها در نقطهاي نصب
ميشوند كه حداكثر نيروي برآ ،از آنجا حاصل ميشود .وقتي ترمزهوايي از روي سطح بال بلند ميشوند ،جريان منظم هوا
را بهم ميزنند ،پس نيروي برآ را كاهش ميدهند.

به واسطه دو مقدار نابرابر ،نيروي برآي توليدي ،مانور حول محور طولي ) (Rollingانجامپذير است .هر چند ،نيروي پسا،
در اين موقعيت ،نقش مهمي را ايفا ميكند و ترمزهوايي يك اثر مشابه با يك ( Draggerيا يك پارو در آب) را خواهد
داشت ،بال پايينتر ،تا حدي در حين حركت كند عمل ميكند بنابراين  Yawوارد ميكند .به كالم ديگر ،وقتي شما در
حال انجام مانور  bankهستيد ،با استفاده از ترمزهوايي  ،شما ميتوانيد  Trunهم داشته باشيد .به اين نوع ترمزهوايي ،
 Spoileronميگويند.
وزنه تعادل Weight shift

قبالً گفتيم كه هواپيماها از نوع  Flexwingيا  Trikeميتوانند با اصول "وزنه تعادل" مانور انجام دهند .هواپيماهاي
“ ”Trikeكه از مكانيزم “ ”Weight Shiftاستفاده ميكنند حتماً داراي واحدي به نام “ ”Pilot/Trikeاست .هر چند معلق
بودن از يك نقطه مركزي زير بال ،تمايل طبيعي براي حركت آونگي ايجاد ميكند .حال تنها راهي كه ميتوان اين آونگ
(يا وزنه) را از حالت تعادل خارج كرد( ،وقتي كه شما قسمتي از آن هستيد) اين است كه آن را برخالف جهت ساير قطعات
بدنه بكشيم يا هل دهيم ،نه در جهت قسمت  Pilot/Trikeدر اين حالت آونگ ،فرم “ ”Aخواهد بود كه به صورت خيلي
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محكمي به بال وصل است .اما روي زمين ،حل دادن يا كشيدن روي ميله كنترل كه پايه فرم “ ”Aميباشد ،منجر به
حركت بال در هر جهتي ،از پهلو يا از باال به پايين خواهد شد.
هر چند ،در موقعيتهاي پروازي مختلف ،اين موارد متفاوت است.ولي تعادل اصلي بال كه در ميان هوا حركت ميكند ،سبب
عدم تمايل بال به حركت در خارج از حالت تعادلش ميشود بنابراين براي تحقق كليه اهداف مورد نظرآن به اندازه كافي
محكم است.

به گونهاي كه ،وقتي هوابرد ،روي ميله كشيده يا هل داده ميشود (يا از قسمتي به قسمت ديگر حركت ميكند) باعث
حركت لحظهاي بال به ميزان بسيار كم ،خواهد شد .اما وزنه تعادل يا واحد آونگي  ، Pilot/Trikeخارج از نقطه تعادل
حركت ميكند.
به كالمي ديگر ،اين مورد به وزنه(مركز جاذبه) اين قابليت را ميدهد كه حركت كند  .اين گشتاور سبب حركت بال در
جهتي كه وزنه منتقل شده است مي گردد ( در خالف جهتي كه وزنه انتقال يافته است)و بسته به نقطه نظري كه به آن
نگاه مي كنيم دارد.
بنابراين( bank ،مانور حول محور طولي) در يك  Trikeتنظيم ميشود به وسيله حركت ميله دور از جهت متمايل به bank

 ،اين وزنه در خالف جهت  bankحركت ميكند تا بال بتواند در جهت مطلوب  bankانجام دهد.
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ميله به سمت راست حركت ميكند وزنه به سمت چپ حركت ميكند تا  Rollingبه سمت مورد نظر انجام شود.
 2فاكتور ديگر موجود هستند كه در انجام  Rollingموثر ودر برخي از هواپيماهاي  Flexwingدخيل هستند.
Billow Shift

اولين فاكتور ايجاد انعطاف پذيري داخل شناور ،اين است كه در حالت دوباره پخش شدن نيروي القا شده به وسيله وزنه
تعادل ( Draggerها در حالتي كه يك هواپيماي فوق سبك  Eaglاست) اجازه يك تغيير در فرمت بال را ميدهد كه باعث
مانور حول محور طولي ميشود.
بدون اينكه بيش از حد وارد بحث مكانيكي بشويم ،اين پروژه “ ”Billow Shiftناميده ميشود و در اين راه كار ميكند.
 bank به وسيله وزنه تعادل يا  Draggerدر جهت مورد نظر انجام ميشود.
 انعطافپذيري در بال سبب ايجاد  Slacknessدر لبه فرار بال در حال  bankو  Tighteningدر بال ديگر
ميشود.
 Tightening باعث افزايش  billowدر بال در حال  bankميشود -لبه فرار باال ميرود و زاويه حمله كاهش
مييابد.
 Slackness روي بال ديگر ،لبه فرار را به پايين هل ميدهد ،بنابراين زاويه حمله را افزايش ميدهد.
 نتيجه نيروي برآي كمتر در بال در حال  bankو نيروي برآي بيشتر روي بال خارجي ميشود.
 بنابراين  Rollingانجام ميشود.
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 ، Billow Shiftيك هدف مهم ديگر را تحقق ميبخشد .در هواي بد هر برخورد قوي تند باد با يك بال ،ايجاد

در آن

بال ميكند و هواي زيادي به سمت خارج بال سر ميخورد .بنابراين اثر تورباالنس و آشفتگي كاهش مييابد.
Roach

پارامتر هم در كمك به انجام مانور  Rollingعبارت است از گسترش  Billow Shiftبه جز در حركت بال ،بيشتر در نوك
بال يافته ميشود .اين پارامتر Roach ،ناميده ميشود و اثري مشابه شهپر دارد.

دماغه باال  /دماغه پایين
مانور باال بردن دماغه و پايين آوردن آن به طور اوليه به باال بردن يا كاهش زاويه حمله وابسته است و بنابراين با كنترل
سرعت هواپيما اين مانور انجام ميشود .اين حركت “ ”Pitchناميده ميشود .برخالف عقيده عموم،و برخالف يك ماشين،
كه سرعت آن به وسيله قدرت كنترل ميشود ،مانور  Pitchاست كه سرعت هواپيما را در پرواز( به جز در لحظه برخاستن
به هوا و لحظه نشستن هواپيما) كنترل ميكند .در مانور  Pitchبه سمت پايين ،شما سرعت هواپيما را افزايش خواهيد داد
و در مانور به سمت باال ،سرعت هواپيما كاهش مييابد .قدرت در جهت تعيين ميزان صعود و نزول استفاده ميشود.
افزايش قدرت به اوج گيري و كاهش قدرت به نزول منجر ميشود.
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 Pitchحول محور افقي هواپيما انجام ميشود .چنين كنترلي هم ميتواند به وسيله سطوح متحرك آيروديناميكي يا به
وسيله وزنه تعادل انجام ميشود.
سطوح افقی متحرك Elevators

كنترل آيروديناميكي به وسيله سطوح متحركي ،به نام  Elevatorكه به دم يا سطوح افقي ثابت وصل است كه منجر به
تعادل هواپيما حول محور افقي ميشود.

) (aدم معمول و مرسوم و  Elevatorها
) (bسطح  Canardبا Elevator

) (cسطح  Canardدر حين پرواز
اين شكل در ) (bبسيار استادانه طراحي شده Canard .در اين موقعيت يك نوع سطح افزايش نيروي برآ است .يك بال
بسيار كوچك در قسمت خارجي و جلوي بال ،به منظور توضيح و تشريح بهتر اين بال  ، Canardدر يك زاويه حمله
بيشتر ،نسبت به بال هواپيما تنظيم ميشود .بنابراين وقتي هواپيما به واماندگي نزديك ميشود؛ ابتدا  Canardدچار اين
واماندگي ميشودو دماغه ميافتد .بنابراين از رسيدن واماندگي به بال اصلي جلوگيري ميشود ،اما پرواز غير نرمال ايجاد
هواپيما را فراهم ميكند .امروزه از اين نوع معموالً استفاده

مي شود اين تنظيم يك شكل
نميشود چون پساي فرعي زيادي را توليد ميكند.
وزنه تعادل Weight Shift

در هواپيماي  ، Flexwingيك ميله به منظور جا به جا كردن بردار وزن در حين تغيير زاويه حمله بكار ميرود.
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كليه روشهاي مختلف  Pitchبه وسيله وزنه تعادل در شكل فوق نمايش داده شده است .در برخي از موارد خلبان روي
صندلي مينشيند كه آزادانه به زير بال آويخته شده و در اينجا توزيع وزن با كشيدن يا فشار دادن روي ساختمان هواپيما
و اطراف خلبان تغيير ميكند.
گاهي اوقات ،اين صندلي به كابلهايي كه به سطوح كنترل متحرك وصل هستند ،اتصال مييابند اين سطوح كنترل به
وسيله وزنه تعادل حركت ميكنند.
مثالهايي از اين نوع را ميتوان در هواپيماهاي جيوه اي  ” silverاوليه ،جايي كه يك حركت رو به پهلو يا كنار به وسيله
خلبان معلق،كه سبب فعال شدن رادار ميشود ديد .به همين ترتيب در نوع عقابي ،صندلي به يك الويتور روي پيش سكان
) (Canardنزديك به دماغه نصب است .نمونههايي هم موجود است كه صندلي محكم در جاي خود نصب شده است اما
خلبان اين توانايي را دارد كه در يك محدوده كافي و مشخصي به جلو و عقب برود تا كنترل  Pitchكاملي را فراهم كنند.
مانند هواپيماي . PTERODVCTY

به طور نمايشي ،مكان  4نيرو در  Pitchingبا استفاده از وزنه تعادل ،بدينسان است.
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 Pitchميتواند تحت تاثير خط رانشي موتور انجام پذيرد كه در اينجا  ،تغيير تنظيم هواپيما به مقدار مشخصي به عنوان
قدرت ،افزايش يا كاهش مييابد .چنين تغييراتي بايد به سرعت انجام شود خصوصاً وقتي هواپيما به زمين نزديك است.
اين پارامترها در شكل  ، 54نمايش داده شده است.

كنترل  Pitchدر چترهاي نجات  ،از حالت نرمال چتر را حركت ميدهدو در غياب الويتور توانايي حركت بال به عنوان يك
قسمت كامل را باعث ميشود.
در حقيقت كنترل نرمال ،توسط قدرت به تنهايي ايجاد ميشود .افزايش قدرت ،سرعت هوايي راكه در  Trunاست افزايش
ميدهد .اين افزايش ،سبب افزايش نيروي برآ ميشود و در نتيجه هواپيما صعود ميكند .با كاهش سرعت ،عكس اين
اتفاقات ،انجام ميشود .دوباره ،در غياب كنترل  Pitchآيروديناميكي يا بالچههاي متحرك ،شما بايد بفهميد كه نميتوانيد،
قدرت را وارد كنيد ،حركت فرمان به جلو يا كشيدن ميله به عقب و افزايش سرعت هواپيما ،منجر به كنترل Pitch

ميشود.
حال ،ممكن است شما ،به ناچار قدرت چتر پرنده را با يك سرعت ثابت هوايي در حين پرواز كاهش داده باشيد .هر تنظيم
قدرت در اين تركيب ،منجر به صعود يا نزول خواهد شد .يك عنصر ديگر براي كنترل  Pitchموجود است كه وقتي هر دو
ماده  Toggleبا هم پايين كشيده ميشوند بكار ميرود .اين اعمال فشار به لبه فرار در دو طرف بال ) (Canopyمنجر به
افزايش زاويه حملهاي ميشود كه در يك لحظه ،نيروي برآ و پسا را افزايش ميدهد .نيروي برآ ،نرخ نزول را كاهش ميدهد
و نيروي پسا ،سرعت هواپيما را كاهش ميدهد ،به گونهاي كه بكار بردن چنين كنترلي ،سبب اعمال كمك زيادي به انجام
دقيق آخرين مرحله فرود در نقطه تماس با زمين خواهد كرد .قبل از رها كردن كنترل  ، Pitchبسيار مهم است كه
موقعيت مركز جاذبه ) (CGرا بدانيم چرا كه بسيار موثر است .خيلي جلو يا عقب بودن مركز جاذبه سبب عدم تعادل
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هواپيما در حين  Pitchميشود .در هواپيماهاي  Flexwingكه به وسيله وزنه تعادل ،كنترل ميشوند ،يكسري نقاط آويز
موجود است كه  Trikeunitميتواند به آنها وصل شود .اين به خلبان اجازه تنظيم سرعت را ميدهد -يا به طور معمول
 Hands off Speedناميده ميشود .دقت كنيد در انتخاب نقطه خيلي دور و به سمت عقب در اين موقعيت ،مركز جاذبه را
جا به جا ميكند  ،بنابراين منجر به عدم تعادل ميشود.
واماندگی با سرعت باال High Speed Stall

كالم آخر در كنترل  Pitchواماندگي است .شما به ياد خواهيد آورد كه وقتي  Yawانجام شد تنها در يك لحظه هواپيما در
يك مسير جديد حركت ميكند ،اما در واقع در طول مسير اصلي پرواز ،حركت ميكند .همين موقعيت در استفاده از
كنترل  Pitchخيلي خطرناكتر ميتواند رخ دهد اگر شما در حال پرواز با يك سرعت بسيار زياد و داراي ارتفاع ناكافي
هستيد؛ و ناگهان تصميم به باال بردن دماغه ميگيريد ،دماغه ،مطمئناً براي يك لحظه باال خواهد رفت اما هواپيما به مسير
پروازي رو به پايينش به خاطر افزايش سريع و زياد زاويه حمله ادامه خواهد داد.
اگر زاويه واماندگي بر جريان هواي منظم روي بال ،غلبه كند ،جريان منظم را تجزيه خواهد كرد.در واماندگي حتي وقتي
سرعتتان بيش از سرعت  Stallاست ،اين عمل به وقوع خواهد پيوست .شما در معرض چيزي كه High Speed Stall

ناميده ميشود ،قرار خواهيد گرفت و اين موقعيت در فاصلهاي دور از زمين پيش ميآيد .هر چند با بالهاي رو به پايين
هواپيماهاي سبك ،اين حالت ايجاد مشكل براي هواپيما نخواهد كرد.
مانور خارج از مستقيم
Maneuvers Out of Straight and Level

با در نظر گرفتن هر كنترل به طور جداگانه و فرض بر اينكه كاربرد آنها در شرايط پروازي ثابت ،مستقيم و تراز انجام
ميگيرد ،تاثير كنترلها را تشريح نموديم.
چه اتفاقي ميافتد ،اگر همين نيروها در مانورهاي خارج از خط مستقيم وارد شود؟
اين موقعيت به بهترين نحو وقتي فهميده ميشود كه بدانيم هواپيما در چه موقعيتي خودش را پيدا ميكند .اين نيروي
مصرف شده براي اين كنترل خاص ،همان اثر مانور روي خط مستقيم را در حالت خارج از اين خط هم خواهد داشت.
حركتي در ارتباط با محورهاي مربوط به هواپيما خواهد بود.
هر چند ،حركت ممكن است به طور يكسان در ارتباط با خط افقي يا زمين نباشد .اين اثر به بهترين نحو ،در شكل شماره
( )55نمايش داده شده است.
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توجه كنيد چگونه در موقعيت  2با استفاده از مانور  ، Pitch Upتنها فقط دماغه باال ميرودو جهت هواپيما هم تغيير
ميكند .در موقعيت  ، 3هواپيما به گونهاي مانور انجام ميدهد كه گويي از  Rudderاستفاده ميشود .در موقعيت  ، 4دماغه
به پايين ميافتد يك هواپيماي كوچك مدل را در نظر بگيريد و كليه حالتهاي زير را با وارد كردن كنترل فرضي ،اما نه
فقط  ، Pitchبلكه  Yawو  Rollرا وارد كنيد -همه را با هواپيماي مدل در ارتفاعات مختلف تجربه كنيد.
چرخش Truning

رايجترين مانور ،كه شما با آن روبرو خواهيد شد Turn ،يا چرخش است.
اوايل گفته ميشود كه براي انجام مانور چرخش نياز به  2مانور به صورت همزمان است -.تركيبي از  Rollingو Yawing

اما در حقيقت  Pitchبه تنهايي ،ميتواند  Turningرا به خوبي انجام دهد .شما تا حاال آموختهايد كه وارد كردن مانور
 Yawروي بردارهاي خودش در جهتي كه هواپيما جلو ميرود ،باعث سر خوردن هواپيما در مسير اصلي خودش ميشود
) -. (Skidشما ممكن است بگوييد :توقف پرواز در يك خط مماس براي وارد كردن ماشينتان به يك مسير از پيش تعيين
شده نياز به وارد كردن يك نيروي رو به جلو به مركز چرخش است -.همچنين اگر هواپيما محدود به حركت حول يك
نقطه است و به آن نيرو داده ميشود كه حول همين نقطه مانور انجام دهد.
نيرويي كه براي انجام اين مانور مورد نياز است ،نيروي برآ است .همچنين  Rollingوارد ميشود و بال حول محور افقي
) (bankمانور انجام ميدهد -.به تمايل نيروها در دياگرام نهايي اين نيروها توجه كنيد.
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شما ميتوانيد ببينيد كه چگونه نيروي برآ به دو نيروي ديگر تجزيه ميشود .يكي نيروي عمودي ) (Vو ديگري به سمت
داخل مركز چرخش .كه نيروي جانب مركزي ناميده ميشود .براي يك لحظه فراموش كنيد كه بردار عمودي حاال كمتر از
بردار برآ است -.در آينده بيشتر در اين بار توضيح ميدهيم .هر چند وارد كردن  Rollingروي خودش و اطمينان از سر
خوردن ،منجر به كاهش ارتفاع ميشود .يك مقدار كامالً معين از مقدار  ، Yawبا سرش به سمت داخل ) (Slipيا سرش به
سمت خارج ) (Skidمقابله ميكند.
تركيب همزمان دو نيروي  Rollingو  Yawingمنجر به چرخش متعادل ) (Balanced Turnميشود .وقتي چرخش،
گسترش مييابد ،رادر شروع به حركت مانند الويتور خواهد كرد به خاطر وضعيت هواپيما ،يك بار ديگر ارتفاع ميتواند
كاهش يابد .همچنين بال خارجي ،نسبت به بال داخلي سريعتر در چرخش حركت ميكند .به گونهاي كه افزايش نيروي
برآ روي بال خارجي ميتواند منجر به  Rollingبه حد مورد نظر شود .هر دو اين احتماالت ميتواند به وسيله اعمال Pitch

 upچك گردد .در عين حال با  ، Yawدر حين برخاست يا هر نوع گرايش به سمت  Rollبيش از حد ،ميتوان با كم كردن
مقدار  ، Rollingمقابله نمود.

) (aسر خوردن به سمت خارج با سر خوردن به سمت داخل مقابله ميكند تا يك چرخش متعادل داشته باشيم.
) (bاثر  Rudderمانند  Elevatorدر اين وضعيت سبب كاهش ارتفاع ميشود.
) (cكنترل  Yawهمراه با باال بردن دماغه ،سبب ميشود كه بتوانيم ارتفاع را روي حد مورد نظر نگه داريم.
براي به دست آوردن چرخش خيلي بسته -در يك زاويه كوچك -به معناي افزايش  bankاست :به گونهاي كه نيروي CP

به منظور دستيابي به اين هدف افزايش مييابد.
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هر چند افزايش  CPمنجر به كاهش بيشتر نيروي  CPميشود كه به صورت عمودي جهت خنثي كردن وزن ) (Wبكار
ميرود .پس دوباره اين حالت ميتواند ما را دچار مشكل كند ،كه راه كارهايي كه قبالً گفته شده جهت اجتناب از اين
حالت بكار گرفته ميشود.
بكارگيري  Trikeدر چرخش The Trike in a Turn

اين سوال بايستي تا حاال در ذهنتان خطور كرده باشد كه كجا از “ ”Trikeاستفاده ميشود .در سيستمهايي كه  Rudderيا
 Draggerبراي ايجاد  Yawداخلي براي چرخش متعادل ،موجود نيست ،از “ ”Trikeاستفاده ميشود .در حقيقت”Trike“ ،
در نميتواند منجر به “ ”Yawبشود .اما در چرخش كلي ”Trike“ ،تا حدي موثر واقع ميشود.
حركت دادن “ ، ”Trikeبا وارد كردن  bankو تنظيم نيروي  CPدر همان شكلي كه توضيح داده شد آغاز ميشود.
همچنين  bankاتفاق ميافتد و نتيجه آن  =( Slipسرش) است و شكل ( )59در نهايت ايجاد ميشود.
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در ) ، (cپساي شكلي ،بزرگتر و پشت مركز جاذبه ) (CGخواهد بود .به خاطر اين ،شناوري بيشتر در اين بخش موجود
است .تغيير مقدار نيروي پسا ،منجر به تغيير جهت هواپيما ميشود بدون نياز به سطوح كنترل متحرك مانند . Rudder
همچنين ،برخي از  Trikeها داراي يك سطح كوچك عمودي در قسمت باال و يا زير بال و عقب ( CGمركز جاذبه)
هستند.

همچنين “ ”bankبه يك اثر

دارا ميشود و به تغيير جهت كمك ميكند .به گونهاي كه بال در حين پرواز سر ميخورد.

يك بار ديگر ،كاهش محسوس ارتفاع به خاطر ( Slipسرش) در حين  Rollپيش خواهد آمد و به تنهايي با  Pitch Upبه
وسيله هل دادن ميله به بيرون مقابله ميكند .در اين لحظه ،ممكن است نادرست باشد كه بگوييم ،خلبان به يك سيستم
كنترل سه محوره عادت دارد -.كنترل در اين سه محور به وسيله رادر  ،الويتور و شهپرها ) (Aileronsايجاد ميشود-.
ممكن است كنترل اوليهشان به وسيله يك “ ”Trikeبيابيد كه هيجانآورترين تجربه است! به لحاظ اينكه ،حركت كنترل با
ميله جلوي كايت خالف آن چيزي هست كه حالت ماهيتي يا ذاتي پيدا كرده است .كافي است كه بگوييم ،آن مشكلي كه
احتمال وقوع آن ميرود اين نيست .خلبانان زيادي با هر  2نوع روش پرواز ميكنند بدون آنكه درباره آن فكر نمايند - .زيرا
آنها ،هزينه تبديل را با كمك يك مربي خلبان  Trikeكار آزموده ،كه نيازهايشان را به خوبي درك ميكند و برآورده مي
كنند.
چرخش متعادل The Balanced Trun

در نهايت ،چگونه يك چرخش متعادل و باالنس انجام ميپذيرد؟ ابزارهاي بسيار دقيقي وجود دارند اما اگر فقط شما
جهتتان خارج از محفظه و در فضاي آزاد است ،نيازي به هيچ يك از اين ابزارهاي دقيق نيست .فرض كنيد ،شما با يك
چرخش به سمت چپ وارد ميشويد؛  Rollingخيلي زياد وارد ميشود و در نتيجه شما در هوا سر ميخوريد و جريان هوا
به سمت چپ صورتتان برخورد خواهد كرد Yaw .خيلي شديد ،منجر به ( Skidسر خوردن به سمت خارج) به سمت
راست ميشود و شما باد شمالي را احساس خواهيد كرد .اگر باد به طور كامل به صورتتان برخورد كند يعني شما با  Rollو
 Yawخيلي شديد روبرو هستيد .در جلوي كابين خلبان در هواپيماهايي كه خلبان در فضاي سر بسته قرار ميگيرد و پرواز
ميكند (Cover) .يك نوار رنگي كه از جنس پشم يا ربان است نصب ميشود .حركت اين نوار به يك طرف خاص يا طرف
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مقابلش نمايانگر  Slipيا ( Skidسرش) ميباشد .ولي وقتي اين نوار رنگي در يك خط مستقيم قرار دارد يعني اوضاع پرواز
نرمال است.

سرعت هوایی در چرخش Airspeed in a Turn

حال به جمعبندي آنچه تاكنون راجع به "چرخش" گفتيم آنهم در ارتباط با سرعت هواپيما ميپردازيم .اين قضيه را از دو
بعد ميتوان بررسي كرد.
The Spin of Turn
در ابتدا اثري از  Yawالقايي در حال انجام يك چرخش ساده موجود است .-شما به ياد خواهيد آورد كه چگونه Yaw

منجر به تغيير جهت و كاهش سرعت بال داخلي و همزمان باعث افزايش سرعت بال خارجي ميشود .حال فرض كنيد
سرعت واماندگي شما 30 ،مايل در هر ساعت ميباشد و شما به يك چرخش ساده و تخت وارد ميشويد -يا حتي به طور
غير عمدي رادر را نزديك به اين سرعت بكار ميگيريد.
در اينجا شما بايد با سرعت ميانگين  32مايل در ساعت بچرخيد؛ يعني بال خارجي بايد سرعتي معادل  36مايل در ساعت
و بال داخلي سرعتي معادل  28مايل در سرعت داشته باشد .در اين سرعت بال داخلي دچار واماندگي خواهد شد و به
سمت پايين افت ميكند ولي بال خارجي به توليد نيروي برآ ادامه ميدهد .اين حالت منجر به تكان ناگهاني هواپيما
ميشود و هواپيما به يك نزول مارپيچي حول محور عمودي وارد ميشود .به طور ساده ،اگر بالهايتان هم سطح و تراز
نيستند در نقطه واماندگي ،بال پايين ميرود با جريان هوا در زاويه حمله بيشتري برخورد خواهد كرد و واماندگي با بال
ديگر ،هم چنان نيروي برآ توليد خواهد كرد .راه ديگري كه شما اينجا با آن آشنا ميشويد Spin ،ناميده ميشود.
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يك  Spinنبايستي با شيرجه مارپيچي ) (Spiral diveاشتباه گرفته شود .در يك  Spinسرعت هواپيما افزايش نمييابد
ولي نزول عمودي خيلي با سرعت انجام ميپذيرد .در يك شيرجه مارپيچي هواپيما در يك موقعيت وامانده نيست .دماغه
در يك زاويه خيلي تندتر است و سرعت به طرز چشمگيري افزايش مييابد تا به حد خطرناكي برسد .براي خارج شدن از
حالت  ، Spinبايستي تا حدي ارتفاع را كاهش دهيم كه البته ممكن است در ارتفاع پايين براي هواپيما مشكل ايجاد شود.
در هواپيماهاي جديد مخصوصاً ميكرواليت ها (فوق سبكها) به طور كامل به يك  Spinپيشرفته دچار نميشوند ،آنها به
صورت ساده با نوع خاصي از  Spinكه  Spinاوليه ناميده ميشود -و سپس بعد از پيشروي  Spinبا خطر كلي ،مواجه
ميشوند .اگر هواپيما از يك امكانات خاصي به نام  Wash outبهرهمند گردد احتمال  Spinكاهش مي يابدWash out .

يعني زاويه نصب نوك بال كمتر از زاويه نصب مقر بال است .بنابراين ،در يك زاويه حمله زياد ،در لحظه وقوع واماندگي،
بخشهاي داخلي بال ابتدا دچار واماندگي ميشود (يعني مقر بال) و نوك بال همچنان بدون واماندگي ميتواند پرواز كند.
با وجود اين حقيقت كه القاي چرخش ميتواند نسبتاً مشكل باشد؛ اما اين سختي به شما ،اين اجازه را نخواهد داد كه
نسبت به اعمال حداكثر دقت بر روي سرعت هوايي ،نزديك واماندگي كوتاهي نماييد.
حداكثر سرعت در چرخش Stalling Speed in Trun

سرعت واماندگي ،دومين بُعد سرعت هواپيما در حين چرخش است كه نسبتاً پيچيدهتر است اما در اينجا تالش ميشود به
سادهترين شكل ممكن توضيح داده شود .براي يك لحظه به شكل  58برگرديد .نيروي  CPدر  bankافزايش مييابد اما
مولفه عمودي كه نيروي وزن را خنثي ميكند كاهش مييابد .اگر هيچ عكسالعملي در مقابل اين كاهش (بردار عمودي)
نشان داده نشود ،درنتيجه چرخش رو به پايين (همراه نزول) اتفاق ميافتد .در حين  ، bankنرخ كاهش بردارعمودي )(V
42

زير (Wوزن در ابتدا حداقل است) اما هر چه زاويه  bankبيشتر ميشود ،ميزان كاهش ) (Vهم بيشتر ميشود و در نهايت
باعث نزول هواپيما ميشود( .بيشترين نرخ نزول در زاويه  100º ، bankمي باشد).

تا حاال بايد براي شما ،آشكار شده باشد كه اجراي يك چرخش متعادل و باالنس بدون كاهش ارتفاع ،بسيار الزم و ضروري
است چرا كه بدين طريق  Vبا  Wكامالً مساوي ميماند .اين حالت تنها ميتواند به وسيله افزايش زاويه حمله و در نتيجه
افزايش نيروي برآ و افزايش بردار  Vتا وقتي كه با وزن برابر شود ،به دست آيد .هر چند افزايش زاويه حمله ،منجر به
افزايش پساي القايي و كاهش سرعت هواپيما ميشود .براي جلوگيري از كاهش سرعت هواپيما ،قدرت موتور را افزايش
ميدهيم تا در حين چرخش با افت سرعت مواجه نشويم .اين كه بدانيم چه سرعتي مناسب براي انجام ( Turnچرخش)
است بسيار مهم و ضروري است .اين سوال ،نيازمند امتحان بيشتر است به گونهاي كه سرعت واماندگي در حين مانور
افزايش مييابد.
اما ما بررسي ميكنيم كه چه مقدار نيروي برآ را افزايش دهيم تا بردار عمودي با وزن برابر شود در  bankبا زاويه زياد
)(Steepen Bank
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در هر زاويه  ، bankاندازه نيروي برآ به وسيله اندازهگيري بردار مورب  Lبدون دقت خيلي زياد تعيين ميشود( .به وسيله
استفاده از

)

شما خواهيد ديد كه اگر نيروي برآ ،در پرواز مستقيم برابر با  1باشد:
در زاويه  -15º ، bankنيروي برآي مورد نياز = × 1004
در زاويه  -30º ، bankنيروي برآي مورد نياز = × 1/16
در زاويه  -60º ، bankنيروي برآي مورد نياز = × 2/00
كه نيروي برآ را با بردار عمودي مساوي نگه داريم.
شمابايد  ،نيروي برآ را دو برابر توليد كنيد ،تا ارتفاع را در يك چرخش با زاويه  ، 60ºحفظ كنيد .پس اين به معناي
افزايش حتمي زاويه حمله و نيز افزايش قدرت تا حد مورد نيازاست؛ تا سرعت هواپيما را روي حد خاصي نگه داريم .اين
مستلزم افزايش حتمي در سرعت واماندگيتان در اين زاويه حمله است .با در نظر گرفتن افزايش سرعت واماندگي ،در يك
چرخش ،در ابتدا غير قابل مشاهده خواهد بود ؛اما زماني شما به مانور  bankشدت ميبخشيد،كه تقريباً  1/5برابر حالت
نرمال در زاويه  ، 60º bankسرعت واماندگي ،باال ميرود .همچنين اگر سرعت واماندگيتان در پرواز تراز و مستقيم 30
مايل در ساعت است ،در حين گردش  ، bankآن ميتواند به  45مايل در ساعت در زاويه ي  60º bankبرسد.

اگر شما عالقهمنديد كه بدانيد چگونه اين ارزيابي و استنباط به دست ميآيد ،شما بايد قانون مجذور سرعت را كه قبالً در
همين كتاب توضيح داديم را بياد آوريد.
به كالم ديگر ،اگر سرعت دو برابر شود ،نيروي برآ 4 ،برابر ميشود .براي درك بهتر به اين قانون مراجعه كنيد .همچنين
اگر حداقل سرعت براي پرواز تراز و مستقيم  30مايل در ساعت است .حال براي اينكه نيروي برآ 4 ،برابر شود بايد سرعت
 2برابر شود يعني  60مايل در ساعت30×2 = 60 .
فرض كنيد 30 ،مايل در ساعت سرعت داريم و واماندگي اتفاق ميافتد ،پس در اين موقعيت ،سرعت واماندگي  60مايل در
ساعت خواهد بود .اين داليل را براي مثالهايي كه در شكل  64مشاهده كرديد بكار ببريد  -سرعت واماندگي را  30مايل در
ساعت در نظر بگيريد-.

جدول1
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در زاويه  -15º ، bankافزايش سرعت واماندگي به وسيله ×  1 / 04يا × 1/02
در زاويه  -30º ، bankافزايش سرعت واماندگي به وسيله ×  1 / 16يا × 1/08
در زاويه  -60º ، bankافزايش سرعت واماندگي به وسيله ×  2يا × 1/41
جدول2
در زاويه  -15º ، bankسرعت واماندگي برابر خواهد بود با ) 30/6 3 (mphيا 30 × 1/02
در زاويه  -30º ، bankسرعت واماندگي برابر خواهد بود با ( 33مايل در ساعت)  32/4يا 30×1/08
در زاويه  -60º ، bankسرعت واماندگي برابر خواهد بود با ( 43مايل در ساعت)  42/3يا 30×1/41

مالحظه مي كنيد كه در حين پرواز مستقيم و تراز ،وقتي زاويه  bankاز  15ºبه  30ºميرسد ،سرعت  3مايل در ساعت
افزايش مييابد .اما وقتي زاويه از  30ºبه  60ºميرسد ،سرعت  10مايل در ساعت افزايش مييابد ؛ در كل اين پرواز (زاويه
 15º bankبه زاويه  )60º bankسرعت  13مايل در ساعت افزايش مييابد.
مهمترين چيزي كه شما بايستي بياد داشته باشيد آن است.كه به منظور جمع كردن سرعت هواپيما در هر شكل چرخش
،كه ميتواند پر واز به شكل مستقيم يا اوج گيري يا نزول باشد ،بايد كافي باشد كه واماندگي را از بين ببرد ،همين طور
قدرت كافي را براي چنين مانوري در نظر بگيريد.
Loading

قبالً تمايل به نيروهاي در عمل احتماالً خيلي يك طرفه بوده است.
به طور مثال ،نيروي برآ در  ، bankهمانطور كه قبالً نشان داده شد ،تنها نيروي  CPو  CVتوليد ميكند .حاال هر نيرويي
بايستي يك عكسالعمل مخالف و مساوي ايجاد كند در غير اين صورت ،هر جسمي كه به آن نيرو وارد ميشود ،هميشه در
حال حركت خواهد بود و هرگز به حالت تعادل نخواهد رسيد.
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در شكل ( ،)65شما ميتوانيد ببينيد كه چگونه وزن ) ، (Wنيروي ) (Vرا خنثي ميكند و مانع صعود هواپيما ميشود.
همچنين در يك چرخش متعادل ،نيروي ديگري براي باالنس كردن نيروي ) (CPموجود است كه به سمت خارج متمايل
است و نيروي گريز از مركز ناميده ميشود ) . (CPاين نيرو را در شكل  66ميبينيد.

بهترين راه براي فهم اين نيرو اين است كه :تصور كنيد چگونه يك سنگ كه به ريسماني بسته شده و شما آن را با دست
حول سرتان ميچرخانيد ،تمايل حركت به سمت خارج از مركز چرخش را دارد ولي ريسمان مانع از اين حركت ميشود.
نيروي عكسالعمل گريز از مركز ،سبب ميشود ريسمان اين سنگ را محكم به سمت مركز دوران بكشد.
راه ديگر ،براي فهم اين نيرو اين است كه تصور كنيد داخل يك صندلي پرنده نشستهايد؛ در ابتدا وقتي صندلي ساكن
است ،نيروي وزن شما به صورت عمودي به صندلي وارد ميشود .حال وقتي صندلي شروع به چرخيدن ميكند ،شما بيش
از پيش به صندلي فشار داده ميشويد و نميتوانيد حركت كنيد .حتي اگر خودتان بخواهيد .به كالم ديگر ،به طرز
چشمگيري وزن شما افزايش مييابد .در حقيقت شما ،تحت تاثير دو نيرو به سمت زمين كشيده ميشويد .يكي نيروي
وزن واقعي خودتان و ديگري نيروي گريز از مركز ).(CP
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ميدانيد هر چه سرعت بيشتر باشد CR ،هم بيشتر ميشود .تركيب يا برآيند دو نيروي  CRو  ، Wيك بردار مورب است
) . (LGاين بردار در يك خط مستقيم به صندلي وارد ميشود و در زاويهاي كه در نهايت نيروي  LGعمود بر زمين باشد.
(زاويهاي كه شما خودتان را در آن مييابد) .اين نيرو  (LG) Loadingناميده ميشود( .شكل )68
در حقيقت،در زاويه  ، bank 60ºنيروي  ، Loadingدو برابر ميشود يعني شما نسبت به حالت نرمال ،دو برابر سنگين
ميشويد.
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از شكل  68ميتوان به اين نتيجه رسيد كه :اگر  CR = CPو  W = Vباشد پس  LGهمان ( Lنيروي برآ) خواهد بود.
همين طور وقتي نيروي برآ به منظور ايجاد چرخش متعادل افزايش مييابد ،با همان نرخ LG ،هم زياد ميشود .دوباره به
شكل  64رجوع كنيد و فرض كنيد نيروي برآ و زاويههاي حمله مختلف افزايش مييابد .جدول ديگري ميتوان براساس
جداول قبلي اينجا طراحي كرد ،به اين ترتيب كه جايگزين  LG ، Lبشود و "وزن" براي هر دو موقعيت يكسان باشد.
جدول 3
نيرو يا بار واقعي وزن خلبان پارامتر بار
پوند 168

=

پوند 168

×

 1/0پروازمستقيم

پوند 175

=

پوند 168

×

1/4درزاويه15bank

پوند 195

=

پوند 168

×

1/16درزاويه30bank

پوند 336

=

پوند 168

×

2/0درزاويه60bank

چند نكته ديگر براي يادگيري بهتر چرخش به عنوان يك مانور ،كه درباره  Loadingموجود است در پايين ذكر شده است.
توليد نيروي برآ نيازمند نگه داشتن يك چرخش تند است كه خود اين چرخش نياز به سرعت زياد هواپيما دارد .برايايجاد اين سرعت ،نياز به افزايش قدرت هواپيما داريم .البته افزايش سرعت عالوه بر افزايش نيروي برآ ،موجب افزايش
نيروي پساي القايي نيز ميشود -.پس احتمال واماندگي يا  Spinدر اين حاالت زياد است.
تنها وزن خلبان در حين افزايش نيروي  Loadingافزايش نمييابد .بلكه همه اجزاي هواپيما بايستي اين استرس را تحملكنند .اگر ميزان نيروي  Loadingبيشتر از حد تحمل هواپيما باشد ،باعث قطعه ،قطعه شدن هواپيما در حين پرواز
ميشود.
نيروي  ،Loadingتنها در حين چرخش افزايش نمييابد بلكه در مانورهاي ديگر مانند  Loupمخصوصاً وقتي هواپيماميخواهد ،از پايين به سمت باال شيرجه بزند ،هم افزايش مييابد.
سرعت مانور Manoeuvering Speed

بنابراين ،تا حاال متوجه شديم كه در حين انجام مانور ،نبايد نيروي  Loadingاز حد شخصي بيشتر باشد ،چرا كه استرس
زياد وارد به هواپيما سبب خرد شدن هواپيما ميشود.
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متأسفانه ،به طور طبيعي ممكن است شرايطي ايجاد شود كه نيروهاي وارد بر هواپيما آنقدر افزايش يابند كه ديگر قابل
كنترل نباشند .چون هوا بسيار بيثبات و جاري است به راحتي دچار آشفتگي ميشود ،مخصوصاً جايي كه تند بادهاي با
سرعت زياد موجود است .اين تند بادها با سرعت به هواپيما برخورد ميكنند و نيروي آنها مانند نيروي پتك يا چكش بر
يك سطح است .وقتي دريا واقعاً متالطم است ،سطح تماس بادبان با باد را به حداقل ميرساند .اين حركت سرعت قايق را
كاهش ميدهد ،به گونهاي كه قايق با نيروي معكوس با حداقل ضربه برخورد ميكند .يك هواپيما در شرايط هواي متالطم
نميتواند مانند قايق سطح تماس خود را با محيط متالطم كم كند اما ميتواند سرعتش را كاهش دهد .سرعت هوايي كه
در شرايط هواي آشفتگي و متالطم به هواپيما داده ميشود تا بتواند بر شرايط مسلط شود ،سرعت مانور ناميده ميشود و
بايد در شرايط اضطراري حتماً بكار گرفته شود تا از خطرات احتمالي در اين شرايط ،تا حد امكان دور شويم.
سطوح كنترل فرعی Ancillary Controls

غير از سطوح كنترل اصلي كه عبارتند از Elevator ، Rudder :و  Aileronسطوح كنترل ديگري هم وجود دارند كه براي
پرواز امنتر و آسانتر بكار ميروند .اين سطوح متحرك عبارتند ازbalance Tab ، Servo Tab ، Trim Tab ، Slat ، Flap :

و ترمزهاي هوايي.
Flap

امن ترين فرود در شرايطي است كه حداقل سرعت را با حداقل باند فرود داشته باشيم .در حال حاضر شما ممكن است
تصور كنيد كه مساحت زيادي براي هواپيماهاي فوق سبك ،عالمتگذاري شده است كه در آنجا فرود بيايند ،اما اگر به
نكات حاشيهاي درباره كارايي هواپيماهاي سبك توجه كنيم اين مشكل را نميتوان ناديده گرفت .حداكثر نيروي برآ براي
حداقل سرعت از يك سطح ايرفويلي كه به لبه فرار بال لوال شده و  Flapناميده ميشود ،فراهم ميشود .هر چند ، Flap
سبب توليد نيروي پساي القايي زياد ميشود كه سرعت نزول را كاهش نميدهد .فلپ ها ،سطوح متحركي هستند كه به
سمت پايين بال در جريانات هوا خم ميشوند و به اين ترتيب سطح موثر بال يا انحناي بال را افزايش ميدهند Flap .ها
بين انتهاي بال و شهپرها قرار مي گيرند .انواع مختلفي از  Flapموجودند كه همه يك هدف را به انجام ميرساند -افزايش
نيروي برآ در سرعتهاي پايين.
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وقتي  Flapباز ميشود چگونه در مقابل جريان هوا عمل ميكند؟ همه  Flapها وقتي باز ميشوند انحنا را افزايش
ميدهند Fowler -هم سطح و هم انحنا را افزايش ميدهند اما -فلپ ،در مسير جريان هوا مانعي را ايجاد ميكند كه به
هواي پيش روي بال ،ايجاد الزم ميكند .در لحظه فلپ زدن ،هوايي كه روي بال جريان مييابد سرعتش زياد و فشارش
كمتر ميشود،در نتيجه به واسطه انحناي سطح ،نيروي برآ توليد ميشود.

در(شكل  )70زاويهاي كه در آن  Flapبكار ميرود بسيار مهم است.
زاويه كوچك:
 نيروي پسا را به ميزان كمي افزايش ميدهد.
 نيروي برآ را به ميزان زيادي افزايش ميدهد.
زاويه زياد:
 نيروي پسا را به ميزان زيادي افزايش ميدهد.
 نيروي برآ را به ميزان كمي افزايش ميدهد.
بنابراين در حين فرود ،زاويه  Flapزياد است اما در حين بلندشدن هواپيما ،زاويه  Flapبسيار كم است.
Slats

راه ديگري براي افزايش نيروي برآ در سرعت پايين اين است كه ،واماندگي را حول نقطهاي كه در آن نقطه ،به طور نرمال
اتفاق ميافتد ،به تأخير اندازيم،تا بتوانيم از يك زاويه حمله بزرگتر در سرعت پايين استفاده كنيم بدون اينكه نيروي برآ
كاهش يابد .اين موقعيت به وسيله ايجاد كانال در لبه حمله هواپيما براي عبور هوا ايجاد ميشود .در اين فاصله هواي پر
فشار زير بال ،به روي بال ميرود و در حين گذر از اين مجرا ،سرعتش زياد ميشود و طبق اصلي ونتوري ،نيروي برآ
افزايش مييابد .از طرفي چون اين جريانات ،هواي آشفته روي بال را مرتب ميكنند ،تاخيري در ايجاد واماندگي ناشي از
آشفتگي و گسستگي جريانات هوا ايجاد ميكنند.
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وسيله اي كه همه اتفاق هاي فوق را باعث ميشود  Slatنام دارد و فاصلهاي كه ايجاد ميكند ( Slotشيار) ناميده ميشود.
 Slatها سطوح ثابت يا قابل متحركي هستند كه در لبه حمله بال يافت ميشوند و شكل ايرفويلي دارند .نوع متحرك Slat

با سطح لبه حمله بال كامالً تراز و هم سطح است و وقتي بر اثر افزايش زاويه حمله ،فشار سطح زيرين بال افزايش مييابد،
اين فشار Slat ،را به بيرون پرتاب ميكند .گاهي وقتها ،فاصله ) (gapيا  ، Slatداخل لبه حمله ،ساخته ميشود و به عنوان
يك سطح مجزا در نظر گرفته ميشودو  Slotted wingناميده ميشود.

Trim Tabs

بايد يك سطح كنترل بكار گرفته شود تا سطوح كنترل اصلي راحت تر حركت كنند و خلبان نيروي كمتري براي حركت
سطوح بكار برد .براي رفع اين مشكل از سطوح كنترل فرعي به نام “ ”Trim Tabكه به لبه حمله سطوح كنترل اصلي لوال
شدهاند بايد استفاده شود.
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وقتي مثالً ميخواهيم دماغه هواپيما را باال ببريم بايد  Trim Tabوصل به  Elevatorرا پايين ببريم .به اين ترتيب ،جريان
هوا ،يك نيروي رو به باال به  Elevatorوارد ميكند در نتيجه  Elevatorراحت تر باال ميرود و بدون هيچ نيروي اضافي باال
نگه داشته ميشود.
تعادل Balance

در هواپيماهاي بزرگ ،كه سطوح كنترل ،بزرگ و سنگين هستند ،حركت آنها به وسيله خلبان كاري بس مشكل است .در
اين سري از هواپيماها ،براي حركت آسانتر سطوح كنترل از  Balance Tabاستفاده ميشود كه به سطوح كنترل لوال شده
و در خالف جهت آنها حركت ميكند

(شكل  47قسمت  .)aحال در شكل  47قسمت  ، bنشان ميدهد روش ديگري را براي كمك به حركت سطوح كنترل به
وسيله سطوح باالنس درجهبندي شده ،و به سطوح كنترل لوال شده است.
 Balance Tabمانند  ، Trim Tabجريان هوا را به نحوي منحرف ميكنند كه به حركت سطوح كنترل كمك ميكند.
ترمزهاي هوایی Air Brakes

گاهي وقتها نياز است كه سرعت و ارتفاع را در حين پرواز سريع كم كنيم -.مثالً وقتي مجبور به فرود اضطراري به علت
خرابي موتور هستيم ترمزهاي هوايي براي اين منظور بكار ميروند .اين ترمزها ،سطوح تختي هستند كه روي سطح بال و
به فاصله  1/3خط وتر از لبه حمله ،روي خط وتر واقع ميشوند ،وقتي آنها از روي سطح بال ،بلند ميشوند ،جريان منظم
هوا را روي سطح بال  ،بهم ميزنند در نتيجه ،نيروي برآ كاهش مييابد ترمزهاي هوايي ميتوانند تنها يكي يا جفت باشند
تك ترمزها تنها روي بال ديده ميشوند اما ترمزهاي دو تايي  ،هم رو و هم زير بال ديده ميشوند.

53

شما بياد خواهيد آورد كه قبالً گفته شده Spoiler ،ها به جاي شهپر وقتي سرعت هواپيما بسيار زياد است بكار ميروند.
البته تنها يكي از  Spoilerها روي بالي كه بايد در حين  bankپايين برد ،بكار گرفته ميشود تا هواپيما بتواند  bankكند.
اما اگر هر دو  Spoilerبه طور همزمان بكار روند ،نقش آنها مانند ترمز هوايي است .اين نوع بكارگيري  Spoilerدر
نمونههاي اوليه هواپيماي  Quick Silverديده ميشود.
خالصه Summary

نكات مهمي در حين پرواز بايد رعايت شود كه عبارتند از:
 بدون سرعت كافي شما نميتوانيد پرواز كنيد -دچار واماندگي ميشويد.
 افزايش سرعت هوا در حين مانورهاي  bankو ( Turnچرخش) امري حياتي و ضروري است .هر چه مانور
تيزترباشد،سرعت استال(واماندگي) هم بيشترمي شود.
 واماندگي نزديك زمين بسيار خطرناك است .چون شما ارتفاع كافي ،براي فرار از واماندگي و دوباره به سرعت
پرواز رسيدن را نداريد.
 واماندگي در حين چرخش ،درارتفاعي آنقدر كم شما را رها ميكند كه ديگر نميتوانيد خود را از واماندگي
برهانيد .پس احتمال رهايي از واماندگي در اين حالت بسيار كم است.
به سرعت پروازتان توجه كنيد و بدين ترتيب خواهيد توانست از پرواز بيخطري بهرهمند باشيد و از آن لذت ببريد.تا
سالهاي خوشي را ،با پرواز در پيش داشته باشيد.
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