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طراحی و ساخت پهپاد RQ 11
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طراحی و ساخت وسیله عمود پرواز سینگل

1396
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روتور
طراحی مجموعه دم هواپیما با استفاده از روش
طراحی اصل محور
1393

1395

پایان نامه کارشناسی -در این پروژه نمونه ابتدایی
پهپاد طراحی و ساخته شد.
این وسیله یک پهپاد عمود پرواز است که دارای یک
موتور بوده و از بالک ها برای انجام عملیات رول ،پیچ،
یاو و خنثی کردن گشتاور حاصل از چرخش موتور بهره
میگیرد .از مهمترین پهپاد عمود پرواز داکت فن T
 hawkساخت آمریکا میباشد.
پایان نامه کارشناسی ارشد -در این پروژه دم
هواپیمای Baron G-58در راستای ارزیابی کارایی
روش طراحی اصلمحور در فرایند طراحی مفهومی یک
محصول ،مورد مطالعه قرار گرفت.

نگاشت نیازهای مشتری به نیازمندیهای تکنیکی در
طراحی مجموعه دم هواپیما به کمک روش ارتقاء
تابع کیفیت به منظور استفاده در روش طراحی اصل
محور

1394

طراحی مجموعه دم هواپیما با استفاده از روش

1397

برای مجله مکانیک هوافضای دانشگاه امام حسین
فرستاده شده است .در مرحله داوری قرار دارد.
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راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت

1395

این مقاله در دومین همایش یافته های نوین علوم و
تکنولوژی پذیرفته و چاپ شده است.

1395

مکانیک امیرکبیر

مقاله چاپ شده در پانزدهمین کنفرانس هوافضای
ایران

طراحی اصل محور

این مقاله در

چاپ شده است.

هوافضا در گستره مهندسی سیستم
استفاده از روش طراحی اصل محور به منظور
کاهش تکرار در فرایند طراحی مفهومی یک
محصول
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