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يش طراحي کاربردی  ، گرارشته مهندسي مکانیکمقطع دکتری  دانشجوی    گورتي  بديعي  محمدجواد  اينجانب  احتراماً،

های متحرک دريايي  گرايش سازه-رشته مهندسي دريا  ،دوره کارشناسي ارشد  ته دانش آموخ. اينجانب  باشمهان ميدانشگاه اصف

 . امگرايش کشتي سازی بوده-هندسي دريااز دانشگاه مالک اشتر و در دوره کارشناسي دانش آموخته رشته م

دانشگاه    مقطع کارشناسي در  که به عنوان پايان نامه دربوده است  مطالب ارسالي زير نتیجه چند سال تحقیق اينجانب  

 ای از آن ارائه شده است. که در ادامه خالصه صفحه ارائه شده است 173و در  مالک اشتر

 قرار گیرد.  مفید بوده و مورد توجه خوانندگانامید است مطالب ارائه شده در اين پروپوزال 

 

  



 دلیل .اند بوده  ثابت پیچ با چندروتورها زمینه در  محققان عالقه افزايش شاهدهمواره    هوافضا صنايع  

توضیح  .  باشد مي عمودپرواز هواپیماهای ساير به نسبت چندروتورها از  دسته اين مکانیکي سادگي ،تمحبوبی اين

 پروازی مانورهای انواع و کاريشان محدوده در عملگرها برای ایپايه و اساسي هایمحدوديت  سادگي طرح، آنکه

 های مأموريت انجام برای را زمینه و کرده غلبه مشکالت اين برثابت   پیچ با چندروتورها حال آنکه.نمايدمي فراهم

 . اند کرده فراهم نبود، میسر عملیات انجام  امکان قبالً که هاييمکان در مختلف

آب مانند    سطح  ی، حرکت رودر هوا  قابلیت پرواز  بازيست    3هدف طراحي کوادکوپتر    پروپوزالدر اين  

متر برای جانمايي يک نوع   10در محدوده خلیج فارس با حداکثر عمق    آب  سطح  حرکت زيرهمچنین  قايق و  

گانه انتخاب شده    2در طرح ارائه شده سیستم رانش و کنترل وسیله به صورت    .باشدحسگر در بستر دريا مي

است بدين صورت که در هوا و زير سطح از دو سیستم کنترلي مجزا و سیستم رانش جداگانه استفاده شده  

توان از بازدهي بیشتری آن نسبت به تک  محور مي مچنین به دلیل طراحي کوادکوپتر به صورت هماست و ه

استفاده شود  سازی وزن سازه به صورت مفهومي  مناسب برای سبکبندی  در اين طرح فريم  .ره بردهها ب محوره

 ارائه شده است.

ارائه طرح مفهومي،   از  اين طرح  زير سیستمپس  به  ناوبری، شامل سیستمهای مربوط  رانش،  های 

های و با توجه به توانمندیي  های موجود طراحتصويربرداری، حمل حسگر و سازه و بدنه منطبق بر تکنولژی

   های مربوط به اين قطعات ارائه شده است.انتخاب شده و در اکثر موارد کاتالوگ داخل ايران

 Solidworks  افزارکار رفته در نرمرای قطعات بهدر نهايت طرح مقدماتي با ابعاد و اندازه مهندسي ب

ها  جانمايي زير سیستم بعدی مختلف برای آن ارائه شده است. انتخاب و   3بعدی و    2های  مدل شده و نقشه

جهت انجام ماموريت با برد باال و به صورت  باتری    حجمطرح به صورتي بوده است تا بتوان از بیشترين    اين  در

 استفاده کرد. متوالي 

 تفاوت  اين با دارد، معمولي هلیکوپترهای به زيادی شباهت که بوده هواپیماها خانواده از    1چندروتور 

  6و (3کوادکوپتر)  تايي4 و(  2تريکوپتر)  تايي3 روتورها تعداد متداول ترين .دارد روتور، از هلیکوپتر بیشتر که

 کرده اما فراهم را  بیشتری لیفت ظرفیت بیشتر  روتورهای .باشد مي (5اکتاکوپتر)  تايي  8 و(  4هگزاکوپتر )  تايي

 تايي6 روتورهای  مولتي در قابلیت اين .باشدمي باتری در بیشتری قدرت و ساخت برای بیشتری هزينه نیازمند 

 خود مأموريت به همچنان  پرواز هنگام در روتور دادن دست از و تصادفات هنگام در که دارد وجود  تايي8 و

 
1.  multirotor 

2. tricopter   
3. quadcopter   
4. hexacopter   
5. octocopter 



 از يکي دادن  دست از هنگام پرنده  وسیله اين روی بر کامل کنترل وجود اوکتاکوپترها خواص از  .بدهند  ادامه

 ها. کوادکوپترداد خواهند  دست از را خود 6هدينگ  کنترل شرايط اين تحت هگزاکوپترها اما باشد،مي موتورها

 را  محققین از بسیاری  توجه بار،  حمل قابلیت و پذيریانعطاف  و ساده ساختار  و پذيریمانور قابلیت واسطه به

 هایعکس گرفتن به محدود عمدتاً هاکوادکوپتر  کاربردهای امروزه  .اند   نموده جلب خود به اخیر های  سال در

 مجموعه  زير را روتورها مولتي  همه توانمي  تخفیف کمي با .باشد مي  دور راه از سنجش و نظارت و هوايي

 توسط  دستي کنترل قابلیت که دانست  (UAV)سرنشینبي پرنده وسايل و  7عمودی  نشست و برخاست خانواده

 . دارند  را 8خودکار عملیات انجام و راديوکنترل

 
 عنواع مختلف مولتي روتورها

و  9پلیت  ساش  مانند  پیچیده مکانیکي ساختار به نیاز بدون که آنجايي از ثابت پیچ هاچندروتور

 ایساده مکانیک از و بوده کنترل پذير کامالً داشته، وجود معمولي هلیکوپترهای در که 10مکانیکي ارتباطات

 وجود ندارد، پرنده وسیله اين  در  ديگری متحرک قسمت موتور خود جز اينکه  به توجه با .باشد مي برخوردار

 اين مولتي  ساختار  همچنین .شود مقاوم مکانیکي نظر  از روتورها مولتي مکانیکي ساختار  که شودمي سبب

 سايز استفاده همان با  پره  تک هلیکوپترهای به نسبت تریکوچک  هایپره از  تا داده  اجازه طراح به روتورها

 ناشي  کاهش آسیب باعث نتیجه در و بوده هاچندروتور هایپره در کمتر مکانیکي انرژی ذخیره به اين و کند 

 شد.  خواهد  پرواز طول در شخصي يا چیزی با برخورد از

 

 
6. heading    
7. vertical take-off and landing 

8. autonomously  

9. swashplate 

10.  control linkages 



توان اين کاربردها را  توانند داشته باشند. در زير ميها کاربردهای فراواني ميکوادکوپتربه طور کلي  

 مالحظه نمود. 

 

ن )با ابعاد نسبتا کوچک( های بدون سرنشیکوادکوپترتقريبا تمامي کاربردهايي که در باال ذکر شد، با  

شود عالوه بر نوع بدون سرنشین اين پرنده، اين امکان را فراهم شود؛ اما طرحي که در اينجا ارائه مي محقق مي 

 . های سرنشین دار )با ابعاد بزرگ( با اهداف مختلف بتوانند پرواز کند کوادکوپترمي آورد تا 

 

  کاربرد

 غير

 نظامی

 نظامی

 کمک و امداد

 حمل و نقل هوايي 

 حمل و نقل دريايي

 رله وسايل ارتباطي

 نقشه برداری منطقه ای

راقبتم  

 شناسايي

 گشت زني

 جمع آوری اطالعات

 پرژه های دانشگاهي

 رساندن بسته های پستي

 مراقبت های محیط زيستي



 اين  پرواز عملکرد بروی  را اساسي هایمحدوديت ثابت، پیچ هایچندروتور مقاومت و مکانیکي سادگي

 وکنترلر 11بدون جاروبک موتورهای از استفاده و  هاتیغه پیچ بودن ثابت توجه با  .کرد خواهد  اعمال پرنده وسايل

 برای پذير کنترل دسترس بازه همچنین .شودمي تولید  جهت يک در تنها تراست نیروی ،12سرعت  الکترونیکي

 رفتن  بین از سبب اين محدوديت .باشد مي محدود هاپره و موتور اينرسي واسطه به ثابت پیچ هایکوادکوپتر

 . شد  خواهد  جنگي و آکروباتیک مانورهای انجام قابلیت

تراست  تولید  قابلیت  و کرده غلبه ثابت پیچ از ناشي هایمحدوديت بر  متغیر پیچ با هاکوادکوپتر

 تحت تأثیر تنها و نداشته بستگي موتور و پره اينرسي به ديگر  کنترل بازه محدوديت .آيد مي بدست معکوس

 پیچیدگي ثابت باعث پیچ روتورها مولتي به متغیر پیچ خاصیت کردن اضافه اگرچه .بود خواهد  عملگرها سرعت

 مد  ويژه هایمأموريت برای که جنگي و آکروباتیک مانورهای قابلیت اما خواهد  هاآن مقاوم و مکانیکي ساختار

 . شد  خواهد  اضافه ثابت پیچ هایچندروتور به باشد،مي نظر

 
 يک نمونه کواکوپتر با گام متغیر 

محوره  تک به نسبت تاريخي لحاظ از پیچیده، بسیار مکانیسم دلیل به محوره دو هلیکوپتر توسعه

 کوچک تشخیص فضاهای در سرنشینبي وسايل عنوان به هامحورهم مزايای  اگرچه .است داشته کمتری سرعت

 مشترکي و محور چرخد مي متفاوت چرخش جهت با ديگری ملخ بروی ملخ يک هاکواکسیال  در .بود  شده داده

 . دارند 

 دم نیست روی ملخ به نیازی ديگر و کرده خنثي را بدنه به وارد ممان عکس جهات در ها ملخ چرخش

 باقیمانده از گشتاور پرنده وسايل  از نوع اين در .است کرده تر جور و جمع بسیار را هلیکوپترها خاصیت اين و

 افزايش .شود،مي  راست استفاده يا چپ به هلیکوپتر چرخاندن برای ملخ  دو هایزاوی سرعت اختالف از ناشي

 ساشپلیت ساده مکانیسم از يک استفاده با نهايت در  . شودمي رفتن پايین  و  باال سبب ایزاويه سرعت کاهش  و

 
11.   brushless motors 

12. (ESC)  electronic speed controllers   



 را  عرضي و طولي محورهای وسیله حول چرخش توان  مي کند،مي عبور جرم مرکز از که شفت يک بوسیله يا

 .کرد کنترل

 همانند تک هاورکردن هنگام نباشند، دور خیلي  هم از ملخه دو هلیکوپترهای چرخنده هایپره اگر

 زيرا باشد مي مهم پايیني و بااليي پره بین فاصله و جدايي  هرحال به .هستند  کلي استحکام همان با هاملخه

 .بیشتری دارد قدرت به احتیاج نتیجه در دارد بیشتری سرعت که شودمي مواجه هوايي با پايیني پره

 
 از ساختار کواکسیال ای نمونه

 سرنشين ادوات بیاستفاده از  و معایب مزایا

سازی آن به ها ور رهان با استفاد از کشتيآنیاز به انتقال    ROV و    AUVبرای استفاده از   ✓

از  باشد،  های پیشرفته ميوسیله جرثقیل برای استفاده  به  کوادکوپتردر حالي که  نیازی  ها 

 باشد. هیچ کدام از ادوات زکر شده نمي

 کوادکوپتر حرکت شناور ها در سطح آب با مقاوت فراواني همراه است که مي توان با استفاده از   ✓

برابر    1000را در بد بینانه ترين حالت  دريايي در نزديک سطح آب حرکت کرد و مقامت  

 کاهش داد.

و  , (AUV) پهپادها ✓ هوا  یبرا  ی اعمده  یهاتيمز  ی دارا  ها(ROV) ها   دريايي،   ، يينظارت 

های  و روبات  در واقع، پهپادها  .باشند يو خطرناک م  ده یچیپ  یهاطیدر مح  يو بازرس  ييشناسا

و   دارنی سرنش  یمایخطرناک از هواپ  اي کسل کننده، کثیف و    یهاتيمأمور  یبرا   سطحيزير

 ت، يکم و اعتماد به نفس باالتر در انجام مأمور سکيباشند. خطر ريتر ممناسب هازيردريايي

-و روبات  نیبدون سرنش  یماهایهواپ  یها-ستمیاستفاده از س  یتوسعه   یبرا  یدو محرک قو 

 ، ي اسیو س  یاز عوامل فناورانه، اقتصاد  گريد  یاری بس  ن، يهستند. عالوه بر ا  سطحيهای زير

کرده    قي را تشو  سطحيهای زيرو روبات  نیبدون سرنش  یماهایاز هواپ  یتوسعه و بهره بردار

 . است



جنگ استفاده شده    دانیدر م  تیبا موفق   سطحيهای زير و روبات  ن یبدون سرنش  یماهایهواپ ✓

عوامل باعث جذب بودجه   نياند. اشرکت داده شده  یهاتياز مأمور  یاریدر بس  تیو با موفق

 . شده است  د ی تول یهااز سفارش یاديو تعداد ز شتریب

  ن یخطرناک و آلوده کار کند و همچن  یهاطیتواند در محيم  سطحيهای زيرو روبات   پهپاد ✓

های بسیار   توانند، مانند ارتفاعان  ،دارنیسرنش  یهاستمیکه س  گريد  یهاطیتواند در محيم

های و روبات  دارنیسرنش  یمایکه به طور معمول توسط هواپ  باال و در آب های بسیار عمیق

 .رند ی به کار گ ستند،یقابل استفاده ن  سطحيزير

 پیچیدن هنگام هاپره پیچ زاويه  تغییر برای ارتباطي مکانیکي وسیله  به ها نیازیکوپترکواد ✓

 . کندمي ترآسان را کوادراتورها تعمیر طراحي و ويژگي، اين ندارند 

 ويژگي اين دارند، معادل هلیکوپتر به  کمتری نسبت قطر دارای هرکدام که پره چهار داشتن  ✓

 آسیب خطر اين و شودمي  طول پرواز در پره هر توسط  کمتری جنبشي انرژی ذخیره سبب

 های UAV ويژگي برای اين و دهد مي کاهش را چیزی هر به برخورد هنگام هاپره رساني

 در مقیاس هاکوپترکواد از بعضي .کند مي فراهم close interaction در  بیشتری امنیت کوچک

را   چالش پر هایمحیط در پرواز شرايط آنها به که هستند  هاپره برای هاييقاب دارای کوچک

 . کند مي فراهم آن اطراف محیط و وسیله خود برای را کمتری آسیب ديدگي خطر با همراه

اقالم    ني از بزرگتر  يکي   ييها: حسگر اکنون به تنهازپردازندهيو ر  هدايت و کنترل  یحسگرها ✓

برا  نیبدون سرنش  یمایهواپ  کيدر    نهيهز  ت يمأمور  تیو موفق  هدايت و کنترل  یو الزم 

  ي به طور خودکار، با کم   یهاتيدهد پرواز در کل مأموريپردازنده به پهپاد اجازه م  .باشد يم

در حال حاظر برای برقراری ارتباط يک زير دريايي در   . دهد   امبدون دخالت انسان انج  ايو  

پرواز نمي با يک هواپیمای در حال  دريا  و در عمق  ماژول يک دست  زير آب  از يک  توان 

فرکانس زيرا  کرد  سیستم استفاده  همچنین  ندارند  کاربردی  آب  زير  در  راديويي  های های 

التراسونیک در هوا به دلیل سرعت کم صوت در هوا کاربردی ندارند و برای برقراری ارتباط 

 مجبور به استفاده از دو سیستم جدا گانه هستیم.

های تحمیل شده در دسترس قرار گرفتن قطعات مورد نیاز  در ايران با توجه به وجود تحريم ✓

 . همراه است های بسیار گزافيساخت وسايل مورد نظر با هزينه

برای هدايت  ROV و   AUVها در زير آب به دلیل ابعاد بزرگتر نسبت به  کوادکوپتراستفاده از   ✓

نیز فاعق توان با سنسورينگ مناسب از اين مشکل  و کنترل بسیار مشکل است که البته مي

 . باشد های هوايي در زير آب مشکل اساسي اين پرژه ميآمد همچنین وجود بلید 



 کوادکوپتر عملکرد طریقه

پرندهکوادکوپتر  نوع  ترين  ساده  روها  هر  که  هستند  روتوری  چند  روتهای  در  جهت  ور تور خالف 

توان  با تغییر سرعت روتورها مي  (.چرخند جهت ميهای مخالف همچرخد )يعني موتورهای گوشه مجاورش مي

توان حرکت عمودی ايجاد هار روتور با هم به يک مقدار، ميلیفت را تغییر داد. بنابراين با تغییر سرعت هر چ

 نمود.  

تواند رول و پیچ خود را با سريع کردن دور موتور يک سمت و کم کردن دور موتور مي   کوادکوپتر

بخواهد به چپ، رول بزند بايد موتور سمت راست قاب   کوادکوپترطرف ديگر کنترل کند. بنابراين مثال اگر  

ي و عمودی  دو مولفه افق   افتد، بردار نیرو بهسته تر بچرخد. وقتي اين اتفاق ميسريعتر و موتور سمت چپ آه

ی جديد  ر جهت خالف مؤلفه افقي ايجاد شده د  کوادکوپترشود: نخست،  شود. اين باعث دو چیز ميتقسیم مي 

ودی کوچک تر خواهد شد که موجب  کند. دوما از آنجايي که بردار نیرو تجزيه شده است مؤلفهى عمحرکت مي

بايد تراست هر روتور را افزايش    کوادکوپترفتادن  افت ارتفاع داشته باشد و برای جلوگیری از ا  کوادکوپترشود  مي 

چرخد. به صورتي  سريع تر و موتور جلو آهسته تر ميداد. به طور مشابه اگر بخواهد به جلو بچرخد موتور عقب  

يابد. به طور  ورها برای حرکت به جلو افزايش ميکه پرنده در جهت مطلوب حرکت کج شود و تراست کلي موت 

با سريع تر کردن دور دو موتوری که به صورت مورب  کوادکوپتررود . شود سريع تر مي لي هرچه بیشتر کجک

 )ياو بزند(.تواند به چپ يا راست گردش کند آهسته کردن دور دو موتور ديگر مي)قطری( قرار دارند و 

 

 حول سه محور عرضي ، طولي و سمتي  کوادکوپترنمايي از انواع حرکت های دوراني 

کدام هر  د يمانورها با  نيکدام از اهر  یاجرا  یبرد که براينکته پ  نيتوان به ايباال م  حاتیتوض  یارائه  با

  ن ي برآورده کردن ا  یبرا  یامروز  یهاکوادکوپترکند. در    رییچهار رتور بتوانند به طور مستقل دورشان تغ  نياز ا

که   ي. با توجه به فرمانشودياستفاده م  هستند متصل    يکیالکترون  ی هاستمیکه به س  یخواسته از چهار موتور

موتورها، امکان انجام    نيکردن دور ا  اديها با کم و ز  ستمیس  نيشود، اي داده م   کوادکوپتربه    تیوضع  رییتغ  یبرا

 . دهند يمانورها را به ما م نيا



 

 
 مي تواد با تغییر دور انجام دهد کوادکوپترانواع مانورهايي که يک 

 ادوات دریایی با ماموریت مشابه 

های روباتیک توان به بازوشود مياز جمله ادوات دريايي مشابه که برای جانمايي زير آب استفاده مي

توان طول آن را بسته به ماموريت مورد نظر کم ها اين است که مياين گونه بازومزيت استفاده از  .  اشاره کرد

های مشابه استفاده ها در ماموريتتوان از آنها مييا زياد کرد و همچنین به دلیل طراحي ماژوالر اين گونه بازو

نمونه  نمود. زير  اين در  از  آنبازو  ای  روبات  اطالعات مربوط  و  را ميها  توان مشاهده کرد که در عملیات ها 

 .شودجانمايي قطعات در زير آب استفاده مي

 
Millennium plus ROV 

 Millennium plus ROVاطالعات يک  جدول 



OCEANEERING  شرکت سازنده 

3/30m  طول 

1/70m  عرض 

1/9m ارتفاع 

 ماکزيمم زمان استفاده نامحدود

4000m  ماکزيمم عمق 

4000kg  وزن خالص 

 

توانید  مناسب برای جانمايي لوله و جوشکاری آن را مي ROVای از يک همچنین در زير نمونه

 دهد. های چنگالي اين ماموريت را انجام مي مشاهده کنید که به کمک بازو

 
ROV های جوشکاری 

باشند  های زيادی مياستفاده شده دارای قیمتای که در آن ها  اين بازو ها به دلیل فناوری پیشرفته

باشند و میزان  ها نیاز به منبع تغذيه قوی مياين گونه بازو باشد.ها نیاز به تجهیزات خاصي ميو برای تعمیر آن

است مناسب   های همراه آنباتریها  هايي که منبع تقذيه آنباشند و در روباتها بسیار زياد ميمصرف انرژی آن

 نمي باشد. 

 های : ها سنسورهای استفاده کننده در اين نوع عملیاتاز جمله سنسور

 فشار سنج  ✓

 عمق سنج  ✓

 فاصله ياب  ✓

 سنسور نفوذ آب  ✓

 سنسور دود  ✓



 های باال در فصل چهارم به طور کامل توضیح داده خواهد شد. در مورد سنسور

 ماموریت اصلی کوادکوپتر زیر سطحی 

های مختلف در کف  دهیم جانمايي سنسورماموريت اصلي که ما در اين پايان نامه مورد بحث قرار مي

 باشد. متر مي  100در آب تا حداکثر عمق 

توان به های زير آبي مد نظر برگرفت که  از جمله آن ميکوادکوپترتوان برای  های مختلفي ميماموريت

 های زير اشاره کرد:ماموريت

های بلند يا اينکه هايي با سخرهتاکنون شده است که سوار وسیله نقلیه )اتومبیل( بوده باشید و به مکان .1

دريايي   کوادکوپترهای عمیق بر خورده باشید و از ادامه مسیر منصرف شويد. با استفاده از  بر رود خانه

 کي ، يا اينکه در زير آب به آساني حرکت کرد.توان در سطح مسیر های مختلف آبي ،خامي

 رادارهای شناسايي هستند حرکت کند. هايي که دارای توان به آساني و در مسیردر موارد نظامي مي  .2

 باشد. ای ميترين وسیله برای گشت زني دريامناسب .3

 .بپردازدتواند با کمترين آسیب ممکن به انجام ماموريت محوله های دريايي ميدر جنگ .4

برداری و همچنین برای فیلم  ،تواند برای شناسايي در زير آببا توجه به سیستم هدايت التراسونیک مي  .5

 . برداری کف دريا استفاده شودنقشه

های کابل کشي دريايي با سرعت  تواند به عنوان يک روبات زير آبي استفاده شود و برای عملیاتمي .6

 عمل کند.های دريايي بیشتری نسبت به روبات

های تجهیز شده به عملیات جوشکاری در توان آن را به صورت ماژوالر طراحي کرود وبه کمک بازومي .7

 زير آب و در ارتفاع پرداخت. 

در عملیاتمي .8 آن تواند  يا جانمايي  نظر  مورد  به محل  لوله  انتقال  برای  آب  در کف  لوله گذاری  های 

 . استفاده شود 

 های بسیاری ديگر. وکاربرد هوايي استفاده شود-ي آبيتوان به عنوان وسیله تفريحمي .9

 در نظر گرفته شده است.  5ضريب ايمني برای طراحي قطعات،  .10

 ماموریت ارامترهای مهم برای انجام پ

با توجه به ماموريت اصلي اين پرژه يک که جانمايي سنسور در زير آب است يک سری محدوديت 

بیشترين وزن و  .  سنسور را در فاصله معین قرار دهد   5که میبايست حداقل  ابعادی و وزني به وجود مي آيد  

که با توجه به محاسبات اولیه و شکل زير حداقل ابعاد به صورت   باشد ها ميباتریحجم در اين مجموعه متوجه  

 . باشد زير مي



 
 اقل مورد نیاز با واحد میلیمتر ابعاد طول و عرض حد

اقل وزن ، حد ها و مسافت حداقلي برای حملکیلوگرمي سنسور 7.5توجه به وزن در مورد وزن با 

 . کیلوگرم است 200کلي سیستم 

 تعریف دقيق صورت مسئله عطف به ماموریت 

 سنسور هايي را جانمايي نمايد که به صورت زير عمل مي کند:   کوادکوپتردر اين ماموريت قرار است که 

های مربوطه را بارگیری تر از ساحل در خشکي يا آب سنسور  از ساحل خلیج فارس يا جايي دور  .1

 کرده.

 کیلوگرمي را حمل کنید.   1.5سنسور    8کیلوگرمي يا اينکه    2.5سنسور  5اين کوادکوپتدر قادر است 

 



 
 حال پرواز از نقطه بارگیریدر 

تعیین نقطه مورد نظر برای فرود به وسیله سیستم .  پرواز کرده و در نقطه مورد نظر هوايي رسیده .2

GPS  شود، اما اين سیستم فقط در روی آب کاربرد داشته و در زير آب هیچ کاربردی ندارد. انجام مي 

اين امواج قدرت نفوذ در آب را کنند که  از سیستم راديويي با فرکانس پايین استفاده مي  GPSزيرا  

 اندنداشته

 

 

 پرواز تا نقطه مورد نظر 

های دريايي کامال مقروق شوند و به وسیله آنها به زير سطح تا جايي که موتور  بر روی آب فرود آمده .3

دامه  کنند، مادامي که موتور های دريايي فعال هستند سیستم به حرکت در زير سطح اآب حرکت مي

دهد، در صورتي که موتور های دريايي از مدار خارج شوند اين وسیله به صورتي طراحي شده -مي

   است که دوباره به سطح آب برگردد.
 



 
 فرود بر روی آب

درجه   90در اين مرحله بازوهای دريايي به کمک سروو موتور در زاويه  .  بازو های دريايي باز شده .4

اين موتور ها بايستي کامال مقروق شوند تا کارايي   گیرند.قرار گیری در بدنه قرار مي نسبت به محل  

 الزم را داشته باشند. 

. حرکت در زير آب با استفاده از موتور دريايي ه زير آب حرکت کرده و در نقطه مورد نظر قرار بگیردب .5

پذيرد و برای حرکت در جهات مختلف از کند و تند شدن موتور های هوايي صورت مي دقیقا به مانند  

سريع تر و موتور جلو اگر بخواهد به جلو بچرخد موتور عقب  شود. برای مثال  دور موتور، استفاده مي

ورها چرخد. به صورتي که پرنده در جهت مطلوب حرکت کج شود و تراست کلي موت آهسته تر مي 

 کوادکوپتر   .رودلي هرچه بیشتر کج شود سريع تر مي يابد. به طور کحرکت به جلو افزايش ميبرای  

آهسته کردن دور دو موتور تر کردن دور دو موتوری که به صورت مورب )قطری( قرار دارند و  با سريع

 )ياو بزند( .تواند به چپ يا راست گردش کندديگر مي



 
 قرار گذاری جايگذاریقرار گیری در محل 

 

. در اين مرحله با توجه به اينکه بستر خلیج فارس به صورت سنسور ها را به صورت مناسب قرار داده .6

نقاط سنگ، پوشش از  نبوده و در بعضي  پارچه  با  يک  با لجن پوشیده شده است  يا  و  های گیاهي 

ار گرفته و سنسورهای موجود استفاده از سنسور های موجود بر روی کوادکوپتر در ارتفاع مناسب قر

 دهد.  را در مکان مناسب قرار مي

 
 اری سنسور هاجايگذ

 



به سطح آب برگشته. در اين مرحله هم مي توان که به کمک سیستم رانش و با عکس کردن دور  .7

اينکه موتور به سطح آب برگشت و هم مي به  با توجه  با خاموش کردن موتور های دريايي و  توان 

 به سطح آب برگشت کند. ای طراحي  شده است که بويانسي مثبت باشد سیستم به گونه

  

 
 بازگشت به سطح آب

 بازو های دريايي جمع مي شون          

 ه پرواز درآمده و به سمت محل اولیه برگردد.ب .8

 

 
 پرواز به محل اولیه  10-3شکل 



 

 توان به موارد زير اشاره کرد:ی تعريف شده برای اين ماموريت مياز جمله حداقل ها

حداکثری   کیلوگرم و وزن  1.25حداقلي آن    بايستي بتواند حداقل پنج سنسور را بارگیری کند که وزن .1

 باشد. کیلوگرم مي 2.5سنسور ها 

ها پرواز کند و سنسورها لومتر از محل بار گیری سنسورکی  50بايستي توانايي داشته باشد که حداقل   .2

 را در محل مربوطه جانمايي کند. 

 بايستي بتواند در حداکثر عمق خلیج فارس به انجام ماموريت بپردازد. .3

 توانايي کنترلي زير آب و همچنین در هوا را داشته باشد.  .4

 طراحي شود.  ثبتم بايستي به صورت بويانسي  .5

  

 طرح کلی   یک ارائه  

ها شاهده کرد که در ادامه به شرح آناز جانمايي ديواره ها را ماصلي    ایه  در زير مي توانید طرح

 خواهیم پرداخت:

 

 طراحي شده کوادکوپترطرح کلي 

 ی جانبی هادیواره

در اطراف اين مجموعه به دلیل طراحي متقارن از شش ديوار استفاده شده که با توجه به شکل زير 

 به شرح آن خواهیم پرداخت: 



 
 شماره گذاری ديواره ها

 

 

  



های زیر سيستمسيستم استخراج شده و قطعات و  ر ادامه این طرح ابعاد اوليه مربوط به  د

 .باشد ئه میزوم قابل اراطرح شناسائی شده است که در صورت ل

 

 

 

                           باتشکر

ی گورتیجواد بدبع محمد  

 

 

 

 

 

 


