بسمعه تعالی
پروپوزال

 -1عنوان طرح پژوهشی به فارسی:
استفاده از پهپاد ها در پایش دریایی
 -2موسسه پيشنهاد دهنده :مرکز نواوری باز دریایی

 -3نمایندة پيشنهاددهنده (مجری) :شرکت اسپاد سپهر پارسه

 -1بيان مسئله
انسان ها از دیرباز تاکنون استفاده های بسيار از اب دریا داشته اند و تواسته اند توليداتی را داشته باشند .و
همچنين در هنگام استفاده از اب دریا خطررات و بالیایی برای انسان و همچنين محيط زیست به وجود می آمده
است .در گذشته استفاده از اب و درنتيجه ی ان خطرات و بالیی به وجود می امد بسيار سخت هزینه بر و زمان
بر بوده است که در نتيجه ان امکان استفادها از مزایایی اب دریا را برای انسان محدود کرده بود .امروزه با
پيشرفت تکنولوژی در علوم دریا و علم هوافضا بهره برداری از اب دریا و کاهش خطرات ناشی از ان برای انسان
ها فراهم شده است یکی از مواردی که در این زمينه به کمک انسان امده است استفاده از پهپاد ها در اموری
همچون نقشه برداری و تصویر برداری هوایی ،داده برداری و سنجش از دور بازرسی خطوط انتقال نفت و گاز
شناسایی آلودگی و اناليز آن مدیریت حوادث و بالیای طبيعی  ،گشت ساحلی و کنترل ترافيک  ،امداد نجات و
پزشکی از راه دور ،امکان پذیر می باشد.
 -3گامهای اجرایی طرح
این پروژه شامل 10گام اجرایی خواهد بود که عبارت است از:
گام اول :تحقيقات اوليه در رابطه با نحوه ی انجام کار و بازار کار و هزینه ها ی پروژه
گام دوم :طراحی مقدماتی محاسبات اوليه پهپاد
گام سوم :تهيه ليست قطعات پيشنهادی برای خرید با توجه به محاسبات انجام شده
گام چهارم :طراحی  3بعدی کامل پهپاد
گام پنجم :طراحی قطعات الزم برای توليد
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 -4روششناسی پروژه
ایده پردازی در کاربرد و نحوه استفاده از پهپاد ها در علوم دریایی را می توان به صورت زیر توضيح داد:
در زمينه نقشه برداری و تصویر برداری می توان با نصب دوربين های کوچک ولی با کيفيت باال بر روی مولتی
روتور ها می توان طی مدت زمان طوالنی و در بازه های زمانی مختلف بدون ان که احتياج به حضور نيروی
عملياتی در محل پروژه تصاویر را به صورت زنده و لحظه ای دریافت کنيم.
در زمينه داده برداری و سنجش از دور با نصب دوربين هایی که طيف (RED GREEN BLUE) RGB
می توان پایش در بازه های مختلف را در سطح اب و سواحل با دقت باال مورد بررسی قرار داد.
در بحث بازرسی خطوط انتقال نقت و گاز در سطح دریا با استفاده از پهپاد ها دیگر نيازی به نيرو ی عملياتی
برای انجام کار نيست همچنين با استفاده از تصاویری که در بازه های زمانی مشخص برداشت می شود می توان
ميزان الودگی ناشی از اسيب دیدگی خطوط انتقال را بررسی کرد.
در زمينه حوادث و بالیای طبيعی با نظارت  24ساعته پهپادها بر روی اب دریا و سواحل و حتی در زمان هایی
که نيرو های عملياتی ودر شرایط بد جوی مانند سيل و طوفان و همچنين تصویر برداری در شب می توان
نظارت کامل از محيط زیست داشت و از وقوع بالیای طبيعی جلوگيری کرد.
در زمينه گشت ساحلی و کنترل ترافيک همچون بحث تصویر برداری هوایی با استفاده از دوربين هایی با کيفيت
باال و مناسب و سيستم های انتقال تصویر می توان نظارت ساحلی را به صورت زنده و از راه دور کنترل کرد.
در زمينه امداد و نجات با کنترل  24ساعته معابر ابی توسط پهپادها در صورت وقوع حادثه انسانی در سریع
ترین زمان ممکن با ارسال اطالعات و تصاویر نيرو های امدادی را به محل حادثه برساند.
 -5خروجی های طرح
گزارشهای مقطعی این طرح طی  3مرحله ارائه خواهد شد که عبارت است از:
مرحله اول :طراحی اوليه و تهيه ليست قطعات
مرحله دوم :ارائه مدل کامل  3بعدی پهپاد و توليد قطعات مورد نياز
مرحله سوم :مونتاژ پهپاد و ارائه نمونه عملياتی
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 -6حجم عملياتی طرح (نسبت به )100

عنوان مرحله

شمارة مرحله

1

حجم عملياتی
(از )100

گام اول :تحقيقات اوليه در رابطه با نحوه ی انجام
کار و بازار کار و هزینه ها ی پروژه
با توجه به محاسبات انجام شده

5

2

گام دوم :طراحی مقدماتی محاسبات اوليه پهپاد

15

3

گام سوم :تهيه ليست قطعات پيشنهادی برای خرید

5

4

گام چهارم :طراحی  3بعدی کامل پهپاد

20

5

گام پنجم :طراحی قطعات الزم برای توليد

15

6

گام ششم :تهيه ليست خرید قطعات نهایی با توجه به طراحی 3
بعدی

5

7

گام هفتم :توليد قطعات مورد نياز و خرید قطعات سالم

10

8

گام هشتم :مونتاژ پهپاد

10

9

گام نهم :قسمت عملياتی پهپاد

10

10

گام دهم :ارائه نمونه نهایی و عملياتی پهپاد
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اطالعات موردنياز
الف -مشخصات شرکت :
نام کامل :اسپاد سپهر پارسه

وابسته به:

شماره تلفن 09174398395:

دور نگار:

ب-مشخصات نماینده شرکت
نام و نامخانوادگی-سمت :سارا غفاری –رئيس هيئت

امضاء  /مهر /تاریخ

مدیره

3

حجم زمانی
(نفر -ساعت)

4

