باسمهتعالی

صنــوق ـــورق و ق کــاوی به منظو حم بــ ز روق ه و پژقهشــه ووزـمنــو ق یاــ ر
حــو ین ق وه و ق ـ ربنــو خ موم ـ ـوبــوو ز ـوزحــه ق وـ ـ اــو ز ـ ا ـ
ق لــ ر،خ هته ه و پژقهشــه ووزـمنــو ــ ین ق وه و زهبــو و ق ق ــ ربنــو ز

نوز،

نی  ،ز

نوز،

وـ اننو ینـــ ق و ق مها قب خ کوا ه ق که ب هنو ه و ووزـمنـــو ق زـ
مهق ــه مشـ ا
رـچ ـ پی ـ

زاهتـ ب ینـ ق و کن ـ به مهـم بو.

ق ز بــوخ وـ ـ ین ـ ق و باــه ز هتــه پژقهشــه ز ـ ا ـ وو ـ صنــوق

ـــورق و ق کــاوی به کن ـ به ق پ ـ
ز ـ  .لطف ـ مـوز

ز و ــه ق وووب ـ

بـو ووــ یوم بیو:

 )1ز الم رم رــه ــوزو مش ـ ا
ز زئــ

ق ل ـ یوزمــوز ،منهشــو کــو

زاهت ـ ب ین ـ ق و ح صــی ز زبــو یوزمــوز ،و قیق وــه ق

موز ــ وناــ ــوزو کوا ه ق که ب هنو ه و زـ

کوا ه ق که ب هنو ه و زـ
زاهتـ ب ینـ ق و

نی  ،مهووزـنو ــ ووقبــو ق ز ــ ر وق ـــ و مشــ ا

زبـو یوزمـوز ،کـوا اننـو.

 )2موز ــ ه و مشــ ا

زاهتــ ب ین ق و صــوی بو

یوزموز ،رمو ز ـ خ ووقبو ق حوزارو و و ب 1401/05/13
کـاوی به
ب

ی یو ه ا

زـها و همیو

ـ م ـ زازر صـنوق ـورق و ق

ـشـ ـه ( )www.ghazal.inif.irثب کـوـو .موز ـ ه به ا

قشه و بگو

 )3پــ

نی  ،مجــ ز ــ  .ومــ م

ی یو ه زیوز ر،خ

صنوق و نوخ قز یوزبنو ز ب ه ـخوزهنو کو.

ز زومــ م ماتــ ز ـ ر موز ـ مشــ ا

زاهتــ ب ینــ ق وخ یوزبنــو ز ب ــه

ر،ه وو ــ صنــوق ـــورق و ق کــاوی به رزــ موزهــو کــو .موز ــهه اــ یشــهوبو
ون ـــ

ز ـــ زلازمـــ ت زبــــو زاهتـــ ب ینـــ ق و زکــــه

کــــوخ زـهخ ب ق

نوز،

«مش ا اننو » ــوزو مذزاــوزت وامیتــه ــ هتــه پژقهشــه مهق ـــه ماویــه موزهو
کـو.
)4

اننو منهخــ (مش ا اننو ) ق هتــه پژقهشــه (مجــوو)خ

صــو ت ووزیــد موز

قــوز ز 3ـ ـبـ زو م یــو «صنــوق »خ «مش ا اننو » ق «مجــوو» مناقــو یوزموز ،مش ا
ق لـ زبــو قــوز ز خ صنـوق ــورق و حوزارـو وـ 50

زاهت ب ین ق و ـوح موزهــو کــو.

صــو هابنــ زـــوزو ـوح و قیق وــه ز ــ کــای ال و

ق ـو موحت زو ق مهن ــ

پیشــوی زـوزو ـوحخ ـ مجــوو موزهــو پو زم ـ ق م قــه هابن ه و زـــوزو ـوحخ و او
مش ا اننو موزهـو ـو .
 )5حم ب صـنوق صـوی منوب

موزیق مجوو ق مشـ ا اننو

مانوو زبو ـوحخ و ز ـ ش کــوزب منو

موـو

م لای م و ق

نو «وتــایی م لای یاوو» زبو یوزموز ،موزهو

و.
 )6ووقبـــو ق ز ـ ـ ر موز ـ ـ مشـ ـ ا

ق لـ ـ زبـــو یوزمـــوز،خ منال او منوو ز

حم ب ه و صنــوق ـــورق و ق کــاوی به ـخوزهــو ــو ق ــوزو یو ــهنو حقــه زبجــ
ـمهانو .صنــوق ـــورق و ق کــاوی به مو ز متام

بــ م وم ـگه مه زـو ق مف اتیــ

ـوحه و ز ـ له م وم ــ ــا صنـوق ــورق و ق کـاوی به قـه موزهـو م ــو.
 )7حم بـ ق زهبـوو صنـوق ــورق و ق کـاوی به

موــوع زبـو یوزمـوز،خ صوی وـ موحتـ

زاهت ـ ب ین ـ ق و ز ـ ق متــتولی هما وه و اــوو م ـنــو وج و
زیازبـ
 )8هوروـ

مقیـ ش ق زیـو و او مش ا اننو ق مجـوو ز
ــوزر ب ز ا م

ـورق و ق کاوی به

موــو

زبو یوزبنو ز کــوا

می  ،گذز بو (کم

وخ وولیــو صناهــهخ

.
وموـ

نوز ،ا راز صــنوق

وم ش 021-66539734 :ق )021-66533864

خالصه فناوری
در سالهای اخیر ،پهپادهای چندملخه به علت مانورپذیری باال و کاربردهای مختلف ،موردتوجه
زیادی قرار گرفتهاند .یکی از محدودیتهای این پهپادها در مانور کاهش ارتفاع آنها ،جریان حلقه
گردابه است .در این شرایط ،پهپاد در مانور کاهش ارتفاع ،دچار ناپایداری میشود .در این پژوهش،
ساختاری جدید برای پهپاد ارائه میشود که امکان کاهش سریع ارتفاع بدون جابجایی افقی و دوران
حول محور یاو 1را فراهم میکند.
در این راستا ،ابتدا یک مدل دقیق برای جریان حلقه گردابه در نظر گرفته شده و آن مدل معرفی
میگردد .سپس طرح پیشنهادی برای ساختار پهپاد ارائه شده و روابط حاکم بر پهپاد با ساختار
جدید استخراج میگردند .در ادامه ،پایداری پهپاد بررسی شده و حرکت آن با درنظرگرفتن
محدودیت جریان حلقه گردابه شبیهسازی میشود .در گام بعدی ،یک پهپاد با زاویه دایهدرال 2ثابت
و متغیر طراحی و ساخته میشود و منطقهای کنترلی بر روی آن تست میگردند .درنهایت کاهش
سریع ارتفاع پهپاد ارزیابی شده و عملکرد آن بررسی میشود.

Yaw
dihedral

1
2

درباره تیم پژوهشی
نام و نام خانوادگی

وضعیت شغلی

همکار/مشاور طرح

رشته/مقطع تحصیلی

آریا الستی

استاد تمام دانشگاه شریف

مجری

دکتری مهندسی مکانیک

امین طالئی زاده

محقق رباتیک

همکار

دکتری مهندسی مکانیک

حسین نجات

دانشیار دانشگاه شریف

همکار

دکتری مهندسی مکانیک

سوابق عرضهکننده فناوری و مسئول اصلی تیم پژوهشی
دکتر آریا الستی ،استاد تمام دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف هستند .ایشان در مقطع دکتری از
دانشگاه کارلتون (کانادا) در رشته مهندسی مکانیک فارغالتحصیل شدهاند و بیش از  165مقاله در مجالت
بینالمللی و  125مقاله در کنفرانسهای بینالمللی به چاپ رساندهاند .همچنین ایشان استاد راهنمای 26
دانشجوی فارغالتحصیل دکتری و  105دانشجوی فارغالتحصیل کارشناسی ارشد بودهاند .شاخص H-Index

مقاالت منتشرشده توسط آقای دکتر الستی  35 ،است .ایشان مجری بیش از  24پروژه پژوهشی -صنعتی نیز
بوده است.
مقاالت چاپ شده و رزومه آقای دکتر الستی در اینجا قابل مشاهده است.

ضرورت مسئله
همان طور که گفته شد ،یکی از مشکالت پهپادهای چندملخه در مانور کاهش ارتفاع ،محدودیت حرکت آنها به
علت وجود محدودهای ناپایدار به نام جریان حلقه گردابه است .این محدوده ناپایدار باعث نوسانهای شدیدی
روی بردار تراست 3هر ملخ میشود و حتی میتواند منجر به ناپایداری کامل پهپاد و سقوط آن گردد .برای
برونرفت از این محدوده ناپایدار ،کنترلکننده باید یک جریان افقی بر روی دیسک ملخ ایجاد کند .یکی از
راههای حل این مشکل ،ایجاد مانورهایی مانند مانور مارپیچ است .البته از مشکالت این روش ،نیاز به جابهجایی
افقی پهپاد است که در بعضی موارد ،از جمله بازرسی دودکشها یا محیطهای دارای موانع زیاد ،این مانور
امکانپذیر نیست .یک راهحل دیگر ،منطق کنترلی کاهش ارتفاع و دوران حول محور یاو بهصورت توأمان است.
عملکرد این منطق در حین کاهش ارتفاع به این صورت است که متناسب با سرعت پهپاد ،یک دستور سرعت
دورانی حول محور یاو به پهپاد داده میشود و بدین ترتیب یک سرعت افقی بر روی دیسک ملخ ایجاد میگردد.
با این حال مانور دوران حول محور یاو دو مشکل دارد ،اول اینکه مانور دوران ،یک مانور سخت برای پهپادهای
چندملخه است ،چراکه این دوران به کمک گشتاور خروجی موتور ایجاد میگردد ،درحالیکه دیگر دورانها به
کمک نیروی تراست ایجاد میشوند .مشکل دوم در بازرسیها و ماموریتهایی است که نیاز به فیلمبرداری یا
عکسبرداری دارند ،در این حالت مانور باعث دوران دوربین و

اختالل در بازرسیها میگردد (بعضی از گیمبالها4

زاویه یاو را بهصورت کامالً مستقل کنترل میکنند) .در این پژوهش ،هدف طراحی یک پهپاد با زاویه دایهدرال
متغیر برای برونرفت از این محدودیت حرکتی در مانور کاهش ارتفاع سریع است.

3 thrust vector
4 Gimbal

مسئله اصلی تحقیق
هدف از این پژوهش ،طراحی و ساخت یک پهپاد با زاویه دایهدرال متغیر برای دستیابی به مانورپذیری باالتر
بخصوص در مانور کاهش ارتفاع سریع است .به این منظور ،ابتدا دینامیک یک پهپاد با زاویه دایهدرال متغیر
شبیهسازی شده و پایداری آن در زاویههای مختلف دایهدرال و همچنین در حین تغییر زاویه دایهدرال
بررسی میشود .سپس حساسیت به اثر زاویه دایهدرال در پایداری پهپاد آنالیز خواهد شد .پس از تحلیلهای
دینامیکی ،میبایست یک کنترلکننده برای سیستم طراحی شود که بتواند پهپاد را در زاویههای دایهدرال
مختلف و همچنین در حین تغییر زاویه ،پایدار نگاه دارد .باتوجهبه ویژگیهای مدنظر برای هر زیرسامانه در
طراحی دینامیکی و کنترلی ،الزم است یک پهپاد با امکان تغییر زاویه دایهدرال بر روی هر بازو طراحی و
ساخته شود .در واقع هدف از این فرایند ،طراحی و ساخت پهپاد با امکان پرواز در فضای داخلی 5و تاحدامکان
کوچک و سبک است تا در تصادفها یا سقوطهای احتمالی ،آسیب جدی نبیند .در این مرحله ابتدا پهپاد با
زاویههای دایهدرال ثابت پرواز میکند .سپس کنترلکننده مناسب جهت پرواز با زاویه دایهدرال متغیر بر
روی پهپاد گذاشته شده و تستهای پرواز با زاویه دایهدرال متغیر انجام میشود .کنترلکننده در این مرحله
میبایست در حالت گذار بین زاویههای دایهدرال مختلف ،توانایی حفظ پایداری پهپاد را داشته باشد .در این
راستا تستهایی از قبیل پایداری پهپاد در یک نقطه با تغییر زاویه دایهدرال ،اجرای مانور جابجایی افقی با
زاویه دایهدرال متغیر و در نهایت انجام مانور کاهش ارتفاع سریع از جمله تستهای عملکردی این سامانه
هستند.

5 Indoor

مزایا
•

امکان پرواز پایدار پهپاد با سرعت زیاد در مانور کاهش ارتفاع

•

امکاان پرواز پاایادار در شاارایط محیطی باا جریاان هوا باه ساامات بااال (مثال
دودکشهای صنعتی)

کاربردها
•

پروازهای با محدودیت زمان

•

پروازهایی با نیاز به زمان کافی برای عملیات با ارتفاع زیاد

•

پروازهای بازرسی از دودکشهای صنعتی

•

پروازهای با سرعت زیاد و مسابقهای

•

پروازهای نظامی با سرعت زیاد

خروجیهای مورد انتظار تحقیق
•

دانش فنی کنترل پهپاد با زاویه دایهدرال متغیر

•

یک پهپاد با قابلیت پرواز با زاویه دایهدرال متغیر

هزینه و زمان اجرای طرح
•

هزینه اجرای طرح در بازه  500تا  700میلیون تومان برآورد میشود.

•

مدتزمان اجرای طرح بین  12تا  15ماه برآورد میشود.

تسهیم مالکیت فکری
•

مالکیت معنوی :مشارکتکننده در مالکیت معنوی ناشی از اجرای تحقیق سااهیم خواهااد بااود و
انتشااار مقالااه مشااترو توسااط مجری و مشارکتکننده در ژورنالهای داخل ای و خارج ای ،ارائه
مقالااه در کنفرانسهااا و ساامینارها بااا موافقاات و اشاااره بااه نااام همااه دستاندرکاران مجاااز
خواهاد بود.

•

مالکیاات منافااع مااادی :سااهم مشااارکت شرکت/شتا دهنده متقاض ای حداقاال  10و حداکثاار
 35درصااد خواهااد بااود (منافااع مالاای ناشاای از توسااعه ایاان فناوری بر اسااا

توافااق

طرفیاان و مشااترو خواهااد بااود و باتوجهبه سهم آورده نقدی و غیرنقدی توسعهدهنده ،سهم
مالکیت قابلمذاکره و توافق است).

ارسال درخواست
درخواستهای مشاااارکت صرفاً بایاااد در چارچو موردنظر صنااادون نوآوری و شاااکوفایی،
تدویاان و حداکثاار تااا تاریااخ  1401/5/13در سااامانه غاازال صناادون نوآوری و شااکوفایی به
نشانی ( )www.ghazal.inif.irثبت شوند .درخواستهایی کاااه در چارچوباای غیرازآن ،یاااا باااه
روشهای دیگاار بااه دساات صناادون نااوآوری و شااکوفایی برسااند ،وارد فراینااد ارزیاباای

نخواهناد شاد.

