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چکیده
 روش توامین تووان الکتریکوی یوایگزین،در این تحقیق عملیاتی که منجر به ساخت یک بالگرد تکسرنشین با دو مجموعه پره هم محوور شوده
 در، پروژه طراحی و ساخت یوک نمونوه بوالگرد، با هدف تغییر بنیادی در سامانه تامین توان و یا انرژِی محرکه.سامانههای سوختی گردیده است
 سوامانه، سپس با طراحی شناور کمیوتهوا. طرح اولیهای از آن به دست آمد، در ابتدا با طراحی مشخصات مطلوب سامانه.دستور کار قرار گرفت
،، تحلیو، در این مقاله. بتوان از آن پاسخ مناسب را گرفت،به گونهای طراحی و ساخته شد که در صورت لزوم و با تاثیر عدم قطعیتهای طراحی
 رسیدن به دانو فنوی. با انرژی محرکه الکتریکی و یعبه دنده انتگرالی انجام شده است،ساخت و تست بالگردی تک سرنشین با ساختاری ویژه
 پیچ آیرودینامیکی و هندسوه نامتقوارن) طراحوی و سواخت یعبوه، مخروطی،روش تولید مقرون به صرفه پرهها به روش بدون قالب (با شک
 و بسویاری مووارد دیگور، سامانه کنترل دور دو مجموعه پوره، ورودی و دو خرویی هم محور با قابلیت کاه تعداد ورودی00 دنده سیارهای با
های ریاضی و نرمافزاری محدوده عملکرد مناسب بورای سوامانه، با استفاده از تحلی.عمالً راه را برای ساخت نمونههای با عملکرد ویژه باز میکند
 در سکوی تستی که به همین منظوور طراحوی و. رفتار مناسب سامانه اثبات گردید، با طراحی و ساخت و نصب یاذبهای ارتعاشی.بهدست آمد
. توانایی سامانه در بلند شدن نیز با موفقیت آزمای شد، ضمن بررسی رفتار ارتعاشی سامانه،ساخته شد

 پرههای هممحور، بالگرد تک سرنشین، بالگرد الکتریکی:واژههای کلیدی

Design, Analysis and Manufacturing of One-Manned Coaxial Electric
Helicopter
Asghar Mahdian* and Farhad Sebghatollahy

Abstract
In this practical investigation that has been led to manufacturing a coaxial one-maned electric helicopter,
the method of electric power supply has replaced fuel systems. In order to make a fundamental change in
the power supply system or propulsion energy of helicopters, this project is introduced. First, by
designing the basic specifications of the system, a preliminary design is obtained. Then, with the floating
design of the parameters, the system is designed and built in such a way that, if necessary, and with the
effect of uncertainties in the design, an appropriate response can be obtained from it. In this paper, the
analysis, construction and testing of a one-manned helicopter with a special structure, with electric
propulsion energy and integrated gearbox has been performed. Achieving technical knowledge of costeffective production method of blades without mold (taper shape, aerodynamic twist, and asymmetric
geometry), design and construction of a planetary gearbox with 16 inputs and two coaxial outputs with
the ability to reduce the number of inputs, the remote-control system of two sets of blades, and many
others, practically paves the way for the construction of high-performance prototypes. Using
mathematical and software analyzes, a suitable operating range for the system was obtained. The proper
performance of the system was proved by designing, manufacturing and installing vibration absorbers. In
the test stand that was designed and built for this purpose, while examining the vibrational behavior of the
system, the ability of the system to lift was also successfully tested.
Key words: Electric helicopter, One-maned helicopter, Coaxial blades
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مقدمه
یکی از اصلیترین زیرسامانهها در یک بالگرد ،تأمین تووان
الزم برای حرکت پرهها است .با بررسی تاریخ تکواملی بالگردهوا
مشاهده میشود که اولین بالگردها با موتورهای سوخت فسویلی
و اغلب با ساختار پیستونی طراحی و ساخته شدهاند .با پیشرفت
فن آوری موتورهای توربینی (و به تبع آن موتورهای توربوشفت)
تمایوو ،بوورای بووهکووارگیری ایوون موتورهووا در بووین طراحووان و
تولیدکنندگان انواع بالگرد افزای یافتوه اسوت ،بطوریکوه هوم-
اکنون بخ عمده بالگردها از این موتورها بهره میگیرند .فص،
مشترک موتورهای پیستونی و توربینی استفاده از سووختهوای
شیمیایی و استفاده از انوواع ررخوههوای ترمودینوامیکی بورای
تبدی ،انرژی شیمیایی نهفته در سوختهای فسیلی بوه انورژی
ینبشی و یا مکانیکی میباشود .در سوالهوای اخیور بوه دالیو،
گونوواگون تویووه ویووژهای بووه منووابع انوورژی و بخصووو منووابع
یایگزین برای انواع سوختهای فسیلی شده است.
در این راستا و در یک نگاه کلی با تویوه بوه:
* -توسعه فنآوری تولید انواع انبارههای الکتریکی(باتریها)
* -ارتقای سطح فنآوری موتورهای الکتریکی بهخصوو نووع
بدون یاروبک 0با نسبت توان به وزن باال،
به نظر می رسد استفاده از سامانه تامین توان الکتریکی برای به-
کارگیری در بالگردها دور از دسترس نباشد.
بدیهی است ایجاد تغییور و یوا ارتقوا هور سوامانهای بایود
توییه علمی ،عملیاتی و اقتصادی داشته باشد.
با استفاده از خالقیوت و تحلیو ،مهندسوی مویتووان کو،
سامانه و یا ایزا و یا زیرسامانههای آن را با استفاده از فنآوری-
های نوین در ایزا و زیرسامانهها تغییر داد .ایون کوار بوا هودف
معینی بر پایه تغییر در رویکورد و منطوق طراحوی قابو ،انجوام
است.
در اینجا ،ضمن توصیف نکات تحلیلی و نتوای تسوت ،بوه
مشکالت و بعضی نکات طراحی و ساخت یک بوالگرد الکتریکوی
با دو مجموعه پره هممحور پرداخته شده است.
توصیف موضوع
همانگونه که در ادامه میآید ،یکی از مخربترین پدیودههوا
در بالگرد ،ارتعاشات نامطلوبی است که بوا منشوأ دوران پوره ر
میدهد.
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ارتعاشات در رنین سامانه ای به دو نووع معموولی و خوود
برانگیخته تقسیم می شود .از آنچا که این سوامانه فاقود صوفحه
مورب 2و مکانیزمهای پیچیوده در تغییور زاویوه حملوه و سوایر
موارد دیگر است ،نیروهای خاریی متناوب با منشأ نوامیزانی در
پره ،تنها منشأ ارتعاشات معمولی هستند.
ولی در ارتعاشات خوود برانگیختوه بورای توداوم ارتعواش،
نیازی به نیروی خاریی متناوب نیست .یکی از مثالهای مربوط
به ارتعاشات خود برانگیخته در بالگرد ،تشدید زمینی اسوت .بوه
واسطه پیچیدگیهای ذاتی ایون پدیوده ،ویوود امکانوات تسوت
برای عملیاتی کردن یک بوالگرد گریزناپوذیر اسوت .بوه منظوور
دستیابی به مشخصات الزم بورای میورا کوردن ارتعاشوات خوود
برانگیخته ناشی از تماس با زمین سوه روش تحلیلوی ،عوددی و
تست ،مورد تویه بوده است .روشهای تحلیلی و عددی به عنوان
مکم ،یکودیگر موورد اسوتفاده قورار مویگیرنود و نتوای بعضواً
مناسبی را نیز در اختیار طراحان قرار میدهنود .روشتسوت بوا
بالگرد واقعی نیز در صورتی قابو ،انجوام اسوت کوه توانوایی آن
ویود داشته باشد [.]0-2
در مریووع [ ]2تخمووین کمیووتهووای یووک بووالگرد بوودون
سرنشین بوا پورههوای هوم محوور بوا وزن محمولوه حودود 02
کیلوگرم توضیح داده شده است .یک مودل سواده شوده عوددی
یهت کنترل موقعیت ،پیشنهاد شوده کوه بوه دلیو ،همخووانی
مناسب با نتای تست به عنوان یک مدل معتبر از آن یواد شوده
است.
در مریع [ ]0نیز کنترل یک بالگرد با دو پره هوم محوور،
توصیف شده است.
در بعضووی از تحقیقووات انجووام شووده بووا در نظوور گوورفتن
سادهسازیهایی رفتار یک بالگرد با دو پره هم محور مدل شوده
است .در مریع [ ]5رفتار آیرودینوامیکی یوک یفوت پوره هوم
محور بدون سایر متعلقات بالگرد از نظر آیرودینوامیکی بررسوی
شده است .در مریع [ ]0نیز طراحی بهینه یک بوالگرد بوا پوره-
های هم محور تنها تحت حرکت رو به باال و پایین مورد بررسی
قرار گرفته است.
در مریع [ ]7طی مطالعه پدیده ارتعاشات یک بوالگرد در
حرکت یکنواخت با استفاده از معوادالت تحلیلوی تواثیر بعضوی
مودها بررسی شده است.
از یمله مهمترین مشکالت در راه عملکورد مناسوب یوک
بالگرد ،کنترل ارتعاشات آن است .در این راستا تحلی ،ارتعاشات
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و شناسووایی منبووع از عواموو ،مهووم اسووت .منبووع ارتعاشووات در
مکانیزمهای مختلف عملکردی بالگرد کامال متفواوت اسوت-9[ .
.]0
با استفاده از توصیههای مریوع[ ]01مویتووان بوه نکوات
بسیار مهمی در مورد روشهای میزان کردن پوره بوالگرد دسوت
یافت .این نکات به خوبی در روند تست پره مورد اسوتفاده قورار
میگیرد.
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شکل  – 1نمونههایی از عمود پرواز با ساختار پره با مجرای جریان

تعریف ماموریت
پرواز همیشه آرزوی انسانهوا بووده اسوت .در ایون راسوتا
صدها نمونه پرنده مختلف توسط افراد و سوازمانهوای مختلوف
طراحی و ساخته شده است .اموا هموواره وسویلهای کوه فراینود
نشست و برخاست آن به صورت عمودی باشد از اهمیت خاصی
برخوووردار بوووده اسووت .در ایوون طوورح بووا هوودف بدسووت آوردن
کورکترین ساختار از نظر وزنی و ابعوادی و بوا رعایوت حوداکثر
سادگی کاربری و ایمنی ،بالگردی طراحی و ساخته شوده اسوت
که میتواند پرواز و فرود عمودی را با نیروی محرکوه الکتریکوی
تحقق بخشد.
بنابراین بطور خالصه هدف از ایرای طرح توصیف شده در
ایون مقالوه:
* -خلق بالگردی با الزام استفاده از انرژی محرکوه الکتریکوی،
* -توانایی حم ،یوک سرنشوین،
* -ایمنی باال و حداکثر سادگی ،میباشد.
در سالهای اخیر توسط اشخا حقیقوی و شورکتهوای
مختلف فعالیتهوای بسویاری در خصوو بوه پورواز در آوردن
وسیلهای با یک سرنشین انجوام شوده اسوت .اسوتفاده از انوواع
ساختارهای تولید نیروی برآ مث ،استفاده از سامانههای پوره بوا

شکل  - 2نمونههایی از عمود پرواز با ساختار موتور جت

شکل  - 3دو نمونه چندپره سرنشیندار

در یستجوها ،تصاویر نمونه دیگری نیز به رشم میخوورد
که توسط شرکت ژاپنی هیروبو (تا مرحله طراحوی نمونوه اولیوه

مجرای یریان( 2شک ،)1 ،سامانههای توربوو یوت (شوک )2 ،و

بدون انجام تستهای پروازی) معرفوی شوده اسوت (شوک.)5 ،

است .تنوع در ساختار کلی در این طرحها به دلی ،نوع مأموریت
و یا نوع رویکرد طراح و منطق طراحی کامالً مشهود است.
ساختارهای گوناگونی در خصو بالگردهای تک سرنشین
پیشنهاد شدهاند .در این میان نمونه خاصی از بالگرد با پرههوای
هم محور و با موتورهای سوختی توسط مخترع ژاپنوی بوه نوام

ساختار کلی این نمونه شبیه به نمونه فوق الوذکر بووده ولوی در
آن از سامانه تأمین انرژی الکتریکی استفاده شده است.
این دو ساختار از نظر نوع موأموریتی کوه مویتووان بورای
آنها تعریف نموود و همچنوین توک سرنشوین بوودن و تقوارن
هندسی تقریباً مشابه هم بوده و تفاوت آنها در زیرسوامانههوای
کنترل و پایداری است.

انواع رند پرهها( 0شک )3 ،در طرحهای مختلف ایرایوی شوده

ینال یاناگیساوا طراحی و ساخته شده است (شک.)4 ،

/ 4

اصغر مهدیان ،فرهاد سبقت الهی

نشریه علمی-پژوهشی مهندسی هوانوردی
سال بیست و سوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 0011

سرعت زاویهای آن باشد ،نیوروی بورآی یوک پوره (  ) Lحاصو،
انتگرال زیر خواهد بود [:]02
R

() 0

1
1
2
L    CL  x  bdx   bCL R 3 2
2
6
0

از طرف دیگر برای محاسبه توان مصرف شده بورای دوران
یک پره با سرعت زاویهای  به ازای گشتاور نیروی مقواوم وارد
به پره میتوان نوشت [:]02
R

() 2

P    dT
0

شکل  - 4تصویر بالگرد تک سرنشین با موتورهای سوختی[]11

در این رابطه دیفرانسی ،گشتاور  dTوارد بور بوازوی پوره
(  ) xبرابر است با:
() 2

dT  x dD

که  dDدیفرانسی ،نیروی مقاوم در برابر حرکوت پوره بوه
ازای دیفرانسی ،طول آن است .فرض میشود  CDضریب نیروی
مقاوم مقطع بال به ازای زاویوه حملوه مشوخب باشود ،بور ایون
اساس دیفرانسی ،نیروی مقاوم وارد به دیفرانسی ،طول  dxبرابر
است با:
() 0
() 5

شکل  - 5تصویر بالگرد تک سرنشین الکتریکی شرکت هیروبو []12

مزیت بالگردها نسبت به چندپرهها
هر نوع ساختار عمود پورواز دارای مزایوا و معوایبی اسوت.
کلیه رندپرهها نیز از این قاعده مسوتثنی نیسوتند و بوه شودت
وابسته به سامانههای کنترلی میباشند.
در صورتیکه مالک اصلی طراحی ،مصرف بهینه انرژی و به
تبع آن مداومت پرواز باشد ،مزیت بالگردها نسوبت بوه هور نووع
ساختار عمود پروازی از یمله رند پرهها مشهودتر است.
طراحی بالگرد حاضر بر اساس حم ،مقودار بوار مشخصوی
است .لذا روابط متناظر با نیروی برآ و نیروی مقاوم یوک پوره را
میتوان به صورت رابطه  0نوشت .بودیهی اسوت بورای سوادگی
فرض بر این است که عرض پوره (  ) bدر طوول آن (  ) Rتغییور
نمیکند .اگر  رگالی هوا و  CLضریب برآی مقطع پوره و 

1
2
dD   CD  x  bdx
2
R
R
2
1

P    x dD    x   CD  x  b dx 
2


0
0
1
  CD b 3 R 4
8

سوال اصلی اینجاست که بوا هودفگوذاری نیوروی بورآی
مشخب برای کاه توان مصرفی بین افزای  و افوزای R
کدام یک باید انتخاب شود .بدیهی است نتیجه کلی که در ایون
نوشتار به آن پرداختوه مویشوود حالوت سوادهای از بیوان ایون
واقعیت است .ررا که در اینجا فرض شده عرض پره ثابت بوده و
در تولید نیروی برآ ،مقطوع پورده از  x 0یعنوی مرکوز دوران
مشارکت میکند.
روابط اساسی ( )0و ( )5را میتوان به صورت زیر نوشت:
()0
() 7

1
L   bCL 2 R3  L   2 R3
6
1
P   bCD 3 R4  P   3 R4
6

که  و  مقادیر ثابت هسوتند .بورای قضواوت در موورد
اینکه به ازای مقدار ثابت  ، Lافزای  و  Rره تأثیری بر توان
مقاوم دارند میتوان به صورت زیر عم ،نمود:

طراحی ،تحلی ،و ساخت بالگرد الکتریکی
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با قرار دادن رابطه ( )0به یای  در رابطه ( )7مویتووان

نوشت:

به اندازه  01درصد افزای مییابد .به عبارت دیگر بوا مجموعوه
باتریهای مشخصی که در اینجا مورد استفاده قرار گرفته است،
مداومت پروازی حدود  01درصد کمتر شوده ،از  25دقیقوه بوه
 21دقیقه کاه خواهد یافت .در اینجا فرض شده است پرههوا
در دو حالت از نظر هندسی متشابه باشند.
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این یعنی به ازای نیروی برآی ثابت افزای شعاع  Rباعث

کاه توان مصرفی خواهد شد.
برای بررسی تاثیر افزای  بر مقدار تووان مصورفی نیوز
میتوان به صورت زیر عم ،نمود.
با قرار دادن رابطه ( )9در رابطه ( )7داریم:
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بر اساس رابطه ( )00افزای سورعت دورانوی  بوه ازای
مقدار ثابت  Lباعث افزای توان مصرفی میگردد.
میتوان این نتای را به صورت کمی نیز بیان نمود.
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یعنی به ازای  Lثابت ،افزای  01درصودی شوعاع باعوث
کاه  5درصدی توان مصرفی میشود .از طرف دیگر نیز موی-
توان نوشت:
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یعنی به ازای  Lثابت ،افزای  01درصدی سرعت زاویه-
ای باعث افزای بی از  2درصدی توان مصورفی خواهود شود.
ولی افزای  01درصدی شعاع پوره  5درصود از تووان مصورفی
خواهد کاست .بدیهی است مشکالت سازهای در این مسیر موانع
اصلی هستند و بالطبع نمیتوان پرههایی بوا طوول بسویار بلنود
ساخت.
از تحلی ،فوق میتوان نتیجوه گرفوت بالگردهوا بوه دلیو،
بلندی طول پرهها و کم بودن سرعت دورانی ،بوازده بیشوتری از
رند پرهها دارند.
در مورد خا الکتروکوپتر طراحی شده به راحتی میتوان
اثبات نمود که اگر به یای  0پره با طول  2متر از  0پره با طول
 0متر استفاده شوود ،ضومن افوزای حودود  2برابوری سورعت
دورانی الزم برای پرهها  ،توان الزم برای حم ،یک بار مشوخب

روش تحقیق و توصیف طراحی و انتخاب زیر سامانه ها
رال های اصلی برای ایرایوی شودن طورح فووق شوام،
مواردی است که در صورت ارائه راهکار بورای هموه آنهوا ،طورح
قابلیت ایرایی شدن را خواهد داشت.
در یک یمعبندی کلوی بوین ایوزا اصولی پوروژه بوالگرد
الکتریکی با انواع بالگردهای مرسوم مویتووان زیورسوامانههوای
مختلف را در یک تناظر با یکدیگر مقایسه نمود که در یودول 1
خالصه آن ارائه شده است .این سامانه با رهار باطری  21آمپور
ساعت با وزن ک 201 ،کیلوگرم در حودود  25دقیقوه موداومت
پروازی دارد .از مهمترین مزیتهای این سوامانه در مقایسوه بوا
سامانه سوختی باال بودن تعداد موتوور اسوت کوه امنیوت آن را
ارتقا میبخشد .البته باید عنوان کرد به علت باالتر بودن رگوالی
توان در موتورهای سوختی مداومت پرواز آنها بواالتر اسوت .بوا
ویو د این ،به علوت بحوران انورژی ،تمایو ،کواربران بوه سومت
سامانههای الکتریکی تغییر خواهد کرد .این مورد بوه خووبی در
خودروها دیده میشود.
جدول  -1مقایسه زیرسامانههای بالگرد سوختی و الکتریکی
زیرسامانه

بالگرد سوختی

بالگرد الکتریکی

منبع تامین

انرژی سوختهای
فسیلی

انرژی الکتریکی

انواع باک

باتریها

مولد توان

انواع موتورهای
سوختی

انواع موتورهای الکتریکی

انتقال توان

انواع یعبه دنده

یعبه دنده انتگرالی

کنترل برآ

تغییر در گام پرهها

تغییر دور پرهها

کنترل جانبی

تغییر یهت بردار برآ
توسط صفحه مورب

تغییر یهت بردار برآ توسط
اتصال مجموعه پرهها با بدنه

دور زدن

معموال استفاده از پره
دم

تغییر دور پرهها نسبت به
یگدیگر

معموال استفاده از پره
دم

پرههای هم محور با یهت
ررخ معکوس

انرژی
ذخیرهسازی
انرژی

سامانه ضد
گشتاور
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لذا در این پژوه تک تک موارد بطور دقیق بررسی شده
و در برخی موارد راهکارهایی نوآورانه ارائه شده اسوت .از یملوه
این موارد میتوان به طراحی و ساخت یعبه دنوده منحصور بوه
فرد برای این بالگرد اشاره کرد کوه هور مجموعوه پوره بواالیی و
پایینی را به صورت یداگانه بوا  0موتوور الکتریکوی بوه حرکوت
درمیآورد .این یعبه دنده دارای قفسه ای شناور است کوه دور
آن از طریق دست خلبان کنترل میشود ،و از طریق تغییور دور
مجموعه پره باالیی و پایینی نسبت به هم ،قابلیت تغییر سومت
و مسیر را فراهم میکند .در مباحوث زیور بوه طوور ایموالی بوه
فرایند طراحی پرداخته شده است.
طراحی و انتخاب روش تامین انرژی
با تویه به الزام استفاده از انرژی الکتریکی در ایون طورح،
بدیهی است در ابتدا باید بورآوردی از مقودار انورژی الزم بورای
پرواز در طول مأموریت پرنده بدسوت آورد .و در مرحلوه بعودی
وزن باتریها و همچنین بررسی رال هوای فنوی در خصوو
ولتاژ کاری ،میزان آمپردهی و مهمتور از آن موداومت پوروازی و
ایمنی بررسی گردد.
امروزه باتریهای الکتریکی در انوواع مختلوف تولیود موی-
شوند .پیشرفت فنآوری های اخیر در راستای افوزای ظرفیوت
ذخیرهسوازی  ،کواه ابعواد و وزن و همچنوین یریواندهوی و
مووداومت بوواال منجوور بووه تولیوود نسوو ،یدیوودی از بوواتریهووا بووا
مشخصههای نسبتا مناسب شده است .باتریهای لیتیوم-پلیمور

اصغر مهدیان ،فرهاد سبقت الهی

در آنها کمتر است .ولی قیمت باالتر و رگوالی انورژی کمتور و
عمر مفید پایینتر ،باعث شده تقاضای اسوتفاده از آنهوا کواه
یابود .در نموودار شووک 7 ،رگوالی انورژی رنوود نووع بواتری بووا
موتورهای احتراق داخلی سوختی و در نمودار شک 8 ،رگوالی
توان و رگالی انرژی در رند نوع باتری مختلوف مقایسوه شوده
است.

شکل  -6نمونه باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت ذخیرهسازی  33آمپر
ساعت (در طرح موجود از این باتری استفاده شده است)

شکل  - 7مقایسه باتریها با موتورهای احتراق داخلی []14

و لیتیوم-یون ،نمونههایی با قابلیتهای ویوژه هسوتند .شوک6 ،
نمونهای از این باتریها را نشان میدهد.
معموال باتریهای لیتیوم-یونی ضمن رگالی شوارژ بواالتر،
نسبت به باتریهای لیتیوم-پلیمری هزینه کمتری دارند و فاقود
اثوور حافظووه هسووتند ( یعنووی ب وا گووذر زمووان سووخت توور شووارژ
نمیشوند).
باتریهای لیتیوم-یونی مقدار انرژی زیادی را در یک واحد
کورک ذخیره میکنند و به همین دلی ،،فوق العاده مقرون بوه
صرفه هستند ،ولی به طور ذاتوی ناپایدارنود .رورا کوه شکسوت
احتمالی ماده یداساز بوین الکتورود مثبوت و منفوی و واکون
شیمیایی بین آنها منجر به احتراق و آت سوزی میگردد.
از سوی دیگر ،باتریهای لیتیوم-پلیمری به طور کلی قوی
و انعطافپذیر و سبکوزن بوده و احتمال نشت ماده الکترولیوت

شکل  -8مقایسه چگالی انرژی و توان چند نوع باتری مختلف []14

طراحی ،تحلی ،و ساخت بالگرد الکتریکی

طراحی و انتخاب سامانه تامین توان مکانیکی
مهمترین رال در این پوروژه انتخواب موتوور الکتریکوی
مناسب اسوت .موتوور و یوا موتورهوای انتخوابی بایسوتی ضومن
قابلیت تامین توان مکانیکی الزم بورای انجوام ماموریوت ،دارای
وزن بسیار کمی باشند.امروزه با پیشرفت فون آوری ،موتورهوای
الکتریکی با ساختارها و مشخصههای فنی و عملیواتی گونواگون
طراحی و تولید شدهاند .همچنین بوا توسوعه فون آوری کنتورل
کنندههای الکترونیکی موتورهای بدون یاروبک معرفی شدهانود
که در قیاس با موتورهای الکتریکی معمولی ،نسبت توان به وزن
باالتری دارند.
نسبت توان به وزن این موتورها بعضاً توا  01کیلوووات بور
کیلوگرم نیز میرسد .بر این اساس مویتووان از آنهوا در انوواع
پروژههای هوافضایی و صنعتی خا که کمیت وزن مهم اسوت
استفاده نمود .از دیگر مزایوای مهوم ایون نووع موتورهوا قابلیوت
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کردن رند موتور الکتریکی بدون یاروبک استفاده شوده اسوت
که بر روی یک یعبه دنده انتگرالی با ساختار هم محوور نصوب
شدهاند .لذا یعبهدنده انتگرالی مورد نیاز برای این پروژه بصورت
ویژه طراحی و ساخته شده که نمایی از آن به همراه موتورهوای
الکتریکی بدون یاروبک بدون اتصاالت الکتریکی ،در شوک12 ،
ارائه شده است.

شکل  -13نمونه موتور بدون جاروبک دور باال

اطمینان و عمر طوالنی آنها میباشود .در شوک 9 ،نمونوهای از
موتورهای بدون یاروبک با توان  5/5کیلوات و وزن  911گرم با
موتوری صنعتی با توان  5/5کیلو وات و وزن  52کیلوگرم نشان
داده شده است.
شکل  -11نمونه موتور بدون جاروبک گشتاور باال

شکل  - 9مقایسه دو موتور الکتریکی با توان تقریباً برابر

الکتروموتورهوای بودون یاروبوک در دو مودل دور بواال و
گشووتاور بوواال تولیوود موویشوووند کووه دارای سوواختار متفوواوت در
پیکربندی مکانیکی میباشند.
در شک،هوای  13و  11نمونوه هوایی از ایون الکتروموتورهوا

هماهنگسازی دور و گشوتاور الکتروموتورهوا ،هومافزایوی
توانهای الکتریکوی و تقسویم تووان بوین دو محوور خرویوی و
همچنین امکان خارج کردن یک یا رند موتور از مدار ،اسوتفاده
همزمووان از مزیووت موتورهووای دور بوواال و مزیووت موتورهووای
الکتریکی گشتاور بواال ،تنظویم دور دو محوور بورای گوردش در
سمت ،از قابلیتهای ویژه این یعبهدنده خا میباشد .با ایون
ریدمان اگر یک یا رند موتور بدون یاروبک به دالیلی از مودار
تولید قدرت خارج شوند ،با تویه بوه قابلیوت تغییور کمیوتهوا،
سامانه از کار نخواهد افتاد.

نشووان داده شووده اسووت .تویووه بووه ایوون نکتووه مهووم اسووت کووه
موتورهای بدون یاروبک در دورهای باال دارای نسبت تووان بوه
وزن باالتری هستند  .بنابراین برای اسوتفاده در دورهوای پوایین
بکارگیری مکانیزم کاهنده مکانیکی ایتنابناپذیر میباشد.
طراحی ،انتخاب و ساخت سامانه تبدیل و انتقال توان
در این پروژه با تویه به نیاز هم زمان به نسوبت تووان بوه
وزن باال و دور نسبتاً پایین ،از راهکار خالقانه و بدیع خوشوهای

شکل  -12جعبهدنده ساخته شده ،جهت تبدیل و انتقال توان
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طراحی و انتخاب سامانه کنترل موتورهای الکتریکی
یکی از زیرسوامانههوای الزم بورای راه انودازی موتورهوای
بدون یاروبک ،کنترل کنندههای سرعت و یا مبدلها هستند .با
پیشرفت فن آوری ،در سوالهای اخیور ایون سوامانههوا در انوواع
مختلف و با ابعاد و وزن بسیار کم طراحوی و سواخته شودهانود.
یریان ورودی این کنترل کنندهها مستقیم و یریوان خرویوی
آنها متناوب میباشد .از دیگر قابلیتهای این کنترل کنندههوا
امکان برنامهریزی یهت نحوه شروع و یا توقف عملکرد در موارد
خا

میباشد .در شک 13 ،دو نمونه از ایون کنتورل کننودههوا

نشان داده شده است.
شکل  -14تصویر از مراحل ساخت پرههای بالگرد الکتریکی

شکل  - 13تصویر دو نمونه مبدل و یا کنترل کننده سرعت در
موتورهای بدون جاروبک

طراحی و ساخت سامانه تولید نیروی برآ
با تویه به ساختار و شوک ،اصولی بوالگرد و دارا بوودن دو
مجموعه پره هم محور ،با گردش عکس یکودیگر ،اسوتفاده از دو
مجموعه سامانه تولید نیروی برآ الزامی است.
بنابراین برای این بالگرد پرههایی مشابه اما از نظر هندسی
قرینه یکدیگر طراحی و ساخته شده است .پرههوا دارای مقطوع
نامتقارن و باریک شونده هستند .همچنین بوا تویوه بوه قرینوه
بودن پرهها ،به نظر میرسد برای هور مجموعوه پوره ،طراحوی و
ساخت قالب مخصو آن الزامی باشد .به واسطه هزینوه بواالی
تولید قالب ،با تدوین روش بدیع مبتنی بر استفاده از قطعوات از
پی ساخته شده نیاز به طراحی و ساخت قالب مرتفوع گردیود

در بسیاری از بالگردها اسوتفاده از سوامانه صوفحه موورب
برای کنترل مقدار برآ و تغییر در یهت آن مرسووم اسوت .ایون
سووامانه ضوومن دارا بووودن قابلیووتهووای ویووژه و کارآموود بسوویار
پیپچیده و پر هزینه است.
در پروژه بالگرد الکتریکی تک سرنشین با تویه به تعریوف
مأموریت و دیگر مسوائ ،فنوی مثو ،سوادگی سواخت و کواه
هزینهها ،از مزیت مهم موتورهای الکتریکی یعنی پاسوخ سوریع
به فرامین برای تغییر دور پرهها یهت اعمال تغییر در مقدار برآ
و از سامانه اتصال گوی و کاسهای برای تغییر یهوت بوردار بورآ
استفاده شده است (شک.)15 ،
در بالگردهای سوختی به دلی ،عدم امکان اعمال تغییرات
در مقدار دور خرویی ،امکان ایجاد تغییر در مقدار نیروی برآ از
طریق تغییر دور ویود ندارد.
عملکرد سامانه فوق مبتنی بر انحراف بردار برآ نسوبت بوه
امتداد وزن عنوان است .به طوریکه این انحراف منجر بوه ایجواد
بازوی گشتاور حول مرکز یرم خواهد شد.

(شک.)14 ،
انتخاب سامانه کنترل و پایداری متناسب

ببا سباختار و

مأموریت بالگرد
یکی از زیرسوامانههوای مهوم و اساسوی در وسوای ،پرنوده
بخصو عمودپروازها ،سوامانه کنتورل و پایوداری متناسوب بوا
ساختار و نوع مأموریت تعریف شده میباشد.

شکل  -15تصویر دو نمونه اتصال گوی و کاسهای ساخته شده جهت
اتصال مجموعه پرهها با بدنه
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طراحی ساختار اصلی و زیرسامانهها

انتخاب زیرسامانهها ،نحوه تعام ،سامانههای مختلف بوا یکودیگر

پروژه فوق نمونه ای از نوعی رویکرد مدیریت در مهندسی
با عنوان پیشنهادی " الگوریتم تکاملی " است کوه در آن ادعوا
میشود بسیاری از فرآیندهای پیچیده و زمانبر ،در ررخههوای
طراحی ،ساخت و تصمیمگیری سوادهسوازی مویشووند .نتیجوه
مشووهود ایوون روش افووزای سوورعت ایوورا ،حووذف بسوویاری از
فرآینوودهای محاسووباتی و تحلیلووی و کوواه رشوومگیر هزینووه
میباشد.
در این روش بوا رویکوردی مبتنوی بور خالقیوت از نتوای
محاسباتی و تحلیلی دیگر پروژهها و مکانیزمهای عملیاتی شوده
استفاده میشود ،و سپس در یک الگوریتم تحلیلی نتوای آنهوا
در ررخه طراحی پروژه اصلی قرار میگیورد .همچنوین در ایون
روش بسیاری از ابهامات فنی و مهندسوی ،بوا ایجواد بسوترهای
الزم یهت شبیه سازیِ مقایسهای ،به دو روش زیور پاسوخ داده
خواهد شد.
 پی بینی بسترهای مناسب در نمونه مهندسی بورای
ایجاد تغییرات احتمالی
 طراحووی و سوواخت بووا قابلیووت اعمووال تغییوور در
کمیتهای عملکردی .در این مورد در اداموه توضویح
داده خواهد شد.
ررخۀ طراحی پروژه با روش الگوریتم تکاملی ابداعی فووق
ایرا شده است ،ررا که به شدت هزینههوای سواخت را کواه
میدهد .این روش حاص ،دریافتهوای منوت از انجوام بوی از
 051پروژه طراحی و ساخت توسط مجری است و به عنوان یک
روش بدیع ،قابلیت آموزش و انتقال به نس،هوای بعودی را دارد.
امروزه آموزش خالقیت بسیار مورد اقبوال قورار گرفتوه اسوت و
دانشمندان علوم انسانی بر این عقیدهاند که خالقیوت نیوز خوود
قاب ،آموزش است.
از طرف دیگر اشراف بر دروس مهندسی به همراه خالقیت
از الزامات این روش است .
در این راستا هررند استفاده از ابزارهای مهندسی رسیدن
به هدف را تسریع مینماید ،ولی این ابزارها  ،اولین حلقه از یک
زنجیره بسیار بلند هستند که قطعا بدون تجربه هوای عملیواتی
ارزش خود را از دست خواهند داد.
در طراحی این سامانه ،از نرمافزارهای اینونتور و آباکوس و
متلب ،برای طوی ررخوههوای طراحوی ،تعیوین سواختار کلوی،

استفاده شده است (شک.)16 ،

شکل  -16تصویر محیط نرم افزار اینونتور و نمونه نقشه اجرایی

نتایج طراحی به روش پارامترهای شناور
به دلی ،اینکه عدم قطعیتهای زیادی در طراحوی رنوین
سامانهای ویود دارد طرح باید این توانایی را داشته باشد توا در
شرایط مختلف بوا انعطواف الزم و بوا کمتورین هزینوه بوه هموه
شرایط پاسخ دهد .بر این اساس سامانه بوا کمیوتهوای شوناور
طراحی شده است که در تستها میتووان بوه مقودار مناسوب
رسید و در نمونه مهندسی یا نهایی آنها را قطعی کورد .بعضوی
از این موارد در ادامه آورده شده اند.
* -پرهها طوری طراحی شدهاند که میتوان زاویوه حملوه
آنها را بین  1تا  5دریوه تغییور داد و در تسوتهوا بوه مقودار
مناسب رسید .بور اسواس محاسوبات ،بیشوترین عورض پورههوا
در  r 0 / 2برابوور بووا  br 0 / 18متوور و در نوووک  R  2برابوور
با  bR 0 / 09متر در نظر گرفته شوده اسوت .بوه کموک یوک
تحلی ،ساده نیروی برآی یک پره برابر خواهد بود با [:]05
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که در آن  m   bRbrو  b  x   m  x  r   brاست.
برای مقطع بال انتخاب شده به ازای زاویه حملوه  0دریوه ،در
گستره مناسبی از سرعت ،مقدار  CL 0 / 8به دست مویآیود.
وزن سامانه با باتریها  91کیلوگرم اسوت و لوذا بورای یابجوایی
محموله  051کیلووگرمی ( 91کیلووگرم خلبوان بوه اضوافه 01
کیلوگرم بار) به سرعت دورانی    670 RPMنیاز است .اگور
زاویووه حملووه بووه  5دریووه تغییوور کنوود ایوون مقوودار بووه
 600 RPMکاه خواهد یافوت .اگور وزن خلبوان نیوز بوه 71
کیلوگرم محدود شود بورای انتقوال بوار  01کیلووگرمی سورعت
مورد نیاز  570 RPMخواهد بود .در تستها با زاویوه حملوه 0
دریه به ازای یوک مجموعوه پوره در سورعت زاویوهای حودود
 400 RPMمجموعه از تست استند یدا میشد که منطبق بور
پی بینیهاست.
الزم به ذکر است اتصال پره به محور توسوط پوی هوای بوا
کیفیت گرید  02/9انجام شده کوه نیوروی متنواظر بوا سورعت
دورانی  700 RPMرا با ضریب اطمینان  0/5تحم ،میکنند.
R

r

* -محدوده زاویوه بوال زدن پورههوا بوین  -5دریوه +01
دریه قاب ،تغییر است .این فاصله زاویهای که حرکت آزاد پرهها
را تامین میکند در فرآیند میزان کردن مجموعه پورههوا اضوافه
شود .قبوو ،از تعبیوه ایوون فاصوله زاویووهای ارتعاشوات سووامانه از
محدوده مورد قبول بیشتر بود .با این کار خوود پورههوا بوا قورار
گیری در زاویه بوالزنوی مناسوب از ایجواد گشوتاور دینوامیکی
یلوگیری میکنند.
* -حداکثر دور مورد نیواز موتورهوا بوه انودازه  51درصود
کمتر از حداکثر دور نامی آنها در نظر گرفته شده است .با ایون
کار ضمن اینکه عمر موتورها باال میرود ،امکان افوزای دور در
در شرایط بحرانی ویود دارد.
* -در صورت لزوم میتوان تعداد موتورهوا را افوزای داد.
سامانه با  0موتور برای هر مجموعه پره باال یا پوایین بوه خووبی

کار میکند  .همانگونه که در شک 12 ،نیوز دیوده مویشوود در
صورت لزوم میتوان با اضافه نموودن  0یوا  2موتوور بورای هور
مجموعه پره ،توان عملیاتی را افزای داد .اگر به دلی ،افوزای
زاویه حمله توان مصرفی سامانه افزای یابد میتوان با اسوتفاده
از این قابلیت توان الزم را به سیستم تولید قدرت اضافه نمود.
* -طول پرهها را مویتووان بوا یوک واسوطه بوه انودازه 5
سانتیمتر افوزای داد .الزم بوه ذکور اسوت طراحوی پوی هوای
نگهدارنده پرهها بر اساس این حالت انجام شوده اسوت .در ایون
صورت ،قسمت مفید پرهها بین  r 0 / 25توا  R  2 / 05قورار
میگیرد .با این تغییور بوه ازای زاویوه حملوه  0دریوه و مقودار
 CL 0 / 8و    670 RPMنیروی بورآی یوک پوره از 011
نیوتن به  051نیوتن افزای خواهد یافت.
* -در صورت نیاز مویتووان نووع موتورهوا را تغییور داد و
بسته به نیاز از موتورهای دیگری با مشخصوات یدیود اسوتفاده
نمود.
* -یعبه دنده طوری طراحی شده است که با رند تغییور
ساده میتوان نسبت تبدی ،را بین  27تا  00تغییر داد .در حال
حاضر نسبت تبدی 22 ،است.
* -برای افزای

باطریها نیز یوای مناسوب تعبیوه شوده

است.
* -با یابجا کردن اتصال مجموعه پرهها با بدنه ،مویتووان
مح ،اعمال نیروی باالبر را متناظر با مح ،مرکز یرم تغییر داد.
اگر به هر دلیلی (مانند حم ،کولهپشتی یا  )...الزم باشد خلبوان
بر روی صندلی خود کمی یلوتر بنشیند این قابلیت پاسوخگوی
این نیاز است تا ضمن ایجاد شرایط مناسب برای نشستن خلبان
شرایط فرمانپذیری سامانه تغییر رندانی پیدا نکند.
مشخصات فنی و عملیاتی بالگرد الکتریکی در یدول  2و
تصویر نمونه کام ،ساخته شده در شک 17 ،ارائه شده است.
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جدول  -2مشخصات بالگرد الکتریکی ساخته شده
ردیف

مشخصه

مقدار

واحد

1

حداکثر یرم برخاست

201

کیلوگرم

2

یرم خالی(بدون باتریها)

71

کیلوگرم

3

یرم محموله

051

کیلوگرم

4

تعداد باتری ها

0

عدد

5

یرم باتریها

21

کیلوگرم

6

حداکثر توان مکانیکی

00

اسب بخار

7

مداومت پرواز

05-05

دقیقه

8

ظرفیت ذخیره سازی انرژی
الکتریکی

021

آمپرساعت

9

قطر دیسک پرهها

0

متر

پیشنهاد فوقالذکر ،ایجاد یا پی بینی سختی مناسوب ارابوه در
لحظه تماس با زمین ،فرود همزمان بالگرد با سه پایه ،فرود آرام
و با طمأنینه به صورت قائم ،روش هوایی هسوتند کوه پیشونهاد
میشوند .طراحی و ساخت یاذبی کوه حرکوت درون صوفحهای
پوورههووا را مقیوود و ارتعاشووات را بووه حووداق ،برسوواند بووه عنوووان
مهمترین روش مورد استفاده قرار گرفته است .نمونه نصب شده
این یاذب بر روی ایون سوامانه در شوک 18 ،نشوان داده شوده
است.

شکل  -18نص

شکل  -17تصویر بالگرد الکتریکی تک سرنشین ساخته شده

تحلیل نیروها و گشتاورهای ناشی از نامیزانی
به تجربه ثابت شده است برای حذف ارتعاشات ،روشهایی
مانند استفاده از مقید کننده یا میراگرهایی که در حرکت درون
صفحهای پرهها در مح ،لوالی آن قرار میگیرند یا به کار بردن
تایرهای بادی برای بوالگرد (در حوال نشسوتن) کوامالً مناسوب
است .از لحاظ عملیاتی نیز بورای سوامانهای ماننود الکتروکووپتر
ساخته شده خلبان باید بداند کاه سریع دور پرهها در لحظوه
نشستن بهترین روش است ررا کوه پدیوده تشودید زمینوی در
زمانی اتفاق می افتد که اختالف فاز درون صفحه پرهها کمتر یوا
بیشتر از حد  001دریه شود در این صورت وزن مجموعه پوره
در یک طرف آن یمع شده و در نتیجه نامیزان میشود ،به این
صورت که دوران این نامیزانی با سرعت پوره باعوث ایجواد ایون
پدیده خواهد شد .در حالوت پورواز ایون حالوت مشوکلی ایجواد
نمیکند ولی در حین تماس ارابوه فورود بوا زموین ،ویوود ایون
نوسانات مشک،سواز خواهود شود .در سوامانه حاضور عوالوه بور

جاذبهای ساخته شده در محل اتصال پره به محور

یک منشأ بدیهی ارتعاش ایبواری در پوره ،نوامیزان بوودن
ایزای آن است .اگر یورم نوامیزان روی مجموعوه دو پوره  m1و
 m2از محور هندسی ررخ به اندازه  e1و  e2فاصوله داشوته
باشند و دو پره با سرعت زاویهای  1  0و  2  0دوران کننود
(شک ، )19 ،نیروی اعمال شده از طرف آنها به محوور (کوه در
اینجا صلب در نظر گرفته میشود) به صورت رابطه ( )05خواهد
بود[:]00

شکل  – 19جهت دوران دو مجموعه پره
()05





F  t   F1  t   F2  t 



 m1e112 cos 1t  i  sin 1t  j



 m2e222 cos 2t  i  sin 2t  j

نیروی وارد از طرف تک تک پرهها به محور دوران ،مقودار
و فرکووانس ثووابتی دارد کووه بووا زمووان تغییوور نموویکنوود .یعنووی
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نیووروی  F1  t دارای مقوودار  m1e112اسووت کووه بووا فرکووانس
 1دوران میکند .همین نکته در مورد  F2  t نیز صادق است.

حاص ،یمع دو نیروی فوق یعنی  F1  t   F2  t نیرویی
با دامنه و فرکانس متغیر با زمان است.
این واقعیت با بررسی مولفه افقی رابطه ( ،)05بوه راحتوی
قاب ،مشاهده است[.]00
()00



a12  a22  2a1a2 cos 1  2  t cos  m 

مرکز یرم آنها در حدود  0سانتیمتر بود .این مقادیر به عنوان
بدترین شرایط در تحلی،های انجوام شوده موورد اسوتفاده قورار
گرفتهاند .این مقدار به مرور با اصالحات انجام شده روی پورههوا
کاه یافت و به مقدار  0گرم در پن میلیمتر کاه یافت.

Fx  t  




 a1 sin 1t   a2 sin 2t  
 m  arctan 


 a1 cos 1t   a2 cos 2t  

ai  mi eii 2

بووووا ترسوووویم همزمووووان نیووووروی  F1  t و  F2  t و

 F1  t   F2 t در مختصات قطبی میتووان دریافوت کوه بور
خالف توزیع یکنواخت مربوط به نیروی تک تک پرههوا (دوایور
نقطه روین ترسویم شوده در شوک ، )23 ،اثور نیوروی مجمووع
(منحنی ترسیم شده با خوط تووپر در شوک -23 ،الوف) بسویار
کاه مییابود .در ایون شوک ،توزیوع نیورو بوه ازای یوک دور
ررخ محوری که با سرعت بیستر میررخد ،نشان داده شده
است .بدیهی است با دوران پرهها این منحنی به صورت منحنوی
اقلیدسی شک ،منظمی را پدید خواهد آورد .در اصو ،اگور توک
تک پرهها بررسی شوند تأثیر نامیزانی بسیار مشهودتر است .این
نکته در تستها نیز کامالً به رشم خورد.
به عنوان یک نتیجه بسیار یالب میتوان گفت اگر سرعت
هر دو مجموعه پره یکسان باشد ،این نیورو بوه کمتورین مقودار
خود میرسد .در این حالت ارتعاشوات سوامانه در هنگوام دوران
پرههای باال و پایین نسبت به تعبیه توک توک آنهوا بوه شودت
کاه می یابد.

شکل  -23نیروی وارد به محور ][Nدر یک دور دوران محور باالیی :
(الف) سرعت پره پایینی  493و پره باالیی  523دور بر دقیقه است.
(ب) سرعت دو پره برابر  493دور بر دقیقه است.

گشتاور دینامیکی هر کدام از پرهها در اثور نوامیزانی برابور
خواهد بود با [:]02
()07





M  t   M1  t   M 2  t  



 a1h1  sin 1t  i  cos 1t  j



 a2 h2  sin 2t  i  cos 2t  j
2

, ai  mi eii

در شک -23 ،ب بهخوبی این واقعیت قاب ،مشاهده اسوت
که نوسانات فرصت ابوراز ویوود پیودا نمویکننود و در عملکورد
بالگرد نمودی نخواهد داشت .به عنوان یک قاعده کلی میتووان
دریافت که نزدیکتر شدن فرکانس دوران  2پوره از ایون یهوت
بسیار کمک خواهد کرد.
با ویود میزان کردن وزنی و ایجاد قابلیت بوال زدن بورای
تک تک پرهها  ،به علت ناهمخوانی مرکز یورم آنهوا ،نوامیزانی
در حدود رند میلیمتور کوامالً طبیعوی اسوت .پوس از سواخت
مقدار تفاوت یرم دو پره در هر طبقه حدود  21گورم و تفواوت

شکل  -21بازوهای مربوط به گشتاور نیروهای گریز از مرکز

بازوی گشتاور پرهها حول اتصال مجموعه پرههوا بوا بدنوه،
نیووز بووه ترتیووب  h1  0 / 2و  h1  0 / 4اسووت (شووک.)21،
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کم ،بیشترین سختی را نیز داشته باشد .بر این اساس با استفاده
از پروفی،های  Iشک ،آلومینیومی با تقویتهوای طراحوی شوده
مدل شک 23 ،بهدست آمد.

شکل -22گشتاور وارد به محور ][N.m.در یک دور دوران محور
باالیی :
(الف) سرعت پره پایینی  493و پره باالیی  523دور بر دقیقه است.
(ب) سرعت دو پره برابر  493دور بر دقیقه است.

شک -22 ،الف نمودار قطبی گشتاور وارد به مح ،اتصال
مجموعه پرهها با بدنه را نشان میدهد.
اگر مطابق بوا پیشونهاد مطورح شوده سورعت زاویوهای دو
مجموعه پره یکسان و در یهات مختلوف باشود نیوروی وارد بوه
محور در شک 23 ،عمالً همواره در راسوتای محوور افوق (زاویوه
صفر) خواهد بود و دامنوه آن از صوفر توا مقودار حوداکثر خوود
(  ) m1e112  m2e222تغییر خواهد کرد .در ادامه حرکت برای
دور زدن بوالگرد  ،خلبوان مویتوانود بوا اسوتفاده از یعبوهدنوده
انتگرالی دور یک مجموعه پره را به صورت مستق ،تغییر دهود.
پس از هم سرعت شدن دو مجموعوه پوره ،برآینود نیوروی وارد
شده به محور با زاویهای مخالف صفر نسبت به محور افقی تولید
خواهد شد .در این حالت شک ،توزیع نیروی وارد شوده پوس از

کلیه تحلی،ها با تویه تست بدون خلبان با مودل سواده و
با استفاده از المان تیر انجام شده است تا رفتار در سامانه تسوت
بررسی شود .بدیهی است با بررسیهای انجوام شوده در صوورت
لزوم برای تست پرواز با خلبان تمهیدات الزم اندیشیده خواهود
شد.
از آنجا که بلند شدن سامانه در دستگاه تسوت در سورعت
 011دور بر دقیقه (معادل  0/0هرتز) مشاهده شود بوه راحتوی
میتوان دریافت کوه مودهوای ارتعاشوی بدنوه بوا فرکوانسهوای
طبیعی زیور تحریوک نخواهنود شود .نتوای در یودول  3آورده
شدهاند.
جدول  -3فرکانسهای طبیعی بدنه بالگرد
شماره مود

مود 1

مود2

مود 3

مود 4

مود 5

فرکانس طبیعی
بر حسب HZ

2232

2035

25370

59302

02302

هم سرعت شدن محورها دقیقا مانند شک -23 ،ب است با این
تفاوت که زاویه آن با محور افق صفر نخواهد بود.
همین نکته در مورد گشتاورها نیز صادق است .یعنی پوس
از هم سرعت شدن دو مجموعه پره ،منحنی بسوته شوک-22 ،
ب با کمی ررخ نسبت به قطب ،نشاندهنده گشتاور وارد به
مح ،اتصال مجموعه پرهها با بدنه بالگرد خواهود بوود .بنوابراین
ضمن اینکه توصیه میشود با تغییور زاویوه حملوه پوره پوایینی
سرعت دو مجموعه پره یکسان شوند ،بهتر است سوختی محوور
در همه یهات نزدیک به هم باشد.
تحلیل ارتعاشات آزاد بدنه بالگرد و مجموعه پره ها
تحلی ،ارتعاشی بدنه میتواند موالک بسویار خووبی بورای
اطمینان از عدم تحریک مودهای ارتعاشی بدنوه باشود .بور ایون
اساس طراحی بدنه به گونهای صورت گرفته کوه بوا لحواظ وزن

شکل  -23مدل سه بعدی ساخته شده از بدنه جهت تحلیل ارتعاشی

بورای یوک سوامانه ماننود بووالگرد موورد نظور بهتور اسووت
فرکانسهای طبیعی پرهها با تغییر سورعت دورانوی نیوز بررسوی
شوند  .این کار با دستیابی بوه خووا خمشوی و توزیوع یورم
دقیق مقاطع مختلف پره قاب ،انجام است.
قطعاً سرعت دورانی پرهها با تاثیر نیروهای گریوز از مرکوز
باعث تغییر فرکانسهای طبیعی آنها خواهد شد .مطابق شوک،
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 19بیشووتر مودهووای طبیعووی در صووفحه  xzخواهنوود بووود .در

طراحی و ساخت سکوی تست

یدول  4مودهای ارتعاش آزاد پرههوا بوا توأثیر سورعت دورانوی

به منظور انجوام فرآینود انوواع تسوتهوا و بدسوت آوردن
کمیتهای مختلف و مقایسه انحراف آنها با مستندات طراحی،
سکوی تستی با قابلیت مهار بالگرد ،میرا کردن ارتعاشات ،نصوب
انوواع سنسووورهای انودازه گیووری و همچنوین حرکووت عمووودی

آورده شده است.
جدول -4فرکانسهای طبیعی پره به ازای سرعتهای دورانی متفاوت
خمش سوم

خمش اول

خمش دوم

خمش اول

در صفحه

در صفحه

در صفحه

در صفحه

xz

xz

075322

001302

71397

00327

075325

001300

70319

00351

075309

001300

70305

00390

070325

001309

72310

07351

077310

001370

72300

00322

070315

001300

72390

09320

079320

001300

75307

21351

001370

001390

70302

20370

xz

xy

شکل  -24بررسی فرکانسهای طبیعی پره و حاشیه ایمنی تشدید

بوور اسوواس شووک 24 ،حاشوویه امنیووت دوری از فرکووانس
بحرانی مربوط بوه موود خمشوی اول در صوفحه  xzدرسورعت
دورانی  011دور بر دقیقه برابر با  2/79است.
همین کمیت بوه ازای سورعت دوران  051دور بور دقیقوه
برابر با  0/90است .به عبارت بهتر از بابت ایجاد تشدید در رفتار
ارتعاشی پرهها نگرانی ویود ندارد.
با بررسی رفتار ارتعاشی پرهها در دستگاه تسوت بوا مقیود
نمودن همه دریات آزادی سازه بالگرد ،به صوورت تجربوی نیوز
همین نتای به صورت کیفوی بدسوت آمود و هوی نشوانهای از
تشدید به رشم نخورد.

محدود ،طراحی و ساخته شده است .در شک 25 ،تصویر بالگرد
به همراه سکوی تست ،یهوت تسوت ارتعاشوات و بورآ (بوا یوک
مجموعه پره پایینی) نشان داده شده است.
الزم به ذکر است در یک بالگرد با قابلیت تغییر گام پرههوا
عالوه بر حرکت دورانی حول محور قائم دریات آزادی مختلفوی
مث ،بال زدن ،غلط و یا حرکت یانبی نیوز مویتوانود ویوود
داشته باشد.
بر این اساس در طرح فعلی با تویه بوه تودابیر اندیشویده
شده در ررخه طراحی یهت ایجاد انواع قیودها در ابتودا کلیوه
دریات آزادی پرهها مقید شدند .بطوریکه حرکت پرههوا فقوط
محدود به دوران حول محور قائم بالگرد میشود .سوپس بوا آزاد
کردن قیدهای مختلف اندازه گیریهای الزم انجام شده است.
یکی از آزمونهای انجام شده توسط سوکوی تسوت بورای
این بالگرد ،آزمون ارتعاشات است .یافتن منابع ارتعاشوات ناشوی
از دوران پرهها از اهداف این آزمون بوده است.
از طرف دیگر با تویه به ثابت بودن زاویه حمله پورههوا در
طول پرواز ،انواع سناریوهای مختلف در خصو محدود کوردن
و یا مقید نمودن دریوات آزادی پورههوا یهوت بررسوی مووارد
مختلف فنی ،در طی آزمایشات ،مورد تویه بوده است.
آزمون دیگر مربوط به مشخصوات نیوروی بورآ بوه صوورت
تابعی از سرعت دورانی پرههاست .در ایون آزموای بوا دخالوت
مجموعه پرههای باالیی و پایینی به صورت یدا از هم و در انتها
با دخالت هم زمان هر دو نیروی برآ اندازه گیری گردیود .بورای
رسیدن به زاویه حمله مناسب برای مجموعه پرههوای پوایینی و
الزام سرعت یکسان با مجموعه پرههای باالیی این تسوت انجوام
گرفت.
آزمون نشست و برخاست سامانه با تغییر شرایط نشسوتن
نیز از اهم مواردی است که در تستها به آن پرداخته شد .پوس
از انجام تستهای روی سکو ،سامانه یهت تست پرواز آماده می-
شود.
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شکل  -25سامانه تست ارتعاشات و برآ ،با یک مجموعه پره

دالیل ارزش سرمایه گذاری برای طرح فوق
فنآوری تولید وسای ،پرنوده در حووزه بودون سرنشوین و
سرنشیندار ،با سرعتی زیاد رو به پیشرفت است .طورح فووق بوا
ارائه ساختاری نوین میتواند در حوزه طراحی و ساخت وسوای،
پرنده بدون سرنشین و سرنشیندار بسیار کواربردی باشود .ایون
طرح عالوه بر مزایای ویژه خود راهکاری بورای کواه مصورف
انوورژی و بووه تبووع آن افووزای مووداومت پووروازی نسووبت بووه
ساختارهای رندپرهای است .بدیهی است در ساختار ارائه شوده
با حودف سرنشوین و تغییراتوی در خصوو سوامانه کنتورل و
پایداری ،میتوان آن را تبدی ،به عمود پروازی بودون سرنشوین
نمود .بنابراین با تویه به مزیتهای فنی و عملیاتی خوا ایون
طرح سرمایهگذاری در خصو توسوعه فونآوری و ایجواد زیور
ساختهای تولید آن ،توییه فنی و اقتصادی خواهد داشت.
نتیجهگیری
در ایوون یووا بووه عنوووان یووک یووایگزین بوورای بالگردهووای
سوختی ،طرح بالگرد الکتریکوی توک سرنشوین معرفوی شوده
است .در ابتدا طراحی به روش کمیتهای شناور انجام پذیرفت،
تا در صورتیکه یوک کمیوت بوه هور دلیلوی خوارج از محودوده
پی بینی شده قرار گرفت بتوان با تغییر سایر کمیوتهوا آن را
یبران نمود .با این کار هزینه رسویدن بوه نمونوه نهوایی بسویار
کاه مییابد .در ادامه ضمن بررسی گلوگواههوا و موانوع فنوی
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پی ِ رو یهت ایرایی شدن طرح انوواع راهکارهوا و روشهوای
ح ،مسائ ،با معرفی زیرسامانههای اصلی بررسی شد.
در ادامه نوع مأموریت ،انواع ویژگیها ،مزیوتهوا و اهوداف
اصلی پروژه بیان شد و همچنین دو مزیت ویژه طرح یعنی عدم
وابستگی به سامانههای کنترلی الکترونیک در خصو پایوداری
و کاه مصرف انرژی و به تبع آن افزای مداومت پرواز نسبت
به ساختارهای الکتریکی رند پره توضیحاتی ارائه شد.
به نظر میرسد طرح یعبوهدنوده انتگرالوی سواخته شوده
بتواند برای سایر بالگردهوای هومرده بوه عنووان راه حو ،موورد
استفاده قرار گیرد تا به این وسیله بتوان از تعداد زیوادی موتوور
برای به حرکت در آوردن دو مجموعه پره به عنوان یوک مزیوت
استفاده نمود.
در یک یمعبندی کلی به نظر میرسد طرح ارائه شده به
دالیوو ،عنوووان شووده ،در هوور دو حوووزه بوودون سرنشووین و
سرنشیندار ،ارزش سرمایهگذاری علمی و اقتصادی را دارا باشد.
دان فنوی نتیجوه شوده از ایون کوار شوام ،روش تولیود
مقرون به صرفه پرهها به صورت بدون قالب ،طراحوی و سواخت
یعبه دنده سیارهای با  00ورودی و دو خرویوی هوم محوور بوا
قابلیت کاه تعداد ورودی و مقدار دور خرویی ،سامانه کنترل
دور دو مجموعه پره ،طرح یاذبهای ارتعاشوی سواخته شوده و
بسیاری موارد دیگر عمالً میتواند راه را برای ساخت نمونههوای
همرده هموار نماید .در آخر ذکر میگردد که در سوکوی تسوت
ساخته شده به هموین منظوور ،ضومن بررسوی رفتوار ارتعاشوی
سامانه ،توانایی سامانه در بلند شدن نیز با موفقیت آزمای شد.
الزم به ذکر است این سامانه در حال انجام مراح ،نهوایی بورای
تست پرواز است.
پینوشتها
Brushless
Swash plate
Ducted fan
Multirotor
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