دانشكده مهندسي م کانیک
جلسه فاعیه پاياننامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته مهندسی مکانیک گرايش طراحی کاربردي

طراحی و ساخت يک پهپاد چند موتوره جهت استقرار يک ربات بر روي دکلهاي خطوط انتقال برق
چکیده
سیستمهای انتقال قدرت نقش بسزایی در انتقال جریان الکتریسیته دارند .از آنجایی که در معرض گرد و خاک ،آلودگیهای محیطی و ارتعاشات ناشی از بادها قرار
دارند ،دچار مشکالت زیادی نظیر رسانا شدن مقرهها ،خوردگی سطح سیمها ،پارگی خطوط و  ...میشوند .لذا بازرسی این خطوط و درصورت لزوم تعمیر و نگهداری
آنها از نکات مورد توجه میباشد .به علت وجود خطرات ناشی از میدان مغناطیسی قوی در اطراف خطوط و احتمال برق گرفتگی و همچنین به علت قرارگیری
آنها در ارتفاع زیاد ،بررسی و تعمیرات آنها با مشکالت زیادی همراه است .بنابراین ساخت پهپادهای بازرس میتوانند راهحل مناسبی برای رفع این مشکالت
باشند که عمدهترین آنها از نوع چهار روتور (کوادکوپتر) است .در این پایاننامه به طراحی و ساخت یک کوادکوپتر جهت استقرار بر روی کابلهای خطوط انتقال
و حرکت بر روی آنها پرداخته میشود .بدین منظور ،ابتدا معادالت سینماتیکی و دینامیکی کوادکوپتر به کمک روشهای نیوتن -اویلر و اویلر -الگرانژ محاسبه
میشود .سپس طراحی مدل آن به کمک نرم افزار کتیا صورت میپذیرد .در حین طراحی ،قطعات و اجزای مورد نیاز نیز انتخاب و خریداری شده و ابعاد و اندازههای
آنها در طراحی لحاظ میشود .نکته بسیار مهم در طراحی کوادکوپتر و به خصوص فریم آن ،قابلیت حرکت بر روی کابل است که برای این منظور باید مرکز جرم
پهپاد پایینتر از نقطه تماس آن با کابل قرار گیرد .لذا با طراحی بازوهای کوادکوپتر به صورت  Lشکل ،مرکز جرم آن در ایدهآلترین نقطه ممکن قرار میگیرد.
همچنین جنس فریم از پلیاتیلن با چگالی پایین ساخته میشود .پس از اتمام طراحی ،فرایند ساخت پهپاد اتمام و تست پرواز آن با موفقیت انجام میشود.
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