
خزًذُ کَاًذا طزاحی ٍ ساخر رتاذ

Coanda Air Craft
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 خذیذُ یک آى، افمی ٍ ػوَدی حزکر اصلی ػاهل کِ تدزداسین خْدادی هؼزفی تِ  دارین لصذ خزٍصُ ایي در

Coanda) کَاًذا اثز ًام تِ سیاالذ دیٌاهیک فیشیکی Effect) تاشذ هی.
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(Coanda Effect)اثز کَاًذا 

.اسر "گزایش سیال تزاى چسثیذى تِ سطح جاهذ  "اثز کَاًذا در هؼٌای لغَی تِ هؼٌی 
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(Coanda Effect)اثز کَاًذا 

 خاییي سزػسْای در خزٍاس تِ کِ فشارّایی ٍ ًیزٍّا تزای .کٌذ هی تزرسی را شئ یک اطزاف سیاالذ شذى خن کَاًذا اثز

 چگالی کِ اسر هؼٌا تذاى ایي .شَد هی گزفسِ ًظز در ًیش ًاخذیز ززاکن سیال یک سیال یک تز ػالٍُ َّا اسر، هزتَط

 دّیذ اجاسُ حال .آیذ ًوی ٍجَد تِ آًْا تیي تیي ای فاصلِ ٍ شًَذ ًوی جذا ّن اس َّا ّای جزیاى ٍ هاًذ هی ثاتر َّا

 ایجاد آب شیز یک اس را آب اس کَچکی جزیاى .داد زَضیح هیسَاى راحسی تِ را اثز ایي .کٌین تزرسی آب رٍی تز را کَاًذا اثز

 اٍل لاًَى اس .خیچذ هی لیَاى حَل در آب .کٌیذ ًشدیک آى تِ کٌذ خیذا زواس آب تا کِ جایی زا را لیَاى یک ٍ کٌیذ

  آب شذى خن جْر در ًیزٍ کِ تاشذ شذُ اػوال آى تِ ًیزٍیی تایذ اسر شذُ خن آب جزیاى چَى کِ داًین هی ًیَزي

 ّویي .کٌذ ػول لیَاى رٍی تز کِ تاشذ داشسِ ٍجَد تایذ هخالفی ٍ تزاتز ًیزٍی کِ هیذاًین ًیَزي سَم اسلاًَى .اسر

.دارد ٍجَد فَیل ایز یک اطزاف جزیاى تیي کِ اسر ًیزٍّایی ػاهل خذیذُ
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:    (Lift)ًیزٍی تزا 

U; سیال سزػر  

Ρ; سیال چگالی

=CLلیفر ضزیة  

=Aدارد تسسگی ٍهیذاى جسن شزایط تِ کِ اسر زصَیزی سطح.
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هثالی اس لاًَى کَاًذا 

 یک اس هفَْهی طزح یک اخیزاً اها دٌّذ هی لزار ّا تال سیز در را هَزَرّایشاى جر َّاخیواّای کِ ایذ دیذُ حسواً

 شذُ زؼثیِ تالْا رٍی هَزَرّایش زؼجة کوال در کِ اسر شذُ هؼزفی ًاسا زَسطAMELIA ًام تا جذیذ َّاخیوای

 خذیذُ طی کِ شذُ تاػث تال تاالی لسور اس َّا شذذ تا خزٍج ًسیجِ در ٍ هَزَرّا کارگیزی تِ جذیذ طزح ایي در .اسر

  ایي در .کٌذ جَیی صزفِ سَخر هصزف در درصذ 75 زا سهیي سطح اس شذى تلٌذ ٌّگام زَاًذ هی کَاًذا اثز ًام تِ ای

  دلدذیززز َّایی سفز تاػث ًْایر در ٍ شذُ کوسز سزًشیٌاى تزای هشاحن صذای ٍ ًَیش کِ شَد هی گفسِ ّوچٌیي طزاحی

.شَد هی زز ارساى ٍ
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هثالی اس لاًَى کَاًذا 

 ایي رٍی اس َّا جزیاى ػثَر ٍ تذًِ شکل رٍی تز  اًسیس ٍ فلَئٌرCFD افشارّای ًزم زَسط شذُ اًجام ّای زحلیل
.کٌذ هی اثثاذ را ای خذیذُ چٌیي ٍجَد ٍ فَق ادػاّای ّن خزًذُ

  لیفر ًیزٍی آهذى ٍجَد تِ ٍ گزداتی ّای جزیاى ایجاد ٍ تذًِ رٍی اس هٌظن شکل تِ َّا جزیاى ػثَر سیز ّای شکل در
.اًذ شذُ دادُ ًشاى
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طزاحی شکل تذًِ 

  تذسر ٍ فزاٍاى ّای آسهایش اًجام تا کِ .اسر تذًِ لَس شکل تِ ٍاتسسِ کاهل طَر تِ سهیي اس خزًذُ شذى تلٌذ

 رٍی هخسلف ّای ساسی تْیٌِ اًجام تا ٍ شذُ، ایجاد ًیزٍّای ّوچٌیي ٍ َّا جزیاى ػثَر اس هخسلف ّای شکل آٍردى

..آٍرًذ هی تذسر خزًذُ ایي تزای را شکل تْسزیي ًْایسا تذًِ، شکل
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هؼزفی لطؼاذ تِ کار رفسِ در ایي خزٍصُ 

:تاززی 

fullymax
li po 11.1V  2200 mAh 3S  18C 

11.1V ًشاى دٌّذُ ٍلساص تاززی،
2200 mAh ًشاى دٌّذُ جزیاى تاززی،

3S سلَل دارد، 3یؼٌی ایي تاززی

9www.mecha.blog.ir



هؼزفی لطؼاذ تِ کار رفسِ در ایي خزٍصُ 

:( Brushless Motor )هَزَر تزاشلس  

DJI 2212/920 kv
هیلی هسز لطز هَزَر 22
هیلی هسز طَل هَزَر تذٍى شافر   12

Kv خاراهسزی تزحسة دٍر تز ٍلر(Revs per volt)
:  ٍلر ٍ در ًسیجِ دٍر هَزَر تزاتز شذُ تا 11.1 سلَلی تا ٍلساص  3اسسفادُ کزدین، ٍ یک تاززی  920Kvدر ایي خزٍصُ یک هَزَر تا 

11.1v × 920Kv × 0.9 = 9190.8 RPM

(ػذد ثاتر 0.9)
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هؼزفی لطؼاذ تِ کار رفسِ در ایي خزٍصُ 

(ESC)اسدیذ کٌسزل 

.  اسدیذ کٌسزل در ٍالغ درایَر هَزَر ٍ راُ اًذاس آى هی تاشذ
.کار ایي لطؼِ ّواى طَر کِ اس اسوش خیذاسر کٌسزل کٌٌذُ ی سزػر اسر 

.  هسٌاسة تا هَزَر اسسفادُ شذُ 30Aدر ایي خزٍصُ اس اسدیذ کٌسزل 
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هؼزفی لطؼاذ تِ کار رفسِ در ایي خزٍصُ 

:هلخ  

× or 10 1045. )اسسفادُ شذُ اسر 1045در ایي خزٍصُ اس هلخ  4.5)
ایٌچ 4/5( Pitch) آى ایٌچ ٍ گام 10هلخ ( طَل)یؼٌی لطز 
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هؼزفی لطؼاذ تِ کار رفسِ در ایي خزٍصُ 

:سزٍٍ هَزَر ّا 

TowerPro SG90

Analog 

 kg/cm 1.5: گشساٍر  
( sec/60 deg)  0.12: سزػر 

gram 9: ٍسى 

13www.mecha.blog.ir



هؼزفی لطؼاذ تِ کار رفسِ در ایي خزٍصُ 

:تزد کٌسزل 

.تزد ٍاسط تزای کٌسزل هَزَر تزاشلس ٍ سزٍٍ هَزَرّا

تا ٍجَد ایي تزد، لطؼاذ ٍ لسور ّای هخسلف خزًذُ تایذ  

.  اس طزیك کاهدیَزز کٌسزل شًَذ
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هؼزفی لطؼاذ تِ کار رفسِ در ایي خزٍصُ 

:سٌسَر جایزٍسکَج 

صَرذ زک  2ایي سٌسَر تِ . را زشخیص هی دّذ x  ٍy  ٍzهحَر  3کِ  زغییز هکاى حَل   جایزٍسکَج سٌسَری اسر

جایزٍ زک هحَرُ  3هحَرُ ٍ یا  3در چٌیي خزٍصُ ّایی هی زَاى اس یک جایزٍ . هحَرُ ٍ سِ هحَرُ در تاسار ػزضِ هی شَد

.اسسفادُ کزد
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شوازیک کلی 
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ساخر تذًِ
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تذًِ  ساخر 
 ًوًَِ در) فَم یا ( صٌؼسی ًوًَِ در) کزتٌی الیاف اس خزًذُ ایي تذًِ تزد، افشایش ًسیجِ در ٍ ٍسى کاّش تِ کوک تزای

  .شَد هی ساخسِ ( آسهایشگاّی
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ساخر تذًِ
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ساخر تذًِ

 

20www.mecha.blog.ir



ساخر تذًِ
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تذًِ  ساخر 

 در را َّا ٍ زاهیي را تزخاسسي تزای ًیاس هَرد َّای حجن ٍ سزػر خزًذُ، ایي تاالی در گزفسِ لزار هلخ تا ّوزاُ هَزَر

 ٍ حجن سزػر، تِ تسسگی کاهال ّن ارزفاع هیشاى .کٌٌذ هی ّذایر (شکل هٌحٌی لسور سور تِ) ًظز هَرد جْر

 .دارد هَزَر زَسط شذُ هکیذُ َّای چگالی
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تذًِ  ساخر 

  یا ساػسگزد چزخش تا الؼول، ػکس ٍ ػول لاًَى تز هثسٌی ًیَزي سَم لاًَى ٍجَد ػلر تِ آهذى در خزٍاس تِ ٌّگام

  تذًِ تِ هؼکَس جْر در ٍلی همذار ّواى تِ گشساٍری کَاًذا، آهذى در خزٍاس تِ تزای ًیزٍ ایجاد ٍ هلخ ساػسگزد خاد

  چزخش هخالف سور در تذًِ چزخش اس جلَگیزی تزای کِ شَد هی خَد دٍر تِ آى چزخش تاػث کِ شَد هی ٍارد کَاًذا

  جزیاى کزدى هٌحزف تا زا شًَذ هی دادُ لزار هٌحٌی سور تِ تاد جزیاى هسیز در تذًِ دٍر زا دٍر کَچک ّایی خزُ هَزَر،

  .ًچزخذ خَد دٍر تِ خزًذُ ٍ شًَذ شذُ ایجاد گشساٍر شذى خٌثی تاػث تذًِ اطزاف در هلخ زَسط شذُ ایجاد َّای
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تذًِ  ساخر 

  تِ هیلِ هکاًیشهی زَسط سدس ٍ شذُ ٍصل یکذیگز تِ تاریک هیلِ یک زَسط داخل اس کَچک ّای ُرخز ایي اس سزی ّز

 ٍ کزدُ زثذیل خطی حزکر تِ را سزٍٍّا چزخشی حزکر کِ اسر ای گًَِ تِ هکاًیشم ایي .اًذ شذُ ٍصل هَزَر سزٍٍ

  هی ّا خزرُ چزخش تاػث کَچک ّای خزرُ تِ آى اًسمال تا ٍ کزدُ زثذیل چزخشی حزکر تِ دٍتارُ را خطی حزکر سدس

.شَد
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تذًِ  ساخر 

  تاشذ، هی Z هحَر حَل چزخش سٌجیذى تزای کِ جایزٍسکَج سٌسَر تِ ّوِ ٍ اًذ شذُ سزی یکذیگز تا هَزَرّا سزٍٍ

  تاػث ّا سزٍٍ تِ تزد اس سدس ٍ کٌسزل تزد تِ خالس فزسسادى تا ٍ دادُ زشخیص را هکاى زغییز جایزٍ سٌسَر .اًذ هسصل

 اها شذُ خٌثی ای اًذاسُ تِ زا هؼکَس گشساٍر ّا خزرُ حزکر تا .شذُ کَچک ّای خزرُ حزکر ًسیجِ در ٍ آًْا حزکر

 تزای ، تاشذ شذُ خَد  دٍر تِ کَاًذا چزخش زَلف تاػث ٍ تاشذ گشساٍر هیشاى تا هسٌاسة آى همذار کِ ًیسر هؼلَم

 شَد هی سٌجیذُ جایزٍ زَسط تذًِ چزخش هیشاى دٍتارُ فیذتک ایي تا .کٌین هی اسسفادُ فیذتک یک اس هشکل ایي حل

 زا شَد هی زکزار آًمذر ػول ایي .کزدُ زغییز آًْا حزکر هیشاى سزٍٍّا تِ کٌسزل تزد زَسط دادى دسسَر تا ّن تاس ٍ

 .شَد خَد دٍر تِ کَاًذا ًچزخیذى ٍ شذى ثاتر تاػث ٍ تزسذ خٌثی حذ تِ تذًِ تِ اػوالی هؼکَس گشساٍر هیشاى
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تذًِ  ساخر 

  لسور اطزاف درFlap چْار تاشذ؛ هی جالة تسیار ّن شذُ گزفسِ ًظز در طزفیي تِ کَاًذا ّذایر تزای کِ رٍشی اها

 خزرُ آى ّواًٌذ ًیش ّا فلح ایي .شَد هی اطزاف تِ آى حزکر هَجة کِ شذُ زؼثیِ کَاًذا طزف چْار در هٌحٌی زحساًی

 ایي تِ کزد، تسسِ ٍ تاس را آًْا زَاى هی دسسی صَرذ تِ ٍ کٌسزل رادیَ طزیك اس ٍ اًذ هسصل هَزَرّا سزٍٍ تِ کَچک ّای

 کِ شَد هی تاػث َّا، شذى هٌحزف ٍ لسور آى رٍی اس َّا جزیاى ػثَر تا شَد، هی تاس فلدی کِ ٌّگاهی کِ زززیة

  ّذایر طزفیي تِ ٍ کٌسزل َّا در را خزًذُ هیسَاى طزیك ایي اس ٍ تیایذ در حزکر تِ آى شذى تاس هخالف جْر در کَاًذا

  .کزد
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تذًِ  ساخر 

 اسسفادُ ًیش دیگز جایزٍسکَج سٌسَر 2 اس Xٍ Y هحَر دٍ حَل آى ًچزخیذى ٍ َّا در خزًذُ هاًذى ثاتر تزای ّوچٌیي

  هٌحزف جْسی در تخَاّذ خزًذُ کِ ٌّگاهی ٍ شذُ زٌظین X ٍ Y هحَر 2 حَل سٌسَر 2 ایي کِ زززیة ایي تِ شَد، هی

  آهذى تز صذد در ّا فلح ٍ دادُ دسسَر ّا فلح تِ هسصل ّای سزٍٍ تِ کٌسزل تزد طزیك اس زغییز، ایي زشخیص تا شَد

 اسسفادُ زغییزاذ ایي کٌسزل تزای فیذتک یک اس ًیش ایٌجا در .شَد حل ًیش هشکل ایي زا شًَذ هی تسسِ ٍ تاس اًحزاف ایي

.شَد هی کٌسزلی ّای تحث تِ هزتَط آى شزح کِ شَد هی
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