
 به نام خذا

 کوادروتور قسمت های مختلف معرفی

 مکانیک پرواز:

کَادرٍزَر یا کَادکَخسر یک رتاذ خرًذُ چْار هلخِ هی تاؼذ کِ تِ دلیل خایذاری تیؽسر ًعثر تِ خرًذُ ّایی تا زعذاد هلخ کوسر 

 .هاًٌذ ّلیکَخسر ّا، عالقِ هٌذاى تیؽسری دارد

کٌسرل ایي عوَد خرٍاز خر طرف دار از طریق زغییر دٍر هَزَر صَرذ هی گیرد ٍ جْر ّواى طَر کِ در زصَیر زیر هی تیٌیذ 

هَزَر ّا تِ ّیچ ٍجِ زغییر ًوی کٌذ)الثسِ ًوًَِ ّایی ّن ّعر کِ جْر هَزَر ّا عَض هی ؼَد اها زعذاد آى ّا در جْاى 

 .()ّواًٌذ ؼکل زیرتعیار کن اظر(.ایي عوَد خرٍاز ّا عوَها در دٍ ؼکل خالض ٍ ضرتذر هَجَد ّعسٌذ
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ّواى طَر کِ در ؼکل تاال هی تیٌیذ در هذل خالض کَادرٍزَر، ٍقسی خرًذُ قصذ اًجام هاًَر خاد ظاعر گرد را دارد دٍ هلخ کِ در 

جْر ظاعر گرد هی چرخٌذ ظرعسؽاى افسایػ هی تاتذ ٍ دٍ هلخ دیگر تِ ّواى ًعثر ظرعسؽاى کن هی ؼَد؛ در ایي صَرذ 

ع ًیرٍی عکط العول تاعث چرخػ خاد ظاعر گرد هی ؼَد.چرخػ ظاعر گرد ترعکط چرخػ خاد ظاعر گرد تذٍى زغییر ارزفا

هی تاؼذ.ٌّگام افسایػ ارزفاع، ّر چْار هَزَر تِ یک ًعثر ظرعسؽاى افسایػ هی تاتذ.ترای حرکر تِ ظور راظر، دٍ هَزَر 

هَزَر ظور چح تِ ّواى ًعثر ظرعسػ زیاد هی  عقة ٍ جلَ ظرعسؽاى ثاتر هی هاًذ، هَزَر ظور راظر ظرعسػ کن ؼذُ ٍ

ؼَد در ایي حالر خرًذُ تِ ظور راظر کج ؼذُ ٍ تذٍى کاّػ ارزفاع تِ ظور راظر حرکر خَاّذ کرد.زَضیح تقیِ حرکاذ 

 .هاًٌذ ّویي هَارد زَضیح دادُ ؼذُ ٍ یا زرکیة چٌذ هَرد تا ّن هی تاؼذ

یوا هقایعِ کٌین، اٍلیي ٍجِ زوایسی کِ کارترد کَادرٍزَر ّا را هسوایس هی ظازد، اگر تخَاّین کَادرٍزَر ّا را تا تالگرد ٍ َّاخ

خَد را دارًذ ٍ ًوی زَاى هذلی  خاؾ  خایذاری تعیار زیاد ٍ ّوچٌیي قذرذ هاًَر آى هی تاؼذ. الثسِ ّر کذام از آى ّا کارترد ّای

از هی کٌٌذ ٍ ًیاز تِ زهیٌی صاف تِ هعافر طَالًی جْر را ترزر از هذل دیگر داًعر.عوَها َّاخیوا ّا تا ظرعر تیؽسری خرٍ

ٍلی در هقاتل، کَادرٍزَر ّا ٍ ّلیکَخسر ّا عوَد خرٍاز تَدُ ٍ ترای ًؽعر ٍ ترخاظر ًیاز تِ زهیي زیادی  ًؽعر ٍ ترخاظر دارًذ

 ًذارًذ اها ظرعسؽاى ًعثر تِ َّاخیوا هقذار کوسری اظر.

 قطعات:

 زؽکیل ؼذُ اظر کِ تِ ؼرح زیر هی تاؼذ:کَادرٍزَر از قعور ّای هخسلفی 

 هَزَر -

 تازری -

 راُ اًذاز هَزَر )اظدیذ کٌسرلر( -

 کٌسرلر خرٍاز )فالیر کٌسرلر( ٍ یا ازَخایلَذ -

 رادیَکٌسرل )ؼاهل فرظسٌذُ ٍ گیرًذُ( -

 موتور:

در رتاذ ّای خرًذُ تِ خصَؾ کَادرٍزَر ّا ترای ایجاد ًیرٍی خیؽراًػ، از هَزَر ّای تراؼلط اظسفادُ هی کٌٌذ. ّواى طَر کِ 

از ًام ایي هَزَر ّا خیذا اظر، ایي هَزَر ّا تراغ یا ّواى جارٍتک را ًذارًذ. ّویي ٍیصگی تاعث ؼذُ کِ دٍ ترزری هْن ًعثر تِ 

اؼٌذ ٍ آى ّن یکی زیاد تَدى ًعثر زَاى زَلیذی تِ ٍزى هَزَر زیاد اظر ٍ زلفاذ هَزَر کوسر هی هَزَر ّای هعوَلی داؼسِ ت

تاؼذ ٍ دیگر ایي کِ ًعثر تِ هَزَر ّای هعوَلی)هَزَر ّای تراغ( ًیاز تِ هراقثر ٍ ًگْذاری کوسری دارًذ. از لحاظ غاّری 

 ى ظِ ظین هی تاؼذ.هعوَلی، دارا تَد DCزفاٍذ اصلی ایي هَزَر ّا تا هَزَر ّای 
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ٌّگام اًسخاب یک هَزَر تراؼلط ترای رتاذ خرًذُ خَد تایذ تِ دیساؼیر)ترگِ اطالعاذ( آى هَزَر هراجعِ کٌیذ. تِ جذٍل ّای 

 هی تاؼذ زَجِ کٌیذ: BL2215زیر کِ هرتَط تِ هَزَر 
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گرم رکر ؼذُ اظر. دیگری هیساى  59خاراهسر ّای هْوی کِ تایذ تِ آى زَجِ کٌیذ، یکی ٍزى هَزَر هی تاؼذ کِ ترای ایي هَزَر 

گرم رکر ؼذُ اظر. ترای  855زا  555آى تیي  55زراظر)ًیرٍی خیؽراًػ زَلیذی( هَزَر اظر کِ ترای ایي هَزَر در هذل 

هَزَر در  4کٌیذ) تِ خاطر ٍجَد  4ذ ٍزى کل خرًذُ خَد را زخویي تسًیذ ٍ زقعین تر اًسخاب هَزَر تا زراظر هٌاظة، ؼوا تای

کَادرٍزَر(، عذد تِ دظر آهذُ تایذ کوسر از هقذار زراظر هَزَر تاؼذ زا هَزَر ّا تسَاًٌذ خرًذُ را از جای خَد تلٌذ کٌٌذ. حال اگر 

 ٍزى خرًذُ زیاد تاؼذ.ع زراظر هَزَر ّا تا خرًذُ ای تا قاتلیر هاًَر تاال هی خَاّیذ تایذ اخسالف هجوَ

( ّای تازری هٌاظة ترای هَزَر هی تاؼذ. تِ ظطر اٍل جذٍل اٍل ًگاُ cellخاراهسر دیگری کِ تایذ تِ آى زَجِ کٌیذ، زعذاد ظل )

 ظل تاؼذ. 3ظل ٍ یا  5ظل؛ ایي یعٌی تازری اًسخاتی ؼوا ترای خرًذُ تایذ  3-5کٌیذ، ًَؼسِ 

دٍم ًگاّی تیٌذازیذ. تِ عٌَاى هثال از ظطر اٍل جذٍل هی زَاى ایي ترداؼر را کرد کِ اگر تِ هَزَر خَد  تِ ظطر ّای جذٍل

آهدر تَدُ ٍ زراظسی کِ هَزَر ایجاد هی کٌذ  24، حذاکثر جریاى کؽیذُ ؼذُ از تازری  25*5ٍلر را تذّین تا یک هلخ  25ٍلساش 

 گرم خَاّذ تَد. 855

 باتری:

ٌثع اًرشی تازری هی تاؼذ. تازری اًسخاتی ترای ایي رتاذ ّا، تازری لیسیَم خلیور هی تاؼذ. دلیل ایي اًسخاب در کَادرٍزَر ّا ه

 ٍ دٍ، جریاى دّی تعیار تاالیی دارد. تیؽسر تِ خاطر دٍ ٍیصگی اظر.یک ًعثر زَاى تِ ٍزى تازری زیاد اظر

 

 

 

 

 

 

ٍلساش تازری اظر کِ تایذ هٌاظة ترای هَزَر تاؼذ. هَزَری کِ در تاال تِ آى اٍلیي خاراهسری کِ تایذ در اًسخاب تازری زَجِ کرد،  

ٍلر هی تاؼذ خط دٍ ظل یعٌی یک تازری  3.7( ًیازهٌذ یک تازری دٍ ظل یا ظِ ظل اظر. ّر ظل هعادل BL2215اؼارُ ؼذ)

 ٍلسی. 22.2ٍلسی ٍ ظِ ظل یعٌی یک تازری  7.4

هیلی آهدر ظاعر اظر. ایي یعٌی  5555هدر ظاعر تازری هی تاؼذ. تازری تاال یک تازری خاراهسر تعذی کِ تایذ تِ آى زَجِ کرد، آ

آهدر( تاؼذ، تازری در هذذ زهاى یک ظاعر زخلیِ هی ؼَد. حال تایذ زَجِ کرد کِ  5هیلی آهدر) 5555اگر آهدر کؽی از تازری 
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 45تازری خَد را اًسخاب کٌین. اگر هَزَر ّای ها در هجوَع ها چِ هیساى زهاى خرٍاز ًیاز دارین ٍ تا زَجِ تِ آهدر کؽی هَزَر ّا، 

 دقیقِ خالی خَاّذ ؼذ. ایي عذد تِ رٍغ زیر تِ دظر آهذُ: 7.5آهدر ظاعسی ها در حذٍد  5ایي یعٌی تازری  آهدر جریاى تکؽٌذ

هی آیذ. ایي ّذد را در تِ دظر  5.255آهدر)جریاى کؽی هَزَر ّا( زقعین هی کٌین کِ عذد  45آهدر)غرفیر تازری( را تر  5

 تِ دظر هی آیذ. 7.5دقیقِ ضرب هی کٌین کِ عذد  65

اظر. ایي یعٌی  25Cتازری اظر. تازری کِ عکط آى را در تاال هؽاّذُ هی کٌیذ یک تازری  Cخاراهسر هْن تعذی، خاراهسر 

5000mAh*25=125A هجوَع جریاى کؽی هَزَر ّا آهدر خَاّذ تَد کِ ایي عذد تایذ از  255. هاکسیون جریاى دّی تازری

 تیؽسر تاؼذ، در غیر ایي صَرذ تازری ؼوا آظیة خَاّذ دیذ.

 اسپیذکنترلر:

در اداهِ ّویي هقالِ ًحَُ ازصال ّا  .ٍ یا ازَخایلَذ( هی تاؼذ رایي ٍظیلِ، یک راتط هیاى هَزَر، تازری ٍ کٌسرلر رتاذ)فالیر کٌسرل

 را خَاّن گفر.

 

 

 

 

ٍظیلِ کِ تایذ تِ ٌّگام خریذ تِ آى ّا زَجِ کرد، ٍلساش کاری ٍ زَاًایی عثَر جریاى آى هی تاؼذ. خاراهسر ّای هْن ایي 

 ٍلر اظر. 53ٍلر زا  5.6آهدر را دارد ٍ هحذٍدُ ٍلساش کاری آى تیي  65اظدیذکٌسرلر تاال زَاًایی عثَر جریاى 

 فالیت کنترلر:

ظر کِ حسوا تایذ در کَادرٍزَر ّا تاؼذ در صَرزی کِ در َّاخیوا ایي اجثار فالیر کٌسرلر یا ّواى کٌسرل کٌٌذُ خرٍاز ٍظیلِ ای ا

تر رٍی فالیر کٌسرلر ّا یک ظٌعَر ظِ هحَرُ جایرٍظکَج)اًذازُ گیری  ایي ٍظیلِ ٍغیفِ حفع زعادل رتاذ را دارد.ٍجَد ًذارد. 

 ؼساب زاٍیِ ای( ٍ یک ظٌعَر ؼساب ظٌج)اًذازُ گیری ؼساب خطی( ٍجَد دارد.

 ٍظیلِ ٍاظط تیي گیرًذُ ٍ اظدیذ کٌسرلر هی تاؼذ ، کِ در اداهِ ّویي هقالِ ازصال ّای آى را زَضیح هی دّن. ایي

در خیلی از هَاقع کِ ًیاز تِ کیفیر تاالزری اظر ٍ هی خَاّین اهکاًاذ دیگری ّوچَى گرفسي هخسصاذ خرًذُ، ارظال اطالعاذ 

ا تِ خرًذُ اضافِ کٌین؛ تِ جای اظسفادُ از فالیر کٌسرلر ّا از ازَخایلَذ ّا اظسفادُ هی خرٍاز تر رٍی زصَیر ارظالی از خرًذُ ٍ .... ر

 ؼَد.
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 رادیوکنترل:

هعوَال تِ ٌّگام خریذ رادیَکٌسرل، در تعسِ تٌذی آى یک گیرًذُ ًیس ٍجَد دارد در غیر ایي صَرذ تایذ گیرًذُ را جذاگاًِ 

صَرذ هی تاؼذ کِ رادیَکٌسرل در دظر ؼوا قرار دارد ٍ زَظط اّرم ّای هَجَد خریذاری کٌیذ. اظاض عولکرد ایي دٍ تِ ایي 

ٍ گردغ حَل هحَر عوَدی را ارظال هی کٌیذ. در طرف دیگر،  تر رٍی آى، فرهاى ّای تاال ٍ خاییي، عقة ٍ جلَ، چح ٍ راظر

یر کٌسرل هی فرظسذ. فالیر کٌسرل تا دریافر گیرًذُ ای کِ تر رٍی خرًذُ قرار دارد ایي فرهاى ّا را دریافر هی کٌذ ٍ تِ ترد فال

ایي ظیگٌال ّا ٍ تررظی دادُ ّای ظٌعَر ّای خَد، ظیگٌال هٌاظة را تِ اظدیذکٌسرلر هی فرظسذ ٍ اظدیذکٌسرلر ًیس ظیگٌال 

 هٌاظة را تِ هَزَر ترای کٌسرل دٍر آى ارظال هی کٌذ.
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 نحوه اتصال های قطعات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِ در زصَیر تاال هؽاّذُ هی کٌیذ، اظدیذکٌسرلر زَظط ظِ ظین تِ هَزَر ٍصل هی ؼَد.ایي ظِ ظین در هَزَر تِ ّواى طَر ک

ظین خیچ ّا هسصل ّعسٌذ.اظدیذ کٌسرلر ٍلساش تازری را طثق یک الگَریسن خاؾ)ایي الگَریسن در خردازًذُ اظدیذ کٌسرلر قرار دارد( 

 تِ هَزَر اعوال هی کٌذ.

یذ کٌسرلر هی تیٌیذ کِ ّر اظدیذ کٌسرلر یک ظین هٌفی ٍ یک ظین هثثر دارد کِ تِ تازری هسصل هی ؼَد ٍ در طرف دیگر اظد

 از ایي طریق ٍلساش ٍ جریاى هَزَر زأهیي هی ؼَد. 

عالٍُ تر ایي ظین ّا ّواى طَر کِ در زصَیر هی تیٌیذ؛ ظِ ظین دیگر از اظدیذ کٌسرلر تِ فالیر کٌسرلر هسصل ّعسٌذ. ایي ظِ 

کِ از فالیر کٌسرلر  PWMّعسٌذ. زَظط ظیگٌال  PWMٍلر یا ّواى زهیي هذار( ٍ ظیگٌال  5)GNDٍلرVCC(5  ٍ )ظین، 

 ّا را کٌسرل کرد)از طریق زغییر خٌْای خالط ظیگٌال(. تِ اظدیذکٌسرلر هی رٍد هی زَاى ظرعر هَزَر

ازصاالذ دیگری را ًیس هی تیٌیذ کِ تیي گیرًذُ ٍ فالیر کٌسرلر ٍجَد دارًذ. ّر کذام از ایي دظسِ ّای ظِ ظیوِ کِ تیي گیرًذُ 

سی از رادیَکٌسرل را ّعسٌذ. ایي دظسِ ظین ّا فرهاى ّای دریاف PWMٍ ظیگٌال  VCC  ٍGNDٍ فالیر کٌسرلر ّعسٌذ، ؼاهل 

تِ ترد فالیر کٌسرلر هی دٌّذ. ّر کذام از ایي دظسِ ّا دظسَر هجسایی را تِ فالیر کٌسرلر هی دٌّذ کِ یک دظسِ ترای حرکر 

تاال ٍ خاییي خرًذُ، یک دظسِ ترای حرکر جلَ ٍ عقة، دظسِ دیگر ترای حرکر چح ٍ راظر ٍ آخریي دظسِ ترای حرکر گردغ 

 موفق باشیذ                                                                                                       ی تاؼذ.حَل هحَر عوَدی ه

 www.avatrobo.ir                                                                                                                  ًَیعٌذُ: آرغ رٍؼٌی
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