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:معرفی دستگاه 

در دیدي همه جانبه میتوان هاورکرافت را سازه اي دو منظوره با قابلیت حرکت بر سطوح مختلف دانست که نقطه شروع 
این دستگاه برتري هایی نسبت به سازه هاي دریایی بخصوص کشتیهاي . حرکت، بلند شدن از سطح زمین و پیشروي است

و اسکله در ساحل نبوده و عالوه بر آن بر خالف سایر چرا که در استفاده از آن نیازي به تإسیسات , مسافربري و حمل بار دارد 
شناخته نشده و پوشیده از مناطق کم عمق و راههاي آبی, لجنزارها, سازه هاي دریایی قابلیت حرکت در سطح باتالقها

امکان پذیر میشود بدین صورت که یک پروانه ) fan(حرکت این دستگاه با بکارگیري چندپروانه . علفهاي دریایی را نیز دارد 
درنتیجه , هواي ورودي به دستگاه را به زیرآن انتقال داده و باعث شناور ماندن هاورکرافت روي قشري نازك از هوا می شود 

. با نیروي نسبتإ کمی میتوان آن را به حرکت درآورد, ر ماندن دستگاه بر روي هواي فشرده باشناو

:سیستمها و متعلقات

کوسن انعطاف پذیر یا همان  دامن وبالشتک ( سازه شامل اسکلت اصلی هاورکرافت، نشیمنگاه موتور، تکیه گاه موتور، 
.)سازه هاي انعطاف پذیر به حساب آوردهوا و اتصاالت  را می توان جزو 

شامل پروانه هاي بلند کننده : سیستم باالبرنده 

شامل ملخ ها : رانش و پیشروي 

شامل موتورها : قدرت

و سیستم کنترل از راه دور جهت کنترل دستگاه 

ه تا با تهیه تکیه گاه مناسب پس از تهیه ي اسکلت اصلی کار، باید مرکزثقل سازه یا همان نشیمنگاه موتور را پیدا کرد
در واقع این دستگاه زمانی حرکت خود راآغاز . براي موتور، مقدمات بلند شدن هاورکرافت را از سطح زمین فراهم شود 

یعنی نیرویی .) متغیر است600mmتا 200معموأل ارتفاع شناوري بین ( خواهد کرد که روي قشر نازکی از هوا قرار گیرد 
بیشتر باشد ، در اینصورت دستگاه mgورهاي بلند کننده بر سطح زیرین هاورکرافت وارد می شود از نیروي که از سمت موت
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مشکلی که در این مرحله براي بیشتر افراد بوجود می آیدچرخیدن هاورکرافت بدور خودش است، . بحالت معلق درمی آید
ه باشد، باید توجه داشت که در صورت عدم تعادل دوطرف انتظار می رود که دلیل این چرخش،  باالنس نبودن طرفین دستگا

دستگاه با کوچکترین حرکت و بلندشدن یک سمت، باد موجود درزیردستگاه خارج شده و سمت دیگر بر روي زمین نشست 
س پارچه براي افزایش فشار و جلوگیري از از اتالف هوا می توان دور هاورکرافت رابا دامنی که بهتر است از جن. خواهد کرد 

. دلیل استفاده ازاین نوع پارچه ها به جهت ضد آب بودن وهمچنین سبک بودن آن است. شمعی یا پارچه چتر باشد ببندیم
در ساخت هواناوها درابعاد بزرگتر می توان از پالستیک فشرده استفاده کرد و آن را دوجداره ساخت تا براي حرکت بر روي 

.سطح آب مشکلی به وجود نیاید

دیگر از سیستمهاي هواناو سیستم رانش است ، د رهاورکرافت هاي عظیم الجثه معموأل از ملخهایی همراه با داکت یکی 
استفاده میشود و بدون تردید علت آن را میتوان دربازدهی باالي رانش آن جستجو کرد اما در هاورکرافت هاي نظامی بدلیل 

کت استفاده نمی شود، عالوه براین دید راداري و آسیب پذیري ضرورت کاهش وزن و همچنین قدرت الزم براي دستگاه از دا
در . در هاورکرافت هاي مسافربري با موتورهاي دیزلی نیز استفاده از داکت رایج است. حذف داکت را بدنبال خواهد داشت 

و صرف بلند کردن دستگاه و نیر1/3بعضی از هاورکرافت ها براي رانش از یک موتور ترکیبی استفاده می شود که در این صو در انتخاب ملخ مناسب باید مواردي چون سرعت دورانی، سرعت شناوري ، قطر . دیگر نیزصرف پیشروي خواهد شد 2/3
ملخ ، گام پیشروي ، وتر پره هاو توان ورودي  مورد بررسی قرار گیرد که معموأل وجود عدم قطعیت در ثابت نگه  داشتن 

بر همین اساس در حال حاضر روش . خ ، ملخها را  بطورمقایسه اي مورد استفاده قرار میدهندتمام عوامل انتخاب مل
انتخاب ملخ بدین ترتیب است که پس از طراحی و نصب قطعات اصلی و متعلقات ، براساس نیروهاي پساي 

. هیدرودینامیکی و حداکثر سرعت، مقدار نیروي رانشی تعیین می شود 

:سیستم کنترل

در بعضی از . از سیستم کنترل درحفظ تعادل و چرخش هاورکرافت و انحراف از مسیر اولیه حائز اهمیت است استفاده
هاورکرافت ها از موتور گردان جهت تغییر مسیر استفاده شده است، که محدودیت این روش در مدلهاي کوچک ، مصرف 

و صنعتی ، این موتورها قدرت مانور را افزایش داده و باالي موتورو وزن نسبتأ سنگین آن است ، البته در مدلهاي نظامی
تغییر نیروي ورودي رانشی و کنترل گام ملخهااز عوامل کنترلی . برتري هایی نسبت به دیگر موتورها میتواند داشته باشد 

ت به محسوب می شود ، دراین روش با تغییر گام ملخ ها ، سرعت ملخ ها کم وزیاد شده و در وضعیت گام صفر، سرع
باید در نظر داشت که ملخها ، تولید . روشی دیگر استفاده از ملخهایی داراي گام متحرك است . سمت صفر میل می کند 

. نیروي حرکتی نمی کنند و فقط با تغییر نیروي ورودي رانشی ، گام افزایش یافته در نتیجه نیروي رانشی به حداکثر می رسد 
.        ام را ممکن سازد از دیگر روشهاي استفاده میباشد سیستم برقی و هیدرولیک که تغییر گ



:طرحی ساده از هاورکرافت 

قابی از چوب بالسا جهت استحکام سازه 

پلی کربنات یا یونولیت

موتور ي با دور باال و توان زیاد براي بلند کردن از سطح زمین      

دو موتور پیشران
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کنترلیک برد 

پارچه شمعی براي دور هاورکرافت 

. ) باید از باتریهایی استفاده کرده که شدت جریان لحظه اي باالیی را به موتور بدهند( باتري مناسب با توان موتور 

: و همچنین چند پره 

:مراحل ساخت

. کنیده متعلقات را بر روي آن سوار ابتدا قاب چوبی را تهیه کرده تا بقی.1
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وسط آنرا ودر غیر اینطورت مرکز ثقل آنرا پیدا کرده تا ت دستگاه شکلی منتظم داشته باشد در صورتی که اسکل.2
.دهیدنقطه را به اندازه ي قطر پره هاي مورد استفاده برش می آندستگاه باالنس باشد و سپس 

. در داخل دستگاه جمع شودحال پارچه ي شمعی را دور تا دور دستگاه میکشید تا هوا .3

بلند ( تکیه گاه مناسبی را براي موتور بلند کننده ساخته و موتور را دقیقإ در وسط سوراخ ایجاد شده قرار دهید.4
شدن دستگاه خود را امتحان  کنید و به یاد داشته باشید که در صورتی دستگاه بلند خواهد شد که نیرو و فشاري 

. )رد میشود از نیرو گرانش زمین بیشتر باشدکه توسط موتور بر زمین وا

پس از اطمینان از بلند شدن دستگاه میتوان موتورهاي پیشران را طوري نسب کرد تا تعادل در دو طرف .5
.     کج نشود برقرار مانده ودستگاه 
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. حال با نصب سیستم کنترل خود و امتحان مجدد از حرکت و چرخش دستگاه خود مطمئن شوید . 6

و مهندس یوسف نارنجانیسید احمد موسوي ومهندس جمشید توانامهندس با تشکر ازجناب آقاي 
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