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 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

 اهی حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفتهستاد توسعه فناوری 

 رویداد  توضیحات 

 ریخ تا  خود را تا   یهاطرح  sat-iravin.irت  سای  نام در با ثبت   توانندیمحترم فناور م  ی هایممندان و تعالقه  یه کل

حوزه   یهایوسعه فناور ستاد ت  رایب  (نامفرم ثبت  موجود درخام  پروپوزال  )مشخصدر فرمت    ۱۴۰۰  یرماهت  26

خواهد   قرار  یستاد مورد بررس  یابانتوسط ارز   یارسال  یهاطرح  یه ارسال کنند. کل  یشرفتهحمل و نقل پ  یی،فضا

و   یهاول ییدها تاطرح  پس از تعیین وضعیت، .شودی م اعالم هایمبه ت ،طرح اصالح  نیاز به در صورت و گرفت

و    در حوزه کسب و کار  یمشاور ،  یمهر ت  رایب  مرحله   ینکنند. در ا یم  یداشوند و به مرحله بعد راه پیرد م  یا

قابلیت مشاهده مشاور و ارسال پیام در   ،یه اول  ییدو تا  یابیبعد از ارز ).شوددر نظر گرفته می  یاتیو عمل  یفن

، دهندیخود مشاوره م  یهاطرح  یلتکم  یها در راستایممشاوران به ت  شود.(قالب متن در پورتال تیم فعال می

مطابق با   مشاوره  زمان، امکان انتخاب  طرف مشاورانمشاوره از    هایتعیین زمان  بعد از  ت کهبه این صور

خود در ارتباط   با مشاور  الینبستر آن  یقاز طر ها  تیمو    برای تیم مورد نظر فعال خواهد شداعالم شده    یهازمان

ارائه  ها برای  تیمدر پورتال،    طرح نهاییبارگذاری و ارسال  و    هاتوسط تیم  پس از اصالح طرح  .خواهند بود 

  ی برتر وارد مرکز نوآور   یهایمت  ،یینها  ی داور پس از ارائه و    . شوندآماده مین در روز برگزاری  طرح خود به داورا

 گردند.  یمند ممرکز بهره  یناز خدمات ا  وشده    یجمهور   یاستر   یو فناور   یو معاونت علم  ینشانسازمان آتش 
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 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

 اهی حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفتهستاد توسعه فناوری 

 محورهای رویداد 

 طراحی ریزپرنده با قابلیت پرواز و شناسایی در محیط بسته با دود و دمای بال . 1

ها و انبارهای سرپوشیده ها، سولهنشانی نوعی از عملیات در کارگاههای سازمان آتشبا توجه به مأموریت

ها بر مبنای افتد و پرندهاز کار می  GPS اطالعات دریافتی ازوجود دارد که به عنوان بخش اصلی عملیات، تمام  

 د. کننکار می Ultra Sonic و Vision Positioning های حسگرهایهای دستی و صرفا استفاده از مکانیزمکنترل 

عارضه یا  شود و  در این گونه عملیات دید خلبان پرنده در غالب مواقع وجود ندارد و گاهی که از حدی دور می

مانعی وجود دارد، یک مشکل اساسی است. از طرفی دود و حرارت دمایی باال که بسیار آزاردهنده است، 

 د. پذیری دارنسختی قابلیت هدایتها بهمشکل اساسی دیگر است و بنابراین پرنده

 طراحی مگاروتور با قابلیت حمل نفر . 2

هایی که  در مواردی مثل نجات کوهستان یا نجات  در این مأموریت اولویت و سختی برای حمل نفر است،

ها باید قابلیت حمل این پرنده  د.انهای برق گیر کردهها و کابلهایی هست که روی دکلمربوط به پاراشوت

بار باال در حین پایداری پرواز قابل قبول داشته باشد که شاید بتوان با افزایش تعداد روتورها به نوعی پایداری 

 .  باال برد که این مهم نوع خاصی از طراحی و ساختار را نیازمند استپرواز را 
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 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

 اهی حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفتهستاد توسعه فناوری 

 طراحی مگاروتور اطفایی با واترگان. 3

زیرا باالترین   ت. دهند، مورد نظر نیس هایی که عملیات اطفاء و پاشش از باال را انجام میدر اطفاء شهری، مخزن

تواند حمل کند و این  لیتر آب می   ۱3۰کیلویی داشته باشند، حدود    ۱7۰حجم مخزن حتی اگر پرنده محموله  

هایی مورد نیاز است که توسط سیستم فشار باال و تغذیه زمین  به این منظور، پرندهت. برای اطفاء کافی نیس 

ان قابل کنترل در حین پایداری پرواز قابل قبولی که  در ارتفاع معقول و مشخصی پرواز کند و به وسیله یک گ 

ای را که دارد، محاسبه دارد، یعنی برنامه اتوپایلوت و فالیت کنترل، این پارامتر واترگان گشتاور قابل مالحظه

متری   3۰الی    2۰ها انجام عملیات اطفاء، از  فاصله مشخص و با تقریب  دهنهدف از به کارگیری این پر   د.انکرده

متر، در نقاطی است که وسایل و وسایط اطفایی کارایی کافی را  سانتی  3۰الی    2۰با دقتی با حدود شعاع    و

 د. ندارن

 رویداد  زمانبندی

 ۱۴۰۰ یرت 26ها:  یده ارسال طرح و ا 

  ۱۴۰۰ مرداد  2طرح ها:   یابیارز 

 ۱۴۰۰ مرداد ۱6 یتلغا مرداد 3ها: از  یممشاوره به ت 

  ۱۴۰۰ مرداد 23: یبرگزار روز 


