بسم اهلل الرحمن الرحیم
تَرتیي تادی قاتل حول  :طراحی ٍ ظاخت تَظط هٌْذض اظواػیل شفیغ زادُ ٍ گرٍّی از داًشجَیاى گرٍُ کشتی ظازی
داًشگاُ دریاًَردی ٍ ػلَم دریایی چاتْار

هشخصات ٍ ٍیصگی ّای تَرتیي تادی ًَع ػوَدی:
الف -هشخصات
تَرتیي تادی ظاختِ شذُ یک تَرتیي تادی تا قاتلیت حول ٍ ًقل آظاى اظت کِ اصلی تریي هسیت آى تِ شوار هیرٍد .ایي تَرتیي قاتلیت ًصة
در ّر هکاًی را داردٍ هیتَاًذ اًرشی هَرد ًیاز را تَلیذ کٌذ.
 pvcظاختِ شذُ اًذ اظتفادُ شذُ اظت.ایي ظِ پرُ تِ کوک پیچ ّای
ترای ظاخت ایي تَرتیي از ظِ پرُ کِ تِ کوک ًین لَلِ ّای
ًگْذارًذُ رٍی ّاب هرکسی کِ از جٌط تفلَى اظت ًصة هیشًَذ.ایي ّاب تِ ٍاظطِ دٍ تلثریٌگ کِ در اتتذا ٍ اًتْای ّاب قرار دارًذ رٍی شفت
اصلی ظَار شذُ اظت ٍ شًراتَر تاهیي ترق (دیٌام) ًیس تا ًصة رٍی شفت  ،تِ طَر هعتقین تا ّاب در تواض اظت تا ترخَرد تاد تِ پرٍاًِ ّا ًیرٍی
هعتقین تاد تِ ًیرٍی چرخشی ّاب تثذیل شذُ ٍ از ّاب هعتقیوا تِ دیٌام هٌتقل هیشَد  .ظیعتن رٍی ظِ پایِ ای کِ تِ کوک لَلِ ّای
گالَاًیسُ ظاختِ شذُ اظت قرار هیگیرد کل ایي ظیعتن تَرتیي تادی تیي  2تا  2.5هتر ارتفاع دارد.

بٍ -یصگی ٍ تَاًایی ّا:
 - 1تغییر جْت تاد ّـیـچ تاثیری تر گردغ تَرتیي ًذاشتِ ٍ تَرتیي ّـوَارُ در جْتی کِ تاد تَزد هیچرخذ.
 -2ایي ًَع تَرتیي در ارتفاع کن از ظطح زهیي ًیس قادر تِ تَلیذ ترق هی تاشذ.
ً -3وًَِ تَرتیي در حال ظاخت تْتریي گسیٌِ ترای ػولکرد در شرایط ظرػت تاد تعیار پائیي هیثاشٌذ ،ایي تَرتیٌْا در ظرػتْای تاد پائیي تر
از  4هتر تر ثاًیِ ًیس قادر تِ تَلیذ تَاى هی تاشٌذ کِ ایي تَاًوٌذی در هیاى تَرتیٌْای تادی کن ًظیر اظت.
 -4ایي تَرتیي ّا تذٍى آلَدگی صَتی (ًَیس) ٍ ّوچٌیي ایوي ترای پرًذگاى هی تاشٌذ.
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ّوچٌیي ایي تَرتیي ّا قاتلیت ترکیة تا ظیعتن ّای ظلَل خَرشیذی ٍ ًیس تَرتیي ّای تادی دیگر ترای راًذهاى ّرچِ تیشتر را دارا

ّعتٌذ.
 -6از دیگر هسایای ایي ًَع تَرتیٌْا هی تَاى تِ ًیاز ًذاشتي ظیعتن یاٍ اشارُ کرد چراکِ ایي ًَع تَرتیٌْا ،تاد را از ّر جْت هْار هی کٌٌذ ٍ ایي
مز یت ترتری تعیاری ًعثت تِ کوثَدّای آى دارد.

