
مجهز به دوربین  دست سازساخت یک کوادکوپتر 

 در خانه

 سالم

دوستان عزیز امیدوارم تا انتهای آموزش ساخت یک کوادکوپتر واقعی در 

 منزل با ما همراه باشید.

 لوازم مورد نیاز:

 سه سل mAh LiPo battery 0022 باطری (1

 
 iPower 0022-22مدل موتور گیمبال )دو عدد(  (0

البته اگه تو بازار ایران این مدل پیدا نشد باید مدلی پیدا کنید 

 که دارای مشخصات زیر باشه
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 Weight: 34g 

 Motor Dimensions: 82mm x 88mm 

 Stator Dimensions: 88mm x 2mm 

 Copper wire(OD): 61.0mm 

 Configuration: .8N.3P 

 Resistance: .310 ohm 

 Wind type and termination method: Star style 

 Pre-wound with 26 turns, 41.3mm shaft 

 Bottom mounting holes: .0mm x .1mm (center to center) 

 Top mounting holes: .8mm (center to center) 

 Camera range: .66-866g (GoPro size) 

 

 

 
 و مانیتور باطری برای اردوپایلوت power moduleماژول  (3

www.syma-iran.com



 

 

4) Servo Leads - Male to Male  (12 )عدد 5 سانتی متری 
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 )یا یک دوربین مشابه(  GoPro Hero3دوربین ویدیویی اچ دی  (5

بته با یک نقشه کمکی که بتونه نحوه ل)ا برد کنترل گیمبال (6

 اتصاالت رو هم نشون بده(
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 رباتیک سه بعدی 0.6اردوپایلوت مگا فالیت کنترلر،  (7
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 عدد252kv  (4 )موتور براشلس  (2

 

 عدد 0پولر و پوشر هر کدام ملخ  (9
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 کاناله R/C 5گیرنده  (12

 کاناله R/C 5 فرستنده (11

 3D Robotics LEA-6Hمدل   GPSماژول گیرنده  (10

 عدد اسپید کنترلر 4 (13

14) Hook/loop  برای محکم کردن اتصاالت و سیم ها 

 طرفهچسب دو  (15

 رشته سیم عایق مشکی و قرمز (16

 ورق پلی کربنات (17

 چسب حرارتی (12

 زیپ کیپ (19
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02) Pvc  قابل انعطاف 

  لوله مسی کاهنده (01

 
 ورق آلومینیومی )مثل سیخ( (00

 عددM3  (4 ) واشر تخت (03

 عددM3  (2 )مهره  (04

 عدد( 4میلیمتری ) M3   05پیچ  (05

 عدد( 10میلیمتری ) M3   02پیچ  (06

 عدد( 2میلیمتری ) M3   6پیچ  (07

 عدد 4های چوبی مثل شکل زیر بوم  (02
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 عدد 4شکل زیر  لگیره لوله مث (09

 

در زیر شما میتونید تصویر کوادکوپتری که در این آموزش ساخته میشه 

 رو ببینید.
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بدون شک یکی از اصلی ترین قسمت های یک کوادکوپتر بدنه یا فریم 

یک کوادکوپتر ارزان برای خودتون  دارینکوادکوپتر هست. اگه شما قصد 

یکی از روش های کاهش هزینه ها اینه که بجای  کنین.در منزل درست 

. ازینبسفریم رو خودتون  کنین، استفادهاینکه از فریم های آماده در بازار 

برای کوادکوپتر ها وجود داره ) یا  "+"و  "X"به طور کلی دو نوع فریم 

به شکل ضربدر و یا بعالوه(. برای درک بهتر این قضیه به شکل های زیر 

 .کنینتوجه 
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م و یمی کن استفادهفریم برای ساخت کوادکوپتر   xما در این آموزش از 

 جلوی اون قرار می دیم. قسمتدر  ،با توجه به شکل زیررو  دوربین
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شما آموزش ساخت بدنه و اضافه کردن دوربین رو خواهیم داد. به ما به 

تونید از مناظر مورد نظر خودتون فیلم و  طوریکه در پایان کار شما می

 .کنینعکس تهیه 
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 ام کوادکوپتر مورد نظر ما به شکل زیر می باشد.راگدی
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 مراحل کار:

 له اول: ساخت فریم )بدنه(حمر

شه. یکوادکوپتر از دو صفحه پلی کربنات تشکیل مهاب )قطب( مرکزی 

که به  هترین ماده شفافیپلی کربنات سختحاال پلی کربنات چی هست؟ 

های مختلف ساختمانی ای مناسب بجای شیشه در بخشعنوان گزینه

ه یکی از اصلی ترین ویژگی های پلی کربنات گیرقرار می استفادهمورد 

   .)ویکی پدیا فارسی ( بودن اون هستسبک بودن و در عین حال مقاوم 

 

 شکل و اندازه این فریم ها
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البته برای اینکه شما این نقشه رو در ابعاد واقعی داشته باشید بهتره که 

و بعد از پرینت گرفتن، برش های الزم رو  کنینفایل اصلیشو دانلود 

و در نهایت با توجه به شکل زیر سوراخ های الزم رو به وجود  .نبزنی

 بیارید.
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نکته مهم : )در ادامه آموزش ما در برخی جاها از ذکر اندازه 

خودداری می کنیم چون شما با پرینت نقشه اندازه های اصلی ها 

 رو خواهید داشت(

 

 

www.syma-iran.com

http://robocreativity.ir/wp-content/uploads/2016/03/make_copter_mki_parts-1.pdf
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 مرحله دوم: برش و دریل کاری بوم ها

لود قبل دان ازنقشه ای که  دربا توجه به تصویر های زیر بوم هایی رو که 

 ندر صورتیکه بوم ها کوتاه تر باش .کنینو تولید کردید رو سوراخکاری 

رتر کوادکوپتر پایدا ناین بومها بلندتر باش اگهو  چاالکترهوپتر ککواد

 خواهد بود.

 

www.syma-iran.com



 

 
www.syma-iran.com



 6 و فاصله سوراخ ها به ترتیب هکه قطر مته سه میلیمتر باش کنیندقت 

 .یمتر و دقیقا در مرکز بوم ها باشن )طبق نقشه(میل 02میلیمتر و 

 مرحله سوم: نصب کردن فریم

 05یا  02از پیچ های مناسب  استفادهبا توجه به تصاویر زیر و با 

بومها رو به و البته مهره های مناسب،  میلیمتری(  3میلیمتری )قطر 

 .کنینورق های پلی کربنات متصل 
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 مرحله چهارم: مرکز اتصال سیم ها
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تا اسپید کنترل،  4. میشنسیم ها وصل  لشش سیم مختلف به مرکز اتصا

 )وسیله ای برای نگه داشتن یک مبالو برد کنترلر گی ماژول قدرت )برق(

 . ابزار و وسیله خاص مانند دوربین و قطب نما(

از  استفادها مخب در ادامه ما نیاز به سیم های مناسب داریم پیشنهاد 

 .کنینهست. برای درک بهتر به تصویر زیر نگاه  XT62کانکتور 

 

 XT62کانکتور 
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 زنیمببرش  از سیم های مشکی و قرمز رو  XT62 باید کانکتوربرای شروع 

 رو قرمز و سیاه مربوط به هر شش جفت سیم، یهااز سیمکدام هر و سر 

ه البتکنیم. محل اتصال لحیم میدر رو  اون ها، و انتهای لخت می کنیم

ی شبیه ابلاز هر ک نتونی می کنینشما اگه نتونستید این کانکتور رو پیدا 

  .کنین استفادهبینید هم  باال می لاین چیزی که در شک

 ادامه نیاز به یک کاهنده مسی مثل شکل زیر داریم.

ز های تیدو حلقه برش بزنید و لبه کاهنده مسی از هر یک از دو سر یک

 . کنینبا سوهان صاف رو  آن
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. در واقع شما به جای ستاز این روش کم کردن هزینه ه استفادهدلیل 

رو به همین  مناسب خونگی هاب یکخودتون  ناینکه یک هاب بخری

 سازید.می روشی که االن براتون معرفی کردم 

وقتی که شما دو تا حلقه رو از دوسمت کاهنده مسی برش زدید در واقع 

به  رو هر یک از شش سیم قرمز مثبت .داریندوتا حلقه با شعاع مختلف 

حلقه  بهنیز رو  ، و شش سیم مشکی مربوطهکنینحلقه کوچکتر لحیم 

حاال برای اینکه دو تا حلقه با هم اتصال نداشته . کنینتر لحیم بزرگ

تر قرار گرباشن به هر روشی که میتونید حلقه کوچکتر رو وسط حلقه بز

ه تا با هم اتصال نداشت کنینمناسب اونها رو عایق کاری  لبدید و به شک

 م. کنیمیبا چسب برق مایع عایق کاری رو  در نهایت کل مجموعه .باشن
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 چسب الکتریکی مایع
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سیم کشی موتور و  اسپید کنترل )کنترل که  کنینفقط دقت 

پیچیده و خسته کننده  هم کمیکننده سرعت( الکترونیکی با 

  . هست

 

 مرحله پنچم: سوراخ کاری  محور موتور

 

قبل از شروع توضیح این مرحله ازتون می خوام خوب به تصاویر زیر نگاه 

 و بعد توضیحات مربوطه رو بخونید. کنین
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www.syma-iran.com



در واقع در این مرحله ما به شما نشون میدیم که به چه شکلی شرایط 

 . کنیناز بست های معمولی فراهم  استفادهفرود آمدن رو با 

خب بریم سراغ اصل مطلب: ابتدا موتورهای براشلس رو بر روی بوم ها 

. برای این منظور ابتدا بعد از اندازه گیری مکان موتورها، با کنیننصب 

تا بتونه آزادانه در اون  کنیناستفاده از مته جای محور موتور رو سوراخ 

 بچرخه.

 : نصب موتورها6مرحله 
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 کنینقطع رو  هایی که همراه با هر موتور هستندچهار سمت بست 

انتهای هر بوم در برای اتصال یک موتور  مناسبو از دو پیچ 

 شیدبمطمئن  کنینسفت میرو ها. هنگامی که پیچکنین استفاده

آزادانه  اگهست یا نه. هکه محور موتور آزادانه قادر به چرخش 

که سوراخ ایجاد شده  کنینقادر به چرخش نبود، دوباره بررسی 

یا خیر.  هستمناسب  هبر روی بومی که موتور بر روی آن قرار دار

و ر های تیز و برنده بست برش زده شدهاز سوهان، لبه استفادهبا 

 . کنینصاف و صیقل 

 : اضافه کردن ادوات فرود7مرحله 
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 همون چیزی رو که با دو تا حلقه مسی درست  هاب قدرت (

مهره  از پیچ و استفادهبا  باالییبین دو صفحه زیرین و کردین( رو 
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 )اسپید کنترل الکترونیکی( ESCهای قدرت و سیم کنینمحکم 

موتور و  اگه. کنینید و محکم بدای چهار بوم قرار استدر ررو 

ESC خیلی بهتره چون  کنیناز یک تولید کننده خریداری رو  ها

. در این حالت، همخوانی بیشتری از نظر اتصاالت با هم دارند

کنیم و تمامی متصل می ESCهای به سیمرو  های موتورسیم

های کنیم. سیمبه زیر بوم محکم میرو  و آویزان شل های سیم

با رو  و هر سیم شل و آویزان موجود ESCهای قدرت موتور، سیم

 . کنینیکی )زیپ( به بوم محکم ستاز بست پال استفاده

  بست لوله  4و یک طرف هر یک از  کنین استفادهاز سیم چین

. انتهای کنینشکل برای زیر سازه ایجاد  Jببرید و یک پایه رو  آب

،  سپس مطابق کنیناز سوهان صاف  استفادهبا رو  برش زده شده

از سوهان یا برش، دو شکاف  استفادهشکل نشان داده شده با 

، ایجاد هستکوچک در دو سمت سوراخی که برای نصب بست 

بر و ر هااین پایه، کنین. به انتهای هر بوم یک پایه اضافه کنین

ست از ب استفادهبا  هستر نصب نشده روی بوم در سمتی که موتو

 J)زیپ( که از دو شکاف برش زده شده بر روی پایه  پالستیکی

 کنیم. کند، محکم میفرم عبور می

 shock mounts نصب  مرحله هشتم:
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  2.5 حلقهاز یک چاقوی آشپزخانه تیز و برنده دو  استفادهبا 

 PVCاز یک اتصال ) این اندازه اختیاری هست(  سانتی متری

 .زنیمقابل انعطاف برش می
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   اد ایج مناسبیهایی از دریل سوراخ استفادهو در یک سمت آن با

مطابق شکل مقابل هم بر روی سازه رو  آن دو کنیم و سپسمی

 کنیم. مهره محکم میواشر تخت و  از پیچ و  استفادهبا 
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  از محکم بودن این دو نوارPVC  محفظه . کنیناطمینان حاصل

 shockشوک مانت ) 0( از طریق gimbalو گیمبال ) باطری

mountsیکی انعطاف پذیر ستهای ال( برش زده شده از لوله

شوند. که این امر باعث ایزوله شدن دوربین ضخیم به هم وصل می

و در باال، مقداری فضا برای نصب برد  میشههای معمول از لرزش

 د.کنکنترل کننده گیمبال ایجاد می

 : ساخت پایه نصب دوربین و باطری9مرحله 
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  قطعه فلزی  3به وسیله رو  باطریمطابق شکل، پایه گیمبال وL 

، shelf هایبراکترو  این سه قطعهشوند. شکل به هم وصل می

roll  وpitch نامیم. می 

 

 

  مشخص شده در نقشه ای که آلومینیومی به طول  قطعهیک

به دو قطعه رو  )سیخ های کباب آلومینیومی( پرینت کردین

به دو قطعه  طمساوی برش بزنید، سپس یکی از اونها رو از وس

. نقطعه داشته باشی 3در مجموع باید  مساوی دیگه برش بزنین.

 92که در شکل نشان داده شده در هر قطعه یک خم  ونطورهم

به منظور افزایش شعاع خمیدگی بر روی یک . کنیندرجه ایجاد 
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های اریب هستند کار هایی که دارای لبهقطعه چوب یا سایر ورقه

خم  بیش از اندازهرو  آلومینیوم اگهکه  ن. )توجه داشته باشیکنین

(. پس از ایجاد خمیدگی، مطابق با الگوی داده هشکنمی کنین

 . برش بزنینرو  شده، اضافات هر قطعه

 

 های پایه کوتاه تر براکت بر رویshelf  وpitch  و روی هر دو

ترین خارجی. در هر مورد، کنینایجاد  سوراخسه  rollپایه براکت 

 و ش فاصله باشدمرکز از انتهای براکت تا میلیمتر 3سوراخ باید 

در آخر، . همیلیمتر باش 9.5های از هم نیز باید فاصله مرکز سوراخ

برای محور موتور، به ترتیب سوراخ وسط ای به منظور ایجاد حفره

از دریل به یک سوراخی با قطر  استفادهبا رو  هر یک از قطعات

 کنیم. تبدیل می متناسب با موتور
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 برای اتصال کف یک موتور گیمبال به براکت  مناسب پیچ از دو

shelf به بازوی رو  کنیم و سپس باالی این موتورمی استفاده

 کنیم. اضافه می rollبلندتر براکت 

 به بازوی آزاد براکت رو  کف موتور دومroll کنیم، و اضافه می

 pitchنیز به براکت رو  نآهمچنین مطابق مرحله قبل، باالی 

 کنیم.متصل می
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 باطری: نصب دوربین و 01مرحله 
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 3کنیم که با یک باطری ای طراحی میبه گونهرو  این کوآدS 

0022mAh LiPo  و یک دوربینGoPro Hero3  سفید در

ن مطمئ کنینمی استفاده ه ایاز تجهیزات دیگ اگه. هتعادل باش

 . در وسط سازه خودتون حفظ کنینرو  شید که مرکز ثقلب

  چه دوربین اگرGoPro  ولی هستیک دوربین محکم و مقاوم ،

یک  برای فیلم برداری مراسم ازدواج خود،ین شما بخوا هممکن

هست رو ن یهم اندازه هم که هم وزن و تقریباًدوربین دیگه 

 . بسازین

  ،برای اینکه موتورهای گیمبال به طور یکنواخت و آرام کار کنن

گی دچسبن. های هر دو محور متعادل باشستادوربین باید در ر

 یراهن خودتونبا چسباندن آن به روی پرو  سطح چسب دو طرفه
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 ور اون ه. روکش سمت دیگدارینبررو  و روکش آن کنینضعیف 

و از سمتی  بچسبونید pitchبه براکت رو  و این سمت دارینبر هم

 GoProبرای نگهداری دوربین ، که چسبندگی آن کمتر شده 

، درحالی که به دنبال نقطه تعادل سازه هم هستید. کنین استفاده

وه یا یک گیره، عال پالستیکیاز یک باند پس از انجام این مرحله، 

داشتن دوربین به صورت ایمن و محکم  بر چسب نواری، برای نگه

 . کنین استفادهدر جاش 

 شوک مانت  0در سراسر رو  باطریها و ، دوربین، براکتدر ادامه

موقعیت تمامی کنیم. ریم تراز میموجود در قسمت زیرین ف

ی کنیم به صورتدر رو و زیر فریم تنظیم میرو  قطعات مونتاژ شده

 . هد به صورت کامل بین انگشتان شما در تعادل باشاکه کل کو

 براکت ، نتنظیم کردیرو  زمانی که مرکز ثقلshelf  0با رو 

)زیپ( به شوک مونت محکم  پالستیکیهای مجموعه از بست

از حلقه زدن و قالب کردن کش به دور براکت  استفاده. با کنین

shelf  کنیم. برای در جای خود محکم میرو  باطری، باطریو

ه دور ب هاحتیاط بیشتر با حلقه کردن و قالب کردن یک کش دیگ

 . کنینتر در جای خود محکمرو  باطریاین مجموعه، 

روی یونیک )سیستم الکترونیکی که مرحله یازدهم: نصب ا

 (میشهتجهیزات هواپیمایی اعمال 
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  ،ه ها بگیرنده و سایر ماژولقبل از اضافه کردن کنترلرهای پرواز

به چیدمان نهایی  . وقتی کهکنینمرتب رو  بدنه هواپیما، آنها

، از چسب دو طرفه برای نصب و قرار دادن هر چیز به نرسیدی

ام زیر راگبرای اطالع از جزئیات بیشتر از دی. کنین استفادهبدنه 

 ؛کنین استفاده
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 بعدی،  3ساختار ما از رباتیک . در این کنیناضافه رو  کنترلر پرواز

، که شامل یک شتاب 0.6( ArduPilot Megaآردوپایلوت مگا )
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و باید با توجه به اسکلت سازه به درستی جهت دهی  هستسنج 

به    APMبر روی رو  (arrowپیکانی )کنیم. می استفاده، بشه

در جای خودش با رو  اونو  کنیننصب  ادکوپترسمت جلو کو

 . کنینچسب دو طرفه محکم 
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 بیشتر بدانید:

APM  چیست؟APM    یا همان آردوپایلوت یک سیستم ناوبری

است  ای و پرفروش ترین تکنولوژیی Open Source اتوماتیک کامال

در رقابت میان پهبادها شده  Outback 0210 که برنده جایزه مسابقه

افزاری و یک سامانه نرم افزاری است. آردوپایلوت از یک بخش سخت 

 آردوکوپتر، جمله از مختلفی اسامی دارای  ند تشکیل شده ومقدرت

هست که همگی بر کاربرد این برد  (Ardurover) آردوپلن و آردو رور

مبتنی بر آردوینو جهت کنترل ربات های پرنده ، بهپادها و ربات های 

ر به فردی در کنترل زمینی داللت دارد. این دستگاه قابلیتهای منحص

 مولتی ، کوپتر هلی ، هواپیما ، دریایی زیر ، ماشین قایق،  هوشمند

دیو کنترل هدایت می شود را در اختیار را توسط که آنچه هر و روتورها

شما می توانید به ربات خود  APM از استاده با  کاربر قرار می دهد.

ماموریت خود را اجرا ماموریت بدهید و ربات شما به صورت آتونوموس 

و بعد همه  کنینرا روی نقشه تعین  GPS خواهد نمود ، کافی است نقاط

چیز را به آردوپایلوت و سیستم هوشمند آن بسپارید. دستگاه رادیو 

 تا را  کنترل خود را زمین بگذارید و پرواز و یا حرکت ربات خود خود

 !کنین دنبال خانه به برگشت سپس و مقصد به رسیدن

 
  اضافه کردن ماژول جی پی اس/ قطب نما، که به صورت منظم

د و بای میشهدر عقب سازه و بر روی صفحه زیرین اسکلت نصب 
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در جای خودش محکم رو  این ماژولبا نوک پیکان تنظیم شود. 

 . کنینوصل  ”APM’s “GPSبه پورت رو  کابلو  کنین

 در جهت عقربه وکنیم و جلو شروع می ستااز موقعیت سمت ر-

به رو  ESCهای سیگنال رویم، کابلهای ساعت پیش می

 کنیم. متصل می 3و  APM 1،4،0های خروجی

 از چسب دو طرفه در کنار  استفادهبا رو  گیرندهAPM  نصب

 APMهای متناظر در به ورودیرو  5تا  1های و کانال کنین

 . کنینوصل 

 مرحله دوازدهم: نصب کنترل کننده گیمبال
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  تر و باشد: برد کنترلر بزرگبرد می 0کنترلر گیمبال متشکل از

 تر.کوچک AMUواحد حسگر 
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   برد کنترلر در باالی براکتshelf در فضایی که هگیرقرار می ،

 . میشهتوسط شوک مونت ایجاد 

  کاری ید تا نقاط لحیمنوبا فوم ضد آب بپوشرو  براکت باالییسطح

د ، سپس برهکناز اتصال کوتاه با آلومینیوم لخت حفظ رو  شده

یک ) IMU. برد کنیناز بست زیپی محکم  استفادهبا رو  کنترلر

ماژول قدرتمند است که می توان در پروژه های زیادی از آن 

 .استفاده کرد

 ( برای مثال در خودروی هوشمند ، ربات پرنده ، هواپیمای مدل

www.syma-iran.com



که در همان سطح  هستو نیاز دهد تشخیص میرو  جهت دوربین

از  استفادهبا  pitchبراکت  هدر سمت دیگرو  اوننصب شود؛ 

ترل به برد کنرو  ، و کابل اتصال پشتکنینچسب دو طرفه محکم 

های کنترلر به پورترو  سیم از هر موتور گیمبال 3.  کنینوصل 

از بست زیپی محکم  استفادهبا رو  ها. تمامی سیمکنینصل و

 برای چرخش آزادانه گیمبال، مقداری فضا در نظر بگیرید.، کنین

 مرحله سیزدهم: پیکربندی نرم افزار
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  ،کنترلر پروازESC  ها و کنترلر گیمبال همگی باید قبل از پرواز

ونید از ت البته برای کالیبره کردن میکالیبره و پیکر بندی شوند. 

آموزشی زیادی فیلم های . کنیناستفاده  SimpleBGCنرم افزار 

برای کالیبره کردن در یوتیوب و حتی آپارات وجود داره که 

 میتونید ازش کمک بگیرید.

 هامرحله چهاردهم: اضافه کردن پروانه 
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 سان جهت چرخش محور آها، برای تشخیص قبل از نصب ملخ

. مطابق شکل بچسبونیدموتور، مقداری چسب به شفت موتورها 

 0و  1و موتورهای  باید ساعتگرد بچرخند 4و  3فوق، موتورهای 

جهت چرخش  اگههای ساعت بچرخند. باید در خالف جهت عقربه

 سیمی که آن 3سیم از  0، خیلی راحت هستموتوری برعکس 

 . کنینجابجا رو  کنندمتصل می ESCبه رو 

  :ننیاز به معکوس کردن چرخش موتوری داشتی اگههشدار ،

نه  کنینجابجا رو  کنترل موتورهای مطمئن بشید که تنها سیم

رو  ESC. هرگز اتصاالت قدرت ور ESCسیم های هاب قدرت 

 .کنینمعکوس ن
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 ها میمهمترین فاکتور برای پرواز یکنواخت باالنس بودن ملخ-

، اما ساده هباشد. ترفندهای زیادی برای انجام این کار وجود دار

ه ک هستتر هر پره تا زمانی ترین راه سمباده زدن سمت سنگین

رو  . )فقط باید سطوحهملخ در یک محور افقی به تعادل برس

 (وهای ملخ رسمباده بزنید نه لبه

 بر روی محورها نصب رو  هااون ها باالنس شدن، زمانی که ملخ

از دو ملخ هواپیما باید شما . کنینسفت رو  هاو مهره کنین

“tractor”  و دو ملخ معکوس“pusher” برای . کنین استفاده

از  4و  3موتورهای برای  و  tractor های ملخ 0و  1موتورهای 

 APMاز کنترلر پرواز  اگه. )استفاده کنین pusherهای ملخ

.( نشما متفاوت بشهای پیکربندی ملخنه ، ممککنیننمی استفاده

، برای ارجاع آسان، شماره و نتنظیم کردیرو  هازمانی که ملخ

 . نروی آن عالمت بزنیرو  هر موتورجهت چرخش 

  ها باالنس هستند، اجزا و قطعات محکم که ملخ بشیدمطمئن

جایرو دستگاه کوچکی )جایرو ها، یک از ملخ هیچ و بسته شدند،

 و پردازشگر  (Sensor)است که معموالً شامل دو قسمت حس کننده

(Processor) عوامل  بوده و رفتار ارتعاشی و ناخواسته دم را بر اثر

مختلف نظیر باد جانبی، بد کارکردن موتور )و متعاقباً افزایش و کاهش 

ها معکوس بسته یا کنترل، (.سازدگشتاور ملخ اصلی( خنثی می

رادیویی در صفر قرار  که تمام تنظیمات کنیناند. بررسی نشده
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و ر ، این کارکنینتنظیم رو  اونکه  ینستاخو اگه) داشته باشن

 ن منتظرد، نه رادیو(. برای اولین پروازتوانجام دهی APMاز طریق 

 .شرایط آب و هوایی بدون باد باشین

 نتیجه گیری

. هشما بار اول به طور کامل پرواز کن کوپترداکه کو انتظار نداشته باشین

به برخی تمرینات و ترفندها قبل از اولین پرواز خوب شما به احتمال زیاد 

که  ن، به یاد داشته باشیینپرواز ندادرو  کوپتریادقبالً کو اگه. ننیاز داری

 ازه کارهات، درصورتی که بیشتر کنینباید خیلی نرم و مالیم با کنترل کار 

. هدف اول شما باید اوج که بیش از حد با کنترل کار کنن تمایل دارند

ثانیه  و سپس فرود  0ا ت 1از سطح زمین برای  سانتی متری 62گرفتن 

، دینببه طور مستمر انجام رو  وقتی که تونستید این عمل. فوری، باشه

 بعد و بشین، به سمت باال اوج بگیرینکه از سطح زمین جدا  کنینتالش 

برای پروازهای بلندتر و طوالنی تر ادامه رو  . این روشاینبه آرامی فرود بی

 . بدید

، بخصوص کنینکه شما در برخی از نقاط سقوط  این احتمال وجود داره

 سعی و کنینامیدوار باشید، دقت . هاین اولین پرواز شما با کوآد باش گها

سقوط، یادگیری، تعمیرات  امیدوارمدر هر زمان چیزی یاد بگیرید. کنین

جزئی از سرگرمی و شادی شما  سازه ای که ساختینها و و بهبود مهارت

 .هباش
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