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طراحی ربات پرنده بر پایة پلتفرم تلفن هوشمند
رشد و استفاده از تلفنهای همراه هوشمند به موضوعی فراگیر در كشورهای مختلف
 یکی از فناوریهای جدید و كاربردی كه توانسته، از سوی دیگر.تبدیل شده است
 پهپادهای عمود پرواز غیرنظامی یا همان،عالقمندان زیادی را به خود جلب كند
 قابلیتهای متنوع و بعضاً منحصر بفرد ربا های پرنده (هواگردهای.مولتیروتورها میباشد
 دركنار هزینههای عملیاتی به مراتب،بدون سرنشین) در مقایسه با هواگردهای سرنشیندار
پایینتر این وسایل موجب افزایش بهرهبرداری و توسعة كاربردهای جدید ربا های پرنده
 یکی از راههای توسعه و كاربردی نمودن ربا های پرنده.طی سالیان اخیر شده است
 دردسترس بودن و استفاده، كاهش هزینه تمامشده ربا های پرنده،برای عموم مردم
 راه حل پیشنهادی این مجموعه.آسان و بدون آموزشهای خاص برای این وسایل است
. توسعه «ربا های پرنده موبایلپایه» است،برای این موضوع
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Design of a Mobile-based Flying Robots
The growth and use of smartphones have become a pervasive issue in
many countries. On the other hand, one of the new and applied
technologies that have been able to attract many enthusiasts is the
civilian vertical drones or multi-rotors. The diverse and sometimes
unique capabilities of flying robots (unmanned aerial vehicles)
compared to manned aircraft, along with the much lower operating
costs of these devices, have increased the exploitation and development
of new applications of flying robots in recent years. One way to develop
and implement flying robots for the general public is to reduce the cost
of flying robots, making them accessible and easy to use without
special training for these devices; The proposed solution for this issue
is the development of mobile-based flying robots.
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 -1مقدمه
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رشد و استفاده از تلفنهای همراه هوشمند به موضوعی فراگیر
در كشورهای مختلف تبدیل شده است .از سوی دیگر ،یکی از
فناوریهای جدید و كاربردی كه توانسته عالقمندان زیادی را
به خود جلب كند ،پهپادهای عمود پرواز غیرنظامی یا همان
مولتیروتورها میباشد .قابلیتهای متنوع و بعضاً منحصر بفرد
ربا های پرنده (هواگردهای بدون سرنشین) در مقایسه با
هواگردهای سرنشیندار ،دركنار هزینههای عملیاتی به مراتب
پایینتر این وسایل ،موجب افزایش بهرهبرداری و توسعة
كاربردهای جدید ربا های پرنده طی سالیان اخیر شده است.
هرچند امروزه بهرهبرداری از ربا های پرنده در كاربردهای
نظامی و صنعتی امری اجتنابناپذیر مینماید ولی كماكان
ظرفیت استفاده از این ربا های پرندة كاربردی در فعالیتهای
روزمره مردم مغفول مانده است .یکی از راههای توسعه و
كاربردی نمودن ربا های پرنده برای عموم مردم ،كاهش
هزینه تمامشده ربا های پرنده ،در دسترس بودن و استفاده
آسان و بدون آموزشهای خاص برای این وسایل است .راه حل
پیشنهادی این مجموعه برای این موضوع ،توسعه «ربا های
پرندة موبایلپایه» است.
با توجه به گسترش استفاده از تلفنهای همراه هوشمند
توسط مردم -اشاره به درسترس بودن و راحتی كار با موبایلهای
هوشمند -و همچنین بهرهمند شدن از تجهیزا و فناوریهای
بکاررفته در تلفنهای هوشمند ،این مجموعه به دنبال طراحی و
ساخت ربا پرندهای است كه اساس آن را تلفنهای موبایل
هوشمند تشکیل دادهاند .ربا پرنده موبایل پایه مورد نظر كه
پیکرهبندی یک كوادكوپتر 1را خواهد داشت ،به گونهای ساخته
میشود كه یک تلفن همراه در مركز ربا پرنده نصب شده تا بتوان
از پردازشگر ،حافظه ،دوربین ،موقعیتیاب ،قطبنما ،شتابسنجها و
سنسورهای مختلف یک موبایل هوشمند برای انجام مأموریت
تصویربرداری توسط ربا پرنده بهره ببرد .شایان ذكر است ،استفاده
از ظرفیت بالقوه تلفنهای هوشمند سبب میشود هزینههای ساخت
پرنده كاهش یافته و پیچیدگی توسعه و هزینه نهایی ربا پرنده
كاهش یابد .از مواردی كه این تیم درصدد است در محصول ربا
پرنده موبایلپایه پیادهسازی نماید ،كاربر پسندبودن2و راحتی كار با
نرمافزار هدایت و كنترل این ربا ها است و پیشبینی میشود.
همین امر سبب محبوبیت بیشتر و گسترش بازار بهرهبرداران این
محصول به عموم مردم شود.
1. Quadcopter
2. User Friendly

در ادامه و در بخش  2مطالعه تطبیقی ربا پرنده بر پایه
پلتفرم تلفن همراه هوشمند ارائه شده است .در بخش  3طراحی
مفهومی و اولیه با تمركز بر تعیین وضعیت و پایداری ارائه شده
است .در بخش  4طراحی اتاقک تست شامل جایابی ،ابعاد و
تجهیزا ارائه شده است .در نهایت  6نتیجهگیری ،ادامه كار و
پیشنهادا ارائه شده است.

 -2كارهای مرتبط
یکی از موفقترین نمونههای پهپادهای توسعه داده شده
براساس پلتفرم تلفن همراه هوشمند ،پرندة ایکس-كرفت 3یا
همان فون درون 4میباشد [ .]1این طرح شامل یک قاب
نگهدارنده برای سازه اصلی و موتورها میباشد .در این پروژه
تلفن همراه در قسمت باالیی محاط به موتورها و پرهها قرار
گرفته و یک درب باالی آن قرار میگیرد .این پلتفرم براساس
دو سیستم عامل اندروید و آی-اُ-اس بوده و به صور تجاری
نیز در بازار موجود است .در این پروژه ارتباط بین پهپاد و زمین
از طریق اینترنت بیسیم برقرار میشود .همچنین ،از نکا مثبت
این طرح میتوان به حجم كوچک پلتفرم توسعه داده شده با
نصب موتورها و ملخ بر روی بازوهای جمع شونده میباشد.
تصویر این طرح در ادامه شکل  1آورده شده است.
یکی دیگر از تالشهای صور گرفته جهت تبدیل تلفن
همراه هوشمند به پرنده توسط شركت الجی 5كره جنوبی انجام
شده است [ .]2این شركت چندی پیش با انتشار یک كلیپ اعالم
كرد قصد دارد نخستین موبایل پرنده جهان را به تولید انبوه
برساند .این طرح كه یوپالس6نام دارد هنوز در دست توسعه است
و تا این لحظه هنوز به صور تجاری در بازار عرضه نشده است.
یوپالس تلفن همراهی است كه در قسمت درب پشت خوددو
موتور الکتریکی دارد كه نیروی پیشران این دو موتور قادر است
تلفن همراه را به پرواز در بیاورد .قطعاً مشکال فناوری از جمله
كنترل وسیله و تامین توان ،همچنین الگوریتمهای هوش
مصنوعی مرتبط با نحوه پرواز وسیله از جمله مواردی است كه در
زمره چالشهای این طرح قرار دارند .یکی دیگر از طرحهای
موجود در پلتفرم تلفنهای همراه پرنده ،پروژه مشترک دانشگاه
پنسیلوانیا و شركت سازنده پردازنده تلفنهای همراه كوالکام7می
باشد [ .]3در این طرح دانشگاه پنسیلوانیا با استفاده از یک گوشی

3. Xcraft
4. Phone Drone
5. LG
6. U-Pluse
7. Qualcomm
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تلفن همراه سامسونگ 1مدل  ،S5پهپادی توسعه داد كه تمامی
مراحل محاسبا و كنترل پرواز توسط این تلفن همراه هوشمند
انجام میشود .قسمت تامین توان این پرنده به دو بخش تقسیم
میشود .تامین توان محاسبا مربوط به كنترل پرنده توسط
باتری تلفن انجام شده و توان مورد نیاز موتورها از طریق یک
باتری جداگانه تامین میشود .همچنین ،كنترل و هدایت پرنده
توسط یک تلفن همراه دیگر انجام میشود.

شكل ( :)1شماتیک پهپاد فون درون.

1. Samsung
2. AndroRPV
3. AndroCopter

تلفن همراه هوشمند به عنوان یک سامانه الکترونیک تجاری
دارای قابلیتهای ذاتی بسیاری است كه میتواند در سامانههای
مختلف مورد استفاده قرار گیرد .از جمله مهمترین قابلیتهای
تلفنهای همراه هوشمند جدید میتوان به پردازنده قوی،
دوربین با توان تفکیک مکانی باال ،سیستم عامل منعطف ،بهره
بردن از انواع حسگرها ،ظرفیت حافظة قابل توجه ،امکان اتصال
به شبکه اینترنت بدون سیم و سیستم تامین توان مناسب اشاره
نمود .این در حالی است كه پهپادهای مولتی روتور نیز برای
توسعه نیازمند بسیاری از این قابلیتهای موجود در تلفنهای
همراه هوشمند هستند .بهره بردن از حسگرهای مختلف،
سیستم پردازشی قوی ،الگویتم كنترلی ،اتصال به شبکه اینترنت
بدون سیم و تهیه تصویر به وسیله دوربین جز نیازمندیهای
پهپادهای مولتی روتور میباشد .براساس بررسیهای انجام شده
از سال  1997میالدی كه شركت سونی اریکسون4نخستین بار
از واژه تلفن همراه هوشمند بجای تلفن همراه نام برد تا كنون
این وسیله شاهد پیشرفت روزافزونی بوده و هم اكنون تلفنهای
همراه دارای قابلیتهای بسیار وسیعی هستند كه میتوانند به
عنوان هسته مركزی و پلتفرم یک پهپاد مولتی روتور مورد
استفاده قرار گیرند.
معمای ربا پرنده بر پایه تلفن همراه هوشمند در شکل
 2نشان داده شده است .همانگونه كه در شکل مشخص است
ربا پرنده بر پایة یک كوادكوپتر طراحی و ساخته میشود .با
توجه به مصرف توان باالی موتورهای كواد ،یک باتری برای
تغذیه موتورها نیاز است .ارتباط بین موتورها و تلفن هوشمند از
طریق یک برد رابط انجام میشود .تخمین وضعیت براساس
حسگرهای موجود در تلفن هوشمند شامل شتابسنج ،جایرو،
مغناطیسسنج و موقعیتیاب انجام شده كه در بخشهای بعدی
توضیح داده میشوند.
به منظور نصب دقیق حسگرهای اینرسی در راستای
محورهای حساسیت و نیز تعریف دقیق وضعیت بر حسب
زوایای اولر ،ابتدا باید چارچوب دقیق بدنی را تعیین نمود .مركز
چارچوب بدنی مرجع معموالً در مركز ثقل یا در مركز ربا
پرنده قرار دارد .محور  Xآن معموالً در راستای حركت وسیله به
جلو است و براساس آن میتوان محورهای دیگر وسیله را نیز
تعیین نمود .بر این اساس چارچوب بدنی وسیله در شکل 3
نشان داده شده است كه محورهای  Y ،Xو  Zتعیین و وضعیت
بر حسب زوایای اولر نیز در آن بیان شده است.
4. Sony Ericsson

شهرام قربانی فر
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كارهای مختلف دیگری در قالب پایاننامه یا پروژههای
تحقیقاتی در این زمینه انجام شده است .در مرجع [ ]4از
قابلیتهای پردازشی و سنسورینگ یک تلفن هوشمند برای
ساخت یک پهپاد ارزان قیمت برای كاربردهای تصویر برداری
استفاده شده است .در این پروژه كه اندرو آر-پی-وی2نام دارد ،از
یک برد آردوینو برای كنترل موتور و ارتباط با تلفن هوشمند
استفاده شده و ارتباط بین ایستگاه زمینی و كوادكوپتر از طریق
ارتباط شبکه بی سیم وای فای كه در تلفن هوشمند وجود دارد،
برقرار شده است .این كواد برای پرواز كوتاه در ارتفاع پایین تست
شده است .در یک پروژه دیگر یک كوادكوپتر مبتنی بر تلفن
هوشمند اندرویدی در مرجع [ ]1به نام اندروكوپتر 3توسعه داده
است كه برنامه مربوط به كنترل كواد از طریق تلفن هوشمند
اندرویدی نیز در دسترس بوده ولی اطالعاتی از تستهای پروازی
آن منتشر نشده است .از قابلیتهای تلفن هوشمند بعضا برای
كاربردهای مختلفی روی روبا های پرنده نیز استفاده شده است.
به عنوان مثال ،در مرجع [ ]6از قابلیت تصویربرداری تلفن
هوشمند برای تجهیز یک كواد به كاربردهای تصویربرداری
استفاده شده است .یک كوادكوپتری كه یک تلفن هوشمند روی
آن نصب شده برای پایش مزارع كشاورزی پیشنهاد شده است
[ ]7كه قادر است دما ،رطوبت و وضعیت مزارع را پایش نموده و
آنها را برای كشاورز ارسال نماید.

 -3طراحی مفهومی و اولیه

(يادداشت فنی)

10

قاسم كاهه ،نیما كريمی ،مجید حمزهپور و علیرضا قادری

Battery

نت

عت

نت

عت

نت

عت

نت

عت

AHRS

CPU

شكل ( :)2معماری ربا پرنده بر پایه تلفن همراه هوشمند.

شكل ( :)3چارچوب بدنی تعیین شده برای پهپاد.
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 -1-3تعیین وضعیت پهپاد
تلفنهای همراه هوشمند دارای حسگرهای متنوعی هستند كه
از جمله آنها حسگرهای اینرسی شامل شتابسنج ،جایرو،
مغناطیسسنج و حسگر تراز میتوان اشاره نمود .عالوهبراین،
غالب تلفنهای هوشمند دارای موقعیتیاب نیز هستند .بنابراین،
به كمک این حسگرها میتوان وضعیت ربا پرنده كه برای
كنترل و پایداری كاربرد دارد ،را تخمین زده و موقعیتیاب نیز
برای هدایت و كنترل مسیر ربا پرنده استفاده میشود.
شتابسنج یکی از مهمترین حسگرها در بحث ناوبری اینرسی
است كه شتاب خطی در راستای محور حساسیت را اندازهگیری
مینماید .یک مدل ساده از اندازهگیری شتاب توسط شتابسنج
در معادلة ( )1نشان داده شده است [:]2

() 1

كه خروجی شتابسنج یا مقدار شتاب اندازهگیری شده،
مقدار شتاب واقعی ،مقدار بایاس یا اریبی شتابسنج و
) نویز گاوسی با میانگین صفر جمع شونده
(
است .در واقع ،در اینجا برای سادگی مدل همه خطاهای دیگر
شتابسنج در قالب یک نویز گاوسی مدل شدهاند .برای تعیین
وضعیت با استفاده از شتابسنج باید شتاب ناشی از حركت
زاویهای كه توسط حسگر اندازهگیری میشود ،را مد نظر قرار
داد .برای این منظور میتوان از تبدیل بردار شتاب خطی به
زوایای اولر بهره برد كه عبار است:
a

() 2

(يادداشت فنی)

با توجه به تعریف چارچوب مرجع در بخشهای قبلی ،برای
بدست آوردن نرخ زاویهای حول محور  Yباید مقدار نیروی وارد
شده بر دو محور  Yو  Zمحاسبه شود.برای به دست آوردن
سرعت زاویهای حول محور  ،Xمقدار نیروی وارد شده بر دو
محور عمود بر آن یعنی  Yو  Zباید محاسبه شود .شتابسنج به
تنهایی امکان تخمین وضعیت را فراهم نمیكند و نمیتوان
براساس آن وضعیت كامل و سه بعدی را تخمین زد.
عالوهبراین ،به لحاظ اینکه محور حساسیت در راستای
محورهای چارچوب مرجع نصب شده و باید نسبت به شتابهای
خطی بیشترین حساسیت را داشته باشند ،ارتعاشا و نواسانا
باعث میشوند كه تخمینهای وضعیت براساس آنها به شد
تحت تاثیر قرار گرفته و نویزی شوند.
جایرو یکی دیگر از حسگرهای بسیار مهم در بحث
ناوبری اینرسی است كه سرعت زاویهای یا نرخ زاویهای را در
راستای محور حساسیت اندازهگیری مینماید .یک مدل ساده از
اندازهگیری شتاب توسط شتابسنج در معادلةزیر نشان داده شده
است [:]2
() 3

كه خروجی شتابسنج یا مقدار شتاب اندازهگیری شده،
مقدار بایاس یا اریبی شتابسنج و
مقدار شتاب واقعی،
) نویز گاوسی با میانگین صفر جمع
(
شونده است .در واقع ،در اینجا برای سادگی مدل همه خطاهای
دیگر شتابسنج در قالب یک نویز گاوسی مدل شدهاند .با توجه
به اینکه جایروهای نرخی سرعت زاویهای را اندازهگیری
میكنند ،بنابراین برای به دست آوردن تغییرا زاویهای یا
وضعیت ربا پرنده ،خروجی جایرو نسبت به زمان انتگرالگیری
شود:
w
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زوایای وضعیت را به صور مطلق و با دقتی مشخص تخمین
زد .یکی از فناوریهای رایج برای ساخت مغناطیسسنج فناوری
ممز 1است كه در آن براساس نیروی لورنز 2میدان مغناطیسی در
جها مختلف اندازهگیری میشود .نیروی لورنز ناشی از میدان
معناطیسی زمین باعث تغییر در فنرها و سپس تغییر در مقدار
ظرفیت خارنها میشود كه براساس آن مقدار نیرو و سپس میدان
مغناطیسی محاسبه میشود .به كمک مغناطیسسنج میتوان
وضعیت را به صور مطلق و نه نسبی تخمین زد ولی دقت آن
كم است و به تنهایی برای تخمین وضعیت استفاده نمیشود.یک
مدل ساده برای اندازهگیری میدان مغناطیسی توسط
مغناطیسسنج در معادله زیر نشان داده شده است [:]3
() 5

كه خروجی مغناطیسسنج y ،مقدار واقعی كمیت اندازه
نویز گاوسی كه یک
بایاس مغناطیسسنج و
گیری،
كمیت تجمیعی برای بقیه خطاهای حسگر در نظر گرفته شده
است .بنابراین ،بعد از نصب،مغناطیسسنج باید به طور دقیق
كالیبره شود تا اثرا تداخلهای اطراف آن به حداقل برسد .یک
روش كاربردی برای كالیبراسیون ضریب مقیاس و انحراف
مغناطیسسنج ،كالیبراسیون پنحرهای مغناطیسسنج است كه در
یک بازه زمانی مشخص كه پرنده حول همه محورها در
چرخش است ،مقادیر كمینه و بیشینه مغناطیسسنج ( )Mتعیین
و سپس براساس آن مقادیر مغناطیسسنج طبق معادال زیر
كالیبره میشود [:]4

شهرام قربانی فر

()6

مقدار زاویه یاو ،هنگامی كه پرنده در وضعیت پایدار افقی
قرار دارد ( ،)ϕ = 0 ،θ = 0به صور زیر محاسبه میشود:
() 4

این معادله هنگامی كه مغناطیسسنج در حالت افقی قرار ندارد
دچار خطا میشود .بنابراین ،اگر پرنده دچار شیب شود مقدار
زاویة یاو براساس مقادیر  θو  ϕبه صور زیر محاسبه میشود:
() 8

همان گونه كه در این معادله مشخص است ،در صور انحراف
پرنده از حالت افقی ،مقادیر خروجی مغناطیسسنج براساس
1. MEMS
2. Lorentz Force
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همان گونه كه در این معادله نشان داده شده است ،زاوایای اولر
شامل رول ،پیچ و یاو از انتگرال زمانی كمیتهای  q ،pو  rبه
دست میآید .شتابسنج و جایرو امکان تخمین وضعیت نسبت
به وضعیت اولیه را فراهم میكنند .بنابراین ،با توجه به وجود
انتگرالگیر در محاسبا  ،انحراف زمانی آن زیاد بوده و به یک
مرجع برای تصحیح خطا نیاز است.
حسگر مغناطیسسنج میدان مغناطیسی را بر حسب گاوس
یا تسال در راستای محور حساسیت اندازهگیری كرده و براساس
مدل مغناطیسی زمین و مقدار اندازهگیری شده آن ،میتوان

() 7

(يادداشت فنی)
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زوایای  θو  ϕو با استفاده از ماتریس دوران تبدیل شده و سپس
مقدار زاویة یاو محاسبه میشود.یکی دیگر از مشکال
مغناطیسسنج ،همراستا نبودن شمال مغناطیسی با شمال
جغرافیایی زمین و نیز تغییرا میدان مغناطیسی زمین نسبت به
موقعیت جغرافیایی است كه باعث میشود محاسبة وضعیت
براساس اندازهگیری میدان مغناطیسی مسلتزم مالحضا
مختلف باشد.
 -2-3تلفیق جايرو ،شتابسنج و مغناطیسسنج
برای تخمین وضعیت
برای تلفیق حسگرهای جایرو ،شتاب سنج و مغناطیس سنج به
منظور تخمین وضعیت از فیلتر كالمن توسعه یافته  EKFدر
چارچوب كواترنیون 1بهره میبریم [ .]11-15برای این منظور
ابتدا نرخ زاویهای را به منظور تخمین اولیه وضعیت در فضای
كواترنیون استفاده می كنیم .با توجه به انحراف زمانی تخمین
وضعیت از طریق جایروسعی میشود در زمان هایی كه وضعیت
صحیح از طریق شتابسنج و مغناطیسسنج حس میشود
دریف وضعیت ناشی از بایاس جایرو اصالح شود .شتابسنج
هنگامی كه در راستای افقی قرار می گیرد و یکی از محورهای
آن كامال منطبق بر محور جاذبه زمین قرار میگیرد ،میتوان
وضعیت نسبی را از طریق دو زاویه در راستای محور جاذبه و
محور افقی به دست آورد .همچنین ،مغناطیسسنج هنگامی
كه یکی از محورهای آن در راستای میدان مغناطیسی شمال
قرار میگیرد ،می تواند زاویه دیگری را تخمین زده و بنابراین
به كمک شتابسنج و مغناطیسسنج دریفت زمانی جایرو
اصالح میشود.
EKF Prediction
System Model
Kinematic & Sensor Errors

u

شکل  5معماری فیلتر  EKFشامل دو مرحله اصلی
پیشبینی و بروزرسانی را نشان میدهد .همان گونه كه در شکل
مشخص است در مدل دینامیکی سیستم ،نرخ زاویهای كه توسط
جایرو اندازهگیری میشود به عنوان ورودی سیستم بوده و
براساس آن متغیرهای حالت محاسبه و پیشبینی میشوند.
سپس ،در مرحله بعد یعنی مرحله بروزرسانی فیلتر  EKFبراساس
وضعیت و دینامیک سیستم زوایا را با استفاده از شتابسنجو
مغناطیسسنج اندازهگیری نموده و براساس آن بروزرسانی
متغیرهای حالت كه در مرحله پیشبینی محاسبه شده بودند ،انجام
میشود .در واقع ،این فیلتر مشکل دریفت زمانی جایرو را با
استفاده از حسگرهای مغناطیسسنج و شتابسنج جبران نموده و
در زمانهایی كه اطالعا زاویهای شتابسنج و مغناطیسسنج
معتبر است ،تخمین زاویه را اصالح مینماید.
برای نوشتن معادال  ،متغیر حالت سیستم را به صور
زیر در نظر میگیریم:
() 9

بیان وضعیت با استفاده از
كه در آن،
نرخ
كمیتهای كواترنیون در چارچوب بدنه،
زوایهای بدون بایاس در چارچوب بدنه و
بایاس جایرو در راستای سه محور هستند .با مشخص شدن
متغیرهای حالت ،دینامیک سیستم را براساس متغیرهای حالت
باید استخراج نموده و براساس آن معادال فیلتر كالمن توسعه
یافته استخراج شود .دینامیک وضعیت سیستم بر حسب دینامیک
كواترنیون و ورودی نرخ زاویهای كه توسط جایرو فراهم میشود،
به صور زیر به دست میآید:
()10

كه در واقع حل بسته معادله

است و  wعبار است از:

3-axis GYRO

()11
3-axis ACC

YES

Non-acc
?Detector
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3-axis MAG

+

0/1

Gravity Model
Pitch & Roll Update

+

0/1

Mag Model
Yaw Update

YES

?Update

طبق مدل اندازهگیری جایرو تغییرا نرخ زاویهای برابر است با
اختالف خروجی جایرو و مقدار بایاس و داریم:
()12

EKF Update

attitude

تغییرا مقدار بایاس جایرو وابسته به تغییرا زمانی یا سرعت
تغییرا آن است و به صور زیر مدل میشود:
()13

شكل ( :)4ساختار فیلترینگ استفاده شده برای تخمین وضعیت.
1. Quaternion

فاكتور همبستگی زمانی بایاس است كه سرعت
كه در آن،
تغییرا زمانی بایاس جایرو را مشخص میكند .با این توضیحا
مدل دینامیکی سیستم به صور زیر تشکیل میشود:
()14

(يادداشت فنی)

كه شکل ماتریسی آن عبار است از:

()15

()16

كه این در واقع مدل فرایند برای یک كالمن فیلتر در نظر گرفته
میشود .مدل اندازهگیری باید براساس مدل اندازهگیری
شتابسنج و مغناطیسسنج استخراج شود كه در معادلههای
 7 ،2Error! Reference source not found.و  8نشان داده شده
است .برای شتابسنج موقعی كه اطالعا زاویهای آن معتبر
باشد یعنی در وضعیت افقی بدون شتاب قرار گرفته باشد ،به
صور زیر است:
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ساختار كنترلی در شکل  5نشان داده شده است .همان گونه
كه در شکل مشخص است r(t) ،خروجی هدف یا مطلوب
سیستم كنترلی است كه براساس وضعیت جاری ،خطا محاسبه
شده و سپس با استفاده از كنترلر  PIDسعی میشود وضعیت
جاری به وضعیت مطلوب تغییر یابد .در واقع ،ورودی كنترلی به
كوادكوپتر یک بردار تراست برای چهار موتور به صور
] T=[T1, T2, T3, T4است و ) r(tخروجی هدف یا مطلوب نیز
به صور یک بردار چهار عضوی ]r=[θc, ϕc, c, Tc
تعریف میشود كه در واقع بیانگر وضعیت و نیروی پیشران
مطلوب را نشان میدهد.

()17

در این وضعیت شتابسنج یک مقدار نویزی از شتاب جاذبه
زمین را در چارچوب بدنه فراهم مینماید كه در واقع بردار جاذبه
به عنوان یک مرجع خارجی برای تصحیح تخمین زوایای رول
و پیچ استفاده میشود .برای تشخیص وضعیت بدون شتاب
وسیله از روش  SHOEمیتوان بهره برد .در وضعیت بدون
شتاب ،شتاب جاذبه به صور زیر توسط شتابسنجاندازهگیری
میشود:
()18

ماتریس دوران از
ثابت جاذبه زمین و
كه در آن،
چارچوب ناوبری به چارچوب بدنه است كه با استفاده از
كمیتهای كواترنیون كه از طریق دینامیک سیستم و با استفاده
از فیلتر كالمن تخمین زده میشود ،به دست میآید.

()13

شكل ( :)5ساختار كنترلی (پایین) و كنترلر (باال) ربا پرنده مبتنی
بر تلفن هوشمند [.]4

 -4تجهیزات آزمون
یکی از مشکال عملیاتی در بهره برداری از پهپادهای مولتی
روتور احتمال ایجاد سانحه در پروازهای نخست توسط كاربر
میباشد كه این امر ناشی از ناكافی بودن تجربة پروازی كاربران
میباشد .این موارد سبب بروز سانحه و خسار مالی زیاد و
بعضاً صدما جانی به كاربران میشود .برای این منظور اتاقک
آزمون ربا پرنده طراحی شده استتا بتوان با آن تستهای
پروازی پهپاد مولتی روتور را در محیطی ایمن و بدون احتمال
سانحه برای پرنده و كاربران برگزار نمود .این اتاق دارای
محفظه از جنس تور ابریشمی بوده و پهپاد در صور برخورد در
این تور گیر نموده و دچار خسار نمیشود ،ضمن اینکه محیط
تست برای كاربران نیز ایمن خواهد بود .از جمله كاربردهای این
اتاق میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 -آموزش خلبانی به كاربران تازه كار،

بهار  /1401دوره پنجم  /شماره ( 1دوره پنجم ،پیاپی )20

 -3-3كنترلر ربات پرنده
بعد از تخمین وضعیت ،پایداری ربا پرنده یکی از اهداف اصلی
كنترل است كه باید بتواند ربا پرنده را در یک وضعیت ثابت
به صور پایدار نگه دارد .هدف بعدی كنترلر ،تغییر وضعیت
ربا پرنده به وضعیت مطلوب و سپس هدایت آن در مسیر
مطلوب است .برای كنترل ربا پرنده در این فاز از روش PID
استفاده شده است كه در آن پارامترهای كنترلی با استفاده از
تحلیل ،آزمون و سعی و خطا تنظیم میشوند.

شهرام قربانی فر

(يادداشت فنی)
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 انجام تستهای پروازی پرندههای جدید، ناوبری دقیق برای سنجش سنسورهای مختلف و انجام تستهای سخت افزار و نرم افزار در حلقه.اتاق طراحی شده برای این پیشنهاد دارای ابعاد  6متر در
 6متر و ارتفاع  5متر شبیه شکل  6میباشد .این ابعاد برای
پرواز ربا های پرنده كوچک مناسب میباشد .همچنین ،چهار
عدد حسگر ناوبری دقیق در اتاق تعبیه میشود كه میتواند
برای تستهای پرواز دقیق مورد استفاده قرار گیرد .اتاقک
آزمون قابلیت جابجایی و انتقال داشته و در فازهای بعدی قرار
است به تجهیزا الزم برای انجام تستهای سخت افزار در
حلقه و میز تست نیز مجهز شود.

استفاده شود .تعیین وضعیت بر مبنای حسگرهای تلفن همراه
هوشمند شامل شتابسنج ،جایرو و مغناطیسسنج طراحی و
گزینههای مختلف تلفیق نیز بررسی شده است .الگوریتم مناسب
براساس آزمونهای پروازی انتخاب خواهد شد .هر چند به دلیل
تنوع حسگرها در تلفنهای همراه هوشمند ممکن است مجبور
شویم برای تلفنهای مختلف الگوریتمهای مختلفی را
پیادهسازی كنیم .اتاقک آزمون نیز طراحی شده است تا بتوان با
آن تستهای پروازی پهپاد مولتی روتور را در محیطی ایمن و
بدون احتمال سانحه برای پرنده و كاربران برگزار نمود .این
اتاقک دارای محفظه از جنس تور ابریشمی بوده و پهپاد در
صور برخورد در این تور گیر نموده و دچار خسار نمیشود،
ضمن اینکه محیط تست برای كاربران نیز ایمن خواهد بود .در
ادامه نیز باید الگوریتم اتوپایلو طراحی و پیاده سازی شده و
آزمونهای پروازی شروع شود .برای رسیدن به یک قابلیت
اطمینان قابل قبول ،آزمونهای پروازی مختلف و متنوعی باید
برنامهریزی شود.

 -6تشكر و قدردانی
شكل ( :)6تصویر شماتیک اتاقک تست پهپاد.

 -5نتیجهگیری
طراحی مفهومی و اولیه پهپاد مولتی روتور بر پایه پلتفرم تلفن
همراه هوشمند در این مقاله ارائه شده است .به منظور طراحی
دقیق و بهینه سعی شده است تجارب ملی و بینالمللی مرتبط

این پروژه با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
تحت موافقتنامه تخصیص و اعطاء وجوه حمایتی به شماره
 11/34262انجام شده است.
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