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چکيده
در اين مقاله به طراحي سيستم هدايت و کنترل يک ربات هوايي براي دنبالکردن يک مسير مرجع
پرداخته شده است .در الگوريتم ارائهشده ،ابتدا فرمانهاي هدايت با استفاده از خطاي مسير حرکت
ربات هوايي ،بهصورت فرمانهاي شتاب پسخوراند و پيشخوراند در دستگاه مختصات اينرسي
استخراج شده است .سپس با استفاده از يک ماتريس تبديل ،فرمانهاي شتاب به دستگاه مختصات
بدنه نگاشته شده است .فرمانهاي شتاب بر اساس راهبردي جديد در دستگاه مختصات بدنه به
فرمانهاي سرعت ،زاوية وضعيت غلت و تاب و نيز زاوية نرخ گردش تبديلشده ،بهطوريکه مشکالت
روش تبديل قطبي را نداشته و قابليتهاي ائروديناميکي و عملکردي ربات هوايي و نيز محدوديتهاي
متناظر با آنها در نظر گرفته شده باشد .سپس ،با استفاده از يک مدل شش درجه آزادي سيستم
کنترلي طراحي شده است که بتواند فرمانهاي هدايت را دنبال کند .نتايج حاصل از شبيهسازي
جامع سيستم با در نظر گرفتن مدل شش درجه آزادي رباتهاي هوايي نشان ميدهد که الگوريتم
هدايت و کنترل ارائهشده بهخوبي فرمانهاي هدايت را اجرا و ربات هوايي با دقت بيشتري نسبت
به روشهاي قبلي ،مسير مطلوب را دنبال کرده است.
واژگان کليدي
ربات هوايي ،هدايت ،کنترل ،مسير مرجع ،فرمان شتاب ،شش درجه آزادي
 .1مقدمه
رشد سريع کاربردهاي نظامي ،غيرنظامي و تجاري رباتهاي هوايي

کرده است .در اين ميان افزايش سطح خودگرداني 1اين پرندهها

و نيز انعطافپذيري و تطبيقپذيري آنها در انجام مأموريتهاي

براي انجام مستقل مأموريتها از اهميت ويژهاي برخوردار است .در

گوناگون بههمراه هزينه و ريسک بسيار تندک آنها در مقايسه با

بيشتر مأموريتهايي که براي رباتهاي هوايي خودگردان تعريف

هواپيماهاي سرنشيندار ،زمينة پژوهشي گستردهاي را در حوزة

ميشود ،ربات هوايي بايد بتواند مسيري را که در دستگاه مختصات

طراحي ،ساخت ،هدايت ،کنترل و ناوبري اين نوع از پرندهها ايجاد

اينرسي و اغلب بهصورت سهبعدي تعريف ميشود دنبال و در مسير

سال چهارم ،شمارة اول ،بهار و تابستان 4931
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طراحي سيستم هدايت و کنترل يک ربات هوايي بر اساس شتاب مسير مرجع

از پيش تعيينشده پرواز کند [ .]2-1براي نيل به اين هدف الزم

نظر گرفته شده و بر اين اساس فرمان هدايت استخراج و سيستم

است سيستمهايي طراحي و روي رباتهاي هوايي خودگردان نصب

کنترل با اجراي فرمان هدايت ،پرنده را بهسمت نقطة مسير جديد

شوند؛ اين سيستمها عبارتاند از:

هدايت ميکند .اين روش تا انتهاي مسير حرکت مورد نظر ادامه

 .1سيستم ناوبري براي تعيين موقعيت و سرعت پرنده

مييابد و پرنده در مسير مشخص پرواز ميکند.

 .2سيستم هدايت براي پردازش اطالعات حاصل از ناوبري

در روش دنبالکردن نقطة مسير اما ،تالش ميشود ربات هوايي

و مسير مرجع در دستگاه مختصات اينرسي و بهدست

مسير بين دو نقطة مسير را طي کند .در اين روش ،سيستم هدايت

آوردن فرمانهاي هدايت مانند سرعت و ارتفاع پرنده

بايد بتوانند خطاي جانبي بين مسير حرکت از پيش تعيين شده (مسير

 .3سيستم کنترل براي توليد سيگنالهاي ورودي به

بين نقاط مسير) و مسير واقعي حرکت ربات هوايي را کمينه کند.

عملگرها براي رساندن پرنده به وضعيت مطلوب

اين امر معموالً با استفاده از فرمانهاي رأس انجام ميشود و هواپيما

ربات هوايي زماني مأموريت خود را با موفقيت انجام خواهد داد

در مسير مشخصشده قرار ميگيرد؛ بنابراين در اين روش ،ربات

که هر يک از موارد سهگانة فوق بهخوبي وظيفة خود را انجام دهند.

هوايي عالوه بر اينکه بايد از يک نقطة مسير بهسمت نقطة مسير

پس از مشخصشدن مسير حرکت ،براي هر ربات هوايي ميتوان

بعدي حرکت کند ،مقيد به دنبالکردن مسير بين دو نقطة مسير نيز

دو وضعيت متصور شد:

هست و هدف تنها رسيدن از يک نقطة مسير به نقطة ديگر نيست.

 .1وضعيتي که ربات هوايي بايد بر اساس مسير طراحيشده

پس از رسيدن پرنده به نقطة مسير و در حين تغيير مسير بهسمت

در آن قرار بگيرد که ميتوان از آن با نام وضعيت مطلوب

نقطة بعدي ،معموالً ربات هوايي دچار يک فراجهش در دنبالکردن

ياد کرد.

مسير ميشود و چنانچه تغيير مسير با زاوية تندي همراه باشد ،اين

 .2وضعيتي که ربات هوايي بهصورت واقعي دارد.

فراجهش محسوستر خواهد بود .اگر اين فراجهشها در انجام يک

اختالف اين دو وضعيت در واقع خطاي موقعيتي پرنده را

مأموريت مشکلساز باشد ،براي کاهش يا حذف آنها روشهاي

مشخص ميکند که ميتوان با استفاده از روشهاي گوناگون آن را

متنوعي وجود دارد که از آن جمله ميتوان به روشهاي کنترل

کنترل کرد .در واقع متناسب با اين اختالف ،فرمان هدايت استخراج

مدرن مانند کنترل مدل پيشبين 7اشاره کرد که قبل از رسيدن به

و به حلقة داخلي (حلقة کنترلي ربات) وارد ميشود تا فرمانهاي

نقطة مسير فرمانهاي الزم را براي تغيير مسير صادر ميکند و با

کنترلي مناسب توليد و به عملگرها ارسال شود .در رباتهاي متداول

جلوگيري از تغيير مسير ناگهاني ،فراجهش را به حداقل مقدار ممکن

بالثابت ،اين فرمانها به عملگرهاي سطوح کنترل (الويتور ،ايلران

ميرساند [.]7-4

و رادر) و تراتل ارسال ميشود .روشهاي متنوعي براي دنبالکردن

با توجه به مأموريتهاي متنوع رباتهاي هوايي و در نتيجه

مسير طراحيشده وجود دارد .يکي از اين روشها که با توجه به

قابليتهاي مورد انتظار از سيستم هدايت ،الگوريتمهاي متنوعي

حسگرهاي ناوبري موجود (مثل جي .پي .اس )2.استفاده از آن در

براي دنبالکردن مسير ارائه شده است که از آن جمله ميتوان به

رباتهاي هوايي متداول است ،دنبالکردن مسير با استفاده از نقاط

قوانين هدايت غيرخطي [ ،]8مبتني بر بردار ميدان [ ،]9مبتني بر
آر8.

مسير 3ميباشد .اين نحوة هدايت را ميتوان به دو روش کلي تقسيم

ال .کيو.

کرد [:]3

[ ]11اشاره کرد .البته الگوريتمهاي ديگري نيز وجود دارد که از

 .1حرکت مستقيم بهطرف نقطة
 .2دنبالکردن نقطة

مسير4

مسير5

حرکت مستقيم بهطرف نقطة مسير ،بر اختالف زاوية بين مسير

[ ]11و روشهاي مبتني بر تعقيب

خالص9

و خط ديد

روشهاي هدايت و کنترل پيشرفته براي طراحي سيستمهاي
هدايت و کنترل مجزا يا يکپارچه استفاده کردهاند که از آن جمله
ميتوان به پژوهشهاي [ ]12تا [ ]16اشاره کرد.

حرکت ربات هوايي و مسيري که ربات هوايي را به نقطة مسير

در بيشتر روشهاي ارائهشده ،سيستم هدايت و کنترل مجزايي

وصل ميکند استوار است و فرمان تغيير جهت رأس هواپيما 6بر

طراحي ميشود و در واقع سيستم هدايت در حلقة بيروني و سيستم

مبناي اين اختالف محاسبه و استخراج ميشود .وقتي هواپيما به

کنترل در حلقة داخلي قرار ميگيرد .در اين رويکرد ،سيستم هدايت

نقطة مسير مورد نظر رسيد ،نقطة مسير بعدي ،نقطة مسير هدف در

بدون در نظر گرفتن قابليت اجرايي فرمانها و تنها بر اساس مسير
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نشرية علمي پژوهشي دانش و فناوري هوافضا

فرمانها بهعنوان ورودي وارد سيستم کنترل ربات هوايي ميشوند.

ممانها به پرنده ،تغييرات زماني متغيرهاي حالت معادالت حرکت

اگر بتوان محدوديتهاي ائروديناميکي و عملکردي ربات هوايي در

بهدست ميآيد .در مدلسازي فرض شده است جرم پرنده ثابت است

استخراج فرمانهاي هدايت را در نظر گرفت اجراي فرمانهاي

و بهدنبال آن ممانهاي اينرسي و مرکز ثقل در طول پرواز ثابت

هدايت توسط سيستم کنترل خطاي کمتري خواهد داشت .از طرفي،

ميماند .همچنين زواياي حمله و وضعيت تاب کوچک بوده،

فرمانهاي هدايتي که مبتني بر شتاباند نسبت به روشهاي ديگر

بهطوريکه بتوان سينوس و تانژانت آنها را با اندازة آنها برابر دانست.

از دقت باالتري برخوردارند؛ بهطوريکه در موشکهايي که

همچنين در مدلسازي ،ربات هوايي بالثابت بهصورت يک جسم

مأموريت آنها دنبالکردن هدف و برخورد به آن است سيستم هدايت

شش درجه آزادي در نظر گرفته شده است .سه درجه مربوط به

اغلب مبتني بر فرمانهاي شتاب است ،اما بهکارگيري اين الگوريتم

حرکت هواپيما در راستاي سه محور فضاي سهبعدي و سه درجة

در رباتهاي هوايي مستلزم انجام برخي اصالحات است.

ديگر مربوط به دوران حول اين سه محور ،که در دستگاه مختصات

در اين مقاله سيستم هدايت و کنترل يک ربات بالثابت سبک

اينرسي زواياي اويلر ناميده ميشود.

بر اساس شتاب مسير مرجع در دستگاه مختصات اينرسي طراحي
شده است .فرمانهاي هدايت بهصورت شتاب و با استفاده از خطاي

 .1-2معادالت حرکت

موقعيت لحظهاي مطلوب و موقعيت واقعي ربات هوايي و مشتق

معادالت حرکت يک هواپيما از  12رابطه تشکيل شده است که در

دوم نسبت به زمان مسير استخراج شده است .اين فرمانها ابتدا در

ادامه بيان ميشوند [.]18-17

راستاي محورهاي دستگاه مختصات اينرسي بهدست ميآيد ،اما
بهمنظور اعمال آنها به سيستم کنترل ربات هوايي ،با استفاده از

 .1-1-2سه معادله ديفرانسيل مرتبه اول نيرويي

ماتريس تبديل ،که بر اساس زواياي وضعيت اويلر شکل ميگيرد،

()1

به محورهاي مختصات متصل به بدنة ربات هوايي نگاشته شده

()2

است .اين فرمانها با استفاده روابط ائروديناميک و ديناميک پرواز
به فرمانهاي سرعت ،زواياي غلت 11و تاب 11تبديل شده و سيستم
کنترل طراحيشده با دنبالکردن اين فرمانها ربات هوايي را به
مسير مطلوب هدايت ميکند.
در بخش دوم مقاله به مدلسازي شش درجه آزادي ربات هوايي
پرداخته شده است .در بخش سوم ،با استفاده از شتاب مسير مرجع،
قوانين هدايت استخراج و سيستم کنترل الزم براي دنبالکردن

()3

F  FTx 
U  RV  QW  g D sin   Ax
M
FAy  FTy 
V   RU  PW  g D sin  cos 
M

F

FTz 
W  QU  PV  g D cos cos  Az
M

در اين معادالت  FAy ، FAxو  FAzمؤلفههاي نيروهاي
ائروديناميکي و  FTxو  FTyو  FTzمؤلفههاي نيروي تراست در
راستاي محورهاي دستگاه مختصات متصل به بدنة هواپيما هستند.
همچنين  و  و  زواياي اويلر و بهترتيب معرف زواياي
غلت ،تاب و گردش 12هستند که نسبت به دستگاه مختصات اينرسي

فرمانهاي سيستم هدايت طراحي شده است .شبيهسازي شش

سنجيده ميشوند .در روابط  1تا  3جمالت شامل  g Dنشاندهندة

درجه آزادي پرواز ربات هوايي بر اساس الگوريتم هدايت و کنترل

مؤلفههاي نيروي وزن در دستگاه مختصات بدني هستند .مقادير ،U

طراحيشده در بخش چهارم انجام و نتايج بهصورت نمودار ارائه شده

 Vو  Wسرعتهاي خطي و  Q ،Pو  Rسرعتهاي زاويهاي بهترتيب

است .در بخش پنجم نيز نتيجهگيري نهايي مطرح شده است.

در راستا و حول محورهاي  Y ،Xو  Zدستگاه مختصات متصل به
بدنة هواپيما و  Mجرم هواپيماست.

 .2مدلسازي شش درجه آزادي ربات هوايي
در اين بخش به مدلسازي جامع شش درجه آزادي حرکت يک ربات
هوايي با بالهاي ثابت پرداخته شده است .براي مدلکردن حرکت
يک ربات هوايي و شبيهسازي پرواز آن ،نيروها و ممانهاي

 .2-1-2سه معادلة گشتاور

()4







1
P  I xz I xx  I yy  I zz PQ 

2
I zz I zz  I yy   I xz QR  I zzl  I xz n





ائروديناميکي و تراست محاسبه و با در دست داشتن وزن ،مرکز ثقل
سال چهارم ،شمارة اول ،بهار و تابستان 4931
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حرکت مطلوب ،فرمانهاي هدايت را استخراج ميکند و اين

و ممانهاي اينرسي هواپيما و تغييرات زماني آنها و اعمال نيروها و

طراحي سيستم هدايت و کنترل يک ربات هوايي بر اساس شتاب مسير مرجع

()5

()6

1
Q  I zz  I xx  PR  I xz P 2  R 2   m






1
I xx  I yy  I xx  I xz 2 PQ
R 

 I xz I xx  I yy  I zz QR  I xz l  I xx n 





2
بهطوريکه **  Iممانهاي اينرسي و **  I xx I zz  I xz I

در اين روابط  PNو  PEجابهجايي در راستاي شمال و شرق
و  hارتفاع هواپيماست که نسبت به يک دستگاه مختصات ثابت
متصل به زمين ميباشد و معموالً محور  Xآن در راستاي شمال،
محور  Yدر راستاي شرق و محور  Zآن بهطرف مرکز زمين در نظر
گرفته ميشود و اصطالحاً به دستگاه مختصات NED

13

گفته

ميشود.

است .در استخراج معادالت فرض شده است که هواپيما نسبت به

در حل معادالت حرکت ،چون ضرايب ائروديناميکي ،مشتقات

صفحة  XZداراي تقارن باشد؛ لذا مقادير  I yzو  I xyصفر شده

پايداري و ضرايب کنترلي تابعي از زاويةحمله ،زاوية لغزش جانبي و

است .مقادير  m ،lو  nگشتاورهاي وارد بر هواپيما در دستگاه بدنه

سرعت کل هواپيما هستند ،بايد حين حل معادالت ديفرانسيل

به ترتيب در امتداد محورهاي  Xو  Yو  Zبوده و مجموع گشتاورهاي

حرکت ،مقادير اين متغيرها نيز در هر لحظه محاسبه شود .براي

حاصل از نيروهاي ائروديناميکي و تراست موتور هواپيما هستند .با

بهدست آوردن زاوية حمله ،لغزش جانبي و سرعت هواپيما از روابط

شش معادله ديفرانسيل حاصل ،که در معادالت نيرو و معادالت

هندسي که بين سه متغير و مؤلفههاي سرعت هواپيما در دستگاه

گشتاور به آنها اشاره شد ،ميتوان حرکت شش درجه آزادي يک

مختصات متصل به بدنه وجود دارد استفاده ميشود .اين روابط

هواپيما را توصيف کرد .اما همانگونه که اشاره شد ،اين معادالت

عبارتاند از [:]17

در دستگاه مختصات متصل به بدنه نوشته شده و براي بيان حرکت

W 

U 

  tan 1 

()13

هواپيما از نظر ناظر زميني الزم است معادالت ديگري به اين
معادالت افزوده شود .اين معادالت در دو بخش معادالت سينماتيکي
و ناوبري است؛ معادالت سينماتيکي براي بهدست آوردن تغييرات
زماني زواياي اويلر و معادالت ناوبري براي بهدست آوردن تغيير
مکان هواپيما نسبت به دستگاه مختصات متصل به زمين است.

()14

VT  U 2  V 2  W 2

()15

با توجه به مطالب ذکرشده ميتوان پرواز شش درجه آزادي يک
ربات هوايي بالثابت را ،که شامل جابهجايي و دوران بهترتيب در
راستا و حول محورهاي دستگاه مختصات  XYZاست ،با  12معادله

 .3-1-2معادالت سينماتيکي []11

()7

  P  tan Q sin   R cos 

()8

  Q cos  R sin 

()9





V
  sin 
 VT
1

Q sin   R cos 
cos

 

ديفرانسيل غيرخطي بيان کرد .متغيرهاي حالت را نيز ميتوان
بهصورت زير در نظر گرفت:
()16

x  U ,V ,W ,  ,  ,  , P, Q, R, PN , PE , PD 

T

 .3استخراج قوانين هدايت و کنترل
يک ربات هوايي بايد بتواند مطابق پروفيل مأموريت 14خود در يک
مسير مشخص بهسمت محل انجام مأموريت پرواز کند و پس از

 .4-1-2معادالت ناوبري []11
PN  U cos cos  V  cos sin 

()11

 sin  sin  cos   W sin  sin 
 cos sin  cos 

PE  U cos sin  V cos  cos 

()11

 sin  sin  sin   W  sin  cos 
 cos  sin  sin

()12

02

h  U sin   V sin  cos  W cos cos

رسيدن به منطقة مورد نظر مطابق الگويي مشخص مأموريت خود
را انجام دهد و نهايتاً به مکان مشخص بازگردد .در طول پرواز ،با
توجه به سطح خودگرداني مورد انتظار از ربات هوايي ،قوانين هدايت
و کنترل متناسب طراحي و پيادهسازي ميشود .بهطور معمول مسير
حرکت از ابتدا و بهصورت از قبل برنامهريزيشده 15به ربات هوايي
داده ميشود؛ اگرچه ممکن است در طول پرواز با توجه به شرايط،
مسير حرکت ربات هوايي توسط کاربران و يا خود ربات هوايي تغيير

نشرية علمي پژوهشي دانش و فناوري هوافضا

ارتباط دادهاي بين ايستگاه زميني و ربات هوايي به آن ارسال کنند.

ميباشد [:]21-21

همانطور که در مقدمه نيز بيان شد ،در بيشتر سيستمهاي هدايت
و ناوبري ،مسير حرکت رباتهاي هوايي بهصورت نقطه مسير تعيين
ميشود و ربات هوايي با عبور از اين نقاط ،مسير تعيينشده را دنبال
ميکند .فرمانهاي هدايت زاوية رأس و زاوية مسير بر اساس اين
نقاط مسير بهصورت زير بهدست ميآيد [:]12-3
()17
()18





 Ywi  YAR
 X wi  Z AR

 c  arctan

 Z wi  Z AR 

R



 c  arcsin

 acyB 

B 
  acz 

c  arctan

()19
()21

2

c  sign aczB  aczB  aczB
2

همانطور که در اين روابط مشاهده ميشود ،وقتي مؤلفة
عمودي فرمان شتاب ، aczB ،صفر ميشود و تغيير عالمت ميدهد
يک ناپيوستگي در فرمان غلت بهوجود ميآيد .همچنين در معادلة
دوم يک تغيير عالمت در فرمان نرخ تغييرات زاوية تاب بهوجود
ميآيد و در صورت دنبالکردن مسيري که سبب تغييرات  aczBدر
حول صفر شود ،موجب تغيير عالمت مکرر  cشده و سيستم

در اين روابط  Ywi ، X wiو  Z wiموقعيت نقطة مسير جاري

کنترل را دچار مشکل خواهد کرد .يکي ديگر از مشکالت اين تبديل

( )iو  YARو  Z ARموقعيت ربات هوايي در دستگاه مختصات

عدم در نظر گرفتن نيروي جاذبه است .اين امر اگرچه براي

اينرسي و  Rفاصلة بين ربات هوايي و نقطة مسير جاري است .منظور

پرندههايي که نيروي بـرا در آنها چند برابر نيروي وزن است مشکلي

از نقطة مسير جاري ،نقطة مسيري است که ربات هوايي بهسمت

ايجاد نميکند ،اما سيستمهاي هدايت و کنترل رباتهاي هوايي

آن در حال پرواز است .همچنين در اين روابط   cفرمان زاوية

متداول در اجراي اين فرمانها دچار مشکل خواهند شد.

رأس و   cفرمان زاوية مسير ربات هوايي نسبت به افق است .در

در اين مقاله رويکرد جديدي براي تبديل فرمانهاي شتاب

اين رويکرد هدايتي با توجه به مأموريت و با در نظر گرفتن

بهدست آمده ارائه شده است که ضمن برطرف کردن محدوديتهاي

محدوديتهاي عملکردي ربات هوايي فرمان سرعت نيز به دو

مذکور توانمنديها و مزاياي ديگري نيز دارد .در راهبرد پيشنهادي،

فرمان هدايت قبلي افزوده ميشود.

فرمانهاي شتاب به فرمانهاي زواياي وضعيت غلت و تاب و نيز

الگوريتمهاي هدايت مبتني بر شتاب از روشهاي ديگر طراحي

فرمان سرعت تبديل شده است .براي تبديل از معادالت عملکردي

سيستم هدايت ميباشند .الگوريتمهاي هدايتي که برمبناي

حاکم بر پرواز رباتهاي هوايي استفاده شده است در اين معادالت

فرمانهاي شتاب شکل ميگيرند نسبت به ساير الگوريتمهاي

وزن و ضرايب ائروديناميکي پرنده ظاهر ميشود .در نتيجه براي

متداول از دقت بيشتري در دنبالکردن مسير مطلوب برخوردارند.

بهدست آوردن فرمانهاي بهدست آمده عالوه بر در نظر گرفتن

اگرچه اين الگوريتمها بيشتر در موشکها کاربرد دارند [ ،]19اما از

محدوديتهاي شتابهاي وارد به ربات هوايي ناشي از ائروديناميک،

آنها در هدايت رباتهاي هوايي نيز ميتوان استفاده کرد .فرمانهاي

سازه و سيستم پيشرانش ،توانمندي ائروديناميکي و عملکردي

هدايت بهصورت شتاب بيشتر در موشکها غلت پايدار 16بهکار

رباتهاي هوايي در استخراج فرمانهاي هدايت مورد توجه قرار

گرفته ميشوند و براي ديناميک رباتهاي هوايي مناسب نيستند.

ميگيرد و اين فرمانها بهدليل در نظر گرفتن محدوديتهاي مرتبط

بنابراين ابتدا بايد فرمانهاي شتاب به فرمانهاي متناسب با

با ربات هوايي با خطاي کمتري قابل اجراست.

ديناميک رباتهاي هوايي تبديل شده و سيستم کنترل آنها را دنبال

در اين مقاله فرض شده است که سيستم هدايت ،مسير حرکت

کند .فرمانهاي هدايت ورودي به سيستم کنترل رباتهاي هوايي

رباتهاي هوايي را بهصورت تابعي از زمان در اختيار سيستم کنترل

معموالً بهصورت سرعت ،ارتفاع ،زاوية رأس ،17زاوية مسير ،زواياي

گذاشته باشد و در واقع رويکرد هدايتي در نظر گرفته شده

اويلر و نرخ تغييرات زواياي اويلر تبديل شده و سيستمهاي کنترل

دنبالکردن نقطة مسير است .سيستم کنترل بايد تالش کند با

طراحيشده با اجراي اين فرمانها ،پرنده را در مسير مطلوب هدايت

اجراي فرمانهاي هدايت ،ربات هوايي را در مسير مطلوب به پيش

ميکنند .از روشهاي تبديل متداول ميتوان به تبديل فرمانهاي

ببرد .اگر موقعيت مطلوب (مرجع) در راستاي محورهاي  Y ،Xو Z

شتاب به فرمان غلت و نرخ تغييرات زاوية تاب اشاره کرد .اين

دستگاه مختصات متصل به زمين بهترتيب با  y r ، xrو  zrو

سال چهارم ،شمارة اول ،بهار و تابستان 4931
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داده شود .کاربران ميتوانند مشخصات مسير جديد را با استفاده از

رويکرد که به منطق تبديل قطبي 18مشهور است بهصورت زير

طراحي سيستم هدايت و کنترل يک ربات هوايي بر اساس شتاب مسير مرجع

موقعيت ربات هوايي با  y ،xو  zنشان داده شود در مورد خطاي بين

()34

acxE  x

موقعيت مطلوب و موقعيت واقعي ربات هوايي ميتوان نوشت:

()35

acyE  y

()36

aczE  z

()21

ex  x  xr

()22

e y  y  yr

در اين روابط باالنويس  Eنشاندهندة متغير در دستگاه

()23

ez  z  z r

مختصات اينرسي و انديسهاي  cفرمانبودن متغير را نشان

با مشتقگيري مرتبه اول و دوم ،مشتق مرتبه اول و دوم خطا

ميدهد .همانطور که اشاره شد ،اين شتابها خروجي سيستم
هدايت و ورودي سيستم کنترل است .با جايگذاري  y ، xو  zدر

بهصورت زير بهدست ميآيد:
()24

ex  x  xr

روابط  34تا  36با مقادير متناظر آنها در روابط  31تا  33ميتوان

()25

ey  y  y r

روابط  37تا  39را براي فرمانهاي شتاب در دستگاه مختصات

()26

ez  z  zr

اينرسي بهدست آورد.

()27

ex  x  xr

()28

ey  y  yr

()29

ez  z  zr

فرض ميشود ديناميک خطا در هر سه محور بهصورت زير
باشد:
e  k D e  k P e  k I  e dt  0

()31

براي پايداري ديناميکي ،الزم است ضرايب  k P ، k Dو k I

()37

acxE  xr  k Dx ex  k Px ex  k Ix  ex dt

()38

acyE  yr  k Dy e y  k Py e y  k Iy  e y dt

()39

a  zr  k Dz ez  k Pz ez  k Iz  ez dt
E
cz

همانطور که اين روابط نشان ميدهند ،فرمانهاي شتاب
حاصل از دو بخش پسخوراند و پيشخوراند تشکيل شدهاند:
جمالت اول سمت راست اين معادالت که بدون استفاده از خطا
توليد ميشوند فرمان پيشخوراند و مابقي جمالت ،که با استفاده از

در معادلة  31شرايط زير را برآورده کنند:
k P , k I and k D  0

پسخوراند متغيرها و محاسبة خطا بهدست آمده است ،فرمان

kP kD  kI

پسخوراند هدايت هستند .در صورت بروز اختالل در حسگرهاي

با قراردادن معادل  eاز رابطههاي  27تا  ،29رابطة  31را

اندازهگيري و محاسبات خطا و ساير مواردي که ميتوانند سبب بروز

ميتوان بهصورت زير بازنويسي کرد:
()31

x  xr  k Dx e x  k Px e x  k Ix  e x dt

()32

y  yr  k Dy e y  k Py e y  k Iy  e y dt

()33

z  zr  k Dz e z  k Pz e z  k Iz  ez dt

اغتشاش در سيستم هدايت و کنترل شوند ،با توجه به خواص
عملکردي پيشخوراند در مواجهه با اغتشاش ،استفاده از ترکيب
پسخوراند و پيشخوارند موجب بهبود عملکرد سيستم هدايت و
کنترل ربات هوايي خواهد شد و در نتيجه ربات هوايي مسير مورد
نظر با خطاي کمتري دنبال خواهد کرد [ .]25-22با توجه به

چون در روابط  31تا  33متغيرهاي سمت چپ ،شتابهاي ربات

انتگرالگيري از خطا و وجود نوفه در سيستمهاي اندازهگيري ممکن

هوايي و جملة اول سمت راست تساوي شتابهاي مطلوب هستند،

است خطاي موقعيت ايجاد شود ،اما چون موقعيت واقعي ربات

اگر با طراحي سيستم کنترل مناسب خطاي فاصله بين موقعيت

هوايي بهوسيلة موقعيتيابهاي دقيق ،همچنين موقعيت مطلوب

مطلوب و موقعيت واقعي به صفر همگرا شود در اينصورت ربات

در هر لحظه مشخص است ،لذا در صورت بروز خطاي موقعيت

هوايي مسير مطلوب را دنبال خواهد کرد .براي اين منظور فرض

ناشي از انتگرالگيري خطا ،مجموعة سيستمهاي هدايت ،کنترل و

ميشود در روابط  31تا  33شتابهاي ربات هوايي بهعنوان

ناوبري آن را احساس و برطرف خواهد کرد .براي اجراي اين

فرمانهاي سيستم هدايت به سيستم کنترل باشد؛ بنابراين

فرمانها توسط سيستم کنترل ،بايد مقادير متناظر آنها در دستگاه

فرمانهاي شتاب در راستاي محورهاي دستگاه مختصات اينرسي

متصل به بدنه بهدست آيد .چون با دوران دستگاه مختصات اينرسي

بهصورت زير خواهد بود:

به اندازة زواياي اويلر ميتوان اين دستگاه مختصات را با دستگاه

00

نشرية علمي پژوهشي دانش و فناوري هوافضا

ماتريس تبديل  ،41فرمانهاي شتاب در راستاي دستگاه مختصات
اينرسي به راستاي دستگاه مختصات بدنه نگاشته ميشود [.]18
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B
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()45

a yB

()46

g cos

tan  

بنابراين ميتوان نوشت:
a yB

()47

g

  sin 1

در اين رابطه منظور از * sو * cبهترتيب )*( sinو )*(cos

همانطور که اشاره شد ،اين رابطه با فرض    0بهدست

است؛ بنابراين براي بهدست آوردن فرمانهاي شتاب در دستگاه

آمده است ،اما اين فرض در عمل همواره صادق نيست؛ لذا اگرچه

مختصات بدنه ميتوان نوشت:

اين رابطه چندان رابطة دقيقي نيست ،اما با استفاده از آن ميتوان

acE  TEB acE

()41

در اين رابطه  a cEفرمانهاي شتاب در دستگاه مختصات
اينرسي و  a cBفرمانهاي شتاب در راستاي محورهاي دستگاه
مختصات بدنه است.




T
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, acyB , aczB

acyB

()48

g

1

c  sin

چون تا زماني که  acyBصفر نشود ،زاوية غلت صفر نخواهد شد،

acE  acxE , acyE , aczE
B
cx

فرمان غلت  cاز فرمان شتاب در راستاي  acyB yتقريب زد.

acB

لذا تا وقتي به تغيير مسير ربات هوايي نياز باشد ،فرمان هدايت acyB

صفر نخواهد شد و ربات هوايي با توجه  cبه گردش خود ادامه
B
cy

خواهد داد؛ اما وقتي نياز به تغيير نباشد ،مقدار  aصفر خواهد شد

 .4تبديل فرمانهاي شتاب به فرمانهاي زواياي

و با توجه به رابطة فرمان زاوية غلت (  ) cصفر شده و ربات هوايي

وضعيت و نرخ گردش و سرعت

در مسير مستقيم حرکت خواهد کرد؛ بهعبارت ديگر چون براي توليد

در اين بخش به راهبرد جديدي براي تبديل فرمانهاي شتاب به

فرمانهاي هدايت ،از پسخوراند موقعيت ربات هوايي استفاده

فرمانهاي متناسب با سيستم کنترل رباتهاي هوايي متداول

ميشود ،فرمان هدايتي  aو مقدار  cهر لحظه تصحيح شده و

پرداخته ميشود ،بهطوريکه محدوديتهاي روشهاي قبل را

خطاهاي ناشي از تقريب پوشش داده خواهد شد.

B
cy

نداشته باشد .براي اين منظور از معادالت ديناميکي حاکم بر پرواز

محدوديتهاي عملکردي ،سازهاي ،حسگرها و محمولهها سبب

يک ربات بالثابت استفاده شده و فرمانهاي شتاب به فرمانهاي

ايجاد محدوديت در فرمان  cميشود که بايد در طراحي سيستم

زواياي وضعيت غلت و تاب ،نرخ گردش ( )rcو نيز فرمان سرعت

هدايت مد نظر قرار گيرد .در غير اينصورت دنبالکردن فرمانهاي

تبديل شده است .انتظار ميرود اين روش نسبت به روشهاي ديگر

هدايت توسط سيستم کنترل دچار اختالل شده و ربات هوايي

مسير مطلوب را با خطاي کمتري دنبال کند .در گردش مسطح

بهصورت مطلوب در مسير مورد نظر حرکت نخواهد کرد .در طراحي

هماهنگ 19يک ربات هوايي با فرض کوچکبودن زاوية وضعيت 𝜃

سيستم هدايت و فرمانهاي خروجي آن بايد محدوديتهاي مذکور

روابط زير حاکم است [:]26

لحاظ شده باشد .در اين پژوهش اشباعکنندههايي در مسير فرمانها

()42

L sin   M ahoriz.

(هم فرمانهاي هدايت شتاب و هم فرمان زواياي وضعيت و

()43

L cos  Mg

سرعت) قرار داده شده است تا اين فرمانها از محدودههاي مجاز

که در آن  ahoriz.شتاب افقي وارد به ربات هوايي و  Lنيروي
بـراست .از ترکيب اين روابط ميتوان به رابطة  44دست يافت [.]26
()44

ahoriz.
g

tan  

با توجه به زاوية غلت  ، مؤلفة شتاب الزم در راستاي محور
 yبدنه را ميتوان بدين صورت بهدست آورد:
سال چهارم ،شمارة اول ،بهار و تابستان 4931

خارج نشوند .براي حالت گردش مسطح ميتوان رابطة  49را بهدست
آورد [:]26
()49

g
r
sin 
VT

اين رابطه در واقع نرخ گردش ربات هوايي حول محور Z

دستگاه مختصات بدنه را به زاوية غلت و سرعت پرنده مرتبط
09
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مختصات متصل به بدنة ربات هوايي همراستا کرد ،با استفاده از

a yB  ahoriz. cos

طراحي سيستم هدايت و کنترل يک ربات هوايي بر اساس شتاب مسير مرجع

a zB   C D 0  C D sin   C L 0  C L 

ميسازد؛ لذا با استفاده از اين رابطه ميتوان فرمان نرخ گردش ربات
()54

هوايي را بهصورت  51بهدست آورد:
g
sin c
VT

()51

rc 

خطاي بين  rcو  rاز طريق يک کنترلکننده و با استفاده از
سکان عمودي کنترل ميشود .فرمانهاي شتاب در راستاي محور

qs
 g cos cos
M

cos 

در معادالت حرکت  برابر با    است که در آن 

زاوية مسير حرکت مرکز ثقل هواپيما نسبت به افق است.
()55

cos  cos      cos cos  sin  sin 

طولي بدنه (  ) acxBبا توجه به ماهيت رباتهاي هوايي بالثابت با

با استفاده از نتايج شرايط تريم و نرخ اوجگيري در ربات هوايي

تغييرات سرعت قابل اجراست .براي اين منظور ميتوان از فرمان

در نظر گرفته شده ميتوان نشان داد که زاوية حمله و مسير کمتر

شتاب انتگرالگيري کرد و آن را به فرمان سرعت در راستاي محور

از  7درجه است؛ بنابراين با فرض  sin   و  cos  1و

طولي بدنه تبديل نمود .با توجه به اينکه بردار سرعت در راستاي

نيز  cos  1و نيز جايگذاري رابطة  55در  54ميتوان نوشت:
a zB   C D 0  C D    C L 0  C L  

محور طولي بدنه با  Uنشان داده ميشود ،ميتوان نوشت:
U c   acxB dt

()51

با توجه به کوچکبودن ساير مؤلفههاي سرعت ميتوان سرعت
کل ربات هوايي را تقريباً با مؤلفة سرعت در راستاي محور طولي
ربات هوايي يکسان در نظر گرفت ،بنابراين:
VTc U c  acxB dt

()52

در اين رابطه  VTcفرمان سرعت کل ربات هوايي است .براي
اجراي فرمان سرعت سيگنال خطاي سرعت وارد سيستم کنترل
شده و فرمان تراتل مناسب توليد ميشود .با توجه به پسخوراند
سرعت ،خطايي که در بهدست آوردن رابطة  52به آن اشاره شد
پوشش داده خواهد شد و فرمان شتاب  acxBدنبال خواهد شد .در
اجراي فرمان شتاب  acxBنيز الزم است در توليد فرمان شتاب و
فرمان سرعت ،محدوديتهاي عملکردي ،سازهاي و محموله مورد

()56

qs
 g cos
M

با توجه به کوچکي مقادير  و  ، C Dدر رابطة  56از C D 

صرفنظر کرد و از اين رابطه ميتوان بهصورت زير ،رابطهاي را
براي  بهدست آورد:
Ma  Mg cos  q sCL 0
 
q sCD 0  CL 
B
z

()57

با استفاده از معادالت ديناميک پرواز ميتوان نوشت [:]27
()58

h  VT sin 

()59

h
  sin 1
VT

با استفاده از رابطة      و روابط  57تا  59و حذف 

ميتوان رابطه زير را براي  بهدست آورد:

توجه قرار گرفته و فرمانها در محدودة مجاز باشند .فرمان هدايت
 a zBبراي هدايت اجسام پرنده به ارتفاع مطلوب بهکار گرفته
ميشود .براي اين منظور اگر دنبالکردن مستقيم اين فرمان مورد

Ma zB  Mg cos  q sC L 0
 
q s C D 0  C L 

h
 sin 1
VT

()61

نظر نباشد ميتوان با تبديل آن به متغيرهايي مثل زاوية وضعيت يا
E
z

ارتفاع ،فرمان ورودي به سيستم کنترل را توليد کرد .با فرض اينکه

چون  aشتاب در راستاي محور  Zدستگاه مختصات اينرسي

نيروي تراست موازي محور طولي ربات هوايي است در راستاي

است ،لذا با انتگرالگيري از آن نسبت به زمان ميتوان نرخ تغييرات

محور  Zدستگاه مختصات بدنه ميتوان نوشت [:]17

ارتفاع را بهدست آورد:

()53

MazB   C D sin   C L cos q s
 Mg cos cos

اگر از تغييرات پسـا و بـرا در اثر تغييرات سطوح کنترل و
سرعتهاي زاويهاي صرفنظر شود ،رابطة  53را ميتوان بدين

()61

h   azE dt

با جايگذاري رابطة  61و با توجه به اينکه q  0.5VT
2

است ،رابطة  61را ميتوان به اينصورت بازنويسي کرد:

صورت بازنويسي کرد:
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()62

E
 az dt

VT

 sin 1

غيرخطي ربات هوايي حول شرايط تريم خطي شده و ماتريس
فضاي حالت بهدست آمده و متغيرهاي حالت کانال طولي و عرضي
 -سمتي جداسازي شدند .با طراحي بهرههاي کنترلي مناسب تالش

اگر فرمانهاي هدايت  aczEو  aczBمشخص باشد ،ميتوان

شد تا ريشههاي مودهاي ديناميکي طولي و عرضي  -سمتي در

فرمان زاوية 𝜃 متناسب با اين فرمانها را از رابطة  62بهدست آورد:

موقعيت مطلوبي قرار گيرند .براي اين منظور از سرعتهاي زاويهاي

MaczB  Mg cos  0.5VT sC L 0
2
0.5VT sC D 0  C L 
2

()63

dt

E
cz

a

VT

1

c  

 sin

 q ،pو  rپسخوراند گرفته شده و با استفاده از بهرههاي کنترلي
طراحيشده ديناميک حلقه بسته رباتهاي هوايي شکل گرفت.
مقادير بهرههاي کنترلي بهدست آمده عبارتاند از:
Kr  2

Kq  1.35

K p  0.6

اگر سيستم کنترلي بتواند اين فرمان را دنبال کند ،در واقع

همانطور که در طراحي سيستم هدايت مشاهده شد ،براي

فرمانهاي هدايت  aczEو  aczBرا دنبال کرده است .در بهدست

دنبالکردن فرمانهاي سيستم هدايت ،بايد سيستم کنترل بتواند

آوردن رابطة  63از تقريبهاي استفاده شد که سبب ميشود اين

فرمانهاي (  ،) cسرعت (  ) U cو زاوية وضعيت تاب (  )  cرا دنبال

رابطه ،رابطة دقيقي نباشد؛ اما با توجه به اينکه از خطاي مسير

کند .براي هر سه متغير حالت پس از بهدست آوردن توابع تبديل از

بهصورت پيوسته پسخور گرفته شده و مقادير خطا بهروز ميشود

ماتريسهاي فضاي حالت ،کنترلکننده الزم طراحي گرديد تا ربات

بنابراين خطاهاي تقريب پوشش داده ميشود.

هوايي بتواند اين فرمانها را دنبال کند .طراحي کنترلکنندهها بر
اساس معادالت خطي انجام شده ،اما شبيهسازي پرواز بر اساس

 .5نتايج شبيهسازي

معادالت غيرخطي شش درجه آزادي صورت گرفته است .لذا الزم

در اين بخش با استفاده از روش طراحي ،که در قسمت قبل توضيح

بود بهرههاي کنترلي تنظيم مجدد شوند .اساس طراحي کنترل،

داده شد ،يک سيستم هدايت و کنترل براي يک ربات هوايي

استفاده از کنترلکنندههاي  PIDبوده و پيکرهبندي سيستم حلقه

بالثابت طراحي و توانمندي آن با انجام شبيهسازي ارزيابي شده

بسته مطابق شکل  1در نظر گرفته شده است .در اين شکل منظور

است .در انجام شبيهسازي از معادالت شش درجه آزادي استفاده و

از  Dمشتق دوم سيگنال و  XDبردار موقعيت مطلوب است .مطابق

از اغتشاشات محيطي صرفنظر ،زمين مسطح و ربات هوايي صلب

روابط  37تا  39براي کنترل خطاي فاصله بين موقعيت ربات هوايي

فرض شده است .فرض شده است نقطهاي مجازي با سرعت 81

و موقعيت مطلوب ،اين خطا از يک کنترلکنندة  PIDعبور ميکند

کيلومتر بر ساعت در مسير بين نقاط مسير شکل گرفته در حال

و با استفاده از مشتق دوم مسير مطلوب فرمانهاي هدايت بهصورت

حرکت باشد و ربات هوايي با دنبالکردن آن روي مسير از پيش

شتاب توليد ميشود .در 1بهرههاي کنترلي اين کنترلکننده براي

تعيين شده پرواز ميکند .براي طراحي سيستم کنترل از روشهاي

هر يک از محورهاي مختصات دستگاه مختصات آورده شده است.

2

شکل  .1زاوية حمله و زاوية لغزش جانبي []11
سال چهارم ،شمارة اول ،بهار و تابستان 4931
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Ma zB  Mg cos  0.5 VT sC L 0
 
2
0.5 VT s C D 0  C L 

طراحي کنترل خطي استفاده شده است .براي اين منظور معادالت

طراحي سيستم هدايت و کنترل يک ربات هوايي بر اساس شتاب مسير مرجع

جدول  .1بهرههاي کنترل فرمانهاي غلت ،سرعت و زاوية تاب

kD

kI

kp

1/23778

1/11534

1/19175

Uc

11/51588

1/21121

18/9582

c

-49/1115

-1/38411

-22/14949

c

جدول  .2بهرههاي کنترلي کنترلکنندة مسير

kD

kI

kp

15/4464

1/2928

5/6368

X

2/77136

1/1259

1/7344

Y

2/27943

1/1114

1/1615

Z

جدول  .3محدودة فرمانهاي شتاب (متر بر مجذور ثانيه)

a zE

a yE

a xE

-11

-7

-11

Min.

+11

+7

+11

Max.

جدول  .4محدودة فرمانهاي هدايت و کنترل

c

Uc

c

-41

51

-41

Min.

25

81

41

Max.

شکل  .2نمايي شماتيک از سيستم هدايت و کنترل

با کنترلکنندة طراحيشده ،ربات هوايي ميتواند فرمانهاي

که اين مقادير در جداول  3و  4آورده شده است .براي اينکه

شتاب را دنبال کند .در طراحي سيستم کنترل و با توجه به مالحظات

توانمندي الگوريتم پيشنهادي نسبت به الگوريتمهاي هدايتي ديگر

سازهاي و عملکردي ربات هوايي ،محدوديتهايي در فرمانهاي

مورد ارزيابي قرار گيرد در اين قسمت ،الگوريتم پيشنهادي اين مقاله

شتاب و نيز فرمانهاي  U c ، cو   cدر نظر گرفته شده است

با الگوريتم هدايتي روابط  17و  18مقايسه و نتايج آورده شده است.
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حرکت مستقيم بهطرف نقطة مسير و هم بهصورت دنبالکردن نقطة

ميباشند .با توجه به چيدمان نقاط مسير ،ربات هوايي در هنگام

مسير بهکار گرفته شد.

تغيير مسير بايد بهسمت راست گردش کند ،لذا فرمان شتاب در

در استفاده از رويکرد دنبالکردن نقطة مسير بهجاي اينکه نقطة

جهت مثبت محور  yبدنه توليد شده و بهخوبي اين موضوع را نشان

مسير جاري ،نقطة مسير ثابتي باشد که ربات هوايي همانند رويکرد

ميدهد .هنگام گردش ،بدليل کاهش نيروي بـرا ارتفاع پرنده کمي

حرکت مستقيم بهسمت آن پرواز ميکند ،بهصورت يک نقطة

کاهش مييابد و سيستم هدايت بايد فرمان شتاب در جهت منفي

مجازي متحرک در نظر گرفته شده است که با سرعت  81کيلومتر

محور  zبدنه توليد کند تا از افت ارتفاع جلوگيري نمايد .نتايج

بر ساعت روي مسير بين نقاط مسير در حال حرکت است .همانطور

شبيهسازي ارائهشده در شکل  5مؤيد اين واقعيت است .در

که مالحظه ميشود الگوريتم جديد نسبت به روشهاي ديگر

شکلهاي  5و  6بهترتيب مسير پرواز ربات هوايي در بين نقاط مسير

عملکرد بهتري داشته و توانسته است مسير از پيش تعيين شده را با

و خطاي موقعيت ربات هوايي که از شبيهسازي شش درجه پرواز

خطاي کمتري نسبت به الگوريتم ديگر دنبال کند .اگرچه روش

بهدست آمده ،نشان داده شده است .همانطور که در اين شکلها

ارائهشده در روابط  17و  18در پژوهشهاي ديگر بهبود پيدا کرده

مشاهده ميشود ،سيستم هدايت و کنترل طراحي شده توانسته است

است ،اما نتايج شبيهسازي ،تفاوت قابل مالحظة روش هدايت و

بهخوبي ربات هوايي را در مسير پيشبيني شده هدايت نموده و

الگوريتمهاي هدايت مبتني بر شتاب ارائهشده در اين مقاله را

مسير مطلوب را با خطاي خيلي کمي دنبال کرده است .تغيير راستاي

بهخوبي نشان ميدهد .کاهش خطا مستلزم هزينة کنترلي بيشتر

مسير پرواز که طبيعتاً با مانور غلت همراه است سبب ايجاد نوساناتي

است .براي نمونه تغييرات زماني وروديهاي کنترلي الويتور و ايلران

در خطاي موقعيت پرنده شده که در شکل  6و در ثانيههاي حدود

در شکل  3نمايش داده شده است .همانطور که مشاهده ميشود،

 66و  127پرواز قابل مشاهده است .بهمنظور ارزيابي مقاومبودن

تغييرات ورودي کنترل در روش جديد نسبت به روش ديگر سريعتر

سيستم کنترل در برابر اغتشاش ،فرض شده است تندبادي با سرعت

و با دامنة بيشتر همراه است.

 21کيلومتر بر ساعت از ثانيه  61تا  81به ربات هوايي برخورد داشته

براي ارزيابي توانمندي سيستم کنترل طراحي شده يک مسير

باشد .نتايج شبيهسازي نشان ميدهد سيستم هم با قبول مقداري

سهبعدي در نظر گرفته شده و نقاط مسير در جدول  5آورده شده

خطا ،پرنده در مسير مطلوب کنترل کرده و پس از حذف تند مجدداً

است .با توجه به روابط  37تا  39و نيز موقعيت لحظهاي ربات هوايي

خطا را کاهش داده و به خطاي بدون تند همگرا شده است .در شکل

که با استفاده از شبيهسازي معادالت شش درجه آزادي حاصل

 7تغييرات سرعت ،زاوية حمله و لغزش جانبي ربات هوايي برحسب

ميشود فرمانهاي هدايت بهصورت شتابهاي در راستاي دستگاه

زمان نشان داده شده است .بهعلت خطاي موقعيت ربات هوايي در

مختصات اينرسي استخراج گرديده و تغييرات آنها برحسب زمان

شروع پرواز سرعت ربات هوايي بيشتر از سرعت مطلوب  81کيلومتر

به1دست آمده است .همانطور که مالحظه ميشود ،شتابها در

بر ساعت است .براي باالنس هواپيما افزايش سرعت موجب کاهش

محدودة تعيينشده در جدول  3قرار گرفته است .مطابق رابطة 41

زاوية حمله ميشود و شکل  7اين تغييرات مورد انتظار را نشان

براي اينکه ربات هوايي فرمانهاي هدايت شتاب در دستگاه

ميدهد .در هنگام تغيير مسير ،تغيير سرعت در دستگاه بدنه نيز مورد

مختصات اينرسي را دنبال کند الزم است اين فرمانها با استفاده از

انتظار است و تغييرات سرعت ،تغييرات زاوية حمله و لغزش جانبي

ماتريس تبديل  ، TEBبه دستگاه مختصات بدنه منتقل شود .براي

را در پي خواهد داشت .شکل  7موارد مذکور را تأييد ميکند .تغييرات

اين منظور بايد در هر لحظه زواياي اويلر ربات هوايي مشخص شده

زواياي اويلر برحسب زمان در شکل  8نمايش داده شده است.

باشد .در انجام شبيهسازي ،اين زوايا نيز بهعنوان متغيرهاي حالت

همانطور که در اين بخش ذکر شد ،با توجه به نقاط مسير و مسير

ربات هوايي محاسبه و با استفاده از ماتريس تبديل ،فرمانهاي

حرکتي که در شکل  6نمايش داده شده است ربات هوايي در تغيير

شتاب در راستاي بدنه استخراج گرديدهاند .نتايج بهصورت تغييرات

مسير همواره بهسمت راست تغيير مسير داده است .با توجه به جهت

زماني شتابها در دستگاه مختصات بدنه آورده شده است .در شکل

دستگاه مختصات اينرسي ،تغيير مسير بهسمت راست مستلزم زاوية

 ،5فرمانهاي شتاب در محدودة  -11تا  +11متر بر مجذور ثانيه

غلت مثبت و افزايش زاوية رأس است .همانطور که انتظار ميرود،
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براي انجام اين شبيهسازي ،روش هدايتي ارائهشده ،هم بهصورت

قرار گرفتهاند که با توجه به ربات هوايي در نظر گرفته مقدار معقولي

طراحي سيستم هدايت و کنترل يک ربات هوايي بر اساس شتاب مسير مرجع

شکل  8افزايش زاوية رأس و نيز افزايش مقطعي زاوية مثبت غلت

تراتل ،الويتور ،ايلران و رادر نمايش داده شده است .گفتني است که

را در هنگام تغيير مسير حرکت نشان ميدهد .همچنين شکل 8

از رادر براي کنترل زاوية لغزش جانبي استفاده شده است .تراتل در

تغييرات زاوية تاب را نشان ميدهد .در شروع حرکت با توجه به

زمان اوجگيري پرنده تا  61ثانية نخستين پرواز بهخصوص در 21

اوجگيري پرنده ،زاوية تاب که مجموع زاوية حمله و زاوية مسير

ثانية اول که سيستم کنترل تالش دارد خطاي موقعيت اوليه را

است افزايش يافته است و تا ثانية حدود  65و رسيدن ربات هوايي

جبران کند بيشترين مقدار را دارد ،اما پس از کاهش خطاي موقعيت

به ارتفاع مورد نظر ثابت مانده است .پس از آن با توجه به صفر

و رسيدن ربات هوايي به ارتفاع مورد نظر و شروع پرواز کروز ،کاهش

شدن زاوية مسير ،زاوية تاب برابر با زاوية حمله شده و بهجز نوسانات

يافته و در حدود  1/3ثابت مانده ،اگرچه پرنده در زمانهاي تغيير

کم در تغيير مسيرها در زاويه حدود  2درجه و برابر با زاوية حملة

جهت ،بهطور طبيعي نوساناتي داشته است .تغييرات ساير سطوح

ثابت مانده است .در شکل  9نيز تغييرات زماني وروديهاي کنترلي

کنترل با توجه به پروفيل پروازي پرنده ،معقول و مورد انتظار است.

جدول  .5نقاط مسير حرکت ربات هوايي
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شکل  .3خطاي موقعيت روشهاي مختلف هدايت

شکل  .4تغييرات وروديهاي کنترلي الويتور و ايلران

شکل  .5فرمانهاي شتاب سيستم هدايت در دستگاه اينرسي

شکل  .6فرمانهاي شتاب سيستم هدايت در دستگاه بدنه

نشرية علمي پژوهشي دانش و فناوري هوافضا

شکل  .9تغييرات زواياي اويلر

شکل  .11وروديهاي کنترلي
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شکل  .7مسير حرکت ربات هوايي

شکل  .1تغييرات سرعت ،زاوية حمله و لغزش جانبي

 .6نتيجهگيري
در اين مقاله به هدايت و کنترل يک ربات هوايي براي دنبالنمودن

هوايي را در مسير مطلوب قرار دهد .نتايج شبيهسازي ،که با در نظر

يک مسير مطلوب پرداخته شد .براي اين منظور فرمانهاي هدايت

گرفتن معادالت شش درجه آزادي انجام شد ،نشان داد که الگوريتم

با استفاده از خطاي مسير حرکت ربات هوايي و مسير حرکت مطلوب

هدايت و کنترل ارائهشده قادر است بهخوبي فرمانهاي هدايت را

در دستگاه مختصات اينرسي ،بهصورت شتاب در راستاي سه محور

اجرا کند و ربات هوايي را در مسير مطلوب بهحرکت درآورد.

دستگاه مختصات استخراج شد .با استفاده از يک ماتريس تبديل

شبيهسازي انجامشده با فرض بدون اغتشاش بودن محيط پروازي

فرمانهاي شتاب بهدست آمده به دستگاه مختصات بدني نگاشته

و نيز بدون باد جانبي انجام شده است .طراحي سيستم کنترل بر

شد .با تبديل فرمانهاي شتاب در دستگاه مختصات بدنه به

اساس اندازهگيري شتابهاي جانبي و بستن حلقة کنترل با

فرمانهاي سرعت ،زاوية وضعيت غلت و تاب بهدست آمده و اين

پسخوراند شتابهاي وارد بر بدنه و در نهايت مقايسة آنها با نتايج

فرمانها بهعنوان فرمانهاي هدايت وارد سيستم کنترل شدند.

اين مقاله ميتواند از زمينههاي پيشنهادي براي ادامة پژوهش حاضر

سيستم کنترلي طراحيشده با اجراي اين فرمانها توانست ربات

باشد.
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پينوشت
1. autonomy level
2. GPS
3. waypoint
4. direct to waypoint (DTW)
5. track to waypoint (TTW)
6. heading
7. model predictive control
8. LQR
9. pure pursuit
10. roll
11. pitch
12. yaw
13. north-east-down (NED)
14. mission profile
15. preprograming
16. roll-stabilized skid-to-turn
17. heading angle
18. polar converting logic
19. coordinated level turn
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