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چکیده :در حال حاضر ،کاربرد پرندههای بدون سرنشین چند ملخي در حال افزایش چشمگیری است .دلیل این توسعه ،ارزان بودن،
کوچک بودن ،سادگي کاربری و خلباني ،تنوع ماموریت و عللي بیش از این است .دلیل سادگي هدایت و کنترل پرندههای چندملخي این
است که آنها مجهز به سامانه خودخلبان هستند .این سامانه وظیفه کنترل پرواز پرنده را بر عهده دارد .پرندههای بدون سرنشین چند ملخي از
وزن باالیي برخوردار نیستند و غالبا موتورهای سه فاز با سرعت باالیي دارند بنابراین از دینامیک پرواز سریع و پیچیدهای برخوردارند .در این
مقاله ،یک سامانه خودخلبان تطبیقي-فازی بر اساس کنترلکنندههای  PIDبرای هدایت یک پرنده بدون سرنشین جهت حمل بار متغیر با
زمان ارایه ميگردد .عملكرد سامانه کنترل پرواز پیشنهاد شده بر روی یک کوادکوپتر به صورت عملي در آزمایشات پروازی مورد ارزیابي
قرار ميگیرد .برای مدلسازی جرم متغیر با زمان ،از یک جعبه شن استفاده شده است .شنها از ابتدای پرواز از طریق منافذی که در جعبه
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وجود دارد ،از آن به بیرون ميریزند و پس از حدود یک دقیقه کل شن خالي ميشود .در پایان مقاله ،نتایج عملي به دست آمده با نتایج مبتني
بر کنترل کننده  PIDغیر تطبیقي مقایسه ميگردد.

Fuzzy Adaptive Control of Unmanned Aerial Vehicle for Carrying
Time-Varying Cargo on Predefined Path
Vahab Nekoukar, Nima Mahdian Dehkordi
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Abstract: At present, the use of unmanned aerial vehicles (UAVs) has been increased
dramatically. The reasons for this development are cheapness, smallness, simplicity, and diversity of
missions. The simplicity of guidance and control of multi-rotor drones is that they are equipped with
an autopilot system. This system is responsible for flying control. UAVs do not have a high weight
and often have three-phase high-speed motors which makes a fast and complex flight dynamics. In
this paper, a fuzzy adaptive PID controller is applied to control an UAV for carrying a time-varying
cargo. The performance of the flight control system implemented on a quadrotor is evaluated,
experimentally. A sandbox is used to model the time-varying mass. The sand passes from the
beginning of the fly through some holes of the box, and after about a minute all the sand is poured.
At the end of the paper, the practical results are compared with results obtained by fixed-parameter
PID controller.
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بهصورت ناخواسته به یک سمت حرکت ميکند که این امر با زیاد شدن

 -1مقدمه
امروزه پرندههای بدون سرنشین (UAV) 1توسعه زیادی پیدا کردهاند

زاویه انحراف ،سرعت بیشتری ميگیرد.

و کاربرد فراواني در حوزههای نظامي و غیرنظامي دارند .از کاربردهای

 -5لرزش بدنه بر اثر چرخش موتورها :موتورهای رباتهای چند ملخي

آنها ميتوان به پرندههای تفریحي و ورزشي ،کشاورزی ،نظارت پلیس،

هنگام پرواز حدود  10هزار دور در دقیقه یا حتي بیشتر سرعت چرخش

تحویل کاال ،عكاسي و نقشهبرداری هوایي ،نظارت بر قاچاق ،جستجو و

دارند .جرخش موتورها باعث لرزش بدنه ربات ميشود .از آنجایي که
4

نجات و نظارت بر شبكههای توزیع و انتقال برق اشاره کرد [ .]1از آنجایي

زیرسامانه واحد اندازهگیری اینرسي ( )IMUهم به بدنه متصل است،

که کاربرد این پرندهها در حوزه غیرنظامي بسیار است ،محققان و

لرزشهای به وجود آمده به آن منتقل شده و بر روی خروجي سنسورهای

صنعتگران در دهه اخیر توجه خاصي به آنها داشتهاند .در این میان،

 IMUتداخل ميکند .این تداخل تاثیر چشمگیری در عملكرد حلقههای

رباتهای پرنده چند ملخي 2که معروفترین آنها کوادکوپترها 3هستند،

کنترلي واحد کنترل پرواز دارد.

سرنشین ،ارزان بودن ،قابلیت اعتماد باال و ریسک کم ،متنوع بودن

موتور سوختي ،جرم حمل شده توسط ربات با زمان تغییر ميکند .همچنین

ماموریت ،قابلیت تصمیمگیری شخصي و ساده بودن آنها در مقایسه با بقیه

ممكن است جرم حمل شده در فاصلهای از زمین از ربات جدا شده و به

پهپادها و پرندههای بدون سرنشین است .این رباتها ميتوانند به راحتي به

زمین پرتاب شود .در هر دو حالت بیان شده ،جرم کل ربات و لختيهای

صورت خودخلبان در محلهای صعب العبور که دسترسي انسان به آن

دوراني با زمان تغییر ميکند .بنابراین پس از تغییر یا پرتاب جرم حمل شده،

محلها با هزینه زیادی همراه است و همچنین ماموریتهای متنوع پرخطر،

دینامیک پرواز ربات پرنده تغییر مينماید .با کاهش جرم ربات ،لختيهای

حضور پیدا کرده و عملیاتهای مختلفي را انجام دهند .یكي از مهمترین

دوراني هم کاهش ميیابد و تاثیر اغتشاشات خارجي همانند باد بر ربات

مسائل مطرح شده در طراحي و پیادهسازی رباتهای چند ملخي ،ساختار

افزایش ميیابد .همچنین قدرت موتورها نسبت به جرم ربات افزایش

و روش کنترل پرواز آنها است .مشكالتي که پیش روی طراحي کنترل

ميیابد و باعث ایجاد حرکتهایي با شتاب بزرگتر ميشود .اگر کنترل

کننده پرواز است ،عبارتند از:

کننده نتواند با شرایط جدید خود را تطبیق دهد ،ممكن است حاشیه

 -1تغییر دور ناخواسته پرههای ملخ و عدم ثبات در سرعت چرخش پرهها:

پایداری ربات پرنده کاهش و یا حتي سامانه حلقه بسته کنترل ربات ناپایدار

این امر ممكن است به دلیل اصطكاک متفاوت موتورها به خاطر کثیفي و

شود و باعث سقوط پرنده شود.

عوامل مشابه ،همدور نبودن موتورها یا عدم همخواني گامهای کنترل دور

روشهای متعدد کنترلي در مراجع متعددی برای رباتهای چند

 -2عدم تعادل وزني پرنده :این مورد بسیار شایع است .تغییر گرانیگاه ربات

روشهای یادشده ميتوان به روشهای غیر تطبیقي مانند فیدبک حالت []2

حین پرواز و یا نصب نامتقارن تجهیزات اصلي و فرعي مانند دوربین،

و کنترل کننده تناسبي-انتگرالي-مشتقگیر [ ]3اشاره کرد .از آنجایيکه

سنسورها باعث این پدیده ميشود.

دینامیک سیستم کوادکوپتر یک دینامیک غیرخطي و متغیر با زمان است،

محیط پرواز ميوزد ،تداخل در عملكرد ربات ایجاد ميکند بلكه تأثیر
جریان گردابي هوا ناشي از حرکت ملخهای ربات به صورت نامتعادل در
حرکت پرهها و بدنه ربات تداخل ایجاد کرده و باعث ناپایداری ميشود..

روشهای غیرتطبیقي کارآمدی مناسبي نداشته و در برابر اغتشاشات
خارجي مانند باد و یا نامعیني در مدل مقاومت خوبي از خود نشان نميدهد.
به همین دلیل ،روشهای تطبیقي یا مقاوم عملكرد ارایه شدهاند [ .]14-4از
آن جمله ميتوان به روشهای مبتني بر  PIDبا بهره تطبیقي-فازی [، ]5 ,4
کنترل کننده مود لغزشي [ ،]12 ,9کنترل بهینه [ ]16 ,15و جایابي قطب

 -4نامعیني در مدل ربات :یكي دیگر از مهمترین مشكالت در طراحي

[ ]17اشاره کرد .بررسي مراجع پیشین حاکي از آن است که روش کنترل

کنترل کننده است .پارامترهای سیستم نظیر جرم ،لختيهای دوراني و

 PIDو مشتقات آن بیشترین کاربرد را در بین روشهای متداول دارد.

گرانیگاه یا به خوبي قابل شناسایي نیستند و یا حین پرواز تغییر ميکنند.
بنابراین هرگونه انحراف از میزان و مقادیر مشخصشده برای سیستم،
موجب خروج سیستم از نقطه تعادل خواهد شد .هنگامي که الزم است
تعادل خارج شود ،بردار رانش موتورها از حالت عمود خارج شده و پرنده

)Unmanned Aerial Vehicle (UAV
Multi-rotor drone
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در [ ،]4از الگوریتم گرادیان کاهشي برای تنظیم ضرایب کنترل کننده
 PIDدر یک واحد کنترل پرواز ربات پرنده استفاده کرده است .ضرایب
کنترل کننده روی خط حین پرواز تنظیم ميشوند .نتایج شبیهسازی و
پیادهسازی در دو سناریو ارائه شده است .در مطالعه [ ،]5یک روش تنظیم
کنترل کننده  PIDبا استفاده از منطق فازی جهت کنترل کوادکوپتر ارائه
Quadcopter
)Inertial Measurement Unit (IMU
Journal of Control, Vol. 14, No. 3, Fall 2020

3
4
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ربات در یک نقطه ثابت در فضا بایستد ،اگر ربات به هر دلیلي از نقطه
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اتفاق بیفتد.

ملخي بدون سرنشین مخصوصا کوادکوپترها ارایه شده است .ازجمله

 -3باد :باد مهمترین عامل ناپایداری ربات پرنده است .نه تنها بادی که در
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از اقبال بیشتری برخوردار بودهاند .مزیت اصلي رباتهای چند ملخي بدون

در برخي از رباتهای پرنده مانند رباتهای سمپاش یا پرندهها با
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شده است .روش پیشنهادی شبیهسازی ده و نتایج حاصل از آن با کنترل

در این قسمت به بررسي نحوه پرواز و دینامیک حرکت کوادکوپتر پرداخته

کننده  PIDبا ضرایب ثابت مقایسه شده است .آنتونلي و همكاران [ ]6یک

و مدل دینامیكي شش درجه آزادی آن ارائه ميگردد .کوادکوپتر دارای چهار ملخ

استراتژی کنترل تطبیقي برای کنترل رباتهای پرنده کوادکوپتر کوچک

است که با سرعت زیادی در چرخش هستند .هر یک از ملخها ،نیرویي متناسب با

ارائه کردهاند .نتایج شبیهسازی در حضور اغتشاشات خارجي و نامعیني در
مدل بررسي شده است .روشهای کنترل تطبیقي متعددی توسط محققین
پیشنهاد شده است .در مرجع [ ]9دو روش خطيسازی با فیدبک و کنترل

سرعت چرخشش به بدنه ربات وارد مينمایند .برآیند نیروهای وارد بر بدنه،
موقعیت کوادکوپتر در فضا را مشخص مينماید .در شكل  ،1نمایي از ربات
کوادکوپتر نشان داده شده است.

مد لغزشي-تطبیقي با هم مقایسه شده است .نتایج نشان داده شده حاکي از
برتری روش کنترل مد لغزشي در حضور نامعیني در مدل و نویز
اندازهگیری است .مفید و مبین [ ]12هم به بررسي کارآیي کنترل کننده مد
در زمان محدود با استفاده از روش اثبات پایداری لیاپانوف ارائه شده است.
ارزیابي روش پیشنهادی در شبیهسازی مورد بررسي قرار گرفته شده است.
عمده مطالعات پیشین ،روش کنترلي پیشنهاد شده را بر اساس نتایج به
دست آمده از شبیهسازی ارزیابي کردهاند و معدودی از آنها روش ارائه
شده را بر روی ربات پرنده پیادهسازی نمودهاند .این در حالي است که

شكل  :1نمایي از ربات کوادکوپتر جهت تعریف درجات آزادی مدل.

تفاوتهای عمدهای بین شبیهسازی و پیادهسازی وجود دارد .در اغلب
شبیهسازیها ،خروجي کنترل کننده نیروی ایجاد شده حاصل از حرکت

موتورهای یک و چهار در یک جهت و موتورهای دو و سه در خالف جهت
دو موتور دیگر ميچرخند .دو دستگاه اینرسي و بدنه در شكل مشخص شده است.

ملخها است بنابراین مدل دینامیكي موتور نادیده گرفته ميشود .همچنین

اگر  ]x, y, z[Tبردار موقعیت ربات در دستگاه اینرسي و  ], , [Tبردار زوایای

از اصطكاک بین ربات و هوا ،وزش باد و جریانهای گردابي ،تغییرات

اویلر  X-Y-Zباشد ،معادالت دینامیكي شش درجه آزادی ربات را ميتوان به

لختي دوراني و مرکز جرم ،عدم تقارن ماتریس لختي دوراني و وجود

صورت ( )1تا ( )6نوشت [.]2

نامتقارني در توزیع جرم ،ثابت نبودن سرعت چرخش ملخها و اغتشاشات

()1

آیرودینامیكي صرفنظر ميشود .غیر از موارد بیان شده ،نویز اندازهگیری
سنسورهای ربات پرنده هم هست که اهمیت زیادی در کیفیت عملكرد
کنترل حلقه بسته دارد.

()2

در این مقاله ،جهت مواجه با اثرات کاهش جرم ربات پرنده حین
پرواز ،از کنترل کننده  PIDبا جدول بهره فازی برای کنترل پرواز استفاده
شده است .واحد کنترل پرواز بر روی آردوینو 1پیادهسازی شده و عملكرد
کنترل کننده با پیادهسازی روش پیشنهاد شده بر روی یک ربات
کوادکوپتر به صورت عملي در آزمایشات پروازی مورد ارزیابي قرار
گرفته است .برای مدلسازی جرم متغیر با زمان از یک جعبه شن استفاده

()4
()5
()6


Iz

pq +

Ix − I y
Iz

r =  d ,z +

شده است .جرم شن و جعبه ،هنگامي که ربات بر روی زمین است ،حدود

 q ،pو  rسرعت زاویهای ربات در دستگاه بدنه Fd ،و  dبه ترتیب نیرو و

 1000گرم ميباشد و پس از  60ثانیه از طریق سوراخي که در ربات تعبیه

گشتاور اغتشاشي در راستای سه محور  y ،xو  zناشي از نیروهای

شده ،کل شن خالي شده و جرم آن برابر جرم جعبه ميشود.

آیرودینامیكي ،باد و نامعیني در مدل ربات ميباشد m .جرم متغیر با زمان

در بخش دوم ،مدل دینامیكي ربات پرنده چند ملخي مرور ميشود.
در بخش سوم ،کنترل کننده  PIDتطبیقي-فازی جهت کنترل ربات پرنده

ربات و تابعي از زمان g ،شتاب گرانشي زمین Iy ،Ix ،و  Izبه ترتیب
لختيهای دوراني حول سه محور و تابعي از جرم ربات و  Irلختي دوراني
موتور حول محور چرخش آن ميباشد Ωr .جمع جبری سرعت زاویهای

تجهیزات مورد استفاده و نتایج به دست آمده را ارائه ميکند .در انتهای

چهار موتور است .برای متغیرهای دیگر داریم:

مقاله هم جمعبندی و نتیجهگیری تقدیم ميگردد.

()7
()8

 -2مدل دینامیکی ربات پرنده
Arduino
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،3پاییز 1399

T = f1 + f 2 + f3 + f 4

)  = l ( f2 − f4

1
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] [ DOI: 10.29252/joc.14.3.43

چند ملخي پیشنهاد ميگردد .بخش چهارم رویه آزمایشهای عملي،

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.9.1

()3

T
) x = Fd , x + (cos sin  cos  + sin sin 
m
T
) y = Fd , y + (sin sin  cos  − cos sin 
m
T
) z = Fd , z − g + (cos  cos 
m
I
−
I

I
p =  d , x + r q r + y x qr + 
Ix
Ix
Ix
I −I

I
q =  d , y + r p r + z x qr + 
Iy
Iy
Iy

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10
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)   = l ( f1 − f3

()9

)  = −c ( f1 − f 2 + f3 − f 4

()10

 lفاصله بین روتور موتور و مرکز جرم ربات و  cیک عدد ثابت ميباشد.
نرخ تغییرات زوایای اویلر از روابط ( )11تا ( )13به دست ميآید.
()11

 = p + q sin  tan  + r cos  tan 

()12

 = q cos  − r sin 

 = q sin  sec + r cos  sec

()13

در ربات کوادکوپتر ،بردار سرعت زاویهای ربات در دستگاه بدنه {،p
 qو  }rتوسط حسگرهای ژیروسكوپ اندازهگیری شده و زوایای اویلر

و  ]Kd,minقرار دارند و پارامتر  Kiاز رابطه ( )15بدست ميآید.
K p2

()15

 Kd

پارامتر  αخروجي سامانه فازی ميباشد که در ادامه به آن ميپردازیم.
برای تنظیم هر کنترل کننده  PIDیک سامانه فازی طراحي شده است.
تمامي سامانههای فازی ،قوانین ،منطق ،ساختار و عملكرد یكساني دارند.
ورودیهای هر سامانه فازی ،سیگنال نرمالیزه شده خطا () )e'(tو تغییرات
نرمالیزه سیگنال خطا نسبت به یک لحظه قبل () )e'(tهستند که از رابطه
( )16بدست ميآیند.

e(t ) − emin
= ) e' (t
,
emax − emin

پردازش مشكالت متعددی وجود دارد که در بخش چهارم مقاله به آن
پرداخته ميشود.

e(t ) − emin
= ) e (t
,
emax − emin

()16

'

 -3کنترل کننده  PIDتطبیقی با جدول بهره فازی
ساختار حلقه بسته کنترل ربات کوادکوپتر در شكل  2نمایش داده
شده است .کنترل کنندهها مقدار عرض پالس سیگنال  1PWMکه ورودی
مدار راهانداز 2موتورها ميباشند را تعیین مينمایند .برای هر موتور ،یک

= Ki

) e(t ) = e(t ) − e(t − t
 eminو  emaxبه ترتیب ،کمینه و بیشینه سیگنال خطا و  eminو  emaxبه
ترتیب ،کمینه و بیشینه تغییرات سیگنال خطا نسبت به یک لحظه قبل هستند.

مدار راهانداز وجود دارد .با اعمال سیگنال  ،PWMموتورها حرکت کرده

اگر  K'p ،αو  K'dخروجيهای سامانه فازی باشند ،ضرایب کنترل کننده

و با چرخش ملخها ،به بدنه ربات در جهتهای مختلف نیرو وارد ميشود

 Kpو  Kdاز رابطه ( )17و ( )18محاسبه ميگردد .تغییرات  K'pو  K'dدر

و باعث تغییر وضعیت و موقعیت ربات ميگردد .دو نوع کنترل کننده در

بازه [ ]0، 1است ولي مقدار  αنرمالیزه نشده است.

دو حلقه کنترل وضعیت و کنترل موقعیت وجود دارد .کنترل کننده  1تا ،3

()17

K p = K p' ( K p ,max − K p ,min ) + K p ,min

وظیفه دارند تا با کنترل وضعیت ربات ،پرواز آن را پایدار کنند و به عنوان

()18

K d = K ( K d ,max − K d ,min ) + K d ,min

پایدارساز در سامانه حلقه بسته ،نقشآفریني مينمایند .کنترل کنندههای 4

iامین قانون فازی سامانه فازی را در ميتوان به شكل زیر نوشت:

'
d

,N

بین دو نقطه به صورت خط مستقیم درنظر گرفته شده است.
خروجي کنترل کننده  4که وظیفه تنظیم ارتفاع کوادکوپتر را دارد با
یک سیگنال ثابت به نام  G-biasجمع ميشود .سیگنال  G-biasمقدار
مثبت صحیح دارد .دلیل این کار جبران درصدی از نیروی وزن ربات است.
با این کار ،سرعت برخاستن کوادکوپتر از روی زمین بیشتر ميشود.
ورودی هر کنترل کننده  ،PIDسیگنال خطا حاصل از تفاضل بین مقدار
مطلوب و مقدار اندازهگیری شده متغیر حالت مورد نظر است .تابع تبدیل
کنترلکننده  PIDرا ميتوان به صورت ( )14نوشت.

Ki
+ Kd s
s

()14

then  is  i , K (t ) is Ci and K (t ) is Di .
'
d

'
p

i = 1, 2,

 Nتعداد قانونهای سامانه فازی A ،و  Bمجموعههای فازی ورودی سامانه
و  Cو  Dمجموعههای فازی خروجي هستند αi .یک عدد حقیقي مثبت
ميباشد .هفت تابع عضویت برای ورودیها و سه تابع عضویت برای
خروجيهای  K'pو  K'dدر نظر گرفته شده است که در شكل  3نمایش
داده شدهاند .در سامانه فازی ،از فازیساز تكین ،موتور استنتاج ضرب و
غیرفازیساز میانگین مرکز استفاده شده است 49 .قانون فازی طراحي شده
برای محاسبه خروجيهای سامانه فازی ،در جداول  1تا  3ارائه شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.9.1

Ri : if e(t ) is Ai and e(t ) is Bi

تا  ،6ربات را طوری هدایت مينمایند که کوادکوپتر پس از پرواز از نقطه
شروع ،خود را به یک نقطه از پیش تعیین شده دلخواه برساند .مسیر حرکت

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

پس از انتگرالگیری از روابط ( )11تا ( )13به دست ميآید .در این

ميشود .بهرههای  Kpو  ،Kdبه ترتیب در بازه [ Kp,maxو  ]Kp,minو [Kd,max

Gc ( s ) = K p +

 Ki ،Kpو  ،Kdبه ترتیب بهرههای تناسبي ،مشتقگیر و انتگرالي هستند .در

)Pulse Width Modulation (PWM
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،3پاییز 1399

1

Driver circuit
Journal of Control, Vol. 14, No. 3, Fall 2020

2

] [ DOI: 10.29252/joc.14.3.43
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شكل  :2دیاگرام بلوکي سیستم حلقه بسته کنترل ربات کوادکوپتر.
] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

(الف)
] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.9.1

شكل :3توابع عضویت نرمالیزه شده سامانه فازی طراحي شده( .الف) تابع عضویت ورودی (ب) تابع عضویت خروجي

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،3پاییز 1399
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 -4پیادهسازی کنترل کننده تطبیقی

جدول  :1قوانین فازی مربوط به محاسبه خروجي α

)e(t

روش پیشنهادی در آزمایشات عملي پروازی با استفاده از یک ربات

PB

PM

PS

Z

NS

NM

NB

پرنده سا خته شده در آزمایشگاه تحقیقاتي بیوکنترل دانشگاه تربیت دبیر

2

2

2

2

2

2

2

NB

شهید رجایي توسط ارزیابي شده است .در این قسمت به نكات مهم در

3

3

2

2

2

3

3

NM

پیادهسازی روش پیشنهادی پرداخته ميشود .شكل  4نمایي از ربات پرنده

4

3

3

2

3

3

4

NS

مورد آزمایش را نشان ميدهد ،IMU .مدل  MPU6050ميباشد .همچنین

5

4

3

3

3

4

5

Z

4

3

3

2

3

3

4

PS

 UBLOX6استفاده شده است .برای کاهش اثر لرزش موتورها بر روی

3

3

2

2

2

3

3

PM

سنسورهای داخل  ،IMUواحد کنترل پرواز و  IMUبر روی یک تعدیل

2

2

2

2

2

2

2

PB

PB
B
M
S
S
S
M
B

PM
B
M
M
S
M
M
B

PB
S
M
B
B
B
M
S

PM
S
M
M
B
M
M
S

)e(t

از حسگر قطبنما با شماره  HMC5883Lو  1GPSبا شماره

کننده غیر فعال قرار گرفتهاند .زوایای اویلر از انتگرال معادالت ( )11تا
( )13محاسبه ميشوند .مقادیر متغیرهای  q ،pو  rخروجي ژیروسكوپهای
نرخي هستند .برای حذف نویز ژیروسكوپها از یک فیلتر پایین گذر مرتبه

جدول  :2قوانین فازی مربوط به محاسبه خروجي K'p

دوم استفاده شده است .همچنین ،برای حذف بایاس ژیروسكوپها ،یک

)e(t
PS
B
B
M
S
M
B
B

NS
B
B
M
S
M
B
B

Z
B
B
B
M
B
B
B

NM
B
M
M
S
M
M
B

NB
B
M
S
S
S
M
B

فیلتر کالمن طراحي شده است [.]11
NB
NM
NS
Z
PS
PM
PB

موقعیت ربات پرنده در دستگاه اینرسي در هر لحظه از زمان از رابطه
( )19به دست ميآید.
)e(t

()19

cos sin  sin  − sin cos  cos sin  cos  + sin sin  
sin sin  sin  + cos cos  sin sin  cos  − cos sin   AB
cos  sin 
cos  cos 


 x  cos cos 
 y  =  sin cos 
  
 z   − sin 

که در آن  ABشتاب اندازهگیری شده توسط سه شتابسنج  IMUميباشد.
برای جبران مجموع خطاهای اندازهگیری و انتگرالگیری از یک فیلتر
کالمن دیگر [ ]18استفاده شده است .دیاگرام بلوکي زیرسامانه اندازهگیری

جدول  :3قوانین فازی مربوط به محاسبه خروجي K'd

موقعیت و وضعیت ربات در شكل  5نشان داده شده است.

)e(t

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.9.1

PS
S
S
M
B
M
S
S

Z
S
S
S
M
S
S
S

NS
S
S
M
B
M
S
S

NM
S
M
M
B
M
M
S

NB
S
M
B
B
B
M
S

NB
NM
NS
Z
PS
PM
PB

)e(t

شكل  :4نمایي از ربات کوادکوپتر استفاده شده در آزمایشات عملي

1

Passive damper
Journal of Control, Vol. 14, No. 3, Fall 2020

2

] [ DOI: 10.29252/joc.14.3.43

)Global Positioning System (GPS
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،3پاییز 1399

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10
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شكل  :5دیاگرام بلوکي زیرسامانه اندازهگیری موقعیت و وضعیت ربات کوادکوپتر.

در این بخش نتایج آزمایش عملي پرواز ربات پرنده با استفاده از
الگوریتم پیشنهادی و  PIDمتداول ارایه ميگردد .دو مسیر برای ارزیابي
روش پیشنهادی طراحي شده است .در مسیر اول ،ربات دو متر از نقطه پرواز
به صورت عمودی بلند شده و بر روی یک مربع به طول چهار متر حرکت
کرده و به نقطه قبلي برميگردد .در مسیر دوم ،ربات همانند مسیر قبلي دو
متر از نقطه پرواز به صورت عمودی بلند شده و روی یک دایره به قطر سه
متر تا ارتفاع شش متری حرکت مينماید .هر دو مسیر در  60ثانیه طي

(الف)

ميگردد .در هر پرواز ،عرض پالس سیگنال  PWMاعمال شده به موتورها
و همچنین متغیرهای

ˆxˆ, yˆ , z

در یک کارت حافظه ذخیره شده و پس

از پرواز ربات بازیابي ميگردد .به دلیل پیادهسازی زمان واقعي روش ،با

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

 -5نتایج آزمایشات

توجه به محدودیت سختافزاری امكان ذخیرهسازی سیگنالهای بیشتری
فراهم نشد .آزمایشات در محیط باز در یک روز آفتابي با رطوبت کمتر از
 10درصد و بدون وزش باد انجام شده است .پارامترهای کنترل کننده PID

است.

شكل  :6موقعیت سه بعدی اندازهگیری شده در آزمایش پروازی با استفاده از

در شكل  ،6موقعیت اندازهگیری شده در آزمایش پرواز ربات با

کنترل کنندههای  PIDتطبیقي( .الف) مسیر اول (ب) مسیر دوم.

استفاده از روش کنترلي پیشنهادی برای مسیر اول و دوم نمایش داده شده
است .در شكل  7و  8به ترتیب اندازه خطای ردیابي و سیگنال کنترلي در
روش پیشنهادی ارایه شده است .در شكل  6مشاهده ميشود که کوادکوپتر
توانسته مسیر مطلوب اول و دوم را دنبال نماید .بیشینه خطای ردیابي مسیر
اول و دوم به ترتیب کمتر از  15سانتيمتر و  30سانتيمتر است .کیفیت
کنترل در محور  yبهتر از دو محور  xو  zاست .در پرواز ربات ،تقریبا از
 40درصد توان نامي موتورها استفاده شده است اما لحظات کوتاهي عرض

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.9.1

با ضرایب ثابت به صورت سعي و خطا برای ربات بدون بار طراحي شده

(ب)

پالس سیگنال  PWMبه  100درصد هم رسیده است .تغییرات سیگنال
 PWMدر مسیر دوم کمتر است و ربات این مسیر را با نوسانات کمتری

(الف)

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،3پاییز 1399
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دنبال کرده است.
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تطبیقي مناسب تر بوده و خطای ردیابي کوچكتری حاصل شده است .این
مقایسه برتری روش پیشنهادی را در مقایسه با  PIDبا ضرایب ثابت نشان
ميدهد .ریشه مربعات میانگین خطای 1ردیابي در پرواز دو مسیر توسط دو
کنترل کننده  PIDبا ضرایب تطبیقي و ثابت در جدول  4آورده شده است.
اختالف چشمگیری بین نتایج دو روش وجود دارد .بیشترین اختالف
مربوط به خطای ردیابي در محور  zاست .این اختالف تفاوت عملكرد دو
روش را نشان ميدهد .در روش پیشنهادی ،کنترل کننده ،رفتار خود را بر
اساس تغییرات جرم بار حمل شده تطبیق ميدهد بنابراین ميتواند رفتار

(ب)
شكل  :7خطای ردیابي در آزمایش پروازی با استفاده از کنترل کنندههای PID

بهتری را در ربات پرنده ایجاد نماید اما کنترل کننده  PIDبا ضرایب ثابت

در محور  ،xدر محور  yو در محور ( .zالف) مسیر اول( .ب) مسیر دوم.

ميشود .با کاهش جرم بار حمل شده ،دینامیک ربات شبیه به رباتي است
که بار حمل نميکند .بنابراین عملكرد سامانه حلقه بسته کنترل پرواز ربات
هم بهتر عمل کرده است .این موضوع در شكل  9پس از حدود ثانیه 35ام
مشخص است.

(الف)

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

تطبیقي .نمودارها از باال به پایین عبارتند از اندازه خطای ردیابي ،خطای ردیابي

چنین ویژگيای ندارد بنابراین در محور  zخطای ردیابي زیادی مشاهده

(الف)

شكل  :8سیگنال کنترلي محاسبه شده در آزمایش پروازی با استفاده از کنترل
کنندههای  PIDتطبیقي برای چهار موتور ربات پرنده( .الف) مسیر اول( .ب) مسیر

(ب)

دوم.

شكل  :9خطای ردیابي در آزمایش پروازی با استفاده از کنترل کنندههای  PIDبا

خطای ردیابي حاصل از آزمایش پرواز ربات توسط کنترل کنندههای
 PIDبا ضرایب ثابت در شكل  9نشان داده شده است .در مقایسه نتایج

ضرایب ثابت .نمودارها از باال به پایین عبارتند از اندازه خطای ردیابي ،خطای
ردیابي در محور  ،xدر محور  yو در محور ( .zالف) مسیر اول( .ب) مسیر دوم.

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.3.9.1

(ب)

نمایش داده شده در شكل  7و  ،9کامال مشخص است که عملكرد PID
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)Root Mean Square Error (RMSE
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 ریشه مربعات خطای ردیابي در آزمایشات عملي پرواز برای دو مسیر طراحي شده:4 جدول

 اندازه خطاRMSE

 در راستایRMSE

 در راستایRMSE

 در راستایRMSE

]m[

]m[ x محور

]m[ y محور

]m[ z محور

0/44

0/17

0/03

0/41

با ضرایب ثابت

0/09

0/05

0/02

0/08

با ضرایب تطبیقي

0/48

0/21

0/06

0/42

با ضرایب ثابت

0/14

0/12

0/03

0/08

با ضرایب تطبیقي
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PID کنترل کننده

مسیر
اول
دوم

 جمعبندی-6
فازی برای یک پرنده- تطبیقيPID این مقاله به ارائه کنترلکننده
 جرم پرنده متغیر در.بدون سرنشین جهت حمل بار متغیر با زمان پرداخت
نظر گرفته شد و با استفاده از سامانههای منطق فازی ضرایب کنترل کننده
 عملكرد کنترل کننده با پیادهسازی.در حین پرواز در هر لحظه تنظیم شد
روش پیشنهاد شده بر روی کوادکوپتر به صورت عملي در دو مسیر پروازی
 برای مدلسازی جرم متغیر با زمان از یک جعبه.مورد ارزیابي قرار گرفت
 با ضرایبPID  در پایان روش پیشنهادی با کنترل کننده.شن استفاده شد
 نتایج مقایسه حاکي از این بود که عملكرد روش.ثابت مقایسه گردید
.پیشنهادی در ردیابي دو مسیر طراحي شده به طور چشمگیری بهتر است
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