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 وتورهو کنترل برای هلیکوپترهای چهار ر ساختار هدایت                                          

 چکیده

غیرخطی را به همراه یک کنترلر غیر خطی ارائه  وتور  چهار راین مقاله پیشرفت و توسعه یک ساختار شبیه سازی شده 

 .می کند

 حلقه های کنترل تو در تو حل می شود.یک کنترلر غیر خطی  وتور توسط معماری مشکالت پایداری و هدایت چهار ر

ارتفاع و مسیر حرکت ، (وضعیت مرجعراین)کنترلبرای پایداری حلقه داخلی اجرا می شود.( backstepping) پسگام

ند تا می ک داخلی ایجادهای مرجع را برای کنترل حلقه کنترلر حلقه خارجی مسیرهواپیما را بطور مجانبی ردیابی می کند.

با عملکرد در ناحیه  pdبدین وسیله به ایستگاههای هوائی مطلوب برسد.برای تضمین محدوده مسیرهای مرجع یک کنترلر 

به علت پیچیدگی موجود در آزمایش و توسعه کنترلر،یک ساختار شبیه سازی اشباع برای حلقه خارجی بکار می رود.

 می باشد. (ODE)موتور  سه بعدی و برنامه دینامیکهایبیه سازی رباتیک بدنه  ایجاد شد.این ساختار بر پایه ش

:Open Dynamics Engine(ODE)   ؛مثال تعامالت پویای  بین اجسام در فضااین برنامه بکار میرود برای شبیه سازی

 و... دربسته در محیط نیمکره با سیلندر

ده است و در بدنه شبیه ساز چهار این ساختار منتشر شخیلی آسانتر کند.این ساختارمی تواند توسعه و درستی کنترلرها را 
 (2012)وتور موجوداست.ر

 :  کلید واژه ها
. دینامیکهای  Gazebo. هدایت . ساختار شبیه سازی . ( backsteppingپسگام)غیرخطی .  رلوتور . کنتچهارر
 (ODE)موتور

 قدمهم 1
ها  UAVs( برای اهداف سیاسی و نظامی خیلی محبوب شدند.تقاضای بازار برای UAVsهواپیماهای بدون سرنشین )

ها عمدتا به منظور دیده  UAVدارشان ناشی از تولید پایین و هزینه های عملیاتی است.سرنشینهای  درمقایسه با نمونه
تجسس،بررسی خطوط مرزی، بانی،بازرسی وکسب اطالعات به کار می روند.کاربردهای بالقوه آنها شامل گشت

آتشسوزی های شدید،نظارت بر عبور و مرور و نقشه برداری زمینی می باشد.اکثر این کاربرد های بیان شده نیازمند 
بطور کلی هواپیماهای با بال ثابت قادر به ( می باشد.VTOLتوانائی پرواز و فرود به طور عمودی و معلق در هوا )

قابلیت مانور کمتری دارند.هلیکوپترهای معمولی توانایی معلق بودن  بنابراین  و نیستند( VTOL)پرواز و فرود عمودی 
 را دارند،اما به لحاظ دینامیکی و ساختاری پیچیده ؛گران و به سختی قابل کنترل هستند VTOLدر هوا و 

وتور نسبت به هلیکوپترهای معمولی مطلوبتر هستند چون از لحاظ مکانیکی ساده تر بوده هلیکوپترهای چهار ر.[2]
ی،تداخل اینرسی)نیروهای غیرخط سیستم ذاتا   وتور به علت وجودمی شوند.با وجود این کنترل چهار روراحتتر کنترل 

 [3]با چالش روبرو میباشد. underactuationنیروهای انحرافی و  ناگزیر(،

Underactuation مکانیکی  های دستگاهبرای توصیف  کنترل و نظریه در رباتیک استفاده مورد فنی یک اصطالح

 :است زیر فعال یک سیستم، کالسیک معکوسآونگ درجه آزادی هستند. ازی محرک ها تعداد کمتر از دارای میباشد که

تنها (، اما آونگ زاویه ای حرکت برای یکی و، افقیسطح  در حمایت  حرکت یکی برای)میباشد آزادی درجهآن دارای دو 

 کنترل میشود. به طور غیر مستقیم و دیگری، است فعال (the cart position) آنها  تنها یکی ازاما  آنها یکی از

از پایداری  LQو PIDوتور به کار رفته اند.متدهای کنترل نترل برای حل مسئله پایداری چهار راخیرا روشهای دیگر ک

.مدتی بعد [3]وتور در حضور اغتشاشات کوچک گزارش داده اندموقعیت معلق در هوای وضعیت چهار ر موفقیت آمیز

استفاده  ( backsteppingپسگام)و  (sliding modeهای کنترل غیر خطی حالت سرخوردگی)همان نویسندگان از روش

 .[4]نسبتا باالئی گزارش دادندکرده و از پایداری بهبود یافته در حضور آشفتگی 

Backstepping:  ،برای یک  دارای ثبات؛ کنترل هایبرای طراحی  است یافته توسعه یک روش پسگامدر تئوری کنترل

 سیستمهای دینامیکی غیر خطی خاصی از کالس



2 
 

sliding mode: 

In control theory, sliding mode control, or SMC, is a nonlinear control method that alters the 

dynamics of a nonlinear system by application of a discontinuous control signal that forces the 

system to "slide" along a cross-section of the system's normal behavior. The state-feedback 

control law is not a continuous function of time. Instead, it can switch from one continuous 

structure to another based on the current position in the state space 

 

 قاعده کنترل بهبود یابد. ترکیب شد تا ∞Hکنترلر خطی فیدبک کنترلر با خطی سازی  [5] در

 ساختار جالببکار رفت. [6]روشهای یادگیری تقویت؛برای کنترل ارتفاع در  روش سرخوردگی کامل)صحیح( و
 .[7]را پیشنهادمی کنند backstepping؛استفاده از روش وتورسیستمهای آبشاری مدل چهار ر

در شماره هشت سیستم چهار موتور به سه سیستم این مسئله بارها در نوشته جات برای پایداری چهار موتور بیان شد.
و ملخ )پروانه هواپیما(می شود.تا under-actuated, fully actuatedفرعی به هم مرتبط تقسیم شد که شامل سیستمهای 

 hybridیک تکنیک  [9]بطور مجدد بکار رفت.در  backsteppingپایدار شد الگوریتم  کل سیستم زمانی که

Backstepping  و نظریهFernet-Serret در ردیابی  انتگرالی برای افزایش قابلیت رد اختالل بکار رفت.یک عبارت
 خطا برای کاهش خطای حالت ماندگار گنجانیده  شد.

 [10]وتور ضرورت ساختار شبیه سازی قابل اطمینان را به وجود آوردهای مرتبط با طراحی کنترلر چهار رپیچیدگی 
خوبی طراحی و تنظیم شده به طور موثری می تواند هزینه و زمان توسعه و آزمایش کنترلرها را یک شبیه سازی که به .

  کاهش دهد.نیازهای اصلی در ساختار شبیه سازی عبارت اند از :

  • مدل دقیق ریاضی چهار موتور ها

  •سهولت در توسعه و آزمایش سیستم کنترل

  (Good quality rendering) کیفیت خوب انتقال•

  •مجموعه ای شبیه سازی شده از سنسورها
تنها به شبیه سازی عددی بدون تصویر سازی)شبیه سازی  وتورهزینه توسعه شبیه ساز چهار راکثر محققان به علت 

که  Rotorlibاکتفا میکنند.از طرف دیگر راه حل های اقتصادی نظیر شبیه ساز هلیکوپتر ( visualizarelyتصویری

در دسترس هستند اما  open sourceبرخی از راه حلهای [11].ایجاد شده،عموما پر هزینه هستند RTDynamicsبوسیله 

 فاقد برخی از شرایط قبلی هستند.
JSBSim  دینامیکی پرواز غیر خطی  یک شبیه سازopen source می باشد که فاقد شرایط انتقالی(rendering) 

 [12].میباشد

FlightGear   بر اساسJSBSim    یک ساختار شبیه ساز پروازopen [13]می باشد که تصویرسازی  پیچیده ای دارد 
توسعه شبیه  (uavبرای هواپیماهای بدون سرنشین خودکار)شاخه .هر چندکه فاقد فیدبک سنسورهای شبیه سازی شده است.

یافته و کامال در حالی که درمورد ربات های زمینی ساختار کاملتری توسعه به تاخیر افتاده است. open sourceساز 
.این [14]تمرکز می کنیم Player / Stage / Gazeboبه طورخاص ما بر روی ساختار.گرفته استمورد آزمایش قرار 

ازی رباتها،سنسورها و کاملترین ساختار شبیه سازی با توجه به شرایطی که قبال گفته شد است.این ساختار قادر به شبیه س
نه تنها برای  میکند که می تواند داواقعی سنسور را ایج ین این ساختار فیدبکعالوه بر ا.است دنیای سه بعدی اشیاء در

بدنۀ  .و این بر اساس شبیه سازی دقیق دینامیک  نیز بکار رود آزمایش کنترلرها بلکه برای رفتارهای خودکار)غیر ارادی(
 .[15]میباشد (ODE)موتورو با استفاده از برنامه  دینامیکهای  (rigid body Dynamics)سخت و محکم

وتور می پردازیم.یک مدل غیر خطی انتخاب شده و برای طراحی مسائل پایداری و هدایت یک چهار ر در این مقاله ما به
برای حلقه داخلی یک بکار میرود. کنترلر استفاده می شود.به دلیل ساختار این مدل یک معماری کنترل حلقه های تو در تو

 pdکنترلر  برای وضعیت،ارتفاع و جهت حرکت طراحی می شود.برای حلقه خارجی یک Backsteppingکنترلر ردیابی 
این)مدل غیر خطی( در حالی که محدوده مسیر مرجع را تضمین میکند،هواپیما را به سمت با عملکرد اشباع اجرا می شود.

 یکند.ایستگاه هوائی هدایت م
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این کار [16].که مطابق شرایط مذکور باشدمی گذاریم تا ساختار شبیه سازی را توسعه دهیم  ما بنا را بر شبیه ساز موجود 
 وتورمی باشد.( و مدل غیر خطی چهار رODEموتور ) برنامه دینامیکهای، Gazeboبعدی  3بر اساس شبیه ساز 

در بخش ذکر شده است. 2دینامیک و سینماتیک)علم اجسام متحرک( در بخش این مقاله متشکل از موارد زیر است:مدلهای 
بررسی می  4پایداری کنترلر ارائه شده در فصل دهیم. مدل فضای حالت و کنترلرهای پایداری و هدایت را ارائه می 3

میشوند تا مؤثر بودن ارائه  6معرفی می شود.نتایج شبیه سازی دربخش  5شود.ساختار توسعه یافته شبیه سازی در بخش 
 ارائه می شود. 7نتیجه گیری مقاله در بخش  .نهایتا  کنترلر ارائه شده را نشان دهد

 وتورمدل چهار ر 2
دو بازو بطور ضربدری چهار روتور  ؛روتور  توسط چهار روتور راه اندازی می شود.مطابق شکل یک 4یک هواپیمای 

در خالف روتور دیگر  را نگه می دارند.دو روتور در انتهای یک بازو  و در جهت ساعت می چرخند،در حالی که دو
گشتاورها و جهت ساعت می چرخند تا بدینوسیله گشتاورانحراف)چرخش هواپیما حول محور عمودی( را از بین ببرد.

در جدول شماره یک عالمت مثبت می باشند. یر سرعت روتورهاینیروهای کنترل؛حاصل از تغی
نشان میدهد که افزایش سرعت روتورهای متناظر ،گشتاور یا نیروی مثبت  ایجاد میکند در حالی که عالمت منفی نشان 

 یا نیروی مثبتی را ایجاد میکند. میدهد که کاهش سرعت روتورهای متناظر گشتاور
و سینماتیک در این بخش مدل چهار روتور  که برای طراحی  کنترلر استفاده شد،توصیف می شود.مدل های دینامیک 

 بطورجداگانه به منظور طراحی کنترلر مورد بررسی قرارمی گیرند.

 
 مدل سینماتیک 2.1

  ان دادهنش 1همان طور که در شکل  N,E,Dبه فرم اینرسیایی x,y,zبرای انتقال یک بردار از فرم 

 

 
 [17]استفاده می شود شده از ماتریس انتقال زیر
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به دنبال آن حرکت هواپیما حول  yaw (ψ)ترتیب چرخش عبارت است از چرخش هواپیما حول محورعمودی

)بصورت  roll (φ)طولی محور و بعد چرخش هواپیما حول pitch (θ)آن دماغه محورعرضی یا باال و پایین شدن

به شکل زیر  سرعت زاویه ای و .مؤلفه اولر  x,y,zمحورهایبه دور ؛غلتکی(
 [18]مرتبط می باشند

 
 [19-17]میگیریم معلق درهوا شرایط زیر رافرض موقعیت پیرامون

 
 میباشد. ماتریس یکه Iدر حالی که 

 
 مدل دینامیکی 2.2

ایجاد می شود در حالی که حرکت مدلهای دینامیکی شامل حرکتهای چرخشی و انتقالی است.حرکت چرخشی بطورکامل 
 یمبدست  body frameاولر در فرم -.معادالت چرخشی حرکت با استفاده از متد نیوتن[8,9]انتقالی هنوز ایجاد نشده

 [19]دآی

 
 نشان دهنده 5آخرین عبارت در سمت چپ معادله قطری چهار روتور می باشد. اینرسی   دهنده ماتریس   نشان Jدرحالی که

 و سرعت نسبی می باشد Jr بر اساس اینرسی  روتور (gyroscopic momentنیروهای انحرافی)

. 
ام تولید شده اند مستقیما متناسبند با مجذور سرعت روتور  iنیروهای ایرودینامیکی و گشتاورهائی که به وسیلۀ روتور  

 

ی فعال در ابه ترتیب نشان دهنده نیروی ایرودینامیکی و ثابت گشتاورمی باشد.گشتاوره در حالی که

 چهار روتور  درساختمان بدنه بصورت زیر بدست می آیند
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دهنده بازوی گشتاور می باشد)یعنی فاصله بین محور چرخش روتورها تا مرکز چهار  نشان Lدر حالی که 

(.معادالت انتقالی حرکت با  -Northپایین)جنوب( -شرق-و در چهارچوب هدایتی شمال نیوتن استفاده از قانون دومروتور 

East-Down navigation frame  

 به صورت زیر بدست می آید:  

 

( می باشد navigation frameنشان دهنده موقعیت چهار روتور در چهار چوب هدایت ) در حالی که 

نشان دهنده شتاب بر حسب جاذبه می باشد.نیروهای غیر گرانشی فعال در چهار  gو  نشان دهنده جرم چهار روتور m؛

 ( به صورت زیر بدست میآید body frameروتور  در ساختمان بدنه )

 

    طراحی کنترلر 3

در می یابیم که  8و5از معادله [8].مناسب است بخاطر دینامیک چهار روتور  یک استراتژی حلقه های کنترل تو در تو

حلقه کنترل داخلی را می توان  یک ست ولی عکس آن صادق نیست.بنابرایناحرکت چرخشی،مستقل از حرکت انتقالی 

طراحی کرد که ردیابی مجانبی وضعیت،ارتفاع و مسیر حرکت هواپیما به طور مورد نظر  را تضمین کند.در طوری 

نشان داده  2توان برای هدایت چهار روتور  طراحی کرد همانطور که در شکل حالی که حلقه کنترل خارجی را می 

برای حلقه خارجی  pdیک کنترلر .فضای حالت چهار روتور برای طراحی کنترلر ارائه می شود در این بخش مدلشده.

 برای حلقه داخلی طراحی می شود. Backstepping طراحی می شود در حالی که یک کنترلر

 ی حالت:مدل فضا 3.1

 [4]بردار حالت بصورت زیر تعریف می شود

 

 بردار ورودی کنترل بصورت زیر تعریف می شود

 

 در حالی که
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 مدل فضای حالت بصورت زیر بدست می آید

 

 

 درحالی که



7 
 

 

 

 حلقه کنترل خارجی 3.2

را تولید میکند.زاویه مرجع با کنترل حلقه داخلی رول و پیچ  مرجع  ،اشباع تابع  با  pdبرای کنترل موقعیت،یک کنترلر 

را محاسبه میکند،در حالی  ودنبال می شود.براساس ایستگاه های هوائی مطلوب کنترلر موقعیت شتابهای مطلوب 

بهره های کنترل تناسبی و مشتقی  سرعت مطلوب وایستگاههای هوائی مطلوب وکه

 میتوان شتاب مطلوب را به صورت زیر بدست آورد pitchو زاویه  roll با داشتن حرکت  .میباشند
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 بصورت زیر ساده شود قبلی می تواند  معادالت، معلق در هوا موقعیتپیرامون کوچک  زاویه فرضبا استفاده از 

 

 تابع اشباع مورد نیاز است تا اطمینان حاصل شود که یک. φd and θdکه دارد یک راه حل بسته برای 

 .در محدوده  مشخص هستندمرجع  pitchو  rollزاویه 

 

 حلقه کنترل داخلی 3.3

 ایده راه اندازی شده است. backstepping؛با استفاده از روش 2کنترلرهای وضعیت،جهت حرکت و ارتفاع در شکل 

رفت و برگشتی)طراحی کنترلر بصورت تکرار  رکنترلیک  طراحی عبارت است از(backstepping) پسگام پشت  

سپس،قوانین کنترل پایداری .است  مجازینظیر کنترلرهای  متغیرهای حالت برخی از با در نظر گرفتنشونده( 

 واقعی ورودی، آخر مرحلهدر  .[20] میشوند،برای کنترل های مجازی طراحی (intermediate stabilizing)میانی

 طراحی روشبنابراین، ما تنها  است. سیستماتیک طراحیفرایند  شود. می استفاده کل سیستم پایدار کردنبرای  کنترل

رای و ارتفاع میتوانند بطور مشابه راه اندازی شوند.ب pitch،yawرا ارائه می دهیم.کنترلرهای  (roll)ولر   برای کنترل

 اقتباس می شود 14بدست آمده درمعادله حالتاز مدل فضای  ،بررسی غیرخطی  درحال وضوح ارائه،سیستم  
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 می باشد دقیق فیدبک فرمکه به 

 

سیستم حلقه بسته را به دستگاه مختصات زیر تبدیل میکند  backstepping روش 

 

 

 α1 مجازی و کنترل ورودی X1 - x1d  معادله لیاپانوف زیر را معرفی می کنیمخطای ردیابی حرکت رول میباشد. 
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 بدین شکل بدست می آید که مشتق آن در امتداد مسیر حرکت سیستم

 

 ورودی کنترل مجازی بدین صورت انتخاب میشود

 

 بطوری که

 

 معاددله لیاپانوف قبلی را به صورت زیر توسعه می دهیم

 

 که مشتق آن در امتداد مسیر حرکت سیستم بدین شکل بدست می آید
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 حال،ورودی کنترل واقعی برای کل  کنترل  رول در اختیار ماست

 

 بطوری که

 

 

 تحلیل پایداری 4
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.سیستم حلقه [20 ,7] اری لیاپانوف تحلیل میشوندر داخلی با استفاده از قضیه پایددر این فصل،پایداری و اجرای حلقه کنترل

 بسته در دستگاه مختصاتی تبدیل یافته زیر تحلیل میشود

 

 LaSalleاز قضیه )پایداری را می توان با استفاده سیستم حلقه بسته،سیستمی مستقل)خودکار( در مختصات خطا می باشد.

invariance کاهنده و از لحاظ  مثبتمعین را به یاد آورید،روشن است که معادله لیا پانوف،  30( تحلیل کرد.معادله،

معین منفی است.طبق روش دوم را به یاد آورید،مشتق معادله لیاپانوف، 33مثبت می باشد .معادله معین شعائی 

ود هستند.محدوده سیستم نیز محد Z2و  Z1 خط سیرهای(.GASنبی کلی می باشد)لیاپانوف،سیستم حلقه بسته پایدار مجا

 32و محدوده ورودی واقعی کنترل را می توان از طریق معادله  28را میتوان از طریق معادله  α1ورودی مجازی 

 دارا می باشد( سرعت را dissipationعالوه بر این معادله لیاپانوف مینیمم  اتالف یا پراکندگی).بدست آورد

 

کلی با ورودی کنترل  ر نمائی  بنابراین سیستم حلقه بسته،پایدااست. در حالی که 

محدوده موجود در خطای ردیابی گذرا،بر حسب پارامتر های طراحی کنترلر .شدمی با 4همان اندازه معادله  محدود به

 ایید می شودمیزان پراکندگی معادله لیاپانوف ت 33بدست می آید.در نتیجه معادله 

 



13 
 

 
 

 می آید برای ردیابی خطای گذرا به صورت زیر بدست  L2ن رم  

 

 ساختار شبیه سازی 5

روتور و کنترلر های هدایت ایجاد می شود.این امر بر اساس شبیه  ساختار شبیه سازی برای آزمایش پایداری کواد یک

مدل کواد روتور [15].صورت میگیرد  ODEو برنامه  gazebo [14]به نام  open sourceبعدی و  3ساز رباتیک 

بکار برده میشود تا نیروها و گشتاورهای موثر بر وسیله نقلیه را  GAZEBOدر شبیه ساز   بدست آمد ینامیکی که قبال د

میشود.این  ODE،نیروها و گشتاورهای بدست آمده وارد برنامه  GAZEBOدر  APIبا استفاده از محیط واسط .محاسبه کند

کنترلر بر می گرداند. GAZEBOو  حاالت وسیله نقلیه را برای تصویر سازی به  برنامه معادالت حرکت بدنه را حل کرده



14 
 

اجرا می شوند بطوری که میتوانند از حالتهای وسیله نقلیه برای فید بک گرفتن  gazeboهای پایداری و هدایت مستقیما در 

 GAZEBOنشان داده شده. 3.ساختار شبیه سازی در تصویر ل دینامیکی استفاده کنندو انتقال فرمانهای کنترل به مد

کارت نرم افزاری اضافه ای که به کامپیوتر نصب میشود و به راحتی با اینترنت و ) ای نرم افزاری اضافه هایکارت

میدهد که میتوانند روی های متفاوت سنسور ارائه برای پکیج را(PLUGIN: ارتباط برقرار می کنند HDMLفایلهای 

 .کوادروتور نصب شوند تا در سطوح باالتر خودکاری نیز فیدبک سنسور بفرستند

و سنسورهای لیزری  تجهیز ) ( ONBOARD CAMERA روی هواپیمابه عنوان مثال کوادروتور را میتوان با دوربینهای 

تصویر  یک 4شکل همزمان فیدبک بفرستد. بطور و برای نقشه برداری و محل یابیکرد تا برای تنظیم خودکار تصویری 

 لیزر تجهیز مشود. کامپیوتری از محیط شبیه سازی را نشان میدهد که کواد روتور بوسیله سنسور های اضافه،دوربین و

 

 نتایج شبیه سازی 6

 در این بخش نتایج شبیه سازی برای کنترلرهای حلقه داخلی و حلقه خارجی ارائه می شود.

 حلقه داخلی نتایج 6.1

  6همان گونه که درشکل ( را به ورودی پله نشان می دهد.altitudeو ارتفاع)  roll, pitch, yawپاسخ حلقه بسته  5شکل 

کنترلر ثانیه بدست می آید . 2حالت پایدار،در عرض تقربیا  با استفاده از ورودی های کنترل محدود نشان داده شده

Backstepping  علیرغم تداخل اینرسی بین حرکاتroll, pitch, yaw and altitude آنها را و ذاتا غیرخطی بودنشان؛

 .بطورمجانبی تنظیم میکند
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 خارجینتایج حلقه  6.2

بلند شدن هواپیما،دنبال عملکرد کنترلر ارائه شده و هدایت به سوی ایستگاه هوایی را نشان می دهد؛این شکل  7شکل 

،ارتفاع در جهت باال منفی 2فرود آن را نشان می دهد.مطابق با دستگاه مختصات تعریف شده در بخش  وکردن ایستگاهها 

متر به کواد روتور داده شده  3ایستگاه هوائی با ارتفاع مطلوب  4 ،داده شده نشان 7شماره  که در شکل می باشد.همانگونه

ایستگاه هوایی برسد تا به سمت ایستگاه بعدی حرکت کند،تقریبا یک الزم نیست کوادروتور دقیقا به یک تا آنها را دنبال کند.

مطلوب باالمیرود، سپس ایستگاههای برنامه ریزی  مسافت آستانه ای نیم متری تعریف شده است.کوادروتور ابتدا تا ارتفاع

مرجع که توسط کنترلر  rollو  pitchزوایای  8به سمت ارتفاع اولیه پایین می آید.شکل دنبال می کند و در نهایت  شده را

موقعیت برای رسیدن به ایستگاه های مورد نظر  ایجاد شده را نشان می دهد.در ابتدا کوادروتور مستقیما با اولین ایستگاه 

را روی صفر تنظیم میکند بطوری  rollمرجع  منفی را تولید میکند و زاویه   pitch.کنترلر موقعیت زاویه روبرو می شود

منفی را حفظ  pitchبه سمت ایستگاه هوائی اول حرکت می کند.توجه داشته باشید که کنترلر موقعیت زاویه  که کوادروتور

از حد ایستگاه هوائی مطلوب  این امر باعث می شود که شتاب خطی کوادروتور بسرعت افزایش یافته ونمی کند چرا که 

 .باالتر رود

 

منفی(به تدریج از سرعت کوادروتور  pitchاین امر شتاب اولیه نسبتا زیادی را تولید می کند و سپس)از بین رفتن زاویه 

ثانیه کوادروتور در نیم متری  30.تقریبا در عرض می کاهد تا اینکه با سرعت کمی به ایستگاه هوائی مورد نظر برسد

 90روی به سمت ایستگاه دوم می کند.هنگامی که کوادروتورچرخش ایستگاه اول قرار می گیرد و سپس شروع به پیش

مرجع ایجاد می کند طوری که  rollکوادروتور،زوایای  موقعیت   درجه ای انجام میدهد کنترلر موقعیت برای کنترل  

رسیده ثانیه کوادروتور به آخرین ایستگاه هوائی  110.در عرض کوادروتور در طول چرخش به سمت جلو حرکت می کند

  .صفر(پایدار میشود rollوpitchو در وضعیت  صفر)

 نتیجه گیری 7
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در این مقاله یک ساختار شبیه سازی برای پایداری و هدایت کوادروتور ارائه شده است.یک مدل کوادروتور غیر خطی 

برای طراحی  کنترلر و توسعه شبیه ساز ارائه و بکار برده شده است.بر اساس ساختار مدل توسعه یافته یک معماری 

د.سیستم کنترل حلقه داخلی با استفاده از متد غیر خطی کنترل حلقه های تودرتو برای پایداری و هدایت اتخاذ ش

backstepping انبی دنبال کند.پایداری دروتور را بطور مجطراحی شد تا وضعیت مرجع،ارتفاع و جهت حرکت کوا

آنالیز شد.برای کنترل موقعیت یک  محدود کنترلبر حسب ردیابی مجانبی،خطای ردیابی گذرا و ورودی های  کنترلر

با تابع اشباع برای تضمین محدودیت مسیرهای مرجع بکار برده شد.برای تسهیل توسعه و آزمایش کنترلر یک  pdکنترلر 

 ODEبرنامه از  این مدل با استفاده که غیر خطی است این ساختار براساس مدل کوادروتورساختار شبیه سازی ایجاد شد.

ی از سنسورهای ئهاه به مجموعدسترسی  تعبیه شده است.این ساختار قابلیت انتقال و Gazeboدر شبیه ساز روباتیک 

استفاده شوند.نتایج شبه سازی موثر بودن  شبیه می توانند برای آزمایش رفتارهای خودکار  میکند که شبیه سازی شده فراهم

با میان  ادغام توسعه یافته و تار شبیه سازبیشتر ساخساز وکنترلر پیشنهادی را نشان میدهد.کارهای آینده شامل پیشرفت 

 2نرم افزاری  که  : [Middleware ( میباشد.Robot Operating System) ROS (؛middleware معروف )افزار  

 موجود است. [1]ساختار شبیه سازی توسعه یافته منتشر شده و در ]برنامه متفاوت را به هم مرتبط  میکند
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